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 الخسائر االئتمانية المتوقعة 1

 نطاق التطبيق 1-1

 AAOIFIالصادر من  30المحاسبي رقم  المعيار قدمهاعند تطبيق هذه التعليمات، يتعين على البنوك تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة التي 
 النموذج على:هذا يجب تطبيق و لالعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  التي تحمل مخاطر ائتمانية واليتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وغيرها موجودات التمويلالذمم المدينة وجميع 

  بالتكلفة المطفأة؛   هااسيقتي يتم الاالستثمارات في األوراق المالية ذات طبيعة أدوات دين 

 ؛ حقوق المساهمينخالل بالقيمة العادلة من  هااسيقتي يتم الأدوات الدين  األوراق المالية ذات طبيعة االستثمارات في 

  والتي ال يتم تسجيلها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛  وااللتزامات خارج المركز المالي المالية  الكفاالتعقود 

، لمركزياوزارة المالية ومصرف قطر  أى تعرضات إئتمانية لحكومة قطر متمثلة فيعن توقعة مال االئتمانية ويستثنى من تطبيق نموذج الخسائر
مل مخاطر حكما اليطبق هذا النموذج على التعرضات االئتمانية خارج المركز المالي المتعلقة باصحاب حسابات االستثمار المقيد طالما أن البنك اليت

 ات من واقع العقود المبرمة مع المستثمرين ومن واقع الممارسة الفعلية.هذه التعرض

والذي يعتمد على التغيرات  الموجودات االئتمانيةمنهجا ذا "ثالث مراحل" لالعتراف باالنخفاض في قيمة  30 رقم محاسبييار اليتضمن المع
 جودةلافي  اتغيرللت وفقا  هذه المراحل الثالثة  بيناالعتراف األولي بها.  وتنتقل الموجودات  منذفي جودة ائتمان الموجودات المالية  الملحوظة
ن المبالغ بي كةتحليل الحرتتضمن  تفصيلية مطلوبةإفصاحات  هناك  خسائر االنخفاض في القيمة.باالعتراف مستوى هذه المراحل  وتحدد يةاالئتمان

 الختامية لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة، وكذلك االفتراضات والمدخالت. والمبالغاالفتتاحية 

الذي يعتمد على التغيرات في الجودة االئتمانّية منذ االئتمان  انخفاض قيمةلالعتراف ب العام"( منهجية "المراحل الثالث" )"النموذج

 االعتراف األولي.

 التغير في الجودة االئتمانية منذ االعتراف األولي

   

   االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة

 الخسائر
 شهرا   12االئتمانية المتوقعة لمدة 

 الخسائر
 العمراالئتمانية المتوقعة لكامل 

 الخسائر
 العمراالئتمانية المتوقعة لكامل 

   /العائدإيرادات الفوائد

 على إجمالي الفعلي /العائدالفائدة
 القيمة الدفترية

 على إجمالي  الفعلي /العائدالفائدة
 القيمة الدفترية

 على  الفعلي /العائدالفائدة
 القيمة الدفترية للتكلفة المطفأة 

 )أي: صافية من مخصص االئتمان(

 1المرحلة 
 منتظمة

 )االعتراف األولي(

 2المرحلة 
 منتظمة 

 )موجودات ذات
 زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ

 االعتراف األولي(

 3المرحلة 
 غير منتظمة

 

 اتذالتي لم تتعرض لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أو االعتراف بها وعند بداية تتضمن الموجودات المالية  1 المرحلة
اليتم وشهرا  12. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة المالي منخفضة في تاريخ التقريرالئتمانية االلمخاطر ا

عدم شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من أحداث  12. وتعد الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة نعليق العائد على هذه الموجودات
على مدار المتوقع نقدي العجز الشهرا  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة ال تمثل شهرا بعد تاريخ التقرير. و 12المحتملة في غضون  االنتظام
 التالية.شهرا  12في فترة ( PD) عدم انتظاماحتمال حدوث ب مرجحةالخسارة االئتمانية بكاملها على األصل  تمثل وإنماشهرا  12فترة 

تتضمن الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال يوجد دليل موضوعي على  2 المرحلة
ذه أيضا  اليتم تعليق العائد على ه، والدين عمرائر االئتمانية المتوقعة لكامل الموجودات، يتم االعتراف بالخسانخفاض قيمتها.  بالنسبة لهذه 

محتملة على ال عدم االنتظامهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أحداث  العمر. وتعد الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل الموجودات
عدم حتمالية اويكون عامل الترجيح هو لألداة المالية. وتعد الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتوسط المرجح للخسائر االئتمانية  وقعالمت العمرمدار 

 .لكامل العمر (PD) االنتظام
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 في حددةالم للمؤشرات فقاو وتتضمن الموجودات المالية التي يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها في تاريخ التقرير المالي   3 المرحلة
 لمحتسبالعائد ا مع ومعالجتها ،العمر. وبالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل المركزي المصرف تعليمات
إلى  2عند نقل الموجودات المالية من المرحلة  .2013الواردة في كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر  المركزي المصرف لتعليمات وفقا عليها

 ، يجب أال تقل نسبة المخصصات المكونة لتلك الموجودات عن نسبة المخصص المكون قبل النقل.3المرحلة 

ة جميع بير، بدراس، عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على األصل المالي قد ازدادت بشكل كومجلس اإلدارة أن تقوم اإلدارة التنفيذية يجب
ي ف عدم االنتظاممع مخاطر المالي في السداد في تاريخ التقرير  عدم االنتظامالمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة، وذلك بهدف مقارنة مخاطر 

 السداد عند االعتراف األولي باألداة المالية.

المصرف  بتعليماتأعلى فيما يتعلق  مخصصات 30م رق المحاسبيالمتوقعة وفقا للمعيار االئتمانية ومن المتوقع أن ينتج عن نموذج الخسائر 
مانية المتوقعة مخصص للخسارة االئت تتطلبسوف  يةاالئتمانوالمراكز  ديونلاالرئيسية لتلك الزيادة تتمثل في أن  المسبباتالحالية. وأحد  المركزي

إلى  .  ويضافالمخصصات ىمستوارتفاع عتراف األولي والذي ينتج عنه مالي تالي لالتقرير أول لجميع الموجودات في تاريخ  شهرا   12لفترة 
لة ألنه في مرحلة مماث ا  جوهري ا  هذا أيضا تغييريعد . والعمرلكامل المتوقعة ، يتم تسجيل الخسائر االئتمانية 2إلى المرحلة  ديونذلك، عند انتقال ال

عادة منخفضة القيمة وبالتالي ال يتم تسجيل مخصص لها وفقا للمعيار المنتظمة ال تعتبر الموجودات  11بموجب المعيار الحاسبي الدولي رقم 
 .30رقم المحاسبي 

وضع على البنوك  نيتعيبيانات بغرض تقدير الخسائر المتوقعة.  إضافة إلى ذلك، المن  كبيرا   يتطلب نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الجديد قدرا  
المتعلقة بإدارة المخاطر االئتمانية التي يمكن أن تؤثر على مستويات  يةمحكالاآلراء المعقدة وغيرها من ة يلمحاسباحول بعض المجاالت  ةأراء حكمي

 المخصصات بشكل جوهري.

المصرف  وتعليماتديدة الج التعليماتتركز األقسام التالية بهذه التعليمات على العوامل الرئيسية التي يتعين على البنوك مراعاتها عند اإلعداد لتطبيق 
وإطار النماذج الذي ينبغي أن تستخدمه البنوك لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  الحكميالتي تستخدم الرأي مجاالت المحاسبية الحول  المركزي

 .30المحاسبي رقم  بموجب المعيار
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 ديد المخصصاتبشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية وتح المصرف المركزي متطلبات 2

 سبتمبر من كتاب تعليمات البنوك حتى 181-170بالصفحات الواردة المصرف المركزي تكميلية لتعليمات القسم الواردة في هذا تعتبر التعليمات 
 التي تحدد ضوابط تصنيف حسابات االئتمان وتحديد المخصصات عليها ويراعى عند تطبيقها ما يلي: 2013

 الفقرة بدال  من التعليمات الواردة ب القسمة: تطبق عليها التعليمات الخاصة بالمرحلتين األولى والثانية في هذا حسابات االئتمان المنتظم

 .2013 سبتمبر ( من كتاب تعليمات البنوك حتى172، 171بالصفحات ) 1ب/

 وكل ما يتعلق بها  2013 سبتمبر البنوك حتىات االئتمان غير المنتظمة: تستمر البنوك في تطبيق التعليمات الواردة في تعليمات حساب

  من مخصصات ومعالجات وإبالغات.

 االعتبارات الرئيسية 2-1

حول كيفية تعامل البنوك مع هذا  المصرف المركزي وتعليمات 30المحاسبي رقم يوضح هذا القسم بعض المجاالت الرئيسية التي ستتأثر بالمعيار 
 األثر.  تعتبر المجاالت التالية ذات تأثير رئيسي: 

 المخصصمستويات  2-1-1

بفعل عدد من العوامل بما في ذلك الجودة االئتمانية للموجودات المحتفظ بها  المخصصالتأثير الدقيق للزيادة المطلقة في مستويات  يتغيرسوف 
ص وفقا للمعيار المخص حديد مقدار تأثيرالبنوك ت من المصرف المركزي يتطلبعترف بها فعليا من قبل البنك. ومستويات االنخفاض في القيمة الم

 صاتحجم المخصزيد يفي جميع الظروف أن  المؤكدلمخاطر االئتمانية وتقييم التأثير على المركز واألداء المالي. من ا مراكزعلى  30المحاسبي رقم 
. وتبعا لذلك، فإن لسابقاالمعيار المحاسبي  لمقارنة بمتطلباتبا 30المحاسبي رقم  معيارللائر االئتمانية المتوقعة وفقا الخس متطلباتنتيجة لتطبيق 

لمحاسبي االخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار  متطلباتفي تطبيق  ميةحكلآلراء الاإلدارة عند ممارسة  يتطلب من البنوك المصرف المركزي
 ليل مستويات االنخفاض في القيمة.يحتمل معها تق يةمحكأراء تتسم بالحذر وعدم إصدار أي أن ، 30رقم 

 متطلبات البيانات  2-1-2

بهدف التمكين من احتساب الخسائر االئتمانية  ،30المحاسبي رقم يتعين على البنوك إعداد نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة والمتوافقة مع المعيار 
ي أنظمة وأساليب ف على تكوين رؤية مستقبلية، يتوجب على البنوك جمع بيانات تاريخية وتطوير قدراتها التعليمات.  وبهدف تطبيق هذه المتوقعة
 مخاطر االئتمانية المتبعة لديها.إدارة ال

 العمر لكامل عدم االنتظاماحتمالية  على سبيل المثال، من أجل الحكم على تراجع الجودة االئتمانية بشكل جوهري، يتعين على البنوك استخدام
عدم (. وهذا يعنى من الناحية العملية أن معلومات احتمالية 10، بالصفحة رقم "التراجع الجوهري قياس" 1-3-2باعتبارها قياسا مناسبا )راجع 

)وبصفة مستمرة عند تاريخ كل تقييم بعد ذلك(.  30المعيار المحاسبي رقم وعند تاريخ تطبيق الدين  إنشاءمطلوبة على أساس سنوي عند  اماالنتظ
مستقبلية لكل عام على حدة من عمر التعرض االئتماني. ويضاف إلى برؤية  عدم االنتظامدراتها لتحديد احتماالت وهذا يقتضي من البنوك تطوير ق

وفقا لتأثير عوامل  العمرلكامل وشهرا  12لفترة مستقبلية برؤية  عدم االنتظامتعديل احتمالية  يتعينك أنه لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة فإنه ذل
ي تؤثر على الكلي الت.  وهذا يعني أن البنوك بحاجة إلى جمع بيانات عن عوامل االقتصاد عدم االنتظاماالقتصاد الكلي التي لها تأثير على احتمالية 

فيما يتعلق بتلك العوامل، التي تحتاج ألساليب متقدمة لوضع النماذج والبيانات  عدم االنتظامحاالت معينة من التعرض وحساب الحساسية الحتماالت 
 ذات العالقة. 

ف وبهدوأنه من المرجح أن يختلف تقييم أحد البنوك لهذه العوامل عن بنك آخر.   يةمحكراء الأن هذا المجال يخضع لآل المصرف المركزيرك يد
ن البنوك م المصرف المركزيالتحقق من توافق واتساق عوامل االقتصاد الكلي المستخدمة في إنشاء نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، قد يطلب 

 ض المؤشرات والعوامل االقتصادية بشكل محدد من وقت ألخر.وفقا  لتقديره األخذ في االعتبار التأثير المحتمل لبع

دم ع" و"التعرضات عند عدم االنتظام"الخسارة بافتراض  بخصوص وك وضع أو تحسين نماذجها الحاليةإضافة إلى ذلك، سوف يتوجب على البن
 من المصرف المركزي يتطلبوفر البيانات وجمعها.  مستقبلية.   وتستند هذه الجهود كلها إلى مدى تذات رؤية " بناء على افتراضات االنتظام

 .30المحاسبي رقم المعيار  لتطبيقالبنوك وضع أولويات لجمع البيانات في خططها الشاملة 

 النظم والموارد 2-1-3

ة المتوقعة ائر االئتمانيمن المرجح أن يؤدي االلتزام بالمتطلبات الجديدة إلى االستثمار في أنظمة جديدة، منها على سبيل المثال تطوير نماذج الخس
أن  30المعيار المحاسبي رقم . إضافة إلى ذلك، سوف يتعين على البنوك بموجب 30المعيار المحاسبي رقم المتوافقة مع  عدم االنتظامواحتمالية 

والتأكد من  أعمالهمعلى  30ي رقم المعيار المحاسبفيما يتعلق بتأثير  واإلدارة الماليةالمخاطر االئتمانية  مسئوليتقوم بتدريب وتحسين مهارات 
 . 30المعيار المحاسبي رقم بحيث يتمكنون من تطبيقها ألغراض التحول المبدئي وعلى أساس مستمر بموجب  للمتطلباتفهمهم الكامل 
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 التوافق مع إدارة المخاطر 2-1-4

مستويات انخفاض القيمة المعترف تقدير ن سوف تغذي ، فإن المعلومات المستخلصة في أقسام دائرة مخاطر االئتما30المحاسبي رقم وفقا للمعيار 
تحديد المستخلصة على القرارات الخاصة ب عدم االنتظامبها وتؤثر مباشرة عليها. فعلى سبيل المثال، سوف تؤثر بشكل مباشر معلومات احتمالية 

التصنيف الصحيح للتعرض في مراحل رصد المخصصات العديدة وحساب الخسائر المتوقعة.  وتمشيا مع نفس المبادئ، فإن األحكام التي تصدرها 
 2-3-2 رةالفق ق التحول التراجعي )راجعإدارات إعداد التقارير، مثل العوامل التي تشكل التراجع أو الحدود الجوهرية التي يجب تلبيتها لتحقي

( سوف تؤثر على البيانات التي يتعين على فرق مخاطر البيانات جمعها للمساعدة في اتخاذ القرار 10، بالصفحة رقم "رقي بين المراحلالت"
 وقعة من قبل أقسام دائرة المالية. واالعتراف بالخسائر المت

أن تقوم البنوك بمراجعة التجاوب بين إدارات مخاطر االئتمان والتقارير المالية والعمل على توافق  المصرف المركزيوبناء على ذلك، يتوقع 
قارير تالعمليات والسياسات واإلجراءات للتحقق من التنسيق بين اإلدارتين وتنظيم منهجية العمل لتحقيق التحول بشكل ناجح واستمرارية إعداد ال

 .2018يناير  1 دءا  منب 30 المعيار المحاسبي رقمبموجب 

 السياسات والممارسات المحاسبية 2-1-5

أثر واضح على السياسات والعمليات واإلجراءات المحاسبية ألن السياسات الحالية يتعين استبدالها بسياسات  30المحاسبي رقم سوف يكون للمعيار 
ستند إلى مبدأ ويتضمن عددا من المجاالت، التي تتضمن ممارسة معيارا ي 30المعيار المحاسبي رقم . ويعد 30المعيار المحاسبي رقم متوافقة مع 

طوير ت التي يتعين على البنوك استخدامها فيالمحاسبية الرئيسية  يمحكرأي الض مجاالت البع المصرف المركزي.  ويعرض يةمحكالاآلراء 
أال يقتصر تقييم  المصرف المركزي يتطلب(. ومع ذلك، 3، بالصفحة رقم االعتبارات الرئيسية 1-2الجديدة )راجع  التعليماتمنهجها في تطبيق 

ارية وتوثيق إد يةمحكأراء فيها  تتطلبوعليهم تقييم جميع المجاالت األخرى التي  تعليماتالموضحة بهذه الالبنوك على مجاالت األحكام الرئيسية 
 .المستوى اإلداري المناسب في البنكأحكامهم ووضع أسباب التوصل إلى قرارات معينة ومراجعتها من قبل مراقبي الحسابات واعتمادها من قبل 

أدلة جديدة للسياسات واإلجراءات المحاسبية أو تحديثها بحيث يستطيع الموظفون أن يستخدموا البنوك بوضع طر المركزي أن تقوم مصرف ق يتطلب
 الجديدة. متطلباتتلك األدلة كمواد مرجعية عند إعداد التقارير بموجب ال

 نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 2-2

في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وتقييم تراجع مخاطر االئتمان تعتبر معقدة وذات مطالب كثيرة بطبيعتها.   30م المعيار المحاسبي رقإن منهجية 
ار المحاسبي المعيأن تستخدمها البنوك لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب  المصرف المركزي يتطلبالتي  المنهجيةيستعرض هذا القسم 

 المركزي. والمصرف ال يتم تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على األرصدة مع حكومة قطرو اتباعها في ذلك والخطوات التي يجب 30رقم 

 مرحلةتحديد مجموعات البيانات في كل  2-2-1

تخضع لمرحلة وضع المخصصات التي يتم خاللها  30المحاسبي رقم فإن متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار  سابقا  كما هو مبين 
في كل من  ونديتصنيف أي تعرض ائتماني بعينه.  وبالتالي فإن الخطوة األولى الحتساب أي خسائر ائتمانية متوقعة هي تحديد فئات بيانات ال

األولى  تتمثل الخطوة مليات بيانيا  على النحو التالي:مراعاة المعلومات المطلوبة إلجراء هذا التقييم.  ويمكن تلخيص هذه الع المراحل الثالث، مع
ذه ألن ههذه الموجودات  تمييزفي تحديد ما إذا كان أي تعرض يلبي تعريف الموجودات ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة. ومن األهمية بمكان 

ما لم يحدث تغيير جوهري يستدعي نقلها إلى المرحلة  مرحلةوسوف تظل دوما في هذه ال 1ة االئتمانية سوف يتم تصنيفها في المرحلالتعرضات 
2. 

 االئتمانية المطلقة جودةال

هل ينطبق على األصل المالي تعريف "المخاطر االئتمانية 

 المالية؟المنخفضة" في تاريخ التقارير 

 النسبية والمقاييس النوعيةاالئتمانية  جودةال

هل زادت المخاطر االئتمانية جوهريا  منذ تاريخ 

 االعتراف األولي؟

 انخفاض الجودة االئتمانية

هل ينطبق على األصل المالي تعريف االئتمان غير المنتظم 

 )التعريف الوارد في تعليمات المصرف المركزي(؟

 ال

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 شهر 12الخسائر المتوقعة لمدة 

 منتظمةحسابات 

 1المرحلة 
 

 عمر األصلالخسائر المتوقعة لمدة 

 حسابات منتظمة

  2المرحلة 

 الخسائر وفقاً لتعليمات المصرف

 حسابات غير منتظمة

 3المرحلة 
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 ةعين مراعايتومن جهة أخرى،  .يتعين على البنوك أن تقوم بوضع سياسات لتحديد الموجودات التي يمكن اعتبارها "ذات مخاطر ائتمانية منخفضة"
الحد األدنى ( باعتبارها 11بالصفحة رقم ) "المخاطر االئتمانية المنخفضة اتذ الموجودات " 4-3-2الواردة في الفقرة  المصرف المركزي متطلبات

 للمعدالت القياسية.

 االعتراف األولي بعدمانية لألصل االئت جودةلا تراجع 2-2-2

على أن جميع التعرضات )باستثناء تلك التي تتضمن توقعا  صريحا   30المحاسبي رقم الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار  متطلباتتنص 
أن تقوم البنوك بإجراء تقييم  30المحاسبي رقم  المعيار يتطلب. وبعد االعتراف األولي، 1االئتمانية( سوف تصنف في المرحلة  جودةالبتراجع 

عرضات االئتمانية عند االعتراف األولي بالت جودةالاالئتمان قد تراجعت مقارنة بتقييم  جودةنسبي لتراجع الجودة االئتمانية، أي: تقييم ما إذا كانت 
 االئتمانية.

بخصوص التدابير التي سوف  المصرف المركزي متطلبات(، تم عرض 10، بالصفحة رقم )"التراجع الجوهري قياس" 1-3-2 الفقرة وفي
 تقرير عن وإعداد التدابيرعلى البنوك االلتزام بهذه  يتعينهذا التحديد والمناهج المسموح بها لتحديد أي تراجع جوهري. وتستخدمها البنوك إلجراء 

 .المصرف المركزيوقرارتها الرئيسية إلى  يةمحكال اآلراء

العتراف األولي دون وجود أدلة موضوعية االئتمانية منذ ا جودةال جوهري في تراجعوجود  يتضحالموجودات المالية التي  2تدرج ضمن المرحلة 
 .عمر لهامتوقعة لكامل الالخسارة تحديد ال ويكون مطلوبا  على انخفاض قيمتها 

 منتظمالغير  ألصلا 2-2-3

 تحديدأيضا  ويكون مطلوبا   أنها أصبحت ديون غير منتظمةوجود أدلة موضوعية على  يتضحالموجودات المالية التي  3ُتدرج ضمن المرحلة 
 .وفقا  لتعليمات المصرف المركزي عمر لهامتوقعة لكامل الالخسارة المخصص 

 المراحلن بي تاالموجودتبويب  تحسن 2-2-4

أيضا من مرحلة مخاطر ائتمانية أعلى  الموجودات ترتقي باحتمال أن 30المحاسبي رقم الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار  متطلبات تعترف
-2فقرة .  تعرض الللموجودات االئتمانية جودةال تحسندليال  على هناك  إال إذا كان الترقيال يمكن تحقيق  إال أنه.  إلى مرحلة مخاطر ائتمانية أدنى

ف المصرالتي يتوقع  والمتطلباتحول كيفية تحديد ذلك التحول  المصرف المركزي متطلبات(، 10، بالصحفة رقم )"رقي بين المراحلالت" 3-2
 من البنوك تنفيذها في هذا الصدد.  المركزي

 )كفاالت الدفع(ت المالية كفاالوال تعهدات منح االئتمان 2-2-5

لها المختلفة البنك بمنح التسهيالت االئتمانية بأشكا خارج الميزانية والتي يتعهد بموجبها االئتمان جميع ارتباطات البنك االئتمانيةتشمل تعهدات منح 
ت في التغيرا ،لتعهدات االئتمانبالنسبة  ،على البنك أن يراعي. وفي تاريخ القياس لعمالئه والتي لم يتم استخدامها أو تحويلها إلى تسهيالت نقدية

أ من ، على البنك أن يراعي التغيرات في المخاطر التي تنشةالمالي الكفاالت. بالنسبة لعقود تعهد االئتمانبه  يتعلقالذي  دينلل عدم االنتظاممخاطر 
 متطلباتبيق ض تطهو تاريخ االعتراف األولي ألغرا ارتباطمدين بعينه في العقد.  ويعتبر التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفا في  عدم انتظام

 ت المالية.كفاالوعقود ال تعهدات منح االئتماناالنخفاض في القيمة لكل من 

 للفرق، على مدار العمر المتبقي لألداة المالية، بين:  1ت المالية تقدير االحتمالية المرجحةكفاالوال لتعهدات االئتمانوتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

. ويتعين على ئتماناال تارتباطامتوافقا مع توقعات السحب تحت حساب  ئتماناال ارتباطاتيجب أن يكون تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
شهرا من تاريخ إعداد التقرير عند تقدير  12الذي سوف يتم سحبه في غضون  ئتماناال ارتباطاتالمتوقع من  الجزء أن يأخذ في االعتبارالبنك 

 مانئتاال الرتباطاتالمتوقع  العمرعلى مدار  التي سوف يتم سحبه دينالارتباط المتوقع من  جزءوال ،شهرا 12الخسائر االئتمانية المتوقعة بفترة 
 .العمرعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل 

                                                      
النقدية  تعند تقدير االحتمالية المرجحة، تلتزم المصارف اإلسالمية باستخدام األساليب المقبولة شرعا  لتقدير ما يعادل القيمة الحالية للتدفقا 1

 المستخدمة في المعادلة.

 قيمة الحالية للتدفقاتال

 النقدية التي يتوقع البنك  

 الحصول عليها

 

 القيمة الحالية للتدفقات

 النقدية التعاقدية إذا اضطر  

 البنك لسداد األداة
- 
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لذلك، فإن العجز  .  وتبعاةنوضمملاالمدين وفقا لشروط األداة المالية  عدم انتظامفقط في حالة  سدادها، يتعين على البنك ةالمالي الكفالةبالنسبة لعقد 
من حامل  ، ناقصا أي مبالغ يتوقع البنك استالمها)المستفيد( الكفالة تي يتكبدها حاملخسارة االئتمان ال لتعويض النقدي يمثل المدفوعات المتوقعة

أي طرف آخر.  وإذا كان األصل مضمونا بشكل كامل، فإن تقدير العجز النقدي لعقد الضمان المالي سوف يكون متوافقا  وأالمدين  وأاألداة المالية، 
 ن.وضمملاالنقدي لألصل مع تقديرات العجز 

ها، بتطبيق فعلي ل عائد التي ال يمكن تحديد معدل ئتماناالارتباطات ، أو على ةالمالي الكفاالتيتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة على عقود 
بتعديل  ناسبمبشكل  معالجتهار يجب المعدل الذي يعكس تقييم السوق الحالي والمخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية.  وفي هذه الحالة، فإن المخاط

 بدال من تعديل التدفقات النقدية.الخصم معدل 

 لكفاالتود اوعق ئتماناال الرتباطات( اتااللتزامضمن يتعين على البنوك االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة في الميزانية كمخصص )أي، 
لبناء توقعات السحب تحت حساب ارتباطات االئتمان وتقدير العجز النقدي لألصل المضمون ماليا ، يتطلب المصرف من البنوك استخدام  .ةالمالي

 .في هذا الشأنالمصرف المركزي  وتعليمات 3ل االئتماني وفقا  لبازل معامل التحوي

 تحديد منهجية إعداد نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 2-2-6

 1للمرحلة شهرا   12بمجرد تصنيف الموجودات المالية في مراحل المخصصات المناسبة، يتعين على البنوك احتساب الخسائر المتوقعة لمدة 
 .  3والمرحلة  2للمرحلة كامل العمر لالخسائر المتوقعة و

 

 :2والمرحلة  1الخسائر المتوقعة لألصول في المرحلة مخصص لحساب التالي النموذج العام المصرف المركزي أن تستخدم البنوك  يتطلب

 (LGDخسارة بافتراض حدوث عدم االنتظام )النسبة ×  (EAD) التعرض عند عدم االنتظام( × PDاالنتظام )احتمالية عدم 

 المدخالت الثالث بالتفصيل فيما يلي:كيفية قياس هذه وسوف يتم تناول 

 (Probability of Default -PD  ) عدم االنتظاماحتمالية  2-2-6-1

 ما  وعموتلك التي تم تكبدها فعليا  باالختالف عنالمتوقعة  على تسجيل الخسائر 30المحاسبي رقم تركز الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار 
د قياس وعن مستقبلية.ذات رؤية المستخدمة عند قياس االنخفاض في القيمة  عدم االنتظامأن تكون المعلومات الخاصة باحتمالية يكون مطلوبا  

التعرض، يتعين على البنك دراسة جميع المعلومات المتاحة بشكل معقول، ال سيما  عمرلكامل كذلك شهرا و 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 
 الخاصة بتعرض ما. عدم االنتظامالمستقبلية بخصوص عوامل االقتصاد الكلي التي لها تأثير على احتمالية ذات الرؤية المعلومات 

 .  ومع ذلك، فإنه يتعين على البنوك التأكد من أن المعلوماتحاليا  لديها الموجودة من النماذج  العمرلكامل  عدم االنتظامقد تستخلص البنوك احتمالية و
لمثال، يتعين على . فعلى سبيل ا30المحاسبي رقم المستخرجة من خالل هذه النماذج مناسبة لغرض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار 

ت نماذج .  وفي حال كانالعمرلكامل  عدم االنتظاممستقبلية لحساب احتمالية  رؤيةيمكن أن توفر  عدم االنتظامالبنوك التأكد من أن نماذج احتمالية 
و تحسين أ عدم االنتظامالبنوك إما وضع نماذج جديدة الحتمالية  من يتطلب المصرف المركزيغير مناسبة لهذا الغرض، فإن  عدم االنتظاماحتمالية 

 من خالل هذه النماذج 30المحاسبي رقم الحالية األمر الذي يضمن إمكانية استخراج معلومات مناسبة وفقا للمعيار  عدم االنتظامنماذج احتمالية 
 ووفقا  لهذه التعليمات.

قدير تواألساليب الخاصة ب النماذجألن جميع البنوك لديها  عدم االنتظامساب البنوك الحتمالية تحديد كيفية ح تعليماتوليس الغرض من هذه ال
الرئيسي يتمثل في أن هذه النماذج واألساليب يجب أن تتمكن من توفير  المطلبالمخاطر االئتمانية. ومع ذلك، ووفقا لما هو موضح أعاله، فإن 

المركزي  فعدم االنتظام ال تزيد بالضرورة في شكل عالقة خطية مستقيمة مع الزمن، وعليه فإن المصرإن احتمالية  مستقبلية.ذات رؤية معلومات 
 .يطلب من البنوك توفير معلومات حول التغيرات في احتمالية عدم االنتظام عبر الفترات الزمنية المختلفة

 تدهور الجودة االئتمانية 

 2المرحلة 

 عمر الدينالخسائر المتوقعة لمدة 

 
 انخفاض القيمة االئتمانية

 3المرحلة 

 عمر الدينالخسائر المتوقعة لمدة 

 منتظمة

 1المرحلة 

 شهر 12الخسائر المتوقعة لمدة 
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مع األخذ في االعتبار جميع المعلومات ذات الصلة التي يمكن  بشكل حذر عدم االنتظامالبنوك تقدير احتمالية  من المصرف المركزي يتطلبو
 تجميعها.

يقبل ) Moody'sالتصنيف االئتماني الخاص بـ  لديها معنماذج تصنيف المخاطر االئتمانية الداخلية  موائمةالبنوك  من المصرف المركزي يتطلبو
 للتصنيف طويل األجل: Moody'sمقياس وفيما يلي  (.المصرف المركزي الربط بنماذج التصنيف االئتماني الموثوق بها

Aaa  االلتزامات التي تم تقييمهاAaa  جودة األعلى الهي التي يتم الحكم عليها بأنها ذات(highest quality ) طر اخمأقل درجة من وتحمل
 االئتمان.

Aa  االلتزامات التي تم تقييمهاAa ة هي التي يتم الحكم عليها بأنها ذات جودة عالي(high quality ) درجة منخفضة جدا  من وتحمل
 طر االئتمان.اخم

A  االلتزامات التي تم تقييمهاA  هي التي يتم الحكم عليها بأنها في المستوى األعلى لمتوسط التقييم(upper-medium grade ) وتحمل
 طر االئتمان.اخمدرجة منخفضة من 

Baa  االلتزامات التي تم تقييمهاBaa  هي التي يتم الحكم عليها بأنها في مستوى متوسط التقييم(medium grade)  درجة معتدلة وتحمل
(moderate ) المخاطرةخصائص بعض طر االئتمان وبالتالي قد تحتوي على اخممن (speculative characteristics.) 

Ba  االلتزامات التي تم تقييمهاBa  ئتمان االطر اخوتحمل درجة هامة من م المخاطرةهي التي يتم الحكم عليها بأن لها خصائص
(substantial.) 

B  االلتزامات التي تم تقييمهاB  ةعالي ائتمان مخاطرالتزامات ذات تعد (high.) 

Caa  االلتزامات التي يتم تقييمهاCaa  مخاطرةهي التي يتم الحكم عليها بأنها ( ذات ضعف مستمرpoor standing )طر اخوتحمل م
 (.very highجدا  ) ةعالي ةائتماني

Ca  االلتزامات التي يتم تقييمهاCa  مخاطرتكون ذات ( بدرجة عاليةhighly speculative )عدم االنتظام، مع إمكانية احتمالية رجح ت
 استرداد أصل الدين والفوائد.

C  االلتزامات التي يتم تقييمهاC  بالكامل استرداد أصل الدين أو الفوائدعدم مع إمكانية  غير منتظمةالتزامات هي األقل تقييما  وهي. 

D  االلتزامات التي يتم تقييمهاD  بالكامل الفوائد أو الدين أصل السترداد أقلإمكانية  مع ةالتزامات غير منتظمهي. 

وتصنف غير منتظمة  يوم 90عن  تساوي أو تزيدلفترات  متأخرة، االلتزامات التي قد أصبحت Dو  C يناسيشمل المقالتصنيفات أعاله، يلتطبيق 
 .يشمل الحسابات المشكوك في تحصيلها والرديئة Dالحسابات دون المستوى، والمقياس  C، بحيث يمثل المقياس وفقا  لتعليمات المصرف المركزي

تظام . ولكن قد تختلف تقديرات احتمالية عدم االنالمؤسسات والشركات والدولألجل للبنوك وطويلة ارصدة األوتنطبق هذه المقاييس للتصنيف على 
 وفقا  لنوع العميل.

جل مع مقياس االئتمان طويل األلديها نموذج تصنيف مخاطر االئتمان قصير األجل الداخلي  بموائمةالمصرف المركزي من البنوك أن تقوم  يتطلب
 للتصنيف قصير األجل. Moody'sط مقياس لرب Moody'sباستخدام أسلوب 

سوف يتم استخدامها  عدم االنتظامبتصنيفات المخاطر الداخلية ألي مما ذكر أعاله، فإن على البنوك التأكد من أن احتمالية  مخططوعند وضع 
 العمرعلى مدار كامل شهرا  و 12لمدة وأن توفر تقديرا  30المحاسبي رقم ألغراض تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار 

 مستقبلية بطبيعتها.ذات رؤية للتعرض االئتماني وأن تكون 

ص التي يرجح تحقيقها )بما في ذلك العملية التي تستخل عدم االنتظامالبنوك تقديم تقرير حول مستويات احتمالية  من المصرف المركزي يتطلب
-3)راجع الفقرة  تعليماتوالتوجيهات الواردة في هذه ال 30المعيار المحاسبي رقم  لمتطلباتوفقا   ئتمانيةالتعرضات اال( وجميع عدم االنتظاماحتمالية 

 :بغرضالمبينة في المالحق ذج ايتعين على البنوك استخدام النم(. 15، بالصفحة رقم تطبيقاإلطار الزمني لل 2

  تعريفات التصنيف االئتماني الخاصة ب معأنظمتها الخاصة بالتصنيف االئتماني الداخلي  ربطبعرض كيفية قيامهاMoody's   ؛ و 

 شهر ولمدة عمر الدين لكل تصنيف ائتماني؛ و 12 عرض نسب احتمالية عدم االنتظام لمدة 

  وفقا للتصنيف االئتماني لوالمخصصات المتعلقة بها تجميع األرصدة القائمةMoody's   من نموذج  2والمرحلة  1بالنسبة للمرحلة

 .الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

 ( 9تطبيقها المعيار رقم )علما  بأن البنوك اإلسالمية قد قدمت هذه النماذج في وقت سابق عند 

هات من وقت آلخر توجي يصدروقد  عدم االنتظامبمراجعة مستويات احتمالية  المصرف المركزييقوم ساستنادا إلى المعلومات المقدمة من البنوك، 
محفظة ر االئتمانية المتوقعة للمستوى مخصص الخسائلمحافظ أو  عدم االنتظامحول المستويات التي يراها مناسبة الحتمالية أو حدود دنيا إضافية 

 موجودات معينة.أو 
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 الكلي االقتصاد عوامل

 معلومات االقتصاد الكلي أن تعكسالبنوك من  سيكون مطلوبا  ، عدم االنتظاماحتمالية مستقبلية حول ذات رؤية وبهدف الحصول على معلومات 
اعاة لمر عدم االنتظام. ويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، عن طريق تعديل معلومات احتمالية عدم االنتظاممعلومات احتمالية  علىالمحددة 

 عوامل اقتصادية كلية معينة.تغيرات تجاه حساسيتها 

علومات احتمالية ملية مستقبلرؤية البنوك تنفيذ تحليلها الخاص بتقييم أثر عوامل االقتصاد الكلي على تعرضها االئتماني وتحديد كون مطلوبا  من يس
ي عند عبر القطاع المصرف أي تباين جوهري المصرف المركزيالمستخدمة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.  ومع ذلك، ال يتوقع  عدم االنتظام

تطلب يبطبيعته وسوف الذاتية ومعقد  يةمحكآلراء الإن هذا اإلجراء يخضع ل على ،عدم االنتظامحساب أثر عوامل االقتصاد الكلي على احتمالية 
وقع .  يتعدم االنتظاممستقبلية حول احتمالية ذات رؤية مؤشرات من البنوك وضع نماذج يمكن استخدامها لتحويل عوامل االقتصاد الكلي إلى 

يلها بشكل سجأن تستثمر البنوك في هذه البنية التحتية للتحقق من أن المخاطر المتوقعة في أي تعرض سوف يتم رصدها وت المصرف المركزي
 مناسب.

 الشخصي واإلئتمان التجزئة ائتمان

األساليب ووالديون الشخصية  التجزئة ديونمعلومات حول أنظمة تصنيف المخاطر االئتمانية الداخلية لالبنوك للتوفير  المصرف المركزييتوقع 
 . العمرشهرا وكامل  12على مدار  عدم االنتظامالمستخدمة لتقدير احتمالية 

نتظام الللبنوك االسترشاد بالتقييم االئتماني الذي يوفره مركز المعلومات االئتمانية للديون الشخصية، كما يمكن للبنوك تقدير احتمالية عدم اويمكن 
والخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى كل محفظة نوعية من محافظ ديون التجزئة تتميز بخصائص مخاطر ائتمانية متجانسة )مثل محفظة 

للقطاع الحكومي وغير الحكومي، إلخ( بعد الحصول على عدم ممانعة المصرف  رواتب قروض الرواتب للقطريين وأخرى لغير القطريين أو
 المركزي، وذلك إلى حين صدور تعلمبات من المصرف المركزي تنظم ذلك بعد التنسيق مع مركز المعلومات االئتمانية.

 :يتم تقسيمها على النحو التاليالمؤهلة  تجزئةال ائتمانولغرض هذه التعليمات، فإن 

  للمنشآت الخاضعة للتعريف القياسي الموحد  وتشمل جميع أشكال االئتمان الممنوح: للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجممحفظة االئتمان
 .كما ورد في تعلميات المصرف المركزي

 مليون لاير وفقا  لتعليمات المصرف  2مقابل رواتبهم بما ال يزيد عن وتشمل االئتمان الممنوح لألفراد : محفظة االئتمان مقابل الراتب
لتقسيط ا ديونالشخصية ألجل وعقود التأجير التمويلي )مثل:  ديونوال المكشوفبما في ذلك بطاقات االئتمان والسحب على المركزي، 

 .(التعليمية ديونالطلبة وال ديونالسيارات وعقود التأجير التمويلي و ديونو

 .تباالذي ال ينطبق عليه شروط وسقف التمويل مقابل الرهو االئتمان الممنوح لألفراد ف ،الشخصي االئتمان محفظة أما

 ( Exposure at Default –EAD ) التعرضات عند عدم االنتظام 2-2-6-2

 اضحو، يتم حساب التعرضات عند عدم االنتظام بشكل ةوبصفة عام  تمثل التعرضات عند عدم االنتظام مبلغ التعرض المحتمل الخاضع للمخاطر.
ت التعرضات فإن مدخال ة،مستقبليبرؤية عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.  ومن جهة أخرى، بما أن الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل قياسا  

ع االلتزامات ، وبالتالي تشمل جميالزمنية التي يحتمل وقوع عدم االنتظام فيها مستقبلية وتستند إلى الفترةبرؤية تكون  يجب أنعند عدم االنتظام 
 تشملسوف  لك،ذ إلى باإلضافة .المتوقعة عند عدم االنتظاملتوافق تلك بالتدفقات النقدية التعاقدية بعد تعديلها داخل وخارج المركز المالي الجارية 

   .ل تاريخ استحقاقها وفقا  ألدلة وقرائن مستندية أو خبرة تاريخية موثقةبق سدادها البنك يتوقعمقدمة  مدفوعات أيعند عدم االنتظام  اتالتعرض أيضا

 .بعمليات التمويل اإلسالميفيما يتعلق هذا ويتعين أن يتم استبعاد األرباح المؤجلة/ غير المحققة 

 (Loss Given Default -LGD ) عدم االنتظامالخسارة بافتراض نسبة  2-2-6-3

هذه  سابويتم ح.  لعدم االنتظامهي المقياس الذي يحدد مبلغ الخسارة الذي سوف ينشأ إذا تعرض المقترض  عدم االنتظامالخسارة بافتراض نسبة 
 ذلكي يراعى ف.  وعدم االنتظامفي حالة رصيد االئتمان السترداد  اهاستخدام للبنك والذي يمكن ةالمتاحوالمصادر  اتالضمان بالنظر إلى النسبة

 قيمة الضمان وفقا للعديد من العوامل المشار إليها أدناه:قدير ت

  :باستخدام المعادلة التالية عدم االنتظامالخسارة بافتراض نسبة تحتسب  

 المبلغ المتوقع الحصول عليه – التعرض عند عدم االنتظام                                                

 التعرض عند عدم االنتظام                                                                
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تكاليف منها مخصوما  من تسييل الضمانات لمبالغ المتوقع تحصيلها ل 2على أساس حساب القيمة الحاليةويتم حساب المبلغ المتوقع الحصول عليه 
 .تاريخية موثقةخبرة موثوق منها أو ومن أية مصادر أخرى  نللضماالمستقبلية  يمةقلاالسترداد وفقا  ل

 من الضمان اها في حساب القيمة التي يمكن تحصيلهماستخدتي يتم اال يلخص الجدول التالي االفتراضات

 الوصف االفتراض

 الضمان. المتوقع للتنفيذعلى وقت اليتعين على البنوك تحديد قيمة الضمان في  • للضمان ةالمستقبلي القيمة

 الضمانات المقدمة من وزارة المالية القطرية تستقطع بالكامل دون تخفيضها بأى نسب خصم • الضمانات الحكومية

ويجب  االضطراري/ المتعجل. التنفيذعلى البنوك أن تطبق تخفيضا  على قيمة الضمان نتيجة  • )التخفيض( الخصمنسبة 
ضامنة وإلى التصنيف اإلئتمانى للجهة ال أن تستند نسبة التخفيض إلى الخبرة السابقة للبنوك

عليمات المقررة في ت)إحتمالية التعثر( وبحيث ال تقل نسب خصم الضمانات العينية عن تلك 
تسبة صات المحالضمانات للمخص المصرف المركزي فيما يتعلق بنسب الخصم المطبقة على

من كتاب تعليمات البنوك حتى  176-175تعليمات المصرف المركزي بالصفحات بموجب 
2013. 

يجب اقتطاع تكاليف حيازة وبيع الضمان، مثل الرسوم القانونية وأتعاب الوكالء وغيرها، عند  • تكلفة االسترداد
 قياس المبالغ القابلة لالسترداد.

واسترداد  امعدم االنتظينبغي أن تسترشد البنوك بخبراتها السابقة في تحديد المدة الالزمة بين  • مدة االسترداد
 الضمان.

ه وفقا  لما تسمح ب الفعلي لألداة المالية العائد يجب أن يكون معدل الخصم المستخدم هو معدل  • العائدمعدل 
 المعايير الشرعية

أن تتمكن البنوك من االستفادة من أنظمتها وأساليبها الخاصة بمخاطر االئتمان الحالية بحيث تتمكن من توفير المعلومات  المصرف المركزي ويتطلب
ليها التأكد من تقديم ، فإن البنوك يتعين عةمستقبليبرؤية لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.  ومع ذلك، ألن الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل تقديرا 

. ويتأثر ذلك بعدد من العوامل 30المعيار المحاسبي رقم دقيقة لغرض حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب مستقبلية برؤية معلومات الضمان 
 مركزيف الالمصر يتطلب...إلخ.  ومن جهة أخرى، وإمكانية تسييله مستقبلية حول قيمة الضمانالذات الرؤية مثل طبيعة الضمان وتوفر المعلومات 

البنوك أن تقوم بجمع كافة المعلومات ذات الصلة والقابلة لإلثبات حتى يتسنى لها الوصول إلى معلومات دقيقة حول قيمة الضمان في نقطة  من
 زمنية معينة من المستقبل.

 استخدام السيناريوهات 2-2-6-4

 ويتطلب .لنقدية لنتائج معينة واالحتمال التقديري لتلك النتائجوتوقيت التدفقات اقيمة تحديد السيناريوهات التي تحدد من البنك سوف يكون مطلوبا 
ختلفة ويتضمن ذلك عادة سيناريوهات معند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة،  ينسيناريوه البنوك أن تستخدم على األقل من المصرف المركزي

ومع ذلك فإن البنوك  ،الضمان، أو إعادة هيكلة التسهيل أو عدم اتخاذ إجراء( مثل تنفيذ الرهن على LGD)الخسارة بافتراض عدم االنتظام من نسبة 
أن يتم تطبيق هذه السيناريوهات على مستوى إجمالي من  المصرف المركزي ويتطلبسيناريوهات. ال عدد أكبر منلديها الحرية في استخدام 

 .التطبيقهود وذلك لتبسيط ج عدم االنتظاماحتمالية 

 ةاألحكام المحاسبي 2-3

اإلدارة التنفيذية  من 30المعيار المحاسبي رقم فيها  يتطلبالمعقدة التي  بعض المجاالتحول  متطلبات المصرف المركزيفي هذا القسم، يقدم 
وافق التأقصى درجة من وللوصول إلى  يةحكماآلراء التلك  وضع عندجوهرية. وبهدف توجيه البنوك أراء حكمية  للبنك استخدامومجلس اإلدارة 

ومع ذلك   .التي يتعين على البنوك االلتزام بها كحد أدنى متطلباته المصرف المركزي يقدمالمصرفية في قطر،  الصناعة على مستوىفي التطبيق 
تستدعي  لتياخرى األمعقدة المجاالت اليتعين على البنوك أن تحدد وتدرس لذلك على أنها شاملة.   المتطلباتال ينبغي على البنوك اعتبار هذه 

مجلس  من قبلوالتحقق من أن أي قرارات يتم اتخاذها تكون موثقة وخاضعة للمراجعة من مراقبي الحسابات ومعتمدة  يةحكماستخدام اآلراء ال
 .اإلدارة

                                                      
اإلسالمية باستخدام األساليب المقبولة شرعا  لتقدير ما يعادل القيمة الحالية للمبالغ المتوقع تحصيلها من تسييل الضمانات تلتزم المصارف  2

 مخصوما  منها تكاليف االسترداد.



 

 2018مايو    مصرف قطر المركزي

   10 
 

كل ثابت على بش 30المعيار المحاسبي رقم  متطلباتأن تعمل البنوك وكذا مراقبي الحسابات على التأكد من تطبيق  المصرف المركزي يتطلب
يعقد  أن المصرف المركزي يتطلبالمعيار. وفي هذا الخصوص، هذا  تطبيقالعملية الناشئة عن  يةحكماآلراء الالمجاالت الرئيسية للمحاسبة و

 30قم المحاسبي رالمعيار  تطبيقمناقشة جميع األمور األساسية الناشئة عن لالبنوك اجتماعات دورية مشتركة كلما دعت الحاجة  مراقبي حسابات
  .، وإخطار المصرف المركزي بالنتائج والمقترحات التي يتم االتفاق عليهاوجهات النظروالسعي نحو تحقيق إجماع وأى معايير أخرى مرتبطة 

قطاع الخدمات  لىع متوافقتم تطبيقها بشكل ي وجهات نظرتم تسويتها باستخدام يوهذا من شأنه أن يوفر للمصرف الطمأنينة على أن جميع المسائل 
 تم مراعاتها بشكل دقيق.يالمالية و

 التراجع الجوهري  قياس 2-3-1

( إلى شهر فقط 12متوقعة لمدة الئتمانية االائر خسال يكون مطلوبا  )حيث  1المرحلة  منالتعرضات االئتمانية  نقل 30المعيار المحاسبي رقم  يتطلب
دم المعيار يقوجوهري في الجودة االئتمانية للتعرض.   تراجع( عند حدوث العمرلكامل متوقعة الئتمانية االخسائر ال يكون مطلوبا  )حيث  2المرحلة 

 .االئتمانية أو حجم التراجع الذي سوف يعتبر جوهريا   تراجع الجودةأن تستخدم في تقييم  يمكنتوجيهات بخصوص المقاييس التي 

رؤية مستقبلية عند تقييم مدى حدوث تراجع جوهري في الجودة االئتمانية  ذاتمات استخدام معلو البنوك من 30المعيار المحاسبي رقم  يتطلب كما
الجودة  تراجع أن 30المعيار المحاسبي رقم  يفترضوالمتأخرات إلجراء هذا التقييم.   عنمعلومات اللبنوك استخدام ا على يجب كماألي تعرض.  

يوما، ما لم يكن لدى البنك معلومات معقولة ومدعومة  30ألكثر من  األقساط المستحقةسداد  تأخرعند االئتمانية ألي أصل مالي بشكل جوهري 
وفي حالة االستثمارات ذات طبيعة أوراق الدين التي تسجل حسب القيمة  .في جميع األحوال ا  يوم 60فترات تأخير أطول وبما ال يجاوز  الستخدام

فإن انخفاض القيمة العادلة عن التكلفة يعتبر مؤشر على انخفاض الجدارة االئتمانية جوهريا  واالعتراف بالخسائر  اهمينحقوق المسالعادلة من خالل 
 وفقا  لتعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن.

 أساس القياس 2-3-1-1

ركزي المصرف الم يرىيع األحوال، وفي جم .كيفية تحديد وقياس التراجع الجوهريبشأن  هاك تقاريرنوالبقدم تيتطلب المصرف المركزي أن 
في سداد  ما لم يكن هناك تأخر للحكم بأنه هناك تغيير جوهري في احتمالية عدم االنتظامكحد أدنى التغيرات التالية في درجات الجودة االئتمانية  أخذ
 :مستحقة على النحو المبين أعالهال طقسااأل

االئتمانية وفقا  لتصنيفات  درجات الجودة
Moody's  التصنيف  –عند االعتراف األولي
 1في مرحلة 

 في درجة الجودة االئتمانيةالجوهري التغير 

Aaa 

 Aa التغير لتقييم أدنى بدرجتين

A 

Baa 

Ba 
 B التغير لتقييم أدنى بدرجة واحدة

Caa 

 رقي بين المراحلالت 2-3-2

 2إلى المرحلة  3المرحلة  2-3-2-1

من فئات المخاطر االئتمانية األعلى إلى فئات المخاطر  تنتقل، فإن التعرضات االئتمانية يمكن أيضا أن 30المعيار المحاسبي رقم  متطلباتبموجب 
( من كتاب 180على البنوك االلتزام بالتعليمات الواردة في البند ثانيا  بالصفحة ))"تحول تراجعي"(.  2إلى  3االئتمانية األدنى، أي: من المرحلة 

 . 2013ر تعليمات البنوك حتى سبتمب

 1إلى المرحلة  2المرحلة   2-3-2-2

عدم احتمالية في  الجوهري جودة االئتمان عالمات على التحسنعندما تظهر  1إلى المرحلة  2أيضا  من المرحلة  يةاالئتمان التعرضات نقليمكن 
 .1المرحلة إلى  2من المرحلة  لالنق يمكناالعتبار لتحديد ما إذا كان  فيأخذها  األمور الواجب. وموضح أدناه عمرلكامل ال االنتظام

 و في مواعيدها وال يوجد أي متأخرات؛ دينالسداد جميع الدفعات المستحقة على  : يتممدفوعاتمواكبة مواعيد ال 

  شهرا. 12 ال تقل عنلفترة  عدم االنتظاماحتمالية  التحسن الجوهري في ظلأن ياالختبار: فترة 
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وقيمة  1إلى المرحلة  2ترقيتها من المرحلة في  ترغب التيبيانا  بكل التعرضات  ربع سنةنهاية كل  قبليتطلب المصرف من البنوك أن تقدم له 
يتعين .  وعليها المركزي المصرفالتغير في مخصص الخسائر االئتمانية وأثرها على قائمة األرباح أو الخسائر وذلك للحصول على عدم ممانعة 

إلى  2معلومات الضرورية التي تم اخذها في االعتبار للوصول إلى قرار ترقية التعرضات من مرحلة على البنوك في هذا الشأن أن تقدم كل ال
 ، بما في ذلك أي سياسة قام البنك بإعدادها.1مرحلة 

 البنوك تصنيف المطالبات على 2-3-3

أن  ةمليالناحية العأنه من  المصرف المركزييرى المبينة سالفا  على المطالبات غير قصيرة األجل من البنوك. و Moody'sيتم تطبيق تصنيفات 
.  رجي للبنكالئتماني الخاعلى أساس التصنيف ااالعتراف بانخفاض القيمة مراحل  على البنوك بجميع أنوعها بينقصيرة األجل المطالبات صنف تُ 

يتم تصنيف أرصدة تلك البنوك في ، وBaئتمانية يجب أال يتجاوز التقييم الداخلي درجة الجدارة االوفي حالة عدم وجود تصنيف ائتماني خارجي، 
يكن ينطبق عليه تعريف عدم االنتظام، عندها يتم تصنيف البنك في  ، ما لمند تطبيق هذه التعليمات ألول مرةعند االعتراف األولي أو ع 2المرحلة 
 .كل فئةة لالخارجي يتصنيف االئتمانتخدمها وكاالت الالتي تساحتمالية عدم االنتظام نسبة باإلضافة إلى ذلك، يمكن أيضا  استخدام  .3مرحلة 

 المخاطر االئتمانية المنخفضة اتذ الموجودات  2-3-4

ذج العام لنموا أن يستثنىفإنه يمكن عند تحديد تصنيف الموجودات المالية المختلفة أثناء مراحل وضع المخصصات المتعلقة بهذه الموجودات، 
ذات مخاطر االئتمان المنخفضة كما في تاريخ التقرير. وبموجب هذا االستثناء، فإن الموجودات المالية المصنفة باعتبارها "ذات مخاطر موجودات لل

شهرا، وبالتالي ال يستدعي األمر تقييم ما إذا كانت هناك أي زيادة  12ائتمانية منخفضة" سوف ينطبق عليها فقط نموذج الخسائر المتوقعة لفترة 
ختار تطبيق النموذج العام لتلك يكذلك أن  للبنكليس إجباريا، ويمكن استخدام هذه الطريقة العملية بيرة قد ظهرت في مخاطر االئتمان. إن ك

 الموجودات. 

 الموجودات ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة تتمثل في: المصرف المركزي فإن ديرتقل وفقا  

 األرصدة السيادية التي تحمل التصني( ف االئتمانيAaa( أو )Aa وتحمل هذه الموجودات وزن ) صفر( وفقا لتعليمات  ةائتمانيمخاطر(
 كفاية رأس المال.

  درجةبأدوات الدين المصنفة خارجيا (Aaa( أو )Aa) . 

ألسباب ا بعد تقديممصرف المركزي الحصول على عدم ممانعة التصنيف أي موجودات أخرى ضمن هذه الفئة، فإنه يتعين في البنوك  رغبتوإذا 
 إلجراء مثل هذا التصنيف.  تراهاالتي 

شهرا. فعلى األحرى  12ليس المقصود من تبسيط مخاطر االئتمان المنخفضة أن يكون ذلك دافعا قياسيا لالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 
ناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان لتحديد ما إذا كان ينبغي االعتراف تقييم ما إذا كانت ه بنكإذا لم تعد مخاطر االئتمان منخفضة، يجب على ال

. وهذا يعني أنه إذا زادت مخاطر االئتمان لألداة لدرجة أن هذه المخاطر لم تعد مصنفة على أنها العمر كاملبالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار 
قوم بتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ظهرت يأن  بنك(. ويجب على ال2ضمن المرحلة )مخاطر ائتمان منخفضة، فال تدرج هذه المخاطر تلقائيا 

 عمر األداة. كاملقبل احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار 

 (revolvingالدوارة )" فيما يخص التسهيالت االئتمانية عمرتعريف "كامل ال 2-3-5

األعلى للفترة التي يجب مراعاتها عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هو الحد األعلى للفترة على أن الحد  30المعيار المحاسبي رقم ينص 
لك للتعرض االئتماني لفترة االستحقاق الثابتة يعد أمرا يسيرا.  ومع ذ العمر.  وعموما فإن تحديد كامل تي يتعرض فيها البنك للمخاطرالتعاقدية وال
مع إمكانية  ،شهرا على سبيل المثال 12لفترة التي تصدر  ديوناستفسار حول ماهية الحد األعلى للفترة التعاقدية للينشأ عنها  المتطلباتفإن هذه 

 لعدة مرات. ديون، قد يتم تجديد هذه الالمعدلة.  وعمليا   الشروطإذا وافق الطرفان على في نهاية الفترة تمديد االستحقاق التعاقدي 

رة التي ينبغي على البنك أن يأخذها بعين االعتبار عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة المتبقية أن الفت المصرف المركزيويرى 
، في المثال السابق، ما لم تستوجب طبيعة المشروع الذي يتم تمويله تمديد البنك االستحقاق التعاقدي لفترة تتفق مع شهرا 12الستحقاق العقد، أي 

تحقاق قصيرة يتم وضع فترات اسالتي ذلك التسهيالت االئتمانية التي تمنحها البنوك اإلسالمية لعمالئها وك ،لمقدرة لهذا المشروعالتدفقات النقدية ا
 يتم عندها إعادة تسعير العائد على التسهيل االئتماني، ولكن يكون من المفهوم امتداد الفترة الكلية للتسهيل إلى فترات أطول.لها 

 غير مسحوب، حيث يمكن أن يتعرض البنك لفترات تتجاوز االستحقاق التعاقدي الئتمان ارتباطا  الموجودات المالية التي تشمل  أيضا ،لذلك  واستثناء  
 ألمر تعّرضالألصل. ومن األمثلة على مثل هذه التسهيالت بطاقة االئتمان والتي قد يتم إلغاؤها في وقت قصير نسبيا  من قبل البنوك ولكنها في واقع 

 البنوك لمخاطر ائتمانية تتجاوز االستحقاق التعاقدي.

غير  الئتمانا ارتباطالبنوك أن تأخذ بعين االعتبار الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات مع  من المصرف المركزي يتطلبوفي هذا الصدد، 
م فيها ى البنوك توثيق الفترة األطول بوضوح والتي من المتوقع أن يتعل يتعينالمسحوب على مدى فترة قد تكون أطول من الفترة التعاقدية الفعلية.  

 ار.تقدير الخسائر وكذلك توثيق المعلومات التي تدعم هذا القر
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 اإلفصاحالعرض و متطلبات 2-3-6

لمعيار ااإلفصاح بشأن استخدام األدوات المالية وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في  العرض يتعين على البنوك التأكد من التزامها بمتطلبات
والمعايير المعنية األخرى، وعند بداية تطبيق المعيار تلتزم البنوك اإلسالمية بما سبق إصداره إلى جميع البنوك )التقليدية  30المحاسبي رقم 

 . 9عيار الدولي للتقارير المالية رقم وإلسالمية( بشأن التعليمات اإلرشادية لتطبيق الم

 :يتطلب مصرف قطر المركزي ما يليو

الخسائر االئتمانية ب البنكعترف يينبغي أن  ، كبند مستقل في بيان الدخل.عليهاالحركة ، بما في ذلك االئتمانية المتوقعةخسائر مخصص اليتم عرض 
بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قياسها  .رج المركز المالياااللتزامات خن المتوقعة في الميزانية كمخصص )أي ضمن المطلوبات( وذلك ع

 بشكل منفصل في بيان المركز المالي إال أنه يجب الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص، ال يتم عرض حقوق المساهمينبالقيمة العادلة من خالل ا
 .أما بالنسبة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة ومستحقات اإليجار اإليضاحات المتممة للبيانات المالية.مخصص في العن فصح يأن  البنكعلى 

 أخرى بهذا الشأن.ما لم تصدر إيضاحات  من الموجودات المالية ذات الصلة مخصوما  المتوقعة عرض مخصص الخسارة على البنوك 

 متطلبات الحوكمة 2-4

 على البنوك تفعيل هيكل صارم للحوكمة يجبعلى نحو جيد،  يتم إدارتهبشكل مدروس  30المعيار المحاسبي رقم  لضمان نجاح عملية التحول إلى
وعلى البنوك اإللتزام في هذا الشأن . وبما يتوافق مع إرشادات لجنة بازل الخاصة "بمخاطر االئتمان والمحاسبة عن خسائر االئتمان المتوقعة"

 :بالمتطلبات التالية كحد أدنى

 30المعيار المحاسبي رقم لجنة تسيير أعمال مشروع 

المعيار. يجب أن تتشكل لجنة تسيير  تطبيقإلدارة عملية على األقل وذلك  30المعيار المحاسبي رقم البنوك تشكيل لجنة تسيير أعمال مشروع على 
 األعمال من أعضاء اإلدارات التالية:

 ؛ إدارة اإلئتمان 

 إدارة المخاطر؛ 

  لتزام؛االإدارة 

 التدقيق الداخلي؛  إدارة 

 ؛ وتكنولوجيا المعلومات إدارة 

 .اإلدارة المالية 

 

  ، بما في ذلك ما يلي:30المعيار المحاسبي رقم  طبيقلت ةالشاملمسؤولية اللجنة تسيير األعمال  تتولىسوف 

 ألثر األولي لتحديد الثغرات؛تشخيصي وكمي لأداء تحليل 
 ؛ لتطبيق المعيار تطوير خطة مفصلة للتحول

 يتعلق بالتقدم المحرز والقضايا الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة؛ فيما المصرف المركزيإبالغ وتقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة 
 خسائر االئتمانية المتوقعة؛لتقييم البنية التحتية الحالية وتقديم توصيات بشأن التغييرات أو التحسينات المطلوبة للتمّكن من تطوير البنية التحتية ل

 ؛ عدم االنتظامتطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة واحتمالية 
 ت؛بخصوص المجاالت الرئيسية التي تحتاج إلى قرارات متعلقة بالسياسا يةمحكال وضع اآلراء

 ؛جمع البيانات المطلوبة ومدخالت المخاطر األخرى
 مصرف قطر المركزي. يطلبهالضمان االلتزام المناسب بخطة التحول التي  االتصال والتنسيق مع اإلدارة العليا

 بشكل عام؛ تطبيقتقييم دور مراقبي الحسابات في جهود ال
 عقد مناقشات مع مصرف قطر المركزي عند الحاجة؛

 إدارة تدفقات االتصاالت والمعلومات؛
 مراقبة التقدم وفقا  للجداول الزمنية؛ و

 التقارير. ورفعمتابعة القضايا 
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 مجلس اإلدارة 

، أن يؤدي دورا فاعال في صنع أو تكليف أحد لجانه مجلس اإلدارة، إما من خالل تشكيل لجنة فرعية لهذا الغرض من المصرف المركزي يتطلب
إلطار الزمني ا في ضوءعلى مجلس اإلدارة مناقشة التقدم المحرز في االجتماعات الدورية  يجب.  30المعيار المحاسبي رقم  تطبيقالقرار لعملية 

 . وتتمثل مسؤولية مجلس اإلدارة في التالي:المصرف المركزي يتطلبهاللتحضيرات التي 

 ضمان اختيار وتعيين أعضاء مؤهلين وأكفاء بلجنة تسيير األعمال إلدارة المشروع؛ 

  ؛ 30المعيار المحاسبي رقم التوظيف والتدريب المالئمة الالزمة لتطبيق ضمان وضع استراتيجيات 

 ؛ 30المعيار المحاسبي رقم فيما يتعلق بتطبيق  المصرف المركزي متطلباتضمان االلتزام ب 

  مراجعة واعتماد خطة التحول بالبنك؛ و 

 خطة التحول.ب تقدم العمل بالمقارنةتقرير مراجعة ربع سنوية ل 

 المصرف المركزي. ووفقا  لذلك، يريد 30المعيار المحاسبي رقم البنوك تولي المسؤولية الذاتية عن خططها لتطبيق  من المركزي المصرف يتطلب
كما هو  30المحاسبي رقم أن تشارك هياكل الحوكمة لدى البنوك في القرارات الرئيسية وفي ضمان تطبيق مراحل اإلنجاز الرئيسية وفقا للمعيار 

 لي.المعيار الدوهذا تطبيق على التقدم المحرز فيما يخص  المصرف المركزيوأن يتم إطالع  ،تاريخ السريان وقواعد التحول 3 سمموضح في الق

 االستفادة من البنية التحتية الحالية 2-4-1

فيما  30المعيار المحاسبي رقم  متطلبات(، فإنه لتطبيق 4، بالصفحة رقم )"نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة" 2-2 بالفقرةوفقا لما هو موضح 
في تاريخ  عمرللكامل ا عدم االنتظامالسيما فيما يتعلق باحتمالية هامة، بيانات على البنوك جمع  يجب ،المتوقعة يتعلق بحساب الخسائر االئتمانية

 ضاف إلى ذلك.  ويعدم االنتظاماحتمالية من البنوك أن يكون لديها نماذج لحساب هذا يقتضي وتاريخ تقييم االنخفاض في القيمة.  في و دينإنشاء ال
 12لى مدار مستقبلية عبرؤية  عدم االنتظامى البنوك حساب احتمالية البنوك حساب الخسائر على أساس التوقعات.  لذا يتعين عليتعين على أنه 

من خالل تطبيق تأثير عوامل االقتصاد الكلي. وعالوة  عمرلكامل ال عدم االنتظامعديل احتمالية ، والذي يمكن تحقيقه بتدينال عمرشهرا ولكامل 
وهرية مستقبلية.  ويشكل ذلك تحديات جبرؤية  عدم االنتظامإلى احتمالية  عمرلكامل ال عدم االنتظامحويل احتمالية تعين على البنوك تعلى ذلك، ي

 .في وضع النماذج وجمع البيانات

ي تطبيق للمساعدة ف االنتظامعدم أنه من المناسب أن تستخدم البنوك بعضا من بنيتها التحتية الحالية الخاصة باحتمالية  المصرف المركزييرى 
. ومع ذلك، فقد يكون هناك تباين أساسي في اإلطار النظري للبنية التحتية الحالية 30المحاسبي رقم نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار 

ذا ه البنية التحتية ألغراضتلك جتها قبل استخدام ، والتي يتعين معال30المعيار المحاسبي رقم  متطلباتب بالمقارنة عدم االنتظامالخاصة باحتمالية 
وأي نماذج حالية الحتمالية  30المحاسبي رقم وفقا للمعيار  عدم االنتظاماحتمالية  متطلباتبعضا من الفروق الشائعة بين  ومبين أدناهالمعيار الدولي. 

 . 30حاسبي رقم المعيار الم، والتي يتعين معالجتها قبل استخدامها في تطبيق عدم االنتظام

سيتعين شهرا.  ومع ذلك،  12لفترة  عدم االنتظامالحالية تقديرات احتمالية  عدم االنتظامبشكل عام، سوف توفر نماذج احتمالية  األفق الزمني:
. وبناء عليه، يتوقع من البنوك عمرلكامل ال عدم االنتظامت عن احتمالية الحصول على معلوما 30المحاسبي رقم وفقا  للمعيار أيضا على البنوك 

 شهرا.  12وكذلك لفترة  عمرتى يتسنى وضع تقديرات لكامل الح عدم االنتظامإجراء تعديالت على أي نماذج حالية الحتمالية 
 12ترة ة المتوقعة لفاالئتماني التنظيمي الخسائرعام، تغطي الخسائر المحتسبة وفقا للنموذج  بشكلشهرا:  12لفترة  عدم االنتظامتعريف احتمالية 

لفترة  عدم االنتظامشهرا تالية". ومع ذلك فإن تعريف احتمالية  12شهرا، والتي تمثل عموما "العجز النقدي المتوقع والذي يمكن أن يحدث في فترة 
لخسائر االئتمانية المتوقعة الناشئة مثل ايي ذوال عمراالئتمانية المتوقعة لكامل ال من الخسائرجزء هو "ال 30المحاسبي رقم شهرا وفقا للمعيار  12
تاريخ إعداد التقرير". ومن ثم، ففي حالة استخدام نماذج احتمالية ل التاليةشهرا  12في غضون فترة في أداة مالية  عدم االنتظام احتمال حدوثعن 

(، يتعين على البنوك التأكد من توافق تعريفات الخسائر 1شهرا )أي: للمرحلة  12الحالية لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  عدم االنتظام
 .30المعيار المحاسبي رقم شهرا مع التعريف الخاص بها في  12االئتمانية المتوقعة لفترة 

عدم تحتسب النماذج الحالية الحتمالية  ":Point-in-Time (PIT) and Through-the-cycle (TTC)" ة وخالل الدورةنية زمنية معنقط
من خالل مقاييس "خالل الدورة"، والتي تعتبر حيادية تجاه التغيرات في الظروف الخاصة بالدورة  عدم االنتظامبشكل عام احتماالت  االنتظام

ظل ي ف ة معينة".  ويتم تقدير االحتماليجب أن تمثل "نقطة زمني م االنتظامعدفإن احتمالية وبالتالي  التعرض عمراالقتصادية التي تغطي كامل 
المحاسبي رقم  المعيارولحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب  للدورة االقتصادية.  بنكوالتغيرات عند اجتياز الاالقتصادية الحالية الظروف 

 دم االنتظامعيتم تعديلها بحيث تعكس تأثير عوامل االقتصاد الكلي للوصول إلى احتماليات عند نقطة زمنية معينة  عدم االنتظام، فإن احتمالية 30
دم عتعديل هذه الفروق قبل استخدام أي نماذج حالية الحتمالية يوجه البنوك إلى ضرورة  المصرف المركزيمستقبلية. وتبعا لذلك، فإن برؤية 
 .30المعيار المحاسبي رقم عند تطبيق  االنتظام

أحد الخصائص التعريفية للمعيار أن يتمثل و.  عمرشهرا ولكامل ال 12لفترة  عدم االنتظامرتبط الفروق الموضحة في هذا القسم بحساب احتمالية وت
االئتمانية  نموذج الخسائر" سبق أن أوضحنا فيمستقبلية.  وبرؤية  عدم االنتظامخسائر االنخفاض في القيمة يتم احتسابها بناء على احتماليات 

 مستقبلية.  برؤية  عدم االنتظامتطبيقه لحساب احتماليات تفصيليا المنهج الذي يتعين على البنوك  "المتوقعة
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 وإدارة المخاطرالمالية  اإلدارةتوافق األعمال بين  2-4-2

أن يتم تغذية معلومات المخاطر التي يتم الحصول عليها من خالل  30المحاسبي رقم الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار  متطلباتقتضي ت
ة يالمخاطر االئتمانية مباشرة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.  فعلى سبيل المثال، سوف يتم الحصول على المعلومات الخاصة باحتمال إدارة

في دائرة المخاطر.  ومع ذلك، فإن هذه المدخالت سوف يكون لها تأثير مباشر على مستويات  عدم االنتظاموالخسارة بافتراض  عدم االنتظام
ى المحاسبية سوف تؤثر على المعلومات التي يجب عل متطلبات.  وعلى نفس المنوال، فإن بعضا من الاإلدارة الماليةمخصصات المحتسبة من قبل ال

لية مات احتماوعلى البنوك الحصول على معلتوجب يالمخاطر االئتمانية الحصول عليها والتي لم يحصلوا عليها في السابق. على سبيل المثال،  إدارة
ل قب منها ذلك لمعلومات، حيث أنها لم تكن مطلوبالمخاطر االئتمانية في السابق على هذه ا إدارةلم تحصل  لو حتى عمرلكامل ال عدم االنتظام

   30تطبيق المعيار رقم 

بحيث يتم تحديد  30المحاسبي رقم  المعيار تطبيقلفي إطار الخطة المعتمدة وإدارة مخاطر االئتمان أن يعمال سويا  اإلدارة الماليةوينبغى على 
البيانات ذات العالقة بشكل واضح وعمليات تحسين النظم وتكنولوجيا المعلومات وسياسات وإجراءات المخاطر والمحاسبة التي تحتاج إلى  متطلبات

 ل المستمر وفقا للمعيار.بنجاح والتشغي 30المعيار المحاسبي رقم  تطبيقتطوير و/أو تحسين والموارد البشرية وغيرها والالزمة ل

 اختبار صالحية نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 2-4-3

استخدام تقديرات محاسبية عديدة ال تشمل فقط استخدام الخبرة أن يتم  30المحاسبي رقم قتضي متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار ت
لذلك، يجب أن يقوم البنك بصفة دورية باختبار سالمة ودقة النماذج . داث مستقبليةالسابقة، ولكن تنطوي في بعض األحيان على توقعات ألح
ذه االختبارات هإجراء  ومراقب الحسابات الخارجيإدارة التدقيق الداخلي بالبنك وعلى المستخدمة لوضع هذه التقديرات ومقارنتها بالنتائج الحقيقية. 

د تكون مشمولة بأي تعديالت ق ومراقب الحسابات للبنكتقارير إدارة التدقيق الداخلي إلى المصرف المركزي على األقل مرة واحدة سنويا ، وأن تقدم 
 مطلوبة على نظم البنك للموائمة مع المعلومات األحدث.
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 تاريخ السريان وقواعد التحول 3

 تاريخ السريان 3-1

يناير  1المفعول لفترات التقارير المالية التي تبدأ في أو بعد  ساريAAOIFI   هيئةمن  الصادر 30رقم المحاسبي الكامل للمعيار  تطبيقيعتبر ال
2018. 

 تطبيقاإلطار الزمني لل 3-2

سوف يتم  30المعيار المحاسبي رقم أن عملية التحول إلى  المصرف المركزيالتعليمات في أن يضمن  هذهيتمثل أحد األغراض الرئيسية إلصدار 
التحضيرية المناسبة في الوقت  اإلجراءاتقطر.  ومن المهم التأكد من اتخاذ دولة في  اإلسالمي صرفيإنجازها بطريقة مدروسة في القطاع الم

 ال يتاح فيها الوقت الكافي للبنوك لمعالجة أي مشكالت رئيسية.  الحقة قدالمناسب وأن تكون مدروسة بعناية من أجل تجنب أي مشكالت في مرحلة 

للمرة األولى، فيما يتعلق بتوقيت ومراحل  30المعيار المحاسبي رقم متطلبات  تطبيقللبنوك عند  المركزيالمصرف  متطلباتويوفر هذا القسم 
البنوك االلتزام بهذه األطر الزمنية من أجل ضمان إنجاز عملية التحول بشكل سلس. وبحسب ما ورد بهذا  من المصرف المركزي يتطلباإلنجاز. و

ي المجاالت حول ما تم إحرازه ف ما ستوضحه تعليمات المصرفحسب المركزي بع تقارير بشكل دوري للمصرف القسم، فإن البنوك يتعين عليها رف
 الرئيسية وتحديد أي مشكالت مستجدة يتعين معالجتها. 

 قواعد التحول 3-3

ائر االئتمانية جعي لتطبيق مخصص الخسصدرت هذه التعليمات اإلرشادية للبنوك اإلسالمية بعد أن بدات البنوك اإلسالمية بالفعل في تطبيق األثر الر
، حيث قضت التعليمات بأن تسجل الفروق الناشئة عن التطبيق األولي 1/1/2018اعتبارا من  9المتوقعة وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

زي إجراء أي تغيير على ذلك بعد تطبيق بأثر رجعي في حساب األرباح المدورة في حقوق المساهمين واليتطلب المصرف المرك 9للمعيار رقم 
من حيث احتساب حصة أصحاب حسابات الودائع غير المقيدة من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ومعالجتها  30للمعيار رقم البنوك اإلسالمية 

لى تغطية المخاطر المنقولة الخاصة وذلك رغبة من المصرف المركزي في تعزيز قدرة رأس المال ع 30وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم 
 بحقوق أصحاب الودائع غير المقيدة

 االئتمانية الموجودات تصنيف

أن يقوم البنك بتصنيف جميع الموجودات أدوات الدين المنتظمة ما بين المرحلة األولى والمرحلة  30المعيار المحاسبي رقم يجب عند بدء تطبيق 
صصات الخسائر م تقدير مختالثانية اعتمادا  على تقدير الجدارة االئتمانية والتغيرات التي طرأت عليها بين تاريخ منحها وتاريخ تطبيق المعيار. وي

 لألسس والتوجيهات الواردة في هذه التعليمات. االئتمانية المتوقعة عليها وفقا  

 مؤشرما لم ينطبق عليها أي ‘Ca’في الفئة ضمن المرحلة الثانية ‘ بشأنها مالحظات’عند بداية التطبيق تحت فئة يتم تصنيف جميع الديون التي تقع 
عدم االنتظام وفقا  لتعليمات المصرف المركزي، يتم عندها تصنيفها ضمن المرحلة الثالثة كموجودات غير منتظمة وتقدر المخصصات مؤشرات من 

نة والمناسبة لها بالتنسيق مع المصرف المركزي على النحو المعمول به حاليا  وفقا  لتعليمات تصنيف الحسابات غير المنتظمة والمخصصات المك
 مقابلها. 
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