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سمسمة العموش االقتصادية

دور محاسبة التحوط في تخفيض مخاطر تغيرات األسعار
يوسف العبد اهلل األحمد

قسش المحاسبة ،كمية االقتصاد ،جامعة حمب

الممخص

يه دددذ ددحا البح ددث إل ددم دابس ددة دوب محاس ددبة التح ددو
تغي دبات األسددعاب ولتحقيددر ددحا الهدددذ قدداش الباحددث بدداال
باس ددتخداش أدوات محاس ددبة التح ددو
تخفي

د د تخف ددي

مخ ددا ب

ا خمددم األدبيددات الخاصددة

د د إدابة المخ ددا ب المالي ددة ب ددكس خ دداش وأثب ددا د د

مخا ب تغيبات األسعاب (مخا ب تغيبات سعب الفائدة ،ومخا ب تغيبات سدعب

الصددبذب ب ددكس خدداك وحلددز مددص خ د س خددب
محاس ددبة التح ددو

د د إدابة وتخف ددي

المفددا يش األساسددية السددتخداش أدوات

المخ ددا ب ،وتوا ددي اله دددذ م ددص اس ددتخداش تم ددز

األدوات ،وبي دداص أعد دواا المخ ددا ب التد د تتع ددب

له ددا المع د د ت المالي ددة وكيفي ددة تغ يته ددا

بأدوات التحدو  ،ومدص ثدش إجدباق مقابعدة بديص بياعدات سدتة أخدواش نحدد المع د ت الماليدة
وتفسيب العتائج وخب

التوصيات

وت ددش التوص ددس لمعدي ددد م ددص العت ددائج م ددص أ مه ددا تت ددأثب المع د دأة محد دس الد ابس ددة

بددالمتغيبات االقتصددادية الدوليددة والمحميددة ممددا يددؤدا إلددم ت اليددد المخددا ب الت د تتعددب
لها وتسا ش أدوات التحو المتعمقة باألصدوس والخصدوش د تخفدي
استخداش أع

المخدا ب ويمثدس

ة التحو األسموب األمثس ندابة المخا ب وتقميك حجمها

وخمددك البحددث إلددم مجموخددة مددص التوصدديات الت د مددص ددأعها أص تحسددص أداق

وأببداح المع د ت الماليدة وبالتددال واددعها التعا سد
خمددم المحاسددبة خددص أع د ة التحددو

تغيبات األسعاب الت تتعب

لها

د السددور الماليدة ،وحلددز باالختمدداد

د المع د ت الماليددة ودوب ددا د تخفددي

الكممات المفتاحية :محاسبة التحو  ،مخا ب سعب الفائدة-مخا ب سعب الصبذ
وبد البحث لممجمة بتابيخ دا 1075/ 8/5
قبس لمع ب بتابيخ دا 1075/ 8/17

1

مخددا ب

د العبد اهلل األحمد

مقدمة البحث
تعد ددد المخد ددا ب الماليد ددة الصد ددفة األساسد ددية الم لمد ددة لعمد ددس المع د د ت الماليد ددة،

وتختمذ وتتعوا حه المخا ب مص مع أة إلم أخب وبحسب ع ا ها ،لحا قد بدحلت دحه
المع د ت جهددودال لمتغمددب خمددم المخددا ب الت د تواجههددا ،ا د ل خددص محاولددة الحصددوس
خمددم أكبددب قدددب ممكددص مددص األببدداح لهددحا تحددتش خميهددا أص تواجددم تمددز المخددا ب والت د

خمددم أبباحهددا األمددب الددحا توجددب خمددم المع د ت البحددث خددص ددبر وأسدداليب

تددععك

حديثددة تس دداخد ا خمددم الح ددد مددص ت ددأثيب ددحه المخددا ب خم ددم أبباحهددا وخاصددة مخددا ب
تغيد دبات األس ددعاب والتد د تتمث ددس بع دددة أعد دواا م ددص المخ ددا ب معه ددا تغيد دبات أس ددعاب الفائ دددة
وتغيدبات أسددعاب الصددبذ ،حيددث تددؤثب ددحه المخددا ب خمددم أداق المع د ت الماليددة ب ددكس

مبا ب

وتع ددد محاس ددبة التح ددو م ددص األس دداليب الحديث ددة التد د ج دداقت تمبي ددة لمت مب ددات
المع د ت الماليددة حددوس الحددد مددص تددأثيب مخددا ب تغي دبات األسددعاب خمددم أبباحهددا ،وحلددز
و ر بعاق آلية لممع ت المالية تمكعها مص ت بير مجموخة مص الخ وات التد تسداخد ا
ظمها

خمم الحماية مص المخا ب الت تعمس

مشكمة البحث

تواجددم المع د ت الماليددة د بيئددة العمددس الحديثددة مجموخددة مددص المخددا ب الت د
تح ددي به ددا والتد د ت ددؤثب خم ددم أدائه ددا وأبباحه ددا ،األم ددب ال ددحا ت م ددب البح ددث خ ددص ددبر
وأسدداليب جديدددة تسدداخد خمددم حمايتهددا والتخفيددذ مددص دبجددة المخددا ب الت د تتعددب

وبالتال تكمص م كمة البحث بما يأت

لهددا

 -7ما و دوب المخا ب المالية وخاصة مخا ب أسعاب الفائدة وأسعاب الصبذ
أداق المع ت المالية وأبباحها
حماية المع ت مص مخا ب أسعاب الفائدة

 -1ما دوب ت بير محاسبة التحو

وأسعاب الصبذ الت تحي بها

 -3ما و دوب ت بير محاسبة التحو
ومخا ب تغيبات أسعاب الصبذ
2

تخفي

مخا ب تغيبات أسعاب الفائدة
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أهداف البحث
يهدذ حا البحث إلم تحقير األ داذ اآلتية

7

أداق المع ت

بياص دوب المخا ب المالية وخاصة مخا ب تغيبات األسعاب
المالية وأبباحها

1

إيجاد معهجية تساخد المع ت المالية خمم حماية أدائها مص المخا ب المحي ة

3

مخا ب تغيبات أسعاب الفائدة

بها

تخفي

بياص دوب ت بير محاسبة التحو
ومخا ب تغيبات أسعاب الصبذ
اقتباح استخداش أدوات محاسبة التحو

4

يمكص أص تسهش

تخفي

مخا ب تغيبات األسعاب الت

تحسيص الواع التعا س لممع ت المالية

أهمية البحث

يؤثب التحبحب

السور.

أسعاب كس مص الفائدة والصبذ خامة خمم األسوار المالية

وبصفة خاصة خمم األوبار المالية ،وتعد المع ت المالية مص أكثب الق اخات تعباال

لممخا ب وحلز عتيجةل ل بيعة خمس حه المع ت والت وبات الت
العالم  ،مما أد إلم تعدد وتعوا حه المخا ب

هد ا االقتصاد

األسوار المالية

ولمواجهة حه المخدا ب ظهدب مدا يعدبذ بصدعاخة الم دتقات الماليدة لمتغ يدة أو

التحو مص أثب حه المخا ب خمم عتيجة أخمداس المع د ت الماليدة ،كدأدوات ماليدة جديددة
صداحب ظهوب دا ت اليدد ظدا بة تقمدب أسدعاب الفائددة وأسدعاب صدبذ العمد ت األجعبيدة
لغدب

تسدهيس خمميدة عقدس وتوليدع المخدا ب وكدأدوات لمتحدو والماداببة

ويسدتمد

البحث أ ميتم مص اآلت
أ قمددة األبحدداث والد ابسددات العببيددة التد تعاولددت مواددوا محاسددبة التحددو واسددتخداش
أدواتها كأدوات عالة لمتحو اد تقمبات األسعاب

ب يهتش البحث بدالتعبذ خمدم مفهدوش محاسدبة التحدو واألدوات التد تسدتخدمها د
إدابة وتخفي

مخا ب تغيبات كس مص سعب الفائدة وسعب الصبذ

3
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الدراسات السابقة
عاز العديد مص الدباسات الت ا تمت بمواوا البحث معها
 دباسة هندي ،1007،بععواص "اتجا ات المحاسبة خص اعالمخا ب المصب ية

ظس التغيبات الحديثة

ة التحو

اد

البيئة االقتصادية "

ددد ت الد ابس ددة إل ددم بي دداص أث ددب المتغيد دبات االقتص ددادية والمحمي ددة خم ددم الع ددا

المص ددب  ،وتحمي ددس المخ ددا ب المص ددب ية التد د ت ددبد د د ا ددوق تحبي ددب تج ددابة الخ دددمات
المص ددب ية ،وأس دداليب التح ددو ا ددد المخ ددا ب المص ددب ية وتقي دديش مع دداييب المحاس ددبة خ ددص

أع

ة التحو

وتوصد ددمت الد ابسد ددة إلد ددم أص البعد ددوز المص د دبية تتد ددأثب بد ددالمتغيبات االقتصد ددادية

والمحميددة ممددا أد إلددم ليددادة حجددش وعوخيددة المخددا ب المصددب ية وال يوجددد اتفددار حددوس
عوخية المخا ب المصب ية بسبب تعدد أعواخها ومستوياتها []7
ة التحو

 -دباسة محمود ،1003،بععواص "المحاسبة خص الم تقات وأع

المخا ب التباكمية والموقذ المعاصب"

مص

د ت الدباسة إلم بياص أعواا المخا ب وكيفيدة إدابتهدا ودوب الم دتقات الماليدة
إدابتها كما بيعت السمات الخاصة بالم تقات وأع

ة التحو وآثاب ا المحاسبية

وتوصددمت الد ابسددة إلددم أص الم ددتقات وأع د ة التحددو حات سددمات خاصددة لهددا
اععكاسات محاسبية كما بيعت أ مية المحاسبة خص التحو
واال صاح خعها []1

حدس الم دك ت وقياسدها

 -دباسة الشمام ،1071،بععواص " استخداش محاسبة الحماية (التحو ب

المخا ب المالية

مع ت األخماس"

إدابة

ددد ت الد ابسددة إلددم د ابسددة المخددا ب وتحديددد أعواخهددا والتعددبذ خمددم محاسددبة

التحو وبياص دوب ا
أص تخف

حماية ال بكات مص المخا ب الت تتعب

لها

وتوصددمت الد ابسددة إلددم أص اسددتخداش أدوات الحمايددة أتدداح لمع د ت األخمدداس مددص
مخا ب ا المالية []3
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 دباسة (  ،1073، )Argyro, Shackleton, Taylorبععواص :Corporate Risk Management and Hedge Accounting

محاسبة التحو وادابة مخا ب ال بكات
د ت الدباسة إلم تقييش تأثيب المحاسبة خدص الم دتقات الماليدة د مجداس إدابة

م خددا ب ال ددبكات وقيددا
األبباح

مسددتويات أعظمددة المعمومددات المحاسددبية وتأثيب ددا خمددم إدابة

ال بكات و قال لمعاييب المحاسبة الدولية

وتوصددمت الد ابسددة إلددم أص اسددتخداش أدوات المحاسددبة خددص الم ددتقات الماليددة لددم

تأثيب خمم إدابة أبباح ال بكات []4
 دباسة ( ،1074، )McCarroll, Khatriبععواص :Aligning Hedge Accounting with Risk Management

ابتبا محاسبة التحو مع إدابة المخا ب

دد ت الد ابسددة إلدم معالجددة معدداييب المحاسدبة الدوليددة ومعداييب التقددابيب الماليددة
الدولية لمفهوش محاسبة التحو وتأثيب ا خمم أع

ة إدابة المخا ب

القوائش المالية

وتوص ددمت الد ابس ددة إل ددم أص مع دداييب التق ددابيب المالي ددة الدولي ددة س ددمحت بت بي ددر

محاسبة التحو خمم أع د ة إدابة المخدا ب ولكدص دحا الت بيدر يت مدب الععايدة ال لمدة

خعد واع الخ

ومعالجة االستثمابات وتصميش العظش المحاسبية []5

ويتميز هذا البحثث بأعدم يتعداوس بيداص دوب أسداليب وأدوات محاسدبة التحدو

د

التخفيد ددذ مد ددص مخد ددا ب تغي د دبات األسد ددعاب( تغي د دبات أسد ددعاب الفائد دددة  ،وتغي د دبات أسد ددعاب
الص ددبذب وتأثيب ددا خم ددم المع د د ت المالي ددة م ددص خد د س إجد دباق مقابع ددة لمبياع ددات الخاص ددة
بتغي دبات أسددعاب الفائدددة وأسددعاب الصددبذ المسددتخبجة مددص الق دوائش الماليددة لبعددز بيبمددو

لمدة ستة أخواش (مص خاش  1009إلم خاش 1074ب

فرضية البحث

يقوش البحث خمم ب
"يوجد دوب لمحاسبة التحو

بئي

و و:
مخا ب تغيبات األسعاب"

تخفي

5

د العبد اهلل األحمد

حدود البحث
تددش د ابسددة وتحميددس البياعددات الخاصددة بتغي دبات أسددعاب الفائدددة وأسددعاب الصددبذ

باالختماد خمم القدوائش الماليدة لبعدز بيبمدو

لمددة سدتة أخدواش (مدص خداش  1009إلدم خداش

1074ب وحلز مص خ س دباسة مقابعة بيص حه السعوات وبما يخدش أ داذ البحث

منهج البحث

تش تقسيش البحث إلم جاعبيص

 -7الجاعب العظبا و يم تش استخداش المعهج االستقبائ
الدوبيات والمباجع العممية المختصة وخب

كتب

السابقة

مص خ س استقباق ما
وتحميس وتقييش الدباسات

مجاس اال تماش بالمخا ب المالية المختمفة وخاصة مخا ب تغيبات

األسعاب وأساليب التحو والحماية مص تمز المخا ب

مص خ س بياص دوب

 -1الجاعب العمم

و يم تش استخداش المعهج التحميم

محاسبة التحو

التخفيذ مص المخا ب المالية المختمفة وخاصة مخا ب

تغيبات األسعاب وحلز بإجباق مقابعة بيص بياعات ستة أخواش لبعز بيبمو
وتحميس العتائج الت تش التوصس إليها

وتفسيب

خطة البحث:

لتحقير أ داذ و باية البحث إص خ ة البحث تتامص ما يأت :

خددب

وتحمي ددس لممخ ددا ب الت د تتع ددب

له ددا المع د ت المالي ددة وبيدداص أعواخهددا

وكيفي ددة تغ يته ددا ب دداألدوات الم ددتقة التد د ي ددتش اس ددتخدامها لتخف ددي
خ د ددب

المف د ددا يش األساس د ددية الس د ددتخداش أدوات محاس د ددبة التح د ددو

تم ددز المخ ددا ب ،ث ددش
د د د إدابة وتخف د ددي

المخ ددا ب ،وتوا ددي اله دددذ م ددص اس ددتخداش تم ددز األدوات وبي دداص م ددد
التحو

اخمي ددة محاس ددبة

الحد مدص مخدا ب تغيدبات األسدعاب ،ومدص ثدش إجدباق مقابعدة بديص بياعدات سدتة

أخواش نحد المع ت المالية وتفسيب العتائج وخب
و يما يأت خب

لععاصب خ ة البحث
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الجانب النظري

أولً :ماهية األدوات المالية والمخاطر المتعمقة بها

أد عمدو وتوسدع األسدوار الماليدة دو الب ممحوظدال د تعدام

الماليدة المتعامدس بهدا د

بيعدة وعدوا األدوات

دحه األسدوار ،بعددما اعحصدب التعامدس يهدا باألسدهش والسدعدات

والتد تعتبدب أدوات تقميديدة ظهدب مدا يعدبذ بداألدوات الم دتقة كادبوبة بادتها حتميدة
التعامس مع المخا ب وادابتها
 . 1مفهوم المشتقات المالية وأنواعها

تدش االختمداد د تعبيدذ الم دتقات الماليدة خمدم مدا جداق د معداييب المحاسدبة

الماليدة ،ومدص ثدش تحديدد مختمدذ األعدواا التد أ بل دا الت بيدر العممد لهدا د األسدوار

المالية.

.1.1تعريف المشتقات المالية:

تع ددبذ األدوات المالي ددة الم ددتقة بأعه ددا خب ددابة خ ددص خق ددود مالي ددة تتعم ددر بفقد دبات

خابج الميلاعية وتتعوا حه العقود و ر بيعتها ومخا ب ا وآجالها وو ر ما عك خميدم

المعيداب المحاسدب الددول  39دإص الم دتقة الماليدة د أداة ماليدة أو خقدد آخدب ادمص
ع ار معياب المحاسبة الدول  39يتحقر يها ال بو اآلتية [:]6
 -قيمتها تتغيب استجابة لمتغيب

سعب ائدة محدد أو سعب أداة مالية أو سعب سمعة

أو سدعب صدبذ خممدة أجعبيدة أو مؤ دب أسدعاب أو التصدعيذ االئتمداع أو أا
متغيب آخب.

مبمد مسدتثمب أو تت مدب صدا

أوليدا صدا
 ال تت مدب لالمبدال الم موبدة لمعقدود األخدب التد يتوقدع أص يكدوص لهدا اسدتجابة مماثمدة
لمتغيبات

خوامس السور.

 -يتش تسديد ا

تابيخ مستقبم .

مبمد مسدتثمب أقدس مدص

وبهدحا دإص الم دتقات الماليدة د خقدد مدال  ،م دتقة مدص أداة ماليدة كالسدهش أو

السدعد ،ويتغيدب سدعب ا تبعدال لتغيدبات أسدعاب األداة الماليدة األصدمية ،وتسدويتها د الغالدب
تكوص مستقبمية.
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 .2.1أنواع المشتقات

يمكص التمييل بيص األعواا اآلتية مص الم تقات:

.1.2.1العقود اآلجمة

يتش مص خ لها بيع أو باق األصدوس الماليدة د تدابيخ الحدر ،حيدث يمدلش البدائع

بدأص يسدمش الم دتب األصدس محدس التعاقدد د تدابيخ الحدر ،وبسدعب يدتش االتفدار خميدم د

تابيخ التعاقد ويسمم حا بسعب التعفيح (مث ل ،تستخدش البعدوز العقدود اآلجمدة د خمميدات

بيع و باق العممة مص أجدس تدو يب سديولة عقديدة مدص خممدة غيدب متدو بة لدد البعدز( لتجعدب
مخا ب تقمبات سعب الصبذ
.2.2.1الخيارات

تع د لحاممهدا أو م دتبيها الحدر أو االختيداب د تعفيدح خمميدة دباق أو بيدع

أصدس أو وبقدة ماليدة معيعدة د المسدتقبس وحلدز د أا وقدت يختدابه المدا كداص العقدد
سابا المفعوس وبالسعب المحدد
.3.2.1العقود المستقبمية
و خقد يملش ال ب يص المتعاقديص خمم تسميش أو است ش سمعة أو خممة أجعبيدة أو
وبقة مالية ،بسعب متفر خميم

تابيخ محدد ،وكمدا دو الحداس د خقدود الخيدابات ،يعدد

العقد المستقبم بمثابة وبقة مالية قابمة لمتداوس ،وتتمتع بسيولة خالية ،ولحا يتش استخدامها
كس مص أغ اب

المااببة والتحو  ،حيث يمكص لممستثمب بسدهولة أص يبيدع العقدد د

دحه الحالدة سديملش الم دتبا الجديدد بمادموص

أا وقدت بالسدعب السدائد د السدور ،و د

العقد ومدص بديص أ دش أعدواا العقدود المسدتقبمية عداز ،خقدود مسدتقبمية خمدم أسدعاب الفائددة،
والعقود المستقبمية الت تعصب خمم مؤ بات السور
.4.2.1المبادلت

د التدلاش تعاقددا بديص دب يص يتادمص مبادلدة عدوا معديص مدص التدد ر العقددا او

أصدس معديص يمتمكدم أحدد ال دب يص مقابدس تدد ر أو أصدس يمتمكدم ال دبذ اآلخدب ،بالسدعب

الحال وبموجب بو يتفر خميها خعد التعاقد ،خمدم أص يدتش تبدادس األصدس محدس التعاقدد
تابيخ الحر.
8
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تدبات مختمفدة ،وتخفدي
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معهدا الوقايدة مدص المخدا ب السدعبية د

تكمفدة التمويدس ،والددخوس إلدم أسدوار جديددة ،واسدتحداث أدوات

مالية مبكبة
ومدص أ دش أعدواا المبدادالت مبدادالت الفائددة أا تبدادس معددالت ائددة متغيدبة

بمعدالت ائدة ثابتة ،ومبادلة العم ت خبابة خص بيع )أو باق( خممة معيعة
معيص ،ثش باق )أو بيع( عف

العممة )أو خممة مقاببة لها(

استحقار

استحقار آخب

 .2مخاطر المشتقات المالية

تعددت وتعوخت المخا ب واتسعت لت مس كس التغيبات والتقمبات الت يمكدص أص

تتعب

لها المع ت المالية

بيئتها الت تتميل بالتغيب وخدش االستقباب.

 .1.2مفهوم المخاطر

تعد المخا ب بمثابة ظوا ب وأحداث تهدد إعجال األ داذ ،وقدد تدؤثب سدمبال خمدم

استم اببية المع ت المالية الهاد ة إلم تحقير بسالتها

وتعتمد المخا ب خمم مسفة معيعة ،يمكص خباها يما يأت :
 المخا ب جلق ال يتج أل مص خمس المع ت المالية. -المخا بة

مصدب لبب متوقع أو خسابة متوقعة.

.2.2أنواع المخاطر المتعمقة بالمشتقات المالية
تصدعذ المخدا ب التد

اآلتية []7

تواجدم المتعدامميص د

األسدوار الماليدة إلدم األعدواا

─ المخثاطر الئتمانيثة :تعبدب خدص المخدا بة العاجمدة مدص أحدد أ دباذ األداة الماليدة
ستسبب

خسابة مالية لم بذ األخب عتيجة خدش قيامم بتعفيح االلتلاش.

─ مخثثاطر السثثو  :د المخددا ب التد تددؤثب خمددم قيمددة المع دأة بسددبب التغيدبات د
أسد ددعاب الفائد دددة وأسد ددعاب الصد ددبذ وأسد ددعاب السد ددمع وأسد ددعاب األوبار الماليد ددة[]8

ويصددعذ معيدداب التقددابيب الماليددة الدوليددة بقددش  7مخددا ب السددور إلددم ث ثددة أع دواا
[]9
أ مخا بة سعب الفائدة
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د د المخ ددا بة العاجم ددة خ ددص تحب ددحب القيم ددة العادل ددة أو الت ددد قات العقدي ددة ألداة

مالية بسبب التغيبات

السور

سعب الفائدة

ب مخا بة سعب الصبذ
د د المخ ددا بة العاجم ددة خ ددص تحب ددحب القيم ددة العادل ددة أو الت ددد قات العقدي ددة ألداة

مالية بسبب التغيبات

سعب الصبذ األجعب

ج مخا بة األسعاب األخب

د د المخ ددا بة العاجم ددة خ ددص تحب ددحب القيم ددة العادل ددة أو الت ددد قات العقدي ددة ألداة

مالي ددة بس ددبب التغيد دبات د د أس ددعاب الس ددور (باس ددتثعاق تم ددز العاجم ددة خ ددص مخددا بة س ددعب
ددحه المتغيد دبات خوام ددس خاص ددة ب دداألداة

اق تس ددبب د د
الفائ دددة أو مخ ددا بة العمم ددةب  ،سد دو ل
الماليددة الفبديددة أو الجهددة الت د أصدددبتها ،أو خوامددس أخددب تددؤثب خمددم جميددع األدوات
المالية الم ابهة المتداولة

السور

─ مخثثثثاطر السثثثثيولة :د د المخ ددا بة العاجم ددة خ ددص خ دددش ق دددبة المع ددأة خم ددم تموي ددس
احتياجاتها المالية القصيبة األجس

─ مخثاطر التسثوية فثي المشثتقات :تتمثدس د أص القميدس مدص المعدام ت الماليدة يدتش
تسويتها آعيال .قد يتعب
مع ب

أحد األ باذ لمخسابة إحا كاص السعب الحا باا بم مبتفعال
التابيخ المحدد لمتسوية.

ال بذ اآلخب بالسداد

─ المخاطر المنتظمة :تتمثس حه المخا ب
لمع أة مالية تتعامس

حددوث خمدس د المبكدل المدال لبعدز أو

سور الم تقات ،مما قد يسبب بالتال خم ل ماليال

بعوز

أخب داخس الجهال المصدب أو المدال  ،وقدد يسدبب خمد ل ماليدال د الجهدال حاتدم،
أو

أجلاق أخب مص أسوار مالية مبتب ة بسور الم تقات.

─ المخثاطر القانونيثة :تع دأ دحه المخدا ب خدص سدوق التوثيدر د العقدود ،وخددش تمتدع
ال دبذ المقابدس بالصد حيات ال لمدة لمتعاقدد ،والوادع القداعوع غيدب الوااد
لبع

التعام ت ،وخدش القدبة خمم التعفيح القاائ

حالة التعثب أو ان

ثانياً :محاسبة التحوط واستعمالتها في إدارة المخاطر في ضوء المعايير

المحاسبية الدولية
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دو خمميدة حمايدة المع دأة لعفسدها ادد التغيدبات غيدب المواتيدة د
الغالب ألغ اب

األسعاب ،وتستعمس الم تقات المالية

التحو

 .1مفاهيم أساسية عن التحوط ومحاسبة التحوط واإلفصاح عنها
.1.1مفاهيم أساسية عن التحوط

و ر المعياب المحاسب الدول بقش ، 39يقصد بكس مص:

─ أداة التحو

م تقة محددة أو أصس مال م تر محدد أو التدلاش مدال غيدب

م تر محدد يتوقع أص تتغيب قيمتم العادلة أو تد قاتم العقدية لتقابس التغيدبات المتوقعدة د
القيمة العادلة أو التد قات العقدية ألصس محو محدد.
─ البعدد المحدو خميدم

متوقعة ب كس كبيب أو صا
• تعب

دو أصدس مدال أو التدلاش مدال أو تعهدد ثابدت أو خمميدة
خمميات أجعبية يمكص أص:

استثماب

القيمة العادلة أو التد قات العقدية المستقبمية.

المع أة لمخا ب التغيب

• قد تش تحديده كبعد محو خميم.

─ عاليدة التحدو  :د دبجدة التغ يدة لمتغيدبات د القيمدة العادلدة أو التدد قات
العقديدة لمبعدد المحدو خميدم التد تعدل إلدم المخدا ب التد تدش التحدو خميهدا ومقابمتهدا
القيمة العادلة أو التد قات العقدية ألداة التحو ..

بالتغيبات

.2.1محاسبة عمميات التحوط واإلفصاح عنها
تستعمس حه المحاسبة بغب

اتخاح مبكل مدال معديص لمتقميدس أو القاداق خمدم

مخدا بة معيعدة ،وقدد أ دبد المعيداب الددول  39بعدد خداك بهدا باختبداب أص بددوص محاسدبة
تحو

إص انقباب بالمكاسب والخسائب العاتجة خص البعد مواوا التحو وأداة التحو ال

يمكص أص يتش ب كس معفصس ومستقس.

و عداز مجموخدة مدص ال دبو التد تسدم لممع د ت الماليدة باسدتعماس محاسدبة

التحو و

]70[:

• أص تتادمص خمميدة التحدو وثدائر واادحة ت دبح خ قدة التحدو  ،وكدحا ددذ
المع أة مص تسييب المخا ب واستباتيجية التحو .
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• أص يكدوص التحدو حو عاليدة معبدبة د التقميدس مدص مخدا ب التغيدب د القيمدة
العادلة والتد قات العقدية.

• يمكص اختباب عالية التحو ب بيقة صادقة.
.3.1اإلفصاح عن محاسبة التحوط

يجب ان صاح خما يأت لكس عوا مص أعواا التحو ات]77[ :

─ وصذ لكس عوا مص أعواا التحو ات .

─ وصذ لألدوات المالية المحددة كأدوات تحو .
─ القيمة العادلة ألدوات التحو بتابيخ إخداد القوائش المالية.
─ بيعة المخا ب الت تش التحو خميها .
 .2أهمية محاسبة التحوط:

العقا اآلتية

تتجمم أ مية محاسبة التحو

 7تغ ية المخا ب المبتب ة باألصوس والخصوش القائمة والحماية مص المخا ب
المتبتبة خمم االلتلامات والتعهدات المستقبمية
التعبذ خمم المخا ب المؤثبة خمم أ داذ

 1تفيد محاسبة التحو

المع ت المالية وخمم وجود ا
 3اتخاح انجباقات الت

تساخد المع ت المالية خمم التحسب لممخا ب غيب
لها والتخفيذ مص آثاب ا

المتوقعة والت يمكص أص تتعب

 4مساخدة المع ت المالية خمم التخفيذ مص آثاب المخا ب المالية وخاصة
مخا ب تغيبات األسعاب

 .3مداخل محاسبة التحوط:

يوجد ددد د د الفكد ددب المحاسد ددب ث ثد ددة مد ددداخس لممحاسد ددبة خد ددص أع د د ة التحد ددو

[]71
 .3.3المدخل التقميدي:

ي ددتش تأجي ددس االختد دباذ بمكاس ددب أو خس ددائب التح ددو لفتد دبة الحق ددة تتحق ددر يه ددا

خسائب أو مكاسب لممبكل المتحو لم بي ة الو اق بمعاييب معيعة
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 .3.3مدخل القيمة السوقية:

يع مددر ددحا المدددخس مددص قيددا
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البعددد المتحددو لددم بالقيمددة السددوقية حيددث يددتش
الفتدبة حيدث تظهددب

االختدباذ بالمكاسددب أو الخسدائب العاتجددة خدص ددحا المكدوص د عفد

قائمة الدخس مما يساخد خمم بياص مد التحو مص المخا ب
 .3.3مدخل الدخل الشامل:

بعاق خمم حا المددخس كدس األدوات الم دتقة يدتش تسدعيب ا بقدال ألسدعاب السدور

والمكاسب والخسائب المحققة يتش تسجميها

قائمة الدخس

أمدا المكاسددب والخسددائب غيددب المحققددة يدتش التقبيددب خعهددا اسددتعادال يمددا إحا كاعددت

الم تقات يتش تصعيفها ألغ اب

 -4أدوات محاسبة التحوط:
تستخدش

المتاجبة والتحو مص المخا ب

محاسبة التحو مجموخة مص األدوات أ مها الم تقات المالية

وقد تش الحديث خعها  ،وخممية بيع القبو

خ س تحمس الم تبا جميع أعواا المخا ب،

الت تستخدش

دوص أثب بجع  ،أما إحا تش بيعم بأثب بجع

تخفيذ المخا ب مص
ب كس عهائ

حاس تش بيع القبو

يمكص لمم تبا إخادتم إلم المع أة

البائعة وكحلز التسعيد مص خ س السماح لممع ت المالية بأص تمتمز موجودات متعوخة
بمعا ع و وائد محددة يتش تحويس المخا ب مص المع ت المالية إلم المستثمبيص الحيص
يممكوص حه السعدات واألداة األخيبة
خممية التأجيب

التأجيب التمويم

لمموجودات حيث تساخد

الحماية مص المخا ب مص خ س خدش باق حه الموجودات

حاس

تقمبات األسعاب أو تغييب التكعولوجيا امص حه الموجودات لحا يتش الحماية مص حه

المخا ب خص بير خدش بائها

ثالثاً :مدى فاعمية محاسبة التحوط في تخفيض مخاطر تغيرات األسعار

إص استخداش الم تقات المالية كأداة ندابة المخا ب خص بير التحو يسم

باستبداس أحد المخا ب القائمة بمخا ب جديدة تكوص أقس تكمفة وأكثب مبوعة مما يمكص

البعوز والمع ت المالية مص تحقير األبباح أو تجعب الخسائب ،كما أص استخداش
الم تقات كأداة لمحماية مص المخا ب ،إعما يهدذ إلم تقميس مص التعب
13
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أعواا المخا ب مقابس التخم خص بع
كأداة لتخفي

الفبك لتحقير األبباح واص استخداش الم تقات

المخا ب يستوجب إتباا خدة خ وات أ مها اآلت :

 تحديد أعواا المخا ب الت يمكص أص يواجهها البعز وبالتال التعبذ خمم مسبباتها،مثس أسعاب الفائدة ،أسعاب الصبذ ...الخ.

 -حصب المخا ب العاجمة خص أخماس البعز

 -اختياب ما يعاسب مص أدوات م تقة ندابة حه المخا ب بما يحقر البب لمبعز

 واع عظاش عاس لمباقبة أداق استخداش الم تقات الت تش اختياب ا ،مع العمس خممواع تعبؤات لعتائجها المستقبمية
ويمخك ال كس اآلت

ومخا ب تغيبات األسعاب
الم تقات المالية

بيعة الع قة الت تبب
محاسبة التحو

بيص أدوات محاسبة التحو
مخا ب تغيبات األسعاب

-

خقود آجمة

يسم استعمالها

-

تقمبات أسعاب الفائدة

-

خقود خيابات

بإظهاب أثب إدابة

-

تقمبات أسعاب صبذ العم ت

-

خقود مستقبمية

-

مبادالت
بهدذ تقميس الخسائب خمم مستو

المخا ب باستعماس
الم تقات المالية
القوائش المالية

العتيجة المالية لممع أة
مخا ب

التحو

تغيبات

باستعماس

األسعاب

الم تقات

تؤدا

المالية

تقمبات

إلم

مؤ بات األسوار المالية مثس ابتفاا سعب الفائدة  ،ابتفاا أو اعخفا
واألسهش

المصدر :مص إخداد الباحث

قيمة السعدات ،

الخ

الشكل رقم ( )3العالقة بين أدوات محاسبة التحوط ومخاطر تغيرات األسعار
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الجانب العممي :دراسة حالة بنك بيبموس
 .3معمومات عامة عن بنك بيبموس سورية محل التطبي :
تش تأسي

بعز بيبمو

سوبية ش.ش.ش") البعز ("ك بكة مسا مة سوبية مغفمة

خاش  ، 2005وببأسماس مقدابه  2000000000ليبة سوبية مقسش خمم 4000000

سهش ،قيمة السهش األسمية  500ليبة سوبية لمسهش الواحد ،وقد تمت ليادة أب
خمم خدة مباحس ليصب إجمال أب

الماس  6120000000ليبة سوبية مقسمة إلم

 61200000سهش بقيمة اسمية  100ليبة سوبية لمسهش الواحد كما

األوس  2012و 2013و2014

يقوش البعز بتقديش خدة أع

الماس

 31كاعوص

ة وخدمات مصب ية  ،واص أسهش البعز مدبجة

سور دم ر لألوبار المالية]73[ .
 .3أسس إعداد البيانات المالية في بنك بيبموس
 تش إخداد البياعات المالية و قال لمبدأ التكمفة التابيخية ،باستثعاق الموجودات الماليةالمتو بة لمبيع الت تظهب بالقيمة العادلة بتابيخ بياص المبكل المال .

 -تش خب

البياعات المالية بالميبة السوبية و

خممة الت غيس لمبعز

 تش إخداد البياعات المالية و قال لمعاييب التقابيب المالية الدولية ومعاييب المحاسبةالدولية

 -ي بر بعز بيبمو

ما جاق

معياب التقابيب المالية الدولية ب كس اختيابا مص

خاش  1073كما ي بر بعز بيبمو

المالية  -االختباذ والقيا

معياب المحاسبة الدول بقش  39األدوات

واالستمباب بمحاسبة التحو  ،حيث لش يقش البعز

باستبداس م تقاتها المالية خ س الفتبة .
 .3محاسبة التحوط في بنك بيبموس

يستخدش البعز الم تقات المالية ندابة مخا ب أسعاب الفائدة ،والعم ت

األجعبية ،ومخا ب االئتماص ،مص أجس إدابة مخا ب معيعة يقوش البعز بت بير محاسبة

التحو لممعام ت الت تستو

بو محددة.
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خعد بداية خممية التحو  ،يقوش البعز بتوثير الع قة بيص البعد المتحو لم وأداة

التحو بما

حلز بيعة المخا ب ،و دذ ،واستباتيجية إدابة المخا ب مص استخداش
عالية التحو خعد بداية خممية

التحو وال بيقة الت سيتش مص خ لها تحديد مد
التحو وخ س تبة سبياعها.
 .4إدارة المخاطر في بنك بيبموس

تمثس المخا ب جلق أساس مص أخماس البعوز ،لحلز إص ان اب العاش ندابة

المخا ب

البعز يقوش خمم تحديد و هش وتقييش المخا ب الت تواجم خمس البعز والتأكد

مص بقائها امص المستويات المحدودة والمقبولة واتخاح انجباقات ال لمة لتقميك
المخا ب لموصوس إلم التوالص األمثس بيص خامم المخا بة والعائد.
إص أعواا المخا ب

مخا ب االئتماص ،مخا ب السور ،مخا ب السيولة

ومخا ب الت غيس ومخا ب األخماس وتتامص مخا ب السور كس مص مخا ب أسعاب
الفائدة ومخا ب أسعاب الصبذ.

وكجددلق مددص إدابة أصددولم والتلاماتددم ،يسددتخدش البعددز الم ددتقات ألغد اب

تغ يددة

المخا ب وحلز لتقميس تعبام لمخا ب أسعاب الصدبذ والعمدوالت ويدتش حلدز خدادة مدص
خ د س تغ يددة مخددا ب معددام ت محددددة وكددحلز باسددتخداش اسددتباتيجية تغ يددة المخددا ب

المتعمقة بقائمة المبكل المال ككس
 .3.4أساليب تخفيض المخاطر

يعتمد البعز خمم خدة أساليب وممابسات لتخفيذ المخا ب معها الحصوس خمم

اماعات حيث يتش قبوس الاماعات و قال لمعاييب وأس

معتمدة.

 .3.4تركزات المخاطر

تع أ التبكلات خعد قياش مجموخة مص المباسميص أو العم ق بأخماس مت ابهة أو

ممابسة األخماس امص بيئة جغ اب ية واحدة أو حات ظبوذ اقتصادية متماثمة قد تؤثب

خمم قدبة المباسميص أو العم ق خمم انيفاق بالتلاماتهش التعاقدية والت ممكص أص تتأثب
بعف

التغيبات االقتصادية والسياسية والظبوذ األخب

البعز تجاه ق اا اقتصادا معيص أو ق اا جغ اب
16
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 .5تحميل البيانات الكمية وتفسير النتائج في بنك بيبموس :
يعب

وصا

الجدوس بقش (7ب البياعات الكمية الخاصة بإجمال األصوس والخصوش

األبباح أو الخسائب ومجموا األمواس الخاصة

 1009إلم  1074كما يأت

بعز بيبمو

مص خاش

الجدول رقم ( )3بيانات األصول ونتيجة األعمال في البنك
األخواش
2009
2010
2011
2012
2013
2014

خسابة

إجمال األصوس
32,699,785,959
42,576,720,235
46,454,088,478
43,532,340,351
46,771,531,592
46,426,942,291

إجمال الخصوش
32,699,785,959
42,576,720,235
46,454,088,478
43,532,340,351
46,771,531,592
46,426,942,291

ي حظ أص البعز حقر أبباحال

خاش  1077 – 1070 – 1009بيعما حقر

خاش  1071ومص ثش خاود تحقير األبباح

ي حظ أياال أص عاز ليادة
وصمت

صا البب (الخسابةب
176,808,018
231,123,382
169,292,440
-157,311,970
452,603,065
1,100,317,998

مجموا األمواس الخاصة
2,231,658,000
4,305,232,000
6,544,333,000
6,415,079,000
6,880,887,000
7,592,448,000

خام  1074 – 1073كما

عسبة األمواس الخاصة مص سعة إلم أخب حيث

خاش  1074إلم ما يقابب أببعة أاعاذ ما كاعت خميم 1009

 .3.5مخاطر أسعار الفائدة في البنك

د المخدا ب العاجمدة خدص تغيدبات أسدعاب الفائددة السدائدة بالسدور والتد تدؤثب

بالتال خمم التدد قات العقديدة المسدتقبمية أو القديش العادلدة لدألدوات الماليدة  .ي ابقدب مجمد

اندابة مستويات مخا ب معدالت الفائدة بواع حدود لفجوات معدس الفائدة خد س تدبات
محدددة يدتش مباقبدة الم ابكدل ب دكس يدوم لمتأكدد مدص أص الم ابكدل ال تتجداول المسدتويات
المحددة.

يقصد بفجوة سعب الفائدة بأعها الفبر بيص حساسية األصوس لتغيدب سدعب الفائددة

مقابددس حساسددية الخصددوش لتغيددب سددعب الفائدددة ،ددإحا كاعددت حساسددية األصددوس أكبددب مددص
حساسددية الخصددوش تكددوص جددوة الفائدددة موجبددة ،وأمددا إحا كاعددت حساسددية األصددوس أصددغب
مص حساسية الخصوش تكدوص جدوة الفائددة سدالبة ،و عدا تععد أص أمدواس الغيدب لدد البعدز
أكثب مص قيمة القبو

الممعوحة والعقدية
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يقوش البعز بتحميس الحساسدية لدألدوات الخاادعة ألسدعاب الفائددة وأثدب حلدز خمدم

بياص الدخس

حاس حدوث تغيب معقوس

أسعاب الفائدة ،مع بقاق بقية المتغيبات ثابتة.

إص حساسدية بيداص الددخس دو أثدب التغيدب المفتدب

ألسدعاب الفائددة خمدم صدا

إيبادات الفوائد ،وحلز باالختمداد خمدم جدوة إخدادة تسدعيب الفائددة التباكميدة وبالتدال يكدوص
األثب خمم حقور الممكية و صا
الددخس .ويعدب

التغييدب د إيدبادات الفوائدد بعدد اسدتبعاد أثدب ادبيبة

الجددوس بقدش (1ب مخدا ب أسدعاب الفائددة لمتغيدب د سدعب الفائددة 2 %

بالليادة أو العقصاص كما يأت

الجدول رقم ( )3مخاطر أسعار الفائدة لمتغير في سعر الفائدة  2 %بالزيادة أو النقصان ألقل من سنة
األخواش
2009
2010
2011
2012
2013
2014

جوة الفائدة

ألقس مص هب
-5,621,095,183
-7,978,724,251
-2,647,744,601
-6,598,110,063
9,391,089,577
8.166.780,185

لث ثة أ هب

بيص  6- 3أ هب

مص  9 – 6أ هب

مص  71 - 9هب

-9,350,983,690
-12,160,810,038
-6,228,293,871
-6,130,434,468
6,418,789,537
6,365,030,534

-12,240,293,819
-11,790,574,218
-11,788,040,156
-10,900,569,921
1,954,692,783
4,076,285,625

-11,083,808,734
-10,868,825,297
-11,778,415,906
-11,818,586,735
98,154,651
2,667,342,296

-11,634,441,206
-10,376,182,158
-11,331,241,897
-12,297,435,345
-840,904,603
849,048,060

تابع الجدول رقم ( )3مخاطر أسعار الفائدة لمتغير في سعر الفائدة  2 %بالزيادة أو النقصان ألكثر من سنة
مص سعة  -سعتيص

مص

سعتيص-

 3مص  4 - 3سعوات

سعوات
-6,377,232,168 -8,098,996,127
-7,700,755,128 -8,515,603,872
-88,742,379
-10,031,106,182
-10,880,575,213 -11,546,574,860
1,102,522,999
105,541,049
1,854,712,361 1,709,332,218

مص  5 - 4سعوات

-5,676,250,886 -5,794,188,407
-6,296,052,248 -7,046,235,088
-7,537,929,716 -8,232,320,494
-10,880,486,236
-9,450,715,953
1,204,989,954 1,201,072,077
2,059,649,261 2,007,528,397

أكثب مص  5سعوات
-4,522,584,844
-5,643,859,056
-6,408,384,958
-8,432,373,182
1,204,989,954
2,059,649,261

مص خ س خاش  1009ي حظ أعم كاص عداز جدوة ائددة سدالبة لجميدع الفتدبات
اللمعية الت يعتمد ا البعز

سعوات

داق بدأكثب مدص خمد
التقسيش بدقال مص أقس مص دهب واعته ل

ويفسددب ددحا أص حساسددية الخصددوش (االلت المدداتب لتغي دبات أسددعاب الفائدددة كاعددت
أكبب مص حساسية األصدوس لتغيدبات أسدعاب الفائددة و دحا مدا عدتج خعدم جدوة سدالبة و د

األخواش -1071-1077-1070كاعت العتيجة عف
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خاش  1073لدوحظ أص جدوة الفائددة كاعدت إيجابيدة لجميدع الفتدبات خددا تدبة

مددص  9إلددم  71ددهب كاعددت سددالبة و ددحا يعع د أعددم د الفت دبات الباقيددة كاعددت حساسددية
األصوس لتغيبات أسعاب الفائدة أكبب مص حساسية الخصوش
اق ألقدس مدص دهب أو
خاش  1074ي حظ أعم جميع الفتدبات اللمعيدة سدو ل
جوة موجبة و حا لصال البعز
أكثب مص خم سعوات
خمم خك

م حظددة خعدددما تكددوص الفجددوة موجبددة ددحا يعع د أص التغيددب د صددال البعددز
أص تكوص الفجوة سالبة

 .3.5مخاطر أسعار الصرف في البنك

تتمثس حه المخا ب بتحبحب قيمدة أداة ماليدة بسدبب التغيدبات د أسدعاب صدبذ

العمد ت األجعبيدة يعتبدب البعدز الميدبة السدوبية العممدة البئيسدية لدم ،ويقدوش بوادع حددود

لم ابكدل العمد ت ،ويدتش مباقبدة الم ابكدل ب دكس يدوم لمتأكدد مدص أص الم ابكدل ال تتجداول
المستويات المحددة.

يقدوش البعدز بإخدداد تحميدس الحساسدية لمباقبدة أثدب التغيدبات خمدم صدا
حاس حدوث تغيب معقوس

والخسائب

ويعب

أسعاب الصبذ مع بقاق بقية المتغيبات ثابتة

الجدوس بقش (3ب صا

المبمد السدالب صدا

االعخفدا

المبم الموجب صا

االبتفاا المتوقع.

األببداح

التبكل

مخا ب العم ت األجعبية ،ويمثس

المتوقدع د بيداص الددخس أو حقدور الممكيدة بيعمدا يمثدس

الجدول رقم ( )3صافي التركز في العمالت الجنبية

قيمة الدوالبات

قيمة اليوبو

قيمة الجعيم االستبليع

955,667,307
2,217,293,410
1,710,464,510
-238,164,246
1,719,874,877
1,410,955,471

-2,321,002
-10,546,719
48,908,721
2,010,927,602
5,023,625,658
8,843,721,878

-382,646
-789,121
-3,676,256
3,042,978
3,908,749
15,021,207

يق ددوش البع ددز بحس دداب القيم ددة المقابم ددة لمعمد د ت األجعبي ددة التد د يممكه ددا (جعيدددم

إس ددتبليع  ،دوالب ،ي ددوبوب مقوم ددة ب ددالميبة الس ددوبية عس ددبة إل ددم س ددعب الص ددبذ المبجعد د
واستعادال إلم عسبة مئوية

 %70ليدادة أو عقصداص و د حداس كداص التغيدب د أسدعاب
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الصبذ سالبال حا يععد أص قيمدة العمد ت األجعبيدة التد يممكهدا البعدز سدتعخف

العك

خمدم

مص حلز إحا كاص التغيب د أسدعاب الصدبذ موجبدال دحا سديؤدا إلدم الليدادة د

قيمددة العمد ت األجعبيددة و ددحا مددا يعددبذ باألببدداح أو الخسددائب العاتجددة خددص تغيددب أسددعاب
الصبذ

ويتا مص الجدوس بقش (3ب صا

 7بالعسبة لقيمة الدوالب

التبكل

األخواش  1077 – 1070 – 1009كاص تغيب أسعاب

الصبذ ايجابي لا لصال البعز بيعما
أد

العم ت األجعبية ما يأت

إلم ظهوب قيمة سالبة ويمكععا بب

خاش  1071كاص التغيب سالبال و حا ما

حه القيمة بعتيجة أخماس البعز بتمز

السعة حيث كاعت السعة الوحيدة الت كاعت عتيجة البعز خسابة بالعسبة لسعوات

الدباسة
أما

 1074 – 1073كاص التغيب ايجابيال ولوحظ ليادة

خام

المقابمة لمدوالب و حا ما يمكص إبجاخم إلم االبتفاا

سعب صبذ الدوالب

 1بالعسبة لقيمة اليوبو

خام

صبذ اليوبو
أما

تجاه

انستبليع

سعب الصبذ عتيجة ليادة

 1070 – 1009كاص التغيب سالبال

سعب

األخواش  1074 – 1073 – 1071-1077كاص التغيب والحساسية

تغيبات سعب الصبذ

موجبة

 3بالعسبة لقيمة الجعيم انستبليع
التغيب

القيمة

األخواش  1077 – 1070 – 1009كاص

سعب الصبذ سالبال خمم القيمة ومدخبات البعز مص الجعيم

أما

األخواش  1074 – 1073 – 1071كاص التغيب موجب لا تجاه

قيمة الجعيهات الت يممكها البعز

لوحظ أص قيمة العم ت األجعبية ابتفعت
بيعية تجاه التغيبات الحاصمة

خام  1074 – 1073و حا عتيجة

سعب صبذ الميبة السوبية مقابمة سمة

العم ت األجعبية
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يتا د د لمباحد ددث مد ددص خ د د س تحميد ددس البياعد ددات وتفسد دديب العتد ددائج أص عد دداز دوب

لمحاسبة التحو

تخفي

الستنتاجات والتوصيات

مخا ب تغيبات األسعاب

 -3الستنتاجات

توصس البحث إلم العتائج اآلتية:

 تتأثب المع ت المالية بالمتغيبات االقتصادية والسياسية الدولية والمحمية مما يؤداإلم تلايد المخا ب الت تتعب

لها

 تسا ش أدوات التحو المتعمقة باألصوس والخصوش -يمثس استخداش أع

تخفي

المخا ب

ة التحو األسموب األمثس ندابة المخا ب وتقميك حجمها
مكوع خممية التحو  ،واالختباذ بالمكاسب

 -استخداش مدخس القيمة العادلة لقيا

أو الخسائب العاتجة خص خممية التحو امص دخس الفتبة

 -إص االختماد خمم محاسبة التحو مص أعم تقميس حجش المخا ب الت تؤثب

دخس

الفتبة لمبعز
 -3التوصيات

 ابوبة االختماد خمم المحاسبة خص أعالقيمة العادلة لقيا

ة التحو

واألخح باالختباب استخداش

مكوع خممية التحو سواق بالعسبة ألصوس أو خصوش البعز

 ابوبة استخداش المكاسب المتعمقة باألداة -ابوبة إدباج المكاسب أو الخسائب

تغ ية خسابة البعد المتحو لم

بعد مستقس امص حقور الممكية حتم يتش

تحققها ويعتبذ بها امص دخس الفتبة

 العمس خمم تعميش وع ب استخداش القيمة العادلة لكا ة أدوات محاسبة التحو خمممستو جميع المع ت المالية
 -ابوبة العمس خمم بسش استباتيجية محددة بدقة خص التحو وآليات ت بيقم.
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Abstract
This research aims to study the role of hedge accounting in
reducing the risks of prices changing. To achieve this aim, the
researcher reviewed special literatures talking about hedge accounting
and using it in financial risk management -in general- and its affect in
reducing the risk of price changes (risk of interest rate changes, and the
risk of exchange rate changes) -in particular. That is through:
presenting the basic concepts of using the hedge accounting in
management and reducing risks, clarifying the objective of using those
tools, identifying types of risks on financial organizations types and
how to cover it using the hedge tools, and then making a comparison
between data through six years for a specified financial organization,
interpreting results, and offering recommendations.
The researcher found many results, the most important results:
the under studying organization affected by the international and
domestic economic variables that lead to increase risks, hedge tools
relating to assets and liabilities contribute in reducing risks, and using
hedge activities is the best way to manage and reduce risks.
The research reached to a set of recommendations that would
improve the performance and profits of financial organizations, and
therefore its competitive position in the financial market, which is by
relying on hedging activities accounting in financial organizations and
its role in reducing the risks of price changes.
Keywords: Hedge accounting, Exchange price risks, Interest rate risks
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