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المستخمص

لقد أىتـ البحث بالمحاسبة عف المخاطر السوقية التي تتعرض إلييا المصارؼ

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

أزمات اقتصادية كبرى .لذا يتطمب األمر مف المصارؼ إدارة (تخفيض) المخاطر لمنع

تعرضيا إلى ذلؾ ،ونظ اًر لعدـ قياـ المصارؼ العراقية بإدارة ىذه المخاطر وفقاٌ

لممنيجية الحديثة المتمثمة باستعماؿ المشتقات المالية فضالً عف افتقار النظاـ

المحاسبي الموحد لممصارؼ والقاعدة (المعيار) المحاسبية العراقية رقـ  10إلى منيجية

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

لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوت لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقاً
لممعايير المحاسبية الدولية وتطبيقو في مصرؼ بغداد.

Abstract

The research has focused on accounting for marketing risks faced

by banks because they are exposed to a high level of risk as a result of

their great utilization of financial instruments, which may make them liable
to insolvency or bankruptcy and collapse, and accordingly to major
economic crises. Therefore, banks are required to manage (reduce) risks

so as to prevent them. As Iraqi banks don't manage these risks according
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to modern methodology of using derivatives, as well as lack of both the
standard accounting system for banks and the Iraqi accounting criterion

(standard) No. 10 to an obvious methodology for these risks identification,
classification, hedging and disclosure, the researchers was prompted to

concentrate on this problem to be solved. Consequently, the research aims

to prepare suggested framework of financial reporting for derivatives as
instruments to hedge against marketing risks according to the international
accounting standards, and its application in Bank of Baghdad.

مقدمة Introduction

(*)

تتعرض المصارؼ أثناء ممارستيا لنشاطيا االقتصادي الى مستوى عالي مف

المخاطر السوقية الناجمة عف التغير في األسعار الجارية بالسوؽ بسبب استعماليا الكبير

لألدوات المالية .إف المستوى العالي مف المخاطر قد يعرضيا الى العسر المالي أو اإلفالس
واالنييار ألف األدوات المالية تشكؿ نسبة كبيرة مف ىيكميا المالي ،ولكوف المصارؼ تمعب

دو اًر رئيسياً في كسب الثقة بالنظاـ النقدي وفي عممية التنمية ،لذا فاف إفالسيا سوؼ يترؾ
آثا اًر وخيمة عمى مستوى االقتصاد الوطني والعالمي ،األمر الذي يقتضي منيا اف تبذؿ جيداٌ
حقيقياٌ في تخفيض مستوى مخاطرىا الفعمي الى مستوى مرغوب بو أو يمكف السيطرة عميو،
وىو ما يعرؼ بادارة المخاطر . Risk Management
وسيتـ في ىذا البحث التطرؽ الى:

 - المحور األوؿ  :منيجية البحث واىـ الدراسات السابقة

 - المحور الثاني  :إدارة المخاطر السوقية لمنشاط المصرفي

 - المحور الثالث  :إطار مقترح لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات
لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقاٌ لممعايير المحاسبية الدولية

 - المحور الرابع  :اإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف
المخاطر السوقية التي يتعرض ليا مصرؼ بغػداد وفقاٌ لممعايير المحاسبية الدولية

 - المحور الخامس :االستنتاجات والتوصيات
( * ) تسث ِغرً ِٓ أغشٚزح دورٛساٖ
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المحور األول /منيجية البحث

Thesis Methodology

وتتكوف مف األتي:

أولٌ -مشكمة البحث Thesis Problem

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

المخاطر وفقاٌ لممنيجية الحديثة والمتمثمة باستعماؿ المشتقات المالية فضالً عف التقرير عف
بياناتو المالية وفقاٌ لمنظاـ المحاسبي الموحد لممصارؼ و القاعدة (المعيار) المحاسبية العراقية

رقـ  10التي تفتقر الى المنيجية السميمة لمتحوط مف ىذه المخاطر واإلفصاح عنيا كما ىو
عميو في المعايير المحاسبية الدولية ذات الصمة مما يؤدي الى (*) :

 -1عدـ اإلفصاح عف الوضع المالي الحقيقي(**) ،وعف حاالت اإلعسار أو اإلفالس الحقيقية

التي قد يتعرض ليا المصرؼ يقػمؿ مف منفعة المعمومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات

الرشيدة.

 -2البيانات المالية التوفر المعمومات التي تمكف مستعممييا مف تقييـ طبيعة ومدى المخاطر
الناجمة عف األدوات المالية وكيفية إدارتيا.

ثانياٌ -ىدف البحث Thesis Object

السعي إلى إعداد إطار مقترح لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات

لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقاٌ لممعايير المحاسبية الدولية ،وتطبيقو عمى مصرؼ بغػداد،
يكوف قاد اٌر عمى اإلبالغ عف الوضع المالي الحقيقي لممصرؼ  ،وتوفير المعمومات المالئمة
لتقييـ فاعميتو في التحوط مف المخاطر السوقية التي يتعرض ليا ،مما يشجع عمى االستثمار

فيو بشكؿ عاـ واالستثمار الخارجي بشكؿ خاص  ،وزيادة قيمتو السوقية.

ثالثاٌ -فرضيات البحث Thesis Hypothesis

(*) ٠مصذ تاٌّؼا١٠ش اٌّساعث١ح اٌذ١ٌٚح ِداصاً .IAS , IFRS
(**) ٠مصذ تاٌٛظغ اٌّاٌ ٟوً ِٓ اٌّشوض اٌّاٌٚ ٟاألداء اٌّاٌ. ٟ
46

يجهت دراساث يحاسبيت و يانيت _ انًجهذ انثايٍ _ انعذد _ 25
انفصم انزابع _ نسُت 2102
اإلبالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط من
المخاطر السوقية وفقاً لممعايير المحاسبية الدولية

إف وجود إطار لإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف

المخاطر السوقية وفقاٌ لممعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلى اإلبالغ عف الوضع المالي
الحقيقي ويساعد عمى تقييـ فاعمية المصرؼ في التحوط مف المخاطر السوقية.

رابعاٌ -أىمية البحث Thesis Importance

إف عدـ قياـ مصرؼ بغػداد بادارة أو التحوط مف المخاطر السوقية التي يتعرض ليا

باستعماؿ المشتقات المالية وفقاٌ لممعايير المحاسبية الدولية فضالٌ عف التقرير عف بياناتو

المالية وفقاٌ لمنظاـ المحاسبي الموحد لممصارؼ والقاعدة (المعيار) المحاسبية العراقية رقـ 10

 ،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

اإلفالس واالنييار فضالٌ عف عزوؼ المستثمريف عف االستثمار فيو ،األمر الذي حدا
بالباحثيف الى التصدي ليذه المشكمة لحميا مف خالؿ إعدادىما إلطار مقترح لإلبالغ المالي

عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقاٌ لممعايير المحاسبية

الدولية لمنع تعرضو لحاالت اإلعسار او اإلفالس واالنييار فضالٌ عف المحافظة عمى قيمتو

السوقية مف االنخفاض.

خامساٌ  -مكان وزمان البحث Thesis Location & Period

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

الشاممة العراقية األخرى .كما تـ اختيار بياناتو المالية لسنة  2012لحداثة البحث.
المحور الثاني/إدارة المخاطر السوقية لمنشاط المصرفي

تتعػػرض األنشػػطة االقتصػػادية بشػػكؿ عػػاـ لشػػتى أنػواع المخػػاطر ،وتعػػد المعػػامالت الماليػػة

أكثرىػػا تعرضػاً ليػػا وتػػاث اًر بيػػا .ولمػػا كانػػت المعػػامالت الماليػػة ىػػي النشػػاط الرئيسػػي لممصػػارؼ
والمؤسسػػات الماليػػة  ،ل ذ ا أصذذبحت صذذفة مالزمذذة لمنشذذاط المصذذرفي المعاصذذر وبسذذب ى ذ ا

التالزم أصبح من الصعوبة التخمص من تمك المخاطر كميا ولكن يتوفر أمام اإلدارة مجموعة
مذذن األسذذالي أو السياسذذات التذذي يمكذذن أن تمارسذذيا لمحذذد مذذن نثارىذذا لدرجذذة يمكذذن الذذتحكم
بنتائجيذذا الذ حذذد كبيذذر أو جعميذذا فذذي مسذذتوو مقبذذول أو مردذذو بذذو مذذن قبذذل اإلدارة وىػػذه
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الممارسػ ػػة او النشػػػاط يعػ ػػرؼ بػ ػػادارة المخػ ػػاطر Management

 .Riskلػ ػػذا ينبغػػػي عمػ ػػى

المصػػارؼ اف تتخػػذ اإلجػ ػراءات (األسػػاليب) الالزمػػة لمواجيػػة المخػػاطر المصػػاحبة ألنشػػطتيا
لغػػرض تخفيضػػيا كػػوف القضػػاء عمييػػا كميػػا أم ػ ار يصػػعب تحقيقػػو ،ممذذا يذذدل عمذذ إن السذذمة
األساسية التي تحكم النشاط المصرفي ىو كيفية إدارة المخاطر(أي تخفذي

تجنبيا.

تأثيرىذا) ولذيس

النشاط المصرفي وأىمية إدارة مخاطره:

يمتاز نشاط المصارؼ الشاممة بقبوؿ الودائع تحت الطمػب (الحسػابات الجاريػة)  ،ولكسػب

ثقة المودعيف وتشجيعيـ عمى اإليػداع  ،يتحػتـ عمييػا اف تكػوف مسػتعدة لػدفع ىػذه الودائػع الػى

اصحابيا عند المطالبػة بيػا وفػي اي وقػت وبػدوف تػردد وبػدوف الحاجػة الػى إشػعار مسػبؽ ألنػو
بمج ػػرد اف يػ ػرفض المص ػػرؼ دف ػػع اي التػ ػزاـ بس ػػبب ع ػػدـ وج ػػود نق ػػود كافي ػػة لدي ػػو تتزع ػػزع ثق ػػة

المػػودعيف بػػو وسػػيعمموف عمػػى سػػحب نقػػودىـ (وودائعيػػـ) بوقػػت واحػػد وسػػيعجز المصػػرؼ عػػف
تمبيتيا مما يعرضػو الػى االنييػار .ويػرى الباحثػاف أف إدارة المخػاطر تػزداد أىميتيػا فػي النشػاط

المص ػرفي مقارنػػة باألنشػػطة االقتصػػادية األخػػرى بسػػبب الطبيعػػة المختمفػػة ليػػذا النشػػاط والتػػي
تمي ػزه عػػف االنشػػطة االقتصػػادية االخػػرى فػػي كػػوف غالبيػػة أموالػػو المتاحػػة لالسػػتثمار ىػػي مػػف

الودائع تحت الطمب (الحسابات الجارية) التي يتطمب مف المصػارؼ اف تكػوف مسػتعدة لػدفعيا

الى اصحابيا عند المطالبة بيا وفقاٌ لما أشرنا إليو آنفاٌ.
مفيوم المخاطرة وأنواعيا:

يعػػرؼ الباحثػػاف المخػػاطرة بانيػػا عػػدـ التاكػػد مػػف النتػػائق النيائيػػة المسػػتقبمية سػواء أدت

الػػى فرصػػة ايجابيػػة او الػػى تيديػػد سػػمبي  .ومػػع ىػػذا  ،فػػاف النتيجػػة النيائيػػة الفعميػػة لػػبعض
المخاطر ىي تحقيؽ خسائر فقط مثؿ مخاطرة االئتماف ومخاطرة السيولة والمخاطر التشغيمية،

وق ػػد س ػػميت ى ػػذه المخ ػػاطر بالمخ ػػاطر البحت ػػو تميػ ػ اًز لي ػػا ع ػػف المخ ػػاطر الت ػػي تحتم ػػؿ نتيجتي ػػا
النيائية تحقيؽ عوائد او خسائر مثؿ المخاطر السوقية والتي تسمى بمخاطر المضاربة.

تتعػػرض المنش ػ ت أثنػػاء ممارسػػتيا لنشػػاطيا الػػى مخػػاطر تشػػغيمية Operational Risks

تػػنجـ عػػف ممارسػػتيا لكافػػة انشػػطتيا بخػػالؼ المعػػامالت الماليػػة والػػى مخػػاطر ماليػػة Risks

 Financialتنجـ عف تعامميا باألدوات المالية (المعامالت المالية)  ،وكؿ منيما منيػا تحتػوي
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عمى عدة أنواع مف المخاطر ،وتحدث ىػذه المخػاطر بسػبب عوامػؿ امػا خارجيػة او داخميػة او

االثن ػػاف معػ ػاٌ .وتتن ػػاوؿ المع ػػايير المحاس ػػبية الدولي ػػة المخ ػػاطر الناجم ػػة ع ػػف اس ػػتعماؿ األدوات

المالية (المخاطر المالية) حصػ ار  ،ويصػنفيا  IFRS7حسػب مسػبباتيا الػى (المعػايير الدوليػة
إلعداد التقارير المالية:( 226 : 2012 ،

أولً :مخاطرة الئتمان : Credit Risk

ىي المخاطرة الناجمة مف اف احد اطراؼ االداة المالية سيتسبب في خسارة مالية لمطرؼ

االخر نتيجة لعدـ قيامو بتنفيذ االلتزاـ.

ثانياً :مخاطرة السيولة :Liquidity Risk

ىي المخاطرة الناجمة عف عدـ قدرة المنشاة عمى تمويؿ احتياجاتيا المالية القصيرة األجؿ.

ثالثاً :مخاطرة السوق : Market Risk

عرفػػت مخػػاطرة السػػوؽ بانيػػا المخػػاطرة التػػي تػػؤثر عمػػى قيمػػة المنشػػاة او تػػدفقاتيا النقديػػة

بس ػػبب التغيػ ػرات ف ػػي اس ػػعار االوراؽ المالي ػػة واس ػػعار الس ػػمع واس ػػعار الفائ ػػدة واس ػػعار الص ػػرؼ

األجنبػي ( .)Chance & Brooks, 2008:631ويصػنؼ  IFRS 7مخػاطرة السػوؽ إلػى
ثالثة أنواع ىي(المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: )226 :2112 ،
 -1مخاطرة سعر الفائدة : Interest Rate Risk

ىي المخاطرة الناجمة عف تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية الداة مالية بسبب

التغيرات في سعر الفائدة في السوؽ.

 -2مخاطرة العممة : Currency Risk

ىػػي المخػػاطرة الناجمػػة عػػف تذبػػذب القيمػػة العادلػػة او التػػدفقات النقديػػة الداة ماليػػة بسػػبب

التغيرات في سعر الصرؼ االجنبي.

 -3مخاطرة االسعار االخرى :Other Prices Risk

ىػػي المخػػاطرة الناجمػػة عػػف تذبػػذب القيمػػة العادلػػة او التػػدفقات النقديػػة الداة ماليػػة بسػػبب

التغيػ ػرات فػ ػػي اسػ ػػعار الس ػػوؽ (باس ػػتثناء تمػ ػػؾ الناجمػ ػػة ع ػػف مخػ ػػاطرة سػ ػػعر الفائ ػػدة او مخػ ػػاطرة

العممػة) ،سػواء تسػػبب فػي ىػذه المتغيػرات عوامػؿ خاصػػة بػاالداة الماليػة الفرديػػة او الجيػة التػػي
اصدرتيا ،او عوامؿ تؤثر عمى جميع االدوات المالية المشابية المتداولة في السوؽ.
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مفيوم إدارة المخاطر وأساليبيا:

 Riskباني ػػا عمميػ ػػة تحدي ػػد مس ػػتوى المخػ ػػاطر

تع ػػرؼ إدارة المخػ ػػاطر Management

المرغوب لممنشاة ،وتحديد مسػتوى المخػاطر الفعمػي ليػا ،واسػتعماؿ المشػتقات واألدوات الماليػة

االخرى لتعديؿ مستوى المخاطر الفعمي الى المسػتوى المرغػوب بػو ( Chance & Brooks,

. )2008:636

إف الطرائؽ او االساليب المتبعة في تخفيض المخاطر ىي (:)Griffiths, 2006:3

 -1التنويع :Diversification

وىي استراتيجية او اسموب استثماري بموجبيا يتـ استثمار االمواؿ المتاحة عبر مجموعة

متنوعة مف الموجودات ( .)Chance & Brooks, 2008:625ويفضؿ اف يشتمؿ التنويع

(عدـ التركيز) عمى نوع االستثمار وتوزيعو الجغرافي وآجاؿ استحقاقو .وتعتمد ى ه
األستراتيجية من قبل المعايير المحاسبية الدولية في تخفي
 -2مواءمة الموجودات والمطموبات (التحوط الطبيعي):
تستعمؿ ىذه الطريقة مف قبؿ المصارؼ في تخفي

العممة أو سعر الصرف األجنبي بشكل خاص.

مخاطر الئتمان.

مخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة

 -3التعامل بأدوات الدين القابمة لمتحويل ال أسيم عادية:

يفضؿ ممارسة ىذا الحؽ لمتخمص مف المخاطر الناجمة عف نكوؿ او تعثر الطرؼ

المقابؿ في تسديد االلتزامات المستحقة عميو عند استحقاقيا وفقاً لشروط العقد المتفؽ عمييػا.
 -4التوريق : Securitization

ويعرؼ بانو عممية تجميع مجموعة مف القروض المتجانسة والمضمونة (مثؿ قروض

الرىف العقاري) وبيع سندات في السوؽ مقابؿ ىذه القروض ،ولذا يعمؿ ىذا االسموب عمى

تحويؿ الموجودات غير السائمة (القروض) الى موجودات سائمة (سندات متداولة)

( .)Cauettle et al., 1998:ch2وألن التوريق ييدف ال توفير السيولة النقدية ل ا
تستعمل ى ه األداة لتخفي

مخاطر السيولة.

 -5المشتقات المالية :Financial Derivatives

يعرؼ الباحثاف المشتقات المالية بانيا أدوات مالية تمتاز او تتسـ بجميع الصفات االتية:
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 -1تشتؽ او تعتمد قيمتيػا (مكاسػبيا او خسػائرىا) عمػى االصػؿ او المؤشػر الضػمني موضػوع
العقػػد .فيػػي تسػػما لحائزىػػا مػػف تحقيػػؽ مكاسػػب او خسػػائر اعتمػػادا عمػػى اداء سػػعر ىػػذا
االصؿ او المؤشر.

 -2ال تتطمب استثمارات مبدئية او تتطمب استثمار مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقد.
 -3عقود يتـ تسويتيا في تاريخ مستقبمي.

 -4ال تمػػزـ عمميػػة تسػػويتيا نقػػؿ ممكيػػة األصػػؿ محػػؿ التعاقػػد وانمػػا يكفػػي تسػػويتيا نقػػداً بتبػػادؿ
مدفوعات فروقات األسعار.

وتمثل المشتقات المالية األدوات المعتمدة من قبل المعايير المحاسبية الدولية (محاسبة

التحوط) في التحوط من المخاطر السوقية التي تواجييا المنشآت لتخفي

شدة تأثيرىا

عمييا .فبعد ازدياد ظاىرة تقمب اسعار الفائدة واسعار صرؼ العمالت األجنبية ،والذي أدى

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

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

السذتثمارية التي تسذتعمل لممضاربة بيدف جني األرباح.

وعمى الرغـ مف صعوبة حصرىا بانواع محددة الف اليندسة المالية ال تتوقؼ عف ابتكار

عقود مالية جديدة  ،ولكف في الحقيقة جميع المشتقات المالية تتفؽ في طبيعتيا واليدؼ منيػا،

ويمكف تحديد خمسة انواع منيا وىي (: )Chance & Brooks, 2008:4

-1العقود اآلجمة Forward Contracts

-2العقود المستقبمية (المستقبميات) Futures contracts
-3المبادلت (عقود المبادلت) Swaps
-4عقود الخيارات (الخيارات) Options

المشتقات المختمطة (اليجينة) Hybrid Contracts
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وبعد االنتياء مف التطرؽ الى إدارة المخاطر السوقية لمنشاط المصرفي وتوضيحيا في

ىذا المحور ،سيتـ توضيا اإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف
المخاطر المصرفية وفقا لممعايير المحاسبية الدولية في المحور القادـ.

المحور الثالث /إطار مقترح لإلبالغ المالي عن المشتقات الماليذة بوصفيا أدوات لمتحوط
من المخاطر السوقية وفقاً لممعايير المحاسبية الدولية

نظ اٌر لالستعماؿ الكبير والمتزايد لممشتقات المالية  ،قامت  IASBبالتصدي ليذه الظاىرة

ووضعت المعالجات المحاسبية المناسبة ليا مف خالؿ إصدار معايير محاسبية دولية جديدة

تتناسب مع طبيعة وخصائص المشتقات المالية بما يضمف كوف التقرير المالي يقدـ وصفاً

حقيقياً لمحقائؽ االقتصادية ،وبمعنى آخر يعبر عف الوضع المالي بصورة عادلة مما يجعؿ
البيانات المالية مفيدة لمنفعة القرار .وتسما ىذه المعايير باستعماؿ القيمة العادلة كاساس
لمقياس واالعتراؼ بمكاسب وخسائر الحيازة غير المتحققة ،والمذاف يعداف مف ركائز أو

صفات المحاسبة المعاصرة ويمثالف المعالجة المناسبة لقصور المحاسبة التقميدية  .ويتكوف

ىذا المحور مف جزأيف ىما متطمبات اإلطار المقترح ومالما اإلطار المقترح :

الجزء األول :متطمبات اإلطار المقترح

ويتناوؿ ىذا الجزء كؿ مف القيمة العادلة ومنيق قياسيا ،ومحاسبة التحوط ،وكما ياتي:

مفيوم القيمة العادلة وخصائصيا:

عرفت القيمة العادلة  Fair Valueمف قبؿ  IASBفي  " IFRS13قياس القيمة

العادلة" ومف قبؿ  FASBفي  " FAS157قياس القيمة العادلة" بانيا السعر الذي سيتـ
الحصوؿ عميو لبيع أصؿ او الذي سيتـ دفعو لنقؿ التزاـ في معاممة منظمة بيف المشاركيف

في السوؽ في تاريخ القياس (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ،قياس القيمة العادلة"،

:2012فقرة  . )SFAS No.157, 2010:par.5( )9ومف التعريؼ نستنتق اف القيمة

العادلة تمثؿ سعر البيع  ،Exit priceوأنيا قياساً قائماً عمى السوؽ وليس عمى المنشاة
(المصدر السابؽ نفسو :فقرة  )Ibid.:par.3))2ألنيا تستند عمى االفتراضات التي

سيستعمميا المشاركوف في السوؽ عند تسعير االصؿ او االلتزاـ في معاممة منظمة ووفقاً
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لظروؼ السوؽ الحالية بما في ذلؾ االفتراضات المتعمقة بالمخاطر .ونتيجة لذلؾ  ،ال تعد نية
المنشاة االحتفاظ باألصؿ أو تسوية

أو خالفاً لذلؾ سداد االلتزاـ أم اًر ميماً عندما يتعمؽ األمر بقياس القيمة العادلة .ويرى

 Whittingtonاف السبب في جعؿ القيمة العادلة قياس قائـ عمى السوؽ وليس عمى المنشاة
ىو الستبعاد تاثير إدارة المنشاة عمى عممية القياس ،اي بمعنى آخر استبعاد التقويـ غير

الموضوعي إلدارة المنشاة ( ، )Whittington 2010:No.1ويؤيد الباحثاف وجية النظر ىذه

خصوصاً اذا اخذنا بالحسباف الى ما اشار اليو ىذا المعيار باف عمى المنشاة اف تاخذ
بالحسباف االفتراضات التي سيطبقيا المشاركوف في السوؽ ،الذيف يتصرفوف وفقا لمصمحتيـ
االقتصادية ومستقميف عف المنشاة التي يتـ التقرير عنيا (المصدر السابؽ

نفسو. (Ibid.: par.15))439:
منيج قياس القيمة العادلة:

اوالً :استعماؿ السعر المعمف  quoted priceوبدوف تعديؿ لالصوؿ او االلتزامات المتطابقة
 identicalفي االسواؽ النشيطة ،وبخالفو فعمى المنشاة استعماؿ اسموب تقويـ مختمؼ يزيد
مف استعماؿ المدخالت الممحوظة ويقمؿ مف استعماؿ المدخالت غير الممحوظة .

تعرؼ المدخالت الممحوظة بانيا المدخالت التي يتـ صياغتيا باستعماؿ بيانات

ال سوؽ ،وتتضمف االسواؽ التي تتوفر بيا المدخالت الممحوظة عف بعض االصوؿ
وااللتزامات (ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ االدوات المالية) (المصدر السابؽ نفسو  :فقرة ب:)34
 -1اسواؽ البورصة  :اسعار األقفاؿ لمبورصة تمثؿ بشكؿ عاـ القيمة العادلة .
 -2اسواؽ التجار.

 -3اسواؽ السماسرة ( الوسطاء).

 -4اسواؽ المبمغ األصمي (األصدار االصمي ) .

أما المدخالت غير الممحوظة فتعرؼ بانيا المدخالت التي ال تتوفر ليا بيانات السوؽ

والتي تتـ صياغتيا باستعماؿ افضؿ المعمومات المتوفرة بخصوص االفتراضات التي

سيستخدميا المشاركوف في السوؽ (المصدر السابؽ نفسو. )Ibid.:par.21( )494 :
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ثانياً  :تحديد السوؽ االصمية (أو السوؽ األكثر ربحاً) لالصؿ او لاللتزاـ في حالة وجود
اسواقاٌ نشيطة متعددة (عمى سبيؿ المثاؿ ،بورصات مختمفة)  ،إذ يتطمب ىذا المعيار تحديد

السوؽ االصمية لالصؿ او االلتزاـ اوالً ،وبغيابو تحديد السوؽ األكثر ربحاً لالصؿ او االلتزاـ

(المصدر السابؽ نفسو :فقرة .(16

محاسبة التحوط Hedge Accounting

يعرؼ الباحثاف التحوط  Hedgingبانو عممية مسؾ مركزيف متقابميف في السوؽ بوقت

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

صحيا.

وتعد المشتقات المالية خير وسيمة لمتحوط مف المخاطر السوقية النيا عقد

مستقبمي لو طرفاف ،الطرؼ البائع يستعمميا لممضاربة والطرؼ المشتري يستعمميا لمتحوط.

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

التي يتعرض ليا المستثمر عف طريؽ نقؿ المخاطرة مف الطرؼ الذي ال يرغب بتحمميا

(المشتري) الى الطرؼ الذي يرغب بتحمميا (البائع) .وألف المشتقات المالية تكتسب او تتغير

قيمتيا بسبب التغير في سعر االصوؿ او المؤشرات األساسية التي تتضمنيا ،underlying

األمر الذي يؤدي الى تغيير قيمتيا العادلة خالؿ العمر المحدد ليا بسبب التغيرات في

األسعار الجارية بالسوؽ ،ول ا يتطم

تعديل القيمة المسجمة  Carrying Valueليا

كموجود أو كمطمو لعكس قيمتيا العادلة الحقيقية.

ويرى الباحثاف اف الخصائص الرئيسة لممحاسبة عف المشتقات المالية ىي:

 -1قياسيا بالقيمة العادلة بوصفو القياس المناسب ليا.

 -2االعتراؼ بيا في كشؼ المركز المالي كموجودات او مطموبات  ،لكونيا تولد حقوؽ
 rightsاو التزامات  obligationsتقابؿ تعريؼ الموجودات او المطموبات
(.) Spiceland et al., 2011: App A3-4

 -3االعتراؼ بمكاسب او خسائر الحيازة غير المتحققة لممشتقات المالية الناجمة عف
التغيرات في قيمتيا العادلة وفقا لطريقة استعماليا  .فاذا استعممت المشتقة لغرض
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المتاجرة (المضاربة) يتـ االعتراؼ بيذه المكاسب او الخسائر مباشرة في كشؼ الدخؿ
 ،واذا استعممت المشتقة لغرض التحوط ضد المخاطر المالية يتـ االعتراؼ بيذه

المكاسب والخسائر في كشؼ الدخؿ وفقاً لمتطمبات محاسبة التحوط (أي وفقاً لعالقة

التحوط).

وتيدؼ المعايير المحاسبية الدولية لممحاسبة عف المشتقات المالية المستعممة أدوات

لمتحوط مف المخاطر التي تتعرض ليا المنشاة (محاسبة التحوط) ىو اف تعكس الكشوفات

المالية فاعمية المنشاة في تخفيض المخاطر (ادارة المخاطر) التي تتعرض ليا .ولكي تتمكف
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

 matching the timing of recognitionبالمكاسب والخسائر الناجمة عف تغير القيمة
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

معادلة  offsettingآثارىما عمى نتيجة النشاط ( .)Mirza & Holt, 2011:323ولتحقيؽ
ىذا اليدؼ ،تقوـ محاسبة التحوط بتعجيؿ  Accelerateأو تاجيؿ  Deferاالعتراؼ
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 المنشاة.

شروط تطبيق محاسبة التحوط

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

ولضماف منع إساءة استعماؿ قواعدىا لغرض التالعب بالدخؿ أو ممارسة إدارة األرباح
 ، Earnings Managementوضع  IAS39اشتراطات خاصة يجب الوفاء بيا لكي

يصبا باإلمكاف استعماؿ أو تطبيؽ محاسبة التحوط .فاذا حققت عالقة التحوط كافة ىذه

الشروط ،عندىا تصبا مؤىمة لتطبيؽ محاسبة التحوط ،وىذه الشروط ىي ( IAS39, 2008:

:)par.88

 -1التوثيؽ الرسمي لعالقة التحوط وىدؼ واستراتيجية ادارة مخاطر المنشاة لمقياـ بالتحوط .
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 -2اف تكوف عالقة التحوط ذات فاعمية في تحقيؽ معادلة التغيرات في القيمة العادلة او
التدفقات النقدية التي تعزى لممخاطرة المحوطة .ويعد التحوط عالي الفعالية إذا كانت

النتائق الفعمية لمتحوط ضمف نطاؽ يتراوح بيف .)Ibid.:par.105B( %125 -%80

 -3يمكف قياس فاعمية التحوط بشكؿ موثوؽ بو.

 -4بالنسبة لتحوط التدفؽ النقدي يجب اف تكوف العممية المتنبا بيا (المتوقعة) التي ىي محؿ

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

عالقة التحوط Hedge Relationship

يقصػػد بعالقػػة التحػػوط ىػػو عمميػػة الػ ػربط بػػيف اداة التحػػوط وبػػيف البنػػد المحػػوط المتعػػرض

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

العمػػالت .ويجػب اف تكػػوف ىػػذه األداة مػػع طػػرؼ خػػارجي .أمػػا البنػػد المحػػوط فػػيمكف اف يكػػوف
اصػ ػالً او الت ازمػ ػاً معتػػرؼ ب ػػو او التػ ػزاـ ثابػػت commitment
transaction

 ،Firmاو معاممػػة متنبػػا بي ػػا

 Forecastمحتمم ػ ػ ػػة ج ػ ػ ػػداً ،او ص ػ ػ ػػافي اس ػ ػ ػػتثمار ف ػ ػ ػػي عممي ػ ػ ػػة أجنبي ػ ػ ػػة

( .)IAS39.:pars.72,78إف انواع عالقة التحوط ىي (:)Ibid.:par.86
 -1تحوط القيمة العادلة

 -2تحوط التدفق النقدي

 -3تحوط صافي الستثمار في عممية أجنبية

الجزء الثاني :مالمح اإلطار المتقرح

بعػػد تنػػاوؿ متطمبػات اإلطػػار المقتػػرح لإلبػالغ المػػالي عػػف المشػتقات الماليػػة بوصػػفيا أدوات

لمتحوط مف المخاطر السػوقية ،سػيقوـ الباحثػاف بعػرض مالمػا اإلطػار المقتػرح والػذي يتضػمف

ما ياتي:

أولً :محاسبة تحوط القيمة العادلة:

وىي المحاسبة عف المخاطر الناجمة عف التغيرات في القيمة العادلة لألصؿ او االلتزاـ

المعترؼ بو او لاللتزاـ الثابت غير المعترؼ بو المنسوبة الى مخاطرة معينة والتي سوؼ
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تؤثر في حساب األربػاح أو الخسػائر .ويسػتعمؿ ىػذا النػوع مػف التحػوط لمعادلػة التغيػرات

فػػي القيمػػة العادلػػة لمبنػػود المحوطػػة ذات االسػػعار او اسػػعار الفائ ػدة الثابتػػة وتتطمػػب المحاسػػبة
عنيا المعالجات اآلتية (:)IAS39, 2008:par.89

 -1يتـ االعتراؼ في حساب االرباح أو الخسائر بالمكسب او الخسارة الناجمة مف قياس

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

قيمتيا العادلة.

 -2يتـ االعتراؼ المباشر في حساب االرباح أو الخسائر بالمكسب او الخسارة الناجمة

عف قياس البند المحوط بالقيمة المعادلة وبالمقابؿ يتـ تعديؿ المبمغ المسجؿ لمبند المحوط،

وينطبق لك حت لو كان ى ا البند مقاساً بطريقة أخرو .فقد يكوف البند مقاساً بالتكمفة او

التكمفة المطفاة (مثؿ المدينوف والقروض)  ،وقد يكوف مقاس بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ
الشامؿ االخر (مثؿ الموجودات المالية المتاحة لمبيع وفقاً لػ  IAS 39ممغي ولكنو ساري

المفعوؿ لغاية  2014/12/31او االستثمار في ادوات حؽ الممكية وفقاً لػ  ،) IFRS 9وفي

ىذه الحالة يتـ تعجيؿ  accelerateاالعتراؼ بالمكسب او الخسارة الناجمة عف تغير القيمة
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

مطابقة المقابمة بينيما في كشؼ الدخؿ بيدؼ معادلة او موازنة تاثيرىما عمى األداء المالي

( .(Ramirez, 2007: 6

ثانياٌ :محاسبة تحوط التدفق النقدي:

وىي المحاسبة عف المخاطر الناجمة عف التغيرات في التدفقات النقدية المستقبمية

الصؿ او التزاـ معترؼ بو او عممية متنبا بيا المنسوبة الى مخاطرة معينة وتؤثر عمى

االرباح او الخسائر .ويستعمؿ ىذا النوع مف التحوط لمعادلة التغيرات في التدفقات النقدية
لمبنود المحوطة ذات التدفقات النقدية المتغيرة بسبب التغير في أسعار السمع ،واسعار الفائدة،

واسعار الصرؼ االجنبي ،وتتطمب المحاسبة عنيا المعالجات اآلتية ( IAS39, 2008:par.,

:)98
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 -1تاجيؿ  Deferاالعتراؼ بجزء مف المكسب او الخسارة الناجمة عف اداة التحوط المحدد
عمى انو تحوط فعاؿ في حساب االرباح أو الخسائر والتقرير عنو كبند مستقؿ في الدخؿ

الشامؿ اآلخر(حقوؽ المساىميف)  ،واعادة تبويبو (االعتراؼ بو) في حساب االرباح أو

الخسائر في المدة الزمنية نفسيا التي يؤثر بيا البند المحوط عمى حساب االرباح أو
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،

بيدؼ معادلة او موازنة تاثيرىما عمى األداء المالي ،وبالمقابؿ يتـ تعديؿ القيمة المسجمة

لممشتقة المالية لتعكس التغيرات في قيمتيا العادلة .

 -2االعتراؼ المباشر في حساب االرباح أو الخسائر عف اي مكسب او خسارة متبقية مف
اداة التحوط لمجزء غير الفعاؿ.

 -3ال توجد معالجة محاسبية بتعديؿ قيمة البند المحوط.

 -4إذا نتق الحقاً عف العممية المتنبا بيا او المتوقعة االعتراؼ باصؿ مالي او التزاـ مالي
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

عمى االرباح والخسائر (مثؿ المدة التي يتـ فييا االعتراؼ بدخؿ الفائدة او مصروؼ

الفائدة)  ،وال يجوز معالجتيا( كتعديؿ أساس  ) basis adjustmentاي تعديؿ التكمفة
االولية او المبمغ المسجؿ لالصؿ او االلتزاـ بمقدار المكسب او الخسارة المؤجمة التي تـ

تحويميا مف بنود الدخؿ الشامؿ اآلخر.

 -5إذا نتق الحقاً عف العممية المتوقعة االعتراؼ باصؿ غير مالي او التزاـ غير مالي او
اصبحت العممية المتوقعة التزاـ ثابت (والذي يطبؽ عميو تحوط القيمة العادلة) ،المنشاة
ليا حؽ اختيار احدى السياستيف المحاسبتيف ،االولى اعادة تبويب المكاسب او الخسائر

المؤجمة مف بنود الدخؿ الشامؿ االخر الى حساب االرباح أو الخسائر (تعديؿ إعادة
تبويب  )reclassification adjustmentخالؿ المدة او المدد الزمنية نفسيا المتالؾ
الموجود او التي يفترض اف يؤثر بيا المطموب عمى حساب االرباح او الخسائر ،او

الثانية تحويؿ المكاسب او الخسائر المؤجمة مف بنود الدخؿ الشامؿ االخر وتعديؿ التكمفة
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االولية او المبمغ المسجؿ لالصؿ او االلتزاـ بمقدارىا (تعديؿ أساس) ( Mirza & Holt,

.)2011:327

ثالثاً :محاسبة التحوط لصافي الستثمار في عممية أجنبية:

تعرؼ المنشاة (العممية) األجنبية بانيا منشاة تابعة أو منشاة زميمة او ترتيب مشترؾ او

فرع لممشروع معد التقرير توجد نشاطاتو او تتـ في بمد غير بمد المشروع معد التقرير .ويعرؼ

صافي االستثمار في عممية أجنبية بانو حصة المشروع معد التقارير المالية في صافي اصوؿ

تمؾ المنشاة (المعيار المحاسبي الدولي  .)787 :2012 ، 21ويمكف اف تتعرض المنشاة
عند ترجمتيا لمقوائـ المالية لممنشاة االجنبية (االستثمار االجنبي) الى عممة التقرير (عممة

العرض  ) presentation Currencyلمخاطر التغيرات في اسعار الصرؼ األجنبي التي
تؤثر عمى ممكية ودخؿ المستثمر او المنشاة المستثمرة ،لذا تقوـ المنشاة بالتحوط لذلؾ
باستعماؿ المشتقة المالية او االصؿ او االلتزاـ المالي غير المشتؽ كاداة لمتحوط مف تمؾ

المخاطر .اف المكاسب او الخسائر غير المتحققة الناجمة عف التغير في اسعار الصرؼ يتـ
التقرير عنيا كبند مستقؿ (حساب فروقات ترجمة العمالت األجنبية

Translation

 )adjustmentفي الدخؿ الشامؿ اآلخر  .ووفقاً لػ  IAS39يعد صافي االستثمار اصالً
واحداً 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

االخر (اي تحوط طبيعي) ،ولذا صافي االصوؿ (صافي االستثمار) فقط ىي التي تتعرض

لمخاطر تقمبات اسعار الصرؼ األجنبي .فاذا حققت عالقة التحوط الشروط الالزمة لتطبيؽ
محاسبة التحوط فانو يجب محاسبة تحوطات صافي االستثمار في عممية (وحدة) اجنبية

بشكؿ مماثؿ لتحوطات التدفقات النقدية وكما ياتي (المعيار المحاسبي الدولي:2012،39

فقرة :)102

 -1تاجيؿ االعتراؼ بجزء مف المكسب او الخسارة الناجمة عف المشتقة المالية أو اإلداة
المالية غير المشتقة المصممة عمى انيا اداة تحوط والمحددة بانيا عالية الفعالية في

حساب االرباح أو الخسائر والتقرير عنو كبند مستقؿ (فروقات ترجمة العممة االجنبية) في
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

بالمنشاة االجنبية  .اف ىذه المعالجة مماثمة لمعالجة المكاسب والخسائر الناجمة عف

ترجمة القوائـ المالية لممنشاة االجنبية ،وبذلؾ تتمكف محاسبة التحوط مف معادلة كمياً او
جزئياً الخسارة التي قد تنجـ عف ترجمة صافي االستثمار االجنبي مع المكسب الناجـ عف
اداة التحوط والعكس صحيا (Hoyle et al., ( )Beams et al., 2012:503

:)2009:375

 -2االعتراؼ المباشر في حساب االرباح أو الخسائر عف اي مكسب او خسارة متبقية مف

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 .

رابعاٌ :اإلفصاح في البيانات المالية :

إف ىػ ػػدؼ المعيػ ػػار الػػػدولي ألعػ ػػداد التقػػػارير الماليػ ػػة  7ىػ ػػو الطمػ ػػب مػ ػػف المنشػ ػ ػ ت تػػػوفير

االفص ػػاحات فػػػي بياناتي ػػا الماليػػػة الت ػػي تمك ػػف المس ػػتعمميف تقي ػػيـ مػ ػػا ي ػػاتي (

:)2010:par.1

7,

IFRS

 -1اىمية األدوات المالية لممركز المالي واالداء المالي لممنشاة؛

 -2طبيعة ومدى المخاطرة الناجمة مف االدوات المالية التي تتعرض ليا المنشاة ،وكيفية
ادارة المنشاة ليذه المخاطر.

ولممساعدة في تحقيؽ ىذا اليدؼ يشترط ىذا المعيار اإلفصاح عف بنود بياف المركز

المالي وبنود بياف الدخؿ الشامؿ والسياسات المحاسبية ومحاسبة التحوط والقيمة العادلة.

أ -بيان (كشف) المركز المالي:

ينبغي عمى المنشاة االفصاح عف المبالغ المسجمة لممشتقات المالية بحسب القيمة

المتولدة ليا كموجودات او كمطموبات ،ويتـ عرضيا ضمف الموجودات االخرى او المطموبات

االخرى

 بيان الدخل الشامل (بيان األرباح أو الخسائر و الدخل الشامل اآلخر) :ينبغي االفصاح عف البنود االتية في حساب االرباح أو الخسائر( بياف الدخؿ):
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 -1المكاسب او الخسائر مف االصوؿ المالية او االلتزامات المالية التي تكوف عبارة عف بنود
محوطة لعالقة تحوط قيمة عادلة (نفس المصدر السابؽ  :فقرة .)3-7-5

 -2المكاسب او الخسائر الناجمة عف اداة تحوط القيمة العادلة (سواء كانت فعالة او غير
فعالة) والمكاسب او الخسائر الناجمة عف أداة تحوط غير فعالة لتحوط التدفؽ النقدي

وتحوط صافي االستثمار في عممية أجنبية (المعيار المحاسبي الدولي :2112 ،39

الفقرات .)102-89

أما البنود التي يفصا عنيا في دخؿ شامؿ آخر (حقوؽ المساىميف) فيي :

أ -المكاسب او الخسائر الناجمة عف تغيرات اسعار الصرؼ االجنبي عند ترجمة البيانات
المالية لالستثمار األجنبي الى عممة العرض .

ب -المكسب او الخسارة الناجمة عف اداة تحوط فعالة لتحوط التدفؽ النقدي وتحوط صافي

االستثمار في عممية اجنبية (المعيار المحاسبي الدولي  : 2012 ،39الفقرات 102-

.)89

ج -اإلفصاحات األخرو:

اإلفصاح بشكؿ مفصؿ لكؿ نوع مف انواع التحوط عف اآلتي (المصدر السابؽ نفسو:

فقرة :) 22

 -1وصؼ لكؿ نوع مف التحوط.

 -2وصؼ لألدوات المالية المحددة عمى انيا أدوات تحوط وقيمتيا العادلة في تاريخ
التقرير.

 -3طبيعة المخاطر التي يتـ تحوطيا.

المحور الرابع/

البالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط من المخاطر

السوقية التي يتعر

ليا مصرف بغذذداد وفقاً لممعايير المحاسبية الدوليذة

يتضمف ىذا المحور جزأيف ىما المخاطر السوقية التي يتعرض ليا مصرؼ بغداد

وتطبيؽ اإلطار المقترح عمى مصرؼ بغػداد:
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الجزء األول /المخاطر السوقية التي يتعر

ليا مصرف بغذداد

يمكف أف يتعرض مصرؼ بغػداد الى المخاطر السوقية نفسيا التي تتعرض ليا

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

االسعار) السعار االصوؿ واسعار الفائدة واسعار الصرؼ االجنبي ،والتي يتـ التحوط ليا

وفقاً لعالقة تحوط القيمة العادلة وعالقة تحوط التدفؽ النقدي وعالقة تحوط صافي االستثمار

في عممية أجنبية .اذ ال يتمتع نشاطو بخصائص معينة تجعمو معرض الى مخاطر يتميز
بيا او تختمؼ عف المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ العالمية لكونو يعمؿ وفقا لنفس
النظريات والمفاىيـ االقتصادية والمالية والمصرفية التي تعمؿ بيا تمؾ المصارؼ  .ومع ذلؾ
ال يتعرض المصرؼ في الوقت الحاضر الى كافة انواع المخاطر السوقية التي تتعرض ليا

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

سعر الفائدة والمستوو العالي لسعر الفائدة ،وعندما تتغير السياسة الحالية لمبنؾ المركزي

العراقي سيمارس المصرؼ االنشطة نفسيا التي تمارسيا المصارؼ العالمية مما يجعمو

يتعرض لكافة انواع المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ العالمية.

وفيما ياتي توضيا لكؿ نوع مف انواع المخاطر التي يتعرض ليا المصرؼ ،وبياف مدى

تعرضو ليذه المخاطرة :

أولٌ :مخاطر القيمة العادلة:

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

أ -األسيم:

يتعرض المصرؼ الى ىذه المخاطر بسبب التغيرات في اسعار االسيـ الجارية في

السوؽ الستثماراتو التي يمتمكيا في  21شركة مساىمة بقيمة مسجمة (تكمفة دفترية) مقدارىا

 4105522434دينار ،ولغرض احتساب القيمة العادلة ،تصنؼ ىذه الشركات الى :

 -1الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية (البورصة):
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تعد االسعار المعمنػة غيػر المعدلػة لالصػوؿ (االسػيـ) المتطابقػة المتداولػة فػي ىػذا السػوؽ

القيمػػة العادلػػة لتمػػؾ االسػػيـ  .ويعػػد سػػعر اإلقفػػاؿ آلخػػر جمسػػة فػػي السػػنة ىػػو األسػػاس لقيػػاس

القيمة العادلة لالسيـ في  31/12مف كؿ سنة لغرض إعداد البيانات المالية السنوية.

 -2الشركات دير المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية:

تعػػد االسػػعار المعمنػػة لألصػػوؿ المتطابقػػة المتداولػػة فػػي اس ػواؽ التجػػار واس ػواؽ الوسػػطاء

(السماسػرة) واسػواؽ المبمػػغ (اإلصػػدار) االصػػمي القيمػػة العادلػػة السػػيـ الشػػركات غيػػر المدرجػػة
في سوؽ العراؽ لالوراؽ المالية  .وفي حالة وجود سعر عرض  Offer priceوسػعر طمػب
 Bid priceفاف السعر الذي يتوسط الفجوة ما بيف ىذيف السػعريف يعػد األسػاس لقيػاس القيمػة

العادلة لالسيـ في  31/12مف كؿ سػنة لغػرض إعػداد البيانػات الماليػة السػنوية  .وفػي حالػة
عدـ توفر االسعار المعمنة لالصوؿ المتطابقة (االسػيـ) فػي تمػؾ االسػواؽ يمجػا المصػرؼ الػى

طػػرؽ القيػػاس البديمػػة لقيػػاس القيمػػة العادلػػة وفقػاً لممػػنيق الػػذي حػػدده  ، IFRS 13ومنيػػا عمػػى
سػػبيؿ المثػػاؿ اسػػتعماؿ اسػػعار االسػػيـ المماثمػػة (اي القابمػػة لممقارنػػة) واسػػتعماؿ طريقػػة القيمػػة

الحالي ػػة لمت ػػدفقات النقدي ػػة وطريق ػػة تكمف ػػة االس ػػتبداؿ واالس ػػتعانة ب ػػالخبراء المختص ػػيف (الط ػػرؼ

الثالث) بتقيػيـ االصػوؿ وغيرىػا ،مػع االخػذ بالحسػباف تعػديؿ االسػعار وفقػاً لخصػائص االصػؿ

(مثؿ حالتو وموقعو) وتكاليؼ النقؿ وتكاليؼ المعاممة.

اف سبب عدـ ادراج ىذه الشركات في سوؽ العراؽ لالوراؽ المالية يعود الى :

 -1أسست المصارؼ العراقية ىذه الشركات بيدؼ دعـ وتسييؿ ممارستيا لنشاطيا وليس
بقصد المتاجرة بيا ،وىي الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية وشركة امواؿ لمخدمات

لتمويؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصرفية االلكترونية والشركة العراقية

وشركة بغداد لموساطة (اصميا مكتب الوساطة العائد لممصرؼ حولت الى شركة وفقاً
لتعميمات البنؾ المركزي العراقي).

 ذؼذ ٘زٖ االعٛاق ٔش١طح ٚفماً ٌـ  ، IFRS 13ار ٚفماً ٌٙزا اٌّؼ١اس ذؼذ اٌغٛق االصٍ١ح ا ٚاٌغٛق االوثش
ستساً تغ١اب اٌغٛق االصٍ١ح ٘ ٝعٛق ٔش١طح (اٌّؼ١اس اٌذ ٌٟٚالػذاد اٌرماس٠ش اٌّاٌ١ح : 2102 ،13
اٌفمشجٚ . )87اٌغٛق االصٍ١ح ا ٚاٌغٛق االوثش ستسا تغ١اب اٌغٛق االصٍ١ح هي انسىق انذي يفتزض اٌ
تبزو فيه انًُشأة بشكم عادي يعايهت بيع اصم او َمم انتزاو (اٌّصذس اٌغاتك ٔفغٗ :فمشج.)17
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 -2شركات لـ يكتمؿ تاسيسيا لحد االف وىي شركة االتحاد الصناعي النتاج المولدات
(وىي شركة اجبرت الحكومة المصارؼ العراقية عمى المساىمة بيا).

 -3شركة مقرىا االردف /عماف ولكنيا مسجمة لدى مسجؿ الشركات /و ازرة التجارة العراقية
وىي شركة حبوب الرافديف .وىي شركة تجارية مساىمة خاصة ساىـ المصرؼ في
تاسيسيا ومستمرة في ممارسة نشاطيا وتحقؽ عوائد مجزية لممصرؼ.

 -4شػػركة لػػـ يقػػرر مالكوىػػا ادراجيػػا فػػي سػػوؽ العػػراؽ لػػالوراؽ الماليػػة وىػػي شػػركة السػػندباد
السياحية .وىي شركة خاصة سػاىـ المصػرؼ فػي تاسيسػيا ومسػتمرة فػي ممارسػة نشػاطيا
وتحقؽ عوائد مجزية لممصرؼ.

 -5شركات متوقفة عف العمؿ في الوقت الحاضر ،وىي الشركة الوطنية لمصناعات الغذائية
وشػػركة بغػػداد السػػالـ لمصػػناعات الغذائيػػة .وقػػد تػػـ اسػػتبعاد ىػػاتيف الشػػركتيف مػػف عمميػػة

قيػػاس القيمػػة العادلػػة لتػػوخي الدقػػة لغػػرض الد ارسػػة ،لكػػوف اليػػدؼ مػػف العػػرض والتحميػػؿ
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

العادلة بحد ذاتيا .وفيما ياتي كشؼ بياتيف الشركتيف:
وشف ()0
اٌششواخ اٌّرٛلفح ػٓ اٌؼًّ ٌّصشف تغذاد
خ

ػذد االعُٙ

ذىٍفح اٌششاء

عؼش اٌغ ُٙفٟ
اٌغٛق
2102/02/10

اٌمّ١ح اٌغٛل١ح

اٌّىغة اٚ
اٌخغاسج

2025222

8841822

0.801

2222922

()0842451

28290

221122

0

28290

()298009

اعُ اٌششوح
تغذاد اٌغالَ
ٌٍصٕاػاخ اٌغزائ١ح
اٌٛغٕ١ح
ٌٍصٕاػاخ اٌغزائ١ح

-0
2

وفيما ياتي كشؼ االستثمارات باالسيـ لمشركات المدرجة وغير المدرجة في سوؽ العراؽ

لالوراؽ المالية كمػا فػي  2112/12/31يبػيف القيمػة العادلػة ليػذه االسػتثمارات ومقػدار التغيػر

الحاصؿ عمييا (مكاسب وخسائر الحيازة) لعاـ :2112

كشؼ ( ) 2قياس القيمة العادلة والتغيرات الحاصمة عمييا لعاـ  2112لمحفظة أسيـ مصرؼ بغداد
اٚال – اٌششواخ اٌّذسخح ف ٟعٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّاٌ١ح
2100
خ

اعُ اٌششوح

ػذد االعُٙ

عؼش اإللفاي
ٌٍغ ُٙفٟ

اٌمّ١ح اٌؼادٌح
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2102
عؼش اإللفاي
ٌٍغ ُٙفٟ

اٌمّ١ح اٌؼادٌح

اٌرغ١ش ف ٟاٌمّ١ح
اٌؼادٌح خالي ػاَ
ِ( 2102ىاعة اٚ
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آخش خٍغح

خغائش ز١اصج)

آخش خٍغح

0

االٌٍِ ٓ١رأِٓ١

211111111

0.221

288111111

0.151

201111111

()18111111

2

االٌِ ٓ١العرثّاس اٌّاٌٟ
االٌِ ٓ١العرثّاساخ
اٌؼماس٠ح
ِصشف اٌخٍ١ح اٌرداسٞ

12511111

1.991

28251111

1.991

28251111

1

211211111

1.251

951251805

2.201

542920201

()94124515

529511810

0.101

912824295

0.121

951220881

82222925

5
9

اٌغاص٠ح اٌشّاٌ١ح
اٌؼاب اٌشصافح

1951422
12950

1.521
2.211

2141222
222881

1.821
2.211

0244222
222881

()222121
1

40
959292

1.111
1.421

292
580225

2.011
1.201

021
522954

1
8

 2داس اٌغالَ ٌٍرآِ١
 4االٍ٘١ح ٌٍرآِ١
صٕاػح اٌّٛاد االٔشائ١ح
2.451
1122800
2
اٌسذ٠ثح /اٌفٍٛخح
8.211
2898248
 01اٌؼشال١ح إلٔراج اٌثزٚس
اٌرأِ ُ١إلٔراج اٌّٛاد
0.451
1822
00
االٔشائ١ح
9.811
0911122
 02أراج االٌثغح اٌدا٘ضج
ثأ١ا ً –اٌششواخ غ١ش اٌّذسخح ف ٟعٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّاٌ١ح

()0

2844420

8

01102988

1424421

01182221

8.251

01821212

28982

0.811

8494

9812
2814101

()1

2

2100
خ

اعُ اٌششوح

01

اٌؼشال١ةةةةةةةةةةةةةح ٌٍىفةةةةةةةةةةةةةاالخ
اٌّصشف١ح
اِةةٛاي ٌٍخةةذِاخ اٌّصةةشف١ح
االٌىرش١ٔٚح
اٌؼشال١ةةح ٌرّ٠ٛةةً اٌّشةةاس٠غ
اٌصغ١شج ٚاٌّرٛعطح
تغذاد ٌٍٛعاغح

08
05
09

 02االذسةةةاد اٌصةةةٕاػ ٟإلٔرةةةاج
اٌٌّٛذاخ
 04زثٛب اٌشافذٓ٠
 02اٌغٕذتاد اٌغ١از١ح

ػذد االعُٙ

عؼش اٌغُٙ
ف ٟاٌغٛق فٟ
02/10

()2

()0598
()8

00811111
2102

اٌمّ١ح اٌؼادٌح
()5

اٌرغ١ش ف ٟاٌمّ١ح
اٌؼادٌح خالي ػاَ
ِ( 2102ىاعة اٚ
خغائش ز١اصج)

اٌمّ١ح اٌؼادٌح

0

542848111

1

0

11011111

1

0

511214111

1

0111111111

1
1
1
1

542848111

0

11011111

0

11011111

511214111

0

()9

511214111

0111111111

0

0111111111

0

25111111

0

25111111

0

25111111

299821155
0991222

0
0

299821155
0991222

0
0

299821155
0991222

ات أسعار الفائدة الثابتة:

 1.421 =580225 0دٕ٠اس×  914004عٍِ ُٙى١ح اٌّصشف ٌؼاَ  2100ف٘ ٟزٖ اٌششوح.
 1.201 = 522954 2دٕ٠اس × ( 914004عٌ ُٙؼاَ  84982 + 2100ع ُٙششاء خالي ػاَ  2102تغؼش  0دٕ٠اس ٌٍغ) ُٙ
 9.811 = 2814101 1دٕ٠اس ×  0821112عٍِ ُٙى١ح اٌّصشف ٌؼاَ  2100ف٘ ٟزٖ اٌششوح.
 2 = 00811111 8دٕ٠اس × ( 0821112عٌ ُٙؼاَ  091122 + 2100ع ُٙششاء خالي ػاَ  2102تغؼش  0دٕ٠اس ٌٍغ)ُٙ
 5اشرش ٜاٌّصشف  24222111ع ُٙتغؼش  0دٕ٠اس ٌٍغ ُٙخالي ػاَ  2102اظ١فد اٌ ٝاٌمّ١ح اٌؼادٌح.
 9اشرش ٜاٌّصشف  022292111ع ُٙتغؼش  0دٕ٠اس ٌٍغ ُٙخالي ػاَ  2102اظ١فد اٌ ٝاٌمّ١ح اٌؼادٌح.
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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
عدـ تعاممو بالسندات في الوقت الحاضر سواء المتعمقة بنشاط التمويػؿ او االسػتثمار  ،والػذي

يعػػد م ػػف االنشػػطة االس ػػتثمارية المتميػ ػزة الت ػػي تمارسػػيا المص ػػارؼ العالميػػة .فعم ػػى الػػرغـ م ػػف

السماح لو التعامػؿ بالسػندات داخػؿ العػراؽ وخارجػو وفقػا لمقػوانيف والتعميمػات (تعميمػات رقػـ 4

لسنة  :2111المػادة –  – 16اوالً) (قػانوف الشػركات الع ارقػي رقػـ  21لسػنة  1997المعػدؿ :

المادة  )83 ،77إال انو ال يمارس ىذا النشاط بسبب :

 -1اعتماده في تمويؿ نشاطو عمى امواؿ المالكيف ،ومف المؤشرات الدالة عمى ذلؾ اتساع
فجوة اسعار الفائدة .اذ تبمغ الفائدة المدفوعة عمى حسابات التوفير  %5والفائدة المستممة
عف الحسابات الجارية المدنية (السحب عمى المكشوؼ) . %15

 -2تمتعو بدرجة عالية مف السيولة مؤشر عمى عدـ حاجتو لموارد خارجية (القروض)
لتمويؿ نشاطو فضالً عف داللتو عمى عدـ استثمار النقدية المتاحة لو بكفاءة  ،اذ تبمغ
نسبة السيولة (النقود/الحسابات الجارية والودائع) . %78

 -3ال يتشجع المصرؼ عمى االستثمار بالسندات خارج العراؽ وذلؾ بسبب ارتفاع مستوى
اسعار الفائدة داخؿ العراؽ عف مستويات أسعار الفائدة العالمية .اذ يبمغ سعر الفائدة

االساس لمبنؾ المركزي العراقي  %6بينما يبمغ سعر الفائدة االساس لبنؾ االحتياطي

الفيدرالي االمريكي  %1.25والبنؾ المركزي االوربي  %1.5والبنؾ المركزي البريطاني

 %1.5والبنؾ المركزي الياباني  % 1-1.11لعاـ  . 2112وتتكوف غالبية استثمارات
المصرؼ مف االستثمار بحواالت خزينة العراؽ والتي ال تزيد مددىا عمى  6اشير*،

وسندات ديف الحكومة العراقية لمدة  6اشير ،واالئتماف النقدي (الحسابات الجارية المدينة

والقروض الممنوحة لمدة سنة) ،وجميع ىذه االستثمارات قصيرة االجؿ  ،وال تتعرض الى

ِ ماتالخ ِغ اٌغ١ذج ٔاد٠ح اعّاػ ً١اتشاِ٘ ُ١ذ٠شج اٌسغاتاخ ٚاٌغ١ذج ٠غش ٜسد٠ف ِذ٠شج لغُ االئرّاْ..
 *زٛاالخ خضٕ٠ح اٌؼشاق ٚاٌر ٟذؼشف تسٛاالخ اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال ٟ٘ ٟازذٚ ٜعائً اٌغ١اعح إٌمذ٠ح
ٌٍثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال ٟ٘ٚ . ٟتّثاتح عٕذاخ ٌٚىٓ ذرذاٚي فمػ ت ٓ١اٌثٕه اٌّشوضٚ ٞاٌّصاسف اٌؼشال١ح
ٚال ٠غّر ترذاٌٙٚا ف ٟاالعٛاق فعالً ػٓ ػذَ اٌغّاذ ٌّاٌىٙ١ا تث١ؼٙا خالي اٌّذج اٌّسذدج ٌٙا  1ا9 ٚ
اشٙش ٠ٚ .رُ ذسذ٠ذ لّٙ١ا ٚاعؼاس فائذذٙا ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشالٚ ٟفما ٌّضاد ٕ٠ظّٗ ٌٙزا اٌغشض.
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مخاطر القيمة العادلة ،وذلؾ الف التغيرات الحاصمة في اسعار الفائدة التصؿ الى

مستويات اسعار الفائدة المحمية .فعمى سبيؿ المثاؿ االستثمار الميمي لمدة  7اياـ في

البنؾ المركزي العراقي سعر فائدتو  %4بينما سعر فائدة ليبور لعممة الدوالر استحقاؽ 7

اياـ ىي  ،%1.189وحواالت البنؾ المركزي العراقي لمدة  3اشير سعر فائدتيا بمعدؿ

 %5.25بينما سعر فائدة ليبور لعممة الدوالر استحقاؽ  3اشير ىي بمعدؿ ،%1.431
ويمنا المصرؼ قرض سنوي بالدوالر بسعر فائدة  ، %7.5ويمنا سحب عمى المكشوؼ

بالدينارالعراقي بسعر فائدة  %15بينما سعر فائدة ليبور لعممة الدوالر استحقاؽ سنة

واحدة ىي  %1.113لعاـ .)www.global-rates.com( )www.cbi.iq( 2112

كما يمنا المصرؼ قروضاٌ بالدينار العراقي لمدة  3-2سنة بسعر فائدة . %9

ثانيا :مخاطر التدفق النقدي:

اليتعػرض مصػػرؼ بغػػداد فػػي الوقػػت الحاضػػر الػى ىػػذا النػػوع مػػف المخػػاطر بسػػبب سياسػػة

البنؾ المركزي العراقي مف ناحية:

أ -تثبيت سعر الفائدة ،مما يؤدي الػى اف تكػوف عمميػات االقػراض المحميػة عمػى اسػاس الفائػدة
الثابتة فقط وعدـ التعامؿ بالفائدة المتغيرة.

ب -ارتفػػاع مسػػتوى اسػػعار الفائػػدة المحميػػة عػػف مسػػتويات اسػػعار الفائػػدة العالميػػة ،ممػػا جعػػؿ
المصرؼ ال يتشجع عمى االستثمار بالسندات خارج العراؽ .ولمتحقؽ مف صػحة ذلػؾ يمكػف
الرجوع الى البيانات المالية السنوية لممصرؼ لسنة  2012وكما ياتي:
 -1كشػ ػػؼ االسػ ػػتثمارات رقػ ػػـ

2

 .فػ ػػاذا فحصػ ػػنا ىػ ػػذا الكشػ ػػؼ الػ ػػذي يحمػ ػػؿ حسػ ػػاب

االستثمارات 15 -البالغة قيمتيا  239128148111دينار نجده يفصا عما ياتي:

أ – 1531 -اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتثمارات ماليػ ػ ػ ػ ػ ػػة قصػ ػ ػ ػ ػ ػػيرة االجػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ  /قطػ ػ ػ ػ ػ ػػاع حكػ ػ ػ ػ ػ ػػومي قيمتيػ ػ ػ ػ ػ ػػا
161281111111

العراقي لمدة  3اشير.

دينػ ػ ػػار ،تمثػ ػ ػػؿ االسػ ػ ػػتثمار بح ػ ػ ػواالت البنػ ػ ػػؾ المركػ ػ ػػزي

ب – 1536 -اسػ ػ ػػتثمارات ماليػ ػ ػػة قصػ ػ ػػيرة االجػ ػ ػػؿ  /قطػ ػ ػػاع خػ ػ ػػاص قيمتيػ ػ ػػا الدفتريػ ػ ػػة
 4115522434دينػ ػ ػػار تمثػ ػ ػػؿ االسػ ػ ػػتثمار فػ ػ ػػي اسػ ػ ػػيـ الشػ ػ ػػركات العراقيػ ػ ػػة  .وىػ ػ ػػذا
االس ػ ػػتثمار بالحقيق ػ ػػة ى ػ ػػو اس ػ ػػتثمار طوي ػ ػػؿ األج ػ ػػؿ والت ػ ػػي م ػ ػػف الص ػ ػػحيا تص ػ ػػنيفيا
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موجودات متاحة لمبيع وفقاً لػ  IFRS 7او اصوؿ مالية بالقيمػة العادلػة مػف خػالؿ

الدخؿ الشامؿ االخر وفقاً لػ . IFRS 9

ج - 1538 -استثمارات قصيرة االجؿ  /عالـ خارجي قيمتيا 73742126111
دينار وىي بالحقيقة تامينات لدى المصارؼ المراسمة لمصرؼ بغداد (مصارؼ

خارجية) بيدؼ تمشية االعتمادات المستندية المفتوحة لممصرؼ وليست ودائع

بيدؼ االستثمار (سميت مجا اًز استثمارات) ،وىذه الودائع اجميا قصير جداً
وفائدتيا متدنية جداً وتستعمؿ ىذه الفوائد لتغطية الرسوـ المترتبة عمى فتا
االعتمادات المستندية  ،وتحدد مف قبؿ المصارؼ المراسمة نفسيا بدوف اي تدخؿ

مف مصرؼ بغداد.

 -2كشؼ إيرادات االستثمارات رقـ  . 15بعد دراسة وتحميؿ ىذا الكشؼ الذي يحمؿ حساب
ايرادات االستثمارات –  46البالغة قيمتيا  16155134دينار نجد اف الرصيد االجمالي

ليذا الحساب يساوي رصيد حساب ايرادات االستثمارات المالية الداخمية –  462واف

رصيد حساب ايرادات االستثمارات المالية الخارجية –  463يساوي صفر.

ولألسباب المذكورة آنفاٌ ال يحتاج المصرؼ الى ممارسة نشاط التحوط مف مخاطر

التدفؽ النقدي في الوقت الحاضر.

ثالثا :مخاطر صافي الستثمار في عممية (وحدة) أجنبية:

يتعػػرض المصػػرؼ الػػى مخػػاطر صػػافي االسػػتثمار فػػي وحػػدة اجنبيػػة بسػػبب التغيػرات فػػي

اسػ ػػعار الصػ ػػرؼ االجنبػ ػػي الجاريػ ػػة فػ ػػي السػ ػػوؽ عنػ ػػدما يقػ ػػوـ بترجمػ ػػة البيانػ ػػات الماليػ ػػة لموحػ ػػدة
األجنبية المستثمر فييا (فرع بيروت) مف عممتيا الوظيفة إلى العممة الرئيسية لممصرؼ.
الجزء الثاني/تطبيق اإلطار المقترح عم مصرف بغذداد

وفقاٌ لإلطار المقترح الذي تـ إعداده ،والزيارات الميدانية التي قاـ بيا الباحثاف لمصرؼ

بغداد ،واطالعيما عمى الحسابات والبيانات المالية لعاـ  ،2012والمقابالت الشخصية التي

أجروىا مع الموظفيف ذوي العالقة ،فيما ياتي تطبيقاٌ ليذا اإلطار عمى مصرؼ بغػداد.

أولٌ :محاسبة تحوط القيمة العادلة

ِ ماتٍح ِغ اٌغ١ذج عش ٜسػذ ػٕاد ِذ٠شج لغُ اٌثٕٛن اٌّشاعٍح تراس٠خ .2101/8/22
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اوضحت ىذه الدراسة باف المصرؼ يتعرض الى مخاطر القيمة العادلة بسبب التغيرات

في اسعار االسيـ الجارية في السوؽ .ويصنؼ المصرؼ االسيـ التي يمتمكيا بانيا

استثمارات مالية قصيرة األجؿ /قطاع خاص –  1536إال انو في الحقيقة ىذه االستثمارات

طويمة األجؿ  /قطاع خاص  1526 -اشتراىا المصرؼ منذ مدة زمنية طويمة فضالً عف
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

لمكفاالت المصرفية وشركة أمواؿ لمخدمات المصرفية االلكترونية وغيرىا ،والتي يسمييا

المصرؼ حالياً بالشركات الكبيرة  .ولذا مف الصحيا او الواجب عدىا استثمارات طويمة

األجؿ وتصنيفيا موجودات (استثمارات) متاحة لمبيع وفقاً لػ  IAS 39أو موجودات بالقيمة
العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ اآلخر وفقاً لػ  . IFRS 9وعمى الرغـ مف اف  IAS 39ال
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

االسيـ عمى كؿ بند او شركة منفردة مف الشركات المكونة لممحفظة فضالً عف صعوبة قياس
فاعمية التحوط لكؿ شركة منفردة مف الشركات المكونة لممحفظة ( IAS 39, 2008:

 ، )par.83,84والذي يراه الباحثاف بانو إجراء (استثناء) صحيا



 ،وتعد حالة محفظة

اسيـ مصرؼ بغداد خير دليؿ عمى صحة ما ذىب إليو مشرع المعيار .اذ تظير ىذه

المحفظة مف مجموع  21شركة مساىمة انخفضت القيمة العادلة (القيمة السوقية) لػ 5
شركات وارتفعت لػ  5شركات وحافظت  11شركة عمى قيمتيا خالؿ عاـ  ،2012واف

الشركات الػ  5التي ارتفعت قيمتيا العادلة ىي التي ادت الى ارتفاع القيمة االجمالية لمحفظة
المصرؼ ،وىذا يعد دليؿ موضوعي عمى صعوبة توزيع تغير القيمة العادلة االجمالي

لمحفظة االستثمار عمى كؿ شركة منفردة مف الشركات المكونة لممحفظة لختالف السموك

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



ػذٖ اٌثازثاْ إ خشاء اعرثٕائ ٟالْ اٌّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح عّسد تاٌرسٛغ اٌىٌٍ ٟساالخ ِؼٕ١ح ِٕٙٚا ِسفظح
اٌغٕذاخ ِٓ اٌّخاغش إٌاخّح ػٓ ذغ١ش عؼش اٌفائذج ،) IAS 39, Revised 2004 : Par. AG114) :
ٚصاف ٟاالعرثّاس فٚ ٟزذج أخٕث١ح ِٓ اٌّخاغش إٌاخّح ػٓ ذغ١ش عؼش اٌصشف األخٕث.ٟ
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سيعامؿ الباحثاف محفظة االستثمار وكانيا شركة واحدة الغراض الدراسة فقط (اي اجراء

تحوط كمي) مف اجؿ عدـ تكرار إجراء عممية التحوط عمى عدد الشركات المكونة لمحفظة
المصرؼ ،كما اف الباحثاف لـ يقتص ار عممية التحوط عمى الشركات التي انخفضت قيمتيا

العادلة او السوقية وعددىا  ،5وذلؾ الف استقرائيما التجاىات تحركات اسعار االسيـ في
سوؽ العراؽ لالوراؽ المالية خالؿ عاـ  2112ىي سمبية او غير مرغوب بيا ،وىذا ما حدث

فعالً بدليؿ انخفاض مؤشر السوؽ مف  136.13نقطة في  2112/1/1الى 122.133
نقطة في  ، 2112/12/31فضالً عف كوف غالبية الشركات انخفضت قيمتيا العادلة (اي
حققت خسارة) بتاريخ  6/31عندما انخفض مؤشر السوؽ الى  116.15نقطة وىو ادنى

مستوى لو خالؿ العاـ.

وفيمػػا يػػاتي عمميػػة تحػػوط القيمػػة العادلػػة ضػػد المخػػاطر التػػي يتعػػرض ليػػا مصػػرؼ بغػػداد

الناجمة عف تغير اسعار االسيـ التي يمتمكيا:

فػػي  2112/1/1بمغػػت القيمػػة الدفتريػػة (القيمػػة المسػػجمة) السػػتثمار مصػػرؼ مصػػرؼ

بغػػداد فػػي محفظػػة االسػػيـ  3898139637دينػػار والبػػالغ عػػددىا  3837283778سػػيـ.
ويصنؼ المصرؼ حالياً ىذه االداة بانيا استثمارات متاحة لمبيع وفقاً لػ  IAS39او استثمارات
بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ االخر وفقاً لػ  . IFRS9ولغرض التحوط مف مخاطر

القيمة العادلة بسبب التغيرات في اسػعار االسػيـ خػالؿ عػاـ  ، )7(2112فػي  3/1نفتػرض اف

المصػػرؼ قػػاـ بش ػراء خيػػار بيػػع امريكػػي  put optionعمػػى اسػػيـ محفظػػة المصػػرؼ ،ودفػػع
عالوة خيار البيع (سعر حؽ خيار البيع)  251111دينار .ىذا الخيار يعطي الحؽ لمصرؼ
بغداد ببيػع السػيـ الواحػد فػي المحفظػة بسػعر  1.116دينػار خػالؿ مػدة العقػد التػي تنتيػي فػي

 .)8(2112/12/31وفيمػػا يػػاتي سػػعر السػػوؽ لسػػيـ محفظػػة المصػػرؼ والقيمػػة الزمنيػػة لخيػػار

البيع في التاريخ المناسب:

 2خالي ػاَ  2102أخفعد اعؼاس غاٌث١ح اع ُٙاٌششواخ اٌّذسخح ف ٟعٛق اٌؼشاق ٌالٚساق اٌّاٌ١ح،
ٚأخفط ِؤشش اٌغٛق  019.11 ِٓ Isx.price indexف 0/0 ٟاٌ 022.111 ٝفٚ 1/10 ٟاٌٝ
 009.15ف 9/11 ٟثُ تذأ ٠غرشخغ تؼط خغائشٖ فاسذفغ اٌ 002.82 ٝف 002.02ٚ 2/11 ٟفٟ
 025.12 ٚ 01/10ف. )www.isx-iq.net( 02/10 ٟ
 0.109 4دٕ٠اس ِؼذي اٌمّ١ح اٌذفرش٠ح ٌغ ُٙاٌّسفظح =  1424112912دٕ٠اس ÷  1412241224ع.ُٙ
70

يجهت دراساث يحاسبيت و يانيت _ انًجهذ انثايٍ _ انعذد _ 25
انفصم انزابع _ نسُت 2102
اإلبالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط من
المخاطر السوقية وفقاً لممعايير المحاسبية الدولية

وقػػد صػػمـ خيػػار البيػػع لكػػي يكػػوف اداة تحػػوط ضػػد مخػػاطر التغيػػر فػػي اسػػعار اسػػيـ المحفظػػة

(البنػػد المحػػوط)  ،وكػػاف التحػػوط فعػػاالً  .اف اداء المشػػتقة يعطػػي الحػػؽ لمصػػرؼ بغػػداد ببيػػع
اسػػيـ المحفظػػة بسػػعر  1.116دينػػار خػػالؿ مػػف العقػػد  .فػػاذا ارتفػػع السػػعر الجػػاري فػػي السػػوؽ

لسيـ المحفظة عف سعر الخيار (سعر السوؽ لمسػيـ بتػاريخ تكػويف او الػدخوؿ بالعقػد )3 / 1
فالشػ ػػركة سػ ػػوؼ ال تنفػ ػػذ عقػ ػػد الخيػ ػػار وتتحمػ ػػؿ تكمفػ ػػة عػ ػػالوة الخيػ ػػار فقػ ػػط ،وبالمقابػ ػػؿ يحقػ ػػؽ

المص ػػرؼ مكاس ػػب م ػػف جػ ػراء ارتفػ ػػاع القيم ػػة العادلػػػة الس ػػيـ المحفظػػػة  .واذا انخف ػػض الس ػػعر

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

إف االجػ ػراءات الالزمػػة لمحاسػػبة تحػػوط القيم ػػة العادلػػة بػػافتراض اف الخيػػار امريك ػػي (اي

يسما بالبيع خالؿ مف العقد) ىي :

()11

في  2112/2/1نجعؿ حساب خيار البيع – موجود (الموجودات االخرى)

مديناٌ

بمبمغ  2500000دينار حيث يمثؿ قيمة شراء خيار البيع وبالمقابؿ نجعؿ حساب نقد في

الصندوؽ ) (181دائناٌ بالمبمغ نفسو .

وفي  6/31نجعؿ حساب خسائر حيازة خيار البيع (بياف دخؿ) مديناٌ بمبمغ

150000دينار

) )150000- 250000حيث يمثؿ االنخفاض الحاصؿ في القيمة الزمنية لخيار البيع،

وبالمقابؿ نجعؿ حساب خيار البيع – موجود (الموجودات االخرى) دائناٌ بالمبمغ نفسو لتعديؿ
اٌراس٠خ
9/11
02/10

عؼش اٌغٛق ٌغ ُٙاٌّسفظح
0
()2
0.011

اٌمّ١ح اٌضِٕ١ح ٌخ١اس اٌث١غ
011
1

القيمة العادلة لخيار البيع بمقدار االنخفاض الحاصؿ في قيمتو الزمنية .كما نجعؿ حساب

خسائر حيازة استثمارات متاحة لمبيع (كشؼ دخؿ)()11مديناٌ بمبمغ 61396540
ِ 0.011 2ؼذي اٌمّ١ح اٌغٛل١ح ٌغ ُٙاٌّسفظح =  8592214292دٕ٠اس ÷  8188299525عُٙ
 01ذؼشض اٌّشرماخ اٌّاٌ١ح تٕذا ِغرمال ظّٓ اٌّٛخٛداخ االخش ٜا ٚاٌّطٍٛتاخ االخش ٜف ٟت١اْ اٌّشوض
اٌّاٌ.ٟ
 00ػٍٚ ٝفك اٌّؼا٠ش اٌّساعث١ح اٌذ١ٌٚح ٠فرشض االفصاذ ػٕٙا ف ٟوشف اٌذخً اٌشاًِ االخش ٌٚىٓ تغثة
ذطث١ك ِساعثح اٌرسٛغ ذُ ذؼد ً١االػرشاف تٙا ٚاٌرمش٠ش ػٕٙا ف ٟوشف اٌذخً (زغاب االستاذ أٚ
اٌخغائش).
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حيث يمثؿ االنخفاض الحاصؿ في القيمة

دينار]([)3837283778 × )1-1.116

العادلة لالسيـ المتاحة لمبيع ،وبالمقابؿ نجعؿ حساب استثمارات متاحة لمبيع دائناٌ بالمبمغ
نفسو لتعديؿ القيمة العادلة لتمؾ االسيـ بمقدار ىذا االنخفاض .كذلؾ نجعؿ حساب خيار

البيع – موجود(الموجودات االخرى) مديناٌ بمبمغ  61396540دينار لتعديؿ القيمة العادلة

لخيار البيع الناجمة عف المكاسب التي حققيا الخيار ،وبالمقابؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة

خيار البيع (كشؼ دخؿ) بالمبمغ نفسو.

وفي  2112/12/31نجعؿ حساب خسائر حيازة خيار البيع مديناٌ بمبمغ

100000دينار ) )0 -100000حيث يمثؿ االنخفاض الحاصؿ في القيمة الزمنية لخيار
البيع ،وبالمقابؿ نجعؿ حساب خيار البيع – موجود دائناٌ بالمبمغ نفسو لتعديؿ القيمة العادلة

لخيار البيع .كما نجعؿ حساب استثمارات متاحة لمبيع مديناٌ بمبمغ  498846891دينار

]( )12([)3837283778 ×)1- 1.131لتعديؿ القيمة العادلة لالسيـ المتاحة لمبيع الناجمة
عف المكاسب التي حققتيا ،وبالمقابؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة استثمارات متاحة البيع

بالمبمغ نفسو .كذلؾ نحمؿ حساب خسائر حيازة خيار البيع بمبمغ 61396541دينار(-1
 ،)61396541وبالمقابؿ نجعؿ حساب خيار البيع – موجود دائناٌ بالمبمغ نفسو لتعديؿ
القيمة العادلة لخيار البيع الناجمة عف الخسارة التي حققيا خيار البيع.

اما البنود التي يتـ االفصاح عنيا في البيانات المالية (اي تاثير التحوط مف مخاطر

القيمة العادلة عمى البيانات المالية) فيي :

بياف الدخؿ (حساب االرباح او الخسائر) الجزئي

251111

 437451351مكاسب حيازة استثمارات

خسائر حيازة خيار البيع

 437211351صافي التاثير عمى الدخؿ

02

متاحة لمبيع

ذُ ذمش٠ة االسلاَ ٌٍررطاتك ِغ اٌث١أاخ اٌّاٌ١ح ٌّصشف تغذادٚ ،عثة رٌه ٘ ٛذمش٠ة عؼش اٌغ ُٙفٟ
اٌغٛق ف 02/10 ٟاٌ 0.011 ٝدٕ٠اس.
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بياف المركز المالي الجزئي
()251111

النقود

 437451351االستثمارات المتاحة لمبيع

 437211351صافي التاثير عمى الدخؿ

ثانياٌ :محاسبة تحوط صافي الستثمار في عممية (وحدة) اجنبية

مصػػرؼ بغػػداد لديػػو اسػػتثمار فػػي فرعػػو ببيػػروت .فػػي  2112/1/1بمػػغ رصػػيد حسػ ػاب

االسػ ػػتثمار الخػ ػػارجي الطويػ ػػؿ االجػ ػػؿ ( )1528فػ ػػي ذلػ ػػؾ الفػ ػػرع  7761194129.85دينػ ػػار

( 1171 × $6633499.17دينار)  .ولممحافطػة عمػى قيمػة صػافي االسػتثمار مػف مخػاطر
التعرض لتغيرات سعر صرؼ العمالت االجنبية  ،نفترض اف مصػرؼ بغػداد دخػؿ بعقػد آجػؿ

بموجبػػو يبي ػػع المص ػػرؼ دوالر امريك ػػي ال ػػى س ػػتي بنػػؾ نيوي ػػورؾ (أح ػػد فروع ػػو الم ارس ػػمة) وفقػ ػاً
لمشروط اآلتية:
ششٚغ اٌؼمذ االخً
ذاس٠خ االترذاء
ذاس٠خ االٔرٙاء
االغشاف اٌّرماتٍح
ِصشف تغذاد
عر ٟتٕه ٔٛ٠ٛ١سن
عؼش اٌصشف ا٢خً
ذغ٠ٛح اٌؼمذ

2102/2/0
2101/0/10
ِصشف تغذاد ٚعر ٟتٕه ٔٛ٠ٛ١سن
٠ث١غ $9911511
٠شرش$9911511 ٞ
 0021دٕ٠اس ػشالٟ
دفغ ٔمذ ٞػٍ ٝاعاط صافٟ

عمى وفؽ اداء العقد مثالً يستمـ مصرؼ بغداد  5دينار عػف كػؿ دوالر مبػاع اذا انخفػض

سػعر الصػرؼ الجػاري (الفػوري) لمػدوالر امػػاـ الػدينار الػى  1165دينػار ،وبػذلؾ فػاف انخفػػاض

سػػعر الصػػرؼ سػػيكوف ت ػػاثيره ايجػػابي وسػػيحقؽ المصػػرؼ ربحػ ػاً يسػػاعده عمػػى معادلػػة مبم ػػغ
الخسارة الناجمة عف انخفاض قيمة صافي االستثمار بسػبب ارتفػاع قيمػة الػدينار الع ارقػي امػاـ

الػ ػػدوالر االمريكػ ػػي .واذا ارتفػ ػػع سػ ػػعر الصػ ػػرؼ الجػ ػػاري أو الفػ ػػوري الػ ػػى  1181دينػ ػػار ،يػ ػػدفع
مصرؼ بغداد  11دينار عف كؿ دوالر وبذلؾ يحقؽ خسارة ،وىذه الخسارة يتـ معادلتيا بالربا
المتحقػػؽ مػػف جػػراء ارتفػػاع قيمػػة صػػافي االسػػتثمار (صػػافي الموجػػودات) بسػػبب ارتفػػاع سػػعر

صػػرؼ الػػدوالر االمريكػػي  .وىكػػذا فػػاف اداء (مكسػػب او خسػػارة) المشػػتقة يسػػاعد عمػػى معادلػػة
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
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بسػػبب التغي ػرات فػػي سػػعر صػػرؼ الػػدوالر الجاريػػة فػػي السػػوؽ ،والمحافظػػة عمػػى قيمػػة صػػافي

االستثمار.

اف نتيجػػة نشػػاط فػػرع بيػػروت لعػػاـ  2112ىػػو تحقيقػػو لخسػػارة قػػدرىا 2127211671

دينار ( ،)$1738194ولكف ىػذه الخسػارة لػـ يخفػض بيػا رصػيد ىػذا الحسػاب (اي لػـ يظيػر
تاثيرىػ ػػا عمػ ػػى رصػ ػػيد ىػ ػػذا الحسػ ػػاب) بسػ ػػبب اف تعميمػ ػػات البنػ ػػؾ المركػ ػػزي المبنػ ػػاني ال تسػ ػػما
لممصارؼ االجنبية العاممة في لبناف تنزيؿ الخسائر التي تحققيا مػف جػراء ممارسػتيا لنشػاطيا

مف رؤوس امواليا ،لذا لجا المصرؼ الى تخفيض تمؾ الخسارة مف الفائض المتراكـ (االرباح
غير الموزعة) لممصرؼ وفقاً لكشؼ االحتياطيات رقـ  11لسنة .2112

وفيما يػاتي كشػؼ يوضػا كيفيػة احتسػاب الخسػارة الناجمػة عػف انخفػاض سػعر الصػرؼ

االجنبي والتي ادت الى انخفاض قيمة صافي االستثمار:

كشؼ ( ) 3تسوية (احتساب فرؽ) ترجمة العممة األجنبية لفرع بيروت لعاـ 2112
اٌرفاصً١

صاف ٟاٌّٛخٛداخ 2102/0/0
اٌرغ١ش ف ٟصاف ٟاٌّٛخٛداخ:
ــ صاف ٟخغاسج ػاَ 2102
فشٚلاخ ذشخّح اٌؼٍّح األخٕث١ح (ذغ٠ٛح اٌٍّى١ح)

دٚالس اِش٠ىٟ

(*)

9911822.02
1

عؼش اٌصشف
(اٌداس)ٞ
0021

2290028122.45

ــ
0099

1
()29511229.94

دٕ٠اس ػشالٟ

ِماتٍح ِغ اٌغ١ذ ػادي اٌسغ ْٛػعِ ٛدٍظ االداسج ٚسئ١ظ ٌدٕح ِشاخؼح اٌسغاتاخ تراس٠خ

.2101/5/9
(*) تاٌشغُ ِٓ اْ اٌؼٍّح اٌٛظ١ف١ح ٌفشع ت١شٚخ ٘ ٟاٌٍ١شج اٌٍثٕأ١ح اال اْ سص١ذ زغاب االعرثّاس ف٘ ٟزا
اٌفشع ِم َٛتاٌذٚالس ف ٟعدالخ ِصشف تغذاد ،ار ٠شعً فشع ت١شٚخ ِ١ضاْ ِشاخؼرٗ اٌِ ٝصشف تغذاد
ذظٙش ف ٗ١اٌسغاتاخ ِمِٛح تاٌٍ١شج اٌٍثٕأ١ح ٚاٌذٚالس االِش٠ى ٟفعالً ػٓ ذشخّرٙا اٌ ٝاٌذٕ٠اس اٌؼشال ٟػٍٝ
اعاط عؼش صشف اٌذٚالس االعاط اٌّثثد ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشالٚ ٟاٌّؼرّذ ِٓ لثً ِصشف تغذاد .
وزٌه ِصشف تشلاْ اٌى٠ٛر ٟتٛصفٗ ششوح لاتعح ٌذ ٗ٠اعرثّاساخ ِرٕٛػح ف ٟدٚي ِرؼذدج ٠طاٌة خّ١غ
اٌششواخ اٌراتؼح ٌٗ (ٚاٌر ٟذخرٍف ػّالذٙا اٌٛظ١ف١ح) تاػذاد ِٛاصِ ٓ٠شاخؼرٙا تاٌذٚالس ٌ١رغٕ ٌٗ ٝذشخّرٙا
اٌ ٝاٌذٕ٠اس اٌى٠ٛر ٟتٙذف اػذاد اٌث١أاخ اٌّاٌ١ح اٌغٕ٠ٛح ٌٗ تاٌذٕ٠اس اٌى٠ٛر ٟتؼذ٘ا ػٍّح اٌؼشض ٚفماً ٌٍّؼا١٠ش
اٌّساعث١ح اٌذ١ٌٚح ،االِش اٌز ٞزذا تاٌثازث ٓ١اٌ ٝاػرّاد٘ا ف ٟاٌذساعح ٌىٙٔٛا اٌّؼرّذج سعّ١ا ً ف ٟعدالخ
ِصشف تغذاد.
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صاف ٟاٌّٛخٛداخ 2102/02/10
9911822.02

2218991111.02

وفيما ياتي كشؼ يبيف سعر الصرؼ الجاري والقيمة العادلة لمعقد االجؿ ومكسب او خسػارة

العقد االجؿ (اي مقدار التغير في القيمػة العادلػة لمعقػد االجػؿ) فػي تػواريخ مالئمػة ،وبػافتراض
سعر فائدة سنوي  %12او شيري :)**( %1
اٌراس٠خ
2102/2/0
2102/9/11
2102/02/10
2101/0/10

عؼش اٌصشف اٌداس( ٞاٌفٛس)ٞ



0021
0099
0099
0099

اٌمّ١ح اٌؼادٌح ٌٍؼمذ
االخً
1
()01
28284280
()08
29220242
()05
29518111

ِىغة ا ٚخغاسج اٌؼمذ
االخً
1
28284280
()09
0522589
()02
292201

أمػػا اإلجػراءات الالزمػػة لمحاسػػبة تحػػوط صػػافي االسػػتثمار فػػي عمميػػة أجنبيػػة فسػػتكوف

كاآلتي :

في  2112/2/1ال يسجؿ أي قيد في تاريخ الشراء بسبب عدـ دفع او استحقاؽ اي مبمغ

عمى مصرؼ بغداد مف جراء عممية الشراء.

وفي ( 2112/6/31تاريخ البيانات المالية المرحمية) نجعؿ حساب العقد اآلجؿ – موجود

مديناٌ بمبمغ  24748741دينار لتعديؿ القيمة العادلة لمعقد اآلجؿ الناجمة عف المكاسب التي

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

(**)

ّٕ٠ر ِصشف داس اٌغالَ اٌؼشال ٟفائذج  %0ػٍ ٝاٌٛدائغ اٌثاترح اٌشٙش٠ح.

 عؼش اٌصشف اٌداس( ٞاٌفٛسّ٠ )ٞثً عؼش اٌصشف االعاط اٌّثثد ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشالٟ
ٚاٌٛاخة اعرؼّاٌٗ ِٓ لثً اٌششواخ اٌؼاٍِح ف ٟاٌؼشاق ػٕذ ِضاٌٚرٙا إٌشاغ االلرصادٌّ . ٞض٠ذ ِٓ
اٌرفاص ً١اٌشخٛع اٌ ٝاٌرماس٠ش اٌغٕ٠ٛح ٌٍثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال.ٟ
)6633500  (1166  1170
)01
)= 28284280 (01
7
)(1  0.01
)6633500  (1166  1170
 26271287
)(1  0.01

()2

)9911511 × )0099 – 0021( = 29518111 (05
28284280

)09
) 29220242 = 0522589 ( 09ـــ
)(02
) 29518111 = 292201 02ـــ 29220242
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()18

بالمبمغ نفسو .مع األخ بالحسبان وجو إثبات مثل ى ا القيد كمما يقوم المصرف

بإعداد القوائم المالية المرحمية.

وفي ( 2112/12/31تاريخ البيانات المالية السنوية) نجعؿ حساب العقد اآلجؿ – موجود

مديناٌ بمبمغ  1522546دينار لتعديؿ القيمة العادلة لمعقد اآلجؿ الناجمة عف المكاسب التي

حققيا ،وبالمقابؿ نحمؿ حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ( دخؿ شامؿ آخر) بالمبمغ نفسو.

كما نجعؿ حساب فروقات ترجمة العممة األجنبية ( دخؿ شامؿ آخر) مديناٌ بمبمغ

 26533997دينار حيث يمثؿ الخسارة الناجمة عف ترجمة البيانات المالية السنوية

لالستثمار الخارجي ،وبالمقابؿ نجعؿ حساب االستثمار الخارجي الطويؿ األجؿ ( )1528

دائناٌ بالمبمغ نفسو لتعديؿ قيمتو العادلة الناجمة عف ىذه الخسارة.

إف تاثير القيود أعاله عمى البيانات المالية لمصرؼ بغداد لسنة  2112ستظير كما

ياتي:

ت١اْ اٌذخً اٌشاًِ اٌدضئٌ ٟؼاَ 2102
صاف ٟاٌذخً (صاف ٟاٌشتر أ ٚاٌخغاسج)
تٕٛد اٌذخً اٌشاًِ األخش: ٜ
()02
ِىاعة ز١اصج اٌؼمذ االخً
فشٚلاخ ذشخّح اٌؼّالخ االخٕث١ح
إخّاٌ ٟاٌذخً اٌشاًِ ا٢خش اٌدضئٟ
إخّاٌ ٟاٌذخً اٌشاًِ اٌدضئٟ

xxxxxx
29220242
()29511222
()292201
()292201

بياف المركز المالي الجزئي في 2112/12/31
الموجودات
( )26533997االستثمارات

 26271287الموجودات االخرى
(المشتقات المالية)

حقوؽ المساىميف
( )26533997فروقات ترجمة العممة االجنبية
26271287

)ّ٠ (04ىٓ اعرؼّاي ِف َٛٙزمٛق اٌّغاّ٘ ٓ١تذالً ِٓ ِف َٛٙدخً شاًِ آخش.
)04

 29220242 - 02دٕ٠اس =  28284280دٕ٠اس  0522589 +دٕ٠اس
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وفي ( 2113/1/31تاريخ تسوية العقد اآلجؿ) يجعؿ حساب العقد اآلجؿ -موجود مديناٌ

بمبمغ  262713دينار لتعديؿ قيمتو العادلة حيث يمثؿ المكاسب التي حققيا ىذا العقد،
وبالمقابؿ تحميؿ حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ(دخؿ شامؿ آخر) بالمبمغ نفسو .كما

نجعؿ حساب نقد في الصندوؽ( )181مديناٌ بمبمغ  26534111دينار( 4دينار x

 )$6633511حيث يمثؿ المبمغ المستمـ عف بيع العقد اآلجؿ ،وبالمقابؿ يجعؿ حساب العقد

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

حساب نقد في الصندوؽ ( )181مديناٌ بالمبمغ المستمـ عف بيع العقد اآلجؿ ،وبالمقابؿ نجعؿ
كؿ مف حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ ( دخؿ شامؿ آخر) دائناٌ بمبمغ  262713دينار

حيث يمثؿ المكاسب التي حققيا العقد اآلجؿ ،وحساب العقد اآلجؿ – موجود دائناٌ بمبمغ

 26271287دينار لتسويتو نيائياٌ .كذلؾ نجعؿ حساب مكاسب حيازة العقد اآلجؿ ( دخؿ

شامؿ آخر) مديناٌ بمبمغ  26534111دينار لغمؽ ىذا الحساب في نياية المدة القانونية لمعقد

اآلجؿ ،وبالمقابؿ نحمؿ حساب احتياطي القيمة العادلة بالمبمغ نفسو ،وبذلؾ تبقى ىذه

المكاسب بندا مستقالٌ ٌٌ مف بنود حقوؽ المساىميف حتى تتـ التسوية النيائية لالستثمار
االجنبي (الخارجي) ،وعندىا يتـ االعتراؼ بيا مباشرة في بياف الدخؿ(حساب االرباح او

الخسائر).

مما سبؽ نجد اف النقد المستمـ والذي يمثؿ ربا العقد االجؿ والبالغ 26534111

دينار يعادؿ كمياً ( )%111خسارة ترجمة صافي االستثمار في فرع بيروت البالغة
 26533997دينار ،وىذا يعني اف نشاط او عالقة تحوط صافي االستثمار في عممية
اجنبية كاف فعاالً ،ومكف المصرؼ مف التحوط مف تاثير خسارة ترجمة صافي الموجودات
المستثمرة في فرع بيروت عف طريؽ شراء العقد االجؿ.

ويرى الباحثاف اف التاريخ المناسب النتياء العقد االجؿ يكوف في 2112/12/31

لكي تتحقؽ المعادلة الكمية ما بيف الربا الناجـ عف العقد االجؿ والخسارة الناجمة عف ترجمة

صافي االستثمار في عممية اجنبية خالؿ عاـ  2112وليس في تاريخ  ،2113/1/31إال
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إنيما اعتمدا تاريخ  2113/1/31لغرض الدراسة بيدؼ االفصاح عف العقد االجؿ في بياف

المركز المالي (الميزانية العمومية) لمصرؼ بغداد لسنة  ،2112وذلؾ النو بتاريخ انتياء
العقد تصبا قيمتو العادلة مساوية الى صفر مما يتعذر االفصاح عنو في بياف المركز

المالي.

اإلفصاح في البيانات المالية

فػػي نيايػػة السػػنة الماليػػة سػػتكوف البنػػود والمعمومػػات المحاسػػبية الواجػػب االفصػػاح عنيػػا بيػػدؼ

ت ػػوفير المعمومػ ػػات الت ػػي تمكػ ػػف مسػ ػػتعممي البيانػ ػػات الماليػػػة مػ ػػف تق ػػويـ طبيعػ ػػة (أنػ ػواع) ومػ ػػدى

المخػػاطر الناجمػػة عػػف اسػػتعماؿ األدوات الماليػػة ،وفاعميػػة المصػػرؼ فػػي إدارة ىػػذه المخػػاطر

كاآلتي:

كشف ( )4مصرؼ بغداد (شركة مساىمة خاصة)

الميزانية العامة (بياف المركز المالي) كما في /31كانوف االوؿ 2112/

رلى انكشف

رلى انذنيم
انًحاسبي
01
05
04

2
4

044
 04عذا 044

االوراق انتجاريت انًخصىيت
انمزوض وانتسهيفاث

06

انًذيُىٌ واالرصذة انًذيُت

0
2

5

لبم انتحىط

بعذ انتحىط

انُمىد
االستثًاراث
االئتًاٌ انُمذي

102210113111
221021141111

102210643111
221521164254

01045350111
023255213111

01045350111
023255213111

االرصذة انًذَيت

6

 00و02

02

01

51416152111
025341312511

انًىجىداث انثابتت
انمائًت – بانميًت انذفتزيت
(بعذ تُزيم االَذثاراث واالطفاءاث)
انًىجىداث االخزي
انًشتماث انًانيت
يجًىع انًىجىداث
انحساباث انًتمابهت
انتزاياث انزبائٍ نماء انعًهياث
انًصزفيت (بعذ تُزيم انتاييُاث)

42243041111

42243041111

ــ
021165411411

26230213
021011012064

620641140111
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3
00
1

25
22
26

1
01

200
22

02

21

يصادر انتًىيم
يصادر تًىيم لصيزة االجم
حساباث جاريت وودائع
انتخصيصاث
انذائُىٌ
يصادر تًىيم طىيهت االجم
رأس انًال انًذفىع
االحتياطياث
احتياطي انميًت انعادنت
احتياطي فزولاث تزجًت انعًالث
االجُبيت
حمىق انًساهًيٍ
يجًىع يصادر انتًىيم
انحساباث انًتمابهت
انتزاياث انًصزف نماء انعًهياث
انًصزفيت (بعذ تُزيم انتاييُاث)
نها يمابم

0146301111111
22143241111
24625331111
0112412026111

0146301111111
22002651121
24625331111
0112461443121

035111111111
22252141111
ــــــــ
ــــــــ

035111111111
22622326420
26230213
()26522113

213252141111

213622432300

0211654114111

0210110120640

620641140

620641140

جز ال يتج أز مف البيانات المالية.
تعد االيضاحات المرفقة مف  1الى  4أً

كشؼ (/)5مصرؼ بغداد (شركة مساىمة خاصة)

بياف االرباح او الخسائر لمسنة المنتيية في /31كانوف االوؿ 2112/
سلُ
اٌىشف

سلُ اٌذًٌ١
اٌّساعثٟ

01
08
05

81
88
89

09
9
02

18
12
11-10

04
04

84
82

ا٠شاداخ إٌشاغ اٌداسٞ
ا٠شاد إٌشاغ اٌخذِٟ
ا٠شاد اٌؼٍّ١اخ اٌّصشف١ح
ا٠شاد االعرثّاساخ
ِىاعة ز١اصج اعرثّاساخ ِرازح ٌٍث١غ

ذٕضيِ :صشٚفاخ إٌشاغ اٌداسٞ
ِصشٚفاخ اٌؼٍّ١اخ اٌّصشف١ح
االٔذثاساخ ٚاالغفاءاخ
اٌّصشٚفاخ االداس٠ح
خغائش ز١اصج خ١اس ٌٍث١غ
فائط اٌؼٍّ١اخ اٌداس٠ح
ذعاف:اال٠شاداخ اٌرس١ٍ٠ٛح ٚاالخشٜ
اال٠شاداخ اٌرس١ٍ٠ٛح
اال٠شاداخ االخشٜ
ذٕضي:اٌّصشٚفاخ اٌرس١ٍ٠ٛح ٚاالخشٜ

79

لثً اٌرسٛغ

تؼذ اٌرسٛغ

095422111
89292008111
09055118111
ــــــــ

095422111
89292008111
09055118111
812851150

92541121111

91121821150

2949241111
1185952111
04502182111
ــــــ
10282948111

2949241111
1185952111
04502182111
251111
10282218111

10111119111

10221519150

ــــــــ
084111111
084111111

ـــــــــ
084111111
084111111
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02
21

14
12

0814515111
815922111
0488018111

0814515111
815922111
0488018111

اٌّصشٚفاخ اٌرس١ٍ٠ٛح
اٌّصشٚفاخ االخشٜ
اٌشتر لثً اٌعش٠ثح
ظش٠ثح اٌذخً %05.10

22912512111
()8514025111

11128212150
()8918819211

اٌشتر تؼذ اٌعش٠ثح

25122122111

25821295820

0258294111
21488812111
25122122111

0221501220
28029252051
25821295820

ٛ٠صع وّا :ٍٟ٠
االزر١اغ ٟاٌمأ %5(ٟٔٛصاف ٟاٌشتر)
استاذ غ١ش ِٛصػح (اٌفائط اٌّرشاوُ)

تعد االيضاحات المرفقة مف  1الى  4جزء ال يتج أز مف البيانات المالية
كشؼ ( )6مصرؼ بغداد (شركة مساىمة خاصة)

بياف الدخؿ الشامؿ لمسنة المنتيية في /31كانوف االوؿ2112 /
صاف ٟاٌذخً (صاف ٟاٌشتر)
بُىد انذخم انشايم االخزي:
ِىاعة ز١اصج اٌؼمذ االخً
فشٚلاخ ذشخّح اٌؼّالخ االخٕث١ح

لثً اٌرسٛغ
25122122111

تؼذ اٌرسٛغ
25821295820

1
1

29220242
()29511222

اخّاٌ ٟاٌذخً اٌشاًِ االخش

1

()292201

اخّاٌ ٟاٌذخً اٌشاًِ ٌٍغٕح

25122122111

25821112200

تعد االيضاحات المرفقة مف  1الى  4جزء ال يتج أز مف البيانات المالية

اإليضاحات حول البيانات المالية:
 /31كانون األول 2112 /

 -1السياسات المحاسبية اليامة
 1-1بيان اللتزام

تـ اعداد البيانات المالية وفقاً لممعػايير الدوليػة العػداد التقػارير الماليػة وقػانوف المصػارؼ

العراقية رقـ  94لسنة .2114
 2-1اساس القياس
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تػػـ اعػػداد البيانػػات الماليػػة وفق ػاً لمبػػدأ التكمفػػة التاريخيػػة ،باسػػتثناء البنػػود االتيػػة التػػي يػػتـ

قياسيا بالقيمة العادلة:
 -المشتقات المالية.

 -االستثمارات المتاحة لمبيع.

 الموجػػودات والمطموبػػات الماليػػة التػػي حػػددت بانيػػا بنػػود محوطػػة فػػي عالقػػة تحػػوط القيمػػةالعادلة المؤىمة.

 3-1العمالت الجنبية

تـ عرض البيانات المالية بالدينار العراقي بعدىا العممة الوظيفية لممصرؼ.

أ -ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية.

ب -ترجمة العمميات بالعمالت االجنبية:

المركز المالي ونتيجة النشاط لموحػدات االجنبيػة التػي لػدييا عمػالت وظيفيػة مختمفػة عػف

عممة العرض يتـ تحويميا الى عممة العرض كما ياتي:

 -1ترجمػ ػػة صػ ػػافي االسػ ػػتثمار (صػ ػػافي الموجػ ػػودات) وفقػ ػ ػاً لسػ ػػعر الصػ ػػرؼ الجػ ػػاري بتػ ػػاريخ
البيانات المالية.

 -2ترجمة صافي الربا او الخسارة وفقا لمعدؿ سعر الصرؼ االجنبي.

 -3فروؽ ترجمة العمالت االجنبية الناجمة مف ترجمة صافي االستثمار في عمميات

االجنبية ،تدرج في بياف الدخؿ الشامؿ االخر وتعرض في حقوؽ المساىميف كبند

مستقؿ في حساب احتياطي فروقات ترجمة العمالت االجنبية .وعند استبعاد عممية

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

 4-1الستثمارات المالية

يصنؼ المصرؼ استثماراتو المالية بالفئات االتية وفقاً لػ: IFRS 7

 القروض والذمـ المدنية  /قصيرة االجؿ. -متاحة لمبيع.
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تقاس االستثمارات مبدئياً بالتكمفة التي تمثؿ القيمة العادلة لمعوض النقدي المدفوع بما
في ذلؾ مصاريؼ الشراء التي تتعمؽ مباشرة بالمعامالت ،و بعد االعتراؼ المبدئي فاف
االستثمارات المصنفة متاحة لمبيع يتـ إعادة قياسيا بالقيمة العادلة .وتدرج التغيرات في القيمة

العادلة التي ال تعد جزءاً مف عالقة تحوط فعالة في الدخؿ الشامؿ اآلخر ،وتعرض في
حقوؽ المساىميف ضمف حساب احتياطي القيمة العادلة .وعند استبعادىا كميا او جزئياً فاف
التغيرات في قيمتيا العادلة يتـ تحويميا مف حساب احتياطي القيمة العادلة وادراجيا في بياف

االرباح او الخسائر.

تقاس استثمارات االسيـ المتاحة لمبيع التي ال يمكف قياس قيمتيا العادلة بشكؿ موثوؽ بو

بالتكمفة.

 -2المشتقات المالية المقتناة لد ار

ادارة المخاطر ومحاسبة التحوط.

يتعامؿ المصرؼ مع العقود االجمة والمبادالت والخيارات الدارة المخاطر الناجمة عف

التغيرات في اسعار االسيـ واسعار الفائدة واسعار صرؼ العمالت االجنبية  .وتدرج كافة

المشتقات المالية في بياف المركز المالي بالقيمة العادلة ليا والتي تساوي المكاسب او

الخسائر غير المتحققة الناتجة عف قياس قيمتيا بسعر السوؽ الجاري  .فاذا كانت نتيجة
القياس موجبة (مكاسب) تدرج كموجودات ،واذا كانت نتيجة القياس سالبة (خسائر) تدرج

كمطموبات.

اف اي مكسب او خسارة مرتبطة بمعامالت تحوط القيمة العادلة تستوفي شروط

معاممتيا محاسبيا كمعاممة تحوط يتـ تحققيا وتسجيميا عمى الفور في بياف االرباح او

الخسائر .

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

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

جزئيا.
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المحور الخامس/الستنتاجات والتوصيات

أول :الستنتاجات :Conclusions

بناء عمى ما تقدـ فقد توصؿ الباحثاف إلى االستنتاجات اآلتية:
ٌ

 .1ال يتعرض مصرؼ بغػداد في الوقت الحاضر إلى جميع أنواع المخاطر الناجمة عف
استعماؿ األدوات المالية ،وذلؾ ألسباب تتعمؽ بسياسة البنؾ المركزي العراقي مف حيث

تحديد سعر الفائدة ومستوى سعر الفائدة وليس ألسباب خاصة بو.

 .2البيانات المالية التي يوفرىا مصرؼ بغداد فائدتيا محدودة التخاذ الق اررات االقتصادية
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

االعتراؼ بالتغيرات الحاصمة عمى قيـ الموجودات والمطموبات إلى سنوات الحقة لحيف

تحققيا فعالً.

 .3القيمة العادلة ىي األساس المناسب لقياس المشتقات المالية ،وبخالفو ال يمكف أف تكوف
المشتقات المالية بنداً مف بنود الميزانية العامة وفقاً لممعايير المحاسبية الدولية.

 .4توسَّع (  )IFRS 9في استعماؿ القيمة العادلة كاساس لقياس األدوات المالية ،وقد
تعزز ذلؾ بعد صدور ( )IFRS 13لكونو سيؿ قياس القيمة العادلة.

 .5تعمؿ محاسبة التحوط عمى االعتراؼ بمكاسب وخسائر طرفي عالقة التحوط في مدة

زمنية واحدة بيدؼ معادلة تاثيرىما عمى صافي الربا أو الخسارة التي يحققيا

المصرؼ(المنشاة) ،مما يساعد عمى توفير المعمومات التي تمكف مستعممييا مف تقويـ
فاعمية المصرؼ في إدارة المخاطر السوقية التي يتعرض ليا.

 .6اإلبالغ المالي عف المشتقات المالية بوصفيا أدوات لمتحوط مف المخاطر السوقية وفقاً
لممعايير المحاسبية الدولية يوفر المعمومات األكثر نفعاً التخاذ الق اررات االقتصادية
الرشيدة ،ولذا يحقؽ اليدؼ األسمى أو الموجو لإلبالغ المالي.

ثانياٌ :التوصيات :Recommendations

في ضوء االستنتاجات التي تـ التوصؿ إلييا يوصي الباحثاف بما ياتي:
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 -1تطبيؽ اإلطار المقترح مف قبؿ مصرؼ بغداد والمصارؼ الشاممة العراقية األخرى لألسباب
اآلتية:

أ -تطبيؽ محاسبة التحوط يساعد عمى إعداد بيانات مالية تعكس فاعمية المصارؼ في إدارة

المخاطر السوقية مما يمكف مستعممييا مف تقييـ كفاءة وفاعمية المصارؼ في إدارة

المخاطر السوقية التي تتعرض ليا .

ب -التقرير المالي وفقاً لممعايير المحاسبية الدولية يوفر بيانات مالية تعبر عف الوضع المالي
الحقيقي لممصرؼ ،وتحقيؽ اإلفصاح العادؿ.

ج -اإلبالغ المالي وفق ًا لممعايير المحاسبية الدولية يزيد مف ثقة األطراؼ الخارجية المستعممة
لمبيانات المالية لممصارؼ ويشجعيـ عمى االستثمار فييا والسيما االستثمار األجنبي مما

يؤدي إلى زيادة قيمتيا السوقية.

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

معو إلى تكويف مخصص ليبوط قيمة االستثمارات النتفاء الحاجة إليو.

 -2استعماؿ المشتقات المالية البسيطة في بداية تطبيؽ اإلطار المقترح إلى أف يصؿ المصرؼ إلى
المستوى الراشد الستعماؿ المشتقات المالية المعقدة.

 -3أف يمزـ سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية المصارؼ المدرجة لديو اإلبالغ عف بياناتيا المالية
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

الماؿ.
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