
_  25انعذد _ انًجهذ انثايٍ _ يجهت دراساث يحاسبيت و يانيت                    

 2102نسُت  _  زابعانفصم ان

 اإلبالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط من                      
 المخاطر السوقية وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية

 

  
44 

 
  

اإلبالغ انًاني عٍ انًشتماث انًانيت بىصفها أدواث نهتحىط يٍ انًخاطز انسىليت وفماً  

 بانتطبيك في يصزف بغـذاد/ نهًعاييز انًحاسبيت انذونيت

 

 

 عهي حسيٍ انذوغجي. د.أ

 جايعت بغذاد / كهيت اإلدارة وااللتصاد 

  عباس فاضم انعكيهي. و.و

 جايعت بغذاد/ كهيت اإلدارة وااللتصاد 

  المستخمصالمستخمص
لقد أىتـ البحث بالمحاسبة عف المخاطر السوقية التي تتعرض إلييا المصارؼ لقد أىتـ البحث بالمحاسبة عف المخاطر السوقية التي تتعرض إلييا المصارؼ           

لكونيا تتعرض إلى مستوى عالي مف المخاطر مف جراء استعماليا الكبير لألدوات لكونيا تتعرض إلى مستوى عالي مف المخاطر مف جراء استعماليا الكبير لألدوات 
المالية، وىذا قد يعرضيا إلى العسر المالي أو اإلفالس واالنييار، ومف ثـ إلى حدوث المالية، وىذا قد يعرضيا إلى العسر المالي أو اإلفالس واالنييار، ومف ثـ إلى حدوث 

المخاطر لمنع المخاطر لمنع ( ( تخفيضتخفيض))مف المصارؼ إدارة مف المصارؼ إدارة   لذا يتطمب األمرلذا يتطمب األمر. . أزمات اقتصادية كبرىأزمات اقتصادية كبرى
تعرضيا إلى ذلؾ، ونظرًا لعدـ قياـ المصارؼ العراقية بإدارة ىذه المخاطر وفقٌا تعرضيا إلى ذلؾ، ونظرًا لعدـ قياـ المصارؼ العراقية بإدارة ىذه المخاطر وفقٌا 
لممنيجية الحديثة المتمثمة باستعماؿ المشتقات المالية فضاًل عف افتقار النظاـ لممنيجية الحديثة المتمثمة باستعماؿ المشتقات المالية فضاًل عف افتقار النظاـ 

إلى منيجية إلى منيجية   1100المحاسبية العراقية رقـ المحاسبية العراقية رقـ ( ( المعيارالمعيار))المحاسبي الموحد لممصارؼ والقاعدة المحاسبي الموحد لممصارؼ والقاعدة 
واضحة لتحديد وتصنيؼ ىذه المخاطر والتحوط ليا واإلفصاح عنيا، األمر الذي دفع واضحة لتحديد وتصنيؼ ىذه المخاطر والتحوط ليا واإلفصاح عنيا، األمر الذي دفع 
الباحثاف إلى التصدي ليذه المشكمة لحميا، ولذا ييدؼ البحث إلى إعداد إطار مقترح الباحثاف إلى التصدي ليذه المشكمة لحميا، ولذا ييدؼ البحث إلى إعداد إطار مقترح 
لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوت لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقًا لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوت لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقًا 

  ..اسبية الدولية وتطبيقو في مصرؼ بغداداسبية الدولية وتطبيقو في مصرؼ بغدادلممعايير المحلممعايير المح
AAbbssttrraacctt  

TThhee  rreesseeaarrcchh  hhaass    ffooccuusseedd  oonn  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  mmaarrkkeettiinngg  rriisskkss  ffaacceedd  
bbyy  bbaannkkss  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  eexxppoosseedd  ttoo  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  rriisskk  aass  aa  rreessuulltt  ooff  
tthheeiirr  ggrreeaatt  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  iinnssttrruummeennttss,,  wwhhiicchh  mmaayy  mmaakkee  tthheemm  lliiaabbllee  
ttoo  iinnssoollvveennccyy  oorr  bbaannkkrruuppttccyy  aanndd  ccoollllaappssee,,  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  ttoo  mmaajjoorr  
eeccoonnoommiicc  ccrriisseess..  TThheerreeffoorree,,  bbaannkkss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaannaaggee  ((rreedduuccee))  rriisskkss  
ssoo  aass  ttoo  pprreevveenntt  tthheemm..  AAss  IIrraaqqii  bbaannkkss  ddoonn''tt  mmaannaaggee  tthheessee  rriisskkss  aaccccoorrddiinngg  
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ttoo  mmooddeerrnn  mmeetthhooddoollooggyy  ooff  uussiinngg  ddeerriivvaattiivveess,,  aass  wweellll  aass  llaacckk  ooff  bbootthh  tthhee  
ssttaannddaarrdd  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemm  ffoorr  bbaannkkss  aanndd  tthhee  IIrraaqqii  aaccccoouunnttiinngg  ccrriitteerriioonn  
((ssttaannddaarrdd))  NNoo..  1100  ttoo  aann  oobbvviioouuss  mmeetthhooddoollooggyy  ffoorr  tthheessee  rriisskkss  iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  hheeddggiinngg  aanndd  ddiisscclloossuurree,,  tthhee  rreesseeaarrcchheerrss  wwaass  pprroommpptteedd  ttoo  
ccoonncceennttrraattee  oonn  tthhiiss  pprroobblleemm  ttoo  bbee  ssoollvveedd..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  rreesseeaarrcchh  aaiimmss  
ttoo  pprreeppaarree  ssuuggggeesstteedd  ffrraammeewwoorrkk  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg    ffoorr  ddeerriivvaattiivveess  aass  
iinnssttrruummeennttss  ttoo  hheeddggee  aaggaaiinnsstt  mmaarrkkeettiinngg  rriisskkss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
aaccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  iittss  aapppplliiccaattiioonn  iinn  BBaannkk  ooff  BBaagghhddaadd..   

  ) * () * (    IInnttrroodduuccttiioonnمقدمة مقدمة 
تتعرض المصارؼ أثناء ممارستيا لنشاطيا االقتصادي الى مستوى عالي مف تتعرض المصارؼ أثناء ممارستيا لنشاطيا االقتصادي الى مستوى عالي مف               

المخاطر السوقية الناجمة عف التغير في األسعار الجارية بالسوؽ بسبب استعماليا الكبير المخاطر السوقية الناجمة عف التغير في األسعار الجارية بالسوؽ بسبب استعماليا الكبير 
إف المستوى العالي مف المخاطر قد يعرضيا الى العسر المالي أو اإلفالس إف المستوى العالي مف المخاطر قد يعرضيا الى العسر المالي أو اإلفالس . . لألدوات الماليةلألدوات المالية

وات المالية تشكؿ نسبة كبيرة مف ىيكميا المالي، ولكوف المصارؼ تمعب وات المالية تشكؿ نسبة كبيرة مف ىيكميا المالي، ولكوف المصارؼ تمعب واالنييار ألف األدواالنييار ألف األد
دورًا رئيسيًا في كسب الثقة بالنظاـ النقدي وفي عممية التنمية، لذا فاف إفالسيا سوؼ يترؾ دورًا رئيسيًا في كسب الثقة بالنظاـ النقدي وفي عممية التنمية، لذا فاف إفالسيا سوؼ يترؾ 
آثارًا وخيمة عمى مستوى االقتصاد الوطني والعالمي، األمر الذي يقتضي منيا اف تبذؿ جيدٌا آثارًا وخيمة عمى مستوى االقتصاد الوطني والعالمي، األمر الذي يقتضي منيا اف تبذؿ جيدٌا 

وى مخاطرىا الفعمي الى مستوى مرغوب بو أو يمكف السيطرة عميو، وى مخاطرىا الفعمي الى مستوى مرغوب بو أو يمكف السيطرة عميو، حقيقيٌا في تخفيض مستحقيقيٌا في تخفيض مست
  . .   RRiisskk  MMaannaaggeemmeennttوىو ما يعرؼ بادارة المخاطر وىو ما يعرؼ بادارة المخاطر 

  ::وسيتـ في ىذا البحث التطرؽ الىوسيتـ في ىذا البحث التطرؽ الى      
  --   منيجية البحث واىـ الدراسات السابقة منيجية البحث واىـ الدراسات السابقة : : المحور األوؿ المحور األوؿ  
  --   إدارة المخاطر السوقية لمنشاط المصرفيإدارة المخاطر السوقية لمنشاط المصرفي: : المحور الثاني المحور الثاني  
  --   إطار مقترح لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات   إطار مقترح لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات   : : الثالث الثالث المحور المحور

  لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقٌا لممعايير المحاسبية الدوليةلمتحوط مف المخاطر السوقية وفقٌا لممعايير المحاسبية الدولية
  --   اإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف اإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف : : المحور الرابع المحور الرابع

  معايير المحاسبية الدوليةمعايير المحاسبية الدوليةالمخاطر السوقية التي يتعرض ليا مصرؼ بغػداد وفقٌا لمالمخاطر السوقية التي يتعرض ليا مصرؼ بغػداد وفقٌا لم
  --  االستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصيات: : المحور الخامسالمحور الخامس  

                                                           
) * (
 تسث ِغرً ِٓ أغشٚزح دورٛساٖ  
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      TThheessiiss  MMeetthhooddoollooggyyمنيجية البحث منيجية البحث / / األولاألول  المحورالمحور
  ::وتتكوف مف األتيوتتكوف مف األتي                

  TThheessiiss  PPrroobblleemmمشكمة البحث مشكمة البحث   --أولٌ أولٌ 

عمى الرغـ مف تعرض المصرؼ الى المخاطر السوقية الناجمة عف تغير األسعار الجارية عمى الرغـ مف تعرض المصرؼ الى المخاطر السوقية الناجمة عف تغير األسعار الجارية         
لألصوؿ المالية والمؤشرات السوقية، إال اف إدارة المصرؼ ال تعمؿ عمى الحد مف ىذه لألصوؿ المالية والمؤشرات السوقية، إال اف إدارة المصرؼ ال تعمؿ عمى الحد مف ىذه 
المخاطر وفقٌا لممنيجية الحديثة والمتمثمة باستعماؿ المشتقات المالية فضاًل عف التقرير عف المخاطر وفقٌا لممنيجية الحديثة والمتمثمة باستعماؿ المشتقات المالية فضاًل عف التقرير عف 

المحاسبية العراقية المحاسبية العراقية ( ( المعيارالمعيار))مالية وفقٌا لمنظاـ المحاسبي الموحد لممصارؼ و القاعدة مالية وفقٌا لمنظاـ المحاسبي الموحد لممصارؼ و القاعدة بياناتو البياناتو ال
التي تفتقر الى المنيجية السميمة لمتحوط مف ىذه المخاطر واإلفصاح عنيا كما ىو التي تفتقر الى المنيجية السميمة لمتحوط مف ىذه المخاطر واإلفصاح عنيا كما ىو 1100  رقـ رقـ 

  ::  )*()*(عميو في المعايير المحاسبية الدولية ذات الصمة مما يؤدي الى عميو في المعايير المحاسبية الدولية ذات الصمة مما يؤدي الى 
، وعف حاالت اإلعسار أو اإلفالس الحقيقية ، وعف حاالت اإلعسار أو اإلفالس الحقيقية )**()**(الحقيقيالحقيقيعدـ اإلفصاح عف الوضع المالي عدـ اإلفصاح عف الوضع المالي   --11

التي قد يتعرض ليا المصرؼ يقػمؿ مف منفعة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات التي قد يتعرض ليا المصرؼ يقػمؿ مف منفعة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات 
  ..الرشيدةالرشيدة

البيانات المالية التوفر المعمومات التي تمكف مستعممييا مف تقييـ طبيعة ومدى المخاطر البيانات المالية التوفر المعمومات التي تمكف مستعممييا مف تقييـ طبيعة ومدى المخاطر   --22
  . . ارتياارتياالناجمة عف األدوات المالية وكيفية إدالناجمة عف األدوات المالية وكيفية إد

  TThheessiiss  OObbjjeeccttىدف البحث  ىدف البحث    --ثانياٌ ثانياٌ 
إطار مقترح لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات إطار مقترح لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات   إعدادإعدادالسعي إلى السعي إلى           

المحاسبية الدولية، وتطبيقو عمى مصرؼ بغػداد، المحاسبية الدولية، وتطبيقو عمى مصرؼ بغػداد،   لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقٌا لممعاييرلمتحوط مف المخاطر السوقية وفقٌا لممعايير
لممصرؼ ، وتوفير المعمومات المالئمة لممصرؼ ، وتوفير المعمومات المالئمة يكوف قادرٌا عمى اإلبالغ عف الوضع المالي الحقيقي يكوف قادرٌا عمى اإلبالغ عف الوضع المالي الحقيقي 

لتقييـ فاعميتو في التحوط مف المخاطر السوقية التي يتعرض ليا، مما يشجع عمى االستثمار لتقييـ فاعميتو في التحوط مف المخاطر السوقية التي يتعرض ليا، مما يشجع عمى االستثمار 
  ..فيو بشكؿ عاـ واالستثمار الخارجي بشكؿ خاص ، وزيادة قيمتو السوقيةفيو بشكؿ عاـ واالستثمار الخارجي بشكؿ خاص ، وزيادة قيمتو السوقية

    TThheessiiss  HHyyppootthheessiiss    لبحثلبحثفرضيات افرضيات ا  --ثالثاٌ ثالثاٌ 

                                                           
)*(
  IAS , IFRS.   ٠مصذ تاٌّؼا١٠ش اٌّساعث١ح اٌذ١ٌٚح ِداصاً    

 . ٠مصذ تاٌٛظغ اٌّاٌٟ وً ِٓ اٌّشوض اٌّاٌٟ ٚاألداء اٌّاٌٟ  )**( 
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ي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف ي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف إف وجود إطار لإلبالغ المالإف وجود إطار لإلبالغ المال            
المخاطر السوقية وفقٌا لممعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلى اإلبالغ عف الوضع المالي المخاطر السوقية وفقٌا لممعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلى اإلبالغ عف الوضع المالي 

  ..الحقيقي ويساعد عمى تقييـ فاعمية المصرؼ في التحوط مف المخاطر السوقيةالحقيقي ويساعد عمى تقييـ فاعمية المصرؼ في التحوط مف المخاطر السوقية
                    TThheessiiss  IImmppoorrttaanncceeأىمية البحث أىمية البحث   --رابعاٌ رابعاٌ 

إف عدـ قياـ مصرؼ بغػداد بادارة أو التحوط مف المخاطر السوقية التي يتعرض ليا إف عدـ قياـ مصرؼ بغػداد بادارة أو التحوط مف المخاطر السوقية التي يتعرض ليا           
باستعماؿ المشتقات المالية وفقٌا لممعايير المحاسبية الدولية فضاٌل عف التقرير عف بياناتو باستعماؿ المشتقات المالية وفقٌا لممعايير المحاسبية الدولية فضاٌل عف التقرير عف بياناتو 

    1100المحاسبية العراقية رقـالمحاسبية العراقية رقـ( ( المعيارالمعيار))المالية وفقٌا لمنظاـ المحاسبي الموحد لممصارؼ والقاعدة المالية وفقٌا لمنظاـ المحاسبي الموحد لممصارؼ والقاعدة 
يؤدي الى عدـ اإلفصاح عف الوضع المالي الحقيقي فضال عف عدـ توفير المعمومات يؤدي الى عدـ اإلفصاح عف الوضع المالي الحقيقي فضال عف عدـ توفير المعمومات   ،،

المالئمة لتقييـ فاعمية المصرؼ في إدارة مخاطره، مما قد يعرضو الى حاالت اإلعسار او المالئمة لتقييـ فاعمية المصرؼ في إدارة مخاطره، مما قد يعرضو الى حاالت اإلعسار او 
اإلفالس واالنييار فضاٌل عف عزوؼ المستثمريف عف االستثمار فيو، األمر الذي حدا اإلفالس واالنييار فضاٌل عف عزوؼ المستثمريف عف االستثمار فيو، األمر الذي حدا 

ذه المشكمة لحميا مف خالؿ إعدادىما إلطار مقترح لإلبالغ المالي ذه المشكمة لحميا مف خالؿ إعدادىما إلطار مقترح لإلبالغ المالي بالباحثيف الى التصدي ليبالباحثيف الى التصدي لي
عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقٌا لممعايير المحاسبية عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقٌا لممعايير المحاسبية 
الدولية لمنع تعرضو لحاالت اإلعسار او اإلفالس واالنييار فضاٌل عف المحافظة عمى قيمتو الدولية لمنع تعرضو لحاالت اإلعسار او اإلفالس واالنييار فضاٌل عف المحافظة عمى قيمتو 

  .    .    السوقية مف االنخفاضالسوقية مف االنخفاض
  TThheessiiss  LLooccaattiioonn  &&  PPeerriiooddمكان وزمان البحث   مكان وزمان البحث     --خامسٌا خامسٌا   

تـ اختيار مصرؼ بغػداد عينًة لتطبيؽ البحث ألنو المصرؼ الشامؿ العراقي الوحيد تـ اختيار مصرؼ بغػداد عينًة لتطبيؽ البحث ألنو المصرؼ الشامؿ العراقي الوحيد             
الذي لديو استثمار في وحدة أجنبية مما يجعمو يتعرض لمخاطر سوقية أكثر مف المصارؼ الذي لديو استثمار في وحدة أجنبية مما يجعمو يتعرض لمخاطر سوقية أكثر مف المصارؼ 

  .      .      لحداثة البحثلحداثة البحث  22001122تو المالية لسنة تو المالية لسنة كما تـ اختيار بياناكما تـ اختيار بيانا. . الشاممة العراقية األخرىالشاممة العراقية األخرى
  إدارة المخاطر السوقية لمنشاط المصرفيإدارة المخاطر السوقية لمنشاط المصرفي//المحور الثانيالمحور الثاني

تتعػػرض األنشػػطة االقتصػػادية بشػػكؿ عػػاـ لشػػتى أنػػواع المخػػاطر، وتعػػد المعػػامالت الماليػػة تتعػػرض األنشػػطة االقتصػػادية بشػػكؿ عػػاـ لشػػتى أنػػواع المخػػاطر، وتعػػد المعػػامالت الماليػػة         
ولمػػا كانػػت المعػػامالت الماليػػة ىػػي النشػػاط الرئيسػػي لممصػػارؼ ولمػػا كانػػت المعػػامالت الماليػػة ىػػي النشػػاط الرئيسػػي لممصػػارؼ . . أكثرىػػا تعرضػػًا ليػػا وتػػاثرًا بيػػاأكثرىػػا تعرضػػًا ليػػا وتػػاثرًا بيػػا

لذذ ا أصذذبحت صذذفة مالزمذذة لمنشذذاط المصذذرفي المعاصذذر  وبسذذب  ىذذ ا لذذ ا أصذذبحت صذذفة مالزمذذة لمنشذذاط المصذذرفي المعاصذذر  وبسذذب  ىذذ ا   والمؤسسػػات الماليػػة ،والمؤسسػػات الماليػػة ،
الصعوبة التخمص من تمك المخاطر كميا ولكن يتوفر أمام اإلدارة مجموعة الصعوبة التخمص من تمك المخاطر كميا ولكن يتوفر أمام اإلدارة مجموعة   التالزم أصبح منالتالزم أصبح من

مذذن األسذذالي  أو السياسذذات التذذي يمكذذن أن تمارسذذيا لمحذذد مذذن نثارىذذا لدرجذذة يمكذذن الذذتحكم مذذن األسذذالي  أو السياسذذات التذذي يمكذذن أن تمارسذذيا لمحذذد مذذن نثارىذذا لدرجذذة يمكذذن الذذتحكم 
وىػػذه وىػػذه   بنتائجيذذا الذذ  حذذد كبيذذر أو جعميذذا فذذي مسذذتوو مقبذذول أو مردذذو  بذذو مذذن قبذذل اإلدارة بنتائجيذذا الذذ  حذذد كبيذذر أو جعميذذا فذذي مسذذتوو مقبذذول أو مردذذو  بذذو مذذن قبذذل اإلدارة 
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لػػػػذا ينبغػػػػي عمػػػػى لػػػػذا ينبغػػػػي عمػػػػى . . RRiisskk  MMaannaaggeemmeennttمخػػػػاطر مخػػػػاطر الممارسػػػػة او النشػػػػاط يعػػػػرؼ بػػػػادارة الالممارسػػػػة او النشػػػػاط يعػػػػرؼ بػػػػادارة ال
الالزمػػػة لمواجيػػػة المخػػػاطر المصػػػاحبة ألنشػػػطتيا الالزمػػػة لمواجيػػػة المخػػػاطر المصػػػاحبة ألنشػػػطتيا ( ( األسػػػاليباألسػػػاليب))المصػػػارؼ اف تتخػػػذ اإلجػػػراءات المصػػػارؼ اف تتخػػػذ اإلجػػػراءات 

ممذذا يذذدل عمذذ  إن السذذمة ممذذا يذذدل عمذذ  إن السذذمة لغػػرض تخفيضػػيا كػػوف القضػػاء عمييػػا كميػػا أمػػرا يصػػعب تحقيقػػو، لغػػرض تخفيضػػيا كػػوف القضػػاء عمييػػا كميػػا أمػػرا يصػػعب تحقيقػػو، 
ولذيس ولذيس ( ( تأثيرىذاتأثيرىذاأي تخفذي  أي تخفذي  ))األساسية التي تحكم النشاط المصرفي ىو كيفية إدارة المخاطراألساسية التي تحكم النشاط المصرفي ىو كيفية إدارة المخاطر

  ..تجنبياتجنبيا
  ::النشاط المصرفي وأىمية إدارة مخاطرهالنشاط المصرفي وأىمية إدارة مخاطره

، ولكسػب ، ولكسػب ( ( الحسػابات الجاريػةالحسػابات الجاريػة))يمتاز نشاط المصارؼ الشاممة بقبوؿ الودائع تحت الطمػب يمتاز نشاط المصارؼ الشاممة بقبوؿ الودائع تحت الطمػب         
ثقة المودعيف وتشجيعيـ عمى اإليػداع ، يتحػتـ عمييػا اف تكػوف مسػتعدة لػدفع ىػذه الودائػع الػى ثقة المودعيف وتشجيعيـ عمى اإليػداع ، يتحػتـ عمييػا اف تكػوف مسػتعدة لػدفع ىػذه الودائػع الػى 

وقػت وبػدوف تػردد وبػدوف الحاجػة الػى إشػعار مسػبؽ ألنػو وقػت وبػدوف تػردد وبػدوف الحاجػة الػى إشػعار مسػبؽ ألنػو اصحابيا عند المطالبػة بيػا وفػي اي اصحابيا عند المطالبػة بيػا وفػي اي 
بمجػػػرد اف يػػػرفض المصػػػرؼ دفػػػع اي التػػػزاـ بسػػػبب عػػػدـ وجػػػود نقػػػود كافيػػػة لديػػػو تتزعػػػزع ثقػػػة بمجػػػرد اف يػػػرفض المصػػػرؼ دفػػػع اي التػػػزاـ بسػػػبب عػػػدـ وجػػػود نقػػػود كافيػػػة لديػػػو تتزعػػػزع ثقػػػة 

بوقػػت واحػػد وسػػيعجز المصػػرؼ عػػف بوقػػت واحػػد وسػػيعجز المصػػرؼ عػػف ( ( وودائعيػػـوودائعيػػـ))المػػودعيف بػػو وسػػيعمموف عمػػى سػػحب نقػػودىـ المػػودعيف بػػو وسػػيعمموف عمػػى سػػحب نقػػودىـ 
خػاطر تػزداد أىميتيػا فػي النشػاط خػاطر تػزداد أىميتيػا فػي النشػاط ويػرى الباحثػاف أف إدارة المويػرى الباحثػاف أف إدارة الم. . تمبيتيا مما يعرضػو الػى االنييػارتمبيتيا مما يعرضػو الػى االنييػار

المصػػرفي مقارنػػة باألنشػػطة االقتصػػادية األخػػرى بسػػبب الطبيعػػة المختمفػػة ليػػذا النشػػاط والتػػي المصػػرفي مقارنػػة باألنشػػطة االقتصػػادية األخػػرى بسػػبب الطبيعػػة المختمفػػة ليػػذا النشػػاط والتػػي 
تميػػزه عػػف االنشػػطة االقتصػػادية االخػػرى فػػي كػػوف غالبيػػة أموالػػو المتاحػػة لالسػػتثمار ىػػي مػػف تميػػزه عػػف االنشػػطة االقتصػػادية االخػػرى فػػي كػػوف غالبيػػة أموالػػو المتاحػػة لالسػػتثمار ىػػي مػػف 

ف مسػتعدة لػدفعيا ف مسػتعدة لػدفعيا التي يتطمب مف المصػارؼ اف تكػو التي يتطمب مف المصػارؼ اف تكػو ( ( الحسابات الجاريةالحسابات الجارية))الودائع تحت الطمب الودائع تحت الطمب 
  . . الى اصحابيا عند المطالبة بيا وفقٌا لما أشرنا إليو آنفاٌ الى اصحابيا عند المطالبة بيا وفقٌا لما أشرنا إليو آنفاٌ 

  ::مفيوم المخاطرة وأنواعيامفيوم المخاطرة وأنواعيا
يعػػرؼ الباحثػػاف المخػػاطرة بانيػػا عػػدـ التاكػػد مػػف النتػػائق النيائيػػة المسػػتقبمية سػػواء أدت يعػػرؼ الباحثػػاف المخػػاطرة بانيػػا عػػدـ التاكػػد مػػف النتػػائق النيائيػػة المسػػتقبمية سػػواء أدت 

لػػبعض لػػبعض ومػػع ىػػذا ، فػػاف النتيجػػة النيائيػػة الفعميػػة ومػػع ىػػذا ، فػػاف النتيجػػة النيائيػػة الفعميػػة . .   الػػى فرصػػة ايجابيػػة او الػػى تيديػػد سػػمبيالػػى فرصػػة ايجابيػػة او الػػى تيديػػد سػػمبي
المخاطر ىي تحقيؽ خسائر فقط مثؿ مخاطرة االئتماف ومخاطرة السيولة والمخاطر التشغيمية، المخاطر ىي تحقيؽ خسائر فقط مثؿ مخاطرة االئتماف ومخاطرة السيولة والمخاطر التشغيمية، 
وقػػػد سػػػميت ىػػػذه المخػػػاطر بالمخػػػاطر البحتػػػو تميػػػزًا ليػػػا عػػػف المخػػػاطر التػػػي تحتمػػػؿ نتيجتيػػػا وقػػػد سػػػميت ىػػػذه المخػػػاطر بالمخػػػاطر البحتػػػو تميػػػزًا ليػػػا عػػػف المخػػػاطر التػػػي تحتمػػػؿ نتيجتيػػػا 

  ..النيائية تحقيؽ عوائد او خسائر مثؿ المخاطر السوقية والتي تسمى بمخاطر المضاربةالنيائية تحقيؽ عوائد او خسائر مثؿ المخاطر السوقية والتي تسمى بمخاطر المضاربة
  RRiisskkss  OOppeerraattiioonnaallمنشػػ ت أثنػػاء ممارسػػتيا لنشػػاطيا الػػى مخػػاطر تشػػغيمية منشػػ ت أثنػػاء ممارسػػتيا لنشػػاطيا الػػى مخػػاطر تشػػغيمية تتعػػرض التتعػػرض ال        

  RRiisskkssتػػػنجـ عػػػف ممارسػػػتيا لكافػػػة انشػػػطتيا بخػػػالؼ المعػػػامالت الماليػػػة والػػػى مخػػػاطر ماليػػػة تػػػنجـ عػػػف ممارسػػػتيا لكافػػػة انشػػػطتيا بخػػػالؼ المعػػػامالت الماليػػػة والػػػى مخػػػاطر ماليػػػة 
FFiinnaanncciiaall   وكؿ منيما منيػا تحتػوي ، وكؿ منيما منيػا تحتػوي ( ( المعامالت الماليةالمعامالت المالية))تنجـ عف تعامميا باألدوات المالية تنجـ عف تعامميا باألدوات المالية ،
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تحدث ىػذه المخػاطر بسػبب عوامػؿ امػا خارجيػة او داخميػة او تحدث ىػذه المخػاطر بسػبب عوامػؿ امػا خارجيػة او داخميػة او عمى عدة أنواع مف المخاطر، و عمى عدة أنواع مف المخاطر، و 
وتتنػػػاوؿ المعػػػايير المحاسػػػبية الدوليػػػة المخػػػاطر الناجمػػػة عػػػف اسػػػتعماؿ األدوات وتتنػػػاوؿ المعػػػايير المحاسػػػبية الدوليػػػة المخػػػاطر الناجمػػػة عػػػف اسػػػتعماؿ األدوات . . االثنػػػاف معػػػاٌ االثنػػػاف معػػػاٌ 

المعػايير الدوليػة المعػايير الدوليػة ))حسػب مسػبباتيا الػى حسػب مسػبباتيا الػى   IIFFRRSS77حصػرا ، ويصػنفيا  حصػرا ، ويصػنفيا  ( ( المخاطر الماليةالمخاطر المالية))المالية المالية 
  ::))  222266: :   22001122إلعداد التقارير المالية، إلعداد التقارير المالية، 

  ::  CCrreeddiitt  RRiisskkمخاطرة الئتمان مخاطرة الئتمان :  :  أولً أولً 
ىي المخاطرة الناجمة مف اف احد اطراؼ االداة المالية سيتسبب في خسارة مالية لمطرؼ ىي المخاطرة الناجمة مف اف احد اطراؼ االداة المالية سيتسبب في خسارة مالية لمطرؼ           

  ..االخر نتيجة لعدـ قيامو بتنفيذ االلتزاـاالخر نتيجة لعدـ قيامو بتنفيذ االلتزاـ
  ::LLiiqquuiiddiittyy  RRiisskkمخاطرة السيولة مخاطرة السيولة : : ثانياً ثانياً 
  ..ىي المخاطرة الناجمة عف عدـ قدرة المنشاة عمى تمويؿ احتياجاتيا المالية القصيرة األجؿىي المخاطرة الناجمة عف عدـ قدرة المنشاة عمى تمويؿ احتياجاتيا المالية القصيرة األجؿ      
  ::  MMaarrkkeett  RRiisskkمخاطرة السوق مخاطرة السوق : : ثالثاً ثالثاً 

عرفػػت مخػػاطرة السػػوؽ بانيػػا المخػػاطرة التػػي تػػؤثر عمػػى قيمػػة المنشػػاة او تػػدفقاتيا النقديػػة عرفػػت مخػػاطرة السػػوؽ بانيػػا المخػػاطرة التػػي تػػؤثر عمػػى قيمػػة المنشػػاة او تػػدفقاتيا النقديػػة 
سػػػعار الفائػػػدة واسػػػعار الصػػػرؼ سػػػعار الفائػػػدة واسػػػعار الصػػػرؼ بسػػػبب التغيػػػرات فػػػي اسػػػعار االوراؽ الماليػػػة واسػػػعار السػػػمع وابسػػػبب التغيػػػرات فػػػي اسػػػعار االوراؽ الماليػػػة واسػػػعار السػػػمع وا

مخػاطرة السػوؽ إلػى مخػاطرة السػوؽ إلػى   IIFFRRSS  77ويصػنؼ ويصػنؼ (.  (.  CChhaannccee  &&  BBrrooookkss,,  22000088::663311))األجنبػي األجنبػي 
  ( : ( : 226226: : 21122112المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ))ثالثة أنواع ىيثالثة أنواع ىي

  ::  IInntteerreesstt  RRaattee  RRiisskkمخاطرة سعر الفائدة مخاطرة سعر الفائدة   --11
ىي المخاطرة الناجمة عف تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية الداة مالية بسبب ىي المخاطرة الناجمة عف تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية الداة مالية بسبب   

  ..التغيرات في سعر الفائدة في السوؽالتغيرات في سعر الفائدة في السوؽ
  ::  CCuurrrreennccyy  RRiisskkمخاطرة العممة مخاطرة العممة     --22

ىػػي المخػػاطرة الناجمػػة عػػف تذبػػذب القيمػػة العادلػػة او التػػدفقات النقديػػة الداة ماليػػة بسػػبب ىػػي المخػػاطرة الناجمػػة عػػف تذبػػذب القيمػػة العادلػػة او التػػدفقات النقديػػة الداة ماليػػة بسػػبب 
  ..ييالتغيرات في سعر الصرؼ االجنبالتغيرات في سعر الصرؼ االجنب

  ::OOtthheerr  PPrriicceess  RRiisskkمخاطرة االسعار االخرى مخاطرة االسعار االخرى     --33
ىػػي المخػػاطرة الناجمػػة عػػف تذبػػذب القيمػػة العادلػػة او التػػدفقات النقديػػة الداة ماليػػة بسػػبب ىػػي المخػػاطرة الناجمػػة عػػف تذبػػذب القيمػػة العادلػػة او التػػدفقات النقديػػة الداة ماليػػة بسػػبب             

باسػػػتثناء تمػػػؾ الناجمػػػة عػػػف مخػػػاطرة سػػػعر الفائػػػدة او مخػػػاطرة باسػػػتثناء تمػػػؾ الناجمػػػة عػػػف مخػػػاطرة سػػػعر الفائػػػدة او مخػػػاطرة ))التغيػػػرات فػػػي اسػػػعار السػػػوؽ التغيػػػرات فػػػي اسػػػعار السػػػوؽ 
بػاالداة الماليػة الفرديػػة او الجيػة التػػي بػاالداة الماليػة الفرديػػة او الجيػة التػػي   ، سػواء تسػػبب فػي ىػذه المتغيػػرات عوامػؿ خاصػػة، سػواء تسػػبب فػي ىػذه المتغيػػرات عوامػؿ خاصػػة((العممػةالعممػة

  ..اصدرتيا، او عوامؿ تؤثر عمى جميع االدوات المالية المشابية المتداولة في السوؽاصدرتيا، او عوامؿ تؤثر عمى جميع االدوات المالية المشابية المتداولة في السوؽ
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  : : مفيوم إدارة المخاطر وأساليبيامفيوم إدارة المخاطر وأساليبيا
بانيػػػا عمميػػػة تحديػػػد مسػػػتوى المخػػػاطر بانيػػػا عمميػػػة تحديػػػد مسػػػتوى المخػػػاطر   RRiisskk  MMaannaaggeemmeennttتعػػػرؼ إدارة المخػػػاطر تعػػػرؼ إدارة المخػػػاطر         

المرغوب لممنشاة، وتحديد مسػتوى المخػاطر الفعمػي ليػا، واسػتعماؿ المشػتقات واألدوات الماليػة المرغوب لممنشاة، وتحديد مسػتوى المخػاطر الفعمػي ليػا، واسػتعماؿ المشػتقات واألدوات الماليػة 
  ,,CChhaannccee  &&  BBrrooookkss))االخرى لتعديؿ مستوى المخاطر الفعمي الى المسػتوى المرغػوب بػو االخرى لتعديؿ مستوى المخاطر الفعمي الى المسػتوى المرغػوب بػو 

22000088::663366 . ) . )  
  (: (: GGrriiffffiitthhss,,  22000066::33))ر ىي ر ىي إف الطرائؽ او االساليب المتبعة في تخفيض المخاطإف الطرائؽ او االساليب المتبعة في تخفيض المخاط      
  ::DDiivveerrssiiffiiccaattiioonnالتنويع التنويع   --11

وىي استراتيجية او اسموب استثماري بموجبيا يتـ استثمار االمواؿ المتاحة عبر مجموعة وىي استراتيجية او اسموب استثماري بموجبيا يتـ استثمار االمواؿ المتاحة عبر مجموعة         
ويفضؿ اف يشتمؿ التنويع ويفضؿ اف يشتمؿ التنويع (. (. CChhaannccee  &&  BBrrooookkss,,  22000088::662255))متنوعة مف الموجودات متنوعة مف الموجودات 

وتعتمد ى ه وتعتمد ى ه . . الجغرافي وآجاؿ استحقاقوالجغرافي وآجاؿ استحقاقوعمى نوع االستثمار وتوزيعو عمى نوع االستثمار وتوزيعو ( ( عدـ التركيزعدـ التركيز))
  . . األستراتيجية من قبل المعايير المحاسبية الدولية في تخفي  مخاطر الئتماناألستراتيجية من قبل المعايير المحاسبية الدولية في تخفي  مخاطر الئتمان

  (:(:التحوط الطبيعيالتحوط الطبيعي))مواءمة الموجودات والمطموبات مواءمة الموجودات والمطموبات 22--  
تخفي  مخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة تخفي  مخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة تستعمؿ ىذه الطريقة مف قبؿ المصارؼ في تستعمؿ ىذه الطريقة مف قبؿ المصارؼ في       

  ..األجنبي بشكل خاصاألجنبي بشكل خاصالعممة أو سعر الصرف العممة أو سعر الصرف 
  ::التعامل بأدوات الدين القابمة لمتحويل ال  أسيم عاديةالتعامل بأدوات الدين القابمة لمتحويل ال  أسيم عادية33--  
يفضؿ ممارسة ىذا الحؽ لمتخمص مف المخاطر الناجمة عف نكوؿ او تعثر الطرؼ يفضؿ ممارسة ىذا الحؽ لمتخمص مف المخاطر الناجمة عف نكوؿ او تعثر الطرؼ           

  . . المقابؿ في تسديد االلتزامات المستحقة عميو عند استحقاقيا وفقًا لشروط العقد المتفؽ عمييػاالمقابؿ في تسديد االلتزامات المستحقة عميو عند استحقاقيا وفقًا لشروط العقد المتفؽ عمييػا
  ::  SSeeccuurriittiizzaattiioonnالتوريق التوريق   44--

مثؿ قروض مثؿ قروض ))ويعرؼ بانو عممية تجميع مجموعة مف القروض المتجانسة والمضمونة ويعرؼ بانو عممية تجميع مجموعة مف القروض المتجانسة والمضمونة             
وبيع سندات في السوؽ مقابؿ ىذه القروض، ولذا يعمؿ ىذا االسموب عمى وبيع سندات في السوؽ مقابؿ ىذه القروض، ولذا يعمؿ ىذا االسموب عمى ( ( الرىف العقاريالرىف العقاري

( ( سندات متداولةسندات متداولة))الى موجودات سائمة الى موجودات سائمة ( ( القروضالقروض))تحويؿ الموجودات غير السائمة تحويؿ الموجودات غير السائمة 
((CCaauueettttllee  eett  aall..,,  11999988::cchh22 .) .) وألن التوريق ييدف ال  توفير السيولة النقدية  ل ا وألن التوريق ييدف ال  توفير السيولة النقدية  ل ا

  ..تستعمل ى ه األداة لتخفي  مخاطر السيولةتستعمل ى ه األداة لتخفي  مخاطر السيولة
  ::FFiinnaanncciiaall  DDeerriivvaattiivveessالمشتقات المالية المشتقات المالية   55--

  ::يعرؼ الباحثاف المشتقات المالية بانيا أدوات مالية تمتاز او تتسـ بجميع الصفات االتيةيعرؼ الباحثاف المشتقات المالية بانيا أدوات مالية تمتاز او تتسـ بجميع الصفات االتية          
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عمػى االصػؿ او المؤشػر الضػمني موضػوع عمػى االصػؿ او المؤشػر الضػمني موضػوع ( ( مكاسػبيا او خسػائرىامكاسػبيا او خسػائرىا))تشتؽ او تعتمد قيمتيػا تشتؽ او تعتمد قيمتيػا   --11
فيػػي تسػػما لحائزىػػا مػػف تحقيػػؽ مكاسػػب او خسػػائر اعتمػػادا عمػػى اداء سػػعر ىػػذا فيػػي تسػػما لحائزىػػا مػػف تحقيػػؽ مكاسػػب او خسػػائر اعتمػػادا عمػػى اداء سػػعر ىػػذا . . العقػػدالعقػػد

  ..االصؿ او المؤشراالصؿ او المؤشر
  ..ال تتطمب استثمارات مبدئية او تتطمب استثمار مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقدال تتطمب استثمارات مبدئية او تتطمب استثمار مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقد  --22
  ..عقود يتـ تسويتيا في تاريخ مستقبميعقود يتـ تسويتيا في تاريخ مستقبمي  --33
تمػػـز عمميػػة تسػػويتيا نقػػؿ ممكيػػة األصػػؿ محػػؿ التعاقػػد وانمػػا يكفػػي تسػػويتيا نقػػدًا بتبػػادؿ تمػػـز عمميػػة تسػػويتيا نقػػؿ ممكيػػة األصػػؿ محػػؿ التعاقػػد وانمػػا يكفػػي تسػػويتيا نقػػدًا بتبػػادؿ ال ال   --44

  ..مدفوعات فروقات األسعارمدفوعات فروقات األسعار
محاسبة محاسبة ))وتمثل المشتقات المالية األدوات المعتمدة من قبل المعايير المحاسبية الدولية وتمثل المشتقات المالية األدوات المعتمدة من قبل المعايير المحاسبية الدولية         

ة تأثيرىا ة تأثيرىا في التحوط من المخاطر السوقية التي تواجييا المنشآت لتخفي  شد  في التحوط من المخاطر السوقية التي تواجييا المنشآت لتخفي  شد  ( ( التحوطالتحوط
فبعد ازدياد ظاىرة تقمب اسعار الفائدة واسعار صرؼ العمالت األجنبية، والذي أدى فبعد ازدياد ظاىرة تقمب اسعار الفائدة واسعار صرؼ العمالت األجنبية، والذي أدى   ..عميياعمييا

الى زيادة المخاطر التي تتعرض ليا المؤسسات المالية والمصرفية، مما اثر بشكؿ كبير عمى الى زيادة المخاطر التي تتعرض ليا المؤسسات المالية والمصرفية، مما اثر بشكؿ كبير عمى 
استوجبت الحاجذة كنتيجة استوجبت الحاجذة كنتيجة تادية نشاطيا لدرجة وصوؿ بعضيا الى حد اإلفالس واالنييار، تادية نشاطيا لدرجة وصوؿ بعضيا الى حد اإلفالس واالنييار، 

حتمية إل  إيجاد وسيمة فعالة لمحد من ى ه المخاطر فابتكرت المشتقات المالية بوصفيا حتمية إل  إيجاد وسيمة فعالة لمحد من ى ه المخاطر فابتكرت المشتقات المالية بوصفيا 
وسيمة لمتحوط والحمايذة من المخاطر السوقية  ثم تطورت لتصبح من أىم األدوات وسيمة لمتحوط والحمايذة من المخاطر السوقية  ثم تطورت لتصبح من أىم األدوات 

  ..السذتثمارية التي تسذتعمل  لممضاربة بيدف جني األرباحالسذتثمارية التي تسذتعمل  لممضاربة بيدف جني األرباح
ليندسة المالية ال تتوقؼ عف ابتكار ليندسة المالية ال تتوقؼ عف ابتكار وعمى الرغـ مف صعوبة حصرىا بانواع محددة الف اوعمى الرغـ مف صعوبة حصرىا بانواع محددة الف ا          

عقود مالية جديدة ، ولكف في الحقيقة جميع المشتقات المالية تتفؽ في طبيعتيا واليدؼ منيػا، عقود مالية جديدة ، ولكف في الحقيقة جميع المشتقات المالية تتفؽ في طبيعتيا واليدؼ منيػا، 
  ( :( :CChhaannccee  &&  BBrrooookkss,,  22000088::44))ويمكف تحديد خمسة انواع منيا وىي ويمكف تحديد خمسة انواع منيا وىي 

    FFoorrwwaarrdd  CCoonnttrraaccttssالعقود اآلجمة العقود اآلجمة --11
  FFuuttuurreess  ccoonnttrraaccttss(  (  المستقبمياتالمستقبميات))العقود المستقبمية العقود المستقبمية --22
  SSwwaappss( ( عقود المبادلتعقود المبادلت))المبادلت المبادلت --33
--OOppttiioonnss                                                                    55( ( الخياراتالخيارات))عقود الخيارات عقود الخيارات --44

  HHyybbrriidd  CCoonnttrraaccttss( ( اليجينةاليجينة))المشتقات المختمطة المشتقات المختمطة 
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بعد االنتياء مف التطرؽ الى إدارة المخاطر السوقية لمنشاط المصرفي وتوضيحيا في بعد االنتياء مف التطرؽ الى إدارة المخاطر السوقية لمنشاط المصرفي وتوضيحيا في و         
المحور، سيتـ توضيا اإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف المحور، سيتـ توضيا اإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف   ىذاىذا

 ..المخاطر المصرفية وفقا لممعايير  المحاسبية الدولية في المحور القادـالمخاطر المصرفية وفقا لممعايير  المحاسبية الدولية في المحور القادـ
إطار مقترح لإلبالغ المالي عن المشتقات الماليذة بوصفيا أدوات لمتحوط إطار مقترح لإلبالغ المالي عن المشتقات الماليذة بوصفيا أدوات لمتحوط / / المحور الثالثالمحور الثالث

            عايير المحاسبية الدولية عايير المحاسبية الدولية من المخاطر السوقية وفقًا لمممن المخاطر السوقية وفقًا لمم
بالتصدي ليذه الظاىرة بالتصدي ليذه الظاىرة   IIAASSBBنظرٌا لالستعماؿ الكبير والمتزايد لممشتقات المالية ، قامت نظرٌا لالستعماؿ الكبير والمتزايد لممشتقات المالية ، قامت         

ووضعت المعالجات المحاسبية المناسبة ليا مف خالؿ إصدار معايير محاسبية دولية جديدة ووضعت المعالجات المحاسبية المناسبة ليا مف خالؿ إصدار معايير محاسبية دولية جديدة 
ر المالي يقدـ وصفًا ر المالي يقدـ وصفًا تتناسب مع طبيعة وخصائص المشتقات المالية بما يضمف كوف التقريتتناسب مع طبيعة وخصائص المشتقات المالية بما يضمف كوف التقري

حقيقيًا لمحقائؽ االقتصادية، وبمعنى آخر يعبر عف الوضع المالي بصورة عادلة مما يجعؿ حقيقيًا لمحقائؽ االقتصادية، وبمعنى آخر يعبر عف الوضع المالي بصورة عادلة مما يجعؿ 
وتسما ىذه المعايير باستعماؿ القيمة العادلة كاساس وتسما ىذه المعايير باستعماؿ القيمة العادلة كاساس . . البيانات المالية مفيدة لمنفعة القرارالبيانات المالية مفيدة لمنفعة القرار

ف ركائز أو ف ركائز أو لمقياس واالعتراؼ بمكاسب وخسائر الحيازة غير المتحققة، والمذاف يعداف ملمقياس واالعتراؼ بمكاسب وخسائر الحيازة غير المتحققة، والمذاف يعداف م
ويتكوف ويتكوف . . صفات المحاسبة المعاصرة  ويمثالف المعالجة المناسبة لقصور المحاسبة التقميدية صفات المحاسبة المعاصرة  ويمثالف المعالجة المناسبة لقصور المحاسبة التقميدية 

  ::ىذا المحور مف جزأيف ىما متطمبات اإلطار المقترح ومالما اإلطار المقترح ىذا المحور مف جزأيف ىما متطمبات اإلطار المقترح ومالما اإلطار المقترح 
  متطمبات اإلطار المقترحمتطمبات اإلطار المقترح: : الجزء األولالجزء األول

  : : ويتناوؿ ىذا الجزء كؿ مف القيمة العادلة ومنيق قياسيا، ومحاسبة التحوط، وكما ياتيويتناوؿ ىذا الجزء كؿ مف القيمة العادلة ومنيق قياسيا، ومحاسبة التحوط، وكما ياتي        
  ::مفيوم القيمة العادلة وخصائصيامفيوم القيمة العادلة وخصائصيا

قياس القيمة قياس القيمة " "   IIFFRRSS1133في في   IIAASSBBمف قبؿ مف قبؿ   FFaaiirr  VVaalluueeعرفت القيمة العادلة عرفت القيمة العادلة   
ي سيتـ ي سيتـ بانيا السعر الذبانيا السعر الذ" " قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة" "   FFAASS115577  في في     FFAASSBBومف قبؿ ومف قبؿ " " العادلةالعادلة

الحصوؿ عميو لبيع أصؿ او الذي سيتـ دفعو لنقؿ التزاـ في معاممة منظمة بيف المشاركيف الحصوؿ عميو لبيع أصؿ او الذي سيتـ دفعو لنقؿ التزاـ في معاممة منظمة بيف المشاركيف 
،  ،  ""قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة" " المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ))في السوؽ في تاريخ القياس في السوؽ في تاريخ القياس 

ومف التعريؼ نستنتق اف القيمة ومف التعريؼ نستنتق اف القيمة ( . ( . SSFFAASS  NNoo..115577,,  22001100::ppaarr..55( )( )99فقرة فقرة ::22001122
، وأنيا قياسًا قائمًا عمى السوؽ وليس عمى المنشاة ، وأنيا قياسًا قائمًا عمى السوؽ وليس عمى المنشاة EExxiitt  pprriicceeلة تمثؿ سعر البيع لة تمثؿ سعر البيع العادالعاد

ألنيا تستند عمى االفتراضات التي ألنيا تستند عمى االفتراضات التي ( ( ((IIbbiidd..::ppaarr..33((22فقرة فقرة : : المصدر السابؽ نفسوالمصدر السابؽ نفسو))
سيستعمميا المشاركوف في السوؽ عند تسعير االصؿ او االلتزاـ في معاممة منظمة ووفقًا سيستعمميا المشاركوف في السوؽ عند تسعير االصؿ او االلتزاـ في معاممة منظمة ووفقًا 
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ونتيجة لذلؾ ، ال تعد نية ونتيجة لذلؾ ، ال تعد نية . . في ذلؾ االفتراضات المتعمقة بالمخاطرفي ذلؾ االفتراضات المتعمقة بالمخاطرلظروؼ السوؽ الحالية بما لظروؼ السوؽ الحالية بما 
  المنشاة االحتفاظ باألصؿ أو تسوية المنشاة االحتفاظ باألصؿ أو تسوية 

ويرى ويرى . . أو خالفًا لذلؾ سداد االلتزاـ أمرًا ميمًا عندما يتعمؽ األمر بقياس القيمة العادلةأو خالفًا لذلؾ سداد االلتزاـ أمرًا ميمًا عندما يتعمؽ األمر بقياس القيمة العادلة
WWhhiittttiinnggttoonn  منشاة منشاة اف السبب في جعؿ القيمة العادلة قياس قائـ عمى السوؽ وليس عمى الاف السبب في جعؿ القيمة العادلة قياس قائـ عمى السوؽ وليس عمى ال

ىو الستبعاد تاثير إدارة المنشاة عمى عممية القياس، اي بمعنى آخر استبعاد التقويـ غير ىو الستبعاد تاثير إدارة المنشاة عمى عممية القياس، اي بمعنى آخر استبعاد التقويـ غير 
، ويؤيد الباحثاف وجية النظر ىذه ، ويؤيد الباحثاف وجية النظر ىذه ( ( WWhhiittttiinnggttoonn  22001100::NNoo..11))الموضوعي إلدارة المنشاة الموضوعي إلدارة المنشاة 

خصوصًا اذا اخذنا بالحسباف الى ما اشار اليو ىذا المعيار باف عمى المنشاة اف تاخذ خصوصًا اذا اخذنا بالحسباف الى ما اشار اليو ىذا المعيار باف عمى المنشاة اف تاخذ 
االفتراضات التي سيطبقيا المشاركوف في السوؽ، الذيف يتصرفوف وفقا لمصمحتيـ االفتراضات التي سيطبقيا المشاركوف في السوؽ، الذيف يتصرفوف وفقا لمصمحتيـ   بالحسبافبالحسباف

المصدر السابؽ المصدر السابؽ ))االقتصادية ومستقميف عف المنشاة التي يتـ التقرير عنيا االقتصادية ومستقميف عف المنشاة التي يتـ التقرير عنيا 
  ..  ((IIbbiidd..::  ppaarr..1155))((443399::نفسونفسو

  ::منيج قياس القيمة العادلةمنيج قياس القيمة العادلة
االلتزامات المتطابقة االلتزامات المتطابقة   وبدوف تعديؿ لالصوؿ اووبدوف تعديؿ لالصوؿ او  qquuootteedd  pprriicceeاستعماؿ السعر المعمف استعماؿ السعر المعمف : : اوالً اوالً 

iiddeennttiiccaall   في االسواؽ النشيطة، وبخالفو فعمى المنشاة استعماؿ اسموب تقويـ مختمؼ يزيد في االسواؽ النشيطة، وبخالفو فعمى المنشاة استعماؿ اسموب تقويـ مختمؼ يزيد
  . . مف استعماؿ المدخالت الممحوظة ويقمؿ مف استعماؿ المدخالت غير الممحوظة  مف استعماؿ المدخالت الممحوظة ويقمؿ مف استعماؿ المدخالت غير الممحوظة  

تعرؼ المدخالت الممحوظة بانيا المدخالت التي يتـ صياغتيا باستعماؿ بيانات تعرؼ المدخالت الممحوظة بانيا المدخالت التي يتـ صياغتيا باستعماؿ بيانات               
سوؽ، وتتضمف االسواؽ التي تتوفر بيا المدخالت الممحوظة عف بعض االصوؿ سوؽ، وتتضمف االسواؽ التي تتوفر بيا المدخالت الممحوظة عف بعض االصوؿ الال

  (:(:3344فقرة بفقرة ب: : المصدر السابؽ نفسو المصدر السابؽ نفسو ( )( )ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ االدوات الماليةومنيا عمى سبيؿ المثاؿ االدوات المالية))وااللتزامات وااللتزامات 
  . . اسعار األقفاؿ لمبورصة تمثؿ بشكؿ عاـ القيمة العادلة اسعار األقفاؿ لمبورصة تمثؿ بشكؿ عاـ القيمة العادلة : : اسواؽ البورصة اسواؽ البورصة   --11
  ..اسواؽ التجاراسواؽ التجار  --22
  (.(.سطاءسطاءالو الو ) ) اسواؽ السماسرة اسواؽ السماسرة   --33
  ( .( .األصدار االصمي األصدار االصمي ))اسواؽ المبمغ األصمي اسواؽ المبمغ األصمي   --44
أما المدخالت غير الممحوظة فتعرؼ بانيا المدخالت التي ال تتوفر ليا بيانات السوؽ أما المدخالت غير الممحوظة فتعرؼ بانيا المدخالت التي ال تتوفر ليا بيانات السوؽ           

والتي تتـ صياغتيا باستعماؿ افضؿ المعمومات المتوفرة بخصوص االفتراضات التي والتي تتـ صياغتيا باستعماؿ افضؿ المعمومات المتوفرة بخصوص االفتراضات التي 
  ( . ( . IIbbiidd..::ppaarr..2211( )( )449944: : المصدر السابؽ نفسوالمصدر السابؽ نفسو))سيستخدميا المشاركوف في السوؽ سيستخدميا المشاركوف في السوؽ 
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لالصؿ او لاللتزاـ  في حالة وجود لالصؿ او لاللتزاـ  في حالة وجود ( ( أو السوؽ األكثر ربحاً أو السوؽ األكثر ربحاً ))تحديد السوؽ االصمية تحديد السوؽ االصمية : : ثانيًا ثانيًا 
، إذ يتطمب ىذا المعيار تحديد ، إذ يتطمب ىذا المعيار تحديد ( ( عمى سبيؿ المثاؿ، بورصات مختمفةعمى سبيؿ المثاؿ، بورصات مختمفة))اسواقٌا نشيطة متعددة اسواقٌا نشيطة متعددة 

حًا لالصؿ او االلتزاـ حًا لالصؿ او االلتزاـ السوؽ االصمية لالصؿ او االلتزاـ اواًل، وبغيابو تحديد السوؽ األكثر ربالسوؽ االصمية لالصؿ او االلتزاـ اواًل، وبغيابو تحديد السوؽ األكثر رب
  . . ))1616فقرة فقرة : : المصدر السابؽ نفسوالمصدر السابؽ نفسو))

  HHeeddggee  AAccccoouunnttiinnggمحاسبة التحوط  محاسبة التحوط  
بانو عممية مسؾ مركزيف متقابميف في السوؽ بوقت بانو عممية مسؾ مركزيف متقابميف في السوؽ بوقت   HHeeddggiinnggيعرؼ الباحثاف التحوط يعرؼ الباحثاف التحوط         

الخسارة الناجمة مف احد المركزيف الخسارة الناجمة مف احد المركزيف   ooffffsseettttiinnggواحد يسعى المستثمر مف خالليا الى معادلة واحد يسعى المستثمر مف خالليا الى معادلة 
مع المكسب الناجـ مف المركز المقابؿ لو بسبب التغيرات في االسعار السوقية والعكس مع المكسب الناجـ مف المركز المقابؿ لو بسبب التغيرات في االسعار السوقية والعكس 

وتعد المشتقات المالية خير وسيمة لمتحوط مف المخاطر السوقية  النيا عقد وتعد المشتقات المالية خير وسيمة لمتحوط مف المخاطر السوقية  النيا عقد .  .  صحياصحيا
. . ميا لمتحوطميا لمتحوطمستقبمي لو طرفاف، الطرؼ البائع يستعمميا لممضاربة والطرؼ المشتري يستعممستقبمي لو طرفاف، الطرؼ البائع يستعمميا لممضاربة والطرؼ المشتري يستعم

االسعار المستقبمية، ويحدث التحوط مف الناحية االسعار المستقبمية، ويحدث التحوط مف الناحية ( ( حركاتحركات))المضاربة ىي الرىاف عمى تغيرات المضاربة ىي الرىاف عمى تغيرات 
ولذا تساعد عمى الحد مف المخاطر ولذا تساعد عمى الحد مف المخاطر . . المقابمة ليا وىي الحماية مف تغيرات االسعار المستقبميةالمقابمة ليا وىي الحماية مف تغيرات االسعار المستقبمية

التي يتعرض ليا المستثمر عف طريؽ نقؿ المخاطرة مف الطرؼ الذي ال يرغب بتحمميا التي يتعرض ليا المستثمر عف طريؽ نقؿ المخاطرة مف الطرؼ الذي ال يرغب بتحمميا 
وألف المشتقات المالية تكتسب او تتغير وألف المشتقات المالية تكتسب او تتغير (. (. البائعالبائع))الى الطرؼ الذي يرغب بتحمميا الى الطرؼ الذي يرغب بتحمميا ( ( المشتريالمشتري))

، ، uunnddeerrllyyiinnggقيمتيا بسبب التغير في سعر االصوؿ او المؤشرات األساسية التي تتضمنيا قيمتيا بسبب التغير في سعر االصوؿ او المؤشرات األساسية التي تتضمنيا 
األمر الذي يؤدي الى تغيير قيمتيا العادلة خالؿ العمر المحدد ليا بسبب التغيرات في األمر الذي يؤدي الى تغيير قيمتيا العادلة خالؿ العمر المحدد ليا بسبب التغيرات في 

ليا ليا   CCaarrrryyiinngg  VVaalluueeول ا يتطم  تعديل القيمة المسجمة ول ا يتطم  تعديل القيمة المسجمة ية بالسوؽ، ية بالسوؽ، األسعار الجار األسعار الجار 
  ..كموجود أو كمطمو  لعكس قيمتيا العادلة الحقيقيةكموجود أو كمطمو  لعكس قيمتيا العادلة الحقيقية

  ::ويرى الباحثاف اف الخصائص الرئيسة لممحاسبة عف المشتقات المالية ىيويرى الباحثاف اف الخصائص الرئيسة لممحاسبة عف المشتقات المالية ىي
  ..قياسيا بالقيمة العادلة بوصفو القياس المناسب لياقياسيا بالقيمة العادلة بوصفو القياس المناسب ليا  --11
االعتراؼ بيا في كشؼ المركز المالي كموجودات او مطموبات ، لكونيا تولد حقوؽ االعتراؼ بيا في كشؼ المركز المالي كموجودات او مطموبات ، لكونيا تولد حقوؽ   --22

rriigghhttss   او التزامات او التزاماتoobblliiggaattiioonnss   تقابؿ تعريؼ الموجودات او المطموبات تقابؿ تعريؼ الموجودات او المطموبات  
((    SSppiicceellaanndd    eett  aall..,,  22001111::  AApppp  AA33--44.).)  

االعتراؼ بمكاسب او خسائر الحيازة غير المتحققة لممشتقات المالية الناجمة عف االعتراؼ بمكاسب او خسائر الحيازة غير المتحققة لممشتقات المالية الناجمة عف   --33
فاذا استعممت المشتقة لغرض فاذا استعممت المشتقة لغرض . . غيرات في قيمتيا العادلة وفقا لطريقة استعماليا غيرات في قيمتيا العادلة وفقا لطريقة استعماليا التالت
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يتـ االعتراؼ بيذه المكاسب او الخسائر مباشرة في كشؼ الدخؿ يتـ االعتراؼ بيذه المكاسب او الخسائر مباشرة في كشؼ الدخؿ ( ( المضاربةالمضاربة))المتاجرة المتاجرة 
، واذا استعممت المشتقة لغرض التحوط ضد المخاطر المالية يتـ االعتراؼ بيذه ، واذا استعممت المشتقة لغرض التحوط ضد المخاطر المالية يتـ االعتراؼ بيذه 

أي وفقًا لعالقة أي وفقًا لعالقة ))ًا لمتطمبات محاسبة التحوط ًا لمتطمبات محاسبة التحوط المكاسب والخسائر في كشؼ الدخؿ وفقالمكاسب والخسائر في كشؼ الدخؿ وفق
  (.(.التحوطالتحوط

وتيدؼ المعايير المحاسبية الدولية لممحاسبة عف المشتقات المالية المستعممة أدوات وتيدؼ المعايير المحاسبية الدولية لممحاسبة عف المشتقات المالية المستعممة أدوات         
ىو اف تعكس الكشوفات ىو اف تعكس الكشوفات   ((محاسبة التحوطمحاسبة التحوط))لمتحوط مف المخاطر التي تتعرض ليا المنشاة لمتحوط مف المخاطر التي تتعرض ليا المنشاة 

ولكي تتمكف ولكي تتمكف . . التي تتعرض لياالتي تتعرض ليا( ( ة المخاطرة المخاطرادار ادار ))المالية فاعمية المنشاة في تخفيض المخاطر المالية فاعمية المنشاة في تخفيض المخاطر 
الكشوفات المالية مف عكس ىذه الفاعمية تقوـ محاسبة التحوط باالعتراؼ بتاثير اداة التحوط الكشوفات المالية مف عكس ىذه الفاعمية تقوـ محاسبة التحوط باالعتراؼ بتاثير اداة التحوط 
والبند المحوط عمى الدخؿ في نفس المدة المالية لغرض تحقيؽ مقابمة توقيت االعتراؼ والبند المحوط عمى الدخؿ في نفس المدة المالية لغرض تحقيؽ مقابمة توقيت االعتراؼ 

mmaattcchhiinngg  tthhee  ttiimmiinngg  ooff  rreeccooggnniittiioonn  ناجمة عف تغير القيمة ناجمة عف تغير القيمة بالمكاسب والخسائر البالمكاسب والخسائر ال
العادلة الداة التحوط مع  المكاسب والخسائر الناجمة عف تغير القيمة العادلة لالصؿ او العادلة الداة التحوط مع  المكاسب والخسائر الناجمة عف تغير القيمة العادلة لالصؿ او 
لاللتزاـ او لتاثير العممية المتوقعة التي يتـ تحوطيا في حساب األرباح أو الخسائر بيدؼ لاللتزاـ او لتاثير العممية المتوقعة التي يتـ تحوطيا في حساب األرباح أو الخسائر بيدؼ 

ولتحقيؽ ولتحقيؽ (. (. MMiirrzzaa  &&  HHoolltt,,  22001111::332233))آثارىما عمى نتيجة النشاط آثارىما عمى نتيجة النشاط   ooffffsseettttiinnggمعادلة معادلة 
االعتراؼ االعتراؼ   DDeeffeerrأو تاجيؿ أو تاجيؿ   AAcccceelleerraatteeىذا اليدؼ، تقوـ محاسبة التحوط بتعجيؿ ىذا اليدؼ، تقوـ محاسبة التحوط بتعجيؿ 

بالمكسب او الخسارة الناجمة عف تغير القيمة العادلة لمبند المحوط او اداة التحوط في كشؼ بالمكسب او الخسارة الناجمة عف تغير القيمة العادلة لمبند المحوط او اداة التحوط في كشؼ 
  . . الدخؿ لتحقيؽ المقابمة بيف تاثيرىما عمى االرباح او الخسائر التي تحققيا المنشاةالدخؿ لتحقيؽ المقابمة بيف تاثيرىما عمى االرباح او الخسائر التي تحققيا المنشاة

  محاسبة التحوط محاسبة التحوط شروط تطبيق شروط تطبيق 
بسبب خروج محاسبة التحوط عف أو قياميا بتغيير القواعد المتبعة في االعتراؼ، بسبب خروج محاسبة التحوط عف أو قياميا بتغيير القواعد المتبعة في االعتراؼ،           

ولضماف منع إساءة استعماؿ قواعدىا لغرض التالعب بالدخؿ أو ممارسة إدارة األرباح ولضماف منع إساءة استعماؿ قواعدىا لغرض التالعب بالدخؿ أو ممارسة إدارة األرباح 
EEaarrnniinnggss  MMaannaaggeemmeenntt     وضع ، وضع ،IIAASS3399   اشتراطات خاصة يجب الوفاء بيا لكي اشتراطات خاصة يجب الوفاء بيا لكي

فاذا حققت عالقة التحوط كافة ىذه فاذا حققت عالقة التحوط كافة ىذه . . ؿ أو تطبيؽ محاسبة التحوطؿ أو تطبيؽ محاسبة التحوطيصبا باإلمكاف استعمايصبا باإلمكاف استعما
  ::IIAASS3399,,  22000088))الشروط، عندىا تصبا مؤىمة لتطبيؽ محاسبة التحوط، وىذه الشروط ىي الشروط، عندىا تصبا مؤىمة لتطبيؽ محاسبة التحوط، وىذه الشروط ىي 

ppaarr..8888:):)  
  . . التوثيؽ الرسمي لعالقة التحوط وىدؼ واستراتيجية ادارة مخاطر المنشاة لمقياـ بالتحوط التوثيؽ الرسمي لعالقة التحوط وىدؼ واستراتيجية ادارة مخاطر المنشاة لمقياـ بالتحوط   --11
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ية في تحقيؽ معادلة التغيرات في القيمة العادلة او ية في تحقيؽ معادلة التغيرات في القيمة العادلة او اف تكوف عالقة التحوط ذات فاعماف تكوف عالقة التحوط ذات فاعم  --22
ويعد التحوط عالي الفعالية إذا كانت ويعد التحوط عالي الفعالية إذا كانت . . التدفقات النقدية التي تعزى لممخاطرة المحوطةالتدفقات النقدية التي تعزى لممخاطرة المحوطة

  (.(.IIbbiidd..::ppaarr..110055BB% )% )112255  --%%8800النتائق الفعمية لمتحوط ضمف نطاؽ يتراوح بيف النتائق الفعمية لمتحوط ضمف نطاؽ يتراوح بيف 
  ..يمكف قياس فاعمية التحوط بشكؿ موثوؽ بويمكف قياس فاعمية التحوط بشكؿ موثوؽ بو  --33
التي ىي محؿ التي ىي محؿ ( ( المتوقعةالمتوقعة))التدفؽ النقدي يجب اف تكوف العممية المتنبا بيا التدفؽ النقدي يجب اف تكوف العممية المتنبا بيا بالنسبة لتحوط بالنسبة لتحوط   --44

التحوط محتممة الحدوث الى حد كبير، ويجب اف تقدـ تعرضًا لمتغيرات في التدفقات التحوط محتممة الحدوث الى حد كبير، ويجب اف تقدـ تعرضًا لمتغيرات في التدفقات 
  ..النقدية التي يمكنيا في النياية اف تؤثر عمى صافي الربا او الخسارة المقرر عنيا النقدية التي يمكنيا في النياية اف تؤثر عمى صافي الربا او الخسارة المقرر عنيا 

  HHeeddggee  RReellaattiioonnsshhiippعالقة التحوط عالقة التحوط 
قصػػد بعالقػػة التحػػوط ىػػو عمميػػة الػػربط بػػيف اداة التحػػوط وبػػيف البنػػد المحػػوط المتعػػر ض قصػػد بعالقػػة التحػػوط ىػػو عمميػػة الػػربط بػػيف اداة التحػػوط وبػػيف البنػػد المحػػوط المتعػػر ض يي

اف االداة المستعممة في التحوط ىي المشتقة المالية فضال عف االصؿ المالي غيػر اف االداة المستعممة في التحوط ىي المشتقة المالية فضال عف االصؿ المالي غيػر . . لممخاطرةلممخاطرة
المشتؽ او االلتزاـ المالي غير المشتؽ المستخدـ فقط لمتحوط مف مخاطر التغيرات في أسعار المشتؽ او االلتزاـ المالي غير المشتؽ المستخدـ فقط لمتحوط مف مخاطر التغيرات في أسعار 

أمػػا البنػػد المحػػوط فػػيمكف اف يكػػوف أمػػا البنػػد المحػػوط فػػيمكف اف يكػػوف . . ب اف تكػػوف ىػػذه األداة مػػع طػػرؼ خػػارجيب اف تكػػوف ىػػذه األداة مػػع طػػرؼ خػػارجيويجػػويجػػ. . العمػػالتالعمػػالت
، او معاممػػػة متنبػػػا بيػػػا ، او معاممػػػة متنبػػػا بيػػػا FFiirrmm  ccoommmmiittmmeennttاصػػػاًل او التزامػػػًا معتػػػرؼ بػػػو او التػػػزاـ ثابػػػت اصػػػاًل او التزامػػػًا معتػػػرؼ بػػػو او التػػػزاـ ثابػػػت 

FFoorreeccaasstt  ttrraannssaaccttiioonn   محتممػػػػػػػة جػػػػػػػدًا، او صػػػػػػػافي اسػػػػػػػتثمار فػػػػػػػي عمميػػػػػػػة أجنبيػػػػػػػة محتممػػػػػػػة جػػػػػػػدًا، او صػػػػػػػافي اسػػػػػػػتثمار فػػػػػػػي عمميػػػػػػػة أجنبيػػػػػػػة
((IIAASS3399..::ppaarrss..7722,,7788 .) .)إف انواع عالقة التحوط ىيإف انواع عالقة التحوط ىي  ((IIbbiidd..::ppaarr..8866:):)  

  تحوط القيمة العادلة تحوط القيمة العادلة   --11
  تحوط التدفق النقدي  تحوط التدفق النقدي    --22
  تحوط صافي الستثمار في عممية أجنبيةتحوط صافي الستثمار في عممية أجنبية  --33

  مالمح اإلطار المتقرحمالمح اإلطار المتقرح: : الجزء الثانيالجزء الثاني
بعػػد تنػػاوؿ متطمبػات اإلطػػار المقتػػرح لإلبػالغ المػػالي عػػف المشػتقات الماليػػػة بوصػػفيا أدوات بعػػد تنػػاوؿ متطمبػات اإلطػػار المقتػػرح لإلبػالغ المػػالي عػػف المشػتقات الماليػػػة بوصػػفيا أدوات       

لمتحوط مف المخاطر السػوقية، سػيقـو الباحثػاف بعػرض مالمػا اإلطػار المقتػرح والػذي يتضػمف لمتحوط مف المخاطر السػوقية، سػيقـو الباحثػاف بعػرض مالمػا اإلطػار المقتػرح والػذي يتضػمف 
  ::ما ياتيما ياتي

  ::محاسبة تحوط القيمة العادلةمحاسبة تحوط القيمة العادلة: : أولً أولً 
  في القيمة العادلة لألصؿ او االلتزاـفي القيمة العادلة لألصؿ او االلتزاـ  وىي المحاسبة عف المخاطر الناجمة عف التغيراتوىي المحاسبة عف المخاطر الناجمة عف التغيرات      

  المعترؼ بو او لاللتزاـ الثابت غير المعترؼ بو المنسوبة الى مخاطرة معينة والتي سوؼالمعترؼ بو او لاللتزاـ الثابت غير المعترؼ بو المنسوبة الى مخاطرة معينة والتي سوؼ
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ويسػتعمؿ ىػذا النػوع مػف التحػوط لمعادلػة التغيػرات ويسػتعمؿ ىػذا النػوع مػف التحػوط لمعادلػة التغيػرات .  .  تؤثر في حساب األربػاح أو الخسػائرتؤثر في حساب األربػاح أو الخسػائر
دة الثابتػػة وتتطمػػب المحاسػػبة دة الثابتػػة وتتطمػػب المحاسػػبة فػػي القيمػػة العادلػػة لمبنػػود المحوطػػة ذات االسػػعار او اسػػعار الفائػػفػػي القيمػػة العادلػػة لمبنػػود المحوطػػة ذات االسػػعار او اسػػعار الفائػػ

  (:(:IIAASS3399,,  22000088::ppaarr..8899))عنيا المعالجات اآلتية عنيا المعالجات اآلتية 
يتـ االعتراؼ في حساب االرباح أو الخسائر بالمكسب او الخسارة الناجمة مف قياس يتـ االعتراؼ في حساب االرباح أو الخسائر بالمكسب او الخسارة الناجمة مف قياس   --11

اداة التحوط بالقيمة العادلة وبالمقابؿ يتـ تعديؿ قيمة المشتقة المالية لتعكس التغيرات في اداة التحوط بالقيمة العادلة وبالمقابؿ يتـ تعديؿ قيمة المشتقة المالية لتعكس التغيرات في 
  . . قيمتيا العادلةقيمتيا العادلة

يتـ االعتراؼ المباشر في حساب االرباح أو الخسائر بالمكسب او الخسارة الناجمة يتـ االعتراؼ المباشر في حساب االرباح أو الخسائر بالمكسب او الخسارة الناجمة     --22
عف قياس البند المحوط بالقيمة المعادلة وبالمقابؿ يتـ تعديؿ المبمغ المسجؿ لمبند المحوط، عف قياس البند المحوط بالقيمة المعادلة وبالمقابؿ يتـ تعديؿ المبمغ المسجؿ لمبند المحوط، 

فقد يكوف البند مقاسًا بالتكمفة او فقد يكوف البند مقاسًا بالتكمفة او . . وينطبق  لك حت  لو كان ى ا البند مقاسًا بطريقة أخرووينطبق  لك حت  لو كان ى ا البند مقاسًا بطريقة أخرو
، وقد يكوف مقاس بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ ، وقد يكوف مقاس بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ ( ( مثؿ المدينوف والقروضمثؿ المدينوف والقروض))فة المطفاة فة المطفاة التكمالتكم

ممغي ولكنو ساري ممغي ولكنو ساري   IIAASS  3399مثؿ الموجودات المالية المتاحة لمبيع وفقًا لػ مثؿ الموجودات المالية المتاحة لمبيع وفقًا لػ ))الشامؿ االخر الشامؿ االخر 
، وفي ، وفي ((  IIFFRRSS  99او االستثمار في ادوات حؽ الممكية وفقًا لػ او االستثمار في ادوات حؽ الممكية وفقًا لػ   3311//1122//22001144المفعوؿ لغاية المفعوؿ لغاية 
االعتراؼ بالمكسب او الخسارة الناجمة عف تغير القيمة االعتراؼ بالمكسب او الخسارة الناجمة عف تغير القيمة   aacccceelleerraatteeـ تعجيؿ ـ تعجيؿ ىذه الحالة يتىذه الحالة يت

العادلة لمبند المحوط في حساب االرباح أو الخسائر لكي يكوف في المدة المالية  نفسيا التي العادلة لمبند المحوط في حساب االرباح أو الخسائر لكي يكوف في المدة المالية  نفسيا التي 
يتـ فييا االعتراؼ بالمكاسب أو الخسارة الناجمة عف تغير القيمة العادلة ألداة التحوط لتحقيؽ يتـ فييا االعتراؼ بالمكاسب أو الخسارة الناجمة عف تغير القيمة العادلة ألداة التحوط لتحقيؽ 

ابمة بينيما في كشؼ الدخؿ بيدؼ معادلة او موازنة تاثيرىما عمى األداء المالي ابمة بينيما في كشؼ الدخؿ بيدؼ معادلة او موازنة تاثيرىما عمى األداء المالي مطابقة المقمطابقة المق
((((RRaammiirreezz,,  22000077::  66   . .  

  ::محاسبة تحوط التدفق النقديمحاسبة تحوط التدفق النقدي: : ثانياٌ ثانياٌ 
وىي المحاسبة عف  المخاطر الناجمة عف التغيرات في التدفقات النقدية المستقبمية وىي المحاسبة عف  المخاطر الناجمة عف التغيرات في التدفقات النقدية المستقبمية   

وبة الى مخاطرة معينة وتؤثر عمى وبة الى مخاطرة معينة وتؤثر عمى الصؿ او التزاـ معترؼ بو او عممية متنبا بيا المنسالصؿ او التزاـ معترؼ بو او عممية متنبا بيا المنس
ويستعمؿ ىذا النوع مف التحوط لمعادلة التغيرات في التدفقات النقدية ويستعمؿ ىذا النوع مف التحوط لمعادلة التغيرات في التدفقات النقدية . . االرباح او الخسائراالرباح او الخسائر

لمبنود المحوطة ذات التدفقات النقدية المتغيرة بسبب التغير في أسعار السمع، واسعار الفائدة، لمبنود المحوطة ذات التدفقات النقدية المتغيرة بسبب التغير في أسعار السمع، واسعار الفائدة، 
  ,,..IIAASS3399,,  22000088::ppaarr))ت اآلتية ت اآلتية واسعار الصرؼ االجنبي، وتتطمب المحاسبة عنيا المعالجاواسعار الصرؼ االجنبي، وتتطمب المحاسبة عنيا المعالجا

9988:):)  



_  25انعذد _ انًجهذ انثايٍ _ يجهت دراساث يحاسبيت و يانيت                    

 2102نسُت  _  زابعانفصم ان

 اإلبالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط من                      
 المخاطر السوقية وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية

 

  
58 

 
  

االعتراؼ بجزء مف المكسب او الخسارة الناجمة عف اداة التحوط المحدد االعتراؼ بجزء مف المكسب او الخسارة الناجمة عف اداة التحوط المحدد   DDeeffeerrتاجيؿ تاجيؿ   --11
عمى انو تحوط فعاؿ في حساب االرباح أو الخسائر والتقرير عنو كبند مستقؿ في الدخؿ عمى انو تحوط فعاؿ في حساب االرباح أو الخسائر والتقرير عنو كبند مستقؿ في الدخؿ 

في حساب االرباح أو في حساب االرباح أو ( ( االعتراؼ بواالعتراؼ بو))، واعادة تبويبو ، واعادة تبويبو ( ( حقوؽ المساىميفحقوؽ المساىميف))الشامؿ اآلخرالشامؿ اآلخر
ي يؤثر بيا البند المحوط عمى حساب االرباح أو ي يؤثر بيا البند المحوط عمى حساب االرباح أو الخسائر في المدة الزمنية نفسيا التالخسائر في المدة الزمنية نفسيا الت

الخسائر لتحقيؽ مطابقة المقابمة في كشؼ الدخؿ بيف المكسب او الخسارة الناجمة عف الخسائر لتحقيؽ مطابقة المقابمة في كشؼ الدخؿ بيف المكسب او الخسارة الناجمة عف 
تغيرات القيمة العادلة الداة التحوط وبيف تاثير البند المحوط عمى االرباح أو الخسائر، تغيرات القيمة العادلة الداة التحوط وبيف تاثير البند المحوط عمى االرباح أو الخسائر، 

المقابؿ يتـ تعديؿ القيمة المسجمة المقابؿ يتـ تعديؿ القيمة المسجمة بيدؼ معادلة او موازنة تاثيرىما عمى األداء المالي، وببيدؼ معادلة او موازنة تاثيرىما عمى األداء المالي، وب
  . . لممشتقة المالية لتعكس التغيرات في قيمتيا العادلة لممشتقة المالية لتعكس التغيرات في قيمتيا العادلة 

االعتراؼ المباشر في حساب االرباح أو الخسائر عف اي مكسب او خسارة متبقية مف االعتراؼ المباشر في حساب االرباح أو الخسائر عف اي مكسب او خسارة متبقية مف     --22
  ..اداة التحوط لمجزء غير الفعاؿاداة التحوط لمجزء غير الفعاؿ

  ..ال توجد معالجة محاسبية بتعديؿ قيمة البند المحوطال توجد معالجة محاسبية بتعديؿ قيمة البند المحوط    --33
عف العممية المتنبا بيا او المتوقعة االعتراؼ باصؿ مالي او التزاـ مالي عف العممية المتنبا بيا او المتوقعة االعتراؼ باصؿ مالي او التزاـ مالي إذا نتق الحقًا إذا نتق الحقًا     --44

يتـ اعادة تبويب المكسب او الخسارة المؤجمة التي تـ التقرير عنيا كبند دخؿ شامؿ آخر يتـ اعادة تبويب المكسب او الخسارة المؤجمة التي تـ التقرير عنيا كبند دخؿ شامؿ آخر 
في حساب االرباح أو الخسائر في المدة نفسيا التي تؤثر فييا التدفقات النقدية المحوطة في حساب االرباح أو الخسائر في المدة نفسيا التي تؤثر فييا التدفقات النقدية المحوطة 

ؿ المدة التي يتـ فييا االعتراؼ بدخؿ الفائدة او مصروؼ ؿ المدة التي يتـ فييا االعتراؼ بدخؿ الفائدة او مصروؼ مثمث))عمى االرباح والخسائر عمى االرباح والخسائر 
اي تعديؿ التكمفة اي تعديؿ التكمفة ( (   bbaassiiss  aaddjjuussttmmeennttكتعديؿ أساس كتعديؿ أساس ) ) ، وال يجوز معالجتيا، وال يجوز معالجتيا( ( الفائدةالفائدة

االولية او المبمغ المسجؿ لالصؿ او االلتزاـ بمقدار المكسب او الخسارة المؤجمة التي تـ االولية او المبمغ المسجؿ لالصؿ او االلتزاـ بمقدار المكسب او الخسارة المؤجمة التي تـ 
  ..تحويميا مف بنود الدخؿ الشامؿ اآلخرتحويميا مف بنود الدخؿ الشامؿ اآلخر

نتق الحقًا عف العممية المتوقعة االعتراؼ باصؿ غير مالي او التزاـ غير مالي او نتق الحقًا عف العممية المتوقعة االعتراؼ باصؿ غير مالي او التزاـ غير مالي او إذا إذا     --55
، المنشاة ، المنشاة ((والذي يطبؽ عميو تحوط القيمة العادلةوالذي يطبؽ عميو تحوط القيمة العادلة))اصبحت العممية المتوقعة التزاـ ثابت اصبحت العممية المتوقعة التزاـ ثابت 

ليا حؽ اختيار احدى السياستيف المحاسبتيف، االولى اعادة تبويب المكاسب او الخسائر ليا حؽ اختيار احدى السياستيف المحاسبتيف، االولى اعادة تبويب المكاسب او الخسائر 
تعديؿ إعادة تعديؿ إعادة ))خؿ الشامؿ االخر الى حساب االرباح أو الخسائر خؿ الشامؿ االخر الى حساب االرباح أو الخسائر المؤجمة مف بنود الدالمؤجمة مف بنود الد

خالؿ المدة او المدد الزمنية  نفسيا المتالؾ خالؿ المدة او المدد الزمنية  نفسيا المتالؾ ( ( rreeccllaassssiiffiiccaattiioonn  aaddjjuussttmmeennttتبويب تبويب 
الموجود او التي يفترض اف يؤثر بيا المطموب عمى حساب االرباح او الخسائر، او الموجود او التي يفترض اف يؤثر بيا المطموب عمى حساب االرباح او الخسائر، او 

د الدخؿ الشامؿ االخر وتعديؿ التكمفة د الدخؿ الشامؿ االخر وتعديؿ التكمفة الثانية تحويؿ المكاسب او الخسائر المؤجمة مف بنو الثانية تحويؿ المكاسب او الخسائر المؤجمة مف بنو 
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  ,,MMiirrzzaa  &&  HHoolltt( )( )تعديؿ أساستعديؿ أساس))االولية او المبمغ المسجؿ لالصؿ او االلتزاـ بمقدارىا االولية او المبمغ المسجؿ لالصؿ او االلتزاـ بمقدارىا 
22001111::332277.).)  

  ::محاسبة التحوط لصافي الستثمار في عممية أجنبيةمحاسبة التحوط لصافي الستثمار في عممية أجنبية: : ثالثاً ثالثاً 
مشترؾ او مشترؾ او األجنبية بانيا منشاة تابعة أو منشاة زميمة او ترتيب األجنبية بانيا منشاة تابعة أو منشاة زميمة او ترتيب ( ( العمميةالعممية))تعرؼ المنشاة تعرؼ المنشاة 

ويعرؼ ويعرؼ . . فرع لممشروع معد التقرير توجد نشاطاتو او تتـ في بمد غير بمد المشروع معد التقريرفرع لممشروع معد التقرير توجد نشاطاتو او تتـ في بمد غير بمد المشروع معد التقرير
صافي االستثمار في عممية أجنبية بانو حصة المشروع معد التقارير المالية في صافي اصوؿ صافي االستثمار في عممية أجنبية بانو حصة المشروع معد التقارير المالية في صافي اصوؿ 

ويمكف اف تتعرض المنشاة ويمكف اف تتعرض المنشاة (. (. 778877: : 22001122، ،   2211المعيار المحاسبي الدولي المعيار المحاسبي الدولي ))تمؾ المنشاة تمؾ المنشاة 
عممة عممة ))الى عممة التقرير الى عممة التقرير ( ( االستثمار االجنبياالستثمار االجنبي))عند ترجمتيا لمقوائـ المالية لممنشاة االجنبية عند ترجمتيا لمقوائـ المالية لممنشاة االجنبية 

لمخاطر التغيرات في اسعار الصرؼ األجنبي التي لمخاطر التغيرات في اسعار الصرؼ األجنبي التي ( (   pprreesseennttaattiioonn  CCuurrrreennccyyالعرض العرض 
بالتحوط لذلؾ بالتحوط لذلؾ تؤثر عمى ممكية ودخؿ المستثمر او المنشاة المستثمرة، لذا تقوـ المنشاة تؤثر عمى ممكية ودخؿ المستثمر او المنشاة المستثمرة، لذا تقوـ المنشاة 

باستعماؿ المشتقة المالية او االصؿ او االلتزاـ المالي غير المشتؽ كاداة لمتحوط مف تمؾ باستعماؿ المشتقة المالية او االصؿ او االلتزاـ المالي غير المشتؽ كاداة لمتحوط مف تمؾ 
اف المكاسب او الخسائر غير المتحققة الناجمة عف التغير في اسعار الصرؼ يتـ اف المكاسب او الخسائر غير المتحققة الناجمة عف التغير في اسعار الصرؼ يتـ . . المخاطرالمخاطر

  TTrraannssllaattiioonnحساب فروقات ترجمة العمالت األجنبية حساب فروقات ترجمة العمالت األجنبية ))التقرير عنيا كبند مستقؿ التقرير عنيا كبند مستقؿ 
aaddjjuussttmmeenntt ) ) ووفقًا لػ ووفقًا لػ . . في الدخؿ الشامؿ اآلخر في الدخؿ الشامؿ اآلخرIIAASS3399   يعد صافي االستثمار اصاًل يعد صافي االستثمار اصاًل

واحدًا مقابؿ االصوؿ والمطموبات الفردية العديدة التي يتكوف منيا كشؼ المركز المالي واحدًا مقابؿ االصوؿ والمطموبات الفردية العديدة التي يتكوف منيا كشؼ المركز المالي 
لمعممية االجنبية المستثمر بيا، عمى اساس اف اصوؿ ومطموبات ذلؾ الكياف كؿ منيما يحوط لمعممية االجنبية المستثمر بيا، عمى اساس اف اصوؿ ومطموبات ذلؾ الكياف كؿ منيما يحوط 

فقط ىي التي تتعرض فقط ىي التي تتعرض ( ( صافي االستثمارصافي االستثمار))ولذا صافي االصوؿ ولذا صافي االصوؿ   ،،((اي تحوط طبيعياي تحوط طبيعي))االخر االخر 
فاذا حققت عالقة التحوط الشروط الالزمة لتطبيؽ فاذا حققت عالقة التحوط الشروط الالزمة لتطبيؽ . . لمخاطر تقمبات اسعار الصرؼ األجنبيلمخاطر تقمبات اسعار الصرؼ األجنبي

اجنبية اجنبية ( ( وحدةوحدة))محاسبة التحوط فانو يجب محاسبة تحوطات صافي االستثمار في عممية محاسبة التحوط فانو يجب محاسبة تحوطات صافي االستثمار في عممية 
: : 22001122،،3399المعيار المحاسبي الدوليالمعيار المحاسبي الدولي))بشكؿ مماثؿ لتحوطات التدفقات النقدية  وكما ياتي بشكؿ مماثؿ لتحوطات التدفقات النقدية  وكما ياتي 

  (:(:110022فقرة فقرة 
تاجيؿ االعتراؼ بجزء مف المكسب او الخسارة الناجمة عف المشتقة المالية أو اإلداة تاجيؿ االعتراؼ بجزء مف المكسب او الخسارة الناجمة عف المشتقة المالية أو اإلداة   --11

المالية غير المشتقة المصممة عمى انيا اداة تحوط والمحددة بانيا عالية الفعالية في المالية غير المشتقة المصممة عمى انيا اداة تحوط والمحددة بانيا عالية الفعالية في 
في في ( ( ترجمة العممة االجنبيةترجمة العممة االجنبية  فروقاتفروقات))حساب االرباح أو الخسائر والتقرير عنو كبند مستقؿ حساب االرباح أو الخسائر والتقرير عنو كبند مستقؿ 

الدخؿ الشامؿ االخر، واعادة تبويب تمؾ المكاسب او الخسائر المتراكمة في الدخؿ الدخؿ الشامؿ االخر، واعادة تبويب تمؾ المكاسب او الخسائر المتراكمة في الدخؿ 
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الشامؿ االخر الى حساب االرباح أو الخسائر عندما يتـ التصرؼ الكمي او الجزئي الشامؿ االخر الى حساب االرباح أو الخسائر عندما يتـ التصرؼ الكمي او الجزئي 
اف ىذه المعالجة مماثمة لمعالجة المكاسب والخسائر الناجمة عف اف ىذه المعالجة مماثمة لمعالجة المكاسب والخسائر الناجمة عف . . بالمنشاة االجنبية بالمنشاة االجنبية 

رجمة القوائـ المالية لممنشاة االجنبية، وبذلؾ تتمكف محاسبة التحوط مف معادلة كميًا او رجمة القوائـ المالية لممنشاة االجنبية، وبذلؾ تتمكف محاسبة التحوط مف معادلة كميًا او تت
جزئيًا الخسارة التي قد تنجـ عف ترجمة صافي االستثمار االجنبي مع المكسب الناجـ عف جزئيًا الخسارة التي قد تنجـ عف ترجمة صافي االستثمار االجنبي مع المكسب الناجـ عف 

  ,,..BBeeaammss  eett  aall..,,  22001122::550033( )( )HHooyyllee  eett  aall))اداة التحوط والعكس صحيا اداة التحوط والعكس صحيا 
22000099::337755:):)  

في حساب االرباح أو الخسائر عف اي مكسب او خسارة متبقية مف في حساب االرباح أو الخسائر عف اي مكسب او خسارة متبقية مف االعتراؼ المباشر االعتراؼ المباشر   --22
اداة التحوط عف الجزء غير الفعاؿ سواء كانت اداة التحوط مشتقة مالية مثؿ العقد اآلجؿ اداة التحوط عف الجزء غير الفعاؿ سواء كانت اداة التحوط مشتقة مالية مثؿ العقد اآلجؿ 

  .  .  أو كانت أداة مالية غير مشتقة مثؿ التزاـ مالي أو قرض دائف بالعممة األجنبية  أو كانت أداة مالية غير مشتقة مثؿ التزاـ مالي أو قرض دائف بالعممة األجنبية  
  ::اإلفصاح في البيانات المالية اإلفصاح في البيانات المالية : : رابعاٌ رابعاٌ 

ىػػػػو الطمػػػػب مػػػػف المنشػػػػ ت تػػػػوفير ىػػػػو الطمػػػػب مػػػػف المنشػػػػ ت تػػػػوفير   77إف ىػػػػدؼ المعيػػػػار الػػػػدولي ألعػػػػداد التقػػػػارير الماليػػػػة إف ىػػػػدؼ المعيػػػػار الػػػػدولي ألعػػػػداد التقػػػػارير الماليػػػػة 
  ,,IIFFRRSS  77))االفصػػػاحات فػػػي بياناتيػػػا الماليػػػة التػػػي تمكػػػف المسػػػتعمميف تقيػػػيـ مػػػا يػػػاتي االفصػػػاحات فػػػي بياناتيػػػا الماليػػػة التػػػي تمكػػػف المسػػػتعمميف تقيػػػيـ مػػػا يػػػاتي 

22001100::ppaarr..11:):)  
  اىمية األدوات المالية لممركز المالي واالداء المالي لممنشاة؛ اىمية األدوات المالية لممركز المالي واالداء المالي لممنشاة؛   --11
دوات المالية التي تتعرض ليا المنشاة، وكيفية دوات المالية التي تتعرض ليا المنشاة، وكيفية طبيعة ومدى المخاطرة الناجمة مف االطبيعة ومدى المخاطرة الناجمة مف اال  --22

  ..ادارة المنشاة ليذه المخاطرادارة المنشاة ليذه المخاطر
ولممساعدة في تحقيؽ ىذا اليدؼ يشترط ىذا المعيار اإلفصاح عف بنود بياف المركز ولممساعدة في تحقيؽ ىذا اليدؼ يشترط ىذا المعيار اإلفصاح عف بنود بياف المركز 

  ..المالي وبنود بياف الدخؿ الشامؿ والسياسات المحاسبية ومحاسبة التحوط والقيمة العادلةالمالي وبنود بياف الدخؿ الشامؿ والسياسات المحاسبية ومحاسبة التحوط والقيمة العادلة
  ::المركز الماليالمركز المالي( ( كشفكشف))بيان بيان   --  أأ

ينبغي عمى المنشاة االفصاح عف المبالغ المسجمة لممشتقات المالية بحسب القيمة ينبغي عمى المنشاة االفصاح عف المبالغ المسجمة لممشتقات المالية بحسب القيمة   
المتولدة ليا كموجودات او كمطموبات، ويتـ عرضيا ضمف الموجودات االخرى او المطموبات المتولدة ليا كموجودات او كمطموبات، ويتـ عرضيا ضمف الموجودات االخرى او المطموبات 

  االخرى االخرى 
  ( :( :بيان األرباح أو الخسائر و الدخل الشامل اآلخربيان األرباح أو الخسائر و الدخل الشامل اآلخر))بيان الدخل الشامل بيان الدخل الشامل   --  

  (: (: بياف الدخؿبياف الدخؿ) ) د االتية في حساب االرباح أو الخسائرد االتية في حساب االرباح أو الخسائرينبغي االفصاح عف البنو ينبغي االفصاح عف البنو   
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المكاسب او الخسائر مف االصوؿ المالية او االلتزامات المالية التي تكوف عبارة عف بنود المكاسب او الخسائر مف االصوؿ المالية او االلتزامات المالية التي تكوف عبارة عف بنود   --11
  (.(.55--77--33فقرة فقرة : : نفس المصدر السابؽ نفس المصدر السابؽ ))محوطة لعالقة تحوط قيمة عادلة محوطة لعالقة تحوط قيمة عادلة 

سواء كانت فعالة او غير سواء كانت فعالة او غير ))ة ة المكاسب او الخسائر الناجمة عف اداة تحوط القيمة العادلالمكاسب او الخسائر الناجمة عف اداة تحوط القيمة العادل  --22
والمكاسب او الخسائر الناجمة عف أداة تحوط غير فعالة لتحوط التدفؽ النقدي والمكاسب او الخسائر الناجمة عف أداة تحوط غير فعالة لتحوط التدفؽ النقدي ( ( فعالةفعالة

: : 21122112، ، 3399المعيار المحاسبي الدولي المعيار المحاسبي الدولي ))وتحوط صافي االستثمار في عممية أجنبية وتحوط صافي االستثمار في عممية أجنبية 
  (.(.8899--110022الفقرات الفقرات 

  : : فيي فيي ( ( حقوؽ المساىميفحقوؽ المساىميف))أما البنود التي يفصا عنيا في دخؿ شامؿ آخر أما البنود التي يفصا عنيا في دخؿ شامؿ آخر       
المكاسب او الخسائر الناجمة عف تغيرات اسعار الصرؼ االجنبي عند ترجمة البيانات المكاسب او الخسائر الناجمة عف تغيرات اسعار الصرؼ االجنبي عند ترجمة البيانات   --أأ  

  . . المالية لالستثمار األجنبي الى عممة العرض المالية لالستثمار األجنبي الى عممة العرض 
حوط صافي حوط صافي المكسب او الخسارة الناجمة عف اداة تحوط فعالة لتحوط التدفؽ النقدي وتالمكسب او الخسارة الناجمة عف اداة تحوط فعالة لتحوط التدفؽ النقدي وت  --بب  

--110022الفقرات الفقرات : :   22001122، ، 3399المعيار المحاسبي الدولي المعيار المحاسبي الدولي ))االستثمار في عممية اجنبية االستثمار في عممية اجنبية 
8899.).)  

  ::اإلفصاحات األخرواإلفصاحات األخرو  --جج
: : المصدر السابؽ نفسوالمصدر السابؽ نفسو))اإلفصاح بشكؿ مفصؿ لكؿ نوع مف انواع التحوط عف اآلتي اإلفصاح بشكؿ مفصؿ لكؿ نوع مف انواع التحوط عف اآلتي 

  (:(:  2222فقرة فقرة 
  ..وصؼ لكؿ نوع مف التحوطوصؼ لكؿ نوع مف التحوط  --11
ات تحوط وقيمتيا العادلة في تاريخ ات تحوط وقيمتيا العادلة في تاريخ وصؼ لألدوات المالية المحددة عمى انيا أدو وصؼ لألدوات المالية المحددة عمى انيا أدو     --22

  ..التقريرالتقرير
  ..طبيعة المخاطر التي يتـ تحوطياطبيعة المخاطر التي يتـ تحوطيا  --33

البالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط من المخاطر البالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط من المخاطر / / المحور الرابعالمحور الرابع
  السوقية التي يتعر  ليا مصرف بغذذداد وفقًا لممعايير المحاسبية الدوليذةالسوقية التي يتعر  ليا مصرف بغذذداد وفقًا لممعايير المحاسبية الدوليذة

يتضمف ىذا المحور جزأيف ىما المخاطر السوقية التي يتعرض ليا مصرؼ بغداد يتضمف ىذا المحور جزأيف ىما المخاطر السوقية التي يتعرض ليا مصرؼ بغداد           
  : : وتطبيؽ اإلطار المقترح عمى مصرؼ بغػدادوتطبيؽ اإلطار المقترح عمى مصرؼ بغػداد
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    المخاطر السوقية التي يتعر  ليا مصرف بغذدادالمخاطر السوقية التي يتعر  ليا مصرف بغذداد//  الجزء األولالجزء األول
يمكف أف يتعرض مصرؼ بغػداد الى المخاطر السوقية نفسيا التي تتعرض ليا يمكف أف يتعرض مصرؼ بغػداد الى المخاطر السوقية نفسيا التي تتعرض ليا           

المصارؼ العالمية لو مارس نفس النشاط الذي تمارسو ىذه المصارؼ ، والناجمة عف المصارؼ العالمية لو مارس نفس النشاط الذي تمارسو ىذه المصارؼ ، والناجمة عف 
تغيرات تغيرات ))التغيرات في القيمة العادلة او التغيرات في التدفقات النقدية بسبب السموؾ السعري التغيرات في القيمة العادلة او التغيرات في التدفقات النقدية بسبب السموؾ السعري 

الفائدة واسعار الصرؼ االجنبي، والتي يتـ التحوط ليا الفائدة واسعار الصرؼ االجنبي، والتي يتـ التحوط ليا   السعار االصوؿ واسعارالسعار االصوؿ واسعار( ( االسعاراالسعار
وفقًا لعالقة تحوط القيمة العادلة وعالقة تحوط التدفؽ النقدي وعالقة تحوط صافي االستثمار وفقًا لعالقة تحوط القيمة العادلة وعالقة تحوط التدفؽ النقدي وعالقة تحوط صافي االستثمار 

اذ ال يتمتع نشاطو بخصائص معينة تجعمو معرض الى مخاطر يتميز اذ ال يتمتع نشاطو بخصائص معينة تجعمو معرض الى مخاطر يتميز . . في عممية أجنبيةفي عممية أجنبية
ارؼ العالمية لكونو يعمؿ وفقا لنفس ارؼ العالمية لكونو يعمؿ وفقا لنفس بيا او تختمؼ عف المخاطر التي تتعرض ليا المصبيا او تختمؼ عف المخاطر التي تتعرض ليا المص

ومع ذلؾ ومع ذلؾ . . النظريات والمفاىيـ االقتصادية والمالية والمصرفية التي تعمؿ بيا تمؾ المصارؼ النظريات والمفاىيـ االقتصادية والمالية والمصرفية التي تعمؿ بيا تمؾ المصارؼ 
ال يتعرض المصرؼ في الوقت الحاضر الى كافة انواع المخاطر السوقية التي تتعرض ليا ال يتعرض المصرؼ في الوقت الحاضر الى كافة انواع المخاطر السوقية التي تتعرض ليا 

، وسبب ذلؾ ال يتعمؽ ، وسبب ذلؾ ال يتعمؽ ((ية ية والمشار الييا في المعايير المحاسبية الدولوالمشار الييا في المعايير المحاسبية الدول) ) المصارؼ العالميةالمصارؼ العالمية
تثبيت تثبيت بالمصرؼ نفسو وطبيعة نشاطو وانما يتعمؽ بسياسة البنؾ المركزي العراقي مف حيث  بالمصرؼ نفسو وطبيعة نشاطو وانما يتعمؽ بسياسة البنؾ المركزي العراقي مف حيث  

، وعندما تتغير السياسة الحالية لمبنؾ المركزي ، وعندما تتغير السياسة الحالية لمبنؾ المركزي سعر الفائدة والمستوو العالي لسعر الفائدةسعر الفائدة والمستوو العالي لسعر الفائدة
مما يجعمو مما يجعمو العراقي سيمارس المصرؼ االنشطة نفسيا التي تمارسيا المصارؼ العالمية العراقي سيمارس المصرؼ االنشطة نفسيا التي تمارسيا المصارؼ العالمية 

  ..يتعرض لكافة انواع المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ العالميةيتعرض لكافة انواع المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ العالمية
وفيما ياتي توضيا لكؿ نوع مف انواع المخاطر التي يتعرض ليا المصرؼ، وبياف مدى وفيما ياتي توضيا لكؿ نوع مف انواع المخاطر التي يتعرض ليا المصرؼ، وبياف مدى         

  ::تعرضو ليذه المخاطرة تعرضو ليذه المخاطرة 
  ::مخاطر القيمة العادلةمخاطر القيمة العادلة: : أولٌ أولٌ 

  ::االسعار لػ االسعار لػ   ((سموؾسموؾ))وتنجـ ىذه المخاطر مف جراء تعرض المصرؼ لتغيرات وتنجـ ىذه المخاطر مف جراء تعرض المصرؼ لتغيرات           
  

  ::األسيماألسيم  --  أأ
يتعرض المصرؼ الى ىذه المخاطر بسبب التغيرات في اسعار االسيـ الجارية في يتعرض المصرؼ الى ىذه المخاطر بسبب التغيرات في اسعار االسيـ الجارية في             

مقدارىا مقدارىا ( ( تكمفة دفتريةتكمفة دفترية))شركة مساىمة بقيمة مسجمة شركة مساىمة بقيمة مسجمة     2211السوؽ الستثماراتو التي يمتمكيا في السوؽ الستثماراتو التي يمتمكيا في 
      ::دينار، ولغرض احتساب القيمة العادلة، تصنؼ ىذه الشركات الى دينار، ولغرض احتساب القيمة العادلة، تصنؼ ىذه الشركات الى   44110055552222443344

  (:(:البورصةالبورصة))الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية   --11
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المتطابقػة المتداولػة فػي ىػذا السػوؽ المتطابقػة المتداولػة فػي ىػذا السػوؽ ( ( االسػيـاالسػيـ))تعد االسعار المعمنػة غيػر المعدلػة لالصػوؿ تعد االسعار المعمنػة غيػر المعدلػة لالصػوؿ         
ويعػػد سػػعر اإلقفػػاؿ آلخػػر جمسػػة فػػي السػػنة ىػػو األسػػاس لقيػػاس ويعػػد سػػعر اإلقفػػاؿ آلخػػر جمسػػة فػػي السػػنة ىػػو األسػػاس لقيػػاس . . القيمػػة العادلػػة لتمػػؾ االسػػيـ القيمػػة العادلػػة لتمػػؾ االسػػيـ 

  ..كؿ سنة لغرض إعداد البيانات المالية السنويةكؿ سنة لغرض إعداد البيانات المالية السنوية  مفمف  1122//3311القيمة العادلة لالسيـ في القيمة العادلة لالسيـ في 
  ::الشركات دير المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةالشركات دير المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية  --22

تعػػد االسػػعار المعمنػػة لألصػػوؿ المتطابقػػة المتداولػػة فػػي اسػػواؽ التجػػار واسػػواؽ الوسػػطاء تعػػد االسػػعار المعمنػػة لألصػػوؿ المتطابقػػة المتداولػػة فػػي اسػػواؽ التجػػار واسػػواؽ الوسػػطاء           
مدرجػػة مدرجػػة االصػػمي القيمػػة العادلػػة السػػيـ الشػػركات غيػػر الاالصػػمي القيمػػة العادلػػة السػػيـ الشػػركات غيػػر ال( ( اإلصػػداراإلصػػدار))واسػػواؽ المبمػػغ واسػػواؽ المبمػػغ ( ( السماسػػرةالسماسػػرة))

  وسػعر طمػب وسػعر طمػب     OOffffeerr  pprriicceeوفي حالة وجود سعر عرض وفي حالة وجود سعر عرض . . في سوؽ العراؽ لالوراؽ المالية في سوؽ العراؽ لالوراؽ المالية 
BBiidd  pprriiccee   فاف السعر الذي يتوسط الفجوة ما بيف ىذيف السػعريف يعػد األسػاس لقيػاس القيمػة فاف السعر الذي يتوسط الفجوة ما بيف ىذيف السػعريف يعػد األسػاس لقيػاس القيمػة

وفػي حالػة وفػي حالػة . . مف كؿ سػنة لغػرض إعػداد البيانػات الماليػة السػنوية مف كؿ سػنة لغػرض إعػداد البيانػات الماليػة السػنوية     1122//3311العادلة لالسيـ في العادلة لالسيـ في 
فػي تمػؾ االسػواؽ يمجػا المصػرؼ الػى فػي تمػؾ االسػواؽ يمجػا المصػرؼ الػى ( ( االسػيـاالسػيـ))االسعار المعمنة لالصوؿ المتطابقة االسعار المعمنة لالصوؿ المتطابقة   عدـ توفرعدـ توفر

، ومنيػػا عمػػى ، ومنيػػا عمػػى   IIFFRRSS  1133طػػرؽ القيػػاس البديمػػة لقيػػاس القيمػػة العادلػػة وفقػػًا لممػػنيق الػػذي حػػدده طػػرؽ القيػػاس البديمػػة لقيػػاس القيمػػة العادلػػة وفقػػًا لممػػنيق الػػذي حػػدده 
واسػػتعماؿ طريقػػة القيمػػة واسػػتعماؿ طريقػػة القيمػػة ( ( اي القابمػػة لممقارنػػةاي القابمػػة لممقارنػػة))سػػبيؿ المثػػاؿ اسػػتعماؿ اسػػعار االسػػيـ المماثمػػة سػػبيؿ المثػػاؿ اسػػتعماؿ اسػػعار االسػػيـ المماثمػػة 

الطػػػرؼ الطػػػرؼ ))قات النقديػػػة وطريقػػػة تكمفػػػة االسػػػتبداؿ واالسػػػتعانة بػػػالخبراء المختصػػػيف قات النقديػػػة وطريقػػػة تكمفػػػة االسػػػتبداؿ واالسػػػتعانة بػػػالخبراء المختصػػػيف الحاليػػػة لمتػػػدفالحاليػػػة لمتػػػدف
بتقيػيـ االصػوؿ وغيرىػا، مػع االخػذ بالحسػباف تعػديؿ االسػعار وفقػًا لخصػائص االصػؿ بتقيػيـ االصػوؿ وغيرىػا، مػع االخػذ بالحسػباف تعػديؿ االسػعار وفقػًا لخصػائص االصػؿ ( ( الثالثالثالث

  ..وتكاليؼ النقؿ وتكاليؼ المعاممةوتكاليؼ النقؿ وتكاليؼ المعاممة( ( مثؿ حالتو وموقعومثؿ حالتو وموقعو))
  ::اؽ المالية يعود الى اؽ المالية يعود الى اف سبب عدـ ادراج ىذه الشركات في سوؽ العراؽ لالور اف سبب عدـ ادراج ىذه الشركات في سوؽ العراؽ لالور           

أسست المصارؼ العراقية ىذه الشركات بيدؼ دعـ وتسييؿ ممارستيا لنشاطيا وليس أسست المصارؼ العراقية ىذه الشركات بيدؼ دعـ وتسييؿ ممارستيا لنشاطيا وليس   --11
بقصد المتاجرة بيا، وىي الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية وشركة امواؿ لمخدمات بقصد المتاجرة بيا، وىي الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية وشركة امواؿ لمخدمات 

لتمويؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمويؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة   المصرفية االلكترونية والشركة العراقيةالمصرفية االلكترونية والشركة العراقية
اصميا مكتب الوساطة العائد لممصرؼ حولت الى شركة وفقًا اصميا مكتب الوساطة العائد لممصرؼ حولت الى شركة وفقًا ))د لموساطة د لموساطة وشركة بغداوشركة بغدا

  (.(.لتعميمات البنؾ المركزي العراقيلتعميمات البنؾ المركزي العراقي

                                                           

اٚ اٌغٛق االوثش اٚ اٌغٛق االوثش   ححؼذ اٌغٛق االص١ٍؼذ اٌغٛق االص١ٍذذار ٚفماً ٌٙزا اٌّؼ١اس ار ٚفماً ٌٙزا اٌّؼ١اس   ،،  IIFFRRSS  1133ذؼذ ٘زٖ االعٛاق ٔش١طح ٚفماً ٌـ ذؼذ ٘زٖ االعٛاق ٔش١طح ٚفماً ٌـ   

: :   21022102، ، 1133اٌّؼ١اس اٌذٌٟٚ الػذاد اٌرماس٠ش اٌّا١ٌح اٌّؼ١اس اٌذٌٟٚ الػذاد اٌرماس٠ش اٌّا١ٌح ))  ححعٛق ٔش١طعٛق ٔش١ط  ٝٝ٘٘  ححستساً تغ١اب اٌغٛق االص١ٍستساً تغ١اب اٌغٛق االص١ٍ

انسىق انذي يفتزض اٌ انسىق انذي يفتزض اٌ   ييهه  ححاٚ اٌغٛق االوثش ستسا تغ١اب اٌغٛق االص١ٍاٚ اٌغٛق االوثش ستسا تغ١اب اٌغٛق االص١ٍ  ححٚاٌغٛق االص١ٍٚاٌغٛق االص١ٍ( . ( . 8877اٌفمشجاٌفمشج

  (.(.1177فمشجفمشج: : ٔفغٗٔفغٗاٌّصذس اٌغاتك اٌّصذس اٌغاتك ))تبزو فيه انًُشأة بشكم عادي يعايهت بيع اصم او َمم انتزاو تبزو فيه انًُشأة بشكم عادي يعايهت بيع اصم او َمم انتزاو 
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شركات لـ يكتمؿ تاسيسيا لحد االف وىي شركة االتحاد الصناعي النتاج المولدات شركات لـ يكتمؿ تاسيسيا لحد االف وىي شركة االتحاد الصناعي النتاج المولدات   --22
  (.(.وىي شركة اجبرت الحكومة المصارؼ العراقية عمى المساىمة بياوىي شركة اجبرت الحكومة المصارؼ العراقية عمى المساىمة بيا))

وزارة التجارة العراقية وزارة التجارة العراقية / / عماف ولكنيا مسجمة لدى مسجؿ الشركاتعماف ولكنيا مسجمة لدى مسجؿ الشركات/ / شركة مقرىا االردفشركة مقرىا االردف  --33
وىي شركة تجارية مساىمة خاصة ساىـ المصرؼ في وىي شركة تجارية مساىمة خاصة ساىـ المصرؼ في . . وىي شركة حبوب الرافديفوىي شركة حبوب الرافديف

  ..تاسيسيا ومستمرة في ممارسة نشاطيا وتحقؽ عوائد مجزية لممصرؼتاسيسيا ومستمرة في ممارسة نشاطيا وتحقؽ عوائد مجزية لممصرؼ
السػػندباد السػػندباد شػػركة لػػـ يقػػرر مالكوىػػا ادراجيػػا فػػي سػػوؽ العػػراؽ لػػالوراؽ الماليػػة وىػػي شػػركة شػػركة لػػـ يقػػرر مالكوىػػا ادراجيػػا فػػي سػػوؽ العػػراؽ لػػالوراؽ الماليػػة وىػػي شػػركة   --44

وىي شركة خاصة سػاىـ المصػرؼ فػي تاسيسػيا ومسػتمرة فػي ممارسػة نشػاطيا وىي شركة خاصة سػاىـ المصػرؼ فػي تاسيسػيا ومسػتمرة فػي ممارسػة نشػاطيا . . السياحيةالسياحية
  ..وتحقؽ عوائد مجزية لممصرؼوتحقؽ عوائد مجزية لممصرؼ

شركات متوقفة عف العمؿ في الوقت الحاضر، وىي الشركة الوطنية لمصناعات الغذائية شركات متوقفة عف العمؿ في الوقت الحاضر، وىي الشركة الوطنية لمصناعات الغذائية   --55
عمميػػة عمميػػة وقػػد تػػـ اسػػتبعاد ىػػاتيف الشػػركتيف مػػف وقػػد تػػـ اسػػتبعاد ىػػاتيف الشػػركتيف مػػف . . وشػػركة بغػػداد السػػالـ لمصػػناعات الغذائيػػةوشػػركة بغػػداد السػػالـ لمصػػناعات الغذائيػػة

قيػػاس القيمػػة العادلػػة لتػػوخي الدقػػة لغػػرض الدراسػػة، لكػػوف اليػػدؼ مػػف العػػرض والتحميػػؿ قيػػاس القيمػػة العادلػػة لتػػوخي الدقػػة لغػػرض الدراسػػة، لكػػوف اليػػدؼ مػػف العػػرض والتحميػػؿ 
السابؽ ىو لبياف مدى تعػرض مصػرؼ بغػداد لمخػاطر القيمػة العادلػة الناجمػة عػف تغيػر السابؽ ىو لبياف مدى تعػرض مصػرؼ بغػداد لمخػاطر القيمػة العادلػة الناجمػة عػف تغيػر 
اسػػعار االسػػيـ التػػي يمتمكيػػا وكيفيػػة قيػػاس التغيػػر فػػي قيمتيػػا العادلػػة ولػػيس قيػػاس القيمػػة اسػػعار االسػػيـ التػػي يمتمكيػػا وكيفيػػة قيػػاس التغيػػر فػػي قيمتيػػا العادلػػة ولػػيس قيػػاس القيمػػة 

  ::يما ياتي كشؼ بياتيف الشركتيفيما ياتي كشؼ بياتيف الشركتيفوفوف. . العادلة بحد ذاتياالعادلة بحد ذاتيا
  ( ( 00))وشف وشف 

    اٌششواخ اٌّرٛلفح ػٓ اٌؼًّ ٌّصشف تغذاداٌششواخ اٌّرٛلفح ػٓ اٌؼًّ ٌّصشف تغذاد
  ذىٍفح اٌششاءذىٍفح اٌششاء  ػذد االعُٙػذد االعُٙ  اعُ اٌششوحاعُ اٌششوح  خخ

عؼش اٌغُٙ فٟ عؼش اٌغُٙ فٟ 

اٌغٛق اٌغٛق 

1010//0202//21022102  
  اٌم١ّح اٌغٛل١حاٌم١ّح اٌغٛل١ح

اٌّىغة اٚ اٌّىغة اٚ 

  اٌخغاسجاٌخغاسج

00 - -
تغذاد اٌغالَ تغذاد اٌغالَ 

  ٌٍصٕاػاخ اٌغزائ١حٌٍصٕاػاخ اٌغزائ١ح
20252222025222  88418228841822  0.8010.801  22229222222922  ((08424510842451))  

22  
اٌٛغ١ٕح اٌٛغ١ٕح 

  ٌٍصٕاػاخ اٌغزائ١حٌٍصٕاػاخ اٌغزائ١ح
2829028290  221122221122  00  2829028290  ((298009298009))  

وفيما ياتي كشؼ االستثمارات باالسيـ لمشركات المدرجة وغير المدرجة في سوؽ العراؽ وفيما ياتي كشؼ االستثمارات باالسيـ لمشركات المدرجة وغير المدرجة في سوؽ العراؽ           
يبػيف القيمػة العادلػة ليػذه االسػتثمارات ومقػدار التغيػر يبػيف القيمػة العادلػة ليػذه االسػتثمارات ومقػدار التغيػر   21122112//1212//3131لالوراؽ المالية كمػا فػي لالوراؽ المالية كمػا فػي 

  ::21122112لعاـ لعاـ ( ( مكاسب وخسائر الحيازةمكاسب وخسائر الحيازة))الحاصؿ عمييا الحاصؿ عمييا 
  لمحفظة أسيـ مصرؼ بغداد لمحفظة أسيـ مصرؼ بغداد   21122112قياس القيمة العادلة والتغيرات الحاصمة عمييا لعاـ قياس القيمة العادلة والتغيرات الحاصمة عمييا لعاـ ((  22) ) كشؼ  كشؼ  

  اٌششواخ اٌّذسخح فٟ عٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّا١ٌحاٌششواخ اٌّذسخح فٟ عٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّا١ٌح  ––اٚال اٚال           

  ػذد االعُٙػذد االعُٙ  اعُ اٌششوحاعُ اٌششوح  خخ

اٌرغ١ش فٟ اٌم١ّح اٌرغ١ش فٟ اٌم١ّح   21022102  21002100

اٌؼادٌح خالي ػاَ اٌؼادٌح خالي ػاَ 

ِىاعة اٚ ِىاعة اٚ ))  21022102
  عؼش اإللفاي عؼش اإللفاي 

  ٌٍغُٙ فٟ ٌٍغُٙ فٟ 
  اٌم١ّح اٌؼادٌحاٌم١ّح اٌؼادٌح

عؼش اإللفاي عؼش اإللفاي 

ٌٍغُٙ فٟ ٌٍغُٙ فٟ 
  اٌم١ّح اٌؼادٌحاٌم١ّح اٌؼادٌح
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  ((خغائش ز١اصجخغائش ز١اصج  آخش خٍغحآخش خٍغح  آخش خٍغحآخش خٍغح

  ((1811111118111111))  201111111201111111  0.1510.151  288111111288111111  0.2210.221  211111111211111111  اال١ِٓ ٌٍرأ١ِٓاال١ِٓ ٌٍرأ١ِٓ  00

  11  2825111128251111  1.9911.991  2825111128251111  1.9911.991  1251111112511111  اال١ِٓ ٌالعرثّاس اٌّاٌٟاال١ِٓ ٌالعرثّاس اٌّاٌٟ  22

11  
اال١ِٓ ٌالعرثّاساخ اال١ِٓ ٌالعرثّاساخ 

  اٌؼماس٠حاٌؼماس٠ح
211211111211211111  1.2511.251  951251805951251805  2.2012.201  542920201542920201  ((9412451594124515))  

  8222292582222925  951220881951220881  0.1210.121  912824295912824295  0.1010.101  529511810529511810  ِصشف اٌخ١ٍح اٌرداسِٞصشف اٌخ١ٍح اٌرداسٞ  88

  ((222121222121))  02442220244222  1.8211.821  21412222141222  1.5211.521  19514221951422  اٌغاص٠ح اٌشّا١ٌحاٌغاص٠ح اٌشّا١ٌح  55

  11  222881222881  2.2112.211  222881222881  2.2112.211  1295012950  اٌؼاب اٌشصافحاٌؼاب اٌشصافح  99

  ((2222))  021021  2.0112.011  292292  1.1111.111  4040  داس اٌغالَ ٌٍرا١ِٓداس اٌغالَ ٌٍرا١ِٓ  22

((00))580225580225  1.4211.421  959292959292  اال١ٍ٘ح ٌٍرا١ِٓاال١ٍ٘ح ٌٍرا١ِٓ  44
  1.2011.201  522954522954((22))

  5981159811  

22  
صٕاػح اٌّٛاد االٔشائ١ح صٕاػح اٌّٛاد االٔشائ١ح 

  اٌفٍٛخحاٌفٍٛخح/ / اٌسذ٠ثحاٌسذ٠ثح
11228001122800  2.4512.451  28444202844420  88  0110298801102988  14244211424421  

  2898228982  0182121201821212  8.2518.251  0118222101182221  8.2118.211  28982482898248  اٌؼشال١ح إلٔراج اٌثزٚساٌؼشال١ح إلٔراج اٌثزٚس  0101

0000  
اٌرأ١ُِ إلٔراج اٌّٛاد اٌرأ١ُِ إلٔراج اٌّٛاد 

  االٔشائ١حاالٔشائ١ح
18221822  0.4510.451  98129812  0.8110.811  84948494  ((05980598))  

((11))  28141012814101  9.8119.811  09111220911122  أراج االٌثغح اٌدا٘ضجأراج االٌثغح اٌدا٘ضج  0202
  22  0081111100811111((88))

  21252212125221  

  اٌششواخ غ١ش اٌّذسخح فٟ عٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّا١ٌحاٌششواخ غ١ش اٌّذسخح فٟ عٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّا١ٌح––ثا١ٔاً ثا١ٔاً         

  ػذد االعُٙػذد االعُٙ  اعُ اٌششوحاعُ اٌششوح  خخ

اٌرغ١ش فٟ اٌم١ّح اٌرغ١ش فٟ اٌم١ّح   21022102  21002100

اٌؼادٌح خالي ػاَ اٌؼادٌح خالي ػاَ 

ِىاعة اٚ ِىاعة اٚ ))  21022102

  ((خغائش ز١اصجخغائش ز١اصج

عؼش اٌغُٙ عؼش اٌغُٙ 

فٟ اٌغٛق فٟ فٟ اٌغٛق فٟ 

1010//0202  
  اٌم١ّح اٌؼادٌحاٌم١ّح اٌؼادٌح

  عؼش اٌغُٙعؼش اٌغُٙ

فٟ اٌغٛق فٟ اٌغٛق   

  0202//1010فٟ فٟ 
  اٌم١ّح اٌؼادٌحاٌم١ّح اٌؼادٌح

اٌؼشال١ةةةةةةةةةةةةةح ٌٍىفةةةةةةةةةةةةةاالخ اٌؼشال١ةةةةةةةةةةةةةح ٌٍىفةةةةةةةةةةةةةاالخ   0101

  اٌّصشف١حاٌّصشف١ح
542848111542848111  00  542848111542848111((55))

  00  542848111542848111  11  

اِةةٛاي ٌٍخةةذِاخ اٌّصةةشف١ح اِةةٛاي ٌٍخةةذِاخ اٌّصةةشف١ح   0808

  االٌىرش١ٔٚحاالٌىرش١ٔٚح
1101111111011111  00  1101111111011111  00  1101111111011111  11  

اٌؼشال١ةةح ٌر٠ّٛةةً اٌّشةةاس٠غ اٌؼشال١ةةح ٌر٠ّٛةةً اٌّشةةاس٠غ   0505

  اٌصغ١شج ٚاٌّرٛعطحاٌصغ١شج ٚاٌّرٛعطح
511214111511214111  00  511214111511214111((99))

  00  511214111511214111  11  

  11  01111111110111111111  00  01111111110111111111  00  01111111110111111111  تغذاد ٌٍٛعاغحتغذاد ٌٍٛعاغح  0909

االذسةةةاد اٌصةةةٕاػٟ إلٔرةةةاج االذسةةةاد اٌصةةةٕاػٟ إلٔرةةةاج   0202

  اٌٌّٛذاخاٌٌّٛذاخ
2511111125111111  00  2511111125111111  00  2511111125111111  11  

  11  299821155299821155  00  299821155299821155  00  299821155299821155  زثٛب اٌشافذ٠ٓزثٛب اٌشافذ٠ٓ  0404

  11  09912220991222  00  09912220991222  00  09912220991222  اٌغٕذتاد اٌغ١از١حاٌغٕذتاد اٌغ١از١ح  0202
    

  ::السندات والقرو   ات أسعار الفائدة الثابتةالسندات والقرو   ات أسعار الفائدة الثابتة  --    

                                                           
00
  ..فٟ ٘زٖ اٌششوحفٟ ٘زٖ اٌششوح  21002100عُٙ ٍِى١ح اٌّصشف ٌؼاَ عُٙ ٍِى١ح اٌّصشف ٌؼاَ   914004914004× × د٠ٕاسد٠ٕاس  1.4211.421= = 580225580225  
22
  ( ( د٠ٕاس ٌٍغُٙ د٠ٕاس ٌٍغُٙ   00تغؼش تغؼش   22102102عُٙ ششاء خالي ػاَ عُٙ ششاء خالي ػاَ   8498284982+ +   21002100عُٙ ٌؼاَ عُٙ ٌؼاَ   914004914004))× × د٠ٕاس د٠ٕاس   1.2011.201= =   522954522954      
  ..فٟ ٘زٖ اٌششوحفٟ ٘زٖ اٌششوح  21002100عُٙ ٍِى١ح اٌّصشف ٌؼاَ عُٙ ٍِى١ح اٌّصشف ٌؼاَ   08211120821112× × د٠ٕاس د٠ٕاس   9.8119.811= =   28141012814101  11
88
  ((د٠ٕاس ٌٍغُٙد٠ٕاس ٌٍغُٙ  00تغؼش تغؼش   21022102عُٙ ششاء خالي ػاَ عُٙ ششاء خالي ػاَ   091122091122+ +   21002100عُٙ ٌؼاَ عُٙ ٌؼاَ   08211120821112))× × د٠ٕاس د٠ٕاس   22= =   0081111100811111  
55
  ..اظ١فد اٌٝ اٌم١ّح اٌؼادٌحاظ١فد اٌٝ اٌم١ّح اٌؼادٌح  21022102د٠ٕاس ٌٍغُٙ خالي ػاَ د٠ٕاس ٌٍغُٙ خالي ػاَ   00عُٙ تغؼش عُٙ تغؼش   2422211124222111اشرشٜ اٌّصشف اشرشٜ اٌّصشف   
99
  ..اظ١فد اٌٝ اٌم١ّح اٌؼادٌحاظ١فد اٌٝ اٌم١ّح اٌؼادٌح  21022102د٠ٕاس ٌٍغُٙ خالي ػاَ د٠ٕاس ٌٍغُٙ خالي ػاَ   00عُٙ تغؼش عُٙ تغؼش   022292111022292111اشرشٜ اٌّصشف اشرشٜ اٌّصشف   
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ال يتعرض المصرؼ في الوقػت الحاضػر الػى مخػاطر القيمػة العادلػة لمسػندات والقػروض ال يتعرض المصرؼ في الوقػت الحاضػر الػى مخػاطر القيمػة العادلػة لمسػندات والقػروض           
ذات اسػعار الفائػػدة الثابتػػة بسػػبب التغيػرات فػػي اسػػعار الفائػػدة الجاريػة فػػي السػػوؽ وذلػػؾ بسػػبب ذات اسػعار الفائػػدة الثابتػػة بسػػبب التغيػرات فػػي اسػػعار الفائػػدة الجاريػة فػػي السػػوؽ وذلػػؾ بسػػبب 
عدـ تعاممو بالسندات في الوقت الحاضر سواء المتعمقة بنشاط التمويػؿ او االسػتثمار ، والػذي عدـ تعاممو بالسندات في الوقت الحاضر سواء المتعمقة بنشاط التمويػؿ او االسػتثمار ، والػذي 

فعمػػػى الػػػرغـ مػػػف فعمػػػى الػػػرغـ مػػػف . . نشػػػطة االسػػػتثمارية المتميػػػزة التػػػي تمارسػػػيا المصػػػارؼ العالميػػػةنشػػػطة االسػػػتثمارية المتميػػػزة التػػػي تمارسػػػيا المصػػػارؼ العالميػػػةيعػػػد مػػػف االيعػػػد مػػػف اال
  44تعميمػات رقػـ تعميمػات رقػـ ))السماح لو التعامػؿ بالسػندات داخػؿ العػراؽ وخارجػو وفقػا لمقػوانيف والتعميمػات السماح لو التعامػؿ بالسػندات داخػؿ العػراؽ وخارجػو وفقػا لمقػوانيف والتعميمػات 

: : المعػدؿ المعػدؿ   19971997لسػنة لسػنة   2121قػانوف الشػركات العراقػي رقػـ قػانوف الشػركات العراقػي رقػـ ( )( )اوالً اوالً   ––  1616  ––المػادة المػادة : : 21112111لسنة لسنة 
  :: انو ال يمارس ىذا النشاط بسبب  انو ال يمارس ىذا النشاط بسبب إالإال( ( 8383، ، 7777المادة المادة 

اعتماده في تمويؿ نشاطو عمى امواؿ المالكيف، ومف المؤشرات الدالة عمى ذلؾ اتساع اعتماده في تمويؿ نشاطو عمى امواؿ المالكيف، ومف المؤشرات الدالة عمى ذلؾ اتساع     --11
والفائدة المستممة والفائدة المستممة % % 55اذ تبمغ الفائدة المدفوعة عمى حسابات التوفير اذ تبمغ الفائدة المدفوعة عمى حسابات التوفير . . فجوة اسعار الفائدةفجوة اسعار الفائدة

  ..% % 1515( ( السحب عمى المكشوؼالسحب عمى المكشوؼ))عف الحسابات الجارية المدنية عف الحسابات الجارية المدنية 
( ( القروضالقروض))تمتعو بدرجة عالية مف السيولة مؤشر عمى عدـ حاجتو لموارد خارجية تمتعو بدرجة عالية مف السيولة مؤشر عمى عدـ حاجتو لموارد خارجية     --22

لتمويؿ نشاطو فضاًل عف داللتو عمى عدـ استثمار النقدية المتاحة لو بكفاءة ، اذ تبمغ لتمويؿ نشاطو فضاًل عف داللتو عمى عدـ استثمار النقدية المتاحة لو بكفاءة ، اذ تبمغ 
  % .% .7878( ( الحسابات الجارية والودائعالحسابات الجارية والودائع//النقودالنقود))نسبة السيولة نسبة السيولة 

  

راؽ وذلؾ بسبب ارتفاع مستوى راؽ وذلؾ بسبب ارتفاع مستوى ال يتشجع المصرؼ عمى االستثمار بالسندات خارج العال يتشجع المصرؼ عمى االستثمار بالسندات خارج الع    --33
اذ يبمغ سعر الفائدة اذ يبمغ سعر الفائدة . . اسعار الفائدة داخؿ العراؽ عف مستويات أسعار الفائدة العالميةاسعار الفائدة داخؿ العراؽ عف مستويات أسعار الفائدة العالمية

بينما يبمغ سعر الفائدة االساس لبنؾ االحتياطي بينما يبمغ سعر الفائدة االساس لبنؾ االحتياطي % % 66االساس لمبنؾ المركزي العراقي االساس لمبنؾ المركزي العراقي 
ريطاني ريطاني والبنؾ المركزي البوالبنؾ المركزي الب% % 1.51.5والبنؾ المركزي االوربي والبنؾ المركزي االوربي % % 1.251.25الفيدرالي االمريكي الفيدرالي االمريكي 

وتتكوف غالبية استثمارات وتتكوف غالبية استثمارات . .   21122112لعاـ لعاـ % %   11--1.111.11والبنؾ المركزي الياباني والبنؾ المركزي الياباني % % 1.51.5
، ، **اشيراشير  66المصرؼ مف االستثمار بحواالت خزينة العراؽ والتي ال تزيد مددىا عمى المصرؼ مف االستثمار بحواالت خزينة العراؽ والتي ال تزيد مددىا عمى 

الحسابات الجارية المدينة الحسابات الجارية المدينة ))اشير، واالئتماف النقدي اشير، واالئتماف النقدي   66وسندات ديف الحكومة العراقية لمدة وسندات ديف الحكومة العراقية لمدة 
، وجميع ىذه االستثمارات قصيرة االجؿ ، وال تتعرض الى ، وجميع ىذه االستثمارات قصيرة االجؿ ، وال تتعرض الى ((لمدة سنةلمدة سنة  والقروض الممنوحةوالقروض الممنوحة

                                                           

  ....سغاتاخ ٚاٌغ١ذج ٠غشٜ سد٠ف ِذ٠شج لغُ االئرّاْسغاتاخ ٚاٌغ١ذج ٠غشٜ سد٠ف ِذ٠شج لغُ االئرّاْاٌاٌِماتالخ ِغ اٌغ١ذج ٔاد٠ح اعّاػ١ً اتشا١ُ٘ ِذ٠شج ِماتالخ ِغ اٌغ١ذج ٔاد٠ح اعّاػ١ً اتشا١ُ٘ ِذ٠شج   

اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٟ٘ ازذٜ ٚعائً اٌغ١اعح إٌمذ٠ح اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٟ٘ ازذٜ ٚعائً اٌغ١اعح إٌمذ٠ح   زٛاالخ خض٠ٕح اٌؼشاق ٚاٌرٟ ذؼشف تسٛاالخزٛاالخ خض٠ٕح اٌؼشاق ٚاٌرٟ ذؼشف تسٛاالخ  **

ٟٚ٘ تّثاتح عٕذاخ ٌٚىٓ ذرذاٚي فمػ ت١ٓ اٌثٕه اٌّشوضٞ ٚاٌّصاسف اٌؼشال١ح ٟٚ٘ تّثاتح عٕذاخ ٌٚىٓ ذرذاٚي فمػ ت١ٓ اٌثٕه اٌّشوضٞ ٚاٌّصاسف اٌؼشال١ح . . ٌٍثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٌٍثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ 

  99اٚ اٚ   11ٚال ٠غّر ترذاٌٚٙا فٟ االعٛاق فعالً ػٓ ػذَ اٌغّاذ ٌّاٌى١ٙا تث١ؼٙا خالي اٌّذج اٌّسذدج ٌٙا ٚال ٠غّر ترذاٌٚٙا فٟ االعٛاق فعالً ػٓ ػذَ اٌغّاذ ٌّاٌى١ٙا تث١ؼٙا خالي اٌّذج اٌّسذدج ٌٙا 

  ..٠ذ ل١ّٙا ٚاعؼاس فائذذٙا ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٚفما ٌّضاد ٠ٕظّٗ ٌٙزا اٌغشض٠ذ ل١ّٙا ٚاعؼاس فائذذٙا ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٚفما ٌّضاد ٠ٕظّٗ ٌٙزا اٌغشض٠ٚرُ ذسذ٠ٚرُ ذسذ. . اشٙش اشٙش 
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مخاطر القيمة العادلة، وذلؾ الف التغيرات الحاصمة في اسعار الفائدة التصؿ الى مخاطر القيمة العادلة، وذلؾ الف التغيرات الحاصمة في اسعار الفائدة التصؿ الى 
اياـ في اياـ في   77فعمى سبيؿ المثاؿ االستثمار الميمي لمدة فعمى سبيؿ المثاؿ االستثمار الميمي لمدة . . مستويات اسعار الفائدة المحميةمستويات اسعار الفائدة المحمية

  77ما سعر فائدة ليبور لعممة الدوالر استحقاؽ ما سعر فائدة ليبور لعممة الدوالر استحقاؽ بينبين% % 44البنؾ المركزي العراقي سعر فائدتو البنؾ المركزي العراقي سعر فائدتو 
اشير سعر فائدتيا بمعدؿ اشير سعر فائدتيا بمعدؿ   33، وحواالت البنؾ المركزي العراقي لمدة ، وحواالت البنؾ المركزي العراقي لمدة %%1.1891.189اياـ ىي اياـ ىي 

، ، %%1.4311.431اشير ىي بمعدؿ اشير ىي بمعدؿ   33بينما سعر فائدة ليبور لعممة الدوالر استحقاؽ بينما سعر فائدة ليبور لعممة الدوالر استحقاؽ % % 5.255.25
المكشوؼ المكشوؼ ، ويمنا سحب عمى ، ويمنا سحب عمى % % 7.57.5ويمنا المصرؼ قرض سنوي بالدوالر بسعر فائدة ويمنا المصرؼ قرض سنوي بالدوالر بسعر فائدة 

بينما سعر فائدة ليبور لعممة الدوالر استحقاؽ سنة بينما سعر فائدة ليبور لعممة الدوالر استحقاؽ سنة % % 1515بالدينارالعراقي بسعر فائدة بالدينارالعراقي بسعر فائدة 
(. (. wwwwww..ccbbii..iiqq( )( )rraatteess..ccoomm--wwwwww..gglloobbaall))  21122112لعاـ لعاـ % % 1.1131.113واحدة ىي واحدة ىي 

  .     .       99%%سنة بسعر فائدة سنة بسعر فائدة   22--33كما يمنا المصرؼ قروضٌا بالدينار العراقي لمدة كما يمنا المصرؼ قروضٌا بالدينار العراقي لمدة 
  ::مخاطر التدفق النقديمخاطر التدفق النقدي: : ثانياثانيا
اليتعػرض مصػػرؼ بغػػداد فػػي الوقػػت الحاضػػر الػى ىػػذا النػػوع مػػف المخػػاطر بسػػبب سياسػػة اليتعػرض مصػػرؼ بغػػداد فػػي الوقػػت الحاضػػر الػى ىػػذا النػػوع مػػف المخػػاطر بسػػبب سياسػػة         

  ::البنؾ المركزي العراقي مف ناحيةالبنؾ المركزي العراقي مف ناحية
تثبيت سعر الفائدة، مما يؤدي الػى اف تكػوف عمميػات االقػراض المحميػة عمػى اسػاس الفائػدة تثبيت سعر الفائدة، مما يؤدي الػى اف تكػوف عمميػات االقػراض المحميػة عمػى اسػاس الفائػدة   --أأ

  ..بالفائدة المتغيرةبالفائدة المتغيرةالثابتة فقط وعدـ التعامؿ الثابتة فقط وعدـ التعامؿ 
ارتفػػاع مسػػتوى اسػػعار الفائػػدة المحميػػة عػػف مسػػتويات اسػػعار الفائػػدة العالميػػة، ممػػا جعػػؿ ارتفػػاع مسػػتوى اسػػعار الفائػػدة المحميػػة عػػف مسػػتويات اسػػعار الفائػػدة العالميػػة، ممػػا جعػػؿ   --بب

ولمتحقؽ مف صػحة ذلػؾ يمكػف ولمتحقؽ مف صػحة ذلػؾ يمكػف . . المصرؼ ال يتشجع عمى االستثمار بالسندات خارج العراؽالمصرؼ ال يتشجع عمى االستثمار بالسندات خارج العراؽ
  ::وكما ياتيوكما ياتي  22001122الرجوع الى البيانات المالية السنوية لممصرؼ لسنة الرجوع الى البيانات المالية السنوية لممصرؼ لسنة 

فػػػػاذا فحصػػػػنا ىػػػػذا الكشػػػػؼ الػػػػذي يحمػػػػؿ حسػػػػاب فػػػػاذا فحصػػػػنا ىػػػػذا الكشػػػػؼ الػػػػذي يحمػػػػؿ حسػػػػاب . .   22  رقػػػػـرقػػػػـكشػػػػؼ االسػػػػتثمارات كشػػػػؼ االسػػػػتثمارات   --11
  ::دينار نجده يفصا عما ياتيدينار نجده يفصا عما ياتي  239128148111239128148111البالغة قيمتيا البالغة قيمتيا   1515    --االستثماراتاالستثمارات

قطػػػػػػػػػػػػاع حكػػػػػػػػػػػػومي قيمتيػػػػػػػػػػػػا قطػػػػػػػػػػػػاع حكػػػػػػػػػػػػومي قيمتيػػػػػػػػػػػػا / / اسػػػػػػػػػػػػتثمارات ماليػػػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػػػيرة االجػػػػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػػػػتثمارات ماليػػػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػػػيرة االجػػػػػػػػػػػػؿ   ––  15311531  --أأ  
دينػػػػػػار، تمثػػػػػػؿ االسػػػػػػتثمار بحػػػػػػواالت البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي دينػػػػػػار، تمثػػػػػػؿ االسػػػػػػتثمار بحػػػػػػواالت البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي                 161281111111161281111111

  ..اشيراشير  33العراقي لمدة العراقي لمدة 
قطػػػػػػاع خػػػػػػاص قيمتيػػػػػػا الدفتريػػػػػػة قطػػػػػػاع خػػػػػػاص قيمتيػػػػػػا الدفتريػػػػػػة / / اسػػػػػػتثمارات ماليػػػػػػة قصػػػػػػيرة االجػػػػػػؿ اسػػػػػػتثمارات ماليػػػػػػة قصػػػػػػيرة االجػػػػػػؿ   ––  15361536  --بب  

وىػػػػػذا وىػػػػػذا . . دينػػػػػار تمثػػػػػؿ االسػػػػػتثمار فػػػػػي اسػػػػػيـ الشػػػػػركات العراقيػػػػػة دينػػػػػار تمثػػػػػؿ االسػػػػػتثمار فػػػػػي اسػػػػػيـ الشػػػػػركات العراقيػػػػػة   41155224344115522434
االسػػػػػتثمار بالحقيقػػػػػة ىػػػػػو اسػػػػػتثمار طويػػػػػؿ األجػػػػػؿ والتػػػػػي مػػػػػف الصػػػػػحيا تصػػػػػنيفيا االسػػػػػتثمار بالحقيقػػػػػة ىػػػػػو اسػػػػػتثمار طويػػػػػؿ األجػػػػػؿ والتػػػػػي مػػػػػف الصػػػػػحيا تصػػػػػنيفيا 

http://www.global-rates.com/
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ة مػف خػالؿ ة مػف خػالؿ او اصوؿ مالية بالقيمػة العادلػاو اصوؿ مالية بالقيمػة العادلػ  IIFFRRSS  77موجودات متاحة لمبيع وفقًا لػ  موجودات متاحة لمبيع وفقًا لػ  
  ..  IIFFRRSS  99الدخؿ الشامؿ االخر وفقًا لػ الدخؿ الشامؿ االخر وفقًا لػ 

  7374212611173742126111عالـ خارجي قيمتيا عالـ خارجي قيمتيا / / استثمارات قصيرة االجؿ استثمارات قصيرة االجؿ     --  15381538  --جج  
مصارؼ مصارؼ ))دينار وىي بالحقيقة تامينات لدى المصارؼ المراسمة لمصرؼ بغداد دينار وىي بالحقيقة تامينات لدى المصارؼ المراسمة لمصرؼ بغداد 

بيدؼ تمشية االعتمادات المستندية المفتوحة لممصرؼ وليست ودائع بيدؼ تمشية االعتمادات المستندية المفتوحة لممصرؼ وليست ودائع ( ( خارجيةخارجية
، وىذه الودائع اجميا قصير جدًا ، وىذه الودائع اجميا قصير جدًا ((سميت مجازًا استثماراتسميت مجازًا استثمارات))ار ار بيدؼ االستثمبيدؼ االستثم

وفائدتيا متدنية جدًا وتستعمؿ ىذه الفوائد لتغطية الرسوـ المترتبة عمى فتا وفائدتيا متدنية جدًا وتستعمؿ ىذه الفوائد لتغطية الرسوـ المترتبة عمى فتا 
االعتمادات المستندية ، وتحدد مف قبؿ المصارؼ المراسمة نفسيا بدوف اي تدخؿ االعتمادات المستندية ، وتحدد مف قبؿ المصارؼ المراسمة نفسيا بدوف اي تدخؿ 

  ..مف مصرؼ بغدادمف مصرؼ بغداد
دراسة وتحميؿ ىذا الكشؼ الذي يحمؿ حساب دراسة وتحميؿ ىذا الكشؼ الذي يحمؿ حساب   بعدبعد. .   1155  كشؼ إيرادات االستثمارات رقـكشؼ إيرادات االستثمارات رقـ  --22

دينار نجد اف الرصيد االجمالي دينار نجد اف الرصيد االجمالي   1615513416155134البالغة قيمتيا البالغة قيمتيا   4646  ––ايرادات االستثمارات ايرادات االستثمارات 
واف واف   462462  ––ليذا الحساب يساوي رصيد حساب ايرادات االستثمارات المالية الداخمية ليذا الحساب يساوي رصيد حساب ايرادات االستثمارات المالية الداخمية 

  ..يساوي صفريساوي صفر  463463  ––رصيد حساب ايرادات االستثمارات المالية الخارجية رصيد حساب ايرادات االستثمارات المالية الخارجية 
ولألسباب المذكورة آنفٌا ال يحتاج المصرؼ الى ممارسة نشاط التحوط مف مخاطر ولألسباب المذكورة آنفٌا ال يحتاج المصرؼ الى ممارسة نشاط التحوط مف مخاطر               

  ..التدفؽ النقدي في الوقت الحاضرالتدفؽ النقدي في الوقت الحاضر
  ::أجنبيةأجنبية( ( وحدةوحدة))مخاطر صافي الستثمار في عممية مخاطر صافي الستثمار في عممية : : ثالثاثالثا

يتعػػرض المصػػرؼ الػػى مخػػاطر صػػافي االسػػتثمار فػػي وحػػدة اجنبيػػة بسػػبب التغيػػرات فػػي يتعػػرض المصػػرؼ الػػى مخػػاطر صػػافي االسػػتثمار فػػي وحػػدة اجنبيػػة بسػػبب التغيػػرات فػػي           
الجاريػػػة فػػػي السػػػوؽ عنػػػدما يقػػػـو بترجمػػػة البيانػػػات الماليػػػة لموحػػػدة الجاريػػػة فػػػي السػػػوؽ عنػػػدما يقػػػـو بترجمػػػة البيانػػػات الماليػػػة لموحػػػدة   اسػػػعار الصػػػرؼ االجنبػػػياسػػػعار الصػػػرؼ االجنبػػػي

  . . مف عممتيا الوظيفة إلى العممة الرئيسية لممصرؼمف عممتيا الوظيفة إلى العممة الرئيسية لممصرؼ( ( فرع بيروتفرع بيروت))األجنبية المستثمر فييا األجنبية المستثمر فييا 
    تطبيق اإلطار المقترح عم  مصرف بغذدادتطبيق اإلطار المقترح عم  مصرف بغذداد//الجزء الثانيالجزء الثاني      

ية التي قاـ بيا الباحثاف لمصرؼ ية التي قاـ بيا الباحثاف لمصرؼ وفقٌا لإلطار المقترح الذي تـ إعداده، والزيارات الميدانوفقٌا لإلطار المقترح الذي تـ إعداده، والزيارات الميدان            
والمقابالت الشخصية التي والمقابالت الشخصية التي   ،،22001122بغداد، واطالعيما عمى الحسابات والبيانات المالية لعاـ بغداد، واطالعيما عمى الحسابات والبيانات المالية لعاـ 

  ..أجروىا مع الموظفيف ذوي العالقة، فيما ياتي تطبيقٌا ليذا اإلطار عمى مصرؼ بغػدادأجروىا مع الموظفيف ذوي العالقة، فيما ياتي تطبيقٌا ليذا اإلطار عمى مصرؼ بغػداد
  محاسبة تحوط القيمة العادلةمحاسبة تحوط القيمة العادلة: : أولٌ أولٌ 

                                                           

  ..21012101//88//2222ِماتٍح ِغ اٌغ١ذج عشٜ سػذ ػٕاد ِذ٠شج لغُ اٌثٕٛن اٌّشاعٍح تراس٠خ ِماتٍح ِغ اٌغ١ذج عشٜ سػذ ػٕاد ِذ٠شج لغُ اٌثٕٛن اٌّشاعٍح تراس٠خ   
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اوضحت ىذه الدراسة باف المصرؼ يتعرض الى مخاطر القيمة العادلة بسبب التغيرات اوضحت ىذه الدراسة باف المصرؼ يتعرض الى مخاطر القيمة العادلة بسبب التغيرات             
ويصنؼ المصرؼ االسيـ التي يمتمكيا بانيا ويصنؼ المصرؼ االسيـ التي يمتمكيا بانيا . . في اسعار االسيـ الجارية في السوؽفي اسعار االسيـ الجارية في السوؽ

إال انو في الحقيقة ىذه االستثمارات إال انو في الحقيقة ىذه االستثمارات   11553366  ––قطاع خاص قطاع خاص / / استثمارات مالية قصيرة األجؿاستثمارات مالية قصيرة األجؿ
اشتراىا المصرؼ منذ مدة زمنية طويمة فضاًل عف اشتراىا المصرؼ منذ مدة زمنية طويمة فضاًل عف   11552266  --قطاع خاص قطاع خاص / / طويمة األجؿ طويمة األجؿ 

كونو مؤسس لعدد منيا، والتي قسـ منيا بيدؼ االستثمار مثؿ شركة األميف لالستثمارات كونو مؤسس لعدد منيا، والتي قسـ منيا بيدؼ االستثمار مثؿ شركة األميف لالستثمارات 
العقارية، والقسـ اآلخر بيدؼ دعـ وتسييؿ ممارستو لنشاطو المصرفي مثؿ الشركة العراقية العقارية، والقسـ اآلخر بيدؼ دعـ وتسييؿ ممارستو لنشاطو المصرفي مثؿ الشركة العراقية 

ية االلكترونية وغيرىا، والتي يسمييا ية االلكترونية وغيرىا، والتي يسمييا لمكفاالت المصرفية وشركة أمواؿ لمخدمات المصرفلمكفاالت المصرفية وشركة أمواؿ لمخدمات المصرف
ولذا مف الصحيا او الواجب عدىا استثمارات طويمة ولذا مف الصحيا او الواجب عدىا استثمارات طويمة . . المصرؼ حاليًا بالشركات الكبيرة المصرؼ حاليًا بالشركات الكبيرة 

أو موجودات بالقيمة أو موجودات بالقيمة   IIAASS  3399متاحة لمبيع وفقًا لػ متاحة لمبيع وفقًا لػ ( ( استثماراتاستثمارات))األجؿ وتصنيفيا موجودات األجؿ وتصنيفيا موجودات 
ال ال   IIAASS  3399لرغـ مف اف لرغـ مف اف وعمى اوعمى ا. .   IIFFRRSS  99العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ اآلخر وفقًا لػ العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ اآلخر وفقًا لػ 

يسما باجراء التحوط لمركز مالي صافي كمي لممحفظة االستثمارية لالسيـ وىو ما يعرؼ يسما باجراء التحوط لمركز مالي صافي كمي لممحفظة االستثمارية لالسيـ وىو ما يعرؼ 
بالتحوط الكمي، وذلؾ بسبب صعوبة توزيع التغير في القيمة العادلة االجمالي لمحفظة بالتحوط الكمي، وذلؾ بسبب صعوبة توزيع التغير في القيمة العادلة االجمالي لمحفظة 
  االسيـ عمى كؿ بند او شركة منفردة مف الشركات المكونة لممحفظة فضاًل عف صعوبة قياساالسيـ عمى كؿ بند او شركة منفردة مف الشركات المكونة لممحفظة فضاًل عف صعوبة قياس

  ::IIAASS  3399,,  22000088))فاعمية التحوط لكؿ شركة منفردة مف الشركات المكونة لممحفظة فاعمية التحوط لكؿ شركة منفردة مف الشركات المكونة لممحفظة 
ppaarr..8833,,8844 ) ) صحيا صحيا ( ( استثناءاستثناء))، والذي يراه الباحثاف بانو إجراء ، والذي يراه الباحثاف بانو إجراء   وتعد حالة محفظة ، وتعد حالة محفظة ،

اذ تظير ىذه اذ تظير ىذه . . اسيـ مصرؼ بغداد خير دليؿ عمى صحة ما ذىب إليو مشرع المعياراسيـ مصرؼ بغداد خير دليؿ عمى صحة ما ذىب إليو مشرع المعيار
  55لػ لػ ( ( القيمة السوقيةالقيمة السوقية))نخفضت القيمة العادلة نخفضت القيمة العادلة شركة مساىمة اشركة مساىمة ا  2211المحفظة مف مجموع المحفظة مف مجموع 

، واف ، واف 22001122شركة عمى قيمتيا خالؿ عاـ شركة عمى قيمتيا خالؿ عاـ   1111شركات وحافظت شركات وحافظت   55شركات وارتفعت لػ شركات وارتفعت لػ 
التي ارتفعت قيمتيا العادلة ىي التي ادت الى ارتفاع القيمة االجمالية لمحفظة التي ارتفعت قيمتيا العادلة ىي التي ادت الى ارتفاع القيمة االجمالية لمحفظة   55الشركات الػ الشركات الػ 

ة العادلة االجمالي ة العادلة االجمالي المصرؼ، وىذا يعد دليؿ موضوعي عمى صعوبة توزيع تغير القيمالمصرؼ، وىذا يعد دليؿ موضوعي عمى صعوبة توزيع تغير القيم
لختالف السموك لختالف السموك لمحفظة االستثمار عمى كؿ شركة منفردة مف الشركات المكونة لممحفظة لمحفظة االستثمار عمى كؿ شركة منفردة مف الشركات المكونة لممحفظة 

السعري لقسم منيا عن القسم الخر المكون لي ه المحفظة فضاًل عن صعوبة قياس السعري لقسم منيا عن القسم الخر المكون لي ه المحفظة فضاًل عن صعوبة قياس 
وعمى الرغـ مما سبؽ، وعمى الرغـ مما سبؽ، . .   فاعمية التحوط لكل شركة منفردة من الشركات المكونة لممحفظةفاعمية التحوط لكل شركة منفردة من الشركات المكونة لممحفظة

                                                           

خشاء اعرثٕائٟ الْ اٌّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح عّسد تاٌرسٛغ اٌىٍٟ ٌساالخ ِؼ١ٕح ِٕٚٙا ِسفظح خشاء اعرثٕائٟ الْ اٌّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح عّسد تاٌرسٛغ اٌىٍٟ ٌساالخ ِؼ١ٕح ِٕٚٙا ِسفظح إإ  اْاْػذٖ اٌثازثػذٖ اٌثازث  

، ، ((  ((IIAASS  3399,,  RReevviisseedd  22000044  ::  PPaarr..  AAGG111144: : اٌغٕذاخ ِٓ اٌّخاغش إٌاخّح ػٓ ذغ١ش عؼش اٌفائذج اٌغٕذاخ ِٓ اٌّخاغش إٌاخّح ػٓ ذغ١ش عؼش اٌفائذج 

  ..ٚصافٟ االعرثّاس فٟ ٚزذج أخٕث١ح ِٓ اٌّخاغش إٌاخّح ػٓ ذغ١ش عؼش اٌصشف األخٕثٟٚصافٟ االعرثّاس فٟ ٚزذج أخٕث١ح ِٓ اٌّخاغش إٌاخّح ػٓ ذغ١ش عؼش اٌصشف األخٕثٟ
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اي اجراء اي اجراء ))سيعامؿ الباحثاف محفظة االستثمار وكانيا شركة واحدة الغراض الدراسة فقط سيعامؿ الباحثاف محفظة االستثمار وكانيا شركة واحدة الغراض الدراسة فقط 
مف اجؿ عدـ تكرار إجراء عممية التحوط عمى عدد الشركات المكونة لمحفظة مف اجؿ عدـ تكرار إجراء عممية التحوط عمى عدد الشركات المكونة لمحفظة ( ( تحوط كميتحوط كمي

المصرؼ، كما اف الباحثاف لـ يقتصرا عممية التحوط عمى الشركات التي انخفضت قيمتيا المصرؼ، كما اف الباحثاف لـ يقتصرا عممية التحوط عمى الشركات التي انخفضت قيمتيا 
، وذلؾ الف استقرائيما التجاىات تحركات اسعار االسيـ في ، وذلؾ الف استقرائيما التجاىات تحركات اسعار االسيـ في 55دىا دىا العادلة او السوقية وعدالعادلة او السوقية وعد

ىي سمبية او غير مرغوب بيا، وىذا ما حدث ىي سمبية او غير مرغوب بيا، وىذا ما حدث   21122112سوؽ العراؽ لالوراؽ المالية خالؿ عاـ سوؽ العراؽ لالوراؽ المالية خالؿ عاـ 
  122.133122.133الى الى   21122112//11//11نقطة في نقطة في   136.13136.13فعاًل بدليؿ انخفاض مؤشر السوؽ مف فعاًل بدليؿ انخفاض مؤشر السوؽ مف 

اي اي ))انخفضت قيمتيا العادلة انخفضت قيمتيا العادلة   ، فضاًل عف كوف غالبية الشركات، فضاًل عف كوف غالبية الشركات  21122112//1212//3131نقطة في نقطة في 
نقطة وىو ادنى نقطة وىو ادنى   116.15116.15عندما انخفض مؤشر السوؽ الى عندما انخفض مؤشر السوؽ الى   66//3131بتاريخ بتاريخ ( ( حققت خسارةحققت خسارة

  ..مستوى لو خالؿ العاـمستوى لو خالؿ العاـ
وفيمػػا يػػاتي عمميػػة تحػػوط القيمػػة العادلػػة ضػػد المخػػاطر التػػي يتعػػرض ليػػا مصػػرؼ بغػػداد وفيمػػا يػػاتي عمميػػة تحػػوط القيمػػة العادلػػة ضػػد المخػػاطر التػػي يتعػػرض ليػػا مصػػرؼ بغػػداد           

  ::الناجمة عف تغير اسعار االسيـ التي يمتمكياالناجمة عف تغير اسعار االسيـ التي يمتمكيا
السػػػتثمار مصػػػرؼ مصػػػرؼ السػػػتثمار مصػػػرؼ مصػػػرؼ ( ( القيمػػػة المسػػػجمةالقيمػػػة المسػػػجمة))بمغػػػت القيمػػػة الدفتريػػػة بمغػػػت القيمػػػة الدفتريػػػة   22112112//11//11فػػػي فػػػي             

. . سػػيـسػػيـ    38372837783837283778دينػػار والبػػالغ عػػددىا دينػػار والبػػالغ عػػددىا   38981396373898139637بغػػداد فػػي محفظػػة االسػػيـ  بغػػداد فػػي محفظػػة االسػػيـ  
او استثمارات او استثمارات   IIAASS3399ويصنؼ المصرؼ حاليًا ىذه االداة بانيا استثمارات متاحة لمبيع وفقًا لػ ويصنؼ المصرؼ حاليًا ىذه االداة بانيا استثمارات متاحة لمبيع وفقًا لػ 

ولغرض التحوط مف مخاطر ولغرض التحوط مف مخاطر . .   IIFFRRSS99االخر وفقًا لػ االخر وفقًا لػ بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ 
نفتػرض اف نفتػرض اف   11//33، فػي ، فػي   ((77))21122112القيمة العادلة بسبب التغيرات في اسػعار االسػيـ خػالؿ عػاـ القيمة العادلة بسبب التغيرات في اسػعار االسػيـ خػالؿ عػاـ 

عمػػى اسػػيـ محفظػػة المصػػرؼ، ودفػػع عمػػى اسػػيـ محفظػػة المصػػرؼ، ودفػػع   ppuutt  ooppttiioonnالمصػػرؼ قػػاـ بشػػراء خيػػار بيػػع امريكػػي المصػػرؼ قػػاـ بشػػراء خيػػار بيػػع امريكػػي 
ار يعطي الحؽ لمصرؼ ار يعطي الحؽ لمصرؼ ىذا الخيىذا الخي. . ديناردينار  251111251111( ( سعر حؽ خيار البيعسعر حؽ خيار البيع))عالوة خيار البيع عالوة خيار البيع 

دينػار خػالؿ مػدة العقػد التػي تنتيػي فػي دينػار خػالؿ مػدة العقػد التػي تنتيػي فػي   1.1161.116بغداد ببيػع السػيـ الواحػد فػي المحفظػة بسػعر بغداد ببيػع السػيـ الواحػد فػي المحفظػة بسػعر 
وفيمػػا يػػاتي سػػعر السػػوؽ لسػػيـ محفظػػة المصػػرؼ والقيمػػة الزمنيػػة لخيػػار وفيمػػا يػػاتي سػػعر السػػوؽ لسػػيـ محفظػػة المصػػرؼ والقيمػػة الزمنيػػة لخيػػار .  .  ((88))21122112//1212//3131

  ::البيع في التاريخ المناسبالبيع في التاريخ المناسب

                                                           
22
أخفعد اعؼاس غاٌث١ح اعُٙ اٌششواخ اٌّذسخح فٟ عٛق اٌؼشاق ٌالٚساق اٌّا١ٌح، أخفعد اعؼاس غاٌث١ح اعُٙ اٌششواخ اٌّذسخح فٟ عٛق اٌؼشاق ٌالٚساق اٌّا١ٌح،   22102102خالي ػاَ خالي ػاَ     

ٚاٌٝ ٚاٌٝ     11//1010فٟ فٟ   022.111022.111اٌٝ اٌٝ   00//00فٟ فٟ     IIssxx..pprriiccee  iinnddeexx   ِٓ ِٓ019.11019.11ٚأخفط ِؤشش اٌغٛق ٚأخفط ِؤشش اٌغٛق 

فٟ فٟ   002.02002.02ٚٚ  22//1111فٟ فٟ   002.82002.82ثُ تذأ ٠غرشخغ تؼط خغائشٖ فاسذفغ اٌٝ ثُ تذأ ٠غرشخغ تؼط خغائشٖ فاسذفغ اٌٝ   99//1111فٟ فٟ       009.15009.15

  ( .( .wwwwww..iissxx--iiqq..nneett))      0022//1010فٟ فٟ   025.12025.12ٚ ٚ     0101//1010
44
  ..عُٙعُٙ  14122412241412241224÷ ÷ د٠ٕاس د٠ٕاس   14241129121424112912= =   د٠ٕاس ِؼذي اٌم١ّح اٌذفرش٠ح ٌغُٙ اٌّسفظحد٠ٕاس ِؼذي اٌم١ّح اٌذفرش٠ح ٌغُٙ اٌّسفظح  0.1090.109  
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وقػػد صػػمـ خيػػار البيػػع لكػػي يكػػوف اداة تحػػوط ضػػد مخػػاطر التغيػػر فػػي اسػػعار اسػػيـ المحفظػػة وقػػد صػػمـ خيػػار البيػػع لكػػي يكػػوف اداة تحػػوط ضػػد مخػػاطر التغيػػر فػػي اسػػعار اسػػيـ المحفظػػة 
اف اداء المشػػتقة يعطػػػي الحػػؽ لمصػػػرؼ بغػػداد ببيػػػع اف اداء المشػػتقة يعطػػػي الحػػؽ لمصػػػرؼ بغػػداد ببيػػػع . . ، وكػػػاف التحػػوط فعػػػااًل ، وكػػػاف التحػػوط فعػػػااًل ( ( البنػػد المحػػوطالبنػػد المحػػوط))

الجػػاري فػػي السػػوؽ الجػػاري فػػي السػػوؽ فػػاذا ارتفػػع السػػعر فػػاذا ارتفػػع السػػعر . . دينػػار خػػالؿ مػػف العقػػد دينػػار خػػالؿ مػػف العقػػد   1.1161.116اسػػيـ المحفظػػة بسػػعر اسػػيـ المحفظػػة بسػػعر 
( ( 33/ /   11سعر السوؽ لمسػيـ بتػاريخ تكػويف او الػدخوؿ بالعقػد سعر السوؽ لمسػيـ بتػاريخ تكػويف او الػدخوؿ بالعقػد ))لسيـ المحفظة عف سعر الخيار لسيـ المحفظة عف سعر الخيار 

فالشػػػػركة سػػػػوؼ ال تنفػػػػذ عقػػػػد الخيػػػػار وتتحمػػػػؿ تكمفػػػػة عػػػػالوة الخيػػػػار فقػػػػط، وبالمقابػػػػؿ يحقػػػػؽ فالشػػػػركة سػػػػوؼ ال تنفػػػػذ عقػػػػد الخيػػػػار وتتحمػػػػؿ تكمفػػػػة عػػػػالوة الخيػػػػار فقػػػػط، وبالمقابػػػػؿ يحقػػػػؽ 
واذا انخفػػػض السػػػعر واذا انخفػػػض السػػػعر . . المصػػػرؼ مكاسػػػب مػػػف جػػػراء ارتفػػػاع القيمػػػة العادلػػػة السػػػيـ المحفظػػػة المصػػػرؼ مكاسػػػب مػػػف جػػػراء ارتفػػػاع القيمػػػة العادلػػػة السػػػيـ المحفظػػػة 

فػػي السػػوؽ لسػػيـ المحفظػػة عػػف سػػعر الخيػػار يقػػـو مصػػرؼ بغػػداد بتنفيػػذ عقػػد الخيػػار فػػي السػػوؽ لسػػيـ المحفظػػة عػػف سػػعر الخيػػار يقػػـو مصػػرؼ بغػػداد بتنفيػػذ عقػػد الخيػػار   الجػػاريالجػػاري
  ..وسيحقؽ ربا يعادؿ الخسارة التي يتحمميا مف جراء انخفاض القيمة العادلة السيـ المحفظةوسيحقؽ ربا يعادؿ الخسارة التي يتحمميا مف جراء انخفاض القيمة العادلة السيـ المحفظة

اي اي ))إف االجػػػراءات الالزمػػػة لمحاسػػػبة تحػػػوط القيمػػػة العادلػػػة بػػػافتراض اف الخيػػػار امريكػػػي إف االجػػػراءات الالزمػػػة لمحاسػػػبة تحػػػوط القيمػػػة العادلػػػة بػػػافتراض اف الخيػػػار امريكػػػي         
  ::ىي ىي ( ( العقدالعقديسما بالبيع خالؿ مف يسما بالبيع خالؿ مف 

  

مدينٌا مدينٌا   ((1111))((الموجودات االخرىالموجودات االخرى))موجود موجود   ––نجعؿ حساب خيار البيع نجعؿ حساب خيار البيع   21122112//22//11في في           
دينار حيث يمثؿ قيمة شراء خيار البيع وبالمقابؿ نجعؿ حساب نقد في دينار حيث يمثؿ قيمة شراء خيار البيع وبالمقابؿ نجعؿ حساب نقد في   22550000000000    بمبمغ  بمبمغ  

  ..دائنٌا بالمبمغ نفسو دائنٌا بالمبمغ نفسو   ((118811))الصندوؽ الصندوؽ 
  مدينٌا بمبمغ مدينٌا بمبمغ ( ( بياف دخؿبياف دخؿ))نجعؿ حساب خسائر حيازة خيار البيع نجعؿ حساب خسائر حيازة خيار البيع   66//3131وفي وفي         

  ديناردينار115500000000
حيث يمثؿ االنخفاض الحاصؿ في القيمة الزمنية لخيار البيع، حيث يمثؿ االنخفاض الحاصؿ في القيمة الزمنية لخيار البيع، ( ( ((225500000000  --115500000000

دائنٌا بالمبمغ نفسو لتعديؿ دائنٌا بالمبمغ نفسو لتعديؿ ( ( الموجودات االخرىالموجودات االخرى))موجود موجود   ––وبالمقابؿ نجعؿ حساب خيار البيع وبالمقابؿ نجعؿ حساب خيار البيع 

كما نجعؿ حساب كما نجعؿ حساب . . لخيار البيع بمقدار االنخفاض الحاصؿ في قيمتو الزمنيةلخيار البيع بمقدار االنخفاض الحاصؿ في قيمتو الزمنيةالقيمة العادلة القيمة العادلة 
    6611339966554400مدينٌا بمبمغ مدينٌا بمبمغ ((1111))((كشؼ دخؿكشؼ دخؿ))خسائر حيازة استثمارات متاحة لمبيع خسائر حيازة استثمارات متاحة لمبيع 

                                                           
22
  عُٙعُٙ    81882995258188299525÷ ÷ د٠ٕاس د٠ٕاس   85922142928592214292= = ِؼذي اٌم١ّح اٌغٛل١ح ٌغُٙ اٌّسفظح ِؼذي اٌم١ّح اٌغٛل١ح ٌغُٙ اٌّسفظح   0.0110.011    
0101
فٟ ت١اْ اٌّشوض فٟ ت١اْ اٌّشوض   ظّٓ اٌّٛخٛداخ االخشٜ اٚ اٌّطٍٛتاخ االخشٜظّٓ اٌّٛخٛداخ االخشٜ اٚ اٌّطٍٛتاخ االخشٜ  ِغرمال  ِغرمال    ا  ا  اٌّشرماخ اٌّا١ٌح تٕذاٌّشرماخ اٌّا١ٌح تٕذ  ؼشضؼشضذذ    

  ..اٌّاٌٟاٌّاٌٟ
0000
ػٍٝ ٚفك اٌّؼا٠ش اٌّساعث١ح اٌذ١ٌٚح ٠فرشض االفصاذ ػٕٙا فٟ وشف اٌذخً اٌشاًِ االخش ٌٚىٓ تغثة ػٍٝ ٚفك اٌّؼا٠ش اٌّساعث١ح اٌذ١ٌٚح ٠فرشض االفصاذ ػٕٙا فٟ وشف اٌذخً اٌشاًِ االخش ٌٚىٓ تغثة   

  أٚأٚ  زغاب االستاذزغاب االستاذ))ذطث١ك ِساعثح اٌرسٛغ ذُ ذؼد١ً االػرشاف تٙا ٚاٌرمش٠ش ػٕٙا فٟ وشف اٌذخً ذطث١ك ِساعثح اٌرسٛغ ذُ ذؼد١ً االػرشاف تٙا ٚاٌرمش٠ش ػٕٙا فٟ وشف اٌذخً 

  (.(.اٌخغائشاٌخغائش

  ٌث١غٌث١غاٌم١ّح اٌض١ِٕح ٌخ١اس ااٌم١ّح اٌض١ِٕح ٌخ١اس ا  عؼش اٌغٛق ٌغُٙ اٌّسفظحعؼش اٌغٛق ٌغُٙ اٌّسفظح  اٌراس٠خاٌراس٠خ

1111//99  

1010//0202  
00  

0.0110.011((22))
  

011011  

11  



_  25انعذد _ انًجهذ انثايٍ _ يجهت دراساث يحاسبيت و يانيت                    

 2102نسُت  _  زابعانفصم ان

 اإلبالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط من                      
 المخاطر السوقية وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية

 

  
72 

 
  

حيث يمثؿ االنخفاض الحاصؿ في القيمة حيث يمثؿ االنخفاض الحاصؿ في القيمة   ]]    ((38372837783837283778× × ( ( 11--1.1161.116))[[ديناردينار
تثمارات متاحة لمبيع دائنٌا بالمبمغ تثمارات متاحة لمبيع دائنٌا بالمبمغ العادلة لالسيـ المتاحة لمبيع، وبالمقابؿ نجعؿ حساب اسالعادلة لالسيـ المتاحة لمبيع، وبالمقابؿ نجعؿ حساب اس

كذلؾ نجعؿ حساب خيار كذلؾ نجعؿ حساب خيار . . نفسو  لتعديؿ القيمة العادلة لتمؾ االسيـ بمقدار ىذا االنخفاضنفسو  لتعديؿ القيمة العادلة لتمؾ االسيـ بمقدار ىذا االنخفاض
دينار لتعديؿ القيمة العادلة دينار لتعديؿ القيمة العادلة   6611339966554400مديناٌ بمبمغ مديناٌ بمبمغ ( ( الموجودات االخرىالموجودات االخرى))موجودموجود  ––البيع البيع 

ؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة ؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة لخيار البيع الناجمة عف المكاسب التي حققيا الخيار، وبالمقابلخيار البيع الناجمة عف المكاسب التي حققيا الخيار، وبالمقاب
  .  .  بالمبمغ نفسوبالمبمغ نفسو( ( كشؼ دخؿكشؼ دخؿ))خيار البيع خيار البيع 

  

  نجعؿ حساب خسائر حيازة خيار البيع مدينٌا بمبمغ نجعؿ حساب خسائر حيازة خيار البيع مدينٌا بمبمغ   21122112//1212//3131وفي وفي         
حيث يمثؿ االنخفاض الحاصؿ في القيمة الزمنية لخيار حيث يمثؿ االنخفاض الحاصؿ في القيمة الزمنية لخيار ( (   00--((110000000000دينار دينار 110000000000

لمبمغ نفسو لتعديؿ القيمة العادلة لمبمغ نفسو لتعديؿ القيمة العادلة موجود دائنٌا باموجود دائنٌا با  ––البيع، وبالمقابؿ نجعؿ حساب خيار البيع البيع، وبالمقابؿ نجعؿ حساب خيار البيع 
دينار دينار   449988884466889911كما نجعؿ حساب استثمارات متاحة لمبيع مدينٌا بمبمغ كما نجعؿ حساب استثمارات متاحة لمبيع مدينٌا بمبمغ . . لخيار البيعلخيار البيع

لتعديؿ القيمة العادلة لالسيـ المتاحة لمبيع الناجمة لتعديؿ القيمة العادلة لالسيـ المتاحة لمبيع الناجمة ( ( 1212))]]((38372837783837283778×  ×  ((11--  1.1311.131))[[
عف المكاسب التي حققتيا، وبالمقابؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة استثمارات متاحة البيع عف المكاسب التي حققتيا، وبالمقابؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة استثمارات متاحة البيع 

--11))ديناردينار  6139654161396541كذلؾ نحمؿ حساب خسائر حيازة خيار البيع بمبمغكذلؾ نحمؿ حساب خسائر حيازة خيار البيع بمبمغ. . بالمبمغ نفسوبالمبمغ نفسو
نٌا بالمبمغ نفسو لتعديؿ نٌا بالمبمغ نفسو لتعديؿ موجود دائموجود دائ  ––، وبالمقابؿ نجعؿ حساب خيار البيع ، وبالمقابؿ نجعؿ حساب خيار البيع ((6139654161396541

  .                   .                   القيمة العادلة لخيار البيع الناجمة عف الخسارة التي حققيا خيار البيعالقيمة العادلة لخيار البيع الناجمة عف الخسارة التي حققيا خيار البيع
  

اي تاثير التحوط مف مخاطر اي تاثير التحوط مف مخاطر ))اما البنود التي يتـ االفصاح عنيا في البيانات المالية اما البنود التي يتـ االفصاح عنيا في البيانات المالية             
  ::فيي فيي ( ( القيمة العادلة عمى البيانات الماليةالقيمة العادلة عمى البيانات المالية

  الجزئيالجزئي( ( حساب االرباح او الخسائرحساب االرباح او الخسائر))بياف الدخؿ بياف الدخؿ                                             
  

  مكاسب حيازة استثماراتمكاسب حيازة استثمارات    437451351437451351        خسائر حيازة خيار البيع   خسائر حيازة خيار البيع                 251111251111
  صافي التاثير عمى الدخؿ                         متاحة لمبيعصافي التاثير عمى الدخؿ                         متاحة لمبيع    437211351437211351

    
                                                      

  
                                                           

0202
ذمش٠ة االسلاَ ٌٍررطاتك ِغ اٌث١أاخ اٌّا١ٌح ٌّصشف تغذاد، ٚعثة رٌه  ٘ٛ ذمش٠ة عؼش اٌغُٙ فٟ ذمش٠ة االسلاَ ٌٍررطاتك ِغ اٌث١أاخ اٌّا١ٌح ٌّصشف تغذاد، ٚعثة رٌه  ٘ٛ ذمش٠ة عؼش اٌغُٙ فٟ   ذُذُ  

  ..د٠ٕاسد٠ٕاس  0.0110.011اٌٝ اٌٝ   0202//1010اٌغٛق فٟ اٌغٛق فٟ 
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  بياف المركز المالي الجزئيبياف المركز المالي الجزئي
  

  صافي التاثير عمى الدخؿصافي التاثير عمى الدخؿ      437211351437211351            النقود                 النقود                 (     (     251111251111))
  االستثمارات المتاحة لمبيع             االستثمارات المتاحة لمبيع                 437451351437451351

  اجنبيةاجنبية( ( وحدةوحدة))محاسبة تحوط صافي الستثمار في عممية محاسبة تحوط صافي الستثمار في عممية : : ثانياٌ ثانياٌ 
اب اب بمػػػغ رصػػػيد حسػػػبمػػػغ رصػػػيد حسػػػ  21122112//11//11فػػػي فػػػي . . مصػػػرؼ بغػػػداد لديػػػو اسػػػتثمار فػػػي فرعػػػو ببيػػػروتمصػػػرؼ بغػػػداد لديػػػو اسػػػتثمار فػػػي فرعػػػو ببيػػػروت            

دينػػػػار دينػػػػار   7761194129.857761194129.85فػػػػي ذلػػػػؾ الفػػػػرع فػػػػي ذلػػػػؾ الفػػػػرع ( ( 15281528))االسػػػػتثمار الخػػػػارجي الطويػػػػؿ االجػػػػؿ االسػػػػتثمار الخػػػػارجي الطويػػػػؿ االجػػػػؿ 
ولممحافطػة عمػى قيمػة صػافي االسػتثمار مػف مخػاطر ولممحافطػة عمػى قيمػة صػافي االسػتثمار مػف مخػاطر ( . ( . ديناردينار  11711171× × $ $ 6633499.176633499.17))

التعرض لتغيرات سعر صرؼ العمالت االجنبية ، نفترض اف مصػرؼ بغػداد دخػؿ بعقػد آجػؿ التعرض لتغيرات سعر صرؼ العمالت االجنبية ، نفترض اف مصػرؼ بغػداد دخػؿ بعقػد آجػؿ 
وفقػػػًا وفقػػػًا ( ( أحػػػد فروعػػػو المراسػػػمةأحػػػد فروعػػػو المراسػػػمة))سػػػتي بنػػػؾ نيويػػػورؾ سػػػتي بنػػػؾ نيويػػػورؾ   بموجبػػػو يبيػػػع المصػػػرؼ دوالر امريكػػػي الػػػىبموجبػػػو يبيػػػع المصػػػرؼ دوالر امريكػػػي الػػػى

  ::لمشروط اآلتيةلمشروط اآلتية
  ششٚغ اٌؼمذ االخًششٚغ اٌؼمذ االخً

  21022102//22//00ذاس٠خ االترذاء                          ذاس٠خ االترذاء                          

  21012101//00//1010ذاس٠خ االٔرٙاء                          ذاس٠خ االٔرٙاء                          

  االغشاف اٌّرماتٍح                      ِصشف تغذاد ٚعرٟ تٕه ٠ٛ١ٔٛسناالغشاف اٌّرماتٍح                      ِصشف تغذاد ٚعرٟ تٕه ٠ٛ١ٔٛسن

  $$٠99115119911511ث١غ ٠ث١غ                                               ِصشف تغذاد   ِصشف تغذاد   

  $$99115119911511عرٟ تٕه ٠ٛ١ٔٛسن                     ٠شرشٞ عرٟ تٕه ٠ٛ١ٔٛسن                     ٠شرشٞ 

  د٠ٕاس ػشالٟد٠ٕاس ػشالٟ  00210021عؼش اٌصشف ا٢خً                   عؼش اٌصشف ا٢خً                   

  ذغ٠ٛح اٌؼمذ                            دفغ ٔمذٞ ػٍٝ اعاط صافٟذغ٠ٛح اٌؼمذ                            دفغ ٔمذٞ ػٍٝ اعاط صافٟ

عػف كػؿ دوالر مبػاع اذا انخفػض عػف كػؿ دوالر مبػاع اذا انخفػض   ديناردينار  55عمى وفؽ اداء العقد مثاًل يستمـ مصرؼ بغداد عمى وفؽ اداء العقد مثاًل يستمـ مصرؼ بغداد           
دينػار، وبػذلؾ فػاف انخفػػاض دينػار، وبػذلؾ فػاف انخفػػاض   11651165لمػدوالر امػػاـ الػدينار الػى لمػدوالر امػػاـ الػدينار الػى ( ( الفػوريالفػوري))سػعر الصػرؼ الجػاري سػعر الصػرؼ الجػاري 

سػػػعر  الصػػػرؼ سػػػيكوف تػػػاثيره ايجػػػابي وسػػػيحقؽ المصػػػرؼ ربحػػػًا يسػػػاعده عمػػػى معادلػػػة مبمػػػغ سػػػعر  الصػػػرؼ سػػػيكوف تػػػاثيره ايجػػػابي وسػػػيحقؽ المصػػػرؼ ربحػػػًا يسػػػاعده عمػػػى معادلػػػة مبمػػػغ 
راقػي امػاـ راقػي امػاـ الخسارة الناجمة عف انخفاض قيمة صافي االستثمار بسػبب ارتفػاع قيمػة الػدينار العالخسارة الناجمة عف انخفاض قيمة صافي االستثمار بسػبب ارتفػاع قيمػة الػدينار الع

دينػػػػار، يػػػػدفع دينػػػػار، يػػػػدفع   11811181واذا ارتفػػػػع سػػػػعر الصػػػػرؼ الجػػػػاري أو الفػػػػوري الػػػػى واذا ارتفػػػػع سػػػػعر الصػػػػرؼ الجػػػػاري أو الفػػػػوري الػػػػى . . الػػػػدوالر االمريكػػػػيالػػػػدوالر االمريكػػػػي
دينار عف كؿ دوالر وبذلؾ يحقؽ خسارة، وىذه الخسارة يتـ معادلتيا بالربا دينار عف كؿ دوالر وبذلؾ يحقؽ خسارة، وىذه الخسارة يتـ معادلتيا بالربا   1111مصرؼ بغداد مصرؼ بغداد 

بسػػبب ارتفػػاع سػػعر بسػػبب ارتفػػاع سػػعر ( ( صػػافي الموجػػوداتصػػافي الموجػػودات))المتحقػػؽ مػػف جػػراء ارتفػػاع قيمػػة صػػافي االسػػتثمار المتحقػػؽ مػػف جػػراء ارتفػػاع قيمػػة صػػافي االسػػتثمار 
المشػػتقة يسػػاعد عمػػى معادلػػة المشػػتقة يسػػاعد عمػػى معادلػػة ( ( مكسػػب او خسػػارةمكسػػب او خسػػارة))وىكػػذا فػػاف اداء وىكػػذا فػػاف اداء . . ر االمريكػػي ر االمريكػػي صػػرؼ الػػدوالصػػرؼ الػػدوال

مكسب او خسارة صافي االستثمار بسبب التغيرات في سػعر الصػرؼ االجنبػي، وبمعنػى آخػر مكسب او خسارة صافي االستثمار بسبب التغيرات في سػعر الصػرؼ االجنبػي، وبمعنػى آخػر 
اف شػػراء العقػػد االجػػؿ كػػاداة تحػػوط يسػػاعد عمػػى التحػػوط مػػف الخسػػارة فػػي صػػافي االسػػتثمار اف شػػراء العقػػد االجػػؿ كػػاداة تحػػوط يسػػاعد عمػػى التحػػوط مػػف الخسػػارة فػػي صػػافي االسػػتثمار 
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لجاريػػة فػػي السػػوؽ، والمحافظػػة عمػػى قيمػػة صػػافي لجاريػػة فػػي السػػوؽ، والمحافظػػة عمػػى قيمػػة صػػافي بسػػبب التغيػػرات فػػي سػػعر صػػرؼ الػػدوالر ابسػػبب التغيػػرات فػػي سػػعر صػػرؼ الػػدوالر ا
  ..االستثماراالستثمار

  21272116712127211671ىػػو تحقيقػػو لخسػػارة قػػدرىا ىػػو تحقيقػػو لخسػػارة قػػدرىا   21122112اف نتيجػػة نشػػاط فػػرع بيػػروت لعػػاـ اف نتيجػػة نشػػاط فػػرع بيػػروت لعػػاـ             
اي لػـ يظيػر اي لػـ يظيػر ))، ولكف ىػذه الخسػارة لػـ يخفػض بيػا رصػيد ىػذا الحسػاب ، ولكف ىػذه الخسػارة لػـ يخفػض بيػا رصػيد ىػذا الحسػاب (($$17381941738194))دينار دينار 

كػػػػزي المبنػػػػاني ال تسػػػػما كػػػػزي المبنػػػػاني ال تسػػػػما بسػػػػبب اف تعميمػػػػات البنػػػػؾ المر بسػػػػبب اف تعميمػػػػات البنػػػػؾ المر ( ( تاثيرىػػػػا عمػػػػى رصػػػػيد ىػػػػذا الحسػػػػابتاثيرىػػػػا عمػػػػى رصػػػػيد ىػػػػذا الحسػػػػاب
لممصارؼ االجنبية العاممة في لبناف تنزيؿ الخسائر التي تحققيا مػف جػراء ممارسػتيا لنشػاطيا لممصارؼ االجنبية العاممة في لبناف تنزيؿ الخسائر التي تحققيا مػف جػراء ممارسػتيا لنشػاطيا 

االرباح االرباح ))، لذا لجا المصرؼ الى تخفيض تمؾ الخسارة مف الفائض المتراكـ ، لذا لجا المصرؼ الى تخفيض تمؾ الخسارة مف الفائض المتراكـ مف رؤوس امواليامف رؤوس امواليا
  ..21122112لسنة لسنة   1111لممصرؼ وفقًا لكشؼ االحتياطيات رقـ لممصرؼ وفقًا لكشؼ االحتياطيات رقـ ( ( غير الموزعةغير الموزعة

وفيما يػاتي كشػؼ يوضػا كيفيػة احتسػاب الخسػارة الناجمػة عػف انخفػاض سػعر الصػرؼ وفيما يػاتي كشػؼ يوضػا كيفيػة احتسػاب الخسػارة الناجمػة عػف انخفػاض سػعر الصػرؼ             
  ::االجنبي والتي ادت الى انخفاض قيمة صافي االستثماراالجنبي والتي ادت الى انخفاض قيمة صافي االستثمار

    21122112ترجمة العممة األجنبية لفرع بيروت لعاـ ترجمة العممة األجنبية لفرع بيروت لعاـ ( ( احتساب فرؽاحتساب فرؽ))تسوية تسوية ((  33) ) كشؼ  كشؼ  
)*()*(دٚالس اِش٠ىٟ دٚالس اِش٠ىٟ   اٌرفاص١ًاٌرفاص١ً

  
عؼش اٌصشف عؼش اٌصشف 

  ((اٌداسٞاٌداسٞ))
  د٠ٕاس ػشالٟد٠ٕاس ػشالٟ

  21022102//00//00اٌّٛخٛداخ اٌّٛخٛداخ صافٟ صافٟ 

  ::اٌرغ١ش فٟ صافٟ اٌّٛخٛداخاٌرغ١ش فٟ صافٟ اٌّٛخٛداخ

  21022102ــ صافٟ خغاسج ػاَ ــ صافٟ خغاسج ػاَ 

    ((ذغ٠ٛح اٌٍّى١حذغ٠ٛح اٌٍّى١ح))فشٚلاخ ذشخّح اٌؼٍّح األخٕث١ح فشٚلاخ ذشخّح اٌؼٍّح األخٕث١ح           

9911822.029911822.02  

  

11  

      

00210021  

  

  ــــ

00990099  

2290028122.452290028122.45  

  

11  

((29511229.9429511229.94))  

                                                           

         ِماتٍح ِغ اٌغ١ذ ػادي اٌسغْٛ ػعٛ ِدٍظ االداسج ٚسئ١ظ ٌدٕح ِشاخؼح اٌسغاتاخ تراس٠خ ِماتٍح ِغ اٌغ١ذ ػادي اٌسغْٛ ػعٛ ِدٍظ االداسج ٚسئ١ظ ٌدٕح ِشاخؼح اٌسغاتاخ تراس٠خ

99//55//21012101..  
)*(
ت١شٚخ ٟ٘ ا١ٌٍشج اٌٍثٕا١ٔح اال اْ سص١ذ زغاب االعرثّاس فٟ ٘زا ت١شٚخ ٟ٘ ا١ٌٍشج اٌٍثٕا١ٔح اال اْ سص١ذ زغاب االعرثّاس فٟ ٘زا تاٌشغُ ِٓ اْ اٌؼٍّح اٌٛظ١ف١ح ٌفشع تاٌشغُ ِٓ اْ اٌؼٍّح اٌٛظ١ف١ح ٌفشع   

اٌفشع ِمَٛ تاٌذٚالس فٟ عدالخ ِصشف تغذاد، ار ٠شعً فشع ت١شٚخ ١ِضاْ ِشاخؼرٗ اٌٝ ِصشف تغذاد اٌفشع ِمَٛ تاٌذٚالس فٟ عدالخ ِصشف تغذاد، ار ٠شعً فشع ت١شٚخ ١ِضاْ ِشاخؼرٗ اٌٝ ِصشف تغذاد 

ذظٙش ف١ٗ اٌسغاتاخ ِمِٛح تا١ٌٍشج اٌٍثٕا١ٔح ٚاٌذٚالس االِش٠ىٟ فعالً ػٓ ذشخّرٙا اٌٝ اٌذ٠ٕاس اٌؼشالٟ ػٍٝ ذظٙش ف١ٗ اٌسغاتاخ ِمِٛح تا١ٌٍشج اٌٍثٕا١ٔح ٚاٌذٚالس االِش٠ىٟ فعالً ػٓ ذشخّرٙا اٌٝ اٌذ٠ٕاس اٌؼشالٟ ػٍٝ 

. . ش صشف اٌذٚالس االعاط اٌّثثد ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٚاٌّؼرّذ ِٓ لثً ِصشف تغذاد ش صشف اٌذٚالس االعاط اٌّثثد ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٚاٌّؼرّذ ِٓ لثً ِصشف تغذاد اعاط عؼاعاط عؼ

وزٌه ِصشف تشلاْ اٌى٠ٛرٟ تٛصفٗ ششوح لاتعح ٌذ٠ٗ اعرثّاساخ ِرٕٛػح فٟ دٚي ِرؼذدج ٠طاٌة خ١ّغ وزٌه ِصشف تشلاْ اٌى٠ٛرٟ تٛصفٗ ششوح لاتعح ٌذ٠ٗ اعرثّاساخ ِرٕٛػح فٟ دٚي ِرؼذدج ٠طاٌة خ١ّغ 

١ٌرغٕٝ ٌٗ ذشخّرٙا ١ٌرغٕٝ ٌٗ ذشخّرٙا تاػذاد ِٛاص٠ٓ ِشاخؼرٙا تاٌذٚالس تاػذاد ِٛاص٠ٓ ِشاخؼرٙا تاٌذٚالس ( ( ٚاٌرٟ ذخرٍف ػّالذٙا اٌٛظ١ف١حٚاٌرٟ ذخرٍف ػّالذٙا اٌٛظ١ف١ح))اٌششواخ اٌراتؼح ٌٗ اٌششواخ اٌراتؼح ٌٗ 

اٌٝ اٌذ٠ٕاس اٌى٠ٛرٟ تٙذف اػذاد اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌغ٠ٕٛح ٌٗ تاٌذ٠ٕاس اٌى٠ٛرٟ تؼذ٘ا ػٍّح اٌؼشض ٚفماً ٌٍّؼا١٠ش اٌٝ اٌذ٠ٕاس اٌى٠ٛرٟ تٙذف اػذاد اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌغ٠ٕٛح ٌٗ تاٌذ٠ٕاس اٌى٠ٛرٟ تؼذ٘ا ػٍّح اٌؼشض ٚفماً ٌٍّؼا١٠ش 

ػرّاد٘ا فٟ اٌذساعح ٌىٛٔٙا اٌّؼرّذج سع١ّاً فٟ عدالخ ػرّاد٘ا فٟ اٌذساعح ٌىٛٔٙا اٌّؼرّذج سع١ّاً فٟ عدالخ اااٌٝ اٌٝ   ١ٓ١ٓاٌّساعث١ح اٌذ١ٌٚح، االِش اٌزٞ زذا تاٌثازثاٌّساعث١ح اٌذ١ٌٚح، االِش اٌزٞ زذا تاٌثازث

 ..ِصشف تغذادِصشف تغذاد
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  21022102//0202//1010صافٟ اٌّٛخٛداخ صافٟ اٌّٛخٛداخ 

9911822.029911822.02  2218991111.022218991111.02  

وفيما ياتي كشؼ يبيف سعر الصرؼ الجاري والقيمة العادلة لمعقد االجؿ ومكسب او خسػارة وفيما ياتي كشؼ يبيف سعر الصرؼ الجاري والقيمة العادلة لمعقد االجؿ ومكسب او خسػارة     
فػي تػواريخ مالئمػة، وبػافتراض فػي تػواريخ مالئمػة، وبػافتراض ( ( اي مقدار التغير في القيمػة العادلػة لمعقػد االجػؿاي مقدار التغير في القيمػة العادلػة لمعقػد االجػؿ))العقد االجؿ العقد االجؿ 

    ::)**()**(% % 11او شيري او شيري % % 1212سعر فائدة سنوي سعر فائدة سنوي 
((اٌفٛسٞاٌفٛسٞ))عؼش اٌصشف اٌداسٞ  عؼش اٌصشف اٌداسٞ    اٌراس٠خاٌراس٠خ

  
  

اٌؼادٌح ٌٍؼمذ اٌؼادٌح ٌٍؼمذ اٌم١ّح اٌم١ّح 

  االخًاالخً
ِىغة اٚ خغاسج اٌؼمذ ِىغة اٚ خغاسج اٌؼمذ 

  االخًاالخً

00//22//21022102  

1111//99//21022102  

1010//0202//21022102  

1010//00//21012101  

00210021  

00990099  

00990099  

00990099  

11  

2828428028284280((0101))
  

2922024229220242((0808))
  

2951811129518111((0505))  

11  

2828428028284280  

05225890522589((0909))  

292201292201((0202))
  

أمػػا اإلجػػراءات الالزمػػة لمحاسػػبة تحػػوط صػػافي االسػػتثمار فػػي عمميػػة أجنبيػػة فسػػتكوف أمػػا اإلجػػراءات الالزمػػة لمحاسػػبة تحػػوط صػػافي االسػػتثمار فػػي عمميػػة أجنبيػػة فسػػتكوف                 
  ::كاآلتي كاآلتي 

ال يسجؿ أي قيد في تاريخ الشراء بسبب عدـ دفع او استحقاؽ اي مبمغ ال يسجؿ أي قيد في تاريخ الشراء بسبب عدـ دفع او استحقاؽ اي مبمغ   21122112//22//11في في     
  ..عمى مصرؼ بغداد مف جراء عممية الشراءعمى مصرؼ بغداد مف جراء عممية الشراء

موجود موجود   ––نجعؿ حساب العقد اآلجؿ نجعؿ حساب العقد اآلجؿ ( ( تاريخ البيانات المالية المرحميةتاريخ البيانات المالية المرحمية))  21122112//66//3131وفي وفي         
دينار لتعديؿ القيمة العادلة لمعقد اآلجؿ الناجمة عف المكاسب التي دينار لتعديؿ القيمة العادلة لمعقد اآلجؿ الناجمة عف المكاسب التي   2474874124748741مدينٌا بمبمغ مدينٌا بمبمغ 

( ( دخؿ شامؿ آخردخؿ شامؿ آخر) ) حققيا العقد اآلجؿ، وبالمقابؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ حققيا العقد اآلجؿ، وبالمقابؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ 

                                                           
)**(
 ..ػٍٝ اٌٛدائغ اٌثاترح اٌشٙش٠حػٍٝ اٌٛدائغ اٌثاترح اٌشٙش٠ح% % 00س اٌغالَ اٌؼشالٟ فائذج س اٌغالَ اٌؼشالٟ فائذج ٠ّٕر ِصشف دا٠ّٕر ِصشف دا  


٠ّثً عؼش اٌصشف االعاط اٌّثثد ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٠ّثً عؼش اٌصشف االعاط اٌّثثد ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ( ( اٌفٛسٞاٌفٛسٞ))عؼش اٌصشف اٌداسٞ عؼش اٌصشف اٌداسٞ   

ٌّض٠ذ ِٓ ٌّض٠ذ ِٓ . . ٚاٌٛاخة اعرؼّاٌٗ ِٓ لثً اٌششواخ اٌؼاٍِح فٟ اٌؼشاق ػٕذ ِضاٌٚرٙا إٌشاغ االلرصادٞ ٚاٌٛاخة اعرؼّاٌٗ ِٓ لثً اٌششواخ اٌؼاٍِح فٟ اٌؼشاق ػٕذ ِضاٌٚرٙا إٌشاغ االلرصادٞ 

  ..اس٠ش اٌغ٠ٕٛح ٌٍثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟاس٠ش اٌغ٠ٕٛح ٌٍثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟاٌرفاص١ً اٌشخٛع اٌٝ اٌرماٌرفاص١ً اٌشخٛع اٌٝ اٌرم

((0101))
          2828428028284280  ==  

7)01.01(

)11701166(6633500




  

((22))

 26271287  
)01.01(

)11701166(6633500






  
  

((0505))
  
  2951811129518111  ( =( =00210021  ––  00990099 ) ) × ×99115119911511  

((
  
0909))  05225890522589   = =

  
2922024229220242  
  
ــ

ــ ــ 
  2828428028284280  

((0202))
  2922024229220242    ــــــ    2951811129518111= =   292201292201  
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كمما يقوم المصرف كمما يقوم المصرف مع األخ  بالحسبان وجو  إثبات مثل ى ا القيد مع األخ  بالحسبان وجو  إثبات مثل ى ا القيد . . بالمبمغ نفسوبالمبمغ نفسو  ((1818))
      ..بإعداد القوائم المالية المرحميةبإعداد القوائم المالية المرحمية

موجود موجود   ––نجعؿ حساب العقد اآلجؿ نجعؿ حساب العقد اآلجؿ ( ( تاريخ البيانات المالية السنويةتاريخ البيانات المالية السنوية))  21122112//1212//3131وفي وفي       
دينار لتعديؿ القيمة العادلة لمعقد اآلجؿ الناجمة عف المكاسب التي دينار لتعديؿ القيمة العادلة لمعقد اآلجؿ الناجمة عف المكاسب التي   15225461522546مدينٌا بمبمغ مدينٌا بمبمغ 

. . بالمبمغ نفسوبالمبمغ نفسو( ( دخؿ شامؿ آخردخؿ شامؿ آخر) ) العقد اآلجؿالعقد اآلجؿ  حققيا، وبالمقابؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازةحققيا، وبالمقابؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة
مدينٌا بمبمغ مدينٌا بمبمغ ( ( دخؿ شامؿ آخردخؿ شامؿ آخر) ) كما نجعؿ حساب فروقات ترجمة العممة األجنبية كما نجعؿ حساب فروقات ترجمة العممة األجنبية 

دينار حيث يمثؿ الخسارة الناجمة عف ترجمة البيانات المالية السنوية دينار حيث يمثؿ الخسارة الناجمة عف ترجمة البيانات المالية السنوية   2653399726533997
( ( 15281528) ) ؿ ؿ لالستثمار الخارجي، وبالمقابؿ نجعؿ حساب االستثمار الخارجي الطويؿ األجلالستثمار الخارجي، وبالمقابؿ نجعؿ حساب االستثمار الخارجي الطويؿ األج

  . . دائنٌا بالمبمغ نفسو لتعديؿ قيمتو العادلة الناجمة عف ىذه الخسارةدائنٌا بالمبمغ نفسو لتعديؿ قيمتو العادلة الناجمة عف ىذه الخسارة
ستظير كما ستظير كما   21122112إف تاثير القيود أعاله عمى البيانات المالية لمصرؼ بغداد لسنة إف تاثير القيود أعاله عمى البيانات المالية لمصرؼ بغداد لسنة           
  ::ياتيياتي

  
    21022102ت١اْ اٌذخً اٌشاًِ اٌدضئٟ ٌؼاَ ت١اْ اٌذخً اٌشاًِ اٌدضئٟ ٌؼاَ                                                                         

        

  ( ( صافٟ اٌشتر أٚ اٌخغاسجصافٟ اٌشتر أٚ اٌخغاسج))صافٟ اٌذخً صافٟ اٌذخً 

  : : تٕٛد اٌذخً اٌشاًِ األخشٜ تٕٛد اٌذخً اٌشاًِ األخشٜ 

((0202))ِىاعة ز١اصج اٌؼمذ االخًِىاعة ز١اصج اٌؼمذ االخً            
  

  فشٚلاخ ذشخّح اٌؼّالخ االخٕث١حفشٚلاخ ذشخّح اٌؼّالخ االخٕث١ح            

  إخّاٌٟ اٌذخً اٌشاًِ ا٢خش اٌدضئٟ إخّاٌٟ اٌذخً اٌشاًِ ا٢خش اٌدضئٟ 

  إخّاٌٟ اٌذخً اٌشاًِ اٌدضئٟ إخّاٌٟ اٌذخً اٌشاًِ اٌدضئٟ 

  

xxxxxxxxxxxx  

  

2922024229220242            

((2951122229511222))   

((292201292201))  

((292201292201))  

  
  

    21122112//1212//3131بياف المركز المالي الجزئي في بياف المركز المالي الجزئي في                                       
  

        حقوؽ المساىميفحقوؽ المساىميف        الموجوداتالموجودات              

  فروقات ترجمة العممة االجنبيةفروقات ترجمة العممة االجنبية( ( 2653399726533997))        االستثماراتاالستثمارات( ( 2653399726533997))
  مكاسب حيازة العقد االجؿمكاسب حيازة العقد االجؿ        2627128726271287            الموجودات االخرى  الموجودات االخرى        2627128726271287

  ((المشتقات الماليةالمشتقات المالية))                                

                                                           
  ..اعرؼّاي ِفَٙٛ زمٛق اٌّغا١ّ٘ٓ تذالً ِٓ ِفَٙٛ دخً شاًِ آخشاعرؼّاي ِفَٙٛ زمٛق اٌّغا١ّ٘ٓ تذالً ِٓ ِفَٙٛ دخً شاًِ آخش٠ّىٓ ٠ّىٓ     ((0404))

0202
  د٠ٕاس د٠ٕاس   05225890522589+ + د٠ٕاس د٠ٕاس   2828428028284280= = د٠ٕاس د٠ٕاس   2922024229220242  --  
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موجود مدينٌا موجود مدينٌا   --يجعؿ حساب العقد اآلجؿيجعؿ حساب العقد اآلجؿ( ( تاريخ تسوية العقد اآلجؿتاريخ تسوية العقد اآلجؿ))  21132113//11//3131وفي وفي       

دينار لتعديؿ قيمتو العادلة حيث يمثؿ المكاسب التي حققيا ىذا العقد، دينار لتعديؿ قيمتو العادلة حيث يمثؿ المكاسب التي حققيا ىذا العقد،   262713262713بمبمغ بمبمغ 
كما كما . . مبمغ نفسومبمغ نفسوبالبال( ( دخؿ شامؿ آخردخؿ شامؿ آخر))وبالمقابؿ تحميؿ حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿوبالمقابؿ تحميؿ حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ

  xxدينار دينار   44))ديناردينار  2653411126534111مدينٌا بمبمغ مدينٌا بمبمغ ( ( 181181))نجعؿ حساب نقد في الصندوؽنجعؿ حساب نقد في الصندوؽ
حيث يمثؿ المبمغ المستمـ عف بيع العقد اآلجؿ، وبالمقابؿ يجعؿ حساب العقد حيث يمثؿ المبمغ المستمـ عف بيع العقد اآلجؿ، وبالمقابؿ يجعؿ حساب العقد ( ( 66335116633511$$

  يمثؿ ىذا المبمغ القيمة العادلة لمعقد اآلجؿيمثؿ ىذا المبمغ القيمة العادلة لمعقد اآلجؿ) ) موجود دائنٌا بالمبمغ نفسو لتسويتو نيائياٌ موجود دائنٌا بالمبمغ نفسو لتسويتو نيائياٌ   ––اآلجؿ اآلجؿ 
ويفضؿ معالجة اإلجراء المتبع في ىذا التاريخ بمرحمة واحدة وذلؾ بجعؿ ويفضؿ معالجة اإلجراء المتبع في ىذا التاريخ بمرحمة واحدة وذلؾ بجعؿ (. (. في ىذا التاريخ في ىذا التاريخ 

مدينٌا بالمبمغ المستمـ عف بيع العقد اآلجؿ، وبالمقابؿ نجعؿ مدينٌا بالمبمغ المستمـ عف بيع العقد اآلجؿ، وبالمقابؿ نجعؿ ( ( 181181))حساب نقد في الصندوؽ حساب نقد في الصندوؽ 
دينار دينار   262713262713دائنٌا بمبمغ دائنٌا بمبمغ ( ( دخؿ شامؿ آخردخؿ شامؿ آخر) ) كؿ مف حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ كؿ مف حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ 

موجود دائنٌا بمبمغ موجود دائنٌا بمبمغ   ––لمكاسب التي حققيا العقد اآلجؿ، وحساب العقد اآلجؿ لمكاسب التي حققيا العقد اآلجؿ، وحساب العقد اآلجؿ حيث يمثؿ احيث يمثؿ ا
دخؿ دخؿ ) ) كذلؾ نجعؿ حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ كذلؾ نجعؿ حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ . . دينار لتسويتو نيائياٌ دينار لتسويتو نيائياٌ   2627128726271287

دينار لغمؽ ىذا الحساب في نياية المدة القانونية لمعقد دينار لغمؽ ىذا الحساب في نياية المدة القانونية لمعقد   2653411126534111مدينٌا بمبمغ مدينٌا بمبمغ ( ( شامؿ آخرشامؿ آخر
اب احتياطي القيمة العادلة بالمبمغ نفسو، وبذلؾ تبقى ىذه اب احتياطي القيمة العادلة بالمبمغ نفسو، وبذلؾ تبقى ىذه اآلجؿ، وبالمقابؿ نحمؿ حساآلجؿ، وبالمقابؿ نحمؿ حس

ٌٌ مف بنود حقوؽ المساىميف حتى تتـ التسوية النيائية لالستثمار  ٌٌ مف بنود حقوؽ المساىميف حتى تتـ التسوية النيائية لالستثمار المكاسب بندا مستقاٌل المكاسب بندا مستقاٌل
حساب االرباح او حساب االرباح او ))، وعندىا يتـ االعتراؼ بيا مباشرة في بياف الدخؿ، وعندىا يتـ االعتراؼ بيا مباشرة في بياف الدخؿ((الخارجيالخارجي))االجنبي االجنبي 
  (.(.الخسائرالخسائر
  2653411126534111ستمـ والذي يمثؿ ربا العقد االجؿ والبالغ ستمـ والذي يمثؿ ربا العقد االجؿ والبالغ مما سبؽ نجد اف النقد الممما سبؽ نجد اف النقد الم              

خسارة ترجمة صافي االستثمار في فرع بيروت البالغة خسارة ترجمة صافي االستثمار في فرع بيروت البالغة %( %( 111111))دينار يعادؿ كميًا دينار يعادؿ كميًا 
دينار، وىذا يعني اف نشاط او عالقة تحوط صافي االستثمار في عممية دينار، وىذا يعني اف نشاط او عالقة تحوط صافي االستثمار في عممية   2653399726533997

صافي الموجودات صافي الموجودات اجنبية كاف فعااًل، ومكف المصرؼ مف التحوط مف تاثير خسارة ترجمة اجنبية كاف فعااًل، ومكف المصرؼ مف التحوط مف تاثير خسارة ترجمة 
  ..المستثمرة في فرع بيروت عف طريؽ شراء العقد االجؿالمستثمرة في فرع بيروت عف طريؽ شراء العقد االجؿ

  21122112//1212//3131ويرى الباحثاف اف التاريخ المناسب النتياء العقد االجؿ يكوف في ويرى الباحثاف اف التاريخ المناسب النتياء العقد االجؿ يكوف في               
لكي تتحقؽ المعادلة الكمية ما بيف الربا الناجـ عف العقد االجؿ والخسارة الناجمة عف ترجمة لكي تتحقؽ المعادلة الكمية ما بيف الربا الناجـ عف العقد االجؿ والخسارة الناجمة عف ترجمة 

، إال ، إال 21132113//11//3131وليس في تاريخ وليس في تاريخ   21122112نبية خالؿ عاـ نبية خالؿ عاـ صافي االستثمار في عممية اجصافي االستثمار في عممية اج
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لغرض الدراسة بيدؼ االفصاح عف العقد االجؿ في بياف لغرض الدراسة بيدؼ االفصاح عف العقد االجؿ في بياف   21132113//11//3131إنيما اعتمدا تاريخ إنيما اعتمدا تاريخ 
، وذلؾ النو بتاريخ انتياء ، وذلؾ النو بتاريخ انتياء 21122112لمصرؼ بغداد لسنة لمصرؼ بغداد لسنة ( ( الميزانية العموميةالميزانية العمومية))المركز المالي المركز المالي 

ر االفصاح عنو في بياف المركز ر االفصاح عنو في بياف المركز العقد تصبا قيمتو العادلة مساوية الى صفر مما يتعذالعقد تصبا قيمتو العادلة مساوية الى صفر مما يتعذ
  . . الماليالمالي

  اإلفصاح في البيانات الماليةاإلفصاح في البيانات المالية
فػػي نيايػػة السػػنة الماليػػة سػػتكوف البنػػود والمعمومػػات المحاسػػبية الواجػػب االفصػػاح عنيػػا بيػػدؼ فػػي نيايػػة السػػنة الماليػػة سػػتكوف البنػػود والمعمومػػات المحاسػػبية الواجػػب االفصػػاح عنيػػا بيػػدؼ 

ومػػػدى ومػػػدى ( ( أنػػػواعأنػػػواع))تػػػوفير المعمومػػػات التػػػي تمكػػػف مسػػػتعممي البيانػػػات الماليػػػة مػػػف تقػػػويـ طبيعػػػة تػػػوفير المعمومػػػات التػػػي تمكػػػف مسػػػتعممي البيانػػػات الماليػػػة مػػػف تقػػػويـ طبيعػػػة 
المخػػاطر الناجمػػة عػػف اسػػتعماؿ األدوات الماليػػة، وفاعميػػة المصػػرؼ فػػي إدارة ىػػذه المخػػاطر المخػػاطر الناجمػػة عػػف اسػػتعماؿ األدوات الماليػػة، وفاعميػػة المصػػرؼ فػػي إدارة ىػػذه المخػػاطر 

  ( ( شركة مساىمة خاصةشركة مساىمة خاصة))مصرؼ بغداد مصرؼ بغداد ( ( 44))كشف كشف                         :    :    كاآلتيكاآلتي
  21122112//كانوف االوؿ كانوف االوؿ //3131كما في كما في ( ( بياف المركز الماليبياف المركز المالي))الميزانية العامة الميزانية العامة 

رلى انذنيم رلى انذنيم   رلى انكشفرلى انكشف

  انًحاسبيانًحاسبي
  بعذ انتحىطبعذ انتحىط  لبم انتحىطلبم انتحىط  
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  انُمىدانُمىد

  االستثًاراثاالستثًاراث

  االئتًاٌ انُمذياالئتًاٌ انُمذي

  

  االوراق انتجاريت انًخصىيتاالوراق انتجاريت انًخصىيت

  انمزوض وانتسهيفاثانمزوض وانتسهيفاث

  

  انًذيُىٌ واالرصذة انًذيُتانًذيُىٌ واالرصذة انًذيُت

  

  االرصذة انًذَيتاالرصذة انًذَيت

  

  انًىجىداث انثابتتانًىجىداث انثابتت

  بانميًت انذفتزيتبانميًت انذفتزيت  ––انمائًت انمائًت 

  ((بعذ تُزيم االَذثاراث واالطفاءاثبعذ تُزيم االَذثاراث واالطفاءاث))

  انًىجىداث االخزيانًىجىداث االخزي

  انًشتماث انًانيتانًشتماث انًانيت

  يجًىع انًىجىداثيجًىع انًىجىداث

  

  انحساباث انًتمابهتانحساباث انًتمابهت

انتزاياث انزبائٍ نماء انعًهياث انتزاياث انزبائٍ نماء انعًهياث 

  ((بعذ تُزيم انتاييُاثبعذ تُزيم انتاييُاث))انًصزفيت انًصزفيت 
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  ( ( شركة مساىمة خاصةشركة مساىمة خاصة))مصرؼ بغداد مصرؼ بغداد //((55))كشؼ كشؼ 

  21122112//كانوف االوؿ كانوف االوؿ //3131بياف االرباح او الخسائر لمسنة المنتيية في  بياف االرباح او الخسائر لمسنة المنتيية في  
سلُ سلُ 

  اٌىشفاٌىشف
سلُ اٌذ١ًٌ سلُ اٌذ١ًٌ 

  اٌّساعثٟاٌّساعثٟ
  اٌرسٛغاٌرسٛغتؼذ تؼذ   لثً اٌرسٛغلثً اٌرسٛغ  
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  ا٠شاداخ إٌشاغ اٌداسٞا٠شاداخ إٌشاغ اٌداسٞ

  ا٠شاد إٌشاغ اٌخذِٟ ا٠شاد إٌشاغ اٌخذِٟ 

  ا٠شاد اٌؼ١ٍّاخ اٌّصشف١حا٠شاد اٌؼ١ٍّاخ اٌّصشف١ح

  ا٠شاد االعرثّاساخا٠شاد االعرثّاساخ

  ِىاعة ز١اصج اعرثّاساخ ِرازح ٌٍث١غِىاعة ز١اصج اعرثّاساخ ِرازح ٌٍث١غ

  

  

  

  ِصشٚفاخ إٌشاغ اٌداسِٞصشٚفاخ إٌشاغ اٌداسٞ: : ذٕضيذٕضي

  ِصشٚفاخ اٌؼ١ٍّاخ اٌّصشف١حِصشٚفاخ اٌؼ١ٍّاخ اٌّصشف١ح

  االٔذثاساخ ٚاالغفاءاخاالٔذثاساخ ٚاالغفاءاخ

  اٌّصشٚفاخ االداس٠حاٌّصشٚفاخ االداس٠ح

  خغائش ز١اصج خ١اس ٌٍث١غخغائش ز١اصج خ١اس ٌٍث١غ

  

  

  فائط اٌؼ١ٍّاخ اٌداس٠حفائط اٌؼ١ٍّاخ اٌداس٠ح

  اال٠شاداخ اٌرس١ٍ٠ٛح ٚاالخشٜاال٠شاداخ اٌرس١ٍ٠ٛح ٚاالخشٜ::ذعافذعاف

  

  اال٠شاداخ اٌرس١ٍ٠ٛحاال٠شاداخ اٌرس١ٍ٠ٛح

  اال٠شاداخ االخشٜاال٠شاداخ االخشٜ

  

  

  اٌّصشٚفاخ اٌرس١ٍ٠ٛح ٚاالخشٜاٌّصشٚفاخ اٌرس١ٍ٠ٛح ٚاالخشٜ::ذٕضيذٕضي
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  يصادر انتًىيميصادر انتًىيم

  يصادر تًىيم لصيزة االجميصادر تًىيم لصيزة االجم

  حساباث جاريت وودائعحساباث جاريت وودائع

  انتخصيصاثانتخصيصاث

  انذائُىٌانذائُىٌ

  

  تًىيم طىيهت االجمتًىيم طىيهت االجميصادر يصادر 

  رأس انًال انًذفىعرأس انًال انًذفىع

  االحتياطياثاالحتياطياث

  احتياطي انميًت انعادنتاحتياطي انميًت انعادنت

احتياطي فزولاث تزجًت انعًالث احتياطي فزولاث تزجًت انعًالث 

  االجُبيتاالجُبيت

  حمىق انًساهًيٍحمىق انًساهًيٍ

  

  يجًىع يصادر انتًىيميجًىع يصادر انتًىيم

  انحساباث انًتمابهتانحساباث انًتمابهت

انتزاياث انًصزف نماء انعًهياث انتزاياث انًصزف نماء انعًهياث 

( ( بعذ تُزيم انتاييُاثبعذ تُزيم انتاييُاث))انًصزفيت انًصزفيت 

  نها يمابمنها يمابم

  

  

01463011111110146301111111  

2214324111122143241111  

2462533111124625331111  

01124120261110112412026111  

  

035111111111035111111111  

2225214111122252141111  

  ــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

  

213252141111213252141111  

  

02116541141110211654114111  

  

  

  

620641140620641140  

  

  

  

01463011111110146301111111  

2200265112122002651121  

2462533111124625331111  

01124614431210112461443121  

  

035111111111035111111111  

2262232642022622326420  

2623021326230213  

((2652211326522113))  

  

213622432300213622432300  

  

02101101206400210110120640  

  

  

  

620641140620641140  

  

  

  

  

  

  

  ..ال يتجزأ مف البيانات الماليةال يتجزأ مف البيانات المالية  أً أً جز جز   44الى الى   11تعد االيضاحات المرفقة مف تعد االيضاحات المرفقة مف   
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2121  
1414  

1212  
  اٌّصشٚفاخ اٌرس١ٍ٠ٛحاٌّصشٚفاخ اٌرس١ٍ٠ٛح

  اٌّصشٚفاخ االخشٜاٌّصشٚفاخ االخشٜ

  

  

  اٌشتر لثً اٌعش٠ثحاٌشتر لثً اٌعش٠ثح

  %%05.1005.10ظش٠ثح اٌذخً ظش٠ثح اٌذخً 

  

  اٌشتر تؼذ اٌعش٠ثحاٌشتر تؼذ اٌعش٠ثح

  

  ::٠ٛصع وّا ٠ٍٟ٠ٛصع وّا ٠ٍٟ

  ((صافٟ اٌشترصافٟ اٌشتر% % 55))االزر١اغٟ اٌمأٟٛٔاالزر١اغٟ اٌمأٟٛٔ

  ((اٌفائط اٌّرشاوُاٌفائط اٌّرشاوُ))استاذ غ١ش ِٛصػح استاذ غ١ش ِٛصػح 
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  يتجزأ مف البيانات الماليةيتجزأ مف البيانات المالية  جزء الجزء ال  44الى الى   11تعد االيضاحات المرفقة مف تعد االيضاحات المرفقة مف 
  ( ( شركة مساىمة خاصةشركة مساىمة خاصة))مصرؼ بغداد مصرؼ بغداد ( ( 66))كشؼ كشؼ 

  21122112/ / كانوف االوؿكانوف االوؿ//3131بياف الدخؿ الشامؿ لمسنة المنتيية في بياف الدخؿ الشامؿ لمسنة المنتيية في 
  تؼذ اٌرسٛغتؼذ اٌرسٛغ  لثً اٌرسٛغلثً اٌرسٛغ  

  ((صافٟ اٌشترصافٟ اٌشتر))صافٟ اٌذخً صافٟ اٌذخً 

  ::بُىد انذخم انشايم االخزيبُىد انذخم انشايم االخزي

  ِىاعة ز١اصج اٌؼمذ االخًِىاعة ز١اصج اٌؼمذ االخً        

  فشٚلاخ ذشخّح اٌؼّالخ االخٕث١حفشٚلاخ ذشخّح اٌؼّالخ االخٕث١ح        

  

  اخّاٌٟ اٌذخً اٌشاًِ االخشاخّاٌٟ اٌذخً اٌشاًِ االخش

  

  اخّاٌٟ اٌذخً اٌشاًِ ٌٍغٕحاخّاٌٟ اٌذخً اٌشاًِ ٌٍغٕح

2512212211125122122111  

  

11  

11  

  

11  

  

2512212211125122122111  

  

2582129582025821295820  

  

2922024229220242  

((2951122229511222))  

  

((292201292201))  

  

2582111220025821112200  

  

  جزء ال يتجزأ مف البيانات الماليةجزء ال يتجزأ مف البيانات المالية  44الى الى   11تعد االيضاحات المرفقة مف تعد االيضاحات المرفقة مف 
  ::اإليضاحات حول البيانات الماليةاإليضاحات حول البيانات المالية

  21122112/ / كانون األول كانون األول / / 3131
  السياسات المحاسبية اليامةالسياسات المحاسبية اليامة  --11
  بيان اللتزامبيان اللتزام  11--11

تـ اعداد البيانات المالية وفقًا لممعػايير الدوليػة العػداد التقػارير الماليػة وقػانوف المصػارؼ تـ اعداد البيانات المالية وفقًا لممعػايير الدوليػة العػداد التقػارير الماليػة وقػانوف المصػارؼ           
  ..21142114لسنة لسنة   9494العراقية رقـ العراقية رقـ 

  اساس القياس اساس القياس   22--11
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تػػـ اعػػداد البيانػػات الماليػػة وفقػػًا لمبػػدأ التكمفػػة التاريخيػػة، باسػػتثناء البنػػود االتيػػة التػػي يػػتـ تػػـ اعػػداد البيانػػات الماليػػة وفقػػًا لمبػػدأ التكمفػػة التاريخيػػة، باسػػتثناء البنػػود االتيػػة التػػي يػػتـ             
  ::قياسيا بالقيمة العادلةقياسيا بالقيمة العادلة

  ..المشتقات الماليةالمشتقات المالية  --
  ..االستثمارات المتاحة لمبيعاالستثمارات المتاحة لمبيع  --
الموجػػودات والمطموبػػات الماليػػة التػػي حػػددت بانيػػا بنػػود محوطػػة فػػي عالقػػة تحػػوط القيمػػة الموجػػودات والمطموبػػات الماليػػة التػػي حػػددت بانيػػا بنػػود محوطػػة فػػي عالقػػة تحػػوط القيمػػة   --

  ..لمؤىمةلمؤىمةالعادلة االعادلة ا
  العمالت الجنبيةالعمالت الجنبية  33--11

  ..تـ عرض البيانات المالية بالدينار العراقي بعدىا العممة الوظيفية لممصرؼتـ عرض البيانات المالية بالدينار العراقي بعدىا العممة الوظيفية لممصرؼ          
  ..ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبيةترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية  --  أأ

  ::ترجمة العمميات بالعمالت االجنبيةترجمة العمميات بالعمالت االجنبية  --  بب
المركز المالي ونتيجة النشاط لموحػدات االجنبيػة التػي لػدييا عمػالت وظيفيػة مختمفػة عػف المركز المالي ونتيجة النشاط لموحػدات االجنبيػة التػي لػدييا عمػالت وظيفيػة مختمفػة عػف           

  ::عممة العرض يتـ تحويميا الى عممة العرض كما ياتيعممة العرض يتـ تحويميا الى عممة العرض كما ياتي
وفقػػػػًا لسػػػػعر الصػػػػرؼ الجػػػػاري بتػػػػاريخ وفقػػػػًا لسػػػػعر الصػػػػرؼ الجػػػػاري بتػػػػاريخ ( ( صػػػػافي الموجػػػػوداتصػػػػافي الموجػػػػودات))ترجمػػػػة صػػػػافي االسػػػػتثمار ترجمػػػػة صػػػػافي االسػػػػتثمار   --11

  ..البيانات الماليةالبيانات المالية
  ..ؿ سعر الصرؼ االجنبيؿ سعر الصرؼ االجنبيترجمة صافي الربا او الخسارة وفقا لمعدترجمة صافي الربا او الخسارة وفقا لمعد  --22
فروؽ ترجمة العمالت االجنبية الناجمة مف ترجمة صافي االستثمار في عمميات فروؽ ترجمة العمالت االجنبية الناجمة مف ترجمة صافي االستثمار في عمميات   --33

االجنبية، تدرج في بياف الدخؿ الشامؿ االخر وتعرض في حقوؽ المساىميف كبند االجنبية، تدرج في بياف الدخؿ الشامؿ االخر وتعرض في حقوؽ المساىميف كبند 
وعند استبعاد عممية وعند استبعاد عممية . . مستقؿ في حساب احتياطي فروقات ترجمة العمالت االجنبيةمستقؿ في حساب احتياطي فروقات ترجمة العمالت االجنبية

يتـ تحويؿ المبمغ المتراكـ في حساب احتياطي فروقات ترجمة يتـ تحويؿ المبمغ المتراكـ في حساب احتياطي فروقات ترجمة   اجنبية كميًا او جزئياً اجنبية كميًا او جزئياً 
  ..العمالت االجنبية الى بياف االرباح او الخسائرالعمالت االجنبية الى بياف االرباح او الخسائر

  الستثمارات الماليةالستثمارات المالية  44--11
  ::  IIFFRRSS  77  يصنؼ المصرؼ استثماراتو المالية بالفئات االتية وفقًا لػيصنؼ المصرؼ استثماراتو المالية بالفئات االتية وفقًا لػ                  

  ..قصيرة االجؿقصيرة االجؿ/ / القروض والذمـ المدنية القروض والذمـ المدنية   --
  ..متاحة لمبيعمتاحة لمبيع  --
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تقاس االستثمارات مبدئيًا بالتكمفة التي تمثؿ القيمة العادلة لمعوض النقدي المدفوع بما تقاس االستثمارات مبدئيًا بالتكمفة التي تمثؿ القيمة العادلة لمعوض النقدي المدفوع بما             
في ذلؾ مصاريؼ الشراء التي تتعمؽ مباشرة بالمعامالت، و بعد االعتراؼ المبدئي فاف في ذلؾ مصاريؼ الشراء التي تتعمؽ مباشرة بالمعامالت، و بعد االعتراؼ المبدئي فاف 

مة مة وتدرج التغيرات في القيوتدرج التغيرات في القي. . االستثمارات المصنفة متاحة لمبيع يتـ إعادة قياسيا بالقيمة العادلةاالستثمارات المصنفة متاحة لمبيع يتـ إعادة قياسيا بالقيمة العادلة
العادلة التي ال تعد جزءًا مف عالقة تحوط فعالة في الدخؿ الشامؿ اآلخر، وتعرض في العادلة التي ال تعد جزءًا مف عالقة تحوط فعالة في الدخؿ الشامؿ اآلخر، وتعرض في 

وعند استبعادىا كميا او جزئيًا فاف وعند استبعادىا كميا او جزئيًا فاف . . حقوؽ المساىميف ضمف حساب احتياطي القيمة العادلةحقوؽ المساىميف ضمف حساب احتياطي القيمة العادلة
التغيرات في قيمتيا العادلة يتـ تحويميا مف حساب احتياطي القيمة العادلة وادراجيا في بياف التغيرات في قيمتيا العادلة يتـ تحويميا مف حساب احتياطي القيمة العادلة وادراجيا في بياف 

  ..ح او الخسائرح او الخسائراالربااالربا
تقاس استثمارات االسيـ المتاحة لمبيع التي ال يمكف قياس قيمتيا العادلة بشكؿ موثوؽ بو تقاس استثمارات االسيـ المتاحة لمبيع التي ال يمكف قياس قيمتيا العادلة بشكؿ موثوؽ بو         

  .     .     بالتكمفةبالتكمفة
  ..المشتقات المالية المقتناة لدرا  ادارة المخاطر ومحاسبة التحوطالمشتقات المالية المقتناة لدرا  ادارة المخاطر ومحاسبة التحوط  --22

يتعامؿ المصرؼ مع العقود االجمة والمبادالت والخيارات الدارة المخاطر الناجمة عف يتعامؿ المصرؼ مع العقود االجمة والمبادالت والخيارات الدارة المخاطر الناجمة عف             
وتدرج كافة وتدرج كافة . . التغيرات في اسعار االسيـ واسعار الفائدة واسعار صرؼ العمالت االجنبية التغيرات في اسعار االسيـ واسعار الفائدة واسعار صرؼ العمالت االجنبية 

المشتقات المالية في بياف المركز المالي بالقيمة العادلة ليا والتي تساوي المكاسب او المشتقات المالية في بياف المركز المالي بالقيمة العادلة ليا والتي تساوي المكاسب او 
فاذا كانت نتيجة فاذا كانت نتيجة . . ير المتحققة الناتجة عف قياس قيمتيا بسعر السوؽ الجاري ير المتحققة الناتجة عف قياس قيمتيا بسعر السوؽ الجاري الخسائر غالخسائر غ

تدرج تدرج ( ( خسائرخسائر))تدرج كموجودات، واذا كانت نتيجة القياس سالبة تدرج كموجودات، واذا كانت نتيجة القياس سالبة ( ( مكاسبمكاسب))القياس موجبة القياس موجبة 
  ..كمطموباتكمطموبات

اف اي مكسب او خسارة مرتبطة بمعامالت تحوط القيمة العادلة تستوفي شروط اف اي مكسب او خسارة مرتبطة بمعامالت تحوط القيمة العادلة تستوفي شروط           
تحوط يتـ تحققيا وتسجيميا عمى الفور في بياف االرباح او تحوط يتـ تحققيا وتسجيميا عمى الفور في بياف االرباح او   معاممتيا محاسبيا كمعاممةمعاممتيا محاسبيا كمعاممة

  ..الخسائر الخسائر 
اف اي ربا او خسارة عف اداة تحوط صافي االستثمار في عممية اجنبية والتي تستوفي اف اي ربا او خسارة عف اداة تحوط صافي االستثمار في عممية اجنبية والتي تستوفي           

شروط معاممتيا محاسبيا كمعاممة تحوط يتـ تسجيميا مبدئيا بندًا في الدخؿ الشامؿ اآلخر، شروط معاممتيا محاسبيا كمعاممة تحوط يتـ تسجيميا مبدئيا بندًا في الدخؿ الشامؿ اآلخر، 
ويتـ تحويؿ ارباح ويتـ تحويؿ ارباح . . غير الفعاؿ في بياف االرباح او الخسائر غير الفعاؿ في بياف االرباح او الخسائر   ويسجؿ الجزء المتعمؽ بالتحوطويسجؿ الجزء المتعمؽ بالتحوط

او خسائر اداة تحوط صافي االستثمار االجنبي التي تـ تسجيميا مبدئيا كبند في الدخؿ او خسائر اداة تحوط صافي االستثمار االجنبي التي تـ تسجيميا مبدئيا كبند في الدخؿ 
الشامؿ االخر الى بياف االرباح او الخسائر عندما يتـ استبعاد االستثمار االجنبي كميا او الشامؿ االخر الى بياف االرباح او الخسائر عندما يتـ استبعاد االستثمار االجنبي كميا او 

  ..جزئياجزئيا
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  التوصيات التوصيات الستنتاجات و الستنتاجات و //المحور الخامسالمحور الخامس
  CCoonncclluussiioonnss::  الستنتاجاتالستنتاجات: : أولأول

  ::بناٌء عمى ما تقدـ فقد توصؿ الباحثاف إلى االستنتاجات اآلتيةبناٌء عمى ما تقدـ فقد توصؿ الباحثاف إلى االستنتاجات اآلتية            
ال يتعرض مصرؼ بغػداد في الوقت الحاضر إلى جميع أنواع المخاطر الناجمة عف ال يتعرض مصرؼ بغػداد في الوقت الحاضر إلى جميع أنواع المخاطر الناجمة عف   ..11

استعماؿ األدوات المالية، وذلؾ ألسباب تتعمؽ بسياسة البنؾ المركزي العراقي مف حيث استعماؿ األدوات المالية، وذلؾ ألسباب تتعمؽ بسياسة البنؾ المركزي العراقي مف حيث 
  . . تحديد سعر الفائدة ومستوى سعر الفائدة وليس ألسباب خاصة بوتحديد سعر الفائدة ومستوى سعر الفائدة وليس ألسباب خاصة بو

محدودة التخاذ القرارات االقتصادية محدودة التخاذ القرارات االقتصادية   البيانات المالية التي يوفرىا مصرؼ بغداد فائدتياالبيانات المالية التي يوفرىا مصرؼ بغداد فائدتيا  ..22
لكونيا ال تفصا بصورة عادلة أو صادقة عف الوضع المالي الحقيقي ليا، بسبب أف لكونيا ال تفصا بصورة عادلة أو صادقة عف الوضع المالي الحقيقي ليا، بسبب أف 
مبدأ التكمفة التاريخية يعبر عف قيـ تاريخية وليست جارية، وأف مبدأ التحقؽ يؤجؿ مبدأ التكمفة التاريخية يعبر عف قيـ تاريخية وليست جارية، وأف مبدأ التحقؽ يؤجؿ 

لحيف لحيف   االعتراؼ بالتغيرات الحاصمة عمى قيـ الموجودات والمطموبات إلى سنوات الحقةاالعتراؼ بالتغيرات الحاصمة عمى قيـ الموجودات والمطموبات إلى سنوات الحقة
  . . تحققيا فعالً تحققيا فعالً 

القيمة العادلة ىي األساس المناسب لقياس المشتقات المالية، وبخالفو ال يمكف أف تكوف       القيمة العادلة ىي األساس المناسب لقياس المشتقات المالية، وبخالفو ال يمكف أف تكوف         ..33
  ..المشتقات المالية بندًا مف بنود الميزانية العامة وفقًا لممعايير المحاسبية الدوليةالمشتقات المالية بندًا مف بنود الميزانية العامة وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية

المالية، وقد المالية، وقد في استعماؿ القيمة العادلة كاساس لقياس األدوات في استعماؿ القيمة العادلة كاساس لقياس األدوات ( ( IIFFRRSS  99) ) توسَّع توسَّع   ..44
  .  .  لكونو سيؿ قياس القيمة العادلةلكونو سيؿ قياس القيمة العادلة( ( IIFFRRSS  1133))تعزز  ذلؾ بعد صدور تعزز  ذلؾ بعد صدور 

تعمؿ محاسبة التحوط عمى االعتراؼ بمكاسب وخسائر طرفي عالقة التحوط في مدة تعمؿ محاسبة التحوط عمى االعتراؼ بمكاسب وخسائر طرفي عالقة التحوط في مدة   ..55
زمنية واحدة بيدؼ معادلة تاثيرىما عمى صافي الربا أو الخسارة التي يحققيا زمنية واحدة بيدؼ معادلة تاثيرىما عمى صافي الربا أو الخسارة التي يحققيا 

معمومات التي تمكف مستعممييا مف تقويـ معمومات التي تمكف مستعممييا مف تقويـ ، مما يساعد عمى توفير ال، مما يساعد عمى توفير ال((المنشاةالمنشاة))المصرؼالمصرؼ
  . . فاعمية المصرؼ في إدارة المخاطر السوقية التي يتعرض ليافاعمية المصرؼ في إدارة المخاطر السوقية التي يتعرض ليا

اإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقًا اإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقًا   ..66
لممعايير المحاسبية الدولية يوفر المعمومات األكثر نفعًا التخاذ القرارات االقتصادية لممعايير المحاسبية الدولية يوفر المعمومات األكثر نفعًا التخاذ القرارات االقتصادية 

  ..لرشيدة، ولذا يحقؽ اليدؼ األسمى أو الموجو لإلبالغ الماليلرشيدة، ولذا يحقؽ اليدؼ األسمى أو الموجو لإلبالغ المالياا
    RReeccoommmmeennddaattiioonnss::التوصيات التوصيات : : ثانياٌ ثانياٌ 
  : : في ضوء االستنتاجات التي تـ التوصؿ إلييا يوصي الباحثاف بما ياتيفي ضوء االستنتاجات التي تـ التوصؿ إلييا يوصي الباحثاف بما ياتي      
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تطبيؽ اإلطار المقترح مف قبؿ مصرؼ بغداد والمصارؼ الشاممة العراقية األخرى لألسباب تطبيؽ اإلطار المقترح مف قبؿ مصرؼ بغداد والمصارؼ الشاممة العراقية األخرى لألسباب   --11
  ::اآلتيةاآلتية

تطبيؽ محاسبة التحوط يساعد عمى إعداد بيانات مالية تعكس فاعمية المصارؼ في إدارة تطبيؽ محاسبة التحوط يساعد عمى إعداد بيانات مالية تعكس فاعمية المصارؼ في إدارة     --أأ  
المخاطر السوقية مما يمكف مستعممييا مف تقييـ كفاءة وفاعمية المصارؼ في إدارة المخاطر السوقية مما يمكف مستعممييا مف تقييـ كفاءة وفاعمية المصارؼ في إدارة 

  ..المخاطر السوقية التي تتعرض ليا المخاطر السوقية التي تتعرض ليا 
بر عف الوضع المالي بر عف الوضع المالي التقرير المالي وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية يوفر بيانات مالية تعالتقرير المالي وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية يوفر بيانات مالية تع    --بب  

  ..الحقيقي لممصرؼ، وتحقيؽ اإلفصاح العادؿالحقيقي لممصرؼ، وتحقيؽ اإلفصاح العادؿ
اإلبالغ المالي وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية يزيد مف ثقة األطراؼ الخارجية المستعممة اإلبالغ المالي وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية يزيد مف ثقة األطراؼ الخارجية المستعممة   --جج  

لمبيانات المالية لممصارؼ ويشجعيـ عمى االستثمار فييا والسيما االستثمار األجنبي مما لمبيانات المالية لممصارؼ ويشجعيـ عمى االستثمار فييا والسيما االستثمار األجنبي مما 
  . . يؤدي إلى زيادة قيمتيا السوقيةيؤدي إلى زيادة قيمتيا السوقية

يقضي عمى ظاىرة ممارسة المصارؼ عممية التالعب باألرباح مف خالؿ التالعب بحجـ يقضي عمى ظاىرة ممارسة المصارؼ عممية التالعب باألرباح مف خالؿ التالعب بحجـ --دد  
مخصص ىبوط قيمة االستثمارات الواجب تكوينو وفقًا لمتعميمات الرسمية بذلؾ، وذلؾ ألف مخصص ىبوط قيمة االستثمارات الواجب تكوينو وفقًا لمتعميمات الرسمية بذلؾ، وذلؾ ألف 
تقويـ االستثمارات بالقيمة العادلة واالعتراؼ بالمكاسب والخسائر غير المتحققة ال يحتاج تقويـ االستثمارات بالقيمة العادلة واالعتراؼ بالمكاسب والخسائر غير المتحققة ال يحتاج 

  . . خصص ليبوط قيمة االستثمارات النتفاء الحاجة إليوخصص ليبوط قيمة االستثمارات النتفاء الحاجة إليومعو إلى تكويف ممعو إلى تكويف م
استعماؿ المشتقات المالية البسيطة في بداية تطبيؽ اإلطار المقترح إلى أف يصؿ المصرؼ إلى استعماؿ المشتقات المالية البسيطة في بداية تطبيؽ اإلطار المقترح إلى أف يصؿ المصرؼ إلى   --22

  ..المستوى الراشد الستعماؿ المشتقات المالية المعقدةالمستوى الراشد الستعماؿ المشتقات المالية المعقدة
تيا المالية تيا المالية أف يمـز سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية المصارؼ المدرجة لديو اإلبالغ عف بياناأف يمـز سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية المصارؼ المدرجة لديو اإلبالغ عف بيانا -3

وفقاٌ لممعايير المحاسبية الدولية ألنيا توفر المعمومات األكثر فائدة لممستثمريف، بسبب  اف وفقاٌ لممعايير المحاسبية الدولية ألنيا توفر المعمومات األكثر فائدة لممستثمريف، بسبب  اف 
المعمومات المحاسبية تعد بمثابة األوكسجيف الذي يبقي المستثمريف عمى قيد الحياة في دنيا المعمومات المحاسبية تعد بمثابة األوكسجيف الذي يبقي المستثمريف عمى قيد الحياة في دنيا 

 .  .  الماؿالماؿ

  RReeffeerreenncceessالمراجع المراجع 
، ، ""البيانػػػات الماليػػػة لممصػػػارؼ والمنشػػػ ت المماثمػػػةالبيانػػػات الماليػػػة لممصػػػارؼ والمنشػػػ ت المماثمػػػةاالفصػػػاح عػػػف االفصػػػاح عػػػف ""  1111القاعػػػدة المحاسػػػبية رقػػػـ القاعػػػدة المحاسػػػبية رقػػػـ   --11

  ..19981998مجمس المعايير المحاسبية والرقابية في جميورية العراؽ، مجمس المعايير المحاسبية والرقابية في جميورية العراؽ، 
، ، ""21142114لسػنة لسػنة   9494تعميمػات تسػييؿ تنفيػذ قػانوف المصػارؼ رقػـ تعميمػات تسػييؿ تنفيػذ قػانوف المصػارؼ رقػـ " "   21112111لسػنة لسػنة   44تعميمػات رقػـ تعميمػات رقػـ   --22

  ..21112111في كانوف الثاني في كانوف الثاني   41724172الوقائع العراقية، العدد الوقائع العراقية، العدد 
  ..19921992لممصارؼ وشركات التاميف، جميورية العراؽ، وزارة المالية، لممصارؼ وشركات التاميف، جميورية العراؽ، وزارة المالية،   النظاـ المحاسبي الموحدالنظاـ المحاسبي الموحد  --33
  ..21142114المعدؿ في المعدؿ في   19971997لسنة لسنة   2121قانوف الشركات العراقي رقـ قانوف الشركات العراقي رقـ   --44



_  25انعذد _ انًجهذ انثايٍ _ يجهت دراساث يحاسبيت و يانيت                    

 2102نسُت  _  زابعانفصم ان

 اإلبالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط من                      
 المخاطر السوقية وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية
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