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 :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

 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 التحوطمحاسبة  تطبٌق

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

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

 النظري للجانب خصص فقط الثانً الفصل اما السابقة دراسات

فصوؿ حيث ركز الفصؿ االوؿ عمى االطار المنيجي  ثالثة ولتحقيؽ ذلؾ تـ تقسيـ البحث الى 
وتضمنت مبحثيف خصص المبحث االوؿ منة لمنيجية البحث بينما خصص المبحث الثاني 
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لمبحث مف  خالؿ  الثاني فقط خصص لمجانب النظريدراسات السابقة البحث اما الفصؿ 
التحوط محاسبة تأثير لتحوط  . المبحث الثاني لمحاسبة االمبحث االوؿ االطار المفاىيمي 

 ( المخاطر االئتمانية  .(IFRS9بموجب  

 

 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

تمثمت مشكمة البحث بتعرض المصرؼ الى العديد مف مخاطر منيا مخاطر السيولة ومخاطر 
التعثر التدفؽ النقدي ومخاطر االئتماف ,أف المخاطر اعاله سوؼ تمقي بظالليا عمى قيمة 
الشركة او المصرؼ وبالتالي سوؼ يتعرض قيمة السيـ الى انخفاض مما يؤثر سمبيًا في قيمة 

د مخاطر مختمفة وفي ضوء المخاطر اعاله مف الضروري عمى المصرؼ الشركة نضرا لوجو 
البحث عف ادوات آليات مف شأنيا  التخفيؼ مف حده المخاطرة التي تتحمميا الشركة  المتمثمة 

 خالل منبأتباع مجموعة مف آليات التحوط لمواجية تمؾ المخاطر ويمكف تمخيص مشكمة 

 :التالً التساإالت

 فً( ;)رقم الدولً المالً االبالغ معٌار وفق وطـالتح محاسبة ألثر ٌةـامكان هناك هل -3

 البحث؟ عٌنة العراقٌة المصارؾ

 مخاطر واجهةـلم(  ;)رقم الدولً الًـالم الغـاالب ارـمعٌ وفق وطـالتحمحـاسبة  أثر ان هل -4

 .البحث عٌنه العراقٌة المصارؾ فً االئتمان

 

 : 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
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الناحية العممية وذلؾ مف خالؿ متابعة الجيود تبرز اىمية البحث مف  :البحث اهمٌة:  ثالثا
العممية والدراسات التي تـ اجراؤىا في ىذا المجاؿ بغرض تطوير الممارسة المحاسبية مف اجؿ 
توفير دليؿ مف الناحية الميدانية عمى اىمية االلتزاـ مف قبؿ المصارؼ بتطبيؽ اليات التحوط 

قدرة المصرؼ عمى حيث تمتاز بيئة االعماؿ  لمواجية مخاطر تقمبات القيمة العادلة لتعزيز
العراقية بأرتفاع درجة المخاطر المحتممة التي قد تؤثر عمى نشاط المصرفي واستمراريتو حيث 

التغير في التدفقات  ادارة مخاطر تتمثؿ المخاطر بالتعثر ومخاطر السيولة ومخاطر االئتماف و
المخاطر التقمبات القيمة العادلة والعمؿ عمى لفت االنتباه الى كيفية مواجية النقدية حيث تـ 

,واغناء ىذا الموضوع مف الباحثة ودراسة ىذه وضع آلية لمواجيتيا في المصارؼ  العراقية 
العالقة ومدى فاعمية آليات التحوط في مواجية القيمة العادلة في بيئة االعماؿ العراقية قطاع 

    وراؽ المالية .    المصارؼ التجارية  المدرجة في سوؽ العراؽ لأل

 :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

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

 .العراقٌة المصارؾ فً

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

 . العراقٌة المصارؾ فً االئتمان

  

 البحث مناهج: خامسآ

 : الباحثة قبل من االتٌة المناهج اعتماد سٌتم البحث اهداؾ لتحقٌق

مف  اذ تـ االطالع عمى العديد  الجانب النظري مف البحث فيمنيج البحث كاف استنباطي 
العربية واالجنبية التي تناولت  كيفية تطبيؽ آليات التحوط وفؽ معيار االبالغ المالي  المصادر
( ,اما الجانب العممي فقد تـ اتباع المنيج االستقرائي لمبحث مف خالؿ االطالع عمى 9الدولي )

 . البيانات المالية لممصارؼ التجارية عينة البحث ولمدة البحث  
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 : 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

 سوق فً المدرجةالتجارٌة العراقٌة  بالمصارؾ المكانٌة الحدود تتمثل:  المكانٌة الحدود-3

 .بؽداد محافظة فً المالٌة لألوراق العراق

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

 : البٌانات وجمع اسلوب: ثامنا

 الكتبو العلمٌة والمجالت  والرسائل األطارٌح على للبحث  النظري الجانب فً الباحثة اعتمدت

  صلة ذات  التً والبحوث المتمثلة المختلفة واالجنبٌة العربٌة المصادر من جمعها تم التً

 الجانب فً اما(,االنترنٌت) الدولٌة المعلومات شبكة على منها منشور وما البحث وعضبمو

 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

االئتمان  مخاطر على( ;) المالً االبالغ معٌار وفق  التحوط محاسبة أثر خالل من البحث هذا

 االطار على االول الفصل ركز حٌث فصل  فصولثالثة  خالل من العراقٌة المصارؾ فً

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

 النظري للجانب خصص فقط الثانً الفصل اما السابقة دراسات الثانً

لمحاسبة المبحث االوؿ االطار المفاىيمي  : االول المبحث: مباحثثالثة  خالل  من للبحث 
 ( المخاطر االئتمانية  (IFRS9التحوط بموجب  محاسبة تأثير لتحوط  . المبحث الثاني ا

 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

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

" 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

 

 

 انشطة عن المالً لألبالغ مقترحة آلٌة")ب الموسومة(:423, والؽانمً المسعودي) دراسةاما  

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

 المتبعة والطرق االجنبً الصرؾ  االسعار لتقلب التحوط انشطة الهمٌة العراقٌة االقتصادٌة

 .الصرؾ اسعار تقلب مخاطر لتجنب

 ثقة تحقٌق ٌجةـوبالنت المالٌة وائمـالق على الصرؾ عارـاس التحوط طةـانش تـؤثٌر دىـم انـوبٌ

 . االقتصادٌة داتـالوح واجهـت الذي ٌقًـالحق الواقع انـبٌ لها المستخدمٌن
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  االجنبٌة الدراسات: ثانٌا

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

influence on financial hedging  Hedge" 

 محاسبة تطبٌق اثر تحلٌل الى الدراسة تهدؾ.  المالً التحوط على وأثرها التحوط محاسبة

 .والسوٌسرٌة االلمانٌة الشركات بعض سلوك على التحوط

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

Hedge Accounting From the Risk Managements perspective" 

 أدارة منظور من التحوطٌة 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
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 االول المبحث  

  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 التطوراوال:

 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

 وٌمكن, التحوط محاسبة قواعد تبسٌط الى الجدٌد المعٌار ٌهدؾ:  التحوط محاسبة مرحلة.5

 محاسبة بمتطلبات المرتبطة التشؽٌلٌة االعباء بعض خفؾ قد بذلك وهو كثٌرة لمخاطر التحوط

 (Ernst & Young ,2015 :6)  االقتصادٌة الوحدات فً التحوط

 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
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  لها المتحوط والبنود التحوط محاسبة من الهدف: ثانٌا

 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

  التحوط سٌاسةثالثا:

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

 التحوط مراكز تعدٌل عمل السٌاسة ٌستخدم :(Dynamic hedging) المتحرك/  الدٌنامٌكً التحوط .3

 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

 اتخاذ عند اال المخاطر تؽطٌة بؤعمال االلتزام ٌتم ال للسٌاسة وفقا ( : Static hedge) الساكن التحوط .4

 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

 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

 ة.اقتصادٌ االعمال مجاالت جمٌع فً التحوط الى الحاجه تظهر

 : عالقات انواع التحوط  رابعا

 : ما يأتي ىي ىناؾ ثالثة انواع مف عالقات التحوط

تحوط القيمة العادلة : وىو التحوط مف التعرض لمتغيرات في القيمة العادلة ألصؿ او التزاـ مثبت او الرتباط  .1
ممـز غير مثبت او لمكوف مف اي مف البنود التي يمكف عزوىا الى مخاطر معينة ويمكف اف تؤثر عمى الربح أو 

 : يأتي مابيؿ فانو يجب المحاسبة عف عالقة التحوط الخسارة , طالما اف تحوط القيمة العادلة يستوفي ضوابط التأى

 .اثبات المكسب او الخسارة مف اداة التحوط ضمف الربح او الخسارة او الدخؿ الشامؿ االخر 

   ( يجب اف يعدؿ المكسب او الخسارة مف التحوط لمبند المتحوط لو مف المبمغ الدفتري لمبند المتحوط لوIFRS9 
, 2016 : 307. ) 

مف خالؿ بيع االصوؿ بتاريخ اعداد البيانات المالية  ولقيمة العادلة بالمبمغ الذي مف الممكف الحصوؿ عميتتمثؿ او 
نظرا الف تحوطات القيمة العادلة تيدؼ الى تقميؿ تغيرات القيمة العادلة عمى الموجودات والمطموبات المعترؼ بيا في 

ير المعترؼ بيا والتي تعزى ىذه التغييرات الى خطر يمكف اف يؤثر الميزانية العمومية او االلتزامات الثابتة لموحدات غ
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لممكاسب والخسائر التي تحدث في القيمة العادلة  لمبند المحوط  اً عمى االرباح لذا اف تحوط القيمة العادلة يعد تعويض
 ( Ramirez,2015:25بالتغييرات التي تحصؿ لمقيمة العادلة ألداة التحوط )

ي : وىو التحوط مف التعرض لمتقمب في التدفقات النقدية  الذي يمكف عزوه الى مخاطر معينة تحوط التدفؽ النقد .2
مرتبطة بكامؿ اصؿ او التزاـ مثبت او مكوف لو ) مثؿ جميع دفعات الفائدة المستقبمية عمى ديف متغير المعدؿ او 

بير عمى الربح او الخسارة , طالما اف بعضيا ( أو معاممة متوقعة محتممة الى حد كبير والتي يمكف اف تؤثر بشكؿ ك
 IFRS9)     يأتي مابتحوط التدفؽ النقدي يمكف اف يستوفي ضوابط التأىيؿ فانو يجب المحاسبة عف عالقة التحوط 

, 2016 : 307: ) 

 ما يأتي يتـ تعديؿ المكوف المنفصؿ لحقوؽ الممكية المرتبط بالبند المتحوط لو الى: 

  المتجمعة مف اداة التحوط منذ بداية التحوط .المكسب او الخسارة 

 . التغير المتجمع في القيمة العادلة لمبند المتحوط لو مف بداية التحوط 

  يجب اف يتـ اثبات ذلؾ الجزء مف المكسب او الخسارة مف اداة التحوط الذي يتـ تحديده عمى انو تحوط فاعؿ
 وضمف الدخؿ الشامؿ االخر .

  الجزء مف المكسب او الخسارة  المتبقية مف اداة التحوط والتي تعد عدـ فاعمية التحوط يجب اف يتـ اثبات ذلؾ
 وضمف االرباح والخسائر .

  يجب اف تتـ المحاسبة عف المبمغ الذي يتـ تجميعو في احتياطي التحوط لمتدفؽ النقدي 

التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة  تشير تحوطات  التدفقات النقدية الى استخداـ المشتقات لمتحوط مف التغيرات فيو 
الناتجة عف التغيرات في أسعار السمع االساسية وأسعار صرؼ العمالت االجنبية وأسعار الفائدة 

(pbell,2015:243Ca. ) 

 , PwC) اآلتي تغييرات في نموذج محاسبة التحوط لمتدفقات النقدية عمى النحو  9يقدـ معيار االبالغ المالي الدولي 
2017 : 12:) 

  بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية لمعاممة متوقعة ينتج عنيا االعتراؼ ببند غير مالي )مثؿ أصؿ ثابت أو
مخزوف( , أو عندما تصبح معاممة متوقعة لمتحوط ألصؿ غير مالي أو التزاـ غير مالي التزاًما مؤكًدا لػيتـ تطبيؽ 

قيمة الدفترية ليذا البند لألرباح أو الخسائر المتراكمة المعترؼ بيا محاسبة التحوط لمقيمة العادلة , ويجب تعديؿ ال
, يمكف  39مباشرة في حقوؽ الممكية )يشار إلييا غالًبا باسـ "التعديؿ األساس"( , فبموجب معيار المحاسبة الدولي 

الخسائر المتراكمة في لموحدة أف تختار , كخيار سياسة , إما المعالجة الموضحة أعاله أو لمحفاظ عمى المكاسب أو 
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عادة تصنيفيا إلى األرباح والخسائر في نفس المحظة التي يؤثر فييا البند غير المالي عمى األرباح  حقوؽ الممكية وا 
  9والخسائر, لـ يعد اختيار السياسة المحاسبية ىذا مسموًحا بو بموجب معيار االبالغ المالي الدولي 

 اً بندبوصفو وعة مف البنود التي تحتوي عمى مواضع مخاطر الموازنة عندما يتـ تخصيص المركز الصافي لمجم 
مغطى , يمكف تطبيؽ نموذج تحوط التدفقات النقدية فقط عمى التحوط مف مخاطر العمالت األجنبية. يجب أف يحدد 

توقعة عمى الربح تعييف ىذا المركز الصافي كاًل مف فترة إعداد التقارير التي مف المتوقع أف تؤثر فييا المعامالت الم
والخسارة وكذلؾ الطبيعة والحجـ المتوقع أف يؤثر عمى الربح والخسارة في كؿ فترة , يجب عرض أرباح أو خسائر 

 بتعييف المراكز الصافية كبند تحوط. 39التحوط في بند منفصؿ في قائمة الدخؿ , لـ يسمح معيار المحاسبة الدولي 

 جموعة مف البنود التي ال يوجد بيا مركز مخاطر مقاصة , يتـ تقسيـ بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية لم
عمى  39البنود المتأثرة بالبنود المغطاة  فمـ ينص معيار المحاسبة الدولي  عمىعرض أرباح أو خسائر التحوط 

 عرض المكاسب أو الخسائر في األرباح والخسائر.

 : IFRS9 , 2016)      21معيار المحاسبة الدولية  تحوط صافي استثمار في عممية اجنبية: كما ىي معرفة في
( . ويتمثؿ صافي االستثمار الذي تستخدمو الوحدة في عمميات العمالت االجنبية لمتحوط مف مخاطر التغيرات  307

ا في قيمة صافي االصوؿ لمعمميات االجنبية ويتـ تحويؿ ىذه التغييرات الى العممة الوظيفية لالستثمار الذي تسجؿ فيي
تغييرات كبيرة , عمى الرغـ مف أنو يجب  9( . لـ ُيدخؿ معيار االبالغ المالي الدولي Kocon,2007:52الوحدة )

عمى الوحدات النظر فيما إذا كانت تحوطات صافي استثماراتيا ستتأثر بمتطمبات النظر في القيمة الزمنية لمنقود 
 ( PwC,2017 : 13)لنقاط اآلجمة وأساس العممة والتوجييات الجديدة بشأف القيمة الزمنية لمخيارات وا
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 (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

 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 أٌضا المنشؤة على وٌجب المعٌار

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

 . المالٌة االدوات عرض
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الثانً 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

 ٌ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   

 : 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
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 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    

.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

  .القرض مثل المطفؤة التكلفة او بالتكلفة قٌاسه ٌتم التزام او ألصل التحوط اجراء عند .3

 فً له المتحوط والبند التحوط أداة قٌمة فً بالتؽٌرات االعتراؾ مع العادلة بالقٌمة التحوط إدارة قٌاس .4

 .والخسائر األرباح حساب

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

 .الدخل قائمة على تؤثٌر ٌوجد ال فانه فعالة التحوط

 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.  الدراسة

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

 

 المبحث الثاني
 قياس القيمة العادلة لمشركات عينة البحث

 طـرق قيـاس القيمـة العادلـة-اوال:

ىنػػػػػاؾ طػػػػػرؽ لقيػػػػػاس القيمػػػػػة العادلػػػػػة متعػػػػػددة ومحػػػػػدده مػػػػػف قبػػػػػؿ كػػػػػؿ مػػػػػف مجمػػػػػس معػػػػػايير المحاسػػػػػبة الدوليػػػػػػة  

اعتمػػػػػػاد تمػػػػػػػؾ الطػػػػػػػرؽ الف سػػػػػػوؽ العػػػػػراؽ لػػػػػألوراؽ الماليػػػػػة  ومجمػػػػػػس معػػػػػػػايير المحاسػػػػػػػبة الماليػػػػػػة لكػػػػػػػف اليمكػػػػػػػف

ال يممػػػػػؾ شػػػػػروط السػػػػػوؽ الكػػػػػػؼء, لػػػػػػذا تػػػػػػرى الباحػػػػػػثة اعتمػػػػػػاد نمػػػػػػاذج تقيػػػػػػيـ األسػػػػػػيـ العاديػػػػػػة لقيػػػػػػاس القيمػػػػػػة 

العادلػػػػػػػة وذلػػػػػػؾ قمكانيػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ تمػػػػػػؾ النمػػػػػػاذج بسػػػػػػيولة فػػػػػػي البيئػػػػػػة العراقيػػػػػػة وبالتحديػػػػػػد المصػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػة 

 -:بحث وكاآلتيعينة ال

  نمـوذج خـصم مقـسوم األربـاح النقـديModels Discount Dividend 

( والػػػػػػػذي يفتػػػػػػػرض عنػػػػػػػد تقػػػػػػػدير القيمػػػػػػػة العادلػػػػػػػة لمػػػػػػػسيـ, أف القيمػػػػػػػة Gordonيػػػػػدعى ىػػػػػػذا النمػػػػػػوذج بنمػػػػػػوذج) 

المخػػػػػػصومة لمقػػػػػػسـو األربػػػػاح النقػػػػدي المتوقػػػػع فػػػػي المسػػػػتقبؿ التػػػػي يػػػػتـ خصػػػػميا بمعػػػػدؿ  العادلػػػػػػة دالػػػػػػة لمقيمػػػػػػة

العائػػػػػػػػد المطمػػػػػػػػوب مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػستثمر لتعػػػػػػػويض حػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػدـ التأكػػػػػػػػػػػػػػػػد لتمػػػػػػػػػػػػػػػػؾ التوزيعػػػػػػػات النقديػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 -(:٦:  ٤٠٠٢ػػػػداني ,وعمػػػػػػػػػى وفػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػصيغة األتية)الميػػػػػ

 

 -حيث أف:

 القيمة العادلة = 

 (1معادلة رقم)
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Dt التوزيع العادي لمسهم الواحد لمفترة=t 

Pn سعر السهم الحالي= 

K معدل العائد المطموب عمى السهم من جانب المستثمر= 

 حساب معامل بيتا لممصارف عينة الدراسة-1

يعػػػػػػػػػد معامػػػػػػػػػؿ بيتػػػػػػػػػا مقياًسػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػبًيا لحساسػػػػػػػػػية عوائػػػػػػػػػد األسػػػػػػػػػيـ لمعائػػػػػػػػػد اقجمػػػػػػػػػالي لسػػػػػػػػػوؽ األوراؽ الماليػػػػػػػػػة 
( , فيػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػي أف السػػػػػػػػيـ شػػػػػػػػديد التقمػػػػػػػػب ولػػػػػػػػو ارتبػػػػػػػػاط 1, فػػػػػػػػمذا كػػػػػػػػاف معامػػػػػػػػؿ بيتػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػيـ أكبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف )

(, 1إيجػػػػػػػػػػػابي مػػػػػػػػػػػع الكػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػوؽ األوراؽ الماليػػػػػػػػػػػة, إذا كانػػػػػػػػػػػت النسػػػػػػػػػػػخة التجريبيػػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػػيـ أقػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف )
أو ال عالقػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػو بالسػػػػػػػػػػوؽ بأكممػػػػػػػػػػو, ويقػػػػػػػػػػاس يعنػػػػػػػػػػي أف السػػػػػػػػػػيـ أكثػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػتقرارًا مػػػػػػػػػػف المتوسػػػػػػػػػػط  فيػػػػػػػػػػذا

  -معامؿ بيتا وفؽ الصيغة االتية:

 

 حيث ان:
 = عامل بيتا

 = التباين المشترك لعائد السهم وعائد السوق 

 = التباين العائد عمى محفظة السوق. 

 (معامل بيتا لممصارف عينة البحث 1الجدول)

 B عائد السوق عائد السهم السنة اسم المصرف
 مصرؼ المتحد

 لألستثمار 
6112 1.100.0- 1.65212 - 1.1162 
6110 1.12250- 1.21201- 
6112 1.165.6- 1.66666- 

مصرؼ الشرؽ 
االوسط العراقي 

 لالستثمار 

6112 1.150 1.122- 1.1151- 
6110 1.151 1.26.- 
6112 1.111- 1.6.1- 

 مصرؼ ايالؼ
 االسالمي 

6112 1.101- 1.1.0 1.1051 
6110 1.16.- 1.620- 
6112 1.122 1.126- 

 

 معدل العائد المطموب-

 (2معادلة رقم)
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(= المعػػػػػدؿ الخػػػػػػالي مػػػػػػف المخػػػػػػاطرة ـ بيتػػػػػػا) معػػػػػػدؿ العائػػػػػػد عمػػػػػػى Kمعػػػػػدؿ العائػػػػػد المطمػػػػػوب )
 المعػدؿ الخػالي مػف المخاطرة(. -السػوؽ 

إذ إف المعػػػػػػدؿ الخػػػػػػالي مػػػػػػف المخػػػػػػاطرة ىػػػػػػو معػػػػػػدؿ الفائػػػػػػدة عمػػػػػػػى سػػػػػػػندات الخزينػػػػػػػة الحكوميػػػػػػة, 

ب وبسػػػػػػبب عػػػػػػدـ تػػػػػػوفر تمػػػػػػؾ السػػػػػػندات فػػػػػي العػػػػػراؽ, فقػػػػػد تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ معػػػػػدؿ الفائػػػػػدة المحتسػػػػػ

عمػػػػى حسػػػػاب التػػػػوفير فػػػػػي المصػػػػػارؼ عينػػػػة الدراسػػػػة والػػػػػذي كػػػػاف بنسػػػػب متفاوتػػػػة وحسػػػػب مػػػػا 

ورد فػػػػػي التقػػػػػارير السػػػػػنوية المنشػػػػػورة مػػػػػف قبػػػػػؿ البنػػػػػؾ المركػػػػػزي العراقػػػػػي, وكػػػػػذلؾ تػػػػػـ احتسػػػػػاب 

 معدؿ العائد عمى السوؽ وفؽ المعادلة اآلتية)(:

K = Rf + β ( Rm – Rf) 

 -حيث إن:
Kالعائد المطموب = معدل 
Rfمعدل العائد الخالي من المخاطرة = 
β معامل بيتا = 

Rmمعدل العائد عمى السوق = 

 لممصارؼ عينة الدراسة  معدؿ العائد المطموب( 2الجدوؿ)

معدؿ العائد عمى  اسـ المصرؼ ت
 السوؽ

Rm 

معدؿ العائد 
الخالي مف 
 Rf المخاطرة

معدؿ العائد  βمعامؿ بيتا 
 المطموب

K 
المصرؼ المتحد  1

 لالستثمار
0.0645- 0.06 0.1028 0.0472 

مصرؼ الشرؽ االوسط  2
 العراقي لالستثمار

0.0645- 0.04 0.1051- 0.0510 

مصرؼ ايالؼ  3
 االسالمي

0.0645- 0.04 0.0451 0.0353 

 
 
 
 

 (3معادلة رقم)
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 توزيعات االرباح  -.

الصػػػػػادرة عػػػػػف مصػػػػػرؼ مقابػػػػػؿ كػػػػػؿ سػػػػػيـ إف توزيعػػػػػات األربػػػػػاح لمسػػػػػيـ الواحػػػػػد ىػػػػػي مجمػػػػػوع األربػػػػػاح المعمنػػػػػة 
عػػػػادي قػػػػائـ, يػػػػتـ احتسػػػػاب الػػػػرقـ بقسػػػػمة إجمػػػػالي أربػػػػاح األسػػػػيـ المدفوعػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المصػػػػرؼ,  عمػػػػى مػػػػدى 

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

 

 -إن: إذ

Dtتوزيعات االرباح = 

Do ويـــتم قياســـال مـــن خـــالل قســـمة مجمـــوع المقســـوم النقـــدي لالســـهم عمـــى عـــدد = مقســـوم االربـــاح لمســـهم العـــادي
 .االسهم

 g =معدل النمو 

 (توزٌعات االرباح للمصارؾ عٌنه البحث 5الجدول )

مقسـو االرباح  gمعدل النمو  اسم المصرؾ  ت
العادي لمسيـ الواحد 

Do 

 Dtتوزيعات االرباح 

 22222754 2222283 -:2234 المصرؼ المتحد لالستثمار 3

مصرؼ الشرؽ االوسط  4
 العراقي لالستثمار

22254- 2222;8 2222;4;5 

 ;2229659 2229735 -2223 مصرؼ ايالؼ االسالمي 5

 

 قياس القيمة العادلة-0

بعػػػػػد التوصػػػػػؿ الػػػػػى متغيػػػػػػرات القيمػػػػػة العادلػػػػػة يمكػػػػػػف التوصػػػػػؿ الػػػػػى القيمػػػػػة العادلػػػػػػة لمسػػػػػيـ الواحػػػػػد لممصػػػػػػارؼ 

خالليػػػػػا يمكػػػػػف التوصػػػػػؿ الػػػػػى القيمػػػػػة العادلػػػػػة لالسػػػػػتثمارات طويمػػػػػة االجػػػػػؿ لمقطػػػػػاع عينػػػػػة الدراسػػػػػة والتػػػػػي مػػػػػف 

 (.5( انفا والموضحة في الجدوؿ)1المصرفي الخاص ومف خالؿ تطبيؽ المعادلة رقـ)

 

 

 

 (4معادلة رقم)
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 (القٌمة العادلة للمصارؾ عٌنة البحث 6الجدول)

معدؿ العائد  اسـ المصرؼ ت
 K المطموب

توزيعات االرباح 
Dt 

سعر السيـ 
العادي لمفترة 

Pn 

القيمة العادلة 
FV 

 24;22298 222:2 22222754 222694 المصرؼ المتحد لالستثمار 3

مصرؼ الشرؽ االوسط  4
 العراقي لالستثمار

222732 2222;4;5 22342 2234523; 

 22583836 22522 ;2229659 222575 مصرؼ ايالؼ االسالمي 5

 الباحثة اعداد من:  المصدر

 -: ٌلً ما الى( 5) الجدول نتائج تشٌر

 سرررعر اقرررل هرررً لالسرررتثمار المتحرررد مصررررؾ فرررً لالسرررهم العادلرررة القرررٌم ان: لالسرررتثمار المتحرررد المصررررؾ -3

 (0.0302)بمقدار المالٌة لالوراق العراق سوق فً المعروضة لالسهم السوق

 االوسرررط الشررررق مصررررؾ فرررً لالسرررهم العادلرررة القرررٌم ان: لالسرررتثمار العراقرررً االوسرررط الشررررق مصررررؾ -4

 2دٌنار( 0.003-)بمقدار السوقٌة قٌمته من اكبر هً لالستثمار العراقً

مصػػػػػرؼ ايػػػػػالؼ االسػػػػػالمي: اف القػػػػػيـ العادلػػػػػة لالسػػػػػيـ فػػػػػي مصػػػػػرؼ ايػػػػػالؼ االسػػػػػالمي ىػػػػػي اكبػػػػػر مػػػػػف  -3

 ( دينار.0.062-قيمتو السوقية بمقدار)
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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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