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ربي لؾ  البحث ,يا ىذا بإتماـيسجد الباحث هلل عز كجؿ ,شكرا كحمدا ,عمى ما أنعـ عميو مف عظيـ رحمتو ,
تماـ نعمو ككماؿ فضمو ,لذلؾ يطيب لي  كعظيـ سمطانؾ كمجدؾ ,فالحمد هلل الحمد ,كما ينبغي لجالؿ كجيؾ

عاج ,الذم تفضؿ أستاذم الفاضؿ االستاذ الدكتكر قاسـ محمد الب أف أقدـ الشكر الجزيؿ كاالحتراـ كاالمتناف الى
 في االكبر ثريمة كسديدة كاف ليا اآلقالرسالة ,كلما قدمو لي مف دعـ كتشجيع ,كتكجييات  عمى ىذه باإلشراؼ

ال أفاض بو عمي إعمـ  كجيو كاالرشاد ,كلـ يبخؿ بجيد أكىذا العمؿ ,كالذم لـ يتأخر في تقديـ النصح كالت إتماـ
حسناتو ,كأقدـ شكرم كأمتناني لرئيس  أف يجعمو في ميزاف ,فمو مني كافر الشكر كاالمتناف كأرجك مف اهلل
ثرائيا بالمالحظات كالتكجييات  ا  في لجنة المناقشة ,ك  باالشتراؾكأعضاء لجنة المناقشة عمى تفضؿ سيادتيـ 

كالمكانة بيف البحكث السابقة ,تفع اهلل بعمميـ ركاد العمـ كالمعرفة  عطاء البحث القيمةإلتي ستسيـ في القيمة ا
معة القادسية كيسعدني تقديـ الشكر كاالمتناف الى عمادة كمية االدارة كاالقتصاد _جا ,كمتعيـ بالصحة كالعافية 

قرار بالفضؿ لمف ا  ك  قرارا ليـ بالفضؿ عمى التشجيع  كالدعـ المعنكم طيمة فترة دراستي .إقسـ المحاسبة  كرئاسة
 ,كبسطكا أيدم كرميـ كلـ يبخمكا بفكرىـ  كافة أساتذتي يـ ,كأعطكا كاحسنكا العطاءمنحكني مف فيض عمم
ؿ االساتذة االفاضؿ الذيف اسيمكا كلك بكممة في أغناء ىذا كالماجستير ,كك البكالكريكسالتدريسييف في مرحمة 

كيطيب لي أف أقدـ الشكر الجزيؿ كالعرفاف كاالجالؿ الى  خالص الشكر كاالمتناف كالعرفاف . البحث ,الييـ أقدـ
كالسند المتيف كالدم العزيز ككؿ مف ساعدني ككقؼ جانبي مف االىؿ  كالدتي الحنكف كالى الداعـ الحقيقي 

كأساؿ اهلل أف يجعؿ ىذا العمؿ في ميزاف حسناتنا جميعا ,كاهلل  اهلل الجميع عني كؿ   خير , كاالصدقاء ,فجزا

                                                                                                                                                      . كلي التكفيؽ
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 Abstract المستخمص

( 9معيار االبالغ المالي الدكلي )آليات التحكط كفؽ تطبيؽ التعرؼ عمى اف  الى بشكؿ اساسي  البحث ييدؼ
مشكمة البحث تمثمت  ,التجارية  المصارؼ العراقيةفي تقمبات القيمة العادلة مخاطر اك لمحد مف مكاجيو ل
حيث تبرز أىمية ,لمكاجيو تقمبات القيمة العادلة (9معيار االبالغ المالي الدكلي )آليات التحكط كفؽ تطبيؽ ب

 (9)ىذا البحث مف خالؿ تحقيؽ اىداؼ البحث في التكصؿ لحؿ مف خالؿ تطبيؽ معيار االبالغ المالي 
في عينة مف المصارؼ التجارية ة العادلة في المصارؼ التجارية كقد تـ تطبيؽ البحث لمكاجيو تقمبات القيم
كقد تـ استخداـ عدد مف االساليب االحصائية المستخدمة في البحث , العراؽ لألكراؽ  المالية المدرجة في سكؽ 

كقد تـ استخداـ منيا نمكذج خصـ مقسكـ االرباح النقدية كمعادلة بيتا كمعدؿ العائد المطمكب كتكزيعات االرباح 
 .كالمنيج التحميمي المنيج االستنباطي 

 :                             نػػػػػػػػػػذكر مػػػػػػػػػػػػػػػػنيا ات ػػػػػػػػػاالستنتاجأىػػػـ  كبناء عمى ذلؾ تـ التكصؿ الى مجمكعة مف

الخسائر بسبب التقمبات في اسعار صرؼ العممة تعرضت إلى ىناؾ العديد مف المصارؼ في البيئة العراقية 
محاسبة التحكط يؤدم الى تجنب المخاطر التي تكاجييا الكحدة االقتصادية مف  استخداـأف  ,االجنبية 
ات بنفس ػػػػة االداة المالية لممشتقػيرات في قيمػػػالمشتقات المالية اك غيرىا كبذلؾ يتـ االعتراؼ بالتغي استخداميا

 . آجمةحكط مف ػػبالمتغيرات في البند الذم  يتـ الت لالعتراؼالفترة 
 

 :وتوصـــلت الباحثة الى أهم التوصٌــات نذكر منها  

 امـقٌ خالل من( 9)رقم الًــالم لإلبالغ الدولً بالمعٌار الدراسة عٌنة المصارف قبل من فً مامـاالهت ضرورة

 وٌتعٌن, الحدٌثة المالٌة اتـالتقنٌ مع عاملــالت كٌفٌة واٌضا تطبٌقه كٌفٌة على العامــلٌن بتــدرٌب المصارف

 على فاظـللح انـاالئتم مخاطر دـض للتحوط واضحة استراتٌجٌة تبنً الدراسة عٌنة ارفـالمص على

 اعتماد خالل من االجل طوٌلة االستثمــارات تصنــٌف الدراســة عٌنة المصارف وٌجب على. مرارٌةـاالست

 .رـاالخ املـالش دخلـال وباعتماد ةـالعادل ةـالقٌم وفق بها ظـمحتف استمارات نموذج
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 المقدمة

 التي  المحاسبية المعمكمات ى ال اجة ظيرت الححيث  2003معراؽ ما بعد سنة ل االقتصادم  نتيجة لالنفتاح
تتكافؽ مع طبيعة االعماؿ كالمعايير المحاسبية الدكلية التي تتبناىا اغمب الشركات العالمية كالمصارؼ الدكلية 

مف اسرع القطاعات االقتصادية  دكبما اف القطاع المصرفي يع,القائمة عمى مبادئ معايير المحاسبة الدكلية 
كاجية م(االدكات المالية ل9المالي الدكلي) اإلبالغالى تطبيؽ معيار  مع كثير مف الحاالت يؤدم كبما اف تعاممو

ترشيد  االحكاـ المحاسبية المتعمقة بالتحكطات المالية كاف فمسفة ىذا المعيار تقمبات القيمة العادلة مخاطر 
ألف مالية المتبع العداد التقارير المف قبؿ الكحدات المحاسبية  تقمبات القيمة العادلة بطريقة تعكس مخاطر

اذ اف  ,التي يتـ اعدادىا مف قبؿ المصارؼ عينة البحثاالدارة تخفض المخاطر مف خالؿ التقارير المالية 
كبدأت جميع القطاعات االخرل تقريبان تتأثر بيذه االزمة  لالقتصادالقطاع المصرفي يعد احد الركائز الرئيسية 

قد يؤدم الى آثار سمبية عمى مستكل العالـ  مران  اصبح كاقعان بشكؿ مباشر لدرجة اف جميع بدأ يعتقد اف الكساد 
ما اثر تطبيؽ القيمة العادلة عمى البيانات المالية  لباحث سؤاؿ مفاده:ا يتبادؿ الى ذىفككؿ كمف ىذه الحقيقة 

ي ىك في تبادر ىذا السؤاؿ بشكمو الحالكالسبب  لمبنكؾ التجارية العراقية في ضكء االزمة المالية العالمية ؟
ضركرة تقييـ اىمية استخداـ محاسبة القيمة العادلة في ظؿ االزمة المالية كالعالمية كخاصة قطاع المصرفي 
الذم تأثر بيذه االزمة بشكؿ مباشر ىك مف القطاعات الميمة التي يتكقع اف يككف لمحاسبة القيمة العادلة اثر 

ية بشتى الطرؽ كالكسائؿ التي مف ابرزىا الزاـ الشركات عمى البيانات المالية كبالتالي فقد سعت المصارؼ التجار 
المدرجة في السكؽ المالي بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية أم انو الشركات المدرجة جميعيا كمف ضمنيا 

د عميو فق البنكؾ التجارية ممزمة بمعايير المحاسبة الدكلية بما فييا معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة كبناءن 
سعى الباحث لإلجابة عف سؤاؿ بحثة الرئيسي في ظؿ المستجدات الخاصة بالقيمة العادلة كالصادرة عف معايير 

إذ  اربعو فصكؿكلتحقيؽ ذلؾ تـ تقسيـ البحث الى  ,المحاسبة الدكلية كمحاكلو عف خركج بالنتائج كالتكصيات
المبحث الثاني تناكؿ لمنيجية البحث بينما  وركز الفصؿ االكؿ كتضمف مبحثيف خصص المبحث االكؿ من

ثالثة لمبحث مف  خالؿ  خصص لمجانب النظرم دالبحث الحالي اما الفصؿ الثاني فقدراسات سابقة كاسياـ 
. المبحث  9في ظؿ معيار االبالغ المالي الدكلي  لمتحكط آلليات المبحث االكؿ االطار المفاىيميمباحث: 
. المبحث الثالث نمكذجان IFRS13في اطار معايير االبالغ المالي الدكلي معيار ة تطبيؽ القيمة العادلالثاني 
االستنتاجات التي أىـ استعرض فقد  اما الفصؿ الرابع العادلة في مكاجية تقمبات القيمة  التحكط آليات دكر

لمبحث االكؿ االستنتاجات المتعمقة بالجانب النظرم امبحثيف استعرض  مف خالؿ  تكصمت الييا الباحثة كذلؾ 
. الباحثة تكصيات التي قدمتياالثاني لمكالعممي فيما خصص المبحث 



 
 

 

 

  

 الفصل االول

 سهامإو  سابقةودراسات    منهجية البحث
 الحالي البحث

 ثمنهجية البح المبحث االول : 

 المبحث الثاني :

 سهام البحث الحاليإو سابقة   دراسات
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 المبحث االوؿ    
 منهجية البحث

 :اآلتيةاستعراض منيجية البحث كفؽ الفقرات البحث العممي, لذا سيتـ  وتعد المنيجية االساس الذم يبنى عمي

 بحث لا ةمشكم اوال:

العديد مف مخاطر منيا مخاطر السيكلة كمخاطر التعثر التدفؽ  تعرض المصرؼ الىبتمثمت مشكمة البحث 
كبالتالي سكؼ ظالليا عمى قيمة الشركة اك المصرؼ النقدم كمخاطر االئتماف ,أف المخاطر اعاله سكؼ تمقي ب

في ضكء ك في قيمة الشركة نضرا لكجكد مخاطر مختمفة  يتعرض قيمة السيـ الى انخفاض مما يؤثر سمبيان 
 المخاطرةه مف الضركرم عمى المصرؼ البحث عف ادكات آليات مف شأنيا  التخفيؼ مف حده خاطر اعالالم

مشكمة تمؾ المخاطر كيمكف تمخيص المتمثمة بأتباع مجمكعة مف آليات التحكط لمكاجية التي تتحمميا الشركة  
 تي :لسؤاؿ الرئيسي اآلالبحث با

 الحد مف مخاطر تقمبات القيمة العادلة ( تطبيؽ المصرؼ لمجمكعة مف آليات التحكط تسيـ فيىؿ )

 : كمنو تتفرع االسئمة الفرعية اآلتية 

يساىـ تطبيؽ محاسبة التحكط الى تحسيف قدرة المصرؼ عمى ادارة المخاطر التي يكاجييا المصرؼ  ىؿ-1
 ؟  عمى سبيؿ المثاؿ مخاطر السيكلة كمخاطر التعثر التدفؽ النقدم كمخاطر االئتماف 

في تخفيض تقمبات القيمة العادلة تحسيف قدره المصرؼ عمى ادارة المخاطر ليات التحكط عمى آساىـ تىؿ -2
 ؟ لمشركات 

 ليات التحكط لمكاجية المخاطر المحتممة ؟آتطبؽ المصارؼ العراقية عينة البحث  ىؿ-3

 ا: أهداؼ البحث ثانيً 

الى مف االىداؼ تسعى الباحثة  ةمجمكعفي ضكء مشكمة البحث كالتساؤالت المطركحة ييدؼ البحث الى تحقيؽ 
 تحقيقيا:

  كالمحاسبة عنيا.التحكط آليات دراسة كتحميؿ -1
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في المصارؼ لمكاجيو تقمبات القيمة العادلة ( 9تطبيؽ معيار االبالغ المالي الدكلي ) تأثير التعرؼ عمى -2
 العراقية.  

في المصارؼ  تقمبات القيمة العادلة( لغرض مكاجيو 9تسميط الضكء عمى متطمبات معيار االبالغ المالي ) -3
 .  التجارية العراقية 

   ا:  اهمية البحثثالثً 

الناحية العممية كذلؾ مف خالؿ متابعة الجيكد العممية كالدراسات التي تـ اجراؤىا في ىذا تبرز اىمية البحث مف 
المجاؿ بغرض تطكير الممارسة المحاسبية مف اجؿ تكفير دليؿ مف الناحية الميدانية عمى اىمية االلتزاـ مف قبؿ 

حيث تمتاز قدرة المصرؼ عمى  القيمة العادلة لتعزيز تقمباتمخاطر اليات التحكط لمكاجية المصارؼ بتطبيؽ 
بيئة االعماؿ العراقية بأرتفاع درجة المخاطر المحتممة التي قد تؤثر عمى نشاط المصرفي كاستمراريتو حيث 

حيث تـ  التغير في التدفقات النقدية ادارة مخاطر ك السيكلة كمخاطر االئتمافمخاطر تتمثؿ المخاطر بالتعثر ك 
لفت االنتباه الى كيفية مكاجية المخاطر التقمبات القيمة العادلة كالعمؿ عمى كضع آلية لمكاجيتيا في المصارؼ  

مف الباحثة كدراسة ىذه العالقة كمدل فاعمية آليات التحكط في مكاجية القيمة  المكضكعكاغناء ىذا ,العراقية 
    المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية .     رية التجا العادلة في بيئة االعماؿ العراقية قطاع المصارؼ

  : فرضية البحثرابعا 

  فأف الدراسة الحالية تقكـ عمى اختيار الفركض التالية :ىداؼ تحقيقان المشكمة البحث ك في ضكء أىمية ك 

تقمبات القيمة العادلة مخاطر  ة( يؤثر في مكاجي9)اف تطبيؽ آليات التحكط كفؽ معيار االبالغ المالي الدكلي )
 .في المصارؼ العراقية(

 وتتفرع الفرضية الى فرضيات اخرى منها :  

في  تقمبات القيمة العادلة  مخاطر ة(لمكاجي9تطبؽ آليات التحكط كفؽ معيار االبالغ المالي الدكلي )ك  -1
 العراقية. التجارية المصارؼ 

تقمبات مخاطر  ةمكاجي في ( لو تأثير ايجابي9الدكلي )اف تطبيؽ محاسبة التحكط كفؽ معيار االبالغ المالي  -2
 العراقية. التجارية في المصارؼ  القيمة العادلة 
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  مناهج البحث: خامساً 

 لتحقيؽ اهداؼ البحث سيتـ اعتماد المناهج االتية مف قبؿ الباحثة :

العربية  مف المصادر اذ تـ االطالع عمى العديد  الجانب النظرم مف البحث فيمنيج البحث كاف استنباطي 
,اما الجانب العممي ( 9كاالجنبية التي تناكلت  كيفية تطبيؽ آليات التحكط كفؽ معيار االبالغ المالي الدكلي )

االطالع عمى البيانات المالية لممصارؼ التجارية عينة البحث لمبحث مف خالؿ االستقرائي فقد تـ اتباع المنيج 
 .  كلمدة البحث 

 :البحث وعينة: مجتمع سادساً 

بكصفيا منظمات العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية التجارية بالمصارؼ  البحثتمثؿ مجتمع 
( مصرفان مدرجان في سكؽ العراؽ لألكراؽ 34كاختبار فرضياتيا كمف بيف )اعماؿ يمكف تطبيؽ فكرة الدراسة فييا 

لألسباب اآلتية حيث تعد ىذه المصارؼ التجارية عينة البحث اكثر (2020( مصرفنا لسنة )8)المالية تـ اختيار 
كعدـ انقطاع اك تحكؿ ممكية ىذه  تداكالن كلدييا بيانات مالية متكاممة كمدققة مف قبؿ اجيزة التدقيؽ الخارجي

تقديـ  في  ألىميتونظرا ألىمية  ىذا القطاع في تنمية القطاع االقتصادم لمبمد ك , المصارؼ خالؿ مدة البحث 
المصارؼ ليا دكر كبير في تطكر االقتصاد  العراقي مف خالؿ تمكيؿ أف عف  الخدمات المالية لمزبائف فضالن 

بغداد عمى ذلؾ تـ اختيار مصرؼ  ءن لالقتصاد العراقي بشكؿ كبير بنا المشاريع كاالستثمار مما يعطي  قكة

 .المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية لمبحث

 

 : حدود البحث سابعاً 

 المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية.التجارية  تتمثؿ الحدكد المكانية بالمصارؼ الحدود المكانية :-1

حيث تـ   (2020-2016لمصارؼ عينة البحث ) تـ االعتماد عمى البيانات المالية الحدود الزمانية :-2
التي بمغ مجمكعيا العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية التجارية  في المصارؼ تطبيؽ ىذا البحث  

 .( مصرفنا 8)
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 : اسموب وجمع البيانات :ثامناً 

اعتمدت الباحثة في الجانب النظرم  لمبحث عمى الكتب التي تـ جمعيا مف المصادر العربية كاالجنبية المختمفة 
عمى البحث كما منشكر منيا  بمكضكعكالمجالت العممية كالبحكث التي  ذات صمة  المتمثمة باألطاريح كالرسائؿ 

شبكة المعمكمات الدكلية )االنترنيت(,اما في الجانب العممي  فقد اعتمدت الباحثة عمى الحسابات كالكشكفات 
 المالية لممصارؼ العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية .

 .البحث المستخدمة فيصائية :االساليب االح سعاً ات

(الستخراج النتائج كما اعتمدت الدراسة في تحميؿ ssssبرنامج )لغرض تحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ استخداـ 
البيانات عمى مجمكعة مف االساليب االحصائية لتحقيؽ اىدافو كاختبار صحة فرضياتو مثؿ الكسط الحسابي 

 كالمتعدد.كاالنحراؼ المعيارم كاالنحدار الخطي البسيط 

 ::كيحسب كفؽ الصيغة االتية  ةنمكذج خصـ مقسـك االرباح النقدي-1

 (1معادلة رقـ )
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 عاشرا :أنموذج البحث االفتراضي:

 (المخطط االجرائي لبياف المتغير التابع كالمستقؿ كالكسيط1شكؿ رقـ)
 

 

 

 

                                            

 

 

 

                
         

 

 

 
 

 

 

 (مف اعداد الباحثة1شكؿ رقـ ) 

 

 

 

االبالغ الدولً معٌار 

 (9رقم )

 

 آلٌات التحوط

 

مخاطر تقلبات 

 القٌمة العادلة 
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 المبحث الثاني 

سهاـ البحث الحالي دراسات سابقة                            وا 

االكؿ  بالدراسة الحالية, كيتضمف محكريفيتضمف المبحث الثاني عرضا لبعض الدراسات السابقة ذات العالقة 
كاجنبية ,كاما المحكر الثاني فيتناكؿ تحميؿ كمناقشة الدراسات يعرض الدراسات السابقة مبكبة الى دراسات عربية 

 السابقة كما يميز الدراسة الحالية عنيا .

   راسات السابقة المحور االوؿ :د

 المحمية اوال: الدراسات 

 (2014)الدكغجي ,العكيمي, دراسة : -1
االبالغ المالي عف المشتقات المالية بكصفيا ادكات التحكط مف المخاطر السكقية كفقا  عنكاف الدراسة 

 لممعايير المحاسبية الدكلية .
 دراسة تطبيقية عمى المصارؼ العراقية . الدراسة نكع 

 2012كتـ اختيار بياناتو المالية لسنة تـ أختيار مصرؼ بغداد عينة لتطبيؽ البحث  مجتمع كعينة الدراسة 
 لحداثة البحث .

مف الشركات كتطبيؽ أتيدؼ ىذه الدراسة الى تحديد المخاطر المالية التي تيدد  ىدؼ الدراسة
مخاطرة يمكف محاسبة التحكط لمتحكط مف مخاطر التي تكاجيو ىذه المؤسسات 

 تستخدـ التحكط مؤسسات الشركات مف تقميؿ مخاطرىا المالية .
القيمة العادلة اساسا مناسبا لقياس المشتقات المالية كبخالؼ ذلؾ كفقا لمعايير  دتع-1 الدراسةنتائج اىـ    

في الميزانية  ان بندبكصفيا المحاسبة الدكلية ,اليمكف استخداـ المشتقات المالية 
 العمكمية. 

أدكات التحكط مف مخاطر بكصفيا اف التقارير المالية بأستخدـ المشتقات المالية -2
السكؽ تكفر معايير المحاسبية الدكلية المعمكمات الكثر فائدة التخاذ القرارات 
ية االقتصادية لمبادئ االساسية لتحقيؽ اليدؼ النيائي اك التكجييي ألعداد التقارير المال

. 

أستعماؿ المشتقات المالية البسيطة في البداية تطبيؽ االطار المقترح الى اف يصؿ -1 أىـ تكصيات الدراسة 
 المصرؼ الى المستكل الرشد الستعماؿ المشتقات المالية المعقدة .

أف يمتـز سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية المصارؼ المدرجة لديو االبالغ عف البيانات -2
 المالية كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية النيا تكفر معمكمات االكثر فائدة لممستثمريف .  
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 (2017)عبد محمد,  دراسة  -2

انخفاض قٌمة فً المحاسبة عن 9SRF (Iإنعكاس تطببٌق متطلبات )   عنوان الدراسة

 القروض المصرفٌة على ادارة االرباح فً المصارف العراقٌة .

 دراسة تحلٌلٌة احصائٌة الدراسة نوع 

تمثل مجتمع البحث بالمصارف العراقٌة المدرجة فً سوق العراق  مجتمع كعينة الدراسة

ومن  2016( مصرفا  لسنة 22لألوراق المالٌة التً بلػ مجموعها )

 (مصارف اسالمٌة 4بٌنها )

ٌهدف البحث الى عرض وتحلٌل متطلبات معٌار االبالغ المالً -1 هدف الدراسة 

المحاسبة عن انخفاض االدوات المالٌة (بشأن I) (9SRFالدولً )

 القٌمة .

تحدٌد مجاالت االختالف بٌن متطلبات الالئحة االرشادٌة عن البنك -2

المركزي العراقً وبٌن متطلبات معٌار االبالغ المالً الدولً 

(9SRF (I . ذات الصلة بالمحاسبة عن انخفاض القٌمة 

 

انخفاض ممارسة أدارة االرباح للمصارف المدرجة فً سوق  الدراسةالنتائج اىـ    
العراق لألوراق المالٌة بعد تطبٌق متطلبات المعٌار المذكور فً 

 المحاسبة عن انخفاض قٌمة القروض المصرفٌة 

تمثلت فً حث المسؤولٌن فً البنك المركزي العراقً ومن بٌنهم من  أىـ تكصيات الدراسة
والتعلٌمات واللوائح االرشادٌة بضرورة تكٌٌف ٌقوم بأعداد القوانٌن 

الالئحة االرشادٌة المعمول بها حالٌا  لتوافق مع متطلبات معٌار االبالغ 

وبما ٌنسجم مع حاجة البٌئة العراقٌة لتلك  ( IFRS9المالً الدولً )

 المعاٌٌر .

 (2018دراسة : )المسعودي والغانمً , -3

لألبالغ المالً عن انشطة التحوط اسعار الصرف فً )آلٌة مقترحة  عنوان الدراسة
 المؤسسات المالٌة العراقٌة (.

 دراسة نظرٌة تحلٌله مقارنة . الدراسةنوع 

تم تطبٌق النظام المحاسبً الخاص بالمصارف شركات التأمٌن  مجتمع كعينة الدراسة
العراقٌة كحجر أساس ٌهدف الى التحول الى معاٌٌر االبالغ المالً 

 الدولً .

 ألهمٌةالسعً الى جذب انظار الوحدات االقتصادٌة العراقٌة  -1 هدف الدراسة

 المتبعةانشطة التحوط لتقلب االسعار  الصرف االجنبً والطرق 
 لتجنب مخاطر تقلب اسعار الصرف.

بٌان مدى تـأثٌر انشطة التحوط اسعار الصرف على القوائم -2

المستخدمٌن لها بٌان الواقع الحقٌقً المالٌة وبالنتٌجة تحقٌق ثقة 
 الذي تواجه الوحدات االقتصادٌة .

 

 سوى المالٌة لألدوات العراقٌة المحاسبٌة القواعد تطرق عدم-1 الدراسة نتائج اىـ    

 المحاسبٌة العملٌات عن تفاصٌل أي توضٌح دون منها اربعه تعداد
 . المالٌة االدوات تلك الستعمال

 وعن عام بشكل التحوطٌة االنشطة عن المالً االبالغ عدم-2

 بٌئة فً, خاص بشكل الصرف اسعار تقلبات من التحوط انشطة
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 (2020)الغنيماكم ,دراسة :   -4
تأثير تطبيؽ المحاسبة عف التحكط عمى كفؽ معيار االبالغ المالي  عنكاف الدراسة 

 في النظاـ المحاسبي المكحد لممصارؼ العراقية 9 رقـ 
 دراسة تطبيقية  الدراسة نكع 

تـ استيداؼ القطاع المصرفي متمثال بالمصارؼ العراقية الحككمية  مجتمع كعينة الدراسة
 ف محال لمبحث .بناءا عمى ذلؾ تـ اختيار مصرؼ الرافدي

 دراسة كتحميؿ محاسبة التحكط كأىميتيا في المصارؼ العراقية .-1 ىدؼ الدراسة 
التعرؼ عمى االختالفات بيف تطبيقات النظاـ المحاسبي المكحد -2

التكصؿ الى امكانية تطبيؽ ك 9كتطبيؽ معيار االبالغ المالي رقـ 
 .9معيار االبالغ المالي رقـ 

 
المحاسبة عف التحكط يقـك عمى اساس مجمكعة مف االجراءات  -1 الدراسةنتائج اىـ    

 لحماية الكحدة االقتصادية مف الخسائر المتكقعة .
يتعرض المصارؼ الى الكثير مف مخاطر التي تؤثر عمى  -2

ادارة  تاستمراريتيا كتحقيؽ اىدافيا يعد التحكط احد استراتيجيا
 المخاطر كتقمباتيا كالحد منيا .

 ضركرة تطبيؽ المحاسبة عف التحكط في المصارؼ العراقية . -1 تكصيات الدراسةأىـ 
لتحقيؽ فاعمية (9ضركرة تطبيؽ معيار االبالغ المالي رقـ ) -2

ضركرة مكاجية مخاطر ك التحكط كاعادة تكازف العالقة التحكط 
تقمبات االسعار كالدمج بيف تجنب المخاطر كتعظيـ االرباح مف 

  حاسبة التحكط .خالؿ تطبيؽ االجراءات م
 

 

 االقتصادٌة الوحدات ٌعرض بالمخاطر   محفوفة االقتصادٌة
 العالم على االقتصاد انفتاح بعد المخاطر من للعدٌد العراقٌة
 المعلومات على مبنٌة قرارات اتخاذ على هباالضاف, الخارجً
 .خاضعة

 

العمل على تطبٌق محاسبة التحوط لما لها من اثار اٌجابٌة ستعكس  أىـ التكصيات الدراسة
فً جودة  ما سٌؤثرعلى االبالغ المالً عن انشطة التحوط وهو 

 وعدالة وصدق القوائم والتقارٌر المالٌة .          
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 (2020)رشيد,دراسة :  -5
( 9أعداد القكائـ المالية عمى كفؽ معيار االبالغ المالي الدكلي )) عنكاف الدراسة 

 تأثيره في التصنيؼ االئتماني لمككاالت العالمية( ك
اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي كقد استخدـ الباحث  الدراسة  نكع

 كأداة الستطالع عينة البحث في المصارؼ العراقية .االستبانة 
مجتمع كعينة 

 الدراسة
تمثؿ مجتمع البحث بالمصارؼ العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ 

كمف 2020(مصرفان لسنة 24لألكراؽ المالية التي بمغ مجمكعيا )
 (مصرؼ اسالمي .11بينيا )

القكائـ المالية كفؽ  ييدؼ البحث الى عرض كتحميؿ دكر اعداد ىدؼ الدراسة 
كالذم لـز )االدكات المالية (9المعيار االبالغ المالي الدكلي 

تطبيقو مؤخران مف قبؿ البنؾ المركزم العراقي في التصنيؼ 
 االئتماني كفؽ الككاالت العالمية . 

(يؤثر في التصنيؼ IFRF9اف اعداد القكائـ المالية كفؽ ) الدراسةنتائج اىـ    
الككاالت العالمية مف حيث االفصاح عف  االئتماني كفؽ

التسييالت االئتمانية مف خالؿ قائمة المركز المالي ككذلؾ 
(كاحتساب IFRF9االرباح المتحققة بعد تطبيؽ المعيار )

 مخصص الخسائر االئتمانية المتكقعة .
العمؿ عمى كضع خطة استراتيجية لممصارؼ العراقية تكضح  أىـ تكصيات الدراسة

العالمي كفؽ الككاالت كبما يتالئـ كيفية الدخكؿ الى التصنيؼ 
كبالتالي سكؼ يزيد IFRF9مع المعايير الدكلية لألبالغ المالي 
 مف ثقة كمصداقية البيانات المالية . 
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 الدراسات العربية -2   

 (2011دراسة )قشالف ,-1

عمى البيانات  المالية لمبنكؾ التجارية االردنية في  )أثر تطبيؽ منيج القيمة العادلة عنواف الدراسة 
  ضكء االزمة المالية العالمية (

تحميؿ التقارير المالية المنشكرة لمبنكؾ المحمية حيث تـ  و )االختبارم(دراسة تحميم الدراسة  نوع
 االردنية المدرجة اسيميا في بكرصة عماف .

 (2020)ىاشـ , حسيف, دراسة : -6
( في المصارؼ كدكر البنؾ 9"تحديات تطبيؽ معيار التقرير المالي الدكلي ) الدراسة  عنكاف 

 "المركزم العراقي في مراقبة تطبيقو.
 دراسة تطبيقية الدراسة نكع

 
تـ تطبيؽ المعيار في المصارؼ العاممة في العراؽ مف خالؿ الزيارات  مجتمع كعينة الدراسة

 الميدانية . 
 

(كاجراءات المصارؼ 9FRFIعمى المتطمبات المعيار ) تسميط الضكء -1   راسة ىدؼ الد
في تطبيؽ معيار كدكر البنؾ المركزم العراقي في الرقابة عمى 

 المصارؼ لضماف تمبية تمؾ المتطمبات .
 

يؤثر االئتماف المصرفي عمى مستكل االقتصاد مف خالؿ تأثيره عمى -1 الدراسة نتائجاىـ    
ابعاد  النمك ,فازدىار االقتصاد يتكقؼ عمى النمك الذم تحققو المؤسسات 

اداة تؤثر عمى حجـ كمستكل  و ىيالكقت ذاتكفي المالية التي تعمؿ 
 االقتصاد مف خالؿ زيادة معدالت التضخـ كاالنكماش مف خالؿ المبالغة في

 ان منح االئتماف مف قبؿ المصارؼ , لذا ينبغي اف يككف االئتماف  متكازن
لالحتياجات التمكيمية الفعمية لألقتصاد القكمي بما يؤدم الى زيادة  ان كممبي

 معدالت التنمية المنشكدة.
 

الى كقت اخر  2019تأجيؿ تطبيؽ المعيار الدكلي لمتقارير المالية لسنة  أىـ تكصيات الدراسة
  تكافر البيئة المناسبة لمتطبيؽ . لحيف
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مف البنكؾ التجارية االردنية  قد اعتمد الباحث عمى القكائـ المالية الثني عشر بنكان  مجتمع وعينة الدراسة 
لتحميؿ ( 2009,2008,2007,2006المدرجة اسيميا في بكرصة عماف لألعكاـ )

  الدخؿ كحقكؽ الممكية ليذه البنكؾ .

محاكلة تعريؼ االزمة العالمية كاظيار تسمسؿ لحدكثيا كاسبابيا كمحاكلة معرفة  هدؼ الدراسة 
اثر القيمة العادلة عمى البيانات المالية لبنكؾ التجارية االردنية في ضكء االزمة 

 المالية العالمية .

كما  لممنشأةأف تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة يعكس الكضع االقتصادم الحقيقي  أهـ نتائج الدراسة 
ىك في تاريخ اعداد القكائـ المالية لتعبر عف القيمة المالئمة لألصكؿ كالمنشأة كاف 

 تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة تعكس اثار االزمة المالية عمى القكائـ المالية   

الدراسة الى اف تطبيؽ القيمة العادلة عمى بيانات المالية لمبنكؾ التجارية تكصمت  أهـ توصيات الدراسة 
االردنية لو اثر ايجابي عمى اداء ادارة البنكؾ في اتخاذ االجراءات كالقرارت 

 االقتصادية الرشيدة بناء عمى البيانات مالئمة تعكس الكاقع .

 (2017دراسة )هرش,-2

 العادلة في جكدة االرباح ()اثر تطبيؽ القيمة  عنكاف الدراسة

 عمى المصارؼ التجارية المدرجة في سكؽ عماف المالي . –دراسة ميدانية  الدراسةنكع 

-2006حددت الدراسة مدة الدراسة تشتمؿ عشرة سنكات الممتدة بيف ) مجتمع كعينة الدراسة
(بنكان تجاريان 13كطبقت الدراسة عمى كامؿ مجمع الدراسة المككف مف )(2015

 مدرجان في سكؽ عماف المالي .

تيدؼ الدراسة الى معرفة اثر تطبيؽ القيمة العادلة في جكدة االرباح مف الناحية  ىدؼ الدراسة
االيجابية كالتطرؽ الى التعرؼ عمى القيمة العادلة كتطبيقيا في االردف كبياف 

 سمات االرباح المرغكب بيا .

أف زيادة تطبيؽ القيمة العادلة يؤثر ايجابيان في جكدة االرباح مف الناحية االيجابية  أىـ نتائج الدراسة
لمبنكؾ التجارية المدرجة في سكؽ عماف المالي كما ظيرت ازدياد االىمية لتنمية 
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البنكد القيمة العادلة الناشئو مف بنكد )الدخؿ الشامؿ االخر (لمبنؾ ككذلؾ يزيد مف 
 ة االيجابية الظاىرة في القكائـ المالية .جكدة االرباح مف الناحي

تكجيو المستثمريف كالمستخدميف القكائـ المالية الى االىتماـ بجكدة االرباح  أىـ تكصيات الدراسة
المحاسبية المعمنة مف قبؿ البنكؾ التجارية التيا تساعد في اتخاذ القرارت الصائبة 

ر سمبان عمى جكده ارباحيا بؿ يزيد كاف تطبيؽ القيمة العادلة في ىذه البنكؾ لف تؤث
 مف جكدتيا .

 ( 2019دراسة )عبد الغفار ,-3

)قياس كتحميؿ االثار المترتبة عمى تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة لممشتقات المالية  عنكاف الدراسة
 (المالية كاستخداـ التحكط المحاسبي باالدكات المالية المشتقة في ادارة المخاطر 

 استخدـ الباحث منيجيف الكصفي كالتحميمي . الدراسة نكع

يتككف مجتمع الدراسة مف البنكؾ التجارية في بكرصة االكراؽ المالية كعددىا  مجتمع كعينة الدراسة
 ( بنكان.11)

يمثؿ اليدؼ الرئيسي الى دراسة اثر العالقة بيف تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة  ىدؼ الدراسة
كالمحاسبة عف تغطية المخاطر اك التحكط المحاسبي باالدكات لممشتقات المالية 
 المالية المشتقة .

قياس كتحميؿ العالقة بيف محاسبة القيمة العادلة لممشتقات المالية كالمحاسبة عف  أىـ نتائج الدراسة
تغطية المخاطر كادارة المخاطر كتـ قياس كتحميؿ االنعكاسات المحاسبة الناتجة 

كاستخداـ محاسبة القيمة العادلة لممشتقات المالية كالتحكط المحاسبي عف تطبيؽ 
 باالدكات المالية .

االستفادة مف المزايا التي تحققيا محاسبة القيمة العادلة لممشتقات المالية كالتحكط  أىـ تكصيات الدراسة
الشركة  المحاسبي باالدكات المالية المشتقة في ادارة المخاطر المالية كضركرة التزاـ

المساىمة المصرية بضركرة االفصاح عف السياسات التحفظ المستخدمة في 
 تقاريرىا المالية .
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 :الدراسات االجنبية  ثانياً 

1 -(Oosterbosch:2009) 
 Earning Management in the Banking Industry-the consequence of" عنكاف الدراسة

IFRS implementation on discretionary  use  of Ioan Ioss provision" 
نتائج تطبيؽ معايير االبالغ المالي الدكلية باستعماؿ –أدارة االرباح في الصناعة المصرفية 
 مخصص خسائر القركض االختيارم 

 دراسة تحميمية  الدراسة  نكع
مصرؼ مف المصارؼ  850عمى عينة اجمالية مككنة مف اجريت الدراسة  مجتمع كعينة الدراسة 

مدرج في سكؽ  مصرؼ غير 64التجارية المدرجة في سكؽ االتحاد االكربي ك
  االتحاد االكربي 

 ىدؼ الدراسة 
 
 
 

ىدفت الدراسة الى بياف مستكل انخفاض ادارة االرباح المصرفية مف خالؿ 
 سائر القركض منذ تبني معايير االبالغ المالي الدكلية مخصص خ

 
 نتائج الدراسة ىـ أ

الدراسة بأف مستكل ادارة االرباح في المصارؼ مجاؿ البحث قد انخفض اظيرت 
  فعالن بعد تبني معايير االبالغ المالي الدكلي .

اف متطمبات االفصاح التفصيمية فيما يخص محاسبة خسائر القركض التردع  تكصيات الدراسة ىـ أ
مديرم تمؾ المصارؼ مف استعماؿ مخصص خسائر القركض في اجتيادىـ 

 بتمييد الدخؿ  .
 

 " Shaffer,2011دراسة : " – 2
 Evaiuating the impact of Fair Value Accounting on Financial))  عنكاف الدراسة 

institutions :Implications for Accounting Standards Setting  and 
Bank Supervision)) 

أثر القيمة العادلة عمى المؤسسات المالية :االثار المترتبة عمى اعداد معايير 
 المحاسبة كالرقابة عمى البنكؾ التجارية 

 استخدـ االسمكب التحميمي لمقكائـ المالية لبياف اثر تبني القيمة العادلة في البنكؾ . نكع الدراسة 
اجريت الدراسة عمى البنكؾ العاممة في كالية بكسطف في الكاليات المتحدة االمريكية  مجتمع كعينة الدراسة 
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 1995-2009,في الفترة مابيف عاـ 
بياف اثر استخداـ القيمة العادلة في تكفر معمكمات مفيدة لصنع القرار ,اذا كاف اف  ىدؼ الدراسة  

 تككف ىناؾ عكاقب غير متكقعة عمى االستقرار المالي . 
اف تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة عمى نطاؽ كاسع قد اليكفر بالضركرة لمستخدمي  أىـ النتائج الدراسة    

 البيانات المالية تقارير اكثر شفافية كاكثر فائدة 

اكصت الدراسة بتطبيؽ محاسبة القيمة العادلة كمالئمة لتصنيؼ التأثيرات المحتممة  أىـ تكصيات الدراسة 
 ة عمى المؤسسات المالية .لمقيمة العادل

 (Nguyen:2012)دراسة   -3
 Using Financial Derivatives To Hedge Against Currency Risk British" عنكاف الدراسة

Large and Medium _size Firms" 
"أستخداـ المشتقات المالية لمتحكط مف المخاطر التي تتعرض ليا العممة في الشركات البريطانية 

 الكبرل كالمتكسطة الحجـ "  
 دراسة تطبيقية في عينة مف الشركات المتعددة الجنسية . نكع الدراسة 

  مجتمع كعينة الدراسة 
تـ اجراء البحث في شركات بريطانية كبيرة كمتكسطة الحجـ كتـ اجراء البحث التجريبي عمى 

 اساس الطريقة النكعية  
 

ية المشتقات المالية كدكرىا في تخفيؼ مف المخاطر التي تتعرض ليا متيدؼ الى دراسة أى ةسىدؼ الدرا
 الشركات المتعددة الجنسية .العممة االجنبية نتيجة تقمبات أسعار الصرؼ العممة في 

أف الكحدات التي تزاكؿ اعماليا بالعممة االجنبية تتعرض لمخاطر العممة -1 الدراسةاىـ نتائج 
 كترجمتيا في الكشكفات المالية .

يمكف التحكط مف مخاطر تقمبات اسعار الصرؼ التي تتعرض ليا العممة -2
االجنبية مف خالؿ أستعماؿ المشتقات المالية ككذلؾ اكصت الدراسات بأنو يتـ 

 البحث عف المكضكع كتطكيره ألىميتو. 
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ليا اف مف الممكف التحكط مف مخاطر تقمبات في اسعار الصرؼ التي تتعرض  تكصيات الدراسة ىـ أ
العممة االجنبية مف خالؿ استعماؿ المشتقات المالية كاكصت اف يتـ البحث في 

 ىذا المكضكع كتطكيره ألىميتو .
 
 
 

 (Chen &King,  2013)دراسة :  -4

 "Corporate Hedging and the Cost of Debt"  عنكاف الدراسة 

 تحكط كتكمفة الديكف 

 دراسة تطبيقية   نكع الدراسة 

اعتدد الباحث عمى قاعدة البيانات لالستثمار الثابت في االكراؽ كاستخدـ جميع  مجتمع كعينة الدراسة 
(مف الرابطة الكطنية NAIC(المالية خالؿ فترة )FISDالمعامالت السندات العامة )

  2009-1994لمفكضي التأميف 

البحث في سياسة تحكط الشركات كعالقتيا بتكمفة الديف عبر الصناعات ذات  -1 ىدؼ الدراسة 
 الخصائص المميزة كعبر االدكات االقتصادية .

اثبات كاظيار كيؼ التحكط اف يخفؼ االثار السمبية لزيادة تكمفة الديف عمى -2
كات الشركات كقيمتيا كبالتالي فانو يؤدم الى مزيد مف االستثمارات كيخمؽ قيمة لمشر 

 كاصحاب االسيـ 
 

انتشار وامتداد عائد السندات اقل بكثٌر بالنسبة لتلك الشركات التً تتحوط من  -1 اىـ نتائج الدراسة 

 تلك التً ال تتحوط 
 ٌخفف التحوط من التأثٌر السلبً لزٌادة تكلفة الدٌن على االستثمارات الشركات  -2

 

ضرورة استخدام سٌاسات واجراءات للحفاظ على قٌمة الشركة ان احد السٌاسات  أىـ تكصيات الدراسة 
المستخدمة هً التحوط ٌخفف التحوط من التأثٌر السلبً لزٌادة تكلفة الدٌن على 

 االستثمارات الشركات 
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 (Jean Francois,2018) دراسة -5
 عنكاف الدراسة

  
  Implementation of the IFRS9 in Banking industry " ehT"     

 (في الصناعة المصرفية 9تطبيؽ المعيار الدكلي لمتقارير المالية رقـ )
 دراسة تحميمية  نكع الدراسة 

بنكان مدرجة في البكرصة في االتحاد  56اعتمد الباحث عمى استخداـ عينة مف  مجتمع كعينة الدراسة
 االكربي  

 
الناتجة عف المعيار أم انخفاض  ؿركزت ىذه الدراسة عمى االثر القصير األج  ىدؼ الدراسة 

في االرباح المحتجزة احتياطات حقكؽ الممكية االخرل بشكؿ رئيسي بسبب تنفيذ 
 ذج المخصصات المعتمدة   الخسارة المتكقفة نمك 

 (Hodder,et al,2014) دراسة :-4
 ((Fair Value Measurement in Financial Reporting عنكاف الدراسة 

 قياس القيمة العادلة في التقارير المالية 
 دراسة تحميمية  الدراسة نكع 

بحث تجريبي نظرم الذم يبحث في الخصائص المعمكماتية لجميع قكاعد القياس   مجتمع كعينة الدراسة 
. 

في التقارير المالية كتقييـ المفاىيمية المتعمقة بقياس القيمة العادلة  مناقشة القضايا العممية ك ىدؼ الدراسة 
بعض الجكانب تصميـ البحكث في البحكث التجريبية التي تحقؽ في خصائص المعمكمات 

 لقياس القيمة العادلة سكء بالمعنى المطمؽ اـ بالمقارنة مع غيرىا مف القكاعد .
تمامان عف أم اساس قياس سزاء اف االكلكية المفاىيمية لتحديد االصكؿ كااللتزامات مستقمة  اىـ نتائج الدراسة 

اكاف ذلؾ بالقيمة العادلة اـ الكمفة التاريخية اـ بعض قكاعد القياس االخرل كاف خصائص 
المعمكمات الخاصة بالقياس القيمة العادلة تميزىا مف قكاعد القياس االخرل كاف تطبيؽ القياس 

 ديف االخيريف .بالقيمة العادلة كاالفصاح عنيا قد ازداد بشكؿ ممحكظ خالؿ العق
 
 

ضركره تحديد كمعالجة المفاىيـ الخاطئو حكؿ القيمة العادلة كتكفير تاريخ مكجز عنيا ككيفية  تكصيات الدراسة ىـ أ
قياس القيمة العادلة .ضركرة تقييـ امثمة البحث التجريبي الذم يكثؽ فائدة اتخاذ القرار 

 لمعمكمات القيمة العادلة .
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تشير النتائج الى اف البنكؾ مستخدـ سمطتيا التقدير منخفض مستكل  الدراسةنتائج  اىـ    
المخصصات خسائر القركض عندما يككف التأثير غير مكاتي لممعيار الدكلي 

 تقارير المالية . إلعداد
المدل لممعيار الدكلي إلعداد التقارير تكصمت الدراسة الى اف التأثيرات طكيمة  أىـ تكصيات الدراسة

(اف المحاسبة نمكذج االعماؿ لألدكات المالية قد تكفر رافعة اضافية 9المالية )
متكقفة بشكؿ اساسي مف قبؿ مجمس معايير المحاسبة الدكلية لتمكيف المستثمريف 

 في تقييـ المخاطر االئتماف .
 

  مقارنة بيف الدراسة الحالية والدراسة السابقة (1جدوؿ )

اكجو التشابو بيف الدراسات 
  السابقة 

  االضافة االختالؼ

تبنت اغمب الدراسات السابقة جانب عف 
 التحكط صافي العمالت االجنبية . 

تعد ىذه الدراسة مف الدراسات التي 
حاكلت  دراسة امكانية تطبيؽ 

آليات التحكط كفؽ معيار االبالغ 
(لمكاجية مخاطر 9المالي الدكلي )

تقمبات القيمة العادلة لممصارؼ 
 التجارية العراقية عينة البحث .

أجراء تطبيقات عممية الحتساب القيمة العادلة 
تتالئـ مع  ككذلؾ لتكصؿ الى المعالجات التي

 (9تطبيؽ معيار االبالغ المالي الدكلي )

لـ تتطرؽ الدراسات السابقة التي كقع 
عمييا نظر الباحثة الى كاقع المحاسبة 

عف التحكط كفؽ المعيار االبالغ 
 المالي  لمكاجية مخاطر القيمة العادلة 

مساىمة ىذه الدراسة في تقديـ حؿ 
مقترح لحؿ مشكمة تقمبات القيمة 
العادلة كمساىمة الدراسة الحالية 
الى تقديـ عرض المكانية تطبيؽ 
متطمبات معيار االبالغ المالي 

 (  .9الدكلي )

لفت االنتباه الى كيفية مكاجية مخاطر 
 .تقمبات القيمة العادلة ككضع اليو لمكاجيتيا

بالرغـ مف كجكد الدراسات السابقة 
اجنبية حكؿ محاسبة التحكط اال انيا 

لممحاسبة عف التحكط مف تتطرؽ 
 منظكر ادارة المخاطر .

دراسة مدل تأثير تطبيؽ آليات 
التحكط كفؽ معيار االبالغ المالي 

(لمكاجية مخاطر تقمبات 9الدكلي )
 القيمة العادلة .
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 سهاـ البحث الحاليإ المحور الثاني :

 ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة .حدد ما يميز تكبعدىا  لمدراسات السابقة , ان عام تحميالن  ةقدـ الباحثت

 مجاالت االفادة مف الدراسات السابقة  أوال:

 االطالع عمى نتائج الدراسات السابقة كاتجاىات تفسيرىا لمعالقة بيف المتغيرات البحث الحالي .-1

 تحديد طريقة قياس مخاطر تقمبات القيمة العادلة كاليات التحكط كمتغيرات الدراسة الحالية  .-2

 تحديد المدة الرئيسية المناسبة لتطبيؽ الجانب التطبيقي في البحث .-3

 معرفة أىـ االساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة .-4

 البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة المحمية كاالجنبية .مقارنة النتائج -5

 اسهاـ البحث الحالي  ثانيا:

 القيمة العادلة .تقديـ حؿ مقترح لمشكمة تقمبات -1

لفت االنتباه الى كيفية مكاجية المخاطر التقمبات القيمة العادلة كالعمؿ عمى كضع آلية لمكاجيتيا في -2
 المصارؼ  العراقية .

كتفاعؿ  IFRF13تحديد مكاطف القكه كالضعؼ في تطبيؽ معايير االبالغ المالي في العراؽ السيما المعيار  -3
 .  IFRF9مع معيار

 ( .9مكانية تطبيؽ  متطمبات معيار االبالغ المالي الدكلي رقـ )ة الدراسة الحالية في تقديـ عرض ألمساىم-4

 



 

 

 

 

 انفصم انثاَٙ

 االطار انُظر٘ 

تمهثاخ ( نًٕاخٓح يخاطر 9انتحٕط ٔفك يؼٛار االتالؽ انًانٙ )

 انمًٛح انؼادنح 

 

 انًثحث االٔل: 

فٙ ظم يؼٛار االتالؽ انًانٙ نتحٕط ا ٜنٛاخ االطار انًفاًْٛٙ

 (9انذٔنٙ)

 

 انًثحث انثاَٙ: 

  تطثٛك انمًٛح انؼادنح فٙ اطار يؼاٚٛر االتالؽ انًانٙ انذٔنٙ 

 ًَٕرخا   13يؼٛار 

 انًثحث انثانث: 

 تمهثاخ انمًٛح انؼادنح  فٙ يٕاخٓحآنٛاخ انتحٕط  دٔر
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 الفصؿ الثاني

 تمهيد

االستقرار في اسكاؽ الصرؼ  دـنتيجة لمتقمبات في اسعار صرؼ العمالت االجنبية , تسكد حالة مف ع     
االجنبي , كبما اف الشركات يتطمب منيا القياـ بالعديد مف التسكيات المحاسبية لتحديد حجـ المكاسب أك 

رتبطة بمعامالت االستيراد كالتصدير أك الخسائر ) المتحققة اك غير المتحققة ( عف عممياتيا االجنبية سكاء الم
معامالت االقراض كاالقتراض أك االستثمارات االجنبية , االمر الذم يقكدىا الى محاكلة حماية مصالحيا مف 
ىذه الخسائر لذلؾ نجدىا تقكـ بالدخكؿ بعقكد صرؼ مؤجمة سكاء كانت شراء أك بيع عمالت اجنبية في 

ابراـ العقكد بالعمالت االجنبية مما يمنحيا فرصة عدـ التعرض أك تجنب  المستقبؿ في تكقيت يتزامف مع كقت
الخسائر الناتجة عف تقمبات االسعر خالؿ الفترة مف تاريخ ابراـ العقكد بالعمالت االجنبية كتاريخ سداد قيمة ىذه 

 ( Hedgingالعقكد كىك ما يطمؽ عميو بالتحكط )

التي يمكف مف خالليا تجنب العديد مف الخسائر التي قد كالتي تمثؿ احد الحمكؿ  IFRS9كفؽ متطمبات 
تقمبات القيمة كمع تزايد االئتمانات الممنكحة مف قبؿ المصارؼ نجدىا تسعى الى ادارة المخاطر تتعرض ليا 

 ىذه المصارؼ .التي تكاجييا مف خالؿ تطبيؽ آليات التحكط العادلة 

كفي ضكء ما سبؽ ستقكـ الباحثة باستعراض اإلطار المفاىيمي لمتحكط مف اجؿ تحديد تأثيره عمى مخاطر 
 مف خالؿ المباحث اآلتية:  تقمبات القيمة العادلة 

 

 .(9في ظم معيبر االبالغ انمبني انذوني)نتحىط ا آلنيبث االطبر انمفبهيمي -المبحث االوؿ :

 .نمىرجب   31معيبر  انعبدنت في اطبر معبيير االبالغ انمبني انذونيتطبيك انميمت  -:المبحث الثاني 

 .تمهببث انميمت انعبدنت في مىاجهتآنيبث انتحىط  دور -: المبحث الثالث
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 املبحث االول

يف ظل معيار االبالغ لتحىط ا آلليات االطار املفاهيمي
 (9)املايل الدويل
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 المبحث االوؿ

 (9انذٔنٙ)فٙ ظم يؼٛار االتالؽ انًانٙ نتحٕط ا ٜنٛاخ االطار انًفاًْٛٙ

 

تحاكؿ العديد مف الكحدات االقتصادية اداره المخاطر االئتمانية التي تكاجييا نتيجة معامالت اقتصادية ترتبط 
 بمنح االئتماف كذلؾ مف خالؿ محاسبة التحكط .

 اكال: التطكر التاريخي لمتحكط 

ىناؾ بكرصة لتجارة  تقبؿ الميالد كان 1760انو في الياباف القديمة كتحديدا في عاـ   Kaulieneأكضح 
الحبكب كمنيا االرز ككجكد المضاربات , التي كانت تحدث مف اجؿ ىذه التجارة كالتحكطات المتخذة مف اجؿ 

كاع اخرل غير االستمرار بتجارة ىذه الحبكب , كمع استمرار التطكر لمتحكط كالمضاربة في التجارة ألن
 (  Kauliene , 2014 : 75المحاصيؿ الزراعية , منيا الصكؼ كالمعادف )

قبؿ  1900 – 1600لمشتقات المالية في بابؿ القديمة في الفترة مف حكالي عاـ بافي حيف كاف أكؿ استخداـ 
شاركت ىذه ك تركزت الخدمات المصرفية بشكؿ رئيس حكؿ المقدسات كالمعابد إذ الميالد ألنشطة القركض , 

 (Cupl ,2004:89المؤسسات في منح االئتماف كتمكيؿ المشاريع كاالصكؿ كالمعامالت التجارية ) 

يا بكصففي أمسترداـ بدأ التداكؿ المشتقات المالية في القرف السابع عشر كسرعاف ماحمت لندف محؿ امسترداـ 
لندف ككذلؾ في الكاليات المتحدة االمريكية في تـ تداكؿ  المشتقات المالية في سكؽ  إذساس ألركبا , المركز األ

بعد كقت قصير مف انشاء بكرصة نيكيكرؾ كبعد انشاء البكرصات الجديدة في اكاخر القرنيف التاسع  1790عاـ 
كبكرصة  1870عشر كالعشريف, تكسعت احجاـ التداكؿ كما ىك االمر في بكرصة نيكيكرؾ لمقطف في عاـ

اة تحكط أدكبذلؾ اصبحت االدكات المالية المحتممة بالعقكد اآلجمة   1919اـ شيكاغك لالسيـ التجارية في ع
 (( .Chisholm,2004 :4رئيسة لمبنكؾ كالتجار 

في المعالجات المحاسبية  ة( تغيرات كبير  IASBاجرل مجمس معايير المحاسبة الدكلية  2008 ) في عاـ
, بخصكص التحكط مف مخاطر العمالت  39المرتبطة بمحاسبة التحكط ضمف معيار المحاسبة الدكلي 

:  2010األجنبية ككيفية االعتراؼ بنتائج عمميات التحكط كتأثير ذلؾ عمى القكائـ المالية المختمفة  )جمعو, 
157 . ) 
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( االنتياء مف المرحمة االخيرة مف المراحؿ  IASBاعمف مجمس معايير المحاسبة الدكلية  2013)في نياية عاـ 
( المتعمؽ بالقياس كاالعتراؼ لمحاسبة التحكط كالمشتقات IFRS9)  9الثالثة لمعيار االبالغ المالي الدكلي 

 Bernhardt et 2008المالية كالمتطمبات الخاصة بيا عمى اف يككف المعيار سارم المفعكؿ مع بداية عاـ 
al.,2016:4 . )) 

لمتغير في اطار الخطة اإلستراتيجية التي وضعها  ( نتيجةً IFRS9)  9اء معيار االبالغ المالي الدولي لقد ج
 ( وذلؾ عمى مراحؿ تمثؿ مراحؿ زمنية لممعيار وعمى النحو االتي :IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية ) 

 مرحمة التصنيؼ كالقياس لألصكؿ كااللتزامات المالية . .1

 مة .مرحمة تدني القي .2

مرحمة محاسبة التحكط : اتصفت ىذه المرحمة بككنيا عممت عمى تحديد ما ىك االنسب لمتعمقات  .3
(, حيث ييدؼ المعيار IAS39محاسبة التحكط فيما يخص التصنيؼ كالقياس عف ما جاء في )

الجديد الى تبسيط قكاعد محاسبة التحكط, كيمكف التحكط لمخاطر كثيرة كىك بذلؾ قد خفؼ بعض 
 Ernst & Youngاء التشغيمية المرتبطة بمتطمبات محاسبة التحكط في الكحدات االقتصادية ) االعب

,2015 :6) 

حديث اال اف استخدامو  يعكد الى  Financial derivativesاف مصطمح المشتقات المالية مف كعمى الرغـ 
االالؼ السنيف لما لو مف دكر فريد في التجارة كالتمكيؿ , في الفترة الزمنية السابقة فقد بدأ ظيكر المشتقات في 

سنو قبؿ الميالد باإلضافة الى ظيكر الكتابة المسمارية كالكتابة عمى  2000البحريف في الخميج العربي  حكالي 
مكجكد في متحؼ المكفر كالمتحؼ البريطاني كالذم اشار الى ظيكر المشتقات المالية النقش الصمصاؿ ال

نيا ادكات مالية بأعرفت المشتقات المالية إذ .  27:2013بأنكاعيا المختمفة في بالد ما بيف النيريف.)غيا, )
مالية في السكؽ التي يمكف مف خالليا شراء اك بيع المخاطر ال ةمرتبطة بأدكات اك مؤشرات اك سمع محدد

 (246: 2010المالي. )الكبيسي,

 ثانيا مفهـو التحوط 

اف استخداـ العقكد المالية اآلجمة تككف إذ طريقة لمتحكط المحاسبي , بكصفيا تستخدـ العقكد اآلجمة كالعقكد المالية 
 Drakopoulou ,v.:  2015,30-44)ف )ك بمثابة اداة لتقميؿ نكع المخاطر المختمفة التي قد يكاجييا البائعكف كالمشتر 

أداة إلدارة المخاطر بكصفيا  كيمكف تعريؼ التحكط المالي بأنو  طريقة الستخداـ المشتقات المالية المختمفة 
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المتعمقة بتغيرات اسعار الصرؼ قصيرة اآلجؿ ,)مخاطر التداكؿ ( كعقكد مشتقات الصرؼ االجنبي التي تمثميا 
, مثؿ مشتقات العمالت المستخدمة بفاعمية إلدارة مخاطر الصرؼ العقكد اآلجمة كالخيارات كالمقايضات 

 (.    Badie,et.al,2011:664االجنبي )  

يتـ فييا نقؿ المخاطر لتقمبات االسعار  ةكيرل اخركف اف التحكط ىك نقؿ مخاطر المضاربة فيك بمثابة معامم
يد مشتؽ مف أداة مالية غير مشتقة الى طرؼ ثالث يمكف اف يككف مضاربا اك  متحكطا اخر التحكط فيك تحد

كمقاصة كاممة اك جزئية لمتغييرات في القيمة العادلة اك التدفؽ النقدم لمبند المغطى كالذم يمكف اف يككف اصال 
اك التزاما اك التزاما محددا مستقبميا متكقعا لمتغييرات .في القيمة العادلة اك التدفؽ النقدم المستقبمي لممعامالت 

تغيير , لذلؾ يمكف تعريؼ محاسبة التحكط عمى انيا تأثير مكافئ عمى صافي الربح اك الخسارة المعرضة لم
 بطريقة مماثمة 

يتـ مف خالليا  ةالتحكط  مف قبؿ الشماـ اكضح فيو اف محاسبة التحكط ىي عممي ةكقد تـ تعريؼ محاسب  
كميا اك جزئيا  ةقيمتيا العادلة معادل استخداـ ادكات التحكط ام )االصكؿ المالية ( بحيث تككف التغيرات في

 ( . 111:  2005لمتغيرات في القيمة العادلة اك النقد الذم يحتاج الى تحكط ) الشماـ, 

التحكط تعبر عف االسس كالقكاعد يحكـ عمميو انو يؤدم الى تكقؼ تكفير بيانات المالية  ةكبالتالي فاف محاسب
تقمؿ المخاطر مع الحفاظ عمى احتماالت  ةاد ترتيبات اختيار صيغكبيريف التحكط ىك اعتم ةبشفافية كمصداقي

 (. 2:  2008لمعب عف االستثمار )القرم,  ةجيد

كقد يككف الغرض مف التحكط في معظـ المؤسسات المالية ىك تقميؿ التأثير عمى التقمبات غير المتكقعة في 
احتمالية التعرض الى مخاطر )الشكرم  اسعار االسيـ مما يساعد في عممية التخطيط المستقبمي كيقمؿ مف

 (  27: 2013كالعامرم,

إلدارة المخاطر يتـ مف خالليا القياـ باستخداـ كاحد اك اكثر مف المشتقات المالية  ةالتحكط طريق ةكتمثؿ محاسب
اك صافي  مف اجؿ التحكط بغية تجنب التغيرات المرتبطة بالقيمة العادلة اك التغييرات المرتبطة التدفقات النقدية

 (.47:  2013االستثمار االجنبي لمكصكؿ الى أفضؿ معالجة محاسبية ممكنة  )نصار ك حميدات 

تشير محاسبة التحكط الى طريقة عامة لممحاسبة  عف بياف االرباح  كالخسائر  كالميزانية العمكمية لألدكات 
سعار كالمعدالت الفائدة ال يمكف ادراج ربح  المالية ,كالتي تستخدـ لمتحكـ في المخاطر المتعمقة بالتغييرات في اال
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اك خسارة اداة تحكط في قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي )الميزانية العمكمية ( حتى يتـ ايضا تسجيؿ االرباح 
 ( .Demarzo&Duffie,2014:747كالخسائر المتعمقة بالبند المغطى )

ف اجؿ حماية الكحدات االقتصادية مف التقمبات غير اف مفيكـ التحكط يمثؿ االجراءات التي يتـ اتباعيا م
المتكقعة كغير المرغكب فييا , فاألدكات المالية ىي عقكد يستفاد منيا مف اجؿ نقؿ المخاطر مف طرؼ ال 
يرغب بتحمؿ المخاطر الى اخر يمكف اف يتحمميا بمكجب االتفاؽ المبـر , كمف ىذه المخاطر التي يتـ التحكط 

 (173:  2015كؽ كمخاطر اسعار الصرؼ كاسعار الفكائد كالمخاطر االئتمانية ) مكسى , ليا ىي مخاطر الس

محاسبة التحكط عمى جميع عالقات التحكط , باستثناء تحكطات القيمة  9ينطبؽ معيار االبالغ المالي الدكلي 
باسـ "تحكطات غالبان  العادلة لتعرض سعر الفائدة لمحفظة األصكؿ المالية أك المطمكبات المالية )يشار إلييا

القيمة العادلة الكمية"(. ينشأ ىذا االستثناء ألف مجمس اإلدارة لديو مشركع منفصؿ لمعالجة محاسبة عمميات 
التحكط الكمية. كفي غضكف ذلؾ , حتى يتـ االنتياء مف ىذا المشركع , يمكف لمشركات التي تستخدـ معيار 

لمتحكطات  39الستمرار في تطبيؽ متطمبات معيار المحاسبة الدكلي لمحاسبة التحكط ا 9االبالغ المالي الدكلي 
الكمية لمقيمة العادلة , السبب في معالجة مثؿ ىذه التحكطات بشكؿ منفصؿ ىك أف تحكطات المحافظ المفتكحة 

التعرض تقدـ تعقيدنا إضافينا. تميؿ استراتيجيات إدارة المخاطر إلى أف يككف ليا أفؽ زمني يتـ التحكط خاللو مف 
؛ لذلؾ , مع مركر الكقت , تتـ إضافة التعرضات الجديدة باستمرار إلى ىذه المحافظ المغطاة , كيتـ إزالة 

 ( PwC ,2017 : 9التعرضات األخرل منيا )

في حيف يرل اخركف اف التحكط ىك افضؿ الكسائؿ التي تحافظ عمى حدكد االماف في الكحدات االقتصادية 
المشتقات المالية , كاف فيـ بنكد العقكد المالية المبرمة كالتعامؿ معيا بحرفية مف خالؿ مراقبة لمكاجية مخاطر 

حركة االسكاؽ المالية قد يدر الكثير مف االمكاؿ التي تسيـ في ايجاد الفرص االستثمارية الجيدة كالتي ترفع 
 ( 40:  2021مستكل المركز المالي لتمؾ الكحدات  ) الشيخمي , 

ت بسيطة , تعد محاسبة التحكط أسمكبنا يعدؿ األساس العادم لالعتراؼ بالمكاسب كالخسائر )أك الدخؿ بعبارا
كالمصركفات( عمى أدكات التحكط ذات الصمة كالبنكد المغطاة , بحيث يتـ االعتراؼ بكمييما في األرباح 

ـ المطابقة الذم يمغي أك يقمؿ كالخسائر )أك الدخؿ الشامؿ اآلخر( في نفس الفترة المحاسبية , ىذا ىك مفيك 
المحاسبة عف البند المغطى كأداة التحكط  تالتقمب في قائمة الدخؿ الشامؿ الذم قد ينشأ بخالؼ ذلؾ إذا تم

, تظؿ محاسبة  9بشكؿ منفصؿ بمكجب المعايير الدكلية لإلبالغ المالي فبمكجب معيار االبالغ المالي الدكلي 
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 : PwC ,2017اإلدارة مراعاة التكاليؼ كالفكائد عند اتخاذ قرار باستخداميا )التحكط اختيارية , كيجب عمى 
11 .) 

االمكاؿ مف الضياع اك الخسائر  ةالتحكط تمثؿ طريقة اك اداة لحماي ةمما كرد في اعاله ترل الباحثة اف محاسب
االستثمار االجنبي حيث  المتكقعة كذلؾ بسبب تقمبات اسعار الصرؼ اك تقمبات القيمة العادلة اك تقمبات صافي

 .ةقتصادياالالى التحكط في جميع مجاالت االعماؿ  ةتظير الحاجك 

 ثالثا : الهدؼ مف محاسبة التحوط والبنود المتحوط لها 

اف اليدؼ مف المحاسبة عف التحكط ىك التعبير في القكائـ المالية عف اثر انشطة ادارة المخاطر لمنشاة تستخدـ 
رة التعرضات الناشئة عف مخاطر معينة يمكف اف تؤثر عمى الربح اك الخسارة ) أك الدخؿ االدكات المالية إلدا

الشامؿ االخر في حاالت االستثمارات في ادكات حقكؽ الممكية التي قد اختارت ليا المنشاة اف تعرض التغيرات 
ضمكف ادكات التحكط ؼ ىذا المنيج الى التعبير عف مدفي القيمة العادلة ضمف الدخؿ الشامؿ االخر , كيي

 ,IFRS9التي يتـ ليا تطبيؽ المحاسبة عف التحكط كذلؾ لمسماح بنظرة ثاقبة في الغرض منيا كآثارىا . ) 
2016 : 304 ) 

يحتاج المقترض الى حماية  إذكتتضح أىمية التحكط المحاسبي في جميع انكاع التداكؿ لممعامالت االقتصادية 
ف )المقرضكف ( أيضا الى حماية استثماراتيـ في اسعار الفائدة المنخفضة اك مراكزه المفتكحة كيحتاج المستثمرك 

اسعار االسيـ بسبب ارتفاع اسعار الفائدة , فنجد اف شركات المحـك كاالغذية المعمبة كالحبكب كالمجكىرات 
 ( 313: 2004تحتاج أيضا الى حماية منتجاتيا مف التقمبات المختمفة ألسعار السكؽ )شكرم كعكض,

ف كذلؾ لعدة اسباب اىميا اف األسعار المستقبمية في تاريخ التسميـ قد يتعد تحركات االسعار ميمة لممتحكطف
تختمؼ عف االسعار الحالية كقد يؤدم عدـ فيـ االختالفات بينيـ الى تكبد المستثمريف خساره اك تحقيؽ ربح 

متكقعة في سعر اصكليا بسبب محتمؿ لذا فأف التحكط في سكؽ المتداكؿ يعمؿ عمى أم تغيرات غير 
 ( ielna, SiegelD,1008-1002,:1990االختالفات بيف سعر الشراء الحالي كسعر البيع في كقت الحؽ  )

 -( :IFRS9 , 2016 : 304 -305اما بالنسبة لمبنكد المتحكط ليا فيمكف تحديدىا  مف خالؿ االتي ) 

باتو اك ارتباطا ممزما لـ يتـ اثباتو اك معاممة تكقع اك صافي يمكف اف يككف البند المتحكط  اصال اك التزاما تـ اث
 استثمار في عممية اجنبية كيمكف اف يككف البند المتحكط لو 
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 .بند منفرد 

 . مجمكعة مف البنكد 

  يجب اف يككف مف الممكف قياس البند المتحكط لو بطريقو يمكف االعتماد عمييا , كاذا كاف البند
 متكقعة اك احد مككناتيا فانو يجب اف تككف المعاممة محتممة الى حد كبير.المتحكط لو معاممة 

 رابعًا : ضوابط التأهؿ لممحاسبة عف التحوط 

يمكف القكؿ اف عالقة التحكط لممحاسبة عف التحكط تتأىؿ فقط اذا تـ استيفاء جميع الضكابط االتية )  
IFRS9, 2016 : 306: )-  

 كات تحكط مؤىمة كبنكد متحكط ليا مؤىمة .تتككف عالقة التحكط فقط مف اد .1

كجكد تكثيؽ رسمي لعالقة التحكط كليدؼ المنشاة مف ادارة المخاطر كاستراتيجيتيا لمباشرة التحكط ,  .2
كيجب اف يشمؿ التكثيؽ اداة التحكط كالبند المتحكط لو كطبيعة المخاطر التي يتـ التحكط منيا ككيؼ 

 اذا كانت عالقة التحكط تستكفي متطمبات فاعمية التحكط . ستقـك الكحدة االقتصادية بتقكيـ ما

 عالقة التحكط جميع متطمبات فاعمية التحكط االتية  .3

  ككف ىناؾ عالقة اقتصادية بيف البند المتحكط لو كاداة التحكط.تاف 

  اف ال يييمف اثر المخاطر االئتمانية عمى التغيرات في القيمة التي تنتج عف تمؾ العالقة
 ية .االقتصاد

  اف تككف نسبة التحكط لعالقة التحكط ىي نفسيا تمؾ الناتجة عف كمية البند المتحكط لو التي تقـك
الكحدة االقتصادية بالتحكط ليا فعميا ككمية اداة التحكط التي تستخدميا الكحدة االقتصادية فعميا 

كس ذلؾ عدـ التكازف لمتحكط لتمؾ الكمية مف البند المتحكط لو , كبالرغـ مف ذلؾ ال يجكز اف يع
عنو عدـ فاعمية التحكط كالذم يؤدم بدكره  أبيف اكزاف البند المتحكط لو كاداة التحكط كالذم ينش

 الى نتيجة محاسبية ال تتفؽ مع الغرض مف المحاسبة عف التحكط.
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 خامسًا : عالقات انواع التحوط  

 : ما يأتي ىي ىناؾ ثالثة انكاع مف عالقات التحكط

تحكط القيمة العادلة : كىك التحكط مف التعرض لمتغيرات في القيمة العادلة ألصؿ اك التزاـ مثبت اك  .1
الرتباط ممـز غير مثبت اك لمككف مف ام مف البنكد التي يمكف عزكىا الى مخاطر معينة كيمكف اف 

يؿ فانو يجب تؤثر عمى الربح أك الخسارة , طالما اف تحكط القيمة العادلة يستكفي ضكابط التأى
 : يأتي مابالمحاسبة عف عالقة التحكط 

 .اثبات المكسب اك الخسارة مف اداة التحكط ضمف الربح اك الخسارة اك الدخؿ الشامؿ االخر 

  يجب اف يعدؿ المكسب اك الخسارة مف التحكط لمبند المتحكط لو مف المبمغ الدفترم لمبند المتحكط
 ( .IFRS9 , 2016 : 307لو )  

مف خالؿ بيع االصكؿ بتاريخ اعداد البيانات  ولقيمة العادلة بالمبمغ الذم مف الممكف الحصكؿ عميتتمثؿ اك 
المالية نظرا الف تحكطات القيمة العادلة تيدؼ الى تقميؿ تغيرات القيمة العادلة عمى المكجكدات كالمطمكبات 

ير المعترؼ بيا كالتي تعزل ىذه التغييرات المعترؼ بيا في الميزانية العمكمية اك االلتزامات الثابتة لمكحدات غ
لممكاسب كالخسائر التي تحدث  ان الى خطر يمكف اف يؤثر عمى االرباح لذا اف تحكط القيمة العادلة يعد تعكيض

 ( Ramirez,2015:25في القيمة العادلة  لمبند المحكط بالتغييرات التي تحصؿ لمقيمة العادلة ألداة التحكط )

م : كىك التحكط مف التعرض لمتقمب في التدفقات النقدية  الذم يمكف عزكه الى تحكط التدفؽ النقد .2
مخاطر معينة مرتبطة بكامؿ اصؿ اك التزاـ مثبت اك مككف لو ) مثؿ جميع دفعات الفائدة المستقبمية 
عمى ديف متغير المعدؿ اك بعضيا ( أك معاممة متكقعة محتممة الى حد كبير كالتي يمكف اف تؤثر 

بير عمى الربح اك الخسارة , طالما اف تحكط التدفؽ النقدم يمكف اف يستكفي ضكابط التأىيؿ بشكؿ ك
 ( :IFRS9 , 2016 : 307)     يأتي مابفانو يجب المحاسبة عف عالقة التحكط 

 ما يأتي يتـ تعديؿ المككف المنفصؿ لحقكؽ الممكية المرتبط بالبند المتحكط لو الى: 

 عة مف اداة التحكط منذ بداية التحكط .المكسب اك الخسارة المتجم 

 . التغير المتجمع في القيمة العادلة لمبند المتحكط لو مف بداية التحكط 
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  يجب اف يتـ اثبات ذلؾ الجزء مف المكسب اك الخسارة مف اداة التحكط الذم يتـ تحديده عمى انو
 تحكط فاعؿ كضمف الدخؿ الشامؿ االخر .

 ف المكسب اك الخسارة  المتبقية مف اداة التحكط كالتي تعد عدـ يجب اف يتـ اثبات ذلؾ الجزء م
 فاعمية التحكط كضمف االرباح كالخسائر .

  يجب اف تتـ المحاسبة عف المبمغ الذم يتـ تجميعو في احتياطي التحكط لمتدفؽ النقدم 

ات النقدية المستقبمية تشير تحكطات  التدفقات النقدية الى استخداـ المشتقات لمتحكط مف التغيرات في التدفقك 
المتكقعة الناتجة عف التغيرات في أسعار السمع االساسية كأسعار صرؼ العمالت االجنبية كأسعار الفائدة 

(,2015:243 apbellC. ) 

) اآلتي تغييرات في نمكذج محاسبة التحكط لمتدفقات النقدية عمى النحك  9يقدـ معيار االبالغ المالي الدكلي 
PwC , 2017 : 12:) 

  بالنسبة لتحكطات التدفقات النقدية لمعاممة متكقعة ينتج عنيا االعتراؼ ببند غير مالي )مثؿ أصؿ ثابت
أك مخزكف( , أك عندما تصبح معاممة متكقعة لمتحكط ألصؿ غير مالي أك التزاـ غير مالي التزامنا 

ترية ليذا البند لألرباح أك مؤكدنا لػيتـ تطبيؽ محاسبة التحكط لمقيمة العادلة , كيجب تعديؿ القيمة الدف
الخسائر المتراكمة المعترؼ بيا مباشرة في حقكؽ الممكية )يشار إلييا غالبنا باسـ "التعديؿ األساس"( , 

, يمكف لمكحدة أف تختار , كخيار سياسة , إما المعالجة  39فبمكجب معيار المحاسبة الدكلي 
عادة تصنيفيا إلى المكضحة أعاله أك لمحفاظ عمى المكاسب أك الخسائر ا لمتراكمة في حقكؽ الممكية كا 

األرباح كالخسائر في نفس المحظة التي يؤثر فييا البند غير المالي عمى األرباح كالخسائر, لـ يعد 
ا بو بمكجب معيار االبالغ المالي الدكلي    9اختيار السياسة المحاسبية ىذا مسمكحن

 بنكد التي تحتكم عمى مكاضع مخاطر المكازنة عندما يتـ تخصيص المركز الصافي لمجمكعة مف ال
مغطى , يمكف تطبيؽ نمكذج تحكط التدفقات النقدية فقط عمى التحكط مف مخاطر العمالت  ان بندبكصفو 

األجنبية. يجب أف يحدد تعييف ىذا المركز الصافي كالن مف فترة إعداد التقارير التي مف المتكقع أف 
الربح كالخسارة ككذلؾ الطبيعة كالحجـ المتكقع أف يؤثر عمى الربح  تؤثر فييا المعامالت المتكقعة عمى

كالخسارة في كؿ فترة , يجب عرض أرباح أك خسائر التحكط في بند منفصؿ في قائمة الدخؿ , لـ 
 بتعييف المراكز الصافية كبند تحكط. 39يسمح معيار المحاسبة الدكلي 
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  البنكد التي ال يكجد بيا مركز مخاطر مقاصة , يتـ بالنسبة لتحكطات التدفقات النقدية لمجمكعة مف
البنكد المتأثرة بالبنكد المغطاة  فمـ ينص معيار المحاسبة  عمىتقسيـ عرض أرباح أك خسائر التحكط 

 عمى عرض المكاسب أك الخسائر في األرباح كالخسائر. 39الدكلي 

 21محاسبة الدكلية تحكط صافي استثمار في عممية اجنبية: كما ىي معرفة في معيار ال      (IFRS9 
( . كيتمثؿ صافي االستثمار الذم تستخدمو الكحدة في عمميات العمالت االجنبية 307 : 2016 ,

لمتحكط مف مخاطر التغيرات  في قيمة صافي االصكؿ لمعمميات االجنبية كيتـ تحكيؿ ىذه التغييرات 
( . لـ ييدخؿ معيار االبالغ Kocon,2007:52)الى العممة الكظيفية لالستثمار الذم تسجؿ فييا الكحدة 

تغييرات كبيرة , عمى الرغـ مف أنو يجب عمى الكحدات النظر فيما إذا كانت تحكطات  9المالي الدكلي 
صافي استثماراتيا ستتأثر بمتطمبات النظر في القيمة الزمنية لمنقكد كالتكجييات الجديدة بشأف القيمة 

 ( . PwC,2017 : 13)جمة كأساس العممة الزمنية لمخيارات كالنقاط اآل

 سادسًا : فاعمية التحوط ) القياس والتقييـ ( 

تمثؿ فاعمية التحكط مدل ما تـ مف مقاصة بيف التغيرات في القيمة العادلة اك التدفقات النقدية ألداة التحكط 
كالتغيرات في القيمة العادلة اك التدفقات النقدية لمبند المتحكط لو ) عمى سبيؿ المثاؿ عندما يككف البند المتحكط 

ة العادلة اك التدفقات النقدية لبند ىك التغير الذم يمكف لو ىك مككف مخاطر فاف التغيير ذا الصمة في القيم
نسبتو الى المخاطر المتحكط ليا , اما عدـ فاعمية التحكط فيي المدل الذم تككف فيو التغيرات في القيمة 

 ( .IFRS9 ,2016 :404العادلة اك التدفقات النقدية ألداة التحكط اكبر اك اقؿ مف تمؾ لمبند المتحكط لو ) 

اف فاعمية التحكط تمثؿ بصكرة عامة مدل التغيرات في القيمة العادلة أك التغييرات في التدفقات بعضيـ كيرل 
 ( PwC ,2017:15النقدية ألداة التحكط تعكض التغيرات في القيمة العادلة أك التدفقات النقدية لمبند المغطى ) 

كبة الى مخاطر التحكط تساكم  القيمة العادلة لنفقات اف درجو التغير في القيمة العادلة اك التدفقات النقدية المنس
 - 168:  2010عالية اال اذا تـ االيفاء بالشركط اآلتية ) جمعو , ةالتحكط ذا فاعمي داالداة المالية, لذلؾ ال يع

169: )- 
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اك التدفقات بداية الفترة التحكط كالفترات الالحقة, فمف المتكقع اف ينتج عف التحكط تغير بالقيمة العادلة  .1
 النقدية المنسكبة الى مخاطر التحكط خالؿ فتره التحكط المحدكدة .

التغييرات السابقة في القيمة العادلة اك التدفؽ النقدم لمبند المغطى المنسكب الى  مخاطر التحكط  .2
 ةيمكف اثبات كجكد عالقك كالتغيرات السابقة في القيمة العادلة اك التدفؽ النقدم ألداة التحكط ,  

 إحصائية بيف القيمة العادلة كالتدفؽ النقدم لمبند المغطى.

كلكي تعكس تمؾ التغيرات في كضع التحكط ,يحتاج ذلؾ المشركع الى اف يثبت انو مف المحتمؿ اف  .3
 يككف  التحكط عالي الفعالية لمفترة التي يتـ فييا التعديؿ 

ستخدميا المشركع يالتي  ةطريقالمد عمى كبشكؿ عاـ ال يحدد المعيار طريقة كاحده لمتقييـ كانما يعت .4
 ةبيا عمى سبيؿ المثاؿ, اذا كانت استراتيجية ادار  ةخاص ةالتحكط عمى استراتيجية ادار  ةلتقييـ فاعمي

نشأتو أعف تعديؿ مطالب ادكات التحكط شكؿ يجب اف يككف التحكط الذم  ةمخاطر المشركع ىي عبار 
تأسيس مف اجؿ التحكط يككف فعاال مف الضركرم الشركة فعاال مف اجؿ تحقيؽ القرض في كقت 

 (:IAS32, 345:  2013التأكد مف خالؿ العناصر االتية ),

 : يأتي تقديـ الكثائؽ كاالدلة كاضحة كمسبقة تتعمؽ بما  .1

 . المخاطر التي تقكد الشركة الى انشاء تحكطات منيجية لحساب فعالية التحكط 
   مراجعة كتقييـ فعالية التحكط التدفقات النقدية ألداة التحكط 
  تككف عالقة التحكط ك %الى التحكط 80تقييـ فعالية التحكط : حيث تككف نتيجة الفعمية في حدكد

داره المخاطر إ%لتقييـ فعالية التحكط عمى استراتيجية 125أداة التحكط تعتمد طريقة الشركة 
ت تستخدـ الشركات منيجا مختمفا عمى سبيؿ المثاؿ  اذا كاف ألداة الخاصة بيا كفي بعض الحاال

التحكط كالبند المغطى نفس مبمغ االقتراض كالمبمغ االصمي كالمدة كتاريخ رأس الماؿ كاساس قياس 
معدؿ الفائدة فمف المرجح اف يصبح معدؿ المبادلة بديال فعاال لمتحكط مف ناحية اخرل تعادؿ أداة 

التحكط منو جزئيا فقط عمى سبيؿ المثاؿ اذا كانت أداة التحكط ىي عنصر التحكط خطرا يتـ 
 دالتحكط بعمالت مختمفة كلـ تتحرؾ بشكؿ متزامف فأف التحكط  ليس فعاال بشكؿ كامؿ ال تع
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الى مخاطر  ان اذا كاف جزء مف التغيرات في قيمتيا العادلة منسكب ةكامم ةالمشتقات ذات كفاء
 االئتماف لمطرؼ المقابؿ 

عند تقييـ كقياس فاعمية التحكط يجب التمييز بيف تقييـ كقياس فاعمية التحكط ىنا يجب اف يعرؼ بمفيكـ بسيط 
عف قكاعد كاجراءات المحاسبية التي سكؼ تعتمد لمتابعة االجراءات المحاسبية كالتأكد مف المعمكمات  ةىك عبار 

تحميؿ القكائـ المالية لمكحدات االقتصادية لزيادة قيمة المحاسبية التي تؤدم الى االتساؽ في طريقة قياس كتقييـ ك 
المعمكمات المحاسبية التي يكفرىا النظاـ المحاسبي , كيؤكد الجانب الميـ في تقييـ اىمية عالقة التحكط اذا تـ 
العثكر عمى عالقة تحكط مؤىمة لمحاسبة التحكط كاختارت الكحدة االقتصادية اعتماد ىذا االجراء المحاسبي 

 (Singh,2018:160جب قياسيا لفعالية التحكط كالمعترؼ بيا في قائمة الدخؿ عمى الفكر )في

 سابعًا : استراتيجيات التحوط 

عف عقكد يبرميا المستثمر بتكاريخ تنفيذ لغرض تخفيض مف الخسائر  ةيقصد باستراتيجية التحكط بانيا عبار 
المحتممة التي قد يتعرض نتيجة المتغيرات في سعر السمعة كالتي تككف محؿ التعاقد كتتمثؿ استراتيجيات التحكط 

 -باالتي :

 :استراتيجية التحوط قصير االجؿ .1

يقـك  كقبمي الفكرم لألدكات المالية يستخدـ التحكط لغرض الحد مف االنخفاض في السعر المست إذ
المتحكط ببيع العقد المستقبمي ضمف المدل القصير كبالتالي يمكف اف يعرؼ التحكط القصير االجؿ 

( . 96:  2011بانو التحكط المرتبط باالنخفاض المستقبمي في سعر األدكات المالية )الربيعي كاخركف, 
 إذنقدم  في المستقبؿ القريب لألداة المالية اك المحفظة يتـ استخدامو لمتحكط ضد انخفاض السعر ال ك

يبيع التحكط عقدا مستقبميا  أم يكافؽ عمى التسميـ  كيحدد ايضا تحكطا قصيرا )بيع تحكطي (  عف 
نشاء مركز تحكط قصير يبرر التحكط السعر المستقبمي الحالي مف خالؿ تحكيؿ مخاطر السعر إطريؽ 

( . كيتـ تعريؼ التحكط عمى المكشكؼ Fabozzi & Modigliani : 1996 :.229الى المشترم )
عمى انو معاممة مالية تستند الى بيع العقكد اآلجمة مف اجؿ االحتفاظ بمركز قصير في المستقبؿ بينما 

 (  Jones :2000 : 492يحتفظ مالؾ االصؿ بمركز طكيؿ االجؿ في السكؽ الحالية )
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  :استراتيجية التحوط طويؿ االجؿ .2

كيسمى ايضآ التحكط  االستباقي ,الف المتحكط يتكقع شراء سمعة اك اصؿ مالي مف خالؿ السكؽ 
ييدؼ ىذا النكع مف التحكط الى تثبيت سعر الشراء كيستخدـ لحماية  كالحالي في تاريخ الحؽ, 

المستثمر مف اسعار الفائدة المنخفضة الشخص الذم يخطط لشراء سمعة في تاريخ الحؽ كيخشى ام 
اده في سعر السمعة قد يشترم عقدا مستقبميا, لذلؾ اذا ارتفع سعر السمعة فأف السعر في بكرصة زي

العقكد اآلجمة سيرتفع كما يرتفع كتنتج ربحا يعكض حتى لك جزئيا مف تكمفة المالية لشراء السمعة كيشار 
سعر االداة المالية اك  الى ذلؾ بالتحكط الطكيؿ اآلجؿ , كتقكـ ىذه االستراتيجية بالتحكط  الزيادة في

المحافظة عف طريؽ أتخاذ مركز طكيؿ لشراء العقكد اآلجمة مف قبؿ المتحكط أم المكافقة عمى استالميا 
في المستقبؿ كبالتالي تثبيت سعر الشراء في ما ىك معركؼ باسـ التحكط الطكيؿ عف طريؽ شراء 

 ( Fabozzi & Modigliani : 1996 : 229التحكط )

 :وات التحوط ثامنًا : اد

تمثؿ ادكات التحكط اداة مشتقو اك اداة التحكط التي تتعمؽ بمخاطر تغيرات اسعار الصرؼ االجنبي اك اصكؿ 
أداة التحكط  فمف الضركرم تكقع العدالة عند بكصفيا المالية اك المطمكبات المالية غير المشتقة كقد تـ تصنيفيا 

التحكط مف قبؿ  ةداأالى ذلؾ يجب اف يحتفظ ب ةالبند المغطى اضافتغير القيمة العادلة ألكبر تدفؽ نقدم مف 
طرؼ ثالث ام الجزء المشتؽ الداخمي كالجزء المشتؽ الذم ال يفي بالمتطمبات , فيتـ استخداـ الشركط االخرل 

 ( .165: 2010أداة  تحكط ك ليست خيارات صافية ) جمعو,بكصفيا 

 ةا متعددة عمى  انكاع ادكات تحكط التي قد تستخدـ اغراض محاسب( قيكد39كيفرض المعيار المحاسبي الدكلي )
ساس الى حؿ مشكمة عدـ التطابؽ المحاسبي الناتج أالتحكط بشكؿ  ةالتحكط عمى العكس مف ذلؾ تيدؼ محاسب

لي عف المحاسبة عف االدكات المشتقة التي سيتـ قياسيا بالقيمة العادلة  , حيث تبنى المعيار الدكلي لإلبالغ الما
( طريقة مختمفة مع التركيز عمى االدكات المستخدمة لمتحكط ألنيا تسمح الكحدات االقتصادية الستخداـ 9رقـ )

كأداة تحكط االصكؿ المالية غير المشتقة اك المطمكبات المالية غير المشتقة القيمة العادلة كبالتالي فأف  
  -( :EY,2014:27االستنتاج ىك )

ـ قياسيا بالقيمة  العادلة كتدرج تغيراتو في الربح اك الخسارة فالتغيرات في التزامات يتبكصفيا محدد  .أ 
القيمة العادلة نتيجة  لمتغيرات في مخاطر االئتماف ليذه االلتزامات في الدخؿ الشامؿ االخر كال يمكف 
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الييف التحكط نظر الف تغير  القيمة العادلة بالكامؿ غير مدرج في الربح اك الخسارة  الح ةداأ كصفو
كبالتالي فاف ىذا سيؤدم في الكاقع الى تجاىؿ الكحدات االقتصادية لمخاطر االئتماف الخاصة بيا عند 

 التحكط.   ةالتحكط كبالتالي يتعارض مع مفيـك محاسب ةتقييـ كقياس عدـ فاعمي

التي ال مف الكحدات االقتصادية إلدخاؿ التغييرات في ادكات حقكؽ اداة تحكط الممكية   ةاختيار كاحد .ب 
قيمتيا العادلة في التحكط مف مخاطر  العمالت األجنبية مما يعكس تمؾ التغييرات كال يتـ تخميف  دتع

 القيمة في االرباح كالخسائر يتـ مقارنتيا بالقيمة العادلة ك تحكط التدفقات النقدية.

اك منح الحؽ في شرائيا   ةيمف اىـ ادكات التحكط ىي المشتقات المالية كالتي تعرؼ بانيا تقديـ منتجات اساس
ىي العقكد اآلجمة ك  ان نكاعأاك بيعيا في المستقبؿ فيي ادكات تعتمد عمى القيمة المرجعية اشياء اخرل كتشمؿ 

 ةتقات الف قيمتيا تشتؽ مف قيمػػػػيت بالمشػػػالخيارات كالمبادالت ك المستقبميات ك المقايضات كالمبادالت  سم
االصؿ اك سعره يعتمد عمى يعتمد عمى أنو مشتؽ منو اصؿ اخر تسمى ىذه ,  ةيعني اف قيم االصؿ مما

االصكؿ األساسية فقد تشمؿ عناصر مثؿ اسيـ الشركة كاالكراؽ المالية ذات الدخؿ الثابت كالعمالت كادكات 
كد  خارج متعمقة ببن ةعمى انيا عقكد مالي ةسكؽ الماؿ كمؤشرات االسيـ كالسندات , كما تعرؼ المشتقات المالي

الميزانية كيتـ تحديد كيتـ تحديد قيمتيا قيمو بكاحد اك اكثر  مف قيمو االصكؿ اك االدكات اكؿ مؤشرات المتعمقة 
 (15: 2011بيا. )الربيعي كاخركف, 

كيمكف القكؿ اف نسبة التحكط تمثؿ العالقة بيف كمية أداة التحكط ككمية البند المغطى مف حيث الترجيح النسبي 
أف تككف نسبة التحكط المستخدمة ألغراض محاسبة التحكط ىي  9, حيث يتطمب معيار االبالغ المالي الدكلي 

 ( .PwC,2017:16نفسيا النسبة المستخدمة ألغراض إدارة المخاطر المختمفة ) 

ظيرت  إذكتتمثؿ المشتقات احد التطكرات الرئيسة في االسكاؽ المالية التي ظيرت خالؿ القرف الماضي 
كتطكرت بشكؿ ممحكظ في الربع االخير , فيمكف تعريؼ المشتقات المالية عمى انو كعد بتقديـ منتجات حقيقة 

( . Howells&Bain,2000:,289المستقبؿ ) اك اساسية ) القاعدة ( اك منحا لحؽ في شرائيا اك بيعيا في
فالمشتقات المالية ىي ادكات تعتمد عمى القيمة المرجعية ألشياء اخرل بما في ذلؾ االنكاع المختمفة ليا مثؿ 

( . كيطمؽ عمى المشتقات المالية Hempel,Simonson:1999, 535العقكد اآلجمة كالخيارات كالمبادالت )
( أم اف قيمة اك سعر Revsine,et.al:1999.518قة مف قيمة االصؿ االساس )ىذه التسمية الف قيمتيا مشت

 ( 343Mayo:,2001احد االصكؿ يعتمد عمى اك يشتؽ منو االصؿ اخر ),
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  والفرعٌة الرئٌسة وانواعها المالٌة االدوات تصنٌف ٌوضح ادناه والشكل
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 .........االطار النظري..................................................:المبحث االولالفصل الثانً 
 

 
 

 ) 35(   

 تاسعا : سياسة التحوط 

 ( 105:  1996)البرغكثي , -التحكط الى قسميف رئيسيف كعمى النحك االتي : ةتنقسـ سياس

المخاطر اال عند اتخاذ القرار كال يتـ تتبع : كفقا لمسياسة ال يتـ االلتزاـ بأعماؿ تغطية التحوط الساكف .1
حركة السعر, فاليدؼ مف السياسة ىك استقرار الكضع ك الحفاظ عميو كليس متابعة زيادة االسعار 

 قبؿ تاريخ انتياء الصالحية , كىذا الشيء ال يخمك مف الخسائر لمتحكط .

تحكط كتحاكؿ تحقيؽ ارباح يستخدـ سياسة عمؿ تعديؿ مراكز ال :التحوط الديناميكي / المتحرؾ .2
اضافية بناء عمى تكقعات سعر الصرؼ اك معدؿ الفائدة اك سمكؾ قيمة االصكؿ امتمؾ المعرفة 

متكقعة بينما اكلئؾ الذيف ال يفعمكف ذلؾ لدييـ معرفو الكالخبرة في سكؽ التداكؿ لتجنب الخسائر غير 
 تعمؿ بشكؿ سمبي لمتحكط  كافية بأسعار الصرؼ كاسعار الفائدة كالجكانب  االخرل التي

 عاشرا : االفصاح عف محاسبة التحوط 

مثؿ العديد مف المعايير الجديدة األخرل , تـ تمديد متطمبات االفصاح. ككجدت أنشطة التكعية التي اضطمع بيا 
ال تكفر  7المجمس أف المستخدميف اعتبركا أف متطمبات اإلفصاح الكاردة في معيار االبالغ المالي الدكلي 

لذلؾ , قاـ مجمس اإلدارة بتعديؿ متطمبات اإلفصاح في معيار االبالغ المالي الدكلي  معمكمات كافية , كنتيجةن 
, اإلفصاحات مطمكبة لكؿ "فئة مف فئات المخاطر" التي تقرر الكحدة التحكط منيا )عمى سبيؿ المثاؿ ,  7

ر السمع األساسية( , كال يحدد معيار االبالغ مخاطر أسعار الفائدة أك مخاطر العمالت األجنبية أك مخاطر أسعا
فئات المخاطر التي يجب استخداميا , كما يجب عمى المنشأة تطبيؽ األحكاـ كتصنيؼ  9المالي الدكلي 

المخاطر عمى أساس كيفية إدارتيا لمخاطرىا مف خالؿ التحكط كمع ذلؾ , يجب عمى الكحدة تطبيؽ فئات 
تكفر إفصاحات محاسبة التحكط  كجميع اإلفصاحات المحاسبية لمتحكط , المخاطر الخاصة بيا باستمرار في 

 ( PwC ,2017 :29) -المطمكبة معمكمات حكؿ :

 .استراتيجية إدارة مخاطر الكياف ككيفية تطبيقيا إلدارة المخاطر 

  كيؼ يمكف أف تؤثر أنشطة التحكط لممنشأة عمى مبمغ كتكقيت كعدـ التأكد مف تدفقاتيا النقدية المستقبمية 

  تأثير محاسبة التحكط عمى البيانات المالية لممنشأة كما إذا كاف الكياف يطبؽ الخيار لتحديد التعرض
 لالئتماف كما تـ قياسو بالقيمة العادلة مف خالؿ الربح كالخسارة.
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 (9SRFIمفهـو ونشأة وتطور المعيار الدولي لمتقارير المالية ): نى عشر ثأ

( الدكلية IAS39كأصدرمسكدات اكلية ) (2009قاـ مجمس معايير المحاسبة الدكلية بمراجعة المعايير في عاـ) 
الكياف  لممعايير الجديدة لألدكات المالية مدعكـ عمى نطاؽ كاسع النة في أطار ىذا المشركع يكصي بأف تؤكد

 (  2016)كفاء أحمد يكسؼ , .الخسارة عمى اساس متكقع كليس عمى اساس فعمي

ا العديد مف التغييرات المتعمقة بالقياس كتصنيؼ ضن فأنيا تتضمف ايباالضافة الى التغييرات في محاسبة التحكط 
كقياس القيمة العادلة تشير الى االنتقاؿ مف المعايير الى المعايير  ةاالدكات المالية بيف قياس التكمفة المطفأ

(الى التغيير كبير 9الدكلية المالية )المعيار الدكلي العداد التقارير المالية  (  IAS39الدكلية العداد التقارير )
تتكيؼ مع البيئة كال مف القكاعد كالمبادئ أم اف القكاعد ال ةفي محاسبة االدكات المالية مف المعايير المستمد

تتكييؼ معيا استخداميا في بيئة متغيرة بأستمرار اك بيئة تجارية مبتكرة مرحمة تطكير المعايير الدكلية العداد 
استبدؿ مجمس معايير المحاسبة الدكلية (  IFRS9التقارير المالية  بسبب االنتقادات المكجية لممعايير الدكلية )

(IAS39المعايير الدكلية الع)( دادIAS39 كأعتمد 9(المعايير الدكلية التقارير )المعيار الدكلي لمتقارير المالية)
(أصدر مجمس معايير المحاسبة 2009في نكفمبر )  اآلتي مى عدة مراحؿ لألستبداؿ عمى نحك عقسـ المشركع 

معايير (IAS) ك(IFRSالدكلي المسكدة االكلى لممعايير الدكلية كأكؿ مسكدة لتحؿ محؿ المعيار الدكلي العداد )
عمى  الذكاء اك االجتياد يمكف ايضا تعريفيا ( IFRS9(.)  :1990,60-65IaIMajorالمحاسبة الدكلية )

نيا كصؼ ميني لمممارسة المينية المعترؼ بيا كالغراض ىك تقميؿ  درجة التبايف في التعبير اك الممارسة في بأ
العمؿ الفني لتحديد طبيعة المينة كعمقيا  كجكدة لتقييـ كفاءطار عاـ إمكاقؼ مماثمة باالضافة الى استخداـ 

 . 16,2018)مسؤكلية )كماؿ,

مف أستراتيجية التي تـ استكماليا مف قبؿ مجمس االدارة التي تتمثؿ في التطكير  ان صدار المعيار جزءإ ديع
المستمر لممعيار باالضافة الى خريطة الطريؽ طكيمة المدل كالتي جاءت نتيجة اتفاقية بيف نكرؾ مع لجنة 

المالية اال اف ىذا  معايير المحاسبة المالية االمريكية كالتي تتمثؿ تحسيف الجيكد المشتركة في محاسبة االدكات
كالتي اىتمت بمحاسبة الصككؾ االلمانية  2008المشركع يختمؼ عف الضغكط التي احدثتيا االزمة المالية لعاـ 

(احد االسباب التي اجبرت مجمسي اتخاذ اجراءات خاصة  LASB ,FSFFبتسريع كتفاقـ االزمة عمى )
 ديرة تعمؿ عمى ىذا لقد اعمنا عف الحاجة الى تسريعانيما  لجاف تشكيؿ كمكائد مست إذالنكاقص  هلمعالجة ىذ
(عمى 39في محاسبة االدكات المالية لكف لدييـ تحفظات بشأف تأثير معيار المحاسبة الدكلي ) التحسينات

كمجمس  2008مكاطف متطمبات الجديدة اليمكنيا تمبية ممارسات االعماؿ لألدكات المالية في مارس 
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(LASBنشر مجمس معايير المح) بحثية ) ان كراقأاسبة الدكليةFSFF (تحت عنكاف )تقميؿ التعقيد المتعمؽ

(حيث يمكف تطكير ذلؾ المشركع كفقا لثالث مراحؿ يمكف االعالف عنيا ASBLقرر) كباالدكات المالية (  
 2018عمى اف يتـ تطبيؽ المتطمبات المعيار في    2014حيف االنتياء مف المشركع 

 : مف المعيار  الهدؼ-1

( كتـ 9لمدركس المستفادة مف االزمة المالية العالمية )ستجابة اصدار المعايير الدكلية العداد التقارير المالية إتـ 
نداء  إيقاظ لضعؼ معايير المحاسبية بكصفو االعتراؼ بالتأخير في خسائر الديكف خالؿ االزمة المالية العالمية 

ير في تأكيد خسارة الديكف ,الف الخسارة مؤكدة في الكقت الدكلية مف أىـ االسباب لتكضيح االزمة ىك تأخ
الحقيقي ,ككقعت الخسائر الثمانية بالفعؿ كلكف بمكجب المعيار الجديد  يتـ احتساب مخصص الديكف عمى 

(مع تطبيؽ 2017اساس التخمؼ عف السداد اك تكقعات غير متكقعة سداد المقرض )طارؽ حسف عامر ,
المحاسبي الدكلي كالقياس لممكجكدات كالمطمكبات المالية ككذلؾ ( IAS39نيؼ )المعيار كتطكير مبادئ التص

يساعد عمى تكفير معمكمات  والمبادئ المعمكؿ بيا لقياس كاالفصاح عف المشاكؿ كخسائر االئتماف الصعبة فأن
 المنشأة . رةالبيانات المالية لتقييـ كقت  كمبمغ التدفؽ النقدم  المستقبمي ألدا يمفيدة لمستخدم

سيقدـ  كتقارير المالية عف المكجكدات المالية كالمطمكبات المالية   يتمثؿ اليدؼ مف المعيار في كضع مبادئ ك 
معمكمات مناسبة كمفيدة لممستخدميف لمبيانات المالية في تقييميـ لممبالغ كالتكقيت كعدـ التأكد مف التدفقات 

 ة:التطبيؽ كالقياس يعتمد عمى ثالث اآلتيةالمعيار المكضكعات ( يتناكؿ IFRS9النقدية المستقبمية لممنشأة )
  (IFRS9,2016,277 آلختيار التدفقات النقدية .)تصنيفات لألدكات المالية التي يتـ تحديدىا كفقا 

(ييدؼ المعيار الى تقميؿ المشكالت كالصعكبات التي (9الدكلي العداد التقارير المالية رقـ  اليدؼ مف المعيار
ساس عمى تطكير أ(كيركز المعيار بشكؿ 39تطبيؽ معيار المحاسبي الدكلي )معيار المحاسبة الدكلي  تصاحب

المالية لألصكؿ كااللتزامات المالية بحيث يمكف عرضيا معمكمات ذات لصمة كمفيدة  مبادئ أعداد التقارير
ممنشأة كانشاء اساس لألعتراؼ المالية لغرض تقييـ المبالغ كلتكقيت كالشككؾ المتعمقة للمستخدمي البيانات 

مف مشركع مجمس معايير المحاسبة الدكلية الذم يحؿ محؿ  ان جزءبكصفيا كالقياس كاالطفاء كمحاسبة التحكط 
باالدكات المالية كالقياس تعكس الصكرة المالية نمكذج االعماؿ  ( االعتراؼIAS39معيار المحاسبية الدكلي )

مف خالؿ خصائص التدفؽ النقدم التعاقدم كنمكذج أنخفاض قيمة االصكؿ كالقركض  ودارتإالذم يمكف 
 (2017لمحاسبة التحكط .)محمد ,حامد ,كاالدكات المالية 
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لتمكيف مستخدمي البيانات المالية في تقدير المبمغ كالتكقيت كدرجة اليقيف لمتدفقات النقدية الناتجة عف االصؿ 
(المتكقعة احتساب القيمة العادلة لألدكات المالية ECLطة بالتسييالت االئتمانية )احسب الخسارة االئتماف المرتب
 (85,  2014بأستثناء خطكط االئتماف )فرج ,

 طاؽ المعيار :ن-2

 يجب عمى جميع الكيانات تطبيؽ ىذا المعيار عمى الجميع أنكاع االدكات المالية بأستثناء

  تمؾ الحصص في الشركات التابعة كالشركات الزميمة كالمشركعات المشتركة التي يتـ المحاسبة عنيا
اك معيار المحاسبة الدكلي (لمبيانات المالية المكحدة 10كفقا لمعيار الدكلي لمتقارير المالية )

مشاريع مشتركة كمع ك  ةزميمال(استثمارات في الشركات 28(البيانات المالية معيار المحاسبة الدكلية)27)
( اك المعيار المحاسبي 37(اك )10ذلؾ في بعض الحاالت  يتطمب المعيار الدكلي لمتقارير المالية )

(اك يسمح لمكياف المحاسبي عف حصة في شركة تابعة اك شركة زميمة اك مشركع مشترؾ 208الدكلي )
بيؽ ىذا المعيار عمى مشتقات ا تطضن كفقا لبعض اك كؿ متطمبات  ىذا المعيار كيجب عمى المنشأة اي

المشتقات بتعريؼ أداة حقكؽ الممكية   مالـ تؼً  مشتركة الحصة في شركة تابعة اك الزميمة اك مشركع
 ( عرض االدكات المالية .32الخاصة بالمنشأة في المعيار المحاسبة الدكلية )

السعكدية كالمعايير كاالصدارات االخرل )المعايير الدكلية لمتقرير المالي المعتمد في المممكة العربية  
المعتمدة مف الييئة السعكدية لممراجعيف كالمحاسبيف ,الييئة السعكدية لممراجعيف كالمحاسبيف _طبعة 

 (2021_الرياض ,3
 

عمى جميع أنكاع االدكات ك  عمى جميع المنشأتك يجب تطبيؽ ىذا المعيار مف خالؿ جميع المنشأت 
 :.المالية بأستثناء 

 ص في المنشأت التابعة ليا شكمت الشركات الزميمة كالمشاريع المشتركة كفؽ لممعيار الدكلي الحص
المعايير المالية المنفصمة اك المعيار المحاسبي  الدكلي IAS27لمتقرير المالي كالمعايير المالية المكحدة 

اف بعض الحاالت ( كاالستثمارات في الشركات الزميمة كالمشركعات المشتركة بالرغـ مف ذلؾ  28)
(اك المعيار 27(اك المعيار المحاسبي الدكلي )10تتطمب مف المعيار الدكلي لمتقرير المالي رقـ )

(مف المنشأه اك السماح ليـ بالمحاسبة  في الشركات التابعة اك المنشأت  28المحاسبي الدكلي )
يجب عمى المنشأه ايظا المشتركة اك مشركع مشترؾ كفقا لبعض اك جميع المتطمبات ىذا المعيار ك 

تطبؽ ىذا المعيار المشتقات المالية عمى حصة في  الشركة التابعة اك منشأة المشركع مشترؾ اك 
 (.29المشتقة تعريؼ حقكؽ المؤسسة في المعيار المحاسبة الدكلية ) ـ يستكؼً لالمشركع المشترؾ ما
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 ك د التأجير ك الدكلي لمتقارير المالية )عقجب عقكد االيجار المطبقة عمى المعيار ك الحقكؽ كااللتزامات بم
يتـ عرض المبالغ المستحقة الدفع لعقكد التحكيؿ كلعقكد االيجار الصندكؽ )كااليجار العقكد  مع ذلؾ 

 قبؿ المؤجر ليذه المتطمبات القياسية  (. التشغيمية المثبتو مف

 شتقات المتكاممة .لمتطمبات ىذا المعيار لمم د االيجارك تخضع المشتقات المندمجة في عق 

 (فكائد 19االلتزامات بمكجب خطط فكائد المكظفيف كالتي تنطبؽ عمى المعيار المحاسبي رقـ ) حقكؽ
 المكظفيف .

  االدكات المالية الصادرة عمى لمؤسسات التي تمبي تعريؼ حقكؽ الممكية في المعايير المحاسبية الدكلية
(التي تتطمب تصنيفيا عمى انيا اداة حقكؽ الممكية بمكجب ()بما في ذلؾ الخيارات كاالذكنات 29رقـ ) 
 (488,ص2015.)جمعة ,  (32معيار )

 ( تسيـ البنكؾ في دعـ االقتصادIFRS9 كفؽ معيار الكطنيفي مجاؿ العممة االستثمارية كتكفر ادارات)
كتقديـ االئتماف التحكيؿ كفؽ خطط التنمية كقرارات التخطيط كتكفير العممة الكطنية لمكحدات االقتصادية 

 .(59,   2013لمعمالء )الغباف ,

 تعريؼ االدوات المالية-3

 عده تعريفات لالدكات المالية : ىناؾ

كالمطمكبات المالية اك ادكات حقكؽ الممكية  انيا ادكات  ةنتج عنو اصكؿ مالية لمؤسسة كاحدتتعرؼ بأنيا عقد 
اخرل قيمتيا مع التغيير في سعر الفائدة اك سعر الصرؼ االجنبي اك  ة(لمؤسسIAS32,2016,275تتغيير )

سعر الفائدة تغيرات مماثمة في قيمة االدكات المالية اك العقكد بالنسبة لتغيرات السكؽ التي يتـ تسكيتيا نقدا في 
 (409,2017, تاريخ معيف في المستقبؿ دكف الحاجة الى تبادؿ االصكؿ كالخصـك ذات الصمة )سمماف

تنتمي جميعيا الى االصكؿ المالية في الميزانية العمكمية كخارج الميزانية الخصـك المالية كرقة البنؾ المركزم 
تعميمات ارشادية لمقكائـ المالية لمبنكؾ يعتقد الباحثكف اف تعريؼ االدكات المالية ىك جميع  يقكـ  بأعدادالعراقي 

 ثمار تؤدم الى االلتزامات المالية .حقكؽ االصكؿ المالية التي تحقؽ مف خالؿ االست

 انواع االدوات المالية  -4
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تذكر المصادر العممية العديد مف االدكات المالية بما في ذلؾ االدكات المصنفة كفقا لمعايير التقرير المالي 
 الدكلية مف كحدة النقد . 

a. ) ادكات الديف )سندات ,قركض مستحقة اك مسددة 

b. غير قابمة لمتحكيؿ كاالسيـ العادية  ةنقدا االستثمارات في االسيـ الممتاز  ىناؾ  قركض اليمكف تسكيتيا
 غير قابمة ايصاالت كفكاتير مستحقة الدفع كالتأجير لمتداكؿ التمكيمي . ةاك االسيـ الممتاز 

 :متطمبات المعيار-3

 (9الى معيار )(39)متطمبات التحوؿ معيار الدولي  - أ

خر تعديؿ آالمحاسبة الدكلية أصدار مجمس معايير 2011(في ديسمبر IAS39تطبيؽ التصنيؼ كالقياس )
اك بعد 2015(لمفترات المالية بدال مف ديسمبر IAS9كالذم حدد تاريخ النفاذ )1887(اك IAS9ممـز لتطبيؽ )

فيما 7IIHFا متطمبات االفصاح إضافة الى المعيار ضن إضافة التعديؿ االخير اييسمح بالتطبيؽ المبكر  مما
نص التعديؿ  إذ 18539يتعمؽ باالنتقاؿ لتطبيؽ المعايير الدكلية العداد التقارير المالية الدكلية  مف المعيار 

المذككرة ضافة االفصاحات االضافية إبحيث 2013أكتكبر 1أكقبؿ عمى اف الشركات التي تطبؽ المعيار مبكرا 
 في الفقرات :

 تحديات في تطبيؽ المعايير الدولية العداد التقارير المالية  - ب

يتـ  ون( ليس بالميمة السيمة أل9كالمعيار رقـ )(9IFRF أف تطبيؽ المعيار الدكلي العداد التقارير المالية )
عمى الرغـ مف    ( 2018)أعتبارا مف يناير  (2014 )الى  ( 2009)استبداؿ المعيار بالكامؿ مف يكنيك   

يكاجو العديد  مف  وفرص لتنفيذ المراحؿ المختمفة لممعيار مف مرحمة مبكرة فأف ىذا يعني أف تطبيق كجكد
 (Beerbaum ,2015,3)التحديات كيتطمب تطبيقات تجريبية كيتـ تناكلو كفؽ اآلتي 

 ياس البديؿ الحكـ تحتاج المؤسسات الى تقييـ جميع المؤسسات المالية التي ستتأثر عف طريؽ الق
داة كالمحاسبيف القانكنييف المعتمديف مثؿ ما اذا كاف (كفؽ أل9IFRFكالتفسير معدم البيانات المالية )

 يجب ادارة نمكذج  االعماؿ بفاعمية لتحقيؽ تغييرات في القيمة العادلة كما الى ذلؾ .

 ( الى أعادة التصنيؼ مره اخرل كفقا 39يحتاج معيار المحاسبة الدكلي) لمبدأ القيمة العادلة بناء عمى
 (9ـ )المعيار الدكلي العداد التقارير المالية رق
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 .مرعاة التعقيدات اعادة تصنيؼ دفعات سندات الديف حسب مجمكعو االصكؿ 

 ( يتطمب تطبيؽ المعايير الدكلية كأعادة التصنيؼ المكاسبIFRS 9أل) عداد التقارير المالية كالخسائر
عدادىا عمى اساس التكمفة المطفأه يصبح ا  المعدة عمى اساس القيمة العادلة ك  عمى المكجكدات المالية

ا الف أرقاـ السنة السابقة )السنة المقارنة (أذا تـ ضن التطبيؽ بأثر رجعي لمحاسبة التحكط مستحيال اي
القيمة العادلة عمى االصكؿ التي تـ عكسيا ذكرىا قد يتطمب  تكضيحا في سياؽ مكاسب اك خسائر 

(لمسنة السابقة تككف ميمة اذا تـ 9عداد التقارير المالية رقـ )إللفتره االنتقالية لممعيار الدكلي في ا
مع الحفاظ عمى القيمة العادلة لممشتقات التكمفة المطفأة   قياس البند المغطى بأثر رجعي كفقا لمبدأ

خالؿ الفتره المشمكلة .)ليزا  المالية أم لتغيير في طريقة القياس كالتأثير عمى صافي الربح اك الخسارة
   ( 324ص ,2016كيفر ,

ىناؾ أف تكاجو الكحدات العديد مف التحديات في تنفيذ  المعيار الدكلي العداد التقارير المالية بمافي ذلؾ 
العديد مف المجاالت التي تتطمب الحكـ  كالتفسير مف قبؿ معدم كمراجعي البيانات المالية عمى سبيؿ المثاؿ 

 العادلة   وشطة التغييرات القيمندارة نمكذج االعماؿ التحقيؽ اإمف المقرر  اذا كاف

(لألستخداـ بمكجب )التصنيؼ LAS39,2008تحتاج االدكات المالية المعاد تصنيفيا الصادر في اكتكبر ) قد
العادلة المعيار الدكلي لمتقارير  المالية ك ىذا  ةعادة تصنيفيا مرة اخرل الى سندات القيمإخارج الحدكد( الى 

المشمكلة  تحتاج الكحدات الى  هلمفتر يشير الى التغيير في منيجية القياس كالتأثير عمى صافي الربح كالخسارة 
يشير الى  (كالذم9عند تطبيؽ المعيار الدكلي العداد التقارير المالية )تحديد التأثير الضريبي كالتشريعي 

كالخسائر لمفتره المشمكلة تحتاج الكحدات الى تقييـ  في طرؽ القياس كالتأثير عمى صافي االرباح تغييرات
في الكقائع المحاسبية بما في ذلؾ أنظمة المخاطر  ة المالية التي ستتأثر بالتغييرات الكبير جميع االدكات 

  (تباط التشعبً غٌر صحٌح.خطأ! مرجع االر.)عادة  تصنيؼ فئات سندات الديف معقدة إستككف 

  9والمعيار  39التغييرات بيف معيار المحاسبي الدولي -8

(عمى رأس القائمة القكاعد فيركز عمى الحالة   لألصكؿ 9يأتي المعيار الدكلي العداد التقارير المالية رقـ )
بينما يركز المعيار كااللتزامات المالية كالحاجة الى تكفير المعمكمات المناسبة لمستخدمي البيانات المالية 

مطمكبات  كاالسس لألتفاقيات كاالصكؿ المالية االصكؿ كال(عمى كضع القكاعد 39المحاسبي الدكلي )
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عادة تصنيؼ كاضحة كمكممة لجميع المطمكبات المالية كاستخداـ نمكذج إار الجديد لتكفير كالخصكـ كالمعي
 (www.ALABA>com.KW\18-02-2010))    .الكحدة االعمى 

مف خالؿ ماتـ عرضو مف اسػػاليب المعالجػػػات المحػػػاسبية لألدكات المػػالية المتمثمة بالتصنيؼ كالقياس 
تػػػػػػـ التػػػػعرؼ  (IFRF7(ك)  (  IFRS9كاالفصاح كفؽ المعايير المحػػػػاسبيػػػػة الدكلػػػية لألبػػػالغ المػػػػػػالي 

كات التحػػػكطية كمتطمبػػػػػات االفصػػػػػػاح الكميػػػػة كالنكعيػػػػػة لممخاطػػػػر المتػػػػعمقة باالدعػػػػػمى االجػػػػراءات 
تتػػػػعرض  التي تتػػػػعرض لػػػيا الكحػػػػدة االقتػػػػصادية ,لػػػذاالبػػػد مف التػػػعرؼ عمػػػػػى أىػػػػػػػـ المخاطػػػػػػػػػػػػػر التػػػػي

كالمصػػػرفية بشكػػػػػؿ خػػػػػػػاص ,كمدل تػػػػػػػأثير المحػػػػػاسبة عػػػػػػػػػػػػػػػػف التحػػػػكط  لػػػػػيا الكحػػػػدات االقتػػػػصاديػػػػة
فػػػػي تقميؿ كالتخػػػػػػػمص منػػػػػػػػػػيا ىذا ماسػػػػػػػػيتـ   التطرؽ اليو في المبحث القادـ . 
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 لمبحث الثاني ا

 تطثٛك انمًٛح انؼادنح فٙ اطار يؼاٚٛر االتالؽ انًانٙ انذٔنٙ  

 ًَٕرخا   13يؼٛار 

  المخاطر : أوالً 

ال يتجزأ مف االمكر اليكمية  ان ككنيا جزءل( مف المكاضيع الميمة في مجاؿ العمؿ المصرفي Riskتعد المخاطر )
مع كجكد ارتفاع في حدة المنافسة كالتطكر التكنكلكجي فضال عف زيادة حجـ  السيماالتي تكاجو العمؿ المصرفي 

اليكـ قد أصبحت تكاجو المعامالت المصرفية كالحاجة إلى مصارؼ ذات رؤكس امكاؿ كبيرة , فنجد المصارؼ 
ف حسف  مخاطر مصرفية مختمفة , كقد تتفاكت في درجة خطكرتيا مف مصرؼ إلى آخر كمف بمد الى آخر كا 
تقييـ كتحميؿ كدراسة كمف ثـ إدارة مجمؿ المخاطر المحتممة مف العكامؿ الميمة التي تساعد في نجاح المصارؼ 

 كمخاطر متدنية.كضماف استمراره في السكؽ المصرفية بعكائد مرضية 

تعد الصناعة المصرفية  مف أىـ الصناعات االقتصادية التي تمعب دكرا كتأثيرا فاعال في التنمية االقتصادية  إذ
االئتماف المصرفي مف اىـ االنشطة المصرفية في  دكاالدارية سكاء عمى المستكل المحمي أك العالمي , كيع

بالتالي يعد االئتماف  يره ينعكس عمى االقتصاد الكطني بأكممو كاف تأث إذالصناعة كمف أكثر أدكاتو حساسية , 
, 2011المصرفي نشاطا اقتصاديا ميما لمغاية كلو اثار مترابطة عمى االقتصاد الكطني ألم بمد )المطيرم ,

23. ) 

( عمى أساس أف درجة Uncertainty( كعدـ التأكد )Dangerكىنا البد مف الفصؿ بيف مفيكمي الخطر)
بنتائج القرار تصنؼ عمى ثالثة مستكيات مختمفة ىي حالة التأكد كحالة عدـ التأكد كحالة الخطر,  المعرفة
ىك قدرة متخذ القرار عمى تحديد نتيجة كاحدة كمعركفة لمقرار حيف يتخذ , أما حالة عدـ  Certaintyفالتأكد 
ج الممكنة , إال أف احتماالت فتعني أف اتخاذ القرار سيؤدم إلى مجمكعة مف النتائ Uncertaintyالتأكد 

Probabilities  حدكث كؿ نتيجة خارج أطار ما يتكقعو متخذ القرار , أما حالة المخاطرRisk  فيي الحالة
التي ينتيي بيا اتخاذ القرار إلى احدل النتائج الممكنة, كأف متخذ القرار يعرؼ مقدمان احتماالت حدكث كؿ مف 

 (. 368: 2020ىذه النتائج )الميداني, 
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ككنيا تشير الى الخسائر غير الثابتة أك غير لكيرل اخركف اف المخاطر تستعمؿ ضمف مجمكعة مف الطرائؽ 
المحتممة أك غير المتكقعة أك ىي عدـ الثبات الذم يمثؿ كقكع بعض االحداث التي تسبب خسائر اقتصادية أك 

 .( 20:  2016تغير في القيمة الحقيقية ) عميكم , 

ىك الحالة التي يكاجييا االفراد نتيجة ممارستيـ حياتيـ  Danger( اف الخطر  45.  2022يرل ) صبار , 
قد يصيب االفراد اك خسائر معينة , في حيف يمكف القكؿ اف  ان اليكمية اك قراراتيـ المختمفة كالتي تمثؿ ضرر 

بصكرة عامة ىي حالة عدـ التأكد أك درجة احتمالية كقكع الخطر الناتجة عف عدـ القدرة عمى  Riskالمخاطر 
تحقيؽ االىداؼ بمعنى االنحراؼ عف تحقيؽ االىداؼ فعندما نقكؿ مخاطر اسعار الصرؼ فأننا نشير الى درجة 

أم معكقات فاذا ما تـ  احتمالية تغير اسعار الصرؼ التي قد تكاجو الكحدة االقتصادية لتحقيؽ ىدفيا بدكف
 التعثر كقع الخطر فالبد مف كجكد ادارة لمخطر لتعديؿ المسار نحك تحقيؽ االىداؼ .

أف مفيكـ الخطر يتطمب مف الشخص أتخاذ القرارات بناء عمى العديد مف المتغيرات ,سكاء كانت ىذه القرارات 
, فيقرر الطالب أف يأخذ دكرة في إدارة متعمقة بحياتو الخاصة اك العامة اك بعممو اك عالقاتو الشخصية 

المخاطر المالية اك إدارة االستثمار كلكف يصعب عميو معرفة درجاتو في ىذا المكضكع اك غيره مسبقا لذلؾ فيك 
يكاجو مخاطر عدـ التأكد مف النتائج  اك مخاطر عدـ النجاح في ىذا المكضكع , باإلضافة الى رجؿ االعماؿ 

مكاؿ في احد مجاالت االستثمار المتكفرة حيث يصعب عمينا التنبؤ بنتائج االعماؿ اك الذم يقرر استثمار اال
ككنيا خاضعة الحتماؿ التحقؽ اك عدمو . )الشقيرم كاخركف لمقدار االرباح في نياية الفترة المالية 

 (24,ص2012:

 اسبية التي احتمت قدران كبيران المحاسبي مف أىـ المكاضيع المحأصبح استخداـ منيج القيمة العادلة كأساس لتقييـ 

مف الجدؿ الكاسع يبيف العديد مف الكتاب كالباحثيف في مجاؿ عمـ المحاسبة كيرل البعض عمى انو المحرؾ 
االساسي لالزمات المالية ,كيرل البعض االخر انو اليمكف االستغناء عف استخداـ القيمة العادلة كأساس لمقياس 

 .قادرة عمى تحقيؽ التمثيؿ الصادؽ لمقكائـ المالية المحاسبي بأعتبارىا الكسيمة ال

 : القيمة العادلة )مفهومها التاريخي وطرؽ قياسها(اً ثاني

استحداث مبدأ القيمة العادلة لمكاجية القصكر في التكمفة التاريخية التي لـ تستطيع التعبير عف المركز  جاء
المالي لمكحدة بشكؿ يمكف الكثكؽ فيو كما ات بالنظر الى مافرضتة التكسعات الكبيرة في االستثمارات عمى 

قة المركز الحالي الحقيقي لمكحدة كظيفة المحاسبة حكؿ ضركرة كقكؼ المستثمريف كحممة االسيـ عمى حقي
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,فقد اصبحت المحاسبة التقميدية المبنية عمى اساس التكمفة االقتصادية كمايطرأ عمى امكاليـ مف تغيرات 
التاريخية غير قادرة عمى الكفاء بتمؾ المتطمبات االمر الذم يعزز التحكؿ نحك القيمة العادلة )جمعة 

   (18,2007,كخنفر

د عرفت القيمة العادلة منذ نشأتيا لمدخؿ القياس المحاسبي بأنيا قيمة النقد المتكقع الحصكؿ كفي ىذا المجاؿ فق
( ,كما تـ تعريؼ القيمة العادلة مف قبؿ 2007عمية في حاؿ تـ بيع االصؿ بتاريخ اعداد القكائـ المالية )حماد ,

المة نتيجة بيع االصكؿ اك دفعة لتحكيؿ المعايير الدكلية العداد التقارير المالية بأنيا الثمف الذم يمكف أست
( IASB,2015,105االلتزامات بمكجب عممية منتظمة بيف اطراؼ مشاركة في سكؽ عند تاريخ معيف لمقياس )

. 

 :تعريؼ القيمة العادلة اً لثثا

أصبح مفيكـ القيمة العادلة محكؿ جدؿ كتقاس بيف الكثير مف المفكريف كالباحثيف في مجاؿ المحاسبة بيف 
المنظمات المينية المحاسبة ,مما ادل ذلؾ الى جدؿ كنقاش الى تعدد كتباينمفاىيـ القيمة العادلة لذا يعرض 

 الباحث عددانمف المفاىيـ عمى النحك االتي :

عرفت القيمة العادلة بأنيا "قيمة اصؿ يحقؽ اعمى كافضؿ استعماؿ كالتزاـ يتـ نقمة بمعرفة الطرؼ اآلخر -
اك بعد نقمة,ذلؾ في سكؽ نشط بيف طرفيف عالميف كراغبيف كقادرييف كحدة التقرير  بمخاطر التتغير قبؿ

 (  .217,ص2009كبأسمكب قياس يككف مالئما لمظركؼ )المميجي ,

كما عرؼ حماد القيمة العادلة "السعر الذم يجعؿ الممكية تبادؿ بيف المشترم راغب في الشراء كبائع راغب  -
ؿ مكره عمى الشراء كاليككف الثاني مكره عمى البيع كاف يككف لدل كال مف الطرفيف في البيع حينما اليككف االك 

 .(12, 2003)حماد ,معرفة معقكلة بالحقائؽ المرتبطة بالمعاممة 

كقد عرفت القيمة العادلة أنيا ىي السعر الذم يستمـ نظير بيع اصؿ اكالسعر الذم سيدفع نظير تحكيؿ التزاـ 
 (FASB157,2007ـ مقترض)التزا السداده لألستحكاذ عمى االصؿ اك المستمـ نظيرالسعر الذم يجب  كليس

 تغطي محاسبة القيمة العادلة المكاضيع التالية :

 االدكات المالية . -1
 المكجكدات الزراعية )محاصيؿ كمكجكدات البيكلكجية( -2
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 المطمكبات المتداكلة  -3
 االستثمارات العقارية  -4

تناكؿ مكضكع كاحد بؿ تناكؿ العديد مف المكاضيع التي تكاكب التطكرات البيئة أف محاسبة القيمة العادلة ال 
يع متنكعة ضاالقتصادية ,ممايعبرعف دافع لتطبيؽ محاسبة القيمة العادلة كالتأكد مف قدرتيا عمى المعالجة مكا

لمكاضيع ليا اثر فاعؿ كالمطمكبات كالتأمينات يالحظ ىذه امنيا مايتعمؽ بالمكجكدات الزراعية كاالدكات المالية 
   (14-13, 2010بدرجة كبيرة عمى االقتصاد الكطني )الحاج ,عقمي ,

  

 :اهداؼ القيمة العادلة رابعاً 

أف مستخدميف البيانات المالية يحتاجكف الى معمكمات الى معمكمات مالئمة كمكثكقة كقابمة لممقارنة لمتقييـ 
المركز المالي لممنشأة كنتيجة أكماليا كذلؾ لتككف ىذه المعمكمات مفيدة ليا التخاذ القرارت االقتصادية  كنجد اف 

 (19, 2017)فمة ,( 31,2008, يا االتية )جعارات المعمكمات القيمة العادلة كاسعة االستخداـ كليا مزا

 أظيار بنكد الحسابات المختمفة بالقيمة االقرب الى الكاقع في تاريخ اعداد الميزانية .-1

 التكجو الى عالج أم قصكر ناتج عف تطبيؽ مفيـك التكمفة التاريخية .-2

 الشركة اك خارجيا .مفيدة لصناع القرار سكاء كانكا مف داخؿ تكفير معمكمات مالية -3

 أخفاء الشفافية عمى البيانات المالية الصادرة عف الشركات .-4

تمكف المؤسسة مف قياس أدائيا المالي بالقيمة العادلة لعدد مف العمميات الداخمية بيدؼ صنع القرارات -5
 االستثمارية كالتجارية المناسبة .

 عكس التأثيرات االقتصادية الجارية . أف القيمة العادلة ليا قدرة تنبؤية أكبر النيا ت-6

 يتفؽ تطبيؽ القيمة العادلة مع مفيكـ المحافظة عمى رأس الماؿ .-7

أذ تـ تقييـ االصكؿ كااللتزامات عمى االساس القيمة العادلة فأنيا تعبر عف المركز االقتصادم النو  -8
 اخذاالسعار بعيف االعتبار .) مرجع سابؽ (
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 القيمة العادلة  قياس :خامساً 

عمى انيا الثمف الذم يمكف استالمة نتيجة (القيمة العادلة 13ة المعيار الدكلي العداد التقارير الماليةرقـ )يعرف
بيع االصكؿ اك دفعة لتحكيؿ االلتزامات بمكجب عممية منتظمة بيف اطراؼ مشاركة في السكؽ عند تاريخ معيف 

عند قياس القيمة لقياس كيعتبر قياس القيمة العادلة فحصانالصؿ اك التزاـ محدد كتبعانلذلؾ يتعيف عمى المنشأة 
عيف االعتبار خصائص االصؿ اك االلتزاـ في حاؿ رغب المشارككف في السكؽ اخذ تمؾ العادلة اف تأخذ ب

الخصائص بعيف االعتبار عند تفسير االصؿ اك االلتزاـ في تاريخ القياس كتشمؿ ىذة الخصائص عمى سبيؿ 
 المثاؿ عمى مايمي :

 حالة االصؿ كمكقعة .-1

 كجد .القيكد المفركضة عمى بيع االصؿ اك استخدامة اف -2

 مايمي:حد قد يككف االصؿ اك االلتزاـ الذم تـ قياسة بالقيمة العادلة كا-3

 . مجمكعة االصكؿ اك مجمكعة االلتزامات تشكؿ تكليد نقد اك مؤسسة اعماؿ 
 . االصؿ اك االلتزاـ المستقؿ اداة مالية اك اصؿ غير مالي 

ايير المحاسبة المالية كالمحددة بالمعيار ىناؾ طرؽ لقياس القيمة العادلة منعددة كمحددة مف قبؿ مجمس مع
 كىي :157

مدخؿ السكؽ :يستخدـ مدخؿ السكؽ االسعار كغيرىا مف المعمكمات ذات صمة ناشئة عف معامالت -1
السكقية التي تنطكم عمى اصكؿ كالتزامات مطابقة اك مشابية كاف اساليب التقييـ المتسقة مع مدخؿ 

 كمصفكفة التسعير ىي اسمكب رياضي يستخدما اساسا لتقييـ سنداتالسكؽ تشمؿ مصفكفة التسعير 
الديف دكف االعتماد فقط عمى االسعار المعمنة لالكراؽ المالية المحددة كانما االعتماد عمى العالقة 

  ( FASB157,2010:18االكراؽ المالية بالرقـ القياسي لألكراؽ المالية )

التقييـ في تحكيؿ المبالغ المستقبمية الى مبمغ كاحد حالي مدخؿ الدخؿ :يستخدـ مدخؿ الدخؿ اساليب  -2
كالقياس المعتمد عمى اساس الدخؿ يشير الى التكقعات السكقية الحالية بشأف المبالغ المستقبمية كأف 

سككلتر –اساليب التقييـ تتضمف اساليب القيمة الحالية مثؿ نماذج تسعير الخيارات مثؿ معادلة بالؾ 
كمايتضمف اساليب القيمة الحالية  كالنمكذجيف ذـ حديف )نمكذج شبكي (كؿ مغمؽ (ميرتكف )نمكذج ش–
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ايضانطريقة االرباح المقدرة الفترات التي يستعمؿ لقياس القيمة العادلة لبعض االصكؿ المممكسة 
(18,FASB157,2010. ) 

لالستبداؿ بالنسبة مدخؿ التكمفة :مدخؿ التكمفة يقكـ عمى اساس المبمغ المطمكب في الكقت الحالي  -3
اخر في سكؽ)المشترم ( لمحصكؿ عمى اك بناء اصؿ بديؿ اك بناء اصكؿ مماثمة المنفعة  لمشارؾ

,معدلة بمدة التقادـ ,كيشمؿ التقادـ كال مف التدىكر اك التقادـ المادم كالفني )التكنكلكجي(كالتقادـ 
الغراض اعداد القكائـ المالية اك  كىك بذلؾ اكسع نطاقا مف االىالؾ المحكسباالقتصادم )الخارجي (

اغراض الضريبة كلـ يحدد المعيار مدخؿ محدد لمتقييـ كانما ترؾ لمشركات حرية االختيار مف بيف 
 ( FASB157,2010,18مداخؿ التقييـ القدرة الخدمية الصؿ )

 شروط تطبيؽ القيمة العادلة سادسًا:

 (sing and meng ,2005,4) التالية :عند تطبيؽ القيمة العادلة البد مف تكافر الشركط 

 تكفر الككادر المؤىمة لمتعامؿ مع القيمة العادلة . -1
 تكفر القكانيف كتشريعات تساىـ في ضبط اخالقيات ادارة الشركات المطبقة لمعايير القيمة العادلة . -2
مة العادلة بكؿ كفاءه تكفر االسكاؽ الجاىزة كاالسكاؽ المالية الفاعمة كبالتالي ستمكف الشركات مف قياس القي -3

 كفاعمية. 

 مزايا تطبيؽ منهج القيمة العادلة سابعًا: 

جاء استخداـ منيج القيمة العادلة بديالن أفضؿ لتالفي أكجو القصكر التي يعاني منيا مبدأ التكمفة التاريخية 
 (cairns,2006 ,34) كييدؼ الى تحقيؽ مزايا مخرجات البيانات كىذه المزايا ىي :

ي عمى منيج القيمة العادلة بتحقيؽ مايسمى باالفصاح الكافي حيث يككف المستثمركف عمى أطالع كافيساىـ -1
 أنكاع االستثمارات كطرؽ تقكيميا مف خالؿ القكائـ المالية .

 تراعي محاسبة القيمة العادلة تغييرات القكه الشرائية لكحدة النقد .-2

في أجراء المقارنات بيف المنشأت المتشابيةالتي  تستخدـ القيمة  تساعد المعمكمات المبنيةعمى القيمة العادلة-3
 العادلة .

 يتفؽ محاسبة القيمة العادلة مع مفيكـ المحافظة عمى رأس الماؿ .-4
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 عيوب منهج القيمة العادلة ثامنًا:

صاح كمنيا يكجد الكثير مف النتائج السمبية التي تعكسيا تطبيؽ القيمة العادلة في القياس كاالعتراؼ كاالف
 (2003()السعافيف ,2008السعيد ,    ( :مايأتي

 أزدياد التكاليؼ التقديرية لبعض المكجكدات قد تفكؽ في بعض االحياف المنفعة المرجكه منيا.- 1

 المحتفظ بو يعكد الى تقديرات االدارة .أف عممية تحديد نكع االستثمار -2

 يرل البعض اف القيمة العادلة ىي خركج عف المفاىيـ المحاسبية التقميدية كليس ليا مبررات محاسبة نظرية . -3

 لتكمفة التاريخية.  كجكد الكثير مف االستثمارات التي اليكجد ليا أسعار سكقية كيعتمد قياسيا عمى ا-4

 :الغ المالي مفهـو ومتطمبات قياس القيمة العادلة وفؽ معايير االبتاسعًا: 

أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية العديد مف االسس كاالرشادات لمكصكؿ الى القيمة العادلة بالتفصيؿ في 
يعد مبدأ التكمفة التاريخية احدل ,مايخص االصكؿ المالية العديد مف المعايير المحاسبية كسكؼ نتناكؿ 

المبادلءالمحاسبية المتعمقة في قياس المحاسبي كالتي يعتمد عمييا كأساس لتقكيـ كؿ مف االصكؿ كالخصـك 
تككف االرقاـ قابمة لممقارنة كتسيؿ ,كيكفر مبدأ التكمفة التأريخية درجة كبيرةمف المكضكعية في القياس حيث 

نات التكمفة التاريخية كبالتالي أعطاء درجة عالية مف الثقة في المعمكمات المحاسبية عممية التحقيؽ بدقو مف البيا
كقد استمر تطبيؽ التكمفة التاريخية لمقياس كالتسجيؿ نظران العتماده عف كقائع حدثت بالفعؿ كمؤيدة بالمستندات 

مف تمؾ المبررات التي يقـك كعثر عرضة لألختالفات في التقدير كالحكـ الشخصي ,كسيؿ التحقؽ منيا كبالرغـ 
عمى اسبابيا مبدأالتكمفة التاريخية زأتساقة مع الفركض كالمبادلء المحاسبية اال انو اثار كثيران مف االنتقادات 
بعدـ مالئمة المعمكمات المحاسبية التخاذ القرارات كبالتالي التمثؿ القكائـ المالية المركز المالي الحقيقي لمكحدات 

صعكبة المقارنة بيف المراكز خالؿ فترات محاسبية متتالية خاصة مع تغير الظركؼ  عف الن االقتصادية ,فض
االقتصادية كتغير القكة الشرائية ككحدة النقد كىذا يعد التزايد انتقادات مستخدمي البيانات المعمكمات المالية 

و نحك محاسبة القيمة جالتك  اسة ,بدألمبدأالتكمفة التاريخية كضعؼ تقييميـ في المعمكمات المالية المعدة عمى اس
.)عالكم العادلة كبالتالي استبدؿ قياس محاسبة التكمفة التاريخية التقميدية بالقياس عمى اساس القيمة العادلة 

  (109,2011()يكنس,22 , 2014,
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 :IFRS13مفهـو القيمة العادلة مف خالؿ المعيار عاشرًا:

يككف يعني "السعر الذم سيتمقى مف اجؿ بيع اك تنازؿ عف مف خالؿ ىذا المعيار فأف مصطمح القيمة العادلة 
اصؿ اك دفع مف اجؿ تحكيؿ التزاـ خالؿ صفقة منظمة بيف المدخميف في السكؽ خالؿ تاريخ التقييـ كىذا السعر 

العديد مف المفاىيـ ,حيث اصبحت يظير مف خالؿ ىذا التعريؼ  Prix de sortieيطمؽ عميو كذلؾ مسمى 
تحكيؿ العادم كليس عمى اف المفيكـ الجديد يقكـ عمى افتراض بيع اك القيمة العادلة تمثؿ سعر الخركج  كما 

اساس كجكد صفقة اجبارية اك بيع عف طريؽ الحجز اك كذا فيي تشير الى مدخميف في السكؽ االمر الذم يقكد 
عادلة يقكـ عمى اساس سكقي كاخيران المعيار يحدد اف القيمة العادلة تشكؿ السعر الى اعتبارات اف مفيـك القيمة ال

 ( IRFIIT IFRFDe,30,2011الحالي عند تاريخ القياس اك التقييـ كىذا مايمكف تمثيمة مف خالؿ الشكؿ التالي)
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 IFRS13(المفيـك الجديد لمقيمة العادلة كقياسيا مف خالؿ المعيار  3شكؿ )            
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 مفهوم القٌمة العادلة  

 سعر الخروج

المقارنة 

على 

اساس 

 السوق

السعر 

 الحالً 

لٌس هناك معاملة تقوم 

على اساس التصفٌة او 

 بٌع اجباري 
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 ( 39قياس القيمة العادلة وفؽ معيار الدولي رقـ )احدعشر:

القيمة العادلة (حدد مجمس معايير الدكلية مجمكعة مف الكسائؿ لقياس 39قبؿ اصدار المعيار الدكلي رقـ )
(االدكات العرض كاالفصاح كالذم تـ تصنيؼ االسكاؽ المالية 32لغرض االفصاح عنيا بمكجب معيار رقـ )

كفقان ىذا المعيار الى االسكاؽ المالية كؼء كاسكاؽ مالية غي كؼء كعندما يككف السكؽ نشط فأف سعر السكؽ 
 المالية المتداكلة .المعركض يمثؿ أفضؿ مقياس لمقيمة العادلة لألستثمارات 

 مبررات استخداـ محاسبة القيمة العادلة اثنى عشر :

بالرغـ مف الصعكبات التطبيؽ كاالنتقادات كاالتيامات المكجية نحك محاسبة القيمة العادلة كالمخاطر الناجمة 
تحضى باالىمية عف تطبيقيا كادعاء البعض عدـ مالئمتيا في تحقيؽ جكدة التقييـ المحاسبي ,االانيا التزاؿ 

كالدعـ المساندة مف جانب العدد كبير مف الكتاب كالباحثيف كالمنظمات المينية المحاسبية ,كفيما يمي تكضيح 
لمبررات االبقاء عمى استخداـ محاسبة القيمة العادلة كنمكذج محاسبي ميـ في عمميات التقييـ اك القياس 

 المحاسبي زذلؾ عمى النحك التالي :

ف االراء الداعمة لمقيمة العادلة كالتي أكدت عمى أنكقؼ التعامؿ بالمعيار المحاسبي رقـ ظيرت العديد م -1
(157  )FASB  سكؼ يعمؿ عمى تقميؿ الشفافية. 

(بشكؿ مستمر الى زيادة الكعي تجاه مخاطر تقمبات Mark to marketيؤدم أستخداـ أسمكب ) -2
يرات لمشركات لمكقكؼ بعيدان عف االصكؿ االسعار ,حيث اف محاسبة القيمة العادلة تقـك بعمؿ تحذ

المستقبمية لذلؾ تمعب القيمة العادلة دكر تيتـ في تقميؿ مف اثاراالزمات المالية في حالة االىتماـ 
بعالمات التحذير,كبالتالي مساعدة االسكاؽ عمى عالج االثار السمبية لألزمات المالية بشكؿ اسرع 

 كمبكر .
التكمفة التاريخية ليس لبديؿ المالئـ لمنيج القيمة العادلة ,ككنيا يمتمؾ يرل معظـ الكتاب اف منيج  -3

العديد مف المشاكؿ التي يمكف اف تككف بالنسبة لمجكعة مف االصكؿ اسكأ  بكثير مف مشاكؿ القيمة 
 العادلة فالتكمفة التاريخية قد يترتب عمييا تحقيؽ منافع لألدارة كذلؾ لمقياـ بما يسمى بتجارة المكاسب
,فاستخداـ القيمة العادلة يساعد عمى تحقيؽ النتائج السمبية لمصفقات التي تيدؼ الى ادارة االرباح في 

 ظؿ نمكذج المختمط .
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يف اداء ككاالت التصنيؼ االئتماني انتقد التقرير المقدـ مف الجمعية المحاسبيف القانكنييف المعتمد -4
المتعمقة  G20دلة ,ذلؾ كما اثار تقرير العشريف   كسماسره الرىكنات كقاـ بتدعيـ محاسبة القيمة العا

ليس ىك السبب      Mark to marketبحالة االقتصاد العالمي كاالسكاؽ المالية الى اف اسمكب  
 الرئيسي لحدكث االزمة المالية العالمية.

تجة مف تطبيؽ القيـ القيـ االقتصادية كالقيـ المحاسبية كبالتالي فأف القيـ النا مابيف قدرتيا عمى التقارب   -5
 العادلة تمكف االقتصاديكف مف االعتماد عمييا .

يمكف االعتماد عمييا مف عمميات التحميؿ المالي لألستثمارات ككنيا تعطي نسب كارقاـ كاقعية عف اداء  -6
 كنشاط المنشأه.

ف تمبية رغبة المستثمريف كالمقرضيف في تكفير مقياس محاسبي مناسب كاكثر مالئمة كمكثكقية م -7
  (151-147,ص2016)مطاكع ,المقاييس االخرل لتساعدىـ في اتخاذ القرارت االستثمارية .

أف المحاسبة كفقان لمبدأ التكمفة التاريخية التصمح الف تككف اساس مناسبانلقياس المحاسبي النيا لـ تعد  -8
 المختمفة .المالئمة التخاذ القرارات التي تطمبيا االطراؼ قادرة عمى اعطاء المعمكمات 

اف القيمة العادلة تيدؼ الى اظيار بنكد الحسابات المختمفة بالقيمة االقرب الى الكاقع في تاريخ اعداد  -9
 الميزانية .

تعتبر اداة لقياس ذات كفاءه خصكصان اذا تعمؽ االمر بالنسبة السعار االسيـ كالسندات "االدكات  -10
 المالية بشكؿ عاـ ".

 المالي كذلؾ اعطاء نسب تبيف لنا الكاقع الفعمي الداء المؤسسة . تساعد في تحسيف عممية لتحميؿ -11
تعتبر ذات اىمية بالنسبة لألسكاؽ المالية خاصية في االقتصاديات التي تعاني مف ارتفاع مستمر في  -12

 معدالت التضخـ.
يؤدم الى تحسيف درجة الشفافية المعمكمات المالية كغير المالية بالعديد مف المداخؿ البديمة  -13

.(Power,2010 ,89) 

 مقومات محاسبة القيمة العادلة ثالث عشر:     

بعد استعراض كمناقشة ماتـ التطرؽ اليو مف مفيـك كاىمية القيمة العادلة نجدىا تقـك عمى مجمكعة مف  
 المقكمات ىي :
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تمثؿ القيمة العادلة احد قيمتيف قيمة يمكف مبادلة االصؿ بيا كتمثؿ القيمة التي يمكف المؤسسة مف  -1
الحصكؿ عمى االصؿ كتعد طرؽ حصكؿ عمى االصكؿ مثؿ الحصكؿ عمى االصؿ نقدان كىنا تككف 

 .القيمة العادلة ىك مايدفع 
ط يمثؿ افضؿ دليؿ عمى القيمة كقد نصت معايير المحاسبة الدكلية عمى اف السعر في السكؽ التش -2

 العادلة لممكجكدات المراد قياسيا كصفات السكؽ النشط ىي :
A. . كجكد البائع كالمشترم عادة في أم لحظة 
B. . اف تككف االسعار المعمنة كمتكفره لمعامة 
C. . قيمة السداد االلتزاـ كتمثؿ القيمة التي يتحمميا المؤسسة مقابؿ اطفاء االلتزاـ 
D. ادؿ حقيقية أم اف القيمة العادلة يجب اف تحددفي ضكء عنمية فعمية قد تمت كجكب عممية التب

 لمبادلة االصؿ اك االلتزاـ كفؽ طرؽ متبادلة .
E. , (2007,4اف تككف البنكد التي يتـ تداكليا في ىذا السكؽ متجانسة .)القشي 

لعادلة بصفة عامة مف ىناؾ مقكمات ينبغي اخذىا بالحسباف عند تقييـ االصكؿ اك االلتزامات بالقيمة ا
 ( 33,ص 2015)القصاص أ,خالؿ اربع مستكيات كىي 

,فعمى ىذا المستكل يجب المستكل االكؿ :تكفر قيمة سكقية عادلة لكؿ مف االصكؿ كااللتزامات 
 استخداـ ىذه القيمة .

عادلة المستكل الثاني :عدـ تكفر قيمة سكقية عادلة لألصكؿ كااللتزامات كلكف تكجد قيمة سكقية 
 لألصكؿ كااللتكامات متشابية فعمى ىذا المستكل يجب استخداـ القيمة العادلة لألصكؿ كااللتزامات .

المستكل الثالث :عدـ كجكد قيـ سكقية عادلة لألصكؿ كااللتزامات اك قيـ سكقية عادلة لألصكؿ 
 يد القيمة العادلة, كااللتزامات المتشابية فعمى ىذا المستكل يجب استخداـ اسمكب تقديرم بيدؼ تحد

كقد حددت معايير المحاسبة عف القيمة العادلة بعض مداخؿ التقييـ التي يمكف استخداميا لتقييـ 
كلـ يحدد اسمكب معيف ,كيعكد ذلؾ الى اف تؤخذ كؿ منشأة االصكؿ كااللتزامات بالقيمة العادلة 
 باالسمكب الذم يتكافؽ كيتناسب معيا .

المستكل بصعكبة تقييـ االصكؿ كااللتزامات القيمة العادلة ,فعمى ىذا  المستكل الرابع :يتمثؿ ىذا
 المستكل تعتبر القيمة الدفترية لألصكؿ كااللتزامات ىي القيمة العادلة .
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اذ تقدر القيمة العادلة عمى كفؽ التحميؿ اليرمي لمقيمة العادلة كالذم يحدد االكلكية لممدخالت 
 (8a44TITI,TI.a,,2014,68: )الى ثاللث مستكيات رئيسية ىي المستعممة لقياس القيمة العادلة 

  المستكل االكؿ :مدخالت منيجية التقييـ في ىذا المستكل ىي االسعار المدرجة غير المعدلة في
االسكاؽ النشطة لالصكؿ اك االلتزامات المماثمة التي تمتمؾ الكحدة االقتصادية لقدرة عمى الكصكؿ 

 (eedtes,et.al,2014,735Nالييا في تاريخ القياس .)
  كيكفر السعر المتاح كالمعمف في سكؽ نشط دليالن يمكف االعتماد عمية ,كيجب اف تستعمؿ بدكف

 (IFRF13,2016,sa10تعديؿ لقياس القيمة العادلة بأستثناء .)

متماثمة عند االحتفاظ الكحدة االقتصادية بعدد كبير مف االصكؿ كااللتزامات المتشابية كلكف  ليست اواًل:
 ككجكد سعر معمف متاح في سكؽ نشط كلكف الكصكؿ الييا بسيكلة .

 نشط القيمة العادلة في تاريخ القياس . اليمثؿ السعر المعمف في سكؽثانيًا:

اللتزاـ اك اداة حقكؽ الممكية خاصة بالكحدة االقتصادية بأستعماؿ السعر عند قياس القيمة العادلة ثالثًا:
تجرم المتاجرة فيو عمى انو اصؿ في سكؽ نشطة كيجب تعديؿ ذلؾ السعر االجؿ المعمف لبند مماثؿ 

 عكامؿ تخص البند اك االصؿ .

المستكل الثاني :مدخالت المستكل الثاني ىي مدخالت غير االسعار المدرجة كالمتضمنة في -ب
البنكد كالظركؼ المستكل االكؿ يمكف مالحظتيا لألصكؿ كااللتزامات  اما بشكؿ مباشر اك غير مباشر ف

ا تؤخذ بعيف االعتبار كتكجيو القرار فيما  المحيطة باالصكؿ كااللتزامات ذات االلتزامات التعاقدية ىي ايضن
اذا كاف يمكف النظر في المدخالت اف تككف قابمة لممالحظة عمى مدل عمر االصؿ اك االلتزاـ 

.(Yarnold&Ravlic,2014) 

مستكل الثالث بقياس القيمة العادلة في الظركؼ عندما يككف المستكل الثالث :تسمح المدخالت ال-ج
ىناؾ نقص في القيمة اك سكؽ تشط يعتمد عميو ,كتعرؼ ىذه المدخالت بأنيا مدخالت اليمكف 
مالحظتيا لالصكؿ اك االلتزامات كىناؾ مخاطر مرتبطة بتقدير افتراضات القيمة العادلة كبالنتيجة مف 

قد يعتمد مختمؼ المينيف كالمؤسسات عمى تقنيات تقييـ متنكعة كقد اجؿ استعماؿ افضؿ التقديرات 
(في IFRS13نكقشت مشكمة التقديرات بشكؿ صريح مع ذلؾ فقد تـ كضع معيار االبالغ المالي )
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المستكل الثالث اكثر شفافية لمحد مف المخاطر بالنسبة لممستثمريف كالمستعمميف اآلخريف  التقديرات 
   (Sundgren,2013لمقكائـ المالية .)

كااللتزامات المتطابقة في سكؽ كتعطي االكلكية القصكل لممستكل االكؿ االسعار المعمنة لألصكؿ 
نشط كتعد ىذة االصناؼ االكثر مكثكقية في حيف نعطي االكلكية الدنيا لممستكل الثالث االسعار غير 

استعماؿ مدخالت المستكل االكؿ المالحظة كبالنتيجة ينبغي اف تيدؼ الكحدة االقتصادية الى تعظيـ 
 (Artemyeva,2016,21-22كالمستكل الثاني .)

 (التسمسؿ اليرمي لمقيمة العادلة   4يكضح الشكؿ )

 

 محددات استعماؿ محاسبة القيمة العادلة اربع عشر:  

كاالعتراؼ كاالفصاح ىناؾ العديد مف االنعكاسات السمبية التي يعكسيا تطبيؽ منيج القيمة العادلة في الفياس 
 كمنيا ما يمي :

مف اىـ السمبيات التكمفة الكبيرة التي تقع عمى كاىؿ الشركة لتطبيؽ القيمة العادلة ,حيث اف نظاـ  -1
 الشركة المحاسب قد صمـ لمتعامؿ مع المدخالت النظاـ كفقان لتكمفة التاريخية .
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 ليس كبيرا لتمؾ االداة .اذا كاف التغيير في نطاؽ تقديرات القيمة العادلة المعقكلة  -2
اداة مالية ليا نمكذج تقييـ قياس كالتي يمكف بشكؿ مكثكؽ بو قياس مف خالؿ البيانات لذلؾ النمكذج  -3

 الف البيانات تأتي مف اسكاؽ نشطة .
 اداة الديف تـ تقسيميا مف قبؿ ككالة تقييـ مستقمة كيمكف تقدير تدفقاتيا النقدية بشكؿ معقكؿ . -4
 االداة المالية التي يكجد ليا عرض  -5
اداة مالية ليا نمكذج تقييـ قياس كالتي يمكف بشكؿ مكثكؽ بو قياس مف خالؿ البيانات لذلؾ النمكذج  -6

 الف البيانات تأتي مف اسكاؽ نشطة .
 عادةن يككف بائع كمشترم في أم لحظة . -7
 االسعار المعمنة كمتكفرة لمعامة . -8
ىذا السكؽ تككف متجانسة .)جمعية المجمع العربي لممحاسبية القانكنييف البنكد التي يتـ تداكليا في  -9

,2003) 

عالقة القيمة العادلة باالسواؽ المالية واالسعار العوائد السوقية لألسهـ ونصيب السهـ مف خمس عشر : 
 االرباح 

االكراؽ المالية الكؼء يقكـ مفيكـ القيمة العادلة عمى كجكد سكؽ نشط كالسكؽ النشط ىك السكؽ المماثمة لسكؽ 
الذم تستجيب فيو االسعار بسرعة الم معمكمة جديدة تصؿ الى المتعامميف مف شأنيا تعبر نظرتيـ في المنشأة 
سكاء كاف مصدرىا القكائـ المالية ,كسائؿ االعالـ السجؿ التاريخي لسعر السيـ ,التحميالت كالتقارير المتعمقة 

مة ,تكفعات المستثمريف حكؿ المكاسب المستقبمة كالمخاطر المرتبطة بيذه حالة االقتصادية العا ةبأداء الشرك
المكاسب ,في ظؿ السكؽ الكؼء تمثؿ االسعار المعمنة في ىذا السكؽ أفضؿ مقياس كاكبر دليؿ مكثكؽ فية 

مى أعتمادا عيمكف أستخدامة لقياس القيمة العادلة كفي حالة  غياب السكؽ النشط يتـ تقدير القيمة العادلة 
االسعار المعمنة الدكات مالية مماثمة في اسكاؽ اخرل اك مدخالت اخرل قابمة لممالحظة بخالؼ االسعار 

 (e.g.yield  curveالمعمنة مثؿ اتجاه العائد )

كيرل الباحث اف القيمة العادلة تتفاعؿ مع اسكاؽ الماؿ كتؤثر عميو بصكرة مباشرة  ,فيتـ تقدير القيمة العادلة 
,كيتسـ ىذا السعر (mark –to marketلمعمف في السكؽ في تاريخ اعداد القكائـ المالية )حسب السعر ا

تكقعات غير  يعكس بسيكلة ,كفي حالة تمتع االسكاؽ بالكفاءة فأف ىذا السعر ظتوبالمكثكقية حيث يمكف مالح
 (.Milburn,2008,p294متحيزة حكؿ التدفقات النقدية المستقبمية بدقة )
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 القيمة العادلة في المعايير المحاسبية الدولية :منهج ست عشر:

 اصدر مجمس المعايير الدكلية معايير عديدة تتعمؽ بمنيج القيمة العادلة كيمكف تمخيصيا بمايأتي :

 انخفاض في قيمة االصكؿ :    IAS(   36معيار المحاسبة الدكلي رقـ )-1

االصكؿ الطكيمة االجؿ كمصركؼ في قائمة الدخؿ ييتـ ىذا المعيار ببياف ضركره تثبيت النخفاض في قيمة 
فضالن عف ضركره تكافر مؤشرات نشير الى احتماؿ كجكد انخفاض في قيمة االصكؿ طكيمة االجؿ مشابية 

كالذم سيرد ذكره الحقان كقد كرد في  144لممؤشرات المنصكص عمييا في بياف المحاسبة المالية االمريكي رقـ 
االدارة اف تقييـ في تاريخ كؿ ميزانية عمكمية ىؿ ىناؾ أم دليؿ عمى أف اصالن عمى انو يجب عمى 36معيار 

فأنو يجب االعتراؼ بالخسارة المتحققة مف  36ثابتان مف الممكف اف يككف قد انخفض قيمتة كحسب معيار 
لمبمغ الذم بأنو ا 36حمؿ لألصؿ كالذم عرفة المعيار انخفاض القيمة في قائمة الدخؿ عندما يتجاكز المبمغ الم

يعترؼ بو لألصؿ الميزانية العمكمية بعد خصـ استيالؾ متراكـ كخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ,كما اشار 
المعيار الى قياس الخسارة انخفاض القيمة عمى اساس المبمغ القابؿ لألسترداد أم الفرؽ بيف القيمة الدفترية 

لألسترداد  ىك المبمغ يمثؿ سعر البيع الصافي لألصؿ اك القيمة لألصؿ كالمبمغ القابؿ لألسترداد كالمبمغ القابؿ 
االستعمالية اييما اعمى ,كاف القيمة االستعمالية تمثؿ التدفقات النقدية المستقبمية التي سيتـ الحصكؿ عمييا مف 

شي , االصؿ كالمخصكمة الى القيمة الحالية بأستخداـ المعدؿ المحدد في السكؽ كذلؾ قبؿ الضريبة .)الريا
2007,172 , -173  ) 

 االصوؿ غير ممموسة :  IAS(  38معيار المحاسبة الدولي رقـ )-1

(لمشركات ات تختار 38يار في قياس االفصاح عف االصكؿ غير مممكسة فقد سمح المعيار )عييتـ ىذا الم
كاالفصاح عف االصكؿ غير نمكذج التكمفة اك نمكذج اعاده التقييـ )القيمة العادلة (كسياسة محاسبية لمقياس 

مممكسة كاف القيمة العادلة اما اف تحدد بناءا عمى سكؽ نشط اك تحدد بناءا عمى نمكذج اعاده التقييـ البنكد 
االصكؿ غير مممكسة التي قد ال يتكفر ليا سكؽ نشط ,كتقاس االصكؿ غير مممكسة المشتراة مبدئيان كفؽ ىذا 

لو ايو رسكـ كضرائب كاما االصؿ غيرمممكس المكلد داخميان  لشراء مضافان المعيار التكمفة كتشمؿ التكمفة سعر ا
فيي التعد  مثؿ الشيره ,فقد منح المعيار االعتراؼ بيا كأصؿ غير مممكس ,كاما المصاريؼ التأسيس 
  (2016اصالنغير مممكس كانما يعترؼ بيا مصركفانعند اعداد اكؿ قكائـ مالية لمشركة .)ابك نصار كاخركف ,

 :االعتراؼ والقياس(االدوات المالية 39المعيار المحاسبي الدولي رقـ )-2
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 بمكجب ىذا المعيار صنفت االصكؿ المالية الى اربع فئات كىي :

اصكؿ مالية بالقيمة العادلة مف خالؿ االرباح كالخسائر )قائمة الدخؿ (كتقسـ الى قسميف االكؿ االصكؿ  .1
ككالىما يقاس بالقيمة العادلة كنتائج التقكيـ كيقفؿ في المخصصة كالثاتية االصكؿ المحتفظ بيا لممتاجرة 

 قائمة الدخؿ .
اس عند اعداد القكائـ المالية بالتكمفة المطفأه اصكؿ المالية المحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاؽ :كتق .2

 بأستخداـ طريقة الفائدة الفعالة .
اصكؿ مالية معدة لمبيع كتقاس ايضان بالقيمة العادلة مع االعتراؼ بفركقات التقكيـ ضمف الدخؿ الشامؿ  .3

 االخر الذم يظير ضمف حقكؽ الممكية بالقكائـ . 
طريقة الفائد   ـباستخدا القكائـ المالية بالتكمفة المطفأه القركض كالذمـ المدينة كتقاس عند اعداد .4

 (2016.)ابك نصار كاخركف, الفاعمة

  (االستثمارت العقارية :40المعيار المحاسبي الدولي رقـ )-3

يعترؼ بمكجب ىذا المعيار باالستثمارات العقارية اذا تكفر شرطاف كىما احتماؿ تدفؽ المنافع االقتصادية 
التكمفة بمكثكقية اما فيما يتعمؽ باالعتراؼ الألحؽ لألستثمارات العقارية فقد حدد المعيار  كامكانية قياس

  :نمكذجيف

الممتمكات كالمعدات كلكف يجب  16االكؿ نمكذج التكمفة ىك نمكذج التكمفة نفسة كفؽ معيار رقـ  .1
 االفصاح خطيانعف القيمة العادلة في القكائـ المالية .

القيمة العادلة حيث يجب عمى الشركة االفصاح عف القيمة العادلة لألستثمارات  النمكذج الثاني نمكذج .2
العقارية بتاريخ القكائـ المالية كيجب االلتزاـ نمكذج كاحد لمقياس االستثمارات العقارية جميعيا لمشركة 

 ,(2016.)ابكنصار كاخركف, 

  االدوات المالية : IFRS(  9االبالغ المالي )معيار -4

 االصكؿ المالية جميعيا كفؽ ىذا المعيار الى فئتيف :قسمت 
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االصكؿ المالية المقاسة بالتكمفة المطفأه :تقاس بالتكمفة مع اطفاء العالكة اك الخصـ بطريقة الفائدة الفاعمة -1
كاالعتراؼ باالرباح اك الخسائر مف االصؿ المالي المقاس بالتكمفة المطفأه في حساب االرباح كالخسائر ,عند 

 الغاء االعتراؼ باالصؿ المالي اك انخفاض قيمتيا اك اعادة تصنيفيا .

االصكؿ المالية المقاسة بالقيمة العادلة :يجب قياسيا عند اعداد القكائـ المالية بالقيمة العادلة ,مع اظيار -2
كجب معيار فركقات التقكيـ ضمف االرباح كالخسائر بأستثناء  االصكؿ المالية المخصصة لمتحكط ,فتعالج بم

 (2016كبأستثناء االستثمار في ادكات حقكؽ الممكية .)ابك نصار كاخركف , 39

 (:142معيار المحاسبي الدولي رقـ )-5

الخاص بشيرة المحؿ كاالصكؿ الغير مممكسة كينص ىذا المعيار  142اصدرت لجنة المعايير االمريكية معيار 
خرل كفقانلمقيمة العادلة كذلؾ بأعادة تقييميا كفقان لسكؽ في عمى معالجة شيرة المحؿ االصكؿ الغير مممكسة اال

نياية كؿ سنة مالية اك عند الحاجة لذلؾ فاف ظيرت تدني قيمة يتـ اطفاء الفرؽ بيف القيمة الدفترية كقيمة 
السكؽ اكبر فنترؾ القيمة الدفترية عمى  السكؽ في الدخؿ نفس السنة التي حصؿ فييا التقييـ كاف كانت قيمو

ماىي عمية كاف السبب في صدكر ىذا المعيار ىك اف االصكؿ غير المممكسة مكارد اقتصادية ميمة جدان 
كاظيارىا بالقيمة العادلة يستطيع اف يعكس اداء الشركة بشكؿ افضؿ ممالك انيا اطفأت بالدخؿ كفقانلعمر مقدر 

 .كما كاف يتـ معالجتيا سابقان 

كاف ىذا المعيار كأم معيار لمقيمة العادلة اخر ,سكؼ يساىـ ىذا المعيار بتحقيؽ مايسمى االفصاح الشامؿ 
,حيث يستطيع المستثمركف االطالع عمى القكائـ الشركة المالية ,كمعرفة قيمة االصكؿ الغير مممكسة التي 

 ريف بيا كاف عممية اظيار االصكؿ الثابتة كفقان تعكس بشكؿ جيد قيمة الشركة الحقيقية كبالتالي تكلد ثقة المستثم
 (  15, 2003لمقيمة العادلة ستعكسالمنفعة االقتصادية ليا .)دىمش,

ػػجية كيشير كبػػػػػذلؾ تػػػػػػرل البػػػػػػاحثػػػػػػة بأف التػػػحكط ىك مجػػػمكعة فرعػػػػػية مػػػػف أدارة المخػػػػػػػػاطر االسػػػػتراتيػػػػ
ػنقبؿ أف لـ الى تعديػػػػػؿ االسػػػػتراتيجيات كىيػػػػػػػػكمة المكارد كالعمميات لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مف المخاطر في المسػػػػػػ

يتـ القضاء عميو .حيث اف عقكد المشتقات المالية تيدؼ الى تخفيض مف المخاطر التغيرات السعرية 
 مف تقمبات االسعار .,كما تػػػػػػستخدـ لمتػػػحكط كالمضػػػػاربة, كاف عقكد االجمة تيدؼ لمتحكط 
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خماطر تملبات الميمة  يف مىاجهةآليات التحىط دور 
 العادلة 
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 المبحث الثالث

 تقمبات القيمة العادلة مخاطر  في مكاجية آليات التحكط  دكر

التحكط احد اىـ األدكات المستعممة في تجسيد ك تقميؿ لممخاطر المالية التي تمثؿ تحديان جديدان لممبادئ  ديع
األساسية التي قدمتيا نظرية المحفظة الحديثة ك التي تمثمت في عدـ القدرة عمى تخفيض المخاطر ك يقصد 

نو اإلجراءات ك بأرؼ التحكط ايضان بالتحكط بأنو تكفير الحماية الالزمة مف الخسائر التي قد تحدث ك ع
الترتيبات ك اختيار صيغ لمعقكد الكفيمة لغرض تخفيض االخطار الى الحد األدنى مع المحافظة عمى 
االحتماالت جيدة لمعائد في االستثمار المالي ك يتضمف ايضان التحكط عممية تحكيؿ الخطر المضاربي مف خالؿ 

 األسعار الى طرؼ ثالث ك الذم يمكف اف يككف مضاربان اك متحكطان اخر.معاممة يتـ فييا تحكيؿ اخطار تقمبات 

كبذلؾ ترل الباحثة مف خالؿ العرض المختصر اف التحكط )عبارة عف مجمكعة فرعية مف إدارة المخاطر  
ئر( االستراتيجية التي تشير الى االستراتيجيات ك ىيكمة المكارد ك العمميات لمتخمص مف المخاطر السكقية )الخسا

المحتممة نتيجة عممية التقمبات في األسعار ك بيذا فاف التحكط يكفر الحماية مف الخسائر التي قد تحدث ك التي 
مربط بيف آليات التحكط كفؽ معيار االبداع اإلبالغ لقد يتعرض ليا المستثمر. كقد تـ تخصيص ىذا المبحث 

 -: اآلتيةرات في إدارة مخاطر االئتماف المصرفي مف خالؿ الفق 9المالي 

 (9اواًل: الغرض مف تطبيؽ محاسبة التحوط وفؽ معيار اإلبالغ المالي )

التحكط مف خالؿ التخطيط  داف الغرض األساس مف التحكط ىك لتخفيض المخاطر التي تكاجو االعماؿ كيع
 يمكف الكحدة االقتصادية بتجنب العديد مف المخاطر التي تحدث. كالجيد لمكحدة 

ر اك العسر اك اإلفالس( مف خالؿ مجمكعة مف أدكات التحكط التي يمكف استخداميا عمى ث)التعكنذكر منيا 
اىداؼ التحكط كظركؼ السكؽ التي مف خالليا يمكف اف تحد مف المخطر التي  تكاجو المصارؼ 

 (.16,2018)محمد,

و الكحدة االقتصادية ك اف الغرض األساس مف تطبيؽ المحاسبة عف التحكط ىك التحكط مف المخاطر التي تكاج
ىي األساس في الحد مف تعرض الشركات ك المصارؼ لمخطر يتـ ذلؾ مف خالؿ  داف البيانات المالية تع

تسجيؿ التغيرات  التي تظير في القيمة العادلة ألداة التحكط خالؿ الفترة المحاسبية ك التي يمكف المستثمر 
( ك القيمة العادلة ىي كسيمة لقياس  Beamsetal,2012,431قيـ فاعميتيا االستراتيجية )تالمالي مف ت
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المكجكدات ك المطمكبات  التي تظير في الميزانية نياية السنة ك تتفؽ المعايير الدكلية لإلبالغ المالي عمى اف 
كعرفت  (LauxandLeuz,2009,5اك تسكية المطمكبات بيف اطراؼ معينة كراغبة في معاممة مالية تجارية )

الصادرة مف مجمس المعايير المحاسبية لجميكرية العراؽ بأف القيمة العادلة ىي القيمة  14اسبية رقـ القاعدة المح
س سياسة فكبائع مطمعيف كراغبيف في التعامؿ بن مف قبؿ مشترو  ان المعقكلة التي مف خالليا اف نستبدؿ بيا مكجكد

 (.55,2015التعامؿ مع غير المباشرة )كردة ,

 (:Kazmouz,2010,20لعادلة في المحاسبة بثالث طرؽ )ويمكف تطبيؽ القيمة ا

أداة بكصفيا في نمكذج القيمة المختمطة باعتبار القيمة العادلة  بديالن  ان قياسبكصفيا متطبؽ القيمة العادلة  -أ 
بديمة عف التكمفة التاريخية لنفس األصؿ اك االلتزاـ لفترات مختمفة كيتـ تطبيؽ القيمة العادلة في ظؿ ظركؼ 

 معينة.
كذلؾ مف خالؿ استخداـ تكمفة االستبداؿ مف خالؿ تسجيؿ  ةقيمة استبداليبكصفيا تطبيؽ القيمة العادلة  -ب 

 التكاليؼ الحالية مف خالؿ قائمة الدخؿ اك ادراج األرباح كالخسائر غير المتحققة في بياف الدخؿ الشامؿ.
ؿ كالخصكـ بناءن عمى سعر الخركج الحالي قيمة لمبيع مف خالؿ تقيـ األصك بكصفيا تطبيؽ القيمة العادلة  -ج 

 مع التسجيؿ كاالعتراؼ باألرباح كالخسائر غير متفقة عمى أساس انياء جزء مف الدخؿ الشامؿ.

 ثانيًا: طرؽ قياس تحوط القيمة العادلة

عترؼ اف طرؽ التحكط ضد التغيرات في القيمة العادلة ألصؿ اك التزاـ مالي معترؼ بو اك التزامات مالية غير م
 بيا مثؿ التزاـ بشراء اك بيع أصؿ مالي بسعر محدد

 ي:أت( كىي ماي7,2019متكضيح ىناؾ مجمكعة مف الطرؽ لغرض قياس تحكط لقيمة العادلة )السرطاكم,لك 

 األسعار التي يتـ عرضيا في سكؽ نشط تعد أفضؿ دليؿ لقياس القيمة العادلة. .1
 قسيـ األسكاؽ األكراؽ المالية غير النشطة.يمكف اف تحدد القيمة العادلة مف خالؿ طريقة الت .2
مػػػػػػدخؿ لقيػػػػػػاس القيمػػػػػػة العادلػػػػػػة ىػػػػػػي دخػػػػػػؿ السػػػػػػكؽ  ةحػػػػػػدد مجمػػػػػػس معػػػػػػايير المحاسػػػػػػبية الماليػػػػػػة ثالثػػػػػػ .3

 كمدخؿ الدخؿ كمدخؿ التكمفة.

 

 



 .........االطار النظري............................................... : المبحث الثالثالفصل الثانً
 

 

   ) 63  (   
 

كتسػػػػمح المعػػػػػايير الدكليػػػػػة لمتقػػػػػارير الماليػػػػة بػػػػػأف يمكػػػػػف اف نسػػػػػتخدـ القيمػػػػػة العادلػػػػة فػػػػػي البيانػػػػػات الماليػػػػػة لعػػػػػدد 
 (cairnsetal,2011,3-4) االتيةمف الحاالت 

 تحديد المبالغ القابمة السترداد األصكؿ. -أ 
 مف خالؿ قياس األصكؿ كالخصـك في تاريخ كؿ ميزانية عمكمية  -ب 
 عند عممية االعتراؼ الدكلي في البيانات المالية  مف خالؿ قياس المعامالت -ج 
عنػػػػػػد االنتقػػػػػػاؿ الػػػػػػى المعػػػػػػايير الدكليػػػػػػة لإلبػػػػػػالغ المػػػػػػالي يػػػػػػتـ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ قيػػػػػػاس التكمفػػػػػػة المقػػػػػػدرة لػػػػػػبعض  -د 

 األصكؿ. 

  -ي:أتبيذا الخصكص ماي 9كيتطمب المعيار 

كط كالبنػػػػػد المتحػػػػػػكط قيػػػػػاس إدارة التحػػػػػكط بالقيمػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػع االعتػػػػػراؼ بػػػػػالتغيرات فػػػػػػي قيمػػػػػة أداة التحػػػػػ .1
 لو في حساب األرباح كالخسائر.

 عند اجراء التحكط ألصؿ اك التزاـ يتـ قياسو بالتكمفة اك التكمفة المطفأة مثؿ القرض. .2
 يجب اف يتـ اثبات المكسب اك الخسارة مف أداة التحكط ضمف الدخؿ الشامؿ االخر. .3
 مة الدخؿ.إذا كانت عممية التحكط فعالة فانو ال يكجد تأثير عمى قائ .4

التحػػػػػكط كسػػػػػيمة إلدارة المخػػػػػاطر يػػػػػتـ مػػػػػف خالليػػػػػا اسػػػػػتخداـ مشػػػػػتقة ماليػػػػػة كاحػػػػػدة اك  دكمػػػػػف خػػػػػالؿ ذلػػػػػؾ يعػػػػػ
أكثػػػػػر مػػػػػف ذلػػػػػؾ اك أدكات تحػػػػػكط لمكاجيػػػػػة )مقابمػػػػػة( التغيػػػػػرات فػػػػػي القيمػػػػػة العادلػػػػػة اك تػػػػػدفقات النقديػػػػػة ألصػػػػػؿ 

البػػػػػد مػػػػػف التميػػػػػز بػػػػػيف أداة  اك التػػػػػزاـ مػػػػػالي اك الم عمميػػػػػة مسػػػػػتقبمية ك عنػػػػػد الحػػػػػديث عػػػػػف مكضػػػػػكع التحػػػػػكط
 التحكط ك البند المتحكط لو.

فػػػػػي حالػػػػػة التحػػػػػكط لمخػػػػػاطر أسػػػػػعار الصػػػػػرؼ كأصػػػػػؿ  داف أداة التحػػػػػكط تتمثػػػػػؿ فػػػػػي المشػػػػػتقات الماليػػػػػة اك تعػػػػػ
 مالي اك التزاـ مالي غير مشتؽ كيطمؽ عمى األداة المالية )أداة تحكط(.

التغيػػػػػرات فػػػػػي القيمػػػػػة العادلػػػػػة اك التػػػػػدفقات النقديػػػػػة لبنػػػػػد اذا كانػػػػػت القيمػػػػػة العادلػػػػػة اك التػػػػػدفقات النقديػػػػػة تقابػػػػػؿ 
أداة لتحػػػػػكط قػػػػػد تمػػػػػت مػػػػػع طػػػػػرؼ خػػػػػارجي ك  دالمتحػػػػػكط لػػػػػو كمػػػػػا يجػػػػػب اف تكػػػػػكف المشػػػػػتقة الماليػػػػػة التػػػػػي تعػػػػػ
يػػػػػك اصػػػػػؿ اك التػػػػػزاـ اك تعاقػػػػػد مؤكػػػػػد ك صػػػػػافي فلػػػػػيس احػػػػػد دكائػػػػػر اك اقسػػػػػاـ المنشػػػػػأة .امػػػػػا بنػػػػػد المتحػػػػػكط لػػػػػو )

المنشػػػػأة الػػػػى مخػػػػاطر التغيػػػػرات فػػػػي القيمػػػػة العادلػػػػة اك التػػػػدفقات النقديػػػػة  اسػػػػتثمار فػػػػي عمميػػػػة اجنبيػػػػة يعػػػػرض
 (.652-651, 2018المستقبمية المرتبطة بيا )حميدات ,
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 9ثالثا: العوامؿ المؤثر عمى تطبيؽ محاسبة التحوط وفؽ معيار اإلبالغ المالي رقـ 

عمػػػػػى قػػػػػرار التحػػػػػكط كىػػػػػي ىنػػػػػاؾ مجمكعػػػػػة مػػػػػف العكامػػػػػؿ تػػػػػؤثر فػػػػػي تطبيػػػػػؽ محاسػػػػػبة التحػػػػػكط لغػػػػػرض التػػػػػأثير 
 -(: Nguyen,2012,25ي )أتماي

اف الكحػػػػػدات االقتصػػػػػادية التػػػػػي تكػػػػػكف  إذالسػػػػػيكلة:  السػػػػػيكلة النقديػػػػػة ليػػػػػا عالقػػػػػة كثيقػػػػػة مػػػػػع قػػػػػرار التحػػػػػكط  .1
سػػػػػػػيكلتيا منخفضػػػػػػػة قػػػػػػػد تمجػػػػػػػأ الػػػػػػػى التحػػػػػػػكط مػػػػػػػف الكحػػػػػػػدات االقتصػػػػػػػادية ذات السػػػػػػػيكلة النقديػػػػػػػة العاليػػػػػػػة الف 

  السيكلة العالية ليا قدرة عمى مكاجية الضائقة المالية.
 *نسبة التداكؿ = المكجكدات المتداكلة / المطمكبات المتداكلة" 

 المخزكف / المطمكبات المتداكلة" –ة = المكجكدات المتداكلة *"نسبة السيكلة السريع
السياسػػػػػة الماليػػػػػة: السياسػػػػػة اإلداريػػػػػة لمكحػػػػػدات ليػػػػػا دكر مػػػػػؤثر فػػػػػي تحديػػػػػد ىػػػػػؿ باإلمكػػػػػاف اسػػػػػتخداـ أدكات  .2

أداة لتحػػػػػكط مػػػػػف بكصػػػػػفيا ال فينػػػػػاؾ مجمكعػػػػػة مػػػػػف المػػػػػدراء يريػػػػػدكف اسػػػػػتخداـ المشػػػػػتقات الماليػػػػػة  أكالتحػػػػػكط 
 ذات تأثير إيجابي عمى سياسات الكحدات اإلدارية. ان كميم ان مفيد ئان كف ذلؾ شيمخاطر العممة كيعتبر 

تكػػػػػػاليؼ الف الشػػػػػػركات الدؿ ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى تحمػػػػػػؿ يػػػػػػتكمفػػػػػػة التحػػػػػػكط: عنػػػػػػدما يػػػػػػتـ تطبيػػػػػػؽ محاسػػػػػػبة التحػػػػػػكط  .3
 عمى معرفة تامة بالقكاعد كتطبيقاتيا كاإلبالغ عنيا. كفتحتاج الى خبراء في مجاؿ المحاسبة يككن

تػػػػػػػأثير عمػػػػػػػى قػػػػػػػرار التحػػػػػػػكط الف الشػػػػػػػركات ذات الحجػػػػػػػـ الكبيػػػػػػػر  ذاحجػػػػػػػـ الشػػػػػػػركة  ديعػػػػػػػ حجػػػػػػػـ الشػػػػػػػركة: .4
تكظػػػػػػؼ بػػػػػػرامج خاصػػػػػػة إلدارة المخػػػػػػاطر بعكػػػػػػس الشػػػػػػركات الصػػػػػػغيرة التػػػػػػي قػػػػػػد ال تمتمػػػػػػؾ مػػػػػػف يضػػػػػػع ركاتػػػػػػب 

 مكظفييا مف اجؿ إدارة المخاطر.

 رابعًا: استخداـ التحوط لمحد مف مخاطر العممة األجنبية 

دية الػػػػػى العديػػػػػد مػػػػػف الطػػػػػرؽ لمحػػػػػد مػػػػػف مخػػػػػاطر التغيػػػػػر فػػػػػي أسػػػػػعار صػػػػػرؼ العممػػػػػة لجػػػػػأت الكحػػػػػدات االقتصػػػػػا
 مػػػػػف األجنبيػػػػػة التػػػػػي قػػػػػد ينػػػػػتج عنػػػػػا خسػػػػػائر لمكحػػػػػدة لػػػػػذلؾ لجػػػػػأت ىػػػػػذه الكحػػػػػدات لمعديػػػػػد مػػػػػف الطػػػػػرؽ لمتخفيػػػػػؼ

 -(:79-78, 2015ي )عيساكم, أتف ىذه المخاطر كمنيا ماية عمالناجاالثار 

دل األسػػػػػاليب التػػػػػي قػػػػػد تمجػػػػػأ الييػػػػػا الكحػػػػػدات لغػػػػػرض تجنػػػػػب مشػػػػػتقات العممػػػػػة  احػػػػػ دمشػػػػػتقات العممػػػػػة: تعػػػػػ .1
االثػػػػػػار السػػػػػػمبية لتقمبػػػػػػات أسػػػػػػعار العممػػػػػػة كيعػػػػػػرض التحػػػػػػكط الخػػػػػػاص بمخػػػػػػاطر العممػػػػػػة ىػػػػػػي تجنػػػػػػب المخػػػػػػاطر 
الناجمػػػػة عػػػػف التقمبػػػػات أسػػػػعار الصػػػػرؼ مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخداـ مشػػػػتقات العممػػػػة. فينػػػػاؾ أنػػػػكاع لمشػػػػتقات العممػػػػة 

د المسػػػػػتقبمة لمعممػػػػػة كخيػػػػػارات العممػػػػػة مبػػػػادالت العممػػػػػة كسػػػػػكؽ يػػػػػتـ تناكليػػػػػا منيػػػػا العقػػػػػكد اآلجمػػػػػة لمعممػػػػػة كالعقػػػػك 
 بشكؿ منفصؿ كىي:  
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 العقود اآلجمة لمعممة: - أ

كىػػػػػي العقػػػػػكد التػػػػػي ال يػػػػػتـ تػػػػػداكليا فػػػػػي البكرصػػػػػة لككنيػػػػػا اتفاقػػػػػات ثنائيػػػػػة بػػػػػيف طػػػػػرفيف يتفقػػػػػاف عمػػػػػى شػػػػػراء اك 
مػػػػػا يتفقػػػػػكف عمييػػػػػا بػػػػػيف البػػػػػائع كالمشػػػػػترم. بيػػػػػع سػػػػػمعة اك عممػػػػػة اجنبيػػػػػة كقػػػػػد تكػػػػػكف مكاصػػػػػفاتيا ثابتػػػػػة كغالبػػػػػان 

فػػػػي العقػػػػد يسػػػػمى )بالسػػػػعر االجػػػػؿ( امػػػػا السػػػػعر الحػػػػالي  ان محػػػػدد ان كتسػػػػتخدـ العقػػػػكد اآلجمػػػػة فػػػػي تعامالتيػػػػا سػػػػعر 
لمعقػػػػد فيسػػػػمى )السػػػػعر السػػػػائد( كمػػػػا تنطػػػػكم العقػػػػكد اآلجمػػػػة كالمخػػػػاطر المسػػػػتقبمية عمػػػػى مخػػػػاطر كبيػػػػرة بسػػػػب 

 (.,1996,587Fischer,et,al ).الدافعة لمالية التي يمكف تحقيقيا

 عقود المبادلة )المقايضة(: - ب

ىػػػػػي عقػػػػػكد لمبادلػػػػػة أدكات ماليػػػػػة بػػػػػيف طػػػػػرفيف بأسػػػػػعار كشػػػػػركط محػػػػػددة, بحيػػػػػث يػػػػػتـ تنفيػػػػػذىا فػػػػػي المسػػػػػتقبؿ 
مثػػػػػػػؿ عقػػػػػػػكد مبادلػػػػػػػة العمػػػػػػػالت األجنبيػػػػػػػة كعقػػػػػػػكد مبادلػػػػػػػة أسػػػػػػػعار الفائػػػػػػػدة. بالنسػػػػػػػبة لعقػػػػػػػكد مبادلػػػػػػػة العمػػػػػػػالت 

ابػػػػػػؿ بيػػػػػػع لبيػػػػػػع العمػػػػػػالت األجنبيػػػػػػة مق ةجمػػػػػػآاألجنبيػػػػػػة عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ فػػػػػػأف عقػػػػػػكد التبػػػػػػادؿ ىػػػػػػي عقػػػػػػكد 
العمػػػػػالت األجنبيػػػػػة فػػػػػي السػػػػػكؽ الفكريػػػػػة مقركنػػػػػة مػػػػػع عقػػػػػد شػػػػػراء عكسػػػػػي بتػػػػػاريخ اسػػػػػتحقاؽ مختمػػػػػؼ كتتطمػػػػػب 

 (:650, 2013ي )جمعة,أتىذه االلية ماي

 بيع آجؿ لعمالت اجنبية بتاريخ مستقبمي. -1
 عممية شراء عمالت اجنبية بتاريخ مستقبمي. -2
 يككف حجـ البيع كالشراء متساكم. -3
)عمميػػػػػػػة بيػػػػػػػع العمػػػػػػػالت األجنبيػػػػػػػة كشػػػػػػػراءىا( مػػػػػػػع نفػػػػػػػس الطػػػػػػػرؼ )البنػػػػػػػؾ( لػػػػػػػذم تحػػػػػػػديث العمميػػػػػػػات  -4

 يتعامؿ معو العميؿ كفقط تختمؼ تكاريخ االستحقاؽ.
 العقود المستقبمية لمعممة: -ج 

بػػػػػػػالعقكد اآلجمػػػػػػػة اال اف ىػػػػػػػذه العقػػػػػػػكد تكػػػػػػػكف مدرجػػػػػػػة فػػػػػػػي البكرصػػػػػػػة اك مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الجيػػػػػػػات  ةكىػػػػػػػي شػػػػػػػبيي
خػػػػػػػذ العقػػػػػػػكد أكأسػػػػػػػعار معركضػػػػػػػة بشػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػبؽ. كتالمصػػػػػػػدرة ليػػػػػػػا عمػػػػػػػى شػػػػػػػكؿ عػػػػػػػركض محػػػػػػػددة بكميػػػػػػػات 

نيػػػػػػاء الصػػػػػػالحية كعرفػػػػػػت العقػػػػػػكد إالمسػػػػػػتقبمية شػػػػػػكؿ العقػػػػػػكد التػػػػػػي يػػػػػػتـ فييػػػػػػا تكحيػػػػػػد كميػػػػػػة األصػػػػػػؿ كتػػػػػػاريخ 
المسػػػػتقبمية لمعممػػػػػة )عقػػػػكد يػػػػػتـ مػػػػف خالليػػػػػا اسػػػػتالـ كتسػػػػػمـ أصػػػػؿ مػػػػػالي فػػػػي تػػػػػاريخ محػػػػدد فػػػػػي المسػػػػتقبؿ مػػػػػع 

 (:645, 2017قبمية ليا أربع أنكاع منيا )محمد ,تحديد السعر عند أنشاء العقد كالعقكد المست
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 العقكد المستقبمية عمى األسيـ. -1
 العقكد عمى األكراؽ المالية لذكات الدخؿ الثابت. -2
 العقكد المستقبمية عمى مؤشرات األسيـ. -3
 العقكد المستقبمية عمى أسعار الصرؼ. -4
 المقايضات او المبادالت: -د 

كىػػػػػي عقػػػػػد مػػػػػالي بػػػػػيف طػػػػػرفيف يػػػػػتـ تحديػػػػػده بسػػػػػعر األصػػػػػؿ بشػػػػػكؿ فعػػػػػاؿ لفتػػػػػرة قصػػػػػيرة مػػػػػف الػػػػػزمف ك يكافػػػػػؽ 
عمػػػػى طػػػػكؿ المبادلػػػػة ك تكػػػػكف فتػػػػرة التسػػػػكية داخػػػػؿ المبادلػػػػة ك كميػػػػة السػػػػمعة المتبادلػػػػة فػػػػي فتػػػػرة  غالبػػػػان الطرفػػػػاف 

رفيف بػػػػػأف يػػػػػدفع التسػػػػػكية ك السػػػػػعر الثابػػػػػت لمسػػػػػمعة ك تػػػػػـ تعريػػػػػؼ المقايضػػػػػات عمػػػػػى انيػػػػػا عقػػػػػد قػػػػػائـ بػػػػػيف طػػػػػ
احػػػػػدىما لألخػػػػػر معػػػػػدؿ العائػػػػػد لسػػػػػيـ مػػػػػا اك عائػػػػػد مؤشػػػػػر محفظػػػػػة اسػػػػػتثمارية اك عائػػػػػد مؤشػػػػػر سػػػػػكؽ األسػػػػػيـ. 
امػػػػا المبػػػػادالت فيػػػػي تسػػػػتخدـ لتخفػػػػيض المخػػػػاطر الماليػػػػة كىػػػػي التزامػػػػات لتبػػػػادؿ مػػػػدفكعات نقديػػػػة عمػػػػى كفػػػػؽ 

ى المقايضػػػػة ك ىػػػػي عمميػػػػة مفاضػػػػالت بػػػػيف أطػػػػراؼ حػػػػكؿ شػػػػكؿ اك نػػػػكع المػػػػدفكعات التػػػػي تػػػػتـ مبادلتيػػػػا كتسػػػػم
اتفػػػػاؽ بػػػػيف اكثػػػػر مػػػػف طػػػػرؼ يػػػػتـ بمكجبػػػػة مبادلػػػػة أصػػػػكؿ اك سمسػػػػمة التػػػػدفقات النقديػػػػة خػػػػالؿ مػػػػدة محػػػػددة مػػػػف 

.تػػػػػـ تحديػػػػػد شػػػػػركط عقػػػػػكد المقايضػػػػػات مػػػػػف  Johnson,2000,181)الػػػػػزمف الػػػػػذم سػػػػػبؽ ك اف تػػػػػـ تحديػػػػػده )
 خالؿ عدة عناصر رئيسة نذكر منيا:

 طرؼ العقد. -1
 المقايضة.االلتزاـ بعقد  -2
 قيمة المدفكعات اك المقبكضات محؿ المقايضة. -3
 العممة التي تسدد بيا المدفكعات. -4
 السعر اآلجؿ لمقايضة العممة المتفؽ عمييا. -5
 كمدة سرياف العقد. -6

 كتتعامؿ أسكاؽ المبادالت مف خالؿ أربع أنكاع كىي كاآلتي:

 عقكد مبادالت أسعار الفائدة. -1
 عقكد مبادالت المعامالت. -2
 بادالت حقكؽ الممكية.عقكد م -3
 عقكد مبادالت السمع. -4
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 9خامسًا: المعالجة المحاسبية لمتحوط مف مخاطر االئتماف وفؽ معيار اإلبالغ المالي الدولي 

اف المعالجػػػػػػػة المحاسػػػػػػػبية لعمميػػػػػػػة التحػػػػػػػكط تتصػػػػػػػؿ بػػػػػػػاالعتراؼ بالمكاسػػػػػػػب اك الخسػػػػػػػارة مػػػػػػػف إداة التحػػػػػػػكط إذا 
الممكيػػػػػة فتختػػػػػػار المنشػػػػػاة اف تعػػػػػرض التغيػػػػػرات فػػػػػي قيمتيػػػػػا العادلػػػػػػة كانػػػػػت أداة التحػػػػػكط تتحػػػػػكط ألداة حقػػػػػكؽ 

   272-271,ضػػػػػػػػمف الػػػػػػػػدخؿ الشػػػػػػػػامؿ االخػػػػػػػػر ك تػػػػػػػػتـ المعالجػػػػػػػػة المحاسػػػػػػػػبية لمتحػػػػػػػػكط مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ االتػػػػػػػػي )
2009   :Michael,C:) 

 محاسبة تحوط القيمة العادلة: - أ
الػػػػػربح اك الخسػػػػػارة ك يػػػػػتـ  فيػػػػػو( حتػػػػػى يػػػػػتـ إثباتػػػػػو ضػػػػػمف )اك مكػػػػػكفه  مػػػػػاليه  اذا كػػػػػاف البنػػػػػد المتحػػػػػكط لػػػػػو اصػػػػػؿه 

قياسػػػػػػو بالقيمػػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الػػػػػػدخؿ الشػػػػػػامؿ االخػػػػػػر ك بػػػػػػذلؾ يػػػػػػتـ تسػػػػػػجيؿ االعتػػػػػػراؼ بالمكاسػػػػػػب ك 
الخسػػػػػائر لمتغيػػػػػرات فػػػػػي البنػػػػػد المحػػػػػكط لغػػػػػرض االعتػػػػػراؼ بالمكاسػػػػػب ك الخسػػػػػائر ألداة التحػػػػػكط بػػػػػنفس الفتػػػػػرة 

 يبدأ اإلطفاء بمجرد كجكد تعديؿ.المحاسبية ك التي يتـ قياسيا بالتكمفة المطفأة ك يجكز اف 
كلكػػػػف يجػػػػب اف يبػػػػدأ فػػػػي كقػػػػت ال يتجػػػػاكز التكقػػػػؼ عػػػػف تعػػػػديؿ البنػػػػد المتحػػػػكط لػػػػو تبعػػػػان لمكاسػػػػب اك خسػػػػائر 
المتحػػػػػكط كيسػػػػػتند اإلطفػػػػػاء الػػػػػى معػػػػػدؿ الفائػػػػػدة الفعميػػػػػة المعػػػػػاد احتسػػػػػابو فػػػػػي تػػػػػاريخ بدايػػػػػة اإلطفػػػػػاء فػػػػػي حالػػػػػة 

ـ قياسػػػػو بالقيمػػػػة العادلػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ االخػػػػر كجػػػػكد أصػػػػؿ مػػػػالي يعػػػػد ذلػػػػؾ بنػػػػدان متحكطػػػػان لػػػػو كيػػػػت
لػػػػػػذلؾ ينطبػػػػػػؽ اإلطفػػػػػػاء بالطريقػػػػػػة نفسػػػػػػيا كلكػػػػػػف عمػػػػػػى المبمػػػػػػغ الػػػػػػذم يمثػػػػػػؿ المكاسػػػػػػب اك الخسػػػػػػارة التراكميػػػػػػة.  
التػػػػػي تػػػػػـ اثباتيػػػػػا سػػػػػابقان كلػػػػػيس بتعػػػػػديؿ المبمػػػػػغ الػػػػػدفترم امػػػػػا عنػػػػػد مػػػػػا يكػػػػػكف عنصػػػػػر التحػػػػػكط لمقيمػػػػػة العادلػػػػػة 

تحكطػػػػػػػات المركػػػػػػػز الصػػػػػػػافي لمكحػػػػػػػدات االقتصػػػػػػػادية  دمكازنػػػػػػػة المخػػػػػػػاطر كتعػػػػػػػ لمجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف العناصػػػػػػػر مػػػػػػػع
تقػػػػػديـ أربػػػػػػاح اك خسػػػػػائر التحػػػػػػكط فػػػػػػي بنػػػػػد منفصػػػػػػؿ فػػػػػي قائمػػػػػػة الػػػػػػدخؿ مػػػػػف اجػػػػػػؿ تجنػػػػػب جمػػػػػػع مكاسػػػػػػب اك 

 خسائر التحكط في أداة كاحدة مف اجؿ التغيرات في القيمة العادلة لمبند المحكط.
 االستثمار بالعممة األجنبية:محاسبة التحوط لمتدقيؽ النقدي وصافي  - ب

فػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف يػػػػتـ تأجيػػػػؿ االعتػػػػراؼ بالمكاسػػػػػب ك الخسػػػػائر لمجػػػػزء الفعػػػػاؿ مػػػػف أداة التحػػػػكط حتػػػػى يػػػػػتـ 
)احتيػػػػػػػاطي تحكطػػػػػػػات النقديػػػػػػػة( كيعػػػػػػػكد ذلػػػػػػػؾ الػػػػػػػى  داالعتػػػػػػػراؼ بالمكاسػػػػػػػب ك الخسػػػػػػػائر لمبنػػػػػػػد المحػػػػػػػكط ك يعػػػػػػػ

 ي :أتماي
  مف بداية التحكط.المكسب اك الخسارة التراكمية عمى أداة التحكط 
  التغيػػػػػػػر التراكمػػػػػػػي فػػػػػػػي القيمػػػػػػػة العادلػػػػػػػة )القيمػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة ( لمبنػػػػػػػد المحػػػػػػػكط لػػػػػػػو )أم القيمػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة

 لمتغير التراكمي في التدفقات النقدية المستقبمية المتكقعة المحكط ليا مف بداية التحكط (.
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مػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ التحػػػػػكط لبنػػػػػد كيجػػػػػب اثبػػػػػات تحػػػػػكط التػػػػػدفؽ النقػػػػػدم ك مػػػػػا فػػػػػي االسػػػػػتثمار فػػػػػي عمميػػػػػة اجنبيػػػػػة ب 
نقػػػػػدم تػػػػػتـ المحاسػػػػػبة عنػػػػػو عمػػػػػى انػػػػػو جػػػػػزء مػػػػػف صػػػػػافي االسػػػػػتثمار كيػػػػػتـ تأجيػػػػػؿ المكاسػػػػػب ك الخسػػػػػائر ألداة 
التحػػػػكط ك االعتػػػػراؼ بػػػػالجزء الفعػػػػاؿ فػػػػي كشػػػػؼ الػػػػدخؿ االخػػػػر ك اثبػػػػات الجػػػػزء غيػػػػر الفعػػػػاؿ ضػػػػمف الػػػػربح اك 

التراكميػػػػػػة مػػػػػػف أداة التحػػػػػػكط فيمػػػػػػا الخسػػػػػػارة ك يجػػػػػػب فػػػػػػي ىػػػػػػذه الحالػػػػػػة إعػػػػػػادة تصػػػػػػنيؼ المكسػػػػػػب اك الخسػػػػػػارة 
يتعمػػػػؽ بػػػػالجزء الفعػػػػاؿ مػػػػف التحػػػػكط الػػػػذم تػػػػراكـ فػػػػي احتيػػػػاطي ترجمػػػػة العمػػػػالت األجنبيػػػػة مػػػػف حقػػػػكؽ الممكيػػػػة 

 (.Kieso,et.al,2012,1008-1009الى الربح اك الخسارة عمى انو تعديؿ إعادة تصنيؼ )

 تحوط منها :سادسًا: أنواع إدارة المخاطر التي تواجه المصارؼ و تقنيات ال

حػػػػػػديات التػػػػػػي تكاجييػػػػػػا كتػػػػػػؤثر تػػػػػػأثيرا التاف أنػػػػػػكاع إدارة المخػػػػػػاطر التػػػػػػي تتعػػػػػػرض ليػػػػػػا المصػػػػػػارؼ مػػػػػػف اىػػػػػػـ 
ليػػػػة مػػػػف المخػػػػاطرة كعػػػػدـ ابفاعمييػػػػا كقػػػػدرتيا عمػػػػى تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا كأصػػػػبحت االف المصػػػػارؼ تتسػػػػـ بدرجػػػػة ع

المصػػػػػرفية يعػػػػػكد لعػػػػػدة أسػػػػػباب التأكػػػػػد. كأصػػػػػبح المؤكػػػػػد الكحيػػػػػد ىػػػػػك عػػػػػدـ التأكػػػػػد الف عػػػػػدـ التأكػػػػػد فػػػػػي البيئػػػػػة 
 (:7, 2011نذكر مف أىميا )محمد, 

األسػػػػػػكاؽ الماليػػػػػػة قػػػػػػد انفتحػػػػػػت فػػػػػػي ظػػػػػػؿ مػػػػػػا يسػػػػػػمى بالعكلمػػػػػػة كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تنػػػػػػامي االعمػػػػػػاؿ  -1
 االلكتركنية.

 تنكع اشكاؿ مصادر المخاطر الداخمية كالخارجية. -2

 -(: 11: 2007:الدركبيكىناؾ مجمكعة مف المخاطر التي تكاجو المصارؼ نذكر منيا )

 مخاطر االئتماف  -أ 
 مخاطر السكؽ -ب 
 المخاطر التشغيمية -ج 
 المخاطر االستراتيجية -د 
 المخاطر المالية -ق 
 المخاطر التشغيمية -ك 
 المخاطر البيئة. -ز 
 المخاطر التي تنشأ مف العكامؿ الداخمية  -ح 
 مخاطر سعر السكؽ  -ط 
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(: ىػػػػػػي مجػػػػػػاؿ التعامػػػػػػؿ بالنقػػػػػػد 91, 2020المخػػػػػػاطر المتعمقػػػػػػة بالمصػػػػػػارؼ )الحسػػػػػػناكم ك الشػػػػػػرع ,  -م 
مخػػػػػػاطر يتحمميػػػػػػا المصػػػػػػرؼ اك المصػػػػػػرفي بالدرجػػػػػػة األكلػػػػػػى ك مسػػػػػػؤكلية التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع  ةاألجنبػػػػػػي نجػػػػػػد عػػػػػػد

بعػػػػػػض المخػػػػػػاطر ك محاكلػػػػػػة تجنبيػػػػػػا  اك التقميػػػػػػؿ مػػػػػػف حػػػػػػدتيا ك منيػػػػػػا )مخػػػػػػاطر االئتمػػػػػػاف بالعممػػػػػػة الصػػػػػػعبة, 
 ر السعر , ك مخاطر السيكلة (.مخاط

لمخطػػػػػط لمتعامػػػػػؿ مػػػػػع الخسػػػػػائر المحتممػػػػػة ك اف الغػػػػػرض مػػػػػف  ان كتطبيقػػػػػ ان منطقيػػػػػ ان إدارة المخػػػػػاطر  تطػػػػػكير  دكتعػػػػػ
بػػػػػرامج إدارة المخػػػػػاطر )الخسػػػػػائر( التػػػػػي يتعػػػػػرض ليػػػػػا السػػػػػكؽ ك اف مػػػػػف ميػػػػػاـ إدارة المخػػػػػاطر فػػػػػي المصػػػػػارؼ 

 (:67, 2006اف ليا مجمكعة مف الكظائؼ )الخطيب ,

التنسػػػػػيؽ بػػػػػيف االدارات كافػػػػػة لجميػػػػػع المصػػػػػارؼ لغػػػػػرض تػػػػػكفير البيانػػػػػات حػػػػػكؿ المخػػػػػاطر االئتمانيػػػػػة  -1
 ك مخاطر السيكلة ك مخاطر السكؽ .

 الى اإلدارة العميا لممصارؼ . واعداد تقرير مالي يككف شامالن لمدة شير يتـ رفع -2
مػػػػػف خػػػػػالؿ تػػػػػدقيؽ تقريػػػػػر التأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػحة البيانػػػػػات الماليػػػػػة ك المعمكمػػػػػات ك التأكيػػػػػد عمػػػػػى تػػػػػدقيقيا  -3

 المخاطر .
 .تحديث النظاـ المالي االلي لغرض تكحيد تقارير المخاطر عمى مستكيات المصارؼ كافة  -4

كىنػػػػػػاؾ أىميػػػػػػة كبيػػػػػػرة لممخػػػػػػاطر لجميػػػػػػع المؤسسػػػػػػات ك المصػػػػػػارؼ ك عنػػػػػػد تطبيػػػػػػؽ إدارة المخػػػػػػاطر مػػػػػػف قبػػػػػػؿ 
 -المصارؼ فأنيا تحصؿ عمى مجمكعة مف الفكائد نذكر منيا :

 . ربحيويمة السكقية لممصرؼ مف خالؿ زيادة زيادة الق -
 .ان رئيس ان ىدفبكصفيا  ف مف التركيز عمى المكاردك التأكد عمى اكليات االعماؿ حتى يتمكف المدير  -
تحسػػػػػيف اإلدارة الماليػػػػػة كالتشػػػػػغيمية لكػػػػػكف المخػػػػػاطر تػػػػػـ تقػػػػػديميا بشػػػػػكؿ دقيػػػػػؽ لغػػػػػرض اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات فػػػػػي  -

 المخاطر أحد الكسائؿ الميمة لتحديد إيجابيات المخاطر.  ألف إدارةعممية التخطيط 

كيمكػػػػػػػػػػػػػػػػف التعبيػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػف تقنيػػػػػػػػػػػػػػػػات التحػػػػػػػػػػػػػػػػكط مػػػػػػػػػػػػػػػػف المخػػػػػػػػػػػػػػػػاطر االنتمائيػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ االتػػػػػػػػػػػػػػػػي 
(Cornett,M,&Saunders ,180 :)- 

كلػػػػػيس  ان ىػػػػػذا األسػػػػػمكب سػػػػػمبي دتجنػػػػػب الخطػػػػػر بعػػػػػد المشػػػػػاركة لألنشػػػػػطة التػػػػػي تتعػػػػػرض لمخطػػػػػر, كيعػػػػػ -1
 في التعامؿ مع الخطر إذا ينبغي التعامؿ مع العديد مف المخاطر بطريقة ايجابية. ان إيجابي
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قبػػػػػكؿ الخطػػػػػر مػػػػػف خػػػػػالؿ احتماليػػػػػة كتػػػػػأثير الخطػػػػػر كتخفيػػػػػؼ مػػػػػف حدتػػػػػو عنػػػػػدما تكػػػػػكف تكػػػػػاليؼ منػػػػػع  -2
 كقكعو أكبر مف الخسائر المتكقعة عند حدكثو

عيػػػػػػؿ نظػػػػػػاـ الرقابػػػػػػة تقميػػػػػػؿ الخطػػػػػػر لمحػػػػػػد مػػػػػػف احتمػػػػػػاؿ كتػػػػػػأثير لممخػػػػػػاطر كيػػػػػػتـ ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تف -3
 الداخمية.

مشػػػػاركة الخطػػػػر عػػػػف طريػػػػؽ تقاسػػػػـ الخطػػػػر اك نقمػػػػو لألخػػػػريف عػػػػف طريػػػػؽ األنشػػػػطة مثػػػػؿ التػػػػأميف اك  -4
 االستعانة بالمصادر الخارجية اك التحكط.

مػػػف خػػػالؿ مػػػا تػػػـ توضػػػيحه تػػػرى الباحثػػػة فػػػي أعػػػالل  اف المخػػػاطر هػػػي احتماليػػػة التعػػػرض الػػػى الخسػػػائر 
تيجػػػػػة )تذبػػػػػذب العائػػػػػد( الػػػػػذي يػػػػػتـ توقعػػػػػه عمػػػػػى المحفظػػػػػة االئتمانيػػػػػة غيػػػػػر متوقعػػػػػة وال مخطػػػػػط لهػػػػػا ن

نوضػػػػػحها بانهػػػػػا الفػػػػػرؽ بػػػػػيف التػػػػػدفقات النقديػػػػػة التعاقديػػػػػة فالسػػػػػتثمار معيف.امػػػػػا الخسػػػػػارة االئتمانيػػػػػة 
المسػػػتحقة لمصػػػرؼ وجميػػػع التػػػدفقات التػػػي يمكػػػف اسػػػتالمها. واكػػػد المعيػػػار الػػػدولي ل بػػػالغ المػػػالي رقػػػـ 

 مى ثالث مجموعات رئيسة نذكر منها:ع( مف خالؿ تصنيؼ المخاطر االئتمانية 9)

 ينتج عنها اإلفالس.المخاطر الحرجة التي تكوف فيها الخسائر محتممة و  -
 المخاطر الهامة ينتج عنها خسارة احتمالية )افالس( -
وهنػػػاؾ مخػػػاطر اقػػػؿ أهميػػػة مػػػف خػػػالؿ االعتمػػػاد عمػػػى األصػػػوؿ الحاليػػػة دوف اف يسػػػبب ذلػػػؾ بضػػػائقة  -

 مالية. 

سػػػابعًا: التحػػػوؿ الػػػى محاسػػػبة عػػػف التحػػػوط فػػػي المصػػػارؼ عنػػػد تطبيػػػؽ المعيػػػار الػػػدولي ل بػػػالغ المػػػالي 
(9) 

ؽ المصػػػػػػارؼ ىػػػػػػذا المعيػػػػػػار ألكؿ مػػػػػػرة, يجػػػػػػكز ليػػػػػػا اف تختػػػػػػار االسػػػػػػتمرار فػػػػػػي تطبيػػػػػػؽ متطمبػػػػػػات عنػػػػػػدما تطبػػػػػػ
, عمػػػػػى انيػػػػػا سياسػػػػػتيا المحاسػػػػػبية, بػػػػػدالن مػػػػػف 9المحاسػػػػػبة عػػػػػف التحػػػػػكط الػػػػػكارد فػػػػػي المعيػػػػػار الػػػػػدكلي لممحاسػػػػػبة

 المتطمبػػػػات الػػػػكاردة فػػػػي ىػػػػذا المعيػػػػار كيجػػػػب عمػػػػى المصػػػػارؼ اف تطبػػػػؽ تمػػػػؾ السياسػػػػة عمػػػػى جميػػػػع عالقاتيػػػػا
اف تطبػػػػػػؽ ايضػػػػػػان تفسػػػػػػير لجنػػػػػػة تفسػػػػػػيرات ك التحكطيػػػػػػة. كيجػػػػػػب عمػػػػػػى المصػػػػػػارؼ التػػػػػػي تختػػػػػػار تمػػػػػػؾ السياسػػػػػػة 

))تحكطػػػػػػات صػػػػػػافي اسػػػػػػتثمار فػػػػػػي عممػػػػػػو اجنبيػػػػػػة(( بػػػػػػدكف التعػػػػػػديالت 16المعػػػػػػايير الدكليػػػػػػة لمتقريػػػػػػر المػػػػػػالي 
فػػػػي  وعميػػػػالتػػػػي تكفػػػػؽ بػػػػيف ذلػػػػؾ التفسػػػػير ك المتطمبػػػػات الػػػػكاردة فػػػػي ىػػػػذا المعيػػػػار. باسػػػػتثناء مػػػػا ىػػػػك منصػػػػكص 

الفقػػػػػرات الػػػػػكاردة فػػػػػي المعيػػػػػار . كيجػػػػػب عمػػػػػى المصػػػػػارؼ اف تطبػػػػػؽ متطمبػػػػػات المحاسػػػػػبة عػػػػػف التحػػػػػكط الػػػػػكاردة 
فػػػػي ىػػػػذا المعيػػػػار بػػػػأثر مسػػػػتقبمي. الف تطبيػػػػؽ المحاسػػػػبة عػػػػف التحػػػػكط مػػػػف تػػػػاريخ التطبيػػػػؽ األكلػػػػي لمتطمبػػػػات 
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فػػػػػي ذلػػػػػؾ التػػػػػاريخ.  ىػػػػػذا المعيػػػػػار لممحاسػػػػػبة عػػػػػف التحػػػػػكط, يجػػػػػب اسػػػػػتيفاء جميػػػػػع ضػػػػػكابط التأىػػػػػؿ كمػػػػػا ىػػػػػي
 9عمػػػػػى اعتبػػػػػار اف عالقػػػػػات التحػػػػػكط التػػػػػي تأىمػػػػػت لممحاسػػػػػبة عػػػػػف التحػػػػػكط كفقػػػػػان لممعيػػػػػار الػػػػػدكلي لممحاسػػػػػبة 

ك التػػػػػػي تتأىػػػػػػؿ ايضػػػػػػان لممحاسػػػػػػبة عػػػػػػف التحػػػػػػكط كفقػػػػػػان لضػػػػػػكابط ىػػػػػػذا المعيػػػػػػار ,بعػػػػػػد االخػػػػػػذ فػػػػػػي الحسػػػػػػباف أم 
عنػػػػػػد تطبيػػػػػػؽ المعيػػػػػػار الػػػػػػدكلي إعػػػػػػادة تػػػػػػكازف لعالقػػػػػػة التحػػػػػػكط عنػػػػػػد التحػػػػػػكؿ انيػػػػػػا عالقػػػػػػات تحػػػػػػكط مسػػػػػػتمرة 

 (.Ramirez,2015,28-29()9لإلبالغ المالي )

كعنػػػػد التطبيػػػػػؽ األكلػػػػي لمتطمبػػػػػات المحاسػػػػبة عػػػػػف التحػػػػكط الػػػػػكاردة فػػػػي المعيػػػػػار الػػػػدكلي لإلبػػػػػالغ المػػػػالي  فػػػػػي 
 (: 2015,42ي )المعيار الدكلي لإلبالغ المالي, األدكات المالية,أتالمصارؼ ينتج عنو ماي

تبػػػػػدأ فػػػػػي تطبيػػػػػؽ لتمػػػػػؾ المتطمبػػػػػات مػػػػػف النقطػػػػػة الزمنيػػػػػة نفسػػػػػيا التػػػػػي تكقفػػػػػت فييػػػػػا  يجػػػػػكز لممصػػػػػارؼ أف .1
 . 9عف المحاسبة عف تطبيؽ متطمبات المحاسبة عف التحكط الكاردة في المعيار الدكلي لممحاسبة 

أنيػػػػا نقطػػػػة البػػػػدء إلعػػػػادة 9نسػػػػبة التحػػػػكط كفقػػػػا لممعيػػػػار الػػػػدكلي لممحاسػػػػبة  ديجػػػػب عمػػػػى المصػػػػارؼ اف تعػػػػ .2
التحػػػػكط لالسػػػػتمرار فػػػػي أيػػػػة عالقػػػػة تحػػػػكط, عنػػػػد االقتضػػػػاء كيجػػػػب إثبػػػػات أم مكسػػػػب أك خسػػػػارة تػػػػكازف نسػػػػبة 

 مف إعادة التكازف ىػذا ضػمػف الػربػح أك الخسارة.
ىنػػػػاؾ اسػػػػتثناء مػػػػف التطبيػػػػؽ بػػػػأثر مسػػػػتقبمي لمتطمبػػػػات المحاسػػػػبة عػػػػف التحػػػػكط الػػػػكاردة فػػػػي ىػػػػذا المعيػػػػار مػػػػف 

 خالؿ:
عػػػػػػف القيمػػػػػػة الزمنيػػػػػػة لمخيػػػػػػػارات كفقػػػػػػان لمفقػػػػػػػرة المعيػػػػػػار بػػػػػػأثر يجػػػػػػب عمػػػػػػى المصػػػػػػارؼ أف تطبػػػػػػؽ المحاسػػػػػػبة  -أ 

, تعيػػػػيف التغيػػػػر فقػػػػػط فػػػػػي القيمػػػػة الحقيقيػػػػة لمخيػػػػار عمػػػػى أنػػػػو 9رجعػػػػي إذا تػػػػـ, كفقػػػػا لممعيػػػػار الػػػػدكلي لممحاسػػػػبة 
أداة تحػػػػػػكط ضػػػػػمف عالقػػػػػة تحػػػػػػكط كينطبػػػػػػؽ ىػػػػػػذا التطبيػػػػػػؽ  بػأثػػػػػػر رجػعػػػػػػي فقػػػػػػط عمػػػػػػى عالقػػػػػات التحػػػػػكط تمػػػػػػؾ 

 تـ تعيينو بعد ذلؾ.  ذمقائمػة فػي بػدايػة أسبؽ فترة  أك الالتي كانت 
جػػػػػؿ فػػػػػي العقػػػػػكد اآلجمػػػػػة كفقػػػػػان لمفقػػػػػرات المعيػػػػػار آليجػػػػػكز لممصػػػػػارؼ أف تطبػػػػػؽ المحاسػػػػػبة عػػػػػف العنصػػػػػر ا -ب 
رجعػػػػي إذا كػػػػاف قػػػػد تػػػػـ تعيػػػػيف التغيػػػػػر فػقػػػػػط فػػػػػي العنصػػػػػر الػفػػػػػكرم مػػػػػف العقػػػػد األجػػػػػؿ عمػػػػى أنػػػػو أداة تحػػػػكط ال

, كينطبػػػػػؽ ىػػػػػذا التطبيػػػػؽ بػػػػأثر رجعػػػػي فقػػػػط عمػػػػى  ٩ضػػػػمف عالقػػػػة تحػػػػكط , كفقػػػػا لممعيػػػػار الػػػػدكلي لممحاسػػػػبة 
ضػػػػافة عالقػػػات التحػػػػكط تمػػػؾ التػػػػي كانػػػػت قائمػػػة فػػػػي بدايػػػػة أسػػػبؽ فتػػػػرة مقارنػػػػة أك التػػػي تػػػػـ ت عيينيػػػػا بعػػػد ذلػػػػؾ كا 

لػػػػػذلؾ , فػػػػػإذا اختػػػػػارت المنشػػػػػأة تطبيػػػػػؽ ىػػػػػذه المحاسػػػػػبة بػػػػػأثر رجعػػػػػي , فيجػػػػػب أف يػػػػػتـ تطبيقيػػػػػا عمػػػػػى جميػػػػػع 
عالقػػػػػات التحػػػػػكط التػػػػػي تتأىػػػػػػؿ لػيػػػػػػذا االختيػػػػػار ) أم أنػػػػػو عنػػػػػد التحػػػػػػكؿ ال يتػػػػػػاح ىػػػػػػذا االختيػػػػػار عمػػػػػى أسػػػػػاس 

فركقػػػػػػات المبنيػػػػػػة عمػػػػػػى أسػػػػػػاس أسػػػػػػعار كػػػػػػؿ عالقػػػػػػة تحػػػػػػكط عمػػػػػػى حػػػػػػدة ( , كيجػػػػػػكز تطبيػػػػػػؽ المحاسػػػػػػبة عػػػػػػف ال
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العمػػػػالت األجنبيػػػػة بػػػػأثر رجعػػػػي  عمػػػػى عالقػػػػات التحػػػػكط  التػػػػي كانػػػػت قائمػػػػة فػػػػي بدايػػػػة أسػػػػبؽ فتػػػػرة مقارنػػػػة أك 
 ( . Papaioaioaannou,2006,139تـ تعيينيا بعد ذلؾ )

 يجػػػػب عمػػػػى المصػػػػارؼ أف تطبػػػػػؽ بػػػػأثر رجعػػػػي المتطمػػػػب الػػػػكارد فػػػػي فقػػػػرة المعيػػػػار بانػػػػو ال يكجػػػػد انقضػػػػاء -ج 
 إنياء ألداة التحكط اال إذا:

كفػػػػػػػؽ أداة التحػػػػػػػكط, نتيجػػػػػػػة لألنظمػػػػػػػة أك المػػػػػػػكائح, أك لسػػػػػػػػف أنظمػػػػػػػة أك لػػػػػػػكائح جديػػػػػػػدة , عمػػػػػػػى أف يحػػػػػػػؿ   -1
ىػػػػػػك الطػػػػػرؼ المقابػػػػػؿ الجديػػػػػد  حطػػػػػرؼ مقاصػػػػػػة مقابػػػػػؿ كاحػػػػػد أك محػػػػػؿ الطػػػػػرؼ األصػػػػػمي المقابػػػػػؿ ليمػػػػػا ليصبػػػػػػ

 لكؿ طرؼ مف الطرفيف .
لطارئػػػػػػػة عمػػػػػػػى أداة التحػػػػػػػكط تقتصػػػػػػػر عمػػػػػػػى تمػػػػػػػؾ التػػػػػػػي تعػػػػػػػػد كانػػػػػػػت التغيػػػػػػػرات األخػػػػػػػرل, إف كجػػػػػػػدت, ا  -2

 ضركرية إلحالؿ الطرؼ المقابؿ.
يجػػػػب عمػػػػى المصػػػػارؼ أف تطبػػػػؽ المتطمبػػػػات الػػػػكاردة فػػػػػي المعيػػػػار بػػػػأثر رجعػػػػي . كينطبػػػػػؽ ىػػػػػذا التطبيػػػػػؽ  -د 

بػػػػػػأثر رجعػػػػػػي فقػػػػػػط عمػػػػػػى عالقػػػػػػات التحػػػػػػكط التػػػػػػي كانػػػػػػت قائمػػػػػػػة فػػػػػػػي بػدايػػػػػػػة فتػػػػػػرة التقريػػػػػػر التػػػػػػي تطبػػػػػػؽ فييػػػػػػا 
نشػػػػػأة ألكؿ مػػػػػػرة تمػػػػػػؾ المتطمبػػػػػات أك عمػػػػػػى عالقػػػػػات التحػػػػػػكط التػػػػػي تػػػػػـ تعيينيػػػػػػػا بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ, كعمػػػػػى المبمػػػػػػغ الم

المتػػػػراكـ فػػػػػػي احتيػػػػػاطي تحػػػػػكط التػػػػػدفقات النقديػػػػػة الػػػػػذم كػػػػػاف قائمػػػػػا فػػػػػي بدايػػػػػة فتػػػػػرة التقريػػػػػر التػػػػػي تطبػػػػػؽ فييػػػػػا 
 المنشأة تمؾ المتطمبات ألكؿ مرة.

( أو المعيػػػػػار ٩٠٠٢) 9دولي لمتقريػػػػػر المػػػػػالي المعيػػػػػار الػػػػػ -بشػػػػػكؿ أسػػػػػبؽ-المصػػػػػارؼ التػػػػػي طبقػػػػػت 
 (٩٠٠٢) ٢( أو المعيار الدولي لمتقرير المالي ٩٠٠٠) ٢الدولي لمتقرير المالي 

يجػػػػػػب عمػػػػػػى المصػػػػػػارؼ أف تطبػػػػػػؽ متطمبػػػػػػات التحػػػػػػػكؿ الػػػػػػػكاردة فػػػػػػي تػػػػػػاريخ التطبيػػػػػػؽ األكلػػػػػػي ذم الصػػػػػػمة,   
دة فػػػػػي لمػػػػػرة كاحػػػػػدة فقػػػػػط )أم إذا اختػػػػػارت كيجػػػػػػب عمػػػػػػى المنشػػػػػأة أف تطبػػػػػػؽ كػػػػػػال مػػػػػػف أحػػػػػػكاـ التحػػػػػػكؿ الػػػػػػكار 

يتضمػػػػػػػف أكػثػػػػػػػر مػػػػػػػف تػاريػػػػػػػخ تطبيػػػػػػػؽ أكلػػػػػػػي  9المصػػػػػػارؼ منيجػػػػػػا لتطبيػػػػػػؽ المعيػػػػػػار الدكلػػػػػػػي لمتقريػػػػػػر المػػػػػػالي 
كاحػػػػػد, فإنيػػػػا ال تسػػػػتطيع أف تطبػػػػػؽ أيػػػػػا مػػػػػف تمػػػػػؾ األحػكػػػػػاـ مػػػػػرة أخػػػػػرل إذا كػػػػاف قػػػػد تػػػػـ تطبيقيػػػػػا بالفعػػػػػؿ فػػػػػي 

( أك المعيػػػػػػػػار ٩٠٠٩) ٩رؼ التػػػػػػػػي طبقػػػػػػػػت المعيػػػػػػػػار الػػػػػػػػدكلي لمتقريػػػػػػػػر المػػػػػػػػالي تػاريػػػػػػػػػخ سػػػػػػػػػابؽ(. كاف المصػػػػػػػػا
( كتقػػػػػػػكـ الحقػػػػػػان بتطبيػػػػػػؽ ٩٠٠٢) ٩( أك المعيػػػػػػار الػػػػػػدكلي لمتقريػػػػػػر المػػػػػػالي ٩٠٠٠) ٩الػػػػػػدكلي لمتقريػػػػػػر المػػػػػػالي 

 (:IFRS,2016,459ي )أتىذا المعيار عمييا اف تبع ماي
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ى أنػػػػو يػػػػتـ قياسػػػػو بالقيمػػػػة العادلػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ يجػػػػب عمييػػػػا أف تمغػػػػي تعيينيػػػػا السػػػػابؽ لألصػػػػػؿ المػػػػالي عمػػػػ  -أ 
الػػػػربح أك الخسػػػػارة إذا كػػػػاف ذلػػػػؾ التعيػػػػيف قػػػػد تػػػػـ سػػػػابقان كفقػػػػان لمشػػػػرط الػػػػكارد فػػػػي المعيػػػػار كلكػػػػف ذلػػػػػؾ الشػػػػػرط لػػػػػـ 

 نتيجة لتطبيػؽ ىػذا المعيار. يان يعػد مسػتكف
ف خػػػػػػػالؿ الػػػػػػػربح أك يجػػػػػكز ليػػػػػػا أف تعػػػػػػيف األصػػػػػػؿ المالػػػػػػػي عمػػػػػػػى أف يتػػػػػػـ قياسػػػػػػو بالقيمػػػػػػة العادلػػػػػػػة مػػػػػػػ  -ب 

الخسػػػػػارة إذا كػػػػػاف مػػػػػػف شػػػػػػأف ذلػػػػػؾ التعيػػػػػيف اال يسػػػػػتكفي فػػػػػي السػػػػػابؽ الشػػػػػرط الػػػػػكارد فػػػػػي المعيػػػػػار كلكػػػػػف ذلػػػػػؾ 
 الشػرط اصبح مستكفيان اآلف نتيجة لتطبيػؽ ىػذا المعيار. 

يجػػػػػػب عمييػػػػػػا أف تمغػػػػػػي تعيينيػػػػػػا السػػػػػػابؽ لاللتػػػػػػزاـ المالػػػػػػػي عمػػػػػػػى أف يػػػػػػتـ قياسػػػػػػو بالقيمػػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػػف  -ج 
ؿ الػػػػػربح أك الخسػػػػػارة إذا كػػػػػاف ذلػػػػػؾ التعيػػػػيف قػػػػػػد تػػػػػػـ فػػػػػػي السػػػػػابؽ كفقػػػػان لمشػػػػػرط الػػػػػكارد فػػػػػي المعيػػػػػار كلكػػػػػف خػػػػػال

 ذلؾ الشػرط لػـ يعػد مستكفيان نتيجة لتطبيػؽ ىػذا المعيار.
يجػػػػكز ليػػػػػا أف تعػػػػػيف االلتػػػػػزاـ المػػػػػالي عمػػػػػى أف يػػػػػتـ قياسػػػػػو بالقيمػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الػػػػػربح أك الخسػػػػػارة   -د 

كلكػػػػػف ذلػػػػػػؾ الشػػػػػػرط  شػػػػػػأف ذلػػػػػؾ التعيػػػػػيف اال يسػػػػػتكفي فػػػػػي السػػػػػابؽ الشػػػػػرط الػػػػػكارد فػػػػػي المعيػػػػػار إذا كػػػػػاف مػػػػػػف
 أصبػح مستكفيا اآلف نتيجة لتطبيػؽ ىػذا المعيار.

كيجػػػػػػػب أف يتػػػػػػػػـ مػثػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذا التعيػػػػػػػيف كاإللغػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس الحقػػػػػػػائؽ كالظػػػػػػػركؼ القائمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي تاريػػػػػػػػخ   
 التطبيػؽ األكلي ليذا المعيار. كيجب تطبيػؽ ذلؾ التصنيػؼ بأثر رجعي. 

ثامنػػػػًا: التحػػػػوؿ إلػػػػى السػػػػداد المبكػػػػر بميػػػػزة التعػػػػويض العكسػػػػي لمطػػػػرؼ المػػػػديف وفػػػػؽ المعيػػػػار الػػػػدولي 
 9 ل بالغ المالي

« السػػػػػػداد المبكػػػػػػر بميػػػػػػزة التعػػػػػػكيض العكسػػػػػػي لمطػػػػػػرؼ المػػػػػػديف»يجػػػػػػب عمػػػػػػى المصػػػػػػارؼ تطبيػػػػػػؽ التعػػػػػػديؿ   
, 8( بػػػػػػػأثر رجعػػػػػػػي كفقػػػػػػػا لممعيػػػػػػػار الػػػػػػػدكلي لممحاسػػػػػػػبة ٩)تعػػػػػػػديالت عمػػػػػػػػى المعيػػػػػػػار الػػػػػػػدكلي لمتقريػػػػػػػر المػػػػػػػالي 

 (IFRS,2018,590)9باستثناء مػا ىػك منصكص عميػو فػي الفقرات المعيار رقـ 

صػػػػػارؼ التػػػػػي تطبػػػػػػؽ ىػػػػػػذه التعػػػػػديالت ألكؿ مػػػػػػرة فػػػػػػي نفػػػػػػس الػكقػػػػػػت الػػػػػػذم تطػبػػػػػػؽ فيػػػػػػو ىػػػػػػذا يجػػػػػب عمػػػػػى الم 
 المعيار أف تطبؽ الفقرات الكاردة في تطبيؽ المعيار.

ك يجػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى المصػػػػػػػػارؼ أف تطبػػػػػػػػؽ الفقػػػػػػػػرات المتعمقػػػػػػػػة بالمعيػػػػػػػػار, ك تطبيػػػػػػػػؽ متطمبػػػػػػػػػات الػتػحػػػػػػػػػكؿ   
تطبيػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػذه التعػػػػػػػديالت, كتحقيقػػػػػػػػان لػػػػػػػذلؾ الغػػػػػػػػرض, فػػػػػػػػإف األخػػػػػػػػرل الػػػػػػػػكاردة فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا المعيػػػػػػػار كالالزمػػػػػػػػة ل

اإلشػػػػارات إلػػػػى تػػػػاريخ التطبيػػػػؽ األكلػػػػػي يػجػػػػػب أف تيقػػػػػرأ عمػػػػى أنيػػػػا إشػػػػارة لبدايػػػػة فتػػػػرة التقريػػػػر التػػػػي تطبػػػػؽ فييػػػػا 
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المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديالت ألكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة )تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ التطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ األكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديالت( 
(Baltes,Nicolae,2008,111. ) 

يتعمػػػػػؽ بتعيػػػػيف أصػػػػػؿ مػالػػػػػي أك التػػػػػزاـ مػالػػػػػي عمػػػػػى أنػػػػػو مقياػػػػػس بالقيمػػػػة العادلػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ الػربػػػػػح أك  فيمػػػػػا 
 -ي:أتالخسارة, فإف المصارؼ تتبع ماي

يجػػػػػب عمييػػػػػا إلغػػػػػاء تعيينيػػػػػا السػػػػػابؽ لألصػػػػػؿ المػػػػػالي عمػػػػػى أنػػػػػو مقيػػػػػاس بالقيمػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ  -1
يف قػػػػػػد تػػػػػػـ فػػػػػػي السػػػػػػابؽ كفقػػػػػا لمشػػػػػػرط الػػػػػكارد فػػػػػػي فقػػػػػرة المعيػػػػػار ذلػػػػػػؾ الػريػػػػػػح أك الخسػػػػػارة إذا كػػػػػاف ذلػػػػػؾ التعيػػػػػ

 الشػرط لػـ يعد مستكفيان اآلف نتيجة لتطبيػؽ ىػذه التعديالت. 
يجػػػػكز ليػػػػػا تعيػػػػيف األصػػػػػؿ المػالػػػػػي عمػػػػػى أنػػػػػو مقيػػػػاس بالقيمػػػػة العادلػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ الػػػػربح أك الخسػػػػارة  -2

فػػػػػي السػػػػابؽ الشػػػػرط الػػػػكارد فػػػػي فقػػػػرة المعيػػػػار لكػػػػػف ذلػػػػػؾ الشػػػػػرط إذا كػػػػاف مػػػػػف شػػػػػأف ذلػػػػؾ التعيػػػػيف أال يسػػػػتكفي 
 أصبػح مستكفيا اآلف نتيجة لتطبيػؽ ىػذه التعديالت.

يجػػػػػب عمييػػػػػا إلغػػػػػاء تعيينيػػػػػا السػػػػػابؽ لاللتػػػػػزاـ المػػػػػالي عمػػػػػى أنػػػػػو مقيػػػػػاس بالقيمػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ   -3
لمشػػػػػرط الػػػػكارد لكػػػػف ذلػػػػػؾ الشػػػػػرط لػػػػػـ يعػػػػػد  الػػػػربح أك الخسػػػػارة إذا كػػػػاف ذلػػػػؾ التعيػػػػيف قػػػػػد تػػػػػـ فػػػػػي السػػػػابؽ كفقػػػػان 

 مستكفيان اآلف نتيجة لتطبيػؽ ىػذه التعديالت.

كيجػػػػب أف يػتػػػػػـ مػثػػػػػؿ ىػػػػػذا التعيػػػػيف كاإللغػػػػاء عمػػػػى أسػػػػاس الحقػػػػائؽ كالظػػػػركؼ القائمػػػػة فػػػػي تػػػػاريخ التطبيػػػػؽ   
إعػػػػػادة عػػػػػرض  األكلػػػػػػي ليػػػػػذه التعػػػػػديالت. كيجػػػػػػب تطبيػػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ التصنيػػػػػػؼ بػػػػػأثر رجعػػػػػي ألنػػػػػو يمػػػػػـز المصػػػػػارؼ

الفتػػػػػرات السػػػػػابقة إلظيػػػػػػار أثػػػػػر تطبيػػػػػػؽ ىػػػػػػذه التعػػػػػديالت. كال يجػػػػػكز لممنشػػػػػػأة إعػػػػػادة عػػػػػرض الفتػػػػػرات السػػػػػابقة 
إال إذا كػػػػػػاف ذلػػػػػػؾ ممكنػػػػػػػا بػػػػػػػدكف اسػػػػػػتخداـ اإلدراؾ المتأخػػػػػػػر ككانػػػػػػت القػػػػػػكائـ الماليػػػػػػة المعػػػػػػػاد عرضيػػػػػػػا تظيػػػػػػر 

ػة عػػػػػدـ قيػػػػاـ المصػػػػارؼ بإعػػػػادة عػػػػرض الفتػػػػرات أثػػػػر جميػػػػع المتطمبػػػػات الػػػػكاردة فػػػػػي ىػػػػػذا المعيػػػػار . كفػػػػػي حالػػػػ
السػػػػػػابقة , فيجػػػػػػب عمييػػػػػػػا إثبػػػػػػات أم فػػػػػػػرؽ بػػػػػػيف المبمػػػػػػغ الػدفتػػػػػػػرم السػػػػػػابؽ كالمبمػػػػػػغ الػػػػػػدفترم فػػػػػػي بدايػػػػػػػة فتػػػػػػػرة 
التقػػػػارير السػػػػنكية التػػػػي تتضمػػػػػف تػػػػاريخ التطبيػػػػؽ األكلػػػػػي ليػػػػػذه التعػػػػديالت ضمػػػػػف الرصيػػػػػد االفتتػػػػاحي لألربػػػػاح 

لػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػذه التعػػػػػػػػديالت فػػػػػػػػي تقػاريػػػػػػػػػر السػػػػػػػػنكية التػػػػػػػػي تتضػػػػػػػػمف تػػػػػػػػاريخ التطبيػػػػػػػػؽ األك المكجػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػػي فػتػػػػػػػػػرة ال
 .المصارؼ

فػػػػػي فتػػػػػرة التقريػػػػػر التػػػػػي تتضػػػػػمف تػػػػػاريخ التطبيػػػػػؽ األكلػػػػػي ليػػػػػذه التعػػػػػديالت , يجػػػػػب عمػػػػػى المصػػػػػارؼ اف   
تفصػػػػح عػػػػف المعمكمػػػػات اآلتيػػػػػة كػمػػػػػا ىػػػػػي فػػػػػي تػػػػاريخ التطبيػػػػؽ األكلػػػػػي لػػػػػكؿ فئػػػػػة مػػػػػف فئػػػػات األصػػػػكؿ الماليػػػػة 

 ( :Ross,2012,88كااللتزامات المتأثرة بيذه التعديالت كىي )
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 كالمبمغ الدفترم المحدد قبؿ تطبيؽ ىذه التعديالت مباشرة.صنؼ القياس السابؽ  -أ 
 صنؼ القياس الجديد كالمبمغ الدفترم المحدد بعد تطبيؽ ىذه التعديالت. -ب 
اف المبمػػػػػغ الػػػػػدفترم ألم أصػػػػػػكؿ مػاليػػػػػػة كالتزامػػػػػات ماليػػػػػػة فػػػػػػي قائمػػػػػة المركػػػػػز المػػػػػالي, كانػػػػػت معينػػػػػة فػػػػػي  -ج 

ف خػػػػػالؿ الػػػػربح أك الخسػػػػارة لكنيػػػػػا لػػػػػـ تػعػػػػػد معينػػػػػة اآلف عمػػػػػى السػػػػابؽ عمػػػػى أنيػػػػا مقيػػػػاس )بالقيمػػػػة العادلػػػػػة( مػػػػػ
 ىػذا النحك

 (: ٢لممعايير الدولية لمتقرير المالي ) ة تاسعًا: التحوؿ إلى التحسينات السنوي 

يجػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى المصػػػػػػػػػارؼ تطبيػػػػػػػػػؽ ))التحسػػػػػػػػػينات السػػػػػػػػػنكية لممعػػػػػػػػػايير الدكليػػػػػػػػػة لمتقريػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػالي(( عمػػػػػػػػػى  
تعديميػػػػػا أك مبادلتيػػػػػا فػػػػػي أك بعػػػػػد بػدايػػػػػة فتػػػػػرة التقريػػػػر السػػػػنكية التػػػػي تطبػػػػؽ فييػػػػا  لاللتزامػػػػات الماليػػػػػة التػػػػػي تػػػػـ

 (.Sahtian et al ,2012,99المصارؼ التحسينات ألكؿ مرة )

, المعػػػػػػدؿ 17يجػػػػػب عمػػػػػى المصػػػػػارؼ تطبيػػػػػؽ التعػػػػػديالت التػػػػػي أدخميػػػػػػا المعيػػػػػار الػػػػػدكلي لمتقػريػػػػػػر المػػػػػالي   
 بأثر رجعي كفقان لممعيار الدكلي لممحاسبة  ٩دكلي لمتقرير المالي , عمى المعيار ال۰۲۰۲فػي يػكنيػك 

, ٩٠٩٠ككػػػػػػذلؾ عمػػػػػػى المصػػػػػػارؼ التػػػػػػػي تػطبػػػػػػػؽ المعيػػػػػػار الػػػػػػدكلي لمتقريػػػػػػر المػػػػػػالي , المعػػػػػػػدؿ فػػػػػػػي يػكنيػػػػػػػك  
ألكؿ مػػػػػرة فػػػػػي نفػػػػس الكقػػػػػت الػػػػػذم تطبػػػػػؽ فيػػػػػو ىػػػػػذا المعيػػػػػار ألكؿ مػػػػػرة أف تطبػػػػػؽ الفقػػػػػرات المتعمقػػػػة بالمعيػػػػار 

 دالن مف الفقرات السابقة.ب

, ألكؿ مػػػػػػػرة ٩٠٩٠ف المصػػػػػػارؼ التػػػػػػي تطبػػػػػػؽ المعيػػػػػػار الػػػػػػدكلي لمتقريػػػػػػر المػػػػػػالي. المعػػػػػػدؿ فػػػػػػػي يػكنيػػػػػػػك ا  ك   
بعػػػػػػد قياميػػػػػا بتطبيػػػػػػؽ ىػػػػػػذا المعيػػػػػار لمفقػػػػػرات المتعمقػػػػػة بالمصػػػػػارؼ ايضػػػػػا تطبيػػػػػؽ متطمبػػػػػات التحػػػػػػكؿ األخػػػػػػرل 

غػػػػػرض, فػػػػػإف اإلشػػػػػارات إلػػػػػى الػػػػػكاردة فػػػػػػي ىػػػػػػذا المعيػػػػػار كالػالزمػػػػػػة لتطبيػػػػػػؽ ىػػػػػػذه التعػػػػػديالت. كتحقيقػػػػػان لػػػػػذلؾ ال
تػػػػػاريخ التطبيػػػػػػؽ األكلػػػػػػي يػجػػػػػػب أف تقػػػػػػرأ عمػػػػػى أنيػػػػػػا إشػػػػػارة لبدايػػػػػػة فتػػػػػػرة التقريػػػػػػر الػتػػػػػػي تطبػػػػػػؽ فييػػػػػا المصػػػػػارؼ 

 ىذه التعديالت ألكؿ مػرة )تاريخ التطبيؽ األكلػي ليػذه التعديالت(. 

ه التعػػػػػػػديالت. كال يجػػػػػػػكز ك يجػػػػػػػب  المصػػػػػػػرؼ إعػػػػػػػػادة عػػػػػػػػرض الفتػػػػػػػرات السػػػػػػػابقة إلظيػػػػػػػػار أثػػػػػػػػر تطبيػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػذ
ذا  لممصػػػػػارؼ إعػػػػػػػادة عػػػػػػرض الفتػػػػػػرات السػػػػػػابقة إال إذا كػػػػػاف ذلػػػػػػؾ ممكنػػػػػػػا بػػػػػػدكف اسػػػػػػتخداـ اإلدراؾ المتأخػػػػػػػر. كا 
أعػػػػػػادت المصػػػػػارؼ عػػػػػرض الفتػػػػػرات السػػػػػابقة, فػػػػػإف القػػػػػكائـ الماليػػػػػػة المعػػػػػػاد عرضيػػػػػػا يجػػػػػػب أف تعكػػػػػس جميػػػػػع 

اليػػػػػة المتػػػػػأثرة. كفػػػػػػي حػالػػػػػػة عػػػػػػدـ قيػػػػػاـ المصػػػػػارؼ بإعػػػػػادة المتطمبػػػػػات الػػػػػكاردة فػػػػػػي ىػػػػػػذا المعيػػػػػػار لػػػػػػألدكات الم
عػػػػػرض الفتػػػػػرات السػػػػػابقة , فيجػػػػػب عمييػػػػػػا إثبػػػػػات أم فػػػػػرؽ بػػػػػيف المبمػػػػػغ الدفتػػػػػػرم السػػػػػابؽ كالمبمػػػػػغ الدفتػػػػػػرم فػػػػػػي 
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بػدايػػػػػػػة فتػػػػػػػرة التقػػػػػػارير السػػػػػػنكية التػػػػػػي تتضػػػػػػمف تػػػػػػاريخ التطبيػػػػػػؽ األكلػػػػػػػي ليػػػػػػػذه التعػػػػػػديالت االفتتاحيػػػػػػة لألربػػػػػػاح 
أك مػكػػػػػكف آخػػػػػر فػػػػػي حػقػػػػػكؽ الممكيػػػػة , بحسػػػػب مػػػػػا ىػػػػػك مناسػػػػب ( فػػػػي فتػػػػرة التقريػػػػر السػػػػنكية التػػػػي  المبقػػػػػاة )

تتضػػػػػػمف تػػػػػػاريخ التطبيػػػػػػؽ األكلػػػػػػػي ليػػػػػػػذه التعػػػػػػديالت .امػػػػػػا فػػػػػػػي فػتػػػػػػػرة التقريػػػػػػر التػػػػػػي تتضػػػػػػمف تػػػػػػاريخ التطبيػػػػػػؽ 
الفػقػػػػػػػػرات مػػػػػػػػف األكلػػػػػػػي ليػػػػػػػذه التعػػػػػػػديالت , اف تمػػػػػػػـز المصػػػػػػػارؼ بعػػػػػػػرض المعمكمػػػػػػػات الكميػػػػػػػة التػػػػػػػي تتطمبيػػػػػػػػا 

الف فتػػػػػػػػرة التقريػػػػػػػػر التػػػػػػػػي تتضػػػػػػػػمف تػػػػػػػػاريخ التطبيػػػػػػػػؽ األكلػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػذه ,( ۹المعيػػػػػػػػار الػػػػػػػػدكلي لممحاسػػػػػػػػبة رقػػػػػػػػـ) 
التعػػػػػػػديالت, يجػػػػػػػب عمػػػػػػػى المصػػػػػػػارؼ أف تفصػػػػػػػػح عػػػػػػػػف المعمكمػػػػػػػات اآلتيػػػػػػػػة كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي فػػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ التطبيػػػػػػػؽ 

ثرة بيػػػػػذه التعػػػػػديالت كنػػػػػذكر منيػػػػػا األكلػػػػػػي لػكػػػػػػؿ فئػػػػػة مػػػػػػف فئػػػػػات األصػػػػػػكؿ الماليػػػػػة كااللتزامػػػػػات الماليػػػػػة المتػػػػػأ
(IFRS,2021,470 :)-  

التصػػػػػػػنيؼ السػػػػػػػابؽ, بمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ صػنػػػػػػػػؼ القيػػػػػػػاس السػػػػػػػابؽ عنػػػػػػػد االقتضػػػػػػػاء, كالمبمػػػػػػػغ الدفتػػػػػػػػرم  -أ 
 .ةن المحػدد قبػؿ تطبيػؽ ىػذه التعديالت مباشر 

 صنؼ القياس الجديد كالمبمغ الدفترم المحدد بعد تطبيؽ ىذه التعديالت؛  -ب 
رم ألم التزامػػػػػػات مػالػيػػػػػػة فػػػػػػي قػائمػػػػػػة المػركػػػػػػز المػػػػػالي, كانػػػػػػت معينػػػػػػة فػػػػػػي السػػػػػػابؽ عمػػػػػػى المبمػػػػػغ الػدفتػػػػػػ -ج 

 بالقيمة العادلػة مػف خػالؿ الػربػح أك الخسارة لكنيػا لػـ تػعػد معينػة اآلف عمػى ىػذا النحػك. ةأنػيػا مقياس
بالقيمػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػف  ةياسػػػػػالسػػػػػبب فػػػػػي أم تعيػػػػػيف أك إلغػػػػػاء تعيػػػػػيف لاللتزامػػػػػات الماليػػػػػة عمػػػػػى أنيػػػػػا مق  -د 

 خػالؿ الربح أك الخسارة. 

 9عاشرًا: عالقة محاسبة التحوط بمعيار الدولي ل بالغ المالي 

فػػػػػػي الكحػػػػػػدات االقتصػػػػػػادية  9اف تطبيػػػػػػؽ محاسػػػػػػبة التحػػػػػػكط كمػػػػػػف خػػػػػػالؿ معيػػػػػػار الػػػػػػدكلي لإلبػػػػػػالغ المػػػػػػالي  
 ان ات الماليػػػػػة التػػػػػي تػػػػػرتبط ارتباطػػػػػفيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالكشػػػػػكفالسػػػػػيما سػػػػػكؼ يعػػػػػزز مػػػػػف جػػػػػكدة المعمكمػػػػػات الماليػػػػػة ك 

(. مػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ القيػػػػػػػػاس كاإلفصػػػػػػػػاح عػػػػػػػػػف إدارة zangoetal,2015,57بتطبيػػػػػػػػؽ المعػػػػػػػػػايير الدكليػػػػػػػػة ) ان كثيقػػػػػػػػ
المخػػػػػػػاطر التػػػػػػػي تتعػػػػػػػرض ليػػػػػػػا )الكحػػػػػػػدة االقتصػػػػػػػادية( ذلػػػػػػػؾ يػػػػػػػؤدم الػػػػػػػى حمايػػػػػػػة لمقػػػػػػػرار المتخػػػػػػػذ مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ 

( كاف تطبيػػػػػػؽ Mensah korea,2013,271المسػػػػػتخدميف عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف المخػػػػػاطر المرتبطػػػػػة بيػػػػػػـ )
المعػػػػايير الدكليػػػػة لإلبػػػػالغ المػػػػالي كمنيػػػػا فػػػػي البيئػػػػة المحميػػػػة )المصػػػػارؼ العراقيػػػػة( سػػػػكؼ تحقػػػػؽ افضػػػػؿ إدارة 
لممخػػػػػػػاطر التػػػػػػػػي تتعػػػػػػػػرض ليػػػػػػػػا المصػػػػػػػػارؼ ك يػػػػػػػػنعكس ذلػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػى جػػػػػػػػكدة المعمكمػػػػػػػػات المحاسػػػػػػػػبية ك يػػػػػػػػكفر 

مػػػػػف  تكػػػػػكف المعمكمػػػػػات الماليػػػػػة مفيكمػػػػػة كارنػػػػػة معمكمػػػػػات ماليػػػػػة لمتقػػػػػارير الماليػػػػػة ذات الجػػػػػكدة ك القابمػػػػػة لممق
 قبؿ المستخدـ التخاذ القرار.
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ممػػػا تقػػػدـ تػػػرى الباحثػػػة اف اعتمػػػاد محاسػػػبة التحػػػوط فػػػي المصػػػارؼ العراقيػػػة سػػػوؼ يعػػػزز مػػػف جػػػودة  
( فػػػػي القيػػػػاس واإلفصػػػػاح عػػػػف المعمومػػػػات 9المعػػػػايير الدوليػػػػة ل بػػػػالغ المػػػػالي و منهػػػػا المعيػػػػار رقػػػػـ )

فػػػػي الكشػػػػوفات الماليػػػػة ويػػػػنعكس ذلػػػػؾ عمػػػػى الجػػػػودة فػػػػي  السػػػػيمااإلبػػػػالغ عنهػػػػا و  المحاسػػػػبية التػػػػي يػػػػتـ
اإلبػػػػػالغ المػػػػػالي لممعمومػػػػػات المفصػػػػػم عنهػػػػػا وهػػػػػذا مػػػػػا يزيػػػػػد مػػػػػف اعػػػػػداد المسػػػػػتثمريف فػػػػػي الوحػػػػػدات 

 االقتصادية.

 إحدى عشر: البنود المتحوط لها ألغراض المحاسبية عف التحوط

لػػػػػـ يػػػػػتـ إثباتػػػػػو اك معاممػػػػػة متكقفػػػػػة اك  مؤكػػػػػده  ـ اثباتػػػػػو اك تعيػػػػػده يػػػػػت ـه اك التػػػػػزا يكػػػػػكف لمبنػػػػػد المتحػػػػػكط  اصػػػػػؿه  
اك مجمكعػػػػة مػػػػف البنػػػػكد  صػػػػافي اسػػػػتثمار فػػػػي عمميػػػػة اجنبيػػػػة ك يمكػػػػف اف يكػػػػكف البنػػػػد المتحػػػػكط لػػػػو بنػػػػد مفػػػػرده 

اف ألغػػػػػػػػراض المحاسػػػػػػػػبة عػػػػػػػػف التحػػػػػػػػكط الف األصػػػػػػػػكؿ اك االلتزامػػػػػػػػات اك التعيػػػػػػػػدات المؤكػػػػػػػػدة اك المعػػػػػػػػامالت 
المتكقعػػػػة ك المرجحػػػػة بدرجػػػػة كبيػػػػرة مػػػػع طػػػػرؼ مػػػػف خػػػػارج المنشػػػػأة المعػػػػد لمتقريػػػػر كىػػػػي كحػػػػدىا يمكػػػػف تعينيػػػػا 

كط عمػػػػػى المعػػػػػامالت بػػػػػيف المنشػػػػػأة عمػػػػػى انيػػػػػا بنػػػػػكد متحػػػػػكط ليػػػػػا ك بػػػػػذلؾ يمكػػػػػف تطبيػػػػػؽ المحاسػػػػػبة عػػػػػف التحػػػػػ
ضػػػػػمف المجمكعػػػػػة نفسػػػػػيا فػػػػػي القػػػػػكائـ  الماليػػػػػة المنفػػػػػردة اك القػػػػػكائـ الماليػػػػػة المنفصػػػػػمة لتمػػػػػؾ المنشػػػػػآت ك لػػػػػيس 
لمقػػػػػكائـ الماليػػػػػة المكحػػػػػدة لممجمكعػػػػػة باسػػػػػتثناء القػػػػػكائـ الماليػػػػػة المكحػػػػػدة  لممنشػػػػػاة االسػػػػػتثمارية حسػػػػػب التعريػػػػػؼ 

ال تسػػػػػتبعد مػػػػػف القػػػػػكائـ الماليػػػػػة المكحػػػػػدة المعػػػػػامالت بػػػػػيف  إذ 10المػػػػػالي الػػػػػكارد فػػػػػي المعيػػػػػار الػػػػػدكلي لمتقريػػػػػر 
المنشػػػػػػاة االسػػػػػػتثمارية ك منشػػػػػػأتيا التابعػػػػػػة التػػػػػػي يػػػػػػتـ قياسػػػػػػيا بالقيمػػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الػػػػػػربح اك الخسػػػػػػارة 

(IFRS,2021,417. ) 

قػػػػـك تالتػػػػي  كاف نسػػػبة التحػػػػكط فػػػػي عالقػػػػة التحػػػػكط ىػػػػي نفػػػػس النسػػػػبة الناتجػػػػة عػػػػف كميػػػػة البنػػػػد المتحػػػػكط لػػػػو 
المنشػػػػػاة بػػػػػالتحكط ليػػػػػا فعميػػػػػان ككميػػػػػة أداة التحػػػػػكط التػػػػػي تسػػػػػتخدميا المنشػػػػػاة فعميػػػػػان لمتحػػػػػكط لتمػػػػػؾ الكميػػػػػة مػػػػػف 
خػػػػػالؿ  البنػػػػػد المتحػػػػػكط لػػػػػو ك عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف ذلػػػػػؾ اف البنػػػػػد المتحػػػػػكط لػػػػػو ك أداة التحػػػػػكط ك التػػػػػي يمكػػػػػف اف 

بية ال تتفػػػػػػؽ مػػػػػػع الغػػػػػػرض مػػػػػػف ينشػػػػػػأ عنيػػػػػػا عػػػػػػدـ فاعميػػػػػػة فػػػػػػي التحػػػػػػكط ممػػػػػػا يػػػػػػؤدم ذلػػػػػػؾ الػػػػػػى نتيجػػػػػػة محاسػػػػػػ
 المحاسبة عف التحكط.
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 9أثنى عشر: تقيـ وقياس فاعمية التحوط وفؽ معيار اإلبالغ المالي 

التقيػػػػػيـ المحاسػػػػػبي بمفيكمػػػػػة البسػػػػػيط ىػػػػػك تعبيػػػػر عػػػػػف اإلجػػػػػراءات ك القكاعػػػػػد المحاسػػػػػبية المعتمػػػػػدة مػػػػػف  ديعػػػػ 
ك التػػػػػزاميـ بالقكاعػػػػػد المينيػػػػػة  كف ك المحاسػػػػػب كف خػػػػػالؿ اتبػػػػػاع العػػػػػامميف فػػػػػي المجػػػػػاؿ المحاسػػػػػبي كىػػػػػـ المػػػػػدقق

يػػػػؤدم ىػػػػذا الػػػػى االتسػػػػاؽ فػػػػي طريقػػػػة  إذك األدكات المعمكلػػػػة بيػػػػا عنػػػػد اعػػػػداد ك تقػػػػديـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية 
يـ ك تحميػػػػػؿ القػػػػػػكائـ الماليػػػػػة لمكحػػػػػدات االقتصػػػػػػادية مػػػػػف خػػػػػالؿ قيػػػػػػاس فاعميػػػػػة التحػػػػػكط اإلقػػػػػػرار يػػػػػالقيػػػػػاس ك تق

 (.29, 2020, بيا في كشؼ الدخؿ )الغنيماكم

( لػػػػـ يػػػػنص عمػػػػى أم طريقػػػػة محػػػػددة لمتقيػػػػيـ ك فػػػػي حالػػػػة 9اف المعيػػػػار الػػػػدكلي لإلبػػػػالغ المػػػػالي رقػػػػـ )  
عالقػػػػػػػة التحػػػػػػػكط تمبػػػػػػػي المتطمبػػػػػػػات فاعميػػػػػػػة التحػػػػػػػكط ك ىػػػػػػػذه الحالػػػػػػػة يجػػػػػػػب اف تسػػػػػػػتخدـ الكحػػػػػػػدة االقتصػػػػػػػادية 
الخصػػػػػػػائص ذات العالقػػػػػػػة بمحاسػػػػػػػبة التحػػػػػػػكط الف اليػػػػػػػدؼ مػػػػػػػف المحاسػػػػػػػبة عػػػػػػػف التحػػػػػػػكط ىػػػػػػػك التعبيػػػػػػػر فػػػػػػػي 

ألغػػػػػراض المحاسػػػػػبية عػػػػػف لدارة المخػػػػػاطر لممنشػػػػػأة يسػػػػػتخدـ األدكات الماليػػػػػة إكائـ الماليػػػػػة عػػػػػف اثػػػػػر أنشػػػػػطة القػػػػ
التحػػػػػػػكط فػػػػػػػأف األصػػػػػػػكؿ اك االلتزامػػػػػػػات اك التعيػػػػػػػدات المؤكػػػػػػػدة اك المعػػػػػػػامالت المتكقعػػػػػػػة ك المرجحػػػػػػػة بصػػػػػػػكرة 

كقعػػػػات متعمقػػػػة بفاعميػػػػة كبيػػػػرة مػػػػع اطػػػػراؼ مػػػػف خػػػػارج المنشػػػػأة المعػػػػدة لمتقريػػػػر كمػػػػا يتعمػػػػؽ التقيػػػػيـ بػػػػأف ىنػػػػاؾ ت
لمتحػػػػػكط ك ىػػػػػذا االمػػػػػر بالنسػػػػػبة لتجميػػػػػع   التكقعػػػػػات المسػػػػػتقبمية ك ىػػػػػذا التقيػػػػػيـ يجػػػػػب اف يػػػػػأتي عمػػػػػى أسػػػػػاس 
مسػػػػػتمر فػػػػػي فتػػػػػرة كػػػػػؿ تقريػػػػػر اك عنػػػػػد حػػػػػدكث تغيػػػػػرات لػػػػػذلؾ نسػػػػػتطيع  تطبػػػػػؽ اسػػػػػتراتيجيات التحػػػػػكط لتكػػػػػكف 

 (.PWC,2017,11-12قابمة لمتطبيؽ اقتصاديان )

( يضػػػػيؼ فقػػػػرتيف فػػػػي دليػػػػؿ التطبيػػػػؽ لكيفيػػػػة قيػػػػاس عػػػػدـ فاعميػػػػة 9إلبػػػػالغ المػػػػالي رقػػػػـ )- اف المعيػػػػار الػػػػدكلي
 ان ضػػػػػػػمان داف المشػػػػػػػتقات االفتراضػػػػػػػية تعػػػػػػػ إذ عالقػػػػػػػة التحػػػػػػػكط كطػػػػػػػرؽ التعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع القيمػػػػػػػة الزمنيػػػػػػػة لمنقػػػػػػػكد 

كاسػػػػػعة مػػػػف خػػػػالؿ الممارسػػػػات التػػػػػي تمارسػػػػيا الكحػػػػدات االقتصػػػػػادية  ىميػػػػةلمتحػػػػكط كىػػػػذه الفقػػػػرات ادنػػػػػاه ليػػػػا أ
 (:IFRS,2020,614ككما مكضح في ادناه )

 المشتقات االفتراضية مف خالؿ قياس عدـ الفاعمية: -1
( غالبػػػػان مػػػػا 9تعتبػػػػر عمميػػػػة عػػػػدـ قيػػػػاس قابميػػػػة تحكطػػػػات التػػػػدفقات النقديػػػػة بمكجػػػػب معيػػػػار المحاسػػػػبة الدكليػػػػة )
ي لػػػػػو شػػػػػركط تسػػػػػتخدـ الكحػػػػػدات االقتصػػػػػادية كىػػػػػذا مػػػػػا يسػػػػػمى )المشػػػػػتؽ االفتراضػػػػػي( كىػػػػػذا المشػػػػػتؽ االفتراضػػػػػ

تتطػػػػػابؽ مػػػػػع الشػػػػػركط الخاصػػػػػة لمعنصػػػػػر المحػػػػػكط لػػػػػو كعنػػػػػد ذلػػػػػؾ يمكػػػػػف اف تسػػػػػتخدـ القيمػػػػػة العادلػػػػػة لممشػػػػػتؽ 
 االفتراضي لغرض قياس عدـ الفاعمية.
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 تأثير القيمة الزمنية لمنقود: -2
اف عمػػػػػى الكحػػػػػدات االقتصػػػػػادية مراعػػػػػاة القيمػػػػػة الزمنيػػػػػة لمنقػػػػػكد كىػػػػػذا يػػػػػتـ عنػػػػػد قيػػػػػاس عػػػػػدـ فاعميػػػػػة التحػػػػػكط ك 

لممشػػػػػتقات  ان ثػػػػػار آاف الكحػػػػػدات االقتصػػػػػادية يجػػػػػب اف تحػػػػػدد قيمػػػػػة الزمنيػػػػػة لمنقػػػػػكد الف ىنػػػػػاؾ  وا يترتػػػػػب عميػػػػػىػػػػػذ
 االفتراضية عمى بعض الممارسات التي تطبؽ مف قبؿ الكحدات االقتصادية.

( عنػػػػػدما يسػػػػػتخدـ 9تػػػػػرى الباحثػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ ذلػػػػػؾ اف المعيػػػػػار الػػػػػدولي ل بػػػػػالغ المػػػػػالي رقػػػػػـ )  
مػػػف الطػػػرؽ الممكنػػػة لتحديػػػد التغيػػػر فػػػي قيمػػػة العنصػػػر المحػػػوط  لػػػه و ذلػػػؾ يػػػتـ  ديعػػػالمشػػػتؽ االفتراضػػػي 

(. اف عمميػػػة اسػػػتخداـ المشػػػتقات الماليػػػة 9عنػػػد قيػػػاس عػػػدـ الفاعميػػػة كمػػػا يوضػػػم المعيػػػار الػػػدولي رقػػػـ )
يػػػتـ قياسػػػها بالقيمػػػة العادلػػػة مػػػف خػػػالؿ الػػػربم او الخسػػػارة إلدارة المخػػػاطر االئتمانيػػػة و هػػػي مرتبطػػػة  ّإذ 
( اف المشػػػتؽ الفتراضػػػي يجػػػب اف 9أداة ماليػػػة بالكامػػػؿ او جػػػزء منهػػػا كمػػػا يوضػػػم المعيػػػار الػػػدولي رقػػػـ )بػػػ

يكػػػوف تكػػػرار )لمبنػػػد المتحػػػوط( و اف لػػػه طريقػػػة مختمفػػػة لتحديػػػد التغيػػػر فػػػي قيمػػػة العنصػػػر المحػػػوط يجػػػب 
 ية .اف يكوف لها نفس النتيجة الف العنصر المحوط و المتحوط شكالف لكؿ منهما حزمة اقتصاد

ويػػػتـ قيػػػاس فاعميػػػة التحػػػوط مػػػف خػػػالؿ التبػػػايف فػػػي تغيػػػر المركػػػز المسػػػتقبمي او األصػػػؿ )المتغيػػػر غيػػػر  
فاعميػػػة التحػػػوط هػػػي  دالمعتمػػػد (مقسػػػومًا عمػػػى التبػػػايف فػػػي تغيػػػر المركػػػز النقػػػدي )المتغيػػػر المعتمػػػد (و تعػػػ

األسػػػػػعار و مقػػػػػدار لمتحػػػػػوط لغػػػػػرض حمايػػػػػة المركػػػػػز النقػػػػػدي لموحػػػػػدة و مػػػػػف مخػػػػػاطر )خسػػػػػائر( تقمبػػػػػات 
تخفػػػيض مخػػػاطر السػػػوؽ عػػػف طػػػرؽ اتخػػػاذ مركػػػز مسػػػتقبمي و بهػػػذا تعتمػػػد فاعميػػػة التحػػػوط انهػػػا تسػػػمم 

كػػػوف األسػػػعار فػػػي السػػػوؽ مرتبطػػػة بأسػػػعار السػػػوؽ تبنقػػػؿ المخػػػاطر عمػػػى نحػػػو فاعػػػؿ الػػػى طريػػػؽ اخػػػر 
 المستقبمة او )اآلجمة (
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 االوؿالمبحث 
 لمشركات عينة البحث العادلةقياس القيمة 

 طػرؽ قيػاس القيمػة العادلػة-اوال:

ىنػػػػػاؾ طػػػػػرؽ لقيػػػػػاس القيمػػػػػة العادلػػػػػة متعػػػػػددة كمحػػػػػدده مػػػػػف قبػػػػػؿ كػػػػػؿ مػػػػػف مجمػػػػػس معػػػػػايير المحاسػػػػػبة الدكليػػػػػػة  

كراؽ الماليػػػػػة كمجمػػػػػػس معػػػػػػػايير المحاسػػػػػػػبة الماليػػػػػػة لكػػػػػػػف اليمكػػػػػػػف اعتمػػػػػػاد تمػػػػػػػؾ الطػػػػػػػرؽ الف سػػػػػػكؽ العػػػػػراؽ لػػػػػأل

ال يممػػػػػؾ شػػػػػركط السػػػػػكؽ الكػػػػػػؼء, لػػػػػػذا تػػػػػػرل الباحػػػػػػثة اعتمػػػػػػاد نمػػػػػػاذج تقيػػػػػػيـ األسػػػػػػيـ العاديػػػػػػة لقيػػػػػػاس القيمػػػػػػة 

العادلػػػػػػػة كذلػػػػػػؾ إلمكانيػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ تمػػػػػػؾ النمػػػػػػاذج بسػػػػػػيكلة فػػػػػػي البيئػػػػػػة العراقيػػػػػػة كبالتحديػػػػػػد المصػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػة 

 -:عينة البحث ككاآلتي

  النقػدي نمػوذج خػصـ مقػسـو األربػاحModels Discount Dividend 

( كالػػػػػػػذم يفتػػػػػػػرض عنػػػػػػػد تقػػػػػػػدير القيمػػػػػػػة العادلػػػػػػػة لمػػػػػػػسيـ, أف القيمػػػػػػػة Gordonيػػػػػدعى ىػػػػػػذا النمػػػػػػكذج بنمػػػػػػكذج) 

العادلػػػػػػة دالػػػػػػة لمقيمػػػػػػة المخػػػػػػصكمة لمقػػػػػػسـك األربػػػػاح النقػػػػدم المتكقػػػػع فػػػػي المسػػػػتقبؿ التػػػػي يػػػػتـ خصػػػػميا بمعػػػػدؿ 

ب مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػستثمر لتعػػػػػػػكيض حػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػدـ التأكػػػػػػػػػػػػػػػػد لتمػػػػػػػػػػػػػػػػؾ التكزيعػػػػػػػات النقديػػػػػػػػػػػػػػػػة العائػػػػػػػػد المطمػػػػػػػػك 

 -(:٦:  ٩٠٠٢كعمػػػػػػػػػى كفػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػصيغة األتية)الميػػػػػػػػػداني ,

    ∑
  

(   ) 

 
     

  

(   ) 
 

 -حيث أف:

 القيمة العادلة    = 

Dt التوزيع العادي لمسهـ الواحد لمفترة=t 

Pn سعر السهـ الحالي= 

K معدؿ العائد المطموب عمى السهـ مف جانب المستثمر= 

 حساب معامؿ بيتا لممصارؼ عينة الدراسة-1

 (3معبدنت رلم)
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ػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػبينا لحساسػػػػػػػػػية عكائػػػػػػػػػد األسػػػػػػػػػيـ لمعائػػػػػػػػػد اإلجمػػػػػػػػػالي لسػػػػػػػػػكؽ األكراؽ الماليػػػػػػػػػة  يعػػػػػػػػػد معامػػػػػػػػػؿ بيتػػػػػػػػػا مقياسن
لػػػػػػػػػو ارتبػػػػػػػػػاط ايجػػػػػػػػػابي مػػػػػػػػػع  ( , فيػػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػػي أف السػػػػػػػػيـ1فػػػػػػػػإذا كػػػػػػػػػاف معامػػػػػػػػػؿ بيتػػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػيـ أكبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ), 

أكثػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتقراران مػػػػػػػػف  (فيػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػي اف السػػػػػػػػيـ1السػػػػػػػػكؽ ,امػػػػػػػػا اذا كػػػػػػػػاف معامػػػػػػػػؿ بيتػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػيـ اقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف )
  -أك ال عالقة لو بالسكؽ بأكممو, كيقاس معامؿ بيتا كفؽ الصيغة االتية:المتكسط 

 

 ف:إ إذ
 = عامؿ بيتا

 = التبايف المشترؾ لعائد السهـ وعائد السوؽ (     )   

 = التبايف العائد عمى محفظة السوؽ.   

 (2020-2016( معامؿ بيتا لممصارؼ عينة الدراسة لمفترة مف)2الجدوؿ)
 Β عائد السكؽ عائد السيـ السنة اسـ المصرؼ

 

المتحد لالستثمار المصرؼ  

2016 -0.04437 -0.25806  

0.1028 

 

2017 -0.06857 -0.60870 

2018 -0.02592 -0.22222 

2019 -0.00087 0.14286 

2020 -0.02913 -0.00384 

  0.186- 0.057 2016 مصرؼ الشرؽ االكسط العراقي لالستثمار

-0.1051 

 

2017 0.050 -0.629 

2018 -0.010 -0.231 

2019 0.000 0.200 

2020 -0.063 -0.040 

  0.133- 0.074- 2016 مصرؼ الخميج التجارم

 (2معبدنت رلم)
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2017 0.057 -0.513 -0.1831 

2018 0.050 -0.263 

2019 -0.010 0.000 

2020 -0.029 0.000 

  0.021 0.044- 2016 المصرؼ التجارم العراقي

0.9251 2017 -0.069 -0.041 

2018 -0.026 -0.021 

2019 -0.001 -0.043 

2020 -0.167 -0.126 

  0.000 0.044- 2016 مصرؼ سكمر

-0.0925 

 

2017 -0.069 0.000 

2018 -0.026 -0.433 

2019 -0.001 -0.216 

2020 -0.053 -0.068 

  0.146 0.123- 2016 المصرؼ االىمي العراقي

-0.0609 2017 0.088 -0.277 

2018 0.006 0.794 

2019 -0.036 0.508 

2020 0.011 -0.016 

  0.330- 0.018 2016 مصرؼ بغداد
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2017 -0.036 -0.525 0.0392 

2018 0.010 0.034 

2019 0.016 0.367 

2020 -0.022 -0.049 

  0.118- 0.052- 2016 مصرؼ اشكر الدكلي

0.2159 2017 -0.049 -0.233 

2018 -0.016 0.043 

2019 0.024 0.167 

2020 0.044 0.021 

 المصدر : مف اعداد الباحثة

, ألسيميا الكمية العكائد في التفاكت عف ناجـ المبحكثة لممصارؼ بيتا معامالت في تفاكت كجكد اعاله الجدكؿ نتائج مف يالحظ
اشكر  المصرؼ يميو(, 0.9251)قيمتو بمغ إذ التجارم العراقي  المصرؼ نصيب مف كاف بيتا معامؿ اعمى أف  يتضح كمنو

 كىذا(, 0.1028)بمغ قيمة بمعامؿ الثالثة المرتبة حقؽ فقدالمتحد لألستثمار  مصرؼ اما(, 0.2159)بمغ بيتا بمعامؿ الدكلي 
 . االستقرار سيـ المصارؼ المذككرة تجاه تغير في عكائد السكؽ  درجة يعكس

 العائد المطموبمعدؿ -2

 -(= المعػػػػػػػدؿ الخػػػػػػػػالي مػػػػػػػػف المخػػػػػػػػاطرة ا بيتػػػػػػػػا) معػػػػػػػػدؿ العائػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػكؽ Kمعػػػػػػػدؿ العائػػػػػػػد المطمػػػػػػػكب )
 المعػدؿ الخػالي مػف المخاطرة(.

إذ إف المعػػػػػػدؿ الخػػػػػػالي مػػػػػػف المخػػػػػػاطرة ىػػػػػػك معػػػػػػدؿ الفائػػػػػػدة عمػػػػػػػى سػػػػػػػندات الخزينػػػػػػػة الحككميػػػػػػة, كبسػػػػػػػبب عػػػػػػػدـ 

ؽ, فقػػػػػػد تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ معػػػػػػدؿ الفائػػػػػػدة المحتسػػػػػػب عمػػػػػػى حسػػػػػػاب التػػػػػػكفير فػػػػػػػي تػػػػػػػكفر تمػػػػػػػؾ السػػػػػػػندات فػػػػػػي العػػػػػػرا

المصػػػػػػارؼ عينػػػػػة الدراسػػػػػة كالػػػػػػذم كػػػػػاف بنسػػػػػب متفاكتػػػػػة كحسػػػػػب مػػػػػا كرد فػػػػػي التقػػػػػارير السػػػػػنكية المنشػػػػػكرة مػػػػػف 

 قبؿ البنؾ المركزم العراقي, ككذلؾ تـ احتساب معدؿ العائد عمى السكؽ كفؽ المعادلة اآلتية:

K = Rf + β ( Rm – Rf) (1معبدنت رلم) 
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 -إف: ّإذ
Kمعدؿ العائد المطموب = 
Rfمعدؿ العائد الخالي مف المخاطرة = 
β معامؿ بيتا = 

Rmمعدؿ العائد عمى السوؽ = 

 

 (2020-2016لممصارؼ عينة الدراسة لمفترة مف) معدؿ العائد المطموب( 3الجدوؿ)
معدؿ العائد عمى  اسـ المصرؼ ت

 السكؽ

Rm 

معدؿ العائد 
مف  الخالي
 Rf المخاطرة

معدؿ العائد  βمعامؿ بيتا 
 المطمكب

K 

 0.0472 0.1028 0.06 0.0645- المصرؼ المتحد لالستثمار  .1

 0.0510 0.1051- 0.04 0.0645- مصرؼ الشرؽ االكسط العراقي لالستثمار  .2

 0.0828 0.1831- 0.06.5 0.0645- مصرؼ الخميج التجارم  .3

 0.0567- 0.9251 0.04 0.0645- المصرؼ التجارم العراقي  .4

 0.0824 0.0925- 0.07 0.0645- مصرؼ سكمر  .5

 0.0570 0.0609- 0.05.5 0.0645- المصرؼ االىمي العراقي  .6

 0.0359 0.0392 0.04 0.0645- مصرؼ بغداد  .7

 0.0096 0.2159 0.03 0.0645- مصرؼ اشكر الدكلي  .8

 في أيضا ييستخدىـ كما المصرؼ, أسيـ امتالؾ مقابؿ المستثمر سيقبمو عائد أقؿ ىك المطمكب العائد معدؿ إف
 أف اعاله الجدكؿ نتائج مف يالحظ كبالتالي,  المحتممة االستثمار مشاريع ربحية لتحميؿ الشركات تمكيؿ مجاؿ

 عائد بمعدؿ سكمر مصرؼ يميو(, 0.0828)بمقدار عائد معدؿ اعمى حقؽ التجارم الخميج مصرؼ
 عائد معدؿ اعمى حيث مف الثالثة المركز العراقي االىمي المصرؼ يحتؿ ثـ كمف(, 0.0824)بمغ

(, 0.0567-)بمقدار العراقي التجارم المصرؼ نصيب مف عائد معدؿ اقؿ كاف حيف في(, 0.0570)بمقدار
 اقؿ المتكقع العائد معدؿ الف االستثمارية الفرصة تقبؿ  عمى المستثمريف يشجع ال المصرؼ أف عمى يدؿ كىذا
 .المطمكب العائد معدؿ مف
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 توزيعات االرباح  -3

إف تكزيعػػػػػات األربػػػػػاح لمسػػػػػيـ الكاحػػػػػد ىػػػػػي مجمػػػػػكع األربػػػػػاح المعمنػػػػػة الصػػػػػادرة عػػػػػف مصػػػػػرؼ مقابػػػػػؿ كػػػػػؿ سػػػػػيـ 
عػػػػادم قػػػػائـ, يػػػػتـ احتسػػػػاب الػػػػرقـ بقسػػػػمة إجمػػػػالي أربػػػػاح األسػػػػيـ المدفكعػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المصػػػػرؼ,  عمػػػػى مػػػػدل 

  فترة مف الزمف عمى عدد األسيـ العادية المصدرة.
Dt = Do (1+g) 

 -إف: إذ

Dtتوزيعات االرباح = 

Do مقسػػػـو االربػػػاح لمسػػػهـ العػػػادي ويػػػتـ قياسػػػه مػػػف خػػػالؿ قسػػػمة مجمػػػوع المقسػػػـو النقػػػدي لالسػػػهـ =
 عمى عدد االسهـ.

 g =معدؿ النمو 

 (2020-2016لممصارؼ عينة الدراسة لمفترة مف)توزيعات االرباح (4الجدوؿ)
 معدؿ النمك  اسـ المصرؼ ت

G 
مقسـك االرباح 

العادم لمسيـ الكاحد 
Do 

 Dtتكزيعات االرباح 

 0.000532 0.00061 0.128- المصرؼ المتحد لالستثمار  .1

 0.009293 0.0096 0.032- مصرؼ الشرؽ االكسط العراقي لالستثمار  .2

 0.127137 0.0914 0.391 مصرؼ الخميج التجارم  .3

 0.013589 0.0142 0.043- المصرؼ التجارم العراقي  .4

 - - - مصرؼ سكمر  .5

 0.007113 0.00712 0.001- المصرؼ االىمي العراقي  .6

 0.065063 0.06572 0.01- مصرؼ بغداد  .7

 0.088605 0.0895 0.01- مصرؼ اشكر الدكلي  .8

 المصدر : مف اعداد الباحثة

 أك أرباحو مف لميساىمييا بانتظاـ المصرؼ يدفعو الماؿ مف مبمغ ىي األسيـ أرباح االرباح تكزيعات تمثؿ
 التجارم الخميج مصرؼ نصيب مف كانت ارباح تكزيعات اعمى  أف اعاله الجدكؿ نتائج مف كيالحظ, احتياطاتو

 (4معبدنت رلم)
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 ىذه فأف كبالتالي, دينار( 0.088605)بمقدار الدكلي اشكر مصرؼ يميو,  دينار( 0.127137)بمقدار
 دخالن  األرباح تكزيعات تكفر بدكرىا كالتي الدراسة عينة المصارؼ بيف مف لألرباح تكزيعان  االعمى المصارؼ

 أف نالحظ اخر جانب مف,  المصرؼ عمميات بشأف التفاؤؿ الى كتدعك معنكياتيـ مف فترفع لممستثمريف مستقران 
 قميمة المصرؼ في االستثمار فرص فأف كبالتالي الدراسة سنكات خالؿ ارباح ام بتكزيع يقكـ لـ سكمر مصرؼ

 . معدمة أك

 قياس القيمة العادلة-4

بعػػػػػد التكصػػػػػؿ الػػػػػى متغيػػػػػرات القيمػػػػػة العادلػػػػػة يمكػػػػػف التكصػػػػػؿ الػػػػػى القيمػػػػػة العادلػػػػػة لمسػػػػػيـ الكاحػػػػػد لممصػػػػػارؼ 

عينػػػػػة الدراسػػػػػة كالتػػػػػي مػػػػػف خالليػػػػػا يمكػػػػػف التكصػػػػػؿ الػػػػػى القيمػػػػػة العادلػػػػػة لالسػػػػػتثمارات طكيمػػػػػة االجػػػػػؿ لمقطػػػػػاع 

 (.5( انفا كالمكضحة في الجدكؿ)1رقـ)المصرفي الخاص كمف خالؿ تطبيؽ المعادلة 

 (2020-2016(القيمة العادلة لممصارؼ عينة الدراسة لمفترة مف)5الجدوؿ)
معدؿ العائد  اسـ المصرؼ ت

 K المطمكب
تكزيعات االرباح 

Dt 
سعر السيـ العادم 

 Pnلمفترة 
 FVالقيمة العادلة 

   0.080 0.000532 0.0472 المصرؼ المتحد لالستثمار  .1

 0.123019 0.120 0.009293 0.0510 الشرؽ االكسط العراقي لالستثمار مصرؼ  .2

 0.246709 0.140 0.127137 0.0828 مصرؼ الخميج التجارم  .3

 0.480853 0.440 0.013589 0.0567- المصرؼ التجارم العراقي  .4

 0.369549 0.400 - 0.0824 مصرؼ سكمر  .5

 0.877117 0.920 0.007113 0.0570 المصرؼ االىمي العراقي  .6

 0.458599 0.410 0.065063 0.0359 مصرؼ بغداد  .7

 0.3651 0.280 0.088605 0.0096 مصرؼ اشكر الدكلي  .8

 المصدر : مف اعداد الباحثة

 -( الى ما يمي :5تشير نتائج الجدوؿ )

المصػػػػرؼ المتحػػػػد لالسػػػػتثمار :اف القػػػػيـ العادلػػػػة لالسػػػػيـ فػػػػي مصػػػػرؼ المتحػػػػد لالسػػػػتثمار ىػػػػي اقػػػػؿ سػػػػعر  -1

 (.0.030السكؽ لالسيـ المعركضة في سكؽ العراؽ لالكراؽ المالية بمقدار)
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مصػػػػػرؼ الشػػػػػرؽ االكسػػػػػط العراقػػػػػي لالسػػػػػتثمار: اف القػػػػػيـ العادلػػػػػة لالسػػػػػيـ فػػػػػي مصػػػػػرؼ الشػػػػػرؽ االكسػػػػػط  -2

 ( دينار.0.003-العراقي لالستثمار ىي اكبر مف قيمتو السكقية بمقدار)

ة لالسػػػػػػيـ فػػػػػػي مصػػػػػػرؼ الخمػػػػػػيج التجػػػػػػارم ىػػػػػػي اكبػػػػػػر مػػػػػػف مصػػػػػػرؼ الخمػػػػػػيج التجػػػػػػارم: اف القػػػػػػيـ العادلػػػػػػ -3

 ( دينار.0.107-قيمتو السكقية بمقدار)

المصػػػػػرؼ التجػػػػػارم العراقػػػػػي: اف القػػػػػيـ العادلػػػػػة لالسػػػػػيـ فػػػػػي مصػػػػػرؼ التجػػػػػارم العراقػػػػػي ىػػػػػي اكبػػػػػر مػػػػػف  -5

 ( دينار.0.041-قيمتو السكقية بمقدار)

اقػػػػػػػؿ سػػػػػػػعر السػػػػػػػكؽ لالسػػػػػػػيـ مصػػػػػػػرؼ سػػػػػػػكمر: اف القػػػػػػػيـ العادلػػػػػػػة لالسػػػػػػػيـ فػػػػػػػي مصػػػػػػػرؼ سػػػػػػػكمر ىػػػػػػػي  -6

 (.0.030المعركضة في سكؽ العراؽ لالكراؽ المالية بمقدار)

المصػػػػػػرؼ االىمػػػػػػي العراقػػػػػػي: اف القػػػػػػيـ العادلػػػػػػة لالسػػػػػػيـ فػػػػػػي مصػػػػػػرؼ االىمػػػػػػي العراقػػػػػػي ىػػػػػػي اقػػػػػػؿ سػػػػػػعر  -7

 (.0.043السكؽ لالسيـ المعركضة في سكؽ العراؽ لالكراؽ المالية بمقدار)

-ة لالسػػػػيـ فػػػػي مصػػػػرؼ بغػػػػداد ىػػػػي اكبػػػػر مػػػػف قيمتػػػػو السػػػػكقية بمقػػػػدار)مصػػػػرؼ بغػػػػداد: اف القػػػػيـ العادلػػػػ -8

 ( دينار.0.049

مصػػػػػرؼ اشػػػػػػكر الػػػػػػدكلي: اف القػػػػػػيـ العادلػػػػػة لالسػػػػػػيـ فػػػػػػي مصػػػػػػرؼ اشػػػػػػكر الػػػػػدكلي ىػػػػػػي اكبػػػػػػر مػػػػػػف قيمتػػػػػػو  -9

 ( دينار.0.085-السكقية بمقدار)

 تقييـ االستثمارات بالقيمة العادلة-5

اقػػػػؿ مػػػػف الكمفػػػػة التاريخيػػػػة المقيمػػػػة بيػػػػا االسػػػػتثمارات فػػػػي القػػػػكائـ ( الػػػػى كجػػػػكد فػػػػركؽ 6تشػػػػير نتػػػػائج الجػػػػدكؿ )

(, كتشػػػػػػػير النتػػػػػػػائج الػػػػػػػى 2088732532كالبالغػػػػػػػة) 31/12/2020الماليػػػػػػػة لممصػػػػػػػارؼ عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي 

 أف جميع استثمارات غير مربحة لككنيا مقيمة بأعمى مف قيمتيا الحقيقية.
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 ( تقييـ االستثمارات بالقيمة العادلة6الجدوؿ )
 انفرق انكهفح تانمًٛح انؼادنح انكهفح تانمٕائى انًانٛح انًطاًْح تانذُٚار رأش انًال)دُٚار( اضى انًصرف

انًصرف انًتحذ 

 نالضتثًار
300,000,000,000 

1
 9067905 9067905 

2
 697340.0303 8370564.97 

يصرف انشرق االٔضط 

 انؼرالٙ نالضتثًار
250,000,000,000 

32994835 32994835 4058991.607 28935843.39 

 8135542.8 2664457.2 10800000 10800000 250,000,000,000 يصرف انخهٛح انتدار٘

انًصرف انتدار٘ 

 انؼرالٙ
250,000,000,000 

187346 187346 90085.88614 97260.11386 

 1587475618 930524382 2518000000 2518000000 250,000,000,000 يصرف ضٕير

االْهٙ انًصرف 

 انؼرالٙ
250,000,000,000 

971,040,168 971,040,168 851715839 119324329 

 91276813.47 77316915.53 168,593,729 168,593,729 250,000,000,000 يصرف تغذاد

 245116559.8 140954569.2 38607,112,9 38607,112,9 210,000,000,000 يصرف اشٕر انذٔنٙ

 2088732532 2008022580  4096755112  انًدًٕع

 المصدر: مف اعداد الباحثة

قيػػػػد تسػػػػكية بػػػػالفرؽ فنجعػػػػؿ خسػػػػائر حيػػػػازة غيػػػػر متحققػػػػة السػػػػتثمارات  31/12كمػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا تقػػػػدـ نثبػػػػت فػػػػي 

( دينػػػػػػار, 2088732532محػػػػػػتفظ بيػػػػػػا بالقيمػػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الػػػػػػدخؿ الشػػػػػػامؿ االخػػػػػػر مػػػػػػدينا بمبمػػػػػػغ )

رات المحػػػػػتفظ بيػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ الػػػػػدخؿ الشػػػػػامؿ االخػػػػػر دائنػػػػػا كبػػػػػنفس كحسػػػػػاب تسػػػػػكية القيمػػػػػة العادلػػػػػة لالسػػػػػتثما

المبمػػػػػػغ كذلػػػػػػؾ عػػػػػػف تعػػػػػػديؿ القيمػػػػػػة العادلػػػػػػة لالسػػػػػػتثمارات عػػػػػػف تسػػػػػػكيؽ الفػػػػػػرؽ بػػػػػػيف القيمػػػػػػة الدفتريػػػػػػة كالقيمػػػػػػة 

العادلػػػػة, كيػػػػتـ اثبػػػػات قيػػػػد غمػػػػؽ الخسػػػػائر فػػػػي الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ االخػػػػر بػػػػنفس التػػػػاريخ , إذ يكػػػػكف حسػػػػاب بنػػػػكد 

مػػػػدينا كحسػػػػاب خسػػػػائر حيػػػػازة غيػػػػر متحققػػػػة السػػػػتثمارات المحػػػػتفظ بيػػػػا بالقيمػػػػة العادلػػػػة  الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ االخػػػػر 

 مف خالؿ الدخؿ الشامؿ االخر دائنا.

                                                           
 , ) تمرٚر ُْٛح االٔراق انًانٛح نؼاو( 2020ْٙ لًٛح االضتثًاراخ تانذُٚار انؼرالٙ نؼاو  9067905- 1

2 - 9067905  *0.076902=697340.0303  



 

 

 

 

 

 

 

 

 نيالثااملبحث 

 وأختبار فرضيات البحث التحىطحتليل نتائج 
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 الثانيالمبحث 

 وأختبار فرضيات البحث التحوطتحميؿ نتائج 

التعػػػرض لتقمبػػػػات األسػػػػعار فػػػػي التحػػػكط ىػػػػك مكقػػػػؼ يتخػػػػذ فػػػي سػػػػكؽ معػػػػيف كذلػػػػؾ فػػػي محاكلػػػػة لمتعػػػػكيض عػػػػف 

سػػػػػكؽ آخػػػػػر بيػػػػػدؼ تقميػػػػػؿ التعػػػػػرض لممخػػػػػاطر الغيػػػػػػر مرغػػػػػكب فييػػػػػا, كىنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػف المشػػػػػتقات الماليػػػػػػة 

لتحقيػػػػػؽ ىػػػػػذا اليػػػػػػدؼ, تشػػػػػمؿ كثػػػػػػائؽ التػػػػػأميف, العقػػػػػػكد اآلجمػػػػػة, المقايضػػػػػػة, الخيػػػػػارات, كمػػػػػػف خػػػػػالؿ التعػػػػػػرؼ 

( 11)عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة( كالبػػػػػػػالغ )عمػػػػػػػى حسػػػػػػػاب االسػػػػػػػتثمار طكيػػػػػػػؿ االجػػػػػػػؿ فػػػػػػػي القطػػػػػػػاع المصػػػػػػػرفي التجػػػػػػػارم 

مصػػػػػػػرفان تجاريػػػػػػػان ,كنظػػػػػػػرا لصػػػػػػػعكبة التغييػػػػػػػر بالقيمػػػػػػػة العادلػػػػػػػػة الكمػػػػػػػي عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ مصػػػػػػػرؼ بشػػػػػػػكؿ منفصػػػػػػػػؿ 

كلصػػػػعكبة قيػػػػػاس فاعميػػػػػة التحػػػػػكط بشػػػػػكؿ منفػػػػػرد لكػػػػػؿ مصػػػػػرؼ سػػػػػيتـ اختيػػػػػار مصػػػػػرؼ بغػػػػػداد ألجػػػػػراء التحػػػػػكط 

يػػػػػر فػػػػي اسػػػػػعار االسػػػػيـ لممصػػػػػرؼ لكػػػػكف اغمػػػػب بنكدىػػػػػا متشػػػػابو فػػػػػي ادارة المخػػػػاطر, إذ يالحػػػػػظ اف ىنػػػػاؾ تغي

الػػػػػػػػى  508.03كراؽ الماليػػػػػػػػة, كػػػػػػػػذلؾ انخفػػػػػػػػاض مؤشػػػػػػػػر السػػػػػػػػكؽ مػػػػػػػػف)كحسػػػػػػػػب تقػػػػػػػػارير سػػػػػػػػكؽ العػػػػػػػػراؽ لػػػػػػػػأل

. كلغػػػػػػػرض تحػػػػػػػكط القيمػػػػػػػة العادلػػػػػػػة عػػػػػػػف مخػػػػػػػاطر 31/12/2020كلغايػػػػػػػة  1/1لمفتػػػػػػػرة مػػػػػػػف  (492.25

 -االئتماف المعرض ليا مصرؼ بغداد نتيجة تغير اسعار االسيـ ككاالتي:

غػػػػػػداد يقػػػػػػيـ اسػػػػػػتثماراتو بقيمتيػػػػػػا التاريخيػػػػػػة لػػػػػػذلؾ فيػػػػػػي تسػػػػػػاكم قيمتيػػػػػػا الدفتريػػػػػػة , كحسػػػػػػب كلكػػػػػػكف مصػػػػػػرؼ ب
معيػػػػػػار االبػػػػػػالغ المػػػػػػالي تػػػػػػتـ االسػػػػػػتثمارات طكيمػػػػػػة االجػػػػػػؿ لمقطػػػػػػاع المصػػػػػػرفي الخػػػػػػاص بالقيمػػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػف 

 1/1/2020خػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػدخؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػامؿ االخػػػػػػػػػػػػػػػػر, حيػػػػػػػػػػػػػػػػث أف القيمػػػػػػػػػػػػػػػػة الدفتريػػػػػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػػػػػػب المعيػػػػػػػػػػػػػػػػار 
( سػػػػػػػيمان, كلغػػػػػػػرض التحػػػػػػػكط نفػػػػػػػرض أنػػػػػػػو 11237068732كيبمػػػػػػػغ عػػػػػػػددىا)( دينػػػػػػػار 3820603369ىػػػػػػػي)
( عمػػػػى اسػػػػيـ المحفظػػػػة االسػػػػتثمارية put option(قػػػػاـ مصػػػػرؼ بغػػػػداد بشػػػػراء خيػػػػار بيػػػػع امريكػػػػي )1/1فػػػػي)

( كيعطػػػػػي 38206033.69%( مػػػػػف قيمػػػػػة خيػػػػػار البيػػػػػع كالتػػػػػي بمغػػػػػت)1, كدفػػػػػع عػػػػػالكة خيػػػػػار البيػػػػػع كالبالغػػػػػة)
يـ الكاحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف المحفظػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػدة العقػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػي تنتيػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا الخيػػػػػػػػػار الحػػػػػػػػػؽ لممصػػػػػػػػػرؼ بيػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػ

13/12/2020 . 
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 ( سعر السوؽ لسهـ المحفظة والقيمة الزمنية لخيار البيع .7يوضم الجدوؿ )

 القيمة الزمنية لخيار البيع سعر السوؽ لسهـ المحفظة التاريخ

30/6 0.4233 50% 

31/12 0.34  

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات المصرؼ  

كعميػػػػة يكػػػػكف بنػػػػد التحػػػػكط ىػػػػك اسػػػػيـ المحفظػػػػة كاداة التحػػػػكط ىػػػػك عقػػػػد الخيػػػػار المصػػػػمـ لمتحػػػػكط مػػػػف مخػػػػاطر 

التغييػػػػػر فػػػػػي اسػػػػػعار االسػػػػػيـ , اذ تقػػػػػـك االداة المشػػػػػتقة بإعطػػػػػاء الحػػػػػؽ لمصػػػػػرؼ بغػػػػػداد ببيػػػػػع اسػػػػػيـ المحفظػػػػػة 

فتػػػػػػػرة العقػػػػػػػد, كبالتػػػػػػػالي فػػػػػػػأف المصػػػػػػػرؼ امػػػػػػػاـ خيػػػػػػػاريف امػػػػػػػا انخفػػػػػػػاض السػػػػػػػعر ( دينػػػػػػػار خػػػػػػػالؿ 0.34بسػػػػػػػعر )

الجػػػػارم لسػػػػيـ المحفظػػػػة فػػػػي السػػػػكؽ عػػػػف سػػػػعر الخيػػػػار كعنػػػػدىا يقػػػػـك المصػػػػرؼ بتنفيػػػػذ عقػػػػد الخيػػػػار كتحقيػػػػؽ 

ربػػػػػح يعػػػػػادؿ الخسػػػػػارة نتيجػػػػػة انخفػػػػػاض سػػػػػعر السػػػػػيـ لممحفظػػػػػة , اك ارتفػػػػػاع السػػػػػعر الجػػػػػارم لسػػػػػيـ المحفظػػػػػة 

ر فػػػػأف المصػػػػرؼ ال ينفػػػػذ عقػػػػد الخيػػػػار كيتحمػػػػؿ عػػػػالكة الخيػػػػار كيحقػػػػؽ مكاسػػػػب فػػػػي السػػػػكؽ عػػػػف سػػػػعر الخيػػػػا

 جراء ارتفاع قيمة سيـ المحفظة.

(, كنجعػػػػؿ حسػػػػاب النقػػػػد دائنػػػػان بػػػػػالمبمغ 38206033.69نجعػػػػؿ حسػػػػاب خيػػػػار البيػػػػع مػػػػدينان بمبمػػػػغ) 1/1كفػػػػي 

 نفسو عف قيمة شراء خيار البيع.

ر البيػػػػع مػػػػف خػػػػالؿ جعػػػػؿ حسػػػػاب خسػػػػائر حيػػػػازة خيػػػػار نقيػػػػد االنخفػػػػاض فػػػػي القيمػػػػة الزمنيػػػػة لخيػػػػا 30/6فػػػػي 

دينػػػػػار, كنجعػػػػػؿ حسػػػػػاب خيػػػػار البيػػػػػع دائنػػػػػان بػػػػػالمبمغ نفسػػػػػو, ثػػػػػـ نجعػػػػػؿ  5(1910301685البيػػػػع مػػػػػدينا بمبمػػػػػغ )

حسػػػػػاب اسػػػػػتثمارات بالقيمػػػػػة العادلػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ الػػػػػدخؿ الشػػػػػامؿ االخػػػػػر مػػػػػدينان كمكاسػػػػػب حيػػػػػازة االسػػػػػتثمارات 

( دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ                                 932676704.8الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر متحققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بمبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ)

](0.423-0.3 (×)11237068732)[. 
                                                           

 دُٚار( 0.34  = 11237068732÷ 3820603369 )6/ 30انمًٛح انطٕلٛح نهطٓى انٕاحذ فٙ  - 3

 دُٚار( 0.3  = 11237068732÷ 3371120619.6 )12/ 31انمًٛح انطٕلٛح نهطٓى انٕاحذ فٙ  -- 4

 يٍ خراء تُسٚم َصف لًٛح ػالٔج خٛار انثٛغ ػٍ اَخفاض انمًٛح انسيُٛح  1910301685 - 5
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( ,دينػػػػػػار نتيجػػػػػػة انخفػػػػػػاض فػػػػػػي القيمػػػػػػة الزمنيػػػػػػة لخيػػػػػػار البيػػػػػػع , 1910301685يمثػػػػػػؿ المبمػػػػػػغ) 31/12فػػػػػػي 

لبيػػػػع كلتعػػػػديؿ القيمػػػػة العادلػػػػة لخيػػػػار البيػػػػع نجعػػػػؿ حسػػػػاب خسػػػػائر حيػػػػازة خيػػػػار البيػػػػع مػػػػدينا كبالمقابػػػػؿ خيػػػػار ا

(دينػػػػػػػار مػػػػػػػف 932676704.8كنجعػػػػػػػؿ حسػػػػػػػاب  حيػػػػػػػازة االسػػػػػػػتثمارات الغيػػػػػػػر متحققػػػػػػػة مػػػػػػػدينان بمبمػػػػػػػغ)’ دائنػػػػػػػان 

.كيقابمػػػػػػػو حسػػػػػػػاب اسػػػػػػػتثمارات بالقيمػػػػػػػة العادلػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ](11237068732(×) 0.423-0.34) [خػػػػػػػالؿ

حقيػػػػػػػؽ الػػػػػػػدخؿ الشػػػػػػػامؿ االخػػػػػػػر دائنػػػػػػػان بػػػػػػػنفس المبمػػػػػػػغ عػػػػػػػف تغييػػػػػػػر القيمػػػػػػػة العادلػػػػػػػة لالسػػػػػػػتثمارات , كنتيجػػػػػػػة ت

االسػػػػػتثمارات مكاسػػػػػب اعمػػػػػى مػػػػػف مكاسػػػػػب حيػػػػػازة خيػػػػػار البيػػػػػع يػػػػػتـ الغػػػػػاء خيػػػػػار البيػػػػػع كتحمػػػػػؿ عػػػػػالكة خيػػػػػار 

( كحسػػػػػػاب حيػػػػػػازة خيػػػػػػار البيػػػػػػع 932676704.8البيػػػػػػع فقػػػػػػط, إذ نجعػػػػػػؿ حسػػػػػػاب خيػػػػػػار البيػػػػػػع مػػػػػػدينان بمبمػػػػػػغ)

 دائنان لتعديؿ القيمة العادلة لخيار البيع عف المكاسب التي حققيا الخيار.

 
 

 31/12/2020انًٛساَٛح انؼًٕيٛح نًصرف تغذاد كًا فٙ ػاو  (1شف)ك

 انفرق تؼذ انتحٕط لثم انتحٕط انثُٕد انفرق تؼذ انتحٕط لثم انتحٕط انثُٕد

   انًطهٕتاخ   انًٕخٕداخ 

843,250,137 انُمٕد
6
 

7
551,316,536 

 
8
291,933,601 

ودائع بنىن 

 ومؤسسبث مبنيت

893,442 1,837,222 

(943,780) 

ارصذج نذٖ 

انًؤضطاخ 

انًانٛح 

 االخرٖ

191,080,055 139,197,329 

 

51,882,726 

 801,174,857 1,072,372,066 ودائع انزببئن

271,197,209 

 2,222,817 17,460,107 19,682,924 تأمينبث نمذيت 54,998 989,966 1,044,964 االضتثًاراخ

يٕخٕداخ 

يانٛح تانمًٛح 

 انؼادنح

4,738,042 4,182,827 
555,215 

يخصص ضرٚثح 

 انذخم 

4,578,241 1,976,120 

2,602,121 

يٕخٕداخ 

يانٛح تانتكهفح 

 انًطفأج

162,810,723 97,250,248 

 
65,560,475 

يخصصاخ 

 يتُٕػح 

7,892,235 7,396,090 

496,145 

تطٓٛالخ 

يانٛح تانتكهفح 

 1,303,730 2,507,408 3,811,138  ايٕال يمترضح (7,972,800) 149,602,718 141,629,918

                                                           
6
 2020لًٛح انُمٕد نهًصرف ػاو  843,250,137 -
 2019لًٛح انُمٕد نهًصرف يٍ خالل ػاو  551,316,536- 7
8
 2019عن طرح نسبة االنخفاض التً تعرض لها المصرف خالل عام  132,399,192=843,250,137-551,316,536 



 

 ..................تحلٌل نتائج الدراسة التطبٌقٌة....................لثانًالفصل الثالث: المبحث ا
 

 

   ) 93  (   

   انًطفأج

يًتهكاخ 

 ٔيؼذاخ 

 5,111,362 26,750,977 31,862,339 يطهٕتاخ اخرٖ 5,597,696 50,208,261 55,805,957

االصٕل انغٛر 

 يهًٕضح

   حمٕق انًهكٛح (281,251) 565,744 284,493

يٕخٕداخ 

 اخرٖ

 1,023,237 12,853,597 13,876,834 احتٛاطٙ اخثار٘ (120,546,628) 139,430,576 18,883,948

    

 

احتٛاطٙ انمًٛح 

 انؼادنح

3,782,315)) (3,646,697) 

(714290) 

    

 

فرٔلاخ ترخًح 

 ػًالخ اخُثٛح

1,092,265 -  (1092265) 

   

 

 

 

حطاب خطائر 

حٛازج غٛر يتحممح 

الضتثًاراخ يتحفع 

تٓا تانمًٛح انؼادنح 

يٍ خالل انذخم 

 انشايم االخر

 2088732532 2088732532 

   
 

 2,814,544 14,376,083 17,190,627 ارتاذ يذٔرج

   
 

يكاضة حٛازج 

 اضتثًاراخ يتحممح
 11831566144 11831566144 

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات المصرؼ  

الخػػػػػػاص متطمبػػػػػػات  ( كبعػػػػػػد اسػػػػػػتيفاء االسػػػػػػتثمارات الماليػػػػػػة طكيمػػػػػػة االجػػػػػػؿ لمقطػػػػػػاع1كتشػػػػػػير نتػػػػػػائج الكشػػػػػػؼ )

( تػػػػػـ تصػػػػػنيفيا عمػػػػػى انيػػػػػا اسػػػػػتثمارات يػػػػػتـ قياسػػػػػيا 9نمػػػػػكذج العمػػػػػؿ حسػػػػػب معيػػػػػار االبػػػػػالغ المػػػػػالي الػػػػػدكلي )

كتػػػػػـ قيػػػػػاس قيمتيػػػػػا العادلػػػػػة كفػػػػػؽ نمػػػػػكذج خصػػػػػـ مقسػػػػػـك  بالقيمػػػػػة العادلػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ الػػػػػدخؿ الشػػػػػامؿ االخػػػػػر

( دينػػػػػػار, كفػػػػػػػي جانػػػػػػػب المطمكبػػػػػػػات تػػػػػػػـ تحميػػػػػػػؿ 2008022580االربػػػػػػاح حيػػػػػػػث اصػػػػػػػبحت قيمتيػػػػػػػا العادلػػػػػػػة )

حقػػػػػػكؽ الممكيػػػػػػة ببنػػػػػػكد الػػػػػػدخؿ الشػػػػػػامؿ بػػػػػػالفرؽ بػػػػػػيف القيمػػػػػػة الدفتريػػػػػػة كالقيمػػػػػػة العادلػػػػػػة تحػػػػػػت حسػػػػػػاب خسػػػػػػائر 

مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػدخؿ الشػػػػػػػػػامؿ االخػػػػػػػػػر حيػػػػػػػػػازة غيػػػػػػػػػر متحققػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػتثمارات محػػػػػػػػػتفظ بيػػػػػػػػػا بالقيمػػػػػػػػػة العادلػػػػػػػػػة 

ة فػػػػػي النظػػػػػاـ المحاسػػػػػبي المكحػػػػػد لممصػػػػػارؼ ( دينػػػػػار, كىػػػػػي حسػػػػػابات غيػػػػػر مكجػػػػػكد2088732532كالبالغػػػػػة)

العراقيػػػػػػة حيػػػػػػث يعتمػػػػػػد عمػػػػػػى قيػػػػػػاس المكجػػػػػػكدات بالكمفػػػػػػة التاريخيػػػػػػة كاالكتفػػػػػػاء باحتسػػػػػػاب مخصػػػػػػص فركقػػػػػػات 

 القيمة السكقية.

( كبعػػػػػػػد قيػػػػػػػاس االسػػػػػػػتثمارات طكيمػػػػػػػة االجػػػػػػػؿ لمقطػػػػػػػاع الخػػػػػػػاص بالقيمػػػػػػػة 9كحسػػػػػػػب معيػػػػػػػار االبػػػػػػػالغ المػػػػػػػالي )

رات بالقيمػػػػػػة العادلػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الػػػػػػدخؿ الشػػػػػػامؿ االخػػػػػػر تبػػػػػػيف بانيػػػػػػا العادلػػػػػػة كاعػػػػػػادة تسػػػػػػميتيا الػػػػػػى اسػػػػػػتثما

اسػػػػتثمارات خاسػػػػرة نتيجػػػػة تعرضػػػػيا لمخػػػػاطر السػػػػكؽ المتمثمػػػػة بتغييػػػػر اسػػػػعار االسػػػػيـ , لػػػػذا البػػػػد مػػػػف التحػػػػكط 
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مػػػػػف التعػػػػػرض لتمػػػػػؾ المخػػػػػاطر باسػػػػػتخداـ المشػػػػػتقات الماليػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ الػػػػػدخكؿ بعقػػػػػكد خيػػػػػارات امريكيػػػػػة ممػػػػػا 

مػػػػػػى حسػػػػػػاب االسػػػػػػتثمارات بالقيمػػػػػػة العادلػػػػػػة  مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الػػػػػػدخؿ الشػػػػػػامؿ االخػػػػػػر كارتفػػػػػػاع ادل الػػػػػػى التػػػػػػأثير ع

( دينػػػػػػػار, كتػػػػػػػأثر حسػػػػػػػاب النقػػػػػػػد 11831566144رصػػػػػػػيدىا بمقػػػػػػػدار مكاسػػػػػػػب حيػػػػػػػازة االسػػػػػػػتثمارات البالغػػػػػػػة)

 ( دينار.37145528نتيجة دفع عالكة شراء خيار البيع بمقدار)

 31/12/2020( الدخؿ الشامؿ االخر لمصرؼ بغداد لسنة 2كشؼ)
 الفرق بعد التحوط قبل التحوط البند

20,200,071 صافً الدخل
9
 

10
7,298,604 12,901,46711 

التغٌٌر فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة بالقٌمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 70,739 70,739 

حساب خسائر حٌازة غٌر متحققة الستثمارات 

العادلة من خالل الدخل الشامل متحفظ بها بالقٌمة 

 االخر

 2088732532 - 

 -  1,092,265 فروقات ترجمة عمالت اجنبٌة

 14,064,471 7,298,604 21,363,075 مجموع الدخل الشامل لمساهمً المصرف

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات المصرؼ                                                      

( يػػػػتـ اعػػػػداد كشػػػػؼ الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ االخػػػػر حيػػػػث يػػػػتـ فيػػػػو االفصػػػػاح 9عنػػػػد تطبيػػػػؽ معيػػػػار االبػػػػالغ المػػػػالي )

عػػػػف تغيػػػػرات فػػػػي القيمػػػػة العادلػػػػة لالسػػػػتثمارات المحػػػػتفظ بيػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ االخػػػػر بكصػػػػفيا جػػػػزء 

مؿ المكػػػػكف مػػػػػف صػػػػافي دخػػػػػؿ الفتػػػػػرة مطركحػػػػان منػػػػػو تغييػػػػرات القيمػػػػػة العادلػػػػػة مػػػػف البنػػػػػكد االخػػػػرل لمػػػػػدخؿ الشػػػػػا

( دينػػػػػار. كمػػػػػا تػػػػػـ تحميػػػػػؿ 68341213819لالسػػػػػتثمارات المحػػػػػتفظ بيػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ الػػػػػدخؿ الشػػػػػامؿ بمبمػػػػػغ )

الكشػػػػػػػػػػؼ بمكاسػػػػػػػػػػب حيػػػػػػػػػػازة اسػػػػػػػػػػتثمارات بالقيمػػػػػػػػػػة العادلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػػدخؿ الشػػػػػػػػػػامؿ االخػػػػػػػػػػر البػػػػػػػػػػالغ 

 ( دينار.4687596035)

 

 
                                                           

9
 2020صافً الدخل للمصرف عام  20,200,071- 
10
 2019صافً الدخل للمصرف عام  7,298,604- 
11
 2019عن طرح نسبة االنخفاض التً تعرض لها المصرف خالل عام  11,,21,392=20,200,071-7,298,604- 
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  فرضيات الدراسة اختبار

سنقكـ باختبار فرضيات الدراسة كذلؾ باستخداـ االساليب االحصائية الخاصة بكؿ  ا المبحث في ىذ      

 اختبار باالعتماد عمى بيانات العينة التي تـ اعتمادىا لمدراسة.

 Multiple linear) مف اىـ االساليب المستخدمة في ىذه الدراسة ىك اسمكب االنحدار الخطي المتعدد    

Regression )( كالمتغيرات تقمبات القيمة العادلة  كذلؾ مف اجؿ اختبار العالقة بيف المتغير التابع )مخاطر

المستقمة )المكجكدات كالمتمثمة بالنقكد كاالرصدة لدل المؤسسات المالية كاالستثمارات مكجكدات مالية بالقيمة 

العادلة كمكجكدات مالية بالتكمفة المغطاة كتسييالت مالية بالتكمفة المغطاة العادلة كاستثمارات متحفظ بيا بالقيمة 

كممتمكات كمعدات كاالصكؿ غير المممكسة كمكجكدات اخرل(  ككذلؾ اختبار العالقة الخطية بيف المتغير 

الدخؿ المعتمد )المطمكبات( كالمتغيرات المستقمة )كدائع البنكؾ ككدائع الزبائف كتأمينات نقدية كضريبة 

كمخصصات متنكعة كقركض طكيمة االجؿ كمطمكبات اخرل( المؤثرة عمى المتغير التابع. كتـ اجراء التحميؿ 

( لتحميؿ البيانات إحصائيان, فضالن عف ذلؾ فقد SPSS-24باستخداـ البرنامج اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية )

حدار الخطي المتعدد. كفي ادناه خطكات إجراء تـ استعماؿ طريقة المربعات الصغرل في تقدير معالـ نماذج االن

 التحميؿ:ػ اختبار معنكية العالقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير المعتمد باستخداـ االنحدار الخطي المتعدد:

 حساب معامالت االرتباط بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف

 (F-Test( ك  )T-Testار كمعممات االنحدار باستخداـ اختبارم ) )اختبار معنكية نمكذج االنحد

( كذلؾ عند R2اختبار القكة التفسيرية لنمكذج االنحدار الذم تـ اعتماده باالعتماد عمى قيمة معامؿ التحديد )

( يشير الى مقدار تفسير المتغيرات المستقمة لمتغيرات الحاصة في R2%.اف معامؿ التحديد )95درجة ثقة 

المتغير التابع , كتتراكح قيمتو بيف الصفر كالكاحد الصحيح, فكمما اقتربت قيمتو مف الكاحد الصحيح كمما زادت 

( فيك يحدد معنكية النمكذج عند F-Testامكانية النمكذج في تفسير التغيرات في المتغير التابع . اما اختبار )

الصفر كمما أكد ذلؾ عمى كجكد عالقة انحدار بيف %, ككمما اقتربت معنكية النمكذج مف 5درجة ثقة اقؿ مف 
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(  معنكية معامالت االنحدار كذلؾ بتحديد T-Testالمتغير التابع كالمتغيرات المستقمة. في حيف يقيس اختبار )

الداللة اإلحصائية لمعممات النمكذج بمعنى أم المتغيرات المفسرة ذات تأثير عمى المتغير التابع, كيعد المتغير 

 .  0.05عف  Tؿ مؤثران عمى المتغير التابع حينما تقؿ قيمة داللة اختبار المستق

 االحصاءات الكصفية لمتغيرات الدراسة :ػ 

 المقاييس ىذه كتتمثؿ الدراسة , لبعض لمتغيرات  الكصفية االحصائية المقاييس بعض عرض نتائج  سيتـ   

لعائد السيـ  لعينة  لمتغير الكصفية االحصاءاتالمعيارم  , كيمكف تكضيح  كاالنحراؼ بالمتكسط الحسابي

  :أدناه( 8 ) رقـ كالخاصة لمتغير عائد السيـ مف خالؿ الجدكؿ  2020الى سنة  2017لمفترة مف سنة  الدراسة 

 

 ( االحصاءات الكصفية لمتغير عائد السيـ8جدكؿ )

 السنوات  اسـ المصرؼ التسمسؿ
المتوسط 
 االنحراؼ المعياري الحسابي

 0.00358 0.023765 2020 -2017 رالمصرؼ المتحد  لالستثما  .1
 0.02879 0.048533 2020 -2017 مصرؼ الشرؽ االوسط العراقي لالستثمار  .2
 0.01830 0.023678 2020 -2017 مصرؼ الخميج التجاري   .3
 0.01054 0.04532 2020 -2017 المصرؼ التجاري العراقي   .4
 0.002389 0.02346 2020 -2017 مصرؼ سومر  .5
 0.01769 0.03456 2020 -2017 المصرؼ االهمي العراقي  .6
 0.02095 0.03487 2020 -2017 مصرؼ بغداد  .7
 0.00265 0.01274 2020 -2017 مصرؼ اشور الدولي   .8

 . (SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

ر المتحد  لالستثما عائد السيـ  لممصرؼيتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله, إف المتكسط الحسابي لمتغير    

( , في حيف إف المتكسط الحسابي 0.00358( بانحراؼ معيارم )0.023765قد بمغ ) 2017 -2020كاتلسن

راؼ معيارم ( بانح0.048533 )  قد بمغ 2017 -2020صرؼ الشرؽ االكسط العراقي لالستثمار لسنكاتلم

ف المتكسط الحسابي0.02879) ( بانحراؼ معيارم 0.023678مصرؼ الخميج التجارم  قد بمغ الى  ( , كا 
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بانحراؼ معيارم ( 0.04532) المصرؼ التجارم العراقيالى  المتكسط الحسابيفي حيف  (.0.01830)

 راؼ معيارم )( بانح0.02346قد بمغ ) مصرؼ سكمر الى  كما إف المتكسط الحسابي (.0.01054)

( بانحراؼ معيارم (0.03456قد بمغ  المصرؼ االىمي العراقي الى  كما إف المتكسط الحسابي. 0.002389)

 ( بانحراؼ معيارم )0.03487)قد بمغ   مصرؼ بغداد الى  كما إف المتكسط الحسابي,0.01769) )

(0.02095 . 

 أدناه( 9) رقـ مف خالؿ الجدكؿ عائد السكؽ لمتغير الكصفية كيمكف تكضيح االحصاءات 

 ( االحصاءات الكصفية لمتغير عائد السكؽ9جدكؿ )

المتوسط  السنوات  اسـ المصرؼ التسمسؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.02984 0.30982 2020 -2017 رالمصرؼ المتحد  لالستثما  .1

مصرؼ الشرؽ االوسط العراقي   .2
 لالستثمار

2017- 2020 
0.10738 0.07612 

 0.04231 0.08349 2020 -2017 مصرؼ الخميج التجاري   .3
 0.01874 0.03652 2020 -2017 المصرؼ التجاري العراقي   .4
 0.13209 0.02367 2020 -2017 مصرؼ سومر  .5
 0.18940 0.26726 2020 -2017 المصرؼ االهمي العراقي  .6
 0.03974 0.19748 2020 -2017 مصرؼ بغداد  .7
 0.01369 0.02365 2020 -2017 مصرؼ اشور الدولي   .8

 . (SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

حيث نالحظ اف  الكسط الحسابي يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله, إف المتكسط الحسابي لمتغير عائد السكؽ    

(, في حيف إف المتكسط 0.029840( بانحراؼ معيارم )0.30982 قد بمغ ) المصرؼ المتحد  لالستثمارالى 

( , 0.076120( بانحراؼ معيارم )0.10738مصرؼ الشرؽ االكسط العراقي لالستثمار  قد بمغ )لالحسابي 

ف المتكسط الحسابي  ف .  ( 0.04231( بانحراؼ معيارم )0.08349مصرؼ الخميج التجارم  قد بمغ )لكا  كا 

ف (0.01874( بانحراؼ معيارم )0.03652رؼ التجارم العراقي قد بمغ )المتكسط الحسابي المص . . كا 
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ف المتكسط الحسابي  (.0.13209( بانحراؼ معيارم )0.02367مصرؼ سكمر قد بمغ )لالمتكسط الحسابي  كا 

ف المتكسط الحسابي .  (0.18940( بانحراؼ معيارم )0.26726قد بمغ ) لمصرؼ االىمي العراقي مصرؼ لكا 

ف المتكسط الحسابي لمصرؼ اشكر الدكلي قد  (.0.03974( بانحراؼ معيارم )0.19748د بمغ )ق بغداد . كا 

 ( . 0.01369( بانحراؼ معيارم )0.02365بمغ )

 رقـ ( مف خالؿ الجدكؿ2020-2017لمسنكات ) عائد السكؽ لمتغير الكصفية كيمكف تكضيح االحصاءات 

 .أدناه (  9)

 واختبار الفرضيات:ػ  البحث لمتغيرات التحميمية اإلحصاءات

كذلؾ مف أجؿ بياف التأثير بيف  خالؿ ىذه الفقرة سيتـ عرض االحصاءات التحميمية كاختبار فرضيات البحث   

( لمكاجية مخاطر 9متغيراتيا المتمثمة بتطبيؽ اليات التحكط كفؽ معيار االبالغ المالي الدكلي  كفؽ معيار )

المكجكدات ستخداـ القيمة العادلة   , كقبؿ بياف التأثير بيف ىذه المتغيرات)االئتماف في المصارؼ العراقية با

كالمتمثمة بالنقكد كاالرصدة لدل المؤسسات المالية كاالستثمارات مكجكدات مالية بالقيمة العادلة كاستثمارات 

المغطاة كممتمكات كمعدات متحفظ بيا بالقيمة العادلة كمكجكدات مالية بالتكمفة المغطاة كتسييالت مالية بالتكمفة 

البحث  نماذج لمتغيرات االرتباط ( فالبد مف تكضيح مصفكفة كاالصكؿ غير المممكسة كمكجكدات اخرل

البحث, كيمكف  نماذج في البكاقي بيف ذاتي ارتباط كجكد المستقمة كاختبار البحث متغيرات بيف الخطي كاالزدكاج

 تكضيح ذلؾ مف خالؿ اآلتي :ػ  

 :ػ الدراسة مصفكفة االرتباط لمتغيرات أكالن : 

لمبحث مف أجؿ بياف طبيعة  المستقمة المتغيرات بيف لبيرسكف االرتباط سيتـ خالؿ ىذه الفقرة اعداد مصفكفة   

 .أدناه( 10) رقـ العالقة بيف ىذه المتغيرات كمعنكياتيا, ككما مكضح بالجدكؿ
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 ة العادلة  لمصرؼ بغداد  والمتغيرات المستقمة لمموجودات قبؿ التحوط( مصفوفة االرتباط لبيرسوف بيف القيم10جدوؿ )

موجودات 

 اخرى

االصوؿ 

غير 

 الممموسة

ممتمكات 

 ومعدات

تسهيالت 

مالية 

بالتكمفة 

 المغطاة

موجودات 

مالية 

بالتكمفة 

 المغطاة

استثمارات 

متحفظ بها 

بالقيمة 

 العادلة

موجودات 

مالية 

بالقيمة 

 العادلة

 االستثمارات

االرصدة لدى 

المؤسسات 

 المالية

 Variables القيمة العادلة النقود

          1 
القيمة 

 العادلة

 لنقودا **0.77 1         

        1 0.667* 0.677** 

االرصدة 

لدى 

المؤسسات 

 المالية

 االستثمارات 0*545. 0.452 **0.73 1       

      1 0.87* 0.78* 0.426 0.457* 

موجودات 

مالية 

بالقيمة 

 العادلة

     1 0.54 0.698* 0.712 0.533* 0.86* 

استثمارات 

متحفظ بها 

بالقيمة 

 العادلة

    1 0.578* 0.668 0.776* 0.843 0.698 0.45* 

موجودات 

مالية 

بالتكمفة 

 المغطاة

   1 0.63 0.44 0.85 0.76 0.760** 0.592 0.53* 
تسهيالت 

مالية 
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 .  (SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

يالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله, إف العالقة بيف القيمة العادلة كالنقكد ىي عالقة مكجبة كمعنكية عند مستكل    

القيمة كالعادلة ىي عالقة , االرصدة لدل المؤسسات المالية, كما إف العالقة بيف 0.77حيث بمغت ( 0.01)

 عند كمعنكية مكجبة عالقة يكالقيمة العادلة ى االستثمارات بيف , فضالن عف إف العالقة0.677معنكية بقيمة 

مكجكدات مالية بالقيمة ة بيف , كما كيالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله إف العالق0.5457بقيمة  (0.05) مستكل

المغطاة تسييالت مالية بالتكمفة , باإلضافة الى إف العالقة بيف 0.457معنكية بقيمة  غير عالقة ىي العادلة

.  كيالحظ 0.53بقيمة  (0.01) مستكل عند كمعنكية مكجبة عالقة ىي االرصدة لدل المؤسسات المالية ىعم

المستقمة قد كانت  معنكية عند  مف خالؿ الجدكؿ اعاله, إف معظـ معامالت االرتباط بيف متغيرات البحث

 .  0.01ك  0.05مستكل 

 

بالتكمفة 

 المغطاة

  1 0.74* 0.69 0.58 0.66** 0.87 0.55 0.73 0.78** 
ممتمكات 

 ومعدات

 *0.776 0.65 0.459 0.76 *0.76 0.69 0.772** 0.58 0.56 0.432* 

االصوؿ 

غير 

 الممموسة

1 0.476 0.67 0.39* 0.34 0.42 0.32 0.554 0.465 0.33 0.44* 
موجودات 

 اخرى

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) . 



 

 ..................تحلٌل نتائج الدراسة التطبٌقٌة....................لثانًالفصل الثالث: المبحث ا
 

 

   ) 424  (   

( مصفكفة االرتباط لبيرسكف بيف القيمة العادلة  لمصرؼ بغداد  كالمتغيرات المستقمة لممكجكدات بعد  11جدكؿ )

 التحكط 
موجودات 

 خرىا
االصوؿ غير 
 الممموسة

ممتمكات 
 ومعدات

تسهيالت 
مالية 
بالتكمفة 
 المغطاة

موجودات 
مالية 
بالتكمفة 
 المغطاة

استثمارات 
متحفظ بها 
بالقيمة 
 العادلة

موجودات 
مالية 
بالقيمة 
 العادلة

االرصدة لدى  االستثمارات
المؤسسات 
 المالية

 Variables القيمة العادلة النقود

 القيمة العادلة 1          

 لنقودا *0.46 1         

        1 0.452** 0.453* 
االرصدة لدى 
المؤسسات 
 المالية

 االستثمارات 0.433* *0.392 **0.73 1       

      1 0.04 0.568* 0.76** 0.557** 
موجودات مالية 
 بالقيمة العادلة

     1 0.54** 0.76* 0.568 0.452* 0.557* 
استثمارات 
متحفظ بها 
 بالقيمة العادلة

    1 0.768* 0.63 *56 .0 0.054 0.765** 0.65* 
موجودات مالية 
 بالتكمفة المغطاة

تسهيالت مالية  *0.435 0.442 0.754** 0.36 0.73 0.33 0.59 1   
 بالتكمفة المغطاة

ممتمكات  **0.78 0.88 0.49 0.76 **0.45 0.84 *0.546 *0.64 1  
 ومعدات

االصوؿ غير  *0.432 *0.86 *0.65 0.652** 0.44* 0.56* *0.67 0.870* 0.75 0.776* 
 الممموسة

 موجودات اخرى *0.46 0.39 0.545 0.74 0.72 0.45 0.87 *0.39 0.86 0.44 1

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) . 

 SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي )

يالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله, إف العالقة بيف القيمة العادلة كالنقكد ىي عالقة مكجبة كمعنكية عند مستكل    

,القيمة كالعادلة ىي عالقة , كما إف العالقة بيف االرصدة لدل المؤسسات المالية 0.46( حيث بمغت 0.051)

, فضالن عف إف العالقة بيف االستثمارات كالقيمة العادلة ىي عالقة مكجبة كمعنكية عند 0.453معنكية بقيمة 

, كما كيالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله إف العالقة بيف مكجكدات مالية بالقيمة 0.433( بقيمة 0.05مستكل )

, باإلضافة الى إف العالقة بيف تسييالت مالية بالتكمفة المغطاة 0.577العادلة ىي عالقة غير معنكية بقيمة 

كيالحظ   0.435( بقيمة 0.01عمى االرصدة لدل المؤسسات المالية ىي عالقة مكجبة كمعنكية عند مستكل )

مف خالؿ الجدكؿ اعاله, إف معظـ معامالت االرتباط بيف متغيرات البحث المستقمة قد كانت  معنكية عند 

 .  0.01ك  0.05 مستكل
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 ( مصفكفة االرتباط لبيرسكف بيف القيمة العادلة  لمصرؼ بغداد  كالمتغيرات المستقمة لممطمكبات قبؿ  التحكط 12جدكؿ )

مطموبات 
 اخرى

قروض 
طويمة 
 االجؿ

مخصصات 
 متنوعة

مخصص 
ضريبة 
 الدخؿ

تمنيات 
 نقدية

ودائع 
 الزبائف

ودائع بنوؾ 
ومؤسسات 

 مالية

القيمة 
 Variables العادلة

 القيمة العادلة 1       

      1 0.54** 
ودائع بنوؾ 
ومؤسسات 

 مالية

 ودائع الزبائف 0.487** *0.767 1     

تأمينات  0.545* 0.855 **0.84 1    
 نقدية

   1 0.54* 0.753* 0.666** 0.457** 
مخصص 
 ضريبة الدخؿ

مخصصات  0.86* *0.763 0.852 *0.768 0.44 1  
 متنوعة

قروض  0.63** **0.56 0.843 *0.776 *0.77 *0.448 1 
 طويمة االجؿ

1 0.63** 0.76* 0.85* 0.57* 0.760** 0.872* 0.53* 
مطموبات 
 اخرى

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) . 

 SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

ف العالقة بيف القيمة العادلة ككدائع بنكؾ كمؤسسات مالية ىي عالقة مكجبة أيالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله,  

ف العالقة بيف القيمة  العادلة ككدائع أ( طردية , كما 0.54بمغت قيمتو ) قد( 0.01كمعنكية عند مستكل )

 عالقة يكالقيمة العادلة ىالنقدية  تأمينات بيف ف العالقةأ, فضالن عف  0.487الزبائف ىي عالقة معنكية قيمتيا 

ف العالقة بيف أ, كما كيالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله 0.545بقيمة  (0.05) مستكل عند كمعنكية مكجبة
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, باإلضافة الى (0.01عند مستكل ) 0.457معنكية قيمتيا  عالقة العادلة ىي مخصص ضريبة الدخؿ كالقيمة

بقيمة  (0.05) مستكل عند كمعنكية مكجبة عالقة كالقيمة كالعادلة ىي  مخصصات متنكعةف العالقة بيف ذلؾ أ

قد كانت   المستقمة .  يالحظ مف خالؿ الجداكؿ السابقة, إف معظـ معامالت االرتباط بيف متغيرات البحث 0.86

 معنكية.

 

( مصفوفة االرتباط لبيرسوف بيف القيمة العادلة  لمصرؼ بغداد  والمتغيرات المستقمة لممطموبات 13جدوؿ )

 بعد  التحوط

مطموبات 
 اخرى

قروض 
 طويمة االجؿ

مخصصات 
 متنوعة

مخصص 
ضريبة 
 الدخؿ

تمنيات 
 ودائع الزبائف نقدية

ودائع بنوؾ 
ومؤسسات 

 مالية
 Variables القيمة العادلة

 القيمة العادلة 1       

      1 **0.563 
ودائع بنوؾ 
ومؤسسات 

 مالية
 ودائع الزبائف 0.417** 0.415* 1     
 تمنيات نقدية 0.366* *0.223 **0.54 1    

   1 0.57 * 0.61* 0.286* **0.411 
مخصص 
 ضريبة الدخؿ

مخصصات  0.642* *0.345 *0.57 *0.561 0.43* 1  
 متنوعة

قروض طويمة  0.35* **0.541 *0.348 *0.366 0.55* 0.478* 1 
 االجؿ

 مطموبات اخرى 0.42* **0.422 **0.660 0.45* 0.42* 0.314* **0.053 1
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) . 
 SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

ف العالقة بيف القيمة العادلة ككدائع بنكؾ كمؤسسات مالية ىي عالقة أيالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله,    
ف العالقة بيف القيمة  العادلة أ( طردية , كما 0.563( حيث بمغت قيمتو )0.01مكجبة كمعنكية عند مستكل )

ف العالقة بيف تأمينات النقدية كالقيمة العادلة ىي أ, فضالن عف  0.417ككدائع الزبائف ىي عالقة معنكية قيمتيا 
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ف العالقة بيف أ, كما يالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله 0.366( بقيمة 0.05عالقة مكجبة كمعنكية عند مستكل )
(, باإلضافة الى 0.01عند مستكل ) 0.411 مخصص ضريبة الدخؿ كالقيمة العادلة ىي عالقة معنكية قيمتيا

( بقيمة 0.05إف العالقة بيف مخصصات متنكعة  كالقيمة كالعادلة ىي عالقة مكجبة كمعنكية عند مستكل )
ف معظـ معامالت االرتباط بيف متغيرات البحث المستقمة قد أ.  كيالحظ مف خالؿ الجداكؿ السابقة,  0.642

 كانت  معنكية.
 لمدراسة  :ػ  متغيرات المستقمةالاج الخطي بيف االزدو ثانيًا : 

 . أدناه( 14) رقـ لمتغيرات المستقمة لمدراسة , ككما مكضح بالجدكؿ (VIP)يمكف احتساب معامؿ    

 ( االزدواج الخطي بيف المتغيرات المستقمة )لمموجودات قبؿ التحوط(  14جدوؿ )

VIF Independent Variables 
 النقود 3.943

 االرصدة لدى المؤسسات المالية 2.544

 االستثمارات 3.725

 موجودات مالية بالقيمة العادلة 2.836

 استثمارات متحفظ بها بالقيمة العادلة 3.877

 موجودات مالية بالتكمفة المغطاة 4.865

 تسهيالت مالية بالتكمفة المغطاة 2.986

 ممتمكات ومعدات 3.853

 االصوؿ غير الممموسة 2.864

 موجودات اخرى 3.983

 .  (SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 
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(, كبذلؾ يمكف اتخاذ 10كانت أقؿ مف القيمة )  (VIF)ف قيـ معامؿ تضخـ التبايف  أيالحظ مف الجدكؿ ,    

تقع  ما بيف  (VIF)نالحظ اف قيـ معامؿ  إذالقرار بعدـ كجكد مشكمة التداخؿ الخطي بيف المتغيرات المستقمة, 

 البكاقي, ككما مكضح بالجدكؿ اآلتي :ػ   بيف ذاتي ارتباط كجكد (, كبذلؾ سيتـ اختبار3.983( ك )2.544)

 

 ( االزدواج الخطي بيف المتغيرات المستقمة )لمموجودات بعد التحوط(15جدوؿ )

VIF Independent Variables 
 النقكد 5.312
 االرصدة لدل المؤسسات المالية 4.331
 االستثمارات 4.487
 مكجكدات مالية بالقيمة العادلة 5.231
 استثمارات متحفظ بيا بالقيمة العادلة 3.222
 مكجكدات مالية بالتكمفة المغطاة 6.321
 تسييالت مالية بالتكمفة المغطاة 4.325
 ممتمكات كمعدات 3.261
 االصكؿ غير المممكسة 2.301
 مكجكدات اخرل 4.442

 .  (SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

(, كبذلؾ يمكف اتخاذ 10كانت أقؿ مف القيمة )  (VIF)ف قيـ معامؿ تضخـ التبايف  أيالحظ مف الجدكؿ ,    

تقع  ما بيف  (VIF)نالحظ اف قيـ معامؿ  أذالقرار بعدـ كجكد مشكمة التداخؿ الخطي بيف المتغيرات المستقمة, 

 ( :ػ  10البكاقي, ككما مكضح بالجدكؿ ) بيف ذاتي ارتباط كجكد (, كبذلؾ سيتـ اختبار2.301( ك )6.321)
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 ( االزدواج الخطي بيف المتغيرات المستقمة )لممطموبات قبؿ التحوط(16جدوؿ )  

VIF Independent Variables 
 النقكد 5.575
 االرصدة لدل المؤسسات المالية .5093
 االستثمارات .5642
 مكجكدات مالية بالقيمة العادلة .0983

3304. 
استثمارات متحفظ بيا بالقيمة 

 العادلة
 مكجكدات مالية بالتكمفة المغطاة .6503
 تسييالت مالية بالتكمفة المغطاة 980.2
 ممتمكات كمعدات 870.2

 االصكؿ غير المممكسة 4.430
 مكجكدات اخرل 549.2

 . (SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

(, كبذلؾ يمكف اتخاذ 10كانت أقؿ مف القيمة )  (VIF)يالحظ مف الجدكؿ , إف قيـ معامؿ تضخـ التبايف     

تقع  ما  (VIF)القرار بعدـ كجكد مشكمة التداخؿ الخطي بيف المتغيرات المستقمة, حيث نالحظ اف قيـ معامؿ 

 البكاقي, ككما مكضح بالجدكؿ اآلتي :ػ   بيف ذاتي ارتباط كجكد (, كبذلؾ سيتـ اختبار2.549( ك )5.575بيف )
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 ( االزدواج الخطي بيف المتغيرات المستقمة )لممطموبات بعد التحوط( 17جدوؿ ) 

VIF Independent Variables 
 النقكد 6.943
 االرصدة لدل المؤسسات المالية 0445.

 االستثمارات 3.725
 مكجكدات مالية بالقيمة العادلة 2.636

5.430 
استثمارات متحفظ بيا بالقيمة 

 العادلة
 مالية بالتكمفة المغطاةمكجكدات  4.865
 تسييالت مالية بالتكمفة المغطاة 2.986
 ممتمكات كمعدات 2.853
 االصكؿ غير المممكسة 5.864
 مكجكدات اخرل 4.345

 .  (SPSS-24)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

(, كبذلؾ يمكف اتخاذ 10كانت أقؿ مف القيمة )  (VIF)ف قيـ معامؿ تضخـ التبايف  أيالحظ مف الجدكؿ ,    

تقع  ما بيف  (VIF)نالحظ اف قيـ معامؿ  إذالقرار بعدـ كجكد مشكمة التداخؿ الخطي بيف المتغيرات المستقمة, 

 البكاقي, ككما مكضح باألسفؿ :ػ   بيف ذاتي ارتباط كجكد (, كبذلؾ سيتـ اختبار2.636( ك )6.943)

 :ػ البحث ارتباط ذاتي بيف البكاقي في نماذج ثالثان : اختبار كجكد 

نمكذج الدراسة , فيمكف االعتماد  في البكاقي بيف ذاتي ارتباط مف الضركرم التأكد  مف عدـ كجكد مشكمة    

( ككذلؾ يجب  احتساب كؿ مف Durbin-Watsonكاتسكف ) -عمى  احد االختبارات كىك اختبار دكربف 

( Adjusted R- Square( كمعامؿ التحديد المعدؿ )R- Squareالتحديد )( كمعامؿ Rمعامؿ االرتباط )

كبقية  ذاتي ارتباط كجكد (, ػكيمكف تكضيح نتائج  اختبارSD Error of the Estimateكالخطأ المعيارم )

 . أدناه( 18 ) رقـ نمكذج الدراسة  مف خالؿ الجدكؿ في االختبارات
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 البواقي في نموذج الدراسة ( اختبار وجود ارتباط ذاتي بيف18جدوؿ )

R R Square 
Adjusted R 

Square 

SD Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

0.826  0.6798 0.118 0.034096 9321. 

 .  (SPSS-24)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي              

 

( كانت محصكرة ما بيف القيمتيف Durbin-Watsonاختبار )ف قيمة أكمف خالؿ الجدكؿ أعاله, يالحظ    

بمغت قيمة  فقدالدراسة,  نماذج في البكاقي بيف ذاتي (, األمر الذم يشير الى عدـ كجكد ارتباط2.5( ك )1.5)

( . كبعد القياـ  بيذه  اعاله , أصبح باإلمكاف اختبار فرضيات الدراسة, ككما مكضح 1.932ىذا االختبار )

 اآلتية :ػ  بالمحاكر

 اختبار الفرضيَّة الرئيسية :ػ 

(  في 9لمعيار االبالغ المالي الدكلي ) إحصائية داللة ذك تأثير تنص الفرضيَّة الرئيسية  عمى اآلتي : )ىناؾ   

 الفرضية ىذه اختبار نتائج تكضيح مكاجية  مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية  )مصرؼ بغداد(, كيمكف

 . أدناه( 19) رقـ الجدكؿ خالؿ مف
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 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسية19جدوؿ )

 المتغيرات المستقمة

 ممخص النموذج
تحميؿ التبايف 

(ANOVA) 
 المتغير المعامالت

المعتمد)التا

 االرتباط R بع
معامؿ 

 R2ديالتحد
F Sig.F Bi T Sig.T 

 0.513 النقود

 

0.263 

 

4.801 

  
0.069  1.395 3.315 0.067  

مخاطر 

تقمبات 

القيمة 

في  العادلة 

المصارؼ 

 العرقية

لدى المؤسسات  االرصدة

 المالية
0.217 0.047 2.512 0.054 1.013 2.979 0.061 

 0.073 4.112 3.572 0.051 6.229 0.585 0.765 االستثمارات

 0.056 2.734 2.284 0.072 2.534 0.238 0.488 موجودات مالية بالقيمة العادلة

استثمارات متحفظ بها 

 بالقيمة العادلة
0.426 0.181 3.027  0.042 2.063 3.922  0.039  

مالية بالتكمفة  موجودات

 المغطاة
0.114 0.013 2.138 0.021 0.532 1.914 0.012 

تسهيالت مالية بالتكمفة 

 المغطاة
0.092 0.001 1.804 0.011 0.416 1.805 0.009 

 0.028 2.675 1.493 0.046 5.304 0.285 0.534 ممتمكات ومعدات

 .  (SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

 

 

  مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقيةك  النقكد بيفR  االرتباط معامؿ قيمة أفيالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله, 

 قيمة كبمغت كما طردية, ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة فأ الى يشير كىذا( 0.513) بمغت قد

مخاطر االئتماف في المصارؼ  في التبايف مف( %26.3) مقداره ما يفسر كىذا R2 (0.263)التحديد  معامؿ

معنكية   ,كبالتالي يمكف قبكؿ الفرضية  Tكقيمة  Fف قيمة أمعنى ذلؾ   Sig<0.10 كما إف قيمة,  العرقية
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, حيث إف زيادة مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية لمنقكد عمى إحصائية داللة اذ ان تأثير  التي تقكؿ بأف ىناؾ

%( . كما إف 1.395بنسبة ) مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية%( ستؤدم الى انخفاض 1النقكد بنسبة )

 كىذا( 0.217) بمغت قد  مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية االستثمارات بيفR   االرتباط معامؿ قيمة

 R2التحديد  معامؿ قيمة بمغت كما طردية, ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة إف الى يشير

 ف قيمةأكما , مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية في التبايف مف( %4.7) مقداره ما يفسر كىذا (0.047)

Sig <0.10  معنى ذلؾ إف قيمةF  كقيمةT  ,( ستؤدم الى 1بنسبة ) االستثماراتإف زيادة  إذمعنكية%

 بيفR   االرتباط معامؿ ف قيمةأ%( . ك 1.013بنسبة ) مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقيةانخفاض 

 الى يشير كىذا( 0.765) بمغت قد مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقيةعمى  مكجكدات مالية بالقيمة العادلة

 كىذا R2 (0.585)التحديد  معامؿ قيمة كبمغت كما طردية, ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة إف

 Sig <0.10 ف قيمةأكما ,  مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية في التبايف مف( %58.5) مقداره ما يفسر

%( ستؤدم الى 1) بنسبة  مكجكدات مالية بالقيمة العادلةإف زيادة  إذمعنكية,  Tكقيمة  Fمعنى ذلؾ إف قيمة 

 بيفR   االرتباط معامؿ قيمة فأ%( . , 3.572بنسبة ) مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقيةانخفاض 

 الى يشير كىذا( 0.426) بمغت قدمخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية ك  استثمارات متحفظ بيا بالقيمة العادلة

 كىذا R2 (0.181)التحديد  معامؿ قيمة بمغت كما طردية, ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة فأ

 Sig < 0.05 ف قيمةأكما , مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية  في التبايف مف( %18.1) مقداره ما يفسر

استثمارات متحفظ بيا  تأثير معنكية كبالتالي قبكؿ الفرضية التي تقكؿ بأف ىناؾ Tكقيمة  Fف قيمة أمعنى ذلؾ 

 استثمارات متحفظ بيا بالقيمة العادلةإف زيادة  إذة, مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقي عمى بالقيمة العادلة

 ف قيمةأ%(,. كما 2.063بنسبة ) مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية%( ستؤدم الى زيادة 1بنسبة )

 بمغت قد مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقيةك   فة المغطاةمكجكدات مالية بالتكم بيفR   االرتباط معامؿ

 معامؿ قيمة بمغت كما طردية, ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة فأ الى يشير كىذا( 0.114)

في  تقمبات القيمة العادلة مخاطر في التبايف مف( %1.3) مقداره ما يفسر كىذا R2 (0.013)التحديد 
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ف زيادة أمعنكية, حيث  Tكقيمة  Fف قيمة أمعنى ذلؾ  Sig < 0.05 كما إف قيمة,  المصارؼ العرقية

في المصارؼ تقمبات القيمة العادلة مخاطر %( ستؤدم الى زيادة 1ة بنسبة )مكجكدات مالية بالتكمفة المغطا

 عمى األصكؿ تسييالت مالية بالتكمفة المغطاة بيفR   االرتباط معامؿ ف قيمةأ%( . ك 0.532بنسبة ) العرقية

 ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة فأ الى يشير كىذا( 0.092) بمغت قد  مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية

 التبايف مف( %0.1) مقداره ما يفسر كىذا R2 (0.001)التحديد  معامؿ قيمة بمغت كما طردية, ارتباط عالقة

معنكية,  Tكقيمة  Fف قيمة أمعنى ذلؾ  Sig < 0.05 ف قيمةأكما , مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقية

%( 1بنسبة ) مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقيةعمى  تسييالت مالية بالتكمفة المغطاةف زيادة أحيث 

   االرتباط معامؿ ف قيمةأ%( . ك 0.416بنسبة ) مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقيةستؤدم الى زيادة 

Rيشير كىذا( 0.534) بمغت قدفي المصارؼ العرقية تقمبات القيمة العادلة مخاطر ك  ممتمكات كمعدات بيف 

 R2 (0.285)التحديد  معامؿ قيمة بمغت كما طردية, ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة فأ الى

ف أكما ,  في المصارؼ العرقية تقمبات القيمة العادلة مخاطر في التبايف مف( %28.5) مقداره ما يفسر كىذا

%( 1بنسبة )  ممتمكات كمعداتإف زيادة  إذمعنكية,  Tكقيمة  Fمعنى ذلؾ إف قيمة  Sig < 0.05 قيمة

%( . كيالحظ مما سبؽ إف المتغير 1.493بنسبة ) مخاطر االئتماف في المصارؼ العرقيةستؤدم الى انخفاض 

في   في المصارؼ العرقيةتقمبات القيمة العادلة مخاطر بمى المتغير التابع المتمثؿ عؤثر يؿ  يمكف أف قالمست

 عينة البحث .

 

 اختبار الفرضيَّة  الفرعية األولى :ػ 

التحكط كالتغير في القيمة  بيف احصائية داللة ذك تفاكت تنص الفرضيَّة الفرعية  األكلى عمى اآلتي : )ىناؾ   

( 20) رقـ لممكجكدات المالية)قبؿ التحكط(, كيمكف تكضيح نتائج اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ الجدكؿ العادلة

       . أدناه
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 ( نتائج اختبار الفرضية األولى20جدوؿ )

T المحسوبة T الجدولية Sig نتيجة اختبار الفرضية 

 قبوؿ الفرضية 0.000  2.165 5742.

 .   (SPSS-24)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

 α% )95ة الجدكلية عند مستكل ثق T المحسكبة أكبر مف قيمة T قيمة فأخالؿ الجدكؿ أعاله, يتضح مف    

 س في قيا التحكط كالتغير بيف احصائية داللة اذ ان ف ىناؾ تفاكت, أم أ(, كىذا يعني قبكؿ الفرضية0.05 =

 .القيمة العادلة لممكجكدات المالية)قبؿ التحكط(

 اختبار الفرضيَّة الفرعية   الثانية:ػ 

التحكط كالتغير في القيمة العادلة  بيف احصائية داللة اذ ان تفاكت تنص الفرضيَّة األكلى عمى اآلتي : )ىناؾ   
 .لممكجكدات المالية)بعد  التحكط (

 . أدناه( 21) رقـ كيمكف تكضيح نتائج اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ الجدكؿ 
 ( نتائج اختبار الفرضية األولى21جدوؿ )

T المحسوبة T الجدولية Sig نتيجة اختبار الفرضية 

 قبوؿ الفرضية 0.000 2.208 4.238

 .   (SPSS-24)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

 α% )95ة الجدكلية عند مستكل ثق T المحسكبة أكبر مف قيمة T قيمة فأخالؿ الجدكؿ أعاله, يتضح مف    

التحكط كالتغير في القيمة  بيف احصائية داللة اذ ان ف ىناؾ تفاكت, أم أ(, كىذا يعني قبكؿ الفرضية0.05 =

 .العادلة لممكجكدات المالية)بعد  التحكط ((

 اختبار الفرضيَّة األولى )بعد التحوط (:ػ 
                                                           

 الداللة مستوىgiS  النرقم كنان إذا عشنرٌة خاننات ثنالث بعند النرقم ٌظهنر ال أن الحاسنب إال الصنفر منن جدا قرٌبة قٌمة هو وإنما ،اتمام صفر يٌساو ال 

   20224من  أقل

 حٌث ان اغلب الدراسات األجنبٌة تعتمد هذه النسب كقٌم معنوٌة.  giS00.10.00.5.00.01تم اعتماد قٌمة**
 الداللة مستوىgiS  النرقم كنان إذا عشنرٌة خاننات ثنالث بعند النرقم ٌظهنر ال أن الحاسنب إال الصنفر منن جدا قرٌبة قٌمة هو وإنما ،اتمام صفر ٌساوي ال 

 . 20224من  أقل
 حٌث ان اغلب الدراسات األجنبٌة تعتمد هذه النسب كقٌم معنوٌة.  giS00.10.00.5.00.01تم اعتماد قٌمة**
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التحكط كالتغير في القيمة العادلة  بيف احصائية داللة ذك تفاكت تنص الفرضيَّة األكلى عمى اآلتي : )ىناؾ   

( 22) رقـ لممطمكبات  المالية)قبؿ  التحكط ((, كيمكف تكضيح نتائج اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ الجدكؿ

 ( نتائج اختبار الفرضية األولى22جدوؿ )         أدناه

T المحسوبة T الجدولية Sig نتيجة اختبار الفرضية 

 قبوؿ الفرضية 0.000 2.606 4.342

 .   (SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

 α% )95ة الجدكلية عند مستكل ثق T المحسكبة أكبر مف قيمة T قيمة فأخالؿ الجدكؿ أعاله, يتضح مف    

بيف التحكط كالتغير في القيمة  احصائية داللة ذك ف ىناؾ تفاكت, أم أ(, كىذا يعني قبكؿ الفرضية0.05 =

 العادلة لممطمكبات  المالية)قبؿ  التحكط (

 اختبار الفرضيَّة األولى قبؿ التحوط:ػ 

التحكط كالتغير في القيمة العادلة  بيف احصائية داللة ذك تفاكت تنص الفرضيَّة األكلى عمى اآلتي : )ىناؾ   

( 23) رقـ لممطمكبات  المالية)قبؿ  التحكط ((, كيمكف تكضيح نتائج اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ الجدكؿ

 ( نتائج اختبار الفرضية األولى23جدوؿ ) أدناه

T انًحطٕتح T اندذٔنٛح Sig


 َتٛدح اختثار انفرضٛح 

 لثٕل انفرضٛح 0.000 2.774 4.865

 .   (SPSS-24): إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي  المصدر

 α% )95ة الجدكلية عند مستكل ثق T المحسكبة أكبر مف قيمة T قيمة خالؿ الجدكؿ أعاله, إفيتضح مف    
التحػػكط كالتغيػػر فػػي القيمػػة  بػػيف احصػػائية داللػػة اذ ان ىنػػاؾ تفاكتػػ ف, أم أ(, كىػػذا يعنػػي قبػػكؿ الفرضػػية0.05 =

 العادلة لممطمكبات  المالية)قبؿ  التحكط (

                                                           
 الداللة مستوىgiS  النرقم كنان إذا عشنرٌة خاننات ثنالث بعند النرقم ٌظهنر ال أن الحاسنب إال الصنفر منن جدا قرٌبة قٌمة هو وإنما ،اتمام صفر ٌساوي ال 

 . 20224من  أقل

 
 الداللة مستوىgiS  النرقم كنان إذا عشنرٌة خاننات ثنالث بعند النرقم ٌظهنر ال أن الحاسنب إال الصنفر منن جدا قرٌبة قٌمة هو وإنما ،اتمام صفر ٌساوي ال 

 . 20224من  أقل
 حٌث ان اغلب الدراسات األجنبٌة تعتمد هذه النسب كقٌم معنوٌة.  giS00.10.00.5.00.01تم اعتماد قٌمة**
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ة الثانية :ـ 
َّ
 اختبار الفرضي

( بػػػيف 9ليػػػة تطبيػػػؽ معيػػػار االبػػػالغ المػػػالي الػػػدكلي )آ: )ىنػػػاؾ تبػػػايف فػػػي  تػػػنص الفرضػػػيَّة الثانيػػػة عمػػػى اآلتػػػي   
 مػف الفرضػية ىػذه اختبػار نتػائج تكضػيح (, كيمكػف  انذخم انشبمم االخر نمصرف بغذادالمصارؼ عينة الدراسة 

  . أدناه( 24) رقـ الجدكؿ خالؿ

 ( نتائج اختبار الفرضية الثانية 24جدوؿ )

 انًتغٛراخ انًطتمهح

 انًؼايالخ (ANOVA)تحهٛم انتثاٍٚ  يهخص انًُٕرج
 انًتغٛر

 انتاتغ
R R2 F **Sig. F ᵝi T Sig.T 

انتغٛر فٙ انمًٛح انؼادنح نهًٕخٕداخ 

 انًانٛح
0.732 0.536 5.707 0.048 3.418 3.308 0.042 

انذخم 

انشايم 

االخر 

نًصرف 

 تغذاد

خطائر حٛازج غٛر يتحممح 

 يتحفع تٓا  خالضتثًارا
0.214 0.046 2.489 0.019 0.998 1.965 0.031 

 0.043 2.789 2.877 0.008 3.035 0.379 0.616 فرٔلاخ ترخًّ ػًالخ اخُثٛح

غٛر يكاضة حٛازج اضتثًاراخ 

 يتحممّ
0.348 0.121 2.288 0.016 1.625 1.984 0.027 

 .  (SPSS-25)المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي                          

الدخؿ الشامؿ االخر لمصرؼ بغداد ك بيف R ف قيمة معامؿ االرتباط أيالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله,    
المتغيريف ف العالقة بيف ىذيف أ( كىذا يشير الى 0.732قد بمغت )التغير في القيمة العادلة لممكجكدات المالية 

%( مف 53.6( كىذا يفسر ما مقداره )0.536) R2ىي عالقة ارتباط طردية, كما بمغت قيمة معامؿ التحديد 
كىي قيمة معنكية عند    F= 5.707ف قيمة أخر لمصرؼ بغداد , كما آلؿ االتبايف في صافي الدخؿ الشام

% .كبالتالي قبكؿ الفرضية التي تقكؿ بأف ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية الدخؿ الشامؿ االخر لمصرؼ بغداد 5
بنسبة  اليةف التغير في القيمة العادلة لممكجكدات المأك التغير في القيمة العادلة لممكجكدات المالية , حيث 

%(, كبذلؾ فإف ىناؾ عالقة تأثير 3.418خر لمصرؼ بغداد )آل%( ستؤدم الى زيادة الدخؿ الشامؿ ا1)
 .  كما إف قيمة الشامؿ االخر لمصرؼ بغداد ؿالمالية الدخايجابية بيف التغير في القيمة العادلة لممكجكدات 

الدخؿ الشامؿ االخر لمصرؼ ك  خسائر حيازة غير متحققة الستثمارات  متحفظ بيا بيفR   االرتباط معامؿ
 بمغت كما ضعيفة , ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة فأ الى يشير كىذا( 0.214) بمغت قد بغداد
Rالتحديد  معامؿ قيمة

الدخؿ الشامؿ االخر لمصرؼ  في التبايف مف( %4.6) مقداره ما يفسر كىذا (0.046) 2
خسائر حيازة غير معنكية, حيث إف زيادة  Tكقيمة  Fف قيمة أمعنى ذلؾ  Sig < 0.05 كما إف قيمة, بغداد

بنسبة  خر لمصرؼ بغدادآلالدخؿ الشامؿ ا%( ستؤدم الى زيادة 1بنسبة ) متحققة الستثمارات  متحفظ بيا
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ف قيمة. %( 0.998) الدخؿ الشامؿ االخر ك فركقات ترجمو عمالت اجنبية   بيف R   االرتباط معامؿ كا 
 طردية, ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة إف الى يشير كىذا( 0.616) بمغت قدلمصرؼ بغداد 

Rالتحديد  معامؿ قيمة بمغت كما
الدخؿ الشامؿ  في التبايف مف( %37.9) مقداره ما يفسر كىذا (0.379) 2

ف زيادة أمعنكية, حيث  Tكقيمة  Fف قيمة أمعنى ذلؾ  Sig < 0.05 ف قيمةأكما , االخر لمصرؼ بغداد
بنسبة  الدخؿ الشامؿ االخر لمصرؼ بغداد%( ستؤدم الى 1بنسبة )عمالت اجنبية  ةفركقات ترجم

الدخؿ الشامؿ االخر متحققة مكاسب حيازة استثمارات غير  بيفR   االرتباط معامؿ ف قيمةأك . %( 2.877)
طردية  ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف بيف العالقة إف الى يشير كىذا( 0.348) بمغت قد بغدادلمصرؼ 
Rالتحديد  معامؿ قيمة كبمغت كما ضعيفة ,

الدخؿ  في التبايف مف( %12.1) مقداره ما يفسر كىذا (0.121) 2
معنكية, حيث إف  Tكقيمة  Fف قيمة أمعنى ذلؾ  Sig < 0.05 ف قيمةأكما ,  خر لمصرؼ بغدادآلالشامؿ ا

خر لمصرؼ آلالدخؿ الشامؿ ا%( ستؤدم الى زيادة 1متحققة بنسبة )مكاسب حيازة استثمارات غير زيادة نسبة 
ف المتغيرات المستقمة  يمكف أف تؤثر عمى المتغير التابع المتمثؿ أكيالحظ مما سبؽ %(, 1.625بنسبة )  بغداد

 ة البحث . عين خر لمصرؼ بغدادآلالدخؿ الشامؿ اب
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ة الثالثة :ـ 
َّ
 اختبار الفرضي

( يسػيـ فػي تخفػيض مخػاطر 9اف تطبيؽ معيػار االبػالغ المػالي الػدكلي )تنص الفرضيَّة الثالثة عمى اآلتي : )   
الفرضػػية مػػف خػػالؿ تكضػػيح  ىػػذه اختبػػار نتػػائج تكضػػيح كيمكػػف (,بشػػكؿ كبيػػر مػػع المتغيػػرات المسػػتقمة   فاالئتمػػا

 (ANOVA)ممخص النمػكذج المتضػمف معامػؿ االرتبػاط كمعامػؿ التحديػد فضػالن عػف االسػتعانة بتحميػؿ التبػايف 
 . أدناه( 19) رقـ ككذلؾ احتساب معامالت النمكذج, ككما مكضح بالجدكؿ (F)مف خالؿ اختبار 

 ( نتائج اختبار الفرضية الثالثة22جدكؿ )

 انًتغٛراخ انًطتمهح
 يهخص انًُٕرج

تحهٛم انتثاٍٚ 

(ANOVA) 
 انًتغٛر Coefficientsانًؼايالخ 

 انتاتغ
R R

2
 F Sig.F ᵝi T Sig.T 

انتغٛر فٙ انمًٛح 

انؼادنح نهًٕخٕداخ 

 انًانٛح

0.702 0.493 5.249  0.033   2.278 3.168  0.029  

تخفيض 
مخاطر 
تقمبات 
القيمة 
 العادلة 

خطائر حٛازج غٛر 

  خالضتثًارايتحممح 

 يتحفع تٓا

0.698 0.487 5.185 0.026 3.269 4.151 0.042 

فرٔلاخ ترخًّ ػًالخ 

 اخُثٛح 
0.175 0.031 2.331 0.004 0.828 1.743 0.017 

يكاضة حٛازج 
اضتثًاراخ غٛر 

 يتحممّ
0.655 0.429 4.568 0.029 3.159 3.956 0.036 

 .  (SPSS-25): إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي  المصدر

 التغير في القيمػة العادلػة لممكجػكدات الماليػة بيفR  االرتباط معامؿ قيمة يالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله, إف   
 عالقػػة ىػػي المتغيػػريف ىػػذيف بػػيف العالقػػة فأ الػػى يشػػير كىػػذا( 0.702) بمغػػت قػػد فك تخفػػيض مخػػاطر االئتمػػا

Rالتحديػػد  معامػػؿ قيمػػة بمغػػت كمػػا طرديػػة, ارتبػػاط
 فػػي التبػػايف مػػف( %49.3) مقػػداره مػػا يفسػػر كىػػذا (0.493) 2

معنكيػة كبالتػالي  Tكقيمػة  Fف قيمػة أمعنػى ذلػؾ  Sig < 0.05 ف قيمػةأكمػا , تخفػيض مخػاطر االئتمػاف صػافي
 عمػى القيمػة العادلػة لممكجػكدات الماليػةالتغيػر فػي  إحصػائية داللػة ا ذ ان تػأثير  قبػكؿ الفرضػية التػي تقػكؿ بػأف ىنػاؾ

%( سػتؤدم الػى 1بنسبة ) التغير في القيمة العادلة لممكجكدات المالية, حيث إف زيادة  تخفيض مخاطر االئتماف
خسػائر حيػازة غيػر  بػيفR   االرتبػاط معامػؿ ف قيمػةأ. كما , %(2.278بنسبة ) تخفيض مخاطر االئتمافزيادة 

 بػيف العالقػة إف الػى يشػير كىػذا( 0.698) بمغت قد تخفيض مخاطر االئتمافك  بيا متحققة الستثمارات  متحفظ
Rالتحديػد  معامػؿ قيمػة كبمغػت كمػا طردية, ارتباط عالقة ىي المتغيريف ىذيف

 مقػداره مػا يفسػر كىػذا (0.487) 2
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كقيمػة  Fمعنػى ذلػؾ إف قيمػة  Sig < 0.05 ف قيمػةأكمػا , تخفػيض مخػاطر االئتمػاف فػي التبايف مف( 48.7%)
T  ,( سػػػتؤدم الػػػى زيػػػادة 1بنسػػػبة ) خسػػػائر حيػػػازة غيػػػر متحققػػػة السػػػتثمارات  مػػػتحفظ بيػػػاف زيػػػادة أ إذمعنكيػػػة%

فركقػػات ترجمػػو عمػػالت  بػػيفR   االرتبػػاط معامػػؿ ف قيمػػةأك . %( 3.269بنسػػبة )  تخفػػيض مخػػاطر االئتمػػاف
 ىػي المتغيػريف ىػذيف بػيف العالقػة إف الػى يشػير كىػذا( 0.175) بمغػت قػد تخفيض مخػاطر االئتمػافعمى اجنبية 
Rالتحديػد  معامػؿ قيمػة بمغػت كمػا طردية, ارتباط عالقة

 التبػايف مػف( %3.1) مقػداره مػا يفسػر كىػذا (0.031) 2
إف زيػػادة  إذمعنكيػػة,  Tكقيمػػة  Fمعنػػى ذلػػؾ إف قيمػػة  Sig < 0.05 كمػػا إف قيمػػة,  تخفػػيض مخػػاطر االئتمػػاف

ف قيمػػػة. %( 0.828) تخفػػػيض مخػػػاطر االئتمػػػاف%( سػػػتؤدم الػػػى زيػػػادة 1)عمػػػالت اجنبيػػػة  ةفركقػػػات ترجمػػػ  كا 
( 0.655) بمغػت قػد تخفػيض مخػاطر االئتمػافمتحققػة ك مكاسب حيازة استثمارات غير  بيفR   االرتباط معامؿ
Rالتحديػػد  معامػػؿ قيمػػة بمغػػت كمػػا طرديػػة, ارتبػػاط عالقػػة ىػػي المتغيػػريف ىػػذيف بػػيف العالقػػة فأ الػػى يشػػير كىػػذا

2 
 > Sig كمػا إف قيمػة,  تخفػيض مخػاطر االئتمػاف فػي التبػايف مػف( %42.9) مقػداره مػا يفسػر كىػذا (0.429)

متحققػػة الػػى مكاسػػب حيػػازة اسػػتثمارات غيػػر إف زيػػادة نسػػبة  إذمعنكيػػة,  Tكقيمػػة  Fف قيمػػة أمعنػػى ذلػػؾ  0.05
كيالحػػظ ممػػا  %( .3.159بنسػػبة ) تخفػػيض مخػػاطر االئتمػػاف%( سػػتؤدم الػػى زيػػادة 1بنسػػبة ) إجمػػالي األصػػكؿ

 عينة الدراسة  . تخفيض مخاطر االئتمافسبؽ إف المتغيرات المستقمة يمكف أف تؤثر الى المتغير التابع المتمثؿ ب
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 المبحث االوؿ

 االستنتاجات

 أوال: أهـ االستنتاجات التي تتعمؽ بالجانب النظري 

 القيمة العادلة .خسائر بسبب التقمبات في تعاني مف ىناؾ العديد مف الشركات في البيئة العراقية -1

أف أسػػػػػػتخداـ محاسػػػػػػبة التحػػػػػػكط يػػػػػػؤدم الػػػػػػى تجنػػػػػػب المخػػػػػػاطر التػػػػػػي تكاجييػػػػػػا الكحػػػػػػدة االقتصػػػػػػادية  مػػػػػػف  -2
غيرىػػػػػا كبػػػػػذلؾ يػػػػػتـ االعتػػػػػراؼ بػػػػػالتغييرات فػػػػػي قيمػػػػػة االداة الماليػػػػػة لممشػػػػػتقات  أسػػػػػتخداميا المشػػػػػتقات الماليػػػػػة اك

 بنفس الفترة لألعتراؼ بالمتغيرات في البند الذم  يتـ التحكط مف اجمة 

تفتقػػػػػر الػػػػػى الجػػػػػكدة فػػػػػي االبػػػػػالغ المػػػػػالي النيػػػػػا تعتمػػػػػد عمػػػػػى المعمكمػػػػػات الماليػػػػػة الكحػػػػػدات االقتصػػػػػادية أف -3
محاطػػػػػػة بالعديػػػػػػد مػػػػػػف المخػػػػػػاطر الف الكشػػػػػػكفات الماليػػػػػػة المقدمػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ فػػػػػػي الكشػػػػػػكفات الماليػػػػػػة لككنيػػػػػػا 

الكحػػػػػػدات االقتصػػػػػػادية تفتقػػػػػػر الػػػػػػى اليػػػػػػات التحػػػػػػكط مػػػػػػف مخػػػػػػاطر التقمبػػػػػػات فػػػػػػي اسػػػػػػعار العممػػػػػػة ممػػػػػػا يعػػػػػػرض 
 الشركات في المستقبؿ )لممخاطر ( 

لحمايػػػػػة الكحػػػػػدة االقتصػػػػػادية مػػػػػف الخسػػػػػائر المحاسػػػػػبة عػػػػػف التحػػػػػكط تقػػػػػـك عمػػػػػي مجمكعػػػػػة مػػػػػف االجػػػػػراءات  -4
 المتكقعة. 

كيعتمػػػػػد عمػػػػػى مػػػػػدل اسػػػػػتخداـ (7يػػػػػتـ كفػػػػػؽ معيػػػػػار االبػػػػػالغ المػػػػػالي رقػػػػػـ )االفصػػػػػاح عػػػػػف االدكات الماليػػػػػة -5
 مف قبؿ الكحدة االقتصادية.  االدكات المالية 

فػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشكفات المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالية بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطبيؽ محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسبة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمغ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا تػػػػػػػػػػػػػػػزداد جػػػػػػػػػػػػػػػكدة االربػػػػػػػػػػػػػػػاح  -6
 التحػػػػػػػػػػػػػكط في الكحػػػػػػػػػػػػػػػدات العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراقية .

ة المتػػػػػػػػػػػػػحققة مػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػند المتػػػػػػػػػػػػػػػحكط لػػػػػػػػػو أف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطبيؽ محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسبة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكط سػػػػػػػػػػػػيجعؿ الخسػػػػػػػػػػػػػػػػػػار -7
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجنب تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؿ المكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحققة مػػػػػػػػػػػف اداة التحػػػػػػػػػػػكط كبالعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ممػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػؤدم الػػػػػػػػػػػى تػػػػػ

 ب خسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة لمكحدة .المػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاطر التي كانت قد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسب
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 أهـ االستنتاجات التي تتعمؽ بالجانب العممي . ثانيا:

في ىذه الفقرة سكؼ يتـ تقديـ مجمكعة مف االستنتاجات التي تكصمت الييا الباحثة مف خالؿ الجانب التطبيقي 
لمدراسة في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ الييا مف خالؿ تحميؿ البيانات كالمعمكمات كفؽ االساليب االحصائية 

  -المتبعة , كيمكف تمخيص تمؾ االستنتاجات بالنقاط االتية :

 تقمبات القيمة العادلة التي اشارت نتائج الدراسة الى تعرض المصارؼ عينة الدراسة الى الكثير مف مخاطر -1
ينعكس عمى استمراريتيا , كلذلؾ يعد التحكط احد االستراتيجيات التي تستخدميا المؤسسات المالية إلدارة 

 المخاطر كالتقميؿ منيا.

( عمى قياس االدكات المالية عند قياس القيمة العادلة مف خالؿ 9المالي رقـ)اعتمد المعيار الدكلي لإلبالغ  -2
 الربح كالخسارة اك القيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ االخر.

( يعتمد عمى  مبدأ القيمة العادلة في قياس االستثمارات كىذا 9أف المعيار الدكلي لإلبالغ المالي الدكلي رقـ)-3
لية نشطة في استخداـ االدكات المالية  تكفر المعمكمات الالزمة لتقييـ البنكد المحاسبية يتطمب تكفر اسكاؽ ما

 لتكضيح صكرة الكضع المالي لمكحدة االقتصادية.

اكضحت النتائج أف النظاـ المالي لممصارؼ عينة الدراسة ال يمبي متطمبات التحكط, اذ يتطمب ذلؾ  -4
 طر الناشئة عف األدكات المالية.االفصاح كالقياس ألنشطة التحكط كالمخا

نتيجة التغيير في االسعار نتيجة  تقمبات القيمة العادلة تعرض المصارؼ التجارية عينة الدراسة الى مخاطر -5
 عدـ اعتمادىا عمى مبدأ التحكط.

س صكرة النظاـ المالي لممصارؼ عينة الدراسة يعتمد عمى التكمفة التاريخية في تقييـ االستثمارات مما يعك -6
 مضممة عف القيمة الفعمية ليذه االستثمارات .

(  ادل الى التكصؿ لمقيمة العادلة 9اعتماد القياس االدكات المالية كفؽ معيار الدكلي لإلبالغ المالي رقـ) -7
( دينار, كنتيجة التغيير في القيمة العادلة لالسيـ 68341213819لالستثمارات طكيمة االجؿ بفارؽ سمبي بمغ)

 يعرض المصرؼ لمخاطر التقمبات في اسعار االسيـ.مما 

عدـ كجكد خبرة لدل العامميف في المصارؼ عينة الدراسة في استخداـ كتطبيؽ المعيار الدكلي لإلبالغ المالي -8
( ككذلؾ كيفية استخداـ التقنيات المالية الحديثة كالذم يعكس ضعؼ التدريب الالـز لمعامميف في ىذا 9رقـ)

 المجاؿ.
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 ية الناجمة عف تقمبات اسعار االسيـ .  قب عمى المصرؼ اتخاذ استراتيجية أدارة المخاطر السك يج-9

يجب عمى المصرؼ تصنيؼ االستثمارات طكيمة االجؿ )قطاع الخاص( بأعتماد نمكذج االعماؿ الى -10
  .استثمارات محتفظ بيا بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ اآلخر

تقمبػػػػػػػات ( لمكاجيػػػػػػػة مخػػػػػػػاطر 9أف تطبيػػػػػػػؽ محاسػػػػػػػبة التحػػػػػػػكط كفػػػػػػػؽ معيػػػػػػػار االبػػػػػػػالغ المػػػػػػػالي الػػػػػػػدكلي ) -11
فػػػػػػػي المصػػػػػػػارؼ العراقيػػػػػػػة يػػػػػػػؤدم الػػػػػػػى تجنػػػػػػػب المخػػػػػػػاطر التػػػػػػػي كانػػػػػػػت قػػػػػػػد تسػػػػػػػبب بخسػػػػػػػارة  القيمػػػػػػػة العادلػػػػػػػة 

 لممصارؼ عينة البحث . 

يد احتمالية التعثر باالجؿ عدـ االستعانة بتجارب الخبراء كالمختصيف بمجاؿ المخاطر االئتمانية لتحد-12
 القصير كالطكيؿ كالتحكط ليا .

(تطرقػػػػػػػػت الػػػػػػػػى المحاسػػػػػػػػبة عػػػػػػػػف العمميػػػػػػػػات بالعممػػػػػػػػة االجنبيػػػػػػػػة 4القاعػػػػػػػػدة المحاسػػػػػػػػبية المحميػػػػػػػػة رقػػػػػػػػـ ) -13
كترجمػػػػة القػػػػكائـ الماليػػػػة اال انيػػػػا لػػػػـ تتطػػػػرؽ الػػػػى التحػػػػكط االدارة مخػػػػاطر االئتمػػػػاف فػػػػي اسػػػػعار الصػػػػرؼ كىػػػػي 

 البيانات المالية لممصارؼ عينة البحث .تنعكس  بذلؾ سمبا عمى 

كفػػػػػػؽ المعيػػػػػػػار   تقمبػػػػػػات القيمػػػػػػة العادلػػػػػػة تكاجػػػػػػو المصػػػػػػارؼ العراقيػػػػػػة صػػػػػػعكبات فػػػػػػي قيػػػػػػاس مخػػػػػػاطر  -14
انػػػػػػات  تفصػػػػػػػيمية لكػػػػػػػؿ كجػػػػػػكد نظػػػػػػػاـ الكتركنػػػػػػي متخصػػػػػػػص كعػػػػػػػدـ كجػػػػػػكد قاعػػػػػػػدة بي ( لعػػػػػػػدـIFRS9الػػػػػػدكلي )

ائتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفي 
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 المبحث الثاني

 التوصيات

  التي توصمت اليها الباحثة .  التوصياتأهـ 

( مف خالؿ قياـ 9ضركرة االىتماـ في مف قبؿ المصارؼ عينة الدراسة بالمعيار الدكلي لإلبالغ المالي رقـ)-1
 العامميف عمى كيفية تطبيقو كايضا كيفية التعامؿ مع التقنيات المالية الحديثة.المصارؼ بتدريب 

يتعيف عمى المصارؼ عينة الدراسة تبني استراتيجية كاضحة لمتحكط ضد مخاطر االئتماف لمحفاظ عمى -2
 االستمرارية .

ج استمارات محتفظ عمى المصارؼ عينة الدراسة تصنيؼ االستثمارات طكيمة االجؿ مف خالؿ اعتماد نمكذ-3
 بيا كفؽ القيمة العادلة كباعتماد الدخؿ الشامؿ االخر.

( تحديد طرؽ القياس لألدكات 9عمى المصارؼ عينة الدراسة كعند تطبيؽ المعيار الدكلي لإلبالغ المالي رقـ)-4
 المالية سكاء كانت بالقيمة العادلة اك بالتكمفة المطفأة.

تثبيت التغيرات الحاصمة في القيمة العادلة لمصكؿ المستثمرة  كالذم قد  يتعيف عمى المصارؼ عينة الدراسة-5
 .تقمبات القيمة العادلة ينعكس اليو التحكط التي تستخدميا المصارؼ لمكاجية مخاطر 

عمى المصارؼ عينة الدراسة مكاكبة التطكرات الحاصمة في النظاـ المحاسبي كبما يمكنيا مف تطبيؽ  -6
 ( بالشكؿ الذم يمكنيا مف مكاجية التقمبات في اسعار االسيـ.9الغ المالي رقـ)المعيار الدكلي لإلب

يتعيف عمى المصارؼ عينة الدراسة االفصاح عف االدكات المالية ككيفية استخدامو لتمؾ االدكات مف اجؿ -7
الحاصمة في التعرؼ عمى مستكل تطبيؽ االدكات المالية كنكعيا كمدل حداثتيا كقدرتيا عمى مكاكبة التطكرات 

 المحاسبة المكحدة.

في حاؿ أحتساب تمؾ القيمة عمى كفؽ الكحدات االقتصادية ىناؾ امكانية تطبيؽ تحكط القيمة العادلة في -8
 االسعار الجارية افضؿ مف عدـ التحكط .
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خالؿ  (مفIFRS9ضركرة أف يعتمد االبالغ المالي في البيئة العراقية عمى معايير االبالغ المالي الدكلية )-9
تقديـ معمكمات عف المخاطر كاساليب التحكط مف المخاطر التي قد تكاجو الكحدة كتساعد متخذ القرار عمى 

 اتخاذ القرارات الرشيدة .

 لمتحكط كاضحة استراتيجية تبني الدراسة عينة المصارؼ عمى يتعيف-ة تكافر معمكمات مالية كغير ضركر -10
 . االستمرارية عمى لمحفاظتقمبات القيمة العادلة  مخاطر ضد

المصرفي  تقمبات القيمة العادلة تحديد مخاطر ك يؿ ػػػػػػػة لتحمػػػات ذات جكدة عاليػػػػظاـ معمكمػػػػػضركرة تكفير ن-11
 بدقة . 

 تقمبات القيمة العادلة اطر ػػػػػػػػحديد كقياس مخػػػػػػػ(لتIFRS9ؽ معيار االبالغ المالي  الدكلي )ػػػػػػػػضركرة تطبي-12
 المتكقعة .

 تدفقاتػػػػػػػػػال عف كطػػػػػكالتح عادلةػػػػػػػػال القيمة عف التحكط كىي التحكط عالقات انكاع الى التكصؿ ينبغي -13
 .  اراتػػػػػػػػاالستثم افيػػػػػػص عف حكطػػكالت ديةػػػػػػػالنق

 القيمة االكلي قياسػػػػػػػػػال اليةعندػػػػػػػػػػػالم االدكات ياسػػػػػػػػػػػق عمى عيارػػػػالم يعتمد اف   يجب قياسات عدة ىناؾ -14
 . اسػػػػػػػػػػلمقي اػػػػػػػػاساس بكصفيا عادلةػػػػػػػػال

 ( كأعادة قياس االدكات المالية بالقيمة العادلة .9ضركره تبني تطبيؽ معيار االبالغ المالي الدكلي رقـ ) -15

 محتفظ استمارات نمكذج اعتماد خالؿ مف االجؿ طكيمة االستثمارات تصنيؼ الدراسة عينة المصارؼ عمى -16
 .االخر الشامؿ الدخؿ كباعتماد العادلة القيمة كفؽ بيا

 القياس طرؽ تحديد( 9)رقـ المالي لإلبالغ الدكلي المعيار تطبيؽ كعند الدراسة عينة المصارؼ عمى-17
 كمكاجيتيا االئتماف مخاطر لتحديد دقيقة مالية.المطفأة بالتكمفة اك العادلة بالقيمة كانت سكاء المالية لألدكات
 .المصرفي العمؿ كسالمة اماف يضمف صحيح عممي أساس عمى بناءا

الكشكفات المالية المقدمة مف قبؿ الكحدات تفتقر الى آليات التحكط مف مخاطر تقمبات في االسعار  أف -18
مما يعرض الخطط المستقبمية لمكحدة االقتصادية لممخاطر .
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 المراجع: 

 القرآف الكريـ -اوال

 المصادر

 :القوانيف والتقارير والوثائؽ أوال

( نقابة IFRS( مؤسسة المعايير الدكلية ألعداد التقارير )IFRSالمعايير الدكلية لمتقرير المالي ) .1
( جميكرية العراؽ مف خالؿ مؤسسة المعايير الدكلية ألعداد التقارير IUAAالمحاسبيف ك المدققيف )

 .2018))639( رقـ اإليداع IFRSالمالية )
(( الييئة السعكدية لممراجعيف ك IFRS( ألعداد التقارير المالية IFRSالمعايير الدكلية لمتقرير المالي) .2

 . (2020,) المحاسبيف
( نقابة IFRS( مؤسسة المعايير الدكلية ألعداد التقارير )IFRSالمعايير الدكلية لمتقرير المالي ) .3

ؽ مف خالؿ مؤسسة المعايير الدكلية ألعداد التقارير ( جميكرية العراIUAAالمحاسبيف ك المدققيف )
 . 2016) ),  640( رقـ اإليداع IFRSالمالية )

( الييئة السعكدية لممراجعيف ك (IFRS( ألعداد التقارير المالية IFRSالمعايير الدكلية لمتقرير المالي) .4
 (2021) .,3151المحاسبيف رقـ اإليداع 

(نقابة IFRS(مؤسسة المعايير الدكلية العداد التقارير المالية )IFRS) المالي المعايير الدكلية لمتقرير .5
(جميكرية العراؽ بأذف مؤسسة المعايير الدكلية العداد التقارير المالية IUAAالمحاسبيف كالمدققيف )

(IFRS( )(2016  
صدارات االخرل المعايير الدكلية لمتقرير المالي المعتمد في المممكة العربية السعكدية كالمعايير كاال .6

المعتمدة مف الييئة السعكدية لممراجعيف كالمحاسبيف ,الييئة السعكدية لممراجعيف كالمحاسبيف _طبعة 
 .2021_الرياض ,3

 (.2003المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف ,المعايير الدكلية العداد تقارير مالية ) .7

 

 

 



 
 

 ............................................................................... المصادر والمراجع
 

 

   ) 425  (   
 

 ا:الكتبثاني

االستثمارم ,داراليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ,عماف آؿ شبيب,دريد كامؿ ,االستثماركالتحميؿ  .1
 .2009,االردف ,

("معايير التقارير المالية الدكلية "الطبعة االكلى ,الثراء لمنشر كالتكزيع 2008جعارات ,خالد جماؿ ) .2
 ,عماف .

صفاء  ("معايير التقارير المالية الدكلية _معايير المحاسبة الدكلية "دار2015جمعة ,احمد حممي ,) .3
 لمنشر كالتكزيع ,الطبعة االكلى ,االردف .

("المدقؽ الخارجي مالقيـ العادلة "دراسة تحميمية 2007جمعة ,احمد حممي كخنقر ,مؤيد ) .4
 ,االردف . 4العدد  3استطالعية في مكاتب التدقيؽ االردنية الكبرل "المجمة االردنية ,المجمد 

 تداكؿ "دار الصفاء لمنشر كالتقسيـ ,عماف . ("محاسبة أدكات قابمة لم2010جمعة,أحمد حممي) .5
حسف تكفيؽ عبد الرحيـ يكسؼ "االدارة المالية الدكلية كالتعامؿ بالعمالت االجنبية"طبعة االكلى دار  .6

 .2004صفاء لمنشر كالتكزيع ,عماف ,
الحسناكم, سالـ صالؿ ك الشرع, عقيؿ شاكر, إدارة المخاطر المالية ك المصرفية, دار نيبكر  .7

 .2020باعة ك النشر ك التكزيع,العراؽ ,بغداد شارع المتنبي ,لمط
("مكسكعة معايير المحاسبة الدكلية "الجزء الثالث االدكات المالية 2006حماد ,طارؽ عبد العاؿ ) .8

 "الدار الجامعية االسكندرية .
"الدار  المحاسبة عف القيمة العادلة–( "المدخؿ الحديث في المحاسبة 2003حماد ,طارؽ عبد العاؿ) .9

 الجامعية االسكندرية .
(,"معايير المحاسبة كاالبالغ المالي الدكلي الجكانب 2009حميدات ,محمد ناصر ابك ناصر ) .10

 ,عماف .670, صفحة  2النظرية كالعممية "طبعة 
حميدات, جمعة, أبك نصار, محمد, معيار المحاسبية كاإلبالغ المالي الدكلية الجكانب النظرية  .11

 2018النشر المكتبة الكطنية, عماف األردف ,كالعممية دار 
 ("أدارة المخاطر في المصارؼ االسالمية ".2007لدركبي ,محمد سييؿ )ا .12
("الجديدفي المعالجات المحاسبية لشيرة المحؿ كاالصكؿ غير المممكسة 2003دىمش,نعيـ ) .13

 االردف . 53-52االخرل "مجمة المدقؽ,العدد
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,ميثاؽ ىاتؼ كجكاف ,حيدر خضير كفارس ,عمي الربيعي ,حاكـ محسف كالفتالكم  .14
أحمد"المشتقات المالية )عقكد المستقبميات ,الخيارات ,المبادالت (الطبعة االكلى ,دار اليازكرم 

 .2011العممية لمنشر كالتكزيع ,عماف ,االردف ,
ردف مضاف زياد"مبادئ االستثمار المالي الحقيقي"الطبعة الرابعة دار كائؿ لمنشر ,عماف ,االر  .15

,2007   . 
شكرم ماىر كنج كعكض ,مركاف "المالية الدكلية العمالت االجنبية كالمشتقات المالية بيف نظرية  .16

 .2004كالتطبيؽ "الطبعة االكلى ,معيد الدراسات المصرفية ,عماف ,االردف 
ف عقؿ ,سعيد جمعو "أدارة المشتقات المالية "الطبعة االكلى ,دار االثراء لمنشر كالتكزيع ,عما .17

 .2012,االردف ,
,المحاسبة في المنشأت المالية في ظؿ النظاـ المحاسبي 2013الغباف ,ثائر صبرم محمكد , .18

 المكحد لممصارؼ كشركات التأميف العراقية ,الطبعة االكلى ,العراؽ .
,دار جميرا لمنشر كالتكزيع ,الطبعة االكلى Us GAAPالى  IFRSليزا كيفرك,أدارةالتحكؿ مف   .19

 ـ.2016,
("فعالية القياس المحاسبي لمقيمة العادلة في ضكء المعيار االمريكي 2009ميجي,ىشاـ )الم .20

(باالشارة الى االزمة العالمية "مجمة الدراسات كالبحكث التجارية ,جامعة بنيا ,المجمد 157)
 ,العدد االكؿ . 29

رة لمنشر كالتكزيع مكسى , شقيرم نكرم , ادارة المشتقات المالية , اليندسة المالية  , دار المسي .21
 . 2015كالطباعة عماف , االردف , الطبعة االكلى , 

 .2002ىندم ,منير أبراىيـ "أدارة االسكاؽ المنشأت المالية "منشأة المعارؼ ,االسكندرية  .22
ىندم,أبراىيـ ىندم "االسكاؽ المحاضرةكالمستقبمية أسكاؽ االكراؽ المالية كاسكاؽ االختياركأسكاؽ  .23

( االكاديمية العربية لمعمـك المالية كالمصرفية ,عماف ,االردف 1994) 2المستقبمية" الطبعةالعقكد 
 .370,ص
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 ثالثا :الرسائؿ واالطاريم 

("تأثير استخداـ القيمة العادلة عمى المؤشرات المالية في المؤسسة االقتصادية 2017حمدم ,فمة ) .1
 .11تخصص محاسبة ,جامعة بسكره ,ص"مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة دكتكراه 

(,"تكمفة االئتماف المصرفي كقياس مخاطرة بالتطبيؽ عمى احد المصارؼ التجارية 2004خطيب ,مناؿ) .2
 السكرية ",رسالة ماجستير ,جامعة حمب ,سكريا .

("اثر االفصاح بأستخداـ مفيكـ القيمة العادلة في ضكء 2008السعيد ,معتز اميف عبد المجيد ) .3
ت في معايير االبالغ المالي  الدكلي عمى االبالغ المالي في شركات التأميف االردنية "اطركحة التغييرا

دكتكراه غير منشكرة ,كمية الدراسات االدارية كالمالية العميا ,جامعة عماف العربية لمدراسات  العميا كمية 
 الدراسات العميا ,عماف ,االردف .

دراسة تطبيقية –الفصاح المحاسبي لالنشطة خارج الميزانية ,القياس كا2005الشماـ,ماىر عمي حسيف, .4
 في بعض المصارؼ العربية كاالجنبية ,اطركحة دكتكراه, الجامعة المستنصرية ,بغداد .

 9الشيخمي , سجى اكـر عبد الرزاؽ , جكدة االبالغ المالي لممصارؼ العراقية في ظؿ تبني معيار  .5
ركحة دكتكراه غير منشكرة , جامعة بغداد , كمية االدارة كانعكاسيا عمى قرارات المستثمريف , اط

 . 22,  2021كاالقتصاد , العراؽ , 
(دكر تداكؿ المشتقات المالية في تمكيؿ أسكاؽ راس الماؿ .دراسة حالة سكؽ 2015العيساكم,سياـ ) .6

عمـك  راس الماؿ الفرنس م ,أطركحة دكتكراة ,جامعة محمد /كمية العمكـ االقتصادية ك التجارم ك
 .التيسير قسـ العمـك االقتصادية

الغنيماكم ,أساكر شاكر محمكد, تأثير تطبيؽ المحابة عف التحكط عمى كفؽ معيار اإلبالغ المالي رقـ  .7
 2020في النظاـ المحاسبي لممصارؼ , رسالة ماجستير ,جامعة كاسط, كمية اإلدارة ك االقتصاد, 9

المالية كأدكات لمتحكط التعاقدم تجاه المخاطر المالية كمدل ("دكرالمشتقات 2013غيا,دانيا أبراىيـ ) .8
امكانية تطبيقيا في المصارؼ السكرية "رسالة ماجستير ,جامعة دمشؽ ,كمية االقتصاد قسـ المصارؼ 

 كالتأميف .
(,"العمميات المصرفية كادارة المخاطر "جامعة البكيرة ,كمية العمكـ االقتصادية 2014فرج, شعباف ,) .9

 ية كعمـك التسير . كالتجار 
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(دراسة تحميمة مقارنة لبعض معايير المحاسبة الدكلية كالسعكدية االسالمية 2010القرم مراـ محمد ) .10
 "رسالة ماجستير جامعة الممؾ بف عبد العزيز السعكدية .

( بعنكاف تأثير تطبيؽ محاسبة التحكط عف تغيرات أسعار صرؼ العممة 2018محمد, محمد جاسـ, ) .11
 ي جكدة اإلبالغ المالي, رسالة ماجستير جامعة بغداد, كمية اإلدارة كاالقتصاد قسـ المحاسبة.األجنبية ف

( دراسة القيمة العادلة ك تأثيرىا في جكدة التقارير المالية ,دراسة حالو رسالة 2015كردة ,حسكني ) .12
تيسير ,قسـ العمـك ماجستير جامعة عبد العزيز بف باريس ,كمية العمكـ االقتصادية التجارية ك عمكـ ال

 المالية ,كالمحاسبية.
(,"أثر تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة لألدكات المالية عمى عكائد 2011يكنس,خالد عبد الرحمف جمعة ) .13

 االسيـ "دراسة تحميمية لمشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية .

 البحوث والدوريات :عا برا

("معاييرالمحاسبية االبالغ المالي الدكلية التدفقات النقدية 2014)أبك نصار,محمد كحميدات ,جمعة  .1
كالقيمةالسكقية لألسيـ"مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز االقتصاد كاالدارة ,المجمد 

 .39-23,ص2,العدد25
 .1998أسعد ,رياض"برنامج المشتقات المالية "االكاديمية العربية لمعمـك المالية كالمصرفية ,عماف , .2
أتحادالمصارؼ –ثي ,نضاؿ"اليندسة المالية كأىميتيا بالتسبة لمصناعة المصرفية العربية البرغك  .3

 . 1996العربية "
("اثر استخداـ المحاسبة عف القيمة العادلة عمىدقة التنبؤات 2017الجرؼ ,ياسر احمد السيد محمد ) .4

-S JSS  5(1,)341   -المحاسبية "دراسة نظرية كميدانية ,مجمة المحاسبة كالمراجعة 
 مصر.–,جامعة بني سكيؼ 390

("المعمكمات المتعمقة بمعاييرمحاسبة القيمة العادلة المالئمة كالمكثكقية 2012جعارات,اسامة عمر ) .5
كمشكالت التطبيؽ"مراجعة بحثية تاريخية لنتائج االبحاث في االسكاؽ المالية ,مجمة كمية بغداد 

 ,كمية بغداد لمعمـك االقتصادية . 207-190(29لمعمـك االقتصادية  الجامعة ,)
("كاقع تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية 2016زرقكف,محمد ,كبف يدير ,فارس) .6

الجزائرية "دراسة ميدانية لفئتيف :فئة المؤسسات االقتصادية في البكرصة الجزائرية كفئة االكاديميف 
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( ,جامعة قاصدم مرباح 4)3ة االقتصادية كالمينييف المحاسبيف ,المجمة الجزائرية لمتنمي
 كرقمة,الجزائر .

("االتجاىات المحاسبية الحديثة في تقييـ المكجكدات "معيار المحاسبة الدكلي 2003السعافيف ,ىيثـ ) .7
,ص 53(كاثرىا عمى القرارات االستثمارية الشركات التأميف ,مجمة المدقؽ ,العدد 40(كرقـ )39رقـ )
52-53. 

("معايير المحاسبة الدكلية المعدلة كالمعايير الدكلية لإلبالغ المالي "كرشة 2005) السعافيف ,ىيثـ .8
 عمؿ مينية ,الجمسة الثانية ,عماف ,االردف . 

,"دكر المشتقات المالية عف المخاطرتذبذب العممة االجنبية في تعزيز  2017سمماف ,عامر محمد , .9
,كمية االدارة كاالقتصاد ,جامعة بغداد جكدة االرباح ,مجمة العمـك االقتصادية كاالدارية 

 . 24,المجمد 104,العدد
( "أدارة المخاطر أسعار الصرؼ 2013شكرجي,أعتصاـ جابر ,العامرم ,محمد عمي أبراىيـ, ) .10

–االجنبي بأستخداـ أدكات التحكط المالي "درسة تحميمة تطبيقية ,مجمة الدراسات المحاسبية كمالية 
 الفصؿ الثاني . -23العدد

( ,"االلتزاـ بمتطمبات المعيار الدكلي لتقارير االبالغ المالي "مؤتمر 2017طارؽ حسف عامر ,) .11
 أتحاد المصارؼ العربية ,شـر الشيخ .

("القياس كاالفصاح المحاسبي لصافي االصكؿ المحاسبية بأستعماؿ 2014عالكم,خضير مجيد) .12
مساىمة مختمطة ,مجمة –اد االنشائية مبدأالقيمة العادلة "بالتطبيؽ عمى شركة بغداد النتاج المك 

 .6,العدد22جامعة بابؿ ,العمـك االنسانية ,المجمد 
(  "المشتقات المالية في اطار معايير المحاسبية الدكلية 2010الكبيسي ,عبد الستار عبد الجبار) .13

 كاالزمة المالية العالمية الحالية "
ي في ترقية أداء المصارؼ "كرقة بحثية (,"دكر االستعالـ االئتمان2011محمد ,عبداهلل الحسف ) .14

 ,مجمة المصرفي العدد الثاني كالستكف ,أصدارات بنؾ السكداف المركزم .
 9("دراسة تحميمية لالثار المترتبة عمى تبني2017محمد,صالح عمي احمد,محجكب عبد اهلل ) .15

IFRF قتصادية كاالدارية عمى السياسات االئتمانية كالتمكيمية لممصارؼ  العربية "مجمة العمكـ اال
 .26-1(ص9(,العدد)1كالقانكنية ,المجمد )
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("معايير المحاسبة الدكلية كاالزمات المالية العالمية "دار التعميـ 2016مطاكع,السعيد مطاكع) .16
 الجامعي ,االسكندرية ,مصر . 

المالية ("اثر تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة عمى المكثكقية كمالئمة معمكمات القكائـ 2013النجار,) .17
الصادرة عف شركات المساىمة العامة الفمسطينية "دراسة تطبيقية مف كجو نظر مدققي الحسابات 

 .4,ص  3,العدد9كمديرم المالييف ,المجمة االردنية في ادارة االعماؿ ,المجمد 
(, "أثر قياس الخسائر االئتمانية كفقا لممعايير المحاسبية كالضكابط 2016كفاء يكسؼ أحمد ,) .18

ابية ذات العالقة عمى جكدة المعمكمات المحاسبية في البنكؾ المصرية ,مجمة الفكر المحاسبي الرق
 كالمجمد العشركف , العدد الرابع ,كمية التجارة ,جامعة عيف شمس .
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 المصرؼ المتحد لالستثمار

 عائد السكؽ عائد السيـ المؤشر االغالؽ االفتتاح السنة  
2016 3.370 0.310 664.460 -0.04437 -0.25806 
2017 0.310 0.230 634.980 -0.06857 -0.60870 
2018 0.230 0.090 591.440 -0.02592 -0.22222 
2019 0.090 0.070 576.110 -0.00087 0.14286 
2020 0.070 0.080 575.610 -0.02913 -0.00384 

 
 
 
 

 
 مصرؼ الشرؽ االوسط العراقي لالستثمار

 عائد السكؽ عائد السيـ المؤشر االغالؽ االفتتاح السنة 
2016 0.510 0.430 510.230 0.057 -0.186 
2017 0.430 0.350 539.470 0.050 -0.629 
2018 0.350 0.130 566.470 -0.010 -0.231 
2019 0.130 0.100 560.730 0.000 0.200 
2020 0.100 0.120 561.010 -0.063 -0.040 
 
 
 
 
 

 
  

 مصرؼ الخميج التجاري
 عائد السكؽ عائد السيـ المؤشر االغالؽ االفتتاح السنة  

2016 0.510 0.450 551.220 -0.074 -0.133 
2017 0.460 0.390 510.230 0.057 -0.513 
2018 0.390 0.190 539.470 0.050 -0.263 
2019 0.190 0.140 566.470 -0.010 0.000 
2020 0.140 0.140 560.730 -0.029 0.000 

 

 

 



 

 

 II 

 

  
 المصرؼ التجاري العراقي

 عائد السكؽ عائد السيـ المؤشر االغالؽ االفتتاح السنة  
2016 0.420 0.480 664.460 -0.044 0.021 
2017 0.490 0.490 634.980 -0.069 -0.041 
2018 0.490 0.470 591.440 -0.026 -0.021 
2019 0.470 0.460 576.110 -0.001 -0.043 
2020 0.460 0.440 575.610 -0.167 -0.126 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 مصرؼ سكمر
 عائد السكؽ عائد السيـ المؤشر االغالؽ االفتتاح السنة  

2016 0.950 0.900 664.460 -0.044 0.000 
2017 0.900 0.900 634.980 -0.069 0.000 
2018 0.900 0.900 591.440 -0.026 -0.433 
2019 0.900 0.510 576.110 -0.001 -0.216 
2020 0.510 0.400 575.610 -0.053 -0.068 

   

 
 
 

 المصرؼ االهمي العراقي
 

 عائد السكؽ عائد السيـ المؤشر االغالؽ االفتتاح السنة
2016 0.550 0.410 607.010 -0.123 0.146 
2017 0.410 0.470 532.110 0.088 -0.277 
2018 0.470 0.340 579.060 0.006 0.794 
2019 0.340 0.610 582.440 -0.036 0.508 
2020 0.610 0.920 561.440 0.011 -0.016 

 
 
     

 
 
 



 

 

 III 

 
 

 مصرؼ 
 بغداد        

 
 
 
 

           
               

 عائد السكؽ عائد السيـ المؤشر االغالؽ االفتتاح السنة
2016 1.170 0.910 576.580 0.018 -0.330 
2017 0.900 0.610 587.220 -0.036 -0.525 
2018 0.610 0.290 566.140 0.010 0.034 
2019 0.290 0.300 571.550 0.016 0.367 
2020 0.300 0.410 580.540 -0.022 -0.049 

 
 
 
 
 

  
 مصرؼ اشكر

 عائد السكؽ عائد السيـ المؤشر االغالؽ االفتتاح السنة  
2016 0.430 0.340 561.440 -0.052 -0.118 
2017 0.340 0.300 532.110 -0.049 -0.233 
2018 0.300 0.230 506.150 -0.016 0.043 
2019 0.230 0.240 498.020 0.024 0.167 
2020 0.240 0.280 510.120 0.044 0.021 
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Abstract 

The research aims to study and analyze the hedging accounting and its 

importance in Iraqi banks, the research sample, to identify the application of the 

standard of international financial reporting (9) in Iraqi banks, and highlight the 

requirements of the financial reporting standard (9) for the purpose of facing the 

risks of credit in Iraqi banks, and the ability to apply the reporting standard 

International Finance (9) in Iraqi banks for the purpose of implementing 

hedging accounting, and keeping pace with Iraqi banks, the research sample of 

foreign banks, by adopting international accounting standards, including the 

standard of international financial reporting (9). Through the reality of financial 

reports and credit risks and not applying the financial reporting standard (9) 

regarding the hedging accountability to avoid credit risks facing banks, this 

message was concerned with studying the hedging accounting according to the 

financial reporting standard (9). The problem of the research was to apply the 

hedging mechanisms according to the standard Financial report (9) to confront 

the risks of credit, which may negatively affect its application in Iraqi banks. 

The importance of this research is highlighted by achieving the research goals in 

reaching a solution through the application of the financial reporting standard 

(9) to confront the risks of credit in Iraqi banks. 

The research community and sample of Iraqi companies listed in the Iraq Stock 

Exchange and the research sample: consisting of Iraqi banks was chosen. 

Accordingly, a group of the most important conclusions were reached by 

There are many companies and banks in the Iraqi environment to form losses 

due to fluctuations in foreign currency exchange rates. The use of hedging 

accounting leads to avoiding the risks faced by the economic unit from the use 

of financial derivatives or others, and 



 

 

 B 

thus the changes in the value of the financial instrument of derivatives are 

recognized in the same period to recognize the variables in the item that is 

undermined from the futures. 

 

The researcher reached the most important recommendations, including: 

The necessity of assuming the banks by the sample of the study in the 

international standard of financial reporting No. (9) through the establishment 

of banks to train the public on how to apply it and also how to deal with modern 

financial technologies, and banks must the study sample adopt a clear strategy 

to hedge against the risks of credit to keep the endeavor. The banks have a study 

sample of long -term investments by adopting a form of formats preserved in 

accordance with the fair value and by adopting other comprehensive income. 

. 
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