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نظػػػراألهميى اػػػ هاماػػػهها اػػػ زهتيػػػ هيػػػد  تهامارةاػػػدهاػػػههازفاػػػدهاادارةهفا طػػػراؼهام  ػػػا ادةهاػػػههام  ػػػ رؼه
الئا  ناػػ هوهفامػػذكه ػػاةففهمػػوهانعة  ػػ تهاامعراقاػػ هت م عمف ػػ تهام ز ػػ هممع ػػؿه مػػاهاماػػده ػػفهام يػػ طره

ااج تا ه ماها داءهام  راههت فرةه    ه فهأجؿهاعزاػزهدقػ هام عمف ػ تهام  ػايد  هفام  ػ ى  هاػهه
 ػػفهيػػد  تهامارةاػػدهفما دػػؿهرااػػداأله ي ػػ ألهماا ػػافه ػػاره  دةه ػػاةا اػػ هاااف اػػ هام  ػػ رؼهامعراقاػػ هاػػفؿه

ه  ؿهام   رؼهامعراقا ه.
هفي ػػػ ئصهيػػػد  تهامارةاػػػدهفتنػػػ ءأله مػػػاه ػػػ ههههه  ػػػتؽهاهػػػدهىػػػدؼهامتاػػػثهإمػػػاه ػػػرضهف ن قمػػػ ه  يػػػـف

فآماػػػػ تهإ ػػػػدادهاهراػػػػرهام  ػػػػ رسهلام هػػػػدـهميػػػػد  تهامارةاػػػػدالوهفةػػػػذمؾهاماعػػػػر ؼه مػػػػاه يػػػػ طرهاالئا ػػػػ فه
ام  راهه فهااثها نفاعهف ؤمِّراتهقا  ي هف تؿهاماده ني وهفأاض هتا فهامع ق هتافهيد  تهامارةاده

طرهاالئا ػ فهام  ػراههفاػؽهام عػ اارهذاتهام ػم وهف ػفهدػـهقاػ سهفااماػؿه  ػاف هف تؿهاماده فه يػ 
الهام اعمِّهػػ هتهاػػ سهامي ػػ ئرهاالئا  ناػػ هIFRS 9اطتاػػؽهام  ػػ رؼهل انػػ هامتاػػثالهم اطمتػػ تهام عاػػ رهل

اله فهااثهقا سهامي  ئرهاالئا  نا هام افقعػ هIFRS 9ام افقع وهفةذمؾهقا سهاردارهاطتاؽه اطمت تهل
هفهاهرارههامني ئه.هه؟ـهفهان اذهام   رسهلام هدـهميد  هامارةادال ماها  ا

هوهامي  ئرهاالئا  نا وها فراؽهام  ما ال.(IFRS9)اطتاؽه اطمت تهامةم  تهام  ا اا :هل
Assurance services and their role in applying the requirements of (IFRS9) in 

terms of measuring expected credit losses 
 لApplied in a sample of commercial banks listed in the Iraq Stock Exchangeال

Dr. Alaa Jassem Salman 
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Abstracts: 
Given the importance of assurance services in providing management and 
the beneficiaries in Iraqi banks with the information necessary to work on 
reducing credit risks, which will have positive repercussions on banking 
performance in general in order to enhance the accuracy of the information 
used and contribute to raising the awareness of Iraqi banks about how to 
benefit from the services of Emphasis on and to represent an important 
tributary to improve the functioning of Iraqi banks. 
 Based on the foregoing, the research aimed to present and discuss theهههه
concept and characteristics of assurance services and the mechanisms for 
preparing the practitioner’s report (provider of assurance services), as well 
as identifying bank credit risks in terms of types, indicators of their 
measurement and ways to reduce them, as well as showing the relationship 
between assurance services and ways to reduce credit risks. The bank 
according to the relevant standards, and then measuring and analyzing the 
level of banks’ application (the research sample) to the requirements of 
IFRS 9 related to the measurement of expected credit losses, as well as 
measuring the impact of applying the requirements of (IFRS 9) in terms of 
measuring expected credit losses on the practitioner’s design and 
implementation ( service provider)? And his final report. 
Keywords: (implementation of the requirements of (IFRS9), credit losses, 
securities). 
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 :المقدمة
ا اههأفجوهامه فرهفامها ـهتدفرهجفىركههماا تا همهدهدأتتهام نظ  تهام ينا هامرقههه

هام  ما ه هامهفائـ هأىداؼه  ايد ه هفااهاؽ هم يامؼهام جا ع ت هاالقا  دا  هاماا ة اه
هممفاداته هامي ئؿ هفاماف ع هاماةنفمفجه هام ج ؿ هاه هامةتار هاماطفر هتعد هال ا   هو ة ا 

ه فها ز  تهام  هاض أل هام ادافم و هامةاؿهامنهدا  هفاا  عهاجـ هام اةررةهاالقا  دا   ما 
فاماههغ مت أله  هاا ؼهت مه فرهاههامج نبهامرق تههفامادقاهههف دـهاال اد ؿهمم ع ااره
امدفما هذاتهام م هفامامراع تهام  درةه فهامجي تهام ينا وهفمذمؾهارفه ين ه راقبه

ه ه ماهنفعه ادد هق  رة هاّعد هاميد  تهاما  ت تهمـ هانف ته ف ن   هاههام  تؽهفا  ة  
ااافكه ماهةـهةتاره فهاميد  ته  اتهتيد  تهامارةادهفاماهها دؿهفأ تاتهت ق ه

ه راقبهاما  ت ته فه هاافؿ هفاماههت فجتي  هاما  ت تو ه راقت  هاهه ين  ه ي    رام 
هذاته اغ ه ه  ته أل ه عدة ه  ما  هقفائـ هادقاؽه عمف  تهأف هاماهمادكهاههااصهأف دفره

هت نحهمي دةهامارةادهاههإ دا  ما ه اددةه ادهىذههام عمف  تهأفهامهفائـهام  ما هماهأفهاهـف
هاهده هام اي    هام نظ  تهام ينا  هافماي  هاماه هميى ا  هفت منظر هام  ما و فاااهغار
هامع مهه هاماطتاؽ همارماد هاميد  تهفذمؾ هميذه هامي    هام ع اار ه ف أ درته ج ف  

همه ئ   هةتارة ه فهأى ا  ها دمو ه ي طرهاالئا  فهف   هإدارة هإماهدفر هفنظراأل ام رةزههمي .
ام  مههاههام   رؼهال ا  هتعدهأز  هامرىفهامعه ركهاههامفالا تهام اادةهفاماههامهته
تظ مي ه ماهاالقا  دهامع م هوهااثه عتهام   رؼه نده نحهاالئا  فه ماه فا ؿه
هام  راهه هامنم ط هاه هام  ا ر هفاماجدد هامانفع هفنااج  هفام افم  هفامرتاا  امض  ف

هم اطمت تهامجي  هاالئا  فهفا اج ت  ه نح هايطاط هج ءتهضرفرة هفامرق تا  تهاامرااا 
مااماؿهفاهداره ي طرهاالئا  فهام  راههفاؽه ع اارهاات غهام  مههامدفما هفاله ا  ه

ه.الهIFRS9ام عا رهل
 بحث المبحث االول: منيجية ال

 أوال: مشكمة البحث 
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هاماادا تهاماههافاجوه  ؿهام   رؼهىههام عفت تهاماهه هاههادارةهإفهأىـ افاجيي 
ام ي طرهاالئا  نا هامن اج ه فهامايمؼهاههام داده   هاؤدكهاماهاماعدرهام  مهوهفمهده
همامؾه هةنااج  هاما  ت ت ه راقت  هف ة اب همرة ت هاهد ي  هاماه هامارةاد هيد  ت مةمت

هامتاث هفمذمؾهارفه مةم  ه د ها  ما هيد  تههىههامعفا ؿهت يامؼهدفؿهامع مـو ل  
ه دةهام   رؼهماةفافهامن بهام  ئ  ه فهام ي   تهاالئا  نا ال.امارةادهاهه   

 ثانيا: أىمية البحث 
ه هامتاث هأى ا  هاادارةههاهاراه هازفاد هاه هامارةاد هيد  ت هامعتو هامذك هامدفر طتاع 

ه فه هممع ؿه ماهاماد هت م عمف  تهام ز   هاههام   رؼهامعراقا  فا طراؼهام  ا ادة
ام ي طرهاالئا  نا هوهفت ما مههاةا بهىذاهامتاثهأى ااوهةفنوه فهامتافثهامهمام ه ماه

ه ه مـ هامهامت اد فاد هام ي   هامجفانب هاان فؿ هميد  تهامذك هام   ىا ه هت اط ر  اعمه 
هاق  ـه هأىـ هأاد ه  ؿ ه ماه ار هةتار هتمةؿ هاؤدر هفاماه هامارةاد هاهرار هفا  داد امارةاد

ه.ام ي   تهاالئا  نا دم هتإدارةه ام   رؼهفام ا
 ثالثا: ىدف البحث 

ها عاهامتاثهإماهااهاؽه دةهأىداؼهفاماهها ةفهتا ني هتا بهاآلاه:ههه
ه .1 ه  يفـ هف ن قم  هاهراره رض هإ داد هفآما ت هامارةاد هيد  ت في  ئص

هام   رسهلام هدـهميد  تهامارةادالهه.
اماعرؼه ماه ي طرهاالئا  فهام  راهه فهااثها نفاعهف ؤمراتهقا  ي ه .2

هف تؿهاماده ني .ه
هام عا ره .3 هم اطمت ت هامتاثال هل ان  هام   رؼ هاطتاؽ ه  اف  هفااماؿ قا س

 نا هام افقع ه.الهام اعمه هتها سهامي  ئرهاالئا  IFRS9ل
 رابعًا: فرضية البحث  

هاههاماده فه ي طرهاالئا  فهاههه ا ارضهىذاهامتاثهأفهيد  تهامارةادهمي هدفٌره يـٌ
هاهدا ي ه هااـ هاماه هفاميد  ت هام ي ـ هنفع هطراؽ ه ف هفذمؾ هامتاثال هل ان  ام   رؼ
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ي طرهفان ج   أله عه مةم هامتاثهفأىدااوهاهه عرا هادرهيد  تهامارةادهمماده فهام 
هاالئا  نا هاههام   رؼهامعراقا هه,هفقدها ته ا غ هام رضا تهة آلاه:

ه فه .1 همم   رؼهامعراقا  هفاضا  هاههإ ط ءه فرة هيد  تهامارةاد ا  ىـ
هام ي طرهاالئا  نا هام  اهتما هاماهه فؼهااعرضهمي ه.

ا   دهيد  تهامارةادهام   رؼهامعراقا ه ماهاةفافهامن بهام  ئ  ه فه .2
 الئا  نا ه.ام ي   تها

  خامسُا : مجتمع وعينة البحث
 اا دػػؿه جا ػػعهامتاػػػثهت م  ػػ رؼهاماج راػػػ هام درجػػ هاػػهه ػػػفؽهامعػػراؽهمػػػيفراؽه

 ام  ما هامع  م هاههامتائ هام اما .ه
 عبر العراق لألستثمار وسومر التجااري   ػرؼه فهاا دؿه ان هامتاثهتة أله (

الهوهفاماػػػههفاػػػرتهلالساااتثماروالمنصاااور لالساااتثمار والشااارق االوساااط العراقاااي 
 ممتاثه عمف  ته فهاهاه ه  هاطتؽه فهانمط هادارةهام ي طرهاالئا  نا هه.

أ  ه  هااعمؽهتر ت بهاياا رهامعان هامتادا هفىؿهامعان ها دؿه جا عهامتاثه,هاهدهة فه
هاهراره هإ داد هم اطمت ت هام عرا  ه ف ها دنا هاماد ها فؿ ه, ه تتاف ه ما هتن ء االياا ر

,هفام تبهامد نههىفهام فااه ه ماهاهداـهام عمف  ته فه د هاالمازاـهت اطمت تههامارةاد
 IIIفاعما  تهامتنؾهام رةزكهف اطمت تهمجن هت زؿههٜ عا رهاالت غهام  مهه

ه
 سادسًا: الحدود المكانية والزمانية 

في  : تمثمت الحدود المكانية بعينة من المصارف التجارية الخاصةهأوال الحدود المكانية
 العراق وىي:

   رؼه ترهامعراؽهمي اد  ره. .1
 .  رؼه ف رهاماج رك .2
 .  رؼهام ن فرهم  اد  ر .3
   رؼهاممرؽها ف طهامعراقههم  اد  ر. .4
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امهفائـهام  ما هفتا ن تهاالئا  فهام  راههمم   رؼهاماج را هههثانيُا الحدود الزمانية:
ه.ٕٕٓٓفهٜٕٔٓفهٕٛٔٓ ان هامتاثهم ن هه

 : الجانب النظري المبحث الثاني 
  اواًل : االطار المفاىيمي لخدمات التأكيد 

مهده رته ين ه راقبهاما  ت تهتاغااراته دادةهوهفذمؾهاتع ألهمزا دةهامطمبهفا ز  تهه
هام ا  ت ه هجراء هام ي طر هفزا دة همم عمف  ت هاماةنفمفجه هفاماطفر هامع م ا  ام  ما 
االتدا ا وهةؿهىذههامعفا ؿهداعتهت ين ه راقبهاما  ت تهإماه ا فم هامج عهتافهىذهه

ف فهىن هديؿه  طمحهامادقاؽهض فه  طمحهآيرهأ ـههاميد  ته فهأجؿهاال ا رارو
ال.هفىن ؾهفجي تهٓٔ:ههٕٚٓٓفأم ؿها  اهيد  تهامارةادهام ينههلام افهفآيرففوه

افهفام نظرافهفا ةفهإاج زى هت مجدفؿهامت ادنظره ات ان هافؿهيد  تهامارةاده فهقتؿه
هاآلاه:

 (1جدول )
هين لخدمات التأكيدالباحثوجيات نظر بعض 

 وجيات النظر ينالباحث ت
  Adams & Evans, 2004: 63)لهٔ

 (Deegan ،Cooper؛ 102 :2004)
(O'Dwyer & Owen, 2005: 39)  

(Shelly, 2006: 69) 
(Simnett et al, 2009: 122)   

(Weber, 2014: 40) ه

توفير المصداقية والشفافية لممعمومات 
 المقدمة إلى أصحاب المصمحة

    (Simnett et al, 2009: 72)هٕ
 (Hodge et al, 2009: 90) 

العمل كآلية لزيادة ثقة أصحاب المصمحة 
ليس فقط في جودة المعمومات ولكن أيًضا 

 في التزام الشركة .
تقميل عدم تناسق المعمومات وعدم اليقين  & Moroney, 2012: 55)هٖ
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Windsor) 
 

عندما تكون المعمومات مشكوًكا فييا أو 
 مصداقيتو .يصعب 

 :Wong & Millington, 2014)هٗ
120) 

 

العمل كأداة لمراقبة المديرين التنفيذيين 
حيث أنيا تساعد مجمس اإلدارة عمى 

 عممية ضبط األداء .
  باالعتماد عمى المصادر أعاله الباحثانالمصدر: من إعداد 

هام اي   هفامةا بهفه هأفمتهام نظ  تهام ينا  هتيد  تهامت ادفقد هفاضا  ففهاىا    أل
امارةادوهفاا  هامههتعضهاماع راؼهامي   هتيد  تهامارةادهفذمؾهمتا فهام ه فده ني ه
ف  هاما مته ماوهماادادهطتاع هف  ىا هيد  تهامارةاده,هااثه راتهمجن ه   ر  ته

اما تع ههInternational Auditing Practice Committeeه(IAPC)امادقاؽهامدفما ه
هامدفمههمم ا  تافهم اا  ه"يد  ته ينا هايُدؼهه(IFAC)د يد  تهامارةاده ماهأني :

هاههام عمف  تهفاهأل ه هتاا افهامده  هأغراضه ايذكهامهراراتهام يام  هفاهـف إماهيد  
.هفقده راتهاممجن هامي   هتيد  تهامارةادهه(IFAC, 2008: 975)م ه ااسه عان "ه

(SCAS)هSpecial Committee On Assurance Servicesوهفاما تع همم عيدهه
 ماهأني ه"يد  ته ينا ه  اهم هايدؼهإماهه(AICPA)ا  راةههمم ا  تافهامه نفناافه

هام يام  "ه هامهرارات ه ايذك هأغراض هميد   هف اافاى  هام عمف  ت هجفدة اا اف
(AICPA, 2010:35) هن اظه فهاماعرا افها  ههافهامارةازهة فهافؿهاا افهه,

هف اافاى هف  اف هامده هااي ه.جفدةهام عمف  ته
الهيد  تهامارةادهت ني ه"يد  تهاهفـهتي ه ا  به  ـه عا دوهفا ايدـهpanyف رؼهل

ا ـهيد  تهامارةادهمف ؼه ج ف  هفا ع ه فهيد  تهاا افهام عمف  تهفاماههااـه
ا  ا ي هماعزازهدرج هامده هاههام عمف  توهفاجبهأفهاةففهام ا  به"  اه أل"ه داءه

يد  تهفتمةؿه  ـهااةففهيد  تهامارةاده فهنف اف:هامؾهاماههازاده فه فدفقا هىذههام
هااي ذه ها يؿ ه ا ؽ هأف همةؿ هاه هام عمف  ت هفضع هااض ف هاماه هفامؾ ام عمف  ت

هاله.هpany, 2016: 18امهرارل
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الهاهدهأةده ماهافهيد  تهامارةادهIAASBأ  ه جمسه ع اارهامادقاؽهفامارةادهامدفمههل
هامع ما ها ه راقبهاما  ت ته فها انا جه   ـهمراعهدرج هده ها دؿه" ماههاعتره ني 

ام  ايد افهام ه فدافهت  ادن ءهامطرؼهام  ؤفؿه فهنااج هاهااـهأفهقا سهام فضفعه
 ماها  سهام ه ااسه عه را  ةهأفهنااج هاهااـهأفهقا سهام فضفعهىههام عمف  تهاماهه

هال.IFAC, 2017: 74اناجه فهاطتاؽهام ه ااسه ماهام فضفعهل
الهيد  هامارةادوهترني ه"يد  ته ينا ه  اهم هاع ؿه ماهاا افهجفدةهArensف رؼهل

هغاره هأنو ه ما هإماو هفُانظر ه  اهؿ هاميد   هىذه ه زفد هاف هامهرار. هم ايذك ام عمف  ت
ههفا عاها ارادهام  ؤفمففه فهااي ذه هااعمؽهت م عمف  تهاماههاـهاا ي   ااازهاا  

هام هيد  ت هإما هامع ؿ هام عمف  تهقرارات هفأى ا  ه فدفقا  هاا اف هاه همم    دة ارةاد
ام  ايد  هةر  سهمهراراايـههفا ةفهامها ـهتيد  تهامارةادهتفا ط ه ا  تافهق نفناافه

ه(Arens, 2018: 133)أفهتفا ط ه ج ف  ه انف  ه فهام يناافهاآليراف"ه
ه هاعرا  ت ه ف ه تؽ ه   هضفء أن خدمات التأكيد، تمثل خدمات  الباحثانيرى ف ما

مينية يقوم بيا محاسب قانوني ذو تأىيل عممي وعممي كافيين، يتمتع باالستقاللية 
وليس لو أي تبعية لموحدة االقتصادية، وتقدم ىذه الخدمات المعمومات لمتخذي 
القرارات وتعمل عمى تطوير وتحسين جودة ومحتوى المعمومات المقدمة ليم، والتي 

ا أن تمعب دورًا ميمًا في منح الثقة لذوى العالقة بالوحدة االقتصادية من من شأني
المساىمين والعمالء والمستثمرين والمتعاممين في سوق األسيم، والجيات األخرى 

 ذات الصمة.
     ثانيا:  مفيوم المخاطر االئتمانية  

ف يػ طره مػاهت  ات رهام   رؼه فهام نمآتهذاتهامطتاع هامي   هاماههافاجوه فائده
ايا ؼهأمة مي هاههفقتهفاادهاإفهام ي طرهاالئا  نا ه فهأىـهام يػ طرهاماػههافاجييػ ه
ام   رؼهفامن اج ه فهام ع   تهام  راا ه عهامع  ءهفامفاػداتهفاماػهها ػنؼه مػاه
أنفاعه يام  ها ةفهقا  ي هت ؤمػراته اطػفرةها ػ حهمم  ػرؼه ػفهااداػدى هتدقػ هفامانتػؤه

 ها   دى ه ماهامااةـهتي هأفهاماهماؿه ني هىذاهإذاهة فه فههام عبهتي ه  اهت هفىفه 
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الها دؿه ت دم هقا  ها ضػرةهتها ػ ههCreditفا ةفهامهفؿهافهاالئا  فهله.امهض ءه ماي هه
آجمػػ هفاا دػػؿهاػػههاهػػداـهطػػرؼهمطػػرؼهآيػػره هػػداره ػػفهام ػػ ؿهاما ضػػره ه تػػؿهاما ػػفؿه

اله.هٖٕٔ:ههٕٛٓٓههام  اهتؿهلاا ػده, ماه هداره فهام  ؿهفغ مت أله  هازاده فها فؿها
ه مػػاهأ ػػ سهامدهػػ هتػػافهامػػدائفه فاعػػرؼهاالئا ػػ فهام  ػػراهه مػػاهانػػوه  قػػ ه دافناػػ هاهػػـف
لام  ػػرؼالهفام ػػدافهلام هاػػرضهالهاػػا ةفه ػػفهطراهيػػ هام ػػدافهاػػههاما ػػفؿه مػػاه تمػػ ه
 عػػػافهأفهضػػػ  ن تهافارىػػػ هام  ػػػرؼهممزتػػػ ئفهفاهػػػ ألهممػػػرفطه عانػػػ هأفهمااهاػػػؽهأغػػػراضه

ه تؿهاعيػدهام ػدافهتإرجػ عهام تمػ ها  ػمههأفها  ػؿه ػعهام  ئػدةهفام ا ػؽه مايػ ه اددةه 
اله.هاػههاػافهاػر هأيػرففهأنػوه ػ  حهام نمػرةههٜٙ:هٕٛٓٓاههام ف دهام اددلامجزائركه,

مزت ئني هتا دادهقا  هام معهفاميد  تهاماههاهفـهتإنا جيػ هافهتاهػدا ي هتعػده ػدةهز ناػ هاػاـه
اعهػبها ػا  يـهمم ػمعهافها ػا  دايـه ػفهاميػد  تهلامنعا ػهههاالا  ؽه ماي هتػافهامطػرااف

فهةم ػػػػ هاالئا ػػػػ فه ػػػػريفذةه ػػػػفها  ػػػػ فها م  ػػػػرؼه نػػػػد  ههٖٜٕ:هٜٕٓٓفايػػػػرففه, الهفا 
اهرضهامزتففهقرض ألهايفهارا نوه ماوهف ماهامزتففهأفهاعاػدهامهػرضهاػهه ف ػدههلهامػزفاـه

هام ػػػػدافههال,هفاعػػػػرؼه مػػػػاهأنػػػػوه ػػػػنحهدائػػػػفهم ػػػػدافه يمػػػػ ه ػػػػفهامفقػػػػته٘:ههٜٕٓٓ, اماػػػػـز
 اله.ٛٔ:ههٜٕٓٓت ناي ئي هداعهامدافهلاالمهره,

أفهاالئا  فهام  راهه ت رةه فه نحهقرضهأفهاهداـها ياؿهمزتففهأفه الباحثانويرى 
 .فادةهاقا  دا ه ه تؿها دادههاههام  اهتؿهاض ه فهام فائدهام ارات ه ماو

هام  هتي  هاهفـ هائا  ف هأكه  ما  هاال اراؼهترف ها ى ا  ه ف ه ي طرهإف  رؼهاةان ي 
 عان هاا  فتهدرجاي هاتع ألهمةؿه  ما هف فهدـهاجبه ماهام  رؼهام  نحهم ئا  فهأفه
هااهاؽه هاؤدكهإماه دـ هام ي طرهفذمؾه ني  هم نعهادفثهىذه هتف عو اا فؿهتةؿه  
امع ئدهامذكهارجفهه فه  ما ه نحهاالئا  فوهتؿهقدهاهفدهإماهي  رةهام  رؼهمي فاؿه

هة ئا  هام هد   هو هلامان ه هفار  ه. هأاض أل هٕٚٓٓ ف هاالئا  نا هٕٖٗ: هام ي طر هترف ال
Credit Risk ىههامؾهام ي طرهامن ج  ه فهاهدافهةؿهأفهجزءه فهام فائدهام  ااه ه

أفهأ ؿهامدافهأفهة ى  ه ع أله فاءهت من ت هم  اد  راتهاهها فراؽهام  ما هأـهامهرفضه
ه هفار  ه. هام تر   هفامعهفد هم ا  قا ت هام هارضهفاه أل هإمازاـ ه دـ هااا  ؿ هترني  آيرفف
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ال.هفاعرؼه2010:129تا داده تم هامهرضهاهها راخها ااه قوهلاما انههفهامدفركه:
ترني هامي  ئرهام  ما هام اا م هامن اج ه فه دـهقدرههامزتففه ماهامفا ءهت مازا  اوهاهه
هام داد.ه ه ف هامعجز هفااا  الت هاال فؿ هتجفده هامنفع هىذا هفاراتط هام اددة ام فا اد
فىن مؾه عفت هةتارةهافاجوه  ما هاهااـهنف ا هاال فؿهت تبهافهام عمف  تهام ا ا ه

ةهف ادفدة,هفةم  ها اافذهامتنؾه ماهاادهاال فؿهام رتا ها فهذمؾهاهمؿهفام نمفرةهن دره
 & Weston)ال.هفار هٕ:هٖٕٔٓ ي طرةه دـهام دادهأفهاماعدرهام  راههلة  ؿوه

Brigham :2018:28)هاماههه هام ي طر هذمؾهامنفعه ف ها دؿ هاالئا  نا  هام ي طر أف
ت تبهاماغارهاما  ؿهانصه ماهأفهقا  هامهرضهف ماهفاؽهداع تهامدافه اان قصه

اههقدرةهام هارضهام  ما ه ماها دادهامداع توه فاءهة فهذمؾهاماغارهىفهإ   رهاعمهه
ه هت ا   ر هفاه د هام هارضو هإ   ر هااا  ما  ه ف هاغار هأنو  دـه(Insolvency)أف

.هف راي هامتعضهترني ه دـها دادهه قدرةهام نمرةه ماهامفا ءهت مازا  اي هاههفقتهام داد
هامهرضام هارضه همرفط ه ع هاا ؽ هال هفت   هاما داد هارجاؿ هأف  ,ECON) المازا  او

ه(22 :2019 ااعرؼهام ي طرةهاالئا  نا هترني ه ي طرةه(Hempel:2019:68) .هأ  
هامفقته هفامهرفضهاه هام  ما  هميفراؽ هة ى   هأف هام ت م  ها ؿ هأف هام فائد ها داد  دـ

هام ادده.
ىػػهه ػػدـهإماػػزاـه Credit Riskئا ػػ فهأفه يػػ طرهاالهالباحثااانياارى فيػػ ؿه ػػ ه ػػتؽه

ام هارضهتا ػدادهام  ػااه تهاماػهه ماػوهاػهه فا اػدى هام اػددةهفت ماػ مهه فاجيػ هامفاػدةه
هاالقا  دا همدرج هااا  ما هاعدرهام هارضهاههام داده.

هالٙٙ:ههٕ٘ٓٓلهتدرافه,هه-ف فهتافهأىـهامعفا ؿهام ؤدرةهاههىذههام ي طر:
هاههذمؾهى  ش .ٔ هامض  ن تهت   ها فؽهقا  ههافار هقا اي  هامذكهاجعؿ امض  ن 

 امهرض.
هت  ات رهأفهامانفاعه .ٕ هفهجغرااا أل امانفاعها بهمرائحهامهرفضهفهةذمؾهقط  ا أل

 اا ههام  رؼه فهاةدسهام ي طره.
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ه فا ؿه .ٖ ها ني  هاالئا  نا  هام ي طر هااهؽ هاه ها يـ هاماه هامعفا ؿ ه ف ه دد فىن ؾ
 عهاالقا  دا هممتمدوهأفه فا ؿهي رج ه فهنط ؽهام ؤ   ه دؿهاماغاراتهاهها فض

هأفه هاميترة همعدـ هت م  رؼه فاء هاال اد  ر هأف هاالئا  ف ه دؿهضعؼهإدارة دايما 
معدـهااهؽهامادرابهامة اههأفه دـهفجفده ا   تهائا  نا هرمادةه.هفىن ؾه فا ؿه
ه نده نحهاالئا  فهأفه ي   هت مزتففهة  ايداـهامهرضهمغ ا تهغارهام عمفه ني 

 ا مم همم مرفعه.فجفدهإدارةه
هاراتطه عهKoch & MacDonald, 2016: 75فار هل .ٗ هاالئا  ف هأفه ي طر ال

فه فهام عبهممغ ا هاهااـه نف ا ها  فؿهام ردا هفااا  ؿهامايمؼه فهام داد.هفا 
هجفدةها  فؿهام ردا هت تبه ادفدا هام عمف  تهام نمفرةه.ه

ا  ناػػ هفاماهماػػؿه ػػفهآد رىػػ هإذهىنػػ ؾهف ػػ ئؿه ػػدةها ةػػفها ػػايدا ي هم فاجيػػ هام يػػ طرةهاالئ
ا ةػػػفهمم  ػػػرؼهلهامفاػػػدةهاالقا ػػػ دا الهأفهاعا ػػػدهإاػػػد هام ا  ػػػاافهم فاجيػػػ هام يػػػ طره

ه(Sarkar:2016 :254-255) -فىهه:
 ه Minimal Risk Approach ديؿهادناوهام ي طره .1
  Risk Pricing Approach ديؿها عارهام ي طر .2

امهرفضه ماه ج ف اافها فماهاضـهامهرفضهااثهاعا دهام ا   هاالفماه ماهاه اـه
اماههالهافجدهمؾهاػهها ػاع داي ه ػفهام هارضػافهفااهاػؽه  ئػدهجاػده,هاا ػ هاضػـهامد ناػ ه

هام  رؼهتراضهامد نا هفقتفؿها فما.ه. هامهرفضهاماههامؾهاهها اع داي هفاهـف
ه أ ػػ هام ا  ػػ هامد ناػػ وهايػػهه ا  ػػ ه اطػػفرةه ػػفها فمػػاهفأةدػػرهادادػػ هايػػههاهػػـف

ماهامرتطهتافهأ ع رهامهرفضهف ي طرى هاذهارا عها  ع رهت را  عهام ي طرهفاني ضه 
ه.ت ني  ضي 

فارجػػعهأى اػػ هىػػذههام يػػ طرةهإمػػاهأنيػػ ها  ػػ سهاػػههاهػػدارهأ ػػع رهام  ئػػدةه مػػاه
امهرفضوهإذه فهام افقعهأفهاا ػ فتهأ ػع رهام  ئػدةه مػاهامهػرفضهتاجػـهام يػ طرهاماػهه

ارهااقػػػراضهفىػػػذاه ػػػ ها ػػػ اهتػػػ مافازفهتػػػافهامع ئػػػدهااعػػػرضهميػػػ هام  ػػػرؼه ػػػفهجػػػراءهقػػػره
هفام ي طرةه.
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فةػػػذمؾها ةػػػفهمم  ػػػرؼهأفهاهمػػػؿهآدػػػ رهام يػػػ طرةهاالئا  ناػػػ ه ػػػفهطراػػػؽهانايػػػ جه ا  ػػػ ه
اقراضػا ه اا ظػ هغاػرهافهذمػػؾهاػؤدكهت م ه تػؿهامػاه ػػدـهاهػداـهتعػضهامهػرفضهام رتاػػ ه

م ةفنػػػ ته ا ظػػػ ههف ػػػفهام ػػػعبهاهػػػدارهام يػػػ طرةهاالئا  ناػػػ ه ػػػفهدففهام اػػػصهامػػػدقاؽ
اله.هف ػػاةففهام يػ طرهاالئا  ناػػ ها مػاهاذاه ػػ هزادتهKPMG, 2014: 74امهػرفضهل

قا  هامهرفضه اف ط هامنف اػ هفمةػفهامعفائػده ػاةففها مػاهااضػ أله,هفتػذمؾهااجػوهامعفائػده
 ػػػػفهيػػػػ ؿههامػػػػاهافهاةػػػػففهاقػػػػؿهإذه ػػػػ هأياػػػػ رهام  ػػػػرؼهاي ػػػػاضهام يػػػػ طرهاالئا  ناػػػػ 

هفموهاػػػػػػػػهه ػػػػػػػنؼهامهػػػػػػػػرفضه اف ػػػػػػػط هامنف اػػػػػػػػ االاا ػػػػػػػ ظهتن ػػػػػػػػت هأ ػػػػػػػغره ػػػػػػػػفهُأ ػػػػػػػ
(Hempel:2019:68)هفا ةفهمم  رؼهأاض هأفهاا ههن  وه فهامي  ئرهامي   ه.

تػ مهرفضه ػفهطراػػؽهج ػعهفااماػػؿهام عمف ػ تهاالئا  ناػػ همم هاػرضهف ػػفهطراػؽهامانفاػػعه
امجاػػدهاانفاػػعهامهػػػرفضهتا ػػػبهمػػرائاي هقط  اػػ ألهفجغراااػػ ألهاا ػػػههام  ػػرؼه ػػػفهاةػػدسه

هال.Deloitte, 2016: 9الهلRisk Congestionلهام ي طرة
 ثالثا:  مؤشرات قياس المخاطر االئتمانية  

إفهاادادهام ي طرهاالئا  نا هتدق هففضعه ؤمراتهفتا ن تها   ده ماهقا  ي هىهه فه
هإماه هام ي طر هاهماؿ هدـ هف ف هااي  هفامااةـ هامؾهام ي طر هإدارة ه ما هام    دة ا  فر

 ىـه ؤمراتهقا سهام ي طرهاالئا  نا ه ماهامنافهاآلاهه:هأدناه  افا اي هفاا دؿهأ
هاالقا  دكه .ٔ هامنم ط هقط   ت هامهرفضه ما ه ا ظ  هافزاع ه ف تا ن ت

 ت فرةهرتعه نفا ه.هه
تا ن ته فهافزاعهام ا ظ هإماها يا تهتض  فه انهه عهاادادهقا  هه .ٕ

امض  فه ندهآيرهاهااـهت فرةهرتعه نفا هفا يا تهتدففهض  فه انهه
. 

 ؤمراتهجفدةها  فؿهام عا دةهدايؿهامتنؾهفاؽهنظ ـهاانذارهامذكهااـه .ٖ
 ااا  توهت   هميرا ه ماهامنافهاما مهه:

 ن ت هام ا ظ هاالئا  نا هإماهإج  مههامفدائعه. -أ 
 افزاعهام ا ظ ه ماهقط   تهامنم طهاالقا  دكه. -ب 
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 ن ت هامهرفضهامغارهام ض فن هإماهإج  مههام ا ظ ه. -ج 
هامارةزات -د  ه ف ههتا ف هإما ها ؿ هق  دةههٕ٘اماه ه ف هارةدر %

رأ   ؿهامتنؾه فاءهة نتهاهه فرةهافظا  تهامتنؾهمد هامع اؿه
ه فره هاه هأف هائا  نا و هفا يا ت هرأ   ؿ هأ يـ همةؿ  ما

 ا فاؿه يام  ه.
ه -ه  هازاد هاماه هامارةزات ه ف هإج  ما  هامه  دةههٓٔتا ن ت ه ف %

 امرأ   ما هممتنؾهل عهاادادهادهأق االه.
هام ي   -و  هام ناظ  هن ت  هغار هاما يا ت هإج  مه هإما  ت

 ام ا دم هاههامهرفضهفاما يا تهام  ااه .ه
 ن ت هاما يا تهغارهام ناظ  ه/هإج  مههام ا ظ هاالئا  نا ه. -ز 
هإج  مههه -ح  ه/ هاا امي  هاه هام مةفؾ هامدافف ه ي   ت ن ت 

 ام ا ظ هاالئا  نا ه.
 ن ت هامع ئدهام افقعه ماهإج  مههامهرفضه. -ط 
 امع ئده ماهإج  مههامهرفضه.ههإج  مهه  اه -ي 

تا ن ته فه د هافااؽهامض  ن تهامه ئ  ه عهاما يا تهام  نفا همااداده هداره .ٗ
هإج  مهه ه ما هممض  ن ت هاما ما  هامها   هته    هااا  تي  هفااـ ه ام ي   ت

 اما يا تهام  نفا ه.
همض  فه .٘ هفضعااي  هااداد ها امـز هاماه هاالئا  نا  هاما الت هتعض ه ف اه رار

  ـه دادى وههههفاادادهأ ت بهاعدرهامداففهغارهام ناظ  ه.اناظ
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 فاا  هامههمةؿهاتافهأىـه ؤمراتهقا سهام ي طرهاالئا  نا ه:ه

 
 
 
 
 
 
 
ه
ه
ه
ه

 (1شكل )
 
 
 

 مؤشرات قياس المخاطر االئتمانية
 امت اد فام  دره:ه فهإ داده

ه
 (IFRS9)فحص التدقيق لمخاطر االئتمان عمى وفق المعيار المبحث الثالث: 

 لممصارف عينة البحث
ه اطمت تههههه ه د هاطتاؽ هااثهقا سهامي  ئرههIFRS 9مغرضهاماعرؼه ما  ف

هاالئا  فه هااصهم ي طر هق ئ   ها  اـ هاـ هاهد هامتاث, هاههام   رؼه ان  االئا  نا 

 المخاطر االئتمانية 

 المؤشرات المستعملة في القياس

 القروض إجمالي/  القروض أعباء صافي

 تحصيلها في المشكىك الذيىن مخصصات

 القروض إجمالي/ 

 تحصيلها في المشكىك الذيىن مخصصات

 المستحقة القروض/ 
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ه ت مره هتمةؿ هافجايي  هاـ ها ئم  هطراؽ ه ف هام عا ر ه اطمت ت هاطتاؽ ه  اف  م عرا 
ه ي طرهاالئا   هإدارة هفأق  ـ هو هامادقاؽهمإلداراتهامان اذا  هفاق  ـ هامه نفنا و هفا ق  ـ فو

امدايمههاههام   رؼهل ان هامتاثال,هفقدهاض نتهق ئ  هام اصهد د ه مره ؤاالألهاـه
هامي  ئره هتها س هام اعمه  هام عا ر ه اطمت ت هاطتاؽ ه د  هفااماؿ هقا س تفا طاي 

هاالئا  نا هام افقع هاههةؿه  رؼه فهام   رؼهل ان هامتاثاله
ه
هالٔجدفؿهله

همم   رؼهل ان هامتاثالIFRS9 ااصه ي طرهاالئا  فهفاؽه اطمت تهق ئ  ه

ام اطمت ته ماهفاؽه
IFRS 9 

ام ارةه
 ام  ما 

اممرؽهاالف طه ام ن فرهم  اد  ر  ف رهاماج رك  ترهامعراؽ
 امعراقههم  اد  ر

ق 
مطب

ه

ي 
جزئ

كل 
بش

ق 
مطب

ي 
جزئ

بق 
مط

ير 
غ

 

ق 
مطب

ه

ي 
جزئ

كل 
بش

ق 
مطب

 

بق
مط

ير 
غ

 

ق 
مطب

ه

ي 
جزئ

كل 
بش

ق 
مطب

 

بق
مط

ير 
غ

 

ق 
مطب

ه

ي 
جزئ

كل 
بش

ق 
مطب

 

بق
مط

ير 
غ

 

ه ي صه ٔ فجفد
هام افقع ه هاالئا  نا  ممي  ئر

ه فتا بههIFRS9فاؽ
هام افقع ه هاالئا  نا  امي  رة
هفاماعرضه هاماعدر فااا  ما 
االئا  نهه ندهاماعدرهفن ت ه

هامي  رةهت ااراضهاماعدر.

2118   √  √  √    √  

  √   ه√   √ √   2119

 √ه √  2121

  

 ه√

 

√ 

  

هاا هٕ ه ف هاالا  ح .
ارةازاتهى   ه فهامي  ئره

 ام اا م هاههاالئا  فه

2118   √ √   √   √   

   √ ه √   √ه√ ه 2119

2121 √   √   √   √   

هاالا  حهٖ ه ف هامااهؽ .
هام رىفن ه ها  فؿ  ف

 ت م هفقا ي هامةض  فه فه
هى   ه ه ؤمراأل هاهدـ  فؼ

ه رةزههام  مه.م د ه    ه

2118   √   √   √   √ 
2119   √   √   √   √ 
2121 

  

√  

 

√ 

  

√ 

  

√ 

 √   √   √   √   2118.هاهااـهج اعهادفاتهامدافهٗ



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العذد /رابع المجلذ ال / رابعةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 

 1589 

هاني ه ه ما ام  ن  
هت مةم  ه ه  ما   فجفدات
هطراه ه هت  ايداـ ام ط رة

هام  ئدةهام ع م ه.

2119   √   √   √   √ 
2121 

  

√ 

  

√ 

  

√ 
  

√ 

هامدفرا ه٘ هاماه رار ه . ا تع 
هارفعه هقتؿ ه ف فام نفا 
هةؿه ها م  ه ف ام  رؼ
ها دادااوه هف ت م   ؤا ف

هفا نا يـه

2118  √   √   √   √  

 ه√  ه√   √ هه√  2119

2121 √  

 

√  
 

 √ 

 

√ 

  

هامها  هٙ هاغارات هاظي ر .
هام  ما ه همم فجفدات امع دم 
هامم  ؿه هامديؿ هي ؿ  ف

امم  ؿهااليره,هاهههامديؿه
ها يرهفهتنفدهاهفؽهام مةا 

2118 √   √   √   √   

   √   √  ه√ه  √ 2119

2121 √  
 

ه√

  

√  

 

√ 

  

هٚ هاال فؿه. هج اع ادراج
ام  ما هفاماههايضعهمها سه
هام افقع ه هاالئا  نا  امي  ئر
هام ي طرةه هدرج  فاؽ
هاا مي ه هاماه االئا  نا 

هاال ؿهام  مهه

2118   √   √   √   √ 
 √   √  ه√   √   2119
2121 

  

√ √ 

  

 √هه

 

 √ه

هامي  ئرهٛ هااا  ب .
ميرْاهاهههٕٔاالئا  نا هم دةه

هاماهراره ها داد ا راخ
هاهعه هاماه هام  ما  مي فؿ
ه فه هاالفما هام رام  ض ف

هاما ناؼهاالئا  نهه.

2118   √   √   √   √ 
 √   √  ه√   √   2119
2121 

  

√ √ 

  

 √ ه √ ه

هامي  ئرهٜ هااا  ب .
االئا  نا ههمة  ؿهامع رهاهه
هاماهراره ها داد ا راخ
مي فؿهفهاماههاهعهض فه
ه فه هامد نا  ام رام 

هاما ناؼهاالئا  نهه

2118   √   √   √   √ 
 √   √  ه√   √   2119

2121 

  

√ √ 

  

 √هه √هه

هامي  ئرهٓٔ هااا  ب .
همة  ؿه هام افقع  االئا  نا 

2118   √   √   √   √ 
2119   √   √   √   √ 
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ه ها راخ هاه ا دادهامع ر
همي فؿه هام  مه اماهرار
هض فه هاهع هفاماه ام  ما 
هةفني ه هامد مد  ام رام 

ه ه اعدرة غارهه–ا تات
ه ناظ  

2121 

  

√ √ 

  

 √ ه √ ه

هتي  ئرهٔٔ .اال اراؼ
هق ئ  ه هض ف االئا  ف
هافه هفامي  ئر االرت ح
هامي  ئره ها اع دة  ة  ب
هاعداؿه هااطمب فامذك

هم ي صهامي  رةه

2118   √   √   √   √ 
2119   √   √   √   √ 
2121 

  

ه √
 

ه √

 

ه √

 

ه√

.ها ا  دهطراه هااا  ما هٕٔ
هي  ئره هقا س هاه اماعدر
هفاماهه هام افقع  االئا  ف
ه ماه ن ركهااا  ما ه اهـف
اماعدرهفهن ت هامي  رةه نده
هذمؾه هاه هت   هل اماعدر

هامض  ن تهام  ايد  هاله

 √   √   √ ه √   2118

 √   √   √ ه √   2119

2121 
  

√ √ 

 

  

 

هه√

 

√ 

هامي  ئرهٖٔ هقا س .
ه ماه هام افقع  االئا  نا 
هضرفرةه ا  سهاج اعهه ع
هامذكه هاال مفب اياا ر
هاال فؿه هاا ؿ هاف ااطمب
هائا  فه ه ي طر ام  ما 
ه ؤمراته هفاؽ  ام تي 

ه عان ه.ه

2118   √   √   √   √ 

 √   √  ه√   √   2119

2121 

  

 √ه√

  

هه√هه

 

ه√

هت مرجفعهاماه ج تهام  رؼههامت اد فام  دره:هإ داده
 ثبات و صدق قائمة الفحص  -1
هام  هه ه ع  ؿ هطراؽ هام اصه ف هق ئ   ه دؽ هدت تهف ه  اف  هأدن ه اعرضهامجدفؿ

هاا اعهت  اف ه هإذها اظه فهامجدفؿهأفهق ئ  هام اصه ةرفنت خهفه ع  ؿهام دؽ,
  اف ه دؽهال.هة  هأني هاا اعهت0.910دت تهةتارهإذهتمغتهقا  ه ع  ؿهام  هةرفنت خهل
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الجدول ال,هة  هاههامجدفؿهاالاه:هههههههههه0.953ةتارهاذهتمغتهقا  ه ع  ؿهام دؽهل
(12) 

 قيمة معامل الفا كرونباخ  ومعامل الصدق لعبارات قائمة الفحص
ه ع  ؿهام دؽههام  هةرفنت خه ددهام هرات

13 0.910 0.953 
 SPSSت مرجفعهإماه يرج تهترن  جههامت اد فام  دره:هإ داده

قياس األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و االىمية النسبية و معامل  -2
 االختالف لعبارات قائمة الفحص

هفهه هامن تا  ها ى ا  هف هام عا رك هفاالناراؼ هاما  تا  ها ف  ط هأدن ه اعرضهامجدفؿ
ه ه اطمت ت هفاؽ ه ما هاالئا  ف ه ي طر هااص همه ئ   هااليا ؼ ه IFRS9 ع  ؿ

 الهنه طهم  اف ه طتؽٖ ت رةهوهفقدهاـه نحهلهٖٔمم   رؼهل ان هامتاثالهفامذكه دماوه
جزئهوهفأياراألهاـه نحه تمةؿ الهنهط هم  اف ه طتؽٕة  ؿوهاههاافهاـه نحهل تمةؿ

هغارٔل هم  اف  هنهط  ه د ه  طتؽ ال هم عرا  ه  افا ت هد د  هفضع هاـ هفقد ا    أل.
 ض فهادفدهام ئ تهاما ما :هاماطتاؽهاههام   رؼهامعراقا ه ان هام اص

 ا ما قا   ادنا قا   طفؿهام ئ ه=ه
 دد ام  افا ت

   =ههه     

 
ه0.667=هه

هفا بهامجدفؿهأدن هه
ه

 (13الجدول)  
 مستويات التطبيق من عدميا

هادفدهاماطتاؽه فه د وهه  افا تهاماطتاؽه
 1.667ه -ه1هغاره طتؽه

ه2.333ه1.668 - ه طتؽهتمةؿهجزئه
 3ه-ه2.334ه طتؽه

هSPSSت مرجفعهإماه يرج تهترن  جههامت اد فام  دره:هإ داده
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 (14جدول )
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالىمية النسبية ومعامل االختالف قائمة فحص 

 ( لممصارف )عينة البحث( IFRS9مخاطر االئتمان عمى وفق متطمبات المعيار )
 
 

المتطمبات عمى 
 وفق المعيار

(IFRS9) 
 

ابي
حس

ط ال
وس

ال
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بية
نس

ة ال
ىمي

اال
الف 

الخت
ل ا

عام
م

مية 
الى

ب ا
حس

سل 
سم

ت
الف 

الخت
ب ا

حس
سل 

سم
 ت

ق 
مطب

 

زئي
 ج

شكل
ق ب

مطب
 

ق   
مطب

ير 
 غ

 8 0 24 4 2 0.351 0.833 0.879 2.5  1العبارة 
 8 0 24 4 2 0.351 0.833 0.879 2.5 2العبارة 
 32 0 0 1 9 0 0.333 0.00 1.00 3العبارة 
 32 0 0 1 8 0 0.333 0.00 1.00 4العبارة 
 4 19 9 3 3 0.290 0.718 0.627 2.156 5العبارة 
 4 4 24 2 1 0.269 0.875 0.707 2.625 6العبارة 
 24 3 5 5 6 0.537 0.468 0.756 1.406 7العبارة 
 25 2 5 6 7 0.546 0.458 0.751 1.375 8العبارة 
 24 3 5 5 6 0.537 0.468 0.756 1.406 9العبارة 
 24 2 6 8 4 0.556 0.479 0.800 1.437 11العبارة 
 26 1 5 7 5 0.554 0.447 0.745 1.343 11العبارة 
 25 1 6 9 6 0.566 0.468 0.797 1.406 12العبارة 
 25 1 6 9 6 0.566 0.468 0.797 1.416 13العبارة 

 SPSSت مرجفعهاماه يرج تهترن  جههامت اد فام  دره:هإ داده
ا اظه فهامجدفؿها  هه,هتي فصهامعت رةها فماهفامد نا هأفهىن ؾهمتوهاا  ؽهتافهه

هامف طه هتم  هام اطمت تهإذ ها اا  ء ه ما هام تافد  هام دة هامتاثهي ؿ ام   رؼه ان 
هامت مغ هل٘.ٕاما  تههل هامن تا  هذمؾها ى ا  هاؤةد هإذ هفهىفهةتارهن تاْ  اهه%الهٖٛال

هل ه ع  ؿهااليا ؼهامت م  هاماتهتافهام   رؼهافؿهٖٔ٘.ٓاافهاؤةد هفجفد ه دـ ال
ه ع  ؿه هااث ه ف ها م مي  هتم  هإذ هاالير  هت معت رات ه ه رن  هامعت رااف هى ااف ا اا  ء
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اله,هفىذاهادؿه ماهافهىن ؾهافجوهةتاره فهقتؿهام   رؼه ان هامتاثهٗااليا ؼهل
جفده ي صهممي  ئرهاالئا  نا هام افقع ,هام اعمه هتفههIFRS 9نافهاطتاؽه اطمت ته

فارجعهذمؾهإماه عههامتنؾهام رةزكه فهي ؿهمج فهاال اد ؿهامارةازه ماهفضعهىذاه
هام ي صهمم   رؼهاماج را هامي   .ههه

هامتاثه هام   رؼه ان  هتاف هاا  ؽهةتار هاا اظهافهىن ؾ هامد مد  هت معت رة هااعمؽ اا  
ها اا هام تافد ه ماه دـ هتم هامف طهاما  تههي ؿهام دة هاذ هامعت رة   ءه اطمت تهىذه

%الهاههاافهاؤةدهٖٖالهفهىفهقماؿهن تاْ هإذهاؤةدهذمؾها ى ا هامن تا هامت مغ هلٓٓ.ٔل
هاطتاؽهىذههٓ ع  ؿهااليا ؼهامت م هل هاماتهتافهام   رؼهافؿه دـ هفجفد ه دـ ال

ال,هة  هٔيا ؼهلامعت رةه ه رن هت معت راتهاالير هاذهتم ها م مي ه فهااثه ع  ؿهاال
ف فهي ؿهااماؿهاالئا  فهام  راههمم   رؼه ان هامتاثهأفهىن ؾههامت اد فالاظه

 دـهم  اا هاا  هايصهاالا  حه فها  فؿهام رىفن هةض  ن تهفىذاه  هاـهارمارهه
هتعضه هفاه همم  رؼهة اا  هام هد   هامض  ن ت هاةف همـ هاماه همتعضهاممرة ت   ته 

هاالئا  فهامنهدكهتةدار.ههههها اا فهاةففهقا اي هأقؿه ف
هامتاثهي ؿهام دةه هاا  ؽهةتارهتافهام   رؼه ان  هان اظهفجفد هامراتع  هامعت رة أ  

الهفهىفهٓٓ.ٔام تافد ه ماه دـها اا  ءه اطمت تهىذههامعت رةهاذهتم هامف طهاما  تههل
هل هامت مغ  هامن تا  هاالى ا  هذمؾ هاؤةد هإذ هن تاْ  ه ع  ؿهٖٖقماؿ هاؤةد هااف هاه %ال

هامعت رةهاله دـهفجفدهٓااليا ؼهامت م هل ها اا  ءهىذه اماتهتافهام   رؼهافؿه دـ
هااليا ؼهل ه فهااثه ع  ؿ ها م مي  هتم  هت معت راتهاالير هاذ هالاظهٔ ه رن  ه,إذ ال

ف فهطراؽهااماؿهامهفائـهام  ما ه نذهاناه ؿهام   رؼه ان هامتاثهاماهاطتاؽههامت اد ف
اتهامدافهلهامهرفضهفام نداته ع اارهاالت غهام  مههامدفما همـهاهاـهأ فمي هام  ما هفادفه

اميزان هفهام نداتهاماةف ا هالهت مةم  هام ط رةهت  ايداـهطراه ه عدؿهام  ئدةهام   ؿهفه
هامت اد فذمؾهنااج ه دـهافاره فؽهنمطه  ع رهام  ئدةهاههامتائ هامعراقا ه,هة  هالاظه

هماط هاال   ا  هام عفق ت ه ف هاعد هام  ئدة ه  ع ر هنمط  هأ فاؽ هفجفد ه دـ تاؽههأف
هام عا ر.
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هامتاثهي ؿه هاة فهىن ؾهاطتاؽهجزئهه فهقتؿهام   رؼه ان  هامي     هامعت رة أ  
هل هاما  ته هامف ط هتم  هاذ هامعت رة هم اطمت تهىذه هام تافد  هجادهٙ٘ٔ.ٕام ارة هىف هف ال

هل هامت مغ  هامن تا  هذمؾهاالى ا  هاؤةد هاذ ه ع  ؿهااليا ؼهٔٚن تاْ  هاههاافهاؤةد %ال
هل هٜٕٓ.ٓامت م  ه دـ هتم هال هاذ هام هرة هىذه ها اا  ء هافؿ هام   رؼ هتاف هامات فجفد

هااليا ؼهل ه ع  ؿ هااث ه ف هٖا م مي  هااثهالاظ هااماؿههامت اد فال, هطراؽ ف ف
االئا  فهامنهدكهمم   رؼه ان هامتاثهأفهىن ؾهن فذجهال ا  رةه عدةه فهقتؿهامتنؾه

لجادهوه اف طهوهام رةزكهم ا تع هها م هةؿه ؤا فهف ت م ها دادااوهفا نا يـها به
هدففهام اف طهوهردكءهوهي  راله.ه

تي فصهامعت رةهام  د  هاهدهة فهىن ؾهاا  ؽهةتارهتافهام   رؼه ان هامتاثهي ؿه
الهفهٕ٘ٙ.ٕام دةهام تافد ه ماها اا  ءه اطمت تهىذههام هرةهاذهتم هامف طهاما  تههل

ههاافهاؤةده ع  ؿه%الها٘.ٚٛىفه  مههن تاْ هإذهاؤةدهذمؾهاالى ا هامن تا هامت مغ هل
اله دـهفجفدهاماتهتافهام   رؼهافؿها اا  ءهىذههام هرةهاذهٜٕٙ.ٓااليا ؼهامت م هل

هااليا ؼهل ه فهااثه ع  ؿ ها م مي  هالاظهٕتم  هإذ ف فهطراؽهامهفائـههامت اد فال,
هامديؿه هق ئ   هض ف هامع دم  هامها   هاماغارات هاظي رى  هامتاث ه ان  همم   رؼ ام  ما 

هتاطتاؽه اطمت تهامم  ؿهااليرهفت هامازا ْ  هتي فصهIFRS9نفدهاهفؽهام مةا  هأ   .
امعت رةهام  تع ها فهام   رؼه ان هامتاثهي ؿهام ارةهام تافد ههمـهاطتؽهه اطمت ته

هل هامف طهاما  تههامت م  هاؤةده ه   هفىذا هتمةؿهة  ؿ, هام هرة هفهىفهقماؿهٙٓٗ.ٔىذه ال
هل هامت مغ  هامن تا  هذمؾهاالى ا  هاؤةد هاذ ه ع  ؿهااليا ؼهٙٗن تاْ  هاههاافهاؤةد %ال

هل هتم هٖٚ٘.ٓامت م  هاذ هام هرة هىذه ها اا  ء هام   رؼهافؿ هتاف هاماتهةتار هفجفد ه ال
مهفائـهاف فهي ؿهااماؿههامت اد فال,هة  هالاظه٘ا م مي ه فهااثه ع  ؿهااليا ؼهل

هقتؿه ه ف هام هرة ه اطمت تهىذه هتاطتاؽ هامازاـ هىن ؾ هامتاثهانو همم   رؼه ان  ام  ما 
 ماهي ؼهتها هام   رؼهاماههطتهتههٕٕٓٓل  رؼه ف رهاماج ركالهي ؿه  ـه

ه اطمت تهقا سهامي  ئرهاالئا  نا هام افقع هتمةؿهجزئه.
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هامد  ن هاإفهام   رؼه ان هامتاثهي ؿهام دةهام تافد ههمـهاطتؽهه تي فصهامعت رة
الهفىفهٖ٘ٚ.ٔم هل اطمت تهىذههامعت رةهتمةؿهة  ؿ,هفىذاه  هاؤةدههامف طهاما  تههامت 

هل هامت مغ  هامن تا  هاالى ا  هذمؾ هاؤةد هاذ هن تاْ  ه ع  ؿه٘ٗقماؿ هاؤةد هااف هاه %ال
الههفجفدهاماتهتافهام   رؼهافؿها اا  ءهىذههام هرةهاذهتم هٙٗ٘.ٓااليا ؼهامت م هل

هل هااليا ؼ ه ع  ؿ هااث ه ف هأفهٙا م مي  هام اص هق ئ   هي ؿ ه ف هفا اظ ال,
ه اط هطتهت هامتاث ه ان  هام ا دم هام   رؼ هام افقع  هاالئا  نا  هامي  ئر هقا س مت ت
ه ه ماههٕٔت اا  بهامي  ئرهاالئا  نا هم دة هااا  تي  هتمةؿهجزئههنااج ه دـ ه ميرْا

هج اعهاما  ت تهاماههاديؿهض فهنط ؽهاالاا  به.
هاطتؽهه همـ ه هام تافد  هام ارة هي ؿ هامتاث ه ان  هام   رؼ ها ف هاما  ع  هامعت رة أ  

الهفهٙٓٗ.ٔرةهتمةؿهة  ؿ,هفهىذاه  هاؤةدههامف طهاما  تههامت م هل اطمت تهىذههام ه
هل هامت مغ  هامن تا  هاالى ا  هذمؾ هاؤةد هاذ هن تاْ  هقماؿ ه ع  ؿهٙٗىف هاؤةد هاههااف %ال

هاذهٖٚ٘.ٓااليا ؼهامت م هل هامعت رة الههفجفدهاماتهتافهام   رؼهافؿها اا  ءهىذه
 فهي ؿهق ئ  هام اصهأنوههال,هاذها اظ٘تم ها م مي ه فهااثه ع  ؿهااليا ؼهل

ىن ؾه دـهامازاـهتاطتاؽه اطمت تهقا سهامي  ئرهاالئا  نا هام افقع هام ا دم هت اا  به
هج اعه ه ما هااا  تي  ه دـ هنااج  هجزئه هتمةؿ هامع ر ه د  ه ما هاالئا  نا  امي  ئر
اما  ت تهاماههاديؿهض فهنط ؽهاالاا  بهفهاقا  رى ه ماهلاما يا تهاالئا  نا ه

هتها هاما  ت تهام ا دم هلهفدائعهمد هام   رؼ,هام ت  مرةهفهغارهام ت مرةهاله  اتعداْ 
ه فجفداته  ما هت مةم  هام ط رةال.

هاطتؽهه همـ ه هام تافد  هام ارة هفي ؿ هامتاث ه ان  هام   رؼ ها ف هامع مرة هامعت رة أ  
فهالهٖٚٗ.ٔ اطمت تهىذههام هرةهتمةؿهة  ؿ,هفهىذاه  هاؤةدههامف طهاما  تههامت م هل

هل هامت مغ  هامن تا  هاالى ا  هذمؾ هاؤةد هاذ هن تاْ  هقماؿ ه ع  ؿهٚٗىف هاؤةد هاههااف %ال
هل هامت م  هامعت رةهٙ٘٘.ٓااليا ؼ هىذه ها اا  ء هافؿ هام   رؼ هتاف هامات هفجفد ه ال

ال,هة  ها اظهٛ ه رن هت معت راتهاالير هاذهتم ها م مي ه فهااثه ع  ؿهااليا ؼهل
ه د هىن ؾ هانو هام اص هق ئ   هي ؿ هامي  ئرهف ف هقا س ه اطمت ت هتاطتاؽ هامازاـ ـ
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االئا  نا هام افقع هام ا دم هت اا  بهامي  ئرهاالئا  نا ه ماه د هامع رهتمةؿهجزئهه
هفه هاالاا  ب هنط ؽ هض ف هاديؿ هاماه هاما  ت ت هج اع ه ما هااا  تي  ه دـ نااج 

هت ه  اتعداْ  هال هام ت مرة هغار هف هام ت مرة هاالئا  نا  هلاما يا ت ه ما ها هاقا  رى 
اما  ت تهام ا دم هلهفدائعهمد هام   رؼ,ه فجفداته  ما هت مةم  هام ط رة,ه فجفداته
ام  ما هت مها  هامع دم ه فهي ؿهامديؿهامم  ؿهاالير,هامذ ـهام دان هض فهام فجفداته

هاالير ال.
أ  هامعت رةهاما دا ه مرها فهام   رؼه ان هامتاثهي ؿهام ارةهام تافد ههمـهاطتؽههه

الهفهٖٖٗ.ٔتهىذههام هرةهتمةؿهة  ؿ,هفهىذاه  هاؤةدههامف طهاما  تههامت م هل اطمت 
هل هامت مغ  هامن تا  هاالى ا  هذمؾ هاؤةد هاذ هن تاْ  هقماؿ ه ع  ؿهٗٗىف هاؤةد هاههااف %ال

الهفجفدهاماتهتافهام   رؼهافؿها اا  ءهىذههامعت رةه ه رن هٗ٘٘.ٓااليا ؼهامت م هل
ه ف هتم ها م مي  ها اظهف فهٚااثه ع  ؿهااليا ؼهلهت معت راتهاالير هاذ هة   ال,

هت ي صهي  ئره هام هرة هىذه هم اطمت ت هاطتاؽ ه دـ هىن ؾ هام اصهمف هق ئ   ي ؿ
هام افقع هفاال اراؼهتركه ة  بها اردادهجزءه فهام ي صهض فهق ئ  ه االئا  نا 

هاالرت حهفامي  ئر,هان  هق ـهتانزامي ه فها  بهاي ا  ته انف  .ه
هامد ن هامعت رة هاطتؽههأ   همـ ه هام تافد  هام ارة هامتاثهي ؿ ا ه مرها فهام   رؼه ان 

الهفهٙٓٗ.ٔ اطمت تهىذههامعت رةهتمةؿهة  ؿ,هفهىذاه  هاؤةدههامف طهاما  تههامت م هل
هل هامت مغ  هامن تا  هاالى ا  هذمؾ هاؤةد هاذ هن تاْ  هقماؿ ه ع  ؿهٙٗىف هاؤةد هاههااف %ال

هاذهالههفجفدهاماتهتافهام  ٙٙ٘.ٓااليا ؼهامت م هل هامعت رة  رؼهافؿها اا  ءهىذه
ال,هاذها اظه فهي ؿهق ئ  هام اصهمم ارةهٜتم ها م مي ه فهااثه ع  ؿهااليا ؼهل

همطراه هااا  ما هاماعدره ام تافد هانوهام   رؼه ان هامتاثهقدهاا اته فهاطتاهي 
هاههااا  بهامي  ئرهاالئا  نا هام افقع ه.
هام   رؼ ها ف ه مر هامد مد  هامعت رة هاطتؽههأ   همـ هام تافد  هام ارة هامتاثهي ؿ  ان 

الهفىفهٙٓٗ.ٔ اطمت تهىذههامعت رةهتمةؿهة  ؿ,هفىذاه  هاؤةدههامف طهاما  تههامت م هل
هل هامت مغ  هامن تا  هاالى ا  هذمؾ هاؤةد هاذ هن تاْ  ه ع  ؿهٙٗقماؿ هاؤةد هااف هاه %ال
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ت رةه ه رن هالهفجفدهاماتهتافهام   رؼهافؿها اا  ءهىذههامعٙٙ٘.ٓااليا ؼهامت م هل
ه فهااثه ع  ؿهااليا ؼهل هتم ها م مي  ها اظهف فهٜت معت راتهاالير هاذ هة   ال,

ه ماه هام افقع  هاالئا  نا  همها سهامي  ئر هامازاـ ه دـ هىن ؾ هأف هام اص, هق ئ   ي ؿ
ه نده هام عا ر هنصه ماي  هاماه هام ؤمرات ه ما هاال ا  د هضرفرة ه ع هاج اعه ا  س

هامذ هاماج اعه هاال مفب هائا  فهاياا ر ه ي طر هام  ما  هاال فؿ هاا ؿ هاف هااطمب ك
 ام تي همةؿها ؿه  مهه فهاجؿهااا  بهااا  ما هاماعدرهام فضا هاههام ع دم هاماهه

ه.هIFRS 9ام دتهتي هاعما  تهامتنؾهام رةزكهام اعمه هتاطتاؽ
هتعدهااماؿهامنا ئجها  هه,هااضحهمن هأفهامف طهاما  تههاج  مههامعت راتهامد د ه مر

هل هأفهٚٛ٘ٙ.ٔتم  هامهفؿ ها ةف هاإنو هامتاث همم   رؼه ان  هام تافد  هام ارة هي ؿ ال
الهزامتهغاره طته ها    ألهاههام   رؼه ان هام اصه,هفالهافجدهه IFRS9 اطمت ته

اطتاؽهتمةؿها  ؿهمها سهامي  ئرهاالئا  نا هام افقع ه فهقتؿهام   رؼه ان هامتاثوه
هجداه.هفىفه  هاجعؿه ي طرهاالئا  فه را ع 

تع ؿهااما تهإض اا ه فهمرني ههامت اد ففمغرضهامارةده فه ا هامنا ئجهأ  ههق ـه
الهوه فهTافهاؤةده  هاـهاماف ؿهاماوه,هف فهىذههامااما تهااض اا ها ايداـهايات رهل

هاجؿهامارةده فه ا هامنا ئجها  هه,هفة  هاههامجدفؿهأدن هه:
 ( 15الجدول)

 الفروقات المعنوية  
  عنفا ه Tقا  ههامتا ف

 IFRSاطتاؽه اطمت تهه
ه9

 0.080ه1.813

 SPSSت مرجفعهاماه يرج تهترن  جههامت اد فام  دره:هإ داده
اله0.080الهامت مغ هلTتن ءاه ماهامجدفؿها  هه,هااضحهمن هانوهنااج همعدـه عنفا هلهه

ه هام عنفك هامدالم  ه  اف  ه ف هأةتر ه٘ٓ.ٓفىه هارفؽهه هافجد هال هإنو هامهفؿ ها ةف مذا
,هفت ما مههالههIFRS9 عنفا هتافهام   رؼه ان هام اصه فهااثهاطتاؽه اطمت ته
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 فهااثهقا سهامي  ئرهاالئا  نا هام افقع ه فههIFRS 9افجدهاطتاؽهة  ؿهم اطمت ته
هقتؿهام   رؼهل ان هامتاثال.ه

ه
ههفاهههههه هاف ؿ هاالا  ئه هامااماؿ هة  ؿههامت اد فضفء هاطتاؽ هلالافجد هأنو: إما

ه فهااثهقا سهامي  ئرهاالئا  نا هام اهفقع الهههههIFRS9م اطمت ته
ه

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات 
 أوال: االستنتاجات 

هام افقع هفاؽه .ٔ ام عا دةههIFRS 9افاره اطمت تهقا سهامي  ئرهاالئا  نا 
فاضاْ ها   ده راقبهاما  ت ته ماهفضعهاجراءاتهها ماهام ت دئ,ههاط ره

ادقاؽهفاضا ها   دههاههامااهؽه فه ا ها ناؼهام فجفداتهام  ما هفه
ا جاؿه  ما تهامتاعهفاممراءهام اعمه هتي هفاظي رهاغاراتهامها  هامع دم هاهه

هني ا هام ن هت فرةه ااا .
هان اذهااا جه راقبهاما  ت تهام .ٕ هه ند هام يا رة هةتاره فهامعان ته اهاجـ

اجراءاتهامادقاؽهام اعمه هت مااهؽه فهطراه هاالاا  بهام اتع هاههن فذجه
ه فهاجؿه هامنا ئجهام  ايرج  ه فه ا  هامارةد هف ي  ئرهاالئا  فهام افقع 

هامف فؿهاماهامارةادهام عهفؿهافؿهيمفهامنا ئجه فهااليط ءهامجفىرا .
ه راقبهاماه .ٖ هان اذههااا ج ه ند هففقتهاطفؿ هاجراءاتهاةدر هاراهو   ت تهف

هاماه هاما ج  هت تب هام افقع  هاالئا  نا  هت مي  ئر ه هام اعمه  هاما ةاد يد  ت
امااهؽه فه د هاةا  ؿهفهدق هفه فدفقا هام عمف  تهاما رايا هفهاما ما هفه

هام  اهتما هفهطراه هاالاا  بهفهامنا ئجهام  ايرج .
هيد  .ٗ هاهرار ها داد هامارةادهااطمب هميد  ت ه ه ااسه عان  هفجفد هامارةاد  ت

مغرضهاهداـهاهااـه فضف ههفم  ؿه فه فضفعهام ي  ه,ه ماهأفها ا زه
هىذههام ه ااسهت م  ئ  هفام  يف ا هفام فدفقا ه.
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افاجوهام   رؼهل ان هامتاثاله عفت تهاههقا سه ي طرهاالئا  فهفاؽه .٘
هل هامدفمه هام  مه هاالت غ ه دIRFS9 عا ر ه ني  هامةارفنههال هنظ ـ هفجفد ـ

ه اي صهوهف دـهافاارهق  دةهتا ن تها  اما همةؿهائا  فه  راهه.
هت م ؤمراتهفهام عمف  تهام  اهتما هام  ايد  هاههااا  به .ٙ ا  بهاالدارة

ه ماه راقبه هاؤدر هامة اا  هاالدم  هافار ه دـ هف هام افقع  هاالئا  نا  امي  ئر
هامني ئه.اما  ت ته ندهاتداءهرااوهاههاهرارهه

 ثانيا: التوصيات 
ه فهي ؿهدرا  هه .ٔ هاههاعما  او هامتنؾهام رةزكهامعراقههامنظر هاعاد هاف ضرفرة

IFRS 9لا دفاتهام  ما الهف  هاراتطهتوه فه اطمت تهاما ناؼهفهامها سهفهه
هاعدا ته ماه هإجراء هممنظرهاههإ ة نا  هام افقع  ااا  بهامي  ئرهاالئا  نا 

ه اغارات هفاؽ ه ما ه عفت تههام عا ر هاهمؿ هاف همرني  ه ف هام اما , امتائ 
ه   ه هاهه فؽهامعراؽهميفراؽهام  ما  هام   رؼهام درج  اماطتاؽهاماههافاجو

هاداعي هاماه دـهاالمازاـ.
ماا اؿهفاهدارهام ي طرههIFRS9ضرفرةهاطتاؽه عا رهاات غهام  مههامدفمهه .ٕ

هرؼهل ان هامتاثال.االئا  نا هام  راا هام افقع هته دهاماافطهمي هاههام   
ه .ٖ ه ما هاما  ت تانتغه ه بءهه راقب هاي اؼ هامارةاد هتيد   هامه ئـ ام   رس

ام  ؤفما ه فه  اهووهفاهماؿهام ي طرهام راتط هت  ئفمااوه فهأدائوهميد  ته
امارةادوهأفهاهفـهتاهااـهام ي طرهام راتط هتهتفموهاهداـهىذههاميد  هتعن ا ه عه

بهاماةماؼهتدق هفا ايداـهاممغ هامااذارا هاادادهمرفطهاهداـهاميد  هاههيط 
ه ندهاماهراره فهأداءهىذههاميد  ه عهاادادهام  ايد افهام راهتافهإفهأ ةف.

هممها ـه .ٗ هامه نفناافهف    دايـ هامعم ههفامع مههمم ا  تاف هامارىاؿ هزا دة ضرفرة
هاالقا  دا ه هاماطفرات هظؿ هاه هأ تاتهضرفرة هفاماه هامارةاد هيد  ت ترداء

هام ا  بهامه نفنههت ما فؿه ماهاممي داتههفاماهنا و فذمؾه فهطراؽهإمزاـ
هام ينا هام ؤىم هفاماهها ةنوه فهأداءهامؾهاميد  تهاههظؿهاماطفراتهاماهنا .
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ضرفرةهاتنههام نظ  تهام ينا هفامجي تهام  ؤفم ه فه  ؿه ين هامادقاؽهاههه .٘
امعراؽها دادهترا جهادراتا همارىاؿهام ا  تافه م ا ألهف  ما ألهفت فرةه رةزةه فه

هفا   اؿهاطتاهوه.هIFRS9 اطمت ته
هامي رجهه .ٙ هامادقاؽ هف ة اب هام ينا  هفاممرة ت هامعراقا  هامج  ع ت هتاف امان اؽ

تاطتاؽه ع اارهام ا  ت هفامادقاؽه فهأجؿهاماعراؼهتيد  تهامارةادهفام مز  ه
فدفرى هاههاماده فهام ي طرهاالئا  نا هام  راا هوهفذمؾهت امزاـهتاادادهاده
ها طراؼه ه ف ه ةفن  هجي  هطراؽ ه ف هامارةاد هيد  ت ه يرج ت همجفدة أدنا

هام  ته .
ه

 المصادر
دارةهام ؤ   ته .ٔ ه"اما فاؿهفا  ام  ما ه,هدارهفائؿهممنمرهفامافزاعوهاا د, تدهامفى به,

ه.ٕٛٓٓامطتع ها فماهوه   ف.ه
هل .ٕ ه جاد هو ه  رؼهٜٕٓٓاالمهر هإما هاام رة ه ع هام  راه هاالئا  ف ال" ي طر

امراادافهفام   رؼهام اي   هاههامعراؽ"وهدتمفـه  مههاههإدارةهام   رؼوهةما ه
هاادارةهفاالقا  دوهج  ع هتغداد.

ه مههل .ٖ هت زؿال"اادارهٕ٘ٓٓتدرافو هاههظؿ هام  راا  همم ي طر هاماداد  ه جم هIIة "و
هوهامرافهامد نهوهتارفت.ٖٓٓااا دهام   رؼهامعرتا وهامعدده

امجزائرك,هن ئؿهر فؿه عاد,لام ا   هامنهدا هفأدرى هاههاالئا  فهام  راهال,هر  م ه .ٗ
 .ٕٛٓٓ  ج اار/امةما هاماهنا هاادارا ه,هتغداده.ه

هفامدفه .٘ ه داك ها ف ها ح هو هلاما انه هامرا ف ه تد ه ؤاد هو هأدارةههٕٓٔٓرك هو ال
ه هطتع  ه ع  ر هفأ اراااجه هة ه ه ديؿ هممنمرههٔامتنفؾ هامعم ا  هاما زفرك دار

  . ا ردفه–فامافزاعه   فه
ه    نهل .ٙ ها ز  تهٕٚٓٓامان ههو هم فاجي  هام ي طر هادارة هأنظ   هتن ء ال"أى ا 

ها ها ز   هافؿ هامدفمه هامعم ه هام ماها هام  ما "و هام ؤ   ت هفاالقا  دا هاه م  ما 
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ه هف مـف هاالقا  دا  هامعمفـ هةما  ه ت سو هارا ت هج  ع  هامدفما و هفامافة   امدفما 
هاما ااروه طاؼوهامجزائر.

ه ا فل .ٚ ها اف ه  ما هٜٕٓٓامزفاـو هاه هفادرى  هاالئا  نا لاالقاراضا ال الام ي طر
هاالقراضهفام ا   هاالقراضا وه جم هامرمادهام  راهوهامعددهام  دسوهتغداد.

اله"أدرهام ا   تهام ا  تا هادارةهام ة  به ماهأ ع رهٖٕٔٓة  ؿوه ا دهنفاؼهل .ٛ
ه جم ه هام  ما "و هميفراؽ هام طاف ه فؽ هاه هام ادافم  هاالقا  دا  هامفادات أ يـ

 .ٔوهامعدد:هٚٔامج  ع هاا   ا هل م م هامدرا  تهاان  نا الوهام جمد:ه
ماثهةراـوهامع ما تهام  راا ههامنعا هوهارجهمعت فوهام  مـوه ا ده تهوهامهض ةو .ٜ

ه هام جمد هاالردنا و هام جم  هام ي طرهفاؽهام ع اارهام ا  تا و هامعددهٖٔفادارة وهٗو
ٕٜٓٓ. 
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