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على جودة التقارير المالية   IFRS9معيار   ألثردراسة تحليلية  
 بالبنوك المصرية في ظل جائحة كورونا 

   *د.منى حسن أبو المعاطى الشرقاوى 

 أوال:االطار العام للبحث
 وطبيعة المشكلة ةالمقدم  :1/1

العالم االقتصادى      المستويين   شهد  المتكررة على  المصرفية  العديد من األزمات 
الماضية،   سنة  األربعين  مدار  على  والدولي،  العالمية    مثلالمحلي  المالية  األزمة 

األوقات   هذه  جميع  العاملة،  غير  القروض  وأزمة  األوروبية  السيادية  الديون  وأزمة 
الخطرة  البنوك  الحديث، تدل على جوهر طبيعة أعمال  المالي  العصيبة في تاريخنا 

(Luca et al,2020 ) ،   في ظل قدرة  على قطاع البنوك  االزمات  أثر تلك  تفاقم  يو
التقاري في معدى  محاسبية  ومهارات  خبرات  من  لديهم  يتوافر  ما  باستخدام  المالية  ر 

المالية باستخدام آليات ادارة االرباح، وقد اثبتت الممارسات   القوائم  خداع مستخدمى 
في   القروض  مخصصات  من  أفضل  تجد  ال  عام  بشكل  البنوك  ادارات  ان  العملية 

 ( . 2016ادارة ارباحها )حسن، 
اال     تلك  جميع  وجهت  ووسط  والتى  كورونا،  جائحة  أزمة  ظهرت  السابقة  زمات 

جميع   في  لالقتصاد  قوية  العالمضربة  البنكى،  دول  القطاع  على  حدتها   ازدادت 
 البنوك  تواجه نتيجة تدعيمها للمخاطر التقليدية التي  مقارنة بأي مؤسسة مالية أخرى،  

مثلعادة   والسمعة  ،  والسوق  واالئتمان  والسيولة  الفائدة  سعر  (  ...وغيرها  )مخاطر 
األفراد والشركات،    )ترتبط ارتباط ا وثيق ا باألنشطة اليومية للوكالء االقتصاديينوالتي  

ا، فظهرت بشكل  تعميقهاالمر الذى أدى الى زيادة حدة تلك المخاطر و ،  (اتوالحكوم
توحشا   وأكثر  السي  اتأزمأعمق  وزيادة مخاطر  االئتمان،  وضغط  االئتمانية،  ولة 
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األصول غير العاملة ومعدالت التخلف عن السداد، مما يقلل من العائد من القروض  
السوق،   في  الفائدة  أسعار  وانخفاض  في سوءا  االمر  يزداد  و واالستثمارات،  ًالسيما 

النامية   جائحةوالتي  البلدان  من   بها   COVID-19 ستؤدى  معقدة  مجموعة  إلى 
جماعي،  ا بشكل  القروض  سداد  عن  التخلف  المثال،  سبيل  على  المتزامنة؛  لنتائج 

لدعم   العمالء  يلتهمها  التي  والمدخرات  وصعبة،  معقدة  االسترداد  عمليات  وتصبح 
على   الطلب  وانخفاض  للقرض،  القابلة  األموال  توافر  وانخفاض  اليومية،  الحياة 

 (  (Bipasha & Suborna ,2020 االستثمار الجديد
ونتيجة لتلك االزمات االقتصادية واالخالقية واثرها على القطاع المصرفى، اتجه      

المهني والمؤسسات  أوروبا  في  المالية  الخدمات  بمجاالت قطاع  االهتمام  الى  ة، 
تنظيم  بتغيير  الخاصة  المعايير  واصدار   ، المالية  التقارير  في  المحاسبى  االفصاح 
معايير   مجلس  ومنها  المالية،  للمؤسسات  المالية  واألدوات  األساسية  المنتجات 

الدولية في  IASB المحاسبة  الشفافية  بزيادة  الخاصة  المعايير  بإصدار  اهتم  والذى 
ومن تلك ،  مالية، وتمكين المستثمر من فهم تأثير أعمال التنفيذ الالحقالمؤسسات ال

المنظم تولت  التى  ،    ةالمعايير  المالية  القوائم  شفافية  تحسين  على  للعمل  اصداراها 
تعلق بالمالحظات على البيان المالي  ي  ذى ، وال9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

على تسهيل حصول المستثمرين والهيئات حول اإلفصاحات في وقت مبكر، ويعمل  
التنظيمية على المعلومة وجعلها في متناول ايديهم، مما يوفر تحليال  أفضل وقابلية  

والذى من شأنه أن يخفف من حدة التقلبات في  ،(Maciej,2016)   & Dirkللمقارنة
إقراض   على  االثر  له  سيكون  مما  االقتصادية،  الدورة  خالل  المصرفي  اإلقراض 

 (. Bert& Ben,2019 ) البنوك وتوزيعات رأس المال
للرقابة       المصرفى ومن تداعيات تلك االزمات، تشكلت لجنة بازل  وايمانا بالدور 

اهتمت   والتى  المصرفى    اربإصدالمصرفية  االداء  وكفاءة  لعمل  المنظمة  المعايير 
اختص عام    بها  والتى  المصرفية  الكفاءة  معيار  المال"  رأس  "كفاية  معاييرها  اولى 

المصرفى،1988 للجهاز  الكافى  الدعم    بإصدار فقام    ، ولكنه لم يساعد على توفير 
السيولة  لتحقيق السالمة المصرفية في نواحى معدالت    2010عام    3مقررات بازل  

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2705700
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 IFRS9الى اهتمامها بأهمية تطبيق معيار    باإلضافةوالمخاطر وكفاية رأس المال،  
نماذج موضوعية لتقدير الخسائر االئتمانية   2015عام    3حيث اصدرت لجنة بازل  

التجارية   البنوك  والزام  لمواجهتها،  الكافية  المخصصات  وتكوين    بإعداد المتوقعة 
ل وفقا  المالية  قوائمها  معيار  وتصوير  عام    IFRS9متطلبات  بشكل    2018في 

عام   وعن  ،    2019تجريبى  حميد  )على  إلزامى  أجل  2018بشكل  من  وذلك   )
االضطرابات المالية التى من الممكن ان تتعرض والتغلب على  تحصين نفسها جيدا  

البنك المركزى أو  ،الحكومة قدر المستطاع  لها بمفردها من دون مساعدة أو تدخل 
دة متطلبات رأس المال وتعزيز جودة رأس المال للقطاع المصرفى حتى  وبالتالى زيا

ان   وخاصة  الدورية،  االقتصادية  التقلبات  فترات  خالل  الخسائر  تحمل  له  يتسنى 
ذات   االقراض  عمليات  من  المتحققة  االيرادات  خالل  من  للبنوك  تتحقق  االرباح 

 ( 2018( )على حميد ،  2019المخاطر المنخفضة )ابراهيم مروان ،
البنوك المصرفية في ظل  وبالتالى تتركز مشكلة البحث في المشاكل التى تواجه      

كورونا جائحة  بأزمة  انتهت  والتى  المتالحقة  درجة  ،  االزمات  زيادة  إلى  أدت  والتى 
القدرة على سداد   انخفاض  المصرفية والتى تمثل  البنوك  لها  التى تتعرض  المخاطر 

ت التى  المخاطر  تلك  السيولة  القروض،أهم  على  وأثرت  بالجائحة،  كبير  بشكل  أثرت 
المالية، ومحاوالت  القوائم  قد يلقى بظالله على  الذى  المال بها، االمر  وكفاية رأس 
ادارة   على  العمل  بالتالى  االزمة  من  الخروج  محاوالت  عن  تنشأ  قد  التى  التالعب 

تى تعمل على  نحو المعايير المحاسبية ال  تجاهاالرباح، مما أصبح من الضرورى اال
المحاسبى االفصاح  يعد    ،تدعيم  في حيث  االساسية  الركيزة  المحاسبى  االفصاح 

التى توفر معلومات مالئمة   المالية  التقارير  ستخدمها تالتى    لألطرافتحقيق أهداف 
بالمصارف  ترتبط  عندما  االفصاح  أهمية  وتزداد  االقتصادية،  القرارات  اتخاذ  في 

مجا في  تعمل  بوصفها  معظم التجارية  لديها  تتجمع  حيث  المالية،  الوساطة  ل 
المدخرات المجتمعية وتقوم بمنح االئتمان لفروع النشاط االقتصادى، وأثناء تأدية هذه  

المخاطر   من  للعديد  المصارف  تتعرض  االمر Bert& Ben,2019 )الوظائف   ،)
ليس النه   9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الذى لفت االنظار بشكل كبير نحو  
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متطلبات االلتزام بالمعيار في بل الن  ،  فقط  مل على تحسين شفافية القوائم الماليةيع
العمالءو ظل ظروف جائحة كورونا   للعديد من  سيؤدى    ،تداعى الوضع االقتصادى 

وال المال  رأس  على  عبء  ستكون  التى  المخصصات  من  العديد  تكوين  قد  الى  تى 
 .تتسبب في تكوين االحتياطيات السرية

 التالية. وبالتالى تتمحور تساؤالت البحث في النقاط 
البنوك المصرفية في ظل االزمات المتالحقة والتى  التى تواجه    خاطرالمما هى   .1

 انتهت بأزمة جائحة كورونا؟
للمعيار   .2 وكيف  المالية؟  التقارير  جودة  على  المخاطر  تلك  أثر  هو  الدولي  ما 

 أن يزيد أو يقلل من حدة تلك التأثيرات على القوائم المالية؟  9للتقارير المالية رقم  
المال   .3 رأس  كفاية  على  الحفاظ  البنوك  تستطيع  المخاطر  كيف  فداحة  من  والحد 

 ؟ في ظل ظروف جائحة كوروناالتى تتعرض لها 
 -التالية:  : تنبع أهمية البحث من النقاط أهمية البحث1/2
ظروف   .1 نتيجة  اجمع  والعالم  بالبالد  تمر  التى  الهائلة  االقتصادية  للخسائر  نظرا 

االهمية القصوى للحفاظ على المقدرات االقتصادية للبالد واهمها   كورونا، ظهرت
 البنوك للحفاظ على كفاية رأس مالها.

نظرا الهتمام البنوك برفع قيمتها والثقة في ادائها لدى المستثمرين كان من الهام   .2
رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تأثير  بالمالحظات   ، 9معرفة  تتعلق  والتي 

البيا حصول  على  تسهيل  على  مبكر،  وقت  في  اإلفصاحات  حول  المالي  ن 
مما  ايديهم،  متناول  في  وجعلها  المعلومة  على  التنظيمية  والهيئات  المستثمرين 

 يوفر تحليال  أفضل وقابلية للمقارنة
أهمية الوصول إلى حلول جوهرية لتأثير المعيار على المخاطر التى تتعرض لها   .3

و  كورونا،  أزمة  ظل  في  رأس  البنوك  كفاية  على  تبعاته  يظهر  الذي  االمر  هو 
 المال. 
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البحث إلى تحقيق االهداف    البحث يسعىمن خالل تساؤالت    البحث:  : أهداف1/3
 التالية  

  المخاطر التى تتعرض لها البنوك في ظل أزمة كورونا.توضيح  .1
كيف  .2 بيان  مع  بالبنوك،  المالية  التقارير  جودة  على  المخاطر  تلك  أثر  بيان 

لل رقم  معيار  يمكن  المالية  للتقارير  تلك    9الدولي  حدة  من  يقلل  أو  يزيد  أن 
 التأثيرات على القوائم المالية بالبنوك.

مخاطر الجائحة التى قد    حد من الالتعرض لبعض الحلول التى قد تساعد في   .3
 المال. على كفاية رأس  تتعرض لها البنوك المصرفية والحفاظ

أهداف    -:  البحثفروض  :  1/4 الفروض    البحث،لتحقيق  الختبار  البحث  يسعى 
 -التالية: 

بين   .1 احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  التى  ال  المخاطر  وازدياد  كورونا  جائحة 
   تتعرض لها البنوك.

احصائية .2 داللة  ذات  عالقة  توجد  رقم    بين  ال  المالية  للتقارير  الدولي    9المعيار 
 بالبنوك.القوائم المالية  وجودة

  9  رقم  المالية   للتقارير  الدولي   المعيار  بين  احصائية  داللة   ذات   عالقة   توجد  ال .3
 كورونا  جائحة ظل ومخاطر البنوك في

والرد على تساؤالته من    البحث،يسعى البحث لتحقيق أهداف  -البحث:    : منهج1/5
  عناصر البحث، خالل اتباع المنهج الوصفى االستقرائى الهم الدراسات التى تناولت  

 الميدانية. واختبار الفروض من خالل المنهج االستنباطى للدراسة 
 -التالية: سيتم تقسيم البحث إلى النقاط البحث:  : خطة1/6

 . 9ر المالية رقم النظرى للمعيار الدولي للتقاري اإلطار ثانيا:
تحليل العالقة بين جائحة كورونا واالوضاع بالبنوك المصرية والمعيار الدولي  ثالثا:  

 . 9للتقارير المالية رقم  
العالقة بين جودة المعلومة بالتقارير المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   رابعا:

 في ظل كورونا 9
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 الميدانية.  خامسا: الدراسة

 وسنتناول تلك النقاط بالتفصيل التالى 
 .9النظرى للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  اإلطار :ثانيا
الشفافية،    نتيجة    وعدم  الضبابية  بسبب  العالمية   الشركات  أكبر   وظهور انهيار 

أهمية تسليط الضوء على    زادت ،    2008  عاماالزمة المالية التى تعرض لها العالم  
إشكالية التالعب بالدخل وحتمية إعداد معايير محاسبية ومالية تدير وتوجه التعامل 

الم المخاطر  عن  والتحوط  المالية  بمختلف باألدوات  االقرار  بعملية  والتحكم  حتملة 
معامالت في  الدخول  عن  الناجمة  والخسائر  الخطر    ،االرباح  درجة  من  للتخفيض 

االمر الذى  ،    (2019،  )العبسى  .ةالمتوقع باستخدام مختلف االدوات المالية المعاصر
للبنوك،  كشف المالية  المالءمة  في  شديد  ضعف  على    عن  يحصل  كان  واغلبها 

تصنيفات ائتمانية عالية الن معيار المخصصات التى يتم تكوينها لمواجهة ضعف  
االصول كان يتم بناءه على الخسائر المحققة فعال بمعنى عند تعثر قرض أو أصل  

البنوك تعلم مدى ضعف  مالى معين يتم تكوين المخصص المناسب وبالتالى لم تكن  
أصولها وما يمكن أن يسببه من مشكالت، وكان ذلك سببا اساسيا في االزمة المالية  

كانت غير صحيحة فالنموذج   2008، كما أن االوضاع قبل  2008التى نشبت عام 
البنوك والمؤسسات ليس لديها معلومات عن مدى   المالى كان غير سليم تماما الن 

،المتصا  رأسمالهاكفاية   )نبيل  المستقبلية  الصدمات  الى  (2018ص  ادى  ذلك  كل   ،

المالية    ظهور للتقارير  الدولي  المعيار من قبل    ، حيث9المعيار  بدأ مشروع تطوير 
عام   في  الدولية  المحاسبة  معايير  وفي    ،   2008مجلس  المالية  األزمة  ظهور  عند 

المالي  2014يوليو   التقارير  لمعيار  النهائي  اإلصدار  إصدار  تم  رقم  ،  الدولية    9ة 
الدولي   المحاسبة  معيار  ،بديل  المالية  االعتراف    39لألدوات  المالية:  "األدوات 

يناير   األول من  إلزامي ا منذ  الجديد  المعيار  ، ومن    2018والقياس".وأصبح تطبيق 
واحدة من حيث يمثل  المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الميزانية العمومية للبنوك،  

ال بها  التحسينات  تقوم  التي  إل مركزية  والمحظورات  المنظمات  القواعد  بعض  زالة 
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التحوط ادوات  السماح لمجموعة واسعة من   Edgar Löw,et )المركزية، وبالتالي 
al,2019  االعتراف بخسارة االئتمان المتوقع في الوقت المناسب, ويتم  (، ويقوم على

خسائر تقديرات  مرجحة  طريق  عن  لألداة  األولي  )أي    االعتراف  المحتملة  االئتمان 
عقود   جميع  بين  الحالية  الفرق  كقيمة  حسابها  يتم  النقدي(  للعجز  الحالية  القيمة 

المالية وجميع التدفقات    لألداة التدفقات النقدية المستحقة لكيان وفق ا للشروط التعاقدية  
النقدية التي تتوقع المنشأة تلقيها )أي كل حاالت العجز النقدي( ، مخصومة بسعر  

 Arndt& Daniel)، 2019 (الفائدة الفعلي األصلي.
رقم        الدولى  للمعيار  بديل  المعيار  جاء  من  39وقد  االولى  السنوات  في  القرن    حيث 

ل المالية ال تزال تسترشد بالمعيار المحاسبي  الحادي والعشرين، كانت محاسبة األصو 
الخسارة  IASB)  39الدولي   نموذج  استخدام  على  ينص  الذي  لالعتراف  الفعلية  ، 

والخسارة الربح  في  االئتمان  تكبد ،  بخسائر  على  يدل  مادى  دليل  ظهور  عند  وذلك 
القرض،   قيمة  في  انخفاض  عن  ناتجة  المتوقعة  و خسارة  بالخسائر  االعتراف  يتم  لم 

المستقبلية،   انه  نتيجة لألحداث  العقد األول  اال  المالية في أواخر  في أعقاب األزمة 
من القرن الحادي والعشرين، أثيرت مخاوف بشأن هذه الطريقة، ال سيما حول توقيت 

القروض خسارة  بنفقات  اعتبرت  ،االعتراف  ا"  حيث  جد  ومتأخرة  ا  جد  ولذلك   ،  "قليلة 
 ومجلس معايير المحاسبة المالية (IASB) دوليةأوصى مجلس معايير المحاسبة ال

(FASB) ا الخسارة  طريقة  القروض  لتكوين    لفعليةباستبدال  خسائر  مخصصات 
"تتضمن بديلة  "، بمقاربات  المتاحة  االئتمانية  المعلومات  من  أوسع  وهى    مجموعة 

الخسائر   لتحديد  المعلومات اإلحصائية  المتوقعة باستخدام  الخسارة  المستقبلية طريقة 
الشفافية فيما   ومراعاةيتوافق مع احتياجات مستخدمي البيانات المالية  ، بما  المحتملة

 )يتعلق بالتغييرات في االتجاهات االئتمانية وبأهداف السالمة والحصافة االحترازية
Francisco and Javier,2020)  .   

المعياروعند      بمخصصات    :نجد  تحليل  االعتراف  حدوثها    الخسائران  المتوقع 
حتمية  الفعلية،    توليس إلى  لألصول  تؤدى  المحاسبى  والتقييم  والقياس  التبويب 

بتك والمشتقات  جميع و وااللتزامات  على  المتوقعة  للخسائر  احترازية  مخصصات  ين 
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حيث يتم تقدير مبلغ ،العمليات االئتمانية عند نشأتها وخالل مراحل عمرها المختلفة  
ورة صحيحة وغير متحيز بعد دراسة مجموعة من النتائج المحتمل متوقع محدد بص

معلومات موثوقة ذات دعم مستندى بناء على  مراعاة القيمة الزمنية للنقود،  و حدوثها،  
كما يتطلب عند قياسه مجموعة   واالحداث االقتصادية المتوقعة، عن الظروف الحالية

اريخية في تقدير خسائر االدوات من المعلومات أهمها االحداث الماضية كالخبرة الت
التالية  و المالية،   واالحداث  التدفقات و الظروف  تحصيل  على  تؤثر  التى  التوقعات 

،  على االرباح، وهو االمر الذى يؤثر  النقدية المستقبلية المتوقعة من االصول المالية
 ( (Albrahimi ,2020رأس المال النظامى و 

ان       نجد  للمعيار  تحليلنا  عند  تأثير كذلك  بخصوص  نظر  وجهتى  هناك 
نجد   حيث  البنوك،  وضع  كفاءة  على  المعيار  واقع  من  جهةاالفصاحات    أن ،  من 

إلى انضباط البنوك وتوفير حوافز للبنوك التخاذ    يؤدى  اإلفصاح في الوقت المناسب
مبكر وقت  في  التصحيحية  كما  اإلجراءات  شموال   ،  األكثر  اإلفصاحات  توفر 

عدم  حالة  ألصول المتعثرة ، والتي يمكن أن تقلل من  االمعلومات ذات الصلة حول  
التعرض لألصول المتعثرة  فا  ،  ومن جهة أخرى اليقين ن اإلفصاح عن الخسائر أو 

ا إلى اندفاع البنوك، و  اإلجراءات التصحيحية التي يعتبرها   اتخاذيمكن أن يؤدي أيض 
  وبالتالي   ،المستثمرون عالمات ضعف )على سبيل المثال، خفض توزيعات األرباح(

تنشأ مقايضات من أجل االعتراف في الوقت المناسب بالخسائر على أصول البنك  
سبيل   القروض    المثال، )على  قيمة  شديدة    هنا،المتعثرة(  انخفاض  المخاوف  تكون 

تخفيضات ألن  خاص  مال   القروض  بشكل  رأس  من  تقلل  المتعثرة  األصول  على 
 "   ”Charles et al,2020 البنك،

في مشاكل أو زعزعة   تسببتوقت االزمات قد  أن اإلفصاحات  وفى النهاية نجد     
دما تبدأ األزمة في أن األسواق ال "تنتظر" إفصاحات البنوك عن حيث  استقرار البنوك  

السوق  أوضاع  وتتدهور  من إال    ،الظهور  المقبلة  الكشف  عمليات  من  المزيد  أن 
تأثيرات ضارةعلى األقل  الممكن أن تكون أفضل أو   لها  من غير  ، حيث  ال يكون 

ا مفيد  المعلومات  حجب  يكون  أن  وخاصة  المحتمل  ليست  ،  البنوك  إفصاحات  إن 
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تخدمها المستثمرون للتعرف على تعرض البنوك المصدر الوحيد للمعلومات التي يس
الماليةلل من  حيث    ،مشاكل  سوء ا  األمور  تزيد  أن  الكاملة  غير  لإلفصاحات  يمكن 

عوامل   خلق  الىخالل  المستثمرين  تؤدى  ثقة  الدروس    وبالتالي،  ،تآكل  أحد  فإن 
ر  المهمة المستفادة من األزمة هو أن طمأنة السوق بأن إفصاحات البنوك موثوقة أم

لالستقرار   األهمية  وجه    المالي، بالغ  من    الخصوص، على  مبكر  وقت  األزمة،  في 
 "   ”Charles et al,2020 ،الموثوقية مهمة مهما كان مستوى التفاصيلكذلك فأن  

في    والتى تظهرأن المعيار يحقق مجموعة من المزايا،  وتأكيدا على ما سبق، نجد  
تظهرها   التى  الدولي  متطلبات  الشفافية  المعيار  بنموذج  المتعلقة  الموسعة  اإلفصاح 

المالية   التقارير  المالي9إلعداد  االستقرار  تعزيز  وبالتالي  أن   ،  ،  المتوقع  من  كما 
تلك   و تساعد  تدعيم    اإلفصاحالشفافية  واإلفصاحات العلى  للبنوك  الفردية   تقارير 

الرقابية المجمعة الدورية ومدى صالحية وكفاية مبالغ الخسائر المتوقعة المبلغ عنها  
Albrahimi ,2020)  كما القيمة المعيار  يقدم  (،  ذات  المعلومات  من  العديد 

للمستخدم الخارجى للقوائم المالية والعديد من االطراف االخرى ذوى المصلحة ، حيث  
القي حسابات  على  المدخل  هذا  المتوقع يعتمد  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  مة 

االئتمانية  والخسائر  القروض  تسجيل  تم  ما  فاذا  المقترض  من  عليها  الحصول 
القيم االقتصادية لن تكون هناك حاجة الى حساب مخصصات   المحتملة بناء على 

في هذه  لخسائر القروض وادراجها بالميزانية ، حيث أن أسعار الفائدة المتعاقد عليها  
الحالة ستغطى كافة الخسائر المتوقعة على مدار عمر القرض وبالتالى بمجرد وجود  
المعلومات الجديدة عن القيمة االقتصادية للقروض يصبح من االهمية بمكان تعديلها  
في معدالت   المتوقعة  المستقبلية والتغيرات  المالى  التعسر  المتوقعة بشأن  بالتغييرات 

  ، )دينا  ثقة   ،(2019الفائدة  تعزيز  خالل  من  الودائع  على  المعيار  تطبيق  ويؤثر 
توفر ضمانات أكثر وحماية أوفر، مما يمكن المؤسسات    ألنهاالمودعين في البنوك  

المصرفية من توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها آن استحقاقها ، كما يسهم في تعزيز  
السليمة   ثم  إلمكانيةالدراسة  ومن   ، االئتمانية  أى    العميل  من  للبنوك  حماية  يمثل 

نماذج  تقديم  وكذلك  المالية،  بالتزاماتهم  المقترضين  وفاء  بعدم  تتعلق  مخاطر 
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رأس  كفاية  معيار  ومكونات  االضمحالل  مخصصات  الحتساب  دقيقة  موضوعية 
شحاته)المال   خالل  (.2020،محمد  من  المعيار  في  الرئيسية  المزايا  تنبع  كذلك 

والذى حل مجموعة من االنتقادات الموجهة للمعيار    39مقارنته بالمعيار الدولى  
للمعيار      39الدولى   للغاية يؤدي إلى تطبيق غير ثابتله ا  39فوفقا  ، طار معقد 

الدولي  كما أن   المحاسبة  المختلفة بموجب معيار  المقارنة بين   39الخيارات  جعلت 
إالشركات أمر صعب الق، كذلك فأن  القرتخاذ  بناء    ضو رار في حالة تقدم خسارة 

ال يقدم الحل الصحيح فهو اما متأخر جدا أو    39  م ولي رقدمعيار المحاسبة ال  على
جدا و قليل  األعمال،  أنشطة  يعكس  المحاسبية حيث    ،ال  النتائج  تظهر  أن  يمكن 

تلك االنتقادات من خالل تقديمه   9، وقد تجنب المعيار  منفصلة عن أنشطة األعمال
الماليةضح  يو طار بسيط وشامل  إل ، كما أتاح متطلبات التصنيف والقياس لألدوات 

على أساس قابلية االحتفاظ باألصول بدال  من نية االحتفاظ باألصل  خيارات مخفضة
عكس تأثير أنشطة إدارة المخاطر عن طريق    اتخاذ القرارات، كما ساعد على  الفردي

إلى    على المستندة  المتطلبات  من  المزيد  مع  المالية  و المبادئالبيانات  تصوير ، 
األعمال  التدفق    بما  أنشطة  وخصائص  المالية  ألدواتها  المنشأة  إدارة  كيفية  يعكس 

في سياق االستقرار ،  ( Maciej,2016)   &Dirkالنقدي التعاقدي لألصول المالية.
الدولى    المالي، المحاسبة  لمعيار  فقط    39وفقا  بها  يعترف  االئتمان  خسائر  كانت 

ذلك تظهر المشاكل االقتصادية في وقت متأخر وفجأة، ولذا نتيجة ل  ،بمجرد حدوثها
لتخفيف هذه المشكلة عن طريق    9تم تصميم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

المتوقعة،   االئتمان  بخسائر  تدريجيا  يعترف  الذي   ، التدريج  نهج  يحافظ تطبيق  مما 
جميع    9لي للتقارير المالية  حيث يجب أن يراعى المعيار الدو على االستقرار المالى،  

التاريخية، البيانات  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  وكذلك    المعلومات  الحالية  الظروف 
التوقعات الداعمة لألحداث المستقبلية واالقتصاد الكلي, مما يخلق آثار إيجابية على  

 .(  Maciej,2016)  & Dirk  االستقرار المالي والمرونة المصرفية
والمعيار تحليل  ثالثا:   المصرية  بالبنوك  واالوضاع  كورونا  جائحة  بين  العالقة 

 9الدولي للتقارير المالية رقم 
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  وهان،   مدينة  من  معروف  غير  بفيروس  العالم  ُصدم  ،2019  عام  نهاية  في     
  على  رسمي ا  تصنيفه  وتم  COVID-19  باسم  أخير ا  الفيروس  هذا  تسمية  تم   الصين،

العالم،   أنحاء  جميع  في  انتشاره  بسبب(  العالمية  الصحة  منظمة)  قبل   من  جائحة  أنه
إلى  تلك   ( (Ariella,2020العالم  حول  وفاة  حالة   ألف  95وأدى  تفادى  ولمحاولة   ،

معظم قامت  الصحية،   بمحاولة  المخاطر   طريق  عن   الفيروس،  احتواء   الحكومات 
ئلة، نتيجة االقتصاد، االمر الذى كانت معه التكلفة االقتصادية ها  من  أجزاء  إغالق

لوظائفهم العديد  الذى    ثروات  من  الدوالرات  تريليونات  وتدمير  فقد  االمر  البورصة، 
غير  مالية  وتوقعات  االصول،  اسعار  وهبوط  كبير،  اقتصادى  ركود  الى  أدى 

  قطاعات   (، وبالتالى أصبحت بعض Hansen & Johannesen   (2020,مؤكدة.
وغير مديونة  فوائدها  قروضها  أقساط  سداد   على  قادرة  األعمال  ،أو  نتيجة    الرئيسية 

  المحققة   األرباح  على  مما أثر   كورونا، حيث توقفت ايرادات الشركات،  تأثرها بفيروس
على    يجب  الجائحة  هذه  خالل  لذلك،  المالية،  المالءمة  على  النهاية  وفي  المال  ورأس

(. حيث (Ariella,2020المقترضين    على  الموافقة  في  صرامة  أكثر  تكون   البنوك أن
 لن  حيث  االئتمان  نمو   نمط  إبطاء  خالل  من   المعادلة،  جانبي  كال  غير  الوباء  ان

 االئتمان   على   الطلب  سينخفض  أو  / و  األزمة  وقت  في  لإلقراض  مرتاحة  البنوك  تكون 
االخر  كالمعتاد،  االقتصادي  األداء  يبدو  ال  عندما الجانب    في   الطعن  يتم  وعلى 
  أو  عن  للتنازل  للبنوك  المقترضين  من  الالحق  الطلب  بسبب  المستقرة  البنوك  أنظمة
  جائحة  أن  االعتبار  في  األخذ  مع  ، (  (Tesfaye ,2020القروض  سعر  خفض

COVID-19  وبقائها  النامية  البلدان   في   البنوك  أداء  كبير  بشكل  تهدد  أن   يمكن 
االقتصاد، ولذلك    في  مهيمن ا  دور ا  البنوك  فيها  تلعب  التي  تلك  في  سيما  ال  ونموها،

 -كان من الهام التعرف على المخاطر التى سببتها الجائحة للبنوك كما يلى: 
الم3/1 لتحديد  السابقة  الدراسات  تحليل  سببتها   خاطر:  التى  الضعف  ونواحى 

 الجائحة في البنوك  
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البنك إلى خسائر غير متوقعة      البنكية على أنها احتمال تعرض  تعرف المخاطر 
البنك  أهداف  تحقيق  على  يؤثر  ما  وهو  معين،  استثمار  على  العائد  تذبذب  أو 

جزء  و المرجوة،   حدة    الالمخاطرة  ارتفاع  مع  خصوصا  المصرفي  العمل  من  يتجزأ 
حجم   وزيادة  التكنولوجي  والتطور  بنوك   المعامالتالمنافسة  إلى  والحاجة  المصرفية 

فالبنوك أصبحت اليوم تواجه مخاطر مصرفية متنوعة تتفاوت في   ،ذات أحجام كبيرة
من ثم و حسن تقييم وتحليل ودراسة  بالتالى فأن  درجة خطورتها من بنك إلى آخر ، و 

وضمان  البنك  نجاح  على  المساعدة  العوامل  من  المحتملة  المخاطر  مجمل  إدارة 
، ومن  (2019،  أنس)  .استمراره في السوق المصرفية بعوائد مرضية ومخاطر متدنية

التركيز على ما لحق بها من مخاطر في ظل أزمة كورونا   التى تم  القطاعات  أهم 
البنوك ميزانيات مشوهه للغاية، ليس فقط في تلك   البنوك، حيث أظهرت  هى قطاع 

خالل ذلك  بدأ  بل  من    المالية   األزمة  االزمة  العديد  البنوك  مارست  حيث  العالمية، 
والتى الخاطئة  الوقت  الممارسات  كما    اإلعسار،  نحو  المالية  المؤسسات   دفعت  مع 

أن  فترات   أثناء  الدخل   لتيسير  محاسبية  ممارسات  في  تشارك  النظامية  البنوك  وجد 
كما   ممارسات   في  تنخرط  أوروبا  في  العالمية  النظامية  البنوك  أن   الحظوا   الركود، 

  البنوك   بين  شائع ا  الدخل   تجانس  كان  بينما  األزمة  بعد  ما   حقبة  في   الدخل   تسهيل
  جائحة   وألن  (،(Petersonn,2020األزمة  قبل  ما  حقبة  في  النظامية  غير

COVID-19 ال  البنوك  على  بآثاره  المتعلقة  األدبيات  فإن   للعالم،  فريدة  تجربة  هو 
  النظامية  المالية   األزمات  من  المستفادة  الدروس  فإن   ،   ذلك  ومع  تتطور،    تزال

  لها   يكون   أن  يمكن  2008  لعام (GFC) العالمية  المالية  األزمة  مثل  عالمي ا  المنتشرة 
متشابهة،   تكون   أن  المرجح  من  البنوك  على  التأثيرات  ألن  خاصة  األهمية  بعض

األحداث تعتبر   الركود  حاالت  مثل  المصرفي  النظام  عن  الخارجة  المنهجية  حيث 
  على   هائلة  سلبية  ذات آثار  البيئية  والكوارث  السياسية  واالضطرابات  والحرب  والوباء

  الحاالت   في  اإلفالس  أو  الفشل  على  الكثيرين  يجبر  مما  البنوك،  وأداء  الشركة  قيمة
فأن   القصوى،  زعزعة  "  الوباء"و  المالية"  األزمات"  وبالتالى  إلى  تؤدى  العالمية 

االقتصادى، فإن  االستقرار    المخاطر  تقييم  إعادة  يستدعي  الحدثين  كال  وبالتالى 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1996195
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1996195
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1996195
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حمل"  البيئي  النظام"  في  البنوك  وفشل  والتهديدات حيث    جائحة   المالي، 
يهدد   على  العواقب  من  ومتنوعة  معقدة  مجموعة   COVID-19مثل مما   البنوك، 

واالضرار  النظام  استقرار   وتوليد   للبنوك  األساسي  األعمال  بنموذج  المصرفي، 
 اإلقراض  فيها  يهيمن  التي  البلدان  في  كبيرة   إيرادات  صدمة  يخلق  أن  ويمكن  اإليرادات

 النامية  االقتصادات  من  للعديد  بالنسبة  الحال  هو  كما   البنوك،  أعمال  محفظة  على
  بشكل  البنوك  إيرادات  توليد  فيها  يعتمد  التي  البلدان  ستشهد  أخرى،  بعبارة.  والناشئة

 وستتفاقم   التمويل،  على  الطلب  النخفاض  األكبر  التأثير  اإلقراض  أنشطة  على  كبير
  بسبب   السيولة  نقص  بسبب  البنوك  تواجهها  التي  اإلقراض  قدرة   قيود  بسبب  المشكلة
  ) Suborna ,2020 &,Bipasha(السحب عمليات

على التحكم أو    للمساعدةأهم تلك المخاطر  ومن هنا نجد أن من الهام التعرض الى  
من كان  إذا  هذا  منها  عليها  التقليل  القضاء  حيثالصعب  دراسة    ،   )أظهرت 

Bipasha &, Suborna ,2020)  الضارة التأثيرات    COVID-19  لجائحة  أن 
 ودخل  المال، رأس  وكفاية  الشركة، قيمة  )  في ثالث نواحى  على البنوك يمكن بيانها

ا  تشهد  أن  المحتمل  من  البنوك  جميع  أن  إلى  النتائج  حيث تشير  (الفائدة   في  انخفاض 
 على  الفوائد  ودخل  المال،  رأس   كفاية  ونسبة  بالمخاطر،  المرجحة  األصول  قيم

 ينخفض   أن  المرجح  من  للدخل من الفوائدوالقطاعية، فبالنسبة    الفردية  البنوك  مستوى 
 البنوك  بدأت  كما  األجنبية،  العمالت  في   وانخفاض التعامل  الدولية،   التجارة  قلة  بسبب

  حدود   وزيادة  السداد،  في  التأخير  رسوم  عن  التنازل  في   بالفعل  البلدان  من  العديد  في
وبالنسبة   من  النجاة  على  عمالئها  لمساعدة  محاولة  في  االئتمان،  بطاقات الوباء، 

  للتأثيرات  التراكمية  النتائج   من  الكثير  ستؤدي  المرجحة  األصول  قيم  في  لالنخفاض  
  األصول   جودة  وتقليل  المتعثرة  القروض  زيادة  إلى  اآلن  حتى  مناقشتها  تمت  التي

 انخفاض  إلى  بدوره  بالمخاطر  المرجحة  األصول  قيمة  انخفاض  وسيؤدي  للبنوك،
 واستدامتها،  وبقائها  للبنوك،  المالية   المالءمة  يهدد  مما  للبنوك،  المال   رأس  كفاية

  من   جزء  نتيجة محاولة البنوك استخدام  للبنوك  المال  رأس  كفاية  تنخفض  أن  ويمكن
  مكافحة  خطة  من  كجزء  والمالية  التشغيلية  استدامتها لدعم 2  أو  1  الفئة  أموال  رؤوس
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وتتأثر السياسة االقراضية بكفاية رأس   ،  2009-2008  العالمية  المالية  األزمة  تكرار
المال حيث يعتبر حاجز واقى يمنع تسرب الخسائر الى الودائع فكلما زاد رأس مال 

ات مالبنك عن الحد االدنى للكفاية كلما زادت قدرته على تحمل الخسائر وتجنب االز 
  تمتلك   أن  يجب  البنوك  أن  فكرة  على  لمالعا  أنحاء  جميع  في  المنظمون   يؤكد  ،المالية

 انكماش  خالل  الحياة  قيد  على  للبقاء  والسيولة  المال  رأس  حيث   من  كبيرة   احتياطيات
ستظل  دراماتيكي حيث   نسبة  على  للحفاظ  هائل  ضغط  تحت  البنوك  بعض  آخر، 

حيث تهدف    (. (  Saqib,2020المستمرة  الوباء  أزمة   بسبب   المطلوبة   المال   رأس  كفاية
كافة المعايير الخاصة بكفاية رأس المال الى التأكيد من أن البنك يحتفظ بحد أدنى 
يمثل  ما  وهو  الخسائر  واستيعاب  المخاطر  مواجهة  على  تساعده  التي  أمواله  من 

حيث رأى أن من  (  et al  Charles    2020)واتفق مع ذلك  تعريف كفاية رأس المال  
يتعلق   ما  هي  البنوك  تواجه  الى  المخاطر  المال،أهم  رأس   كفاية  يعد  حيث  بكفاية 

ا  ولكن  للبنوك،  فقط  ليس  قصوى،   أهمية  ذو  للبنك  السهمي  المال  رأس  للمجتمع  أيض 
األزمة خالل  واضحة  بصورة  ذلك  وظهر  حيث   مؤلم،  بشكل  العالمية  المالية   ككل، 

 جسيمة   أضرار ا  تلحق  أن   الكافي  غير  المال  رأس  ذات  المالية  للمؤسسات  يمكن
  سلبية   خارجية  عوامل  وفرض  مستثمروها،  يتكبدها  التي  المباشرة  الخسائر  تتجاوز

وضع   المجتمع،  على  نسبي ا   موحدة  مجموعة  العالم   أنحاء  جميع  في  المنظمون   ولذا 
  بازل   لجنة   عمل  من  مستوحاة  أو  على   بناء    المال،  رأس   كفاية  لتقييم  اإلرشادات  من

األدنى (BCBS) المصرفي  لإلشراف الحد  لتقييم  النسبة  هذه  المنظمون  يستخدم   ،
عندما تنخفض ،و وكذلك لمراقبة استخدام البنوك للديون   للبنوك،لمتطلبات رأس المال  

القيمة البنك    تلك  معينة،في  حدود  مجموعة    عن  اتخاذ  التنظيمية  للجهات  يمكن 
الفورية"   التصحيحية  "اإلجراءات  من  ) . متنوعة  دراسة   Ghufranواشارت 

etal,2020)  أثناء  المخاطر  في  كبيرة  زيادة  إلى ُتعزى الجائحة،    النظامية   حيث 
 أسباب،   ثالثة  إلى  المصرفي   النظام  في  النظامية  للمخاطر   المتزايدة  الضعف  نقاط

  إلى   الوصول  وانخفاض  المالي،  والتحمل  االقتصادي،  التباطؤ  بسبب  السيولة  مخاطر
 Tesfayeالمحتمل، واشار    االئتماني  التصنيف  انخفاض  بسبب  المال   رأس  أسواق
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هى  (2020, البنوك  مشاكل  أهم  من  أن    إلى   للبنك  السيولة  حالة  تشيرالسيولة:  ( 
  فعالة،وألهمية السيولة يحدد   وبطريقة  المناسب  الوقت في   بالتزاماته  للوفاء  البنك  موقف

   البنوك،  لدى  السيولة  لمستوى   المطلوب  األدنى  الحد  البلدان  معظم  في  المنظمون 
  خالل   من  الوساطة  خدمات  تقدم  البنوك  أن  يعني  وهذا  الودائع،  والتي ترتبط بتحصيل

  للفوائد،   المدرة  األصول  إلى   األموال   هذه  وتحويل  األخرى   والخصوم  الودائع  تحصيل
يتم الودائع  تضمين  وبالتالى    وتكاليف   المال  رأس  جانب  إلى  ثالث   كمدخل  فوائد 

عدم   االعتبار  في  التشغيل نتيجة  السيولة  ضغوط  تنشأ  ولذا  السيولة،  حساب    عند 
وترتبط  األصول  بين  االستحقاق  تطابق  ، البنوك  والخصوم    من   المزيد  إلى  حاجة 

قاعدة  العالية  المالية   الرافعة  بوضع  السيولة انخفاض    المحدودة   المال  رأس  نتيجة 
 ,& Bipasha )األصول. وتأكيدا على ذلك أوضح  من  بممتلكاتها  مقارنة  للبنوك  للغاية

Suborna ,2020) البنوك أزمة   ان  الودائع،    السيولة   ستواجه  نسبة  انخفاض  نتيجة 
  وصحتهم،  معيشتهم نفقات لدعم مدخراتهم سحب المودعين من العديد يختار قد حيث

  على   يجبرهم  قد  متزايد مما  بشكل  محدودة  والشركات  لألفراد   الدخل   فرص   وأصبحت
  ويحد   السيولة  نقص  في  يتسبب  فسوف   طويلة،  لفترة  هذا   استمر  مدخراتهم، وإذا  التهام

الرأي،  للبنوك  اإلقراض   قدرة  من في    المرحلة   بأن  ( (Asli et al,2020)  واتفق 
 سيولة   احتياطيات  وجود   البنوك  وأظهرت  السيولة،   اتسمت بنقص  األزمة  من  األولى

توقعات  المعتاد  من  أكبر  منخفضة، الى   البنوك  بأن  السوق   في  المشاركين  وأشار 
 األخرى. الشركات  من أمدا   وأطول   أعمق ربح خسائر ستواجه

 شهدت   ،  الفائدة  أسعار  خفض  أيام   انه خالل  (Asli et al,2020)  كما اشار     
سيولة،   األكثر  البنوك  من  أعلى  طبيعية  غير  عوائد  المنخفضة  السيولة  ذات  البنوك

عكست   أن   شأنها  من  المنخفضة  الفائدة  أسعار  بأن  األسواق  توقعات  البنوك  حيث 
 ظلت  الفائدة  أسعار  سياسة  أن  النتيجة  تؤكد  وبالتالي  المالي،   النظام  في  السيولة  تزيد
 النقدية  بالسياسة  دراية  على  األسواق  ألن  نظر ا  ،  األزمة  بداية  في  رئيسية  سياسية  أداة 

يظل.  التقليدية  به  والموثوق   األول  المصدر   هو  الفائدة  مصادر  من   الدخل  حيث 
 يعد  الكسب، حيث  قاعدة   وتعزيز  الربحية  الخاص، لضمان  المصرفي   للنظام  للدخل
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 المتطورة  األسواق   وغياب   القروض   بخالف   األفضل  االستثمار  خيارات  إلى   االفتقار
  يمكن  التي  األسباب  من  االستشارية  الخدمات  مثل  المحدودة  الخدمات  وعروض

انخفاض    االستشهاد عند  الى   (،(Tesfaye ,2020  السيولةبها  الذي يؤدى  االمر 
 البنوك  أصول محفظة في القروض نسبة زيادة تعقد مشكلة السيولة عند ارتفاع

 ومن أكبر المشاكل التى تواجهها البنوك والتى تفاقمت حدتها بسبب الجائحة،   
القروض  وضع    تفاقم  إلى   الوباء  يؤدي  أن  المرجح  حيث من  هى خسائر القروض.  

واالنخفاض   المال،   رأس  وكفاية  الشركة،   )قيمة  الثالثة  األبعاد  جميع  في  المتعثرة، 
ا  النتائج  ، وُتظهر  المتعثرة  القروض  عند زيادة معدل  الفائدة( بشكل أكبر  ودخل  أيض 

 البنوك  لجميع  المال  رأس   كفاية  تجبر  قد  المتعثرة  القروض  من معدل٪  10  زيادة  أن
 BASEL-III  ( Bipasha &, Suborna  لمتطلبات  األدنى  الحد  من  التقليل  على

ممارسات،  (2020, مشاكل  تزداد   نسبة  وُتظهر  الداخلية،  االئتمان  إدارة  وبالتالى 
ا  مستوى   القروض   إلى  المخصصات   ال   والتي  الخاص   المصرفي  النظام  في  منخفض 

  وتوجيهات   القروض  تصنيف  مرونة  قياس  ومن  . الصارم  للتنظيم  تخضع
 ويمكن.  المتعثرة  األصول  مستوى   إدارة  تستطيع   ال  البنوك  أن  يتضح  المخصصات،

  بشأن   التفاوض  إلعادة  المقترضين  من  المتزايد  الطلب  خالل  من   ذلك  مالحظة
عن  المختلفة  التجارية  األعمال  ضعف  إلى  باإلضافة  االئتمان  . الوباء  تأثير  الناتج 

  مصروفات   على  التأثير   خالل  من  االئتمان  تكلفة  من  االئتمان  مخاطر  وتزيد
المصدر  و (،(Tesfaye ,2020     المخصصات االئتمان  مخاطر  الرئيسى تعتبر 

التى  لالزمات المستوى    المالية  على  البنوك  تدنى    العالمي،تواجه  إلى  تعود  والتى 
وعدم إعطاء    المحفظة،الى سوء ادارة مخاطر    باإلضافة معايير االئتمان للمقترضين  

وتنشأ المخاطر االئتمانية عن عدم الدفع أو  االقتصادية،    االهتمام الكافى للمتغيرات
تؤدى الى خسارة   ستحقاق والتىاعادة جدولة االمدفوعات في اى موعد من مواعيد اال

المخاطر الرئيسية  ( بأن  2020،  أنس(، ويؤكد على ذلك ) 2020،أحمد عابد)البنك  
المخاطر التي تنشأ  :والتي يقصد بها االئتمانيةالتي تواجهها المصارف هي المخاطر 

بسبب عدم السداد بالكامل، وفي الوقت المحدد مما ينتج عنها خسارة مالية، وتعرف 
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القرض وأعبائه    مخاطر المقترض من سداد  العميل  االئتمان في احتمال عدم مقدرة 
هي  االئتمانية  المخاطر  فإن  وعليه  االئتمان،  منح  عند  عليها  المتفق  للشروط  وفقا 
خسارة محتملة ناجمة عن عدم قدرة العميل المقترض على سداد قيمة المبلغ األصلي  

يخ االستحقاق المحدد في شروط العقد  المقترض وفوائده إلى البنك المقرض عند تار 
القروض والسندات وبنود   الميزانية مثل  داخل  بنود  المخاطر  تلك  االئتماني، وتشمل 
خارج الميزانية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية، ويعد التوسع االئتماني  

قابل عدم  المخاطر، مثل  من  بعدد  ترتبط  والتي  للبنوك،  الرئيسية  األنشطة  أو  من  ية 
التجارة،   باالقتراض،  يتعلق  فيما  بالتزاماتهم  للوفاء  اآلخر  الطرف  أو  العميل  إحجام 
التركز  مخاطر  أو  األخرى،  المالية  والعمليات  التسديد  الخسائر،  من  الحماية 
عدم   من  ذلك  على  يترتب  وما  األصول  جودة  تحديد  في  البنك  فشل  أو  االئتماني، 

الكافية لتجنب تعر  المخصصات  المودعين لخسائر غير محسوبة. تكوين  أموال    ض 
كورونا،    بوبسب   الجماعي   والتسريح  األسعار،   مستويات  انخفاضازداد  جائحة 

  وزيادة   للمصدرين،  مواتية   غير  الصرف  أسعار  وأصبحت  الوظائف،  وخفض  للعمال
  -  البنوك  من  المقترضون   يواجه ولذا    الخاص،  للقطاع  بالنسبة  اليقين  وعدم  المخاطر

  &Vidovic  (2020,السداد  عن   للتخلف  عالية  مخاطر  -والشركات  األفراد

Tamminaina.)  كما رأى( Bipasha &, Suborna ,2020)  القطاع   المصرفي   أن 
ا تصعيد    الدخل   انخفاض  بسبب  ومعدالته  السداد  عن  التخلف  مخاطر  في  يشهد 

 القسري،   واإلغالق  االقتصادي  التباطؤ  بسبب  المقترضين  إلى  النقدية  والتدفقات
  السوق   إلى  الصادرات  على  يعتمدون   الذين   للمقترضين  بالنسبة  أسوأ  األزمة  وستكون 

  وستكون   ،  الوباء  من  الحياة  قيد   على  للبقاء  العالمي  االقتصاد  يكافح  حيث  ،   الدولية
ا  شديدة  اآلثار  هذه  الوحيد   حياتها  شريان  يتمثل  التي  الصغيرة  للشركات  بالنسبة  أيض 
  خالل   ولذا  .للبقاء  النقدية   التدفقات  من  يكفي  ما  وتوليد  اليومية  باألعمال  القيام  في

 للصناعات  بالنسبة  خاصةكبيرة    إقراض  مخاطر  لديها   التي  البنوك  الوباء،  وبعد
ا  ارتفاع ا  تشهد  قد  الصغيرة  والشركات  للتصدير  الموجهة  عن   التخلف  معدالت  في  حاد 
 متخلفين   إلى  المقترضين  من  العديد  العام  الوضع  يحول  قد  ذلك،  على  عالوة  السداد،

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2705700


18 
 

  القيمة  تنخفض  أن  الممكن  من  للبنوك  االئتمان  مخاطر  من  يزيد   وقد  السداد  عن
 من  يزيد  مما  القيمة،  في  المضمونة  القروض  مقابل  المقدمة  للضمانات  السوقية
)  السداد  عن  التخلف واشار   المقترض  مساعدة  أن   (Asli et al,2020للبنوك. 

إلى  االحترازية  واإلجراءات   من   بالفعل  تعاني  التي  البنوك  على  الضغط  تفاقم  أدت 
 رأس المال.  في نقص

 الوضع في البنوك بسبب الجائحة.وتفاقم  9: المعيار3/2
سبق توضيحها والخاصة   : بالرغم من كل المزايا ،التى المعيار وكفاية رأس المال   

التي   9بمعيار   بالمخاطر  ترتبط  والتي  المعيار  على  المآخذ  بعض  هناك  ان  اال 
تتعرض لها البنوك في ظل الجائحة ، والتي ساهم المعيار لألسف في زيادة حدتها 

أن االعتراف المبكر بالخسائر يؤثر سلب ا على مرونة بصورة أكبر ،كما يلى : فنجد  
المال،  البنك من خالل خف البنوكضه مستويات رأس  تقوم  بتكوين مخصص   حيث 

سيؤثر على الربحية  مما  خسائر االئتمان عن توقعات مستقبلية وليس خسائر حقيقية  
ورؤوس أموال البنك وبالتالى اظهار  نتيجة االعمال بشكل منخفض مما يؤثر على  

على سيؤثر  االئتمان  خسائر  مخصص  مكون  زيادة  ان  كما   ، السهم  عدم    نصيب 
أعباء    ٪ 20اعتماد   من  يزيد  مما  للبنك  الدخل  لضريبة  الضريبى  االقرار  اعداد  عند 

( الدخل  يؤثر    (2018  نبيل،ضريبة  قد  مقارنة  كما  قابلية  على  ا  أيض  التقدير  زيادة 
 توقعات المشاركين في السوق عن  األرباح حيث ستختلف توقعات اإلدارة عبر البنوك  

Albrahimi ,2020)  )يتضح معه ان االلتزام بالمعيار، قد يؤثر على    الذي  راالم
كفاية رأس المال، نتيجة زيادة المخصصات وقت االزمات، وهو االمر الذى اتضح 

 . بصورة جلية في وجود جائحة كورونا
رأس المال قناة رئيسية يمكن من خاللها للقواعد المحاسبية أن تؤثر على حيث يمثل  

على   وبالتالي  البنك  الماليسلوك  حيثاالستقرار  بالخسائر    ،  االعتراف  يحدد 
الملكية   وحقوق  البنوك  أرباح  القيمة  في  االنخفاض  قواعد  وكذلك  والمخصصات 

اللوائح. تحدده  الذي  التنظيمي  المال  رأس  على  مباشر  تأثير  لها  يكون  أن   ويمكن 

Charles et al,2020”  ،"  رأس إلى  النظر  باعتباره  فعند  البنك    رد الموا  أحد  مال 
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  مصدر   وكذلك  األزمات  أوقات  في  حاجز  بمثابة  تعمل  التي   للبنوك  الرئيسية
 يبدو  بالمخاطر،  المحفوفة  الفترات  هذه  مثل  الجيدة، فأنه في  األوقات  في  لالستثمار

 المخاطر  امتصاص  من  تتمكن  حتى  للبنوك  الرأسمالية  القاعدة  تعزيز  المهم  من
  خالل   مثبتة  حقيقة  السيناريو  هذا   كان   والمالية،  االقتصادية  الظروف  أسوأ   عن  الناشئة
  مال   ورأس  سيولة  وضع  في  كانت  التي  البنوك  كانت حيث  2008 لعام  المالية  األزمة

  من   العديد  أن  في  السبب  هو  لالضطرابات، هذا  كبير  بشكل  معرضة  نسبي ا  ضعيف
  على   بناء    المال  رأس  لمتطلبات  األدنى  بالحد  باالحتفاظ  البنوك  يطالبون   المنظمين

 رأس  نمو  متطلبات  تظل   أن  يجب  ثم   ومن  بالمخاطر،  المرجحة   األصول   مستوى 
جزء   الصدد،   هذا   مثل  في   القريب،  المستقبل  في  التنظيمية  االحتياطات  من   المال، 

  العام   هذا  ربح  من  جزء  على  للحفاظ  تنفيذية  تدابير  يضع  أن  البنك  على  يجب
  وسيلة   كونه  إلى  باإلضافة  للبنوك،  الرأسمالية  القاعدة  تراكم  لخدمة  الالحقة  واألعوام

ا  يحافظ القوي  المال رأس فإن االضطرابات، أوقات في حماية سيولة   مرونة على أيض 
  ( (Tesfaye,2020 البنوك

وبالتالي وفقا لما سبق فأن الحفاظ على   وخسائر القروض المعيار وكفاية رأس المال
بمعيار   التزاماها  عند  للبنوك  كبرى  صدمة  يمثل  المال،  رأس  يجعل    9كفاية  والذى 

عندما يتعذر على احتياطيات خسائر القروض معظم البنوك بفضل الجائحة خاسرة، ف
بقدر   االعتراف  البنوك  على  يتعين  الركود،  فترات  خالل  االئتمان  خسائر  استيعاب 

خسائر القروض، األمر الذي يقلل بدوره من كفاية رأس المال   مخصصاتأكبر من  
(Bushman and Williams2015).    أكده الذى  االمر  وهو   ،Albrahimi 

والذى  (2020, أنه  (  تدهور أوضح  لتوقع  المحاسبي  التقدير  استخدام  يتم  عندما 
المستقبل في  االئتمانية  اتث  ،القرض  الخسارة  نموذج  مكاسب  أن  من  المخاوف  ر 

الخسائر قد تطغى عليها  المتوقعة  البنوك  ، مما يضعف  الجديدة  ،  السوق   فىشفافية 
االئتمانية  وهنا   المخاطر  ادارة  فاعلية  عدم  مخصصات  زيادة    نتيجةتظهر  نسبة 

الخسائر الناتجة عن عدم تسديد  أن  الى    باإلضافةالديون المشكوك في تحصيلها ،  
الديون  له   ،هذه  البنوك وعلى سيولته مما يكون  رأس مال  احتياطيات و  على  تؤثر 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2445675
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2445675
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االثر السلبى على ارباح البنوك ويضعف قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المختلفة 
سيعتبر جميع العمالء  ، حيث  (2020س البنوك )احمد عابد ،  مما قد يؤدى الى افال

من   العديد  تكوين  يتم  وبالتالى  حرج  الحقيقية   مخصصاتوضعهم  غير  القروض 
هو و.والتى يترتب عليها تكوين احتياطيات سرية مما يضعف من كفاءة رأس المال  

" على ما    ”Charles et al,2020  ويؤكد  التصور القاتم لنتائج كورونا على البنوك .

أن    يرى  حيث   ، في  سبق  ا  تردد  أكثر  المنخفض  التنظيمي  المال  رأس  ذات  البنوك 
مؤشر انخفاض رأس المال التنظيمي بشكل  حيث يرتبط    بخسائر القروض، االعتراف
إلى أن االستجابة التنظيمية بعد حيث أشار  كبير بمؤشر جودة القروض ،  و إيجابي  

بالمح يتعلق  )فيما  الخسارة(األزمة  )أو  القواعد  على  كبير  حد  إلى  ركزت  ،    اسبة( 
الخسائر   عن  اإلبالغ  عن  البنوك  إحجام  تغير  أن  يمكن  التي  اآلليات  على  وليس 

مخصصات الخسائر على    لن تعملعالوة على ذلك،  ،  واالنخفاض في قيمة أصولها
ية إذا  تزويد البنوك بالحوافز التخاذ إجراءات تصحيح  علىأساس الخسائر المتوقعة  

أن تواجه   إنفاذها بمجرد  في  أصبحت متساهلة  أو  القواعد  التنظيمية  الهيئات  غيرت 
المشاكل.   الجهة    وبالتالي،البنوك  إنفاذ قوى والتزام من جانب  فمن    التنظيمية،بدون 

المرجوة التأثيرات  المتوقعة  الخسارة  لنموذج  يكون  أن  المرجح  كما  غير  يمكن ، 
من   المباشر،مرشحات االحترازية لمواجهة هذا التأثير  للمنظمين تطبيق ما يسمى بال

خالل تعديل البنود المحاسبية التي تدخل في حساب رأس المال لألغراض التنظيمية 
سبيل   المؤجلة(.    المثال، )على  الضريبية  الملموسة واألصول  غير  األصول  استبعاد 

من المحققة  غير  والخسائر  األرباح  ذلك  على  البارزة  األمثلة  المالية    ومن  األوراق 
)  للبيع،المتاحة   المتراكم  الشامل  الدخل  في  بها  االعتراف  يتم  وهو   (،AOCIوالتي 

 مكون منفصل من حقوق الملكية الدفترية للبنك. 
     : القروض  وخسائر  ازدادت    فى المعيار  االشارة  سبق  كما  كورونا،  جائحة  ظل 

القروض،   الذى يرتبط بصورة مباشرةقيمة خسائر  والذى يختص    9بالمعيار    االمر 
المعيار  تأثير   ) Albrahimi,2020حيث تناول )  ،بمخصصات خسائر القروض

والعواقب المحتملة على انضباط  على إمكانية التنبؤ بمخصصات خسائر القروض    9
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والمحددات  ا و   ،السوق  بها  المعترف  القروض  خسائر  مخصصات  بين  لعالقة 
الخسارة   لنموذج  ومستوى   الفعليةالموضوعية  المتعثرة  القروض  في  التغييرات  )أي 

المتعثرة(   في  القروض  انخفاض  إلى  تشير  التجريبية  النتائج  بأن  الدراسة  وانتهت 
االرتباط بين مخصصات خسائر القروض ومحددات نموذج الخسارة الفعلية ، نتيجة 
للقروض .   الفعلى  التعثر  النظر عن  للتالعب في مخصصاتها بغض  البنوك  اتجاه 

ي ادارة  تجد أفضل من مخصصات القروض ف  ادارات البنوك بشكل عام ال  حيث أن
بشكل  تترقب  والتى  المساهمين  بعض  من  للضغط  تعرضها  نتيجة  وذلك  ارباحها, 

يرقى الى طموحات حملة   ممنهج نتائج النشاط فأن كان معدل االداء الفعلى للبنك ال
االسهم بالشكل الذى تنخفض معه توزيعات االرباح فال تجد االدارة مناصا من تعديل 

الم إجراء  خالل  من   ، الربح  وبعض رقم  المحاسبى  الربح  بين  المناسبة  قايضة 
غير    المتغيرات ارباح  عن  االفصاح  الى  االمر  نهاية  في  يؤدى  مما  به،  المرتبطة 

حقيقية ، وهذا التالعب قد يتم من خالل تخفيض قيمة مخصصات القروض التى  
االرباح قيمة  فترتفع  االيراد  على  عبء  االساس  في  يرضى    هى  الذى  للمستوى 

حملة المنشأة    طموحات  قيمة  يعرض  وال  ،    لالنخفاضاالسهم  االعمال  سوق  في 
د.حسن    ( الضرائب  لتخفيض  زيادتها  أو  البورصة،  في  السهم  قيمة  زيادة  نتيجة 

ف.  (2016، بها   خسائر  احتياطيات  في  الزيادة  أن وبالتالى  طالب  والتى  القروض، 
العدي د من المستثمرين المعيار وبشكل استباقى، والذى نتيجة لجائحة كورونا وتعثر 

عن   تكوينها  سيتم  التى  المخصصات  مقدار  تتزايد  قد  بديونهم،  بالوفاء  والمقرضين 
  في   الزيادةان    (  &Nancy,2020 Paulأوضح)  خسائر الديون المتوقع حدوثها، وهنا  

هي  خسائر  احتياطيات   تضمين   بسبب  البنك  فشل  على  مؤشر  أفضل  القروض، 
 في  البنوك  إلخفاقات  كمؤشر  ،البنك  مال  رأس  نسب  في  القروض  خسائر  احتياطيات

إلى  .المستقبل  العمومية  ميزانياتهم  في  القروض   خسائر  نمو  من  الحد  حيث يسعون 
نسبة  الحد   على   الحفاظ  أجل   من من    خالل   من  المطلوبة  المال   رأس  كفاية  األدنى 

حيث  اإلغاثة  حزمة   خسائر   مخصصات  بتقليل  التجارية  للبنوك  ُيسمح  المعلنة، 
 هيكلتها.  المعاد القروض مقابل المحقق غير الربح هامش تعليق وعدم  القروض

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4228890
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2532971
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 نواحى العالج   3/ 3
 السياسات  هذه  تشمل .  الوباء  هذا   مع   للتعامل  سياسات  وضعت البنوك عدة

 في  التدخالت  كثافة  وزيادة  االقتصادي،  االنتعاش  زخم   لدعم  الفائدة  أسعار  خفض
 سوق   في  والمعامالت  األدوات  وتوسيع  الصرف،   سعر  في  االستقرار  لتحقيق  السوق 
  سعر   مخاطر  ضد  التحوط  من   المزيد  على  األجانب  المستثمرين  لتشجيع  المال

 تشجيع  أجل  من  المصرفية  واألعمال  المال  سوق   في  السيولة  ضخ  وزيادة  الصرف،
 لتشجيع   الكلية   االحترازية  السياسات  عودة  وتيسير  واالقتصاد،  األعمال  لعالم  التمويل
  البنوك   على  يجب  السياسة،   هذه  مع.  واالقتصاد   األعمال  عالم  تمويل  على  البنوك

ا  والشركات )  للسياسات  االمتثال  أيض  يمكن  Ariella ،2020الحكومية،  (.وبالتالى 
  دعم (  1: ) إلى  المصرفي وقت الوباء  القطاع  تستهدف  التي  تلك اإلجراءات  تصنيف
النقدية، ويتم    السياسة(  4)  المقترض،  مساعدة(  3)  االحترازية،  التدابير(  2)   السيولة،

طريق  السيولة  دعم  التمويل  لتوسيع  النقدية  السلطات  تستخدمها  إجراءات  عن 
  أسهم   أسعار  في  الكبيرة  والزيادة  واألجنبية،  المحلية  بالعملة  األجل  قصير  المصرفي

لتلك يكون  حيث    عالوة   تقليل  في  إيجابي  تأثير  السيولة  لدعم  المبادرات  البنوك، 
  غير   عوائد  ستشهد  أقل   سيولة  مخصصات  لديها  التي  البنوك  أن   أي)   السيولة  مخاطر
 الحكومة  ترعاها  التي  االئتمان  على خطوط  المقترض  مساعدة  وتشمل  أكبر(،  طبيعية

 لمساعدة  ويكون   والشركات،  األسر  إلى  االئتمان  تدفق  لتعزيز  المسؤولية  ضمانات  أو
،  أسهم  أسعار  على  قوي   فوري   تأثير  المقترض تتطلب  البنوك،   مساعدة  ولكن 
  عوائد   فائض  بين  اإليجابي  مع مالحظة أن االرتباط  كبيرة،  مالية  التزامات  المقترض

 النامية،  البلدان  المتقدمة، عن  البلدان  على   مقتصر  المقترض  مساعدة  وتدابير  األسهم
وتتعامل  للتوسع  أقل  مجال  يوجد  حيث   التخفيف   مع  االحترازية  اإلجراءات  المالي، 

  وأخيرا ،   . المال  رأس  احتياطيات  ذلك  في  بما  واإلشرافية،  التنظيمية  للمتطلبات  المؤقت
 . األصول(  شراء  أي)  الكمي  والتيسير  السياسة  أسعار  خفض  النقدية  السياسة  تشمل
  والمبادرات   المركزي   البنك  تمويل  إعادة  إلى  للوصول  كان  األزمة،  خالل  أنه  ويبدو
  من   يتضح  كما  األسواق،  على   مهدئ  تأثير  المصرفي  التمويل  في  النقص  تعالج   التي
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عالوة  هذه  حول  المفرط  البنوك  أسهم  أداء  هدف  مع  تماشيا    ذلك،  على  األحداث 
  من   المخاطر  تلقائي ا  تحول  حكومية،  ضمانات  تقديم  عادة    تتضمن  التي  السياسة
   (Asli et al,2020) السيادية. الدولة  إلى البنوك ميزانيات

  المنزل،  في البقاء منا يتطلب الذي الوباء لهذا وكان من أهم الحلول االخرى نتيجة   
الخدمات الى  اتجاه  االتجاه  طريق  عن   المصرفية  خدماتها  لتعظيم   البنوك  الرقمية، 

 (. وأخيرا السعى نحو تقليل(Ariella ,2020.  المحمول  الهاتف  وعبر  اإلنترنت  عبر
 أو  مال  رأس  بتوفير  المقترض  مطالبة  خالل  من  للبنك؛  االئتمان  لمخاطر  التعرض
  لزيادة  حلول  وإيجاد  المشكالت  لتقييم  المقترض  مع  كذلك العمل   ؛   إضافية  ضمانات

 أجل   من  برنامج  وتطوير  ،  المشورة  تقديم  مثل  ،  السداد  على  والقدرة  القرض  خدمة
 برنامج   تصميم  أو  األصول،  بيع  أو  األرباح،  زيادة  أو  /و  التشغيل  تكاليف  خفض
 التي   اإلجراءات  تكون   أن  يجب  لذلك،  القرض؛  شروط  تغيير  أو  الديون،  هيكلة  إعادة
 المقترضين  وتمكين  المشاكل   إهمال   لعدم  يكفي  بما  شاملة   اتخاذها   البنوك  على   يجب

 ( (Tesfaye ,2020 المقترضين  ديون   سداد التزامات حل من
، حيث    تقوم على وتيرة واحدة وهى دعم المقترضين،  عالج مشاكل المخصصات  

  مع   التساهل   سياسة  اتباع  للبنوك تستلزم  الذاتية   المصلحة  أن   ( (  Saqib,2020رأى
  خسائر   من  احتياطياتهم  زيادة  تجنب  أجل  من  مشاكل  من  يعانون   الذين  المقترضين

  واالستمرار فى   ،  المتعثرة واألسر  للشركات  إضافية  البنوك أمواال    تقدم  القروض،حيث
واإلبقاء  تأجيل  أجل  من  المسددة  غير  القروض  على  ربح  هامش  تحديد  اإلعسار، 
 فوفقا للمعيار،  ،أفضل أكثر  للبنك  العمومية  الميزانية  ومنه تبدو  منتظم ا،  القرض  على

  المعزز   المال  رأس  بمتطلبات   للوفاء   لخططها  الفعال  التنفيذ  ضمان  إلى  البنوك  تحتاج
  الحد  يقل أال . والذي فيه يجب  2020 -2019 ديسمبر نهاية بحلول٪ 12.5 بنسبة

٪  3  عن  يقل  ال)  معين  حد  عن  البنوك  لمحفظة  المخصص  نسبة مصروف  العام من
 (. (Tesfaye ,2020( كمثال القروض إجمالي من

تمثل (Tesfaye ,2020وأيد      التى  اآلليات  من  مجموعة  يرى   حيث   ، ذلك   )
دعم  على  العمل  وجوب  منها،  والتى  عالج    اإلغاثة   لتقديم  التجارية  البنوك  طرق 
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  في   السيولة  ، والعمل على ضمان 19  كوفيد  جائحة   بسبب   قروضهم   على   للمقترضين
  الصعبة   األوقات  خالل  قدميها  على   واقفة  التجارية  األعمال   على   والحفاظ  السوق 

  الهاتف  عبر   والمدفوعات  الرقمية  القنوات  استخدام   ، واخيرا تشجيع Covid-19لوباء
  إجراءات   أثناء  حتى  المعامالت  دفع  على  تحافظ  والتي  تالمس   بدون   المحمول

  بالكامل   الحالية  السنة  بأرباح  االحتفاظ  أو  األرباح  توزيعات  نسبة  من   اإلغالق؛ والحد 
وضع  االئتمان  خاطرم  من  للتخفيف  كوسيلة   القروض   على  دقيقة  مراقبة  ؛كذلك 
 تقدمها. عن الحقة تقارير وتقديم هيكلتها المعاد

أوضح      السياق  نفس  من   (Peek & Rosengren,2005)وعلى    مصلحة   أن 
  تجاوز   أجل  من  المتعثرين  المقترضين  مع  التساهل  سياسة  اتباع  الماليين  الوسطاء

عن  يمكن  المتعثرة،  القروض  اإلفصاح  تجنب  مما    في   اإللزامية  الزيادة  من 
 تمكنهم واألسر  للشركات  إضافي   تمويل  تقديم  خالل   من   القروض  خسارة  مخصصات

 وتفادي  البنك  من  المسددة   غير  القروض  على  الربح  هامش  مدفوعات  سداد  من
المتضررين    إقراض  في  المصرفية  المؤسسة  تستمر  قد   لذلك،  ونتيجة.  اإلفالس  إعالن

  تلك المساعدة مع   وتزداد.  ماليا    المعسرة  الشركات  ازدهار  على  للحفاظ  الشركات  من
 .المطلوب األدنى الحد  من البنك مال رأس كفاية نسبة اقتراب

أطلقت األزمة المالية لعام  ،"   ”Charles et al,2020."المحاسبة كأحد آليات العالج 
دور    2008 حول  كبير ا  ا  المالينقاش  االستقرار  في  االزمة   ،المحاسبة  ربط  وتم 

العادلة أو القيمة السوقية ) ب القيمة  بحجة أنها    (،FVAادعاءات قوية حول محاسبة 
تفاقم   إلى  االزدهار  أدت  فترات  في  المفرط  النفوذ  تسهيل  خالل  من  وتدهور  األزمة 

االنهيار حاالت  في  بل  االنحدار  فقط  هذا  ليس  العشري،  مجموعة  مخاوف أثارت  ن 
الخسائر   ونموذج  القروض  لخسائر  البنوك  محاسبة  يؤخر   االفعلية،بشأن  أنه  بحجة 

 المناقشات لجميع هذه  ،  التعرف على الخسائر واإلجراءات التصحيحية من قبل البنوك
 بين المحاسبة واالستقرار المالي مهمة.  لربطفإن األدلة التجريبية على ا 

ر كبير في عدم االستقرار المالى كما سبق، فأن  وبالتالي كما تلعب المحاسبة دو    
المحاسبة يساعد على عالج تلك المشكالت، وذلك  تالفى تلك األخطاء عن طريق 
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التقاري في  االفصاحات  كفاءة  زيادة  طريق  حيث  رعن  إفصاحات   المالية،  تلعب 
استقرار   في  مهم ا  دور ا  التمويل  وهياكل  الخطرة  للموجودات  التعرض  حول  البنوك 

يمكن أن يؤدي اإلفصاح في الوقت المناسب إلى انضباط البنوك وتوفير  و   ،  بنوكال
التصحيحية في وقت مبكر ، وهو االمر الذى يتفق حوافز للبنوك التخاذ اإلجراءات 

المعيار   قام    9مع  حيث  الخسائر،  عن  المستقبلية  االفصاحات  واضعو  بخصوص 
وذج خسارة االئتمان "المتكبدة" إلى المعايير بتغيير القواعد المحاسبية للقروض من نم

  "،نموذج خسارة االئتمان "المتوقع
 سنت المسبوقة، غير الظروف هذه ظل في: الدول للمشاكل السابقة . معالجات3/4

  أن   حين  في  السياسية،  التدخالت  من  واسعة  مجموعة  والحكومات  المركزية  البنوك
  المدى   على   المالية  لألوضاع  الحاد   التشديد   من   الحد  إلى  تهدف  كانت  التدابير  بعض

  طريق   عن  إما  الشركات،  إلى  االئتمان  تدفق  دعم   إلى  اآلخر  البعض  سعى  القصير،
 ترعاها   التي  االئتمان  خطوط  المثال،  سبيل  على)  االئتمان   ألسواق  المباشر  التدخل

  استخدام   على  البنوك  قيود  تخفيف  طريق  عن  أو  ،(  المسؤولية  وضمانات  الحكومة
  مواجهة   في  مهم  دور  للعب  االئتمان  مؤسسات  دعوة  يتم   بينما  الوقائية،   األموال   رؤوس

لحجم  و   .(Asli et al,2020) ااالقتصادى  القطاع  لدعم   الدورية   التقلبات استدراكا 
الخسائر التى واجهت الجهاز المصرفى بمؤسساته في أعقاب االزمة المالية العالمية  

م طالبت  فقد   ، والسلطات  االخيرة  التنظيمية  والهيئات  والمستثمرين  العشرين  جموعة 
مخصصات   احتساب  ومعايير  أسس  تطوير  المحاسبية  المعايير  واضعى  الرقابية 

في    IASBخسائر القروض، وسرعان ما أصدر المجلس الدولى للمعايير المحاسبية  
"  2014عام   رقم  المعيار  من  النهائية  ال9النسخة  الدولية  المعايير  ضمن  عداد  " 

" رقم  الدولى  المعيار  محل  ليحل  المالية  والذى  39التقارير  المالية  االدوات  بشأن   "
يستند على منهج جديد الحتساب مخصصات خسائر القروض على أساس الخسائر  

المحققة   الخسائر  اساس  على  بدال من احتسابها    (، 2020،  محمد شحاته)المتوقعة 
ب االلتزام  وبداية  المعيار  صدور  ضخمت وتزامن  والتى   ، كورونا  جائحة  ظهور  ه 

مجموعة   عن  اصفر  الذى  االمر   ، المخصصات  وتكوين  والسداد  القروض  مشكلة 
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  ضخت  COVID- 19لـ  فور ظهور  الصين  من ردود الفعل للعديد من الدول، فنجد
  ،   المفتوحة  السوق   عمليات  عبر  المصرفي  القطاع  في  صيني  يوان  تريليون   3.33
 متوسط   اإلقراض  تسهيل   معدل  وخفض  والتسهيالت،  اإلقراض  إعادة   في  كتوسع
وفى   عام   لمدة   األجل   التنظيمية   الجهات  شجعت  األمريكية  المتحدة  الواليات  واحد، 
  وخفضت   والسيولة  المال  رأس  من  مشترياتها  استخدام  على  المودعة   اإلقراض  جهات

 أصدرت   كما(،  (lghufran et al,2020 ٪8  إلى  المحلي   للبنك  المالي  الرفع  نسبة
  على   للتأمين  الفيدرالية  المؤسسة  مع  باالشتراك (FRB) الفيدرالية  االحتياطية  البنوك
  مال  رأس  على نسب  مؤقت ا  تغيير ا (OCC) العملة  مراقب  ومكتب (FDIC) الودائع
كما  أثناء  والشركات  األسر  إقراض  على  البنوك  قدرة  لزيادة  البنوك  قام   األزمة، 

 (LCR) المصرفي  المال  رأس  ونسبة  السيولة  تغطية  بتعديل  المصرفيون   المنظمون 
 COVID-19 ( (Asli et الحكومية  اإلقراض  برامج  في  المشاركة  البنوك  لتلك

al,2020  . األوروبي  المركزي   البنك  قدم   أوروبا،  وفي (ECB) النقدية   للسياسة   دعم ا  
  دولة،   لكل  ين  مليار  120  بقيمة  إضافية  أصول  شراء  ذلك  في  بما  األعضاء،  للدول
مؤقت ا   األوروبي  المركزي   للبنك  المصرفية  الرقابة  وخففت  ،2020  عام  نهاية  حتى

  المتعثرة.  للقروض  الخسائر  مخصصات  بشأن  والتوقعات   التصنيف  متطلبات
lghufran et al,2020)  الباكستاني   الدولة  بنك  أصدر  ،  2018  يونيو  في(،و 

إلنشاء  لتأمين  إرشادات كمحاولة   لنمو   ضروري   قوي   مالي  الستقرار  إطار  الودائع، 
الجمهور  ولتعزيز  المالية  التحتية  البنية أنظمة  النظام،  في ثقة  تمثل   حماية  حيث 

 الودائع  حماية   مؤسسة  إنشاء  تم  السياق،  هذا   في .  األطر   لهذه  الزاوية  حجر   الودائع
(DPC) باكستان   في  العاملة  البنوك  في  المودعين  لصغار  ايةالحم  توفير  بهدف  

(Mishkin & Eakins,2018  .)الرأسمالية   القاعدة  تراجع  وبسبب  ذلك،  على  عالوة  
البنوك   الوقت،  مرور  كورونا مع  جائحة  مواجهة  في  المصرفية  للمؤسسات   ستحاول 

  القروض   خسائر  حجز  وتجنب  المتعثرة،  واألسر  الشركات  إلى  إضافية  أموال  تمديد
  أن   من   الرغم  على   كمقرض،   المركزي   البنك  دور   فإن  وبالتالى  العمومية،  الميزانية  في
  المؤسسة   عرفت  إذا.  تكلفة  له  أن  إال  والمالي،  المصرفي  الذعر  منع  في  فائدة  له

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4199469
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4199469
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ا  لها  سيقدم  المركزى   البنك  أن  المصرفية   مشكلة،   تواجه  عندما  مخفضة   قروض 
 المركزي   البنك  دور  فإن  وبالتالي  ،   من الخسائر  المزيد  لتحمل  استعداد  على   فستكون 
قد  ومالذ  كمقرض   التجارية   للبنوك  وخاصة  أخالقية،  مخاطر  مشكلة  خلق   للبنوك 

ال يختلف عن غيراها من البلدان،    مصر(، والحال في    (Saqib,2020   الحجم  كبيرة
يرى   ،حيث  تسعى    (2016)حسن  مصر  التقارير أن  كفاءة  رفع  على  للعمل  دائما 

المالية وما تعبر عنه من معلومات، وخاصة فيما يتعلق بالقوائم المالية للبنوك لما لها 
من تأثير على االقتصاد القومى ولذلك ،اصدر مجلس ادارة البنك المركزى المصرى 

والقياس لالعتراف    أسس   2006بعد تعديل معايير المحاسبة والمراجعة المصرية عام  
معايير   على  ترتكز  والتى  للبنوك  ترى  IFRSالدولية    التقاريرالمحاسبى  حيث   ،

البنك   يستخدمها  التى  الوسائل  احد  كانت  القروض  مخصصات  ان   إلدارة الدراسة 
خالل  األرباح من  البنوك  ادارات  بعض  اليه  تلجأ  ان  يمكن  الذى  للشطط  ومنعا   ،

االرباح بالشكل الذى يقلل    إلدارة  كأداة   االسراف في استخدام مخصصات القروض،
المالية التقارير  جودة  يحاو ،  من  سلوك البنك    للذلك  تقويم  دورى  بشكل  المركزى 

ذلك إلى  الضرورة  دعت  كلما  البنوك  هذه  طريقإدارات  عن  لمعايير اال  ،  ستجابة 
اقرتها ومنها ما هو متعلق بأسس تكوين مخصصات القروض    التقارير الدولية، التى

حيث تغير مسماها الى عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان بدال من مخصصات 
ومعالجتها بطريقة مختلفة غير التى كانت مطبقة من قبل، وقد   القروض والسلفيات،

رقم    علىنص   المصرى  المحاسبة  معيار  باستخدام  الجديدة  مقابل  ال  19المعالجة 
 .وموضوعه االفصاح بالبنوك والمؤسسات المشابهة  30للعيار الدولى رقم  

المركزى وأصدر      التعليمات  البنك  من  وفقا    مجموعة  المحاسبة لللبنوك  معيار 
رقم   رقم    19المصرى  الدولى  للمعيار  المقابل  على  ،  9،  حرصا  انه  أوضح  حيث 

صاح والشفافية فأنه اعتبارا من يناير  سالمة المركز المالى للبنوك وتعميق مفاهيم االف
واختيارى    2018 تجريبى  بشكل  التطبيق  البنوك  والزاميا  تبدأ  يناير ،  من  اعتبارا 
المالية    2019 للتقارير  الدولى  المعيار  متطلبات  لتطبيق  االستعداد  اطار  وفى   ،

-12-31القوائم المالية في    بإعداد قيام كل بنك    منها:  القراراتصدرت العديد من  
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الحسابات   2018 السارية حاليا بجانب قيامها باالشتراك مع مراقبى  للتعليمات  وفقا 
المعيار    بإعداد لمتطلبات  وفقا  المالية  االثر  ،  9القوائم  على  بالوقوف  بنك  كل  قيام 

وعلى االخص قيمة    9المتوقع لتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية    QIS)الكمى )
التطبيق مقارنة بالمخصصات حسب التعليمات الحالية  المخصصات المتوقعة نتيجة  

القوائم   وفق  بها  المركزى  البنك  موافاة  يتعين  والتى  للتطبيق  الكمى  االثر  لبيان 
قيام كل بنك بموافاة البنك المركزى بنموذج معيار كفاية رأس  ،التجريبية الربع سنوية  

التجريبى   التطبيق  اثر  متضمنا  سنة  ربع  كل  التجريبية  و   للمعيارالمال  للقوائم  فقا 
 ( 2019)دينا ، 

العالقة بين جودة المعلومة بالتقارير المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية   رابعا:
 في ظل كورونا 9رقم 

المعلومات    أهميةتتمثل      توصيل  في  اساسية  وسيلة  كونها  في  المالية  التقارير 
مستمر تاريخ  وتقديم  الخارجية،  وبالتالى   لألطراف  نقدية،  بوحدات  عنه  ومعبرا 

يحددان    مصداقية المعلومة المحاسبية الواردة بها، وما تحققه من منفعة للمستخدمين،
التقارير،   تلك  الجودة  من  تخلو  ان  يجب  ذلك  يتم ولتحقيق  وأن  والتضليل،  تحريف 

بما يحقق    والفنيةأعدداها في ضوء مجموعة من المعايير القانونية والرقابية والمهنية  
القادر،   عبد  استخدامها.)  من  كان  2019الهدف  إذا  ما  حول  الجدل  يثار  وبذلك   )

بين   المتضاربة  األهداف  على  يعتمد  انما  أقل،  أو  أكثر  معلومات  تضمين  يجب 
حيث   ر المحاسبية من جانب والمؤسسات الحصيفة من ناحية أخرى. واضعي المعايي

تهدف المؤسسات المهنية الى إلى توفير المعلومات للمستثمرين، في حين أن الثاني  
يريد تحقيق المزيد من المكاسب المادية وبالتالي، فمن وجهة نظر المستثمرين فأنهم 

عند التعامل مع االعتراف    يرغبون فى تحقيق أقصى قدر من المعلومات، ومع ذلك،
األرقام   كانت  إذا  المحاسبي  بالمعيار  االلتزام  تجنب  الى  المحاسبون  يميل  والقياس، 
ا للظواهر التي يتم التقاطها في البيانات   الناتجة يخاف من عدم كونها تمثيال  مخلص 

الحيطة لمنظور  وفقا  األرباح،  إدارة  تقييد  على  للعمل  وذلك   , Araceli ،المالية 

2018)  ، الخسائر  مخصصات  على  أثر  والذى  بالمعيار  االلتزام  فأن  وبالتالى   ،)
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والتى  واالحتياطى ، وكفاية رأس المال ، له بالبديهة تأثير قوى على القوائم المالية ،  
مجال  في  السابقة  الدراسات  من  مجموعة  استعراض  خالل  من  اظهارها  سنحاول 

الكشف عن طبيعة ومحددات  في بحثه  (  2020،محمد شحاته  ، حيث تناول)  البحث
القياس واالفصاح   المتوقعة في ضوء متطلبات  للخسائر االئتمانية  المحاسبى  التقييم 

" المعدل عام  47"( ونظيره المصرى رقم  IFRS9التى اقرها معيار االدوات المالية )
  ومدى توافقها مع متطلبات القياس وآليات االفصاح التى قدمتها مقررات بازل 2019

كمعايير تنظيمية دولية للرقابة المصرفية ، مع بيان انعكاس وسالمة وموضوعية   3
بالبنوك   المصرفية  والتسهيالت  القروض  محفظة  تصنيف  دقة  على  التقييم  هذا 

المصرية والتطبيقية ،  التجارية  النظرية  النتائج  من  لمجموعة  الدراسة  خلصت  وقد 
بنم  أهمها: المصرية  التجارية  البنوك  أربعة  التزام  خالل  من  الداخلى  التصنيف  اذج 

فئات رئيسية لتقييم وتصنيف الجدارة االئتمانية للعمالء، والتى أسفرت تقاريرها المالية  
عن توافق التصنيفات الداخلية مع فئات التصنيف التى أقرها البنك المركزى المصرى  

االئ الخسائر  قياس  نموذج  تطبيق  أن  عن  ،فضال  ورقابية  إشرافية  تمانية كسلطة 
والمستقبلية  والحالية  التاريخية  البيانات  تشمل  متكاملة  بيانات  قاعدة  وجود  يتطلب 

ككل االقتصادية  واالنشطة  والصناعة  بالعمالء    ، منى)دراسة  واتجهت    ،والمتعلقة 
الى بيان اعادة تصنيف المعلومات المحاسبية في ظل تبنى معايير االبالغ   (2020

خيار إعادة التصنيف للمعلومات المحاسبية في ظل تبنى المالى الدولية وبيان تأثير  
المنهج   النوعية ، حيث تم استخدام  الخصائص  الدولية على  المالى  معايير االبالغ 
ان  أهمها  النتائج  من  مجموعة  الى  البحث  توصل  ولقد  للبحث،  التحليلى  الوصفى 

معيار   تطبيق  عند  المالية  القوائم  بنود  تصنيف  اعادة  خيار  وفرت   9استخدام  قد 
، وتناول رأس المال مما ساهم في تحسين الخصائص النوعية ألسواقمعلومات مفيدة 

(Begoña.2020  Araceli &  )  الجديدة المتوقعة  الخسارة  طريقة  خصائص 
لألزمة  نتيجة  الضغط  على  الضوء  وتسليط   ، النموذجين  بين  الرئيسية  واالختالفات 

األخيرة،   مناقشحيث  المالية  الدراسة  التغيير تقدم  مبررات  عن  تبحث  نظرية  ة 
بين   االختالفات  معلومات   FASBونماذج     IASBواستكشاف  معالجة  حيث  من 
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األعمال  نماذج  في  واالختالفات  والمقرض  المدير  بين  العالقة  في  التماثل  عدم 
.  .المصرفية المحاسبى  التحفظ  فكرة  إلى  النماذج و استنادا  من  المحتملة  العواقب 

المحاسبة عن خسائر القروض بين  بتحدد الجدل التقليدي المحيط    انها  كما  ،الجديدة
ل النتائج  ل، هذه الورقة أيضا تحالبنكية  حذر المؤسساتواضعي المعايير المحاسبية و 

لهذه   سواء  المحتملة  التحفظ،  في  الزيادة  حيث  من  المحاسبة  جودة  على  التغييرات 
وغير   وكذلك  الالمشروط  المعايير،  عن  الناجم  التعاقد  المشروط،  كفاءة  على  تأثير 

األرباح وتنتهىوإدارة  المودعين  ب  ،  مع  األخالقية  المخاطر  من  الحد  طريق أن    عن 
لزياد القروض هو وسيلة  المخاطر على  السوق تقديم معلومات عن  ، كما ة انضباط 

والتى بازل،  لجنة  دور  البحث  والبنوك   جهدها  كرست    يوضح  المصرفي  لإلشراف 
موارد كبيرة لتحسين قياس المخاطر على  ، ورصدها لالمركزية في جميع أنحاء العالم  

يناقش البحث  كيفية تأثير األوبئة على Peterson,2020))  دراسة،    مر السنين.
بفيروس   بشدة  تأثرت  التي  المالية  وغير  المالية  للمؤسسات  المالية  التقارير  طبيعة 
القيمة محاسبة  مثل  المحاسبية  التقنيات  أو  الممارسات  من  بعض  وتؤثر    كورونا، 

العادلة ، وكيف يمكن أن تساعد تقنيات المحاسبة من تجنب الخسارة وتخفيف تأثير  
وخيارات  المحاسبية  الممارسات  بعض  يناقش  حيث  الشركات.  أداء  على  الجائحة 

كورونا   فيروس  وباء  مثل  جائحة  خالل  للشركات  المالية  التقارير    2020اعداد 
(COVID-19.)    أنه يمكن استخدام العديد من األساليب المحاسبية وانتهت الدراسة

القيمة   محاسبة  مثل  للشركات  المالية  التقارير  على  األوبئة  تأثير  من    العادلة، للحد 
الدخل،   الخسارة،وتسوية  األرباح    وتجنب  إن مضمون    الكبيرة،وإدارة  ذلك.  إلى  وما 

التخفي في  مهم ا  دور ا  تلعب  أن  يمكن  المحاسبة  أن  هو  الوباء الدراسة  تأثير  من  ف 
النقاش األخير حول أهمية   الورقة في  المناقشة في هذه  الشركات: تساهم  أداء  على 

المحاسبة   أن  من  الرغم  على  المجتمع.  في  االنضباط    -المحاسبة  من  كنوع 
ال يمكن إلقاء اللوم عليها في حدوث جائحة سواء كان فيروس كورونا   -والممارسة  

لفشلها    اجتماعي،كعلم  ولكن    األوبئة،أو غيره من   المحاسبة  اللوم على  إلقاء  يمكن 
للشركات المالي  األداء  على  للوباء  السلبي  التأثير  تخفيف  في  المساعدة  و في  مع  ، 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1996195
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في   المحاسبة  مساهمة  حول  األساسية  األسئلة  من  المزيد  طرح  سيتم  الوباء  تعمق 
، خاصة في  تالمجتمع خاصة في التخفيف من تأثير األزمات واألوبئة على الشركا

، وهو ما  البحوث المحاسبية ، وصلتها بتحسين المجتمع في األوقات العصيبة  مجال
حقق تجريبي ا في آثار المحاسبة على  للتبحاث المستقبلية  األ  دعت الدراسة لتقديمه فى 

األوبئة تفشي  أثناء  واتجهت  الشركات  استكشاف (  (Tesfaye,2020دراسة  ،    الى 
جائحة   إثيوبيا   COVID-19آثار  في  الخاصة  المصرفية  الخدمات  نظام  على 

إلى    2010والتدخالت السياسية، وقد استخدمت البيانات التاريخية لعشر سنوات من  
ودراسة   2019 االتجاهات  استكشاف  أجل  من  اإلجمالية  الخاصة  التجارية  للبنوك 

ء له تأثير تأثير الوباء على عوامل النجاح الحاسمة الماضية، تظهر النتيجة أن الوبا
لم   الجائحة  أثر  أن  بيان  مع  للبنوك،  الدخل  وبيان  العمومية  الميزانية  من  كل  على 

بسبب سجل األداء الجيد   2019يظهر بوضوح على القوائم المالية للبنوك خالل عام 
  يظهر لن يستغرق األمر وقت ا طويال  حتى    ذلك،. ومع  COVIDطوال فترة ما قبل  

الوباء   فك  لذلك،تأثير  تتالشى.  فإن  أن  يجب  لألزمة  عرضة  أقل  البنوك  اعتبار  رة 
إلى   النظر بشكل منفصل إلى قدرة امتصاص الصدمات لكل    ذلك، باإلضافة  يجب 

بنك في القطاع من أجل إجراء عالجي فعال. سيتم تكثيف األعمال المصرفية بعد 
COVID-19  ،اإللكترونية والتجارة  االستشارية،  الخدمات  للنمو:  جديدة   بمصادر 

والرقمنة   اإلنترنت  سيكون  ذلك.  إلى  وما  اإللكترونية  المصرفية  والخدمات  والرقمنة، 
هو الطريق إلى األمام، كما يجب التفكير في برامج اإلصالح الشامل وإعادة هيكلة 

)دينا ، دراسة  القطاع المالي من أجل استيعاب هذه التغييرات وتسريع عملية التعافي.
رف على االثار الناتجة عن التحول الى تطبيق معيار  تستهدف الدراسة التع  (2019

المالى الدولى   المعيار المحاسبى الدولى    IFRS9التقرير    IAS39والذى حل محل 
على داللة القوائم المالية للبنوك التجارية المدرجة في سوق االوراق المالية المصرى ،  

  2019يناير    1تبارا من  حيث من المفترض أن يبدأ التطبيق االلزامى لهذا المعيار اع
ولتحقيق أهداف البحث المرتبطة بقياس أثر هذا التحول على داللة القوائم المالية  ،  

قياس هذا التحول على كل من  ، تم  للبنوك التجارية العاملة بجمهورية مصر العربية

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2445675
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2445675
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2445675
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من   لعينة  للخطر  المعرضة  والقيمة  السوقية  التجارية    13القيمة  البنوك  من  بنك 
ف الفترة من  العاملة  المصرى خالل  السوق  القوائم    2018-2017ي  باالعتماد على 

المالية ربع السنوية وانتهت الدراسة الى نتائج أهمها وجود العديد من االثار االيجابية 
على   اليه  المشار  المعيار  لتطبيق  معنوى  طردى  تأثير  هناك  وان  المعيار  لتطبيق 

ا على  معنوى  عكسى  وتأثير  السوقية،  للخطرالقيمة  المعرضة    ) دراسة.لقيمة 
2019Edgar Löw,et al,  )الدراسة التطبيق   9المعيار  تقييم تأثير    تتناول  قبل 

والباحثون  واالستشاريون  والمدققون  المنظمة  السلطات  نشرتها  التي  على    والتوقعات 
الكلي   التأثير  بتقييم  البيانات  تحليل  يبدأ  األوروبية.  البنوك  للميزانية ميزانيات 

حقوق  و   العمومية. تأثر  على  فاحصة  بنظرة  الدراسة  وانتهت  عن  الملكية،  الكشف 
المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  التقارير   9تأثير  مالحظات  في  أساسي  بشكل 

  السنوية،
بالجائحة  وعالقته  للمعيار  قوى  تأثير  نجد  السابقة،  الدراسات  وبتحليل 

 -: بالقوائم المالية، كما يلى والظروف المحيطة، على المعلومات
القوائم   في  المعلومة  كفاءة  يتعلق  بما  السابقة  الدراسات  تحليل  عند  نجد 

دراسة شحاته أوضحت تأثير المعيار في تكوين المالية، ناحية إيجابية تتمثل في: أن  
ء  تشمل البيانات التاريخية والحالية والمستقبلية المتعلقة بالعمالقاعدة بيانات متكاملة  

ككل االقتصادية  واالنشطة  متطلبات ،  والصناعة  أن  معه  نرى  الذى  االمر  وهو 
القدرة   وبالتالى  المقرضين  عن  وأشمل  واضحة  صورة  تكوين  على  تساعد  المعيار 

الجيدة القرارات  اتخاذ  )على  دراسة  خالل  ومن   .Araceli & Begoña.2020  )
على   المعيار  تأثير  عدم  أوضحت  معلومات  امعالجة  بين  العالقة  في   لبنكالتماثل 

جودة المحاسبة من حيث الزيادة في التحفظ، سواء المشروط  ، والتأثير على  والمقرض
، تأثير على كفاءة التعاقد وإدارة األرباحالوكذلك    المعيار،وغير مشروط الناجم عن  
تحد الواردة  المعلومات  المودعين    وأن  مع  األخالقية  المخاطر  طريقمن  تقديم   عن 

وهو    وسيلة لزيادة انضباط السوق.  مما يعتبرعلومات عن المخاطر على القروض  م
( دراسة  مع  يتفق  تناولت    (Peterson,2020ما  على  والتي  األوبئة  تأثير  كيفية 
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وجائحة    9، ودور المحاسبة في ذلك، وخاصة في ظل معيار  طبيعة التقارير المالية
االمر الذى   لحد من ادارة االرباح. وهوكورونا، حيث يوفر المعيار المعلومة الالزمة ل 

يوضح تأثير المعيار في خلق معلومات مالية ذات كفاءة عالية والتي تنعكس على 
على   المالية،القوائم   القدرة  وانخفاض  التحفظ  عوامل  نتيجة  كفاءتها  تزداد  والتي 

 .إدارة األرباح والتي كان مصدرها الرئيسى في المخصصات الخاصة بالقروض
تأثير أحيث   من  للحد  المحاسبية  األساليب  من  العديد  استخدام  يمكن  نه 

القيمة   محاسبة  مثل  للشركات  المالية  التقارير  على    الدخل، وتسوية    العادلة،األوبئة 
الخسارة، إلى ذلك.    األرباح،إدارة  والحد من    وتجنب  القول وما  أن    وهوما يمكنا من 

البنوك المحاسبة يمكن أن تلعب دور ا مهم ا في التخفيف من تأثير الوباء على أداء  
 (  & Begoña.2020  Araceliوكفاءة القوائم المالية، كما سبق القول في دراسة )

اعادة تصنيف المعلومات كذلك نجد من خالل تحليل الدراسات السابقة أن  
ا االبالغ  معايير  تبنى  ظل  في  إعادة المحاسبية  خيار  تأثير  وبيان  الدولية  لمالى 
ظل   في  المحاسبية  للمعلومات  المعاييرالتصنيف  النوعية  تلك  الخصائص  ، على 

ساهم في تحسين الخصائص  يرأس المال مما    ألسواقمعلومات مفيدة  يسفر عن  
 . للقوائم المالية للبنوك النوعية

تتضح والتي  السلبية  النواحى  بعض  نجد  اآلخر،  الجانب  ان    وعلى  في 
ا على  معلومات  من  اتاح  بما  تأثير  له  العموميةالمعيار  و لميزانية  الملكية،  ،  حقوق 

قد   المال والمخصصات والتي  على كفاية رأس  التأثير  قبل على  وهذا ما ظهر من 
القوائم   على  المعيار  داللة  من  فأن  كذلك   ،" سرية"  احتياطيات  تكوين  الى  يؤدى 

معنو المالية   طردى  تأثير  هناك  القيمة  ان  على  اليه  المشار  المعيار  لتطبيق  ى 
   .وتأثير عكسى معنوى على القيمة المعرضة للخطر السوقية،

المثار الجدل  أكثر أو   كذلك فأن  إذا كان يجب تضمين معلومات  حول ما 
المالية  أقل المعايير للقوائم  واضعي  بين  المتضاربة  األهداف  على  يعتمد  انما   ،

والمؤسسا جانب  من  المؤسسات  ،  أخر  جانبمن  البنكية  ت  المحاسبية  تهدف  حيث 
المحاسبية  من  المهنية المعايير  المعلومات    واضعي  توفير  والتي    للمستثمرين،إلى 
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في   ،فى تحقيق أقصى قدر من المعلومات  الراغبينوجهة نظر المستثمرين    تتفق مع
 المادية.تحقيق المزيد من المكاسب  البنكية  ريد المؤسسات  ت  على الجانب اآلخرحين  

االلتزام   تجنب  الى  المحاسبون  يميل  والقياس،  االعتراف  مع  التعامل  عند  ذلك  ومع 
ا  مخلص  تمثيال   كونها  عدم  من  يخاف  الناتجة  األرقام  كانت  إذا  المحاسبي  بالمعيار 

األرباح، للظواهر التي يتم التقاطها في البيانات المالية وذلك للعمل على تقييد إدارة  
البنوك   تسعى  حيث  الحيطة،  لمنظور  الستيعاب  للوفقا  كاٍف  مال  رأس  على  حفاظ 

الخسائر غير المتوقعة ومخصصات خسارة قرض كافية لتغطية جميع أنواع الخسائر  
ن الناحية المثالية يجب أن تتقارب بدالت خسارة القروض من  فمومع ذلك  ،  المتوقعة

العمومية   الميزانية  التعديل بعد  منظور حذر في  أقل من  ، ألن هذا يفرض تكاليف 
 .ذلك
أن استخدام مخصصات خسائر القروض كمكافئ لالنخفاض في القيمة    كما نرى    

يتعلق   فيما  ا  أيض  فعال  غير  ولكنه  محاسبي  منظور  من  مناسب  غير  فقط  ليس 
أن االنخفاض في   وخاصة  عند تسجيل مخصصات خسائر قيم كبيرة،  بسالمة البنك

، وبالتالي  خل يمكن أن يؤثر على سياسة توزيع األرباح والتعرض للمخاطرصافي الد
فقط إلى الحد    االستقرار المالىمحاسبة خسائر القروض سيكون لها تأثير على  فأن  

البنك بشأن االستثمار، تأثير على قرارات  له  التمويل كذلك فأن    الذي يكون  سياسة 
البنوك بزيادة   عند إلزاملها تأثير مفيد  الخسائر يكون  باالعتراف  و وتوزيعات األرباح  

وبالتالي يمكن أن تطلب البنوك إنشاء احتياطيات    ،رأس المال بسبب القيود التنظيمية
   .محددة بمجرد الحصول على أرباح المحاسبة

 :التالية النقاط خالل من ميدانيةال الدراسة تصميم تم خامسا: الدراسة الميدانية :
الميدانيةأداة  و   مجتمع االحصائية  الدراسة  في    :واالساليب  الدراسة  مجتمع  تحديد  تم 

والتواصل مع تلك الجهات للوقوف على خبراتهم في    نالبنوك المصرية ، واالكاديميي
الباحثة   عليها  اعتمدتذلك المجال، من أجل االجابة على قوائم االستقصاء، والتى  

البيانات ال -كوسيلة رئيسية لجمع  الموضوعوهو األمر    -ذى فرضته طبيعة وحداثة 
الحصول   فى  وتساعد  الدراسة،  فروض  تغطية  على  تعمل  بحيث  تصميمها  تم  وقد 
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،  على اجابات محددة من المستقصى منهم بما يفيد فى عمليات التحليل االحصائى
على   الباحثة  فيه  اعتمدت  ) والتى  االحصائى  البرنامج  اجراء    ى ف  (SPSSاستخدام 

التحليل االحصائى لبيانات الدراسة، حيث تم االعتماد على أسلوب االنحدار البسيط 
لبيان طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة، الختبار الفروض القائمة على العالقة بين  

" التحديد  معامل  على  الحصول  بهدف  فقط،  نسبة   R2متغيرين  يقيس  الذى   "
والذى التابع  للمتغير  قيمة    االختالف  وتتراوح  المستقل،  المتغير  بواسطة  تفسيره  يتم 

معامل التحديد بين صفر وواحد صحيح، وكلما زادت قيمة معامل التحديد زادت قوة  
المستقل،   والمتغير  التابع  المتغير  بين  االرتباطية  تم  العالقة  بمعامل  كما  االستعانة 

أو اعتمادية  مدى  لتقييم  المستخد  "ألفا"  المقاييس  ولقياس  مصداقية  الدراسة  فى  مة 
درجة اتساق المقاييس المبنية على إجابات مفردات العينة ،وارتفاع معامل "ألفا" يعنى  

( نتائج توزيع قوائم 1جدول رقم ) .    عدم وجود تحيز أو تحريف فى النتائج عند التحليل
 االستقصاء 

 قوائم االستقصاء الصحيحة  قوائم االستقصاء الموزعة  الفئة
 نسبة عدد

 ٪ 86 60 70 األكاديميين 
 ٪ 79 55 70 البنوك 

 ٪ 82 115 140 اجمالى
-٪63نجد ان قيم معامل الفا تراوحت ما بين )  تقييم االعتمادية:متغيرات الدراسة و 

حيث   ( وهو ما يعنى ارتفاعا مقبوال فى االعتمادية التى يتمتع بها كل متغير،80٪
يعكس    ٪50يمثل   االعتمادية  معدالت  وارتفاع  "ألفا"  لمعامل  المقبول  االدنى  الحد 

حيث نجد  ،درجة االتساق الداخلى بين محتويات المتغيرات ، وامكانية االعتماد عليها 
المتغير  (  (x1 9  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  فى"  ةالمتمثل  ةالمستقل  اتان 

 والمتغيرات التابعة المتمثلة ،  ٪80( بلغت  x2كورونا )  جائحة ومخاطر  "،٪77بلغت  
(y1)  (%69)جودة القوائم المالية بلغت  ( ومخاطر البنوك ،y2  ) )  79٪  )  ، ومخاطر

 (.  %63)بلغت  (y3)كورونا  البنوك في ظل جائحة
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   :اختبارات الفروض 
الفرض   بين    "  :االولاختبار  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  كورونا  ال  جائحة 

 البسيط لقياس استخدم معامل االنحدار   ،وازدياد المخاطر التى تتعرض لها البنوك “
المستقل المتغير  بين  كورونا  العالقة  بالمتغيرات x2"  جائحة  لعباراته  يرمز  والذى   "

(7.x2-1.x2  وبين المتغير التابع )المخاطر التى تتعرض له( ا البنوكy2  والذى )
الجدول التالى نتائج التحليل   ص(. ويلخY2.1-Y2.6يتم التعبير عنه بالمتغيرات )

 .االحصائى 
 جائحة كورونا وازدياد المخاطر التى تتعرض لها البنوك بين  ( العالقة 2جدول ) 

 مستوى المعنوية  (  Tقيمة )  BETA المتغير المستقل 
X2 0,938 18.829 0,000 

   0.938(=  Rمعامل االرتباط ) 
 0,844( =   R2معامل التحديد) 

 0,000مستوى معنوية )ف( = 350.799قيمة )ف( المحسوبة =
 (114-1درجات الحرية = )  ٪ 5مستوى الداللة االحصائية= 

 يلى:يتضح من الجدول السابق ما 
وهى تمثل معامل االرتباط الثنائى   ,R  =9380: بلغت قيمة القوة التفسيرية للنموذج 

وازدياد المخاطر التى   و  "جائحة كورونا  بين المتغيرين مما يدل على أن العالقة بين  
المخاطر التى  تزيد من    جائحة كوروناعالقة موجبة بمعنى ان  ،    تتعرض لها البنوك
البنوك لها  قيمة  كما    ،تتعرض  العالقة    R2حسبت  قوة  على  تدل  وهى    ٪ 84والتى 

: يستدل على معنوية النموذج من خالل مستوى  معنوية النموذجالقة ارتباط قوية .ع
الخطأ فى قبول هذا  000,0المعنوية )ف( والتى تساوى ) ( وهو ما يعنى أن نسبة 

وان   احصائية  داللة  ذو  االنحدار  نموذج  ان  على  يدل  وهذا  صفرا  تساوى  النموذج 
ويستدل ،    ر التى تتعرض لها البنوكالمخاطسهم اسهاما معنويا فى  ت  جائحة كورونا

الجدولية عند    F( عن قيمة  350.799المحسوبة )  Fعلى ذلك أيضا بارتفاع قيمة  
( كما يتضح من   3,92وهى تساوى )  ٪5ومستوى معنوية    (114-1درجات حرية )

 معنوى التأثير  جائحة كورونا  مستوى معنوية )ت( والتى توضح ان المتغير المستقل
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، ويستدل على ذلك أيضا بارتفاع قيمة )ت(  التى تتعرض لها البنوكالمخاطر  على  
وهى    ٪5( عن قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية  18.829المحسوبة والبالغة )

( البديل 1,980تساوى  الفرض  وقبول  العدم  فرض  رفض  يتم  توجد    وهو"  (،ولذلك 
بين   احصائية  داللة  ذات  المخاطر  عالقة  وازدياد  كورونا  لها جائحة  تتعرض  التى 

    "." البنوك 
الفرض     الدولي   المعيار  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة   توجد  ال  :الثانىاختبار 

البسيط معامل االنحدار    استخدم  بالبنوك"  المالية   القوائم  وجودة  9  رقم   المالية  للتقارير
المستقل    لقياس المتغير  بين  المعيارالعالقة    9  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  االول 

"x1  بالمتغيرات لعباراته  يرمز  والذى   "(x1.1-x1.5)  " التابع  المتغير   جودة  وبين 
  ص (. ويلخY1.1-Y1.6( والذى يتم التعبير عنه بالمتغيرات )y1)المالية “   القوائم

 الجدول التالى نتائج التحليل االحصائى 
 المالية  القوائم وجودة 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعياربين  ة ( العالق3جدول ) 

 مستوى المعنوية  ( Tقيمة ) BETA المتغير المستقل
X1 0,794 27,779 0,000 

   0,794(= Rمعامل االرتباط )
 0,702( =  R2معامل التحديد) 

 0,000مستوى معنوية )ف( = 378,841قيمة )ف( المحسوبة =
 ( 114-1الحرية = )درجات  ٪5مستوى الداللة االحصائية= 

 يلى:يتضح من الجدول السابق ما 
وهى تمثل معامل االرتباط الثنائى  ,R =7940: بلغت قيمة  القوة التفسيرية للنموذج 

  9  رقم   المالية   للتقارير  الدولي   المعيار  بين المتغيرين مما يدل على أن العالقة بين "
جودة موجبةالمالية،    القوائم  و  قيمة  كما    ،عالقة  قوة    R2حسبت  على  تدل  والتى 
: يستدل على معنوية النموذج  معنوية النموذجوهى عالقة ارتباط قوية .  ٪ 70العالقة  

( تساوى  والتى  )ف(  المعنوية  مستوى  خالل  نسبة 000,0من  أن  يعنى  ما  وهو   )
ذو  االنحدار  نموذج  ان  على  يدل  وهذا  صفرا  تساوى  النموذج  هذا  قبول  فى  الخطأ 
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احصائ على  داللة  التأثير  فى  معنويا  اسهاما  يسهم  وانه    ،   المالية  القوائم  جودةية 
الجدولية   F( عن قيمة  378,841المحسوبة )  Fويستدل على ذلك أيضا بارتفاع قيمة  

( كما يتضح  3,92وهى تساوى )   ٪5ومستوى معنوية   (114-1عند درجات حرية )
 جودة   من مستوى معنوية )ت( والتى توضح ان المتغير المستقل معنوى التأثير على

والبالغة  المالية  القوائم المحسوبة  )ت(  قيمة  بارتفاع  أيضا  ذلك  على  ويستدل   ،
الجدولية عند مستوى معنوية  27,779)   1,980وهى تساوى )  ٪5( عن قيمة )ت( 
  داللة   ذات  عالقة   توجد  وهو "  ،ولذلك يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل(

 . " بالبنوك المالية  القوائم  وجودة 9  رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بين احصائية
الثالث الفرض   الدولي  المعيار  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد   ال  :اختبار 

 كورونا جائحة ظل ومخاطر البنوك في 9 رقم المالية للتقارير
لقياساستخدم معامل االنحدار   المستقل    البسيط  المتغير  المعيارالعالقة بين    االول 

  (x1.1-x1.5)" والذى يرمز لعباراته بالمتغيرات  x1"  9  رقم  المالية  للتقارير  الدولي
والذى يتم التعبير (  y3")كورونا   جائحة  ظل  ومخاطر البنوك في  وبين المتغير التابع " 

 الجدول التالى نتائج التحليل االحصائى  ص(. ويلخY3.1-Y3.4عنه بالمتغيرات )
  جائحة ظل ومخاطر البنوك في 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار ( 4جدول ) 

 كورونا
 مستوى المعنوية  ( T) قيمة BETA المتغير المستقل

X1 0,618 37,631 0,000 
  0,618=( R) االرتباطمعامل 

    0,618 = ( R2 )معامل التحديد
 0,000مستوى معنوية )ف( = 1415,960( المحسوبة =fقيمة )

    (114-1) = درجات الحرية ٪5مستوى الداللة االحصائية= 
 يلى:يتضح من الجدول السابق ما 

وهى تمثل معامل االرتباط الثنائى  R = 0,618: بلغت قيمة  القوة التفسيرية للنموذج 
  9  رقم   المالية   للتقارير  الدولي   المعيار  بين المتغيرين مما يدل على أن العالقة بين "
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والتى    R2حسبت قيمة  كما    ،عالقة موجبةكورونا ،    جائحة  ظل  ومخاطر البنوك في
النموذجوهى عالقة ارتباط قوية .  ٪62تدل على قوة العالقة     : يستدل على معنوية 

( تساوى  والتى  )ف(  المعنوية  مستوى  خالل  من  النموذج  ما  000,0معنوية  وهو   )
يعنى أن نسبة الخطأ فى قبول هذا النموذج تساوى صفرا وهذا يدل على ان نموذج 

مخاطر البنوك   االنحدار ذو داللة احصائية وانه يسهم اسهاما معنويا فى التأثير على
،  جائحة  ظل  في ذلك    كورونا  على  قيمة  ويستدل  بارتفاع  المحسوبة   Fأيضا 

ومستوى معنوية  (114-1الجدولية عند درجات حرية )  F( عن قيمة  1415,960)
5٪  ( تساوى  ان  3,92وهى  توضح  والتى  )ت(  معنوية  مستوى  من  يتضح  كما   )

، ويستدل  كورونا    جائحة  ظل   مخاطر البنوك في   المتغير المستقل معنوى التأثير على
أيضا   ذلك  ) على  والبالغة  المحسوبة  )ت(  قيمة  )ت(  37,631بارتفاع  قيمة  عن   )

معنوية   مستوى  عند  )  ٪5الجدولية  تساوى  فرض    1,980وهى  رفض  يتم  (،ولذلك 
البديل  الفرض  وقبول  "  العدم   المعيار  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  وهو 

 كورونا جائحة ظل ومخاطر البنوك في 9 رقم المالية للتقارير الدولي
  :الملخص والنتائج والتوصيات

على القطاع المصرفى، اتجه    وأثرهازمات االقتصادية واالخالقية  لالنتيجة  
التقارير  في  المحاسبى  االفصاح  بمجاالت  االهتمام  الى  المالية  الخدمات  قطاع 

واصدار المعايير الخاصة بزيادة الشفافية في المؤسسات المالية مما سيكون    المالية،
المال رأس  وتوزيعات  البنوك  إقراض  على  االثر  حيث    (.Bert& Ben,2019)  له 

الذي  و 39بديل للمعيار الدولى رقم    2008عام    9المعيار الدولي للتقارير المالية    ظهر
لالعتراف بخسائر االئتمان في الربح  الفعلية  ينص على استخدام نموذج الخسارة  كان  

 .المستقبليةلم يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة لألحداث ، و والخسارة
ان االعتراف بمخصصات المعيار، حيث اتضح    تحليلولذا قامت الدراسة بمحاولة  

إلى حتمية  الفعلية،    ت المتوقع حدوثها وليس  الخسائر التبويب والقياس والتقييم تؤدى 
بتك والمشتقات  وااللتزامات  لألصول  للخسائر و المحاسبى  احترازية  مخصصات  ين 
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 ،المتوقعة على جميع العمليات االئتمانية عند نشأتها وخالل مراحل عمرها المختلفة  
وبناء  مراعاة القيمة الزمنية للنقود،  و وثها،  بعد دراسة مجموعة من النتائج المحتمل حد

واالحداث االقتصادية    معلومات موثوقة ذات دعم مستندى عن الظروف الحاليةعلى  
وأن   (Albrahimi ,2020المتوقعة، المزايا،(،  من  مجموعة  يحقق  والتى  المعيار 

تظهرها    تظهر التى  الشفافية  المتعلقة  في  الموسعة  اإلفصاح  بنموذج  متطلبات 
يؤثر تطبيق  كما    ،  ( (Albrahimi ,2020  وبالتالي تعزيز االستقرار المالي  المعيار،

توفر ضمانات    ألنهاالمعيار على الودائع من خالل تعزيز ثقة المودعين في البنوك  
والوفاء   السيولة  توفير  من  المصرفية  المؤسسات  يمكن  مما  أوفر،  وحماية  أكثر 

ك  ، استحقاقها  آن  السليمة  بالتزاماتها  الدراسة  تعزيز  في  يسهم  العميل   إلمكانياتما 
ومن ثم يمثل حماية للبنوك من أى مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين   ،االئتمانية

تنبع المزايا الرئيسية في المعيار من خالل مقارنته بالمعيار   كمابالتزاماتهم المالية،
ل  39الدولى   الموجهة  االنتقادات  من  مجموعة  حل  الدولى  والذى  في   39لمعيار 

المالي، االستقرار  الدولى  حيث    سياق  المحاسبة  لمعيار  خسائر   39وفقا  كانت 
نتيجة لذلك تظهر المشاكل االقتصادية في    ،االئتمان يعترف بها فقط بمجرد حدوثها

الدولي   المعيار  تصميم  تم  ولذا  وفجأة،  متأخر  عن   9وقت  المشكلة  هذه  لتخفيف 
التدريج نهج  تطبيق  المتوقعة،    طريق  االئتمان  بخسائر  تدريجيا  يعترف  الذي  مما ، 

و  المالى،  االستقرار  على  والمرونة  يحافظ  المالي  االستقرار  على  إيجابية  آثار  يخلق 
 (Maciej,2016) & Dirk  المصرفية

 لجائحة  وبالرغم من جميع تلك المزايا الخاصة بالمعيار ،إال أن التأثيرات الضارة  
COVID-19  تمثلت في    في ثالث نواحى  ، والتي حددتها الدراسة  على البنوك ، (  

 جميع   أن  إلى  النتائج  ( حيث تشيرالفائدة  ودخل  المال،  رأس   وكفاية  الشركة،  قيمة
ا  تشهد  أن   المحتمل  من  البنوك   ونسبة   بالمخاطر،  المرجحة  األصول  قيم  في   انخفاض 
  في  بالفعل  البلدان   من  العديد  في  البنوك  بدأت  الفوائد كما  ودخل  المال،  رأس  كفاية

  محاولة   في  االئتمان،  بطاقات  حدود  وزيادة  السداد،   في  التأخير  رسوم  عن   التنازل
لالنخفاض    من  النجاة  على   عمالئها  لمساعدة وبالنسبة    األصول   قيم  في  الوباء، 
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 كفاية   انخفاض  إلى  بدوره  ، مما يؤدى  المتعثرة  القروض  زيادة  إلى  المرجحة ستؤدي
المال  يعتبر  حيث    للبنوك،  المال   رأس الخسائر  كفاية رأس  حاجز واقى يمنع تسرب 

الى الودائع فكلما زاد رأس مال البنك عن الحد االدنى للكفاية كلما زادت قدرته على  
االز  وتجنب  الخسائر  الماليةمتحمل  ستظل  ات  حيث    ضغط   تحت  البنوك  بعض  ، 

 المستمرة  الوباء  أزمة  بسبب  المطلوبة  الالم  رأس  كفاية  نسبة  على  للحفاظ  هائل

saqib,2020  ).)   ارتفاع عند  السيولة  مشكلة  تعقد  زيادة  الى  يؤدى  الذي    االمر 
خلفتها  البنوك    أصول  محفظة  في  القروض  نسبة التي  المشاكل  جائحة ،وأهم 

القروض، خسائر  ارتفاع  البنوك  على    األسعار،  مستويات  انخفاضنتيجة    كورونا 
ومواجهة   وخفض  للعمال   الجماعي   والتسريح  -البنوك  من   المقترضون   الوظائف، 

  &Vidovic  (2020,السداد  عن   للتخلف  عالية   مخاطر  -والشركات    األفراد
Tamminaina)    االمر الذى أكده ،( Bipasha &, Suborna ,2020)   بأن القطاع  

ا  المصرفي تصعيد  بسبب  سداد  عن  التخلف  مخاطر  في  يشهد    انخفاض   القروض 
 القسري.   واإلغالق االقتصادي ؤالتباط نتيجة المقترضين دخل

والذى يختص بتكوين   9وهو االمر الذى فرض علينا ضرورة الربط بين المعيار     
ظل   في  البنوك  قروض  خسائر  وازدياد  المستقبلية،  القروض  خسائر  مخصصات 

وبالتالىحيث    الجائحة، حرج  وضعهم  العمالء  جميع  من   يعتبر  العديد  تكوين  يتم 
  في   الزيادة  أن حقيقى، وبالتالى فغير  والتي قد يعتبر بعضها  القروض    مخصصات
القروض، والتى طالب بها المعيار بشكل استباقى، والذى نتيجة   خسائر  مخصصات

تتزايد  قد  بديونهم،  بالوفاء  والمقرضين  المستثمرين  من  العديد  وتعثر  كورونا  لجائحة 
يترتب   مماتى سيتم تكوينها عن خسائر الديون المتوقع حدوثهامقدار المخصصات ال

سرية   احتياطيات  تكوين  رأس  ت عليه  كفاءة  من  وهوضعف  القاتم    المال.  التصور 
الذي يتضح معه ان االلتزام بالمعيار، قد يؤثر    رلنتائج كورونا على البنوك، االم 

الذى  المخصصات وقت االزمات، وهو االمر  المال، نتيجة زيادة  على كفاية رأس 
 . اتضح بصورة جلية في وجود جائحة كورونا

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2705700
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عدة    البنوك  ضعت   السياسات  هذه  تشمل.  الوباء  هذا  مع  للتعامل  سياسات  وقد 
 في  التدخالت  كثافة  وزيادة  االقتصادي،  االنتعاش  زخم   لدعم  الفائدة  أسعار  خفض
 سوق   في  والمعامالت  األدوات  وتوسيع  الصرف،   سعر  في  االستقرار  لتحقيق  السوق 
  سعر   مخاطر  ضد  التحوط  من   المزيد  على  األجانب  المستثمرين  لتشجيع  المال

 تشجيع  أجل  من  المصرفية  واألعمال  المال  سوق   في  السيولة  ضخ  وزيادة  الصرف،
 لتشجيع   الكلية   االحترازية  السياسات  عودة  وتيسير  واالقتصاد،  األعمال  لعالم  التمويل
 ،2020الحكومية، )  للسياسات  االمتثال  واالقتصاد  األعمال   عالم   تمويل  على   البنوك

Ariella اإلجراءات  (.وبالتالى يمكن تصنيف المصرفي    القطاع  تستهدف  التي  تلك 
 المقترض،  مساعدة(  3)  االحترازية،  التدابير(  2)  ،السيولة  دعم(  1: )إلى  وقت الوباء

،   السياسة(  4) االخرى  الحلول  أهم  من  كان  كذلك  الخدمات   النقدية،  الى    االتجاه 
كما تلعب المحاسبة دور كبير فى تالفى تلك األخطاء (.  (Ariella ,2020الرقمية  

التقاري دور ا مهم ا في   المالية، والتي تلعب  رعن طريق زيادة كفاءة االفصاحات في 
البنوك    البنوك، ويمكناستقرار   أن يؤدي اإلفصاح في الوقت المناسب إلى انضباط 

، وهو االمر الذى  وتوفير حوافز للبنوك التخاذ اإلجراءات التصحيحية في وقت مبكر
المعيار   مع  الخسائر  9يتفق  عن  المستقبلية  االفصاحات   Charles et بخصوص 

al,2020”   "    البنك المركزى والذى التزمت به معظم الدول ومنها مصر حيث أصدر  
التعليمات من  وفقا    مجموعة  رقم  لللبنوك  المصرى  المحاسبة  المقابل    19معيار   ،

الدولى رقم   للبنوك ،  9للمعيار  المالى  المركز  انه حرصا على سالمة  حيث أوضح 
تبدأ البنوك التطبيق   2018يناير    وتعميق مفاهيم االفصاح والشفافية فأنه اعتبارا من

 ( 2019)دينا ،  2019اعتبارا من يناير ، والزاميا بشكل تجريبى واختيارى 
المالية ،   القوائم  الهام معرفة تأثير كل ما سبق على كفاءة  وأخيرا كان من 

تحليل الدراسات السابقة فيما يتعلق بكفاءة المعلومة في القوائم المالية،  حيث وجد من  
دراسة شحاته تأثير المعيار في تكوين قاعدة  إيجابية تتمثل في: كما أوضحت    ناحية

متكاملة   بالعمالء بيانات  المتعلقة  والمستقبلية  والحالية  التاريخية  البيانات  تشمل 
ككل االقتصادية  واالنشطة  متطلبات ،  والصناعة  أن  معه  نرى  الذى  االمر  وهو 



43 
 

وأشمل واضحة  صورة  تكوين  على  تساعد  القدرة    المعيار  وبالتالى  المقرضين  عن 
الجيدة القرارات  اتخاذ  )على  دراسة  خالل  ومن   .Araceli & Begoña.2020  )

على   المعيار  تأثير  اأوضحت  بين  العالقة  في  التماثل  عدم  معلومات   لبنكمعالجة 
جودة المحاسبة من حيث الزيادة في التحفظ، سواء المشروط  ، والتأثير على  والمقرض

، تأثير على كفاءة التعاقد وإدارة األرباحالوكذلك    المعيار،وغير مشروط الناجم عن  
الواردة تحد المعلومات  المودعين    وأن  المخاطر األخالقية مع  وهو ما يتفق مع من 

( ادارة    (Peterson,2020دراسة  من  الحد  في  المعيار  وهودور  االمر    االرباح. 
الذى يوضح تأثير المعيار في خلق معلومات مالية ذات كفاءة عالية والتي تنعكس 
القدرة   التحفظ وانخفاض  نتيجة عوامل  كفاءتها  تزداد  ، والتي  المالية  القوائم  على 

 .على إدارة األرباح والتي كان مصدرها الرئيسى في المخصصات الخاصة بالقروض
اعادة تصنيف المعلومات تحليل الدراسات السابقة أن  كذلك وجد من خالل  

إعادة  خيار  تأثير  وبيان  الدولية  المالى  االبالغ  معايير  تبنى  ظل  في  المحاسبية 
ظل   في  المحاسبية  للمعلومات  المعاييرالتصنيف  النوعية  تلك  الخصائص  ، على 

ساهم في تحسين الخصائص  يرأس المال مما    ألسواقمعلومات مفيدة  يسفر عن  
 . للقوائم المالية للبنوك النوعية

ان   في  تتضح  والتي  السلبية  النواحى  بعض  نجد  اآلخر،  الجانب  وعلى 
ا على  معلومات  من  اتاح  بما  تأثير  له  العموميةالمعيار  و لميزانية  الملكية،  ،  حقوق 

قد   المال والمخصصات والتي  على كفاية رأس  التأثير  قبل على  وهذا ما ظهر من 
 يؤدى الى تكوين احتياطيات سرية" 

واتفقت نتائج الدراسة الميدانية مع نتائج واستنتاجات الدراسة النظرى حيث، 
العدم   فرض  رفض  للدراسة  تم  الثالثة  الفر للفروض  البديلو وقبول  وهى"ض  توجد    ة 

ذات   بين  عالقة  احصائية  لها داللة  تتعرض  التى  المخاطر  وازدياد  كورونا  جائحة 
  رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  "  ""البنوك.

“.  القوائم  وجودة  9   الدولي   المعيار  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  "  المالية 
 كورونا. جائحة ظل ومخاطر البنوك في 9  رقم المالية للتقارير



44 
 

، بمزيد من البحوث فيما يخص جائحة كورونا ،  ومما سبق توصى الدراسة
وخاصة أنها مستجد على الساحة العالمية ، لمعرفة تأثيراتها المختلفة وخاصة على  
االهتمام  أن يكون  ، بل يجب  الفردى  المستوى  على  فقط  ليس  المحاسىبى،  المجال 

المستوى   على  على  وكذلك   ، العلمية  المؤتمرات  خالل  من  كجامعات  االكاديمى 
 مستوى المنظمات المهنية.

ووضع    ، العالمى  المستجد  هذا  مراعاة  المصرية  البنوك  على  يجب  كذلك 
للبالد   الوضع االقتصادى  المناسبة والتي تساعد على تدعيم واستقرار  الدعم  عوامل 

ا من دول العالم ، وليس فقط القطاع والذى تضرر بشكل كبير من الجائحة ، كغيره
الوباء  هذا  تباعات  لتخطى  معا  للتكاتف  الدولة  قطاعات  جميع  بل   ، المصرفي 

 المدمر.

 المراجع 
 :أوال: المراجع العربية

 أ: الدوريات 
،د .1 البارى  عبد  محمد  عابد  احمد  لجودة   .  كمدخل  االئتمانية  المخاطر  ادارة 

المجلة العلمية  االئتمان : دراسة ميدانية على البنوك الخاصة العاملة بمصر ،  
، جامعة قناة السويس ، تجارة   3، العدد  7، المجلد    للدراسات التجارية والبيئية

 2016، دار المنظومةاالسماعيلية ، 
هللا  علي،عبسي  ال .2 االعتراف وات  مها  الهادي،محمد    ضيف  اشكالية  العبيدي،" 

،    مجلة الدراسات االقتصادية والمالية،  IFRS9والقياس لألدوات المالية وفق "
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مركز البحوث  ،  العربية للعلوم المالية والمصرفية    االكاديمية،  المالية والمصرفية
 2015 دار المنظومة، ، 4ع،  23مج، المالية والمصرفية
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أ .1  ، حسن  على  السالم  عبد  كمال  المعيار  دينا  تطبيق  إلى  التحول  الدولي  ثر 
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طلباتها وفق معايير االبالغ المالى الدولى والنظام المحاسبى المالى ، مجلة  ومت
 .  2019،  دار المنظومة، 16أفاق للعلوم ، جامعة زيان عاشور الجلفة ، العدد  

عبد  .3 ا الرؤف  نبيل   ، عند تطبيق  ابراهيم  المصرية  البنوك  التى تواجه  لتحديات 
النظامى :   IFRS:9بة واآلثار  معيار المال رأس كفاية منظور من عليه المترت

،  كلية  2، العدد  42،مجلد    المجلة المصرية للدراسات التجارية،  دراسة تطبيقية
   2018  دار المنظومة، التجارة ، جامعة المنصورة ، 

4. ، الحليم  عبد  قصيم  صفوان  محمد،  جبار  المعلومات    منى  تصنيف  إعادة 
ال المالى  االبالغ  معايير  تبنى  ظل  فى  المالية   - دولية المحاسبية  األدوات 

9.IFRS النوعية الخصائص  اإلنسانيات    ،على  وعلوم  واألدب  الفنون  مجلة 
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2020 
االثار المحتملة من تطبيق معيار التقارير المالية   محمد المهدى االمير محمد ، .5
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 قائمة االستقصاء 
 جامعة السويس / كلية التجارة                 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                      االستاذ الفاضل/                 
المعيار  ألثريتم اجراء دراسة ميدانية كجزء من البحث الذى يحمل عنوان " دراسة تحليلية    

IFRS9 وذلك للوقوف  "،على جودة التقارير المالية بالبنوك المصرية في ظل جائحة كورونا
على جودة التقارير المالية بالبنوك المصرية في ظل   IFRS9المعيار العالقة بين على 

 فى: ومن خالل هذا الهدف ينبثق مجموعة من االهداف الفرعية والتى تتمثل  ،كوروناجائحة 
  المخاطر التى تتعرض لها البنوك في ظل أزمة كورونا.توضيح  .1
بيان أثر تلك المخاطر على جودة التقارير المالية بالبنوك، مع بيان كيف   .2

أن يزيد أو يقلل من حدة تلك   9الدولي للتقارير المالية رقم  يمكن للمعيار  
 التأثيرات على القوائم المالية بالبنوك.

مخاطر الجائحة التى    الحد مناعد في  التعرض لبعض الحلول التى قد تس .1
 المال على كفاية رأس  قد تتعرض لها البنوك المصرفية والحفاظ

ولذا فان الباحثة ترجو من سيادتكم التكرم بالتعاون معها من خالل الرد على االسئلة  
الدعائم   أحد  اجابتكم  تمثل  حيث  المذكورة،  بالدراسة  المتعلق  االستقصاء  بهذا  الواردة 

من  االساسي  عنه  يسفر  وما  للبحث  نظر   نتائج، ة  ووجهات  آراء  من  تقدموه  ما  بأن  علما 
 سوف يحظى بالسرية التامة ولن يستخدم اال فى أغراض البحث العلمى فقط.       

 ،،، والتقدير،ولكم جزيل الشكر ووافر االحترام 
 الباحثة                                                                         

 منى حسن أبو المعاطى الشرقاوى                                                        
 بقسم المحاسبة والمراجعة   أستاذ مساعد                                                   

 كلية التجارة بالسويس                                                                  
 

،  فما هى درجة  ترتبط بجائحة كوروناالتى المخاطر : : فيما يلى مجموعة من 1س
 عليها. موافقتكم 
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 البيـــــــــــــــــــان

 المقياس 
موافق  

 تماما
غير  محايد  موافق 

 موافق 
موافق  غير 

 على االطالق 
      إغالق أجزاء من االقتصاد: لمحاولة احتواء الفيروس   1
      التكلفة االقتصادية هائلة، نتيجة فقد العديد لوظائفهم  . 2
كبير، وهبوط اسعار االصول، وتوقعات  .    3 اقتصادى  ركود 

 مالية غير مؤكدة 
     

      البورصة،تدمير تريليونات الدوالرات من ثروات  .2
جائحة    . 5 في    COVID-19تهدد  البنوك  أداء  كبير  بشكل 

البلدان النامية وبقائها ونموها، ال سيما في تلك التي تلعب فيها  
 البنوك دور ا مهيمن ا في االقتصاد 

     

أصبحت بعض قطاعات األعمال مديونة وغير قادرة على  .  6
قروضها   أقساط  أو سداد  تأثرها    الرئيسية،  نتيجة  فوائدها 

بفيروس كورونا، حيث توقفت ايرادات الشركات، مما أثر على  
المالءمة   على  النهاية  وفي  المال  ورأس  المحققة  األرباح 

 المالية،

     

خالل إبطاء نمط نمو  الوباء غير كال جانبي المعادلة، من  . 7
وقت   في  لإلقراض  مرتاحة  البنوك  تكون  لن  حيث  االئتمان 

الطلب على االئتمان عندما ال يبدو األداء  األزمة و سينخفض  
في   الطعن  يتم  االخر  الجانب  وعلى  كالمعتاد،  االقتصادي 
المقترضين   من  الالحق  الطلب  بسبب  المستقرة  البنوك  أنظمة 

 سعر القروض للبنوك للتنازل عن أو خفض  

     

تتعرض لها المؤسسات البنكية، نتيجة طبيعتها  التى  المخاطر  : فيما يلى مجموعة من  2س
 :عليهاهى درجة موافقتكم  المميزة عن غيرها من المؤسسات، فما

 
 

 البيـــــــــــــــــــان

 المقياس 
موافق  

 تماما
غير  محايد  موافق 

 موافق 
غير موافق  
 على االطالق 

البنوك  .  1 مارست  حيث  العالمية،  المالية  األزمة  خالل 
دفعت   الوقت  مع  والتى  الخاطئة  الممارسات  من  العديد 
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البنوك   أن  وجد  كما  اإلعسار،  نحو  المالية  المؤسسات 
الدخل   لتيسير  محاسبية  ممارسات  في  تشارك  النظامية 
النظامية   البنوك  أن  الحظوا  كما  الركود،  فترات  أثناء 

با تنخرط في ممارسات تسهيل الدخل في  العالمية في أورو 
بين   ا  شائع  الدخل  تجانس  كان  بينما  األزمة  بعد  ما  حقبة 
قبل   ما  حقبة  في  النظامية  غير  البنوك 

 (، (Petersonn,2020األزمة
غير  .  2 عوائد  المنخفضة  السيولة  ذات  البنوك  شهدت 

عكست   حيث  سيولة،  األكثر  البنوك  من  أعلى  طبيعية 
المنخفضة من   الفائدة  البنوك توقعات األسواق بأن أسعار 
تؤكد   وبالتالي  المالي،  النظام  في  السيولة  تزيد  أن  شأنها 

الفائدة ظلت أداة سياسية رئيسية  النتيجة أن سياسة أسعار  
 في بداية األزمة 

     

حيث  .  3 المال  رأس  بكفاية  االقراضية  السياسة  وتتأثر 
يعتبر حاجز واقى يمنع تسرب الخسائر الى الودائع فكلما  
زادت   كلما  للكفاية  االدنى  الحد  عن  البنك  مال  رأس  زاد 

يؤكد    المالية،قدرته على تحمل الخسائر وتجنب االزمات  
البنوك   أن  فكرة  على  العالم  أنحاء  جميع  في  المنظمون 
المال   رأس  حيث  من  كبيرة  احتياطيات  تمتلك  أن  يجب 
دراماتيكي   انكماش  خالل  الحياة  قيد  على  للبقاء  والسيولة 
آخر، حيث ستظل بعض البنوك تحت ضغط هائل للحفاظ  

الوبا  أزمة  بسبب  المطلوبة  المال  رأس  كفاية  نسبة  ء  على 
 المستمرة 

     

الجائحة،  .  4 أثناء  النظامية  المخاطر  في  كبيرة  زيادة 
حيث ُتعزى نقاط الضعف المتزايدة للمخاطر النظامية في  
النظام المصرفي إلى ثالثة أسباب، مخاطر السيولة بسبب  
الوصول   وانخفاض  المالي،  والتحمل  االقتصادي،  التباطؤ 

التصنيف االئتماني  إلى أسواق رأس المال بسبب انخفاض  
 المحتمل 

     

المتعثرة،    5 القروض  وضع  تفاقم  إلى  الوباء  يؤدي       أن 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1996195
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1996195
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1996195
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واالنخفاض في جميع األبعاد الثالثة )قيمة الشركة، وكفاية  
معدل   زيادة  عند  أكبر  بشكل  الفائدة(  ودخل  المال،  رأس 

زيادة   أن  ا  أيض  النتائج  وُتظهر   ، المتعثرة  ٪  10القروض 
المال   رأس  كفاية  تجبر  قد  المتعثرة  القروض  معدل  من 
لمتطلبات   األدنى  الحد  من  التقليل  على  البنوك  لجميع 

BASEL-III 
      .زيلدة خسائر سداد القروض 6

فما هى  ،    9التأثيرات التي يحققها االلتزام بمعيار الدولى رقم  : فيما يلى مجموعة من  3س
 عليها:درجة موافقتكم 

 
 

 البيــــــــــــــان

 المقياس 
موافق  

 تماما
غير  محايد  موافق 

 موافق 
غير موافق  
 على االطالق 

تظهرها    . 1 التى  الموسعة  الشفافية  اإلفصاح  متطلبات 
 المتعلقة بنموذج المعيار  

     

المالي  . 2 تلك  ،  تعزيز االستقرار  المتوقع أن  تساعد  من 
و  تدعيم    اإلفصاحالشفافية  واإلفصاحات العلى    تقارير 

مبالغ   وكفاية  صالحية  ومدى  الدورية  المجمعة  الرقابية 
 الخسائر المتوقعة المبلغ عنها 

     

القيمة  المعيار  يقدم  .  3 ذات  المعلومات  من  العديد 
االطراف   من  والعديد  المالية  للقوائم  الخارجى  للمستخدم 

 ، المصلحة  ذوى  على    االخرى  المدخل  هذا  يعتمد  حيث 
حسابات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع  
الحصول عليها من المقترض فاذا ما تم تسجيل القروض  
االقتصادية   القيم  على  بناء  المحتملة  االئتمانية  والخسائر 
لخسائر   مخصصات  حساب  الى  حاجة  هناك  تكون  لن 

بالميزانية،   وادراجها  الفائدة  القروض  أسعار  أن  حيث 
الخسائر   كافة  ستغطى  الحالة  هذه  في  عليها  المتعاقد 

 المتوقعة على مدار عمر القرض 

     

الموجهه للمعيار    9تجنب المعيار    4      من    39االنتقادات 



54 
 

إل تقديمه  وشامل  خالل  بسيط  متطلبات  يو طار  ضح 
المالية  لألدوات  والقياس  أتاح  التصنيف  كما  خيارات  ، 

من  على    مخفضة بدال   باألصول  االحتفاظ  قابلية  أساس 
الفردي باألصل  االحتفاظ  على  نية  ساعد  كما  اتخاذ  ، 

طريق    القرارات المخاطر  عن  إدارة  أنشطة  تأثير  عكس 
 البيانات المالية  على

المتوقعة،  المعيار  يعترف    . 5 االئتمان  بخسائر  تدريجيا 
المالى،   يجب أن يراعى  مما يحافظ على االستقرار  حيث 

المالية   للتقارير  الدولي  ذات    9المعيار  المعلومات  جميع 
التاريخية،  البيانات  ذلك  في  بما  الحالية    الصلة،  الظروف 

واالقتصاد   المستقبلية  لألحداث  الداعمة  التوقعات  وكذلك 
المالي  االستقرار  على  إيجابية  آثار  يخلق  مما    الكلي, 

    والمرونة المصرفية

     

، فما هى درجة    القوائم المالية: فيما يلى مجموعة من العوامل التى تساعد على تحقيق كفاءة  4س
 موافقتكم على العوامل التالية:

 
 

 البيـــــــــــــــــــان

 المقياس 
موافق  

 تماما
غير  محايد  موافق 

 موافق 
على   موافق  غير 

 االطالق 

وما  .  1 بها،  الواردة  المحاسبية  المعلومة  مصداقية 
 تحققه من منفعة للمستخدمين 

     

يتم    . 2 وأن  والتضليل،  التحريف  من  تخلو  ان  يجب 
القانونية   المعايير  من  مجموعة  ضوء  في  أعدداها 

والمهنية   من    والفنيةوالرقابية  الهدف  يحقق  بما 
 استخدامها 

     

البيانات    . 3 تشمل  متكاملة  بيانات  قاعدة  وجود 
بالعمالء   المتعلقة  والمستقبلية  والحالية  التاريخية 

 االقتصادية ككل  والصناعة واالنشطة

     

التغييرات على جودة المحاسبة من حيث الزيادة في    . 4
وغير   المشروط  سواء  عن  الالتحفظ،  الناجم  مشروط، 
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وكذلك   وإدارة  الالمعايير،  التعاقد  كفاءة  على  تأثير 
تقديم معلومات عن المخاطر على القروض    ، و األرباح

 .وسيلة لزيادة انضباط السوق ك
  لبنك معالجة معلومات عدم التماثل في العالقة بين ا.  5

   والمقرض
     

تبنى    . 6 المحاسبية في ظل  المعلومات  تصنيف  اعادة 
المالى  االبالغ  إعادة    معايير  خيار  تأثير  وبيان  الدولية 

ظل   في  المحاسبية  للمعلومات  المعاييرالتصنيف    تلك 
النوعية  الخصائص  عن  على  يسفر  مما  معلومات  ، 

المال    ألسواق مفيدة   تحسين  وي رأس  في  ساهم 
 للقوائم المالية للبنوك  الخصائص النوعية

     

  في ظل جائحة تتعرض لها المؤسسات البنكية،  التى  المخاطر  فيما يلى مجموعة من    :   5س
   كورونا، وضح مدى موافقتكم عليها

 
 

 البيـــــــــــــــــــان

 المقياس 
موافق  

 تماما
غير  محايد  موافق 

 موافق 
غير موافق  
 على االطالق 

البنوك  1  : المال  رأس    للحفاظ   هائل  ضغط  تحت   كفاية 
  الوباء   أزمة   بسبب   المطلوبة   المال   رأس   كفاية   نسبة   على

 المستمرة 

     

وضع القروض المتعثرة،وبالتالي    تفاقم  إلى  الوباء  يؤدي   2
 زيادة معدل خسائر القروض  

     

بازل    3 بمتطلبات  االلتزام  وُتظهر  3انخفاض    النتائج   ، 
ا    تجبر   قد  المتعثرة  القروض  من معدل ٪  10  زيادة  أن  أيض 
  الحد   من  التقليل  على   البنوك  لجميع  المال   رأس  كفاية

 BASEL-III لمتطلبات األدنى 

     

معدل  4 زيادة  نتيجة  السرية  االحتياطيات  .تكوين 
 مخصصات الخسائر  

     

 
 

 


