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 2انصفحت 
 

 :المستخلص

 

( ;) رقم المالً االبالغ معٌار تطبٌق وعدم االئتمان ومخاطر المالٌة التقارٌر واقع خالل من

 الرسالة هذه اهتمت فقد البنوك تواجه التً االئتمان مخاطر لتجنب التحوط بمحاسبة ٌتعلق فٌما

 الٌات بتطبٌق تمثلت البحث مشكلة(.;) المالً االبالغ لمعٌار وفقا التحوط محاسبة دراسة ب

 تطبٌقه على سلبا ٌإثر قد الذي االئتمان مخاطر لمواجهه(;) المالً االبالغ المعٌار وفق التحوط

 فً البحث اهداؾ تحقٌق خالل من البحث هذا اهمٌة تبرز حٌث. العراقٌة المصارؾ فً

 فً االئتمان مخاطر لمواجهه( ;) المالً االبالغ معٌار تطبٌق خالل من لحل التوصل

 . العراقٌة المصارؾ

 

 

Abstract: Through the reality of financial reports and credit risks and the 

failure to apply the financial reporting standard No. (9) with regard to 

hedge accounting to avoid the credit risks facing banks, this thesis was 

concerned with studying hedge accounting in accordance with the 

financial reporting standard (9). The research problem was the 

application of hedging mechanisms according to the standard Financial 

reporting (9) to confront credit risks, which may negatively affect its 

application in Iraqi banks. The importance of this research emerges 

through achieving the research objectives in reaching a solution through 

the application of the financial reporting standard (9) to confront credit 

risks in Iraqi banks. 
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 المقدمة                                                       

 من كثٌر مع تعاملها ان وبما االقتصادٌة القطاعات اسرع من ٌعتبر المصرفً القطاع ان

 المالٌة االدوات(;)الدولً المالً بالغاإل معٌارأثر الٌات التحوط وفق  الى ٌإدي مما الحاالت

 الفلسفة وان :3/3/423 من التطبٌق واجب اصبح المعٌار هذا وان االئتمان مخاطر لمواجهة

 مخاطر تعكس بطرٌقة المالٌة بالتحوطات المتعلقة المحاسبٌة االحكام  ترشٌد هو المعٌار هذا

 المخاطر تخفض االدارة لكون المالٌة التقارٌر ألعداد المتبع المحاسبٌة الوحدات قبل من االئتمان

 . البحث عٌنة قبل من المصارؾ قبل من اعدادها ٌتم التً المالٌة التقارٌر خالل من

 وألهمٌة,  العراقٌة المصارؾ فً المالً باإلبالغ تتعلق التً المشاكل من العدٌد لوجود ونظرا

 فً االئتمان مخاطر من للحد العراقٌة المصارؾ فً(;) الدولً المالً االبالغ  معٌار تطبٌق

 المالً االبالغ معٌار بها جاء التً التحوط الٌات تطبٌق خالل من البحث عٌنه المصارؾ

 من العراقٌة للمصارؾ المالٌة للوحدات والمطلوبات الموجودات حماٌة على نص الذي(;)

 التحوط ادوات بوصفها المالٌة المشتقات استخدام خالل من المحتملة االئتمان لمخاطر التعرض

 المحتملة الخسائر من المصارؾ لحماٌة المتخذة االجراءات من بمجموعه ٌتمٌز التحوط الن

 هناك الن المبدأ هذا اساس على قائمة التحوط عن المحاسبة فؤن مسبقا متخذة اجراءات مقابل

 ٌخفض التحوط والن االفتراضً االرباح تقلب احتمال من للحد الخسارة او الربح تإثر مخاطر

 خالل من البحث هذا فكره جاءت هنا ومن االئتمان مخاطر لمواجهه الدٌون تكلفة من اٌضا  

 فً االئتمان   مخاطر لمواجهه(;) الدولً المالً االبالغ معٌار وفق التحوط الٌات تطبٌق

 االطار على االول الفصل ركز حٌث فصل  فصول اربعه خالل من .العراقٌة المصارؾ

 المبحث خصص بٌنما البحث لمنهجٌة منة االول المبحث خصص مبحثٌن وتضمنت  المنهجً

 النظري للجانب خصص فقط الثانً الفصل اما الحالً البحث واسهام السابقة دراسات الثانً

.  وانواعه آلٌاته  للتحوط المفاهٌمً االطار االول المبحث: مباحث اربعة خالل  من للبحث

 التحوط تؤثٌر آلٌات الثالث المبحث.  االئتمانٌة للمخاطر المفاهٌمً االطار الثانً المبحث

 .  االئتمانٌة المخاطر(( IFRS9  بموجب

 فً( ;) الدولً المالً االبالغ معٌار وفق التحوط الٌات لتطبٌق خصص فقد الثالث  الفصل اما

 العراقٌة المصارؾ

 بمبحثٌن وذلك الباحثة الٌها توصلت التً والتوصٌات االستنتاجات استعرض الرابع الفصل اما

 فٌما والعملً النظري بالجانب المتعلقة والتوصٌات االستنتاجات االول المبحث  استعرض

 . الباحثة قدمتها التً للتوصٌات الثانً  المبحث خصص
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 االول المبحث                                    

 البحث منهجٌة                                    

 وفق البحث منهجٌة استعراض سٌتم لذا العلمً, البحث علٌة ٌتبنى الذي االساس المنهجٌة تعد

 :التالٌة الفقرات

 : البحث مشكلة: اوال

االئتمان  مخاطر على( ;) المالً االبالغ معٌار وفق  التحوط آلٌات أثر تمثلت البحث مشكلة ان

 من البحث مشكلة استعراض ٌمكن تقدم ومما العراقٌة المصارؾ فً تطبٌقه على سلبا ٌإثر الذي

 :التالً التساإالت خالل

 االئتمان مخاطر لمواجهة(  ;)رقم الدولً المالً االبالغ معٌار وفق التحوط آلٌات أثر ان هل-3

 .البحث عٌنه العراقٌة المصارؾ فً

 المصارؾ فً( ;)رقم الدولً المالً االبالغ معٌار وفق التحوط آلٌات ألثر امكانٌة هناك هل -4

 البحث؟ عٌنة العراقٌة

 : البحث أهداؾ: ثانٌا

 االهداؾ من مجموعه تحقٌق الى البحث ٌهدؾ المطروحة والتساإالت البحث مشكلة ضوء فً

 :لتحقٌقها الباحثة تسعى

 .البحث عٌنة العراقٌة المصارؾ فً واهمٌتها التحوط محاسبة وتحلٌل دراسة-3

 فً االئتمان مخاطر مواجهه لؽرض( ;) المالً االبالغ معٌار متطلبات على الضوء تسلٌط -4

 . العراقٌة المصارؾ

 :البحث اهمٌة:  ثالثا

  التحوط آلٌات أثر خالل من لحل التوصل فً البحث اهداؾ تحقٌق خالل من البحث اهمٌة تبرز

 المعالجة لؽرض العراقٌة المصارؾ فً االئتمان  مخاطر على( ;) المالً االبالغ معٌار وفق

 االحكام ترشٌد لؽرض التحوط محاسبة تطبٌق علً التركٌز خالل من المالٌة لألدوات المحاسبٌة

 وتطبٌق العراقٌة للمصارؾ المخاطر مواجهه خالل من المالٌة بالتحوطات المتعلقة المحاسبٌة

 .البحث عٌنة المصارؾ فً( ;) الدولً المالً االبالغ معٌار

 :البحث فرضٌة: رابعآ

 ورد ما على اجابة تمثل وهً التالٌة الفرضٌات صٌاؼة تمت واهدافها البحث مشكلة علً بناءآ

 تحاول التً واالحداث والظروؾ للعوامل مإقت تؽٌٌر تتمثل الفرضٌة ان باعتبار البحث بمشكلة

 منها تذكر الفرضٌات من مجموعه على البحث اشتمل فقد تقدم ما علً وبناءا فهمها الباحثة

 :التالٌة الرئٌسٌة الفرضٌة
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 مخاطر مواجهه فً ٌإثر( ;) الدولً المالً االبالغ معٌار وفق التحوط آلٌاتأثر  ان هل)

 (العراقٌة المصارؾ فً االئتمان

 : منها اخرى فرضٌات الى الفرضٌة وتتفرع

 فً االئتمان مخاطر لمواجهه(;) الدولً المالً االبالغ معٌار وفق التحوط آلٌات تطبٌقأثر  -3

 .العراقٌة المصارؾ

 االئتمان مخاطرة لمواجهه اٌجابً تؤثٌر له ( ;) المالً االبالغ معٌار وفق  التحوط آلٌات أثر -4

 . العراقٌة المصارؾ فً

 البحث مناهج: خامسآ 

 : الباحثة قبل من االتٌة المناهج اعتماد سٌتم البحث اهداؾ لتحقٌق

 تحلٌل خالل من البحث من النظري الجانب استعرض المنهج هذا فً: االستقرائً المنهج-3

 الى الوصول بهدؾ بحثً بموضوع العالقة ذات واالدبٌات المصادر من واالفكار اآلراء

 . وتصوراتها الباحثة افكار تدعم نظرٌة استنتاجات

 وفق  التحوط آلٌات أثر عن المحاسبة اجراءات طبٌعة وصؾ فً:  التحلٌلً الوصفً المنهج -4

 . العراقٌة المصارؾ فًاالئتمان  مخاطر على( ;) المالً االبالغ معٌار

 : البحث وعٌنة مجتمع: سادسا

 العراق سوق فً المدرجة العراقٌة بالمصارؾ متمثال المصرفً القطاع فً البحث هذا تطبٌق

 تقدٌم فً  ألهمٌتة و للبلد االقتصادي القطاع تنمٌة فً القطاع هذا  ألهمٌة نظرا المالٌة لألوراق

 لألوراق العراق سوق فً المدرجة رؾاالمص اختٌار تم ذلك على بناء   للزبائن المالٌة الخدمات

 .للبحث المالٌة

 : البحث حدود: سابعا

 المالٌة لألوراق العراق سوق فً المدرجة بالمصارؾ المكانٌة الحدود تتمثل:  المكانٌة الحدود-3

 .بؽداد محافظة فً

 البحث عٌنة لمصارؾ العائدة والكشوفات المالٌة البٌانات على االعتماد تم: الزمانٌة الحدود-4

(4238-4242.) 

 : البٌانات وجمع اسلوب: ثامنا

 العربٌة المصادر من جمعها تم التً الكتب على للبحث  النظري الجانب فً الباحثة اعتمدت

  صلة ذات  التً والبحوث العلمٌة والمجالت  والرسائل باألطارٌح المتمثلة المختلفة واالجنبٌة

 الجانب فً اما(,االنترنٌت) الدولٌة المعلومات شبكة على منها منشور وما البحث وعضبمو
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 فً المدرجة العراقٌة للمصارؾ المالٌة والكشوفات الحسابات على الباحثة اعتمدت فقد  العملً

 . المالٌة لألوراق العراق سوق

 :البحث هٌكل: ثامنا

 :فصول أربعة الى البحث تقسٌم تم

 فًاالئتمان  مخاطر على( ;) المالً االبالغ معٌار وفق  التحوط آلٌات أثر خالل من البحث هذا

 االطار على االول الفصل ركز حٌث فصل  فصول اربعه خالل من العراقٌة المصارؾ

 المبحث خصص بٌنما البحث لمنهجٌة منة االول المبحث خصص مبحثٌن وتضمنت  المنهجً

 النظري للجانب خصص فقط الثانً الفصل اما الحالً البحث واسهام السابقة دراسات الثانً

 وآلٌاته التحوط عن للمحاسبة المفاهٌمً االطار: االول المبحث: مباحث اربعة خالل  من للبحث 

 آلٌات تؤثٌر: الثالث المبحث .االئتمانٌة للمخاطر المفاهٌمً االطار:  الثانً المبحث. وانواعه

 .  االئتمانٌة المخاطر علىIFRS9 بموجب التحوط

 فً( ;) الدولً المالً االبالغ معٌار وفق التحوط الٌات لتطبٌق خصص فقد الثالث  الفصل اما

 . العراقٌة المصارؾ

 بمبحثٌن وذلك الباحثة الٌها توصلت التً والتوصٌات االستنتاجات استعرض الرابع الفصل اما

 فٌما والعملً النظري بالجانب المتعلقة والتوصٌات االستنتاجات االول المبحث استعرض

 . الباحثة قدمتها التً للتوصٌات الثانً  المبحث خصص
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 الثانً المبحث                                      

  سابقة دراسات                                     

 وٌتضمن, الحالٌة بالدراسة العالقة ذات السابقة الدراسات لبعض عرضا الثانً المبحث ٌتضمن

 المحور واما, واجنبٌة عربٌة دراسات الى مبوبة السابقة الدراسات ٌعرض االول محورٌن

 . عنها الحالٌة الدراسة ٌمٌز وما السابقة الدراسات ومناقشة تحلٌل فٌتناول الثانً

  السابقة دراسات: االول المحور

  العربٌة الدراسات: اوال

 عن المالً لألبالغ مقترحة آلٌة")ب الموسومة(:423, والؽانمً المسعودي) دراسة تناولت

 انظار جذب الى السعً على(.  العراقٌة المالٌة المإسسات فً الصرؾ اسعار التحوط انشطة

 والطرق االجنبً الصرؾ  االسعار لتقلب التحوط انشطة الهمٌة العراقٌة االقتصادٌة الوحدات

 .الصرؾ اسعار تقلب مخاطر لتجنب المتبعة

 ثقة تحقٌق وبالنتٌجة المالٌة القوائم على الصرؾ اسعار التحوط انشطة تـؤثٌر مدى وبٌان

 . االقتصادٌة الوحدات تواجه الذي الحقٌقً الواقع بٌان لها المستخدمٌن

 فً) IFRS;) متطلبات تطببٌق  إنعكاس"ب الموسومة(  4239,محمد عبد جاسم أحمد) اما

" العراقٌة المصارؾ فً االرباح ادارة على المصرفٌة القروض قٌمة انخفاض عن المحاسبة

 االدوات FRS (I;) الدولً المالً االبالغ معٌار متطلبات وتحلٌل عرض الى البحث ٌهدؾ

 . القٌمة انخفاض عن المحاسبة بشؤن( المالٌة

  االجنبٌة الدراسات: ثانٌا

 IFRS9:The new rules for" ب الموسومة(Bernhardt et al.4238) دراسة تناولت

Hedge Accounting From the Risk Managements perspective" 

 أدارة منظور من حوطٌةالت للمحاسبة الجدٌدة القواعد:; المالً لألبالغ الدولً المعٌار"

 الدولً المالً االبالغ معٌار وفق التحوط عن للمحاسبة الرئٌسٌة النقاط دراسة-".المخاطر

 . المالٌة للتقارٌر الدولً المعٌار بموجب التحوط عن المحاسبة قواعد واهم(;5)

 العالقة ذات والتؽٌرات(;) المالٌة للتقارٌر الدولً للمعٌار الجدٌدة القواعد على الضوء تسلٌط

 المخاطر ادارة منظور من

 Accounting and its"" ب الموسومة(Glaum&Klocker:2011)دراسة تناولت

influence on financial hedging  Hedge" 
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 محاسبة تطبٌق اثر تحلٌل الى الدراسة تهدؾ.  المالً التحوط على وأثرها التحوط محاسبة

 والسوٌسرٌة االلمانٌة الشركات بعض سلوك على التحوط

   

 االول المبحث                                     

           بالتحوط وعالقاته وانواعه التحوط عن للمحاسبة المفاهٌمً االطار

 :المقدمة  

 فً لذلك نتٌجة تواجهها  التً مخاطر اداره االقتصادٌة الوحدات من الوحدات من العدٌد تحاول 

 او التحوط,  المحاسبة  فً المخاطر منع طرق  وحدى ٌتمثل االقتصادٌة المعامالت  من العدٌد

 الوحدة خسائر من العدٌد  تجنب  المالٌة االدوات لبعض خاللها من ٌمكن بتقنٌه تتمثل انها

 . االقتصادٌة

   للتحوط التارٌخً التطور: اوال

 بورصة هناك كان المٌالد قبل 3982 عام فً وتحدٌدا القدٌمة الٌابان فً انه  Kauliene أوضح

 التجارة هذه اجل من تحدث كانت التً,  المضاربات ووجود االرز ومنها الحبوب لتجارة

 للتحوط التطور استمرار ومع,  الحبوب هذه بتجارة االستمرار اجل من المتخذة والتحوطات

 والمعادن الصوؾ منها,  الزراعٌة المحاصٌل ؼٌر اخرى ألنواع التجارة فً والمضاربة

(Kauliene , 2014 : 75  .) 

 االعتراؾ عنها وٌنتج متوقعه تحوط معامله تحدث عندما انه اٌضا( ;5) رقم معٌار ٌتطلب

 الشامل الدخل فً بها المعترؾ المإجلة والخسائر االرباح فان المالً االلتزام او المالً باآلجل

 فً ٌفضل لكنه لكن االساسً التعدٌل اي االلتزام او لألصل األولٌة الدفترٌة القٌمة تعد ال االخر

 على والخسائر المكاسب االعتراؾ مع ٌتماشى بما التصنٌؾ اعاده تعدٌالت الملكٌة حقوق

 ; الدولٌة المالً االبالغ معٌار جاء لقد ( 379  صفحه: 4232 جمعه,. ) المطلوبات  او االصل

 (IFRS9 )المحاسبة معاٌٌر مجلس وضعها التً اإلستراتٌجٌة الخطة اطار فً للتؽٌر كنتٌجة 

 : االتً النحو وعلى للمعٌار زمنٌة مراحل تمثل مراحل على وذلك( IASB)  الدولٌة

 . المالٌة وااللتزامات لألصول والقٌاس التصنٌؾ مرحلة.3

 . القٌمة تدنً مرحلة.4

 االنسب هو ما تحدٌد على عملت بكونها المرحلة هذه اتصفت:  التحوط محاسبة مرحلة.5

 ٌهدؾ حٌث(, IAS39) فً جاء ما عن والقٌاس التصنٌؾ ٌخص فٌما التحوط محاسبة لمتعلقات

 قد بذلك وهو كثٌرة لمخاطر التحوط وٌمكن, التحوط محاسبة قواعد تبسٌط الى الجدٌد المعٌار

)  االقتصادٌة الوحدات فً التحوط محاسبة بمتطلبات المرتبطة التشؽٌلٌة االعباء بعض خفؾ

Ernst & Young ,2015 :6) 
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 Hedging concept التحوط مفهوم _ثانٌا

 من اكثر او واحد استخدام خاللها من قٌام المخاطر اإلدارة طرٌقه هً التحوط محاسبه مفهوم

 او العادلة  القٌمة التؽٌرات تجنب اجل من المشتقات حد الى التحوط انشطه المالٌة المشتقات

 حمٌدات و نصار) مستقبلٌه اؼنٌه مسإولٌه من المانً التزام اول لألفضل النقدٌة التدفقات

 استخدام ان حٌث,  المحاسبً للتحوط كطرٌقة المالٌة والعقود اآلجلة العقود تستخدم (. 4235

 البائعون ٌواجهها قد التً المختلفة المخاطر نوع لتقلٌل اداة بمثابة تكون اآلجلة المالٌة العقود

 (Elton &Gruber:1995.,620) والمشترٌن

  لها المتحوط والبنود التحوط محاسبة من الهدف:  ثالثا

The objective of hedge accounting and its hedged items 

 ادارة انشطة اثر عن المالٌة القوائم فً عن التعبٌر هو التحوط عن المحاسبة من الهدؾ ان

 ان ٌمكن معٌنة مخاطر عن الناشئة التعرضات إلدارة المالٌة االدوات تستخدم لمنشاة المخاطر

 حقوق ادوات فً االستثمارات حاالت فً االخر الشامل الدخل أو)  الخسارة او الربح على تإثر

 الشامل الدخل ضمن العادلة القٌمة فً التؽٌرات تعرض ان المنشاة لها اختارت قد التً الملكٌة

 المحاسبة تطبٌق لها ٌتم التً التحوط ادوات مضمون عن التعبٌر الى المنهج هذا وٌهؾ,  االخر

 (IFRS9, 2016 : 304. )  وآثارها منها الؽرض فً ثاقبة بنظرة للسماح وذلك التحوط عن

 Hedging policy التحوط سٌاسة: رابعا

 ( 327:  8;;3, البرؼوثً) -: االتً النحو وعلى رئٌسٌن قسمٌن الى التحوط سٌاسه تنقسم

 اتخاذ عند اال المخاطر تؽطٌة بؤعمال االلتزام ٌتم ال للسٌاسة وفقا( :  Static hedge) الساكن التحوط .3

 زٌادة متابعة ولٌس علٌه الحفاظ و الوضع استقرار هو السٌاسة من فالهدؾ, السعر حركة تتبع ٌتم وال القرار

 . للتحوط الخسائر من ٌخلو ال الشًء وهذا,  الصالحٌة انتهاء تارٌخ قبل االسعار

 التحوط مراكز تعدٌل عمل السٌاسة ٌستخدم( Dynamic hedging) المتحرك/  الدٌنامٌكً التحوط .4

 امتلك االصول قٌمة سلوك او الفائدة معدل او الصرؾ سعر توقعات على بناء اضافٌة ارباح تحقٌق وتحاول

 معرفه لدٌهم ذلك ٌفعلون ال الذٌن اولئك بٌنما متوقعة الؽٌر الخسائر لتجنب التداول سوق فً والخبرة المعرفة

 . للتحوط سلبً بشكل تعمل التً االخرى  والجوانب الفائدة واسعار الصرؾ بؤسعار كافٌة

 الخسائر او الضٌاع من االموال لحماٌه اداة او طرٌقة تمثل التحوط محاسبه ان الباحثة ترى اعاله فً ورد مما

 حٌث االجنبً االستثمار صافً تقلبات او العادلة القٌمة تقلبات او الصرؾ اسعار تقلبات بسبب وذلك المتوقعة

 اقتصادٌه االعمال مجاالت جمٌع فً التحوط الى الحاجه تظهر

 (9IFRS) المالٌة للتقارٌر الدولً للمعٌار  النظري االطار

 : المقدمة

 التؤكد: المالٌة االدوات الدولً المحاسبة معٌار والقٌاس التؤكد: المالٌة االدوات(;5) الدولً المحاسبة معٌار أن

 وقٌاسها المالٌة باألدوات واالعتراؾ المالٌة االدوات مع( ;5) رقم الدولً معٌار ٌتعامل مقدمة والقٌاس

 المحاسبً تفكٌر فً تحول نقطة المعٌار هذا ٌعتبر المالٌة االدوات المتطلبات مكمل وهو المحاسبً ومعالجة

 منذ المالٌة التقارٌر فً المحاسبٌة المعلومات أهمٌة لزٌادة المحاسبً التؤكد ومفهوم للقٌاس كؤساس وٌمٌل المهم
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 دخلت والتً 4226 عام فً تمت التً المراجعة أهمها مرات عدة معٌار  مراجعة تمت( 4222) عام فً نشره

 لتطبٌق إرشادات وأضافه المعاٌٌر تعقٌد تقلٌل الى االخٌرة التعدٌالت أدت(4227) ٌناٌر 3 فً  التنفٌذ حٌز

 الربع فً أجرٌت التً التعدٌالت باستثناء بها تتعلق  والتفسٌر المحاسبٌة معالجة فً التناقض وازلة المصاحبة

 االزمة لتؤثٌر استجابة المالٌة االصول تصنٌؾ أعادة متطلبات بمراجعة والمتعلقة( :422) عام من االخٌر

 المالٌة

 (IFRS;) المالٌة للتقارٌر الدولً المعٌار وتطور ونشؤة مفهوم: أوال

 الدولٌة( IAS39) اولٌة مسودات وأصدر( ;422) عام فً المعاٌٌر بمراجعة الدولٌة المحاسبة معاٌٌر مجلس قام

 الكٌان تإكد بؤن ٌوصً المشروع هذا أطار فً ألنه واسع نطاق على مدعوم المالٌة لألدوات الجدٌدة للمعاٌٌر

 (  4238, ٌوسؾ أحمد وفاء) فعلً اساس على ولٌس متوقع اساس على الخسارة

 :  المعٌار من الهدؾ: ثانٌا

 وتم( ;) العالمٌة المالٌة االزمة من المستفادة للدروس استجابة المالٌة التقارٌر ألعداد الدولٌة المعاٌٌر أصدار تم

 الدولٌة المحاسبٌة معاٌٌر لضعؾ إٌقاظ  كنداء العالمٌة المالٌة االزمة خالل الدٌون خسائر فً بالتؤخٌر االعتراؾ

 الحقٌقً الوقت فً مإكدة الخسارة الن, الدٌون خسارة تؤكٌد فً تؤخٌر هو االزمة لتوضٌح باألسباب أهم من

 التخلؾ اساس على الدٌون مخصص احتساب ٌتم  الجدٌد المعٌار بموجب ولكن بالفعل الثمانٌة الخسائر ووقعت,

 وتطوٌر المعٌار تطبٌق مع(4239, عامر حسن طارق) المقرض سداد متوقعة ؼٌر توقعات او السداد عن

 المعمول المبادئ وكذلك المالٌة والمطلوبات للموجودات والقٌاس الدولً المحاسبً( IAS39) التصنٌؾ مبادئ

 المستخدمو مفٌدة معلومات توفٌر على ٌساعد فؤنة الصعبة االئتمان وخسائر المشاكل عن واالفصاح لقٌاس بها

 . المنشؤة لألداة المستقبلً  النقدي التدفق ومبلػ  وقت لتقٌٌم المالٌة البٌانات

 : المعٌار نطاق

 بؤستثناء المالٌة االدوات أنواع الجمٌع على المعٌار هذا تطبٌق الكٌانات جمٌع على ٌجب

 عنها المحاسبة ٌتم التً المشتركة والمشروعات الزمٌلة والشركات التابعة الشركات فً الحصص تلك •

 المالٌة البٌانات(49) الدولً المحاسبة معٌار او الموحدة المالٌة للبٌانات(32) المالٌة للتقارٌر الدولً لمعٌار وفقا

  الحاالت بعض فً ذلك ومع المشتركة ومشارٌع زمٌلة الشركات فً استثمارات(:4)الدولٌة المحاسبة معٌار

 للكٌان ٌسمح او(:42) الدولً المحاسبً المعٌار او( 59) او(32) المالٌة للتقارٌر الدولً المعٌار ٌتطلب

 هذا  متطلبات كل او لبعض وفقا مشترك مشروع او زمٌلة شركة او تابعة شركة فً حصة عن المحاسبً

 مشروع او الزمٌلة او تابعة شركة فً الحصة مشتقات على المعٌار هذا تطبٌق اٌظا المنشؤة على وٌجب المعٌار

( 54) الدولٌة المحاسبة المعٌار فً بالمنشؤة الخاصة الملكٌة حقوق أداة بتعرٌؾ المشتقات   تفً مالم مشتركة

 . المالٌة االدوات عرض

 

 

 

 

 

 



 

 11انصفحت 
 

 

االئتمانٌة للمخاطر المفاهٌمً االطار...... الثانً المبحث    

Conceptual framework for credit risk  

االئتمانٌة المخاطر:  أوال    

المخاطر تعد  (Risk) االمور من ٌتجزأ ال جزء كونها المصرفً العمل مجال فً المهمة المواضٌع من 

 فضال التكنولوجً والتطور المنافسة حدة فً ارتفاع وجود مع خصوصا المصرفً العمل تواجه التً الٌومٌة

 الٌوم المصارؾ فنجد,  كبٌرة اموال رإوس ذات مصارؾ إلى والحاجة المصرفٌة المعامالت حجم زٌادة عن

 الى بلد ومن آخر إلى مصرؾ من خطورتها درجة فً تتفاوت وقد,  مختلفة مصرفٌة مخاطر تواجه أصبحت قد

 فً تساعد التً المهمة العوامل من المحتملة المخاطر مجمل إدارة ثم ومن ودراسة وتحلٌل تقٌٌم حسن وإن آخر

.متدنٌة ومخاطر مرضٌة بعوائد المصرفٌة السوق فً استمراره وضمان المصارؾ نجاح  

الخطر مفهومً بٌن الفصل من البد وهنا (Danger) التؤكد وعدم  (Uncertainty) درجة أن أساس على 

, الخطر وحالة التؤكد عدم وحالة التؤكد حالة هً مختلفة مستوٌات ثالثة على تصنؾ القرار بنتائج المعرفة

 عدم حالة أما,  ٌتخذ حٌن للقرار ومعروفة واحدة نتٌجة تحدٌد على القرار متخذ قدرة هو Certainty فالتؤكد

احتماالت أن إال , الممكنة النتائج من مجموعة إلى سٌإدي القرار اتخاذ أن فتعنً Uncertainty التؤكد  

Probabilities المخاطر حالة أما,  القرار متخذ ٌتوقعه ما أطار خارج نتٌجة كل حدوث  Risk ًالتً الحالة فه 

 هذه من كل حدوث احتماالت مقدما   ٌعرؾ القرار متخذ وأن الممكنة, النتائج احدى إلى القرار اتخاذ بها ٌنتهً

:58: 4242 المٌدانً,) النتائج  ). 

 ؼٌر أو الثابتة ؼٌر الخسائر الى تشٌر كونها الطرائق من مجموعة ضمن تستعمل المخاطر ان اخرون وٌرى

 أو اقتصادٌة خسائر تسبب التً االحداث بعض وقوع ٌمثل الذي الثبات عدم هً أو المتوقعة ؼٌر أو المحتملة

42 :  4238,  علٌوي)  الحقٌقٌة القٌمة فً تؽٌر  

 القرارات هذه كانت سواء, المتؽٌرات من العدٌد على بناء القرارات أتخاذ الشخص من ٌتطلب الخطر مفهوم أن

 المخاطر إدارة فً دورة ٌؤخذ أن الطالب فٌقرر,  الشخصٌة عالقاته او بعمله او العامة او الخاصة بحٌاته متعلقة

 ٌواجه فهو لذلك مسبقا ؼٌره او الموضوع هذا فً درجاته معرفة علٌه ٌصعب ولكن االستثمار إدارة او المالٌة

 الذي االعمال رجل الى باإلضافة,  الموضوع هذا فً النجاح عدم مخاطر او  النتائج من التؤكد عدم مخاطر

 مقدار او االعمال بنتائج التنبإ علٌنا ٌصعب حٌث المتوفرة االستثمار مجاالت احد فً االموال استثمار ٌقرر

. عدمه او التحقق الحتمال خاضعة كونها المالٌة الفترة نهاٌة فً االرباح  

( 46ص,4234: واخرون الشقٌري)  

 

الثالث المبحث             

(IFRS9)على المخاطر االئتمانٌة   لٌات التحوط بموجب اتأثٌر   

 للمبادئ جدٌدا   تحدٌا   تمثل التً المالٌة للمخاطر تقلٌل و تجسٌد فً المستعملة األدوات اهم احد التحوط ٌعتبر

 ٌقصد و المخاطر تخفٌض على القدرة عدم فً تمثلت التً و الحدٌثة المحفظة نظرٌة قدمتها التً األساسٌة

 و اإلجراءات انه اٌضا   التحوط عرؾ و تحدث قد التً الخسائر من الالزمة الحماٌة توفٌر بؤنه بالتحوط

 االحتماالت على المحافظة مع األدنى الحد الى االخطار تخفٌض لؽرض الكفٌلة للعقود صٌػ اختٌار و الترتٌبات
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 ٌتم معاملة خالل من المضاربً الخطر تحوٌل عملٌة التحوط اٌضا   ٌتضمن و المالً االستثمار فً للعائد جٌدة

اخر متحوطا   او مضاربا   ٌكون ان ٌمكن الذي و ثالث طرؾ الى األسعار تقلبات اخطار تحوٌل فٌها . 

 المخاطر إدارة من فرعٌة مجموعة عن عبارة) التحوط ان المختصر العرض خالل من الباحثة ترى وبذلك 

 السوقٌة المخاطر من للتخلص العملٌات و الموارد هٌكلة و االستراتٌجٌات الى تشٌر التً االستراتٌجٌة

 قد التً الخسائر من الحماٌة ٌوفر التحوط فان بهذا و األسعار فً التقلبات عملٌة نتٌجة المحتملة( الخسائر)

 معٌار وفق التحوط آلٌات بٌن لربط المبحث هذا تخصٌص تم وقد. المستثمر لها ٌتعرض قد التً و تحدث

-:التالٌة الفقرات خالل من المصرفً االئتمان مخاطر إدارة فً ; المالً اإلبالغ االبداع  

(9) المالً اإلبالغ معٌار وفق التحوط محاسبة تطبٌق من الغرض: اوالا   

 و االقتصادٌة الوحدة تواجه التً المخاطر من التحوط هو التحوط عن المحاسبة تطبٌق من األساسً الؽرض ان

 خالل من ذلك ٌتم للخطر المصارؾ و الشركات تعرض من الحد فً األساس هً تعتبر المالٌة البٌانات ان

 المالً المستثمر ٌمكن التً و المحاسبٌة الفترة خالل التحوط ألداة العادلة القٌمة فً تظهر التً  التؽٌرات تسجٌل

االستراتٌجٌة فاعلٌتها تقٌم من  (Beamsetal,2012,431 ) و الموجودات لقٌاس وسٌلة هً العادلة القٌمة و 

 تسوٌة او ان على المالً لإلبالغ الدولٌة المعاٌٌر تتفق و السنة نهاٌة المٌزانٌة فً تظهر التً  المطلوبات

تجارٌة مالٌة معاملة فً وراؼبة معٌنة اطراؾ بٌن المطلوبات   

(Kzumsuo,4232, 42:)  طرق بثالث المحاسبة فً العادلة القٌمة تطبٌق وٌمكن  

 التكلفة عن بدٌلة كؤداة العادلة القٌمة باعتبار المختلطة القٌمة نموذج فً بدٌل كقٌاس العادلة القٌمة تطبق -أ 

معٌنة ظروؾ ظل فً العادلة القٌمة تطبٌق وٌتم مختلفة لفترات االلتزام او األصل لنفس التارٌخٌة  

 التكالٌؾ تسجٌل خالل من االستبدال تكلفة استخدام خالل من وذلك استبدالٌه كقٌمة العادلة القٌمة تطبٌق -ب 

.الشامل الدخل بٌان فً المتحققة ؼٌر والخسائر األرباح ادراج او الدخل قائمة خالل من الحالٌة  

 مع الحالً الخروج سعر على بناء   والخصوم األصول تقٌم خالل من للبٌع كقٌمة العادلة القٌمة تطبٌق -ج

.الشامل الدخل من جزء انهاء أساس على متفقة ؼٌر والخسائر باألرباح واالعتراؾ التسجٌل  

 

العادلة القٌمة تحوط قٌاس طرق: ثانٌا    

 ؼٌر مالٌة التزامات او به معترؾ مالً التزام او ألصل العادلة القٌمة فً التؽٌرات ضد التحوط طرق ان

محدد بسعر مالً أصل بٌع او بشراء التزام مثل بها معترؾ  

-:كماٌلً وهً( ;9,423السرطاوي,) العادلة لقٌمة تحوط قٌاس لؽرض الطرق من مجموعة هناك ولتوضٌح  

 .العادلة القٌمة لقٌاس دلٌل أفضل تعد نشط سوق فً عرضها ٌتم التً األسعار .3

 .النشطة ؼٌر المالٌة األوراق األسواق التقسٌم طرٌقة خالل من العادلة القٌمة تحدد ان ٌمكن .4

 الدخل ومدخل السوق دخل وهً العادلة القٌمة لقٌاس مدخل ثالث المالٌة المحاسبٌة معاٌٌر مجلس حدد .5

 .التكلفة ومدخل

 من لعدد المالٌة البٌانات فً العادلة القٌمة نستخدم ان ٌمكن بؤن المالٌة للتقارٌر الدولٌة المعاٌٌر وتسمح .6

 (cairnsetal,2011,3-4) التالٌة الحاالت

.األصول السترداد القابلة المبالػ تحدٌد -أ   

.عمومٌة مٌزانٌة كل تارٌخ فً والخصوم األصول قٌاس خالل من -ب    



 

 13انصفحت 
 

.المالٌة البٌانات فً الدولً االعتراؾ عملٌة عند المعامالت قٌاس خالل من -ج    

.األصول لبعض المقدرة التكلفة قٌاس خالل من ٌتم المالً لإلبالغ الدولٌة المعاٌٌر الى االنتقال عند -د    

-:ماٌلً الخصوص بهذا ; المعٌار وٌتطلب   

 فً له المتحوط والبند التحوط أداة قٌمة فً بالتؽٌرات االعتراؾ مع العادلة بالقٌمة التحوط إدارة قٌاس .3

 .والخسائر األرباح حساب

 .القرض مثل المطفؤة التكلفة او بالتكلفة قٌاسه ٌتم التزام او ألصل التحوط اجراء عند .4

 .االخر الشامل الدخل ضمن التحوط أداة من الخسارة او المكسب اثبات ٌتم ان ٌجب .5

 .الدخل قائمة على تؤثٌر ٌوجد ال فانه فعالة التحوط عملٌة كانت إذا .6

 او مالً كؤصل الصرؾ أسعار لمخاطر التحوط حالة فً تعتبر او المالٌة المشتقات فً تتمثل التحوط أداة ان

(.تحوط أداة) المالٌة األداة على وٌطلق مشتق ؼٌر مالً التزام  

 له المتحوط لبند النقدٌة التدفقات او العادلة القٌمة فً التؽٌرات تقابل النقدٌة التدفقات او العادلة القٌمة كانت اذا

 اقسام او دوائر احد لٌس و خارجً طرؾ مع تمت قد لتحوط أداة تعتبر التً المالٌة المشتقة تكون ان ٌجب كما

 ٌعرض اجنبٌة عملٌة فً استثمار صافً و مإكد تعاقد او التزام او اصل هو) له المتحوط بند اما. المنشؤة

 :423, حمٌدات) بها المرتبطة المستقبلٌة النقدٌة التدفقات او العادلة القٌمة فً التؽٌرات مخاطر الى المنشؤة

,873-874. ( 

; رقم المالً اإلبالغ معٌار وفق التحوط محاسبة تطبٌق على المإثر العوامل: ثالثا  

-:كماٌلً وهً التحوط قرار على التؤثٌر لؽرض التحوط محاسبة تطبٌق فً تإثر العوامل من مجموعة هناك  

(Nguyen,2012,25) 

 تكون التً االقتصادٌة الوحدات ان حٌث التحوط قرار مع وثٌقة عالقة لها النقدٌة السٌولة تعبر: السٌولة 

 لها العالٌة السٌولة الن العالٌة النقدٌة السٌولة ذات االقتصادٌة الوحدات من التحوط الى تلجؤ قد منخفضة سٌولتها

 .المالٌة الضائقة مواجهة على قدرة

 ال ام التحوط أدوات استخدام باإلمكان هل تحدٌد فً مإثر دور لها للوحدات اإلدارٌة السٌاسة: المالٌة السٌاسة 

 شً ذلك وٌعتبرون العملة مخاطر من لتحوط كؤداة المالٌة المشتقات استخدام ٌرٌدون المدراء من مجموعة فهناك

 .اإلدارٌة الوحدات سٌاسات على إٌجابً تؤثٌر ذات ومهم مفٌد

 خبراء الى تحتاج الشركات الن تكالٌؾ تحمل على ذلك بدل التحوط محاسبة تطبٌق ٌتم عندما: التحوط تكلفة 

 .عنها واإلبالغ وتطبٌقاتها بالقواعد تامة معرفة على ٌكون المحاسبة مجال فً

 برامج توظؾ الكبٌر الحجم ذات الشركات الن التحوط قرار على تؤثٌر له الشركة حجم ٌعتبر: الشركة حجم 

 إدارة اجل من موظفٌها رواتب ٌضع من تمتلك ال قد التً الصؽٌرة الشركات بعكس المخاطر إلدارة خاصة

 .المخاطر
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 للدراسة التطبٌقً الجانب

 :تمهٌد

 االدوات بعض استخدام  ٌتطلب التً واالهداؾ  االحصائٌة الفرضٌات من مجموعة على الدراسة هذه  تحتوي

 الحالً البحث فً التطبٌقً الجانب اعتمد وقد منها والتحقق اختبارها لؽرض المهمة االحصائٌة واالسالٌب

 قٌد بالمصارؾ الخاصة فرضٌاتها واختبار المدروسة الظاهرة متؽٌرات بٌن العالقة قوة قٌاس على التركز

 الفرضٌات واختبار  المدروسة الظاهرة متؽٌرات بٌن العالقة اثر  قٌاس  على التركٌز وكذلك.  سةالدرا

 .   ;423-4232 من المالٌة السنوات الحالٌة الدراسة فً استخدمه وقد الدراسة قٌد للمصارؾ

  الدراسة قٌد للمصارؾ وتحلٌلها االرتباط عالقات فرضٌة اختبار: اوال  

 المتؽٌرٌن وبوصفهما االئتمان وخسائر التحوط والٌات بٌن االرتباط عالقة قٌاس على المبحث هذا ٌركز

  الرئٌسٌة الدراسة فرضٌة اختبار خالل من المعتمد, المتؽٌر بوصفة ; رقم المالً االبالغ معٌار , المستقلٌن

" .  ; رقم المالً االبالغ معٌار تحقٌق فً االئتمان وخسائر التحوط الٌات دور هنالك ٌوجد"  على تنص التً

 .أدناه مبٌن هو كما مصارؾ 7 على التركٌز ٌتم الحالٌة الدراسة وفً

 ( BGUC) التجاري الخلٌج مصرؾ-3

 والجدول(. BGUC) التجاري الخلٌج بمصرؾ الخاصة المصرفٌة للمإشرات االرتباط معامل قٌم حساب سٌتم

 من  االئتمان وخسائر التحوط والٌات جهه من ; رقم المالً االبالغ معٌار بٌن االرتباط عالقة قوة ٌمثل التالً

 : التالً الجدول فً مبٌن هو وكما.  ثانٌة جهه

 االئتمان وخسائر التحوط والٌات ; رقم المالً االبالغ معٌار بٌن بٌرسون ارتباط مصفوفة ٌبٌن( 3) الجدول

 (BGUC) التجاري الخلٌج لمصرؾ

 

   المعتمد المتؽٌر                             

                                                                                                                                                                                                      المستقل المتؽٌر   

; رقم المالً االبالغ معٌار  

 

 

 التحوط الٌات

 819.2** االرتباط 

Sig. (2-tailed) 00082 

N 10 

 

 االئتمان خسائر

 2. **793 االرتباط

Sig. (2-tailed) 00002 
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N 10 

 

 :االتٌه المإشرات( 3) الجدول من نستخلص

 و ; رقم المالً االبالغ معٌار بٌن جدا قوٌة طردٌة إحصائٌة داللة ذات ارتباط عالقة هناك

 بـ  العالقة هذه القوة بلؽت حٌث(   BGUC) التجاري الخلٌج لمصرؾ   التحوط الٌات

 عند وكذلك 2127 عند(  احصائٌة داللة ذات) معنوٌة عالقة هً العالقة هذه وان(  ,;21:3)

 فً التحوط الٌات دور هنالك ٌوجد ال) تنص التً العدم فرضٌة رفض ٌعنً الذي األمر,  2123

 الفرضٌة وقبول( .  BGUC) التجاري الخلٌج لمصرؾ  ; رقم المالً االبالغ معٌار تحقٌق

  ; رقم المالً االبالغ معٌار تحقٌق فً التحوط الٌات دور هنالك ٌوجد) تنص التً البدٌلة

  وكذلك(. BGUC) التجاري الخلٌج لمصرؾ

 ; رقم المالً االبالغ معٌار بٌن جدا قوٌة طردٌة إحصائٌة داللة ذات ارتباط عالقة هناك

 بـ  العالقة هذه القوة بلؽت حٌث(   BGUC) التجاري الخلٌج لمصرؾ  االئتمان وخسائر

 عند وكذلك 2127 عند(  احصائٌة داللة ذات) معنوٌة عالقة هً العالقة هذه وان(  ,;21:3)

 االئتمان خسائر دور هنالك ٌوجد ال) تنص التً العدم فرضٌة رفض ٌعنً الذي األمر,  2123

 الفرضٌة وقبول( .  BGUC) التجاري الخلٌج لمصرؾ  ; رقم المالً االبالغ معٌار تحقٌق فً

  ; رقم المالً االبالغ معٌار تحقٌق فً االئتمان خسائر دور هنالك ٌوجد) تنص التً البدٌلة

 (. BGUC) التجاري الخلٌج لمصرؾ

  (BBOB) بغداد مصرف -2

(. BBOB) بؽداد بمصرؾ الخاصة  المصرفٌة للمإشرات االرتباط معامل قٌم حساب سٌتم

 التحوط والٌات جهه من ; رقم المالً االبالغ معٌار بٌن االرتباط قوة ٌمثل التالً والجدول

 :  التالً الجدول فً مبٌن هو وكما.  ثانٌة جهه من االئتمان وخسائر

 التحوط الٌات ; رقم المالً االبالغ معٌار بٌن بٌرسون ارتباط عالقة مصفوفة( 4) الجدول

 (BBOB) بؽداد مصرؾ لمصرؾ  االئتمان وخسائر

 

 Sig. (2-tailed)    المعتمد المتؽٌر                      

                                                       المستقل المتؽٌر    

 ; رقم المالً االبالغ معٌار

 2**748 االرتباط التحوط الٌات

Sig. (2-tailed) 000220 

N 10 
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 2**831 االرتباط   االئتمان خسائر

Sig. (2-tailed) 000020 

N 10 

                                

 :االتٌه المإشرات( 4) الجدول من نستخلص

 و ; رقم المالً االبالغ معٌار معٌار بٌن جدا   قوٌة طردٌة إحصائٌة داللة ذات ارتباط عالقة هناك

 هذه وان(  ,:2196) بـ  العالقة هذه القوة بلؽت حٌث(    BBOB) بؽداد لمصرؾ  التحوط الٌات

  ٌعنً الذي األمر,  2123 عند وكذلك 2127 عند(  احصائٌة داللة ذات) معنوٌة عالقة هً العالقة

 معٌار تحقٌق فً  التحوط الٌات لمإشر دور هنالك ٌوجد ال) تنص التً العدم فرضٌة رفض

 الفرضٌة وقبول( 1  م;423- 4226)  للمدة(, BBOB) بؽداد لمصرؾ  ; رقم المالً االبالغ

 ; رقم المالً االبالغ معٌار تحقٌق فً التحوط الٌات لمإشر دور هنالك ٌوجد) تنص التً البدٌلة

  وكذلك( 1 م;423- 4226)  للمدة( BBOB) بؽداد مصرؾ لمصرؾ

 

 االبالغ ومعٌار  االئتمان خسائر مإشر بٌن قوٌة طردٌة إحصائٌة داللة ذات ارتباط عالقة هناك

 هذه وان(  ,21:53) بـ  العالقة هذه القوة بلؽت حٌث(   BBOB) بؽداد لمصرؾ ; رقم المالً

 ٌعنً الذي األمر,  2123 عند وكذلك 2127 عند(  احصائٌة داللة ذات) معنوٌة عالقة هً العالقة

 معٌار تحقٌق فً  االئتمان خسائر لمإشر دور هنالك ٌوجد ال) تنص التً العدم فرضٌة رفض

 هنالك ٌوجد) تنص التً البدٌلة الفرضٌة وقبول( BBOB  1) بؽداد لمصرؾ  ; رقم المالً االبالغ

 ( BBOB1) بؽداد لمصرؾ ; رقم المالً االبالغ معٌار تحقٌق فً  االئتمان خسائر لمإشر دور

 التجاري الخلٌج مصرؾ -3

  ; رقم المالً االبالغ معٌار  على االئتمان وخسائر التحوط الٌات لمإشرات  β معامل قٌمة( 7) الجدول

 التجاري الخلٌج لمصرؾ

 

      ; رقم المالً االبالغ معٌار         

  نمعخمذ انمخغٕش              

 

 المتؽٌر المستقل

 Sig             (T) 

 •انمحسُبً

 

 (β) قٕمت

001420 3462 5 19821 Intercept 

 التحوط الٌات 00722 74126 004320
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 االئخمان خسائش 45221 825 000020

 

 

 التحوط اليات -1

 انٕاث نمؤشش إحصائٕت دالنت رَ معىُْ اثش ُٔجذ) باوً انقائهت انشئٕست انفشضٕت اخخباس عهّ انىقطت ٌزي  حشكض

  أن حٕث  انخجاسْ انخهٕج نمصشف  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ عهّ انخحُط

 معٕاس  عهّ فان َاحذة َحذة بمقذاس  انخحُط انٕاث انمؤشش صٔادة عىذ(  7) انجذَل فٓ انمعشَضت انىخائج مه

 إٔجابٓ دالنت رَ حأثٕش َجُد ٔعىٓ انزْ األمش( ,  :;β=313) بمقذاس بانضٔادة ٔخأثش سُف,   ; سقم انمانٓ االبالغ

 أن انقُل إمكاوٕت إنّ ٔؤدْ ٌَزا,   ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ   انخحُط انٕاث مؤشش نمخغٕش َمعىُْ

 مه َاضح َرنك , انخجاسْ انخهٕج نمصشف األسٍم عُائذ فٓ إٔجابٓ دَس نذٍٔا سٕكُن  انخحُط انٕاث مؤشش

 مسخُِ ححج    بٕخا معامم معىُٔت عهّ دنٕم ٌَُ( 81963) بهػ انزْ( B) بٕخا قٕمت نمعامم( t)  اخخباس خالل

 انٕاث نمؤشش إحصائٕت دالنت رَ معىُْ اثش بُجذ) انقائم انفشض وقبم اعالي  انىخائج خالل َمه.   2127 دالنت

 .اخشِ فشضٕت اْ ضذ   انخجاسْ انخهٕج نمصشف  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ عهّ انخحُط

   االئتمان خسائر-2 

  االئخمان خسائش إحصائٕت دالنت رَ معىُْ اثش ُٔجذ) باوً انقائهت انشئٕست انفشضٕت اخخباس عهّ انىقطت ٌزي  حشكض

  انخجاسْ انخهٕج نمصشف  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ

 عُائذ فان َاحذة َحذة بمقذاس  االئخمان خسائش انمؤشش صٔادة عىذ(  7) انجذَل فٓ انمعشَضت انىخائج مه

 َمعىُْ إٔجابٓ دالنت رَ حأثٕش َجُد ٔعىٓ انزْ األمش( ,  β=31674) بمقذاس بانضٔادة ٔخأثش سُف, األسٍم

 مؤشش أن انقُل إمكاوٕت إنّ ٔؤدْ  ٌَزا,   ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ عهّ   االئخمان خسائش مؤشش نمخغٕش

 انخجاسْ انخهٕج نمصشف  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ فٓ إٔجابٓ دَس نذٍٔا سٕكُن   االئخمان خسائش

(BGUC), اخخباس  خالل  مه َاضح َرنك  (t )بٕخا قٕمت نمعامم (B )ْمعىُٔت عهّ دنٕم ٌَُ( 71:93) بهػ انز 

 دالنت رَ معىُْ اثش بُجذ) انقائم انفشض وقبم اعالي  انىخائج خالل َمه.   2127 دالنت مسخُِ ححج   بٕخا معامم

 فشضٕت اْ ضذ   انخجاسْ انخهٕج نمصشف  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ  االئخمان خسائش نمؤشش إحصائٕت

 .اخشِ

 انخجاسْ سُمش مصشف -6

  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس  عهّ االئخمان َخسائش انخحُط انٕاث نمؤششاث  β معامم قٕمت( 9) انجذَل

 انخجاسْ سُمش نمصشف

 

نمعخمذ انمخغٕش   ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس                   

              (β) قٕمت                  •انمحسُبًSig                (T)      المستقل المتؽٌر

026720 08824 28121 Intercept 
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 انخحُط انٕاث 00222 53827 000020

 االئخمان خسائش 49121 67529 000020

 

 انخحُط انٕاث-3 

 انٕاث نمؤشش إحصائٕت دالنت رَ معىُْ اثش ُٔجذ) باوً انقائهت انشئٕست انفشضٕت اخخباس عهّ انىقطت ٌزي  حشكض 

 انخجاسْ سُمش نمصشف  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ انخحُط

  أن حٕث 

 معٕاس  عهّ فان َاحذة َحذة بمقذاس  انخحُط انٕاث انمؤشش صٔادة عىذ(  9) انجذَل فٓ انمعشَضت انىخائج مه

 إٔجابٓ دالنت رَ حأثٕش َجُد ٔعىٓ انزْ األمش( ,  β=41224) بمقذاس بانضٔادة ٔخأثش سُف,   ; سقم انمانٓ االبالغ

 أن انقُل إمكاوٕت إنّ ٔؤدْ ٌَزا,   ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ   انخحُط انٕاث مؤشش نمخغٕش َمعىُْ

 مه َاضح َرنك , انخجاسْ سُمش نمصشف األسٍم عُائذ فٓ إٔجابٓ دَس نذٍٔا سٕكُن  انخحُط انٕاث مؤشش

 مسخُِ ححج    بٕخا معامم معىُٔت عهّ دنٕم ٌَُ( :9175) بهػ انزْ( B) بٕخا قٕمت نمعامم( t)  اخخباس خالل

 انٕاث نمؤشش إحصائٕت دالنت رَ معىُْ اثش بُجذ) انقائم انفشض وقبم اعالي  انىخائج خالل َمه.   2127 دالنت

 .اخشِ فشضٕت اْ ضذ   انخجاسْ سُمش نمصشف  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ انخحُط

   االئخمان خسائش -4

  االئخمان خسائش إحصائٕت دالنت رَ معىُْ اثش ُٔجذ) باوً انقائهت انشئٕست انفشضٕت اخخباس عهّ انىقطت ٌزي  حشكض

  انخجاسْ سُمش نمصشف  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ

 عُائذ فان َاحذة َحذة بمقذاس  االئخمان خسائش انمؤشش صٔادة عىذ(  9) انجذَل فٓ انمعشَضت انىخائج مه

 َمعىُْ إٔجابٓ دالنت رَ حأثٕش َجُد ٔعىٓ انزْ األمش( ,  β=316;3) بمقذاس بانضٔادة ٔخأثش سُف, األسٍم

 مؤشش أن انقُل إمكاوٕت إنّ ٔؤدْ  ٌَزا,   ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ   االئخمان خسائش مؤشش نمخغٕش

 انخجاسْ, سُمش مصشف ل  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ فٓ إٔجابٓ دَس نذٍٔا سٕكُن   االئخمان خسائش

   بٕخا معامم معىُٔت عهّ دنٕم ٌَُ( 1897;) بهػ انزْ( B) بٕخا قٕمت نمعامم( t)  اخخباس  خالل  مه َاضح َرنك

 إحصائٕت دالنت رَ معىُْ اثش بُجذ) انقائم انفشض وقبم اعالي  انىخائج خالل َمه.   2127 دالنت مسخُِ ححج

 .اخشِ فشضٕت اْ ضذ انخجاسْ سُمش نمصشف  ; سقم انمانٓ االبالغ معٕاس عهّ  االئخمان خسائش نمؤشش
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    بعاالر فصلال                              

 التوصيات و االستنتاجات                         

  االول المبحث

  الباحثة الٌها توصلت التً االستنتاجات أهم المبحث هذا ٌتناول

 فً التقلبات بسبب الخسائر تشكٌل العراقٌة البٌئة فً والمصارؾ الشركات من العدٌد هناك-3

  االجنبٌة العملة صرؾ اسعار

 من  االقتصادٌة الوحدة تواجهها التً المخاطر تجنب الى ٌإدي التحوط محاسبة أستخدام أن -4

 المالٌة االداة قٌمة فً بالتؽٌٌرات االعتراؾ ٌتم وبذلك ؼٌرها او المالٌة المشتقات أستخدامها

  اجلة من التحوط ٌتم  الذي البند فً بالمتؽٌرات لألعتراؾ الفترة بنفس للمشتقات

 فً المالٌة المعلومات على تعتمد النها المالً االبالغ فً الجودة الى تفتقر العراقٌة البٌئة أن-5

 قبل من المقدمة المالٌة الكشوفات الن المخاطر من بالعدٌد محاطة لكونها المالٌة الكشوفات

 ٌعرض مما العملة اسعار فً التقلبات مخاطر من التحوط الٌات الى تفتقر االقتصادٌة الوحدات

 (  للمخاطر) المستقبل فً الشركات

 المعٌار وفق  المصرفً االئتمان مخاطر قٌاس فً صعوبات العراقٌة المصارؾ تواجه-6

 لكل تفصٌلٌة  بٌانات قاعدة وجود وعدم متخصص الكترونً نظام وجود لعدم( IFRS9) الدولً

 . مصرفً ائتمان

 المصرفً االئتمان انواع لكافة المتوقعة االئتمانٌة المخاطر قٌاس العراقٌة المصارؾ تحدد لم-7

 . التعثر افتراض خالل من االئتمانٌة الخسائر نسبة تحدد ولم

 االجنبٌة بالعملة العملٌات عن المحاسبة الى تطرقت(6) رقم المحلٌة المحاسبٌة القاعدة-8

 اسعار فً االئتمان مخاطر االدارة التحوط الى تتطرق لم انها اال المالٌة القوائم وترجمة

 . البحث عٌنة للمصارؾ المالٌة البٌانات على سلبا بذلك  تنعكس وهً الصرؾ

 االئتمان مخاطر لمواجهة( ;) الدولً المالً االبالغ معٌار وفق التحوط محاسبة تطبٌق أن-9

 عٌنة للمصارؾ بخسارة تسبب قد كانت التً المخاطر تجنب الى ٌإدي العراقٌة المصارؾ فً

 . البحث
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 للنشر المسٌرة دار,   المالٌة الهندسة,  المالٌة المشتقات ادارة,  نوري شقٌري,  موسى. .3

 . 4237,  االولى الطبعة,  االردن,  عمان والطباعة والتوزٌع

 تبنً ظل فً العراقٌة للمصارؾ المالً االبالغ جودة,  الرزاق عبد اكرم سجى,  الشٌخلً .4

 كلٌة,  منشورة ؼٌر دكتوراه اطروحة,  المستثمرٌن قرارات على وانعكاسها  IFRS9 معٌار

 . 4243,  العراق بؽداد,  بؽداد جامعة,  واالقتصاد االدارة
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