
األدوات المالیة:  9المعیار الدولي للتقاریر المالیة   
 بین المفاھیم والتطبیق

 التعـثّـر والنموذج اللبناني

في لبنانالمجازین نقابة خبراء المحاسبة   
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 نبذة عن أھداف المعیار

 الخسارة االئتمانیة خارطة طریق 

 قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 اإلفصاح



 
  9أھداف المعیار رقم 
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 ربط المعالجة المحاسبیة بأنشطة إدارة المخاطر 
 تأمین مستوى عال من المالءة المالیة 
 تعزیز القدرة على مواجھة المخاطر المحتملة 
  وذلك من خالل بناء نموذج جدید لتكوین مخصصات خسائر القروض واالستثمارات على أساس خسائر االئتمان

 المتوقعة

4 



    تحدید مفاھیم جدیدة لخسائر االئتمان 
  االستناد الى خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة 
 اعتماد مبدأ الفائدة الفعلیة 
 بناء نموذج لتكوین مخصصات خسائر القروض واالستثمارات على أساس خسائر االئتمان المتوقعة 
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 الخسارة االئتمانیة خارطة طریق
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 حسابات الزبائن والذمم المدینة األخرى•
 سندات الدین بالكلفة المطفأة •
 سندات الدین بالقیمة العادلة مقابل بیان الدخل الشامل اآلخر•
 سندات الدین بالقیمة العادلة مقابل بیان األرباح والخسائر•
 الحسابات لدى المصارف •

 
  مقابل بیان الدخلبالقیمة العادلة ادوات الدین : البنود التي ال تخضع الختبار تدني القیمة 
  الختبارات التدني بھدف احتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة) ما عدا االستثناء(تخضع األصول المالیة أعاله 
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 التوظیفات السیادیة•
 التوظیفات غیر السیادیة•
 القروض الى مؤسسات القطاع العام•
 القروض الى القطاع المالي •
 القروض الى القطاع غیر المالي•
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  القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة  –القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیة = خسارة التدني 
 
 
  القیمة الدفتریة لألصل المالي –القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة = خسارة التدني 

 
 



  سیاسة التسلیفCredit policy 
  مفھوم التعثرDefinition of Default 
  مفھوم مخاطر االئتمان المتدنیةLow Credit Risk   
  مؤشرات الزیادة الھامة في مخاطر االئتمانSignificant increase in Credit Risk  
  االحتساب على اساس اجماليCollective  وعلى اساس افراديIndividual 
  الضمانات المقبولةEligible Collateral 
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  بالتدفقات النقدیة التعاقدیة  )شخص أو شركة أو مؤسسة أو حكومة(عدم التزام الجھة المدینة 
  اعادة جدولة أو افالس(وجود صعوبات مالیة لدى الجھة المصدرة لألداة المالیة(  
  اختفاء اسواق نشطة لألداة المالیة 
  التغییر في نمط االستھالك 
 ضعوط مالیة 
   أزمة سیولة 
   تفشي الوباء وتأثر القطاعات 
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 إنشاء مجموعات من الموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
 اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
  األسواق وما یرتبط / تحدید العدد والوزن النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من المنتجات

 بھا من الخسائر االئتمانیة المتوقعة
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 قیاس الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة
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  الئتماني وك السلوالمستقبلیة ول الظروف االقتصادیة احاستخدام نماذج معقدة وافتراضات ھامة 
 )  لناتجةر الخسائء عن السداد والعمالز احتمالیة عجل المثال اعلی سبی(
 
  الحالیة تھدف الى تطویر القدرة على تكوین االستنتاجات لألحداث قراءة 
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•    
 
 



والمداخیل اإلیرادات 

المصرفیة الحسابات تحریك على القدرة   

السیولة على الحصول على القدرة   

المالیة اإلدارة على القدرة   

والمعتمدة المقترحة المالیة الخطط أثر   

اإلستمراریة على القدرة 

 

15 

 
 
 



 
 

16 

1المرحلة  2المرحلة   3المرحلة    

شھر-12خسارة ائتمانیة متوقعة على  االعتراف بالتدني   
12 month Expected Credit Loss 

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر التسھیالت
Lifetime Expected Credit Loss 
 

 الفائدة الفعلیة على القیمة االجمالیة االعتراف بایرادات الفوائد
)قبل تنزیل مؤونة الخسارة المكّونة(  

الفائدة الفعلیة على القیمة 
 الدفتریة الصافیة

      Change in Credit Risk since initial recognition  
 

3 Stage Model applies from initial recognition which means that there will always be 
(at a minimum) 12-month Expected Credit Losses recognized 

Deterioration Improvement 



 تحدید السیاسة االئتمانیة للمنشأة •
 تحدید مفھوم التعثر •
 : توافر نظام تصنیف ائتماني داخلي، یتضمن•

o احتمالیة التعثر Probability of Default (PD) التى تعكسھا كل درجة من درجات ھذا التصنیف 
o منھجیة احتساب الخسارة عند التعثرLoss Given Default (LGD)  
o منھجیة احتساب قیمة التعرض عند التعثرExposure At Default (EAD)  
 

 وھو ما یتطلب التأكید على توافر البیانات التاریخیة وجودتھا استعدادا لتطبیق تلك المنھجیات
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EAD 

 
X 

 
LGD  

 
X 
 

 
PD  

 
= 

 
ECL 

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة  احتمالیة التعثر  معدل الخسارة عند التعثر   قیمة التعرض عند التعثر  



PDs by Lebanese sovereign rating 31 Dec-2019 
 

Maturity (in years) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moody's Caa2 11.71% 22.05% 31.17% 39.23% 46.35% 52.63% 58.18% 63.07% 67.40% 71.22% 
S&P CCC 37.50% 60.94% 75.59% 84.74% 90.46% 94.04% 96.27% 97.67% 98.54% 99.09% 
Fitch CC 27.27% 47.10% 61.53% 72.02% 79.65% 85.20% 89.24% 92.17% 94.31% 95.86% 

LGD  45% 

Among the 3 Rating agencies, the second best PD selected to apply on Banks' accounts  for the calculation of Lifetime ECL  

For bank accounts with maturity not exceeding 3 months, taking into consideration the capital control measures applied by Lebanese 
banks, a 1 year PD (27.27%) is applied.  

Calculation: 
Lifetime ECL = PD x LGD  x EAD 

12% 
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 Lifetime ECL 

allowance 

Challenges 

Days Past Due 
(DPD) 

Current 0 – 30  31 – 90  91 – 120  Over 120 
 

Carrying amount 
* 

$800,000 $600,000 $200,000 $50,000 $500,000 

Lifetime ECL rate 0.5% 2% 5% 10% 80% 

Lifetime ECL $40,000 $12,000 $10,000 $5,000 $400,000 

 
 * Portfolio of trade receivables categorized by common risk 

characteristics 
 

Adjusting historical loss rates with forward-looking estimates 



 
 االفصاح
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 :یجب على المنشأة االفصاح عّما یلي
 آلیة تصنیف ادوات الدین واألسھم 
 مفھوم التعثر 
 مؤشرات الزیادة النسبیة في مخاطر االئتمان 
  تفاصیل المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر المستخدمة في قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
 

22 

 
 
 



 

Q & A 
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www.lacpa.org.lb   

http://www.lacpa.org.lb/

	المعيار الدولي للتقارير المالية 9 : الأدوات المالية�بين المفاهيم والتطبيق�التعـثّـر والنموذج اللبناني
	المحـــتويــــــــات
	�أهداف المعيار رقم 9 �
	لماذا ...
	كيف ...
	�الخسارة الائتمانية خارطة طريق�
	مقتطف من بيان المركز المالي – جهة الأصول
	المحفظة التي تتعرض لمخاطر ائتمان
	مفهوم الخسارة الائتمانية المتوقعة
	تعريفات ملزمة لكل منشأة  
	مؤشرات الزيادة في مخاطر الائتمان
	أحكام هامة لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة 
	�قياس الخسارة الإئتمانية المتوقعة�
	قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة
	قراءة للأحداث الحالية 
	مراحل الخسارة الائتمانية المتوقعة 
	قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة
	منهجية قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة للحسابات لدى المصارف�وسندات الدين 
	قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة للحسابات المصرفية�نموذج بهدف الشرح 
	قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة لذمم الزبائن المدينة�نموذج بهدف الشرح
	�الافصاح�
	الافصاحات 
	Slide Number 23
	Slide Number 24

