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  .)أ�سواق املالیة(ٔ�سواق التعامل �ٔ�دوات املالیة  :املطلب الرابع 

  مد�ل �لمش�تقات املالیة: الثاين املبحث

  ماهیة  املش�تقات املالیة: املطلب أ�ول
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  ��رتاف وتصنیف أ�دوات املالیة : املطلب أ�ول 
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تطورا هائال يف عامل املال واألعمال حيث ظهرت اهلندسة املالية  شهد العامل يف النصف الثاين من القرن العشرين       

، إىل اىل عدة أنواعتفريعها  واليت مت   مع ابتكارا�ا فيما خيص املنتجات املالية ، فتم توفري العديد من املنتجات األساسية

األساسية مسيت باملشتقات املالية وهذا كله تلبية ألغراض واحتياجات كل املتعاملني  أن وصلت إىل اشتقاق منتجات من

يف هذه األسواق باختالف أهدافهم وغايا�م ، مما جعلهم جيدون تنويعا كبريا للمنتجات فزاد إقباهلم على التعامل �ا 

) االقتصاد الكلي(اشرة على اقتصاديات الدول وارتفعت قيم رؤوس األموال اليت تتداول يف األسواق العاملية مما أثرت مب

  .واليت تعترب املستخدم النهائي هلذه املنتجات ) االقتصاد اجلزئي(وكذا ميزانيات املؤسسات ووضعيا�ا املالية

زاد االهتمام باملشتقات املالية منذ طهورها وحتقيقها ألغراض مستخدميها من تغطية وحتوط ضد املخاطر املالية اليت قد 

أو املضاربة �ا وحتقيق األرباح من ورائها ، فأنشأت األسواق اخلاصة ) وهو الغرض األصلي البتكارها(واجهها املؤسسةت

�ا ومت تنظيمها وتنميطها يف شكل عقود معيارية ،وبدأت أرقام أعماهلا تزداد تدرجييا إىل أن أصبحت بآالف املليارات 

  .من الدوالرات

 من كل األدوات املالية متثل  ثحي املنشآت، من للعديد امليزانية  قائمة يف الرئيسية العناصر من املالية األدوات تعترب   

 على املختلفة األعمال من منشآت متزايد إقبال هناك امللكية واليت أصبح حقوق وأدوات خلصوم املاليةوا املالية األصول

 على اإلستثمارات لتلك متزايد تأثري هناك أصبح لتايلوبا الية،م شتقاتمو  سندات،  أسهم: يها يف شكل ف اإلستثمار

لقد أدى هذا التنوع يف املنتجات وتعقيدا�ا إىل التأثري املباشر على املعاجلة احملاسبية هلا ، و  هلا املايل واملركز األعمال نتائج

يف العديد  IAS/IFRSالدولية  سواء من ناحية االعرتاف،القياس ، العرض واإلفصاح ، وهذا ما تناولته  معايري احملاسبة

مت تناول كيفية حيث  .مؤخرا إلغاؤهمن معايريها وأفردت لألدوات املالية أربعة معايري ثالثة مازالت سارية املفعول وواحد مت 

اجلزء و  ، IFRS7التقارير املالية  إعداداق معيار فكان حتت نط أما اإلفصاح IAS32املالية يف املعيار  لألدواتالعرض 

 إعدادوحل حمله معيار  إلغاؤهاالذي مت  IAS39لألدوات املالية وهو االعرتاف والقياس فكان موضوع املعيار  هماأل

  . IFRS9التقارير املالية 

تأثري  كذاو ) G20خاصة جمموعة العشرين (تحت ضغط العديد من األطراف املستخدمة للمعلومات احملاسبية الدولية ف

 2013صدرت آخر مرحلة منه عام والذي 9التقارير املالية الدولية رقم  معيار جاء 2008ملية مفرزات األزمة املالية العا

 :39املالية ليعوض معيار احملاسبة الدويل رقم املتعلق باألدواتو  2015بعدما كان يف  2018به إىل و مت تأجيل العمل 

ت عجزت الكثري من احملاسبات احمللية على فهمها ملا شاب هذا املعيار من تعقيدا) االعرتاف والقياس(األدوات املالية 
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التفكري يف تعويض املعيار  مبعيار جديد يتمتع بالسهولة   IASBتطبيقها يف الواقع  مما ألزم جملس معايري احملاسبة الدويل و 

األمريكي و الذي سايره كذلك جهد أمريكي من خالل إصدار معيار من جملس املعايري احملاسبة  )  IFRS 9(والبساطة 

FASB   لقد مر معيار التقارير املالية .أكثر بساطة للتطبيقIFRS 9  يف إصداره بثالث مراحل كانت أوهلا تصنيف

ليصل يف  2010أما الثانية فكانت منهجية التدين لألدوات املالية يف  2009تقييم األصول واخلصوم املالية وذلك منذ و 

، وهو واجب  2014ائية من املعيار يف جويلية حيث صدرت النسخة النه) 2013(لثة حماسبة التغطيةاألخري للمرحلة الثا

  .1/1/2018التطبيق ابتداء من 

�تم حماسبة التغطية أو احملاسبة عن املشتقات املالية بكيفيات املعاجلة احملاسبية هلذا النوع من املنتجات املالية اليت 

ا املؤسسة و اليت تلجأ الستخدام هذه املنتوجات اجلديدة للهندسة تعرض هلأن تتستخدم للتحوط ضد املخاطر احملتمل 

ه املشتقات تتميز بالتنوع واالختالف وحىت التعقيد يف طرق ذللوقاية من املخاطر، وملا كانت هاملالية  كتقنيات مستحدثة 

ختصيص فصل كامل حتت استخدامها كانت احملاسبة عنها تتميز بنوع من الصعوبة والتعقيد أيضا أجرب معدي املعيار 

والذي حدد احلاالت اليت ميكن للمشتقات ات تصبح  ،عنوان حماسبة التغطية والذي أخذ عدة سنوات لالنتهاء منه

مؤهلة للتغطية ،الطرق املمكنة للمحاسبة التغطية ومىت يتم التوقف عن حماسبة التغطية ، وبالتايل قدم املعيار تفصيال  

 .انتظار بدأ تطبيقه واحلكم على مقرتحاته كامال حول حماسبة التغطية يف

مبادءة وتطبيقاته ، فلقد اهتم أما بالنسبة للنظام املايل احملاسيب والذي تعترب معايري احملاسبة الدولية كمرجع له يستنبط منها 

وقصرية األجل ) الية ضمن التثبيتات امل(دوات املالية وصنفها يف جانيب امليزانية فكانت األصول املالية الطويلة األجل لأل

ضمن احلسابات املالية كالقيم املنقولة للتوظيف، أما اخلصوم املالية فتم تصنيفها كذلك إىل طويلة األجل وأخرى قصرية 

  .ومنها ما يصنف ضمن حقوق امللكية

ل اجلزائرية فقد بالنسبة للمشتقات املالية وحبكم عدم استخدامها من طرف املؤسسات اجلزائرية وعدم توفرها يف سوق املا

األدوات املالية املشتقة ولكن مل يفصل يف كيفية التعامل معه بل ألعطى :52خصص النظام املايل احملاسيب احلساب 

، مما ترك ا�ال الجتهادات املختصني يف احملاسبة بعض التعاريف للمشتقات وطرق تقييمها بشكل بسيط غري معمق

دم املشتقات املالية وتتعامل ني من املعايري أو من األنظمة احملاسبية للدول اليت تستخلتصور املعاجلة احملاسبية هلا مستنبط

  .من خالل توفرها يف أسواقها املالية احمللية أو الدولية  �ا
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  إشكالية الدراسة:أوال

تطبيقية للممارسة  لوالال تعطي حا سيكون عليه التطبيق ،إن معايري احملاسبة الدولية بتقدميها إلرشادات وتوجيهات مل

عكس النظام املايل احملاسيب فهو موجه للتطبيق فكان عليه إبراز كيفية املعاجلة احملاسبية لكل عناصر احلسابات  احملاسبية،

، وعلى هذا األساس اليت تتوفر عليها مدونته مع ، وضعه للمبادئ والفروض ضمن إطاره التصوري اليت تعرب عن مكوناته 

يف إصدار املعايري ذات العالقة باألدوات املالية عامة واملشتقات املالية خاصة  IASB احملاسبة الدويل اجتهد جملس معايري

متطرقة حملاسبة التغطية وشروط استخدامها مع إجراء التعديالت كلما تطلب األمر ذلك، أما بالنسبة للنظام املايل 

وترك ) إطارها املفاهيمي(ت املالية من اجلانب النظري فقط احملاسيب ففصل يف حماسبة األدوات املالية وتطرق للمشتقا

  .للمطبقني املعاجلة احملاسبية هلا

  :أو اإلشكالية الرئيسية ملوضوعنا مما سبق يكون التساؤل الرئيسي

وفق كل من معايير المحاسبة الدولية ) محاسبة التغطية(كيف تتم المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية

IAS/IFRS ظام المالي المحاسبيوالنSCF ؟  

  :الفرعية التالية  األسئلةميكن طرح  ولزيادة التحليل ملوضوعنا األساسو على هذا 

 ؟ قات املالية وكيف يتم استخدامها يف نشاط التغطيةما هو مفهوم املشت 

 ؟سبة الدولية اليت تتناول حماسبة التغطيةمعايري احملا ما هي 

 ؟يل حماسبة األدوات املالية يف إطارها العامكيف تناول النظام احملاسيب املا  

  فرضيات الدراسة:ثانيا

 بعد إصدار معيار التقارير املالية : الفرضية األولىIFRS 9 اسبة التغطية أكثر أصبحت املمارسة احملاسبية حمل

 .بساطة وسهولة 

  بالرغم من صدور  بة والتعقيدتبقى املشتقات املالية واحملاسبة عنها من املواضيع ذات الصعو :الفرضية الثانية

  .معايري جديدة 

 حماسبة (يف املعاجلة احملاسبية للمشتقات املالية  معايري احملاسبة الدولية توافق النظام املايل احملاسيبي:الفرضية الثالثة

 ).التغطية
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 النوع من املنتجات  النظام احملاسيب املايل غري مؤهل حملاسبة التغطية بعد حبكم عدم توفر هذا: الفرضية الرابعة

  .املالية اخلاصة يف سوق املال اجلزائري

  حدود الدراسة:ثالثا

احملاسبة الدولية من خالل معايري  إطاروهي تسليط الدراسة على املمارسة الدولية يف للدارسة حدود متثلت يف املكانية 

املشتقات املالية يف فرنسا كدولة تطبق معايري  احملاسبة الدولية وكذا حملية من خالل االطالع على املمارسة احملاسبية على

  .2010احملاسبة الدولية أو اجلزائر اليت اعتمدت تطبيق النظام املايل احملاسيب منذ 

وما حدث فيها   2000أما احلدود الزمانية فهي تتبع إصدارات املعايري اليت تناولت حماسبة األدوات املالية منذ سنوات 

  .لتكون الدراسة حمينة ونفس الشئ بالنسبة للنظام املايل احملاسيب2017ءات  لغاية من تعديالت أو حىت إلغا

   أهمية الدراسة ودوافع اختيارها:رابعا

تعترب األدوات املالية من املواضيع احملاسبية اليت نالت حضا وافرا من التحليل ودليل ذلك عدد و تنوع معايري احملاسبة 

املوضوع ، فاألدوات املالية تشكل جزءا مهما ضمن أصول وخصوم املؤسسات اليت تناولت   IAS/IFRSالدولية 

خاصة املالية منها، ومع زيادة استخدام واللجوء إىل املشتقات املالية سواء للتغطية أو املضاربة ، وجب أن تساير هذه 

وع من املنتجات املالية ، وطبعا فطرق التغيريات احملاسبة بتقدميها التقنيات والطرق املناسبة للمعاجلة احملاسبية هلذا الن

االعرتاف وخاصة القياس ، العرض واإلفصاح للمشتقات املالية بكل أنواعها وتفاصيلها تؤثر مباشرة على القوائم املالية 

ة إعطاء صورة صادقة ووفي(للمؤسسة ومنه على الوضعية املالية للمؤسسة وهو اهلدف العام الذي تسعى احملاسبة لتحقيقه

  :،وعليه هناك دوافع شخصية وأخرى موضوعية نلخصها فيما يلي)الوضعية املالية للمؤسسةعن 

  :تتمثل يف : الدوافع الشخصية

 عالقة املوضوع مبجال التخصص. 

 مواصلة ملوضوع املاجستري الذي كان حول تأثري تغريات أسعار الصرف على القوائم املالية. 

 ية ومتابعة تطورا�ا وحماولة مقارنتها مع تطبيقات النظام املايل احملاسيباالهتمام الشخصي مبعايري احملاسبة الدول. 
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  :تتمثل يف: الدوافع املوضوعية

  والرتكيز على األدوات املالية بصفة عامة فقط) حماسبة التحوط(نقص البحوث يف حماسبة املشتقات املالية. 

  حماولة إسقاط التجارب الدولية على اجلزائر يف حالة ما عدم تطرق النظام املايل احملاسيب حملاسبة التحوط وبالتايل

 .مت اعتماد هذا النوع من املنتجات

 تزويد املكتبة الوطنية ببحث قد يكون مساعدا للعديد من الباحثني يف املستقبل.  

  هدف الدراسة:خامسا

  :حتقيق جمموعة من األهداف نوجزها يف  إىلالدراسة  �دف

 ضمن ما يعرف مبحاسبة التغطية  للمشتقات املالية وإفصاحاف وقياس وعرض طرق احملاسبة من اعرت  إبراز

وهذا ،خاصة يف ظل اللجوء الكبري واملتواصل مؤسسات األعمال إىل استخدامها كأدوات للتحوط )التحوط(

 به معايري احملاسبة الدولية  جاءت وفق ما

 اسبة األدوات املالية باعتبارها جزءا منها ، وما حم منحملاسبة التغطية ض املايل النظام احملاسيب ابراز كيفية تناول

من خالل تتبع جمموع  مدى إمكانية تطبيق تلك املمارسات احملاسبية على هذه املنتجات يف الواقع التطبيقي

املعايري احملاسبية ذات الصلة وحماولة فهمها وتفسريها وإبراز النقاط اليت تطرقت إليها واليت ختص املوضوع سواء 

   .باشرة أو بطريقة غري مباشرة م

  منهجية الدراسة:سادسا

اجليد والتحليل املناسب ملوضوع الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي فكان الوصف يف  اإلملاممن اجل 

دولية وكذا ظروف معايري احملاسبة الدولية من خالل تتبع املسار التارخيي لنشأة جملس معايري احملاسبة ال إصداراتمتابعة 

أهم مميزاته وأسباب التعديل يف النظام احملاسيب يف اجلزائر،وكذا سرد  إبرازاعتماد اجلزائر على نظام حماسيب مايل جديد مع 

،أما جانب التحليل فكان من خالل حتليل مضامني  وأمهيتهامفاهيم حول املشتقات املالية وطرق التداول �ا وأسواقهما 

مستوى  تطبيقات عديدة حملاسبة التحوط علىالدراسة ل تعزيزمبحاسبة التغطية وتفسري كيفيات التطبيق مع  املعايري املهتمة

  .اجلزائر ذلك على إسقاطاملعايري ويف دولة أوروبية مث حماولة 

  

  



 المقدمة

 

   ح

 

  صعوبات البحث:سابعا

  :لقد مت مواجهة العديد من الصعوبات الجناز هذا البحث نوجز أمهها يف

 ملفاهيم اخلاصة باجلانب املايل فيما خيص تقنيات تداول املشتقات املالية وطرق عمل أسواقها صعوبة فهم بعض ا

 .اخل...

  لذا جلانا إىل مؤسسات أجنبية ) حماسبة التحوط(عدم توفر مؤسسات يف اجلزائر تطبق هذا النوع من احملاسبات

 .ةجزءا من املعلومات الضروري يف اخلارج الستخدام االنرتنت اليت توفر

 عدم استجابة النظام املايل احملاسيب للمستجدات احملاسبية خاصة على املستوى الدويل. 

 اغلب املراجع باللغة االجنليزية وبالتايل صعوبة الرتمجة خاصة املصطلحات منها. 

  الدراسات السابقة: ثامنا

ق يف العديد احملاسبة الدولية اليت تطب معايريبني  املشتقات املاليةاسبة حمل مل تتناول دراسة معينة نفس املوضوع حبكم مزجه 

املطبق يف اجلزائر ألن ة والنظام املايل احملاسيب يمن الدول كاالحتاد األورويب واملتوافقة بشكل كبري مع معايري احملاسبة األمريك

  :أغلب الدراسات هي أجنبية وميكن عرض الدراسات التالية

 تغطية متقدمة تحت المعيار الدولي :محاسبة عن المشتقات الماليةال:دراسة خوان رامرياز :الدراسة األولى

IFRS9:  

Juan Ramirez, Accounting For Derivatives , Advance Hedging Under  IFRS 9, Second Edition , 
WELEY Finance Series , UK , 2015 

التقارير املالية  عدادإلل بني املعيار الدويل التفاع انتقإلسنوات األمر تطلب  IFRS9صدور املعيار  ركزت الدراسة على

الكاتب له نفس العنوان (ة خماطر السوق باستخدام املشتقاتالتوجيهات الرئيسية بشأن حماسبة املشتقات وإدار  و9رقم 

لتقنيات  الفهم عملية على   تساعد هذه الدراسة ،)مل يصدر بعد IFRS 9كان املعيار   أين 2007ولكن طبعة قدمية 

التضخم، ،أسعار الفائدة، ةاألجنبي العمالت :ألن كل خماطر السوق ،التحوط الواقعية خطوة خبطوة وضعياتية تغط

فقد قامت البنوك أما . تغطية كل خطر على حدى إىل اإلدارةوتسعى والسلع  لديها احملاسبة اخلاصة  واملواد األولية

فجوة بني املشتقات اليت يوجد بشأ�ا إمجاع حول كيفية تطبيق بتطوير مشتقات متطورة على حنو متزايد أدت إىل زيادة ال

وستبقى هذه الفجوة ما دامت املوارد  .واملشتقات اليت مل تكن حسابا�ا واضحة 9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

هو توفري إطار مفاهيمي  ه الدراسةاهلدف من هذ ،املخصصة لالبتكار املايل تفوق كثريا املوارد املخصصة للتفسري احملاسيب

 .لتحوطل إسرتاتيجيةأي بالتوصل إىل تفسري احملاسبة اخلاصة  للباحثنييستند إىل االستخدام الواسع للحاالت حبيث ميكن 
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ومسريي املخاطر لدى املؤسسات واملؤسسات املالية واملصرفية ، وكذا   ةمهين احملاسبة ،أمناء اخلزين إىله الدراسة هذتوجه و 

  .مرين يف املشتقات املالية كل املستث

 9محاسبة التغطية تحت معيار إعداد التقارير المالية رقم :الدراسة الثانية )IFRS 9 ( نظرة مقربة حول

 Hedge accounting under IFRS 9 - a closer look at the changes تالتعديالت والتحديا

and challenges  

حيث وكزت الدراسة على :2013سنة   ERNST and YOUNGي من إعداد مكتب الدراسات االقتصادية العامل

ومدى القدرة على تطبيق  39مقارنة باملعيار الدويل رقم  IFRS9اليت جاء �ا املعيار  خمتلف التعديالت اجلديدة

ود بن التحديات اجلديدة اليت حاولت أن تبسط املمارسة احملاسبية عن التغطية قدر اإلمكان ليتمكن احملاسبني من حتديد

  :،وعليه خلصت الدراسة النقاط األساسية الواجب أخذها بعني االعتبار عند تسيري املخاطرالتغطية ونوع التغطية املناسب

 حتديد مكونات املخاطر املؤهلة للتغطية. 

 حتديد أدوات التحوط املؤهلة والبنود املتحوط هلا. 

 قياس فعالية التحوط احملتمل. 

  ط عند الضرورةإعادة التوازن لعالقة التحو. 

  2013(9ر إعداد التقارير المالية رقم االنطباعات األولية حول معيا:دراسة بعنوان:الدراسة الثالثة (

   IFRS 9 ( 2013): Hedge accounting and transition : محاسبة التغطية والمرحلة االنتقالية:

First impressions  

 يف ديسمرب  KPMG International Standards Groupومن معه ضمن إصدارات  Chris Spallمن إعداد 

يف تسيري والتحكم يف  9حيث ركزت الدراسة  على املقاربة اجلديدة اليت أتى �ا معيار إعداد التقارير املالية رقم :  2013

ة للوصول إىل خمتلف املخاطر اليت قد تتعرض هلا املؤسسة ومنه حتديد أحسن وسيلة أو منتوج مايل ميكن استخدامه للتغطي

 IAS39مقارنة باملعيار  IFRS9،مربزة أهم التعديالت اليت جاء �ا املعيار أقصى فعالية يف استخدام املشتقات املالية

تصنيف وقياس األدوات املالية، التدين ، وحماسبة التحوط ،مع ما حيتويه املعيار من :واليت تتمثل أساسا يف مراحله الثالث 

  .ها الدراسة وتبني تقنيات تطبيقهاحتسينات وإضافات تشرح

 المعيار الدولي :الدراسة الرابعةIFRS9 مكتب االستشارات الدويل  إصدارات، المالية األدوات

EY(building a better working world  ( إصدارشرح آخر  إىلحيث هدفت الدراسة : 2014سنة 

التصنيف :ضحا املراحل الثالث للمعيار مو  2014واليت كانت آخر مرحلة منه يف جويلية  IFRS9للمعيار 
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 إرشاداتموجهة  2018والقياس، التدين وحماسبة التحوط،والذي يصبح واجب التطبيق ابتداء من سنة 

باالستعداد اجليد لتطبيق هذا املعيار حبكم كو�ا األكثر تأثرا ) البنوك(وتوجيهات خاصة للمؤسسات املالية 

املكتب مع املؤسسات فإ�ا حتضر التنظيم املناسب لتسيري حمفظة مشتقا�ا وحسب هذه الدراسة وحبكم جتربة به،

  .املالية مع التمكن من تقنيات احملاسبة عنها اليت أتى �ا املعيار اجلديد

  .وقد قدمت الدراسة مفاتيح التطبيق اجليد للمعيار اجلديد فيما خيص املؤسسات املالية 

 مقال من إصدارات:الدراسة الخامسة Raymond Chabot (Grant Tornton)  :  

Bulletin Des Nouvelles Sur Les IFRS : Numéro Spécial Instruments Financiers 

,Octobre 2014 . 

حيث أصبح اآلن أي يف  IFRSهدفت الدراسة إىل متابعة إصدارات جملس معايري احملاسبة الدولية فيما خيص املعايري 

 IFRS9ا ومنتهيا ، وذلك بعد سنوات من التحضري واإلعداد يف سبيل إ�اء جاهز  IFRS9املعيار  2014أكتوبر 

، وكانت أهم ما تصبو إليه الدراسة توضيح املتطلبات اجلديدة اليت جاءت �ا  IAS39واالستعداد إىل إلغاء املعيار 

  :يوالذي يعاجل ما يل 2014يف جويلية  إعدادهغاية آخر فصل مت  إىلفصول هذا املعيار اجلديد 

 خسائر االئتمان املنتظرة. 

 متطلبات التصنيف والتقييم اليت مت مراجعتها.  

 حماضرات يف حماسبة األدوات املالية مدعمة بتمارين حملولة ، مطبوعة  تسعديتبوسبعني .د:الدراسة السادسة،

 دف الدراسةحيث كانت � اجلزائر، ةجامعة البوير  2015/2016موجهة لطلبة ماسرت شعبة املالية واحملاسبة ، 

  :إىل وهذا يف إطار تعميق مفاهيم طلبة احملاسبة حول حماسبة األدوات املالية

 التعرف على خمتلف األدوات املالية وكيفية معاجلتها وتقييمها وتسجيلها حماسبيا بالتعرض إىل حاالت تطبيقية. 

 خاصة املالية منها التمكن من ربط معطيات املؤسسة الداخلية وخمتلف التغريات احلاصلة يف بيئتها. 

  :وكانت أهم حماور دراستها تتمثل يف 

  مدخل إىل حماسبة األدوات املالية:احملور األول

  .األدوات املالية املعاجلة ملوضوع حماسبة  IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية :احملور الثاين

  .لنظام احملاسيب املايلحماسبة األصول املالية وفق معايري احملاسبة الدولية وا:  الثالثاحملور 
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  .حماسبة االلتزامات املالية وفق معايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايل: احملور الرابع

  .حماسبة املشتقات املالية وفق معايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايل: احملور اخلامس 

  .بة الدولية والنظام احملاسيب املايلحماسبة التحوط وفق معايري احملاس :احملور السادس

  .إدارة خماطر التالعب باملعلومة احملاسبية عن طريق التحوط باستخدام املشتقات املالية: احملور السابع 

 ى باإلشارة إل–بونعجة سحنون ، أهمية تطبيق محاسبة األدوات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية : الدراسة السابعة

   :حيث كان هدف الدراسة هو، 2010/2011جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر،رسالة ماجستير ، - رحالة الجزائ

  حتديد أهم املفاهيم والقواعد احملاسبية املتعلقة مبحاسبة األدوات املالية من خالل معايري احملاسبة الدولية. 

   ري احملاسبة الدولية على توجهات جملس معاي 2008توضيح مدى تأثري األزمة املالية لسنةIASB . 

  دراسة مدى التوافق بني معايري احملاسبة الدولية والنظام املايل احملاسيب فيما خيص حماسبة األدوات املالية. 

 دراسة ما مدى وجوب تكييف هذا النظام مع مستجدات املعايري الدولية.  

  خطة البحث:تاسعا

مدخل ملعايري  األولثالثة فصول حيث تناولنا يف الفصل  إىلبدوره نظري مقسم  األولقسمني ،  إىلمت تقسيم الدراسة 

ومدى أمهيتها يف حتسني املمارسة  إصدارهاظهورها وتطور اهليئة املسؤولة عن  أسباب  IAS/IFRSاحملاسبة الدولية 

اسيب وأسباب ظهوره كذلك للنظام املايل احمل التطرقجانب  إىلاحملاسبية الدولية واحلث على التوافق احملاسيب بني الدول ، 

  .مع معايري احملاسبة الدولية تحسينات اليت أتى �ا ومدى توافقهوما هي مميزاته وال

استخدامها  وأنواعها واألغراض منأما يف الفصل الثاين فكان خاص باملشتقات املالية بنوع من التفصيل يف مفاهيمها 

 لألدواتق لهندسة املالية وكانت عملية اشتقانتجات مستحدثة لم أ�امنطلقني من  األسواقوكذا كيفيات تداوهلا يف 

  .سوق املال وأنواعها وتقنيات تكوين احملافظ االستثمارية  هيمفامعرجني على م) األسهم والسندات(األساسية املالية 

ية حملاسبة املشتقات أما الفصل الثالث فخصص لصلب املوضوع من الناحية النظرية أي لكيفية تناول معايري احملاسبة الدول

قة املباشرة وغري ذات العالربزين أهم املعايري بة األدوات املالية بشكل عام ، محماس إطاروذلك يف ) حماسبة التغطية(املالية 

املباشرة مبحاسبة التغطية وما مدى أمكانية تطبيق املعايري اجلديدة اليت دخلت حيز التنفيذ،مث يف أخر الفصل تطرقنا 

  .شكل خاصت املالية باملالية بشكل عام وحماسبة املشتقا األدواتاول النظام املايل احملاسيب حماسبة لكيفية تن



 المقدمة

 

   ر

 

يف األخري جعلنا فصال رابعا تطبيقيا تناولنا من خالل أمثلة عددية تطبيقية للمعاجلة احملاسبية لألدوات املالية وحماسبة 

ك من خالل تفصيل طريقة تلك احملاسبة ملؤسسة فرنسية ختضع للنظام التحوط وفق معايري احملاسبة الدولية ، مث عززنا ذل

،ليكون يف األخري 2016مستخدمني دليله احملاسيب وقوائمه املالية لسنة ) جنرال بنك سوسييت( PCGالعام احملاسيب 

يف حالة  SCFوفق  مقرتح حملاسبة التحوط للمشتقات املالية إدراجوحماولة  SCFتطبيقات حملاسبة األدوات املالية وفق 

شرح حالة بورصة اجلزائر وما إمكانية تداول مثل هذه استخدام املؤسسات اجلزائرية هلذا النوع من املنتجات معرجني يف 

  .املنتجات على مستواها



 

 

:الفصل أ�ول  

مد�ل �ام ملعایري احملاس�بة ا�ولیة 
IAS /IFRS 

 SCF املايل والنظام احملاس�يب
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  تمهيد    

خاصة (سعي دول العامل  أمههامن القرن العشرين تطورات كثرية لعل  األخريشهدت احملاسبة يف النصف  

توحيد املمارسة احملاسبية بني الدول أو على األقل توافق بينها وهذا بعد ما شهدته املمارسة  إىل) الصناعية منها 

سية كم االختالفات االقتصادية والسياالتعارض حب إىلاحملاسبية من اختالفات بني الدول تصل يف بعض احلاالت 

املهنية على احملاسبة حبثا دائما  واملنظمات الدول وكذا سيطرت األحكام الشخصيةوالثقافية واالجتماعية بني 

  . أو املؤسسات  لألفرادخلدمة املصاحل اخلاصة 

ولكن مع ظهور العوملة ومسها كل جوانب احلياة مل تسلم احملاسبة من هذا التيار وبضغط من املنظمات 

ية متعددة اجلنسيات وكذا الشركات العامل) صندوق النقد الدويل ، البنك العاملي ومنظمة التجارة الدولية(الدولية 

العديد من بدأ العمل فعال من أجل جعل احملاسبة دولية ومتوافقة بني الدول وجتسد ذلك فعال بانعقاد 

يما خيص تقريب وجهات النظر ف بتأسيس جملس دويل للمحاسبة دوره 1973ة سن ة توجت دوليال اتجتماعالا

  .للعمل احملاسيب اصطلح عليها معايري احملاسبة الدولية  وإرشاداتتوجيها  الفكر احملاسيب من خالل إصدار

قامت بتعديل جوهري يف نظامها ، فتأخرت  كانت قد  اجلزائر مل تقف بعيدة عن هذا وانفكما كان احلال 

بدل املخطط نظام جديد مسي النظام املايل احملاسيب يتوافق مع معايري احملاسبة الدولية  إصداراحملاسيب من خالل 

  .سيب الوطين الذي أصبح بعيدا وال يتناسب مع التطورات اليت شهد�ا احملاسبة عامليااحملا

، مع التطرق للنظام املايل احملاسيب وأسباب ومعرفة تاريخ صدورها وتطورهااحملاسبية الدولية ولتفصيل املعايري 

 :التالية يزاته مت تقسيم الفصل إىل املباحثظهوره وأهم مم

 الدويل وطهور احملاسبة الدوليةالتوافق احملاسيب  :األولاملبحث            

  )IAS/IFRS(معايري احملاسبة الدولية:املبحث الثاين           

 SCFتقدمي النظام احملاسيب املايل :املبحث الثالث           
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  المحاسبة الدولية ظهورالتوافق المحاسبي الدولي و : ألول المبحث ا

 

  نشأة معايير المحاسبة الدولية: األول  طلبالم

اخل ، مل تنأى احملاسبة ....إن طابع العاملية و بعدما مس كل ا�االت االقتصادية و الثقافية و املعلوماتية    

عن ذلك بل كانت يف صميم نظام العوملة إذ أصبحت تكتسي طابع الدولية و ذلك من خالل ما يتداول من 

احملاسبة الدولية و معايري احملاسبة الدولية ، و منه جند أن احملاسبة كذلك فرض عليها مصطلحات أمهها مصطلح 

  .الواقع ألن جتهز نفسها لكي تصبح لغة عاملية تطبق يف أغلب الدول أن مل نقل يف كلها بعد سنوات 

مالئمة و دقيقة إن احملاسبة املالية هي الوسيلة اليت تسمح بإعداد قوائم مالية تعطي معلومات موضوعية و 

عن نشاط املؤسسة، وكذا تسمح باختاذ القرارات و إجراء املقارنة حول أداء عدة مؤسسات من خالل املعلومات 

املستخرجة من تلك القوائم ،و لكن اإلشكال اليت تواجهه احملاسبة على املستوى الدويل هو خضوعها إىل عدة 

  . )1(ن اختالفات يف املفاهيم و املبادئحماسبية مع ما بينها م)  Référentiels(مرجعيات 

فقبل مل تكن احملاسبة ختضع ألي صورة من صور التنظيم املهين ، فالتطبيق احملاسيب للمنشأة يعترب من 

أسرارها الداخلية ، و كنتيجة لذلك كانت القوائم و التقارير املالية اليت تعدها للمؤسسات غري قابلة للمقارنة بينها 

ؤسسة خالل الفرتات املتالحقة ، مما زاد من حالة عدم الثقة و االستقرار ملهنة احملاسبة و بذلك و حىت لنفس امل

سهلت عملية السعي إىل إجياد صيغ حول الطريقة املثلى للتطبيق احملاسيب الذي ينال رضا كل من املنظرين و 

  .)2(ءاملهنيني واملستخدمني عل حد السوا

ة على املستوى احمللي معدة لتستجيب ألهداف و احتياجات حملية للتعامل و من هنا جند أن اللغة احملاسبي

احمللية و لكنها غري جمهزة للتواصل مع ) كإدارة الضرائب و البنوك مثال( مع املستثمرين و السلطات و اإلدارات 

ومتلقيها يف بالد )معلومات حماسبية( ثقافات خمتلفة و هذا ما خيلق عدة التنسيق أو التناغم بني مرسل الرسالة 

:خمتلفة ،الرسم أدناه يوضح العوامل اليت هي أصل االختالف احملاسيب بني خمتلف الدول  

 

 

 

 



 SCF والنظام المالي المحاسبيIAS/IFRS مدخل عام لمعايير المحاسبة الدولية: الفصل األول

  

3  

 

سباب االختالف المحاسبي بين الدوليوضح أ): 1(الشكل رقم  

Source : Bernard Raffounier, Axel Haller,Peter Walton,  La Comptabilité 
Internationale , Edition VUIBERT,Paris, 1997 , page 2.  

نونية و اليت تتغري مع الوقت فإذا نظرنا إىل جمموع القواعد احملاسبية لبلد ما ، جند أ�ا جمموع من االلتزامات القا

وتشكيلة من املمارسات العملية املوضوعة من األطراف ذات العالقة لتستجيب للحاالت االستثنائية كاألزمات 

اخل، و عليه ميكن متثل هذه القواعد احملاسبية املستعملة يف دولة ما و يف وقت معني، كنتيجة للتوازن ....املالية 

  .)3(و اليت قد تعدل يف وقت ما بسبب تغري البيئة االقتصادية أو ألحداث غري متوقعةالذي ميتد لسنوات طويلة 

ليس حتما سوف يتم معاجلتها بنفس احللول، و منه فالقواعد و ) املشاكل احملاسبية( و عليه فنفس األحداث

  .األسس احملاسبية ميكن أن تكون خمتلفة من دولة إىل أخرى

ي اهتماما كبريا هلذه االختالفات ألنه و من اجلانب احملاسيب جند أن القوائم جيب و يف بعض األحيان أال نعط

املالية تعكس دائما احللول التنظيمية املوضوعة من طرف معديها و مستخدميها على السواء ، مع عرضها لكل ما 

جندها تتشابه يف حيتاجه خمتلف هذه األطراف، فالدول اليت تستمد طبيعيا ثقافتها و تارخيها من نفس املصدر 

  :ممارسا�ا احملاسبية اليت عادة تستمد من عائلتني ثقافيتني اللتني يتم تعريفهما من بني أهم الدول الصناعية ومها

 وهي املقاربة األجنلوساكسونية اليت ترتكز  موجهة من التطبيق العملي الدول اليت ثقافتها احملاسبية

  GAAP (  Generally  Accepted (  عموما املبادئ احملاسبية املقبولة" على استعمال

Accounting Principles   

 االختالفات المحاسبیة

االختالف في إعداد و تفسیر 

 القوائم المالیة

االختالف في العرض و التسجیل 

 المحاسبي و القیاس

االختالف في المبادئ المحاسبیة في تشكیل 

 القوائم المالیة

 االختالف في األھداف و القوائم المالیة

  الثقافیة  االختالف في البیئة االجتماعیة، االقتصادیة
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  الدول اليت ثقافتها احملاسبية ترتكز على التنظيم أو التقنني احملاسيب ، و هي املقاربة األوروبية و

  . يةاليابان

وعرض فإذا كانت هناك بعض االختالفات البسيطة اليت معاجلتها أو جتاوزها مثل إشكالية املصلحات 

  .احلسابات، فانه من الصعب جدا معاجلة اإلشكاليات العميقة تتمثل أساسا يف املبادئ و األفكار

  

  هاتهميأمفهوم المحاسبة الدولية و :  ثانيالمطلب ال

  مفهوم المحاسبة الدولية : األول الفرع 

تعترب احملاسبة الدولية نظام عاملي تبنته الكثري من الدول عن طريق وضع جمموعة من املبادئ و املعايري 

احملاسبية املقبولة قبوال عاما على املستوى العاملي و عليه  فان احملاسبة الدولية تتبع األسلوب الوصفي عند إعدادها 

عة املبادئ والطرق و املعايري احملاسبية يف مجيع الدول على اختالف هلذه املعايري ،كما أن احملاسبة الدولية متثل جممو 

واالقتصادية و السياسية و القانونية و اليت  أنواعها و هذا االختالف نشأ نتيجة اخلصائص اجلغرافية و االجتماعية 

  .ختتلف من دولة إىل أخرى

القابضة و الفروع التابعة هلا يف خمتلف الدول، كما أن مفهوم احملاسبة الدولية يشري إىل العالقة بني الشركة 

  .القوائم املالية للشركة بشكل سليم جيب استخدامها عند إعداد  أي أنه يعترب من األساليب اليت

الدول عن طريق وضع جمموعة من املبادئ و املعايري  العديد مننظام عاملي تتبناه  ذنإاحملاسبة الدولية هي 

 يتم حتديد األساليب و الطرق املشتقة من تلك املبادئ كما قبوال عاما على املستوى الدويل،ة احملاسبية املقبول

واملعايري وتطبيقها يف مجيع الدول و هذا هو اهلدف النهائي للنظام احملاسيب الدويل،و هي تتبع يف حبثها األسلوب 

  .الوصفي

القابضة متعددة اجلنسيات و الفروع و الشركات كما يشري مفهوم احملاسبة الدولية إىل العالقة بني الشركة 

التابعة هلا أي أنه يعترب من األساليب احملاسبية اليت جيب استخدامها حىت ميكن إعداد و جتهيز القوائم املالية 

  .املوحدة للشركة األم بشكل صحيح
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  أهمية المحاسبة الدولية : الفرع الثاني

ليت ميكن استخدامها يف اختاذ القرارات االقتصادية ، فهي تعرب عن بصفة عامة توفر احملاسبة املعلومات ا

النشاط اخلدمي الذي يقدم املعلومات املالية الكمية خلدمة متخذي القرار ، ميكن توضيح كيفية إبالغ املعلومات 

جات النهائية احملاسبية إىل متخذي القرار ،  حيث عادة ما يتم توفري تلك املعلومات من خالل تقارير متثل املخر 

للنظام احملاسيب و اليت تتأسس على البيانات املتولدة من األنشطة و األحداث  االقتصادية املرتبطة بأحد منشآت 

  )4(األعمال من خالل الشكل البياين التايل

  بين المحاسبة ومحيطها الخارجي دورة المعلومات): 2(شكل رقم

  االحتياجات من المعلومات                                  

 

                                                                                           

                       اإلدارات احلكومية                                                                            قوائم مالية، 

    املوردون و العمالء                                                                 اإلدارة و املستثمرون

    تقارير ضريبية

                                                                                 

  

Source : Anne Le  Manh et Catherine Maillet , Normes IFRS , Edition 

Foucher  , 2007, P6. 

 

  

  

  

  

  

  

 المحاسبة

متخذي 

 القرار

 تقاریر

 المحاسبة



 SCF والنظام المالي المحاسبيIAS/IFRS مدخل عام لمعايير المحاسبة الدولية: الفصل األول

  

6  

 

  المحاسبة الدولية و بيئتها  قضايا: الفرع الثالث 

تتضمن كل من عمليات التجارة الدولية ونشاط الشركات الدولية و  هلا طبيعة دولية حبيث  اليتو

االستثمارات و العمليات اليت تتم يف أسواق املال العاملية و استخدام العمالت األجنبية ، فهذه العمليات يتم 

بة عن ترمجة تسويتها باستخدام العملة األجنبية سواء ألحد طريف العملية أو لكالمها ، و من مث تنشأ مشكلة احملاس

العمالت األجنبية ، و كذلك فان إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة القابضة و اليت تقع فروعها يف عدة دول 

  .أجنبية متثل مشكلة حماسبية أخرى

و يرتبط بإعداد القوائم املالية املوحدة مشكلة احملاسبة عن تغري القدرة الشرائية للنقود فمثال عند إعداد 

 الرقم القياسي لألسعار املالية هل جيب استخدام الرقم القياسي لألسعار املستخدم يف الشركة القابضة أو القوائم

تتأثر مبجموعة من املؤشرات الداخلية واخلارجية كما للمحاسبة الدولية بيئة   البلد الذي يتواجد فيه الفرع،يف

  :)5(يلي

  :وتتمثل يف  :المؤثرات الداخلية  -1

 –ثقافة و حبوث احملاسبة  –االحرتاف احملاسيب  –الضريبة السائدة  –فعاليات املؤسسة  –املالكني  - 

  .اخل......النظام القانوين  –التضخم  –منو و تطور االقتصاد  –اجلو االجتماعي  –النظام السياسي السائد 

  :وتتمثل يف :المؤثرات الخارجية -2

  .العوامل القانونية –العوامل االقتصادية  –العوامل الدينية  –السياسية  العوامل –العوامل االجتماعية  - 

وهذه العوامل هلا تأثري كبري على طبيعة و عمل النظام احملاسيب املتبع يف أية دولة ، حيث ينعكس تأثريها 

الدولية هي توفري على قواعد و أسس ومفاهيم احملاسبة املعمول �ا يف تلك الدولة ، كما أن أهداف احملاسبة 

  .البيانات واملعلومات احملاسبية ألغراض املستفيدين الداخليني و اخلارجيني 

كما تتأثر احملاسبة الدولية باالجتهادات و االجتاهات بني احملاسبني و خضوع أمور حماسبية كثرية للتقدير 

م بني احملاسبني إىل االتفاق العام الشخصي  و هي نقطة الضعف يف احملاسبة عموما مما يدعوا إىل التفكري العا

  .حول معايري حماسبية موحدة تلقى القبول العام

  

  

  

  



 SCF والنظام المالي المحاسبيIAS/IFRS مدخل عام لمعايير المحاسبة الدولية: الفصل األول

  

7  

 

  الهيئات المسؤولة عن التوافق المحاسبي الدولي والمحلي: المطلب الثالث 

بدأ االهتمام املتزايد يف وضع قواعد حماسبية من قبل اهليئات املهنية منذ بداية النصف الثاين من القرن 

يث مل يكن هناك قواعد مشرتكة علمية جيري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة احملاسبة و كانت كل هيئة املاضي ح

و قد .تتالءم مع مفاهيمها احملاسبية  يف كل من الدول الصناعية تضع القواعد احملاسبية اخلاصة �ا و اليت ترى أ�ا

احملاسبني و مدققي احلسابات مفهوما يشمل كل  بقي اصطالح القواعد احملاسبية املتعارف عليها كتعبري فين عند

ما هو متفق عليه يف علم احملاسبة ومقبول من الشركات و املؤسسات حىت و لو اختلفت يف معاجلة نفس 

  .املوضوع

  ت وضع معايير على المستوى الدوليمحاوال: األولالفرع 

املسؤولة عن احملاسبة يف العديد من  هر ذلك من خالل اللقاءات املتكررة واملتواصلة بني اهليئاتظي بدأ 

قة للوصول إىل أرضية اتفاق ولو جزئية للوصول إىل ما ات املهنية وكل األطراف ذات العالالدول وكذا اجلمعي

  .)6(يلي يسمى بالتوافق احملاسيب بني الدول، وميكن سرد بعض هذه اللقاءات واملؤمترات يف سياقها التارخيي كما

يف سانت لويس بوالية ميسوري يف الواليات املتحدة األمريكية  1904املؤمتر احملاسيب الدويل األول عقد عام  - 1

وقد دار  1917برعاية احتاد مجعيات احملاسبني القانونيني األمريكية قبل تأسيس جممع احملاسبني األمريكيني عام 

  اسبية بني الدولالبحث يف ذلك املؤمتر حول إمكانية توحيد القوانني احمل

  .يف أمسرتدام 1926املؤمتر احملاسيب الدويل الثاين  - 2

  :وقد ُقدمت فيه ثالثة أحباث رئيسة وهي :  يف نيويورك 1929 الدويل الثالث املؤمتر احملاسيب - 3

  .السنة التجارية أو الطبيعية -  .االستهالك وإعادة التقومي -   .ثمراالستهالك واملست - 

مندوباً عنها  90منظمة حماسبية عينت  49وقد شاركت فيه :  يف لندن 1933اسيب الدويل الرابع املؤمتر احمل - 4

 اليادولة منها اسرت  22زائراً من اخلارج وقد بلغ عدد الدول اليت مثلت يف املؤمتر  79باإلضافة إىل حضور 

  .ونيوزيلندة وبعض الدول األفريقية

مشارك من  250وفداً فضالً عن  320وذلك مبشاركة : يف برلني 1938سيب الدويل اخلامس املؤمتر احملا - 5

  .باقي أحناء العامل

 1450أعضاء من بينهم  2510حيث سجل يف املؤمتر :  يف لندن 1952اسيب الدويل السادس املؤمتر احمل - 6

  .ىدولة أخر  22من دول الكومنولث والباقي من  196من املنظمات اليت رعت املؤمتر يف بريطانيا و 

 40منظمات حماسبية من  104وقد شارك يف املؤمتر : يف أمسرتدام 1957املؤمتر احملاسيب الدويل السابع  - 7

  .الندعضواً عن البلد املضيف هو  1200زائراً من اخلارج و  1650دولة وحضره 
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املتحدة باإلضافة عضواً من الواليات  1627وقد حضره :  يف نيويورك 1962 الدويل الثامن املؤمتر احملاسيب - 8

  .حبثاً  45دولة وقد قدم فيه  48منظمة ميثلون  83من دول أخرى وشارك فيه  2101إىل 

  يف باريس 1967املؤمتر احملاسيب الدويل التاسع  - 9

  .دولة 59مندوباً من  4347حضره :  1972متر احملاسيب الدويل العاشر املؤ  -10

وقد حضره مندوبني عن أكثر من : يف ميونيخ أملانيا االحتادية  1977املؤمتر احملاسيب الدويل احلادي عشر  -11

  مائة دولة من دول العامل

  .يف املكسيك  1982املؤمتر احملاسيب الدويل الثاين عشر  -12

  .يف طوكيو  1987املؤمتر احملاسيب الدويل الثالث عشر  -13

وكان موضوع املؤمتر دور احملاسبني يف اقتصاد :حدةيف الواليات املت 1992عشر  املؤمتر احملاسيب الدويل الرابع -14

مندوباً من خمتلف أحناء العامل، ومل  2600دولة وحضره حنو  78هيئات حماسبية من  106شامل، شارك فيه حنو 

تغب املشاركة العربية عن املؤمتر اليت متثلت بوفود من لبنان وسورية والكويت ومصر والسعودية برعاية االحتاد الدويل 

 AICPAحيث استضافته ثالثة منظمات حماسبية أمريكية هي جممع احملاسبني األمريكية  IFACلمحاسبني ل

  .IIAومجعية املراجعني الداخلني  IMAومجعية احملاسبني اإلداريني 

  .يف املكسيك  1997املؤمتر احملاسيب الدويل اخلامس عشر  -15

عنواناً ) 90(حيث متت مناقشة حوايل تسعني :هونغ كونغيف  2002السادس عشر  املؤمتر احملاسيب الدويل -16

  .تدرجت موضوعاته من حوارات ساخنة مثل الشمولية وأخالقيات املهنة إىل أثر اقتصاد املعرفة على مهنة احملاسبة

وقد عقد حتت شعار حتقيق النمو واالستقرار : يف استانبول 2006عشر املؤمتر احملاسيب الدويل السابع  -17

ودور احملاسبني . واستقرار أسواق رأس املال يف أحناء العامل, ومسامهة احملاسبة يف تطوير األمم, ادي العاملياالقتص

  .يف عملية التقييم يف املشروعات

 خدمي القوائم املالية من مسامهنيوقد أسفرت هذه املؤمترات اليت كانت نتيجة الضغوط املتزايدة من مست

واحتادات جتارية ومنظمات دولية ومجعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل ومستثمرين ودائنني ونقابات 

  :عدة منظمات استهدفت وضع املعايري الدولية و�يئة املناخ الالزم لتطبيق هذه املعايري وأهم هذه املنظمات 

ويضم  ،1977وهو منظمة عاملية ملهنة احملاسبة تأسس عام  : )IFAC)7االتحاد الدولي للمحاسبين : أوالً 

يهدف ،ونصف مليون حماسب مليونني ) 2.5(دولة ميثلون أكثر من  118عضو ومنظمة يف  155يف عضويته 

االحتاد إىل تعزيز مهنة احملاسبة يف العامل واملسامهة يف تطوير اقتصاد دويل قوي من خالل إنشاء معايري مهنية عالية 

فإن االحتاد لديه عالقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة  ،ولتحقيق مهامه. املستوى والتشجيع على اعتمادها

  : وقد قامت جلان االحتاد بوضع املعايري التالية.ومنظمات حماسبية يف خمتلف دول العامل
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  .املعايري الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد - 

  .معايري دولية لرقابة اجلودة - 

  .قواعد دولية ألخالقيات املهنة - 

  .دوليةمعايري التأهيل ال - 

  .معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام - 

ويضم االحتاد يف عضويته بعض اهليئات احملاسبية يف بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر والعراق ولبنان 

 العضوية يف االحتاد الدويل للمحاسبني مفتوحة هليئات احملاسبة املعرتف �ا قانونياً ، إن  واملغرب والسعودية وتونس

وتشمل العضوية يف االحتاد . أو حبكم اإلمجاع يف أوطا�ا كمنظمات ذات أمهية هلا مسعتها احلسنة يف مهنة احملاسبة

ويبلغ عدد احملاسبني يف املنظمات األعضاء باالحتاد . الدويل للمحاسبني العضوية يف جلنة املعايري الدولية للمحاسبة

  .اً يف العمل املهين واخلاص والتعليم واحلكومة حماسب 2.000.000الدويل للمحاسبني تقريباً 

و قد أعطيت هذه اللجنة صالحيات إلصدار مسودات معاير  :IAPCلجنة ممارسة التدقيق الدولي :  نياثا

على أن تسعى لتحقيق القبول الطوعي لتلك  IFAC املراجعة و اخلدمات التابعة بالنيابة عن جملس االحتاد

من قبل منظمات أعضاء ميثلون دوال خيتارها  IAPC و يتم تعيني أعضاء جلنة تعزيزهااملعايري أو البيانات و 

و قد تضم اللجان الفرعية اليت تشكلها جلنة ممارسة املراجعة الدولية ممثلني من غري الدول املمثلة يف  ،جملس االحتاد

كل بلد ممثل يف هذه اللجنة   اللجنة و ذلك للحصول على أكرب عدد ممكن من وجهات النظر املختلفة، و يتمتع

اسرتاليا، الربازيل، كندا، : دولة و هي  13أعضاء من  1994ابتداء من  IAPC و تتضمن.بصوت واحد فقط

وتبدأ ،مصر، فرنسا، و املكسيك، هولندة، اليابان، اهلند، السويد، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية

يار مواضيع من اجل الدراسة التفصيلية بعد إن يتم تأسيس جلنة فرعية هلذا باخت IAPC إجراءات العمل يف اجلنة

بتفويض املسؤولية األولية هلده اجلنة الفرعية كي تعد و حتضر مسودات معايري  IAPC الغرض حيث تقوم اجلنة

ات أو و بيانات املراجعة و يدرس اجلنة الفرعية املعلومات األساسية اليت تكون على شكل بيانات و توصي

دراسات أو معايري صادرة عن املنظمات األعضاء أو اهليئات اإلقليمية أو هيئات أخرى، ومن مث تعود مسودة 

العرض كنتيجة هلده الدراسة كي تقوم جلنة ممارسة املراجعة الدولية بدراستها، فإذا وافقت على هده املسودة عن 

تصويت يف اللجنة على أال يقل عدد األصوات املوفقة عن طريق موافقة ثالثة أرباع األعضاء الدين ميلكون حق ال

تسعة أصوات ممثلة يف اجتماعا للجنة، تقوم اللجنة بتوزيع املسودات بشكل موسع �دف احلصول على كافة 

االنتقادات و التعليقات من املنظمات األعضاء و من الوكاالت الدولية اليت حيددها االحتاد كما ترتك هلم الوقت 

إلبداء أرائهم وتعليقا�م، و من مث تعدل اللجنة مسودة العرض بالشكل املناسب بعد أن تتلقى تلك الكايف 

املقررة وعند إصدار املعيار أو البيانات  3/4التعليقات و تقوم بدراستها و التصويت عليها حسب قواعد األغلبية 
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رتمجة إىل اللغات األخرى عن طريق املنظمات حيدد تاريخ سريانه وتكون لغة املعيار االجنليزية ويعطى وقت كاف ل

  .أربعا وثالثني معيارا 1999األعضاء اليت تذكر اسم املنظمة اليت قامت بالرتمجة وقد أصدرت اللجنة حىت عام 

أسست جلنة معايري احملاسبة الدولية  29/6/1973يف : IASCبة الدولية لجنة معايير المحاس: ثالثا 

)IASC ( اجلمعيات واملعاهد املهنية الرائدة يف إثر اتفاق بني) اليابان , نيا أملا, كندا ، فرنسا , اسرتاليا ,

و كان اهلدف من ذلك أن تقوم اللجنة ) الواليات املتحدة , ايرلندا , اململكة املتحدة ,  اهوالند, مكسيكو 

قة بينها و بني االحتاد الدويل للمحاسبني بإعداد ونشر املعايري احملاسبية و أن تدعم قبوهلا و التقيد �ا وتعزيز العال

)IFAC (وسوف نفصل أكثر يف هذه اهليئة يف الفرع املوايل ،.  

  الهيئات المكلفة بالتوحيد المحاسبي على المستوى الدولي  :الفرع الثاني

فبعد عملية التوحيد احملاسيب القطري بدأ التفكري يف التوحيد على الصعيد الدويل حيث عقدت عدة 

مؤمترات حماسبية دولية و تواتر عقدها كل مخس سنوات �دف العمل على توحيد املمارسة العملية للوصول إىل 

ن تدفقات رأس املال ، كما تسهل التبادل قوائم مالية قابلة للمقارنة متكن املستثمرين من اختاذ القرارات اليت تؤم

التجاري بناء على قيم حماسبية موحدة ، وتؤدي إىل جعل العامل بأكمله سوقا واحدة تلبية لشروط املنظمة العاملية 

اليت ضمت و تسعى لضم معظم دول العامل وقد أبدى العديد من املؤلفني رغبة ملحة يف توحيد  WTOللتجارة 

على نطاق دويل و طرح أساليب تدرجيية خمتلفة ، بينما عارض فريق آخر ذلك مشريا إىل أن املبادئ احملاسبية 

جمموعة واحدة من املبادئ و القواعد احملاسبية كأساس للتوحيد أمر غري عملي، كما تكونت جلنة لتنسيق احملاسبة 

دولية للمحاسبة ، أعقب ذلك  ، �دف تركيز اجلهود حنو تطوير مهنة احملاسبة مع إنشاء معايري 1972يف سدين 

   تشكيل جلنة معايري دولية للمحاسبة

 IASC :The International Accounting Standards Committee   جوان من عام  29يف

،يف مدينة لندن، متضمنة ممثلني عن اهليئات احملاسبية القائدة يف كل من اسرتاليا ، املكسيك ، 1973

هولندا،اجنلرتا،ايرلندا،كندا فرنسا ، أملانيا الغربية،اليابان والواليات املتحدة األمريكية لتكوين و نشر معايري أساسية 

ائم املالية و مراجعتها، و ال متلك هذه اللجنة أية سلطة و لكنها تعتمد على توضع يف احلسبان عند إعداد القو 

 .)8( يف نشر معايريها و بذل اجلهود لتطبيقها) يف الواليات املتحدة   AICPAمثل ( املنظمات املكونة هلا 

  :متثلت األهداف األساسية هلذه اللجنة فيما يلي

 احملاسبية الضرورية لعرض القوائم املالية و كذا احلث على إعداد ونشر من أجل املصلحة العامة املعايري 

 .قبوهلا وتطبيقها على املستوى الدويل

  م املبادئ و القواعد احملاسبية واإلجراءات املتعلقة بعرضالعمل بشكل واسع من أجل تطوير و تناغ 

  .القوائم املالية
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إن متويل جلنة معايري احملاسبة الدولية يتم مناصفة بني أعضاءه و املنظمة الدولية للمحاسبني من جهة 

  .واشرتاكات الشركات املتعددة اجلنسيات و مكاتب احملاسبة العاملية الكربى و كذا بيع منشوراته من جهة أخرى،

  :ميكن تلخيصها يف  ،1973أسيسها سنة عدة أحداث و مراحل هامة مرت �ا اللجنة منذ تلقد مرت اللجنة ب

بذل كل جهوده من أجل تقليص فجوة اخلالف بني خمتلف اهليئات املكلفة  :1989إلى  1973من *  

بإعداد املعايري على املستوى احمللي وزيادة درجة التنسيق بني خمتلف األعضاء املكونة للجنة ، وذلك بإدراج عدة 

  .إمكانيات للمحاسبة يف كل معيار لتتأقلم مع  املرجعيات الوطنية 

هذه الفرتة بدأت هذه اللجنة من ختفيض يف اخليارات املقرتحة و بالتايل  يف:  1993إلى  1989من *  

  .1993اكتساب القوائم املالية نوع من الشمولية وتأتى ذلك من خالل نشر عشر معايري مت مراجعتها يف سنة 

القيم  يف هذه السنة وقعت اللجنة بني نارين ، األوىل يف مواجهة املنظمة العاملية لعموالت:  1994في *  

و اليت رفضت املعايري املنشورة لغاية هذا التاريخ متحججة بأ�ا غري ملزمة على اهليئات التنظيمية  OICVاملنقولة 

الوطنية و الثانية يف مواجهة بعض الشركات العاملية الكربى و اليت تطبق معايري احملاسبة الدولية و�دد برتك تطبيقها 

  .العملية احملاسبيةمتحججني بشدة تضييقها للتطبيقات 

بعد قرار اختذته جموعة السبع الصناعية الكربى ،جلنة معايري احملاسبة الدولية و :  1995في جويلية * 

مبشاركة املنظمة العاملية للقيم املنقولة اعدوا برناجما عمل من أجل خمطط كامل �موعة من املعايري احملاسبية الدولية 

يا�ا على اهليئات املكلفة بالتوحيد احملاسيب الوطنية ،وذلك باحرتام هذه من فرض توصOICV  و اليت تسمح ل

  .املعايري يف املعامالت و التسجيالت اليت تتم على مستوى األسواق املالية العاملية

بادرت هذه اللجنة بتقوية تركيبتها العملية  ، �دف أساسا إىل تعديل تركيبة و مسؤولية :  1999في *  

  ). Trustees(جملس إعداد املعايري ، إجراءات تعيني األعضاء و إنشاء جلنة جديدة متثل اإلداريني لتسيري اللجنة 

أعلنت  2000ماي  17ففي برنامج املخطط الكامل للمعايري احملاسبية مت اعتماده ، :  2000في *  

املنظمة العاملية للقيم املنقولة أ�ا توصي خمتلف اهليئات املكلفة بالتوحيد احملاسيب الوطنية و كذا الشركات العاملية 

 .املسجلة يف خمتلف بورصات العامل قبول نشر قوائمها املالية حسب معايري احملاسبة الدولية 

تركيبة هذه اللجنة بإنشاء تنظيم جديد هلا ، مت املصادقة  كانت نقطة حتول يف:  2001في فيفري * 

 جلنة معايري احملاسبة الدولية  مؤسسة، مت وضعه للعمل حتت تسمية عليه يف ماي من نفس السنة 

IASCF : International Accounting Standards Committee Foundation  و اليت

بدورها تتكون من عدة جلان فرعية أو أفواج عمل لكل منها مهام معينة ،هذا التغيري أعطى أمهية و استقاللية أكرب 

للجنة معدة املعايري حبكم أن أعضائها ليسو ممثلني لبلدا�م كما كان احلال عليه يف اللجنة السابقة ، وأول قراراته 
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إىل املعايري الدولية للتقارير  IASمية املعايري من معايري احملاسبة الدولية هو تغيري تس 2001أفريل  1املتخذة يف 

و ذلك فقط بالنسبة للمعايري اليت مت إعدادها بعد هذا التاريخ و احلفاظ على التسمية القدمية اليت  IFRSاملالية 

  .قبل هذا التاريخ و اليت سوف نتطرق لكالمها بالتفصيل فيما بعد

  لتوحيد المحاسبي المحليلهيئات المسؤولة عن اا: الفرع الثالث 

قبل أن بدأت عملية التفكري يف التوافق على املستوى الدويل كان لزاما أوال وجود توحيد حماسيب على 

املستوى احمللي خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية اليت كانت تعترب قارة وجمموعة من الدول ختتلف فيما بينها يف 

واملمارسات احملاسبية ونفس الشأن للدول األوروبية إذ اختلفت التنظيمات احملاسبية ويف بعض احلاالت القواعد 

ترتك لالجتهاد الشخصي وعليه قامت هيئات خمولة قانونا بإعداد أنظمة حماسبية وطنية على أسس علمية وقابلة 

  .ا ال على املستوى الدويلللتطور والتحسني كلما تطلب األمر ذلك سواء على املستوى احمللي ومل

و كنتيجة لكل هذا كانت أول جتربة للتوحيد احملاسيب يف الواليات  :في الواليات المتحدة األمريكية. 1

مل يتطلب اقتصادها سوى منط بسيط نسبيا من الوظيفة احملاسبية ، فقد كانت  1900املتحدة األمريكية فقبل 

وقد ركزت التقارير املالية على جوانب السيولة و القدرة على الدفع و  امللكية الفردية هي الشكل الشائع للمنشآت

فظهور الشركات الضخمة و اليت  1929إىل  1900اقتصرت على االستخدام الداخلي ، أما يف الفرتة من 

اتسمت بانفصال امللكية عن اإلدارة و زيادة حجم االستثمار و املضاربة أدى إىل طلب احلاجة إىل من اإلفصاح 

،  1929و حتول الرتكيز إىل القدرة على توليد الدخل ، وكنتيجة ال�يار األسهم و أزمة الكساد العظيم سنة 

وزيادة عدم الرضا عن التقارير احملاسبية بذلت احلكومة الفيدرالية و بورصات األوراق املالية ومهنة احملاسبة جهودا  

" املبادئ و اإلجراءات و املعايري املوحدة اليت أطلق مصطلح كبرية لتحسني احملاسبة ، وعليه مت تبين جمموعة من 

، و بالرغم من أن هذه املبادئ حظيت بالقبول العام على مدار الزمن بسبب " املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

هناك  تطبيقها على جمال واسع ، إال أ�ا أثارت بعضا من اجلدل     واالنتقاد يف الواليات املتحدة األمريكية

: العديد من املنظمات واهليئات اليت هلا تأثري كبري يف وضع املبادئ املتعارف عليها و اليت نذكر أمهها  

):   SEC )Securities and Exchange Commission لجنة تداول األوراق المالية* 

األوراق املالية ، و هي هيئة كنتيجة لال�يار الواسع يف منشآت األعمال وأسواق   1934أنشأت هذه اللجنة سنة 

حكومية تتوىل تنفيذ قوانني هيئات األوراق املالية و غريها من القوانني يف أمريكا إذ جيب على كل الشركات اليت 

تصدر أوراق مالية أن تعد قوائمها املالية وفق مبادئ هذه اللجنة ، و يف ظل القوانني العديدة اليت تشرف على 

 بح هلا نفوذ كبري يف جمال اإلجراءات احملاسبية و مناذج القوائم املالية اليت تقرتحها هذه اهليئةتنفيذها هذه اهليئة أص

،و بالتايل أرست القواعد األساسية لوضع جمموعة من املبادئ و اإلجراءات اليت تلقى قبوال عاما و اليت تعدها 

، و ذلك مبمارسة الضغط عليها سواء )9(خمتلف األطراف اليت هلا عالقة بالتوحيد احملاسيب خاصة املهنيني 
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لتخفيض جمال االختالف بينهم  أو إلجياد حلوال عملية لبعض املشاكل اليت تعرض عليها ، و تقوم جلنة تداول 

  :األوراق املالية بنشر متطلبا�ا و آراءها احملاسبية بعدة صور و منها

  نشرات التقرير املايل.  

  املاليةتعليمات و مناذج إلعداد القوائم. 

 قرارا�ا يف احلاالت اليت تعرض عليها. 

 AICPA)American Institute of Certifiedالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين * 

Public  Accountant:( هو ليس هيئة إلعداد املبادئ و املعايري احملاسبية بل هو  1887مت إنشاؤه سنة ،

املراجعني ،يقوم بنشر مقرتحاته و تفسرياته للحلول العملية لبعض املشاكل هيئة مهنية جتمع اخلرباء احملاسبني و 

و لقد كانت جهوده حيوية لعملية وضع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها،فعلى سبيل املثال سنة ، احملاسبية

  ين و البورصة ،قام بتشكيل جلنة خاصة للتنسيق مع بورصة نيويورك يف األمور اليت �م احملاسبني واملستثمر 1930

  "  APBجملس مبادئ احملاسبة " بإنشاء  1959ونتيجة لكل هذه اجلهود قام هذا املعهد يف سنة 

  :متثلت األهداف األساسية  هلذا ا�لس فيما يلي 

  .حتديد املمارسات احملاسبية الصحيحةو  وضع مبادئ حماسبية مكتوبة* 

  .تضييق جماالت االختالف و عدم التناغم و االتساق يف املمارسة احملاسبية*  

توىل هذا ا�لس مهمة التوصل إىل جمموعة الفروض و املبادئ احملاسبية اعتمادا على أساليب البحث 

 من إصدار جمموعة من البحوث يف جماالت الفكر احملاسيب 1973إىل  1959العلمي ، ومتكن خالل الفرتة من 

  .و أربع تقارير)  Opinions(رأي  31املختلفة ممثلة يف 

وبالرغم من هذا كله إال أن هذا ا�لس واجه الكثري من االنتقاد ، و مت ا�امه بعدم االلتزام باحلياد و 

خضوعه لضغوط خارجية ، خاصة من قبل مكاتب احملاسبة الكربى و كذا هيئة تداول األوراق املالية يف الواليات 

بتشكيل جمموعة دراسة لوضع املبادئ احملاسبية   1971تحدة األمريكية ،  وعليه قام رواد مهنة احملاسبة يف سنة امل

و حتديد  APBو ذلك لدراسة تنظيم و تشكيل جملس مبادئ احملاسبة  Wheat Committeeعرفت باسم 

يف ربيع سنة  AICPAاللجنة إىل التغيريات الضرورية للحصول على نتائج أفضل ، و قد مت تقدمي توصيات هذه 

  .)10( 1973و مت اعتمادها بالكامل و دخلت حيز التنفيذ مع بداية  1972

: FASB)Financial Accounting Standards Boardsمجلس معايير المحاسبة المالية *

وتشكيل هيكل جديد لوضع املعايري ، يتكون من ثالثة  APBحل جلنة  Wheatلقد نتج عن توصيات  

، وا�لس االستشاري FASB ، و جملس معايري احملاسبة املالية  FAFمؤسسة احملاسبة املالية : منظمات هي 



 SCF والنظام المالي المحاسبيIAS/IFRS مدخل عام لمعايير المحاسبة الدولية: الفصل األول

  

14  

 

وجملسه االستشاري  و متويل أنشطتهم  FASBبانتقاء أعضاء  FAFو تقوم ال FASACملعايري احملاسبة املالية 

 FASBولكن املنظمة األكثر أمهية يف هذا اهليكل الثالثي هي ، FASBة عامة على أنشطة واإلشراف  بصف

الذي ترتكز مهمته األساسية يف وضع و حتسني معايري احملاسبة و التقرير املايل إلرشاد و توجيه اجلمهور العام الذي 

األطراف أن الطريقة األكثر   يضم مصدري و مراجعي و مستخدمي املعلومات املالية ، ولقد أيقنت خمتلف هذه

كفاءة للتأثري على املعايري اليت حتكم املمارسة احملاسبية هي املشاركة يف صياغتها ، أو عن طريق الضغط على 

واضعيها سواء عند إعداد معايري ألول مرة أو لتعديل القدمية ، ويبني الشكل التايل خمتلف األطراف الضاغطة و 

  :أل�ا ستتأثر هي بدورها باملعايري احملاسبية اليت يصدرها ا�لساليت تؤثر على عمل ا�لس 

  مع محيطه الخارجي FASBيوضح عالقات ): 3(الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيل شهادة  أطروحة مساهمة علمية في تحسين المخطط الوطني المحاسبي ، ىعقاري مصطف. د:المصدر 

  .43، ص 2004، جامعة فرحات عباس  دولة دكتوراه
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 شركات المراجعة

AICPA 

 الجھات األكادیمیة

 قطاع االستثمار

 المعاییر، التفسیرات، النشرات المحاسبیة
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هنا سوف نتطرق لبعض : الهيئات المحلية المكلفة بالتوحيد المحاسبي في القارة األوروبية. 2

املنظمات املكلفة بالتوحيد احملاسيب على مستوى بعض الدول اليت هلا السبق وذات تأثري كبري يف عملية التوحيد 

  :ولية تتمثل أمهها يف الدول التاليةاحملاسيب حىت الدويل من خالل مشاركتها يف كل املؤمترات إلنشاء اهليئات الد

هذه الدولة التوحيد احملاسيب منوط بالسلطات العمومية، اعتماد مبادئ حماسبية مير عرب  يف: في فرنسا*  

  :هيئتني أساسيتني مها

عضو ، جيمع بني كل املنظمات املهنية  58يتكون من :  CNCالمجلي الوطني للمحاسبة . 1 

املعتمدة مثل املصنف الوطين للخرباء احملاسبني ، الشركة الوطنية حملافظي احلسابات ، و سلطات عمومية كمجلس 

م احملاسبة ، أن هلذا ا�لس فقط مهمة تقدمي الرأي يف خمتلف القضايا احملاسبية املستجدة ، وتتفرع عن ذلك املها

  :التالية

( تقدمي التوصيات يف ميدان احملاسبة حول خمتلف املشاكل احملاسبية اليت ختص القطاعات االقتصادية * 

  ).اخل.....البنوك ، التأمينات ، الدولة ، اإلدارات العمومية

  .تقدمي الرأي يف املعايري احملاسبية خاصة منها األجنبية *  

  .رية و املنهجية و نشر كل الوثائق اليت هلا عالقة مبجال احملاسبةضمان التنسيق و تلخيص البحوث النظ*  

الوزارات ، ( عضو متثل خمتلف السلطات العمومية  15تتكون من : CRCلجنة التنظيم المحاسبي .2

ومجعيات مهنيني، وتقوم هذه اللجنة بقبول آراء ا�لس الوطين للمحاسبة أو ال ، وتعد ) اخل....اجلماعات احمللية 

  .لتنظيمات اخلاصة مبعيار ما ، و تفننه بأمر وزاري و تنشره يف اجلريدة الرمسيةا

ما هو حادث يف الواليات املتحدة األمريكية، فهناك العديد من اهليئات اليت تتدخل  مثل: في بريطانيا* 

  :يف وضع املبادئ املتعارف عليها، تتكون أساسا يف املنظمات التالية

أعضاء و هو هيئة مستقلة ،  9، يتكون من  1990أنشأ سنة :  ASBمجلس معايير المحاسبة . 1

  . FRSيقوم بإعداد ونشر املعايري و اليت تسمى معايري التقارير املالية 

أنشأ من طرف الدولة ، جيمع كل املنظمات املهتمة باملعلومات :  FRC  المراجعة المالية لجنة.  2

م مبهمة مراقبة املؤسسات اليت ال حترتم تطبيق املعايري،كما يقوم حبل املشاكل املتعلقة بالتطبيق و املالية ، فهو يقو 

  .تفسري هذه املعايري

، جيمع بيم ستة 1986مت إنشاؤها سنة : CCAB نلمنظمات المحاسبيالهيئة االستشارية . 3

عن تطبيق و مراقبة احملاسبة،فهي اليت  منظمات مهنية حماسبية للدول التابعة للملكة املتحدة و هي املسئولة

  .وضعت جملس معايري احملاسبة
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يتم استخراجها من خمتلف النصوص القانونية ، و تبقى عملية إصدار هذه  املعايري احملاسبية :في ألمانيا *

املعايري من صالحيات احلكومة و الربملان األملاين،عدة منظمات و مجعيات مهنية هي حاضرة عند إصدار و نشر 

   احملاسبني، هذه املعايري وكذا ملراقبة عملية التطبيق احملاسيب هلا،فنجد أساسا اخلرباء احملاسبني  ،املراقبني

  .اخل....و نفس الشيء يتم يف باقي الدول األوروبية مثل بلجيكا و اسبانيا و ايطاليا و هولندا

و جتدر اإلشارة هنا أن جمموع هذه الدول حاليا هلا موقف موحد من املعايري احملاسبية يف ظل االحتاد 

األورويب ومن خالل برملانه لقبول و تقرير تطبيق معايري معينة ورفض أخرى و عموما فاالحتاد األورويب بدأ يف 

  .بشكل إلزامي  2005ورصة منذ تطبيق معايري احملاسبة الدولية بالنسبة للشركات املسجلة يف الب
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  ) IAS/IFRS(معايير المحاسبة الدولية  :  انيلثالمبحث ا

  

بعد االتفاق الدويل على ضرورة التوافق احملاسيب للممارسة احملاسبية بني الدول لتسهيل عملية انتقال رؤوس 

ملعايري احملاسبة الدولية من خالل إصدار إرشاداته األموال الدولية ، حتقق هذا اهلدف بإنشاء ا�لس الدويل 

وتوجيهاته يف شكل معايري هلا مواضيع خمتلفة ، تتطلب عملية إعدادها املرور بالعديد من املراحل ، مواضيعها 

  .خمتلفة ختدم املمارسة احملاسبية على املستوى الدويل 

  

  ماهية معايير المحاسبة الدولية:  ولالمطلب األ

  مفهوم المعيار المحاسبي: األول الفرع 

إن جلنة معايري احملاسبة و املنوط �ا إصدار معايري احملاسبة الدولية اليت تقدم حلوال لبعض املشاكل احملاسبية  

و إعطائها طابع العاملية من أجل توحيد املمارسة احملاسبية لتلك القضايا حىت تكون معيارية و قابلة للعمل �ا يف 

  .اليت بدأت تطبيقها الفعلي خمتلف الدول

: قبل التطرق إىل  مفهوم املعيار احملاسيب من الضرورة الوقوف على معىن املصطلح باللغة الفرنسية و 

NORME  : هي كلمة ذات أصل التيين يقصد �ا القاعدة ، أي أن املعيار ميكن اعتباره كقاعدة متفق عليها

  .)11(د ميزاته بدقة بني اجلميع و مقياس إىل معرفة الشيء و حتدي

ما يالحظ يف أدبيات احملاسبة هو تعدد وجهات النظر اجتاه تعريف املعايري ، فمنهم من يرى أن املعيار 

عبارة عن أداة ترشد التطبيق و حتاول تضييق الفجوة بينه و بني األساس النظري للمحاسبة ، و يف هذا السياق 

ملا يعترب تطبيقا مالئما يف ظروف معينة و أساسا للحكم و املقارنة و  بأنه منط متفق عليه" ميكن أن يعرف املعيار 

  " .أساسا عندما تربر الظروف ذلك 

بينما " هي أمناط أو مناذج تصف ما جيب أن يكون عليه التطبيق : " و كتعريف آخر للمعايري احملاسبية 

لتطبيق العملي و جعل نتائج الوظيفة يعرفها آخرون على أ�ا متثل حماولة هامة لتقليل فرص االختالف بني ا

أن املعايري احملاسبية متثل أحكاما خاصة بعنصر حمدد "  )12(احملاسبية أكثر قابلية للمقارنة ، يف حني يرى الشريازي

  " .من عناصر القوائم املالية أو بنوع معني من أنواع العمليات أو األحداث
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عرف املعيار على أنه هدف مرغوب يف حتقيقه أو منوذج و يف هذا الشأن جند تعريف آخر أكثر مشوال ي 

فرضته التقاليد و اإلمجاع العام أو اهليئات العلمية و املهنية أو احلكومة أو القانون أو إجراء إداري بعد مالحظة و 

ة و القاعد وعليه فأن املعايري احملاسبية هي ليست بذا�ا إجراءات لكنها تبني اإلجراءات احملاسبي. جتربة و اختبار

اليت تغطي تفاصيل حاالت معينة كما أكدا على ضرورة أن تكون املعايري احملاسبية متماسكة و منظمة و 

من خالل حتليل اآلراء السابقة اليت حاولت تعريف املعيار احملاسيب يتضح أ�ا ال متثل يف جوهرها . منضبطة

  :دف يف جمملها إىل حتقيق ما يلي اجتاهات خمتلفة بقدر ما متثل يف جمموعها آراء متكاملة �

 املعيار مرشد أساسي أو بيان كتايب يتضمن طريقة أو أكثر ملعاجلة عملية حماسبية معينة. 

 يساعد املعيار يف إرشاد و تقييم التطبيق للتوصل إىل معلومات حماسبية مفيدة للمستخدم. 

  نوع معني من العمليات و املشاكل احملاسبيةاملعيار ميثل أحكاما تتعلق بعنصر معني من القائم املالية أو. 

 يركز على القياس و التقرير احملاسيب �دف رفع كفاءة الوظيفة احملاسبية. 

  يتم إصداره من طرف جهاز أو هيئة حكومية حىت االعرتاف و القبول به. 

  معايير المحاسبية وأسباب تعددهاأهمية ال:لفرع الثانيا

حظي موضوع املعايري احملاسبية باهتمام كبري من قبل مفكري احملاسبة ، فهناك شبه اتفاق فيما بينهم على  

أمهيتها و ضرورة وجودها ، و يف هذا الصدد قدم الباحثون الكثري من املربرات اليت تؤكد على أمهية املعايري احملاسبية 

  :)13(و اليت ميكن حصرها يف النقاط التالية 

ملعايري احملاسبية مدعومة منطقيا وتشري إىل نقاط التقاء احملاسبني حىت وان كانوا يعملون يف وحدات إن ا- 

  .اقتصادية خمتلفة وبلدان خمتلفة

  تساهم املعايري احملاسبية يف عملية ضبط و تنظيم املمارسة احملاسبية إذ يؤدي غياب املعايري احملاسبية إىل

ما قد يصاحب ذلك من عدم املوضوعية يف اختيار السياسات اللجوء إىل االجتهاد الشخصي و 

 .احملاسبية املستخدمة

   وجود إطار موضوعي من املعايري احملاسبية حتكم القياس و التوصيل يضمن حتقيق التوازن بني املصاحل

 .املختلفة لفئات متعددة من املستخدمني من ناحية و املصلحة العامة من ناحية أخرى

 لى املعايري احملاسبية له أمهية كبرية و ضرورية يف ظل قصور النظريات احلالية للمحاسبة إن االعتماد ع

 .بشأن معاجلة تعدد البدائل احملاسبية على مستوى الوحدة االقتصادية

  إن وجود معايري حماسبية تساعد املهنيني و حتدد ردود أفعاهلم يف ظروف معينة و تعترب كذلك خط دفاع

 .أو إشرافات ن أطراف خارجيةعند وجود تدخالت 
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و منه من الصعب حتديد سبب وحيد مسئوال عن تعدد املعايري ألن التعددية هي حمصلة لعدة عوامل 

اقتصادية و اجتماعية و تكنولوجية و سياسية واكبت التطور املهين و األكادميي للمحاسبة، وميكن اإلشارة إىل 

  :أمهها

  العامل يف منتصف القرن املاضي و ما ترتب عليها عمليات تصفية كان حلدوث األزمات اليت اجتاحت

و اندماج بني الشركات املسامهة الكبرية و ما تال ذلك من تكتالت جتارية و اقتصادية دولية و ظهور 

الشركات املتعددة اجلنسيات ، األمر الذي ساعد على ظهور املنظمات املهنية و تعاظم دورها حبيث 

وجودها على الدولة و ا�تمع املايل و لعبت دورا أساسيا يف توجيه العمل أخذت تفرض نفسها و 

احملاسيب ورفع الوعي احملاسيب ، وقد ترتب عليه إصدار معايري حماسبية جديدة ملواجهة الظروف املستجدة 

، باإلضافة إىل تأثر معظم دول العامل مبوجات التضخم و ما ترتب عليها من إعادة النظر يف فرض 

 .ت النقد بأنه غري واقعي ن مما أدى إىل إصدار معايري جديدة تتعامل مع ظاهرة تغريات األسعارثبا

   تأثري مجاعات الضغط و جناحها يف أن تتدخل يف عملية وضع معايري احملاسبة و توجيهها ألغراض

حتت  �FASBلس معايري احملاسبة املالية 19معينة و من أمثلة ذلك ما حدث بالنسبة للمعيار رقم 

و ذلك بإجبار ا�لس على تغيري موقفه بشأن " احملاسبة و التقرير عن شركات و البرتول و الغاز "عنوان

إلزام تلك الشركات بطريقة اجلهود الناجحة ن وكذا تلك الضغوط اليت متارسها مجعيات حقوق اإلنسان 

سة يف النواحي االجتماعية، و من ومحاية  البيئة و غريها و اليت تطلب معلومات عن مدى مسامهة املؤس

 . مث تؤثر على جهات وضع املعايري ملراعاة متطلبا�ا بإصدار معايري جديدة

   اختالف آراء اجلهات واضعة املعايري و اختالف درجة االلتزام القانوين لكل منها يفسح ا�ال لتعدد

 .املعايري وذلك من بلد آلخر و بالتايل على املستوى الدويل

  البعض إىل أن املبادئ املتعارف عليها هي أهم أسباب تعدد املعايري احملاسبية ن ال سيما و أ�ا  يشري

تسمح مبعاجلات عديدة لنفس املشكلة احملاسبية باعتبار أن املعايري احملاسبية تعترب ترمجة للمبادئ احملاسبية 

 .يف التطبيق العملي
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   المحاسبة الدولية و تطورها المستمرمحددات تطبيق معايير : فرع الثالثال

مما ميكن مالحظته أن معايري احملاسبة الدولية قد تأثرت بوجهيت النظر األمريكية و الربيطانية حبم أ�ما 

  :)14(الدولتني السباقتني لوضح معايري حملية، وعليه و لتطبيق معايري احملاسبة الدولية تتقيد باحملددات التالية

  تطبيق هذه املعايري بالكامل على مستوى كل الدول نظرا الختالف البيئة و الثقافة اليت مت عدم إمكانية

أخذها بعني االعتبار عند وضع هذه املعايري، أل�ا يف الغالب هي موجهة ملهنة احملاسبة املتقدمة 

 ).حماسبيا(

  بدائل أو مرجعيات ميكن تطبيقهااإلبقاء على كثري من البدائل احملاسبية ،إذ جند يف كثري من املعايري عدة. 

  يتطلب تطبيق بعض املعايري يف بعض الدول تعديال يف أنظمتها و تشريعا�ا و األوامر اليت تصدر

مبوجبها،وهذا ما يتميز بشيء من احلذر لصعوبة تعديل تلك القوانني كما هو احلال بالنسبة للمعيار 

 .ثري من الدول أ�ا قضية داخليةاملتعلق بضرائب الدخل العتبار ك 12احملاسيب رقم 

  اختالف مستوى التعليم بني الدول املطبقة للمعايري ، إذ يكون التطبيق سهال لدى الدول التقدمة و

 .صعبا نوعا ما لدى الدول النامية

  الضغوطات السياسية املمارسة على جملس معايري احملاسبة الدوليةIASB  ، يف وضع املعايري أو تعديلها

 .يتجسد يف تطبيق بعض الدول للمعايري األمريكية حبكم تبعيتها هلا سياسيا أو ايديولوجياوهذا ما 

  عن جلنة التفسريات إن معايري احملاسبة الدولية هي دائمة التغري و ذلك بسبب التفسريات اليت تصدر 

)IFRIC  ( والتغذية العكسية اليت تظهر بعد تطبيق املعايري، إضافة إىل جهود املنظرين يف احملاسبة و

  ).اخل...اقتصادية، سياسية، تكنولوجيا( تغري الظروف املختلفة

غري وعليه فان املعايري احملاسبية هي يف تطور مستمر فهي إذن تتميز باملرونة و قابلية التعديل و التغري استنادا إىل الت

يف الظروف االقتصادية و حىت إلغائها يف بعض األحيان إذا كانت غري مالئمة للواقع ، و منه فعملية التحديث 

هلذه املعايري هي مستمرة تستجيب للمستجدات على ساحة األعمال على املستوى العاملي حبكم أن احملاسبة جزء 

  .ال يتجزأ عن هذا ا�ال 
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  ومسؤوليته في إعداد المعايير IASBمجلس معايير المحاسبة الدولي : المطلب الثاني 

   IASCFلجنة معايير المحاسبة الدوليةالهيكل التنظيمي ل:  الفرع األول

مهيكلة  عيدت هيكلة هذه اللجنة واليت أصبحتكما سبق الذكر أ  2001الذي طرأ سنة  بعد هذا التغيري

  :  )15(أفواج العمل التاليةان الفرعية أو لجمن ال

 6يعترب أهم جملس داخل هذه اهليئة مت إنشاؤه يف :   IASB معايير المحاسبة الدولية  مجلس -1

عضوا يتم من طرف املسريين و ال ميكن ألحد هؤالء األعضاء أن يكون  14، يضم هذا ا�لس  2001فيفري 

الدائمني مكلفون  12أعضاء من بني  7، ) مؤقتني  2منهم دائمني   و  12( يف نفس الوقت عضوا وإداريا 

د املعايري على املستوى الدول األعضاء و ذلك من أجل تقريبها مبعايري هذه اهليئة ، يتوزع بالتنسيق مع هيئات إعدا

  ).1(يوضحه اجلدول رقم أعضاء هذا ا�لس جغرافيا كما 

    IASBيوضح تركيبة مجلس معايير المحاسبة الدولية ): 1(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

Source : Bernard Raffounier, Axel Haller, Peter Walton , Comptabilité 

Internationale ,  Edition Vuibert , 1997 , P132. 

  

ممثلني لبلدا�م، تتمثل أهم مهمة هلذا ا�لس يف حتضري و التصويت مل يصبح هؤالء األعضاء  2001منذ سنة 

، و يف ظل هذا ا�لس يتم " املعايري الدولية للتقارير املالية "على املعايري اجلديدة املقرتحة حتت التسمية اجلديدة 

مهنية خمتلفة  –ة البحث عن حالة التوازن بني خمتلف األعضاء املنحدرين من عدة دول ، و ذات أصول اجتماعي

، ولتحقيق التوازن الفكري بني األعضاء من خالل اخلربة املهنية املكتسبة ، ) اخل....مراجعني ، مديرين ماليني (

  :فالتنظيم التأسيسي للهيئة يضع التعليمات التالية

  المجموع  باقي العالم  أمريكا الشمالية  أوروبا  المنطقة

  5  1  2  2  املعايري معدي

  3  1  1  1  املراجعني

  4  1  0  3  احملضرين

  2  0  1  1  اجلامعيني

  14  3  4  7  ا�موع
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 على األقل مخسة أعضاء من هذه ا�لس جيب أن ميلكون خربة يف جمال املراجعة. 

 على األقل ثالثة أعضاء ميلكون خربة يف جمال إعداد القوائم املالية . 

 على األقل ثالثة أعضاء ميلكون خربة يف جمال استخدام القوائم املالية. 

  على األقل عضو منهم لديه خربة يف جمال التعليم اجلامعي.  

ند املصادقة عليها باستعمال يتم نشر مشروع املعيار احملاسيب  للتصويت ، وكذا مشاريع التفسريات أو ع

اللغة االجنليزية ، إن مدة التمثيل هلؤالء األعضاء  هي مخسة سنوات على األكثر ، ميكن جتديدها مرة واحدة فقط 

  .، حيصلون على مقابل مادي بقدر مسؤوليا�م و اليت يتم حتديده من طرف إداريي اهليئة

 FRICI:(International Financial اللجنة الدولية لتفسيرات التقارير المالية  -2

Repporting Interpretations Committee)  : مهمتها توضيح طريقة تطبيق املعايري املعدة من خالل

سنوات قابلة للتجديد،  3عضوا ملدة  12، تضم   IASBاليت يصدرها  IFRSشرحها و تفسريها للمعايري 

  :يعينون من طرف املسريين ، و تنحصر مهامها األساسية يف 

تفسر و تقدم تعليقا�ا حول التطبيق العملي للمعايري احملاسبية الدولية ، يف اإلطار املفاهيمي �لس  - 

  .معايري احملاسبة ، كما تنفذ مهاما أخرى حسب طلب هذا األخري

 .س حول التفسريات النهائية و احلصول على موافقتهيقوم بالرد على ا�ل - 

تضم ممثلني عن اهليئات :  SAC  (Standards Advisory Consil)لجنة استشارية للمعايير  -3

موافقتها ضرورية لتسجيل أي موضوع  IASBاملهنية الوطنية تعطي آراءها حول املشاكل الكبرية اليت يواجهها 

عضوا يعينون من طرف أعضاء جملس احلكام  30، تضم حوايل  IASBمعني ليدخل ضمن برنامج عمل 

Trustees   سنوات قابلة للتجديد، و عليه تتمثل مهامها األساسية يف  3ملدة:  

  .تقدمي االستشارة �لس معايري احملاسبة حول القرارات املتعلقة بإعداد املعايري  - 

  .إعالم ا�لس بوجهات النظر ملختلف املنظمات و األطراف ذات العالقة املتعلقة مبشاريع املعايري - 

 19، تدار من طرف  و هي مبثابة جملس إدارة هذه اهليئة: Trusteesلجنة اإلداريين أو المسيرين  -4

وال املنتشرة عرب أسواق رؤوس األميعينون العتبارات جغرافية و كذا متثيلهم ملختلف ) جملس املراقبة (  حكما

  هؤالء احلكام مهمتهم األساسية حتديد السياسات  اإلسرتاتيجية و تعيني أعضاء اللجان السابق مناطق العامل 

 )IASB ،SAC ،IFRIC  ( و إعداد امليزانية و إجراء خمتلف التغيريات املكونة للجنة ككل ، مدة  
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  :سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وعلى العموم تكون مناطق متثيلهم كما يلي 3احلكام هي 

  .أعضاء ميثلون أمريكا الشمالية 6 - 

  .أعضاء ميثلون أوروبا 6 - 

  .أعضاء ميثلون آسيا و احمليط اهلادئ 4 - 

  .أعضاء لباقي املناطق اجلغرافية العاملية 3 - 

  :سريين و ذلك بغية احرتام كل تعليمات اهليئة هي ما يليميكن  ذكر أهم املهام املنوطة �ؤالء امل

 ضمان مسؤولية التمويل. 

 نشر تقرير سنوي حول نشاط اهليئة. 

 تعيني خمتلف أعضاء باقي اللجان و إعداد عقود عملهم و خصائص مهامهم. 

 تقييم اإلسرتاتيجية السنوية لعمل اهليئة ككل ومدى فعاليتها. 

  نية اهليئةاملصادقة كل سنة على ميزا. 

   تقييم اإلشكاليات الكربى و اهلامة اليت تتطرق هلا املعايري احملاسبية. 

 إعداد وتعديل القانون الداخلي املسري للهيئة .  

و يف النهاية ميكن متثيل مهام خمتلف هذه اللجان و أفواج العمل ضمن جلنة معايري احملاسبة الدولية و 

  :البياين التايلالعالقات اليت تربط بنها يف الشكل 
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   IASCFيوضح الهيكل التنظيمي ل ): 4(الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Source :Schéma extrait du site www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp (visité le 
1/10/2017)  
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 إعداد المعيار المحاسبي و عرض مختلف المعايير المصدرةمسار : الثاني فرعال

قبل التطرق ملختلف املعايري اليت أصدرها هيئة معايري احملاسبة الدولية منذ تأسيسها سواء يف شكل معايري احملاسبة  

املسار بعد هذا التاريخ ، نستعرض  IFRSأو يف شكل املعايري الدولية للتقارير املالية  2001حىت  IASالدولية 

  .أو املراحل اليت متر �ا عملية إعداد معيار ما حىت صدوره الرمسي

يتم إتباع نفس املعيار إلعداد املعايري احملاسبية الذي : )16(إعداد معيار محاسبي  Le Processus) (مسار-

هيئات إعداد املعايري (لكل املهتمني �ذه املعايري ساكسونية، وهي مهيكلة لتسمح -هو معتمد يف الدول األجنلو

بأن يبدوا وجهة نظرهم فيها واخلطوات املتبعة إلعداد املعيار ) اخل...الوطنية معدي و مستخدمي القوائم املالية 

  : احملاسيب هي

 طرحها لالستشارة من طرف ا�لس االستشاري للمعايري) مشكلة حماسبية(تقدمي النقاط املرادSAC 

 .حول إمكانية إصدار بشأ�ا معيارا جديدا

  إعداد ونشر وثيقة للنقاش قابلة للنقد و التعليق من طرف اجلمهور الواسع. 

   إعداد منشور استجواب(Exposé-sondage)  أعضاء  8و الذي جيب أن يصادق عليه من طرف

 .على األقل، فبل طرحه للتعليق عليه و مناقشته IASBمن جملس معايري احملاسبة الدولية 

 فحص و تدقيق التعليقات الواردة بعد عملية نشر وثيقة النقاش و منشور االستجواب. 

  أعضاء من  8حترير و إعداد املعيار النهائي الذي جيب أن يصادق عليهL’IASB . 

 IAS/IFRS �لس معايري احملاسبة الدولية املرجع الدويل إن:2017درة لغاية اصحاسبية العرض المعايير الم-

  :يتمثل يف 

 اإلطار املفاهيمي هلذا ا�لس الذي حيتوي على املبادئ احملاسبية املقبولة. 

   املعايري احملاسبية الدولية بالتسمية القدميةIAS   أو بالتسمية اجلديدةIFRS . 

   التفسريات املتعلقة �ذه املعايري اليت تعدها جلنة التفسريات الدوليةIFRIC  .  

حتت التسمية القدمية و اجلديدة من خالل  2017و فيما يلي ميكن مجع خمتلف املعايري اليت مت إصدارها إىل غاية 

  :اجلدول التلخيصي التايل
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  2017الصادرة لغاية   IAS/IFRSالمحاسبة الدولية  عاييريوضح م) : 2(جدول رقم 

 وتعديلهأ رالمعيا إصدار تاريخ 

 على الترتيب وسريان تطبيقه

 رقم المعيار اسم المعيار

 IAS 1  عرض القوائم املالية     1998 – 1975

 IAS 2 املخزون السلعي     1995 – 1976

 IAS 7 قائمة التدفقات املالية     1994 – 1977

 IAS 8 صايف ربح أو خسارة الفرتة و اخلطاء و تغريات السياسات احملاسبية     1993 – 1978

 IAS 10 األحداث احملتملة و الالحقة إلعداد القوائم املالية     1994 – 1978

 IAS 11 عقود املقاوالت    1995 – 1979

 IAS 12 احملاسبة عن ضريبة الدخل     1996 – 1979

 IAS 14 املعلومات املالية لقطاعات املنشأةعرض      1997 – 1981

 IAS 16 احملاسبة عن املمتلكات و التجهيزات و املعدات     1998 – 1982

 IAS 17 احملاسبة عن عقود اإلجيار     1997 – 1982

 IAS 18 االعرتاف باإليراد     1993 – 1982

 IAS 19 احملاسبة عن منافع التقاعد     1999 – 1983

 IAS 20 احملاسبة عن املنح و اإلعانات احلكومية     1994 – 1983

 IAS 21 آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية     1993 – 1983

 IAS 23 رمسلة تكلفة االقرتاض     1993 – 1984

 IAS 24 اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة     1994 – 1984

 IAS 26 اإلفصاح عن صناديق املعاشاتحماسبة عن      1994 – 1987

 IAS 27 القوائم املالية املوحدة و االنفرادية     1994 – 1989
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 IAS 28 احملاسبة عن املسامهة الشركات الشقيقة    1998 – 1989

 IAS 29 اإلفصاح املايل عن االقتصاديات ذات التضخم املرتفع   1994 – 1989

املالية للبنوك و املؤسسات املالية اإلفصاح يف القوائم  1990

 املشا�ة

IAS 30 

 IAS 31 اإلفصاح املايل عن احلقوق يف املشروعات املشرتكة 1994

 IAS 32 األدوات املالية اإلفصاح و العرض   1998 – 1995

 IAS 33 ربح السهم 1999

 IAS 36 حماسبة تدين قيمة األصول 1999

 IAS 37 و االلتزامات احملتملة املخصصات و األصول احملتملة 1999

 IAS 38 األصول املعنوية 1999

 IAS 39 األدوات املالية االعرتاف و القياس 2001

 IAS 40 احملاسبة عن املمتلكات االستثمارية 2001

 IAS 41 احملاسبة عن أعمال الزراعة 2003

 IFRS 1 تبين معايري التقارير املالية الدولية للمرة األوىل 2004-2013

 IFRS 2 الدفعة املرتكزة على األسهم 2010-2005

 IFRS 3 اندماج األعمال 2010-2004

 IFRS 4  عقود التأمني 2009-2004

 IFRS 5 األصول غري املتداولة املقتناة للبيع و العمليات غي املستمرة 2010-2005

 IFRS 6 اكتشاف و تقييم املوارد املعدنية 2006

 IFRS 7 االفصاحات-املالية  األدوات 2013-2007
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Source : www.focuifrs.com                     موقع خاص بمعايير المحاسبة الدولية باللغة

   12/12/2017  الفرنسية تم االطالع عليه يوم

و ما ميكن مالحظته من خالل اجلدول السابق أنه ال يوجد ترقيم مستمر للمعايري أي أن هناك أرقام غري 

هذا التاريخ تتمثل يف  و مت إلغاؤها قبل 2001مستعملة تدل على املعايري اليت كانت سارية املفعول قبل سنة 

أن و  د مت تعويضها مبعايري أخرى أوق 39ومؤخرا  ، 35، 25، 22، 15، 13،  6،  5،  4،  3:املعايري رقم 

.جمال تطبيقها يدخل ضمن إطار عمل معيار آخر فتدمج معه  

 ما هو و أخريا فان عمل جملس معايري احملاسبة مستمر بالتطرق لقضايا حماسبية جديدة أو تعديل و حتسني

  .بيئة احملاسبة و االقتصاد ككل  قائم إىل حد اآلن و ذلك من أجل مسايرة التغيريات اليت حتدث يف

  

  

  

 IFRS 8  القطاعات العملياتية  2010-2009

 IFRS 9  األدوات املالية  2018-2014

 IFRS 10  القوائم املالية املدجمة  2013

 IFRS 11  الشراكة  2013

 IFRS 12  املعلومات الواجب اإلفصاح عنها عن الفوائد يف الشركات األخرى  2013

 IFRS 13  العادلةالقياس بالقيمة   2013

 IFRS 14  حسابات املؤجلة النظامية  2016

 IFRS 15  إيرادات النشاطات العادية من العقود مع العمالء  2018

 IFRS 16  عقود اإلجيار  2019

 IFRS 17  عقود التأمني  2019

http://www.focuifrs.com/
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  )اإلطار المفاهيمي(المبادئ األساسية لعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية :ثالثالمطلب ال

�لس معايري احملاسبة الدولية يف أفريل  Le Cadre Conceptuel)( متت املصادقة على اإلطار املفاهيمي

و هو عبارة عن نظام منسجم متناسق من األهداف و املبادئ األساسية و الصلة اليت تربط بعضها  1989

  .ببعض �دف يف جمملها إىل إعطاء عرض جيد و صحيح لوضعية املؤسسة 

  عرض اإلطار المفاهيمي. الفرع األول

م و التوحيد  احملاسيب ، فان جملس معايري احملاسبة الدولية ركز اهتمامه على القوائم قبل السعي لزيادة درجة التناغ 

املالية اليت يتم إعدادها لتقدمي معلومات نافعة و قابلة لالستخدام من طرف متخذي القرارات ، و على هذا 

يف )IASC(من طرف هيئة معايري احملاسبة الدولية)  Framework( األساس مت اعتماد إطار مفاهيمي 

  :،جيمع املبادئ األساسية ،وهو يشرمن جهة إىلL’IASBمن طرف 2001ومت تبنيه يف 1989

  طبيعة و أهداف القوائم املالية. 

  الفرضيات القاعدية إلعداد القوائم املالية. 

  جة من القوائم املاليةاخلصائص النوعية اليت حتدد نفعية املعلومات املالية املستخر.  

  :و من جهة أخرى  

 تعريف و التسجيل احملاسيب و تقييم خمتلف البنود و العناصر املكونة للقوائم املاليةال. 

 حسابات رأس املال وكيفية احلصول عليه. 

و و عليه فهذا اإلطار ميثل ا�ال العام الذي يطبق على جمموع املؤسسات باختالف حجمها و طبيعة نشاطها، 

اليت يتم الرجوع إليها يف كل مشكلة ختص أي عنصر  IAS / IFRSاليت لديها حسابات وفق للمرجع الدويل 

 .من عناصر القوائم املالية 

 والغرض اخلارجيني، للمستخدمني املالية البيانات وعرض إعداد عملية عليها تبين اليت املفاهيم اإلطار هذا ويضع

  :)17(هو اإلطار هذا من

 إعادة ويف مستقبلية دولية حماسبة معايري تطوير يف الدولية احملاسبة معايري جملس إدارة جملس مساعدة 

 .املوجودة الدولية احملاسبة معايري جعةرام

  احملاسبية واملعايري األنظمة، بني التوافق حتقيق يف الدولية احملاسبة معايري جملس إدارة جملس مساعدة 

 البديلة احملاسبية املعاجلات عدد لتقليل أسس وضع خالل من املالية البيانات بعرض املتعلقة ءاتراواإلج

 .الدولية احملاسبة معايري قبل من �ا املسموح

 وطنية معايري تطوير يف الوطنية املعايري وضع هيئات مساعدة. 
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  ستكون مواضيع مع التعامل ويف الدولية احملاسبة معايري تطبيق يف املالية البيانات معدي مساعدة 

 .دويل حماسيب معيار إلصدار موضوعاً 

 معايري مع متطابقة املالية البيانات كانت إذا ما حول يأر  تشكيل يف احلسابات مدققي مساعدة 

 .الدولية احملاسبة

 املعايري وفق املعدة املالية البيانات يف املدرجة املعلومات تفسري على املالية البيانات مستخدمي مساعدة 

 .الدولية احملاسبة

 الدولية احملاسبة معايري صياغة يف طريقتها عن مبعلومات الدولية احملاسبة معايري جلنة بعمل املهتمني تزويد. 

  مكونات اإلطار المفاهيمي. الفرع الثاني

يف النقاط   L’IASBميكن تلخيص العناصر املكونة لإلطار املفاهيمي �لس معايري احملاسبة الدولية   

  :)18(التالية

 The Objective Of general purpose العامة ضرالألغ ةدالمع المالية التقارير افأهد -1

Financial reporting   :املعلومات من وحاجتهم املالية التقارير مستخدمي بيان احملور هذا ويتضمن ، 

 .واملطالبات املوارد على تتم اليت تاوالتغري  عليها واملطالبات للمنشأة االقتصادية املوارد حول ملعلوماتوا

 Users of Financial Statements المعلومات من واحتياجاتهم المالية القوائم مودمستخ -

and their Information Needs :اختاذ عملية يف احملاسبية املعلومات الستخدام متعددة فئات تلجأ 

 الفئات من عدداً  املالية القوائم وعرض إلعداد املفاهيمي اإلطار حدد وقد الرشيدة، االقتصادية راراتالق

 :التايل النحو على فئة كل حتتاجها اليت املعلومات طبيعة اإلطار حدد كما املالية، للقوائم كمستخدمني

 واحملتملون يوناحلال رونثماملست 

 املوظفون 

  التجاريون ئنونداوال ونداملور 

 العمالء 

 املقرضون  

  املختلفة وائرهادو  احلكومة 

 اجلمهور 

 املنشاة تزود اليت اجلهة هم املستثمرين أن املالية القوائم وعرض إلعداد املفاهيمي اإلطار ضمن ورد وقد

 معظم سيليب حيتاجو�ا اليت باملعلومات املستثمرين تزويد فان للمخاطر،وبالتايل حتمالً  األكثر اجلهة وهم املال سرأب

 حيتاجه ما مجيع تلبية إمكانية لعدم راونظ .عامة مالية معلومات من املالية القوائم مستخدمي بقية حيتاجه ما
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 تشكل اليت املعلومات تلبية على تركز العام الغرض ذات املالية القوائم فان معلومات، من املالية ئمواالق مستخدمو

  .املالية القوائم مستخدمي مجيع بني املشرتك القاسم

 القوائم �دف: Components of Financial Statements  المالية القوائم مكونات -2

 للمنشأة، النقدية والتدفقات خسارة أو ربح من األعمال ونتائج املايل، املركز حول معلومات تقدمي إىل املالية

 املعيار حدد ولقد االقتصادية، تراراالق اختاذ عملية يف املستخدمني من ضةريع لقاعدة مفيدة تكون حبيث

 :التايل النحو على املالية القوائم مكونات رقم الدويل احملاسيب

 املايل املركز قائمة Statement of Financial Position 

  املالية للفرتة الشاملة الدخل قائمة Statement of Comprehensive Income for the 

Period   
  امللكية حقوق يف تاالتغري  قائمة  Statement of Changes in Equity  

  النقدية التدفقات قائمة Statement of Cash Flows  

 التفسريية واإليضاحات احملاسبية السياسات Accounting Policies and Other 

Explanatory  Notes 

 Qualitative Characteristics of Financial المالية للمعلومات يةالنوع الخصائص-3

Information :فائدة ذات املالية التقارير يف املعروضة املعلومات جتعل صفات هي النوعية اخلصائص 

 ليتوا وغريهم والدائنون واملقرضون، واحملتملون، احلاليون املستثمرون ومنهم احملاسبية املعلومات ملستخدمي

 .عالية جودة ذات املالية املعلومات جتعل

  :جمموعتني إىل املفيدة املالية للمعلومات النوعية اخلصائص املالية للتقارير املفاهيمي اإلطار يقسم

 الصادق والتمثيل املالءمة من وتتكون األساسية النوعية اخلصائص :هي األوىل ةا�موع  

 والقابلية للمقارنة، القابلية وتشمل النوعية للخصائص الداعمة أو املعززة اخلصائص : هي الثانية ةا�موع 

 .للفهم والقابلية املناسب، والتوقيت للتحقق،

  

  

  

  

  



 SCF والنظام المالي المحاسبيIAS/IFRS مدخل عام لمعايير المحاسبة الدولية: الفصل األول

  

32  

 

  طارها المفاهيمي إلمعايير المحاسبة الدولية وفقا أساليب القياس والمبادئ األساسية ل:الفرع الثالث

 إعداد يف واملستخدمة للقياس متعددة وطرق أساليب املفاهيمي اإلطار يتضمن :أساليب القياس-1

 :)19(وتشمل املالية القوائم وعرض

 العادلة بالقيمة أو يعادله ما أو دفع الذي النقدي باملبلغ األصول تسجيل وتعين :التاريخية التكلفة  

 املتحصالت مببلغ االلتزامات وتسجل .عليها احلصول تاريخ يف عليها للحصول أعطي الذي للمقابل

 املتوقع النقد يعادل ما أو النقد مببلغ )الدخل ئبراض مثل( الظروف بعض يف أو الدين مقابل املستلمة

 .للنشاط العادي السياق ضمن مزااإللت لسداد يدفع أن

 على للحصول دفعه يفرتض والذي النقد يعادل ما أو النقد مببلغ األصول تسجيل :الجارية التكلفة 

 ما أو النقد من املخصوم غري باملبلغ ماتزااإللت وتسجل .احلاضر الوقت يف مياثله ما أو األصل نفس

 .احلاضر الوقت يف الدين لسداد املطلوب النقد يعادل

 الوقت يف عليه احلصول ميكن الذي النقد يعادل ما أو النقد مبلغ ميثل :للتحقق القابلة القيمة صافي 

 املخصومة غري باملبالغ أي سدادها، بقيم ماتزااإللت وتقييد،منظمة بطريقة األصل بيع مقابل احلاضر

 .للنشاط العادي السياق ضمن ماتزااإللت لسداد تدفع أن املتوقع من اليت النقدية يعادل ما أو النقدية

 من اليت املستقبلية النقدية التدفقات لصايف احلالية املخصومة بالقيمة األصول يد ق ت :الحالية القيمة 

 احلالية املخصومة بالقيمة ماتزااإللت وتقيد .للنشاط العادي السياق ضمن األصل يولدها أن املتوقع

 ضمن ماتزااإللت لسداد إليها حيتاج أن املتوقع من اليت املستقبلية اخلارجة النقدية التدفقات لصايف

 .للنشاط العادي السياق

 على املنشاة على ماتزاإلت تسديد أو �ا األصل مبادلة ميكن اليت القيمة عن عبارة هي :لةدالعا القيمة 

 .جتاري أساس على التعامل يف الرغبة ولديها مطلعة فراأط قبل من وذلك أساسها

 قيد القيمة" أو "البيع تكاليف منها مطروحاً  لألصل العادلة القيمة" عبارة هي :دادلإلستر  القابلة القيمة 

  .أقل أيهما "اإلستعمال

 أو الطريقة توضح الفروض من جمموعة على املالية احملاسبة تقوم: )20(الفروض والمباديء المحاسبية-2

. املنشآت يف القوائم هذه بنود جتانس إىل يؤدي بشكل املالية القوائم مفردات قياس �ا يتم اليت ءاتجرااإل

 واإلجتماعية اإلقتصادية بالبيئة املتعلقة العامة األهداف من مشتقة مفرتضة حالة عن عبارة احملاسبية والفروض

 هذه قبل ت أن فيجب ذلك وعلى .صحتها إلثبات ضرورة يوجد فال وبالتايل املنشأة فيها تعمل اليت والسياسية

 .احملاسبية النظرية أو احملاسيب املنطق تطوير عند بداية نقطة ومتثل صحيحة أ�ا على الفروض

  



 SCF والنظام المالي المحاسبيIAS/IFRS مدخل عام لمعايير المحاسبة الدولية: الفصل األول

  

33  

 

  :يلي ما الفروض هذه أهم ومن

 المحاسبية ةدالوح  Accounting Entity:وحدة( منشأة كل تعامل احملاسبة نظر وجهة من 

 املعنوية شخصيتها هلا بذلك وهي األخرى املنشآت وعن مالكيها عن منفصلة وحدة أ�ا على )حماسبية

 كانت إذا املنشأة أن يفيد ومبا .هلا القانوين الشكل عن النظر بصرف مالكها عن اتام إستقالال املستقلة

 بشكل املالية قوائمه بإعداد فرع كل يقوم أن يتطلب احملاسبية الوحدة رض ف فإن فروع عدة من تتكون

 جمتمعة بإعتبارها ككل للشركة مالية قوائم إعداد إىل باإلضافة األخرى الفروع عن ومنفصل مستقل

 .مستقلة وحدة تشكل

 يةدالنق ةدالوح Monetary Unit:توصيل ليتم املنشأة �ا تقوم اليت املالية العمليات قياس إن 

 هذه ملستخدمي مفهومة صيغة إستخدام يتطلب املعنية فرااألط إىل عنها الناجتة احملاسبية املعلومات

 املعنية فرااألط لكافة مالئمة الصيغ أكثر النقدي القياس أو النقدية الوحدة وتعترب .املعلومات

 و متاثل إىل للتوصل إستخدامها ميكن قياس وحدة تشكل أ�ا إىل باإلضافة فهي .احملاسبية باملعلومات

 أن يفرتضوا احملاسبني فإن املالية للبيانات اتساق

 .املالية البيانات إعداد عند النقد لوحدة ئيةراالش القيمة ريغت رغم رراواإلستق بالثبات تتسم الوحدة هذه

 عليها طرأت اليت تاوالتغري  ماتزاواإللت األصول بقياس تقوم احملاسبة أن يعين النقدية الوحدة فرض أن مبعىن

 النقود أن بإعتبار اخل...األورويب اليورو أو األردين كالدينار نقدية بوحدات عنها معرب كمي شكل يف )الدخل(

  .املختلفة العمليات وتقرير لتحديد مالئمة منطية قياس وحدة تعترب

 ريةرااإلستم Going Concern  :من لفرتة عمليا�ا يف لتستمر وجدت املنشأة أن ريةراباإلستم يقصد 

 أو املنشأة تصفية عند احلال هو كما ذلك عكس تثبت موضوعية أدلة تظهر مل ما حمدودة غري الزمن

 .رهاراإستم فرض بذلك ينتهي حيث بأخرى دجمها

 المحاسبية الفترة Accounting Period (Periodicity) :املنشأة أن على ريةرااإلستم فرض يقوم 

 اإلنتظار زملتيس األمر فإن ةمتا بدقة املنشأة نشاط نتيجة قياس يتم ولكي مسمى غري أجل إىل مستمرة

 اإلنتظار املنطق غري من أنه أي،منطقي غري يعد الذي األمر وهو املنشأة هذه أعمال تصفية يتم حىت

 احملاسبية املعلومات مستخدمي أن مبعىن .منشأ�م حققته ما على كالامل ليتعرف املنشأة عمر ينتهي حىت

 من بالعمل ررااإلستم يقرروا حىت بأول أوال املنشأة نشاط نتيجة معرفة من متكنهم معلومات إىل حباجة

 .واضحة رؤية ظل يف غريه

 مت وقد أو عليها املتعارف احملاسبية املبادئ من جمموعة على تقوم املالية احملاسبة فإن الفروض إىل إضافة

 اعام قبوال املقبولة Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) املبادئ هذه إشتقاق
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 املبادئ هذه ومهمة ،احملاسبية املبادئ من وأمشل أعم تعترب احملاسبية الفروض فإن وبذلك احملاسبية الفروض من

، املختلفة املنشآت قوائم بنود جتانس إىل يؤدي بشكل املالية القوائم مفردات قياس ءاتراإج أو طرق توضيح

 بنود قياس عند احملاسب يتبعه أن جيب ملا امةع توجيهية إرشادات عن عبارة هي احملاسبية املبادئ فإن وبذلك

 يف لإلستخدام وبالقابلية واملالئمة بالشمول وتتصف احملاسبية املشاكل حل يف تساعد بذلك وهي املالية القوائم

 :تشمل املبادئ وهذه ،اإلقتصادية املشروعات معظم

 التاريخية التكلفة Historical Cost :باألصول اخلاصة املالية املعاملة أن التارخيية التكلفة مبدأ يعين 

 لتلك التبادل وقت استخدمت اليت )التكلفة( الفعلية النقود كمية أساس على بالدفاتر تثبت واملطلوبات

 الدفاتر يف املعاملة هذه �ا تقيد اليت التكلفة فإن املالية العملية تكلفة وقياس حتديد بعد مبعىن .املعاملة

 عدا فيما( املعاملة تلك قيمة يف حيدث قد الحق تغيري أي إىل النظر دون عليه هي ما على تبقى

 األصول قيم من التحقق مث ومن القياس سهولة مفاده التارخيية التكلفة مببدأ التمسك إن ،)اإلستخدام

 .موضوعية أسس إىل إلستنادها واملطلوبات

 يراد باإل فراتاالع أدمبRevenue Recognition Principle :ميكن ومىت كيف املبدأ هذا يبني 

 أو البيع عمليه إمتام مبجرد أن املبدأ هذا يبني حيث،دفاترها يف وتسجله دراباإلي تعرتف أن للمنشأة

 دليل ويتوفر املادي التبادل عملية  تتم النقطة هذه فعند تتحقق داترااإلي اخلدمة تقدمي من اإلنتهاء

 قدم إذا إال دراإي تعترب ال Earned امقدم تقبض اليت داترااإلي فإن وعليه يراداإل حتقق على موضوعي

 مت خدمات عن املستحقة األتعاب  فإن الوقت وبنفس تسبكت فإ�ا اللحظة هذه وعند خدمات مقابلها

 أ�ا أساس على الدفاتر يف سجل ت و تسبةكم داتراإي تعترب فإ�ا العام �اية حىت تقبض ومل تقدميها

 .كذلك

 بالمصروفات اتراداإلي مقابلة( المقابلة أدمب( Matching Principle :حياة لتقسيم نتيجة 

 الفرتة خالل كتسبأ الذي درااإلي حيمل أن يتطلب الفرتة دخل صايف قياس فإن مالية تافرت  إىل املنشأة

 ،إن باملصروف درااإلي مقابلة مببدأ يعرف ما وهذا،درااإلي هذا حتقيق يف سامهت اليت املصروفات جبميع

  .احملاسبية تابالفرت  اخلاصة واملصروفات يراداتاإل بقياس يتعلق املبدأ هذا
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  SCF المالي تقديم النظام المحاسبي:  المبحث الثالث

  

واالنتقادات الكبرية اليت طالته أصبحت  PCNشهدها املخطط احملاسيب الوطينبعد االختالالت اليت 

اجلزائر جمربة على التفكري جديا يف تعديالت جوهرية يف احملاسبة اجلزائرية وفعال بدأ التفكري  يف ذلك  منذ بداية 

القرن الواحد والعشرين  وصدر مشروع نظام حماسيب مايل جديد كجهد بني خرباء جزائريني وأجانب ، والذي 

  .وتوضيحه للمستخدمني  ما بقوانني ومراسيم تنفيذية لشرحهمدع 2010ول بداية من أصبح ساري املفع

  

    SCFلنظام المحاسبي الماليل اإلطار العام: المطلب األول 

  المالية تعريف المحاسبة:  األولالفرع 

ومسي منه  03ادة رقم  املالنظام احملاسيب املايل يف  2007نوفمرب  25املؤرخ بـ  11- 07عرف القانون 

احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية ." صلب هذا النص باحملاسبة املالية

عديدة و تصنيفها وتقييمها وتسجيلها،وعرض كشوفات تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات 

  .)21("وضعية خزينته يف �اية السنة املالية و  وجناعته الكيان،

نشري إىل أن هذا اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل احملاسيب مستمد من النظام االجنلوساكسوين،ومدونة 

احلسابات مستمدة من املخطط احملاسيب العام الفرنسي،ويتميز النظام احملاسيب بعدة خصائص تستخلصها من 

  :التعريف

  الدويل،وإعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن الوضعية يرتكز على املبادئ أكثر مالئمة من االقتصاد

 .املالية للمؤسسة

  اإلعالن بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن املبادئ اليت حتدد التسجيل احملاسيب للمعامالت وتقييمها

 .وإعداد القوائم املالية مما يسمح بالتقليل من التالعبات وتسهيل مراجعة احلسابات

 ية منسجمة ومقروءة من جراء املقاربات واختاذ القراراتيسمح بتوفري معلومات مال.   
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  أسباب االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي : الفرع الثاني 

  :)22(وتتمثل هذه األسباب  يف ما يلي  

  مستوى املؤسسة يف حماولة تكييف تقنية احملاسبة وجعلها أكثر مالئمة لرتمجة األحداث االقتصادية على

  شكل عددي وبصفة دورية

  إجياد إطار حماسيب يستجيب للمعايري الدولية يف ظل االنفتاح على األسواق اخلارجية وحترير األسعار

 .وإنشاء بورصة اجلزائر

  احلاجة إىل معلومة حماسبية ومالية ذات نوعية تساعد على اختاذ القرارات الرشيدة على مستوى املؤسسة

 . ية وعلى مستوى املتعاملني معهااالقتصاد

  إعطاء الثقة للمتعاملني مع القوائم املالية خاصة املقرضني واملستثمرين من خالل توحيد القوائم املالية. 

  نقائص املخطط الوطين للمحاسبة واليت تتمثل يف ما يلي:  

  :و تتمثل أساسا يف النقاط التالية:  النقائص المفاهيمية-

  املخطط الوطين للمحاسبة مل تكن واضحةقواعد وأسس. 

  املخطط الوطين للمحاسبة ال حيدد املفهوم احملاسيب لألصول و اخلصوم و األموال اخلاصة وال يعطي

 .القيمة احلقيقية للتكاليف

   إمهال دور احملاسبة التحليلية اليت �دف إىل حساب خمتلف التكاليف وسعر التكلفة وحتليل الوضعية

  .ؤسسةاملالية للم

  :و تتمثل أساسا يف النقاط التالية: النقائص التقنية-

  نتيجة لعدم تفصيل احلسابات مسح للمؤسسات عند احلاجة أن تفتح حسابات فرعية داخل احلسابات

 .اليت حددها املخطط مما يعين عدم التجانس وعدم التوحيد يف العمل احملاسيب

  اجلاريةعدم التمييز بني األصول اجلارية وغري. 

   على املنظور النقدي وهذا ال يعترب معيار لإلنتاج وال مييز بني أصول  4،3،2ارتكاز األصناف

 . االستغالل و خارج االستغالل

   إمهال التصنيف الوظيفي عند إعداد القوائم املالية ، الذي يساعد على حتديد املسؤوليات وتسهيل اختاذ

 .القرارات
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  :و تتمثل أساسا يف النقاط التالية:على مستوى القوائم المالية نقائض-

 امليزانية يتم إعدادها على أساس السنة احلالية وعدم إظهار نشاط السنة السابقة لغرض املقارنة . 

  جدول حسابات النتائج ال يظهر أيضا نتائج النشاط السابق ،والنتيجة اليت تظهر يف هذا اجلدول ال تبني

  .التسيري للمؤسسة الحتوائها على املصاريف االستثنائيةأداء 

   مبادئ المحاسبة األساسية للنظام المحاسبي المالي: الفرع الثالث 

  :)23(تبىن مشروع النظام احملاسيب املايل اجلديد خمتلف املبادئ احملاسبية املعروفة وهي

 املنشأة مستمرة وستبقى عاملة يف املستقبل جيرى إعداد القوائم املالية باالفرتاض أن :استمرارية النشاط

املنظور،وعليه يفرتض أنه ليس لدى املنشأة النية أو احلاجة للتصفية أو لتقليص حجم عمليا�ا بشكل 

هام،ولكن إن وجدت هذه النية أو احلاجة فان القوائم املالية جيب أن تتعدد إىل أساس خمتلف يف مثل 

 .ح عن ذلكهذه احلالة املؤسسة معربة باإلفصا 

 كما   31/12وتنتهي  01/01تكون الدورة احملاسبية سنة حيث تبدأ يف  عادة ما:الدورة المحاسبية

إذا كان نشاطها مقيد  31/12ميكن للمنشأة أن تضع تاريخ إلدخال دور�ا احملاسبية خمالف تاريخ 

الدورة احملاسبية أقل أو أكثر بدورة استغالل خمتلفة للسنة املدنية،ويف احلاالت االستثنائية ميكن أن تكون 

 .شهرا 12من 

 تكون مستقلة عن الدورة السابقة والالحقة إن حتديد نتيجة كل دورة حماسبية :استقاللية الدورات

 .هلا،حيث يساعد هذا املبدأ على حتميل األحداث والعمليات اخلاصة �ذه الدورة فقط

 اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن مالكها،أي هلا تعترب املؤسسة كوحدة : قاعدة كيان الوحدة االقتصادية

 .)24(شخصية معنوية مستقلة عن مالكي املشروع

 أي تسجيل العمليات املعرب عنها بالنقود كما تسجل العمليات اليت ال ميكن :قاعدة الوحدة النقدية

 .على الصورة العامة التعبري عنها بالنقود يف القوائم املالية وخاصة يف امللحق،إذا ما كان لديها تأثري مايل

 تكون املعلومة ذات معىن أي ذات أمهية إذا أثر غيا�ا عن القوائم املالية يف : مبدأ األهمية النسبية

 .القرارات املتخذة من طرف املستدميني هلذه القوائم

 أي أن نفس الطرق املطبقة يف دورة سابقة تطبيق يف الدورة املالية وطل تغيري: مبدأ استمرارية الطرق 

 .)25(البد أن يربر يف امللحق

 ظل عدم التأكد  ويقصد بذلك االلتزام بدرجة من احلذر يف إعداد التقديرات يف: مبدأ الحيطة والحذر

التقديرات إىل تضخيم وإفراط يف قيمة األصول واإليرادات أو التقليل من قيمة  حبيث ال تؤدي هذه

 ).26(اخلصوم والتكاليف
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 جيب أن تكون امليزانية االفتتاحية لدورة معينة هي امليزانية اخلتامية : مبدأ المماس بالميزانية االفتتاحية

 .للدورة السابقة هلا

 من الضروري حماسبة العمليات املالية واألحداث : تغليب الوضعية االقتصادية على الشكل القانوني

ط على شكلها القانوين ألنه توجد يف بعض األخرى حسب حقيقتها االقتصادية وليس استنادا فق

احلاالت تناقض بني الشكل القانوين واحلقيقة االقتصادية،فمثال عملية القرض االجياري تعترب عملية 

 .اإلجيار عدم انتقال امللكية من النظرة القانونية،وتعترب عملية بيع أو شراء من الناحية االقتصادية

 اصر األصول واخلصوم يف امليزانية أو بني عناصر اإليرادات والتكاليف املقاصة بني عن:مبدأ عدم المقاصة

 .يف حساب نتيجة غري مسموح �ا إال إذا كانت هذه املقاصة مسموح �ا يف نص قانوين حمدد

 تسجل عناصر األصول واخلصوم يف القوائم املالية بقيمة احلصول عليها لكن :  مبدأ التكلفة التاريخية

 .فيها تعويض التكلفة التارخيية مبا يسمى القيمة العادلةهناك حاالت ميكن 

 جيب أن تعطي القوائم املالية صورة صادقة حول الوضعية املالية للمنشأة،ويف تتوفر هذه :الصورة الصادقة

الصورة البد من احرتام قواعد ومبادئ احملاسبة،وإذا كانت هناك قاعدة أو مبدأ يؤثر سلًبا على هذه 

  .)27(ه واإلشارة إىل ذلك يف امللحقالصورة جيب حذف

  تطبيق النظام المحاسبي الماليوأهداف  تمجاال: الفرع الرابع 

  :تطبق أحكام القانون املتضمن النظام احملاسيب املايل على 

  كل شخص طبيعي ومعنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك حماسبة مالية،مع مراعاة األحكام

 .اخلاصة �ا

  اخلاضعة ألحكام القانون التجاريالشركات. 

 التعاونيات. 

  األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية وغري التجارية إذا كانوا ميارسون

 .نشاطات اقتصادية مبنية مكررة

  األشخاص الطبيعيون أو املعنويون اخلاضعون لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي ميكن للكيانات

الصغرية،اليت ال تتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد املعني أن متسك حماسبة مالية 

 .مبسطة

  يستثىن من جمال تطبيق القانون املتضمن النظام احملاسيب املايل لألشخاص املعنويني اخلاضعني لقواعد

 .احملاسبة العمومية
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االنتقال من املخطط الوطين احملاسيب إىل النظام  هناك العديد من األهداف املرجو حتقيقها من خالل 

  :)28(احملاسيب املايل،وميكن تلخيصها يف النقاط التالية 

 ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية. 

 سات األجنبيةتسهيل خمتلف املعامالت املالية واحملاسبية بني املؤسسات االقتصادية الوطنية واملؤس. 

 العمل على حتقيق العقالنية من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض املعلومات. 

 جعل القوائم احملاسبية واملالية وثائق دولية تتناسب مع خمتلف الكيانات األجنبية. 

 إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة. 

 ؤسسات على املستويني الوطين والدويلقابلية مقارنة املؤسسة لنفسها عرب الزمن وبني امل. 

  املساعدة على منو املردودية للمؤسسات من خالل متكينها من معرفة أحسن اآلليات االقتصادية

 .واحملاسبية اليت تشرتط نوعية وكفاءة التسيري

 يسمح مبراقبة احلسابات و ضمان للمسريين واملسامهني اآلخرين حول مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتها 

 ملساعدة يف فهم أحسن الختاذ القرارات وتسيري املخاطر بكل فاعلية يف السوقا. 

 إعطاء معلومات صحيحة وكافية،موثوق �ا وشفافة تشجع املستثمرين وتسمح هلم مبتابعة أمواهلم. 

  السماح بالتسجيل بطريقة موثوق �ا وشاملة جمموع تعامالت املؤسسة مبا يسمح بإعداد التصاريح اجلباية

 .وضوعية ومصداقيةمب

  استفادة الشركات متعددة اجلنسيات برتابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عوملة اإلجراءات احملاسبة

 .للعديد من الدول

  النظام احملاسيب املايل يتوافق مع الوسائل املعلوماتية املوجودة واليت تسمح بأقل التكاليف من تسجيل

 .املالية وعرض وثائق التسيري حسب النشاط البيانات احملاسبية وإعداد القوائم

 السماح بتقييم املمتلكات بشروط السوق. 

   يساعد يف إعداد اإلحصائيات و احلسابات االقتصادية لقطاع املؤسسات على املستوى الوطين من

 خالل معلومات تتسم باملوضوعية و املصداقية؛

  التقرير الداخلي بفضل عوملة اإلجراءات احملاسبية استفادة الشركات املتعددة اجلنسيات برتابط أحسن مع

 للعديد من الدول؛

  النظام احملاسيب اجلديد يتوافق مع الوسائل املعلوماتية املوجودة اليت تسمح بأقل التكاليف من تسجيل

  .البيانات احملاسبية و إعداد القوائم املالية و عرض وثائق التسيري حسب النشاط
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  المحاسبي المالي  لنظامات اتحدي : الفرع الخامس 

املؤسسات الوطنية اجلزائرية بوجه خاص و االقتصاد الوطين بوجه عام يعيش واقعا رمبا يكون عائقا أمام  إن 

  : و من التحديات اليت ستواجه تطبيق هدا النظام جند على العموم - املايلالنظام احملاسيب  –ولود اجلديد هدا امل

  األكادمييني ألكثر و إن النظام القدمي تأصل و جتـدر يف املؤسسـات االقتصـادية و لـدى احملـاسبني و الـخرباء

 من ثالث عقود من الزمن، و بالتايل من الصعب التخلي عنه؛

   تدرب احملاسبون و اخلرباء على النظام احملاسيب احلايل لسنوات عديدة و أتقنوه، و هناك من عمل به ملدة

فمن الصعب جدا التحول إىل نظام جديد و خاصة أنه من ) 1976مند (جيل كامل   كثر من أ

و يتم إلغاء أحكام  2010املفرتض أن يتم تطبيق نظام احملاسبة املالية ابتدءا من الفاتح من جانفي 

مما  ، كما أن األهداف احملاسبية للنظام احلايل راسخة يف دهنيات و عادات احملاسبني35-75القانون 

 حيتاج إىل وقت كبري من أجل تغيريها؛

  العديد من اخلرباء و احملاسبني و الطالب و األكادمييني ال يعرفون عن هدا النظام اجلديد الشيء الضروري

 للتكيف معه؛

 مل يتم اعتماد هدا النظام يف املراكز التدريبية حلد اآلن مما خيلق العديد من املشاكل يف تطبيق هدا النظام؛ 

  أنظمة التسيري يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ضعيفة جدا و غري متنوعة، و العمود الفقري للتسيري إن

كيف   : ا ما يؤدي إىل طرح األسئلة التاليةذ،و ه)املالية(ات هو نظام احملاسبة العامةيف هده املؤسس

ه املؤسسات تغيري هده احلالة بني عشية و ضحاها ؟ و هل يكون نظام حماسيب واحد لكل ذتستطيع ه

 ؟ بني املؤسسات الصغرية و الكبريةالشركات أو يكون هناك متييز 

  النظام احملاسيب اجلديد هو نظام يهدف كما سبق اإلشارة إليه إىل حتقيق املصداقية و الشفافية يف خمتلف

كومة لية و هو تطبيق من تطبيقات احلكم الراشد أو ما يصطلح علية حبالكشوف و القوائم املا

و  ا صعب تطبيقه يف البيئة االقتصادية و املؤسساتية اجلزائرية بسبب عـدة اعتـباراتذالشركات،و ه

 سلوكات مرتاكمة؛

 عدم حتمل املؤسسات اجلزائرية نفقات التحول و االنتقال إىل النظام احملاسيب اجلديد؛ 

 لرابط بني احملاسبة و اجلباية، فهدا االتصال يربر بالرغبة يف مراقبة املؤسسة و تفادي التهرب غياب ا

أمهية اجلباية كمصدر للتمويل، كما أن القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق هدا النظام مثل و اجلبائي 

 القوانني اجلبائية غائبة؛

  غياب الرؤية اإلسرتاتيجية و التخطيط السليم للدخول يف تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد الذي سوف

 ينجم عنه مشاكل كبرية و التسيري؛ 

  



 SCF والنظام المالي المحاسبيIAS/IFRS مدخل عام لمعايير المحاسبة الدولية: الفصل األول

  

41  

 

  المالي للنظام المحاسبي اإلطار المفاهيمي:الثاني  المطلب

املايل ، ومصطلح اإلطار املفاهيمي يعترب اإلطار املفاهيمي من بني اإلضافات اليت أتى �ا النظام احملاسيب 

يتعلق أساسا بتاريخ التنميط احملاسيب األجنلوسكسوين وعلى وجه اخلصوص التنميط احملاسيب األمريكي ، ألنه أول 

ا مهما يف احلياة احملاسبية من ويلعب اإلطار املفاهيمي دور . ية ما ظهر هذا املصطلح يف الواليات املتحدة األمريك

خالل مكوناته ، فهو عبارة عن جمموعة من املفاهيم اليت تعترب القاعدة اليت يتم على أساسها إعداد وتقدمي 

  . البيانات املالية 

   أهداف البيانات المالية: الفرع األول

جدول حسابات (ة وأدائها للمؤسس) امليزانية ( �دف إىل إعطاء معلومات مفيدة حول الوضعية املالية  

  : للمؤسسة �دف تلبية احتياجات )جدول التغري يف اخلزينة (وكذلك التغري يف وضعية اخلزينة) النتائج 

 البنوك: مالكي املؤسسة واملستثمرين احلاليني و املستقبليني وهيئات إقراض أخرى مثل. 

  سسةاإلدارة الداخلية للمؤسسة وخمتلف اهليئات الرقابية داخل املؤ. 

 إدارة الضرائب واهليئات احلكومية األخرى. 

 األطراف األخرى اليت هلا عالقة مع املؤسسة مثل مؤسسات التأمني، العمال، املوردون والعمالء. 

 باقي األطراف املهتمة مثل الباحثني واجلمهور بشكل عام.  

  المواصفات النوعية للمعلومات المالية:الفرع الثاني 

  :تتمثل يف  

 ويقصد �ا أن املعلومات احملاسبية واملالية جيب أن تكون مالئمة الحتياجات مستعمليها عن : المالئمة

 .طريق تأثريها على القرارات االقتصادية اليت يتخذو�ا

 نقول أن املعلومة موثوقة إذا كانت خالية من األخطاء املادية والتحيز وميكن االعتماد عليها : الموثوقية

التمثيل بصدق عما متثله أو ما يتوقع أن متثله بدرجة معقولة، ولكي نقول أن  من طرف املستخدمني يف

 :املعلومة موثوقة جيب أن يتوفر فيها الشروط التالية

  التمثيل الصادق"image fidèle :" لكي نقول أن املعلومات موثوق فيها جيب أن متثل بصدق

لذلك جيب أن متثل امليزانية بصدق العمليات العمليات اليت متثلها أو يفرتض أن متثلها بدرجة معقولة 

 .واألحداث اليت ينتج عنها أصول وخصوم املؤسسة عند تاريخ إعدادها

  تغليب الجوهر على الشكل"prééminence de la substance sur la forme :" تعتمد

القانوين،  املؤسسة يف املعاجلة احملاسبية ملختلف العمليات واألحداث على جوهرها وليس على شكلها

 .ألنه ليس يف مجيع األحوال العمليات جند شكلها القانوين يتطابق مع جوهرها
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  الحيادية"neutralité :" لكي تكون املعلومات احملاسبية موثوقا فيها جيب أن تكون حمايدة وخالية

رات وأحكام من التحيز، ونقول أن املعلومة متحيزة إذا كان عرضها أو اختيارها يؤدي بنا إىل اختاذ قرا

 .توصلنا إىل نتائج موضوعة مسبقا

 التحفظ"prudence :" التحفظ هو عبارة عن مراعاة لدرجة معقولة من التحفظ عند ممارسة السلطة

التقديرية الالزمة للوصول إىل التقديرات يف ظل ظروف عدم التأكد حبيث ال يكون هناك مبالغة يف تقدير 

ومع ذلك . يكون هناك تقدير لقيم اخلصوم واملصاريف بأقل ما جيبقيم املوجودات أو اإليرادات وال 

فإنه جيب أن ال يؤدي تطبيق مبدأ التحفظ على سبيل املثال إىل تشكيل احتياطات سرية أو التفريط يف 

 .التخفيض من قيمة األصول إىل احتساب التكاليف

  الشمولية"exhanstivité :"أن تكون شاملة يف حدود ما  لكي تكون البيانات املالية موثوقة جيب

تسمح به اعتبارات األمهية النسبية والتكلفة، حبيث أن حذف أي عنصر من عناصرها جيعل البيانات 

 .املالية مزيفة ومضللة ومن من تفقد عنصر مصداقيتها وال تكون مالئمة

  قابلية المقارنة"comparabilité»:  ويقصد بذلك أن يكون ملستخدمي البيانات املالية إمكانية

. املقارنة بينها عرب الزمن أي من فرتة ألخرى وذلك لتحديد اجتاه التغري يف املركز املايل للمؤسسة وأدائها

كذلك جيب أن يكون باستطاعة مستخدمي البيانات املالية إمكانية املقارنة بني البيانات املالية ملختلف 

 .)29(سات من أجل تقييم املركز املايل والتغريات فيه وكذلك األداء النسيب لتلك املؤسساتاملؤس

 وهذا يعين أنه جيب أن تكون املعلومات الواردة يف البيانات املالية قابلة للفهم من طرف : الوضوح

قتصادية مستخدميها الذين يفرتض على أ�م يكونون ذوي علم ومعرفة كافية باألنشطة التجارية واال

  . وباحملاسبية أيضا ولديهم الرغبة يف دراستها

باإلضافة إىل هذه املواصفات لكي تتصف املعلومة باملوثوقية والتمثيل الصادق جيب أن يراع قيدان 

األول جيب أن تكون املعلومة ذات توقيت مالئم حبيث أ�ا تفقد موثوقيتها إذا حدث تأخري غري . أساسيان

ح عنها والثاين هو جيب أن تكون املنفعة احملصل عليها من املعلومة تفوق بكثري تكلفة ضروري يف زمن اإلفصا 

  .إعدادها
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  طرق التقييم المستعملة في النظام المحاسبي المالي:الفرع الثالث 

لكن يف حالة اسبة هو مبدأ التكلفة التارخيية،الذي تقيم به عناصر احمل العموم مبدأ التقييم األساسي على

  :نوفر شروط معينة ميكن أن نستعمل الطرق التالية

 وتعرب عن استحداث جمموع التدفقات املستقبلية املتوقعة يف إطار النشاط العادي : القيمة النفعية

 .للمؤسسة القيمة العادية

 هي املبلغ الذي يتم على أساسه مبادلة االستثمار أو الوفاء بالتزام بني طرفني هلما : القيمة السوقية

 .ملعلومات والرضا التام يف ظروف املنافسة التامةا

 القيمة اليت ميكن احلصول عليها من بيع استثمار معني يف حالة بيه يف ظروف عادية: قيمة اإلنجاز. 

 أما من حيث املفاهيم فهناك مفاهيم جديدة جاء �ا النظام احملاسيب أمهها ما يلي :مفاهيم مختلفة:  

مراقبتها واليت يسريها الكيان، من خالل األحداث تم عناصر األصول املوارد اليت ي تشمل: األصول- 

االقتصادية املاضية واليت ينتظر منها منافع اقتصادية مستقبلية مراقبة األصول هي قدرة احلصول على منافع 

األصول اليت يتم  :من خالل هذا التعريف ميكن مالحظة ما يلي، )30(اقتصادية مستقبلية توفرها هذه األصول

تعترب األصول املوجهة خلدمة املؤسسة  ).متويل - عقود اإلجيار(استئجارها هلدف ما تعترب من عناصر األصول 

أما األصول اليت ليس هلا هذه الصفة بسبب وجهنها أو ) أصول غري متداولة(بصفة دائمة أصوال غري جارية 

ول اليت يتوقع حتقيقها أو بيعها أو استهالكها خالل دورة وتشمل األص) متداولة(طبيعتها تعترب أصوال جارية 

األصول اليت مت اقتناؤها أساسا للمعامالت قصرية األجل واليت يتوقع حتقيقها خالل السنة، . االستغالل العادية

  .باإلضافة إىل السيولة وشبه السيولة اليت ال ختضع لقيود من حيث االستعمال

امات احلالية والناجتة عن األحداث االقتصادية املاضية، ويتم الوفاء �ا نشمل اخلصوم االلتز : الخصوم- 

وتضم اخلصوم اجلارية اليت يتوقع تسويتها أو . مقابل النقصان يف املوارد، وينتظر احلصول على منافع اقتصادية

ميكن ، )31( وتصنف باقي اخلصوم خصوم غري جارية) اثنا عشر شهرا(تسديدها خالل دورة االستغالل العادية 

  .مالحظة من خالل هذا التعريف أن مؤونات األخطار واملؤونات القانونية ال تعترب عنصرا من عناصر اخلصوم

متثل فائض أصول املؤسسة عن خصومها اجلارية وغري اجلارية : )حقوق الملكية( األموال الخاصة- 

عريف أنه ال ميكن اعتبار املؤونات املقننة الت ميكن مالحظة من خالل هذا).اخلصوم املتداولة وغري املتداولة(

)provisions reglementées ( وكذلك االهتالكات)amortissements dérogatoires(  ضمن

  .عناصر اخلصوم
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تتمثل اإليرادات يف املنافع االقتصادية أثناء الدورة احملاسبية يف إطار زيادة األصول أو : اإليرادات- 

 .خالل السنة املاليةالنقصان يف عناصر اخلصوم 

متثل اخنفاض يف املنافع االقتصادية أثناء الدورة احملاسبية يف إطار نقصان األصول أو زيادة : األعباء - 

 .اخلصوم

متثل النتيجة الصافية الفرق بني جمموع اإليرادات وجمموع األعباء للدورة احملاسبية، : النتيجة الصافية- 

اصة بني بداية السنة املالية و�ايتها، عدا العمليات اليت تؤثر مباشرة على األموال ويكون مطابقا لتغري األموال اخل

   .اخلاصة وال تؤثر األعباء واإليرادات

  

  مكونات النظام المحاسبي المالي : المطلب الثالث 

  حساباته  ومدونة المالي المحاسبي بيق النظاممجال تط:  األولالفرع 

احملاسيب املايل من قسمني رئيسيني، القسم األول يتضمن اإلطار املفاهيمي وقواعد التقييم والبيانات  يتكون النظام

سنتطرق هنا إىل اإلطار املفاهيمي ومكوناته نظرا . املالية أما القسم الثاين فيتضمن خمطط احلسابات وكيفية عملها

  .إليها الحقالألمهية اليت يتمتع �ا، أما باقي العناصر األخرى سنتطرق 

 فيما خيص جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل فإن كل شخص مادي أو معنوي ملزم  :مجال تطبيقه

بتطبيقه، ويشمل ذلك مجيع الوحدات اليت تقوم بإنتاج السلع أو أداء اخلدمات واليت تدخل فيها 

أما بالنسبة . املؤسسات اخلاضعة للقانون التجاري واملؤسسات االقتصادية العمومية أو املختلطة

 .ت الصغرية ميكنها مسك حماسبة مبسطة كما هي مبينة يف ملحق مشروع النظام احملاسيب املايلللمؤسسا

 الحاسبات دونةم:nomenclature des comptes : تعترب عملية إعداد خمطط احلسابات تتبع على

 ول الالتينيةأساسها عملية املعاجلة احملاسبية وإعداد البيانات املالية من بني اخلصائص اليت تتميز �ا الد

فرنسا، حيث أن وجود خمطط حسابات يتبع من طرف مجيع : ذات التوجه االقتصادي الكلي مثل

املؤسسات يؤدي إىل توحيد اللغة احملاسبية داخل البالد وبالتايل سهولة احلصول على ا�اميع االقتصادية 

  .الكلية

وجند أن النظام احملاسيب املايل تضمن خمطط حسابات إجباري تتبعه مجيع املؤسسات مهما كان نشاطها أو 

حجمها مقسمة إىل سبع جمموعات هي بدورها تنقسم إىل نوعني جمموعة احلسابات اخلاصة بامليزانية 

كل جمموعة من ) سابعةا�موعتني السادسة وال(وجمموعة حسابات التسيري ) ا�موعة من واحد إىل مخسة(
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واجب إتباعها لكن يف نفس ) احلسابات املكونة من رقمني(هذه ا�موعات مقسمة إىل حسابات رئيسية 

  . الوقت ميكن للمؤسسة فتح حسابات فرعية داخل أي حساب رئيسي حبسب احتياجا�ا

الفقرة رقم كما ميكن للمؤسسات استعمال ا�موعات صفر ومثانية وتسعة، حيث وكما جاء يف 

من أجل متابعة حماسبة  2006من املشروع اخلاص بالنظام احملاسيب املايل الصادر يف جويلية  2- 521

إىل  01التسيري وااللتزامات املالية خارج امليزانية أو أي عملية خاصة ال يوجد هلا حساب يف ا�موعات من 

ط احملددة من طرف وزارة املالية فيما خيص وبالنسبة للمؤسسات الصغرية اليت تتوفر فيها بعض الشرو . 07

 comptabilité de"رقم األعمال أو عدد العمال أو نوع النشاط ميكنها إعداد حماسبة اخلزينة 

trésorerie" قائمة على إعداد جدول خاص بالوضعية الصافية خلزينة املؤسسة عن طريق حساب الفرق ،

ولكن هذا بشرط أن يكون . �ا املؤسسة خالل فرتة معينة بني التحصيالت واملدفوعات النقدية اليت قامت

هناك مسك لدفرت تسجل فيه عمليات التحصيل والدفع اليومية اخلاصة بالوحدة احملاسبية، وكذلك احلفاظ 

  .إخل...واملسك الدائم لوثائق اإلثبات احملاسبية مثل الفواتري وأذون اخلروج والدخول 

نقطتان أساسيتان خيتلف فيهما النظام احملاسيب املايل مقارنة  وعلى العموم ميكن القول أن هناك

باملخطط احملاسيب الوطين فيما خيص خمطط احلسابات األوىل تتمثل يف كون أنه ال توجد خمططات حسابات 

  .قطاعية والثانية أن ا�موعة الثامنة اخلاصة بالنتائج يف املخطط احملاسيب الوطين مل تعد موجودة

  ثر المبادئ والفروض المحاسبية على البيانات والقوائم الماليةأ :ي الفرع الثان

تعرف الفروض عموما بأ�ا مقدمات يفرتض صحتها مسبقا وتكون أساسا لبناء اإلطار الفكري  

فهي متثل أساسا يستخدم يف اشتقاق . )32(للمحاسبة، كما تصلح لالستدالل والتوصل إىل نتائج هذه األخرية

ا الفكري يف احملاسبية اليت تستعمل يف إعداد القوائم املالية، أي أن املبادئ  احملاسبية حبد ذا�ا جتد تربيرهاملبادئ 

بل يفرتض صحتها مسبقا ،فهي إما مالئمة أو غري برهان  لكن الفروض نفسها ال حتتاج إىلالفروض احملاسبية  و 

البيئة االقتصادية و االجتماعية والقانونية و السياسية  مالئمة الشتقاق مبادئ حماسبية  تراعي األهداف العامة و

  .اليت تعمل يف إطارها املؤسسة

  :ص التاليةصائوتتميز الفروض احملاسبية باخل

  جيب أن تقبل عموما على أ�ا صحيحة ومالئمة من قبل املهتمني بالشأن احملاسيب،لتكون بداية مفيدة

 للمشاركة يف تطوير املعرفة احملاسبية؛

 أن تكون الفروض املعتمدة مستقلة عن بعضها البعض، حيث انه ال جيوز أن يستخدم فرض يف  جيب

 .تربير فرض آخر

 جيب أن تكون عموما قليلة العدد، ليسهل كشف أي تناقض قائم فيما بينها.  
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على اعتبار أن القوائم املالية هي أهم خمرجات النظام : الفرضيات الضمنية لتحضير القوائم المالية-

. )33(احملاسيب فان الفرضيات األساسية إلعدادها تتمثل يف مبدئي حماسبة التعهد، واستمرارية االستغالل
.  

 يفرض على املؤسسات:Comptabilité d'engagement): االلتزام(محاسبة التعهد _

وعندما ينشأ احلق وهذا يعين أنه جيب تسجيل املعامالت عند التزام �ا، . حسب هذا املبدأ، مسك حماسبة االلتزام

على العكس من ذلك، يف احملاسبة املالية املبسطة، حيث ال يتم تسجيل املعامالت إال عندما حيدث . أو الدين

ولكي حتقق  .التدفق النقدي، أي انه يتم إثبا�ا بالدفاتر احملاسبية واإلبالغ عنها يف القوائم املالية للفرتة اليت ختصها

وطبقا هلذا األساس فانه يتم االعرتاف بآثار ). االلتزام(إ�ا تعد طبقا ألساس االستحقاق القوائم املالية أهدافها ف

، كما يتم إثبا�ا )وليس عند استالم أو دفع النقدية وما يعادهلا(العمليات واألحداث األخرى عند حدوثها 

ستقبل، ولذا فالقوائم املالية بالدفاتر احملاسبية سواء تلك اليت حدثت يف املاضي أو تلك اليت سوف حتدث يف امل

توفر معلومات عن العمليات املنصرمة وغريها من األحداث اليت تعترب هامة للمستخدمني يف اختاذ قرارا�م 

احملاسيب املايل فقد أشار إيل  النظامأما ).اإلطار التصوري إلعداد وعرض القوائم املالية: 22الفقرة (االقتصادية 

حماسبة أثار املعامالت وغريها من األحداث على أساس حماسبة االلتزام عند لى هذه الفرضية، حيث أكد ع

  .)34(حدوث هذه املعامالت أو األحداث وعرضها يف القوائم املالية للسنوات اليت ترتبط �ا

جيري إعداد القوائم املالية :Continuité d'exploitation): النشاط(استمرارية االستغالل _

املؤسسة مستمرة يف نشاطها وستبقى عاملة يف املستقبل املنظور، وعليه يفرتض أنه ليس لدى املؤسسة بافرتاض أن 

النية أو احلاجة للتصفية أو لتقليص حجم عمليا�ا بشكل هام، ولكن إن وجدت هذه النية أو احلاجة، فإن 

وعموما . ربة باإلفصاح عن ذلكالقوائم املالية جيب أن تعد على أساس خمتلف ويف مثل هذه احلالة املؤسسة جم

يفرتض احملاسبون دائما، بأن املؤسسة ستظل تباشر أعماهلا بصفة مستمرة دون أن يكون هناك أجل حمدد 

  .)35(لذلك

تعد القوائم املالية على أساس استمرارية االستغالل، بافرتاض متابعة املؤسسة لنشاطا�ا يف مستقبل متوقع، 

رات قبل تاريخ نشر احلسابات واليت من املمكن أن تسبب التصفية أو التوقف عن إال إذا طرأت أحداث أو قرا

  .النشاط يف مستقبل قريب

وقد اشر النظام احملاسيب املايل إىل انه إذا مل تعد القوائم املالية على هذا األساس، فان الشكوك يف استمرارية 

  .)36(يف ضبطها يف ملحقاالستغالل تكون مبينة ومربرة، وحيدد األساس املستند عليه 
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  تقديم العناصر األخرى المكونة للبيانات المالية: فرع الثالث ال

املطلب سنقوم بتقدمي العناصر املكونة للبيانات املالية ماعدا امليزانية اليت سنقوم بعرضها الحقا،أما  يف هذا

العناصر اليت سنقوم بعرضها فهي على الرتتيب جدول حسابات النتائج ،جدول تدفقات اخلزينة،جدول تغريات 

  .األموال اخلاصة وكذا املالحق

  حسب النظام احملاسيب املايل اجلديد ):Le compte de résultat( يجةتعريف حساب النت: أوال

هو بيان ملخص لألعباء واملنتجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية وال يأخذ يف  يجةساب النتحف

  .)الربح أو اخلسارة(احلساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب ويربز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية

  وكما هو الشأن بالنسبة لبقية الكشوف فإن حساب النتائج يضبط حتت مسؤولية مسريي الكيان، ويتم إصداره 

  خالل مهلة أقصاها ستة أشهر التالية لتاريخ إقفال السنة املالية، وجيب أن يكون متميزا عن املعلومات األخرى 

  :يقة دقيقةاليت حيتمل أن يقوم بنشرها ويتم تبيان املعلومات اآلتية بطر 

 تسمية الشركة، االسم التجاري، رقم السجل التجاري للكيان املقدم للكشوف املالية. 

  حسابات فردية أو حسابات مدجمة أو حسابات مركبة(طبيعة الكشوف املالية.( 

 تاريخ اإلقفال. 

 العملة اليت يقدم �ا. 

  .يانويتم تبيان أيضا بعض املعلومات األخرى اليت تسمح بتحديد هوية الك

 عنوان مقر الشركة، الشكل القانوين، مكان النشاط والبلد الذي سجلت فيه. 

 األنشطة الرئيسية، وطبيعة العمليات املنجزة. 

 اسم الشركة األم وتسمية ا�مع الذي يلحق به الكيان عند االقتضاء. 

 معدل عدد املستخدمني فيها خالل الفرتة. 

بالعملة الوطنية، وميكن القيام جبرب ا ملبالغ الوارد ذكرها يف الكشف إىل ويتم تقدمي كشف حساب النتائج إجباريا 

وهو األمر الذي (ألف وحدة، كما يوفر الكشوف املعلومات اليت تسمح إجراء مقارنات مع السنة املالية السابقة 

  :حيث أن) مل يكن موجودا يف املخطط احملاسيب القدمي

 ان املبلغ املتعلق بالفصل املقابل له من السنة املالية كل فصل من فصول حساب النتائج يتضمن بي

 .السابقة

 وهذا ما مل يكن متوفرا (يشتمل امللحق على معلومات ذات صبغة مقارنة يف شكل سردي وصفي رقمي

، وإذا حدث تغيري لطريقة التقييم أو التقدمي أن أحد الفصول املرقمة ما 1975يف املخطط احملاسيب لسنة 
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ته بفصل السنة املالية السابقة، فمن الضروري تكييف مبالغ السنة املالية السابقة جلعل ال ميكن مقارن

فإنه جيب ) بفعل وجود مدة للسنة املالية خمتلفة أو ألي سبب أخر(عملية املقارنة وعدم توافر املقارنة 

ية السابقة جلعلها توضيح إعادة ترتيب أو التعديالت على املعلومات الرقمية اليت جترى على السنة املال

 .قابلة للمقارنة يف امللحق

جدول تدفقات اخلزينة هو تلك األداة الدقيقة املستخدمة للحكم على :ماهية جدول تدفقات الخزينة  -ثانيا 

فعالية تسيري املوارد املالية واستخداما�ا ،وذلك اعتمادا على عنصر اخلزينة الذي يعد املعيار األكثر موضوعية يف 

تتخذ على ضوئها ) اإلدارة العليا(ويعترب كجدول قيادة يف يد القمة اإلسرتاتيجية .لى تسيري مالية املؤسسةاحلكم ع

ويهدف إىل إعطاء  ).37(جمموعة من القرارات اهلامة كتغيري النشاط أو توسيعه أو االنسحاب منه أو النمو وغريها

على توليد األموال ونظائرها وكذلك املعلومات بشان مستعملي الكشوف املالية أساسا لتقييم مدى قدرة املؤسسة 

  .استخدام السيولة املتاحة لدى املؤسسة

يقدم جدول تدفقات اخلزينة مداخيل وخمارج املوجودات املالية احلاصلة  :مكونات جدول تدفقات الخزينة -

 :)38(أثناء السنة املالية حسب مصادرها إىل ثالثة جمموعات رئيسية 

 األنشطة اليت تتولد عنها منتجات و غريها من األنشطة غري ( تولدها أنشطة االستغالل  التدفقات اليت

 ).املرتبطة باالستثمار والتمويل

  عمليات تسديد أموال من   أجل (تدفقات اخلزينة املرتبطة باالستثمار أو اليت تولدها أنشطة االستثمار

 ).أصل طويل األجلاقتناء استثمار و حتصيل لألموال عن طريق التنازل عن 

 أنشطة تكون نامجة عن تغيري حجم األموال اخلاصة أو القروض(التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل.( 

ومنه أصبحت اخلزينة وفق هذا اجلدول حتسب بناءا على منظور ديناميكي باالعتماد على حركة تدفقات 

 .احلزينة و منظور تفصيلي يعتمد على تفكيك اخلزينة حسب مصدرها 
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 :وهذا ما يوضحه الشكل األيت

 

  

    

 

 

    

 

  )تدفق خارج(تسديدات   )           تدفق داخل(حتصيالت   

Source : Jean BARREAU et Jacqueline  DELAHAYE , Gestion financière 
: manuel et  applications ,Paris :Dunod ,2001 , p 226 

 مثل نفقات االستغالل ،حيازة استثمار ،تسديد ) التسديدات(تتمثل األسهم املتقطعة يف تدفقات اخلزينة اخلارجة 

أما األسهم املتواصلة فتتمثل يف تدفقات احلزينة الداخلة مثل .أقساط الديون ،توزيع أرباح األسهم وغريها 

،الرفع يف رأس املال ؛ وبالتايل ) االستدانة(حتصيالت االستغالل ،التنازل عن االستثمارات ،احلصول على قروض 

  .ملؤسسةفاخلزينة هي مركز مجيع التدفقات النقدية و تعترب املعيار األكثر موضوعية يف احلكم على درجة سيولة ا

تدفقات + تدفقات اخلزينة املرتبطة باالستثمار + التدفقات اخلزينة املرتبطة باالستغالل = تغريات احلزينة 

  .)39(احلزينة املرتبطة بالتمويل

هناك العديد من النماذج جلدول تدفقات اخلزينة الصادرة عن هيئات مالية و :عرض جدول تدفقات الخزينة -

ه يف التحليل تتناسب مع  ،ولكل منوذج خصوصيتفرق حبث و حمللني ماليني و غريهاجامعات و معاهد خمتصة و 

قات ولقد حدد املشرع اجلزائري ضمن النظام احملاسيب و املايل اجلديد طريقتني يف عرض جدول تدفكل حالة،

   :اخلزينة 

 الطريقة املباشرة.    

  الطريقة غري املباشرة. 

  

 االستثمار التمویل االستغالل

 الحزینة 

 .يوضح تدفقات الخزينة) 05(شكل رقم 
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األنشطة (وهذا التحديد مرتبط خاصة بالتدفقات اخلزينة املرتبطة باالستغالل أو اليت تولدها أنشطة االستغالل 

 ).اليت تتولد عنها منتوجات و غريها من األنشطة غري املرتبطة ال باالستثمار و ال بالتمويل

إن الطريقة املباشرة اليت أوصى �ا املشرع اجلزائري ترتكز  :تدفقات الخزينة بالطريقة المباشرة جدول -

قصد ...) الزبائن ،املوردين ،الضرائب (على تقدمي األجزاء الرئيسية  لدخول و خروج التدفقات النقدية اإلمجالية 

 .صايف مع النتيجة قبل الضريبة للفرتة املعنيةاحلصول على تدفق للخزينة صايف،مث تقريب و مقارنة هذا التدفق ال

إن الطريقة غري املباشرة يف تقدمي جدول تدفقات :جدول تدفقات الخزينة بالطريقة غير المباشرة -

ترتكز على تصحيح و تسوية النتيجة الصافية للسنة املالية مع األخذ  .اخلزينة احملدد من قبل املشرع اجلزائري

  :باحلسبان 

  ؛...)االهتالكات ،تغريات الزبائن ،املخزونات،تغريات املوردين(املعامالت دون التأثري يف اخلزينة أثار 

  ؛)الضرائب مؤجلة(التفاوتات أو التسويات 

  وهذه التدفقات ) قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة(التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل

  .ىتقدم كال على حد

و  هذا النموذج جلدول تدفقات اخلزينة بالطريقة غري املباشرة مت متبين من قبل جملس اخلرباء احملاسبني الفرنسيإن 

اهلدف منه هو متثيل إيرادات و نفقات املؤسسة لدورة معينة و ذلك بتقسيمها حسب الوظائف الرئيسية الثالثة 

  :د حسب هذا التقسيم ما يلي كل من االستغالل ،االستثمار و التمويل حبيث جن  إىللنشاط 

 تدفقات اخلزينة املتولدة عن االستغالل؛ 

  تدفقات اخلزينة املتولدة عن االستثمار؛ 

 تدفقات اخلزينة املتولدة عن التمويل.  

إن االختالف بني الطريقة املباشرة و الطريقة غري املباشرة يف إعداد جدول تدفقات اخلزينة ناجم عن كيفية تقدمي 

األنشطة اليت تتولد عنها منتوجات و غريها من األنشطة غري (اخلزينة املتأتية من أنشطة االستغالل تدفقات 

فكما ذكرنا سابقا فالطريقة املباشرة فتقدم هذا النوع من التدفقات فشكل ).املرتبطة ال باالستثمار و ال بالتمويل

ردون و الضرائب و غريها من العناصر املعنية عناصر رئيسية لدخول و خروج السيولة اإلمجالية للزبائن و املو 

بتدفقات اخلزينة املرتبطة بنشاطات االستغالل قصد إبراز التدفق املايل الصايف،بينما الطريقة غري املباشرة تعتمد 

على تصحيح النتيجة الصافية للسنة املالية من أثار املعامالت دون التأثري يف اخلزينة كإهتالكات اليت ال يرافقها 

تدفق نقدي حقيقي خارجي و الزبائن و املوردين اليت بعد فرتة معينة تتحول إىل تدفق نقدي داخلي أو خارجي 

وتبقى باقي .أو العناصر اليت ليس هلا علقة بأنشطة االستغالل كفائض أو عجز التنازل عن االستثمارات

تثمار والتمويل تعرض كال على حدا و التدفقات األخرى و املتمثلة يف تدفقات اخلزينة املرتبطة بأنشطة االس
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بنفس الطريقة املباشرة و على هذا األساس سنقوم بعرض كيفية حساب تدفقات اخلزينة املرتبطة بأنشطة 

  .االستغالل حسب الطريقة غري املباشرة فقط باعتبار النوعيني اآلخرين مت عرضهم 

اخلاصة حتليال للحركات اليت أثرت يف  يشكل جدول تغري األموال :جدول تغير األموال الخاصة: ثالثا

ويعترب أيضا قائمة جديدة يف النظام احملاسيب  .الفصول املشكلة لرؤوس األموال اخلاصة بالكيان خالل السنة املالية

الذي ينص على تقدمي األموال اخلاصة يف جدول من امللحقات ويتم إمداده  IAS1املايل اجلديد وذلك حسب 

حيث يعترب النظام احملاسيب املايل أن رؤوس األموال اخلاصة  هي فرق بني أصول وخصوم  ،)40(لفرتة زمنية واحدة

 .املؤسسة على عكس املخطط احملاسيب الوطين الذي يعترب أن رؤوس األموال اخلاصة جزء من اخلصوم

 يتضمن ملحق الكشوف املالية معلومات ذات أمهية أو:)اإليضاحات(ة ملحق الكشوف المالي: رابعا

تكون املالحظات امللحقة بالكشوف املالية موضوع عرض  .تفيد يف فهم العمليات الواردة يف هذه الكشوف

وحييل كل قسم من أقسام امليزانية وحساب النتائج وجدول سيولة اخلزينة وجدول تغري رؤوس األموال . منظم

  .)41(اخلاصة إىل املعلومة املوافقة يف املالحظات امللحقة

  

  IAS/IFRSمدى التوافق بين النظام المالي ومعايير المحاسبة الدولية : الرابعالمطلب 

 تشريعات إصدار خالل من يف متمثلة للمحاسبة الدولية املرجعية على اجلزائر يف املايل احملاسيب النظام معدو اعتمد

 التصوري، لإلطار حمددة قانونية ونصوص IAS الدولية احملاسبة معايريو  IFRS املايل لإلبالغ الدولية املعايري

  .،و عليه كان اإلطار التصوري أهم مواطن التوافق بينهماالنظام هلذا العامة احملاسبية والقواعد املبادئ

 من الدولية املرجعية على اجلزائري املشرع اعتمد:  )42(والقياس االعتراف قواعد و التصوري اإلطار-

 ملشروع وضعه عند 2003 سنة يف الصادرة الدولية احملاسبة ملعايري )التصوري( املفاهيمي لإلطار تبنيه خالل

 مفاهيمي إطار الدولية احملاسبة معايري جملس أصدر 2010 سنة بداية مع ولكن ،2004 سنة يف اجلديد النظام

 إلعداد مفاهيمي إطار إىل املالية القوائم وعرض إلعداد فاهيميامل اإلطار من التسمية لتتغري املالية التقارير إلعداد

ليشمل مجيع مكونات التقارير  توسع اجلديد املفاهيمي اإلطار هدف أن نستنتج التسمية ومن املالية، التقارير

 اإلطار أن كما .اجلديد التعديل  يأخذ �ذامل اجلزائري واملشرع املالية، قوائمبال املالية بعد أن كان يهتم فقط 

 املرجع عكس على االقتصادية لألحداث املعاجلة تقنية على ز اقتصر فقطموج احملاسيب النظام حسب املفاهيمي

 أن كما مستجدة، حالة أي مع للتعامل الالزمة الشروحات تقدمي مع عنصر كل لنطاق مفصل جنده الذي الدويل

 ملعايري التصوري اإلطار ضمن موجودة وهي 156156- 08التنفيدي   املرسوم يف موجودة غري املال رأس مفهوم

بات فهي خاصة احلسا مدونة خيص فيما الدولية احملاسبة معايري عناملايل  احملاسيب لنظامخيتلف ا، الدولية احملاسبة

 1999 لسنة الفرنسي العام املخطط مع كبري بشكل متطابقة املدونة هذه أن حيث فقط، املايل بالنظام احملاسيب
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 ملعايري التصوري اإلطار أن حني يف فرنسية، هي املايل احملاسيب النظام جنازبا قامت اليت اهليئة أن إىل يرجع والسبب

أن كل دولة هلا نظام حماسيب خاص،واهلدف من  إىلبات  وهذا يرجع حسا مدونة على حيتوي ال الدولية احملاسبة

 يف الناشطة الشركات جمموعة أو املؤسسة مستوى على احملاسبية والطرق املصطلحات توحيد هو مدونة احلسابات 

 اجلزائر

 تعديل أو إلغاء ضافة،با يسمح ممنهج أسلوب يف التطبيق ملزم قانون شكل يف أتى احملاسيب النظام أن إىل إلضافة

 الدولية املرجعية أما لذلك، احلاجة دعت كلما اجلزائري املشرع طرف من القانون هذا من  فقرة أو مادة أي

 ألي خاضعة ليست  الدولية احملاسبية املعايري جملس هي املعايري بوضع املعنية فاهليئة خاص، قانون مرتبط ي غري

 متاما متوافقة فهي احملاسبية للمعلومة النوعية اخلصائص وكذا والفروض املبادئ خيص فيما أما قانون، أي أو دولة

 إعداد يف الفرنكوفونية املرجعية تبين عن جت ناتاملصطلحا بعض يف اختالف من جاء وما الدويل املرجع مع

 النظام يف واملنتوجات األعباء واخلصوم، األصول وقياس االعرتاف قواعد أما  .اجلديد املايل احملاسيب النظام وصياغة

 IFRS13 الدولية املرجعية يف العادلة لقيمةبا التقييم عملية أن إال الدولية املرجعية مع متطابقة هي املايل احملاسيب

 النظام وهذا غري موجود يف  الدخل وطريقة التكلفة طريقة السوق، طريقة هي تقنيات ثالث   على تعتمد

  .يلاملا احملاسيب
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  خالصة الفصل

وضع أنظمتها  إىلشهد العامل منذ احلرب العاملية الثانية واستقالل العديد من الدول ،سعت كل الدول  لقد

اخل، و ما احتوته هذه ....احملاسبية واليت تتناسب غالبا مع مكونات هويتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

  .األنظمة من اختالفات تصل إىل التضاد يف بعض احلاالت 

ت ضغط ومع دخول االقتصاد إىل العاملية وخروج رؤوس األموال وانتشار الشركات املتعددة اجلنسيات وحت

التوحيد  إىلبدأ التفكري اجلدي يف السعي ....) املنظمة العاملية للتجارة ، صندوق النقد الدويل (املنظمات الدولية 

سد فعال من جت احملاسبية الدولية ، وهو ما األنظمةاحملاسيب أو على األقل التوافق أو التناغم احملاسيب بني خمتلف 

عن ميالد جلنة معايري احملاسبة الدولية  بلندن   1973االقتصادية سنة تماع الذي ضم أكرب الدول خالل االج

 واإلرشاداتتعطي التوجيهات  IASمعايري حماسبية دولية  إصداركهيئة عاملية �تم بالتوحيد احملاسيب من خالل 

اسبة ووقع فيها ة أكرب املشكالت احملاسبية اليت واجهها املطبقون يف ميدان احملالتطبيق احملاسبية معاجللكيفية 

رأى القائمون  أين 2001غاية  إىلاالختالف يف األفكار وحىت يف املبادئ، وبدأت مواضيع املعايري تصدر تدرجييا 

واليت  IFRSمعايري إعداد التقارير املالية  إىلهيكلتها بغرض حتسني أدائها وتغري تسمية املعايري  إعادةعلى اهليئة 

مارسني مع العلم أن املعايري تتعرض للتعديل أو متلف املواضيع ذات األمهية للخم إىلبدورها واصلت يف التطرق 

  .أصبحت غري صاحلة وتعويضها مبعايري جديدة  إذا اإللغاءحىت 

وما حيمله من مبادئ وأفكار  1975منذ  PCNبالنسبة للجزائر فبعد تبينها املخطط الوطين احملاسيب  أما

ختص تلك املرحلة، ومع دخول احملاسبة العاملية ،كان لزاما عليها التأقلم مع التغيريات اجلديدة وخاصة لالنتقادات 

يف نظام جديد  2000داية سنواتالكبرية اليت أصبح يعاين منها املخطط الوطين احملاسيب، حيث بدأ التفكري يف ب

،صدر من خالل قوانني  ة وأفكاره بصفة كبرية من معايري احملاسبة الدوليةئاسيب يستنبط مبادمسي النظام املايل احمل

ويعطي للمؤسسات واملهنيني حلوال متطورة للكثري من  املتضمن النظام املايل احملاسيب، 11- 07أمهها القانون 

كنظام حماسيب متجدد بتحضري كل   1/1/2010 منها سابقا ، مت بداية سريان العمل به منذ ااإلشكاالت اليت عانو 

  . مستخدميه لتبنيه 
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  تمهيد   

من التقنيات احلديثة اليت أثرت على املنتجات املالية من خالل ما أفرزته  أو االبتكار املايل تعترب اهلندسة املالية  

واليت جاءت لتحمي  املالية  يف املشتقات سية كاألسهم والسندات تتمثلمن منتجات مستحدثة قائمة على منتجات أسا

أو نقلها  ليلهاسواء بتق املخاطر املصاحبة هلا طها تتعامل باألدوات املالية مناملؤسسات مهما كان نوعها وطبيعة نشا

مبجرد طرح هذا النوع اجلديد من املنتجات أقبل املتعاملون املاليون خاصة البنوك  و لطرف آخر أو جتنبها �ائيا وبالفعل 

ت هلا أسواق خاصة �ا وكذا مت تفريع عدة منتجات فرعية منها لتزداد أحجام التعامالت باملشتقات للتعامل �ا وأصبح

دائما  وحيقق هذا ال يعين أن التعامل �ا خال من املخاطركل بل آالف املاليري من الدوالرات،مئات إىل املالية لتصل 

 .بل تنطوي على خماطر متعلقة �ا ذاتيا أو باألسواق املتعامل فيها النتائج املرجوة 

  

  :وسيتم التطرق ضمن هذا الفصل إىل املباحث التالية

  املالية وطرق التعامل �ا األدوات :املبحث األول      

  مدخل للمشتقات املالية:املبحث الثاين      

  غطية والتحوطتقنيات عمل املشقات املالية ألغراض الت:املبحث الثالث      

 أسواق املشتقات املالية وعالقتها باألزمات املالية:املبحث الرابع                    
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  المالية وطرق التعامل بها األدوات: المبحث األول 

  

اليت طرحتها ابتكارات اهلندسة املالية باختالف املتعاملني �ا وأغراضهم منها املالية  أو األدوات ختتلف املنتجات

موقعها داخل ميزانية املؤسسة  فنجد ما يعرب منها عن امللكية أو املديونية ، يتم التعامل باألدوات املالية يف أسواق  إىل

عتبارات اهلامة لقياس  مدى قوة وجناعة خاصة تسمى أسواق املال مبختلف أنواعها وأماكن تواجدها إذ أصبحت من اال

 .أي اقتصاد يف العامل 

  الهندسة المالية ودورها في ابتكار منتجات مالية مستحدثة: المطلب األول 

ظهر هذا املصطلح اقتداء مبصطلح اهلندسة يف الرياضيات اليت تعرب عن مدى التصور العلمي للتمثيالت البيانية 

املالية للداللة على مدى االبتكارات اليت ميكن طرحها يف ا�ال املايل تتمثل أهم خمرجا�ا يف الرياضية ومت استخدامه يف 

للوجود يف )Financial Engineering( ظهرت اهلندسة املالية ،حيث  تطوير وابتكار منتجات مالية مستحدثة

ص من القيود التشريعية والضغوط منتصف الثمانينات �دف عون وخدمة منشآت األعمال يف مواجهة املخاطر و التخل

ففي لندن عندما فتحت البنوك هناك إدارات ملساعدة منشآت األعمال يف مواجهة .  اليت يفرضها السوق و بيئة املنشآت

املخاطر اليت يسببها هلا عمالئها وإجياد حلول لتلك املشكالت وعدد من احملاوالت لتطوير منتجات أسواق املال 

)Financial Market Products( كانت تلك بداية ظهور اهلندسة املالية.  

  ماهية الهندسة المالية : الفرع األول 

 غري. اسرتاتيجيات وتطوير مالية حمافظ بناء على املساعدة وكذا مبتكرة مالية أدوات تقدمي املالية اهلندسة شأن من 

  .)1(املسامهني بني العالقات وكذا والضوابط القوانني بالضرائب، تتأثر أن النقدية والتدفقات املالية األدوات هلذه ميكن أنه

لتحسني إيراداته أو تقليل خماطره مما جيعل له ) املوجود(أ�ا التحول النهائي للمنتج املايل وعرفت اهلندسة املالية ب

  )2(دوراً يف تغري أوضاع السوق املايل

اهلندسة املالية بأ�ا عملية التطوير والتطبيق املبتكر  (IAFE)ولقد عرفت اجلمعية الدولية للمهندسني املاليني 

فاهلندسة املالية ليست . للنظرية املالية واألدوات املالية إلجياد حلول للمشاكل املالية املعقدة، والستغالل الفرص املالية

  .)3(أداة، بل هي املهنة اليت تستعمل األدوات

 واإلحصائية الرياضية الكمية األساليب استخدام :أ�ا على املالية اهلندسة تعريف ميكن بأنه الباحث يرى سبق مما

 اليت املخاطر أنواع كافة االعتبار بعني تأخذ حبيث املختلفة املالية بالعمليات اخلاصة املخاطر إلدارة مبتكرة مناذج بناء يف
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 منتجات تطوير أو جديدة مالية منتجات وتصميم لبناء منظمة عملية كو�ا إىل باإلضافة املالية، املؤسسات هلا تتعرض

  .واالستثمار التمويل بعمليات تبطةر امل املخاطر من واحلد املختلفة التمويل مشكالت حلل وذلك قائمة مالية

. اهلندسة املالية مفهوم قدمي قدم التعامالت املالية، لكنه قد يبدو حديثا نسبيا من حيث املصطلح والتخصص

ألدوات وآليات مالية مبتكرة، والصيانة حللول والتنفيذ التصميم والتطوير  :)4( الباحثني اهلندسة املالية بأ�ايعرف بعض 

   :)5( وهو بذلك يشري إىل أن اهلندسة املالية تتضمن ثالث أنواع من األنشطة .إبداعية ملشاكل التمويل

 ابتكار أدوات مالية جديدة، مثل بطاقات االئتمان. 

  آليات متويلية جديدة من شأ�ا ختفيض التكاليف اإلجرائية ألعمال قائمة، مثل التبادل من خالل ابتكار

 .الشبكة العاملية

  ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة أو الديون، أو إعداد صيغ متويلية ملشاريع معينة تالؤم

 .الظروف احمليطة باملشروع

ت اهلندسة املالية هي املشتقات املالية واليت أصبحت تستعمل للعديد من املهام من أبرزها ولعل احد أهم اجنازا

نشاط التحوط ، فمنذ زمن طويل كان من األمور املسلم �ا أن حمفظة خصوم أية مؤسسة هي خارجة عن نطاق 

اتيجيات احلديثة يدا طليقة للمنشأة أنه ومنذ السبعينيات أعطت األدوات املالية اجلديدة املبتكرة واالسرت  إالتصرفها ، 

السيولة ،اهليكلة ، :اخلصوم واألصول هي  إدارةعلى خصومها ، وهناك مخسة مفاهيم أساسية لفهم أو استيعاب 

  .)6(قف عن الدفع الفائدة ،االستحقاقات وخماطر التو حساسية أسعار 

  ومحدداتها المالية الهندسة نطاق:الفرع الثاني

 :يلي فيما تتمثل جماالت ثالث يف املالية اهلندسة نطاق يتحدد

 األسهم أو السندات من مبتكرة أنواع تقدمي ذلك ومثال جديدة، مالية أدوات ابتكار يف يتمثل :األول المجال

 .األعمال ملنشآت احتياجات تغطي اليت املبادلة وعقود والعادية، املمتازة

 املعامالت، تكاليف ختفض أن شأ�ا من جديدة مالية عمليات ابتكار يف ويتمثل املالية للهندسة :الثاني المجال

 عن فضالً  هذا اخلصم، مسسار فكرة وابتكار املالية، قورالأل االلكرتوين والتداول الرف على التسجيل ذلك ومثال

 .املالية للموارد الكفء لالستخدام املبتكرة األساليب

 ذلك ومثال األعمال، منشآت تواجه اليت للمشكالت مبدعة خالقة حلول ابتكار يف ويتمثل :الثالث المجال

 على للتغلب األعمال منشآت هيكلة إلعادة جديدة أمناط أو االستثمار، خماطر إلدارة جديدة تيجياتااسرت  ابتكار

 السيطرة حماوالت مواجهة يف املنشأة إدارة تستخدمها دفاعية يجياتاتاسرت  تنمية ذلك على األمثلة ومن .قائمة مشكالت

 .)7( أخرى فراأط من العدوانية
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 أو هلا كرااإلد يف وفروق اختالف وجود يبني سابقاً  مر كما املالية اهلندسة عن املقدمة التعريفات تعدد إن

 أنه إال ا�ال هذا يف الباحثني لدى النظر وجهات أو كرااإلد يف الفروق من الرغم وعلى جتاهها، النظر وجهات

 وتقوم االبتكار يف عملية اإلبداع إىل تستند  املالية للهندسة أساسية حمددات / ضوابط هناك بأن القول بإمكاننا

 :التالية املكونات أو العناصر على

 ووسائل املنتجات من متنوعة جمموعة تتضمن واليت:  Financial Instrumentsاملالية  األدوات 1-

 ذات التقليدية تلك بني ما املنتجات هذه وتتنوع .والشركات واملؤسسات للعمالء املالية الصناعة توفرها اليت  االستثمار

 واألسهم كالسندات املالية قورالأل املتعددة واألنواع املصرفية احلسابات أمثلتها ومن اليومية، واملمارسة الواسع االنتشار

 غري األدوات إىل وصوالً  التأمني، ومنتجات املالية املنتجات بني وما وغريها، االستثمار وصناديق نة،زياخل اتوأذون

 تراواخليا واملستقبليات املبادالت أمثلتها ومن أمهية األكثر األدوات وهي املالية املشتقات بينها من تعترب واليت التقليدية،

  .درااألف حىت أو والشركات املؤسسات �م اليت املالية املشاكل مجيع إىل تشري واليت .وسواها

 ٕانشاء و مبدعة، مايل ختطيط تيجياتااسرت  تطوير اإلبداعية احللول على األمثلة ومن: )Solutions  (احللول- 2

 ديناميكية، متاجرة تيجياتااسرت  وتصميم مالئمة، مالية سياسات وتطوير املستثمرين، تفضيالت تقابل استثمارية حمافظ

 اليت ءاتراواإلج اخلطوات وتتضمن .عام بشكل واملصرفية املالية واملخاطر االئتمان خماطر لتقييم مناذج تطوير وكذلك

  .املشكلة وصياغة بناء أجل من �ا القيام جيب

 مت اليت احللول تطبيق سبيل يف وذلك اليد متناول يف املعروضة العملياتProcesses:(اإلجراءات - 3

 .)8(تطويرها
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  األساسية األدوات المالية : المطلب الثاني 

تتمثل أساسا يف األسهم والسندات و أخرى غري ) أساسية(منتجات اهلندسة املالية إىل منتجات تقليدية انقسمت 

  .لية نتطرق هلا يف املبحث املوايلتتمثل أساسا يف املشتقات املا) مستحدثة(تقليدية 

  )األسهم(األدوات التي تعبر عن الملكية : الفرع األول 

من أهم املنتجات املالية تداوال يف األسواق املالية حبكم تعبريها عن رأمسال الشركة والذي يسعى  األسهمتعترب  

  .األرباحاملستثمرون املسامهة فيه من أجل حتقيق 

 حقوق ملالكه يثبت و أموال شركة مال رأس من جزءا ميثل صك" :أنه على السهم يعرف :السهم تعريف-

   (9) ".االستثمار شركات أسهم إىل لإلشارة أيضا الكلمة هذه تستعمل و )املساهم أي( الشريك

مسية وقابل للتداول بالطريقة التجارية، وميثل حبصة نقدية أو عينية يدفعها إصك له قيمة  "بعضهم عرفه وقد

 ).10( "املسامهون إىل الشركة، وهو جتسيد حلق املساهم يف الشركة

 جتارية، بطرق املالية األوراق بورصة يف للتداول قابلة القيمة متساوية صكوك "�اأ على أيضا األسهم تعرف و

 يف يساهم اليت الشركة يف الشريك حصة السهم وميثل األموال، شركات إحدى مال رأس يف مشاركة عموما متثل حيث

 (11) .رأمساهلا

 مشروع يف املسامهة عند الشريك يقدمها اليت احلصة هو السهم أن نستنتج أن ميكن السابقة التعاريف خالل من

 يف حقوقه به يثبت للمساهم يعطى صك يف يتمثل و الشركة، مال رأس من جزءا ميثل و األموال، شركات من شركة

 .خمتلطة أو عينية أو نقدية تكون أن جتوز احلصة هذه و الشركة،

 (12) :يلي فيما القيم هذه سنوجز حيث سوقية قيمة و دفرتية قيمة إمسية، قيمة للسهم :للسهم المختلفة القيم-

 أول يف السهم ظهر اليت القيمة أيضا وهي السهم، قسيمة على املدونة القيمة يف تتمثل :االسمية القيمة_ 

 كحد معني مبلغ القانون حيدد قد و للشركة، النظامي القانون و التأسيس عقد يف عليها املنصوص القيمة فهي إصداره،

  .اإلمسية للقيمة أدىن

 قيمة تعادل�ا أ كما الشركة، سجالت حسب السهم قيمة متثل و): المحاسبية القيمة( الدفترية القيمة_

  االحتياطاتو  املال املساهم رأس جمموع(املسامهني حقوق إمجايل بقسمة حتسب فهي التصفية عند السهم

 .السهم لقيمة ضعيفا مؤشرا تعترب فهي بذلك و املصدرة، األسهم عدد على )احملتجزة األرباحو 

 أكثر تكون فقد املالية، لألوراق الثانوي السوق يف باألسهم التعامل حيددها اليت القيمة هي و :السوقية القيمة _

 عدة حسب ذلك و بالتقلب تتميز فهي لذا الطلب، و العرض توازن نقطة حسب منها أقل أو االمسية القيمة من

 .عوامل
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 إىل عادة نشري فإننا السهم، لقيمة احملددة العوامل عن التحدث عند :)13( السهم لقيمة المحددة العوامل-

 أمهها من و عليها، تؤثر اليت العوامل لكثرة راجع هذا و مستمرة، لتغريات تتعرض اليت و (السوقية القيمة ) اجلارية القيمة

 :يلي ما نذكر

 متتعت فكلما الوضعية، حسب وذلك اجيابيا، أو سلبيا تأثريا السهم سعر على للشركة املايل املركز يؤثر 

 كلما للشركة املالية الوضعية تدهورت كلما و السهم، سعر ارتفع كلما أحسن مالية بصحة الشركة

 .السهم سعر اخنفض

  الذي العائد حتديد يف كبريا دورا تلعب فهي مستقبلية أو حمققة كانت سواء الفعلية األرباح معدالت 

 .السهم مالك عليه يتحصل أن ميكن

 االجتاها املستقبلية التوقعات و األرباح على املفروضة الضرائب معدالت�. 

 كل سنة  يف لألرباح الشركة توزيعات. 

  نظرا االقتصادي، االنتعاش و االستقرار فرتات يف األسهم على الطلب يزيد :االقتصادية األوضاع 

 يف األخرية هذه على الطلب ينخفض بينما ،األسهم أسعار ارتفاع عنه ينتج مما اإليرادات الرتفاع

 إىل يؤدي مما للبيع األسهم عرض زيادة يف ذلك يتسبب و االقتصادي، االنكماشو  األزمات أوقات

 .أسعارها اخنفاض

 : )14( ومتتاز األسهم باخلصائص التالية

قيمة األسهم  تساوي ويرتتب على. إن رأس مال الشركة مقسم إىل أسهم متساوية: تساوي قيمة األسهمـ 1

املساواة يف احلصول على أرباح الشركة، واملساواة يف حق التصويت يف  فهو يقتضي: املساواة يف احلقوق اليت مينحها السهم

إّال أّن هذه املساواة ليست من النظام  .وكذلك يقضي باملساواة يف االلتزامات املرتتبة على ملكية السهم. العامة اهليئة

اهليئة  يتضمن فيها نظام الشركة منعًا صرحياً، إصدار أسهم امتياز بقرار من اليت ال أجاز، يف احلاالت العام إذ إن املشرع

  .متنحها األسهم العادية العامة غري العادية متنح مبوجبها حقوقاً أكثر من احلقوق اليت

ة أشخاص سهماً واحداً لكنه أن ميتلك عد إن عدم قابلية السهم للتجزئة ال متنع: عدم قابلية السهم للتجزئةـ 2

فإذا ما تويف مساهم وآلت ملكية السهم الذي كان . الشركة شخص واحد منهم يتعني يف هذه احلالة أن ميثلهم جتاه

العامة للمسامهني، بل يتوجب  إىل عدة ورثة، فإن السهم ال يتجزأ عليهم وال يكون لكل منهم صوت يف اهليئة ميلكه

  .احلقوق اليت خيوهلا إياهم السهم ار من يباشر عنهمعليهم أن يتفقوا على اختي

تكون قيمة السهم املعلنة يف  إذ ال جيوز أن: عدم جواز إصدار السهم بقيمة تقل عن قيمته االسميةـ 3

  .مثانني لرية سورية مثالً  االكتتاب مئة لرية سورية وتستويف الشركة عنه
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وااللتزامات املرتتبة على الشركة إال بقدر ما  املساهم من الديونال يتحمل : تحديد المسؤولية بقيمة السهمـ 4

  .املال ميلكه من األسهم يف رأس

اليت متيزه من حصة الشريك يف شركات  إن حرية تداول السهم تعد من أهم اخلصائص: قابلية السهم للتداولـ 5

 افقة بقية الشركاء بسبب املكانة اليت حتتلهاإىل شخص آخر إال بعد أخذ مو  إذ إن هذه احلصة ال ميكن نقلها. األشخاص

لكل شريك مساهم حق نقل ملكية  أما يف الشركة املسامهة املغفلة فاألصل أن. شخصية الشريك يف شركات األشخاص

قيمة السهم املتداول باقية يف  يؤثر ذلك يف مركز الشركة املايل ما دامت شخص آخر إن أراد، وال ميكن أن أسهمه إىل أي

   .تغريت أشخاص املسامهني مال الشركة وإن رأس

 :يلي كما نعرضها خمتلفة تقسيمات خالل من بينها التمييز ميكن أنواع عدة لألسهم: األسهم أنواع-

 حسب أو إصدارها شكل حسب األسهم تقسم:  به تظهر الذي الشكل أساس على األسهم تقسيم :أوال

 :)15( كاآليت أنواع ثالثة إىل به تظهر الذي الشكل

 األسهم، تلك أصدرت اليت الشركة �ا حتتفظ خاصة سجالت يف املساهم اسم يقيد ينأ :اإلسمية األسهم - أ

 يف األسهم هذه تداول عند املصدرة للشركة املسامهني سجالت يف اجلديد املساهم باسم امللكية نقل يتم أن على

 .البورصة

 حد إىل و تشبه هي بذلك و يد إىل يد من املناولة مبجرد ملكيتها تنتقل أسهم هي و :لحاملها األسهم -ب

 عن اإلعالن كعدم للمستثمرين عديدة مزايا مينح األسهم من النوع هذا مالكها، هو حيوزها الذي فالشخص النقود كبري

 بعض هلا أن كما ، الضرييب التهرب و الثروة إلخفاء كوسيلة تستخدم �اأ إىل إضافة التداول، سهولة املستثمر، إسم

 الشركات قوانني معظم حترم لذا العمومية، اجلمعية يف التصويت هلم حيق ال محلتها و الضياع، أو للسرقة كعرضتها العيوب

 .األسهم من النوع هذا إصدار

 عن امللكية انتقال يتم عليه و اإلذن، أو األمر بشرط مقرتنا الشهادة يف صاحبه اسم يذكر و: األذنية األسهم-ج

 .الشركة إىل للرجوع حاجة بدون و التظهري طريق

 طبيعة حيث من األسهم تنقسم:  المساهم يدفعها التي الحصة طبيعة أساس على األسهم تقسيم :ثانيا

 :)16( منها نذكر عدة أنواع إىل املساهم يدفعها اليت احلصة

 القيمة من جزء دفع ميكن و نقدا، االمسية قيمتها املسامهة الشركة تستويف اليت األسهم هي :النقدية األسهم - أ

 .الشركة حتددها اليت املواعيد يف أقساط على القيمة باقي دفع أساس على االكتتاب عند االمسية

 صايف أو كالعقار عينية حبصص قيمتها املسامهة الشركة تستويف اليت األسهم هي :العينية األسهم - ب

 .خمزن أو متجر أو مصنع موجودات
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 جزء ترحيل خالل من املال رأس زيادة عند األسهم من النوع هذا بإصدار الشركة تقوم :المجانية األسهم -ج

 يف املقررة الزيادة يف جمموعها تساوي األسهم هذه فإن بالتايل و األصلي، رأمساهلا إىل االحتياطي أو احملتجزة األرباح من

 و االحتياطي، أو احملتجزة األرباح من تسديدها مت قد قيمتها أن املسامهني، حيث على جمانا توزيعها يتم و املال، رأس

 .األصلية األسهم من مساهم كل ميلكه ما بنسبة املسامهني على التوزيع يكون

 يتمتع اليت احلقوق حسب األسهم تقسم: صاحبها بها يتمتع التي الحقوق أساس على األسهم تقسيم :ثالثا

 :يلي كما نوجزمها نوعني إىل صاحبها

عبارة عن أوراق مرقمة ليس هلا تاريخ استحقاق، وهذا ما " أنه على العادي السهم يعرف :العادية األسهم - أ

 .)17( " يضمن سيولتها

 خللق مصدر األعمال منشآت تعد و ملكية، صك أو ملكية وثيقة العادي السهم ميثل " :يلي كما أيضا عرف قد 

 احلصص ملكية متثيل يتم متساوية حصص من باألسهم التوصية شركات و املسامهة املنشآت مال رأس يتكون األسهم،إذ

 .)18( " األسهم رقمه،وعدد و السهم نوع اإلصدار صاحبة املنشأة اسم صك كل يوضح حيث ملكية بوثائق هذه

 حمدد عائد على حيصلون ال فهم األشخاص، شركات يف الشركاء مثل مثلهم الشركة ميتلكون األسهم هذه حاملوا

 يتم أموال أو أرباح توزيعات شكل يف املتمثلة و ملصلحتهم، اإليرادات بعض تستخدم بل األسهم، هلذه شرائهم مقابل

 ميارس أن ضرورة ذلك على ترتب و ،املستقب يف أكرب أرباح توزيعات توليد أجل من استثمارها إعادة بغرض احتجازها

 اإلدارة جملس انتخاب هي ذلك يف املعروفة والطريقة حقوقهم، حلماية الشركة على الرقابة من نوعا العاديون املسامهون

 للمساهم فإن السابق، اإلنتخاب حق إىل باإلضافة و الشركة، تسيري عن املسؤولة العليا اإلدارة إختيار بدوره يتوىل الذي

  :التالية احلقوق العادي

 هلم حيق ال أ�م غري الثانوية، املالية األسواق يف �اميتلكو  اليت األسهم كل أو جزء بيع العاديني للمسامهني حيق 

 حينما السيولة إىل للتحويل قابلة العادية األسهم فإن وبذلك تصفيتها، قبل األسهم هذه بقيمة الشركة مطالبة

 .ذلك إىل �اأصحا حيتاج

 األسهم يف مسامهته نسبة بقدر وذلك الشركة، ملوجودات جزئيا مالكا يكون أن )السهم حامل( للمستثمر حيق 

 .الشركة تصفية حىت يستمر احلق هذا وأن املعروضة،

 الشركة سجالت و دفاتر على االطالع. 

 حاليا ميتلكونه ما نسبة بنفس األسهم من اجلديدة اإلصدارات يف االكتتاب يف األولوية العادية األسهم حلملة 

 األرباح يف املسامهني حصص من جزء حتويل خالل من املالكني هلؤالء بالنسبة ذلك جيري الغالب يف و فيها،

 .)19( أسهم من ميتلكونه ما إىل تضاف جديدة أسهم إىل املوزعة
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 يف شأنه سوقية و دفرتية و امسية قيمة له و ملكية سند ميثل أنه " يلي كما املمتاز السهم يعرف :الممتازة األسهم - ب

 على مقسومة الشركة دفاتر يف تظهر كما املمتازة األسهم قيمة يف تتمثل الدفرتية القيمة أن غري العادي السهم شأن ذلك

 يف استدعائه على العقد يف ينص أن املمكن من لكن و استحقاق تاريخ له ليس املمتاز السهم و ،املصدرة األسهم عدد

 سنوية توزيعات يف احلق له و التصفية أموال يف العادية األسهم محلة على األولوية له املمتاز السهم حامل و،الحق وقت

 ال فإنه أرباح حققت أو معينة سنة يف أرباح الشركة حتقق مل إذا أما للسهم االمسية القيمة من ثابتة مئوية بنسبة تتحدد

 .)20(" توزيعات على املمتازة األسهم محلة حيصل مل ما الحقة سنة يف العادية األسهم حلملة توزيعات إجراء للمنشأة حيق

 له يتحدد حيث الديون، و العادية األسهم بني وسط مكان يف يقع الذي السهم " :أنه على أيضا يعرف كما

 يف تدفع و التوزيعات، هذه بدفع قانوين إلتزام يوجد ال لكن و السهم، هذا حلامل مقدما معروفة أرباح توزيعات نسبة

  .)21( ." هلا اإلدارة جملس إقرار حالة

   باحلقوق األسهم هذه محلة يتمتع و األفضلية، سهم أو األولوية سهم اسم أيضا املمتاز السهم على يطلق 

  :)22(التالية

 ألصحاب الضمان من نوعا حيقق أن شأنه من هذا ويعها توز  الشركة تقرر اليت األرباح يف األولوية حق هاطييع 

 .األرباح على للحصول األسهم هذه

 العادية األسهم قيمة سداد قبل)متهقي منجزء أو( املمتاز السهم قيمة فتستويف الشركة تصفية عند األولوية حق. 

   :التالية العناصر يف املمتازة األسهم و العادية األسهم بني الفرق ويكمن

 مبستوى واليتأثر اإلمسية، القيمة من مئوية بنسبة حمدد ثابت عائد على باحلصول املمتازة األسهم محلة يتمتع 

 .الشركة وضع

 حمددة حاالت يف إال العمومية اجلمعية يف التصويت له حيق ال املمتاز السهم حامل. 

 محلة أن معناه هذا األرباح، بتوزيع يتعلق فيما العادية األسهم محلة على األولوية حق املمتازة األسهم محلة ميتلك 

 .السابقة الفرتات خالل املمتازة األسهم توزيعات مجيع سداد يتم حىت توزيعات على حيصلون ال العادية االسم

 لكنو العادية، األسهم حبملة مقارنة املمتازة األسهم حلملة تكون األموال هذه يف األولوية فإن التصفية حالة يف 

 .التصفية أموال يف السندات حلملة تكون األسبقية

 اإلدارة على احلق هذا�ا وال يقع أصحا من بشرائها تقوم حبيث املمتازة، األسهم باستدعاء تقوم أن لإلدارة حيق 

 .العادية باألسهم يتعلق فيما
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   )السندات(األدوات المالية التي تعبر عن المديونية : الثاني  الفرع

 مواصلة يف أهدافها بلوغ أجل من هذا و،اإلقراض وه و األسهم إىل باإلضافة آخر لتمويل اتالشرك حتتاج

 سنوية، فوائد دفع مقابل البنوك من مباشرة بصفة إما اإلقراض هذا يتم ة مردودي بأكرب و كفاءة بأعلى توسيعه و النشاط

  .بالسندات يسمى ما إصدار طريق عن أو

 يف املالية وزارات أو املؤسسات أو الشركات تصدرها اليت املالية األوراق من السندات: السند تعريف :أوال

 :للسند التعريفات بعض يلي فيما و احلكومات،

 دفع مع االستحقاق، عند االمسية القيمة حلاملها يدفع أن مبوجبها املصِدر يلتزم شهادة" :أنه على السند يعرف

 .)23( ." للسند االمسية القيمة إىل منسوبة عليها متفق فائدة

 الشركات،أو تصدره و العام، االكتتاب بواسطة عادة يعقد قرضا ميثل للتداول قابل صك أنه على أيضا يعرف و

 قيمتها استيفاء هلم و سنويا، ثابتة فائدة السندات حلملة ويعطى هلا، دائنا الشركة سند حامل يعترب و فروعها، و احلكومة

 .)24( معني أجل حلول عند

 كاملة القرض املصِدر يتعهد لقرض، وثيقة عن عبارة السند أن يتبني التعريفات هذه عرض بعد قيمة بدفع هلا

 .حمددة بفائدة حمدد، تاريخ يف الوثيقة، هذه لصاحب

 :)25( يلي كما نوجزها السند إصدار تصاحب اليت املعلومات أهم هذه و

 األويل السوق يف مرة ألول السند إصدار يتم ا اليت هي و االمسية، القيمة. 

 السند علىية الدور  الفوائد حتصيل يتم أساسها على كوبونات على املستثمر يتحصل حيث الكوبون، معدل. 

 عادة و للمستثمرين القرض قيمة لرد عليه املتفق التاريخ أو السند، استحقاق تاريخ هو و االستحقاق، أجل 

 .نسبيا طويلة ملدة يكون

 املصدرة اجلهة على املرتتبة احلقوق. 

 ملكية صك ليس و مديونية صك يعترب السند. 

 القرض اهتالك جدول حسب السند قيمة تسديد يتحمل فإنه املصدر، يدفعها اليت الفوائد غرار على االهتالك 

 أو الكلي االهتالك يف تتمثل لالهتالك صيغ عدة توجد و اإلصدار، عند تعاقديا حتدد حيث السندي،

  .ثابتة أقساط طريق عن االهتالك

 و األخري، هذاالقيمة اليت يصدر  يقصد االمسية فالقيمة للسند، اجلارية القيمة و االمسية القيمة بني التفرقة تتم ما عادة و 

 السوق يف السند �ا يتداول اليت السوقية القيمة متثل فهي اجلارية القيمة أما االستحقاق؛ مدة طيلة ثابتة تبقى اليت

   .)26(باستمرار للتقلبات تتعرض اليت و الثانوية،
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  :)27(هناك العديد من أنواع األسهم نذكر أمهها: أنواع السندات -

 الكلي العمر خالل القدر بنفس القيمة استحقاق إىل تؤدي اليت السندات هي: الثابت المعدل سندات-أ

 ملبلغ أكيدة معرفة السند حامل تعطي السندات وهذه السداد عملية تتم حيث األسعار اجتاه عن النظر بغض للسند

 .االستثمارات على احلصيلة حيدد مث ومن يتغري ال الذي الدقيق الكوبون

  كان كلما عامة وبصورة اإلستحقاق، لعملية نتيجة تكون الثابت املعدل سندات يف األسعار تقلبات واتساع

 معدالت يف حتدث اليت اإلختالفات مع آخر إجتاه يف أو واحد إجتاه يف تفاعالً  أكثر كان كلما متأخًرا السداد موعد

 وقت حىت بالسند اإلحتفاظ مت إذا حالة يف استثمارية كوسيلة الثابت املعدل سندات استخدام يتم مث ومن ، قالسو 

 . السند حلامل األكيد الربح يؤكد مما ، اإلستحقاق

 يضع حيث اإلصدار عند ثابتة غري السندات هذه يف الكوبون يكون: المتنوع المعدل ذات السندات-ب

 مؤشر على االختيار يقع أن وميكن ، املال أسواق أو السندات أسواق مبؤشرات ترتبط واليت الربح حلساب وسيلة املصدر

 معدل ذات سندات وليس مؤشرات ذات سندات ا�أ على السندات هذه إىل ويشار التضخم، معدل مثل اقتصادي

 الكوبونني بني متر ليتا والفرتة سنوية أو سنوية نصف أو سنوية ربع بصورة املتنوعة املعدالت دفع يتم أن وميكن متنوع،

 يف أو التحديد إعادة معدل قروض عند أو الفرتة هذه بداية يف الكوبونات حساب وميكن، اإلشارة و املرجعية فرتة هي

 احلالتني تلك ويف ، الصافية املتنوعة املعدالت حالة يف وذلك املرجعية مؤشر على اعتماًدا ذلك ويكون ، الفرتة هذه اية�

 املتنوع املعدل ذات السندات فإن مث ومن ، يزيد سوف املستحق الكوبون فإن اإلشارة فرتة أثناء املرجعية مؤشر ارتفع إذا

 .الفائدة معدل يف االرتفاع ضد احلماية توفر أداة تكون أن ميكن

 وخاصة التضخم هي السندات حاملي تواجه مشكلة أكرب تعترب: مؤشرات على تحتوى التي السندات- ج

 السند كوبون من املستمد الدخل يكون بينما الشرائية القوة من التضخم ويقلل ثابت معدل ذات سندات تكون حينما

   : التالية املعادلة طريق عن بسهولة حسابه يتم و ، احلقيقي معدله طريق عن السهم حصيلة تقييم جيب مث ومن ، ثابت

 احلقيقي املعدل = التضخم معدل - السهم حصيلة معدل

 ويتم االستحقاق وقت حىت كوبونات فيها يوجد ال اليت سندات هي:الكوبونات من الخالية السندات-د

  .احلقيقية القيمة من مئوية كنسبة السعر عن التعبري يتم مث ومن احلقيقية بقيمتها تسددها

 وللسندات األجل، طويلة القروض جانب إىل باملديونية التمويل مصادر أهم إحدى السندات تعترب:السندات تقييم-

 السند أساسها على يسرتد اليت استهالكية قيمة و الفائدة، أساسها على حتسب واليت االمسية القيمة منها قيم، عدة عادة

 الشركات لتمويل كمصدر السندات على وتعتمد ،السند �ا يصدر اليت القيمة وهي رإصدا وقيمة االستحقاق، تاريخ يف

 املشاريع بعض لتمويل كمصدر السندات إىل األحيان من كثري يف تلجأ الدولة أن كما القوية، االئتمانية املراكز ذات

 قبل معني تاريخ يف يستعيدها أن للمصدر مبوجبه لالستدعاء حيق قابلة تكون أن ميكن السندات وبعض،التنموية
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 قائمة سندات ويوجد السند، ملالك تدفع اليت الدورية الفائدة وهي امسية فائدة سعر السند وحيمل االستحقاق،

 .جديدةوإصدارات 

 أساس على ةخمصوم املدفوعة للفوائد احلالية القيمة تساوي السند قيمة إن : السندات لتقييم األساسية المعادلة-

 الفائدة معدل أساس على أيضا ةخمصوم للسند االستهالكية للقيمة احلالية القيمة إليها مضافًا السوقية، الفائدة معدل

  .السوقي

  

  ظة االستثمارية تكوينها ومخاطرهاالمحف: المطلب الثالث

  االستثمارية المحفظةمفهوم : الفرع األول    

 القيمة تنمية هو هلا امتالكه من اهلدف يكون استثمارية موجودات و أصول من املستثمر ميلكه ما كل هي

 أل�ا ذلك و االستثمار أدوات من مركبة أداة هي االستثمارية فاحملفظة للثروة، اإلمجالية القيمة على احملافظة أو هلا السوقية

 عبارة ا�أ " أو .حتتويها اليت االستثمارات نوعية بسبب أخرى و حمفظة بني التفرقة يتم و ، أكثر أو أصليني من ترتكب

 أن ميكن كما." )28(...)املستثمر ( مالكها حبوزة تكون اليت و السندات و األسهم يف املتمثلة املنقولة القيم جمموع عن

 أوراق عدة من املعينة التعريفة أو التشكيلة، تلك عن عبارة املالية األوراق احملفظة أن :هوو  دقة أكثر أخر تعريفا تقرتح

 هدفني على للحصول ا�بإدار  ويقوم املستثمر، ا� حيتفظ االستحقاق، وتواريخ النوع، خمتلفة)سندات و أسهم (مالية

 : رئيسني

 املالية األوراق يف االستثمار عن املرتتب العائد. 

 لذلك املستثمر احتجاج حالة يف جاهزة سيولة إىل األوراق تلك حتويل إمكانية. 

 أن ميكن النوع حيث فمن ، اجلودة حيث من ختتلف كما النوع، حيث من أصوهلا باختالف االستثمارية احملفظة متتاز

 املشاريع و الفضة ،الذهب ،العقارات مثل ملموسة اقتصادية قيمة هلا اليت األصول وهي حقيقية أصول على حتتوي

 .اخلزينة سندات و السندات ، األسهم مثل مالية أصول على و االقتصادية،

 :)29( منها اخلصائص من مبجموعة احلقيقية االستثمارات أو احلقيقية األصول متتاز كما

 ا�جماال من جمال كل يف والتخصص خلربة من نوع إىل حتتاج ا�فإ لذلك جتانسها عدم. 

 خسارة بدون و حمددة زمنية فرتة خالل نقد إىل حتويلها لصعوبة ذلك و السيولة منخفضة. 

 اخل ..التخزين و النقل كنفقات ا�نفقا ارتفاع.   

 بأصل املطالبة لصاحبها خيول مايل حق ا�حياز  يف يرتتب و الثروة على احلقوق ا� فيقصد املالية االستثمارات أما

 األوراق املالية األصول يف االستثمارات أمثلة من و قانوين، مستند أو بصك مرفق احلق هذا يكون ما عادة و حقيقي،
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 و العوائد منخفضة أصول على حتتوي أن فيمكن اجلودة حيث من أما .املال رأس وأسواق النقد أسواق يف املتداولة املالية

 الواسع مبفهومها االستثمارية احملفظة أن من الرغم على و .العوائد كثرية املخاطر مرتفعة وأخرى املخاطر، منخفضة لكنها

 فقط تشمل حبيث ختصصا أكثر تكون أن ميكن الضيق مبفهومها ا�أ إال االستثمارية واألصول املوجودات كل تشمل

 التنويع طريق عن االستثمار هلا يتعرض أن ميكن اليت الكبرية املخاطر تفادي إىل دف� اليت االستثمارية األدوات بعض

أكرب  حتقيق إىل باإلضافة املال رأس من مضطرد ومنو الدخل من مقبول حد ضمان مع احملفظة مبدأ عليه يعتمد الذي

 لقيمةل زيادة أي الناجح االستثمار مميزات من ممكن قدر

 إدارة دف� حيث .واحدة سلة يف البيض تضع ال وهي هامة نصيحة على يقوم التنويع فمبدأ ،املال لرأس السوقية

  : يف يتمثل للمحفظة الكلي اخلطر إن والعائد، اخلطر بني التوازن حتقيق إىل احملفظة

 بعينها مبحفظة اخلاص هو و :املنتظم غري اخلطر. 

 السوق خبطر اخلاص هو :املنتظم اخلطر. 

 االقتصاد قطاعات من خمتلف عدد يف االستثمار أي ( للمحفظة القطاعي التنويع طريق عن األول اخلطر ختفيض وميكن

  .)املختلفة الدولية البورصات يف االستثمار أي( الدويل التنويع طريق عن ختفيضه فيمكن الثاين اخلطر أما ) الوطين

   أنواع المحافظ االستثمارية وأهميتها في تحليل مخاطر االستثمار: الفرع الثاني 

   :)30(رئيسيني نوعني إىل االستثمارية احملافظ تنقسم 

 م،�رغبا حسب و العمالء طلب على بناءا تشكيلها يتم اليت احملافظ هي:العمالء محافظ:ةالخاص المحافظ-

 و توزيعها، ونسب احملفظة تتضمنها أن يرغب اليت األدوات احملفظة ملدير احملافظ من النوع هذا يف املستثمر حيدد حيث

 وفق يعمل و  املستثمر  العميل تعليمات ينفذ تنفيذيا، دورا املدير دور يكون حبيث ا،�إدار  تعليمات

 ظروف تقتضيه ما وفق التصرف حرية حمفظته ملدير أيضا احملافظ من النوع هذا يف العميل يرتك قد و توجيهاته،

 األمان بني املوازنة على قادرة احملفظة هذه جيعل أن جيب بدوره الذي و فيه، املستجدات و االستثمار متطلبات و السوق

 . بأغراضها احملفظة تفي حىت الرحبية و السيولة و

 استثمارية أدوات من سلفا مشكلة استثمارية عامة مؤسسات حمافظ هي:المؤسسات محافظ:العامة المحافظ-

 لالكتتاب مطروحة أسهم ذات استثمارية شركات شكل على تكون قد و مشرتكة صناديق شكل على متنوعة،

 بالقدر إال احملفظة إدارة يف دور له يكون ال و املال، رأس يف مسامها يعترب املستثمر فإن احلالة هذه يف و العام،

 .يكون ال قد أو اإلدارة جملس يف عضو يكون قد أسهم من ملكيته له توفره الذي

  :إىل فيها املستخدمة األدوات على بناء احملافظ تقسم و
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 املستحدثة األوراق و القروض إسناد و اإليداع شهادات السندات، األسهم، مثل : النقدية األدوات محافظ- 1

 ختتلف األسهم هذه لكن فقط عادية أسهم على تشمل فهي  العادية األسهم حملافظ بالنسبة، الثمينة واملعادن

 منشآت تصدرها أسهم وأخرى النمو، من عالية بدرجة تتسم شركات تصدرها أسهم فهناك ا،�مسا بإختالف بينها فيما

 ينبغي الذي األول القرار فإن لذا ... هكذا و معينة جغرافية منطقة يف عاملة منشآت رمبا و بل معينة، صناعة يف عاملة

 بنعم، اإلجابة كانت إذا و ... ؟ ال أم عادية أسهم يف أمواله استثمار يف يرغب كان إذا ما هو املستثمر يتخذه أن

   .يفضلها اليت األسهم نوعية إختيار هو التايل قراره يصبح حينئذ

 احلكومة من صادرة أو األعمال منشآت من صادرة تكون قد سندات من تتكون فهي :بالسندات احملافظ أما 

   .اجلودة مرتفعة سندات تكون قد و .املستثمرين من معني قطاع خدمة معه يتسىن بشكل

 السندات مثل ثابت دخل ذات أخرى مالية أوراق و األسهم من متوازنة حمافظ هناك و.  

 تعطي نقدية حسابية وحدات هي و :اخلاصة السحب حقوق مثل فهي املستحدثة املالية باألوراق يتعلق فيما و 

 إتفاقية يف املشاركني األعضاء الدول أموال من للتحويل قابلة عمالت على مقابلها احلصول يف احلق حاملها

 اخلاصة السحب حقوق وحدات ظهور عند و .الدويل النقد صندوق لدى اخلاصة السحب حقوق وحدات

 السحب حقوق وحدات أن من الرغم على و .صايف ذهب غ 0,888671 يعادل سعرا أعطيت 1970 عام

 حتظى أصبحت و إستعماهلا إنتشر أنه إال ،املركزية البنوك و الدول إلستعماالت األصل يف وجدت قد اخلاصة

 شهادات إصدار و ودائع قبول و إيداع خالل من اخلاص القطاع نطاق على إستعماهلا باإلمكان أصبح و واسع بقبول

  .اخلاصة السحب حقوق بوحدات قيمتها حتدد قروض تنظيم و إيداع

 جدا، قدمي الذهب إستخدام أن املعروف من و .الفضة و الذهب من أساسي بشكل فهي : الثمينة املعادن أما 

 إنتهى 1971 عام يف و الذهبية، العملة حمل الورقية العمالت تدرجييا حلت ذلك بعد و كعملة إستخدم و

 عن أمريكا ختلي على 71 أوت يف نيكسون األمريكي الرئيس إعالن بعد بالذهب،خاصة العمالت إرتباط تقريبا

 كونغ هونغ و سويسرا يف أخرى أسواق هناك و الذهب أسواق أقدم من لندن سوق يعترب و الذهب، قاعدة نظام

 نظرا و الفائدة على احلصول مقابل األسواق يف إلقراضه الفرصة بالذهب للمحتفظني عادة توجد و ونيويورك، ،

  .متدنية تكونسنويا %  % -  0,75 0,5الفائدة أسعار فإن الذهب، أسواق يف الشديدة للمنافسة
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 :تتمثل يف  :األجنبية العمالت محافظ-2

 تقدر املختلفة األجنبية بالعمالت إيداع شهادات أو ودائع من مزيج من العادة يف تتكون :النقدية احملفظة 

 .فوق فما دوالر ألف مبائة قيمتها

 حمررة خمتلفة مالية أوراق و نقدية أوراق يف مستثمرة األجنبية العمالت من مزيج من تتكون:املركبة احملفظة 

 خمتلفة رئيسية حماور ذات األجنبية بالعمالت واحملافظ فأكثر، دوالر مبليون قيمتها تقدرو  األجنبية بالعمالت

  :منها

 الدوالر أي دوالر األورو و خاص، بشكل األمريكي بالدوالر االستثمار وتتضمن :األمريكي احملور حمفظة- 

 .أوروبا يف املوجود األمريكي

 .األورو هي واحدة عملة هناك أصبحت اآلن األوروبية، بالعمالت االستثمار تتضمن و :األورويب احملور حمفظة- 

 .الياباين الني إىل باإلضافة

 يقع و األورويب و األمريكي االجتاهني عمالت من مبزيج االستثمار تتضمن و :املتوازنة أو املختلط احملور حمفظة- 

 .االجتاه هذا ضمن اخلاصة السحب حقوق يف االستثمار

 منها املتكونة املالية األوراق استحقاق تواريخ باختالف ختتلف حمافظ هناك أن نذكر أن ميكن األنواع هذه إىل باإلضافة

 ذات مالية أوراق حمافظ فهناك املخاطر، حسب ختتلف حمافظ هناك أنه كما،األجل قصرية أو طويلة مالية أوراق بني

 باملقارنة أكرب خماطر على تنطوي السندات أن على الشواهد تدل،و املخاطر من خالية مالية أوراق حمافظ و خماطر

 تلك من أعلى عوائدها املخاطر ذات االستثمارات أن الشك و منها، خماطرة أكثر األسهم تزال ال و اخلزينة بسندات

   .خماطرة األقل

 استثمار أداة على الرتكيز عند املستثمر هلا يتعرض أن ميكن اليت االستثمار خماطر تفادي إىل أساسا احملفظة ف�د

 القيمة زيادة إىل باإلضافة اإلجيابية العوائد حتقيق و الدخل من مقبول حد ضمان مع التنويع طريق عن ذلك و واحدة،

 فما ، إخل... ..الفائدة يف أو السوق يف أو العمل يف تتعلق خماطر هي ذكرنا ماك  االستثمار وخماطر، املال لرأس السوقية

  ؟ االستثمار خماطر حتليل يف احملفظة أمهية هي

 للمستثمر ميكن احملفظة طريق فعن الوفاء، على بالقدرة بالتايل و العمل يف تتعلق االستثمار خماطر كانت إن. 1

 املخاطر من النوع هلذا تتعرض ال اليت املالية األوراق على تشتمل اليت احملفظة تكوين طريق عن املخاطر هذه يتفادى أن

 .احلكومية األذونات و السندات مثل
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 و السوق ألسعار العكسي االجتاه من املستثمر خيشى حبيث السوق يف تتعلق االستثمار خماطر كانت إذا.2

 األوراق يف االستثمار طريق عن املخاطر هذه مثل جتنب ميكن احلالة هذه ففي املال، لرأس السوقية القيمة اخنفاض بالتايل

  .النجاح يف طويل تاريخ ذات مؤسسات إىل تعود اليت األوراق تلك مثل اجلودة عالية املالية

  املستثمر صاحل لغري الفائدة سعر تقلب من اخلشية و الفائدة سعر يف مثال تتعلق االستثمار خماطر كانت إذا. 3

 قيمة فإن الفائدة أسعار تنخفض عندما العكسو  تقل السندات قيمة فإن السوق يف الفائدة أسعار ترتفع عندما مثال(

  .األجل طويل االستثمار عن عوضا األجل قصري االستثمار إىل اللجوء ميكنو  )تزيد السندات

  ات تكوين المحافظ االستثمارية سياس: رع الثالث الف

  احملفظة، أصول ملزج األساسية النسب حتديد هو و احملفظة بناء يف املستثمر يتخذه الذي األول القرار أو األوىل اخلطوة

 .للمحفظة اإلمجالية القيمة إىل منها أصل كل نسبة مث ا،�جود درجة و األصول نوع يتحدد مبوجبه الذيو 

 االت�ا مستوى على الثانية اخلطوة ،احملفظة أصول من أصل كل يف املزج نسب أساس على االستثمارية احملافظ تكوين

  .حمفظته أصول من أصل كل يف املزج نسب املستثمر يقرر أن عليه و الفعلية

 االستثمارية احملافظ لتكوين سياسات ثالثة بني منيز أن ميكن : االستثمارية المحافظ تكوين سياسات أنواع-

 :)31( هي

 الرئيسي هدفه يكون عندما السياسة هذه املستثمر يبين: )المتحفظة غير السياسة أو ( الهجومية السياسة 1-

 حنو موجها يكون املستثمر اهتمام أن مبعىن االستثمار، أدوات أسعار يف احلادثة التقلبات بفعل مالية رأس أرباح جين

 أدوات أفضل من و،) املال رأس حمافظ( احملافظ من النوع هذا على يطلق و االستثمار من أكثر املستثمر املال رأس تنمية

 90 %إىل % 80 من تشكل حيث العادية األسهم هي احملافظ من النوع هلذا املناسبة االستثمار

 االقتصادي االزدهار مؤشرات فيها تظهر اليت الفرتات يف السياسة هذه إتباع إىل املستثمر يلجأ احملفظة،و قيمة من

 أسعار زيادة مبجرد الرأمسالية األرباح املستثمر حيقق بذلك و األسعار تتحسن ا� االحتفاظ و العادية األسهم شراء فعند 

 .األسهم تلك

 يكون حبيث األوىل السياسة عكس سياسة هنا املستثمر يتبع):المتحفظة السياسة ( الدفاعية السياسة 2-

 كبرية أمهية املستثمر يعطي حبيث األمان، عامل على الشديد تركيزه بسبب ذلك و املخاطرة عنصر اجتاه جدا متحفظا

 ترتاوح بنسبة املمتازة األسهم و احلكومية تالسندا األساسية ا�قاعد تشكل و الثابت الدخل ذات االستثمار ألدوات

  .% 80و  % 60 بني
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 حتقيق مراعاة يتم حبيث املستثمرين غالبية السياسة هذه يتبىن  ):الهجومية و الدفاعية ( المتوازنة السياسة 3-

 على املستثمر املال رأس يوزع لذلك املخاطرة، من معقولة مستويات عن معقولة عوائد يؤمن احملفظة يف نسيب، توازن

 يف رأمسالية أرباح حتقيق فرصة حترمه أن دون معقولة حدود يف ثابت دخل حتقيق للمستثمر تتيح متنوعة استثمار أدوات

 استثمار أدوات االستثمار، أدوات من متوازنة تشكيلة احملافظ من النوع هلذا األساسية القاعدة تكون و توفرها، حالة

 األسهم و العقارات، مثل األجل طويلة استثمار أدوات إليها مضاف اخلزينة أذونات مثل السيولة عالية األجل قصرية

 حالة يف الرأمسالية األرباح حتقيق للمستثمر تتيح احملفظة هذه مثل .إخل ..... األجل طويلة سندات أو املمتازة و العادية

 عقارات على احملفظة احتواء فإن األسعار هبوط حالة يف أما األجل قصرية األوراق يبيع أن ويستطيع األسعار ارتفاع

 .اخلسارة إمكانية املستثمر على خيفض ثابت دخل ذات طويلة سندات أخرى أدواتو 

 املالية األوراق حمفظة تكوين يبدأ : االستثمارية السياسات أساس على االستثمارية المحافظ تكوين كيفية-

 السندات و األسهم من نوع أي مث سندات، أو أسهما، سيشرتي املستثمر كان إذا ما تقدير أي املالية، املخاطر بتقدير

 أو توزيع، ميكنه حد أي إىل مث املالية، املخاطر من خمتلفة لدرجات تتعرض املالية األوراق أن إذ شراءها، املستثمر يقرر

  : طريق عن االستثمارية احملافظ تكوين يتم و املخاطر هذه تركيز

 فإن املستثمر ينتهجها سوف اليت السياسة حسب املالية األوراق نوع اختيار يكون : المالية األوراق اختيار 1-

 شراء سيقرر فإنه وبالتايل السوقية، القيمة يف للخسارة التعرض عدم و الدخل ثبات يفضل فإنه متحفظة سياسة إتبع

 تقلب عدم و دخلها، بثبات متتاز األوراق فهذه املمتازة، األسهم احلكومية،و السندات مثل األوىل الدرجة من السندات

 درجة حتمل اليت املالية األوراق شراء سيقرر فإنه املضاربة، أي متحفظة غري سياسة إتباع حالة يف أما قليال، إال أسعارها

 يف االستثمار ألن السوقية، قيمتها و دخلها، يف املستمر بالتغيري متتاز اليت العادية األسهم مثل املالية، املخاطر من كبرية

  القيمة و الدخل، يف الكبرية األرباح حتقيق للمستثمر يتيح األوراق من النوع هذا

 شراء بالضرورة يعين ال فهذا السندات مثل املالية األوراق من معني نوع اختيار بعد : المالية المخاطر توزيع-2

 السندات شراء أن حني يف معني، إصدار يف املالية املخاطرة تركيز إىل يؤدي ذلك ألن واحدة، شركة من السندات هذه

 تكون أن جيب بل يكفي ال وحده هذا لكن للمحفظة املالية املخاطر توزيع على يدل الشركات وحدة من كبري لعدد

 قد خمتلفة،أو جغرافية مناطق يف تنشط أو النشاط، خمتلفة لشركات مالية أوراق تكون كأن ببعضها، متصلة غري األخطار

 اليت املخاطر درجة تقليل يعين ال املخاطر توزيع و .الشركات تصدرها أخرى و حكومية مالية أوراق من حمفظة تكوين يتم

 حتديد أي املالية لألوراق السوقية القيمة يف أو الدخل، يف الثبات درجة حتقيق إىل فقط يؤدي إمنا احملفظة، هلا تتعرض

  .املالية املخاطر درجة
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 احملفظة تكوين عند الفائدة سعر ملخاطر املستثمر مواجهة خيص فيما أما : الفائدة سعر طرامخ مواجهة 3-

 قيمتها وكذا املالية، األوراق لدخل بالنسبة نفسها تكون األخرية هذه ألن املالية املخاطر من تعقيدا أكثر فهي املالية

 األجل، قصرية السندات من الدخل يف استقرارا أكثر األجل طويلة السندات فإن الفائدة سعر خماطر حالة يف أما السوقية

 سعر كأن و أخرى، مرة السندات يف احلصيلة استثمار وإعادة السندات، هذه استهالك حالة يف إال يظهر ال هذا و

 السندات استحقاق مواعيد ترتيب طريقة على يتوقف الدخل ثبات أن أي الدخل، قيمة تزداد فبذلك ارتفع قد الفائدة

 جزء أن حبيث الرتتيب يكون بل قصرية، فرتة خالل يف متقاربة أو واحدة استحقاق تواريخ ذات سندات من احملفظة يف

 .عامني أو عام كل اية� يف يستحق السندات هذه من معينا

 خالل متقاربة تواريخ أو واحد، تاريخ يف السندات استحقاق مواعيد سيرتتب فإنه متحررة، سياسة انتهج إن أما

 نظرا و أخرى ناحية من .املستقبل يف الفائدة سعر يف ارتفاعا املستثمر توقع إذا إال تتبع ال السياسة هذه و قصرية فرتة

 حيبذ املتحفظ املستثمر فإن األجل، قصرية السندات أسعار من أكثر تتقلب األجل الطويلة السندات أسعار ألن

 يئ��ا أل األجل، الطويلة السندات يف االستثمار فتحبذ املتحررة السياسة أما األجل قصرية السياسات يف االستثمار

  الفائدة سعر اخنفاض حالة يف السوقية القيمة ارتفاع من ربح على للحصول الفرصة

 

  )األسواق المالية(أسواق التعامل باألدوات المالية :  المطلب الرابع

  مفهوم األوراق المالية وأنواعها:الفرع األول 

الشركات معرفة وفهم األنواع العديدة لألوراق املالية املتاحة واألسواق اليت يتم يتوجب على املديرين املاليني يف 

التعامل فيها �ذه األوراق، ذلك أن األوراق املالية تتباين فيما بينها، يف عدة أمور مثل تاريخ االستحقاق ودرجة املخاطرة 

  .اليت حتملها، وطبيعة األصل الذي متثله

وثيقة تعطي مالكها احلق يف احلصول على تدفقات نقدية مستقبلة، وتصنف األوراق "بأ�ا وتعرف الورقة املالية 

  :)32(املالية وفقاً لزمن استحقاقها ومصدر قيمتها إىل ا�موعات التالية

  :، وأهم أنواعها)سنة أو أقل(هي ديون قصرية األجل  :أوراق سوق النقد :أوالً 

 حلكوميةأذونات اخلزينة اليت تصدرها اجلهات ا. 

 اليت هي سند دين مكتوب، وغالباً ما يكون بضمانة بنك ما األوراق التجارية. 

 شهادات اإليداع اليت هي أيضاً سند دين مكتوب يصدره البنك. 

 وهي ديون قصرية األجل يقدمها البنك لتمويل معامالت معينة، غالبًا لعمليات االسترياد  قبوالت البنك

  .والتصدير
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: هي أوراق مالية طويلة األجل تصدر من قبل الشركات أو احلكومات، وتشمل :رأس المال أوراق سوق: ثانيا

  .األسهم بنوعيها العادية واملمتازة، والسندات

هي عقود تأيت قيمتها من ورقة مالية أخرى، أو من معدل الفائدة يف السوق، أو من  :المشتقات المالية: ثالثاً 

  .عقود اخليار والعقود املستقبلية وعقود املبادالت وغريها: معني، وتشمل املشتقاتسعر سلعة معينة، أو من مؤشر مايل 

هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصًا يف ملكية أعيان أو "الصكوك اإلسالمية  :الصكوك اإلسالمية: رابعا

الصكوك وقفل باب منافع أو خدمات أو يف وحدات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة 

  :)33(ومن مزاياها، االكتتاب وبدء استخدامها فيم أصدرت من أجله

 أداة ملكية حمددة جلمع األموال من املستخدمني، وميثل ملكية صاحبه املوثقة والشائعة يف موجودات املشروع.  

  رورة فصل الذمة ويستلزم ذلك ض, اليت حيققها املشروع) إن وجدت(حيق حلملة الصكوك احلصول على األرباح

  .املالية للمشروع عن الذمة املالية للجهة املنشئة له

 الصك قابل للتداول يف السوق املالية.  

بأن العديد من الشركات األوروبية تدرس دخوهلا مضمار  EIIBوقد ذكر مصرف االستثمار األورويب اإلسالمي 

 %70 سوق الصكوك، ويدعم تلك املساعي مصرف االستثمار اإلسالمي األورويب، وقد ذكر مديره العام أن ما بني 

على الرغم من أن مستخدميها مستثمرون د ملكيتها ملستثمرين غري مسلمني،من الصكوك يف الوقت احلاضر تعو % 80و

  .مسلمون

  نشأة السوق المالية ومفهومها: الفرع الثاني 

عام  400وجتسدت عمليًا منذ ما يزيد على  رت سوق األوراق املالية ألول مرة مع انطالقة الثورة الصناعيةظه

، مث ظهرت يف 1776ويف بريطانيا بورصة لندن يف عام  1724مث ظهرت يف فرنسا يف عام )34( وحتديدًا يف هولندا

مث تلتها بورصة طوكيو يف اليابان يف عام , حيث أنشأت بورصة نيويورك يف وول سرتيت 1821الواليات املتحدة يف عام 

وكانت بورصة باريس هي السوق املالية األهم عامليًا حىت قيام الثورة الفرنسية، فاحتلت عندها بورصة لندن . م1878

اية عقد الثمانينات من القرن املاضي تغري ترتيب البورصات الدولية لصاحل الواليات املتحدة املرتبة األوىل يف العامل، ومع �

  .)35(واليابان

عبارة عن تنظيم يتم مبوجبه اجلمع بني البائعني واملشرتين لنوع معني من األوراق املالية أو "وتعرف السوق املالية بأ�ا

وقد تكون موجودة يف موقع مادي أو . الشركات العاملة يف هذا ا�الألصل مايل معني، إما عن طريق السماسرة أو 

  .تكون ببساطة عبارة عن شبكة حاسوبية وهاتفية أي أنه وجودها يكون افرتاضي

 معظم يف يتم إذ وشراًء، بيًعا ومشتقا�ما املالية األصول تبادل فيه يتم سوق( نهأ على املايل السوق تعريف ميكن و

  )تبادهلا عمليات وتنظيم املالية األصول وتطوير إجياد وظيفتها منظمة رمسية مالية أسواق تأسيس العامل دول
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 :)36(يلي مبا املايل السوق وظائف أهم تلخيص ميكن

 املتداولة املالية لألوراق األسعار حتديد إىل بالتايل تؤدي واملشرتين البائعني بني ما للتفاعل فرصة إجياد. 

 على احلصول إمكانية يوفر املايل السوق بأن يقال لذا لبيعه، املايل األصل ملالك املناسبة اآللية يوفر املايل السوق 

 .للمستثمر السيولة

 قرار الختاذ الضرورية املعلومات االستثمار؛ألن عملية تكلفة من يقلل الرمسي بشكله املايل السوق وجود 

 اختاذ على املرتتبة املصاريف يف توفري إىل بالتايل يؤدي مما السوق أجهزة خالل من تتوفر أن يفرتض االستثمار

 .القرار هذا مثل

 معدالت على اإلبقاء طريق عن البلد، يف النقدي االستقرار على للمحافظة والفعالية املناسبة اآللية توفري 

  .العملة صرف أسعار على واحملافظة مستويا�ا، بأدىن التضخم

 وهذا ،السواء على واملؤسسات األفراد بني اخلارجي أو احمللي التجاري التبادل عن النامجة الديون تسوية تسهيل 

  .واألجنبية احمللية التجارة تطوير جهود دعم يف يساهم بدوره

  أنواع األسواق المالية: الفرع الثالث 

   :)37( تصنف البوصات بشكل عام من حيث البضاعة املتداولة فيها إىل األقسام التالية

وهي سوق منظمة جيري التعامل فيها على منتجات ذات طبيعة خاصة وأمهية  :البضائع الحاضرةبورصة .1

  .وتعرف بالبورصة التجارية, إخل... عاملية كالقطن والسكر والنب والقمح واملطاط

 امات قائمة على بضائع غري موجودةهي بورصة يكون موضوعها عقود ثنائية تتضمن التز : بورصة العقود.2

  .وميكن التحلل من تسليم هذه البضائع بدفع فرق السعر املتحقق لدى تصفية العملية فعلياً،

هي البورصة اليت تكون التجارة فيها بالنقود ذا�ا، حيث يتم فيها تبادل العمالت عن طريق : بورصة العمالت.3

العامل إذ يبلغ حجم التداول فيه  من أكرب األسواق املالية يف) الفوركس(ويعترب سوق العمالت  ،الصرف العاجل أو األجل

مرة حجم أسواق األسهم األمريكية كافة جمتمعة، ويتميز بوجوده االفرتاضي على شبكة االنرتنت، ويعمل على مدار  30

  .)38(ساعة يف اليوم 24

  .والبالتنيهي البورصة اليت تتداول فيها السلع املعدنية النفيسة من الذهب والفضة : بورصة المعادن النفسية.4

هي بورصة ذات خدمات كثرية التنوع لتعدد ا�االت اليت ميكن استخدامها فيها، وأمهها : بورصة الخدمات.5

  .إخل.... السياحة والفنادق، وبورصة التأمني وبورصة النقل وتأجري السفن

كحقوق االخرتاع وهي أحدث أنواع البورصات اليت تتعلق بعرض وبيع احلقوق املعنوية  : بورصة األفكار.6

  .إخل... والعالمات التجارية وصفقات نظم املعلومات
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  .أين يتم تداول خمتلف األوراق املالية:بورصة األوراق المالية.7

  : )39(كما تقسم األسواق املالية إىل سوق أويل وسوق ثانوي

هو السوق اليت ختلقه الوحدات االقتصادية أو جهات حكومية تعرض   ):سوق اإلصدار(السوق األولي :ـأوال

  :فيه للجمهور أوراقاً مالية قامت بإصدارها ألول مرة، ويتم ذلك بطرق وأساليب هي

يطلق عليها بنك االستثمار والذي عادة ما يكون بنكًا جتاريًا أو مؤسسة مالية  :عن طريق جهة متخصصة-

 .اجلهة املصدرة لألوراق املالية ومجهور املستثمرين متخصصة تلعب دور الوسيط بني

 دد من املستثمرين الكبار لتبيعهمحيث تقوم اجلهة املصدرة للورقة املالية باالتصال بع:األسلوب المباشر-

 .إصدارها

وهو األسلوب الذي تتبعه وزارة اخلزانة األمريكية، حيث يتم تقدمي عطاءات تتضمن : Auctionالمزاد -

  .املراد شراءها، وسعر الشراء مث يتم املفاضلة بني هذه العطاءات الكميات

وهو السوق الذي تتداول فيه األوراق املالية بعد إصدارها يف السوق   ):سوق التداول(السوق الثانوي :ثانيا

  . )40(األويل، وميكن التمييز يف هذا الصدد بني السوق النظامية واملوازية

 .ت حتكمها شروط إدراج خاصة وحمددةاليت يتم التعامل �ا بأسهم شركا هي السوق: السوق النظامية-

هي اليت تتعامل بأسهم شركات حتكمها شروط إدراج ميسرة، وتعمل على توفري السيولة : السوق الموازية-

 .لألوراق املالية املدرجة �ا إىل حني توفري الشروط اخلاصة بإدراجها يف السوق النظاميةاملبكرة 

   المال رأس كفاءة أسواق: الرابعالفرع 

 معلومة لكل السرعة، وجه وعلى املالية،األوراق  سوق يف األسهم أسعار تستجيب أن يتوقع الكفاءة ملفهوم وفقاً 

 صعوداً  األسهم أسعار تتجه حيث،للسهم املصدرة املنشأة يف نظر�م تغيري شأ�ا من يكون فيه املتعاملني إىل ترد جديدة

 ، (Efficient Market) الكفء السوق ويف .سارة  غري أو سارةً  كانت إذا األنباء لطبيعة تبعاً  وذلك هبوطاً  أو

 تبثها معلومات مالية، قوائم :شكل على املعلومات تلك كانت سواء عنها املتاحة املعلومات املنشأة سهم سعر يعكس

 كما،املنشأة أداء على العامة االقتصادية احلالة حول وتقارير حتليالت أو السهم، لسعر التارخيي السجل اإلعالم، وسائل

 تتعرض اليت املخاطر وبشأن املستقبلية املكاسب بشأن املستثمرين توقعات  الكفء السوق ظل يف السهم سعر يعكس

 تطابق بالضرورة يعين ال ذلك أن إال السوق، يف املتعاملني جلميع املعلومات توافر رغم ولكن .)41( املكاسب هذه هلا

  :وهناك نوعني من الكفاءة ، امتام �ا احمليطة واملخاطر املستقبلية �مراتقدي
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 (Perfectly Efficient Market) الكاملة بالكفاءة السوق كفاءة مفهوم يسمى لكي: الكاملة الكفاءة-

 : )42(التالية الشروط توافر يقتضي

 تكاليف ودون الوقت نفس ويف للجميع متاحة السوق عن املعلومات تكون أن . 

 غريها أو ئبراض أو املعامالت تكاليف مثل التعامل على قيود وجود عدم . 

 ويسر وبسهولة شروط ودون األسهم من يريدها اليت الكمية ءراش أو بيع يف احلق للمستثمر . 

 األسهم أسعار على بعضهم تصرفات تأثري عدم إىل يؤدي مبا املستثمرين من كبري عدد وجود . 

 ثروا�م استغالل راءو  عليها حيصلون اليت املنفعة تعظيم إىل يسعون أ�م أي بالرشد، املستثمرين اتصاف . 

 وصول منذ الوقت بعض ميضي أن يتوقع فإنه للسوق االقتصادية الكفاءة ظل يف أما: االقتصادية الكفاءة-

 من أقل أو أعلى تبقى قد للسهم السوقية القيمة أن يعين مما .األسهم أسعار على آثارها تبدو حىت السوق إىل املعلومات

 لن االستثمار تكاليف من وغريها ئبراوالض املعلومات تكلفة بسبب ولكن .األقل على الوقت من لفرتة احلقيقية قيمته

 . الطويل املدى على عادية غري أرباحاً  هارائ و من املستثمر حيقق أن درجة إىل كبرية القيمتني بني الفارق يكون

 املتاحة للموارد كفأً  ختصيصاً  حيقق الذي السوق هو الكفء السوق إن:  المال سرأ سوق كفاءة متطلبات-1

(Allocation Efficiency) الصدد، هذا ويف .رحبية األكثر ا�االت إىل املوارد تلك توجيه يضمن مبا 

 : مباشر غري واآلخر مباشر أحدمها دورين الكفء السوق يلعب

 احلقيقة يف فهم ما، منشأة أسهم ءشراب املستثمرين يقوم عندما أنه مؤداها حقيقة على يقوم :المباشر الدور 

 بسهولة تستطيع سوف واعدة استثمار فرص هلا تتاح اليت املنشآت أن يعين، هذا .مستقبلية عوائد يشرتون

 . األموال تكلفة متوسط واخنفاض اإلصدار حصيلة زيادة يعين مما مالئم بسعر وبيعها األسهم من املزيد إصدار

 أمان مؤشر مبثابة املنشأة تصدرها اليت األسهم يف التعامل على املستثمرين إقبال يعد :المباشر غير الدور 

 عقود مراإب أو سندات إصدار خالل من املالية املوارد من املزيد على املنشأة حصول إمكانية يعين مما للمقرتضني،

  . معقول فائدة بسعر يكون ما وعادةً  املالية املؤسسات مع ضااقرت 

   :)43(مها أساسيتان مستان فيه تتوافر أن ينبغي املتاحة، املالية للموارد الكفء التخصيص يتحقق ولكي

 مجيع إىل اجلديدة املعلومات وصول سرعة هي :الخارجية الكفاءة أو (Price Efficiency) التسعير كفاءة-أوال   

 ةرآم األسهم أسعار جيعل مبا باهظة، تكاليف سبيلها يف يتكبدوا ال وأن كبري زمين فاصل دون السوق يف املتعاملني

 فاجلميع ، (Market Fair Game) عادلة لعبة السوق يف التعامل يصبح بذلك . املتاحة املعلومات كافة تعكس

   .اآلخرين حساب على عادلة غري أرباح حتقيق أحدهم على يصعب أنه إال األرباح، لتحقيق الفرصة نفس لديهم
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 توازن خلق على السوق قدرة فتعين: الداخلية الكفاءة أو (Operational Efficiency) التشغيل كفاءة-ثانيا   

 صناع أي( واملتخصصني للتجار يتاح أن ودون للسمسرة عالية تكلفة فيه املتعاملني يتكبد أن دون والطلب، العرض بني

 كفاءة على كبري حدٍ  إىل تعتمد التسعري كفاءة فإن يبدو، وكما .فيه فعال ربح هامش أو مدى لتحقيق فرصة )السوق

  . التشغيل

   :هي فرضيات ثالث يف السوق لكفاءة املختلفة الصيغ تتمثل:  السوق لكفاءة المختلفة الصيغ-2

 السهم سعر يف تاتغري  من ر أ ط ما بشأن التارخيية املعلومات تكون بأن تقضي اليت الضعيفة الصيغة فرضية: أوالً 

 للتنبؤ منها االستفادة ميكن ال وبالتايل احلالية، األسعار يف منعكسة املاضي يف جرت اليت التعامالت حجم وعلى

 سةراد خالل من املستقبل يف السهم سعر عليه يكون مبا للتنبؤ حماولة أي بأن يعين مما األسعار، يف املستقبلية تابالتغري 

  . اجلدوى عدمية مسألة هي املاضي يف ترأط اليت تاالتغري 

 املعروفة املعلومات كافة كذلك تعكس ال لألسهم احلالية األسعار بأن تقضى اليت املتوسطة الصيغة فرضية :ثانياً 

 رالتقاري املنشأة، أو الصناعة ظروف االقتصادية، الظروف( املعلومات تلك على تقوم اليت التوقعات أو للجمهور واملتاحة

 األساسي بالتحليل قام لو مستثمر أي يستطيع فلن املعلومات، تلك تعكس األسهم أسعار كانت وإذا )وغريها املالية

  .هلؤالء متاحة غري جديدة معلومات على حصل إذا آخرين،إال حساب على عادية غري أرباحاً  حيقق أن املعلومات لتلك

 ما وكل واخلاصة العامة املعلومات كل كاملة بصفة احلالية األسعار تعكس أن وهي القوية الصيغة فرضية:ثالثاً 

 معلومات استخدام املستثمرين من جمموعة ألي ميكن ال وبالتايل (Everything that is Knowable) معرفته ميكن

 .االستثمار مستشاري أفضل خبربة استعان ولو حىت نظامية بصفة عادية غري أرباح على باحلصول هلا تسمح

 والسيما العامل دول معظم به مّرت الذي والصناعي االقتصادي بالتطور تارخيياً  املالية قرااألو  أسواق تطور رتبطا

 للتعامل قوية حركة ليخلق ضااالقرت  على احلكومات وإقبال املسامهة الشركات انتشار جاء وقد ،مساليةرأال الدول

 على األمر بادئ يف يتم الصكوك بتلك التعامل وكان ،املالية قورااأل بورصات ظهور إىل أدى والذي املالية بالصكوك

 أصبحت واليت خاصة أبنية يف ذلك أعقاب يف التعامل استقر مث ،وأمريكا اواجنلرت  كفرنسا الكربى الدول يف الطريق قارعة

  .املالية قاألورا بأسواق بعد فيما تعرف
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   العالمية مؤشرات أهم البورصات و ال:  الفرع الخامس

 على تأثريها وكذا فيها التعامل حلجم نظرا ,اإلطالق على العامل يف البورصات أهم من التالية البورصات تعترب

  :)44( العاملية البورصات يف التداول وسوق والتجارة اإلقتصاد

  شارع بنيويورك فيه املتواجدة للشارع نسبة سرتيت وول ببورصة ومسيت :" ستريت وول " أو نيويورك بورصة 1-

 كافة تدير اليت وهي ,األمريكي اخلام القومي اإلنتاج من % 04 حلوايل سوقاً  البورصة هذه ومتثل ,سرتيت وول

 نازداك مؤشر وكذا الكربى للشركات املمثل DAW JONES داوجونز مؤشر وميثل,ياألمريك اإلقتصاد

NASDAQ من البورصة وهذه .التداول يف السائدة ترااملؤش أهم واإلتصال املعلوماتية و التكنولوجيا لقطاعات املمثل 

 . م1929 سنة يف العاملية اإلقتصادية األزمة منها بدأت اليت وهي ,البورصات أقدم

 وضعت وقد ,أيضاً  فيه املتواجد الشارع إلسم نسبة : Kabuto cho  كابوتوشو بورصة أو :طوكيو بورصة- 

 أي  دوالر مليار3  إىل وصل والذي فيها التداول حجم حيث من عاملياً  األوىل املرتبة يف  اإلحصائيات بعض  حسب

  .القومي اإلنتاج من % 134 ل سوقاً  متثل كما جداً  ضخم رقم وهو ,العاملي التداول جمموع من % 14

، وهو واحد من أكرب أسواق األوراق 1801تأسس يف . سوق أوراق مالية واقع يف لندن، إجنلرتا : بورصة لندن-

ألكرب مئة شركة  FTSE 100 تاميز فينينشالمؤشر حتوي بورصة لندن على عدة مؤشرات أمهها وأكربها . املالية يف العامل

  .بريطانية

هو قيمة عددية يقاس �ا التغيري يف األسواق املالية، ويعرب عن املؤشر كنسبة مئوية للتغري يف زمن ما ف املؤشرأما 

املؤشر على عينة من أسهم املنشآت  ويقوم .أساس، األمر الذي يعكس األسعار يف السوق املالية واجتاهها مقارنة مع زمن

 ،اليت يتم تداوهلا يف السوق املالية، وغالبًا ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس احلالة اليت  عليها السوق

  :ومن أهم املؤشرات العاملية

 Dow-Jones  : من بورصة نيويورك% 30حيتوي هذا املؤشر على ثالثني ورقة مالية متثل. 

 S&p500 : من القيمة السوقية لألسهم املتداولة يف بورصة نيويورك% 80حيتوي على مئة ورقة مالية متثل. 

 FT-30:حيتوي هذا املؤشر ثالثني من األوراق املالية األكثر أمهية يف بورصة لندن. 

 CAC40 : ورقة مالية للشركات األكثر أمهية يف بورصة باريس 40يتكون من. 

 DAX: من بورصة أملانيا% 70ورقة مالية متثل  30حتوي على. 

 Nikkei: من رمسلة بورصة طوكيو% 70ورقة مالية متثل حوايل  225حيتوي على. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A_100
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A_100
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ال ميثل اجلانب األكرب من النشاط وطاملا أن نشاط املنشآت اليت يتم تداول أوراقها املالية يف سوق رأس امل

االقتصادي يف الدولة، ويف حال اتسمت السوق املالية بقدر من الكفاءة، فإن املؤشر املصمم بعناية لقياس حالة السوق 

  .املالية ككل من شأنه أن يكون مرآة للحالة االقتصادية العامة للدولة

  : )45(ومن استخدامات مؤشرات السوق

  .السوقاحملفظة و  ياملقارنة بني مؤشر ة عن أداء احملفظة اليت يستثمر �ا مستثمر ما من خالل إعطاء فكرة سريع.1

إذ ميكن للمستثمر الذي يستخدم التنويع الساذج لألوراق املالية أن حيقق : احلكم على أداء املديرين احملرتفني.2

املدير احملرتف الذي يستخدم أساليب متقدمة يف عائد يعادل تقريبًا عائد السوق الذي يعكسه املؤشر، وهذا يعين أن 

  .التنويع يتوقع منه أن حيقق عائداً أعلى

املتغريات االقتصادية وبني  محلل معرفة طبيعة العالقة بنيفإذا أمكن لل: التنبؤ باحلالة اليت ستكون عليها السوق.3

 .ستكون عليه حال السوق يف املستقبل املتغريات اليت تطرأ على املؤشرات فإنه قد يستطيع التنبؤ مقدماً مبا
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  مدخل للمشتقات المالية:  ثانيالمبحث ال

  

تعترب املشتقات املالية من أهم منتجات اهلندسة املالية احلديثة ملا أحدثته من جدل كبري يف األسواق املالية العاملية 

  .تداوهلا لتحقيق األرباح وذلك باختبار مدى قدر�ا على التغطية ضد املخاطر وكذا 

 

  ماهية  المشتقات المالية : المطلب األول

  :ميكن إدراج عدة تعريفات للمشتقات نورد بعضها : تعريف المشتقات المالية: الفرع األول 

املشتقات املالية هي عبارة عن أدوات مالية تشتق عائدا�ا من أوراق مالية أخرى مبعىن أن أداءها يتوقف على 

  .)46(أصول أخرى 

املشتقات املالية هي عقود تتوقف قيمتها على أسعار : أما التعريف الذي ذهب إليه صندوق النقد الدويل 

أو تتطلب استثمارا ألصل املال يف هذه األصول وكعقد بني طرفني األصول املالية حمل التعاقد و لكنها ال تقتضي 

على تبادل املدفوعات على أساس األسعار أو العوائد ، فان أي انتقال مللكية األصل حمل التعاقد و التدفقات النقدية 

  .يصبح أمرا ضروريا

معينة أو مؤشر أو سلعة و اليت و عليه و بصفة عامة فاملشتقات املالية هي أداة مالية تشتق من أدوات مالية 

أما قيمة األداة فتتوقف على سعر األصول أو  ،خاطر املالية يف األسواق املاليةمن خالهلا ميكن بيع أو شراء امل

  .املؤشرات حمل التعاقد

املراجحة بني د املخاطر،املخاطر التحوط ض إدارةو يتم استخدام املشتقات املالية لعدد من األغراض و تشمل 

هي  املخاطر فإ�ا تنطوي إدارةبالرغم من استخدام املشتقات املالية يف عمليات التحوط و ، سواق و أخريا املضاربةاأل

على خماطر فاملتعاقدان يف حقيقة األمر أحدمها بائع للمخاطرة و اآلخر مشرت هلا و هو ما يعرب عنه وجود  بذا�ا

على األقل التقليل منها، و الذين هم على استعداد لتحمل اخلطر الرغبة يف التخلص من اخلطر بنقلها لطرف آخر أو 

  .يأملون يف احلصول على ما يسمى مبكافأة املخاطرة 
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  :)47(ويتلخص مفهوم املشتقات فيما يلي

  هي عقود. 

   تتم تسويتها يف تاريخ مستقبلي. 

 العقودمقارنة بقيمة  تتطلب مبلغ مبدئي صغري ال تتطلب استثمارات أولية أو. 

  على األصل املعين موضوع العقد)أي املكاسب و اخلسائر(تعتمد قيمتها.  

                   .)48(تتمثل هذه األطراف يفتلفة وعلى هذا األساس فهناك أطراف كثرية تستخدم املشتقات املالية ألغراض خم

  المشتقات المالية ) متعاملوا( مستخدموا :الفرع الثاني 

يتمثل مستخدمي املشتقات املالية كباقي األسواق يف منتجي هذه املنتجات ومستهلكيها ،املستثمرون 

حتقيق أكرب عائد مع  إىلواملضاربون ، املتحوطون ، احلكومات واملؤسسات املالية من خال سعي كل واحد منهم 

وقد صنف العديد من الكتاب  .ملاليةحتمل املخاطر املصاحبة هلا أو التحوط منها مباشرة باستخدام املشتقات ا

  :)49(فئتني من املستخدمني مها  غاىلمتعاملي املشتقات املالية 

  اإلحتياط، عقود املشتقات املالية،إما لغرض املستخدمون النهائيون، و هم الذين يقومون بإبرام:الفئة األولى-

مثل املصارف،شركات التأمني،شركات عة من املؤسسات و إما لغرض الضاربة، وتشمل هذه الفئة جمموعة واس

  .                               صناديق التقاعدو  االستثمار،صناديق اإلستثمار

فئة الوسطاء و صناع السوق الذين يلبون احتياجات املستخدمني النهائيني، من خالل  :الفئة الثانية-

 استعدادهم الدائم للبيع أو الشراء، حمققني أرباحهم من خالل الفروق بني أسعار البيع و أسعار الشراء 

  .ارف الفاعلة يف األسواق العامليةاليت يعرضو�ا،و تشمل هذه الفئة شركات االستثمار،و املص

  خصائص المشتقات المالية: الفرع الثالث 

أن جنمل خصائص املشتقات املالية، كأدوات مالية جديدة إلدارة املخاطر يف العمليات املالية، �دف  ميكن 

فهناك العديد من  .االستفادة من املزايا اليت تبيحها تلك األدوات السابقة، يف التطبيقات اليت متارس من خالهلا

معظم هذه التطبيقات تنظم يف الواقع من قبل املهندسني املاليني  و،املشتقات املالية يف متويل الشركاتتطبيقات 

ومن األمثلة على هذه  ،العاملني يف البنوك الذين يلعبون األدوار إلجياد احللول إلدارات الشركات وا�الس اإلدارية

صول على متويل بعمالت أخرى من عملة املؤسسة التطبيقات، تلك اليت تشمل استخدام مقايضات العملة للح

احمللية، ورمبا لتمويل العمليات اخلارجية، أو يف التمويل بعمالت غري العملة احمللية ومن مث مبادلة يف العملة احمللية 

أن الشركات تتعرض . املخاطر جتنب) التحوط(عمليات وتشمل التطبيقات األخرى كذلك  ،بسبب تكاليف التمويل

و يف حاالت أخرى، تتم  طر بسبب أسعار الفائدة وخماطر االئتمان، وخماطر أسعار السلع األساسية، وهكذاللمخا
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التطبيقات عن طريق تغيري األسلوب املايل الذي يتم من خالله حتقيق هدف الشركات، و املنتجات املستخدمة 

ليست العديد من أشكال تطبيقات  ،ةأو الضرائب املرتتب/كن أن يكون هناك حماسبة مالئمة ولتحقيق ذلك، مي

املشتقات املالية هندسة فقط، بل تشمل كذلك التصاميم وحتاليل املنتجات املالية اجلديدة، مبا يف ذلك جديد أنواع 

على سبيل املثال، هناك . املشتقات، و هي شكل من أشكال اهلندسة املالية يف جمال إدارة األصول املالية اهلندسية

ون يف شراء احملافظ املالية على املدى القصري، ولكنهم يفضلون األسعار العائمة بدال من أسعار مستثمرون يرغب

أي املذكرات املرتبطة (الصرف الثابتة، أو يريدون أدارة حمافظ مرتبطة بأداء بعض فئات األصول األخرى مثل األسهم 

هذا . احملددة الذي خيتلف عن االئتمان املصدر ، أو إىل االئتمان)أي سلعة مرتبطة(، أو الذهب أو النفط )باألسهم

لتعديل هيكلة املنتجات اليت تؤيت مثارها استنادا إىل عدة أصول أو فئات من األصول تؤدي أداء أفضل على مدى 

 أصول باستخدام إدارة األصول كما تشتمل هذه التطبيقات على إجراء بسيط نسبيا، يتمثل يف. فرتة من الزمن

بالدخل الثابت، والعكس  اصطناعية حمافظ إىل حمافظ األسهم لتحويل مديري الصناديق ن قبلم التبادل

   .اإلسرتاتيجية توزيع األصول خطة يف تغيري مؤقت بالعكس،استنادا إىل

   )50( عمليات و خدمات المشتقات المالية-

جمموعة متنوعة من األدوات تتيح املشتقات املالية للمؤسسات العاملة يف ا�ال املايل إمكانية احلصول على 

مقايضات أسعار الفائدة والعمالت، والعقود : املالية لتجنب املخاطر اليت ميكن أن تنتج عن العمليات املالية مثل 

وغريها من , البيع والشراء اخلاصة بأسعار الفائدة، والعمالت والسلع) خيارات(اآلجلة، والعمليات اآلجلة، وحقوق 

أساسي، كسعر ) مؤشر(ات أو أدوات إدارة املخاطر، عبارة عن أدوات مشتقة من رقم قياسي كون املشتق. املشتقات

وقد منا بسرعة فائقة استخدام هذه األدوات املشتقة يف أسواق البلدان املتقدمة خالل . عملة أو فائدة أو سلعة

  .السنوات العشر املاضية

ويبلغ  .ثمانينيات، منت سوق هذه األدوات منوا هائالفمنذ بدء مقايضات أسعار الفائدة والعمالت يف أوائل ال

   .2000يونيو  30ترليون دوالر أمريكي منذ  90أكثر من ) غري املسدد(حجمها اإلمجايل القائم 

إن اعتبارات املخاطر القطرية واملتطلبات  .ولكن الشركات يف البلدان النامية مل تستفد عامة من هذه التطورات

يف أسواق املشتقات املالية قد متنع حىت أقوى الشركات متتعا باألهلية االئتمانية يف البلدان النامية من االئتمانية الصارمة 

واألدوات املشتقة املتاحة عادة للبلدان النامية هي تلك اليت تتضمن  ،الوصول إىل أسواق أدوات إدارة املخاطر املالية

على أسعار ) احلدود العليا(الفائدة القصرية األجل واألغطية  أدىن تعرض للمخاطر االئتمانية، مثل مقايضات أسعار

ومع أن هذه األدوات إلدارة املخاطر قد تكون مفيدة، إال أ�ا قد ال توفر اسرتاتيجيات التحوط فعالة بالنسبة  ،الفائدة

ويف بعض احلاالت، قد يكون باإلمكان احلصول على أدوات أطول أجال إلدارة املخاطر، ولكنها  ،لكثري من املتعاملني

جاء ليساعد إن إنشاء مؤسسة التمويل الدولية، .تتطلب أن تقدم الشركة املعنية ضمانا بطرق قد تكون باهظة التكلفة

وتبدأ العملية بتحديد  ،ني معها يف البلدان الناميةيف توفري أدوات إدارة املخاطر تتالءم مع االحتياجات احملددة للمتعامل
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مث تقدم مؤسسة التمويل  ،وقياس املخاطر اليت تنشأ عن تعرض الشركة املعنية لتغريات األسعار املالية أو أسعار السلع

ملخاطر غطية االدولية املشورة إىل الشركة بشأن اختيار أدوات واسرتاتيجيات حتوط بديلة استنادا إىل املستوى املفضل لت

ويف مرحلة التنفيذ النهائية هلذه العملية، تتوسط مؤسسة التمويل الدولية بني املشاركني ،والتكاليف املرتبطة بذلك

خمتارة بعناية  رتاتيجيات جتنب املخاطر مدروسة ومما يتيح تنفيذ اسواق وبني الشركة املتعاملة معها،الرئيسيني يف األس

الدراسات أن ضرر املشتقات أو  ضوابط املشتقات املالية تؤكد ،إمكانيات املؤسسة املاليةبتكلفة مقبولة، تتماشى و و 

ونظرا للمخاطر العالية اليت ينطوي  ،إفاد�ا يعود إىل كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف املخاطر أو األداة للمضاربة

اليت تقي األسواق املالية من خماطر تكون هناك ضرورة لوضع بعض الضوابط عليها التعامل يف جمال املشتقات،

يف مقدمتها الرقابة وتتمثل يف وضع السلطات الرقابية املعنية للمراقبة عند استخدام املشتقات، ووضع حد  ،املشتقات

، ووضع حد أقصي حلجم االئتمان الذي تقدمه  سسات املختلفة يف جمال املشتقاتأقصي حلجم تعامالت املؤ 

    . كما تتضمن الضوابط احملاسبة واإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باملشتقات   . �ااملؤسسات املالية لشركا

 :رها إلمكانية التعامل باملشتقاتهناك العديد من الضوابط جيب توف:)51(طلبات التعامل بالمشتقات الماليةمت-

 وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم املخاطر. 

  قاتشتاملؤسسات املختلفة يف جمال املوضع الضوابط الرقابية املالئمة مثل وضع حد أقصى حلجم تعامالت. 

 التزام املؤسسات املالية مبعايري احملاسبة واإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بنشاطها ف املشتقات. 

 بطة بتلك املعامالتقيام البنوك بتكوين االحتياطيات واملخصصات الالزمة لتغطية املخاطر املرت. 

 توفري بنية تكنولوجية متطورة لتيسري إمتام عمليات التسوية واملقاصة اخلاصة باملشتقات واليت تتسم بالتعقيد. 

 رفع الوعي بأمهية هذه األدوات يف السوق والتعريف بالعقود القانونية اخلاصة �ا. 

 ؤسسات الرقابيةتوفري الكوادر البشرية املتخصصة يف تلك األدوات للبنوك وامل. 

  وبصفة عامة ميكن توظيف األدوات املالية بشكل مبدئي بالسوق من خالل استخدام املشتقات البسيطة إىل أن

  .يصل السوق إىل املستوى الراشد الستخدام األدوات األكثر تعقيد
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  ةأنواع المشتقات المالي.المطلب الثاني 

املالية ملختلف األغراض وخاصة التغطية أو التحوط وباختالف  املشتقاتاستخدام اللجوء إىل  زيادة إن 

( أو ديون ) أصول(املتعاملني �ا وأغراضهم ونوع األدوات املالية األصلية اليت أشتقت منها واليت تكن أدوات ذمة مالية 

وهي اخليارات امل �ا ميكن التععقود  أربعهناك  جاء تعدد أنواع املشتقات ليليب حاجة كل املتعاملني وعموما ) خصوم

    .املالية والبيع اآلجل، واملستقبليات، املقايضات

   ) (Forwards contratsالعقود اآلجلة: ولالفرع األ

جيري بيع آجل يف املستقبل بسعر يتحدد اليوم فيلتزم الطرفان بالبيع والشراء بثمن حمدد إال أنه عقد غري  وفيه

ناجز إذ أن آثاره من قبض الثمن وتسلم املبيع ال حتصل إال عند التاريخ املتفق عليه املؤجل، وميكن من خالل هذا 

يف  أسعارهامليون يورو بعد ستة أشهر ونواجه خطر ارتفاع  ىلإالعقد االحتماء من أثر تغري األسعار، فإذا كنا حنتاج 

فإذا حل األجل دفعنا الثمن املتفق عليه يف . ندخل يف عقد بيع آجل كما ذكرنا أنذلك التاريخ عنه اليوم فانه ميكننا 

وعقود البيع اآلجل عقود مباشرة حتصل بالتفاوض . وقبضنا اليوروات) بصرف النظر عن السعر السائد عندئذٍ (العقد 

و يتم التعامل يف .اخل....نةتقع على أي أصل من األصول أو السلع أو النقود واملعادن الثمي أنوميكن . بني الطرفني

سوق (أو بتدخل وسطاء أو صناع سوق ) سوق غري رمسي (عن الطريق املباشر بني البائع و املشرتي إماالعقود اآلجلة 

  ).رمسي

طريف العقد طاملا يلتزمان بتنفيذ العقد يف تاريخ التسوية فان كل منهما معرض ملخاطر ائتمانية من الطرف  إن

عقود  إذنيز العقود اآلجلة البساطة فكل عقد خيتلف عن اآلخر حسب رغبات املتعاملني فهي اآلخر ،وأهم ما مي

هي نوع من  باألحرىشخصية وفريدة ، وعموما العقود اآلجلة ليست عقود استثمارية مبفهومها التقليدي ، بل 

ود اآلجلة مت تنظيمها حول املتاجرة أسواق العق إناالتفاقيات التجارية لتبادل موجود معني سيتم تنفيذه يف املستقبل ، 

اخل ، وعقود آجلة مالية أخرى كعقود أسعار الفائدة ....يف السلع الزراعية والصناعية مثل القمح ،الذرة والنفط 

  . )52(والعمالت األجنبية 

  : )53(وعلى وفق ما تقدم فان العقد اآلجل حيتمل نوعني من األسعار

 وهو السعر املتفق عليه لتنفيذ العقد ، ويتم حتديده بني طريف العقد حسب الطلب والعرض :  سعر التنفيذ

 .تاريخ تنفيذه إىلالعقد  إبرامومدى رؤية كال منهما لالستفادة من هذا السعر يف املستقبل وال يتغري من تاريخ 

 وهو سعر العملة أو األصل موضوع العقد يف املستقبل والذي يتغري مبرور الزمن مع تغري :  السعر اآلجل

  .العقد إبرام، وميكن القول أن سعر التنفيذ هو توقع للسعر اآلجل يف تاريخ  األسواقاألسعار يف 
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  :)54(ميكن حتديد خصائص العقود اآلجلة فيما يلي 

 يتم تبادل هذه العقود يف املنظمات. 

 تشمل هذه العقود على شروط موحدة من حيث األصول األساسية املتعامل �ا والوقت. 

  ترتبط هذه العقود على مركز لتبادل املعلومات لضمان حسن سري السوق. 

  املرونة حبيث أن كل من البائع واملشرتي يتفاوضان على شروط العقد وميتلكان حرية التصرف ووضع الشروط

 .سبة لهاليت يراها كل طرف منا

  ال تتمتع بالسيولة مقارنة باملشتقات األخرى ، فإذا أراد البائع أو املشرتى اخلروج من العقد ال بد أن جيد

 .شخصا آخر حيل حمله ويقبل أن يتم عملية التنفيذ

  يتم التعامل �ا يف األسواق املوازية ويكون كل من حجم العقد وموعد التنفيذ مرنان وال يتطلب التعامل هامش

 .ضمان 

  من قبل السلطة التنفيذية واإلشرافخيضع للمتابعة.  

را كبريا أكثر من أي وقت مضى يف أسواق العقود اآلجلة وقد تولت املؤسسات املالية يف العشر سنوات األخرية دو 

  .للسلع األساسية من خالل تقدمي أدوات جديدة منها التمويلية 

  :العقود اآلجلةيف اجلدول املوايل إبراز بعض مزايا وعيوب 

  يوضح عيوب ومزايا العقود اآلجلة ) 3(جدول رقم 

  العيوب  المزايا

  ال ختضع لنظام السوق املنظمة  يتم التعامل �ا يف األسواق املوازية 

  العقد قد يصعب الغاؤه  حجم العقد مرن

  قد تتضمن شروط جزائية   موعد التنفيذ مرن

  ائتمانية كبريةخماطر   وقت التعامل غري حمدد بوقت معني

    ال يتطلب وجود هامش

الفريجي حيدر نعمة ،استخدام أدوات الهندسة المالية في إدارة فجوة الميزانية العمومية، أطروحة دكتوراء غير :المصدر

  .11ص 2001منشورة ، الجامعة المستنصرية 
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   )Futures contrats( عقود المستقبليات :نيالفرع الثا

عقد جيري الرتتيب له من خالل سوق منظمة و هو اتفاقية بني مشرتي و بائع على تبادل أصل معني مقابل  هو

  :مبلغ معني يف تاريخ الحق،و عليه فعقد املستقبليات يشبه عقود البيع اآلجل لكنه خيتلف عنه يف أمور

 كي يتحدد بفعل قوى هو عقد منطي حيدد فيه نوع السلعة وكميتها وتاريخ تسليمها ويرتك السعر ل

 .العرض والطلب

   منظمة خمصصة لذلك بطريقة املزايدة أسواقجتري يف. 

   أمام (تفصل بينهما دائمًا غرفة املقاصة اليت تكون البائع  إذأن العالقة بني طرفيها ليست مباشرة

 ) أمام البائع(واملشرتي ) املشرتي

يقع تصفية مجيع العقود يومياً لتحديد الثمن،وال يلزم أن يدفع املشرتي الثمن كامًال بل يلتزم يف كل  إذهي عقود يومية 

يوم بدفع الفرق بني مثن شرائه للسلعة اليت هي حمل العقد وسعرها الذي يسدد يف ذلك اليوم فإذا اخنفض السعر كان له 

حل األجل كان للمشرتي أن يقبض السلعة اليت اشرتاها حبسب يسرتد من غرفة املقاصة جزءًا مما دفع سابقاً، فإذا  أن

إال أنه بإمكانه دائمًا اخلروج من ذلك واالكتفاء بقبض الفرق بني سعر الشراء وسعر البيع قبل . الكميات والوصف

  .حلول األجل وذلك بالبيع

القبض إال نسبة ضئيلة من هذه العقود إال أن فعالية املستقبليات يف احلماية من خطر التقلب يف  إىلولذلك ال ينتهي 

ق من القمح عند احلصاد يستطيع أن  1000منتج القمح الذي يتوقع انه سيكون لديه  أنواضحة وذلك  األسعار

و من غرائب   .لتزام ببيع تلك احلبوباال أودفع مال  إىليبيعها اآلن يف سوق املستقبليات فيحمي نفسه دون احلاجة 

جند أن صناديق االستثمار هي اليت تصنف من بني املؤسسات املالية على أ�ا اليت تقوم باملضاربة يف سوق  إذاألمور 

بغرض التحوط من خماطر ارتفاع  أسعار الفائدة   إماالعقود املستقبلية بينما باقي املؤسسات األخرى فتتعامل �ا 

لتجارية أو للتحوط ضد خماطر تقلب  أسعار األوراق املالية يف األسواق لشركات العاملة يف هذا ا�ال محاية كالبنوك ا

ل عقد مستقبلي على أسعار الفائدة يف بورصة شيكاغو ,و على سبيل املثال ال احلصر كان أ .حملافظ األوراق املالية 

ومي من خالل شهادات تعكس فوائدها معدالت أسعار و ذلك على عقود الرهن العقاري الوطين احلك 1975عام 

  .الفائدة على الرهن العقاري

  

  

  

  



 )التحوط( التغطیة ةطأنش في ودورھا كمنتجات للھندسة المالیة المالیة المشتقات:الفصل الثاني
 

86  

 

  :)55(يتمثل هيكل أسواق العقود املستقبلية يف

  توفر البورصة سوقا منظما �ا قواعد حمددة حتكم الرسوم و األتعاب اليت يتم  إذ: بورصات العقود املستقبلية

تقاضيها مقابل اخلدمات املقدمة، وتعترب البورصات األمريكية للعقود املستقبلية من أكرب و أنشط األسواق 

  .العاملية

  ة �ا و تلعب دورا هي عبارة عن هيئة منفصلة عن كل بورصة و لكن مرتبط) : بيت التسوية(غرفة املقاصة

هاما يف كل معاملة ختص العقود املستقبلية  و هي تتكون من كل أعضاء البورصة أو ممثلني عنهم ، فهي 

تلعب دور الطرف الثالث بني طريف املعاملة البائع و املشرتي بضما�ا تسديد املدفوعات حسب ما مت االتفاق 

 .عليه

  : )56(هنا أن هناك نوعني أساسيني من املستقبليات اإلشارةوجتدر 

وتتضمن بيع وشراء خمتلف السلع والبضائع على أن يتم التسليم مستقبال أمهها السلع :  مستقبليات السلع- 1

، القطن ، الزيوت ، الغاز ) الذهب ، البالتني ، الفضة والنحاس(، املعادن ) اخل.....الكاكاو ، السكر (الغذائية 

وأخريا ) يت الصوجا ، الفول ، القمح والشعريالذرة ، الفول ، ز (خشاب ، احلبوب عي ، النفط اخلام والبنزين ، األالطبي

  .األبقاراملاشية وحلوم 

  :وهي ختص أساسا :  مستقبليات األوراق المالية- 2

 أسعار (حياول املستثمرون جتنب املخاطر النامجة عن تغريات األسعار  إذ:  مستقبليات أسعار الفائدة

 .فيستخدمو�ا للتحوط من هذه املخاطر)  السندات

 يستطيع املستثمرون الدخول  إذوهي أدوات مالية عالية السيولة :  مستقبليات مؤشرات األسهم

لتسليم كمية من النقد يف تاريخ تزام متثل ال األسهمأسواقها وشراء تلك العقود ومؤشرات  إىلمباشرة 

 .التسوية وال يوجد تسليم فعلي ألي أسهم للمشرتين

 وهي أحد أنواع العقود املستقبلية اليت يتم التعاقد فيها على بيع وشراء كمية :  مستقبليات العمالت

قليل ، وتوفر هذه العقود مرونة عالية لت 1972حمدودة من العمالت األجنبية ، طهرت هذه العقود يف 

  .املخاطر الناجتة عن التغريات املستمرة يف أسعار صرف العمالت

  

  

  

  



 )التحوط( التغطیة ةطأنش في ودورھا كمنتجات للھندسة المالیة المالیة المشتقات:الفصل الثاني
 

87  

 

  :وكخالصة ملا سبق ميكن تلخيص خمتلف أنواع عقود املستقبليات يف الشكل التايل

  أنواع عقود المستقبليات يوضح) :6(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 الياسري محمد فاضل ، آليات تدقيق األدوات المالية المشتقة وبيان مخاطر استعمالها بالتطبيق على البنك: المصدر 

  .32،ص 2010غير منشورة ، جامعة بغداد  العربي األردني ، أطروحة دكتوراه

  :يلي متتاز عقود املستقبليات مبجموعة من اخلصائص نوجزها فيما

 وجود طرفني يف عقود املستقبليات أحدمها مشرتي واآلخر بائع  وعليه ما يكسبه طرف خيسره الطرف اآلخر  

 ن يف التعامل مع بعضهما عن طريق غرفة املقاصة واليت تعمل على غالبا ال يعرف الطرفان بعضهما ويدخال

  .وجتميع املدفوعات وحتقيق االستقرار وضمان اجناز العقود بكفاءة األرباحتوازن احلسابات ودفع 

  إلغاؤهاعقود املستقبليات هي عقود منمطة من حيث الشكل واحلجم وميكن لبائعها األصلي تعديلها أو 

وقت التسليم دون تعديل     إىلفقط من العقود تستمر  %2بسهولة قبل وقت التسليم ،وتشري الدراسات أن 

  .أو إلغاء

  املتاجرة بعقود املستقبليات تتطلب إيداع هامش مبدئي لدى غرفة املقاصة كضمان إليفاء األطراف بالتزاما�م

  .وحيدد اهلامش حبسب ظروف السوق وسلوك املستثمر 

  

  

  

  

 العقود املستقبلية

 مستقبليات مؤشرات األسهم مستقبليات املعادن مستقبليات الطاقة مستقبليات السلع والبضائع

 مستقبليات سندات اخلزينة مستقبليات السوق النقدي مستقبليات العملة
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 اآلجلة العقود بني الفروق تتجلى (Futures): المستقبليات وعقود (Forwards) اآلجلة العقود بين الفروق-

  :)57(اآليت يف التنفيذ متأخرة آجلة بيع عقود امجيع كو�ا من الرغم على املستقبليات وعقود

 ينظم منطية عقود فإ�ا املستقبليات عقود أما العاقدان، ما�ازاوالت شروطها يصوغ عادية بيع عقود اآلجلة العقود 

 . أحكامها السوق

  وأسهم سلع من الناظمة السوق تعرضه ما كل فعلى املستقبليات أما ،لباغا السلع على اآلجلة العقود جتري 

 .فوائد ومعدالت مالية تراومؤش وسندات

 الغرض املضاربة تشكل بينما السلع، أسعار تقلب خماطر من التحوطُ  اآلجلة البيع عقود من الغالب الغرض 

 .بالتسليم ال بالتسوية فتنتهي املستقبليات، عقود يف للعاقدين األساس

  فرابإش السوق تقلبات حبسب متغري هامش دفع مع اآلجلة، العقود دون املستقبليات، عقود وجوبا فقاترت 

 .املقاصة بيت قبل من ومتابعة

 يف العقد تسوية فيمكن املستقبليات أما العقد يف عليه املتفق التسليم أجل يف اآلجلة العقود يف العقد تسوية تتم 

  .الناظمة السوق قوانني متليه ما حبسب العقد، يف املذكور التاريخ قبل وقت أي

  ) Options(الخيارات    : لثالثالفرع ا

حمدد يف تاريخ حمدد أصل من األصول بثمن ) أو بيع(عقد اخليار املايل هو عقد يلتزم من خالله طرف بشراء  

" شانس"طلب منه ذلك ،بينما عرفه إذاالعقد بتنفيذه  ويلتزم البائع مبقتضى هذا.بل رسممقا) خالل فرتة حمددة أو(

يعطي للمشرتي احلق و ليس التزام بأن يبيع أو يشرتي شيئا ما يف  مشرتي، د بني طرفني أحدمها بائع و اآلخربأنه عق

نستفيد من هذا  أنشركة معينة وحنب  أسهمفإذا كنا نتوقع ارتفاع  .عند حترير العقدتاريخ الحق بسعر متفق عليه 

ال ترتفع  األسهماليوم لبيعها غداً واحلصول على الفرق يف السعر أن هذه  األسهماشرتينا هذه  إذاالتوقع ولكننا خنشى 

ستفادة من فرصة االرتفاع ؟ ميكن من خطر االخنفاض واال أنفسنامحاية  إىلفهل من سبيل ،رمبا ينخفض سعرها أو

بان يبيع لنا تلك األسهم بسعر متفق عليه ) مقابل رسم(ذلك عن طريق شراء عقد خيار يلتزم فيه الطرف اآلخر 

فإذا حتققت توقعاتنا، اشرتينا تلك األسهم بذلك السعر مث بعناها . ، مع عدم التزامنا بالشراء)هو السعر السائد اآلن(

كما ميكن لنا عندما نتوقع اخنفاض أسعار . وحصلنا على الفرق الذي ميثل الربح لنا) املرتفع(ديد بالسعر السائد اجل

إن ندخل يف عقد خيار ) أو األصول(حنمي أنفسنا من ذلك بينما حنتفظ مبلكية تلك األسهم  أنأسهم منلكها ونريد 

دون التزام ) السعر السائد اليوم(بسعر نتفق عليه  األسهمبأن يشرتي منا هذه ) البائع للخيار(يلتزم فيه الطرف اآلخر 

أنه يف حالة اخنفاض السعر سوف لن نتأثر بذلك ويف  إىلولذلك ميكن لنا خالل آجل اخليار االطمئنان . منا بالبيع

   .حالة ارتفاعه نستفيد من ذلك بتحقيق الربح 
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  : ) 58(وتتمثل عقود اخليارات يف أنواع كثرية حسب معيار التصنيف فنجد

و هي األكثر أمهية و جاء ذلك من خالل عمليات االبتكار :من حيث األداة أو السلعة موضوع العقد  - 1  

  . عقود خيارات وأكثر أمانا و حتوطاأحسن  إىلاملتواصلة للهندسة املالية للوصول 

 أقصى حد بضمان)احلق بائع( العقد طريف أحد مبقتضاها يلتزم عقود وهي  :الفائدة أسعار خيارات عقود 

 قيام حالة يف الفائدة ملعدل أدىن حد أو)باالقرتاض احلق مشرتي قيام حالة يف ) عنه الزيادة يتم ال الفائدة ملعدل

 .عمولة أو مكافأة مقابل وذلك النظامني بني باجلمع أو باالستثمار احلق مشرتي

 عملية شراء أو بيع كمية معينة من وهي عقود تعطي احلق ملشرتيها يف إمتام : عقود خيارات أسعار الصرف

مع حمرر العقد على شراء أو بيع  ) احلق ( عملة أجنبية يف تاريخ حمدد يف املستقبل، فقد يتفق مشرتي العقد 

 .كمية معينة من عملة أجنبية مقابل عالوة الدفع، وهنا حيتفظ مشرتي العقد حبق تنفيذ العملية أو عدم التنفيذ

 و هي عقود اخليار اليت يكون موضوعها مؤشر للسوق املايل ميثل تشكيلة مكونة :  عقود خيارات المؤشرات

من األوراق املالية املتداولة يف السوق، وال خيتلف هذا العقد عن عقود خيار البيع أو الشراء لألوراق املالية إال أنه 

ويتم تداول هذا النوع من العقد بكثرة يف هذا العقد ال يتم تسليم األوراق املالية موضوع املؤشر بالبيع أو الشراء، 

  .يف الواليات املتحدة األمريكية

  :فنجد ثالثة أنواع تتمثل يف : من ناحية أطراف العقد-2 

 عقد خيار الشراء: )call option (: يعرف بأنه عقد قابل للتداول يعطي للمشرتي احلق يف شراء عدد

دد، و عليه فهو مستخدم من أولئك الذين يتوقعون معني من األسهم أو السندات لفرتة معينة و بسعر حم

 .ارتفاع أسعار األسهم يف السوق وهو ما يعرب عنه باستخدام حقوق الشراء يف املتاجرة أو املضاربة 

  عقد خيار البيع:)put option(: هو عقد قابل للتداول يعطي ملشرتيه احلق بأن يبيع حملرر العقد و هو

معني و يف تاريخ حمدد ، و يتم استخدامه من أولئك الذين يتوقعون اخنفاض بائع حق اخليار أسهما بسعر 

 .أسعار األوراق املالية حمل التعاقد من خالل عمليات املضاربة

 عقد خيار مزدوج):double option  :( و هو عقد جيمع بني خيار الشراء و البيع معا و مبقتضاه يكون

اق املالية أو بائعا هلا و ذلك رهن مصلحة الشاري حيثما كانت حلامل العقد احلق يف أن يكون شاريا لألور 

  .اخنفضت كان بائعا إذاارتفعت أسعار السوق كان شاريا و  فإذا

  : من حيث تاريخ تنفيذ العقد -3

  ملشرتي العقد بأن ميارس حقه يف االختيار وذلك بالتنفيذ  وهي عقود يسمح فيها: عقود الخيارات األمريكية

 .خالل فرتة سريان العقد يف أي وقت 



 )التحوط( التغطیة ةطأنش في ودورھا كمنتجات للھندسة المالیة المالیة المشتقات:الفصل الثاني
 

90  

 

  هي عقود يكون فيها ملشرتي العقد احلق يف اختيار تنفيذ العقد فقط يف تاريخ : عقود الخيارات األوروبية

 .انتهاء صالحية العقد

  :يوجد نوعان:  من حيث ملكية األوراق المالية- 4

 مالكا يف حمفظته لألوراق املالية حمل اخليار ) بائع اخليار(وهو اخليار الذي يكون فيه احملرر :  الخيار المغطى

 .ويكون قادرا على الوفاء بالتزاماته إذا ما طلب منه التنفيذ وتسليم األوراق املالية حمل التعاقد

 مالكا يف حمفظته لألوراق املالية حمل ) البائع(وهو اخليار الذي ال يكون فيه حمرر اخليار :  الخيار المكشوف

اخليار ، فهذه العقود تعد إسرتاتيجية للمضاربة غري احملدودة ، فيقع حمرر العقود فريسة  ملن قام بشراء العقود 

 .يف حالة عجز البائعني عن الوفاء بالتزاما�م

  :املوايل اء وخيار البيع يف اجلدولت بني خيار الشر وميكن تلخيص الفروقا

  مقارنة بين خيار الشراء وخيار البيعيوضح ال):4( رقم جدول

  )المالك(مشتري العقد   )البائع(محرر العقد   نوع العقد

  الحقوق  االلتزام  الحقوق  االلتزام

  

  

  خيار الشراء

  

بيع األصل حمل 

التعاقد للمشرتي 

وبسعر التنفيذ يف 

أو قبل ( موعد

االنتهاء من تاريخ 

  )الصالحية

يســــــــــتلم عـــــــــــالوة 

متثــل كلفــة اخليــار 

مــــــــــــــن مشــــــــــــــرتي 

  اخليار 

دفـــع عـــالوة حملـــرر 

العقـــد متثـــل كلفـــة 

  شراء اخليار 

) أو ال ينفـــــــــــــــذ(ينفـــــــــــــــذ

اخليـــار بالشـــراء لألصـــل 

حمـــــــل التعاقـــــــد وبســـــــعر 

ـــــــــذ يف موعـــــــــد أو (التنفي

  قبل انتهاء الصالحية 

  

  خيار البيع

شــــــراء األصــــــل حمــــــل 

ــــــك  التعاقــــــد مــــــن مال

) إذا قـــــــــــــــرر(احلـــــــــــــــق 

  وبسعر التنفيذ

يســــــــــتلم عـــــــــــالوة 

متثــل كلفــة اخليــار 

مــــــــــــــن مشــــــــــــــرتي 

  اخليار 

دفـــع عـــالوة حملـــرر 

العقـــد متثـــل كلفـــة 

  شراء اخليار

اخليـار )أو ال ينفـذ(ينفذ

بــــــــالبيع لألصــــــــل حمــــــــل 

  التعاقد وبسعر التنفيذ

 األردنبورصات ، عمان -أوراق-المالية ،دار الشروق للطباعة مؤسسات األسواقالداغر،محمود محمد ، : المصدر 

  .127،ص2005،
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  ) Swaps( أو المبادلة عقود المقايضة    : الفرع الرابع 

ميكن من خالل عقود املقايضة االحتماء من خطر تغري سعر الصرف  إذو تسمى كذلك عقود املبادالت  

تغري سياسة املنشأة جتاه مصادر تلك املخاطر، ويتم ذلك من خالل  إىلالفائدة دون احلاجة  أسعاراألجنيب أو تغري 

فإذا قام أحد البنوك بإقراض العميل قرضًا ذا فائدة ثابتة . التدفقات النقدية املستقبلية بني مؤسستني) تبادل(املقايضة 

مع ) دون رأس املال(ه تدفقات الفائدة الثابتة مدته مخس سنوات فانه يستطيع الدخول يف عقد مقايضة يتبادل خالل

ومن مث يستطيع محاية نفسه من خطر التقلب يف سعر الفائدة . مصرف آخر مقابل احلصول على تدفقات فائدة متغرية

عميل ياباين ملدة مخس  إىلبيع كامل القرض، كما ميكن لشركة أمريكية مثال باعت بضائع باآلجل  إىلدون احلاجة 

عميل أمريكي فتأخذ الشركة األمريكية  إىلتتبادل التدفقات النقدية بالني مع شركة يابانية باعت باآلجل سنوات أن 

مدفوعات الدوالر وتتنازل من مدفوعات الني فتحمي كال الشركتني نفسيهما من خطر تغري سعر الصرف دون احلاجة 

عندما طور جتار العملة مبادالت العملة  1970 إىليرجع منشأ عقود املبادالت .قصر نشاطها يف بلدها فقط  إىل

أما أول عقد مبادلة ألسعار الفائدة فقد حدث يف عام لتجنب الرقابة الربيطانية على حتركات العمالت األجنبية ،

  .ومن مث منت سوق املبادالت بسرعة World Bank العاملي بنكالاألمريكية و  IBMنتيجة اتفاق بني شركة  1981

  : )59(ر األسباب التالية الستخدام املبادالت تتمثل يفو عليه ميكن ذك

  يف األسواق املعومة و تلك الثابتة ملنشأتني  اإلقراضاحلصول على الفرق بني معدالت.  

  أ�ا أداة إلدارة املخاطر و التحوط.  

 أ�ا منخفضة التكلفة و تتمتع مبرونة عالية.  

  :وميكن تناول األنواع التالية لعقود املبادلة

ع األخرى وتتضمن عملية مبادلة بني عملتني معينتني يف شراء إحدامها وبي: عقود مبادالت أسعار الصرف -

الذي ) السعر اآلجل(شراء الثانية مبوجب سعر املبادلةويف الوقت نفسه إعادة بيع األوىل و على أساس السعر الفوري،

  .اإليداع واإلقراض لكل من العملتنييتم حتديده وفق الفرق القائم بني أسعار الفائدة السائدة على 

، يوجد على قرضوهي عقود يدفع فيها كل طرف مدفوعات الفائدة : عقود مبادالت أسعار الفائدة -

  :نوعان لعقود مبادلة أسعار الفائدة وهي

 إىل ) املقرتض(وفيها يهدف مشرتي عقد املبادلة : عقود مبادلة معدل الفائدة الثابتة مبعدل الفائدة املتغرية

التحوط ضد خماطر ارتفاع أسعار الفائدة وحيصل على الفرق بني السعرين إذا كان معدل الفائدة املتغرية 

 .أعلى

  إىل التحوط من ) املستثمر ( ويهدف مشرتي العقد : عقود مبادلة معدل الفائدة املتغرية مبعدل الفائدة الثابتة

  .خماطر اخنفاض أسعار الفائدة
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ستقبلية فان املبادالت ليست سوى اتفاقيات ثنائية ال جيري التعامل عليها يف وعلي خالف العقود امل

،ولذلك مل يكن غريبا أن جند أم هذه العقود غري متجانسة غري منطية ) املوازية(البورصات وإمنا يف األسواق غري الرمسية 

هيكل أساسي  أسيسها علىتاملبادالت مهما كان نوعها يتم  حمصلة مفاوضات خاصة بني األطراف ، إنأل�ا 

، ختتلف أمساؤه باختالف متماثل ويكون ذلك من خالل وضع مقدار قياسي أو معياري  عند كتابة اتفاقية املبادلة 

واليت غالبا ال جيري تبادهلا إال يف حاالت مبادالت . قد يتم تبادله أو ال ) عملة أو فائدة أو سلعة(موضوع املبادلة 

  .إلغراض احتساب حجم خدمة املدفوعاتالعملة وإمنا توجد فقط 

  :وميكن يف األخري إبراز أهم االختالفات بني العقود األربعة للمشتقات يف اجلدول التايل 

  بين أنواع عقود المشتقات أهم المقارنات  يوضح) :5(جدول رقم

  الخيارات  المبادالت  المستقبليات  العقود اآلجلة  الخصائص

 غري منطي وملزمة  طبيعة العقد

  للطرفني

غري منطي وملزم   منطي وملزم للطريف

  للطرفني

طي وملزمي ملصدر اخليار من

  البائع فقط/

عقود قصرية   مدة العقد

بني  األجل تنحصر

  سنة2و1

عقود قصرية األجل 

بني  تنحصر

  سنة2و1

عقود قصرية وطويلة 

  )سنة20-1(األجل 

عقود قصرية األجل اقل 

  واحدة من سنة

  نظامية يف البورصة  غري نظامية  نظامية يف البورصة  نظاميةغري   األسواقطبيعة 

كبرية لعدم وجود   املخاطر

  دور للمقاصة

حمدودة أو معدومة 

  لوجود دور مقاصة

كبرية لعدم وجود دور 

  للمقاصة

يتمتع برتكيبة توافقية من 

  )املخاطرة/العائد'

  فقطملزم ملصدره   ملزم للطرفني  ملزم للطرفني  ملزم للطرفني  اإللزام

األسواق 

  الثانوية

تكون غري فعالة 

وال ميكن إلغاؤها 

إال مبوافقة طريف 

  العقد املربم

فعالة وميكن إلغاؤها 

بدون موافقة الطرف 

  املقابل

تكون غري فعالة وال 

ميكن إلغاؤها إال 

مبوافقة طريف العقد 

  املربم

تكون مرنة نظامية وغري 

  نظامية
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تتم التسوية يف   تسوية العقد

العقد يف �اية 

تاريخ التسليم أو 

  االستحقاق فقط

تتم التسوية يوميا 

وتضمن بيوت 

املقاصة بني (التسوية 

  )الطرفني

ال وجود للتسوية 

اليومية بل تتم عند 

  تنفيذ عملية املبادلة

حسب نوع اخليار 

بينما ) حمدد–األورويب (

  )خالل العقد(األمريكي

متطلبات 

  العقد

دفع عالوة حمدودة 

  لهامشوال وجود ل

هامش مبدئي  إيداع

  لدى السمسار

ال وجود للهامش 

  تدفع عالوة أحيانا

ال وجود للهامش دفع 

  عالوة حمددة

Source : Gandgadhar V and Rameshbabu G ; Investment Management , An mol 
Publication PVT ,LTD,2006. 

  

  مخاطر المشتقات المالية: لثالمطلب الثا

 الصرف وأسعار العائد معدالت يف التقلبات خماطر من احلد يستهدف املالية، املشتقات أدوات يف التعامل أن رغم

 الربح احتماالت كذلك تتضمن فهي بالتوقعات ترتبط هي إذ األدوات تلك طبيعة حبكم أنه إال .السلع وأسعار

 يف يتسبب مما حمتملة، غري و هائلة إىل خسائر األحيان بعض يف تؤدي خماطر تتضمن ذا�ا حد يف أ�ا حيث اخلسارة،و 

   .األزمات خلق

 :)60(يف أساسا املشتقات أدوات تواجهها أن ميكن اليت املخاطر تتمثل و

 يف ترجع الين و املشتقات، عقود أسعار يف املتوقعة غري بالتقلبات أساسا املخاطر هذه تتعلق :السوق مخاطر -

 بدوره يؤدي الذي السيولة نقص من املخاطر تلك تنجم قد كما التعاقد، حمل األصول أسعار تقلبات إىل األحيان معظم

 .التدهور هذا استمرار احتمال ضد لالحتياط مشتقات عقود إبرام إمكانية عدم و األصول، بعض أسعار تدهور إىل

 قد الذي التسوية يوم األدىن حدها إىل عليها املتعاقد األصول تصل فقد التسوية، خماطر هناك ذلك جانب إىل

 كلما السوق ملخاطر التعرض احتمال يزيد و .التسوية أساسها على تتم اليت القيمة على يؤثر مما حادة، تقلبات يشهد

 ميكنهم لذلك و واسع، نطاق على البيع و الشراء بعمليات يقومون حيث السوق، صانعي من احتكارية هناك كان

 األمر األسعار، هلذه املستقبلية االجتاهات بشأن املتعاملني توقعات على و املالية األوراق أسعار على أكرب بدرجة التأثري

 .حاد بشكل األوراق تلك بعض أسعار تقلب إىل يفضي قد الذي

 سوق هلا تتعرض قد اليت املخاطر انتقال سهولة و كبرية، بدرجة املالية األسواق ترابط املخاطر هذه من يزيد مما و

 سعر ختفيض اقرتن حيث املكسيك أزمة تداعيات كبري حد إىل ذلك يؤكد و .األخرى املالية األسواق إىل معينة مالية

 اليت األجل متوسطة املالية األوراق أسعار يف متوقع غري حاد باخنفاض 1994 ديسمرب يف املكسيكي البيزو صرف
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 األخرى، املكسيكية املالية األصول أسعار ليشمل االخنفاض هذا امتد و املذكور، العام أواخر يف املكسيك يف أصدرت

 أيضا ليشمل االخنفاض هذا امتد كما األصول، بتلك اخلاصة العقود يف باملتعاملني كبرية خسائر إحلاق إىل أدى مما

 اليت اآلسيوية األسواق يف السندات  أسعار إىل امتداده عن فضال الالتينية، أمريكا دول باقي يف السندات أسعار

 لظروف شامل موضوعي تقييم السوق خماطر من احلد يتطلب و كبرية بدرجة فيها السندات إصدارات تراجعت

 أدائها كفاءة على وكذا لديها السيولة من مناسب أدىن حد على التسوية بيوت حتافظ أن أيضا يتطلب السوق،كما

 .مستمرة بصفة بالتزاما�ا الوفاء على قادرة تكون حبيث و السوق، يف املشرتي و البائع بني كوسيط

 اإلحالل بتكلفة تقدر و العقد، بالتزامات الوفاء على الطرفني أحد قدرة عدم عن تنتج :االئتمانية المخاطر -

 غري البورصات يف انتشارا أكثر املخاطر من النوع هذا يعترب و التقصري حالة يف العقد عن املتولدة للتدفقات السوق بسعر

 اجلدارة بتقييم املنظمة غري البورصات يف املتعاملني اهتمام يقتضي الذي األمر املنظمة، بالبورصات مقارنة املنظمة

 .معها التعامل يتم اليت لألطراف االئتمانية

 بأنشطتها تتعلق تقارير بتقدمي هلا، اخلاضعة البنوك احلالية، املرحلة يف املركزية البنوك من كبري عدد يطالب و هذا

 خمصصات بتكوين البنوك بعض تقوم الرقايب،كما لدورها طبيعيا امتدادا ميثل ذلك أن باعتبار املشتقات، أسواق يف املالية

 .املشتقات يف التعامل لتمويل هلم املمنوحة للقروض العمالء بعض سداد عدم عن الناجتة اخلسائر ملواجهة

 الرقابة و اإلشراف نظم ضعف عن النامجة املخاطر �ا يقصد و ):الرقابية المخاطر(التشغيل  مخاطر -

 عدم عن الناجتة املخاطر كذا و املشتقات، سوق يف املتعاملة املؤسسات من وغريها البنوك يف العاملني على الداخلية

 بالبنك واحد ملسؤول السماح العمل، نظم و الداخلية الرقابة ضعف أمثلة من و.باإلدارة اخلاصة السياسات سالمة

 بني واحد شخص جيمع ال أن الضروري من أنه إذ الوقت، نفس يف املعامالت بتسوية القيام و السمسار دور مبمارسة

 .هلا التعرض ميكن اليت اخلسائر إخفاء و التالعب دون للحيلولة معا، الدورين

 أو العقد صالحية يبطل تنظيمي، أو قانوين لتصرف الراجعة باخلسائر املخاطر هذه ترتبط :القانونية المخاطر -

 هذه مثل .الصلة ذات التصفية ترتيبات أو العقد لشروط وفقا له املقابل الطرف أو النهائي املستخدم أداء دون حيول

 أو .اإلفالس حالة يف للعقد تصفية ترتيب على القدرة عدم أو العقد توثيق كفاية عدم عن مثال تنشأ أن ميكن املخاطر

 من معينة أنواع يف االستثمار املنشآت، على حتظر قوانني وجود أو الضرائب، قوانني يف عكسية أو مناوئة تغريات إدخال

 .األدوات

األدوات  هذه مجيع بني املشرتك العايل املايل الرفع أثر أيضا، املشتقة األدوات خماطر بني من :المالي الرفع أثر -

 أن ميكنهو  أو يبيعها يشرتيها اليت العقود قيمة من %2 حىت أو 5 %األحيان بعض يف % 10 ببساطة يودع فاملستثمر

   .التعاقد حمل األصل باع أو اشرتى أنه لو من أكرب مرات 10 خيسر أو يربح
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  رأي الشريعة اإلسالمية فيهاو  األهمية االقتصادية لعقود المشتقات: رابعالمطلب ال

االقتصادية والتعريج إىل رأي لناحية يف هذا املطلب سنحاول ولو بشكل بسيط إبراز أمهية املشتقات املالية من ا

  .فيها ويف التعامل �ا يف األسواق املالية الشريعة اإلسالمية

  لعقود المشتقاتاالقتصادية األهمية :الفرع األول 

  :)61(ميكن تلخيصها يف عدة نقاط منها  

خماطر تغري  تعد عقود املشتقات أداة جيدة للتغطية ضد:تقديم خدمة التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية -

ومن املؤكد أن التغطية ،ىل شراء مسبق لألصل حمل التعاقدالسعر، أي نقل تلك املخاطر إىل طرف آخر، دون احلاجة إ

                                                                    :جند هي أهم و وظائف أسواق املشتقات، بل أ�ا السبب يف وجود تلك األسواق

من أبرز وظائف عقود املشتقات كذلك ،أ�ا تزود :أداة الستكشاف السعر المتوقع في السوق الحاضر –

املتعاملني عما سيكون عليه سعر األصل الذي أبرم عليه العقد يف السوق احلاضر يف تاريخ التسليم ،لدا يقال أ�ا أداة 

ليه السعر يف السوق احلاضر يف تاريخ التسليم جيدة الستكشاف السعر أي استكشاف املستوى الذي ميكن أن يكون ع

ه ،فعلى ضوء أسعار عقود املشتقات يبدأ سعر األصل يف السوق احلاضر يف التغري مبا يعكس األسباب اليت تظاهر االجتا

  :   العام لتوقعات املتعاملني

التدفقات النقدية  تتيح عقود املشتقات الفرصة لتخطيط :إتاحة فرصة أفضل لتخطيط التدفقات النقدية -  

األصل ،حيث يستطيع طريف التعاقد ختطيط تدفقا�ما املستقبلية بدقة ،و دلك طاملا أن البائع يدرك أن حصيلة بيع 

.                                            كما يدرك املشرتي أن مدفوعاته للشراء هي أيضا على أساس سعر العقدستكون على أساس سعر العقد  

قلنا سابقا أن املضارب حياول حتقيق األرباح من خالل توقعاته بشأن :إتاحة فرص استثمارية للمضاربين -

دلك أنه الطرف .إن سعيه لتحقيق الربح بدخوله طرفا يف العقد يقدم خدمة اجتماعية و إن كان ال يقصدها.األسعار

أو ) الطرف البائع(ترغب فيها األطراف األخرى،أي األطراف اليت متتلك األصل بالفعل  الذي تنتقل إليه املخاطر اليت ال

هذا يعين أنه يزيل عدم التأكد لدى الطرف اآلخر مبا يتيح .حلاجة فعلية إليه) الطرف املشرتي(ترغب يف امتالكه مستقبال 

                                    .                           له فرصة أكرب لرتكيز جهوده يف أمور أخرى 

يتميز التعامل يف أسواق املشتقات باخنفاض تكلفة :تيسير و تنشيط التعامل على األصول محل التعاقد -

املعامالت إىل مستوى يستحيل على األسواق احلاضرة أن تنافسه فيه ،فتكلفة املعامالت لعقد مستقبلي قيمته مليون 

من قيمة العقد،و لتكلفة املعامالت تأثري على سيولة  %  0.01ر ،و هو معدل تكلفة يبلغ  دوال 100تتجاوز  دوالر ال

السوق،إذ جتعل السوق أكثر كفاءة مبا يتيح فرصة أفضل إلبرام الصفقة بسعر قريب من السعر العادل ،كما يساهم 

عليه ،و يرجع ذلك إىل أن املبلغ الذي  التعامل بالعقود يف تنشيط سوق األصل املتعاقد عليه، ودلك بزيادة حجم التداول
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الذي يلتزم  ،و تقل كثريا عن اهلامش املبدئييدفعه املستثمر عند التعاقد ال ميثل سوى نسبة ضئيلة من قيمة الصفقة 

  .                  املشرتي بإيداعه لدى السمسار يف حالة الشراء اهلامشي لألصل من السوق احلاضر

ميزة أخرى لعقود املشتقات هي سرعة تنفيذ االسرتاتيجيات :يجيات االستثماريةسرعة تنفيذ االسترات-

  .االستثمارية،نظرا ملرونتها إضافة إىل سيولتها املتميزة

  المشتقات المالية من منظور إسالمي: الفرع الثاني 

عرض مفهوم اهلندسة املالية ومعرفة مدى ارتباطها باملشتقات املالية واستعراض نتائج وحقائق من الدراسات  بعد

املنظور  للمشتقات نريد دراسة  هذه الدراسة االستعراضية النظريةمن خالل  واملالية،السابقة يف موضوع اهلندسة 

 عملية ميكن النظر إىل .سية املالية مع أحكام الشريعة اإلسالميةاإلسالمي للهندسة املالية، و مدى توافق التطبيقات اهلند

لكن ميكن  ،تأويالت يف صالحيا�ا و حمرما�اكعملية متشابكة التفسريات و ال التمويل اإلسالمي يف اهلندسة املالية

فعندما  ،جديدة يف األسواق مالية أو مع أدوات التصاميم احلالية األدوات املالية املالية التقليدية أن تتكيف مع للهندسة

بشكل واضح أ�ا  اليت ميكن وصفها ميزة خاصة أن حترز مكاسب بالتمويل اإلسالمي، ميكن للهندسة املالية يتعلق األمر

تنمية  يف أمهيتها على الرغم من،الشريعة أو اإلسالمي اليت حيددها القانون كأي من الشروط وابتكارات ال تنته تصاميم

كثري من األخصائيني يرون ،يف التمويل اإلسالمي و غري مشروعة مقبولة عموما ال تزال املشتقات املالية غريالقطاع املايل،

 أن كال من هذين الطرفني لديه كما. و طريقة التداوالت املالية اإلسالمية التقليدية أن هناك هوة كبرية بني املشتقات

  . واألرباح املالية املتداولة مثل الفائدة قضايا هامة يف أساليب خمتلفة

اليت تسببها،حفظت  واألضرار حول املشتقات النقاش العاملي االقتصاد العاملي يف ألحداث األخريةا أثارتا بينما

 من ناحية أخرى، ونظرا لعدم وجود أدوات.أسوأ ما يف األزمة اإلسالمية من املالية املؤسسات الصارمة الشريعة قواعد

 العمالت، وأسعار الفائدة والسلع األساسية، أثارت قدرة املؤسسات املالية يف أسعار التقلبات ضد كافية للحماية

 اإلسالمية من أجل لذا تكافح البنوك،االضطرابات املالية يف املستقبل من أجل البقاء الشكوك حتت �ديد اإلسالمية

   .الدينية اخلالفاتبسبب  يف استخدام اهلندسة املالية فيما يتعلق حتوط تطوير أدوات

إن املقصود من اهلندسة املالية يف املنظور اإلسالمي هو ما يليب مصلحة حقيقية للمتعاملني يف السوق املالية وليس  

وهذا هو ما يؤكد القيمة املضافة لالبتكار، وهو مما مييز اهلندسة املالية من حماوالت . جمرد عقد صوري من العقود الومهية

فاحليل الشرعية ال تدخل حتت مفهوم اهلندسة املالية . نظمة والقوانني واالحتيال على األحكام الشرعيةااللتفاف على األ

مبادئ اهلندسة املالية اإلسالمية يف أربعة مبادئ ؛ اثنان يتعلقان يف  ديدمت حتوقد . املنشودة يف الصناعية املالية اإلسالمية

ميكن أن  الشريعة من اهلندسة املالية إن مفهوم .احلل، واملناسبة: باملنهج  التوازن، والتكامل، واثنان خيتصان:املبادئ 

 فقط ما حيكم ليس فالشريعة. من غري املسلمني، نظرا ملدى لالزدواجية الفريدة يف التشريع بالنسبة للكثريين غامض يكون
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أن  دائما على يقني من ملسلم املتدين ناجيب أن يكو . بني البشر بني اإلنسان واهللا،ولكن أيضا ما ينظم العالقات العالقة

  . )62(املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية هي منه يف عمله اإلجراءات الصادرة

إن قلة الدراسات و البحوث يف هذا ا�ال احليوي من املواطن، متثل عائقا أمام إجياد تربيرات أو أحكام قادرة على 

علماء  ونتيجة لذلك،إن دور. املشتقات املالية مثال يف املعامالت املالية أن توضح موقف الشريعة اإلسالمية يف استخدام

 ملبدأ الرئيسي على الرغم من أنا .وا�الس الفقهاء يبقى معدما يف توضيح كل مالبسات استخدام اهلندسة املالية الشريعة

 هيا هذه احملظورات تعترب. ال املايلمرتبطة با� الشريعة يف نظر حمظورات املخاطر،فهناك تقاسم هو للتمويل اإلسالمي

  :)63(التايل لركائز األساسية لتشريع التمويل اإلسالمي، وميكن تفسريها بإجياز على النحو

  .على القرض معادلة لفائدة مدفوعة الربا اليت فسرت يف الشريعة على أ�ا أمناطمجيع أشكال و  اإلسالم حيرم :الربا حظر- 

 الفقهي شروط من أصعب الغرر إن .موجودة ليست خصائص أو وجوده حمتمل عنصر بيع يعرف بأنه:  الغرر حظر- 

يف جوهره إىل التطبيقات املالية املشبوهة والظروف احمليطة �ا، أو كل أنواع  الغرر يشري.لفهما ىاإلسالمي املستعصية عل

   · .وخيانة األمانة الغش

املقامرة  اجلانب املايل، تنطبق احلال على احتماالت يف.وألعاب احلظ القمار مجيع أنواع اإلسالم حيرم :الميسر حظر- 

  بالسندات أو األرصدة يف عمليات مالية

 مثل من قبل الشريعة غري قانونية اليت تعترب الصناعات يشار �ذا التحرمي إىل متويل: بعض التمويالت االقتصادية حظر- 

    .والقمارو إقامة أماكن الرتفيه  إنتاج حلم اخلنزير
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  ألغراض التغطية والتحوط المالية تقنيات عمل المشتقات:  لثالمبحث الثا

  

إن استخدام املشتقات املالية بالصعوبة مبا كان حيث ال يتم تداوهلا يف كل األسواق املالية وتتطلب الكثري من 

اخلربة  والقدرة على تسيريها من طرف خمتصني يتابعون حمفظتها ويصدرون األوامر اخلاصة �ا مبا يعود على الفائدة على 

 .لتطرق ملختلف تقنيات استخدام هذا النوع من املنتجات اخلاصة اول الذا سنححبسب الغرض من اقتنائها املؤسسة 

  

  )Hedging Strategy (إستراتيجية التحوط: المطلب األول 

 "حبيث أن اخلسائر املتحققة ألحد املراكز جيب أن توازن , املالية فان التحوط يعين أخذ مركزين خمتلفني اإلدارةيف 

خر قصري على املوجود نفسه ونقيضه آيعين اختاذ مركز طويل و :التحوط لذا فان،أرباح املركز األخر "زيادة ونقصانا 

ويعرف التحوط على انه الصفقات اليت يربمها املستثمر  ،فالتحوط أن حتمي نفسك من خماطر تقلبات األسعار السلبية ،

بتواريخ مستقبلية للحد من اخلسائر اليت ميكن أن يتعرض هلا بسبب التغريات العكسية ألسعار السلع أو األوراق املالية 

ق بني التدفقات فانه ينطوي على التكاليف اليت تتمثل يف الفر  ،و�ذا فان التحوط حيقق احلماية للمستثمر ،حمل التعاقد

فالتحوط يتطلب اختاذ قرار أكثر من مركز  ،النقدية للعقد يف ظل التحوط وبني التدفقات النقدية للعقد يف غياب التحوط

مبعىن أخر انه جيب على املتحوطني أن يتخذوا قرارات مناسبة من حيث التوقيت  ،سواء أكان مركزا طويال أم قصريا 

فعندما تتغري األسعار وتزداد املخاطر فيقوم ،يبدؤن عملية التحوط ومىت ينتهون منها أي مىت،املناسب لعملية التحوط

ويشري التحوط إىل اخذ موقع يف املشتقات املالية املتمثلة ،ل اسرتاتيجية التحوط اخلاصة �ماغلب املستثمرين بتعدي

وهذا يؤدي إىل توفري  األسعارنتيجة تقلبات  ويركز مفهوم التحوط على تقليل املخاطر السوقية احملتملة،باهلندسة املالية

ني عامة ومديري يوقد تكون هذا بعد أن أصبح متاحا أمام املديرين املال،خلسائر اليت يتعرض هلا املستثمر احلماية من ا

سواء كانت هذه املخاطرة متعلقة بأسعار األسهم أم  ، أشكاهلا اصة عدة طرق لتقليل املخاطرة بكلاحملافظ االستثمارية خب

فإذا مل يرغب املستثمر يف حتمل , معدالت أسعار الفائدة أم معدالت الصرف األجنيب أو حىت يف اغلب أسعار السلع

ل تلك احد األنواع السابقة من املخاطر فانه يستطيع نقل املخاطرة غري املرغوبة إىل اآلخرين الذين لديهم استعداد لتحم

فاملستثمرون هم أولئك الذين يتصرفون ملخاطر التغريات , املخاطر مقابل مثن حمدد وهو العالوة وحسب نوع العقد

   :)64(وعليه ميكن أجياز ابرز خصائص املتحوطني السعرية حمل التعاقد

 عدم استعدادهم لتحمل املخاطر العالية . 

 أخرىنقل املخاطرة ألطراف الغرض من تعاملهم بأدوات اهلندسة املالية هو  إن . 

  جتنب اخلسارة إىليهدفون . 

  فنية مدروسة إجراءاتيقومون بعملية التحوط على وفق . 
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 عتمدون على اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة . 

قد حتول املخاطر من  أواملالية املشتقة تستعمل لتغري مستوى املخاطرة اليت تتعرض املؤسسات املالية  األدوات إن

يزيد استعماهلا من مستوى املخاطر عندما تستعمل يف عمليات املضاربة لإلفادة من حركة بعض  وأحيانا،طرف ألخر

وتستعمل املشتقات على نطاق واسع وان تأثريها يف العديد من املنشآت يكون كبريا ،لتغريات االقتصادية يف املستقبل ا

  .الوظائف االجتماعية للمستثمر  أهمقات ومتثل عقود املشت, على الدخل

  

 :التحوط بالخيارات إستراتيجيةتطبيق  :المطلب الثاني 

 : )65(باعتماد النموذج الثنائي احلدين للمدة الواحدة وللمدتني اإلسرتاتيجيةسيكون تطبيق هذه 

 األمنوذج انهاملعروف على هذا  The One Period Binomina : (تسعير الخيارات للمدة الواحدة-

يكون للسعر احملدد  أنألنه يفرتض يف املدة الثانية للوقت , يستعمل لتقدير اخليارات الفعلية ومسي بالثنائي أو ذي احلدين

  :ويعتمد هذا األمنوذج على جمموعة افرتاضات هي , قيمة واحدة من قيمتني خمتلفتني

والذي ميثل مدفوعات الفائدة من قبل هذه  (%10)الذي يساويو ثبات املعدل اخلايل من املخاطرة  •

 .الشركات الزراعية اخلاصة على الودائع الثابتة

 .باإلمكان اإلقراض أو االقرتاض باملعدل اخلايل من املخاطرة •

 .ال يوجد ضرائب أو كلف تبادل أو متطلبات هامش •

  .بإمكان املستثمرين استعمال البيع القصري ألية ورقة مالية •

طبيق هذا األمنوذج يف بيئة الشركات الزراعية اخلاصة العراقية، إذ أن استعماله كان وما يزال وحياول البحث ت

 .ة أقتصرا على األسواق املالية الكفم

املعلوم إن أسعار  The Two Period Binominal Model:(تسعير الخيارات لمدتين متعاقبتين -

دائما لالرتفاع أو االخنفاض، والذي حيصل أحيانا أن حيقق سعر األسهم ال تتسم بالثبات النسيب دائما وتكون عرضة 

ومن هنا مت حتديد طبيعة هذه الفقرة لتأخذ هذه املتغريات  ,السهم ارتفاعا يف املدة األوىل مث ارتفاعا أخر يف املدة الثانية

  .سنة 2)(باحلسبان ملدتني زمنيتني 

 املستثمرين كبار) Hedgers  (املتحوطني فئةمتثل   Hedging Portfolio : (حساب محفظة التحوط-       

 يةلعم هبأن بالتحوط ويقصد ،سابقا متخذة مالية كزرا مل حتوطا بيع أو راءش ياتلعم ءجراإل السوق إىل يلجؤون الذين

 قائيةلت ياتلعم ميثل ال هان كما،مستثمرلل املتوقع غري االجتاه يف األسعار حتركات اهإلي تؤدي اليت اخلسائر يللتق أو إلغاء

 ,التحوط ياتلعم ةايو� بداية تأخذ زمنيا حمددة تراراق صنع وكذلك همن طتحو امل موقعلل عميق تفحص بليتط هان بل
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 مبحفظة املخاطرة من اخلالية احملفظة مسيت وقد التحوط يجيةاتاسرت  اعتماد كبري وبشكل يوجب الظروف تغري أن كما

 ذلك ملشرتي اهيلع ءراش تراخيا وبيع مباألسه االحتفاظ ىلع التحوط حمفظة يف االستثمار يةلعم وتقوم , التحوط

 h ماألسه حزمة من نسبة إىل تساوي v  املخاطرة من اخلالية التحوط حملفظة الصافية اجلارية القيمة فتكون , اخليار

 n املباعة ءشراال تراخيا قيمة منيا مطروحا  S السوق يف مهالس سعر يف مضروبا n احلزمة يف ماألسه عدد يف مضروبة

  ).C: )66 شراءال خيار سعر يف مضروبة

  

   التحوط بالعقود اآلجلة والمستقبليات إستراتيجيةتطبيق  :المطلب الثالث

وهناك العديد من ،يعد العقد اآلجل من العقود األساس املستعملة كأداة مناسبة ضد املخاطر املالية املختلفة

والتكاليف والعوائد واملخاطرة املرتبطة �ذا النوع من  اإليراداتاملالية التطبيقية اليت يتم من خالهلا حتديد كل من  األساليب

  :)67(ستعرضها كاآليت نسوف  العقود واليت

  .يف السعر املستقبلي  األسهموالذي يساوي عدد العقود عدد : في المركز الطويل اإليراد- 1

  .عدد العقود عدد األسهم يف العقد السعر احلاضر التكاليف: التكاليف في المركز القصير-2

  .اإليراد عدد العقود عدد األسهم األسعار اآلنية: اإليراد في إستراتيجية المركز القصير- 3

  .التكاليف عدد العقود عدد األسهم األسعار اآلجلة:  التكاليف في إستراتيجية المركز الطويل- 4

  :يتم حسا�ا بالعالقة التالية: الربحية - 5

                                   سعر السهم في بداية المدة -خر المدة  سعر السهم في آ) =   االستثمار/العائد (الربحية

  الفعلي للهامش المستوى

 :يتم حسا�ا بالعالقة التالية : المخاطرة -6

المخاطرة
ش

 22 )
1

( × االحنراف : سيقما  اهلامش ،: ش حبيث              الرحبية  

  تنخفض خماطر االستثمار يف العقود اآلجلة بزيادة اهلامش الفعلي  

ميكن :تحليل استعمال العقود اآلجلة كأداة للتحوط من مخاطر االقتراض بأسعار الفائدة المرتفعة  -

لة بالبحث من التغريات اليت ميكن أن تطرأ على أسعار استعمال العقود اآلجلة كأدوات حتوط حلماية الشركات املشمو 

إذ إن اخنفاض أسعار الفائدة على القروض اليت حتتاجها الشركات يعين اخنفاض تكاليفها ومن  ,الفائدة يف األسواق املالية

وعلى النقيض من ذلك يعين ارتفاع أسعار الفائدة على القروض اليت حتتاجها الشركات ارتفاع  ,مث سهولة احلصول عليها
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التحوط  إسرتاتيجيةلذلك فإن سعي الشركات املشمولة بالبحث باجتاه اعتماد  ,تكاليفها ومن مث صعوبة احلصول عليها

 .للحد من التغريات يف أسعار الفائدة على القروض

أسواق املستقبليات للسلع هي مؤسسات قائمة على العضوية غري  إن:المستقبليات إستراتيجية التحوط ب-

بقاعة  األعضاء، ويتداول   لألشخاص،والعضوية متنح عادة  األعضاءهادفة للربح وكل سوق حيدد عددا معينا من 

ومتويل السوق يتم عن  مقابل عمولة األعضاءيتداولون عن طريق السماسرة  فإ�م األعضاءالسوق بشكل مباشر أما غري 

وكذلك تكاليف املعامالت اليت تفرضها السوق على املتعاملني، ويتوجب على   طريق املستحقات والضرائب على األعضاء

كل عضو تلبية معايري املسؤولية املالية واملركز االئتماين والسمات الشخصية،والسوق هي منظمة ذاتيا فاألعضاء ينتخبون 

على تطبيق القواعد وتشكيل اللجان وتوظيف العاملني وانضباط األعضاء  اإلشرافطة ا�لس الذي حيظى بسل

  .)68(تتداول أيضا يف سوق نشطة مثل باقي السلع األخرى) Seats(واليت تسمى مقاعد اخل،وعضوية البورصة...

  :واجلدول التايل يوضح أسعار املقاعد يف البورصات األمريكية 

  تحدة األمريكيةفي بعض بورصات الواليات الم) العضوية(مقاعدتداول ال أسعاريوضح ) : 6(جدول رقم 

  االسعار   البورصة 

  $ CME 585000 بورصة شيغاغو التجارية 

  $ CBOT  625000جملس شيغاغو التجاري 

  $ NYMEX  500000بورصة نيورك التجارية 

  $ CSCE  140000بورصة القهوة والسكر والكاكاو

  $ NYCE  86000بورصة نيورك للقطن

Source :Kolb,Robert W,Understanding Futurs Markets,5ed,UK, Blackwell Publishers       
                     1997,P4 .                             

 أو طويل مركز( املستقبليات سوق يف حمدد مركز اختاذ خالل من يكون األجنيب للصرف املستقبلية بعقد التحوط إن

 ويتم،األساسي املوجود يف للمتحوط النقدي املركز له يتعرض الذي التأكد عدم أو املخاطرة من التحوط ميكن إذ )قصري

 واليورو الربيطاين والباوند الكندي والدوالر يلااألسرت  يف الدوالر واملتمثلة العامل يف الرئيسة العمالت على املستقبلي التعاقد

 تاريخورة د على املستقبلي العقد تاريخ ويعتمد األمريكي، والدوالر املكسيكي والبيزو الياباين والني السويسري والفرنك

 إن ،العقد قيمة من 0.01 %- %0.05  بني ما وحاترت  الطرفني على جدا قليلة عملة السوق مسسار ثابتة ويفرض

 لتحوط حمدد وبتاريخ حمدد بسعر حمددة لعملة معني مبلغ استالم هلا يتيح للعملة مستقبلي عقد راءبش تقوم يتال الشركة

 اليت العملة ميثل )طويل مركز( مستقبلي عقد تشرتي أن يف الشركة ترغب فقد ، أجنبية وبعمالت املستقبل دفعات
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 ، مدفوعا�ا تسديد �دف الوطنية بعملتها املبلغ تثبت فأ�ا العقد �ذا وباحتفاظها ، القريب باملستقبل ستحتاجها

 على عكسيا تدر ي أحيانا إنه إال الصفقات رة ملخاط التعرض من خيفض أن ميكن للعملة املستقبلية عقد أن من وبالرغم

 من أعلى العقد �اية يف يكون أن ميكن للعملة عليه املتفق املستقبلي السعر فأن مدفوعا�ا الشركة حوطت فإذا ، الشركة

  .)الوقت عرب العملة تناقصت إذا( باملستقبل للعملة احلاضر السعر

  

  التحوط بعقود المبادالت  إستراتيجيةتطبيق  : المطلب الرابع

سندات قرض بسعر فائدة ثابت، بينما  إصدارعلى  األوىلتكون مبادلة أدوات الفائدة بني شركتني ، تعمل الشركة 

عقد مبادلة، حبيث  إبراموهنا تستطيع هاتان الشركتان  (FLOATING) تلتزم الشركة الثانية بدفع سعر فائدة عائم

يبقى كل  أنالفائدة العائمة بينما تدفع الشركة الثانية الفائدة الثابتة عند وجود الرغبة هلما بذلك على  األوىلتدفع الشركة 

 .عقد املبادلة إبراممنهما ملتزمة بتنفيذ تعاقدها قبل 

الفانيليا (النوع األكثر شيوعا يف املبادالت هو مبادلة أسعار الفائدة : آليات عمل مبادالت أسعار الفائدة-

حبيث يوافق الطرف األول على أن يدفع للطرف اآلخر تدفقات نقدية تساوي الفائدة بسعر ثابت مقرر مسبقا ) السادة

قت يدفع الطرف ويف يف نفس الو ) أي مبلغ يستخدم فقط ألغراض حساب الفائدة (دين ومهي أو اعتباري  أصلعلى 

س األصل الومهي عن نفس الفرتة األول على أن يدفع للطرف الثاين تدفقات نقدية تساوي الفائدة بسعر معوم على نف

موعيت تدفقات الفائدة النقدية واحدة وميكن أن يرتاوح عمر املبادلة بني عامني كون عمالت جمعتربة يف احلساب ، وتامل

  .)69(سنة 15و

يف العديد من اتفاقات مبادالت أسعار ) العائمة(نسبة الفائدة املعومة  إن:لبنوك في لندن سعر الفائدة في ا-

الذي ميثل سعر الفائدة املعروض بواسطة  London Interbank Office  (LIBOR)الفائدة حتدد بوساطة

لشهر واحد هي نسبة الفائدة املعروضة إليداعات  (LIBOR)الشركات لإليداعات من الشركات األخرى حيث إن 

تضاف  الغالبلثالثة شهور تعين نسبة الفائدة املعروضة إليداعات ثالثة أشهر وهكذا، ويف  (LIBOR)الشهر الواحد و

 إليهامضافا  (LIBOR)فمثًال هناك قرضًا بنسبة فائدة حمدد بـ  (LIBOR)نسبة الفائدة احملدد بـ  إىلنسبة مئوية 

،يتغري هذا  :(LIBOR)حمددة للـ  أخرىمدد مقدارها ستة شهور أو أية مدة  إىلفعندها يقسم عمر القرض  (0.6%)

  .السعر باستمرار مع تغري الظروف االقتصادية 

  :مها  أساسينييف حتويلني  ألسعار الفائدة  يتم استخدام عقود املبادلة

ميكن لشركة ما أن تستخدم املبادلة من أجل حتويل قرض بسعر فائدة ثابت نفرض مثال :  ل التزام ماتحوي-

 %0,01نقطة األساس الواحدة تساوي (أساس نقطة 80 زائد LIBOR مليون دوالر رتبت الشركة اقرتاضه ب 100
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جمموعات من التدفقات النقدية بعد دخول الشركة األخرى يف املبادلة فانه ستوجد ثالث   LIBOR+0,08ولذلك فان السعر هو 

  :تتمثل يف 

  .إىل مقرضيها اخلارجيني   LIBOR+0,08أن تدفع -

  .وفقا لشروط املبادلة  LIBORأن حتصل على -

  .مبوجب شروط املبادلة  %5أن تدفع - 

وبذلك فان الشركة  %5,8وجمموعات التدفقات النقدية الثالثة يكون صافيها هو سداد سعر فائدة صايف قدره

 80زائد  LIBORاألوىل ميكن للمبادلة أن يكون تأثريها هو حتويل السلفيات أو املبالغ املقرتضة بسعر عائم هو سعر 

  . %5,8نقطة أساس إىل مبالغ مقرتضة بسعر فائدة ثابت هو 

الشركة األوىل متلك  ن أن تغري وحتول طبيعة أصل ما ، فمثال نفرض أنإن املبادالت أيضا ميك:تحويل أصل ما-

على مدى ثالث سنوات املوالية ، بعد أن تدخل هذه الشركة يف  %4,7مبيون دوالر عائدها 100سندات بقيمة 

  :املبادلة يكون لديها ثالث جمموعات من التدفقات النقدية 

  .عوائد على السندات %4,7تقوم بتحصيل - 

  .مبوجب شروط املبادلة  LIBORتقوم بتحصيل - 

  .مبوجب شروط املبادلة %5وتدفع - 

نقطة أساس وبذلك فان  30ناقص  LIBORوحمصلة هذه ا�موعات الثالث تدفق سعر فائدة إىل الداخل هو 

  .نقطة أساس 30ناقص  LIBORإىل أصل يكسب  %4,7حتويل أصل ذو عوائد 

رض أن الشركة قرض بعملة أخرى ولتوضيح ذلك نف إىلفيتضمن حتويل قرض بعملة ما أما مبادالت العمالت 

  :ل املوايلني خمتلفتني كما هو موضح يف اجلدو والثانية لديهما قرضني بعملتاألوىل 

  ح حركة مبادلة عمالت بين شركتين يوض) 7( مجدول رق

  اإلسترلينيالجنيه      الدوالر       البيان

  األوىلالشركة 

  الشركة الثانية

8% 

10% 

  11,6% 

    12%  

المخاطر والمحاسبة  إدارةأنواعها ،استخدامها في –المشتقات المالية مفاهيمها ،طارق عبد العال حماد:  المصدر

  .236،ص2011عنها،الدار الجامعية ،اإلسكندرية مصر ،
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ويالحظ من اجلدول أعاله أن الشركة األوىل ذات اجلدارة االئتمانية املرتفعة يعرض عليها سعر فائدة موايت بدرجة 

 %2أكرب يف العملتني وكذلك نالحظ الفرق بني أسعار الفائدة املطروحة على الشركتني يف السوقني فالشركة الثانية تدفع 

وعليه فالشركة .فقط أكثر يف سوق اجلنيه اإلسرتليين %0,4ريكي وتدفع أكثر من الشركة األوىل يف سوق الدوالر األم

وعندما تريد الشركة األوىل ، األوىل تتمتع مبيزة نسبية يف الدوالر األمريكي والشركة الثانية مبيزة نسبية يف اجلنيه اإلسرتليين

، ويكون تأثري املبادلة هو حتويل سعر  ملةاالقرتاض باإلسرتليين والثانية بالدوالر يكون موقفا مثاليا حلدوث مبادلة ع

سنويا بالنسبة للشركة األوىل وهذا جيعلها أفضل  %11يبلغ  إسرتليينسعر فائدة  إىلسنويا  %8الفائدة الدوالري البالغ 

، وباملثل تقوم الشركة الثانية بتبادل قرض  اإلسرتليينأسواق  إىلسنويا مما لو اجتهت مباشرة  s%0,6حاال مبقدار 

 إىلمما لو اجتهت مباشرة  %0,6فيكون حاهلا أفضل بنحو  %9,4بقرض دوالري بسعر  %12بسعر  باإلسرتليين

سنويا على تدفقاته  %1سنويا على تدفقاته النقدية الدوالرية وخيسر  %1,4أسواق الدوالر ويكسب الوسيط املالية 

    .)70(سنويا %4ويكون املكسب الصايف  باإلسرتليينالنقدية 
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  وعالقتها باألزمات الماليةأسواق المشتقات المالية : رابعالمبحث ال

  

معينة  أسواقتتداول املشتقات املالية كغريها من املنتجات املالية يف األسواق املالية ولكن ما ميزها هو ختصص 

للتداول �ا وبالتايل توفر ملستعملي املشتقات املالية املكان املناسب الذي جيدون فيه ما حيتاجون من خمتلف عقود 

  .املشتقات املالية حسب حاجتهم

  

  المشتقات  أسواقأنواع : المطلب األول

  األسواق العادية للمشتقات المالية:الفرع األول

  :خالل نوعني من أسواق املالداول املشتقات املالية من يتم ت

 وط التعامل يف عقود املشتقات  بالسوق اآلجل للبورصة ، وتتسم بتوحيد شر  أيضاتعرف : السوق المنظمة

لعدد عقود املضاربة الذي ميكن أن حيوزه الزبون الواحد فيما  األقصىاملتعلقة بالتسليم والتسوية واحلد  كتلك

بتنظيم سيولة العقود وتتضمن تكون جمهزة بغرفة مقاصة تسمح نظمة أن السوق امل إىل إضافةيتصل بكل أصل ، 

 إىل 3خماطر الطرفني ،وتتحقق هذه التغطية من خالل هامش مبدئي ميثل نسبة من قيمة العقد ترتاوح بني  تغطية

من طرف متعاملني معتمدين حتكمهم قواعد  إالالسوق  هتودع لدى غرفة املقاصة ، وال يتم التعامل يف هذ 5%

 .)71(التداول احملددة من طرف هذه البورصة 

 تعترب هذه  إذعكس النوع األول ، هذه السوق حتكمها عمليات غري منظمة ،  : السوق غير المنظمة

العمليات األكثر تغريا للنظام املايل الدويل ، حبكم عدم خضوعها ألية رقابة وال هامش ضمان وال متلك غرفة 

ا كل أنواع املشتقات كالعقود اآلجلة ،العقود املستقبلية ، اخليارات واملبادالت مقاصة ، تتداول يف مقصور�

ا بشكل مشرتك بني الطرفني املعنيني أي حسب إراد�ما ويعد ،حبيث تكون هذه العمليات غري منطية يتخذ قراره

  .ذلك اجيابيا بالنسبة للمتدخل اليت تعترب العملية على مقاسه،ولكن بصفة عامة تعترب حالة سلبية
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  األسواق الخاصة بالمشتقات المالية :الفرع الثاني

ريا يف السنوات األخرية مقارنة بباقي أسواق عرف تطورا كبسوق املشتقات املالية هو سوق فرعي من أسواق املال 

بدأ التعامل �ا ألول مرة يف سوق مال شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية ، بعدها  إذاملنتجات املالية األخرى ، 

شهدت أسواق املشتقات املالية توسعا هائال يف الواليات املتحدة األمريكية منذ السبعينيات من القرن املاضي ، حيث مت 

يف أوروبا وآسيا يف الثمانينات وأمهها وبعدها انتشرت هذه األسواق  1972يف عام  FMIسوق النقدي الدويل  إنشاء

يف فرنسا عام   ،والسوق الدويل اآلجل 1982الذي أنشئ يف لندن عام  LIFFسوق لندن الدويل للمستقبليات 

  ،1985، أما يف آسيا فظهرت السوق الدويل لتبادل املستقبليات يف طوكيو عام  1986

 سوق غري منتظمة هي عقود آجلة على أسعار الصرف حيث  إن أول نوع من املشتقات املالية اليت مت تداوهلا يف

كانت كثرية االستعمال ومفيدة جدا ملستعمليها ، لكن تطورها اصطدم مبخاطر القروض وغياب السيولة اليت ميزت 

ية األسواق غري املنظمة ،وعليه كان البد من إنشاء غرف للمقاصة تنظم هذه األسواق وتعطي دفعة لتطوير املشتقات املال

ارتفعت  1959ماليني عقد عام  4، وبعدها زادت أحجام التداول يف املشتقات على املستوى الدويل فبعد أن كانت 

يري من وحاليا تقدر مبئات املال 2002أكثر من مليار ونصف عقد عام  إىللتصل  1981مليون عقد عام  100 إىل

  .جنبية األخرىالعقود ومبالغ بآالف املليارات من الدوالرات والعمالت األ

  

  أهم أسواق المشتقات المالية وأحجام التداول فيها: المطلب الثاني

بعد التوسع اهلائب الستخدام املشتقات املالية من طرف املتعاملني االقتصاديني من مؤسسات ، إىل بنوك إىل 

غالبا غايتهم املضاربة وأحيانا وسطاء ، حبيث كل طرف يهدف إىل حتقيق غاية معينة من استخدامها  فالوسطاء والبنوك 

إىل التحوط ضد خمتلف املخاطر اليت تتعرض ) اإلنتاجية ، التجارية ، اخلدمية(االستثمار فيها ، بينما �دف املؤسسات 

وهلذا كبه سامهت خمتلف أسواق املال وخاصة البورصات يف توفري هذه املنتجات املالية ملستخدميها بشروط / نشاطها 

  .توفر احلاجات املطلوبة من املشتقات وخصائص معينة

  أهم أسواق المال الخاصة بالمشتقات المالية : الفرع األول 

ترتكز أهم وأكرب أسواق املشتقات املالية يف الواليات املتحدة األمريكية حبيث أصبحت بعض البورصات 

ولكن من ناحية أحجام التداول  ،هذا من ناحية التخصصمتخصصة بشكل كبري يف املشتقات املالية كبورصة شيغاغو 

نوع من  15فهناك صعود لبعض الدول يف عدد املنتجات اليت تتداول يف أسواقها كجنوب إفريقيا مثال وصلت إىل تداول 

  .والشكل البياين املوايل يوضح ذلك أنواع من املشتقات املالية ، 4عكس بورصة شيغاغو  2016املشتقات املالية سنة 
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 يوضح عدد أنواع المشتقات المالية المتداولة في أهم أسواق المشتقات المالية العالمية ):7( الشكل رقم

 

Source : WFE IOMA 2016 derivatives report,April 2017 , https: www.world-

exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics#IOMA,consulté  
le 07/02/2018,P5. 

  

https://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics
https://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics
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  أهم إحصائيات تداول المشتقات المالية في األسواق العالمية: الفرع الثاني 

٪ يف  2.2كانت هناك زيادة بنسبة   لقد: )حسب المناطق عدد العقود المتداولة(من حيث حجم النشاط -

عقد مليار  15.5مليار خيار و  9.4(مليار  24.9حيث بلغ إمجايل العقود املشتقة ، 2015عام حجم التداول يف 

، الذي كان عام الذروة من حيث حجم التداول ، فقد ارتفع إمجايل حجم التداول  2011وباملقارنة مع عام  ،)آجل

على الصعيد ، و ٪ على مدى السنوات اخلمس املاضية 2.2قدره ٪  وهو ما ميثل معدل منو سنوي متوسط  9.4بنسبة 

٪ و  6.7بزيادة (أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا  كان هناك ارتفاع يف حجم التداول يف األمريكتني ومنطقة اإلقليمي

كانت هناك كما ،)٪ 5.5بنسبة (واخنفاض يف حجم التداول يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  )2015٪ عن عام  7.8

زيادة يف كميات التداول املتداولة عرب مجيع خطوط اإلنتاج باستثناء مشتقات األسهم واملشتقات األخرى اليت شهدت 

شهدت أحجام املشتقات السلعية أعلى معدل  على التوايل،2015 ٪ اخنفاضا يف حجم التداول يف عام 1.1٪ و 11

ارتفعت أحجام  2016العقود املتداولة يف عام  ، أمامليار 6.8مع أكثر من   2015٪ يف عام 27.5منو بلغ 

  .2016م ٪ على التوايل يف عا 10.4٪ و  5.5ومشتقات أسعار العمالت املتداولة بنسبة 

 2016إلى  2005اجمالي تداول أحجام المشتقات من  يوضح) :  8(الشكل رقم

  

Source : WFE IOMA 2016 derivatives report,April 2017 , https: www.world-

exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics#IOMA,consulté  
le 07/02/2018,P6. 

https://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics
https://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics
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حيث نالحظ أن هناك من أنواع العقود ): عدد العقود المتداولة حسب أنواعها(من حيث حجم النشاط  -

خطر أسعار الفائدة عكس عقود تغطية مثل عقود تغطية  2015مقارنة بسنة  2016ما ازداد حجم تداوهلا يف سنة 

  :خطر األسهم فاخنفضت ، كل ذلك موضح يف اجلدول املوايل

  )ماليين العقود(عدد مشتقات البورصة المتداولة في جميع أنحاء العالم يوضح : )8(رقم الجدول

  

2015 

           
   

2016 

  

% change 

  % of total   % of total  

  2015    2016    

(asset class) 

  

(overall) 

 

              

Single Stock Options  3 499   3 328 -4.9%  30% 13%  

Single Stock Futures  1 001   848 -15.3%  8% 3%  

Stock Index Options  3 741   2 765 -26.1%  25% 11%  

Stock Index Futures  2 753   2 552 -7.3%  23% 10%  

ETF Options  1 557   1 671 7.3%  15% 7%  

ETF Futures  2   2 0.6%  0.02% 0%  

Total Equity  12 553   11 167 -11.0%    45%  

STIR Options  341   374 9.9%  11% 2%  

STIR Futures  1 339   1 390 3.8%  40% 6%  

LTIR Options   227   207 -8.5%  6% 1%  

LTIR Futures   1 361   1 475 8.3%  43% 6%  

Total Interest Rates   3 267   3 446 5.5%    14%  

Currency Options  467   650 39.3%  18% 3%  

Currency Futures   2 115   2 199 4.0%  82% 9%  

Total Currency   2 581   2 850 10.4%    11%  

Commodity Options  238   255 -7.2%  4% 1%  

Commodity Futures  5 154   6 621 28.5%  96% 27%  

Total Commodity   5 392   6 876 27.5%    28%  

Other Options  157   158 0.5%  25% 1%  

Qther Futures  470   462 -1.7%  75% 2%  

Total 'other'   627   620 -1.1%    2%  

Grand Total  24 420   24 958 2.2%       

Source : WFE IOMA 2016 derivatives report,April 2017 , https: www.world 

exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics#IOMA,consulté  
le 07/02/2018,P9. 

  

http://https: www.world exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics
http://https: www.world exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics
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  مالية وعالقتها باألزمات الماليةالمشتقات ال: المطلب الثالث

  المشتقات المالية واألزمات المالية : األولالفرع 

التذبذبات يف أداء جممل املتغريات املالية يف اإلصدار والتسعري لألوراق املالية ويف مقدمتها  إىليشري مفهوم األزمة املالية 

األسهـم والسندات، وشهادات الودائع املصرفية، ومعدل الصـرف على املستوى اجلزئي والكلي األمر الذي يستلزم فرتة 

  .)72(طويلة يف تقدير الظواهر اخلاصة �ا وتفسريها

محلت النظريات املفسرة لألزمة املالية مضامني خمتلفة بني اإلشارة للذعر املايل نتيجة انكماش فعاليات النشاط 

االقتصادي أو بسبب اال�يار يف سوق األسهم نتيجة ظهور فقاعة يف أسعار بعض املوجودات املالية أو بسبب ا�يار يف 

 بعض التوازنات االقتصادية يتبعه ا�يار يف عدد من معدالت سعر الصرف يتجسد يف اضطراب حاد ومفاجئ يف

عند احنسار سيولة   أزمة مصرفية إىلاملؤسسات املالية ومتتد أثاره إىل القطاعات االقتصادية وقد صنفت األزمة املالية 

اإلشاعات  البنوك التجارية بسبب إفراطها يف منح االئتمان وبلوغها مستوى العجز عن تلبية سحوبات املودعني وبسبب

وأمام ضعف قدرة البنوك التجارية عن �يئة سيولة نقدية كافية لتلبية تلك السحوبات حتصل حالة الذعر املايل اليت تؤدي 

الذي يضطرها لالقرتاض من البنوك األخرى ويف حالة تعذر ذلك يتدخل  األمرعجز البنوك عن توفري سيولة كافية  إىل

إذ مل تسجل الوقائع االقتصادية .األزمةض إلنقاذ البنوك وتوفري السيولة الكافية حلل البنك املركزي كملجأ أخري لإلقرا

بسبب القيود امللزمة على رأس املال والتحويالت وأصبحت  اخلمسينات والستيناتاألزمات املصرفية إال نادرا يف عقود 

ووسائل متويل االئتمان يف ظل أنظمة االبتكار يف أدوات  إىل األسباب، وتعود السبعيناتأكثر انتشارًا منذ عقد 

، يف مثل السيولة، اليسر، الربحمدفوعات إلكرتونية متطورة سامهت على جتاوز البنوك التجارية لبعض املؤشرات الرقابية 

ت يرافق ذلك عدم االلتزام مبعايري جلنة بازل بشكل سليم والسيما البنوك يف الدول ذا .)73(حماولة الخفاءها املركز املايل

متويل االئتمان واليت  وحدود كفاية رأس املال وضوابطالقوة االقتصادية الكبرية واملتعلقة بتطبيق األنظمة الرقابية واملصرفية 

تصنيف الدول  إىل  (*)"لجنة بازل"الذي قاد  األمر. ضمان استقرار القطاع املصريف وخباصة البنوك التجارية إىل�دف 

:  جمموعة الدول ذات املخاطر املنخفضة األوىل:)74(وفقًا لدرجة املخاطرة االئتمانية كل من خالل مؤشراته ومبجموعتني

تسهيالت  إجراءمع الدول اليت عقدت  إتفاق مع صندوق النقد الدويل بشأن " جلنة بازل"وتضم الدول األعضاء يف 

يا، النمسا، الدمنارك، فنلندا، اليونان، أسليندا، نيوزلندة، النرويج، الربتغال، أسرتال(: ائتمانية خاصة، وتشمل على

  .األوىلوتشمل كل دول العامل ما عدا الدول يف ا�موعة : والثانية جمموعة الدول ذات املخاطر العالية. )السعودية، تركيا

املالية لألسواق كاألسهم والسندات  األوراق أسعارهبوط حاد يف  إىلتعود جذورها ف أما أزمة األسواق املالية

وغريها من األدوات وهو ما يطلق عليه بأزمة الفقاعة ، سامهت بإنضاجها عمليات االندماج واالستحواذ يف األسواق 

املالية يف ظل سهولة حركة رؤوس األموال وتكاملها وانتشار مبدأ املضاربة بشكل واسع يف إطار االستثمار احملفظي 

الساخنة من بلد ألخر األمر الذي عجل  األمواليوازي ذلك السرعة يف تدفق  ،ملكاسب بأقل مدة ممكنةلتحقيق أقصى ا

تتحقق عند هجمات املضاربة يف عملة بلد ما بشكل  وإن أزمة العملة. يف نشوب األزمات وانتقاهلا بني أسواق املال
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زي الستخدام جزء من احتياطياته من النقد األجنيب هبوط حاد يف قيمة العملة، األمر الذي يدعو البنك املرك إىليدفع 

وهناك منطني ألزمات العملة، أحدها ذات طابع تقليدي تبلغ ذرو�ا بعد أمد من اإلفراط يف اإلصدار .للدفاع عنها

 النقدي �دف متويل اإلنفاق ليتمخض عنه ارتفاع األسعار واخنفاض القيمة احلقيقية للعملة وأزمة العملة ذات الطابع

 إىلاجلديد غالبًا ما يكون بسبب حصول مضاربات على العملة وتذبذب أسعار صرفها يف األسواق املالية ، ميتد تأثريها 

  .)75(املالية فتكاً يف النظام املايل األزماتالقطاعات االقتصادية بأسرها وهي أشد 

من هذه اخلصائص توفر    من األمهية تتميز األسواق املالية ذات الكفاءة العالية بوجود خصائص على درجة كبرية

نتائج تطبيق مقررات بازل  متثلت )76(واخنفاض عموالت الوساطة   توفر املعلومات،   العمق،   استمرارية السعر،   السيولة،

املصريف   استقرار العمل على بينها العادلة فيما حلفاظ على شروط املنافسةاالبنوك و  على النظام املصريف بضمان سالمة 2

 واقتصارها الدول بني ما متييز كل مع إلغاء فيها، تنشط اليت البلدان خمتلف بني متكافئة تشريعات وأنظمة املايل يف إطارو 

إدارة  توسيعو الداخلي لالئتمان طرق التقييم عرب للبنوك املال رأس ختفيض من االستفادة ترعى اليت املخاطر على فقط

 إمكانياتفتتمثل بتناسبها مع  السلبية اإلفرازاتأما ،املستحدثة بقصد توفري السيولة  األدوات عند تطبيق املخاطر

وتقنيات البنوك الكبرية وإغفاهلا ظروف البنوك يف الدول املتخلفة بسبب غياب البيئة املالئمة هلا واملأخذ الكبري يف هذه 

 .التطبيق أألمر الذي حيد من فاعليتها ويزيد من تكاليف التمويل  إلزاميةالقواعد غري 

مالية جديدة تعتمد  أدواتمن خالل التوسع يف 2008ويظهر اثر املشتقات املالية يف أزمة الرهن العقاري عام 

لشركات والسندات الصادرة على البنوك وا األسهم أسعار ال�يارعلى الثقة يف حتقيق مكاسب يف املستقبل ونظرًا 

املالية نتيجة لتزاحم اجلميع على تصفية مراكزهم فاخنفضت  األسواقذعر يف  واندلعاالستثمارية ا�ارت قيمة املشتقات 

يف الوقت الذي يرتكز أهداف هذه املشتقات على مواجهة  األسواقشلل هذه  إىلاخنفاضًا كبريًا أدى  األسواقمؤشرات 

  ..املخاطر اليت ميكن أن حتدث

يف محاية البنوك من الضغوط االئتمانية اليت تعرضت هلا جرّاء األزمة املالية العاملية يف عام  2فشلت مقررات بازل  

 .، األمر الذي جعل بعض االقتصاديني يشككون يف االفرتاضات الضمنية اليت يقوم عليها إطار هذه املقررات2008

تيّا ضد األزمات املاليـة ذامن خالل حتصني البنوك » 3بازل «اتفاقية قواعد املصريف يف  إطار  القطاع والدعوة  إلصالح

يف املستقبل، وبالتغلب مبفـردها على االضطرابات املالية اليت من املمكن أن تتعرض هلا من دون مساعدة أو تدخل البنك 

 املال رأس متطلبات زيادة إىل 3 بازل اتفاقية مبوجب املقرتحة اإلصالحات و�دفاملركزي أو احلكومة قدر ما أمكن، 

 نظام حيث يسمح الدورية، االقتصادية التقلبات خالل اخلسائر حتمل له يتسىن حىت املصريف جودته يف القطاع تعزيز وإىل

عرب ). 3)(2(وكما هو موضح باجلدولني  وملدة مثان سنوات البنوك على مراحل زمنية أموال رؤوس بازل اجلديد بزيادة

أصوهلا  من 4.5% ويعادل احملتفظ �ا واألرباح املدفوع املال رأس من ، يتألف أساسي مال االحتفاظ برأس البنوك إلزام

 2.5 %ويعادل أسهم عادية يضم منفصل جديد احتياطي وتكوين. 2بازل  اتفاقية وفق 2%نسبة عن بزيادة حبد أدىن

 إىل املستقبلية الصدمات به ملواجهة حتتفظ الذي املمتاز املال رأس كمية بزيادة البنوك أي وجوب قيام األصول، من
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 توزيع يف تفرض على البنوك قيوداً  أن املالية للسلطات اخنفاضها ، ميكن حالة وىف 7% نسبة أضعاف ليبلغ ثالث

 احلايلاإلمجايل  املال رأس من األول املستوى معدل ملوظفيهم، مع رفع املالية املكافآت أو عند منح املسامهني على األرباح

 هذه املعايري لتطبيق الزمنية املدة أن إال املال رأس كفاية معدل يف الشرحية الثالثة احتساب وعدم 6%  إىل  4% من

  2019 . تستمر حىت عام

  :IIIالتحوط وفق مقررات بازل  مال ورأس المال رأس متطلبات يوضح:)9(جدول رقم

  أمجايل رأس املال  األولرأس املال الشرحية   حقوق املسامهني للشرحية  

  %8  %6  %5،4  األدىناحلد 

    %5،2    رأس مال التحوط

    %5،2-%0    مال التحوط رأسحدود  

  III 7%  5،8%  5،10% رأس املال التحوط بازل+ األدىناحلد 

  II  2%  4%  8%بازل 

Source:Basel Committee on Banking Supervision Basel III: A global regulatory framework 
for more resilient banks and banking systems, Bank for International Settlements , Basel, 
Switzerland, June 2011 ,p64                                    

  IIIمراحل تنفيذ مقررات بازل يوضح :  )10(جدول رقم 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

 لنسبة رأس املال من حقوق املسامهني األدىناحلد    3.50% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

 رأس مال التحوط      0.63% 1.25% 1.88% 2.50%

 رأس مال التحوط+حلقوق املسامهني  األدىناحلد    3.50% 4.00% 4.50% 5.13% 5.75% 6.38% 7.00%

 1لرأس مال الفئة  األدىناحلد    4.50% 5.50% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

 رأس املال إمجايلمن  األدىناحلد    8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

 التحوط رأس مال+دىن إلمجايل رأس املالاحلد األ   8.00% 8.00% 8.00% 8.63% 9.25% 9.88% 10.5%

Source :Rustom Barua, Fabio Battaglia, Ravindran Jagannathan, Jivantha Mendis and Mario 
Onorato,basel3 what’s new ?business and technological Challenges, Algorithmics, an IBM 
Company,2010,p32. 
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  :)77(تتلخص أسباب األزمة املالية العاملية احلالية نتيجة األيت     

  احلقيقياالنفصام بني االقتصاد املايل واالقتصاد. 

 التوسع الكبري يف منح القروض من املصارف االستثمارية بشكل خاص دون وجود الضمانات الكافية. 

 الفساد اإلداري املتفشي يف الشركات واملصارف االستثمارية. 

  انعدام الرقابة واإلشراف الكايف على املؤسسات املالية املتخصصة وبالتحديد شركات االستثمار يف منح القروض

دار السندات، يف الوقت الذي ختضع فيه املصارف التجارية إىل رقابة البنوك املركزية من حيث االلتزام وإص

 .بشروط احملافظة على مالءة رأس املال كما تشري اتفاقية بازل، فإن شركات االستثمار ال ختضع ملثل هذه الرقابة

 ن حيث خدمتها وسداد أقساطهاارتفاع أسعار الفائدة وما ترتب عنه من تزايد أعباء القروض م. 

 عدم قدرة املقرتضني على سداد أقساط القروض نتيجة سجال�م االئتمانية السيئة  .  

  مستقبل تطبيق المشتقات المالية على االقتصاد الكلي: الفرع الثاني

تقييم املنافع واملخاطر املتصلة بالتمويل واخلدمات املالية والسيما مبا يتعلق بعمليات  إعادة إىلاملالية العاملية  األزمةأدت  

درجة مفرطة من حيث احلجم والتعقيد ومل تفرز قيمة مضافة على االقتصاد  إىلاملعقدة فقد منت  التوريق واملشتقات املالية

سجلت  إنت الصريفة العاملية تراجعًا واضحا بعد وقد شهد.كثرية املخاطر  األثرالكي إال بشكل حمدود فكانت حمدودة 

 إىل% 8 من حنو 2007- 2002 أعوامالتدفقات املالية املصرفية والتدفقات املنشئة للديون يف طائفة واسعة من البلدان بني 

 األسواقيف  GDPمن  %12 إىل% 5،2 ن حنواملتقدمة وم االقتصادياتيف  GDP )(الناتج احمللي  إمجايلمن  25%

بالغاً على االقتصاديات املتقدمة والصاعدة  أثراتاركة   2009عام  GDPمن  %3،1 إىلالصاعدة اخنفضت بشكل حاد 

 يف عام GDPمن %6،3 وبلغت بيةو األور الديون السيادية  أزمةهبطت مع اشتداد  أ�اإال  2010 يف عاموتعافت 

الفروق يف مدى تأثر البلدان بالصدمات حسب احلجم  إىلومن حيث االستقرار املايل تشري نتائج البحوث  ،)78(2012

اليت جتمعها البنوك   األموالاليت تتبعها ومدى حجم  األمالنسيب للبنك ومقدار املسافة بني البنوك املنتسبة والبنوك 

  :  )79(النحو التايلوعلى  أجنبيةحمليا وليس من مصادر  األجنبية

  االئتمان الداخلي املقدم من شركات حملية يتسم بدرجة أكرب من االستقرار باالقرتاض عرب احلدود فقد خفضت

الشرقية ولكن هذا الفرق مل يظهر  أوروبابدرجة أكرب مما فعلت البنوك احمللية يف بلدان  اإلقراض األجنبيةالبنوك 

 أوروباالشركات املنتسبة للمؤسسة حمليا اكرب منه يف كانت الفروع قليلة وعدد   إذالالتينية  أمريكايف بلدان 

 .الالتينية أمريكاالشرقية لسبب جزئي هو تفضيالت اهليئات التنظيمية يف 

  إذالعاملية ، األسواقموازنة حافظا�ا باالبتعاد عن  إعادة إىلتعرض البنوك العاملية لصدمات تدفعها يف الغالب 

مع قيامها بإعادة توزيع السيولة داخل (الصاعدة  األسواق إىلاملتقدمة  االقتصادياتنقلت الصدمات من 

 إقراضهاأيضًا خبفض  األزمةاملتقدمة املتضررة من  االقتصادياتالعاملة يف  األجنبيةفقد قامت البنوك ) املؤسسة

  .للمساعدة على استيعاب الصدمات يف داخل أوطا�ا األموالاحمللي ، وإعادة 
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يف ظل  2008أزمة الرهن العقاري يف  اندالعمها اليوم بأي وقت مضى  قبل قارن حجياليت ال  لدوليةالسيولة اتتدفق 

باسم  األوىلسيولة رمسية ،  وسيولة خاصة ، ميكن توصيف مكونات  : مصدرينارتفاع وحرية حركة رؤوس األموال من 

وعرب أدوات . الذي جيري توفريه دون قيد أو شرط لتسوية املطالبات والسحوبات بإدارة السلطات النقدية" التمويل"

يف ميزة تنفرد �ا البنوك املركزية يف خلق . خمتلفة، مثل احتياطيات النقد األجنيب وأساليب املقايضة بني البنوك املركزية

ق النقد الدويل وحقوق السحب اخلاصة، هي وسائل لتعبئة السيولة الرمسية، وليست أما برامج صندو . السيولة الرمسية

، واليت يتم إنشاؤها بدرجة كبرية من ) سيولة القطاع اخلاص(السيولة اخلاصة :واملفهوم اآلخر . أدوات خللق السيولة

جيمع  كال املفهومني عنصر مشرتك  حيث. نشاطات عرب احلدود متارسها البنوك واملؤسسات املالية غري املصرفية األخرى

، من خالل االستقرار املايل منظورمن حيث احلجم و  الرمسية السيولةعلى  �يمن اخلاصةفإن السيولة  :كمياً هو سهولة أما  

.  املالية األدواتاالبتكار املايل الواسع يف و  الدولبني  العميق التكامل املايل اجتاهات وقوة الدورة االقتصادية نتيجةحتديد 

السياسات النمو، و  يف معدالت االختالفات تدفعها عوامل اخلاصة السيولة العاملية فضًال عن سرعة وارتفاع دوران

، غري أن هناك بعض التفاعل بني السيولة الرمسية واخلاصة يف الظروف االعتيادية و  الرغبة يف املخاطرةالنقدية، وتتقدمها 

إما مباشرة أو (م حتديد املعروض من السيولة العاملية إىل حد كبري من قبل البنوك الدولية السيما يف أوقات االزدهار ويت

ويف أوقات الشدة ، فإن املعروض من السيولة العاملية يعتمد بشكل حاسم على وصول سيولة ) عن طريق األسواق املالية 

   .القطاع اخلاص إىل السيولة الرمسية

ساهم يف خلق السيولة الواسعة مدعومة  2006 إىل 2001داخل الواليات املتحدة منذ  اإلقراضإن اإلفراط يف 

شركات الرهن العقاري وامتدت لتشمل معايري  إىلقدمت بشروط ميسرة %1من قبل احلكومة ومبعدالت فائدة قاربت

 أسلوب، ويف إطار 2007ستريليون دوالر يف مار  3،1حىت لغري املؤهلني، لتبلغ القروض عالية املخاطر حنو  اإلقراض

بيع املساكن والعقارات لألفراد بفوائد وشروط ميسرة مقابل رهنها حىت تسديد  إىلبادرت شركات الرهن العقاري  التوريق

 تريليون 2،9 الفردية منها 2008أقساط البيع وتبقى سندات امللكية لدى اجلهات املقرضة لتبلغ الديون يف منتصف 

تريليون 12تريليون دوالر واحلكومية  4،18 يف حني بلغت ديون الشركات تريليون دوالر 6،6دوالر شكلت العقارية منها 

وكان . فيها اإلمجايلوما يعادل ثالث أضعاف الناتج احمللي  تريليون 39الدين يف الواليات املتحدة  إمجايلدوالر ليصبح 

ل واحد لعدد من املرات يف منح القرض، الكثري من املخاطر على النظام إلنشاء املشتقات املالية بناءًا على أص

 عجز عدد كبري 2008املدينون عن السداد ألي سبب من األسباب ومع بداية عام  بامتناع األزمةانطلقت شرارة ،املايل

أصبح عدد العاجزين عن السداد باملاليني مما أدى إىل عجز شركات كربى  2008توبر كمن املقرتضني عن السداد وىف أ

أل�ا ال تتوفر .....يف ظل عدم القدرة على إثبات بعض االلتزامات كاملستقبليات و اخليارات . و إعالن إفالس بعضها

  .  )80(اإلثباتعلى شروط 
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  خالصة الفصل

   

، جاءت اهلندسة املالية بعدما طورت العديد من يف إطار مواجهة املؤسسة للمخاطر املالية مبختلف مسببا�ا  

واليت تشتق من تتمثل أمهها يف املشتقات املالية  بابتكار منتجات مستحدثة ) األسهم والسندات(املنتجات األساسية 

املخاطر داخل املؤسسة  إدارةتخدمها ل ، فهي وجدت لتستعرض للمخاطر أق املنتجات األصلية السابقة ولكن بنسب

لتجنب املخاطر أو تقليلها أو حىت نقلها لطرف آخر مستعينني مبجموعة من التقنيات املالية توفرها سواء األسواق  إما

العقود : العقود من  أساسيةتتمثل املشتقات املالية يف أربعة أنواع  إذأو حىت غري املنظمة، ) البورصات(املالية املنظمة 

لديها أسواقها اخلاصة وتتداول بني خمتلف األطراف  أصبحتاآلجلة ، عقود املستقبليات،املقايضات واخليارات واليت 

لالستخدام املتعدد سواء للتغطية ضد املخاطر وهو أصل االستخدام األويل هلا أو حىت للمضاربة ، وأصبحت أرقام 

دوالرات وحقق خمتلف املتعاملني فيها أغراضهم ، وأدخلوها ضمن حمافظهم من الأعماهلا تشكل آالف املليارات 

  .االستثمارية 

ما يالحظ خالل السنوات األخرية ازدياد اللجوء إىل استخدام املشتقات املالية سواء لغايات املضاربة أو التحوط 

هلا املؤسسات ، فتدخلت خمتلف البورصات ملا أثبتته هذه العقود من فعالية لتغطية خمتلف املخاطر اليت ميكن أن تتعرض 

آالف (العاملية ووفرت هذه املنتجات وأصبحت تتداول يف كل أحناء العامل وحققت أرقاما مهولة سواء من ناحية املبالغ 

  ).آالف املاليني(أو من ناحية عدد العقود مبختلف أنواعها ) املليارات من الدوالرات

للمشتقات املالية بصفة خاصة واملنتجات املالية بصفة عامة كان له من  إن االستخدام املكثف وغري املدروس

اليت أوصلت  2008النتائج السلبية حىت ا�ام هذه املنتجات واحلرية الكبرية يف تداوهلا بالتسبب يف األزمات املالية كأزمة 

صاد الدويل ،وعليه تعرضت هذه العديد من املؤسسات خاصة املالية منها لإلفالس وبالتايل نتائج وخيمة على االقت

املنتجات للعديد من االنتقادات ومطالبات بزيادة الرقابة عليها ، وحىت الشريعة اإلسالمية سامهت يف هذا النقد من 

خالل إبراز أوجه القصور والتحرمي يف هذه املنتجات مع اجتهادها يف عرض منتجات إسالمية متجددة خالية من هذه 

  .الشبهة
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 تمهيد       

أخذت حيزا مهما يف معايري  غطية أو التحوط ويف بعض احلاالت يطلق عليها حماسبة احلمايةحماسبة الت إن     

وذلك من خالل عرض عناصر التحوط ، وكذا يف  IAS 32احملاسبة الدولية فتم التطرق هلا يف املعيار الدويل 

من خالل قياس واالعرتاف باألدوات املالية من بينها املشتقات وحاليا من خالل  IAS 39املعيار الدويل امللغى 

ن خالل شرح م) 6الفصل (الذي خصص مرحلة كاملة هلذه احملاسبة أو فصل كامل هلا  IFRS 9املعيار اجلديد 

ل التغيريات اليت وكيفية التوقف عنها ، ويف األخري كيفية اإلفصاح عنها من خال اوطرقه حماسبة التحوط وعناصرها

ملا هلا من تأثري كبري على القوائم املالية ومدى مصداقيتها، وجتدر  IFRS 7حدثت يف معيار إعداد التقارير املالية 

، مع اإلشارة هنا أنه كل املعايري مبا فيها اليت سندرسها قابلة للتعديل والتجديد كلما تطلبت الضرورة لذلك

  .ايري أخرى تتأثر بالتعديالت يف املعايري املدروسةيستدعيه األمر من تعديالت يف مع

  :ولإلحاطة بكل جوانب هذا الفصل مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث تتمثل يف 

  معايري احملاسبة الدولية ذات العالقة مبحاسبة األدوات املالية وحماسبة التغطية:املبحث األول                 

  األدوات املالية:IFRS9يف ظل معيار إعداد التقارير املالية  األدوات املاليةبة حماس:املبحث الثاين                 

  األدوات املالية: IFRS9حماسبة التغطية وفق معيار إعداد التقارير املالية  :املبحث الثالث                 

 SCFحماسبة التحوط واألدوات املالية وفق النظام احملاسيب املايل :املبحث الرابع                 
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ذات العالقة بمحاسبة األدوات المالية  IAS / IFRSمعايير المحاسبة الدولية :  ولالمبحث األ

  ومحاسبة التغطية

  

تطرقت مباشرة لألدوات املالية سواء من ناحية العرض أو اإلفصاح  احملاسبة الدولية اليت  يريامعالعديد من  هناك 

ومنها ما تطرق هلا بطريقة غري مباشرة  ت املالية ونسميها معايري خاصة،أو القياس أو االعرتاف مبا فيها املشتقا

الذي تناول  IAS32 اخلاصة وهي املعيار الدويل  ، وعليه سنتناول املعايريا تتأثر �ا نسميها معايري عامةأل�

القياس بالقيمة العادلة ملا  IFRS13الذي تناول اإلفصاح عنها واملعيار  IFRS7عرض القوائم املالية ،واملعيار 

  . وذلك لإلحاطة بكل املعايري اليت تناولت األدوات املالية يف مضمو�ا. له من عالقة باألدوات املالية ،

  

  -العرض –األدوات المالية  IAS 32معيار المحاسبة الدولي : المطلب األول

  العرض: األدوات المالية 32التعديالت األخيرة على معيار المحاسبة الدولي  : الفرع األول 

  :)1(مت تعديله لتقدمي إرشادا إضافياً حول مسائل خمتارة مثل

  .قياس مكونات أداة مالية مركبة بتاريخ االعرتاف األويل �ا –

  .إىل أسهم املنشأة ذا�اتصنيف املشتقات استناداً  –

  .حتديد كل اإلفصاحات اخلاصة باألدوات املالية يف هذا املعيار –

التعديالت  تتمثل،32مل يقم ا�لس بإعادة دراسة الطريقة األساسية للعرض عن األدوات املالية يف املعيار 

  :)2(يف األساسية 

أينما كان ذلك مالئمًا مع نطاق معيار  32: مت مطابقة نطاق معيار احملاسبة الدويل :مت تعديل نطاق املعيار- 1

 .احلايل IFRS 9املعيار  مع السابق 39احملاسبة الدويل 

   :مايل التزام األداة اليت هياليت هي أداة حقوق ملكية عن و تعديل مبدأ التفريق ما بني األداة الصادرة - 2
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  األداة المالية التي هي أداة حقوق ملكية أو مطلوب مالي التفريق تعديل مبدأ):9(الشكل رقم          

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

تم تعدیل مبدأ التفریق ما بین أداة 

يحقوق الملكیة وأداة المطلوب المال  

التزام الطرف مصدر األداة بشراء 

أسھم حقوق الملكیة العائدة لھ من 

أخر ينقد أو أصل مالخالل   

 تعریف األصل المالي والمطلوب المالي

 ووصف أداة حقوق الملكیة

ھناك التزام بالمبلغ الذي تعھد  •
 بھ الطرف مصدر األداة بدفعة

تم تعدیل التعریفات لتوافق  •
 .التعدیالت المدخلة على المعیار

مبدأ التفریق ھو وجود التزامات  •
 وجودھاتعاقدیة أو عدم 

  :تكون األداة المصدرة أداة حقوق ملكیة إذا تحقق الشرطین التالیین فیھا

  .تتضمن التزامات تعاقدیةال األداة .1

  .آخرلتقدیم نقد أو أصل مالي •
  .تبادل أصول أو خصوم مالیة في ظروف غیر مرغوب فیھا•
إذا كانت األداة ستسدد أو یمكن أن تسدد باستخدام أدوات حقوق الملكیة الخاصة بمصدر .2

  :األداة وھي

أداة غیر مشتقة ال تتضمن التزامات تعاقدیة تتطلب من الطرف مصدر األداة تقدیم عدد متغیر •
  أو .من أدوات حقوق الملكیة الخاصة بھ

ألداة بتبادل مبلغ ثابت من النقد أو أصل أداة مشتقة ستسدد من خالل قیام الطرف مصدر ا•
  .حقوق الملكیة الخاصة بالطرف المصدر لألداة بعدد ثابت من أدوات آخرمالي 

 

بموجب مبدأ التفریق ما بین أداة حقوق الملكیة وااللتزام المالي یقرر الطرف 

 مصدر األداة ما إذا كانت ھذه األداة أداة حقوق ملكیة أو التزام مالي

بعد اختبار الشروط أعاله 

على األداة المصدرة ھل 

أنھا  انطبقت ھذه الشروط أم

 غیر منطبقة على األداة ؟؟

 نعم تنطبق على األداة

أداة  ھي األداة

 حقوق ملكیة 

 ال تنطبق على األداة

التزام  ھي األداة

 مالي 
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   :ود اليت ستسدد بأدوات حقوق ملكيةتصنيف العق- 3

  لتزاميق ما بين أداه حقوق الملكية واالمبدأ التفر ):10(الشكل رقم 

 

استخدام مبدأ التفریق بین أداة حقوق الملكیة 

وااللتزام المالي في التفریق بین العقود التي ینتج 

مشتقة أو أدوات غیر مشتقةعنھا أدوات   

أن تكون المنشأة قد استخدمت أدوات حقوق الملكیة لھا كعملة في 

عقد الستالم أو تسلیم عدد متغیر من األسھم قیمتھا تعادل مبلغ 

 ثابت أو مبلغ مستند إلى التغیرات في العامل المتغیر

بإرجاعھا ھل األداة المالیة تعطي حاملھا حق وضع األداة الصادرة •
 .إلى الطرف المصدر لھا مقابل نقد أو أي أداة مالیة أخرى

ھل طریقة تسدید األداة المالیة تستند على وقوع حدث مستقبلي أو •
 . عدم وقوع حدث مستقبلي

  .ھل األداة تعطي أحد أطرافھا حق اختیار كیفیة تسدیدھا•

أصل مالي أو التزام ماليوإذا كانت النتیجة أن العقد لیس أداة حقوق ملكیة وھو إما   

األداة المالیة تستند في تسدیدھا إلى وقوع 

 أو عدم وقوع حدث مستقبلي

األداة المالیة تعطي أحد أطرافھا 

 حق إختیار كیفیة تسدیدھا

 األداة المالیة ھي

أصل مالي أو / أداة مالیة مشتقة 

 التزام مالي

:المالیة ھي األداة  

أداة مالیة بشروط تسدید محتملة 

Financial instrument 

with contingent 

settlement provision 

 الحالة األولى الحالة الثالثة الحالة الثانیة

األداة المالیة تعطي حاملھا حق إعادتھا 

إلى الطرف المصدر لھا مقابل نقد أو 

 أصل مالي آخر

:المالیة ھي األداة  

 أداة محملة لحق الخیار 

Puttable Instrument 

 ھناك ثالث حاالت

:یعتمد التصنیف على  
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 :حبيث  املركبة عند االعرتاف األويل �اقياس مكونات األداة املالية - 4

 :يف أداة مالية مركبة عند االعرتاف األويل �ا إما خيار قياس مكون االلتزام إلغاءمت -

  .حقوق امللكية” مكون“كمبلغ متبقي بعد فصل  •

  )."مكون االلتزام"و  "مكون حقوق ملكية"(القيمة العادلة للمكونيني أو باستخدام طريقة نسبة  •

واملبلغ املتبقي هو املبلغ املخصص ألي مكون حلقوق  أوالً  هفصلجيب أي مكون هو أصل مايل أو التزام مايل -

  .امللكية

  :مت مطابقة متطلبات الفصل لاللتزام ومكون حقوق امللكية مع كل من- 

  .تعريف حقوق امللكية •

  .حاليا 9املايل  اإلبالغسابقا ومعيار 39تطلبات القياس يف معيار احملاسبة الدويل م •

  Treasuary sharesأسهم اخلزانة .5

شراء أو إعادة البيع الالحق من قبل املنشأة ألدوات حقوق ملكيتها ال ينتج عنها مكسب أو خسارة  •

 .للمنشأة

حاملي أدوات حقوق امللكية الذين باعوا أدوات حقوق امللكية اململوكة متثل هذه العمليات حتويل ما بني  •

 .سيستمرون يف االحتفاظ بأدوات حقوق امللكية هذه آخرينهلم إىل 

 .اإلفصاحات: األدوات املالية:7عيار الدويل للتقارير املالية مت نقل اإلفصاح عن األدوات املالية إىل امل:اإلفصاح.6

 :وهي ةللجنة الدائمة للتفسريات املنحل الثالثة وكذلك مسودة تفسريسحب ا�لس التفسريات  •

1. SIC – 5  Classification of financial instruments – contingent settlement 

provisions. 
2. SIC – 16 Share capital – Reaquired own equity instrument (Treasury shares). 

3. SIC – 17 Equity – Costs of an equity transaction. 

4. Draft SIC – 34 financial instruments - Instruments or rights redeemable by 

the holder 

  

  

  



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

121  

 

  العرض - األدوات المالية: 32عرض األدوات المالية من وجه نظر معيار المحاسبة الدولي : ثانيالفرع ال

 :)3(أهداف املعيار هي كما يلي إن: العرض: األدوات المالية 32هدف معيار المحاسبة الدولي : أوال

  .وضع مبادئ لعرض األدوات املالية كمطلوبات أو حقوق ملكية •

 .وضع مبادئ إلجراء املقاصة بني األصول املالية واملطلوبات املالية •

  .بيان كيفية تصنيف األدوات املالية الصادرة بواسطة املنشأة كالتزامات أو حقوق امللكية •

 :)4(المعيارنطاق : ثانيا

  .ينطبق على كافة األدوات املالية .1

  .املصاحل يف الشركات التابعة والشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة  -  .يستثىن من نطاق املعيار .2

  .حقوق والتزامات املوظفني مبوجب خطط منافع املوظفني  -                           

  .عقود التأمني  -                           

  ).عقود التأمني( IFRS 4األدوات املالية اليت هي ضمن املعيار   -                         

  . األدوات املالية والعقود وااللتزامات مبوجب عمليات الدفع باألسهم  -                         

  :ينطبق املعيار على العقود لشراء أو بيع أصول غري مالية اليت ميكن تسديدها .3

  بالصايف نقدا أو من خالل أداة مالية - 

  من خالل تبادل لألدوات املالية فيما لو كانت العقود أدوات مالية - 

  .الطرف مصدر األداةينطبق على األدوات املالية من منظور  .4

  .ينطبق على تصنيف األدوات املالية إىل أصول مالية ومطلوبات مالية وحقوق ملكية .5

يعات األرباح واخلسائر واملكاسب والظروف اليت يتوجب عمل مقاصة ما بني ينطبق على تصنيف الفائدة وتوز  .6

 .األصول املالية واملطلوبات املالية
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 Presentationالعرض : ثالثا

 .)5(المطلوبات وحقوق الملكية .1

 :تصنيف األداة املالية أو أي جزء من مكونا�ا إىل الطرف مصدر األداة املاليةبتاريخ االعرتاف األويل على  •

  ).مطلوب(كااللتزام مايل  –

  .كأصل مايل –

  .أو أداة حقوق ملكية –

وتعريفات االلتزام املايل واألصل املايل  جلوهر الرتتيبات التعاقديةيتم االعرتاف األويل باألداة املالية وفقًا  •

 .وأداة حقوق امللكية

 :لتقديم نقد أو أصل مالي أخر عدم وجود التزامات تعاقدية

 جوهر األداة املالية وليس شكلها القانوين هو الذي حيكم تصنيفها يف بيان املركز املايل للمنشأة. 

 بعضاً من األدوات  إن اجلوهر والشكل القانوين يف العادة متوافقني ولكن ليس يف كافة احلاالت وفيما يلي

  :القانوين هلااملالية اليت قد خيتلف جوهرها عن الشكل 

  القانوين يأخذ حقوق ملكية ولكنها مطلوبات يف جوهرهاشكلها _          

  .فيها الصفات املرتبطة حبقوق امللكية والصفات املرتبطة باملطلوبات املاليةبعض األدوات املالية تتجسد _          

 أمثلة على األدوات املالية اليت خيالف شكلها القانوين جوهرها:  

  .ممتاز يتضمن اسرتجاع إجباري له من قبل املصدرسهم  –

  Puttable Instrumentأداة وضع معادة  –

نقد أو أصل مالي آخر لتسديد االلتزام  إذا لم يكن لدى المنشأة حق تجنب تقديم حق تجنب االلتزام

  :مثلة على ذلكومن األ حيقق تعريف املطلوب املايل فإن االلتزام: التعاقدي

  املنشأة حتد من قدر�ا على الوفاء بالتزام تعاقديقيود على. 

   مبمارسة حقه يف االسرتجاع اآلخرالتزام مايل مشروط بقيام الطرف. 

:  التعاقدي لتقديم نقد أو أداة مالية أخرى أداة مالية ال تبين بشكل واضح االلتزامأداه مالية غير واضحة 

  :واألحكام التعاقدمن املمكن أن ينتج عنها التزام غري مباشر من خالل الشروط 
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 ا فشلت املنشأة يف إجراء ميكن أن حتتوي األداة املالية على التزام غري مايل جيب أن يسدد إذ

 .أرباح أو استعادة األداة توزيعات

  تقدمي نقد أو أداة مالية أخرى أو األداة املالية تعترب التزام مايل إذا كانت تتطلب عند تسديدها

 أسهم املنشأة واليت قيمتها تزيد جوهرياً عن قيمة النقد أو األداة املالية األخرى

حقوق التسديد بعدد متغري من أدوات  عقود تتطلب وهي : التسديد بأسهم الشركةعقود بموجبها يتم 

 عقود تتطلبأو ) تعترب هذه العقود التزامات مالية حىت ولو مت التسديد بأدوات حقوق ملكيتها للمنشأة(ملكيتها

  .)تعترب هذه العقود أدوات حقوق ملكية(التسديد بعدد ثابت من أدوات حقوق ملكيتها

  االلتزامات المالية هي عقود                                             

 

  يكون احلق أو االلتزام التعاقدي مببلغ ثابتميكن أن.  

  ميكن أن يكون احلق أو االلتزام التعاقدي مببلغ متغري جزئياً أو كلياً استجابة للتغري يف عامل

 .خالفاً لسعر سهم الشركة السوقي

ملكيتها  أي أن هذه العقود ليست أدوات حقوق ملكية بسبب استخدام الشركة عدد متغري من أدوات حقوق 

.لة لتسديد العقديكوس  

تعترب هذه العقود التزامات مالية حىت ولو كانت الشركة عليها تسديد االلتزام من خالل تسليم أدوات 

.حقوق امللكية اخلاصة �ا  

 :أمثلة

  أدوات (عقد لتسليم أداة حقوق ملكية الشركة نفسها إىل املدى الذي يساوي مبلغ معني اللتزام معني

  ).امللكية املسلمة متغرية حقوق

  عقد لتسليم أداة حقوق ملكية الشركة نفسها إىل املدى الذي يساوي سعر وزن معني من املادة

  ).أدوات حقوق امللكية املسلمة متغرية(

  عقود تسديد بعدد متغري من أدوات حقوق ملكية املنشأة

أو أداة حقوق ملكية أخرى متغرية حبيث تكون القيمة العادلة حق تعاقدي أو التزام الستالم أو تسليم عدد من أسهمها 

.ألسهم الشركة اليت سيتم استالمها أو تسليمها يساوي مبلغ احلق التعاقدي أو االلتزام  
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 حقوق ملكية المنشأة تسليم عدد ثابت منعقد الستالم أو 

  :عقد يحتوي على التزام المنشأة بشراء حقوق ملكيتها

 

 

 
 املالية  األدوات: 9والحقاً يتم قياس االلتزام املايل وفقاً للمعيار الدويل 

 هذا العقد أداة حقوق ملكيةیعتبر                   

  :وسيكون القياس هلذه العقود كاآليت

مثل عالوة إصدار اخليار املكتتب به أو ضمانة شراء (يتصل �ذا العقد يضاف إىل حقوق امللكية  أي مبلغ مستلم•

  ).warrentsاألسهم 

  ).العالوة املدفوعة خليار الشراء(مباشرة من حقوق امللكية  مدفوع يطرحوأي مبلغ 

القيمة العادلة للعقد الناتج عن التغري يف سعر الصرف من اعتبار هذا العقد عقد ال مينع التغري يف 

 أداة حقوق ملكية

شراء عدد حمدد  خراآلمثال على ذلك إصدار خيار شراء أسهم الشركة يكون مبوجبة احلق للطرف 

  .من أسهم الشركة بسعر ثابت أو مبلغ امسي ثابت لسند دين

خر الذي سيتم استالمها ى مبلغ النقد أو األصل املايل اآلالفائدة ال يؤثر علوذلك ألن التغري يف 

.مه أو تسليمها لتسديد هذا العقدأو عدد أدوات حقوق امللكية اليت سيتم استال  

  .ال يتم اإلعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة ألداة حقوق امللكية يف البيانات املالية

 

خرآمقابل استالم أو تسليم مبلغ ثابت من النقد أو تسليم أصل مايل   

آخرالتزام بالشراء مقابل نقد أو أصل مايل   

 عقد أداة حقوق ملكية يؤدي إىل وجود التزام مبقدار القيمة احلالية ملبلغ االستعادة حىت ولو كان العقد نفسه

:وبالتايل سيتم قياس العقد كاآليت  

  القيمة احلالية ملبلغ ( يتم إعادة تصنيف القيمة العادلة 39عند االعرتاف بااللتزام مبوجب معيار احملاسبة الدويل

 .لتزامات االستعادة هلا من حقوق امللكية إىل اال

 إذا انتهى العقد بدون التسليم، يتم إعادة تصنيف القيمة الدفرتية للمطلوب املايل إىل حقوق امللكية.  
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مقابل مبلغ نقد متغير  عقد يتم تسديدة من قبل المنشأة بتقديم أو استالم أدوات حقوق ملكيتها-

يعترب عقد أصل مايل أو التزام مايل مثال على ذلك أن تقوم الشركة بتسليم عدد معني  :أخرمالي  أصلأو 

  .من أسهمها مقابل مبلغ  متغري من النقد مت احتسابه ليساوي قيمة كمية معينة من الذهب

  Contingent Settlment Provisions  أحكام التسديد الطارئة):11(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الطرف حامل أحداث مستقبلية خارجة عن سيطرة الطرف مصدر األداة أو 

:األداة ومنها ما يلي  

.مؤشر غالء املعيشة- .التغري يف مؤشر سوق األسهم-  

  .متطلبات الضريبة-                   .سعر الفائدة-

  .اإليرادات املستقبلية للطرف مصدر األداة-

 .نسبة الدين إىل حقوق امللكية-                  .صايف الدخل-

الطرف مصدر األداة ال ميلك حق غري مشروط لتجنب تسليم نقد أو أصل 

 مايل اخر أو تسديد األداة على النحو الذي تعترب األداة فيه التزاماً مالياً 

 هناك حالتان

 :عندما تكون

اجلزئية املتعلقة بأحكام التسديد الطارئة ليست •

  .Not genuineباحتماالت حقيقية 

أن يكون مصدر األداة ملزم بتسديد االلتزام بتقدمي •

تصفية الطرف نقد أو أصل مايل اخر يف حالة 

 :عندما تكون

   Genuineاجلزئية املتعلقة بأحكام التسديد الطارئة حقيقية •

اة مطلوباً منه تسديد االلتزام أن يكون الطرف املصدر لألد•

خر بدون تصفية الطرف املصدر آ بتقدمي نقد أو أصل مايل

 .لألداة 
 يف هذه احلالة تعترب األداة التزام مايل تعترب األداة أداة حقوق ملكية يف هذه احلالة
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 :خيارات التسديد

 مشتقة أحد أطرافها خيار بكيفية تسديد األداة نفسها تعترب أصل مايل أو  عندما تعطى أداة مالية

 .مطلوب مايل

  ميكن للطرف املصدر هلذا اخليار أن يقرر تسديده بالصايف نقداً أو من خالل تبادل : خيار شراء األسهم

 .أسهم رأس ماله مقابل نقد

 الشركة نفسها هي ضمن نطاق معيار  العقود لشراء أو بيع بند غري مايل بتبادل أدوات حقوق ملكية

 .وهي أصول مالية أو مطلوبات مالية وليست أدوات حقوق ملكية 32احملاسبة الدويل 

 هل ميكن تسديد العقود إما بتقدمي البند غري املايل أو بالصايف نقدًا أو  :قانون التفريق يف هذه احلالة هو

 .من خالل تقدمي أداة مالية أخرى

يتوجب على الطرف مصدر األداة املالية غري املشتقة أن يقيم شروط األداة : )6(لمركبةاألدوات المالية ا .2

  .املالية لتحديد ما إذا كانت حتتوي على التزام وعنصر حقوق ملكية أي أداه مالية مركبة

 جيب تصنيف مكونات األداة املالية املركبة بشكل منفصل إىل:  

  .أدوات حقوق ملكية –     .أصول مالية –    .مطلوبات مالية –

 تعرتف املنشأة بشكل منفصل مبكونات األداة املالية املركبة اليت: 

  .ينتج عنها مطلوب مايل على املنشأة –

 .متنح خيارات حلامل األداة لتحويلها إىل أداة حقوق ملكية للمنشأة –

  :جند  أمثلة على األدوات املالية املركبةومن 

  من األسهم العادية للمنشأة هو أداة مالية مركبةسند دين قابل للتحويل إىل عدد ثابت. 

 إصدار أداة دين هلا أحكام تسديد مبكرة. 

  ضماناتWarrants   املنشأة/ لشراء أسهم عادية للشركة. 

  إصدار أداة دين حتمل ضماناتWarrants   لشراء أسهم ميكن فصلهاDetachable. 

  



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

127  

 

تعديل تصنيف مكونات األداة املالية املركبة كنتيجة للتغري يف ال يتم :  تصنيف مكونات األداة المالية المركبة-

  .إىل أسهم احتماالت ممارسة خيار التحويل

  ال يتم تعديل تصنيف مكونات األداة املالية املركبة حىت عندما يكون ممارسة خيار التحويل إىل أسهم

  .املنشأة يبدوا مفيداً اقتصادياً حلامل األداة املركبة

 نشأة التعاقدي إلجراء دفعات مستقبلية يبقى قائماً إىل أن يتم إطفاء االلتزام من خالل ممارسة إن التزام امل

  .التحويل أو استحقاقه أو بإجراء عملية أخرى

  :القواعد العامة لقياس مكونات األداة المالية المركبة-

  أدوات تعطي دليًال على أدوات حقوق امللكية هي " :وهو "أداة حقوق امللكية"يستند القياس إىل تعريف

 ."املصاحل املتبقية يف األصول ملنشأة معينة بعد طرح مجيع مطلوبا�ا

  عندما يتم توزيع القيمة الدفرتية لألداة املالية املركبة بني حقوق امللكية وااللتزام يتم ختصيص املبلغ املتبقي

 .من القيمة العادلة لألداة املالية املركبة ملكون حقوق امللكية بعد طرح القيمة احملددة ملكون املطلوب املايل

 متضمنة يف األداة املالية املركبة يف مكون )خيار االستدعاء لألسهم مثل(تقةإدراج قيمة أية مش يتم

 .املطلوب املايل

  جيب أن يكون جمموع املبالغ املخصصة لكل من االلتزام ومكون حقوق امللكية بتاريخ االعرتاف األويل

 دائماً القيمة العادلة لألداة املالية املركبة ككل�ا يساوي 

 ال ينتج ربح أو خسارة من االعرتاف األويل مبكونات األداة املالية املركبة بشكل منفصل.  
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 طريقة فصل األداة المالية المركبة):12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)Treasury shares)7أسهم الخزانة .3

  .يتم طرح هذه األدوات من حقوق امللكية) أسهم خزانة(عند شراء املنشأة ألسهمها  •

يتم االعرتاف بأي مكسب أو خسارة يف بيان الدخل من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم الشركة  ال •

  ).أسهم اخلزانة(املستعادة 

  .ميكن احلصول على أسهم اخلزانة إما من قبل الشركة ذا�ا أو من قبل أي من شركا�ا التابعة ا�معة •

  .حيب تسجيلها مباشرة يف حقوق امللكيةاملبالغ املدفوعة أو املقبوضة من أسهم اخلزانة  •

 .يتم إظهار مبلغ أسهم اخلزانة بشكل منفصل يف بيان املركز املايل أو يف اإليضاحات •

  

  

  

  

 وجود أداة مالية مركبة مكونا�ا تشتمل على مطلوب مايل ومكون حقوق ملكية

ل قياس القيمة لاللتزام من خال) القيمة املرحلة(حتديد القيمة الدفرتية 

 خر مشا�ه  إال أنه ليس له مكون حقوق ملكية مرتبطة بهآالعادلة اللتزام 

يتم حتديد القيمة الدفرتية ملكون حقوق امللكية بطرح 

العادلة الكلية القيمة العادلة للمطلوب املايل من القيمة 

 عملية الفصل ينتج عنها

وهو أداة ) املتبقي(املكون الثاين  املكون األول وهو االلتزام املايل

 حقوق امللكية
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  :IAS 32وفق المعيار الدولي  يوضح  كيفية المعالجة المحاسبية ألسهم الخزانة :)11(الجدول رقم 

األكاديمية العربية في الدنمارك كلية االقتصاد ، األدوات المالية:وليد ناجي الحيالي،معايير المحاسبة الدولية  :المصدر

  30ص،2007ـواإلدارة 

 

 الرقم  البيان  المعالجة المحاسبية

بتوزيعات األرباح كمصروف بنفس طريقة االعرتاف بالفائدة على يتم االعرتاف 

  .سند الدين

توزيعات أرباح على أسهم معرتف �ا بالكامل  

  كمطلوبات

1-  

مكاسب أو خسائر مرتبطة باستعادة أو إعادة   يعرتف باملكاسب أو اخلسائر يف الربح أو اخلسارة

  مطلوبات مالية

2-  

االستعادة أو إعادة اجلدولة ألدوات حقوق   حقوق امللكيةيعرتف �ا كتغريات يف 

  امللكية

3-  

التغري يف القيمة العادلة ألداة حقوق امللكية   ال يتم االعرتاف بالقيمة العادلة يف البيانات املالية

  للمنشأة نفسها

4-  

يتم طرح تكاليف العملية املرتبطة بعملية حقوق ملكية من حقوق امللكية  •

طرح منافع ضريبة الدخل إىل حدود أ�ا تكاليف إضافية تعزا مباشرة إىل بعد 

  .عملية حقوق امللكية واليت لوالها لكان من املمكن جتنب هذه التكاليف

يعرتف �ا   إغفاهلاالتكاليف األخرى املرتبطة بعملية حقوق امللكية اليت مت  •

  .يف بيان الدخل كمصروف

حقوق  تكاليف إصدار أو استعادة أدوات

  ملكية الشركة

5-  

يتم توزيع التكاليف وفقًا للتوزيع النسيب ملتحصالت مبلغ األداة املالية املركبة ما 

  .بني مكون االلتزام ومكون حقوق امللكية

تكاليف العملية ذات العالقة بإصدار أداة مالية 

  .مركبة

6-  

توزيع معقول  يتم توزيع تكلفة العملية على هذه العمليات باستخدام أساس

  ومتسق مع عمليات أخرى شبيهه) عقالين(

تكاليف العملية املرتبطة بشكل مشرتك ألكثر 

من عملية واحدة مثل عملية طرح أسهم وإدراج 

  .أسهم أخرى يف السوق املايل

7-  
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 :)8(القواعد العامة لالعتراف بالفائدة وتوزيعات األرباح والخسائر والمكاسب.4

بالفوائد وتوزيعات األرباح واخلسائر واملكاسب الناشئة عن ) بيان الدخل(جيب االعرتاف يف الربح أو اخلسارة  •

  .يعترب التزاماً مالياً  أو مكون أداة ماليةاألدوات املالية 

 قيد توزيعات األرباح ملالكي حقوق امللكية مباشرة يف حقوق امللكية كتخفيض حلقوق امللكية باملبلغجيب  •

  .الصايف بعد طرح منافع ضريبة الدخل ذات العالقة

امللكية بالصايف بعد طرح جيب احملاسبة عن تكلفة العملية اخلاصة بعملية حقوق ملكية كتخفيض من حقوق  •

 .منافع ضريبة الدخل ذات العالقة

تصنيف األداة املالية  :القاعدة األساسية في كيفية االعتراف بالفوائد وتوزيعات األرباح والخسائر والمكاسب-

كمطلوب مايل أو أداة حقوق ملكية هو الذي حيكم االعرتاف بالفائدة أو توزيعات األرباح واخلسائر واملكاسب 

  ).بيان الدخل(لناجتة عنها كإيراد أو مصروف يف بيان الربح أو اخلسارة ا

  :والخسائر والمكاسب عرض الفوائد وتوزيعات األرباح-

  يتم إظهار تكاليف العملية اليت مت احملاسبة عنها كتخفيض حلقوق امللكية بشكل منفصل وفقًا ملعيار

 .عرض البيانات املالية) 1(احملاسبة الدويل 

  الدخل ذات العالقة اليت يتم إدخاهلا مباشرة يف حقوق امللكية يتم إدراجها ضمن املبلغ اإلمجايل ضرائب

لضريبة الدخل اجلارية أو املؤجلة اليت أضيفت أو طرحت من حقوق امللكية واليت يتم إظهارها وفقاً 

  .)12(معيار الدويل لل

 امل أو بيان الدخل إما مع الفوائد على توزيعات األرباح املصنفة كمصروف ميكن عرضها يف الدخل الش

 .االلتزامات األخرى أو كبند مستقل يف بيان الدخل الشامل

  عرض البيانات املالية )1(اإلفصاح عن الفوائد وتوزيعات األرباح ختضع ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل. 

  اسب أو اخلسارة املرتبطة باملك) بيان الدخل(يتم االعرتاف كإيراد أو مصروف يف الربح أو اخلسارة

بالتغريات يف القيمة الدفرتية ملطلوب مايل حىت ولو كانت مرتبطة بأداة تتضمن حقاً يف املصاحل املتبقية يف 

 .األصول ملنشأة يتم تبادهلا بالنقد أو أصل مايل أخر
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 عندما  يتم عرض أي مكاسب أو خسائر ناجتة عن إعادة قياس األداة املالية يف بيان الدخل الشامل

   تكون ذات صلة بشرح وتوضيح أداء املنشأة

  .المقاصة ما بين األصل المالي والمطلوب المالي.5

 ب إجراء مقاصة ما بني األصل املايل وااللتزام املايل وعرض الصايف يف بيان املركز املايل عندما تكون جي

 :للمنشأة

 .بني املبالغ املعرتف �ا لألصل املايل وااللتزام املايل لديها حالياً حق قانوين قابل للتنفيذ بإجراء مقاصة ما -أ  

 .ولديها النية إما بالتسديد على أساس صايف املبلغ أو حتصيل األصل وتسديد االلتزام يف وقت متزامن -ب  

  - فإن على املنشأة عدم ) إلغاء االعرتاف(عند احملاسبة عن حتويل أصل مايل ال يتأهل لعملية عدم إثبات

  .بهاألصل احملول وااللتزام املرتبط إجراء مقاصة ما بني 

  :إلجراء المقاصة القواعد المحددة-

 التدفقات النقدية املتوقعة  إظهار املبلغ الصايف للمقاصة ما بني األصل املايل وااللتزام املايل حبيث يعكس

 .من تسديد أثنني أو أكثر من األدوات املالية

 أن إجراء املقاصة بني األصل املايل وااللتزام املايل ختتلف عن إلغاء االعرتاف باألصل املايل وااللتزام املايل: 

 .املقاصة ال ينشأ عنها مكسب أو خسارة •

 .مايل عند العرض يف البيانات املاليةكالمها ينشأ عنهما حذف أصل مايل أو التزام  •

 أن وجود حق قانوين بإجراء املقاصة ليس كافياً حبد ذاته إلجراء املقاصة. 

البد من وجود نية للتسديد على أساس الصايف أو التسديد لاللتزام وحتصيل األصل يف وقت متزامن ليعكس مبالغ 

يتم اعتبار حتصيل و  طة بالتدفقات النقدية املستقبليةر املرتبالتدفقات النقدية املستقبلية وتوقيت ذلك وكذلك املخاط

  .األصل املايل وتسديد االلتزام املايل متزامناً فقط عندما حتدث هاتني العمليتني بنفس املبلغ

  

  

  



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

132  

 

  :حاالت ال يتوجب عمل مقاصة فيها-

  األداة املركبةSynthetic instrument : عدد أدوات مالية خمتلفة مت استخدمها لتحاكي مسات أداة

لتبادل فائدة  Swapبعقد  أخرقرض بسعر فائدة عائم مع طرف معني والدخول مع طرف (مالية منفردة 

 ).متغرية الدفع ثابت االستالم للفائدة

  جلةآحمفظة لعقود (أدوات مالية هلا خماطر مالية واحدة إال أ�ا مع أطراف خمتلفة.( 

  رهن أصول مالية أخرى كضمان ملطلوبات مالية ال تعطي حق الرجوعNon – recourse . 

  األصول املالية املفروزة جانبًا يف حساب أمانة عائم من قبل املدين ألهداف تسديد االلتزام  

)Sinking fund.( 

 خر يف شكل آئر من املتوقع استعاد�ا من طرف التزامات مت تكبدها كنتيجة حلدث تبعة وقوع خسا

  مطالبة تعويض مبوجب عقد تأمني

  :حاالت ال يتوجب عمل مقاصة فيها إال بعد وقوع حدث معين-

  ترتيبات املقاصة الشاملةMaster netting arrangement  ) دخول املنشأة يف عدد من األدوات

 ).املالية مع عميل واحد

 وقوع حدث التخلف عن السداد أو اإلفالس.  
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  -اإلفصاح–األدوات المالية :  IFRS 7التقارير المالية الدولي  إعدادمعيار : المطلب الثاني   

  )10( ومصطلحاته الرئيسية المعيار خلفية عامة عن:الفرع األول   

لتخصيصه لإلفصاح فقط املتعلق باملخاطر الناجتة عن التعامل باألدوات املالية  IFRS 7لقد مت إصدار املعيار 

،أي أن املعيار أضاف افصاحات جديدة  IAS32،وهو بذلك يلغي كافة البنود املتعلقة باإلفصاح من املعيار 

صاحات ،وبذات الوقت استبدل االف IAS 32املالية لالفصاحات املطلوبة يف املعيار  األدواتعن معينة 

املالية يف معيار واحد وتتعلق  األدوات،ووضع بذلك كل االفصاحات عن  IAS 30املطلوبة مبوجب املعيار 

   IAS 32األجزاء املتبقية بعرض األدوات املالية يف املعيار 

  :هلذا املعيار جند  األساسيةاملصطلحات 

هي املخاطر اليت تتعلق بعدم القدرة على الوفاء سقيمة األداة املالية اليت : Credit Risk مخاطر االئتمان-

  .تتمثل يف االلتزام املايل يف تاريخ استحقاقها

بعدم القدرة على تدبري األموال الالزمة للوفاء وهي املخاطر املتعلقة : Liquidity Risk مخاطر السيولة-

  .بااللتزامات ويطلق عليها خماطر التمويل

وهي املخاطر املتعلقة بالتغريات يف التدفقات النقدية املرتبطة :Cash Flow Risk خاطر التدفقات النقديةم-

  .باألداة املالية نتيجة لعوامل خمتلفة 

ألداة املالية هي املخاطر اليت تكون فيها القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ل:Market Risk مخاطر السوق-

  .يف األسعار السوقية  اتستتغري بسبب التغري 

وهي املخاطر املتعلقة بالتغريات يف أسعار الفائدة اخنفاضا أو : Interest Rate Risk  مخاطر أسعار الفائدة-

  .املالية السوقية  األداةارتفاعا واليت بدورها تؤثر على قيمة 

صرف ارتفاعا أو ومعدالت ال أسعاروهي املخاطر اليت تتعلق بتغري : Currency Riskمخاطر العملة-

  .اخنفاضا

هي االلتزامات املالية خبالف احلسابات الدائنة التجارية قصرية األجل :  Loans Payable القروض الدائنة-

  .بشروط ائتمان عادية 
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ومت الرتكيز يف هذا املعيار على اإلفصاح عن هذه املخاطر سواء كانت كمية أو نوعية لزيادة املعلومات عن 

ووضوحها وشفافيتها واليت متكن املستفيدين وأصحاب العالقة من اختاذ قرارا�م برشد وعقالنية  األدوات املالية

  .،خاصة بعد ظهور مشاكل عدة نامجة عن عدم كفاية املعلومات 

  )IFRS7)11الدولي  نطاق عمل المعيار: الفرع الثاني 

وكذا بعض العقود اليت ال ينطبق  IFRS 9 واملعيار IAS 32املالية املعرفة يف املعيار  األدواتعلى  املعيار يسري

املالية املشتقة ، ويوسع نطاق املعيار ليشمل عقود  لألدواتاملالية ولكن هلا خصائص مشا�ة  األداةعليها تعريف 

يف تاريخ مستقبلي فقط عندما تتوافر يف العقد ) مثل الذهب ، الكهرباء والغاز(شراء أو بيع البنود غري املالية 

  :خلاصيتني التاليتني ا

  مالية أخرى بأداةميكن تسويته بالصايف نقدا أو. 

 ال خيص استالم أو تسليم البند غري املايل طبقا ملتطلبات الشراء أو البيع أو االستخدام املتوقعة للكيان.  

  :املالية تتمثل أساسا يف  األداةتوجد استثناءات من النطاق تتصل ببعض البنود اليت ال ينطبق عليها تعريف 

   IFRS 7يوضح استثناءات تطبيق المعيار ) : 12(الجدول رقم 

  املعيار   االستثناء من النطاق

  القوائم املالية ا�معة واملنفصلة IAS 27  احلصص يف الشركات التابعة

  االستثمارات يف الشركات الشقيقة IAS 26  احلصص يف الشركات الشقيقة

  احلصص يف املشروعات املشرتكةIAS31  املشروعات املشرتكةاحلصص يف 

  مزايا العاملني IAS 19  خطط مزايا العاملني

  املدفوعات على أساس األسهم IAS 2  معامالت الدفع على أساسا األسهم

  اندماجات الشركات IFRS 3  عقود التعويضات العرضية أو الطارئة يف اندماجات الشركات

  عقود التأمني IFRS 4  عقود التأمني

Source :Code IFRS Normes et interpretations applicables dans L’UE ,Groupe Revue 

Fiduciaire ,10eme Edition 2016, P679. 
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   لمؤسسةين لأهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي: الفرع الثالث

عن املعلومات اليت تتيح ملستخدمي البيانات  اإلفصاحأنه جيب على املشروع  إىل IFRS 7يشري املعيار الدويل 

  : )12(كما يلي  املالية بالنسبة ملركزها وأدائها املايل األدواتاملالية تقييم 

  :وذلك من خالل العناصر التالية:  بيان المركز المالي:أوال

عن املبالغ املسجلة لكل فئة من الفئات التالية كما عرفها  اإلفصاحجيب : فئات األصول وااللتزامات املالية -1

  : IFRS 9التقارير املالية  إعدادمعيار 

 املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة مبينة بشكل منفصل وتشمل تلك احملددة عند  األصول

 .االعرتاف األويل أو تلك املصنفة على أ�ا حمتفظ �ا للمتاجرة 

  االستثمارات احملتفظ �ا إىل تاريخ االستحقاق. 

 األصول املتوفرة للبيع. 

 القروض والذمم املدينة. 

 فأة لية اليت مت قياسها بالتكلفة املطااللتزامات املا.  

يشري جملس  IFRS 7وفقا للمعيار : اخلسارة  وااللتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو األصول-2

حدد املشروع قرضا أو ذمة مدينة أو جمموعة قروض أو ذمما مدينة بالقيمة العادلة  إذاأنه  إىلمعايري احملاسبة الدويل 

  :يلي  عما اإلفصاحمن خالل الربح أو اخلسارة فان عليه 

  يف �اية فرتة أقصى تعرض ملخاطر االئتمان للقرض أو الذمة املدينة أو جمموعة القروض أو الذمم املدينة

 .إعداد التقارير

 مقدار ختفيف أية مشتقات ائتمان ذات عالقة أو أدوات مماثلة لذلك التعرض األقصى ملخاطر االئتمان. 

  مقدار التغري خالل الفرتة وبشكل تراكمي يف القيمة العادلة للقرض أو الذمة املدينة أو جمموعة القروض

 .خماطر االئتمان لألصل املايل  الذي ينسب للتغريات يفأو الذمم املدينة 

  مقدار التغري يف القيمة العادلة الذي حدث ألية مشتقات ائتمان ذات عالقة أو أدوات مماثلة خالل

  .الفرتة وبشكل تراكمي منذ أن مت حتديد القرض أو الذمة املالية
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تغريات يف أسعار الفائدة مع مراعاة أن تشمل التغريات يف ظروف السوق اليت تتسبب يف نشوء خماطر السوق ،ال

أو سعر سلعة ،سعر الصرف األجنيب أو مؤشر األسعار اليت متت مالحظتها، أما إذا حدد املشروع التزاما ماليا 

  :عليه اإلفصاح عما يلي  IFRS 9بقيمته العادلة من خالل الربح أو اخلسارة وحسب املعيار 

  العادلة لاللتزام املايل الذي ينسب للتغريات يف خماطر مقدار التغري خالل الفرتة وبشكل تراكمي يف القيمة

  .االئتمان 

  الفرق بني املبلغ املسجل لاللتزام املايل واملبلغ الذي سيطلب من املنشأة تعاقديا دفعه عند االستحقاق

  .لصاحب االلتزام 

ا قام املشروع بإعادة تصنيف يشري جملس معايري احملاسبة الدويل وفقا هلذا املعيار إىل أنه إذ:  إعادة التصنيف-3

  :أصل مايل على أنه مت قياسه 

  مبقدار التكلفة أو التكلفة املطفأة وليس مبقدار القيمة العادلة. 

  مبقدار القيمة العادلة وليس مبقدار التكلفة أو التكلفة املطفأة.  

  .التصنيف فان عليه اإلفصاح عن املبلغ الذي أعيد تصنيفه ضمن أو خارج كل فئة وسبب إعادة 

يشري جملس معايري احملاسبة الدويل إىل أنه من املمكن أن يكون  IFRS 7وفقا للمعيار الدويل:إلغاء االعتراف-4

املشروع قد حول األصول املالية بطريقة حبيث ال يتأهل جزء من األصول املالية أو مجيعها إللغاء االعرتاف وفقا 

  :فصاح عن لذلك جيب على املشروع اإل  IFRS 9للمعيار 

  طبيعة األصول. 

 طبيعة خماطر ومكافآت امللكية اليت تبقى املنشأة معرضة هلا. 

   املبالغ املسجلة لألصول وااللتزامات املرتبطة �ا عندما يستمر املشروع يف االعرتاف بكافة األصول. 

   باالعرتاف �ا و املبلغ اإلفصاح عن املبلغ املسجل لألصول األصلية ومبلغ األصول اليت يستمر املشروع

املسجل لاللتزامات املرتبطة بذلك عندما يستمر املشروع باالعرتاف باألصول إىل مدى مشاركتها 

  .املستمرة

  :يشري جملس معايري احملاسبة الدويل يف هذا املعيار إىل أنه جيب اإلفصاح عما يلي : الضمان -5

 لتزامات مبا فيها املبالغ اليت أعيد تصنيفها وفقا للمعيار املبلغ املسجل لألصول املالية املرهونة كضمان لال

IFRS9  . 
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 األحكام والشروط املتعلقة بتعهدها.  

أما عندما يكون لدى املشروع ضمان ألصول مالية أو غري مالية ومسح له ببيع أو إعادة الرهان يف حالة عدم وجود 

  :احب الضمان جيب اإلفصاح عن اآليتتقصري من جانب ص

 العادلة للضمان احملتفظ به القيمة. 

  القيمة العادلة ألي ضمان مت بيعه أو إعادة رهنه وما إذا كان على املشروع التزام بإعادته. 

  الشروط واألحكام املتعلقة باستخدامها للضمان.  

ض يشري جملس معايري احملاسبة الدويل وفقا هلذا املعيار إىل أنه عندما تنخف:حساب مخصص خسائر االئتمان-6

قيمة األصول بسبب خسائر االئتمان ويسجل املشروع االخنفاض يف حساب منفصل فان عليه اإلفصاح عن 

  .مطابقة التغريات يف ذلك احلساب خالل الفرتة لكل فئة من األصول املالية 

إذا أصدر املشروع أداة حتتوي على كل من :األدوات المالية المركبة ذات المشتقات الضمنية المتعددة-7

وكان لألداة مشتقات ضمنية متعددة تعتمد قيمتها  IAS 32التزام ومكون حقوق امللكية وفقا للمعيار الدويل 

  .على بعضها فان عليه اإلفصاح عن وجود هذه اخلصائص

 أنه بالنسبة للقروض املستحقة وفقا للمعيار يشري جملس معايري احملاسبة الدويل إىل : واإلخاللعدم الوفاء -8

  :الدفع املعرتف �ا يف �اية فرتة إعداد التقارير املالية جيب على املشروع اإلفصاح عن ما يلي 

  تفاصيل أية حاالت عدم وفاء خالل الفرتة باملبلغ األصلي أو الفائدة أو احتياطي استهالك القروض أو

 .أحكام اإلطفاء هلذه القروض املستحقة

 متت معاجلة حاالت عدم الوفاء أو أعيد التفاوض بشأن شروط القروض املستحقة قبل التصريح  ما إذا

 .بإصدار البيانات املالية 

 املبلغ املسجل للقروض املستحقة اليت مل يتم الوفاء �ا يف �اية فرتة إعداد التقارير.  
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 اإلفصاحأنه جيب على املشروع  إىليف هذا املعيار  جملس معايري احملاسبة الدولية يشري:بيان الدخل الشامل : ثانيا 

  :كما يلي   اإليضاحاتيف بيان الدخل الشامل أو يف  إماعن بنود الدخل أو املصروف أو املكاسب أو اخلسائر 

 أو  ية بالقيمة العادلة من خالل الربح خسائر األصول املالية أو االلتزامات املالصايف مكاسب أو صايف

توضيح األصول أو االلتزامات املالية اليت كانت عند االعرتاف األويل مصنفة على أ�ا حمتفظ مع اخلسارة 

�ا ألغراض املتاجرة ،وكذا األصول املالية املتوفرة لغرض البيع أو االستثمارات احملتفظ �ا حىت تاريخ 

 .بالتكلفة املطفأةاالستحقاق أو القروض والذمم املدينة أو االلتزامات املالية اليت مت قياسها 

   إمجايل دخل الفائدة وإمجايل مصروف الفائدة اليت مت حسا�ا باستخدام أسلوب الفائدة النافذ املفعول

 .لألصول أو االلتزامات املالية اليت ليست مقدرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

  النامجة من )سعر الفائدة الساري املفعول باستثناء املبالغ اليت تدخل يف حتديد (دخل ومصروف الرسوم

األصول أو االلتزامات املالية اليت ليست مقدرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة أو االئتمان 

 واألنشطة االئتمانية األخرى اليت ينجم عنها االحتفاظ باألصول أو استثمارها نيابة عن األفراد

  املالية اليت اخنفضت قيمتها  دخل الفائدة املستحق من األصول. 

  مبلغ أية خسارة يف اخنفاض القيمة لكل فئة أصل مايل.  

  :)13(المتعلقة بالمؤسسة األخرى االفصاحات :ثالثا

 املالية األدوات حول اإلفصاحات من العديد املالية التقارير إلعداد الدولية واملعايري الدولية احملاسبة معايري تتطلب

 وقد .امللكية حقوق وأدوات املالية واملشتقات والذمم والقروض والسندات األسهم يف اإلستثمارات تشمل واليت

 : وتشمل اإلفصاحات، تلك متطلبات)7( رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار أورد

 السياسات ملخص بند وضمن اإلفصاح املنشأة على: Accounting Policies المحاسبية السياسات-

 املستخدمة األخرى احملاسبية والسياسات املالية القوائم إعداد يف املستخدمة القياس أسس عن اهلامة احملاسبية

 .املالية األدوات ضمنها ومن املالية القوائم فهم لتعزيز واملالئمة

 أنواع من نوع لكل منفصل وبشكل اإلفصاح املنشأة على :   Hedge Accounting التحوط محاسبة-

 صايف وحتوط النقدية، التدفقات وحتوط العادلة، القيمة حتوط( مثل) 9(الدويل احملاسبة معيار يف املذكورة التحوط

  : يلي وكما )راإلستثما
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 التحوط أنواع من نوع لكل وصف. 

 املالية التقارير بتاريخ هلا العادلة والقيم حتوط كأدوات املخصصة املالية لألدوات وصف 

 هلا املتحوطة املخاطر طبيعة. 

 العادلة القيمة عن التالية اإلفصاحات عرض املنشأة على :  Fair value  العادلة القيمة حول إفصاحات-

  : املالية بيانا�ا عرض عند

 تلك مقارنة ميكن بشكل املالية واملطلوبات األصول من فئة لكل العادلة القيمة عن اإلفصاح جيب 

  .واملطلوبات األصول لتلك بالدفاتر املسجلة القيم مع القيمة

 فئات ضمن املالية واملطلوبات األصول تبويب املنشأة على العادلة، القيمة عن اإلفصاح عند. 

 : يلي عما اإلفصاح املنشاة على

 املستخدمة الفرضيات عن اإلفصاح يتم معينة تقييم أساليب إستخدام وعند العادلة، القيمة حتديد طرق 

 فرضيات عن اإلفصاح مثل املالية واملطلوبات األصول فئات من فئة لكل العادلة القيم حتديد يف

 .املستخدم اخلصم ومعدل اإلئتمان خسائر تقدير يف املستخدمة والنسب املعدالت يراتوتقد

 يف املنشورة األسعار خالل من جزئي أو كامل بشكل حتديدها مت قد العادلة القيم كانت إذا فيما بيان 

  active market نشط مايل سوق)9( رقم املعيار يف احملددة التقييم أساليب خالل من حددت أ�ا أو

 املبنية التقييم أساليب خالل من املالية القوائم يف �ا املعرتف املالية لألدوات العادلة القيمة حددت إذا 

 إىل ذلك وأدى الفرضيات تلك من أكثر أو فرضية على ترياتغ أية حدث فإذا حمددة فرضيات على

 ترياالتغ هلذه اجلوهري األثر عن واإلفصاح احلقيقة تلك بيان املنشأة على فإن العادلة، القيمة يف تعديل

 .العادلة القيمة على
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  : العادلة للقيمة املطلوبة غري اإلفصاحات بعض هناك: العادلة للقيمة المطلوبة غير اإلفصاحات-

 جتارية مدينة ذمم مثل املالية األدوات لبعض العادلة القيمة مع متقاربة الدفرتية القيمة تكون عندما 

  .الدائنة والذمم األجل قصرية

 املالية املشتقات أو نشط سوق يف عادلة قيمة هلا ليس واليت امللكية حقوق أدوات يف املالية تارااإلستثم 

 احملاسبة ملعيار اً  طبقاملطفأة   بالتكلفة قياسها سيتم واليت امللكية حقوق بأدوات تاراباإلستثم املرتبطة

  .مبوثوقية العادلة قيمتها قياس إمكانية لعدم رانظ )9( رقم الدويل

 تشاركية صبغة هلا اليت العقود)  discretionary participation feature(  :راملعيا يف املوصوفة 

 .مبوثوقية قيمتها قياس ميكن ال وعندما) 2(مرق املالية التقارير إلعداد الدويل

 يف احملاسبية املعلومات مستخدمي تساعد معلومات عن اإلفصاح املنشأة على فإناألخريتني  احلالتني كلتا ويف

 هذه وتتضمن هلا العادلة والقيمة املالية واملطلوبات لألصول الدفرتية القيمة بني املمكنة اإلختالفات مدى حتديد

  : املعلومات

 على القدرة عدم بسبب األدوات هلذه عنها اإلفصاح يتم مل العادلة القيمة معلومات أن حقيقة 

  .مبوثوقية العادلة القيمة قياس

 املالية األدوات وصف ) Carrying Amoun(عدم أسباب وبيان هلا املسجلة الدفرتية القيمة وحتديد 

 .هلا موثوقة عادلة قيمة حتديد إمكانية

 املالية األدوات حول سوقية معلومات. 

 ذلك وكيفية املالية األدوات من التخلص نية املنشأة لدى كانت إذا فيما معلومات. 

 العادلة، قيمتها قياس باإلمكان يكون أن دون اسابق �ا حمتفظ وكان �ا يعرتف مل اليت املالية األدوات 

 اخلسارة أو الربح ،ومبلغ باألصل فااإلعرت  عدم وقت يف دفرتياً  املسجلة قيمتها عن اإلفصاح جيب حيث

  .ا� املعرتف
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  IFRS 13ق المعيار دوات المالية والقيمة العادلة وفاأل :المطلب الثالث 

دوات املالية سواءا كانت أصول أو خصوم ، أساسية أو مشتقة تتداول يف أسواق املال اما بطريقة منظمة ان األ

، وعليه فاستخدام منوذج القيمة العادلة بعد أو أسواق مال غري منتظمة هلا قيم متغرية ومسعرة يف أي وقت ) البورصات(

  .اقتنائها يعترب النموذج املناسب لتقييمها

   القيمة العادلة وإشكالية القياس المحاسبي :الفرع األول

منذ أن مت وضع األسس العلمية لعلم احملاسبة من خالل النظرية احملاسبية واحملاسبة املتقدمة واملتوسطة وغريها كان 

  .مبدأ التكلفة التارخيية هو املسيطر كمبدأ للقياس احملاسيب ال ميكن التخلي عنه مهما كانت التطورات واحلاالت 

لقد وجد معدو ومستخدمو القوائم : )Historical Cost Principale(مفهوم مبدأ التكلفة التاريخية .1

املالية أن مبدأ التكلفة هو األكثر مالءمة للقياس احملاسيب وإعداد التقارير املالية ، وتطبيقا لذلك اتفقت املبادئ 

لتارخيية أي تكلفة االستحواذ أو احلصول عند على اعتماد مبدأ التكلفة ا GAAPاحملاسبية املتعارف عليها 

وكذا التقرير عنها يف القوائم املالية وعليه تعترب التكلفة التارخيية ) االلتزامات(احملاسبة عن أغلب األصول واخلصوم 

  .املبدأ الكالسيكي للقياس احملاسيب

، Reliableفالتكلفة هلا ميزة أساسية على غريها من أساليب التقييم وهي أ�ا قابلة لالعتماد والتعويل عليها 

ولتوضيح ذلك ميكن أن نتصور املشاكل اليت تظهر عند استخدام أساس آخر يف إمساك الدفاتر ،فإذا ما 

عند حماولة حتديد القيمة البيعية لبند  استخدمنا سعر البيع اجلاري على سبيل املثال فسوف نواجه صعوبات مجة

معني بدون بيعه وذلك نظرا الختالف اآلراء يف حتديده من طرف احملاسب أو اإلدارة ، وسوف يكون من 

  .)14(الضروري حتديد هذه القيم بصورة متكررة خاصة عند إقفال احلسابات السنوية للشركة 

ة التكلفة ؟ يصعب حتديدها بدقة وذلك من خالل مكونات واىل جانب ذلك جند أن اإلجابة على التساؤل ماهي

التكلفة ما هي اليت تضاف واليت تطرح واليت ال تؤخذ يف احلساب أساسا ، فمثال عند إدراج األصول الثابتة يف 

حماسبة املؤسسة فهل يتم طرح اخلصومات املالية عند حتديد التكلفة ؟ وهل تعترب مصاريف النقل والتأمني ضمن 

فة؟ وماذا عن تكاليف الرتكيب وجتهيز التثبيت للعمل ؟وغريها من األسئلة ، وكحاالت أصعب كيف ميكن التكل

حتديد تكلفة البنود اليت تتحصل عليها املؤسسة كإعانات أو هبات من الغري أو ال تدرج �ائيا يف حماسبة املؤسسة 

، بل مبدأ التكلفة يطبق كذلك على عناصر  وهي تستغلها يف نشاطها؟ وغريها من األسئلة لباقي عناصر األصول
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مبصطلح التكلفة فسنجد أنه يطبق كذلك على االلتزامات حيث " سعر التبادل "اخلصوم فإذا استبدلنا مصطلح 

  .تقوم املؤسسة بإصدار السندات واحلسابات الدائنة مقابل تبادل أصول أو خدمات ذات سعر معني متفق عليه 

  :التارخيية كأساس للقياس احملاسيب يف النقاط التالية  ميكن إبراز مفهوم التكلفة

 العملية يف مشاركاً  األصل هذا يصبح لكي أصل كل على تتمثل يف كل املبالغ اليت أنفقتها املؤسسة 

  .اإلنتاجية

 األصول من شيء  أي على احلصول سبيل يف االقتصادية كل ما تتحمله الوحدة.  

   العادية الثانوية التكاليف مجيع ونضيف له اخلصومات منقوصا منه ما أصل على االستحواذ مثن 

 النقل، الرتكيب، مصاريف التكاليف تلك أمثلة ومن االستخدام وموقع حالة يف األصل  لوضع الالزمة

 واليت األصلية التكلفة على اليت تقوم  املالية احملاسبة على يطلق التارخيية التكلفة مصطلح و التأمني

  .األسعار تقلبات أو التضخم عن ظاهرة النامجة التغريات يف األسعار  تتجاهل

  :)15(وتعترب األصول الثابتة األكثر تأثرا مببدأ التكلفة التارخيية ويرجع لألسباب التالية 

 أ�ا متثل التكلفة احلقيقة يف تاريخ  احلصول على األصل. 

 وبذلك ميكن االعتماد عليهاات تبادل حقيقية وليست افرتاضية أ�ا ناجتة عن عملي.  

  :إن استخدام مبدأ التكلفة التارخيية لدية من املربرات نوجزها فيما يلي :ايجابيات استخدام التكلفة التاريخية -

  تتوفر على درجة كبرية من الدقة واملوضوعية مما يسهل عمليات املقارنة والتحليل اجليد للمعطيات تنتج

 .عالية معلومات حماسبية ذات جودة 

  لديه اتساق كبري مع جممل املبادئ احملاسبية األخرى كالقابلية للمقارنة ، ثبات القدرة الشرائية لنقود وكذا

 .الفروض احملاسبية كفرض أولوية احلدث االقتصادي على القانوين

 ى ذلك إال يركز كثريا معدو القوائم املالية ومدققيها على موثوقية القياس للبنود املكونة هلا وال يتأت

 .باستخدام التكلفة التارخيية كمنهج للقياس احملاسيب

   عند قياس واالعرتاف  بأي بند بالتكلفة التارخيية تصاحبه يف نفس اللحظة  حدوث عملية تبادلية

  . حقيقية مما يضفي درجة عالية من املوثوقية والدقة 
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قاد وجه ملبدأ التكلفة التارخيية هو جتاهلها لتغري لعل أهم انت:  االنتقادات الموجهة لمبدأ التكلفة التاريخية-

قيمة النقود وتغري األسعار بفعل التضخم وكذا بتأثري عمليات التداول الواسعة اليت تشهدها أسواق املايل فيما 

قد وحىت السلع املادية كالذهب والبرتول وغريها ،وعليه بدا هذا املبدأ يف) األسهم والسندات(خيص األدوات املالية 

مكانته كأساس وحيد أو مهم للقياس احملاسيب لتحل بدائل أخرى بدأت تأخذ مكانتها تدرجييا ، وميكن تلخيص 

  :أهم االنتقادات اليت واجهت هذا املبدأ يف 

  يقوم  مبدأ التكلفة التارخيية على مبدأ ثبات القدرة الشرائية للنقود وهو ما يتعارض مع حاالت التضخم

أين تنشط املؤسسة ، فعلى سبيل املثال ال احلصر املخزون السلعي يتم تقييمه بقاعدة اليت تسود األسواق 

التقييم التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل ، أما إذا كانت للمخزون سوق نشطة وأسعار شبه متأكد منها 

ر ذلك نستخدم القيمة القابلة للتحصيل بعد خصم مصاريف البيع ، وأما بالنسبة لألصول الثابتة فيظه

جليا من خالل استخدام أصل ما حماسبيا مت اهتالكه �ائيا أو تعرض األصل الخنفاض حاد هنا نصيف 

 .خسائر قيمة لالهتالك حلساب قيمته الدفرتية  وهكذا لباقي عناصر األصول وحىت اخلصوم 

 تعكس الواقع  بعض القطاعات يعترب هذا املبدأ معيقا لنشاطها حبكم احتياجها ملعلومات متجددة وحمينة

 .احلايل كالبنوك عند منحها للقروض وطلبها للضمانات 

  عند عمليات التحليل املايل ال ميكن االعتماد على املعلومات التارخيية أل�ا ال تعكس الواقع وتؤدي إىل

 . إصدار أحكام غري مفيدة وصاحلة ألخذ قرارات مصريية للمؤسسة 

  ملستخدمي القوائم املالية حبيث يف حاالت كثرية ينتج أرقاما ال قيمة هلا فرض ثبات األسعار يعترب مضلال

  .وال عالقة هلا باحلقيقة

نتيجة للسلبيات اليت شابت مبدأ التكلفة التارخيية توجه : القيمة العادلة كتوجه جديد للقياس المحاسبي  -2

صول إىل معلومات موضوعية وذات الفكر احملاسيب للبحث عن بدائل أخرى للقياس احملاسيب سعيا منه للو 

  .مصداقية وهو ما جتسد فعال يف ظهور مبدأ القيمة العادلة كبديل مهم للقياس احملاسيب 

 Accounting Research Bulletin" وذلك يف نصوص  1953يعود ظهور مفهوم القيمة العادلة إىل سنة 

ه اليت هو عليها اليوم إال عندما أدخلته معايري الذي تناولت إعادة تقييم امليزانيات إال أنه مل يكتسب قيمت" 

، مث انتشر بعد ذلك يف معظم السابق IAS 39كأساس للقياس يف املعيار الدويل   1998احملاسبية الدولية سنة 

لية لسنة نصوص املعايري الدولية إىل أن وصل ذكره إىل غاية صدور النسخة املنقحة ملعايري اإلبالغ املايل الدو 



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

144  

 

جمرد مفهوم يف الفكر أو النظرية أضحت القيمة العادلة أساسا مرجعيا يف التقييم ال  وعليهمرة  6000إىل  2015

   :)16(ميكن إعطاء عدة تعريفات ملفهوم القيمة العادلة نورد أمهها احملاسبية

السعر املمكن استالمه عند بيع أصل أو تسوية التزام يف ):"مجلس المحاسبة األمريكي( FASBتعريف - 

  "عملية منتظمة بني املتعاملني يف السوق يف تاريخ القياس

هي مبلغ تقديري ميكن تبادل أصل مقابله بني مشرت وبائع "   IVSC تعريف لحنة معايير التقييم الدولية- 

  "واغبني يف عقد صفقة يف تاريخ التقييم يف ظل سوق حمايد

عمليات البيع أو الشراء املفرتضة لعناصر (ت السوق من التعريفني يظهر جليا اعتماد القيمة العادلة على معطيا

  .من أجل الوصول إىل أحسن تقييم هلا) األصول واخلصوم

بالرغم من املكانة اليت أخذ�ا القيمة العادلة يف القياس احملاسيب إال أن ذلك مل مينع أن تتعرض إىل بعض 

  :)17(االنتقادات أو العيوب بالرغم من املزايا اليت تتحلى �ا

  : ميكن ذكر بعض املزايا للقيمة العادلة تتمثل يف :  المزايا-

 تظهر خمتلف البنود يف خمتلف القوائم املالية بقيم أقرب ما تكون للواقع. 

 ميكن استخدام الطرق اإلحصائية للتنبؤ باملعلومات أل�ا تعكس التأثريات االقتصادية احلالية. 

 اخل، ال بد من توفر معلومات ....رية كالبيع والشراء واالندماج عند اختاذ القرارات االستثمارية أو التجا

 .ذات درجة عالية من املوثوقية توفرها القيمة العادلة

  استناد القيمة العادلة لقيمة السوق باعتباره األصدق يف التقييم والقياس. 

  اليت تصدرها وبالتايل يتخذون القياس بالقيمة العادلة جيعل مستخدمي القوائم املالية أكثر ثقة باملعلومات

 .قرارا�م على أسس صحيحة
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بالرغم من ظهور هذا املنهج كبديل قوي للقياس احملاسيب إال أنه حمل انتقاد خاصة يف طل األزمة املالية : العيوب-

  :ونوجز أهم العيوب فيما يلي 2008

  يف حالة سوق غري نشط مما االعتماد على التقييم الشخصي يف بعض احلاالت خاصة األدوات املالية

 .يزيد من ظاهرة التحيز وعدم املوضوعية يف القياس

 عدم توفر املعلومات الكافية عن األسعار إذ تتطلب تكاليف كبرية للحصول عليها. 

  االعتماد على فرضية التبادل احلقيقي يؤدي إىل االعرتاف مبكاسب  تسجل يف قائمة الدخل مما يؤدي

 ).التضخيم(للتالعب فيها يف حاالت كثرية 

 االعتماد على معدالت خصم تقديرية يف حالة تقدير التدفقات النقدية املستقبلية. 

 بعض مناذج حساب القيمة العادلة تتسم بالصعوبة العتمادها على معادالت رياضية. 

  التعارض بني املعايري املقبولة عموما ومبدأ احليطة واحلذر ومنهج القيمة العادلة.  

  القياس بالقيمة العادلة: IFRS 13 عداد التقارير الماليةالدولي إل معيارالعرض  :الفرع الثاني 

ملعايري احملاسبة الدولية دعمت ونادت باستخدام القيمة العادلة عند القياس احملاسيب بطريقة غري مباشرة  بالنسبة 

هناك العديد ،فضمن بعض معايريها أو صرحت بذلك مباشرة من خالل إفراد معيار كامل للقياس بالقيمة العادلة

لقيمة العادلة كبديل مقرتح للقياس احملاسيب ولو بصفة من املعايري اليت ركزت عند تقييم البنود اليت تناولتها بطرح ا

  .اختيارية للتحول فيما بعد إىل إجبارية حبكم مالءمتها لتلك البنود املدروسة

  :حتقيق ما يلي إىليهدف املعيار : )18(النطاق والهدف.1

 األصولولبعض  ،السوق ، وليس قياسا خاصا مبنشأة إىلباعتبارها قياس مستند :  ف القيمة العادلةيعر ت 

وااللتزامات قد تتاح معامالت أو معلومات السوق قابلة للرصد،وعليه اهلدف من قياس القيمة العادلة هو 

به معاملة يف ظروف اعتيادية منتظمة لبيع األصل أو لتحويل االلتزام بني املشاركني تقدير السعر الذي تتم 

 .ةيف السوق يف تاريخ القياس يف ظل ظروف السوق احلالي

 بعدما كانت متناولة يف :  وضع في معيار واحد إلعداد التقارير المالية إطارا لقياس بالقيمة العادلة

 .عدة معايري وما شاب ذلك من خلط يف املفاهيم وصعوبة يف التطبيق
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 لحسب هذا املعيار غري مطلوب  اإلفصاحإن شرط :يتطلب افصاحات حول قياسات القيمة العادلة:  

  "منافع املوظفني"19املقاسة بالقيمة العادلة وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم أصول اخلطة.أ  

احملاسبة والتقرير من "26استثمارات خطة منفعة التقاعد املقاسة بالقيمة العادلة وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم .ب 

  "قبل خطط منفعة التقاعد

وفقا ملعيار  االستبعاداألصول اليت يكون املبلغ املمكن اسرتداده منها هو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف .ج

  ".اخنفاض األصول الثابتة"36احملاسبة الدويل رقم 

خر للتقارير املالية أو يسمح بقياسات قيمة عادلة أو املعيار عندما يتطلب معيار دويل آوعليه ينطبق هذا 

كانت القيمة العادلة   إذاوالالحق  األويل، وعليه يطبق على كل من القياس ت حول قياسات قيمة عادلة افصاحا

 .مطلوبة أو مسموحا �ا مبوجب معايري أخرى للتقارير املالية

بعد اجلدل الذي صاحب كيفية استخدام القيمة العادلة كمنهج للقياس احملاسيب : المشاركون في السوق- 2

القيمة العادلة هي السعر الذي " ،حيث عرف القيمة العادلة بأ�ا  حسا�ا أو توقيت استخدامها سواء يف طريقة

سيتم استالمه  عند بيع أصل أو املبلغ املدفوع لتحويل التزام يف معاملة منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ 

وية  التزام ، بني أطراف لديهم الرغبة يف وعليه وحسب املعيار يشرتط أن يكون هناك تبادل أصل أو تس ."القياس

  :ومنه ترتكز القيمة العادلة على أربعة مرتكزات وهي   .التبادل ، على بينة من احلقائق ويتعاملون بإرادة حرة

  .سوق املعاملة - املشاركون يف السوق     - املعاملة املنتظمة    - سعر التبادل    - 

  :)19(مبجموعة من اخلصائص نوجزها فيما يلي بالنسبة للمشاركني يف السوق فيتميزون

 مستقلون عن بعضهم البعض أي أ�م ليسوا أطرافا ذا صلة. 

 على دراية وبينة من الوقائع أي لديهم إملام معقول باألصل أو االلتزام باستخدام كافة املعلومات املتاحة. 

 قادرون على الدخول يف املعاملة على األصل أو االلتزام. 

  أي لديهم الدافع وليسو مضطرين أو مكرهني(للدخول يف املعاملة على األصل وااللتزام مستعدون(. 
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تتجسد هذه املستويات يف شكل :  IFRS 13مستويات القياس بالقيمة العادلة حسب المعيار  -3

  :هرمي تتدرج فيه من املستوى األعلى إىل األسفل ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل 

  IFRS 13حسب المعيار يوضح مستويات القياس بالقيمة العادلة): 13(جدول رقم

  التعريف  املستوى 

مدخالت السعر :  المستوى األول

 Quotedاملعلن يف السوق النشيط 

Prices  

يف األسواق النشطة لألصول وااللتزامات املماثلة ) عري املعدلة(األسعار املدرجة 

 السوق إىل للوصول القدرةواليت ميكن للمنشأة الولوج إليها يف تاريخ القياس وتتيح 

 أو لألصول البيع عمليات إجراء على القدرة يشرتط وال املعلومات على واحلصول

  ا درج يف البورصة نقل لاللتزامات كسهم املؤسسة امل

مدخالت السعر :  المستوى الثاني

مدرج يف ) غري مماثل(ألصل مشابه 

 No Directسوق نشط  

Quoted Prices 

مدخالت  األسعار لألصول املشا�ة يف سوق نشط أو األصول املماثلة يف سوق 

غري نشط اليت ميكن رصدها كمعدالت الفائدة ومنحنيات العائد،  مع تدعيم ذلك 

ببيانات قابلة للرصد يف السوق باستخدام تقنيات إحصائية كاالرتباط 

  .اخل....واالحندار

مدخالت غري قابلة :  المستوى الثالث

ال تتوفر األسعار يف السوق (للرصد   

  All Ather) النشط

 

املدخالت غري القابلة للرصد لألصل أو االلتزام كالتدفق النقدي املخطط املستخدم 

ة أو حقوق األقلية يف منشأة غري مدرجة وتصل املؤسسة إىل القيمة لتقييم مؤسس

  العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام معلومات تتعلق بطبيعتهما واملتعاملني فيها

 IFRS 13من إعداد الباحث باالعتماد على نص المعيار : المصدر 

  ):20(يف تتمثلهناك ثالثة مداخل تستخدم عند القياس بالقيمة العادلة :طرق القياس بالقيمة العادلة-4

 تستخدم األسعار وعريها من املعلومات ذات الصلة اليت مت إنشاؤها بواسطة معامالت :  مدخل السوق

 .السوق اليت تنطوي على أصول مطابقة أو مماثلة أو التزامات أو جمموعة من األصول وااللتزامات

 تقنية التقييم اليت تعكس املبلغ الذي سيلزم حاليا ليحل حمل القدرة على تقدمي  : مدخل التكلفة

 ).التكلفة االستبدالية(اخلدمات لألصل 

 تقنية التقييم اليت حتول املبالغ املستقبلية مثل التدفقات النقدية أو املصروفات أو :  مدخل الدخل

  .اإليرادات إىل مبلغ حايل واحد 
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دولية رقم کمبدأ من معيار التقارير املالية ال :)21(باستخدام أسعار الطلب وأسعار العرضتعديالت القيمة -5

طلب، جيب علی الوسعر  العرض سعرببالقيمة العادلة  سهااليت يتم قيا صومأو اخل لألصول، حيث يکون 13

ميكن استخدام تسعري . ثر متثيال للقيمة العادلةكن نطاق عرض العطاء الذي ميثل األاملنشأة استخدام السعر ضم

السوق أو اتفاقيات التسعري األخرى كوسيلة عملية لقياسات القيمة العادلة ضمن نطاق العرض والطلب  عرض

  .إذا كانت هذه االتفاقيات ال تتعارض مع املبدأ

 سعاراألت للمراكز الطويلة وطرح لعطاءافإن استخدام أسعار ا،3واملستوى  2شتقات من املستوى وفيما يتعلق بامل

عادلة أكثر من الوسيلة العملية ذلك عادة ما يكون أكثر متثيال للقيمة ال ألنل مطلوب عموما ألجللمراكز قصرية ا

 .واخلصوم األصولمع خصائص  تسقيأن إن أي قسط أو خصم مطبق جيب ،ستخدام أسعار السوق املتوسطةبا

أصل  تتعلق باقتناء عند القيام مبعاملة:)22(األولي وتقنيات التقييم المستخدمةالقيمة العادلة عند االعتراف -6

االعرتاف (أو االلتزام خبصم ما فان السعر املدفوع عند االقتناء أو املتحصل عليه من اخلصم هو سعر الدخول

املسدد من أجل التخلص من ، أما القيمة العادلة فتمثل السعر املتحصل عليه عند التنازل عن األصل أو ) األويل

  .، واملؤسسة ال تبيع بالضروري األصل بسعر اقتنائه وال تتخلص من اخلصم بسعر االلتزام به )سعر اخلروج(اخلصم 

بالنوعية الكافية للتقييم  تقييم واقعية واملعطيات املتعلقة �ا متوفرة تقنيات استخداموعليه فاملؤسسة جمربة على 

فاهلدف من وراء استخدام تقنية ما للتقييم هو تقدير سعر ملعاملة عادية لبيع أصل أو  بالقيمة العادلة، ومنه

  .احلالية للسوقالتخلص من أصل، واليت تتم بني املشاركني يف السوق يف تاريخ املعاملة يف ظل الشروط 

تعطي تقييما أكثر ، مع إمكانية التعديل إذا كانت تقييم جيب استخدامها بصفة منتظمةالتقنيات املستخدمة لل

  :متثيال ومصداقية ، وقد يكون ذلك إلزاميا نظرا ألحد األسباب التالية

 أسواق جديدة مت تطويرها. 

 معلومات جديدة أصبحت متوفرة. 

 معلومات مت استخدامها سابقا أصبحت غري متوفرة حاليا. 

 تقنيات جديدة للتقييم مت تطويرها. 

 شروط السوق تغريت. 

موضوع التقييم بالقيمة العادلة من املواضيع اليت ال زالت حتدث جدال كبريا خاصة يف األسواق وعلى العموم يبقى 

) اإلحصائية(أو الدول اليت تفتقد للمعلومات الكافية وبالتايل صعوبة استخدام خمتلف مناذج التقييم العلمية 

  .ييم وبالتايل يبقى استخدام واحلفاظ على مبدأ التكلفة التارخيية أساسيا للتق



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

149  

 

  

  التقارير المالية عدادإل الدولي معيارالفي ظل األدوات المالية محاسبة :المبحث  الثالث

IFRS 9 : المالية األدوات  

  

تركت ملعيار بذاته وهو املعيار الدويل مهما كان نوعها من اعرتاف وقياس إن املعاجلة احملاسبية لألدوات املالية 

IAS 39: الذي يعترب ملغى مبجرد دخول معيار إعداد التقارير املالية و االعرتاف والقياس  السابق –األدوات املالية

  .1/1/2018صبح ساري املفعول من تاريخاألدوات املالية الذي أ:IFRS 9الدويل  

  

   IFRS 9إلى المعيار الجديد   IAS 39 من المعيار االنتقال:المطلب األول 

نتقادات واجه العديد من اال 2001سنة  وبداية العمل به 1998سنة  39منذ صدور املعيار الدويل رقم 

إىل حد أن الكثري من املختصني ألصق به �مة التسبب يف حدوث األزمة املالية والصعوبات يف التطبيق،

سواق ، أل�ا مست بشكل كبري األدوات املالية كالقروض وتداوهلا املعترب يف األ)  أزمة الرهن العقاري(2008

ويعطي حلوال لإلشكاليات اليت  IAS 39التفكري فعال يف معيار جديد يعوض وعليه منذ ذلك التاريخ بدأ

م هذا االجتاه جمموعة العشرين ألكرب سم بالبساطة والسهولة والوضوح ودعواجهتها املؤسسات يف التطبيق ويت

  . G20الدول الصناعية يف العامل أو ما يصطلح عليه ب 
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   IAS 39ة شاملة للمعيار نظر : الفرع األول

جلنة املعايري احملاسبية الدولية يف جمموعة عمل مشرتك دولية و اليت تبحث يف جدوى تقييم مجيع  شاركت

يف  1997مارس ث بدأت اللجنة العمل من تاريخ  املوجودات املالية و املطلوبات املالية حسب القيمة العادلة،حي

تعطي مقدمة املعيار احملاسيب حبيث  ".احملاسبة على املوجودات املالية و املطلوبات املالية" ورقة العمل املقرتحة،

صبح املعيار احملاسيب أ،  حول األدوات املالية خلفية عن عمل جلنة معايري احملاسبة الدولية IAS39الدويل 

أو بعد ذلك  2001جانفيمن  األول تغطي الفرتات اليت تبدأ من نافذ املفعول للبيانات املالية اليت IAS39الدويل

   .املعيار إصدارتاريخ  1999التطبيق املبكر يف بداية السنة املالية بو يسمح  ،التاريخ

مت إصدار أحدث نسخة معدلة من املعيار احملاسيب الدويل رقم  IASBعلى مستوى جملس معايري احملاسبة الدولية

 موضوع العديد من 39اسبة الدويل ومنذ ذلك التاريخ كان معيار احمل ومع ذلك ،2003يف ديسمرب  39

 عدادإلالدويل املعيار  2009نوفمرب  12إىل ذلك، أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية يف  ضافة، باإلالتعديالت 

تصنيف وقياس املوجودات املالية والذي  :وىلاألاملرحلة  وذلك من خالل  دوات املاليةاأل: 9التقارير املالية رقم 

  . 2013حبلول عام  39يهدف إىل استبدال معيار احملاسبة الدويل رقم 

من أهم املعايري اليت أحدثت تغيريات جذرية  فيما يتعلق بالقياس احملاسيب حيث مت طرح  IAS39يعترب املعيار 

التكلفة التارخيية، خاصة بالنسبة لالستثمارات  أسلوب القياس بالقيمة العادلة كبديل للقياس احملاسيب مقابل

املتحصل عليها بغاية املتاجرة أو االحتفاظ �ا لتاريخ االستحقاق،وعلى العموم مت التطرق للقياس األدوات املالية 

  :)28(األساسية التالية اوراحملواالعرتاف �ا يف هذا املعيار  والذي يدور حول 

  املالية وطرق قياسها  باألدواتالتعرف على كيفية االعرتاف. 

  التأكيد على استخدام القيمة العادلة لقياس األدوات املالية وهو بذلك يطرق باب مفهوم القياس

 .وإمكانية حل املشاكل اليت تتعلق بالقيمة العادلة

 التعرف على التحوط ومربرات استخدامه وأساليب تطبيقه. 
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 يف املالية باألدوات اخلاصة باملعلومات االعرتاف مبادئ حتديد املعيار هذا هدف :المعيار ونطاق هدف-1

 .عنها واإلفصاح وقياسها األعمال ملنشآت املالية البيانات

 :عدا فيما املالية األدوات مجيع على املعيار هذا تطبق أن املؤسسات على جيب كما

 السابع الدويل املعيار وفق حماسبتها تتم اليت املشرتكة واملشاريع الزميلة أو التابعة الشركات يف احلصص 

 .والعشرون

 عشر السابع املعيار عليها ينطبق اليت اإلجيار عقود مبوجب وااللتزامات احلقوق.  

 التاسع املعيار عليها يطبق اليت املوظفني منافع خطط مبوجب العمل أصحاب ومطلوبات موجودات 

 الثاين املعيار من الثالثة الفقرة يف معرفة هي كما التأمني عقود مبوجب وااللتزامات احلقوق.عشر

  .والثالثون

 والضمانات اخليارات ذلك يف مبا للتقارير املقدمة املؤسسة قبل من الصادرة امللكية حقوق أدوات 

 .للتقارير املقدمة للمؤسسة مسامهني كحقوق املصنفة األخرى املالية واألدوات

 املدين يقم مل ما دفعات إجراء على تنص اليت االعتماد خطابات ذلك يف مبا املالية الضمانات عقود 

 .االستحقاق عند بالدفع

 أو اجلوية املتغريات على بناء الدفع تتطلب اليت العقود و املؤسسات دمج عملية يف احملتمل العوض عقود 

 .األخرى الطبيعية املتغريات أو اجليولوجية

 :)29( اآلتية املواضيع املعيار يعاجل:المعيار مواضيع -2

 امليزانية يف مرة ألول املايل وااللتزام باألصل االعرتاف كيفية. 

 املايل االلتزام أو باألصل االعرتاف إلغاء كيفية. 

 املالية وااللتزامات األصول وقياس التصنيف، إعادة ، تصنيف. 

 وإظهارها السجالت يف ا�وإثبا املالية باألداة باإلقرار املتعلقة العمليات ا�بأ املالية باألدوات االعرتاف عملية تعترب

 ويف اقتنائها، من املؤسسة نية حسب أي تصنيفها يف خاصة إسرتاتيجية إتباع خالل من وذلك املالية القوائم يف

 يف وإظهارها املالية باألدوات االعرتاف عملية يف إتباعها جيب اليت الكيفية والثالثون التاسع املعيار بني الصدد هذا

 نقدية قيم حتديد عملية وهو ا،� االعرتاف مرحلة تلي اليت املرحلة فهو املالية األدوات قياس أما.املالية القوائم
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 تصنف اليت االستثمار وفئة القياس حالة حسب القياس عملية وختتلف املالية، القوائم يف تظهر اليت املالية لألدوات

  .املالية لألداة ائي� أو الحق وتقييم املالية لألداة أويل تقييم هناك جند الصدد هذا ويف املالية، األداة ضمنها

  IFRS9مراحل إعداد المعيار : الفرع الثاني 

املطلق على التقييم بالقيمة  واعتماده يدات وصعوبات يف التنفيذمن تعق  IAS39بسبب ما حلق املعيار الدويل 

للواليات املتحدة  FASBوكذا جملس معايري احملاسبة املالية  IASBالعادلة بدأ جملس معايري احملاسبة الدولية 

األمريكية يف حتقيق اهلدف بعيد املدى من أجل تبسيط وحتسني جودة املعلومات املتعلقة باألدوات املالية، وبالرغم 

بساطة مبعيار جديد أكثر أ�ما أصرا على تعويضه كلية  إال IAS39من التعديالت اليت أجريت على املعيار 

التعقيدات يف التقارير اخلاصة  إزالة" ىصدور وثيقة عمل حتت مسم 2008ارسفقد متخض يف مووضوحا،

واليت حتوي " ) Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments(باألدوات املالية 

التعديالت  إلحداثعلى طرق تقييم جديدة لألدوات املالية ، وعليه مت فتح باب النقاش وتلقي التعليقات املناسبة 

املشروع ضمن برنامج عمله  IASBاملرجوة لتحسني املعلومة املالية اخلاصة باألدوات املالية ، حيث وضع جملس 

وبعد فحص كل الردود  2009من نفس السنة، ويف أفريل  فكان يف ديسمرب FASBأما   2008يف نوفمرب 

عن األزمة املالية وتبعا لتوصيات جمموعة  اإلجابةوالنقاشات اليت تلقاها ا�لس حول أشغاله املكرسة يف 

 IASBأعلن ا�لس )  FSB)Financial Stability Boardوجملس االستقرار املايل  G20العشرين

زنامة الزمنية اخلاصة باستبدال املعايري املتعلقة باألدوات املالية ، ا يف تسريع الر على شروعهم FASBبالتنسيق مع 

مث يف نوفمرب من " القياس والتصنيف" األدوات املالية: اإلعالنبنشر مسودة  IASBقام  2009وعليه يف جويلية 

 IASBاليت اختذها جملس  اإلجراءاتاألدوات املالية ، وتتلخص : IFRS9نفس السنة مت طرح املعيار اجلديد 

   :)30(  املراحل التالية يف  IAS39الستبدال 

،واحتوى على 2009والذي مت نشره يف نوفمرب  IFRS9التصنيف والقياس وفقا للمعيار :المرحلة األولى- 

  .املالية لألصولتبيان طرق التصنيف والقياس  إىلإجراءات ترمي 

 حتت مسمى إعالنمسودة  بإصدارطريقة التدهور يف القيمة ، وهلذا الغرض قام ا�لس : المرحلة الثانية - 

، وتقرتح استخدام طريقة اخنفاض القيمة 2009وهذا يف نوفمرب "التكلفة املطفأة وتدهور القيمة:األدوات املالية "

  .املطفأةبالتكلفة ت املالية اليت مت قياسها بناء على خماطر االئتمان املتوقعةوالتدفقات النقدية املتوقعة لكافة املوجودا
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االقرتاحات  إصدار إىلتتعلق هذه املرحلة مبحاسبة التغطية ، وا�لس يتطلع يف املدى القريب :المرحلة الثالثة- 

 2009اخلاصة مبحاسبة التغطية ، وخالل الربع األخري من سنة  اإلجراءاتمعاجلة شاملة حول  إعادةالنامجة عن 

س مبناقشة وحتليل أهلية األدوات املالية املدارة بناء على مبدأ التدفقات النقدية املتعاقد عليها كو�ا مؤهلة قام ا�ل

هو التسهيل على مستخدمي  IFRS9إن اهلدف من املعيار اجلديد  .لبنود التحوط على أساس القيمة العادلة

البيانات املالية تقدير مبالغ وتوقيت ومدى التأكد من التدفقات النقدية الناجتة عن األصول املالية ، وذلك من 

  :وميكن تفصيل وشرح املراحل السابقة من خالل الشكل التايلختفيض عدد فئات التصنيف والقياس خالل 

 IFRS9معيار التقارير المالية  صدارإليوضح المراحل الزمنية ): 13(شكل رقم 

  2014جويلية          2013نوفمبر           2011ديسمبر       2010أكتوبر        2009نوفمبر 

Source : Raymond Chapot, Bulletin des nouvelles sur les IFRS  (numéro spécial : 

Instrument  Financiers ), Grant Thornton , Octobre 2014, p2. 

IFRS9: األدوات

  )2009(املالية

 اإلجراءاتمعاجلة -

 إتباعها الواجب

عند تصنيف وتقييم 

  األصول املالية 

IFRS9:األدوات 

  ):2010(املالية

 إجراءات إضافة-

تصنيف وتقييم 

  .اخلصوم املالية

 إجراءات إدماج-

 )دون تغيري( اإللغاء

لألصول واخلصوم 

املالية اخلاصة 

IAS39 

تاريخ الدخول 

للمعيار مع  اإلجباري

عن  اإلفصاح إجبارية

املعلومات االنتقالية 

و  IFRS9تعديالت(

IFRS7   

تعديل تاريخ بداية -

السريان للسنوات 

ابتداء من 

مع  1/1/2015

تعديل  إمكانية

املعلومات الواجب 

حسب  عنها اإلفصاح

ما يقتضيه املعيار 

IFRS7 

IFRS9:املالية  األدوات

)2013:(  

وتعديالت حماسبة التغطية-

IFRS9،IFRS7و 

IAS39   

منوذج شامل  إضافة-

  جديد حملاسبة التغطية

 بإمكانيةالرتخيص -

التطبيق املسبق لتغريات 

ة،خطر القيمة العادل

االئتمان يف العناصر 

 اإلمجاليةللنتيجة  األخرى

للخصوم املالية املعرتف �ا 

بالقيمة العادلة يف سياق 

  النتيجة الصافية

  

IFRS9: األدوات

  :)2014(املالية 

إجراءات  إضافة-

خاصة خبسائر 

  .االئتمان املنتظرة

تعديالت يف املعيار -

خاصة بإجراءات 

تصنيف وتقييم 

  .األصول املالية

تاريخ جديد  وضع-

لبداية سريان املعيار 

فعال هو 

1/1/2018   
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  IFRS9هدف ونطاق المعيار: المطلب الثاني

  الهدف واستثناءات نطاق المعيار : الفرع األول 

إىل وضع مبادئ للتقرير املايل  عن األصول املالية وااللتزامات  9يهدف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

التدفقات عرض معلومات مالئمة  ومفيدة ملستخدمي القوائم املالية يف تقوميهم  ملبالغ  يؤدي إىل املالية  والذي

  .النقدية  املستقبلية للمنشأة  وتوقيتها وعدم تأكدها

  ):31(باستثناءوات املالية ومنه فاملعيار يطبق من قبل مجيع املنشآت على مجيع األد

 وفقا نهاع احملاسبة تتم اليت املشرتكة واملشروعات الزميلة واملنشآت التابعة، املنشآت يف احلصص تلك 

 املالية القوائم" 27 الدويل احملاسبة معيار أو "املوحدة املالية القوائم" 10 املايل للتقرير الدويل للمعيار

  ."املشرتكة واملشروعات الزميلة املنشآت يف االستثمارات" 28 الدويل احملاسبة معيار أو "املنفصلة

 عقود" 16 املايل للتقرير الدويل املعيار ليهاع ينطبق اليت التأجري عقود مبوجب وااللتزامات احلقوق 

 :ذلك من وبالرغم ."اإلجيار         

         التشغيلي اإلجيار عقود عن املستحقة اإلجيار ومبالغ التمويلي اإلجيار عقود عن املستحقة املبالغ ختضع -         

ثبتة
ُ
  .طهلبو وا اإلثبات إللغاء املعيارهذا  ملتطلبات املؤجر قبل من امل

ْدَجمٌة املشتقات ختضع -         
ُ
 .دجمةامل للمشتقات املعيار اهذ ملتطلبات اإلجيار عقود يف امل

 الدويل احملاسبة معيار ليهاع ينطبق اليت املوظف، منفعة خطط مبوجب العمل أصحاب والتزامات حقوق 

  ).منافع املوظف(19رقم 

 صدرة املالية األدوات
ُ
 احملاسبة معيار يف الوارد امللكية حقوق أداة تعريف تستويف واليت املنشأة قبل من امل

  .واليت يتطلب تصنيفها على أ�ا أداة حقوق ملكية ) مبا يف ذلك اخليارات واألذونات( 32الدويل 

 4 املايل للتقرير الدويل املعيار يف ُمعرفهو  كما تأمني عقد )1( مبوجب الناشئة وااللتزامات احلقوق 

 تعريف يستويف الذي التأمني عقد مبوجب الناشئة صدر املُ  والتزامات حقوق خبالف ،"التأمني عقود"

 حيتوي ألنه نظراً  4 املايل للتقرير الدويل املعيار نطاق ضمن يقع الذي العقد (2 ) أو املايل، الضمان عقد
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 يف ُمْدَجمٌة تكون اليت املشتقة على املعيار ذاھ ينطبق ذلك، من وبالرغم .االختيارية املشاركة ميزة على

 .  4 املايل للتقرير الدويل املعيار نطاق ضمن يقع عقد

 عنه ينتج ،يهاعل ُمستحوذ أعمال بيع أو لشراء بائع سهمأ وحامل مستحوذة منشأة بني آجل عقد أي 

 جتميع" 3 املايل للتقرير الدويل املعيار نطاق ضمن يقع مستقبلي، استحواذ تاريخ يف أعمال جتميع

 على للحصول- عادة- ضرورية تُعد اليت املعقولة الفرتة اآلجل العقد أجل يتجاوز أن جيوز وال ."األعمال

 .املعاملة والستكمال مطلوبة تصديقات أي

 متطلبات يطبق أن قروض ارتباطات صدرم على جيبإذ  القروض ارتباطات خبالف قروض ارتباطات 

هذا  نطاق ضمن تقع ال ذلك خبالف هي اليتو   القروض ارتباطات على املعيار هذا يف الواردة وطهلبا

 .اإلثبات إللغاء املعيار ت هذاملتطلبا القروض ارتباطات مجيع ختضع وأيضا املعيار

 املعيار ليهاع ينطبق اليت سهمال أساس على دفع معامالت مبوجب وااللتزامات والعقود املالية األدوات 

 .سهمال أساس على الدفع" 2 املايل للتقرير الدويل

 أنه على تثبته الذي االلتزام لتسوية �ا القيام مطلوب نفقات مقابل املنشأة لتعويض دفعات يف احلقوق 

 ما أو ،"احملتملة واألصول احملتملة وااللتزامات املخصصات" 37 الدويل احملاسبة ملعيار وفقا خمصص

 .37الدويل احملاسبة ملعيار وفقا سابقة، فرتة يف خمصص له أثبتت

 العمالء مع العقود من اإليراد" 15 املايل للتقرير الدويل املعيار نطاق ضمن تقع اليت وااللتزامات احلقوق" 

 وفقا عنها احملاسبة تتم أن 15 املايل للتقرير الدويل املعيار حيدد اليت تلك باستثناء مالية، أدوات تُعد واليت        

  .املعيار اهلذ         
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  نطاق عمل المعيار: الفرع الثاني 

  :)32(عمل هذا املعيار النقاط التاليةتقع ضمن نطاق 

 15 املايل للتقرير الدويل املعيار حيدد اليت احلقوق تلك على وطلهبل املعيار اهذ متطلبات ُتطبق أن جيب 

 إثبات ألغراض املعيار اهلذ  وفقاً  نهاع احملاسبة تتم أن) إيرادات النشاطات العادية للعقود مع العمالء(

 .وطهلبا خسائر أو مكاسب

  تقع ارتباطات القروض التالية ضمن نطاق هذا املعيار: 

ارتباطات القروض اليت تسمها املؤسسة على أ�ا التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح - 

  .واخلسارة

ارتباطات القروض اليت ميكن تسويتها بالصايف نقدا أو بتسليم أو بإصدار أداة مالية أخرى، تعد - 

بالصايف �رد أن القرض يتم دفعه  يتم تسويتهذه مشتقات، وال يعد ارتباط القرض ارتباطات القرض ه

  ).على سبيل املثال قرض عقاري يسدد  على أقساط متاشيا مع تقدم التشييد(عن طريق أقساط 

  .االرتباطات بتقدمي قرض مبعدل فائدة اقل من السوق- 

 أو نقدا بالصايف تسويته ميكن مايل غري بند يعب أو لشراء العقود تلك على املعيار اهذ يُطبق أن جيب 

 مت اليت العقود باستثناء مالية، أدوات العقود كانت لو كما مالية، أدوات مببادلة أو أخرى، مالية بأداة

 من املتوقعة املنشأة ملتطلبات وفقا مايل غري بند تسليم أو تلقي لغرض�ا  االحتفاظ ويستمر يهاف الدخول

 مهاتسِ  اليت العقود تلك على املعيار اهذ يُطبق أن جيب ذلك، من وبالرغم .االستخدام أو البيع أو الشراء

 .اخلسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تُقاس �اأ على املنشأة

 نقدا بالصايف تسويته ميكن مايل غري بند بيع أو لشراء عقد وسم – فيه رجعه ال بشكل- يتم أن ميكن 

 بالقيمة يُقاس أنه على مالية، أداة العقد كان لو كما مالية، أدوات مببادلة أو أخرى، مالية بأداة أو

 مايل غري بند تسليم أو تلقي لغرض فيه الدخول مت قد كان لو حىت اخلسارة أو الربح خالل من العادلة

 .االستخدام أو البيع أو الشراء من املتوقعة املنشأة ملتطلبات وفقا

 أو أخرى ماليه بأداة أو نقدا بالصايف مايل غري بند بيع أو لشراء عقد تسوية �ا ميكن متنوعة طرق هناك 

 :تشمل وهي مالية أدوات مببادلة
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 مببادلة أو أخرى ماليه بأداة أو نقدا بالصايف بتسويته الطرفني من ألي العقد شروط تسمح عندما- 

 .مالية أدوات

         منصوص غري مالية، أدوات مببادلة أو أخرى ماليه بأداة أو نقدا بالصايف التسوية إمكانية تكون عندما-          

 أخرى مالية بأداة أو نقدا بالصايف �ةمشا عقود لبيع ممارسة املنشأة لدى ولكن العقد، شروط ضمن صراحة يهاعل

 أو ممارسته قبل العقد ببيع أو مقاصة عقود يف بالدخول أو املقابل، الطرف مع سواء( مالية أدوات مبادلة أو

 ؛)انقضائه

     بعد قصرية فرتة خالل وبيعه العقد حمل األصل لتسلم ،�ةمشا لعقود ممارسة، املنشأة لدى يكون عندما-          

 املتعامل؛ ربح شو هامأ السعر يف األجل قصرية التقلبات من ربح توليد لغرض التسلم

  .نقد إىل- لةسهو ب– للتحويل قابل العقد موضوع ي هوالذ املايل غري البند يكون عندما- 

 أو أخرى مالية بأداة أو نقدا بالصايف تسويته ميكن مايل، غري بند بيع أو لشراء املكتوب اخليار يقع 

 وفقاً  مايل غري بند تسليم أو تلقي لغرض فيه الدخول ميكن ال العقد اهذ فمثل مالية، بأدوات مببادلته

 .االستخدام أو البيع أو الشراء من املتوقعة املنشأة ملتطلبات
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  IFRS 9تصنيف األدوات المالية وفق : ثالثالمطلب ال

 المالية وتصنيفها وتقييمهااألصول ب المبدئي االعتراف:الفرع األول 

يف  تسجلها املنشأة) التزامات(اليت متلكها املؤسسة تكون إما يف شكل أصول أو خصوم إن األدوات املالية  

ميزانيتها وتعاجل حماسبيا كل العمليات اليت حتدث عليها منذ احلصول عليها لغاية التنازل عنها من اعرتاف وقياس 

  .وعرض وإفصاح

 أو مايل إلتزام نشوء الوقت نفس  ويف ما ملنشأة مايل أصل نشوء إىل يؤدي عقد أي:األصول الماليةتعريف -1

  :)33(عن عبارة األصل املايل )A Financial instrument (أداة ماليةأخرى نسميه   ملنشأة حق ملكية أداة

 نقد. 

 األخرى الشركات أسهم يف اإلستثمار مثل أخرى، ملنشأة ملكية حق أداء. 

 القبض و أوراق املدينة الذمم مثل أخرى، منشأة من آخر مايل أصل أو نقد لقبض تعاقدي حق.  

 تصبح عندما املايل املركز قائمة يف املالية باألصول اإلعرتاف يتم: المالية  باألصول المبدئي اإلعتراف-2

 شراء عمليات إثبات ويتم مالية، أصول بيع أو شراء أجل من معينة مالية تعاقدية ألداة إشرتاطات يف طرفاً  املنشأة

 هنا الدفاتر، ويقصد يف واإلثبات التعامل تاريخ بإستخدام التسوية تاريخ أو لإلعرتاف املالية كأساس األصول وبيع

 على وجيب امليزانية  يف إلتزماً  أو أصالً  )مرة ألول( بشكل أويل املنشأة فيه تسجل أن جيب الذي باإلعرتاف الوقت

 :)34(حماسبية كسياسة األسلوبني هذين من واحد إختيار الشركة

 التعامل تاريخ وحماسبةمايل،  أصل بيع أو بشراء به املنشأة تلتزم الذي التاريخ هو : التعامل تاريخ  

 واستبعاد العملية، بتاريخ األصل هذا لقاء دفعه سيتم أو التزام إستالمه سيتم بأصل اإلعرتاف تتضمن

 البيع عن النامجة املدينة بالذمم واإلعرتاف بيع  خسائر أو أرباح بأي واإلعرتاف بيعه مت الذي األصل

 .التعامل بتاريخ

 ستحول الذي أو للمنشأة األصل حتويل به سيتم الذي التاريخ فهو التسوية تاريخ أما : التسوية تاريخ 

 اإلعرتاف املنشأة،وكذلك قبل من إستالمه بتاريخ معني بأصل اإلعرتاف للغري ويتم معني أصل به املنشأة

 ذلك حتويل بتاريخ األصل بيع خسائر أو أرباح بأي واإلعرتاف )أصل بيع( معني أصل من بالتخلص

  .األخر للطرف األصل
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  :)35(مها فئتني إىل املالية األصول كافةIFRS 9 الدويل املعيار يقسم:المالية األصول صنيفت-3

 املطفأة بالتكلفة )املالية القوائم إعداد عند  الحقا( قياسها يتم اليت املالية األصول 

(Financial Assets Measured at a Mortised Cost) 

 العادلة    بالقيمة املقاسة املالية األصول)Financial Assets Measured at Fair Value( 

 : إىل الفئة األخرية هذه ضمن املالية األصول تصنيف وميكن

 اخلسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصول. 

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية أصول.  

 مع تعاقدي إرتباط مبوجب طرف املنشأة تصبح وعندما اإلقتناء عندالفئتان  هاتان ضمن التصنيف ويتم

  :مما يلي  كل  الغري،وبناءا على

 .المالية األصول إلدارة المنشأة أعمال نموذج –أ  

The entity’s business model for managing the financial assets( 

 تتم اليت الفعلية بالعمليات تتعلق واليت موجودا�ا بإدارة املتعلق نشاطها �ا املنشأة متارس اليت الطريقة به ويقصد

 املنشأة إدارة نية على إعتماداً  وليس املنشأة يف الرئيسيني اإلدارة موظفوا حيدده والذي املالية املوجودات حمفظة على

 هذا فإن وبالتايل مفردة، أداة خيص فيما اإلدارة نوايا على املنشأة أعمال منوذج يعتمد وال .املوجودات تلك إلدارة

 .احملفظة مستوى على أي أعلى جتميع مستوى وفق حتديده جيب الشرط

 وحمفظة التعاقدية النقدية التدفقات مجع أجل من بإدار�ا تقوم إستثمارات مبحفظة املنشأة حتتفظ قد لذلك

 .العادلة القيمة يف تغريات لتحقيق املتاجرة ألغراض بإدار�ا تقوم أخرى إستثمارات

  :المالي لألصل التعاقدي النقدي التدفق نموذج خصائص -ب

The contractual cash flow characteristics of the financial asset model(   

 السندات، وقد مثل للتحديد قابلة أو حمددة بتواريخ نقدية لتدفقات مولدا املايل األصل يكون ويقصد بذلك أن

 ضمن التصنيف إلغاء مت حيث األسلوب �ذا التصنيف بإلغاء IFRS 9 املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار قام

 .والذمم والقروض اإلستحقاق لتاريخ �ا احملتفظ املالية واألصول للبيع املعدة املالية األصول فئة

 :)36(التاليان الشرطان يستويف عندما املطفأة بالتكلفة املقاسة املالية األصول فئة ضمن املايل األصل تصنيف وميكن
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 األعمال منوذج إختبار)  Business Model Test (الدين أداة إقتناء من اهلدف يكون عندما 

تاريخ  قبل بيعها ألجل وليس اإلستحقاق بتاريخ اإلمسية قيمتها على احلصول ) مثال السندات(

 .العادلة قيمتها يف التغري من اإلستفادة بغرض اإلستحقاق

 النقدي التدفق خصائص إختبار) Cash Flow Characteristics Test( : أداة تعطى عندما 

 .حمددة بتواريخ دورية فوائد إستالم أي حمددة نقدية تدفقات إلستالم تعاقدي حق الدين 

 يكون املنشأة قد أعمال منوذج هدف أن من بالرغم أنه )9( رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار ويبني

 جبميع اإلحتفاظ املنشأة على يتوجب ال أنه إال التعاقدية، النقدية التدفقات مجع �دف املالية باألصول اإلحتفاظ

 اإلحتفاظ هو املنشأة أعمال منوذج من اهلدف يكون أن ميكن لذلك اإلستحقاق، تاريخ حىت األدوات تلك

 .املالية األصول بيع يتم عندما حىت التعاقدية النقدية التدفقات مجع أجل من املالية باألصول

 إما املايل األصل قياس يتم املالية، القوائم إعداد وعند األويل اإلعرتاف بعد:  المالية لألصول الآلحق القياس-4

 .املبدئي األصل لتصنيف وفقا املطفأة بالتكلفة أو العادلة بالقيمة

 :)37(وذلك حسب ما يلي:  المالية البيانات إعداد عند المالية األصول تقييم بفروقات اإلعتراف -5

 مع العادلة بالقيمة املالية القوائم إعداد عند قياسها جيب :العادلة بالقيمة المقاسة المالية األصول 

 ) .الدخل بيان( واخلسائر األرباح ضمن التقييم فروقات إظهار

  بطريقة اخلصم أو العالوة إطفاء مع بالتكلفة قياسها يتم : المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية األصول 

 يف املطفأة بالتكلفة املقاس املايل األصل من خسائر أو بأرباح واإلعرتاف) الحقيقية( الفعالة الفائدة

 إعادة أو )تدين( قيمته إخنفاض أو املايل باألصل اإلعرتاف إلغاء عند واخلسائر حساب األرباح

 .تصنيفه

 كافة قياس جيب :التقييم بفروقات واإلعتراف )األسهم( الملكية حقوق أدوات في اإلستثمار 

 مع املالية القوائم إعداد عند العادلة بالقيمة ) مثال األسهم( امللكية يف حقوق املالية اإلستثمارات

 أوراق يف املالية اإلستثمارات بإستثناء ،)الدخل بيان( األرباح واخلسائر ضمن التقييم بفروقات اإلعرتاف

 التقييم فروقات واظهار )األويل اإلعرتاف عند( العادلة بالقيمة قياسها املنشأة ختتار واليت امللكية حقوق

 العادلة املرتاكم بالقيمة بإسم التغري امللكية حقوق ضمن أيضا تعرضواليت  اآلخر الشامل الدخل ضمن

 : )38(يلي كما تصنيفها يتم األسهم يف املالية اإلستثمارات أن للمتاجرة أي تكون أال شريطة
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 األسهم يف املالية اإلستثمارات تشمل وهي : والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصول -أ   

 يتم أي إسرتاتيجية أسهم يف إستثمار تكون كأن املتاجرة غري ألغراض األسهم يف إستثمارات أية أو للمتاجرة

 .طويلة لفرتة حياز�ا

 ال اليت األسهم يف اإلستثمارات وهي : اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية أصول – ب  

 من املالية القوائم إعداد عند هلا العادلة القيمة تقييم فروقات معاجلة اإلقتناء منذ الشركة وقررت للمتاجرة �ا حيتفظ

 املعاجلة هذه املنشأة إختارت واذا امللكية، حقوق ضمن التقييم فروقات بإظهار أي اآلخر، الشامل الدخل خالل

 واخلسائر األرباح حساب إىل العادلة بالقيمة املرتاكم التغري بتحويل املعيار يسمح وال عنها، الرجوع تستطيع ال

 تلك عن النامجة األرباح بتوزيعات اإلعرتاف يتم أن وعلى )املالية اإلستثمارات بيع( اإلعرتاف إلغاء عند

   واخلسائر األرباح يف اإلستثمارات

ميكن إعادة تصنيف أي أصل مايل من  IFRS 9حسب املعيار الدويل :  إعادة تصنيف األصول المالية -6

فئة إىل أخرى فقط عندما يتم تغيري النموذج االقتصادي للمؤسسة  اخلاص بتسيري أصوهلا املالية  و يف هذه احلالة 

 7التزامات معيار التقارير املالية رقم  هحسب ما تقتضي( اإليضاحات ديل يف ال بد أن يتم اإلفصاح عن هذا التع

  .)39(املعلومات الواجب اإلفصاح عنها: األدوات املالية : 

  وتصنيفها  المالية لتزاماتاالب المبدئي االعتراف: الفرع الثاني

 عندما، املايل زهامرك قائمة يف مالياً  التزاماُ  تثبت أن املنشأة على جيب :وإلغاءهإثبات االلتزامات المالية -1

 أنو  تقيسه أنجيب   التزاما املنشأة تثبت وعندما، لألداة التعاقدية النصوص يف طرفا املنشأة تصبح عندما، وفقط

  .وفقا ملتطلبات هذا املعيار تصنفه

 أي إطفاؤه يتم عندما املايل زهامرك قائمة من )مايل التزام من اجلزء أو( املايل االلتزام تزيل أن املنشأة على جيب

بادلة عن احملاسبة تتم أن جيب،و ينقضي أو إلغاؤه يتم أو العقد يف احملدد االلتزام سداد يتم عندما
ُ
 بني تتم اليت امل

 فإنه وباملثل ،جديد مايل اللتزام وإثبات األصلي املايل لاللتزام إطفاء �اأ على  دين ألدوات حايل ومقرض مقرتض

 مالية ضائقة إىل يُعزى كان سواء( منه جزء أو قائم مايل التزام شروط يف يوهر اجل التعديل عن احملاسبة جيب

 .جديد مايل اللتزام وإثبات األصلي املايل لاللتزام إطفاء أنه على )ال أم للمدين

 طرف إىل حتويله أو إطفاؤه يتم )مايل التزام من اجلزء أو( املايل لاللتزام الدفرتي املبلغ بني الفرق إثبات يتم أن جيب

 أو الربح ضمنلها حتم يتم التزامات أو يلهاحتو  يتم نقدية غري أصول أي ذلك يف املدفوع،مبا والعوض آخر
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 السابق الدفرتي املبلغ ختصيص املنشأة على جيب فإنه مايل التزام من جزء شراء املنشأة أعادت إذا ، اخلسارة

 العادلة القيم إىل باالستناد إثباته إلغاء يتم الذي اجلزء وذلك إثباته يف االستمرار سيتم الذي اجلزء بني املايل لاللتزام

  .اجلزأين ينهلذ  النسبية

 تلك وقياس اإلعرتاف كيفية حتديد �دف فئتني إىل املالية املطلوبات تصنَّف :تصنيف االلتزامات المالية-2

 :إىل املالية القوائم يف االلتزامات

 والخسائر األرباح خالل  من العادلة بالقيمة مالية التزامات-أ

Financial liabilities at fair value through profit or loss  

 : )40(ا مه فرعيتني فئتني إىل الفئة هذه املعيار ويقسم

 اقتنائها ومن حلظة( املنشأة ختتار اليت املالية و هي االلتزامات:  العادلة  بالقيمة مخصصة أو محددة( 

  .واخلسائر خالل األرباح من تعاجل هلا العادلة بالقيمة تقييمها إعادة وفروقات الفئة هذه ضمن تصنيفها

 بيع عمليات يف املقرتضة السندات عن  الناجتة اإللتزامات أمثلتها ومن:  للمتاجرة بها محتفظ التزامات 

للمتاجرة إذا مت  به حمتفظ كإلتزام املايلاإللتزام  ويعترب ،املستقبل يف ردها يتوجب واليت األجل قصرية

 املتاجرة ربح هوامش أو األسعار يف األجل قصرية التقلبات من احلصول عليه أو نشأ �دف توليد دخل

 أسعارها تذبذب نتيجة أرباح حتقيق يتوقع واليت األجل قصرية املباعة املالية األوراق اإللتزامات وتشمل

  .األخرى التجارية واإللتزامات املشتقة، العقود عن النامجة اإللتزامات فرتات قصرية مثل خالل

 العادلة بالقيمة مقاس أنه على مايل إلتزام للنقض قابل غري بشكل املبدئي، اإلعرتاف عند املنشأة، حتدد أن ميكن

  :)41(ألن مالئمة أكثر معلومات بذلك القيام عن ينتج عندما أو ، اخلسارة أو الربح خالل من

 بسوء أحيانا له يشار( اإلعرتاف أو القياس يف التطابق عدم من كبري بشكل تقلص أو حتذف املنشأة 

 واخلسائر باألرباح اإلعرتاف من أو اإللتزامات أو األصول قياس من ينشأ قد الذي )« احملاسبية املطابقة

 أو خمتلفة؛ أسس وفق منها

  أساس على أدائها ويُقّيم املالية واإللتزامات املالية األصول أو املالية اإللتزامات من جمموعة إدارة يتم 

 املعلومات وتُقدم موثقة، إستثمارية إسرتاتيجية أو املخاطر إلدارة موثقة إلسرتاتيجية ا وفق العادلة القيمة

 يف ورد تعريفها حسبما( املنشأة يف الرئيسيني اإلدارة موظفي إىل األساس ذلك وفق داخليا ا�موعة حول

 واملدير املنشأة إدارة جملس مثل ،) العالقة ذات األطراف عن اإلفصاحات: 24 الدويل احملاسبة معيار

 .الرئيسي التنفيذي
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 الفعلية الفائدة طريقة بإستخدام المطفأة بالتكلفة المقاسة األخرى المالية االلتزامات -ب

  Effective Interest Method)(  :مقابل احملررة املالية واألوراق الدفع وأوراق الدائنة الذمم حسابات مثل 

  .املنشاة على املستحقة الديون

   IFRS 9تدني قيمة األدوات المالية وفق : الرابع  مطلبال

  ع الختبار تدني القيمةاألدوات التي تخض: األولالفرع 

أدرجت النموذج اجلديد لتدين قيمة األدوات املالية الذي ميكن من االعرتاف  IFRS 9النسخة النهائية للمعيار 

،جاء هذا التغيري تبعا لتوصيات IAS 39السريع خلسائر القرض احملتملة عكس ما كان عليه يف املعيار الدويل 

اليت تسمح بتكوين مؤونات على القروض بالرغم من عدم وجود مؤشرات لتدين القيمة  ،  BAL IIIاتفاقيات 

 :)IFRS 9 )42يتم إدراج األدوات املالية التالية ضمن نطاق متطلبات االخنفاض يف القيمة يف املعيار الدويل 

  املدينة من األطراف  الذمم التجارية، القروض:أدوات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة، على سبيل املثال

 .قروض بني الشركات يف بيانات مالية منفصلة ذات عالقة أو موظفي اإلدارة العليا،ذمم مدينة مؤجلة، و

  باستثناء تلك املقاسة (أدوات الدين اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ) بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

  باستثناء تلك املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر( الضمانات املاليةعقود (. 

  عقود اإلجيار 17مستحقات التأجري ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل. 

  اإليرادات من العقود مع العمالء 15موجودات العقود ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية. 

  اإليرادات ومعيار احملاسبة  18ن معامالت ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل رقم ذمم مدينة ناجتة ع

عقود اإلنشاء فبالنسبة للمدينون التجاريون واملوجودات التعاقدية اليت ال حتتوي على  11الدويل رقم 

املوجودات عموما الذمم التجارية و (15عنصر متويل هام وفقا للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

معروف،ومبا أن « خسائر االئتمان املتوقعة طوال العمر"، )شهرا أو أقل 12التعاقدية اليت تستحق خالل 

شهرا ومدى احلياة  12شهرا أو أقل، فإن اخلسارة االئتمانية ملدة  12آجال االستحقاق تكون عادة 

 .املتوقعة و خسائر االئتمان ستكون هي نفسها



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

164  

 

يمة اجلديد للشركات باحتساب خسائر االئتمان املتوقعة على الذمم التجارية املدينة يسمح منوذج اخنفاض الق

باستخدام مصفوفة املخصصات،ومن الناحية العملية، تقوم العديد من املؤسسات بالفعل بتقدير خسائر 

االئتمان باستخدام مصفوفة املخصصات حيث يتم جتميع الذمم التجارية املدينة على أساس تصنيفات 

على سبيل املثال، املنطقة اجلغرافية ونوع املنتج وتصنيف (العمالء املختلفة وأمناط اخلسارة التارخيية املختلفة 

ويف إطار النموذج اجلديد سيتعني على  ،)العميل ، ضمانات أو تأمني ائتمان جتاري، أو نوع من العمالء

وميكن إتباع �ج مماثل لعقد  الية واملتوقعة املؤسسات حتديث معدالت املخصصات التارخيية مع التقديرات احل

  .األصول

النموذج اجلديد لتدين القيمة يطبق على كل األصول املالية : ل عملية اختبار تدني القيمةمراح: الفرع الثاني 

،هذا النموذج  IAS 39وليس على كل أصل على حدى حسب تصنيفه مثل ما كان معمول به يف املعيار الدويل 

  : )43(ثالث مراحل لتدين قيمة األصول املالية كما يلييفرق بني 

شهر  12منذ احلصول على األصل املؤسسة تسجل التدين احملتل لقيمة األصل على مدة :  المرحلة األولى -

 .، أما النواتج املالية احملتملة فتحسب على أساس القيمة اخلام لألصل دون احتساب قيمة اخلسارة احملتملة

يف حالة ارتفاع خطر االئتمان بصفة مفاجئة وبقيمة تعترب مهمة فاخلسائر احملتملة طيلة مدة :  الثانيةالمرحلة  -

دون حساب (القرض جيب االعرتاف �ا ، أما فوائد القرض فيتم حسا�ا على املبلغ اخلام لألداة املالية 

 )اخلسائر احملتملة 

حبيث درجة استحقاقيته تصبح مهددة ) نوعيته(لقرض يف حالة تراجع درجة ائتمانية ا :المرحلة الثالثة  -

مع اإلبقاء على االعرتاف �ا   ) خبصم اخلسائر احملتملة( فالفوائد حتسب على املبلغ الصايف لألداة املالية 

 ).اخلسائر احملتملة(كمؤونات 

 دليل هناك كان إذا ما يمميزانية تقي كل وبتاريخ املنشأة على جيب 9التقارير املالية رقم  معيار متطلبات مبوجب

 وجود على التالية املؤشرات املالية، وتشري األصول من جمموعة أو املايل األصل قيمة إخنفاض على موضوعي

  : املالية األصول قيمة يف )تدين( إخنفاض 

 التعاقدات املالية يف املقابل الطرف أو املالية لألداة املصدرة اجلهة لدى كبرية مالية صعوبات وجود. 
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 التأخر أو الفوائد أو املالية األداة قيمة دفع عدم مثل العقد، ببنود املالية لألداة املصدرة اجلهة إلتزام عدم 

 قيمة دفع عدم أو الدورية الفوائد دفع عن السندات ُمصِدر تأخر أو تسديد عدم عليها األمثلة فيه،ومن

 .االستحقاق عند السندات

 املتعثرة الديون جدولة أو املالية، لألداة املصدرة اجلهة إلفالس مرتفعة إحتمالية. 

 اجلهة مثل( األصل ذلك ُمصِدر لدى مالية صعوبات بسبب املايل األصل لذلك نشط سوق وجود عدم 

 القيمة إخنفاض على دليل ذاته حبد يعترب ال املالية لألداة نشط سوق إختفاء أما )السندات مصدرة

صِدر لدى مالية وجود صعوبات حول مبعلومات مقرتن يكن ملما العادلة
ُ
 .امل

  منذ مالية أصول جمموعة من املقدرة املستقبلية النقدية التدفقات يف مهم إخنفاض حول معلومات توفر 

 .األصول بتلك إعرتاف أول تاريخ

 السابقة املالية التقارير تقدمي فرتة يف املايل األصل قيمة يف إخنفاض خبسارة اإلعرتاف. 

 : التالية األصول فئات على القيمة إخنفاض متطلبات تطبيق ويتم

 املطفأة بالتكلفة املالية األصول 

 آخر شامل دخل خالل من العادلة بالقيمة املالية األصول. 

 خسارة بإعتبارها الدخل، بيان أن يكون يف  جيب: )القيمة تدين( املالية األصول إخنفاض وعلية فاإلعرتاف خبسارة

 واحد حدث حدوث نتيجة القيمة إخنفاض على موضوعي دليل وجود عند �ا اإلعرتاف يتم واليت القيمة يف تدين

 ألصل املقدرة املستقبلية النقدية التدفقات على تأثري للخسارة كان وإذا باألصل املبدئي اإلعرتاف بعد أكثر أو

 : )44(التالية باملعادلة القيمة خسارة عن التعبري مبوثوقية، وميكن تقديرها ميكن واليت األصول من جمموعة أو مايل

 المالي لألصل الدفترية القيمة – المقدرة النقدية للتدفقات الحالية القيمة = التدني خسارة

 قيمة إخنفاض خبسارة لإلعرتاف الآلحقة املالية الفرتات يف  املالية األصول قيمة تدين خسائر و منه ميكن اسرتجاع

صدر املالية املالءة حتسن مثل  )التدين إخنفاض خسارة أي( األصول هذه قيمة إرتفعت إذا املالية، األصول
ُ
 مل

 إستعادة بأرباح اإلعرتاف يتم وال التدين، خسائر إستعادة كأرباح الدخل بيان ضمن �ا اإلعرتاف يتم السندات

 بيع عند إال الدخل بيان ضمن) مثال األسهم( امللكية حقوق أدوات يف املالية اإلستثمارات قيمة يف التدين خسائر

 لإلستثمارت العادلة القيمة يف اإلرتفاع وبني التدين خسائر إستعادة مبلغ بني التفريق لصعوبة نظرا  اإلستثمارات

 .امللكية حقوق أدوات يف
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  األدوات المالية:IFRS 9 إعداد التقارير المالية معيار محاسبة التغطية وفق: الثثال بحثالم

 

  حماسبة التغطية : حتت اسم 2013مت صدور هذا اجلزء من املعيار يف الفصل السادس منه يف نوفمرب 

Hedging Accounting( ،  نظرا التسام إجراءات حماسبة و ، 2014ولكن النسخة النهائية كانت يف جويلية

كانت   والقياس بالتعقيد وصعوبة التطبيقاالعرتاف :األدوات املالية :39التغطية اليت وردت يف املعيار الدويل رقم 

 .)45(نيني على املستوى الدويل حمل انتقاد العديد من امله

واليت  كانت �دف لتصحيح بعض األخطاء الواردة يف  9جاءت اإلجراءات اجلديدة  ملعيار التقارير املالية رقم 

  :من خالل املعيار السابق يف سبيل حتسني أداء املؤسسة يف تسيري خماطرها وهذا

 رفع درجة القابلية سواء للبنود املتحوطة أو أدوات التحوط. 

  وضع مقاربة امتياز تقوم على مبادئ صحيحة تؤدي إىل تقييم مدى فعالية حماسبة التغطية. 

هي قيام إجراءات حماسبة التغطية اجلديدة على مقاربة تستند إىل مبادئ  39وكانت أهم التغيريات مقارنة باملعيار 

 .)46(تطبق على األصول املالية وغري املالية وكذا تبيان الطرق التسيريية فيما خيص األخطار اليت تتعرض هلا املؤسسة
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  وأنواع التحوطمحاسبة التحوط : األول  المطلب

  وعناصرها أهدافهامحاسبة التحوط : الفرع األول

يهدف إىل حتقيق النتائج اليت من املتوقع أن ترتبط ارتباطا سلبيا املخاطر كما سبق الذكر فالتحوط هو نشاط إدارة 

وعليه ميكن تعريف حماسبة التحوط كما بأنواع حمددة من املخاطر، و اليت حتاول املؤسسة جتنبها كليا أو جزئيا، 

دات اإليرا( حماسبة التحوط هي تقنية تقوم بتعديل األساس العادي لالعرتاف باألرباح واخلسائر  :"يلي 

املرتبطة بالبند املغطى أو أداة التحوط لتمكني األرباح واخلسائر من أداة التحوط من االعرتاف �ا يف )واملصروفات 

  .)47("الربح أو اخلسارة يف نفس الفرتة اليت يتم فيها حتديد اخلسائر واملكاسب الناجتة عن البند املتحوط له

ة عن أنشطة إدارة املخاطر يف املنشأة عندما يستخدمون األدوات إن هدف حماسبة التحوط هو يف البيانات املالي

املالية إلدارة التعرضات الناشئة عن خماطر معينة و ميكن أن تؤثر هذه املخاطر على الربح أو اخلسارة أو الدخل 

 :)48(ميكن تلخيص أهدف حماسبة التحوط يف األهداف التالية. الشامل

 سيما تلك اليت تنشأ عن التفاعل مع اآلخرينها املؤسسة، اليت تواجهاإلفصاح عن املخاطر ال •

 .اإلفصاح عن �ج وجناح اإلدارة يف التعامل مع هذه املخاطر •

 .االعرتاف مبعامالت التحوط •

 .قياس أثر عمليات التحوط على األصول وااللتزامات وحقوق امللكية يف وفقا ملعايري حماسبية حمددة•  

يتم إدراجها بالقيمة العادلة يف امليزانية العمومية، بغض النظر عما إذا كانت كما ذكرنا سابقا   أما املشتقات املالية 

أو مل تكن جزءا من عالقة حماسبة التحوط ، ميكن االعرتاف بالتقلبات يف القيمة العادلة للمشتقات بطرق خمتلفة، 

      :وذلك حسب نوع عالقة التحوط

  غري حمددة أو مضاربة.             

  حتوط القيمة العادلة. 

  حتوط التدفقات النقدية.           

 حتوط صايف االستثمار. 

وهي تتضمن مشتقات غري مؤهلة حملاسبة التحوط، وهي " مضاربة"أو " غري حمددة"وتسمى بعض املشتقات 

وإن كانت مؤهلة حملاسبة تشمل أيضا املشتقات اليت قد تقرر املنشأة التعامل معها على أ�ا غري حمددة حىت 

التحوط، يتم االعرتاف �ذه املشتقات كأصول  أو التزامات للمتاجرة و يتم االعرتاف باألرباح أو اخلسائر الناجتة 
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عن تقلبات قيمتها العادلة مباشرة يف األرباح أو اخلسائر، أما العالقات الثالثة األخرى سوف يتم التطرق هلا 

  .بالتفصيل الحقا

 وسيلة هو أداة التحوط والبند املتحوط منه فالتحوطأية عملية حتوط جيب التفرقة بني عنصريني أساسيني مها  عند

 ملواجهة أخرى حتوط أدوات أو ذلك من أكثر أو واحدة مالية مشتقة إستخدام خالل من يتم املخاطر إلدارة

 :مستقبلية عملية ألي أو مايل إلتزام أو ألصل النقدية التدفقات أو العادلة القيمة يف التغريات  )مقابلة(

 أو إلتزام مايل أصل الصرف أسعار ملخاطر التحوط حالة يف تعترب أو املالية املشتقات يف تتمثل : التحوط أداة-1

 أو النقدية تكاىفء التدفقات أو العادلة القيمة كانت إذا حتوط أداة املالية األداة على ويطلق مشتق، غري مايل

 اليت املالية املشتقة تكون أن جيب له،كما املتحوط للبند النقدية التدفقات أو العادلة القيمة يف التغريات تقابل

 .املنشأة أقسام أو دوائر أحد وليس خارجي طرف مع متت قد التحوط أداة تعترب

استخدام األدوات املالية  للتحوط تبع �جا خمتلفا يف ا 9وعليه ما مت مالحظته أن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

إذ يسمح للمؤسسات اآلن استخدام أصول مالية غري مشتقة أو االلتزامات  املالية غري املشتقة واليت يتم احتسا�ا 

  :بالقيمة العادلة من خالل 

  العادلة هلا التزامات مالية  حمددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر واليت مبلغ التغري يف القيمة

يكون بسبب التغريات يف القيمة العادلة ملخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يف اإليرادات الشاملة األخرى 

ويرجع ذلك إىل عدم إدراج التغري يف القيمة العادلة بالكامل يف األرباح أو  ال تعترب مؤهلة كأداة حتوط(

تمان اخلاص �ا عند تقييم وقياس عدم فعالية اخلسائر، واليت تسمح يف الواقع للمنشأة بتجاهل االئ

 التحوط وبالتايل يقع التناقض مع مفاهيم حماسبة التحوط

  أداة حقوق امللكية اليت اختارت املنشأة عرض التغريات فيها فإن القيمة العادلة يف اإليرادات الشاملة

أخرى، يعكس ذلك أن  ومرة األخرى تعترب مؤهلة كأداة حتوط يف تغطية خماطر العمالت األجنبية

التغريات يف القيمة العادلة ليست كذلك معرتف �ا يف الربح أو اخلسارة، وهو ما يتناىف مع آليات تغطية 

 .القيمة العادلة  وحتوطات التدفقات النقدية

 ىلإ يعرض املنشأة أجنبية عملية يف إستثمار صايف أو مؤكد تعاقد أو إلتزام أو أصل هو : له المتحوط البند-2

هو العنصر الذي  رأو بتعبري آخ ،�ا املرتبطة املستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة يف التغريات خماطر

  .)49(وكثريا ما تكون أداة التحوط مشتقة ،يغطى املخاطر اليت يتعرض هلا البند املتحوط له
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وعليه  ميكن أن يكون إما بند حتوط واحد أو جمموعة من العناصر شريطة فقط األصول وااللتزامات  املالية 

واملعامالت املتوقعة مع الطرف اخلارجي مؤهلة حملاسبة التحوط وكاستثناء التحوط من خماطر العمالت األجنبية 

مالت األجنبية تؤثر على اإلرباح أو اخلسائر للبند النقدي داخل ا�موعة مؤهلة للتحوط إذا كانت خماطر الع

، وكما هو احلال ) 39مل تتغري هذه املتطلبات من معيار احملاسبة الدويل رقم (املوحدة األرباح أو اخلسائر املوحدة

، جيب أن يظل البند الذي يتم التحوط له قابل للقياس بشكل موثوق به و جيب 39مع معيار احملاسبة الدويل رقم 

 .تكون املعاملة املتوقعة حمتملة بدرجة كبريةأن 

، 39، مقارنة مع معيار احملاسبة الدويل رقم 9ومع ذلك، فإن ما تغري يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

هو كيفية التحوط إذ يتم تصنيف البنود يف عالقة التحوط على وجه اخلصوص وتعيني املخاطر ، املكونات االمسية 

واليت ينبغي أن تؤدي يف �اية املطاف إىل املزيد من أنشطة إدارة ،  عة هلذه التغيرياتصنيف التعرضات ا�موت

املخاطر املؤهلة حملاسبة التحوط و تنبع مجيعها  اهلدف األوسع ملشروع حملاسبة التحوط من أجل مواءمة خماطر 

 .)50(املنشأة بشكل أفضل مع نتائج احملاسبة

 اإلعرتاف يتم حبيث له، املتحوط البند عن باحملاسبة التحوط أداة بني الربط يتم التحوط عن اسبةاحمل ومنه وعند

 يف التغريات يف �ا اإلعرتاف يتم اليت الفرتة بنفس التحوط أداة يف النقدية التدفقات أو العادلة القيمة يف بالتغريات

  .املقابلة ملبدأ حتقيقاً  له املتحوط البند

     التحوط أنواع: الثانيالفرع 

 : هي التحوط من أنواع ثالثة املعيار يتناول

 أو ألصل العادلة القيمة يف التغريات ضد التحوط هوو Fair Value Hedge: العادلة القيمة تحوط -1

 وحيتمل حمدد بسعر مايل أصل بيع أو اإللتزام بشراء مثل بعد، �ا معرتف غري إلتزامات أو به معرتف مايل إلتزام

  .واخلسائر األرباح على تؤثر حبيث له العادلة القيمة تغريات يف خماطر وجود

  إن هدف حتوط القيمة العادلة هو تقليل التعرض للتغريات يف القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات

أو أحد مكونات أي بند من هذا ( تزام الثابت غري املعرتف به سابقالاملعرتف �ا بالفعل يف امليزانية  أو اال

ولذلك، فإن  .والذي يعزى إىل خماطر معينة وميكن أن تؤثر على األرباح أو اخلسائر املبلغ عنها)القبيل 

هدف حتوط القيمة العادلة هو مقاصة الربح أو اخلسارة يف التغري يف القيمة العادلة للبند املتحوط له مع 

التغري يف القيمة العادلة ألداة التحوط ،إذا كان البند املغطى هو أداة حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة 



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

170  

 

من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن التعرض احملوط جيب أن يكون عرضة للتأثري على الدخل الشامل 

 : اآلخر،إن االعرتاف بأداة التحوط يكون كما يلي

ئر أو املکاسب الناجتة عن إعادة قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة يف الربح أو يتم االعرتاف باخلسا -

أو الدخل الشامل اآلخر، مبا يف ذلك عدم فعالية التحوط، إذا کان البند املتحوط له ألداة (اخلسارة 

  .حقوق ملکية مصنفة علی أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

حوط عبارة عن أداة حتوط غري مشتقة من عنصر خماطر العمالت األجنبية للبند إذا كانت أداة الت- 

املتحوط له، فإن املبلغ املعرتف به يف الربح أو اخلسارة املتعلق بأداة التحوط هو الربح أو اخلسارة الناجتة 

  .، مكون من قيمته الدفرتية21عن إعادة قياس، وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم 

  : اف بالبند املغطى يكون كما يليإن االعرت 

إذا مت قياس البند املغطى بالتكلفة املطفأة أو أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن  •

ويتم االعرتاف به يف )إن وجد( ربح أو خسارة التحوط من البند املتحوط له يعدل القيمة الدفرتية للبند املتحوط له

ومن  اخلسارة و يتم إطفاء تعديل القيمة الدفرتية إىل الربح أو اخلسارة،قد يبدأ اإلطفاء حاملا يكون هنا،الربح أو 

 من الناحية العملية الناحية النظرية يستند اإلطفاء إىل إعادة حساب معدل الفائدة الفعلي للبند املغطى أما

املغطى للتغريات يف القيمة العادلة املنسوبة إىل لتخفيف العبء اإلداري لعمليات التسوية يستمر تعديل البند و 

املخاطر املغطاة، قد يكون من األسهل تأجيل سداد التسوية حىت يتم التوقف عن تعديل البند املتحوط له 

 :)51(للمخاطر املتحوط هلا،جيب على املنشأة تطبيق نفس سياسة اإلطفاء لكافة أدوات الدين كما يلي 

فإن أرباح أو  ، دلة من خالل الدخل الشامل اآلخرهو أداة حقوق ملكية بالقيمة العا إذا كان البند املغطى •

 .خسائر التحوط للبند املغطى تبقى يف الدخل الشامل اآلخر

يتم االعرتاف بالتغري الرتاكمي الالحق يف القيمة ) أو مكون منه(إذا كان البند املتحوط له التزاما غري معرتف به •

الشركة غري املعرتف به واملتعلق باملخاطر املغطاة كأصل أو التزام ذي ربح مطابق أو اخلسائر املسجلة العادلة اللتزام 

 األوليةتزام الراسخ هو حيازة أصل أو حتمل التزام، يتم تعديل القيمة الدفرتية ليف الربح أو اخلسارة،إذا كان اال

لألصول أو االلتزامات الناجتة عن املنشأة اليت تفي بااللتزام الثابت حبيث تشمل التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة 

 .لاللتزام املنسوب إىل خماطر التحوط اليت مت إدراجها يف بيان املركز املايل
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 التدفقات يف تللتغريا التعرض ضد التحوط وهو:  Cash Flows Hedgeالنقدية  التدفقات تحوط -2

 أن احملتمل ومن احلدوث، مرجحة عملية أو به اإلعرتاف مت إلتزام أو بأصل مرتبطة معينة مبخاطر املتعلقة النقدية

 .واخلسائر األرباح على التغريات هذه تؤثر

  وطاملا أن تغطية التدفقات النقدية تفي باملعايري املؤهلة، ينبغي أن تكون عالقة التحوط  على النحو

 : )52(التايل

احتياطي تغطية التدفقات النقدية أو احتياطي (املكون املنفصل يف حقوق امللكية املرتبط بالبند املتحوط له - 

  :يتم تعديله من خالل)  39التحوط سابقا يف معيار احملاسبة الدويل 

 الربح أو اخلسارة املرتاكمة على أداة التحوط- 

 للبند املغطىالتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة - 

  أي اجلزء الذي يقابله التغري يف احتياطي (اجلزء من الربح أو اخلسارة من أداة التحوط اليت تعترب فعالة

 .يف الدخل الشامل اآلخر) تغطية التدفقات النقدية احملتسب 

  أو أي مكسب أو خسارة مطلوبة ملوازنة التغري يف ( أي مكاسب أو خسائر متبقية من أداة التحوط

هو حتوط عدم الفعالية الذي ينبغي االعرتاف به يف الربح أو )تياطي حتوط التدفق النقدي احملسوب اح

اخلسارة يتم الحقا احتساب املبلغ املرتاكم يف احتياطي تغطية التدفقات النقدية كما يلي اعتمادا على 

 : طبيعة املعاملة املغطاة

إذا أدى ذلك إىل االعرتاف ببند غري مايل، فإن املبلغ املرتاكم يف حقوق امللكية يتم حذفه من  -   

املكون املستقل حلقوق امللكية وتدرج يف التكلفة املبدئية أي القيمة الدفرتية لألصول أو االلتزامات 

  . املتحوط هلا

التحوط املتوقعة غري املالية يصبح البند يف وقت تطبق املعاملة احملاسبية نفسها عندما تكون معاملة  -       

 .الحق التزاما قويا يتم من خالله حماسبة تغطية القيمة العادلة

بالنسبة ألية تغطية أخرى للتدفقات النقدية، يتم إعادة تصنيف املبلغ املرتاكم يف حقوق امللكية إىل   -     

ة أو الفرتات اليت مت خالهلا تغطية املخاطر، تؤثر التدفقات الربح أو اخلسارة كتعديل إعادة تصنيف يف نفس الفرت 

  .النقدية على الربح أو اخلسارة،هذا اإلثبات احملاسيب ال يؤثر على الدخل الشامل آلخر الفرتة 

 : يف حالة التوقف عن حماسبة تغطية التدفقات النقدية، فإن املبلغ املرتاكم يف الدخل الشامل ينبغي
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 الشامل ا املرتاكم إذا كان من املتوقع حدوث التدفقات النقدية املستقبلية املغطاة؛تبقى يف الدخل  أن 

   يتم إعادة تصنيفها فورا إلی الربح أو اخلسارة کتعديل إعادة تصنيف إذا مت تغطيتها أي مل يعد من املتوقع

 .حدوث تدفقات نقدية مستقبلية

 طى، يتم استبعاد أي مبلغ متبقي ينبغي عد التوقف عن السداد، عند حدوث التدفق النقدي املغب

 �ذا املعيار احتساب تكاليف اإليرادات الشاملة األخرى بناء على طبيعة املعاملة األساسية ، ويتطلب

 : يلي ما اخلصوص

 فعال حتوط يعترب والذي )املالية املشتقة( التحوط  أداة قيمة تغري عن النامجة واخلسائر باألرباح اإلعرتاف يتم -

 قيمة يف التغريات من الفعال والتحوط، امللكية حقوق يف التغريات بيان خالل من امللكية حقوق ضمن مباشرة

  .% 125إىل  %80 من ما نسبته يغطي الذي له هو املتحوط البند

  )الدخل بيان( واخلسائر األرباح يف به فيعرتف الفعال غري اجلزء أما -

 به املعرتف املبلغ حتويل يتم اإلطفاء، أو اإلهتالك مصروف مثل له املتحوط بالبند تتعلق مصاريف وجود عند- 

 .واخلسائر األرباح حساب إىل امللكية حقوق ضمن التحوط ألداة العادلة القيمة لتغري سابقاً 

 فائدة بسعر قرض إسناد تصدر اليت املنشأة �ا تقوم اليت التحوط عملية النقدية التدفقات حتوط على األمثلة ومن

 سعر إرتفاع حالة يف الدخل وبيان النقدي التدفق على تؤثر متغرية نقدية دفعات عنه ينجم قد مما )متغري( عائم

 عائم فائدة سعر )مقايضة( مبادلة عقد هي له حتوط وسيلة وأفضل الفائدة،  إستحقاق بتاريخ العائم الفائدة

  .السندات مدة خالل ثابت فائدة سعر دفع مقابل

تتوقف املنشأة عن حماسبة التحوط من التدفقات النقدية، فإ�ا ستحسب املبلغ املرتاكم يف احتياطي تغطية عندما 

  : )53(التدفقات النقدية من الدخل الشامل اآلخر كما يلي

  إذا كان من املتوقع حدوث التدفقات النقدية املستقبلية املغطاة، يبقى هذا املبلغ يف احتياطي حتوط

حىت حتدث التدفقات النقدية املستقبلية أو كما هو مذكور أعاله، حىت يصبح املبلغ  التدفق النقدي

املرتاكم يف احتياطي تغطية التدفقات النقدية من اإليرادات الشاملة األخرى خسارة لن يتم اسرتدادها يف 

 .فرتة أو أكثر من الفرتات املستقبلية



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

173  

 

  ملستقبلية املغطاة، يتم إعادة تصنيف هذا املبلغ فورا من إذا مل يعد من املتوقع حدوث التدفقات النقدية ا

احتياطي تغطية التدفقات النقدية إىل الربح أو اخلسارة كتعديل إعادة التصنيف،قد يكون من املتوقع 

 .حدوث تدفقات نقدية مستقبلية متحوط هلا مل يعد من املرجح حدوثها

حتوط صايف االستثمار أو التحوط  إن :Net Investment Hedgingتحوط صافي االستثمار -3

ملخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن حصة املنشأة التقارير يف  لصايف االستثمار يف العمليات األجنبية هو حتوط

  .)54(التحوط إما أداة مشتقة أو أداة مالية غري مشتقة صايف موجودات العملية األجنبية،وقد تكون أداة

 احتياطي حتويل العمالت "من الربح أو اخلسارة من أداة التحوط يف  يتم االعرتاف باجلزء الفعال

كما فرق الصرف الناشئة على صايف االستثمار يتم االعرتاف �ا يف ، منالدخل الشامل اآلخر "األجنبية

 .، واهلدف من ذلك هو مطابقة كل من فروق سعر الصرف اإليرادات الشاملة األخرى

   الفعال من الربح أو اخلسارة من أداة التحوط يف األرباح أو اخلسائريتم االعرتاف باجلزء غري. 

 أو تصفية العملية األجنبية، يتم حتويل الرصيد املرتاكم يف )أو التخلص اجلزئي( عند التخلص من

احتياطي حتويل العمالت األجنبية من اإليرادات الشاملة األخرى املتعلقة بالتحوط وصايف فروقات حتويل 

 .األجنبية املرتبطة به من اإليرادات الشاملة األخرى إىل الربح أو اخلسارةالعمالت 
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  تحوط مجموعة من البنود: الفرع الثالث

قد تلجأ املؤسسة الستخدام أداة مشتقة واحدة لتتحوط ضد خطر ما يغطي جمموعة من البنود وذلك ضمن 

  .إسرتاتيجيتها لتغطية املخاطر اليت تتبعها

 من جمموعة ذلك يف مبا( البنود من جمموعة عدتت:  له الُمتحوط البند أنها على البنود من مجموعة لأهت-1

 :إذا فقط الً ؤهم له ُمتحوطاً  بندا )مركز صايف تشكل بنود

 فردي بشكل لةؤهم هلا ُمتحوط بنوداً  تُعد )لبنود مكونات ذلك يف مبا( بنود من تكوَّنت. 

 املخاطر إدارة ألغراض مجاعي أساس على معاً �ا إدار  يتم ا�موعة ضمن البنود كانت. 

 تناسبية النقدية �اتدفقا يف التقلبات تكون أن يُتوقع ال اليت البنود من �موعة نقدي تدفق حتوط حالة يف 

 :تعويضية خماطر مراكز تنشأ حبيث للمجموعة النقدية التدفقات يف الكلي التقلب مع) تقرييب بشكل(

 . أجنبية عمالت خماطر من حتوطاً  كانت-     

  اخلسارة أو الربح على التوقع معامالت هلاخال تؤثر أن يتوقع اليت التقرير فرتة حيدد ذاز هاملرك صايف وسم كان-   

  :وذلك وفق الشروط التالية :اسمي لمبلغ مكون وسم-2       

 ن جمموعة مؤهلة من البنود بندا متحوطا له مؤهال شريطة أن يكون الوسم  م جزءً  ميثل الذي املكون يُعد

 .املخاطر إدارة من املنشأةمتفقا مع هدف 

 إذا فقط التحوط عن للمحاسبة ؤهالم  كلية جمموعة من شرحية ميثل الذي املكون يُعد: 

 .يهاعل االعتماد ميكن بطريقة– وقياسه- منفصل بشكل- حتديده املمكن من كان- 

 .شرحية ميثل ملكوِّن حتوط هو املخاطر إدارة من فهلدا كان-          

تحوط للمخاطر معرضة نهام الشرحية حتديد مت اليت الكلية ا�موعة يف البنود كانت-          
ُ
        فسهان نهام امل

تحوط الشرحية قياسحبيث ال يتأثر            
ُ
تحوط الشرحية من باجلزءهلا  امل

ُ
           من معينة بنود تشكله الذي هلا  امل

 .الكليةا�موعة            

                 حتديد نهام يتم اليت البنود من الكلية ا�موعة وتتبع حتديد تستطيع املنشأة كانتو  قائمة بنود لتحوط-          

تحوطالشرحية            
ُ
      .التحوط عالقة عن احملاسبة مبتطلبات االلتزام على قادرة املنشأة تكون حبيثهلا   امل

  . امسي مبلغ ملكونات املتطلبات تستويف مقدم دفع خيارات تتضمن اليت ا�موعة ضمن بنود أي كانت-          
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  وإيقافهاتقييم عالقة التحوط :الثاني المطلب

وكذا متابعة هذه العالقة من  إلنشاء عالقة التحوط ال بد من توفر بعض الشروط لتأهيل األداة املالية للتحوط

  . خالل فاعليتها مث توقيفها عند انتهاء العالقة

  فاعلية التحوط: الفرع األول 

 التحوط ألداة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة يف التغريات بني مقاصة من مت ما مدى هي التحوط فاعلية

تحوط البند يكون عندما املثال سبيل على( له املتحوط للبند النقدية التدفقات أو العادلة القيمة يف والتغريات
ُ
 له امل

 نسبته ميكن الذي التغري هو لبند النقدية التدفقات يف أو العادلة القيمة يف الصلة ذا التغري فإن خماطر، مكونهو 

تحوط املخاطر إىل
ُ
 أو العادلة القيمة يف التغريات فيها تكون الذي املدى هي التحوط فاعلية عدمأما  ،)منها امل

تحوط للبند تلك من أقل أو أكرب التحوط ألداة النقدية التدفقات
ُ
 أساس وعلى حتوط عالقة وسم له،عند امل

لها أج خالل التحوط عالقة على تؤثر أن يتوقع اليت التحوط فاعلية عدم مصادر حتليل املنشأة على جيب مستمر

  .التحوط فاعلية ملتطلبات ائها استيف ملدى املنشأة لتقومي األساس ل هوالتحلي اوهذ

تحوط والبند التحوط أداةبني  اقتصادية عالقة توجدومنه 
ُ
 االجتاه يف عموما تتحرك اليت قيمال من خالل  له امل

تحوط املخاطر  هيواليت ،سهانف املخاطر جراء من املعاكس
ُ
 قيمة بأن توقعا كهنا يكون أن جيب وعليه نهام امل

تحوط البند وقيمة التحوط أداة
ُ
 أو نفسه األساس يف إما للتحركات استجابة - منظم بشكل- تتغريان سوف له امل

 اليت للمخاطر مشابه بشكل عهام يستجيبان �ا اليت بالطريقة – اقتصادي بشكل- مرتابطة تكون اليت األسس يف

  ).انرتميديات تكساس ويست خام ونفط برنت خام املثال سبيل على( نهام التحوط يتم

 التحوط أداة من واخلسائر املكاسب بني للمقاصة عامة فكرة إىل يستند التحوط عن احملاسبة منوذج ألن نظراً ف

 البنود تلك بني االقتصادية العالقة خالل من فقط ليس يدهاحتد يتم التحوط فاعلية عدم فإن له، حوطتامل والبند

 والبند التحوط أداة من كل قيمة على االئتمانية املخاطر أثر خالل من أيضاً  ولكن )سهاأس يف التغريات أي(

تحوط
ُ
 والبند التحوط أداة بني اقتصادية عالقة اكهن كانت لو حىت أنه يعين االئتمانية املخاطر أثر إن ،له امل

تحوط
ُ
 من ألي االئتمانية املخاطر يف تغري عن ذلك ينتج وقد،منتظم غري يصبح قد املقاصة مستوى فإن له، امل

تحوط البند أو التحوط أداة
ُ
 القيمة يف التغريات على االئتمانية املخاطر من�ي  أن إىل يؤدي حجمهلا   واليت له امل

 خسارة عنه ينتج الذي املستوى هو يمنةاهلي إىل يؤدي الذي احلجم مستوى إن، االقتصادية العالقة عن تنتج اليت
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 له، املتحوط البند أو التحوط أداة قيمة على األسس يف التغريات أثر تبطل االئتمانية املخاطر من )مكسب أو(

 فإن األسس، يف قليال تغرياً  معينة فرتة خالل اكهن كان لو حىت املقابل ويف،كبرية التغريات تلك كانت ولو حىت

 قد له املتحوط البند أو التحوط أداة قيمة يف - االئتمانية باملخاطر املتعلقة - الصغرية التغريات حىت أنه حقيقة

  .منةهي حتدث لن األسس على رهاأث من أكثر القيمة يف تؤثر

 عن تنتج اليت النسبة نفس تكون أن جيب التحوط عالقة يف التحوط نسبة فإن التحوط، فاعلية ملتطلبات وفقا

تحوط البند كمية
ُ
 تلك لتحوط فعليا املنشأة مهاتستخد اليت التحوط أداة وكمية فعليا املنشأة له ُحتوِّط الذي له امل

تحوط البند من الكمية
ُ
 بند، على التعرض من املائة يف 100 من أقل من تتحوط املنشأة كانت فإذا وعليه ،له امل

 يف 85 عن تنشأ اليت سهانف هي حتوط نسبة باستخدام التحوط عالقة تسم أن يهاعل املائة،فيجب يف 85 مثل

 فإذا لوباملث ،تلك املائة يف 85 نسبة لتحوط فعليا املنشأة مهاتستخد اليت التحوط بند وكمية التعرض من املائة

 جيب فإنه مالية، أداة من وحدة 40 قدره امسي مبلغ باستخدام تعرض من تتحوط املثال سبيل على املنشأة كانت

 وحدة40 ارهقد كمية عن تنشأ اليت النسبة نفس هي تكون حتوط نسبة باستخدام التحوط عالقة تسم أن يهاعل

أو   ا�موع يف �ا حتتفظ قد اليت الوحدات من أكرب كمية إىل تستند حتوط نسبة تستخدم أال جيب املنشأة أن أي(

تحوط البند من والكمية )الوحدات من أقل كمية
ُ
  .تلك األربعني بالوحدات بالفعل له تتحوط الذي له امل

 ذلك من وبالرغم ،التحوط فاعلية متطلبات تستويف التحوط عالقة كانت إذا ما لتقومي طريقة املعيار هذا حيدد ال

 مصادر ذلك يف مبا التحوط بعالقة الصلة ذات اخلصائص احلسبان يف تأخذ طريقة استخدام املنشأة على جيب

  .)55(كمية أو وصفية الطريقة تكون أن ميكن العوامل، تلك على واعتمادا التحوط فاعلية عدم
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  وإعادة التوازن لها المحاسبة عن عالقة التحوط المؤهلة :الفرع الثاني

 يهاف تؤثر فرتات أو فرتة إىل التحوط أداة من اخلسارة أو املكسب تأجيلهو  النقدي التدفق حتوط من الغرض

تحوط املتوقعة املستقبلية النقدية التدفقات
ُ
 هو نقدي تدفق حتوط على ومثال .اخلسارة أو الربح على هلا امل

 دين إىل )العادلة بالقيمة أو املستنفدة بالتكلفة قياسه مت سواء( معوم فائدة مبعدل دين لتغيري املقايضة استخدام

 دفعات ييها هف هلا التحوط يتم اليت النقدية التدفقات تكون مستقبلية معاملة حتوط أي( ثابت فائدة مبعدل

 بالقيمة نهاع احملاسبة تتم ئهااقتنا حال اليت، ملكية حقوق ألداة املتوقع الشراء فإن املقابل ويف )املستقبلية الفائدة

تحوط البند يُعد أن ميكن ال بند على مثال هو اخلسارة أو الربح خالل من العادلة
ُ
 نقدي، تدفق حتوط يف له امل

 الربح ضمن - مناسب بشكل- تصنيفه إعادة ميكن ال تأجيله ميكن التحوط أداة من خسارة أو مكسب أي ألن

 ئهااقتنا عند اليت ملكية حقوق ألداة املتوقع الشراء فإن نفسه وللسبب ،املقاصة يهاف حيقق فرتة خالل اخلسارة أو

 أيضاً  ميكن ال اآلخر الشامل الدخل ضمن العادلة القيمة يف التغريات عرض مع العادلة بالقيمةنها ع احملاسبة تتم

  .نقدي تدفق حتوط يف له ُمتحوط بندا يكون أن

عند قياس فاعلية التحوط جيب على املنشأة األخذ بعني االعتبار القيمة الزمنية للنقود وعلية حتدد املنشأة قيمة 

تحوط البند قيمة يف التغري حلساب.البند املتحوط له على أساس القيمة احلالية
ُ
 فاعلية عدم قياس لغرض له امل

تحوط للبند األساسية الشروط تطابق شروط هلا مشتقة استخدام للمنشأة ميكن التحوط،
ُ
 عادة يهاإل ويشار( له امل

  ). 'افرتاضية مشتقة' �اأ على

تحوط البند من املوسومة الكميات على ؤهاإجرا يتم اليت التعديالت إىل التوازن إعادة يشري
ُ
 التحوط أداة أو له امل

 التغيريات والتشكل التحوط فاعلية مبتطلبات تلتزم حتوط نسبة على احلفاظ لغرض بالفعل موجودة حتوط عالقة يف

  .املعيار ض هذالغر  توازن إعادة خمتلف لغرض التحوط أداة أو له حوطتامل البند من املوسومة الكميات يف

 لعالقة التحوط فاعلية عدم فإن التوازن إعادة وعند التحوط لعالقة استمرار �اأ على التوازن إعادة عن احملاسبة تتم

  .التحوط عالقة تعديل قبل فورا �اوإثبا دهاحتدي يتم التحوط

 تنشأ اليت له حوطتامل والبند التحوط أداة بني العالقة يف للتغريات باالستجابة للمنشأة التحوط نسبة تعديل يسمح

 ألداة العادلة القيمة يف التغريات بني املقاصة مدى يف تغيري كل يشكل ال،املخاطر متغريات وعن ماسهأس عن

تحوط والبند التحوط أداة بني العالقة يف تغريا له حوطتامل للبند النقدية التدفقات أو العادلة والقيمة التحوط
ُ
 ،له امل
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 إذا ما و لهاأج خالل التحوط عالقة على تؤثر أن توقعت اليت التحوط فاعلية عدم مصادر بتحليل املنشأة تُقوِّم

  :املقاصة مدى يف التغريات كانت

 بني العالقة عن- مناسب بشكل- التعبري يف تستمر أي( صاحلة تبقى اليت التحوط، نسبة حول تتذبذب 

تحوط والبند التحوط أداة
ُ
 ).له امل

 والبند التحوط أداة بني العالقة عن- مناسب بشكل- تعرب تعد مل التحوط نسبة أن على مؤشرا متثل 

  .له حوطتامل

 عن احملاسبة فإن ذلك من وبدال حتوط بعالقة يتعلق فيما املخاطر إدارة فهد تغري إذا التوازن إعادة تنطبقال 

  .يهاف االستمرار عدم جيب تلك التحوط لعالقة التحوط

 :خمتلفة أوجه من يتأثر أن ميكن التحوط نسبة على التعديل فإن حتوط، عالقة إىل التوازن إعادة متت إذا

 خالل من )التحوط أداة وزن الوقت نفس يف يقلل ما وهو( زيادته ميكن له املتحوط البند وزن أن: 

 أو له؛ املتحوط البند حجم زيادة- 

  .التحوط أداة حجم إنقاص-          

 خالل من )له املتحوط البند وزن نفسه الوقت يف يقلل ما وهو( التحوط أداة وزن زيادة ميكن: 

  أو التحوط؛ أداة حجم زيادة- 

   .له املتحوط البند حجم نقاصإ-          

 )التوقف عنها(عدم االستمرار في محاسبة التحوط:  الثالثالفرع 

 لأهالت ضوابط فيه تعد مل الذي التاريخ من - مستقبلي بأثر- التحوط عن احملاسبة يف االستمرار عدم تطبيق يتم

 :اليت التحوط عالقة يف االستمرار عدم وبالتايل حتوط عالقة وسم إلغاء للمنشأة جيوز ال.مستوفاة

 أن أي( التحوط عن للمحاسبة عليه بناءً  لتأهت اليت األساس على املخاطر إدارة دفه تستويف تزال ال 

 ).املخاطر إدارة دفه تتابع تزال ال املنشأة

 التحوط، لعالقة موازنة إعادة أي احلسبان يف األخذ بعد( خرىاأل لأهالت أسس مجيع استيفاء يف تستمر 

  ).احلال هو ذلك كان إذا

 إسرتاتيجية وضع يتم،املخاطر إدارة من فهاداأه عن املخاطر إلدارة املنشأة إسرتاتيجية ختتلف املعيار ض هذاألغرا

 املخاطر إدارة اسرتاتيجيات حتدد عادة ،للمخاطر �اإدار  كيفية املنشأة عنده تقرر مستوى أعلى على املخاطر إدارة
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 قائمة - عادة- املخاطر إدارة إسرتاتيجية وتكون هلا، املنشأة استجابة كيفية وتبني املنشأة هلا تتعرض اليت املخاطر

 قائمة اإلسرتاتيجية تكون مادعن حتدث اليت احلاالت يف التغريات مع للتفاعل املرونة بعض تتضمن وقد أطول لفرتة

 وحتدد ،)للتحوط خمتلف مدى نهاع ينتج سلعة ألسعار خمتلفة مستويات أو خمتلف فائدة معدل املثال سبيل على(

 فإن املقابل، ويف .حتديدا أكثر إرشادات حتتوي سياسات خالل من املنشأة يف تنتظم عامة وثيقة اإلسرتاتيجية هذه

 أداة استخدام بكيفية يتعلق فهو ،التحوط عالقة مستوى على ينطبق حتوط بعالقة يتعلق فيما املخاطر إدارة دفه

 إسرتاتيجية فإن عليهو  له املتحوط البند أنه على ومسه مت حمدد تعرض من التحوط يف مسهاو  مت اليت احملددة التحوط

 إسرتاتيجية بتنفيذ رهاخماط إدارة دافأه  تتعلق اليت التحوط عالقات من العديد تشمل أن ميكن املخاطر إدارة

 :)56(على التحوط عن احملاسبة يف االستمرار عدم يؤثر أن ميكن. تلك الشاملة املخاطر إدارة

 أو ؛لهاجمم يف التحوط عالقة 

 التحوط عالقة من املتبقية للفرتة تستمر التحوط عن احملاسبة أن يعين ما هوو ( التحوط عالقة من جزء.( 

 :املثال سبيل على لأهالت ضوابط تستويف ككل، تعود، ال عندما لهاجمم يف التحوط عالقة استمرار عدم يتم

 مبوجبه تأهلت الذي األساس على بناءً  املخاطر إدارة فهد تستويف التحوط عالقة تعود ال عندما 

 أو ؛)املخاطر إدارة دفه تتابع تعد مل املنشأة أن أي( التحوط عن للمحاسبة

 من جزءً  كان الذي بكامله احلجم إىل بالنسبة( �اؤهاإ أو التحوط أدوات أو أداة بيع مت قد يكون أن 

 أو ؛)التحوط عالقة

 بدأ االئتمانية املخاطر اثر أن أو التحوط وأداة له املتحوط البند بني اقتصادية عالقة اكهن تعود ال عندما 

 .العالقة تلك عن تنتج اليت القيمة يف التغريات على يمنيه

 جزء فقط يتوقف عندما نهام املتبقي للجزء التحوط عن احملاسبة وتستمر) حتوط عالقة من جزء استمرار عدم بتم

 :املثال سبيل على التحوط ضوابط استيفاء عن التحوط عالقة من

 حجم من بعض معه يعود ال بشكل يلهاتعد يتم قد التحوط نسبة فإن التحوط لعالقة التوازن إعادة عند 

 من احلجم لذلك فقط التحوط عن احملاسبة تستمر ال وعليه ، التحوط عالقة من جزءً  له املتحوط البند

 .التحوط عالقة من اجزءً  يعد مل الذي له املتحوط البند

 فإن كبري، حد إىل متوقعة معاملة ي هوالذ له املتحوط البند حجم من بعض حدوث يعود ال عندما 

  .حمتمال حدوثه يعد مل الذي له املتحوط البند من احلجم لذلك فقط تستمر ال التحوط عن احملاسبة
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  للمؤسسةاإلفصاح وأثر محاسبة التحوط على المركز المالي : الفرع الرابع

إن مبحاسبة التحوط تأثريا مباشرا على حسابات املؤسسة وبالتايل على قوائمها املالية ومركزها املايل ، لذا توجب 

باإلضافة إىل اإلفصاح عن األدوات املالية بصفة ) حماسبة التحوط(إدراج افصاحات خاصة �ذا النوع من احملاسبة 

  .IFRS7عامة اليت جاء به املعيار 

تار من أجلها وختقوم بتغطيتها تتعرض هلا املؤسسة واليت ت ملخاطر اليت ا ملختلفبالنسبة  :)57(متطلبات اإلفصاح-1

 : ،جيب عليها أن تفصح عن تطبيق حماسبة التحوط

   إسرتاتيجية إدارة املخاطر وكيفية تطبيق تلك اإلسرتاتيجية إلدارة املخاطر. 

  وتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية املستقبلية قيمةكيف ميكن أن تؤثر أنشطة التحوط على. 

 األثر املرتتب على حماسبة التحوط على مركزها املايل وأدائها.  

خاطر اليت تقرر املفئة ا ، شرح إسرتاتيجية إدارة املخاطر اخلاصة �تأن على املؤسسة  IFRS9املعيار  وعليه وحسب

ينبغي أن يسمح التفسري ملستخدمي البيانات املالية بالتقييم  ال ،لتحوط عليهاواليت يتم تطبيق حماسبة ا منها لتحوطا

 :على سبيل املثال

   كيف تنشأ كل املخاطر. 

 أو حتوط عنصر غّطي عنصرًا بأكمله كيفية إدارة الكيان لكل خماطرة ، مبا يف ذلك ما إذا كان الكيان ي

 .خطر ألحد البنود وملاذا ) مكونات(

  املخاطر اليت يديرها الكيانمدى تعرضات.  

 :تتضمن اإلفصاحات الدنيا للوفاء باملتطلبات املذكورة أعاله وصًفا ملا يلي

  أدوات التحوط وكيف يتم استخدامها للتحوط من التعرض للمخاطر 

  كيفية حتديد الكيان للعالقة االقتصادية بني البند املتحوط له واألداة التحوطية بغرض تقييم فعالية

 .طتحو ال

 وطلتحا ليةفعادم عدر مصاهي  ماوط ولتحانسبة ء کة بإنشارلشوم اتقف كي.  

 - أي التوقفات وإعادة التشغيل  - هناك حاالت يقوم فيها الكيان بشكل متكرر بإعادة تعيني عالقات التحوط 

كية حيث أي أن الكيان يستخدم عملية دينامي - ألن كال من أداة التحوط والبند املتحوط بشكل متكرر تتغري 
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يف هذه احلالة  ،ال تبقى هي نفسها لفرتة طويلة .يتم استخدام كل من التعرض وأدوات التحوط إلدارة هذا التعرض

 :فصح عنبدال من ذلك فإنه ي ،،يتم إعفاء الكيان من توفري اإلفصاحات الكمية املذكورة أعاله

  إدارة املخاطر النهائية فيما يتعلق بعالقات التحوط تلك  إسرتاتيجيةمعلومات حول. 

  طإدارة املخاطر اخلاصة �ا باستخدام حماسبة التحوط وتعيني عالقات التحو  إسرتاتيجيةوصفا كامال عن. 

  قات التحوط وإعادة تشغيلها كجزء من عملية الكيانالمؤشر على مدى تكرار إيقاف ع.  

ا�لس وحسب  البيانات املالية  يمستخدمإن  :)58(ركز المالي للمؤسسةأثر محاسبة التحوط على الم-2

حسب نوع عالقة التحوط  تهاألنشطاملؤسسة بتحليل حتوط  ايقومو حيق هلم أن  ال  IASB الدويل ملعايري احملاسبة

املستخدمون يف فهم بدًال من ذلك  يرغب  ،حتوط التدفقات النقدية أو حتوط القيمة العادلة :على سبيل املثال - 

فعالة  جيب أن تعكس  العملية ومع ذلك  لكي تكون ،املخاطر اليت يديرها الكيان والنتائج بعد التحوط

على سبيل  -املعاملة احملاسبية املطبقة و املعلومات املتعلقة بآثار حماسبة التحوط على املركز املايل واألداء املايل 

يعتقد جملس معايري احملاسبة الدولية أن  ، إذة أو حماسبة التحوط بالقيمة العادلةحماسبة حتوط التدفقات النقدي:املثال

معلومات للكافية   بياناتستوفر  ول واليت تعدها فئة املخاطر ونوع التحوطااملعلومات املقدمة يف شكل جد

  .احملاسبية ومعلومات إدارة املخاطر

جدول عن املبالغ التالية املتعلقة بالبنود احملددة كأدوات  شكل تقوم املنشأة باإلفصاح  يف IFRS9بموجب املعيارف

 :بشكل منفصل حسب فئة املخاطر لكل نوع من أنواع التحوطو حتوط 

  اليت تفصل األصول املالية عن املطلوبات املالية  املبالغ الدفرتية ألدوات التحوط. 

 ة التحوط يف بيان املركز املايل موقع أدا. 

  العادلة ألداة التحوط املستخدمة كأساس لالعرتاف بعدم فعالية التحوط للفرتةالتغري يف القيمة.  

 من أدوات التحوط) طنان أو األمتار املكعبةألمبا يف ذلك الكميات مثل ا(مسية املبالغ اال.  

  :وتكون عملية االفصاح عن خمتلف عناصر عالقة التحوط كما يلي

املنشأة  يف نسق جدويل عن املبالغ التالية ذات الصلة بالبنود املتحوط عليها  فصحت :البند المتحوط له-1

 :بشكل منفصل حسب فئة املخاطر ألنواع التحوطات على النحو التايل
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 وذلك من خالل: تحوط القيمة العادلة: 

 .ن املطلوباتيتم قيد القيمة الدفرتية للبند املتحوط له يف بيان املركز املايل  مع فصل املوجودات ع-  

 .ة يف القيمة الدفرتيةت التحوط للقيمة العادلة على البند املتحوط له واملضمنالالقيمة املرتاكمة لتعدي - 

 .موقع العنصر املتحوط له يف بيان املركز املايل - 

 .التغري يف قيمة البند املتحوط به كأساس لالعرتاف بعدم فعالية التحوط للفرتة - 

  ي من البنود املتحوط هلا واليت مل ألاملتبقي يف بيان املركز املايل ميزان تسوية حتوطات القيمة العادلة  - 

  .تعد تعدل ملكاسب وخسائر التحوط

 وذلك من خالل:  تحوط التدفقات النقدية وصافي االستثمار للعمالت األجنبية: 

 .دم فعالية التحوط للفرتةلتغري يف قيمة بند التحوط املستخدم كأساس لالعرتاف بعا- 

 .األرصدة يف احتياطي حتوط التدفق النقدي واحتياطي حتويل العمالت األجنبية للتحوطات املستمرة- 

األرصدة املتبقية يف احتياطي حتوط التدفق النقدي واحتياطي حتويل العمالت األجنبية من أي عالقات - 

  .حتوط مل تعد تطبق عليها حماسبة التحوط

تقوم املنشأة باإلفصاح عن املبالغ التالية بشكل منفصل : فعالية التحوط ومكاسب أو خسائر التحوطعدم -2

  :، وذلك كما يليحسب فئة املخاطر لكل نوع من أنواع التحوط

  من خالل: حتوط القيمة العادلة: 

 )والبند املتحوط  أي الفرق بني أرباح التحوط أو اخلسائر الناجتة عن أداة التحوط (عدم فعالية التحوط - 

 .معرتف �ا يف الربح أو اخلسارة 

  .OCI أو الدخل الشامل اآلخر ف �ا يف بيان الربح أو اخلسارةموقع عدم فعالية التحوط املعرت - 

 وذلك من خالل:  تحوط التدفقات النقدية وصافي االستثمار للعمالت األجنبية: 

  .بالتقرير واليت مت االعرتاف �ا يف الدخل الشامل اآلخرأرباح أو خسائر التحوط يف الفرتة املشمولة  - 

 .عدم فعالية التحوط املعرتف �ا يف الربح أو اخلسارة - 

 .والدخل الشامل اآلخر موقع عدم فعالية التحوط املعرتف �ا يف بيان الربح أو اخلسارة- 

 ل العمالت األجنبية يف الربحاملبلغ املعاد تصنيفه من احتياطي حتوط التدفق النقدي أو احتياطي حتوي- 
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 :أو اخلسارة كتسوية إلعادة التصنيف مع التمييز بني

  املبالغ اليت سبق أن استخدمت فيها حماسبة التحوط ، ولكن مل يعد من املتوقع حدوث التدفقات  _    

  .النقدية املستقبلية املغطاة        

 .املبالغ اليت مت حتويلها بسبب تأثري البند املتحوط له على الربح أو اخلسارة _            

بالنسبة لتحوطات صايف الدخل الشامل اآلخر، موقع تعديل إعادة التصنيف يف بيان الربح أو اخلسارة  -       

 .دخل الشامل اآلخروالمنفصل يف بيان الربح أو اخلسارة املراكز  يتم إثبات أرباح أو خسائر التحوط يف بند 

  

   المحاسبة عن المشتقات المالية : المطلب الثالث

اختالف املعاجلة احملاسبية  إىلاختالف املشتقات املالية وتعدد طبيعتها واألغراض من استخدامها ، يؤدي حتما  إن

هلا ، وسوف يتم الرتكيز على استخدامها للتحوط وبالتايل تطبيق متطلبات حماسبة التحوط اليت جاء �ا املعيار 

IFRS9  املشتقات املالية املستخدمة بل املخاطر اليت تغطيها والذي مل يفصل يف حماسبة التحوط حسب أنواع

متطلبات حماسبة التحوط ولكن حسب أنواع  إىلنتطرق يف هذا املطلب ،وسوف طرق التقييمأو حسب أنواع 

  .اخل.....املخاطر اليت تغطيها كأسعار الصرف ، أسعار الفائدة وتقلبات أسعار املواد األولية 

  تحوط تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية: الفرع األول

ت اليت لديها عمليات بالعمتتعرض الكيانات ال،خماطر العمالت األجنبية هي املخاطر املالية األكثر شيوعا

،تكون رباح والتدفقات النقديةألإىل تقلبات غري مرغوب فيها يف اجنبية ملخاطر تغري أسعار الصرف، مما يؤدي ألا

التحوط  وكذا مشتقات املالية لتغطيتهامن خالل االستخدام الواسع للاآلثار احملاسبية لتحوطات العمالت األجنبية 

  .من املبيعات واملشرتيات املتوقعة وما يرتتب عليها من مستحقات ودائنني

عايري ممن ين ار جنبية والتحوط هلا متضمنة يف معيألت االخاطر العمملتعلقة بالتعرضات ملسبية احملاا اإلرشاداتإن 

ثار التغريات يف آ 21سبة الدويل رقم حملاا لية ومعيارملادوات األا 9لية ملاعيار الدويل للتقارير املا: الدوليةاحملاسبة 

  .جنبيةألت االأسعار صرف العم
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 :إن التعرض ملخاطر العمالت األجنبية ينتج أساسا عن املعامالت التالية

 تالعامملة عن تلك اجتالنا املبالغ املدينة والدائنة  جنبية وألتوقعة بالعملة املا شرتياتملبيعات واملا. 

 لدين والودائع بالعمالت األجنبيةالفائدة وسداد أصل ا. 

 ت ا ألجنبيةالقومة بالعمملكية امللتقييم استثمارات حقوق ا إعادة. 

 استالم توزيعات أرباح من االستثمارات األجنبية. 

 ترمجة أرباح العمليات األجنبية. 

  ترمجة صايف أصول العمليات األجنبية؛ 

وهي العملة اليت تستخدم يف " IAS21إن املؤسسة تستخدم العملة الوظيفية واليت متثل حسب املعيار الدويل 

  :العملة األجنبية تثالثة تواريخ خمتلفة هي ذات الصلة يف معامال "احمليط االقتصادي الذي تنشط فيه املؤسسة

 دئيا على الدفاتروهو التاريخ الذي يتم فيه تسجيل املعاملة مب :تاريخ املعاملة 

 وهو التاريخ الذي يتم فيه الدفع أو االستالم :تاريخ التسوية. 

 تواريخ التقارير املالية بني تاريخ املعاملة وتاريخ التسوية.  

  جنبيةاألت الالبنود املختلفة املقومة بالعم ، يتم استخدام سعر الصرف لرتمجة21مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم 

  :كما يلي

 املعامالت تاريخ يف السائد الصرف بسعر ترتجم األجنبية بالعمالت التعامل. 

 اإلقفال تاريخ يف السائد الصرف بسعر املرتمجة النقدية واخلصوم األصول. 

 تاريخ يف السائد الصرف بسعر ترتجم معقولة قيمة تقدر ال اليت وااللتزامات النقدية غري املوجودات 

 .الصفقة

 تاريخ يف السائد الصرف بسعر ترتجم املنصفة القيمة قيمتها حبسب املسجلة النقدية غري البنود عن 

 .العادلة القيمة احدث

 اإلقفال سعر يف مرتمجة أجنبية كيانات جمموعة كل وخصوم أصول. 

 خالل الصرف مبتوسط سعر مرتمجة أجنبية كيانات جمموعة كل بياناتمن خالل   اخلسارة أو الربح 

  .الصفقة تاريخ كل السائدة يف الصرف أسعار استخدام أيضا ميكن انه حنيالفرتة، يف  هذه
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  رفمل يف التغطية ضد خماطر أسعار الصيف اجلدول املوايل ميك توضيح أهم املشتقات اليت تستع

  يوضح أهم المشتقات المالية لتغطية مخاطر أسعار الصرف وطريقة محاسبة التحوط عليها :)14(جدول رقم 

  لتغطيةاستخدام حماسبة  اكيفية   املايلنوع املشتق 

وميكن أن يستند تقييم الفعالية إما على ،للتأهل كأداة حتوطجيدة معظم أدوات الفوركس   العقود اآلجلة للعمالت األجنبية

عرتاف الى أسعار الفائدة الفورية، يتم ابناء عل إذا ،الفور أو على املعدالت اآلجلة

بناء على اختيار الكيان، يف الدخل  جلة،آلبسبب النقاط ا القيمة العادلة بالتغريات يف

  أو يف الربح أو اخلسارة) حوطتالبند امل بقدر ما تتعلق به(الشامل اآلخر 

فالقيمة الزمنية  9مت التعامل معها بشكل إجيايب نسبيا مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية   خيارات أسعار الصرف

إىل  التحوط،يف هذه احلالة يتم أخذ التغيريات يف قيمة الوقتاملستبعدة عادة من عالقة 

  ) . بقدر ما تتعلق بالبند املغطى (الدخل الشامل 

مزيج  بني العقود اآلجلة واخليارات يدعم بطريقة كبرية استخدام حماسبة   املشاركة يف العقود اآلجلة

  التحوط

Source : Juan Ramirez, Accounting For Derivatives , Advance Hedging Under  IFRS 9, 

Second Edition , WELEY Finance Series , UK , 2015,P127 

ميكن إدراج عملية استخدام مشتق مايل وليكن عقد ولتبسيط خمتلف عناصر عملية التحوط وكيفية احملاسبة عنها 

  :)59(آجل لتغطية خطر سعر الصرف من طرف إحدى املؤسسات كما يلي

اليت عملة العرض هي اليورو، وكان شركات موعة جمعبارة عن ، وهي ABCمؤسسة  لنفرتض أن  :المعطيات-

كانت العملة الرئيسية هلا هي الدوالر ) BC(لواليات املتحدة ا �ا يف  يف شركة تابعة تابعة صايف االستثمار

ر أمريكي يف  المليون دو  500يف الشركة التابعة ستثمار صايف االبلغ  ABCا�موعة لنفرتض أن  ،األمريكي

 يف استثمارها يف الشركة التابعة،للتحوط من صا عقد آجل يف ا�موعة  دخلت يف ذلك التاريخو  2015 يناير 1

مت و  حتوط صايف االستثمار بطريقةکأداة حتوط العقد اآلجل للعمالت األجنبية  بتحديد  ABC قامت شرکةحيث 

  . تقييم فعالية التحوط على أساس مستقبلي
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  :وذلك بتوضيح العناصر التالية  :توثيق عالقة التحوط-

  اهلدف من التحوط هو محاية ا�مع عند جتميع القوائم : املستخدمة واإلسرتاتيجيةهدف تسيري اخلطر

مليون دوالر املستثمرة يف الفرع الذي بالواليات املتحدة األمريكية ضد تغريات غري  500املالية من قيمة 

 .دوالر- للعالقة بني العملتني األورومرغوب فيها 

  حتوط صايف االستثمار : نوع التحوط. 

  مليون دوالر قيمة األصول يف الفرع  500مبلغ : البند املتحوط لهBC . 

  الذي أبرمته الشركة األمعقد آجل لعمالت األجنبية : أداة التحوط ABC  وتبلغ الشروط الرئيسية

يناير  31واستحقاق يف  1.2500سعر مستقبلي بافرتاضيا  مليون دوالر أمريكي 500 شراء للعقد

  . Xالطرف اآلخر هو بنك  2016

أداة  ل مقارنة التغريات الرتاكمية يف القيمة العادلةاليتم تقييم فعالية التحوط من خ :تقييم فاعلية التحوط-

 جلآلل للعقد اآلجفإن العنصر ا تجنب الشكلو ، ستثمارالولية لصايف األللتغريات الرتاكمية يف القيمة االتحوط 

باستخدام  ABCطـ، وعليه وحلساب درجة فاعلية عملية التحوط قامت مؤسسة سيكون جزءا من أداة التحو 

  .تدفقات العقد اآلجل القيمة العادلة لتقييم 

 :قة التحوط مؤهلة حملاسبة التحوط فقط إذا مت استيفاء املعايريالسوف تكون ع

 نه عملية ألإن بند التحوط مؤهل ، قة التحوط فقط من بنود التحوط املؤهلة وأدوات التحوطالتتكون ع

إن أداة التحوط مؤهلة   .خماطر إعادة التحويل وميكن قياسها بشكل موثوق أجنبية تعرض املنشأة للعملة

 .وهي مشتقة وال ينتج عنها خيار صايف مكتوب كما هي

  إدارة املخاطر للمنشأة  وإسرتاتيجيةوهدف  مية رمسية وتوثيق لعالقة التحوطعند بدء التحوط، هناك تس

 .للقيام بالتحوط

 قة التحوط فعالةالع جيب أن تكون.  
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  :ثة التاليةالاملتطلبات الث حتققتقة التحوط فعالة إذا السوف تعترب ع

 هناك عالقة اقتصادية بني البند املغطى وأداة التحوط. 

 وعالقة التحوط ئتمان على التغريات يف القيمة العادلة للتحوطالؤثر خماطر ات ال. 

 البند املغطى وأداة  قيمةيتم حتديدها بناء على إذ ) أي نسبة التحوط (ترجيح البند املغطى وأداة التحوط

  .لق عدم الفعاليةخل ما مل يفعل ذلك عمداالفعل لتحقيق هدف إدارة املخاط،يستخدم بوالذي التحوط 

ويكون حسب تواريخ عالقة التحوط بدايتها ويف �اية الدورة وعند : االعتراف المحاسبي بعالقة التحوط-

  :االنتهاء منها كما يلي

  ومل تكن هناك حاجة إىل إدخال بيانات يف القوائم املالية  2015يناير  1ارة العقود اآلجلة يف تسجيل جت

 ).ال يوجد أي قيد حماسيب(معدومة تكان باعتبارها القيمة العادلة للعقد اآلجل

 نقصان(أو سالب ) زيادة(، ويكون ذلك حسب نوع التدفق موجب تسجيل إغالق الفرتة احملاسبية (

 :بالنسبة للجزء غري الفعال )نفرض أنه نقصان (ويكون التسجيل كما يلي

  دائن  مدين  31/12/2015

  )حقوق امللكية(فروقات التحويل

  )أصول(صايف االستثمار يف شركة تابعة                                      

xxxxxx  

xxxxxx  

  :أما اجلزء الفعال فيتم تسجيله كما يلي    

  دائن  مدين  31/12/2015

  )أصول(عقد آجل عمالت أجنبية

  )حقوق امللكية(فروقات التحويل                                     

  )قائمة الدخل(نواتج مالیة أخرى                                     

xxxxxx  

xxxxxx  

xxxxxx 

  نفرض كذلك أ�ا نقصان هلذا الشهر(يكون التسجيل كما يلي 31/12/2016يف تاريخ التسوية وهو( 

  دائن  مدين  31/1/2016

  )حقوق امللكية(فروقات التحويل

  )أصول(صايف االستثمار يف شركة تابعة                                      

xxxxxx  

xxxxxx  
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  تدفق العقد اآلجل هلذا الشهر إثباتعدها ب     

  دائن  مدين  31/1/2016

  )أصول(عقد آجل عمالت أجنبية

  )حقوق امللكية(فروقات التحويل                                     

  )قائمة الدخل(نواتج مالیة أخرى                                     

xxxxxx  

xxxxxx  

xxxxxx 

  : يف األخري تسوية العقد اآلجل وحتصيل التدفق اخلاص به كما يلي   

  دائن  مدين  31/1/2016

  نقديات 

  )أصول(عقد آجل عمالت أجنبية                                     

xxxxxx  

xxxxxx  

  

  تحوط خطر أسعار الفائدة : الفرع الثاني 

تنشأ هذه املخاطر من املؤسسات اليت  أكثر املخاطر املالية شيوعا اليت قد حتوطها املنشأةيعترب هذا اخلطر كذلك 

الكيان  قدرةف فائدةمبعدالت أو من املعامالت املستقبلية املتوقعة أو امللتزم  أو االلتزامات/ متتلك موجودات مالية و

 .وختفيف اخلسائر وتقليل تكاليف التمويل على إدارة التعرض ملخاطر أسعار الفائدة ميكن أن تعزز التعرض املايل

 :إن التعرضات األكثر شيوعا ملعدالت الفائدة تنبع من احلاالت التالية

 اطر خمتتعلق  لةحلاهذه ا يف فائدة ثابتة مبعدل) أو يتلقى(معرتف به بالفعل يدفع ) أو أصل (التزام مايل

 .املركز املايل للمؤسسة يف القيمة العادلة  ريسعار الفائدة بتغأ

 أي أن مدفوعات الفوائد املستقبلية  فائدة متغرية) يتلقى(معرتف به مسبقا يدفع أو )أو أصل  (التزام مايل

النقدية  التدفقات يف اتري أسعار الفائدة تتعلق بالتغاطر خمفإن  يف هذه احلالةو  ترتبط مبؤشر فائدة مرجعي

 .ستقبليةملا

 ويف هذه احلالة، تتعلق خماطر  )األصول أو (املتوقع احملتمل يف املستقبل إلتزام مايل حممل بفائدة صداراإل

  .أسعار الفائدة بالتغريات يف التدفقات النقدية املستقبلية



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

189  

 

الثابت ليس من غري املعتاد إجياد يف سوق الدخل :فصل المشتقات المقيدة  ضمن أدوات الديون الهيكلية-

على السندات  أو اليت يتلقاها املستثمر من الفائدة اليت قد يدفعها املصدر سندات تدفع فوائد ختتلف كثريا

مشتقة جزءا ال " - مشتقة يف األداة املالية  ن عائد السوق عن طريق إضافةموعادة ما يتحقق العائد ، القياسية

 صل املايل الذي حيتوي على مشتقات مالية مدجمةأليعترب ا ،ال مثل الديون" يفالعقد املض"إىل  -" يتجزأ

ترتبط ارتباطا وثيقا بتلك اليت عقد  أداة إذا كانت اخلصائص واملخاطر االقتصادية للمشتقات املضمنة واضحة و

، وهو عبارة عن 9لية رقم ملاللتقارير ا يلعيار الدو ملنطاق ا يف يلضيف هو التزام ماملعندما يكون العقد ا .املضيف

 .مستقلة شتقةكمالفصل يعين أن املشتقات املضمنة يتم احتسا�ا   ،هجني مايل

 :إذا") العقد املضيف("باقي املسؤولية  إن املطلوبات املالية ال تتطلب فصل املشتقات الضمنية عن

 أو ئرساخلرباح أو األل االعة بالفعل بالقيمة العادلة من خم�داة األيتم قياس ا 

  فيما يتعلق بالعقود املضيفة اخلصائص واملخاطر االقتصادية للمشتقات املتضمنة بشكل واضح وثابت. 

لتغطية أي نوع من املخاطر هناك مشتقات مالية  :المشتقات األكثر استخداما لتغطية خطر أسعار الفائدة-

نوع خاص مستحدث من املشتق الواحد خاصة  بنوع اخلطر املغطى وقد تكون مزجيا بني نوغني من املشتقات أو 

  :وعليه أهم أنواع املشتقات اليت يكثر استخدامها لتغطية خطر سعر الفائدة تتمثل يف

 استبدال األصول  ،للتأهل حملاسبة التحوط استخداماسعر الفائدة  واتأدا أكثر :مقايضات أسعار الفائدة

 .التدفقات النقدية اخلصوم املغطاة مبشتقات افرتاضية موصى �ا يف حتوطات/ 

  مقايضات من نوع خاص تتمثل أساسا يف: Purchased cap (or floor)،  Collar،   

Swap in arrears ،KIKO collar    وهي أنواع خاصة من املقايضات تتداول يف اسواق خاصة

 .كالسوق األورويب واألمريكي ، لديها شروط ومعامالت خاصة
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واليت تعترب  املشتقات املالية لتغطية خطر أسعار الفائدة نأخذ مثال مقايضة سعر فائدةولتبسيط طريقة استخدام 

  :)60(وفق الشروط واملعاجلة املوالية أكثر أنواع املشتقات املالية استخداما هلذا النوع من األخطار،

 اإلصدار،تاريخ )عائمة(سندات ذات معدالت متغرية بإصدار  ABCقامت مؤسسة  : المعطيات-

  .مليون دوالر 100القيمة االمسية  سنوات، 5، املدة  31/12/2020، تاريخ االستحقاق  31/12/2015

  :وذلك من خالل توضيح النقاط التالية  :توثيق عالقة التحوط-

 إن اهلدف من التحوط هو التخفيف من تباين التدفقات  :هدف تسيري اخلطر واإلسرتاتيجية املستخدمة

ضد التحركات  ؤسسةا امل�اليت أصدر  مدفوعات قسائم الفائدة العائمة املتعلقة بأداة الدين نتيجة النقدية

اإلدارة  إسرتاتيجية إن هدف التحوط هذا يتماشى مع خماطر أسعار الفائدة الكلية للمنشأة، غري املواتية

 .عار الفائدةومطلوبات أسعار الفائدة مع مقايضات أس لتحقيق مزيج اهلدف بني الثابتة والعائمة

  حتوط التدفقات النقدية : نوع التحوط 

 مليون دوالر 100سنوات مببلغ امسي  5التدفقات النقدية للسندات املصدرة ملدة : البند املغطى. 

  أسعار الفائدة ) مبادلة(مقايضة: أداة التحوط. 

مع  للتحوط ألداة القيمة العادلةل مقارنة التغريات يف اليم فعالية التحوط من خيتم تقي :تقييم فاعلية التحوط-

البند احملوط  حبيث تتغري قيمتها العادلة بالتغريات يف القيمة العادلة لتغريات يف القيمة العادلة ملشتقات افرتاضيةا

  .للمخاطر اليت يتم التحوط هلا

التغريات يف القيمة عرتاف باليتم ا، إن املعدل الثابت للمشتقات االفرتاضية أعلى من سعر أداة التحوط املستحقة

 :داة التحوط على النحو التايلألالعادلة 

  احتياطي حتوط التدفقات النقدية  يتم االعرتاف باجلزء الفعال من الربح أو اخلسارة من أداة التحوط يف

الربح  ضمنيعاد تصنيفه  إن املبلغ املرتاكم يف حقوق امللكية ،خر يف حقوق امللكيةآلمن الدخل الشامل ا

يؤثر التدفق النقدي على يف املستقبل، املتوقع  اخلطرأو اخلسارة يف نفس الفرتة اليت يتم خالهلا تغطية 

 .الربح أو اخلسارة، ويعدل نفقات الفوائد
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  مباشرة يف الربح أو اخلسارة يتم إثبات اجلزء غري الفعال من الربح أو اخلسارة من أداة التحوط.  

 :لة حملاسبة التحوط فقط إذا مت استيفاء املعايريقة التحوط مؤهالتكون ع

 ه عبارة ألنإن بند التحوط مؤهل ، قة التحوط فقط من بنود التحوط املؤهلة وأدوات التحوطالتتكون ع

على  ذلك ملخاطر القيمة العادلة، ويؤثر ؤسسةعرض امل،وتتعن جمموعة من التدفقات النقدية املتوقعة 

  .الربح أو اخلسارة وميكن قياسه بشكل موثوق

  إدارة املخاطر للمنشأة  وإسرتاتيجيةوهدف  عند بدء التحوط، هناك تسمية رمسية وتوثيق لعالقة التحوط

 .التحوط للقيام بذلك

 قة التحوط فعالةالتعترب ع. 

  :يتم إثبات خمتلف العمليات بالشكل التايل: اإلثبات المحاسبي-

  السندات عند إصدار: 

  دائن  مدين  31/12/2015

  نقديات 

  )التزامات(سندات                                   

1000000    

1000000  

 عند �اية السنة األوىل: 

  دائن  مدين  31/12/2016

  أعباء الفوائد

  نقديات                                   

                31/12/2016                

  )مقايضة أسعار الفائدة(عقود مشتقات 

  )حقوق امللكية(حتوط تدفقات نقدية                                 

  نواتج مالية أخرى                                

xxxxx  

  

  

xxxxx 

  

xxxxx  

  

  

xxxxx 

xxxxx  

  2020وهكذا لباقي السنوات حىت 
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  عالقة التحوط وإ�اءعند تسديد آخر دفعة من السندات  

  دائن  مدين  31/12/2020

  أعباء الفوائد

  )التزامات(سندات 

  نقديات                                   

31/12/2020  

  )مقايضة أسعار الفائدة(عقود مشتقات 

  )حقوق امللكية(حتوط تدفقات نقدية                                 

 نواتج مالية أخرى                                

31 /12/2020  

  نقديات 

  نواتج الفوائد                             

xxxxx  

xxxxx 

  

  

xxxxx 

 

 

 

xxxxx 

 

  

xxxxx  

  

  

xxxxx 

xxxxx 

 

 

xxxxx  
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  تحوط خطر األسهم: الفرع الثالث

القضايا اليت تؤثر على االعرتاف حبقوق امللكية باعتبار األسهم جزءا مهما من حقوق امللكية فهناك  العديد من 

دوات ألا 32سبة الدويل حملاومعيار ا 9لية رقم ملاللتقارير اعيار الدويل ملتقع ضمن نطاق ا ،واليت مفاهيمهاوالتحوط

سهم ألسبية لحملاة اجلعاملانتطرق إىل  ستثمار يف شركات أخرى،الإىل التحوط من خماطر ا فباإلضافة ،العرض:ليةملاا

  .اخل....املمتازة واملشتقات اململوكة 

أي (االستثمارات يف كيانات غري منظمة إن  :ىاالعتراف باستثمارات حقوق الملكية في شركات أخر -

حقوق التصويت للمستثمرين يف األسهم اليت متكنهم من حقوق امللكية وتوفري  الكيانات اليت لديها ما يكفي

عرتاف بالشركة اليتم ا ستثمار يف أسهم حقوق ملكية أخرى،فاال) القرارات املتعلقة بعمليات املنشأة جعل كبرية

 :وفقا لدرجة التأثري على الشركة املستثمر فيها على النحو التايل

 والسياسات  ويعترب التحكم مبثابة القدرة على احلكم .للمجموعة السيطرة على الشركة املستثمر فيها

عادة ما يفرتض ،التشغيلية واملالية للشركة املستثمر فيها وذلك للحصول على منافع من أنشطتها

كما ،الشركة املستثمر فيها ٪ من حقوق التصويت50السيطرة إذا كان املستثمر حيمل أكثر من 

تقييم ما إذا كانت ا�موعة تسيطر  ويت احملتملة عندمايؤخذ يف االعتبار وجود وتأثري حقوق التص

 .ا�موعة عادة ما تسمى الشركات التابعة الشركات اليت يسيطر عليها .على الشركة املستثمر فيها

 موعة �حيث تقوم ا واملشروع املشرتك هو ترتيب تعاقدي ،لدى ا�موعة مصاحل يف مشروع مشرتك

أي عندما تتطلب السياسات والسيطرة، اركةاملشب صادي خاصاقت اطشمارسة نمبخرى األطراف األو 

يتم احملاسبة عن ،موافقة األطراف اليت تتقاسم السيطرة باإلمجاع اإلسرتاتيجيةالتشغيلية واملالية 

باإلضافة إىل ذلك وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ، املشاريع املشرتكة باستخدام حقوق امللكية

 .يتم توحيدها بشكل تناسيب" عملية مشرتكة"ترتيب يسمى  من املشرتك هناك نوع آخر

 وهو مشروع مشرتك للمجموعة تأثريا جوهريا على الشركة املستثمر فيها ولكنها ليست شركة تابعة، 

القدرة على املشاركة يف  التأثري اهلام هو،ويف هذه احلالة، تسمى الشركة املستثمر فيها شركة زميلة

ولكن دون السيطرة أو السيطرة املشرتكة على تلك  شغيلية واملالية للشركة املستثمر فيهاالسياسات الت

٪ على األقل، ولكن ال يزيد عن 20عندما حتتفظ ا�موعة  عادة ما يفرتض تأثري كبري ،القرارات
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الزميلة يتم احملاسبة عن الشرکة  ،للشركة املستثمر فيها الفعلية واحملتملة حقوق التصويت ٪ من50

 .البيانات باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية ا�معة

 وهي احلالة اليت عادة ما تكون فيها ، متارس ا�موعة تأثريا كبريا أو السيطرة على الشركة املستثمر فيها

م تصنيف مث يت ،ستثمر فيهاملركة الش٪ من التصويت الفعلي واحملتمل ل20ن ا�موعة أقل م

اخلسارة أو القيمة العادلة من الربح أو  لالظ �ا إما بالقيمة العادلة من خستثمارات على أ�ا حمتفالا

 .ال رجعة فيهخيار مر األهذا  رآلخل الدخل الشامل االخ

تعيني  9حيظر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم :ستثمارات المجمعة وفقا لطريقة حقوق الملكيةالتحوط ا-

البند لتفادي التضارب مع املتطلبات احملاسبية احلالية لذلك  بطريقة حقوق امللکية کتغطية نهيتم احملاسبة عاستثمار 

طريقة احملاسبة يسجل املستثمر حصته من أرباح أو خسائر الشركة املستثمر فيها من ف مبوجب حقوق امللكية، البند

ساس أتصبح جزءا من  األسهم، واليت من شأ�ا أن وهي ال تأخذ يف احلسبان التغريات يف سعر،االستثمار ذلك

إن التغريات يف أرباح ف املسموح �ا كية إذا كانت حماسبة تغطية القيمة العادلةمللطريقة حقوق ا،أما ستثماراال

تطبيق حماسبة تغطية القيمة العادلة على  ،قيمة أسهمها طريقة حقوق امللكية املستثمر فيها من املفرتض أن تؤثر 

أرباح الشركة  من حصة املستثمر من" عد مزدوج"وبالتايل ميكن أن يؤدي إىل قدر من  قة حقوق امللكيةطري

عن قلقه من صعوبة وضع طريقة  ،وعرب ويرى جملس معايري احملاسبة الدولية أن النتيجة غري مناسبة ،املستثمر فيها

أن نتائج إذ  التحوط، واستثمارات طريقة حقوق امللكيةمبا يف ذلك قياس عدم فعالية  لتنفيذ حتوط القيمة العادلة

حيظر حماسبة تغطية القيمة  9وألسباب مماثلة املعيار الدويل للتقارير املالية ،أي طريقة سيكون من الصعب فهمها

  .عن طريق استخدام طريقة حقوق امللكيةى العادلة اللتزام ثابت باحلصول على استثمار أو التصرف فيه

قياسها بالقيمة  سهم غري ا�معة يتمألستثمارات يف االن األنظرا : مة استثمارات حقوق الملكيةانخفاض قي-

 إذا كان االستثمار قد شهد اخنفاضا كبريا ومتواصال الخنفاض القيمة ختبارتوجد حاجة إىل ا الالعادلة، فإنه 

  .ألصللعند التقييم العادل  املالية للمنشأةيف قيمته العادلة، فإن هذا االخنفاض سيعرض بالفعل يف البيانات 

مبادئ التمييز بني  32حيدد معيار احملاسبة الدويل رقم :ضمن حقوق الملكية تصنيف األدوات الخاصة -

ما مل تعدل شروط  حقاالعرتاف املبدئي وال يتم تغيريه اليتم حتديد التصنيف عند ا،  املطلوبات وحقوق امللكية

بالنظر اىل  الصادرة عن الكيان كديون أو حقوق ملكية ميكن أن يكون معقدا دوات املاليةتصنيف األ األداة، إن
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املعيار الدويل  االلتزامات ضمن نطاق القانوين، حيكم تصنيف ابدال من شكلهلألداة  املايلو  االقتصادي اجلانب

وعلى العكس من ذلك حيدد  ،احلاليةلتزامات التعاقدية التلك اليت تنشأ عن ا يه 9التقارير املالية رقم  إلعداد

نقدا أو  مسة حامسة ألداة حقوق امللكية باعتبارها ال تتضمن التزاما تعاقديا حاليا بالدفع 32معيار احملاسبة الدويل 

  .لتحويل أصل مايل آخر

عادة إىل " أدوات حقوق امللكية اخلاصة"يشري مصطلح : على أدوات الملكية الخاصة المالية  المشتقات-

يشري أيضا إىل أدوات حقوق امللكية املصدرة من قبل  ،كمامألمللكية الصادرة من قبل الشركة اأدوات حقوق ا

، وميكن مألها أدوات حقوق امللكية للشركة اتعادل يف جوهر  دواتاألحيث أن هذه  ا�موعة املوحدة بالكامل

  :تفصيل استخدام املشتقات املالية على حقوق امللكية كما يلي

 أداة حقوق امللكية  9حيظر املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم : حقوق امللكية اخلاصةيف  حوط الت

بيان املركز املايل من أن يتم تصنيفه   املصنفة من قبل أحد الكيانات يف حقوق املسامهني اخلاصة به يف

تطلبات حوط وال ختضع ملللت كأدواتال ميكن استخدامها   على سبيل املثال ، األسهم،كبند متحوط

 : حماسبة التحوط التالية

 إىل حد كبري ، أو موجودات معرتف �ا بالفعل لتزام راسخ أو صفقة متوقعةا:  بند التحوط- 

  ).ات لتزاًما ، بل عنصرًا من املسامهأداة حقوق امللكية ليست أصًال أو ا(

تؤثر على الربح أو اخلسارة املبلغ عنها واليت  العادلةأن البند املتحوط به ميثل التعرض للتغريات يف القيمة - 

ال يتم تقييمها بشكل عادل  وال تؤثر إعادة الشراء (أداة حقوق امللكية حالة  يف أو يف حالة االستثمارات

 .ال ينطبق على حامل أداة حقوق امللكية هذا احلظر )إعادة اإلصدار على الربح أو اخلسارة/ 

 أداة حقوق  جيوز حساب املشتقة يف أداة حقوق امللكية كأداة مشتقة أو:  لكيةمشتقات أدوات حقوق امل

 :امللكية ، اعتمادا على نوع املشتقة وطريقة التسوية

يتم تصنيف ف املشتقات على األسهم اخلاصة اليت تؤدي إىل تسليم مبلغ حمدد من النقد أو غريه -

 أدوات حقوق لكية اخلاصة باملنشأة كإصداراألصول املالية اخلاصة بعدد حمدد من أدوات حقوق امل

ويتم احتسا�ا  يتم التعامل مع مجيع املشتقات األخرى يف األسهم اخلاصة باملنشأة كمشتقات ،امللكية

 .9على هذا النحو وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
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التسوية  خيار بني النقداملشتقات يف األسهم اخلاصة حيث يكون لدى الطرف املقابل أو املصدر  -

  .عرتف �ا كمشتقاتفي والتسليم املادي

ولتبسيط طريقة مهل املشتقات املالية لتغطية خطر األسهم وكيفية إنشاء عالقة التحوط يف كل مراحلها من خالل 

  :ندرج النقاط التالية) شراء حجم كبري من أسهمها(قيام مؤسسة ما باالستثمار يف أسهم شركة أخرى

وأ�ا  DEF مليون سهم يف 40عدد   ABC ، كان لدى 2015أبريل  1لنفرتض أنه يف  :المعطيات -

وكنتيجة التفاقية إقراض األسهم ، مت نقل امللكية القانونية لألسهم إىل  XYZ Bank أقرضت تلك األسهم إىل

 .يورو يف ذلك التاريخ 10.00مت تداول األسهم عند  XYZ بنك

كضمان يف  XYZ مليون يورو من بنك 400مبلغ  ABC تلقت  XYZ االئتماين لبنكللحد من تعرضها 

عادة ال يكون هناك استحقاق لالتفاقية، وميكن (2015أوت  1ستحقاق اتفاق اإلقراض يف مت ا ،بداية الصفقة

   ).للمقرض أو املقرتض إ�اء االتفاقية يف أي وقت

مليون يورو يف الوديعة اليت حتقق  400من خالل استثمار الضمانات النقدية بقيمة  ABCلدخل املستمد من ا

رسوم اإلقراض  بسبب عادة  كما هو احلال يف حالتنا  سيتم دفع هذا الدخل إىل املقرتض ، أقل من اهلامش،٪ 5

) ومتريره إىل املقرتض(الهتمام يف حالتنا كان من املقرر تلقي هذا ا ،األسهم لتوفري األوراق املالية للمؤسسة املالية

 15يورو لكل سهم يف  0.50قد دفعت  DEFلنفرتض أيًضا أن أسهم شركة . عند استحقاق اتفاقية اإلقراض

مبوجب اتفاقية . حيث كان املالك القانوين لألسهم XYZمت استالم األرباح من قبل بنك  .2015يوليو 

تاريخ سداد األرباح ، عند  ABCح على أساس إمجايل إىل مطلوبًا مترير األربا  XYZاإلقراض ، كان البنك 

يف  ABCاألسهم إىل  XYZأعاد بنك و ، مت عكس التدفقات األولية )2015أوت  1(استحقاق املعاملة 

 .املالك القانوين لألسهم ABCأصبحت  و مليون يورو 400مقابل سداد 

  :العمليات بني املؤسسة والبنك كما يليمتر عري جمموعة من املراحل حسب تعدد : المعالجة المحاسبية-

  تسجيل قرضDEF مت تصنيف أسهم صندوق  حبيث2015أبريل  1والضمانات املستلمة يف  سهماأل

 وقد مت تقييم القيمة العادلة لسهم شركة ،رباح واخلسائرألل االاملالية بالقيمة العادلة من خالتنمية 

ABC يورو  9.00بتكلفة  )2015مارس 31(السابق مليون سهم يف تاريخ التقرير  40 عددب

عندما تقوم إحدى الشركات بإقراض سندا�ا املالية ، فإ�ا تُبلغ عن هذه األوراق املالية   .للسهم الواحد
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، ويكون  ABCصول لشركةألجانب ا يفسهم ألا ةوبقي )امليزانية(كز املايل كأصول مرهونة يف بيان املر 

 :يلالتسجيل احملاسيب بالقيد التا

  دائن   مدين   1/4/2015

  أوراق مالية مرهونة

  )أصول( DEFاستثمارات يف أسهم شركة                         

  1/4/2015  

 نقدية 

 ضمانات أوراق مالية مرهونة

xxxxx 

 
 
 
 

xxxxx 

 

 

xxxxx  

 
 
 
 

xxxxx  

 

  مت تداول أسهم  2015جوان 30لتسجيل التقييم العادل والفائدة املستحقة يفDEF  11.00عند 

يف تاريخ بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة ، DEFاالستثمار يف أسهم  ABCتصنيف  ،يورو

يورو للسهم الواحد ميثل  9.00مت تقييم األسهم العادلة بقيمة ) 2015مارس  30(التقرير السابق 

 :، نسجل القيد التايلمليون يورو 80التغري يف القيمة العادلة لألسهم 

  دائن   مدين  30/6/2015

  أوراق مالية مرهونة

 )أرباح أو خسائر(نواتج مالية أخرى                            

  30/6/2015  

  فوائد مستحقة 

  )أرباح أو خسائر(الفوائد  إيرادات                           

  30/6/2016 

  أعباء الفوائد

  الفوائد املستحقة الدفع                           

xxxxx 
 
 
 
 

xxxxx 
 
 
 

xxxxx 
 

 

xxxxx  
 
 
 
 
 

xxxxx 
 
 
 

xxxxx  
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  دفعت  2015جويلية  15األسهم املستلمة بتاريخ لتسجيل املبلغ املعادل ألرباحDEF 40  مليون

مبوجب اتفاقية اإلقراض ، كان ) يورو لكل سهم 0.50(مليون يورو  20سهم توزيعات أرباح بقيمة 

 :، تسجل كما يلييف تاريخ سداد األرباح ABCيطلب منه مترير األرباح إىل  XYZالبنك 

  دائن  مدين  15/7/2015

  نقدية 

  )أرباح أو خسائر(نواتج مالية أخرى                       

xxxxx  

xxxxx  

 

  هو  2015جوان  30كان عدد األيام املنقضية منذ  2015أوت  1لتسجيل �اية اتفاقية اإلقراض يف

يوما بفائدة سنوية  122 عن  الودائع دفع ،مبلغ الفائدة املستحقة على الودائع نسجلوبالتايل . 32

على  ABC إىل XYZ يعيد البنك ، 2015أفريل 1األيام اليت انقضت منذ  122(٪ 5مبعدل 

، يتم تسجيل مليون يورو كضمان نقدي 400مبلغ  ABC أعادت ،وأخريامليون سهم 40املقرتضني 

 :كل ذلك يف القيود التالية

  

  دائن   مدين  1/8/2015

  أوراق مالية مرهونة

 )أرباح أو خسائر(نواتج مالية أخرى                            

  1/8/2015  

  فوائد مستحقة 

  )أرباح أو خسائر(إيرادات الفوائد                            

  1/8/2016 

  )أصول( DEFاستثمارات يف أسهم شركة  

  أوراق مالية مرهونة                          

  1/8/2015  

  ضمانات أوراق مالية مرهونة

  نقدية                             

xxxxx 
 
 
 
 

xxxxx 
 
 
 

xxxxx 
 
 
 
 

xxxxx 
 

 

xxxxx  
 
 
 
 
 

xxxxx 
 
 
 

xxxxx  
 
 
 
 

xxxxx  
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  تحوط خطر تقلبات أسعار السلع والمواد األولية: الفرع الرابع

بالنسبة  ، وذلكعند التحوط من خماطر السلع ؤسسات احملاسبية اليت تواجهها امل التحدياتهناك العديد من 

على سبيل املثال  بالنسبة ،تشكل عقود السلع جزءًا ال يتجزأ من األعمال اليومية حيثللعديد من الصناعات 

للشركات يف قطاعات النفط والغاز والتعدين وخطوط الطريان ، فإن أسعار بعض السلع هلا تأثري كبري على رحبيتها 

حاول تغطية أكثر ، لذا سنيف حني أن كل من هذه الصناعات هلا خصائصها احملاسبية اخلاصة  .سيوموقعها التناف

  .القضايا احملاسبية شيوًعا الناجتة عن التحوط من خماطر السلع

 .يشمل عامل السلع عدًدا كبريًا من املنتجات املختلفة: األكثر تداوال في األسواق الدوليةالسلع األساسية  -

 :تصنيف العقود اخلاصة بعقود مشتقات السلع الشائعة يف الفئات التاليةميكن 

 .النفط اخلام والديزل وزيت الوقود وزيت الغاز والبنزين ووقود الطائرات - املنتجات النفطية  ▪

 الغاز الطبيعي ▪

 الفحم ▪

 انبعاثات الكربون ▪

 لصلب والقصدير والزنك ؛األلومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل وا - املعادن األساسية  ▪

 .الذهب والفضة والبالديوم والبالتني -املعادن الثمينة  ▪

  .الذرة ومركب الصويا والسكر والقمحك السلع الزراعية   ▪

إن عقد شراء أو بيع سلعة جيمع بني جمموعة واسعة  :ستخدام الخاصلالمشتقات وعقود ال يجاراإلعقود -

األكثر من ا�الت  واليت تعترب - حتقيق اإليرادات والتوحيد ،عقود اإلجيار، واملشتقات  - من املعايري احملاسبية

على أساس تكاملي ، شراء ، ختزين ، وبيع  على سبيل املثال ميكن لشركة الغاز إدارة الغاز،تعقيدا من احملاسبة

، وميكن أن تفاقيات الدولية اال حد األصول اليت تتدفق عربالغاز هو أ .الغاز من أجل حتسني حمفظتها اإلمجالية

حتديد املعاملة املناسبة لكل عقد حتليًال دقيًقا  األمر يتطلبإذ يكون من التعقيد تعقب تدفق الغاز من عقد معني 

  .وفهًما عميًقا للمبادئ اليت تقوم عليها معايري املعايري الدولية للتقارير املالية ذات الصلة

 إذ تقييم ما إذا كان العقد يفي بتعريف عقد اإلجيار واخلطوة األوىل يف حتليل العقد املايل  حماسبة التأجري، 

 األصل(عقد ينقل احلق يف استخدام األصل"يعرف املعيار الدويل للتقارير املالية عقد اإلجيار بأنه 
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ا كان ال يتم نقل احلق يف استخدام أصل حمدد إال إذ "لفرتة من الوقت مقابل النظر فيه) األساسي

  .القدرة على توجيه استخدام األصل واحلصول على الفائدة من استخدامه (أي املستأجر(للمشرتي 

  قد يفي عقد  ،حماسبة املشتقات تندرج عقود السلع اليت ليست عقود إجيار ضمن فئة البنود غري املاليةيف

ملالية نفسها تقع خارج نطاق شراء أو بيع بند غري مايل بتعريف مشتق ، على الرغم من أن البنود غري ا

يتم التعامل مع عقد سلعة كأداة من املعيار الدويل إلعداد ،9املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

 :إذا مت استيفاء أي من الشروط الثالثة التالية) 9(التقارير املالية رقم 

 .خول يف عقود تعويض  أو ببيع العقودلدى الكيان ممارسة لتسوية عقود مماثلة صافية نقداً  أو بالد- 

 لربح من التقلبات قصرية األجل يفميتلك الكيان ممارسًة للتسليم والبيع بعد فرتة وجيزة لتحقيق ا - 

 .السعر أو هامش التاجر

 رى ، أو بتبادل األدوات املالية أو أداة مالية أخ  يةنقدالإذا كان العقد يسمح ألي من الطرفني بتسوية - 

ما مل يتم إبرام البند غري املايل الذي هو موضوع العقد قابل للتحويل بسهولة إىل نقد  أو ببيع العقود ، أو

وفًقا ملتطلبات الشراء العادية أو البيع أو االستخدام  ويستمر عقده  لغرض االستالم أو التسليمالعقد ،

 .للكيان

د آخر ضمن نطاق أو أي عق(قات هي أداة مالية فإن املشت 9مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية 

 :مع مجيع اخلصائص التالية) 9التقارير املالية رقم  عدادإلاملعيار الدويل 

ملثال مؤشر أسعار السلع على سبيل ا(تتغري قيمته استجابة للتغريات يف السعر أو املؤشر األساسي  - 

 .)ةاألساسي

 .ثري من االستثمار املطلوب لشراء األداة األساسيةال يتطلب أي استثمار أويل ، أو أقل بك - 

 .يتم تسويتها يف تاريخ مستقبلي- 

يتم ،و بالقيمة العادلة 9عرتاف بعقود السلع اليت تندرج ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية اليتم ا

  .لتدفقات النقديةعرتاف بتغريات القيمة يف الربح أو اخلسارة  ما مل يتم تطبيق حماسبة التحوط لالا

 عقود السلع اليت ال تعترب عقود إجيار أو عقود مشتقة عقود االستخدام : محاسبة االستخدام اخلاص لل

 بموجب مبادئ احملاسبة املقبولة عموًما يف الواليات املتحدة، ف)"الشراء العادي والبيع العادي"أو (الذايت 

ومن مث  يتم ،ستحقاقاليتم تقييم هذه العقود بالقيمة العادلة ولكن يتم احتسا�ا باستخدام طريقة ا ال
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واملصروفات  اإليراداتواملصروفات من هذه العقود على أساس إمجايل يف فئات  اإليراداتعن  اإلبالغ

وجب املعايري الدولية إلزامي مب" االستخدام اخلاص"إن استثناء ،املناسبة عند تلقي السلع أو تسليمها

 ).أي أنه ليس اختيارياً (لإلبالغ املايل 

يف حني أن شكله القانوين ليس هو العامل الرئيسي عند تقرير ما إذا كان :التصنيف وفقا لشروط التسوية-

فإن شروط التسوية اخلاصة ،) مع افرتاض أنه ليس عقد إجيار(العقد ُحيتسب كعقد مشتق أو عقد استخدام خاص 

بصفة عامة ، هناك ثالثة أنواع من عقود السلع وفقا ألحكام  .قد توفر أحيانًا حجًجا مفيدة لتقييم تصنيفهابه 

  :التسوية اخلاصة �ا

   العقود اليت يتم تسويتها عن طريق التسليم املادي للسلعة- 1  

عن طريق تبادل املوجودات  أي نقًدا ، من خالل تبادل األدوات املالية أو(العقود اليت تتم تسويتها صافية - 2  

  ؛) املالية

  ).2(و ) 1(العقود اليت هي مزيج من - 3 

ولتبسيط طريقة التعامل باملشتقات املالية يف حالة تغطية خطر تقلبات األسعار للسلع واملواد األولية واملعاجلة 

  :احملاسبية هلا ندرج العناصر التالية

شراء مليوين  )مصفاة(وهي شركة تكرير نفط أوروبية  ABC توقعت شركة  2017فرباير  1يف  :المعطيات-

بسعر زوج الدوالر  2017مايو  31برميل من خام برنت اخلام من منتج للنفط ، ومن املتوقع أن يتم تسعريها يف 

 7م والدفع يف وقت واحد يوم وسيتم التسلي ،برميل النفط اخلام من خام برنت السائد يف هذا التاريخ/ األمريكي 

قلقة من أن قيمة اليورو لشراء النفط قد  ABC إن، والعملة الوظيفية لليورو ABC كان عرض،2017 انجو 

شركة يف عقد آجل طويل األجل يف بورصة الللتحوط من التعرض هلا دخلت  و تزيد قبل حتديد سعر شراء النفط

 2017 جوان 21تنتهي العقود اآلجلة يف  ،دوالر أمريكي للربميل 51مليون برميل بسعر  2 حبجمنيويورك 

  :كانت على النحو التايلللنفط  الشروط الرئيسية للعقود اآلجلة 
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 ABCاملؤسسة املتعاقدة  – 2017جوان 15:تاريخ التسوية– 2017فرباير 1:تاريخ املعاملة -   

  .للربميل أمريكيدوالر  51:سعر العقد –برميل لنفط برنت  1000حجم العقد –عقد 2000عدد العقود - 

على أساس سعر مؤشر  واليت تكون تسوية مادية أو نقديةال :طريقة التسوية –. 2017جوان : شهر التسليم - 

ICE Brent بعد آخر يوم تداول للعقد اآلجل هلذا اليوم.  

 جمموعة من عقود النفط اآلجلة وعقود الفوركس كوسيلة للتحوط ABC وقد حددت: توثيق عالقة التحوط-

   :كما يلي قة التحوط  وثقت العال ABC يف بدايتها،أداة يف التحوط التدفقات النقدية لشرائها املتوقع للغاية

 اهلدف من التحوط هو محاية قيمة اليورو  :هدف تسيير الخطر واإلستراتيجية المستخدمة لذلك

خام برنت غري املواتية لسعر ليوين برميل من ملللتدفقات النقدية الناجتة عن الشراء املتوقع بدرجة عالية 

الشاملة إلدارة املخاطر ، واليت تتمثل  ABC ق هدف التحوط هذا مع إسرتاتيجيةفويت، النفط باليورو

بادالت املستقبلية وعقود يف تقليل تباين بيان الربح أو اخلسارة من خالل الدخول يف عقود السلع وامل

تغطيتها هي خماطر التغريات يف التدفق النقدي للشراء املتوقع املخاطر احملددة اليت يتم ،واخلياراتآلجلة ا

 .بشكل كبري

  حتوط التدفقات النقدية :نوع التحوط. 

 من املتوقع تسوية  مليون برميل من خام برنت املقوم بالدوالر األمريكي 2أول :  البند المتحوط له

 ماي 31يتم حتديد سعر الشراء يف  من املتوقع أن، 2017جوام  7صفقة الشراء املتوقعة واستالمها يف 

ولدى الكيان عدة سنوات من تاريخ  ،من احملتمل جًدا حدوث معامالت الشراء املتوقعة،و 2017

يتمتع مورد النفط بسمعة قوية يف باإلضافة إىل ذلك ،عمليات الشراء املماثلة اليت مت تنفيذها وفًقا للخطة

 .السوق كونه موثوق للغاية

 من مزيج :أداة التحوط: 

 15مليون برميل تنتهي صالحيته يف  2طويل األجل بقيمة  ICE عقد خام نفطي خام برنت - 1  

فإن خماطر االئتمان املرتبطة باألداة  مطلوبةوألنه أداة تداول  ،دوالر للربميل 51بسعر  2017جوان 

 .تعترب منخفضة للغاية

،  1.2500مليون يورو بسعر صرف يبلغ  80مليون دوالر أمريكي وبيع  100لشراء   تقدم شركة - 2
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، تعترب خماطر  2017ماي  31 والتسوية النقدية عمليةوتاريخ اليف سوق العمالت األجنبية الفوركس ،

 .منخفضة للغاية FX االئتمان املرتبطة بالطرف املقابل يف

التحوط مبقارنة التغريات يف القيمة العادلة ألداة التحوط بالتغريات يف سيتم تقييم فعالية :تقييم فعالية التحوط-

بدًال من سعر  ICE سيتم تقييم البند احملوط بسعر سعر خام برنت اخلام على ،القيمة العادلة للبند املتحوط

تساب سيتم اح 2017 ماي 31العقود اآلجلة ومبعدل سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي مع استحقاق 

 :التحوط على النحو التايل

   يف  رةشمبا فعالةوط تحداة کأليت يتم حتديدها وط االتحداة أللة دلعاايتم االعرتاف بالتغري يف القيمة

 .احتياط حتوط التدفق النقدي يف الدخل الشامل اآلخر

  الربح أو اخلسارةسيتم االعرتاف باجلزء غري الفعال من التغري يف القيمة العادلة ألداة التحوط يف.  

 :تكون عالقة التحوط مؤهلة حملاسبة التحوط إال إذا مت استيفاء مجيع املعايري التالية ال

  إن بند التحوط مؤهل ألنه عبارة ،تتكون عالقة التحوط فقط من عناصر التحوط املؤهلة وأدوات التحوط

مة العادلة أو تؤثر على الربح أو اخلسارة عن معاملة توقع متوقعة للغاية واليت تعرض املنشأة إىل خماطر القي

أداة مؤهلة أل�ا جمموعة من املشتقات اليت ال ينتج عنها خيار ، وتكون قابلة للقياس بشكل موثوق

 .مكتوب صافٍ 

  إدارة املخاطر  وإسرتاتيجيةتعيني وتوثيق رمسيني لعالقة التحوط وهدف  بجي عند التحوط. 

 ةتعترب عالقة التحوط فعال. 

  :وذلك حسب تدرج مراحل العملية كما يلي :المعالجة المحاسبية-

  كان على  2017فرباير  1لتسجيل العقود اآلجلة يفABC  أن تنشر اهلامش يف البورصة اآلجلة

 102٪ من املبلغ املبدئي البالغ 10لنفرتض أن اهلامش املبدئي كان  ،لضمان وضعية العقود اآلجلة

مبا أن سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي الفوري يف ذلك التاريخ كان ،نقًدا مليون دوالر أمريكي 

مل  ،)1.2400/ مليون  10.2(= يورو  8،226،000فإن املبلغ املعادل باليورو كان   1.2400

، ألولية صفرًاحيث كانت قيمته العادلة ا ABCيف بيان املركز املايل لشركة  FXيتم االعرتاف مبؤشر 

  :كما يلي  ويكون القيد
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  دائن  مدين   1/2/2017

  )اهلامش(العقود اآلجلة 

  النقدية                                    

822600    

822600  

  مت إعادة تقييم العقود املستقبلية بشكل يومي 2017مارس 31لتسجيل إغالق الفرتة احملاسبية يف، 

 ، مت تسجيل املكاسب يف حساب هامشعندما أظهر مركز العقود اآلجلة مكسًبا من اليوم السابق 

ABC عندما أظهر مركز العقود  على العكس ،لدى الوسيط الذي يعمل كوسيط يف البورصة اآلجلة

لذلك   ،يف البورصة اآلجلة إىل ترحيل املبلغ املفقود يف حساب اهلامش ABC اآلجلة خسارة ، اضطرت

، والتسجيل للحفاظ على قيمته العادلة عند صفرتم إعادة تعيني مركز العقود اآلجلة ت يف �اية كل يوم

 :احملاسيب يكون كما يلي

  

  دائن  مدين   31/3/2017

  )اهلامش(العقود اآلجلة 

  )التزامات(العقود اآلجلة                                    

  )حقوق امللكية(احتياطي التدفق النقدي                                   

                                31/3/2017   

 النقدية

  )اهلامش(العقود اآلجلة                                  

  31/3/2017   

  )أرباح أو خسائر(نواتج مالية أخرى

  )اهلامش(العقود اآلجلة                                 

xxxxx  

  

  

  

xxxxx 

 

 

xxxxx 

  

xxxxx 

xxxxx  

  

  

xxxxx  

  

 

xxxxx  

 

 

 

 

 



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

205  

 

  2017 ماي 31لتسجيل �اية عالقة التحوط وشراء النفط يف : 

يف 2017 مارس 31لعقود العقود اآلجلة منذ مجيع اإلدخاالت اليومية نفرض أ، من أجل البساطة ، 

، كانت مكسبً واليت   2017مارس  31منذ  لتحوطألداة االتغري يف القيمة العادلة  ،إدخال واحد فقط

مت ،ـ اجلزء غري الفعال كان ال شيءو كان اجلزء الفعال من التغري يف القيمة العادلة ألداة التحوط ، كما  

حيث مل يكن هناك ،.للدخل الشامل اآلخر االعرتاف باجلزء الفعال يف احتياطي حتوط التدفق النقدي

  :كما يلي، والتسجيل احملاسيب  جزء غري فعال مل يتم تسجيل أي مبلغ يف الربح أو اخلسارة

  دائن  مدين   31/5/2017

  )اهلامش(العقود اآلجلة 

  )التزامات(العقود اآلجلة                                    

  )حقوق امللكية(احتياطي التدفق النقدي                                   

                                31/3/2017   

 النقدية

  )اهلامش(العقود اآلجلة                                  

  31/3/2017   

  )أرباح أو خسائر(نواتج مالية أخرى

  )اهلامش(العقود اآلجلة                                 

xxxxx  

  

  

  

xxxxx 

 

 

xxxxx 

  

xxxxx 

xxxxx  

  

  

xxxxx  

  

 

xxxxx  

  لنفرتض أن السعر الفوري لليورو مقابل الدوالر  2017جوان  7تسجيل الدفع واستالم النفط اخلام يف

  :،دفعت املؤسسة املبلغ الالزم مقابل النفط اخلام، والتسجيل يكون كما يلي 1.3050األمريكي كان 

  دائن  مدين   7/6/2017

  )أصول(النفط اخلام 

  النقدية                                    

xxxxx    

xxxxx  
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  وأولى آثار تطبيق المعيار الجديد IAS 39المعيار و  IFRS9لمعيار مقارنة بين ا:  الرابعالمطلب 

  : حول�دف حماسبة التحوط إىل قياس وتقدمي التقارير إىل املستخدمني اخلارجيني 

  لمخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسةلكيفية إدارة املشاريع التجارية  . 

  من خالل استخدامها ألدوات التحوط اهلدفدرجة جناح اإلدارة يف حتقيق هذا. 

تطبيق حماسبة التحوط له تأثري يف ختفيف وتقليل املخاطر فإن كل من جملس معايري احملاسبة األمريكي  مبا أن

FASB   وا�لس الدويل ملعايري احملاسبة IASBيعتربان حماسبة التحوط كبديل عن احملاسبة  املعتادة أو العادية 

ولذلك، فإن اعتماد حماسبة التحوط هو امتياز و ليس حقا أو ) GAAP( احملاسبية املقبولة عموماأي املعايري (

حىت شرطا، لكي تتمكن املؤسسة من االستفادة من هذا االمتياز، حتدد كل من مبادئ احملاسبة املقبولة عموما يف 

ب أن حترتم باإلفصاح الكامل عن عالقة الواليات املتحدة ومعايري التقارير املالية الدولية إرشادات صارمة  جي

يف سبيل  IFRS9وتعويضه باملعيار  IAS39املعيار  إلغاءوهذا كله كان بعد ،التحوط لتتأهل حملاسبة التحوط

  .)59(املالية األدواتأعلى درجة من الكفاءة للعمل احملاسيب فيما خيص  إىلالوصول 
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   IAS 39بالمعيار مقارنة  IFRS9أهم التغييرات والتحسينات التي جاء بها المعيار :  األولالفرع 

له  IFRS 9وتعويضه باملعيار ) ذكرناها سابقا(لالنتقادات املوجهة له  IAS 39السعي وراء إلغاء املعيار  حتما

من االجيابيات أو التحسينات من أجل رفع جودة املمارسة احملاسبية لألدوات املالية بصفة عامة واملشتقات املالية 

  :)62(بصفة خاصة ، وميكن إبراز أهم التغيريات أو التحسينات يف النقاط التالية 

  :ميكن إبراز ذلك يف النقطتني التاليتني  :على مستوى النطاق-

 ميكن  9التقارير املالية رقم  إلعدادلمعيار الدويل األدوات املالية ولكن وفقا لارين هو نفسه إن نطاق املعي

استثناء بالقيمة للمنشأة أن تقيم بعض األدوات املالية  حسب موضوعها و اخلاضعة لالستخدام الذايت  

  على 9املالية رقم  سارة وبالتايل سوف يسري املعيار الدويل للتقاريرل الربح أو اخلالالعادلة من خ

 .األدواتهذه 

 نطبق على مجيع التزامات القروض ت 9التقارير املالية رقم  إلعدادخنفاض يف املعيار الدويل المتطلبات ا

اإليرادات من العقود مع  15تقارير املالية رقم ال إلعدادعاقدية يف نطاق املعيار الدويل الت واألصول

  .العمالء

  :ميكن إبرازها يف النقاط التالية  :األدوات الماليةعلى مستوى تصنيف وقياس -

  فئات التصنيف لألصول املالية وفقIAS 39  ، هي احملتفظ �ا لتاريخ االستحقاق ، القروض والديون

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة واحملتفظ �ا لتاريخ البيع مع توضيح طريقة تقييمها،أما حسب 

 .فالتصنيف كان حسب طريقة التقييم بالقيمة املهتلكة أو بالقيمة العادلة  9IFRSاملعيار

  املعيارIFRS9  على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية هلا ومنوذج املالية  لألصوليعتمد يف تصنيفه

يركز عند تصنيفه لألصول املالية على   IAS39إدارة األعمال لتسري األدوات املالية وعلى العكس 

 .  IAS39أكثر تأسيسا من املعيار   IFRS9التعريفات الدقيقة لكل فئة وعليه التصنيف حسب 

  وفقا للمعيارIFRS9  املشتقات الضمنية ال يتم جتزئتها إذا كان أغلب العقد هو عبارة عن أصل يدخل

ل ضمن املعيار يف التصنيف والقياس، مما يزيل ضمن نطاق املعيار ، وكذلك املنتجات املختلطة تدخ

 .فيما خيص العقود املضيفة IAS39الغموض الذي كان يف املعيار 
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   وفقا للمعيارIAS 39  مرتبطة  بأدوات حقوق امللكية غري مسجلة ، ) أصول أو خصوم(األدوات املالية

فأزال هذا  IFRS 9قيمة عادلة موثوق �ا مما يستدعي قياسها بالتكلفة ، أما املعيار واليت من قبل ال 

 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة) أصول أو خصوم(االستثناء فيتم  تقييم كل املشتقات املالية 

  املعيارIAS 39 قياسها مبوثوقية  يتيح لبعض االستثمارات يف األسهم يف الشركات اخلاصة واليت ال ميكن

 .يفرض قياس كل األسهم بالقيمة العادلة IFRS 9بالقيمة العادلة أن تقيم بالتكلفة يف حني 

  بعض اخلصوم املالية املقيمة بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة  مبوجب املعيارIFRS9 التغريات ف

عرتاف �ا يف بيان الدخل الشامل اآلخر، يف القيمة العادلة املتعلقة مبخاطر االئتمان للمؤسسة يتم اال

وأية استثناءات يف التطبيق ختلق نوع من عدم التناسق يف املعاجلة احملاسبية هلذه البنود ، وعليه وفق 

IFRS9 كل التغريات يف القيمة العادلة يتم االعرتاف �ا يف الربح أو اخلسارة. 

 التصنيف يكون ضروريا فقط عندما تغري املؤسسة طريقة تسيريها لألصول املالية إعادة.  

  :وذلك يف النقاط التالية  :على مستوى تدني قيمة األصول المالية-

  يطبق املعيار الدويلIFRS9على مجيع األدوات املالية اخلاضعة الختبار  منوذج اخنفاض يف القيمة

لديه عدة مناذج لالعرتاف باخنفاض القيمة ملختلف  39معيار احملاسبة الدويل أن  اخنفاض القيمة يف حني

مل  لو، فخسارة االخنفاض يعرتف �ا أوليا مث يف كل فرتة إعداد تقارير مالية حىت و أنواع  األدوات املالية 

 . تتحقق تلك اخلسارة

 اضية والتوقعات اليت تؤثر على القيمة يتم حتديد قيمة التدين بالرجوع إىل عدة عوامل األحداث احلالية وامل

  .القابلة للتحصيل

ختتلف اختالفا جوهريا مع ما كان مطبقا يف  IFRS9وعليه طريقة حساب قيمة تدين األدوات املالية وفق املعيار 

  .،وهذا يعترب من التغيريات اجلوهرية بني املعيارين IAS 39املعيار 

  :يف الشكل التايل IFRS39واملعيار  IAS39مما سبق ميكن تلخيص أهم التعديالت بني املعيارين 



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

209  

 

من خالل التساؤالت المتبعة  IAS39مقارنة بالمعيار   IFRS9يوضح أهم التعديالت في المعيار ):14(شكل رقم 

 :قة متبعة للتقييم لألصول الماليةيلمعرفة أي طر 

  

Source :https://www.sab2i.com/blog/en/ifrs-9-a-new-regulatory-change-in-2018-are-y, 

consulté le 31/01/2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.sab2i.com/blog/en/ifrs-9-a-new-regulatory-change-in-2018-
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  IFRS 9اآلثار المتوقعة عند تطبيق المعيار :الفرع الثاني 

تطبيق أي معيار جديد يتطلب حتضريات مسبقة لالستعداد لتطبيقه من ظرف املؤسسات مبختلف أنواعها كل  إن

املزمع  IFRS 9حسب طبيعة نشاطه ودرجة التأثر من بداية التطبيق وعليه من املتوقع أن تكون للمعيار احلديد 

العديد من اآلثار منها ما يكون سلبيا ومنها ما يكون اجيابيا وعلى املؤسسات اليت ملزمة   1/1/2018تطبيقه من 

بتطبيق معايري احملاسبة الدولية التحكم جيدا يف املعيار من خالل الفهم الصحيح حملتوياته والتطبيق اجليد هلا مع 

ها صة إن استلزم األمر ،وممكن أن نربز أمهتأهيل احملاسبني لكي يكونوا يف موعد التطبيق من خالل التكوينات اخلا

  :)63(يف

اجلديدة للمعيار علی اجلوانب األحكام ترکز :على المعايير المحاسبية الحالية IFRS9أثر المعيار الدولي -1

 :البالغة التعقيد والدقة، السيما علی ثالثة جوانب رئيسية للمحاسبة عن األدوات املالية

  :وذلك من خالل :المالية األصولتصنيف وتقدير -أ

  سهم والسنداتألفراد والقروض العقارية واألاملتأثرة �ذا املعيار القروض للشركات أو ا األصولتشمل 

املقايضات ، واملنتجات املهيكلة مثل سندات الرهن العقاري و  ياراتكاخلالدخل الثابت واملشتقات   ذات

منوذج -  لثنائيةوجيب إعادة تصنيفها وفقا للقيم احملتملة  ،التزامات الرهن العقاري املضمونة املضمونة

مع تدفقات الفائدة أو (خصائص التدفقات النقدية للخزينة  –و ) من االقتناء إىل التنازل(األعمال 

 .)بدو�ا

  املالية بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة، وذلك حسب طبيعة التدفقات النقدية ومنوذج  األصولمت قياس

 .مالاألع

  :وذلك من خالل:  تدني القيمة-ب

 املعيار  يعوضIFRS9 عيار امليف  �ا املعرتف االئتمان تدهور ملخاطرمنوذج االعرتاف خبسائر الIAS39 

توقعات مبخصصات التدين  حملفظة القروض وال نموذج اخلسارة املتوقع اجلديد الذي يتطلب التنبؤاتب 

  .اخلطر واملعايري االقتصادية قياس وعوامل بناء علی افرتاضات خمتلفة
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  للخسائر املتوقعة على درجة تدهور ائتمان كل أصل مايل مع ثالثة )التوقعات (تعتمد طبيعة احلسابات

 .و على احملاسبة أن تسجل تطور درجات التدهور مستويات من التدين حمددة حسب املعيار

  تملةختصيص مؤونات اخلسائر احمل  إىلختضع مجيع الديون االئتمانية.  

املزيد من التحسينات مبا يف ذلك السماح مبزيد من أنواع معامالت  IFRS9يقرتح املعيار  : محاسبة التغطية.ج

طرق التقييم يشكل ملحوظ  التحوط واحلد من تقلبات األرباح واخلسائر املتعلقة مبحاسبة التحوط وتبسيط 

  .متطلبات إدارة املخاطر فعالية التحوط واليت تتماشى اآلن معب اخلاصة  واحملاسبة

 )2018(بالنظر إىل املوعد النهائي هذه السنة :يتطلب خبرة متعددة التخصصات IFRS9تطبيق المعيار.2

وينبغي إكمال فهم والتحكم يف املعيار وتقييم اآلثار على العمليات  جيب على املؤسسات أن تعجل بالتنفيذ

واملخاطر  اهليئات احملاسبيةتأثري هام على  IFRS9ليس للمعيار ،والنظم احملاسبية وبدأ العمل التنفيذي األول

مقاربة  متعددة  إىلولذلك  حيتاج  األخرى داخل املؤسسات املالية، اإلدارات إىله أثري يتعدى تفحسب، بل 

العليا مدى تأثري  واإلدارة اإلدارةالضروري أن يفهم جملس من ، انه التخصصات بني احملاسبة واالئتمان واملخاطر 

وتشمل هذه التغيريات واملتطلبات ،مع األخذ يف احلسبان عدة أطراف متدخلة يف العملية،مؤسسا�ماملعيار على 

 :ما يلي

 ال مفر منه يف املستقبل التغريات االنتقال و  عملية األثر على: اخلسائر واألرباح. 

    مفر منه يف املستقبلال عملية االنتقال والتغرياتالتأثري على : س املالؤو ر . 

   والنماذج والتعريفات املتعلقة بإدارة خماطر االئتمانالتقنيات  التأثري على 

   لتطوير مناذج التنبؤ احملتملةالنظر يف التوصيات االقتصادية 

   عليها احملاسبةو املخاطر  إدارة إشراك مديري املبيعات يف املكاتب األمامية يف إنشاء مناذج. 

   البيانات السوقية واملرجعية ألنشطة اإلقراض التجاري وأسواق رأس املالمجع.  

 واملؤسسات  املنظماتتبنت عندما :تأثير كبير على متطلبات ومسارات المحاسبةله  IFRS9المعيار. 3

مل تضع املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األوىل يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، فإ�ا 

  .ية من تقارير املعايري احملليةاملعايري الدولية إلعداد التقارير املال اشتقتوقد ، للتغيريبالضرورة إنتاجها احملاسيب 

تطبيق ، يصبح من الصعب أو حىت من املستحيل 9للتقارير املالية رقم  من ناحية أخرى، ومع املعيار الدويل
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 رىاألخايري التقارير املالية الدولية يف الواقع، خالفا ملع. املاليةعن األدوات بأثر رجعي يف سياق احملاسبة متطلباته 

ولذلك جيب تطبيق  ،مستوى لمعايري الدولية للتقارير املالية على أرقىلإنتاج أرقام  IFRS9منهج املعيار تطلب ي

وبالتايل فإن مناذج خماطر االئتمان حلساب اخلسائر املتوقعة سوف  ،منطق احملاسبة على كل معاملة مالية على حدة

  .تعاقدتستخدم دائما على مستوى احملفظة، ولكن جيب أن يتم حساب األدوات املالية عن طريق ال

سيكون للمشروع آثار و  يتوقف عند مشروع حماسيب ال 9التقارير املالية رقم  إلعدادتطبيق املعيار الدويل  وعموما

  :)64(ميكن إجيازها يف واألنشطة ملؤسساتعلى مجيع ا

 ؤسسةاآلثار على امل، 

  املخاطر واملالية،إدارة التأثريات على وظائف 

  تحوطرير احملاسبية والتنظيمية والالتقا إعداد مساراتالتأثريات على، 

 ،التأثريات على نظم املعلومات وتكييف العمليات 

  اإلنتاج والتحليلآجال اجلودة واالكتمال والتاريخ و (التأثري على البيانات(. 

 كوين عند اعتماد املعيارثر على مستوى املعلومات والتاأل ، 

 نموذج االقتصادي لكل مؤسسة ماليةالتأثريات على ال. 

  املالية انتقال املعلوماتاآلثار على.  
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  التي قد يواجهها والتحدياتإمكانية التطبيق المسبق  IFRS 9المعيار الدولي : الفرع الثالث

االجيابية لكل ما يتعلق  اإلضافةينتظر منه أن يعطي  1/1/2018من  ابتداء  IFRS 9بداية تطبيق املعيار  إن 

باألدوات املالية عامة واملشتقات املالية خاصة فيما يتعلق بالتصنيف ، القياس ، تدين القيمة وحماسبة التغطية ، 

هناك إمكانية للتطبيق املسبق بغية التعود على املعيار قبل دخوله حيز التنفيذ الرمسي ، وعليه هناك العديد  ولكن

  .بعض التحديات اليت تنتظره دون إغفالطبعا  سيكون هذا  رها لتحقيق هذه اإلمكانية، من املتطلبات جيب توف

فعال هناك العديد من املؤسسات يف العامل خاصة املالية منها   :مسبقا IFRS 9تطبيق المعيار  إمكانية .1

 يف إطار املرحلة االنتقالية للمعيار اجلديد وذلك بدأت للتحضري لدخول املعيار حيز التنفيذ الفعلي بتطبيقه مسبقا

 يف التعليمة رقم IFRS9اعتمد املعيار الذي  األورويبوالذي حدث مثال يف االحتاد  31/12/2016منابتداء 

- :)65(تتمثل يفولكن ال يكون ذلك إال بتوفر بعض املتطلبات  26/11/2016املؤرخة بتاريخ   2016/2067

على املؤسسات البدء يف تطبيق بصفة : 1/1/2018املتطلبات الواجب اختاذها لبداية تطبيق املعيار ابتداء من 

تطلبات حماسبة التحوط م، واالختيار يف تطبيق ك)املرحلة األوىل(عملية تصنيف وتقييم األدوات املالية  إجبارية

  ).املرحلة الثالثة(IFRS9أو البدء يف  IAS39للمعيار 

  املتطلبات اليت ميكن البدء يف تطبيقها مسبقا من طرف املؤسسات هي املرحلتني األوىل والثانية من املعيار

 ).أي تصنيف وتقييم األدوات املالية وتدين القيمة( IFRS9الدويل 

  31/12/2016إمكانية التطبيق املسبق حددت من تاريخ اإلقفال يف . 

  يف حالة التطبيق املسبق املؤسسة جمربة على تبيان املقارنة لكيفية املعاجلة احملاسبية وفقIFRS9 كانت  مبا

 .IAS39عليه املعاجلة حسب متطلبات املعيار

 خاصة  اجلديد يتطلب العديد من املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها خاصة يف املالحق بدء تطبيق املعيار

   .املعيارين يف تصنيف األدوات املالية واليت متكن من املقاربة بني الفئات حسب فيما يتعلق بالتغيريات
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IFRS 9   

Source : Kyril Kanony ,Associé Spécialiste Instruments Financiéres,

IFRS 9 dès les comptes clos le 31 décembre 2016 ?

https://www.pwc.fr/fr/expertises/i

ifrs-9.html, consulté le 03/02/2018,P6;

 

 

 

 

 

 

 

التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة
IAS / IFRS  والنظام المالي المحاسبيSCF       

IFRS 9يلخص كل متطلبات التطبيق المسبق للمعيار الدولي ): 1

Kyril Kanony ,Associé Spécialiste Instruments Financiéres, Comment appliquer 

IFRS 9 dès les comptes clos le 31 décembre 2016 ?  Article publié sur les site

https://www.pwc.fr/fr/expertises/ifrs-et-regles francaises /actualites /comment

, consulté le 03/02/2018,P6; 

المعالجة:الفصل الثالث
IAS / IFRS الدولیة

15(شكل رقم ال

Comment appliquer 

Article publié sur les site : 

regles francaises /actualites /comment-appliquer-

https://www.pwc.fr/fr/expertises/ifrs-et-regles francaises /actualites /comment-appliquer-ifrs-9.html
https://www.pwc.fr/fr/expertises/ifrs-et-regles francaises /actualites /comment-appliquer-ifrs-9.html
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بالرغم من اجلهد الكبري الذي بذل إلصدار  : IFRS 9التحديات التي يمكن أن يواجهها تطبيق المعيار -2

أن يواجه تطبيق هذا املعيار العديد من التحديات واملراحل العديدة اليت مر عليها ال بد  2009هذا املعيار منذ 

  :)66(اليت ميكن إجيازها يف النقاط التالية

 ضرورة التنبؤ بفرتة طويلة خلسائر االحتمال بصفة مسبقة. 

  تسيريية داخلية يكون من خالل التقييم الذايت ، وطرقإعادة تصنيف األصول املالية بني خمتلف الفئات. 

   ألخطاء ختضع كذلك للتقدير الشخصيكجودة الداللة واترمجة بعض املفاهيم. 

  إىل جانب ما سبق هناك حتدي كبري قد يواجهه تطبيق املعيار وهو عدم اتفاق كل منIASBو FASB 

الذي يقابله يف  SFAS133 و IFRS9وجود بعض االختالفات بني املعيار (على معيار موحد

 ).الواليات املتحدة نتطرق هلا يف املطلب املوايل

  التأثري الكبري للمعيار ستكون على املؤسسات املالية حبكم أ�ا تتعامل باملشتقات لصاحل زبائنها كمقتنية

  .أو مصدرة أو كمضاربة فيها لتحقيق األرباح من ورائها

   SFAS  والمعايير األمريكية  IFRSير المحاسبة الدولية مقارنة لمحاسبة التحوط وفق معاي:فرع الرابعال

مقارنة أكثر طموحا يف  اجلزء اخلاص بالتحوط لألدوات املالية  كان    IASB إن جملس معايري احملاسبة الدولية

وذلك من خالل النقاط املتعلقة  بشكل التحوط املؤهل ، كيفية     FASBجلس معايري احملاسبة األمريكي مب

  .اخل ........قياس عدم فعالية التحوط ، كيف يتم تأثريات حماسبة التحوط يف امليزانية وقائمة الدخل 

 US GAAPباحلفاظ على منوذج حماسبة التحوط كما هو يف املعايري املقبولة عموما األمريكية  FASBوعليه قام

وال بد من اإلشارة أنه هناك . )SFAS 133 )67 كانت جمملها صادرة من خالل معيار احملاسبة األمريكي واليت 

توافق كبري بني معايري احملاسبة الدولية ومعايري احملاسبة األمريكية حبكم سيطرت املقاربة االجنلوساكسونية  يف إعداد 

واملعيار  IFRS 9و ميكن تلخيص أهم الفروقات بني املعيار الدويل ،  IAS / IFRSمعايري احملاسبة الدولية 

  : )68(يف اجلدول التايل  SFAS 133األمريكي 

  

  



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

216  

 

  األمريكي SFAS 133الدولي و   IFRS 9يوضح أهم الفروقات بين ): 15(جدول رقم

 SFAS 133املعيار األمريكي  IFRS 9املعيار الدويل   نقطة اخلالف 

اختبار  الفعالية 

وقياس عدم فعالية 

  التحوط

اليت جيوز  املعيار ال يسمح بطريقة االختصار

للمنشأة أن تتحملها أي عدم فعالية يسمح 

املعيار  جبزء من املخاطر واليت مت تصنيفها  

باألدوات املالية  يف عالقة  كمخاطر متحوط منها

التحوط مثل التدفقات النقدية التعاقدية املختارة 

العادلة لبند التحوط واليت ميكن أو جزء من القيمة 

   .من عالقة التحوط حتسني فعاليته

يوفر املعيار طريقة خمتصرة  تسمح للمنشأة أن ال 

وبالتايل جتاوز اختبار (تتحمل عدم الفعالية 

لبعض حتوطات القيمة العادلة أو ) الفعالية

حتوطات التدفقات النقدية ملخاطر أسعار 

ار الفائدة الفائدة باستخدام مقايضات أسع

  )عندما تكون معنية مبعايري صارمة (

تحوطات التدفقات 

النقدية مع الخيارات 

  التي تم شراؤها

عند التحوط من جانب واحد ومن خالل خيار 

الشراء يف التدفق النقدي التحوط للمعاملة املتوقعة 

فقط  القيمة احلقيقية  للخيار تعكس خطر واحد 

ن أجل حتقيق لذلك م البند املتحوط، من جانب

حماسبة التحوط يف شراء اخليارات، سيطلب من 

املؤسسة  فصل القيمة احلقيقية وقيمة الوقت من 

  اخليار وتعيينه أداة للتحوط فقط 

يسمح املعيار للمؤسسة بتقييم الفعالية استنادا 

إىل إمجايل التغيريات يف التدفقات النقدية للخيار 

وط أي، سيشمل التقييم حت(الذي مت شراؤه 

التغري الكامل يف القيمة العادلة، ونتيجة لذلك 

القيمة العادلة للخيار مبا  فإن التغيري بأكمله يف

ميكن تأجيلها يف حقوق  يف ذلك القيمة الزمنية

  .امللكية بناء على مستوى الفعالية

الت خاطر العم

 األجنبية و

  المشتقات الداخلية

التحوط يف شتقات الداخلية غري مؤهلة حملاسبة ال

أل�ا تلغي يف عملية (القوائم املالية املوحدة 

أما املركز الصايف للخزينة  ميكن اعتباره ) التوحيد

على أنه حتوط للمركز اإلمجايل يف البيانات املالية 

قد تستخدم الكيانات املشتقات الداخلية    .ا�معة

كآلية للمراجعة وتكون  مؤهلة كأدوات حتوط 

  .قوائم املالية للشركات التابعةبشكل منفصل يف ال

يسمح املعيار مبحاسبة التحوط ملخاطر العمالت 

األجنبية مع املشتقات الداخلية بشرط استيفاء 

معايري حمددة وبالتايل يستوعب التحوط من 

خماطر العمالت األجنبية على أساس املركز 

  .الصايف للخزينة 

المخاطر المحددة 

لألصول أو الخصوم 

  المالية 

ديد جزء من املخاطر احملددة قد يقلل من كمية حت

عدم الفعالية اليت حتتاج إىل تسجيلها يف بيان 

الدخل كما ميكن أن تكون أجزاء من املخاطر 

واليت تعترب جزءا من التدفقات النقدية على سبيل 

هي قابلة   املثال أو أنواع خمتلفة من خماطر مالية

ال يسمح جبزء من خماطر حمددة للتأهل كمخاطر 

حموطة يف تغطية األصول أو اخلصوم املالية 

،تكون املخاطر احملددة يف شكل تغيريات يف 

 : واحدة مما يلي

 القيمة العادلة الشاملة أو التدفقات النقدية •
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ايل ميكن للتحديد والفعالية بشكل منفصل وبالت

  قياسها بشكل موثوق

 أسعار الفائدة املرجعية •

  .األجنبيةأسعار صرف العمالت  •

التحوط ألكثر من 

  خطر واحد

 التقارير املالية بتعيني  إلعدادتسمح معايري الدولية 

أداة  واحدة  للتحوط ألكثر من خطر واحد يف 

 .بندين أو أكثر من البنود املغطاة

  

ال تسمح مبادئ احملاسبة املقبولة عموما يف 

واحدة ألكثر اليات املتحدة بتغطية أداة حتوط الو 

يف بندين أو أكثر من البنود  واحد من خطر

   .املغطاة

تحوط القيمة العادلة 

مخاطر معدل ل

الفائدة في محفظة 

  بنود مختلفة من

يسمح املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية بتحوط 

القيمة العادلة ملخاطر أسعار الفائدة يف حمفظة من 

 البنود املختلفة حيث ميكن أن يكون اجلزء املغطى

  كمبلغ من العملة املعنية بالتحوط،

ال تسمح مبادئ احملاسبة املقبولة عموما يف 

الواليات املتحدة بالقيمة العادلة التحوط ملخاطر 

  .أسعار الفائدة يف حمفظة من بنود خمتلفة

.من إعداد الباحث باالعتماد على نصي المعيارين: المصدر   
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  SCF النظام المحاسبي المالي محاسبة التحوط واألدوات المالية وفق:  المبحث الرابع

  

اخل ، ...مشتقة كاخليارات واملبادالت  أدواتتصنف األدوات املالية إىل صنفني أساسية كاألسهم والسندات و 

نوع خاص من ،والنظام احملاسيب األصول أو اخلصوم املالية وعليه ختتلف املعاجلة احملاسبية لكل صنف  عن اآلخر 

  .املعاجلة احملاسبية

  الخاصة باألدوات المالية قواعد عامة لالعتراف والتقييم : المطلب األول 

إن النظام املايل احملاسيب تطرق لقواعد عامة للتقييم واالعرتاف ختص كل األصول ، وسنحاول تطبيق ذلك على 

  ).القيم املنقولة للتوظيف( و قصرية األجل أ) تثبيتات مالية(التثبيتات املالية بنوعيها الطويلة األجل 

  المالي مفاهيم أساسية لألدوات المالية وطرق عرضها حسب النظام المحاسبي: األول الفرع

قبل التطرق للمعاجلة احملاسبية لألدوات املالية وفق النظام املايل احملاسيب ال بد من التطرق لبعض املفاهيم األساسية 

  .خاصة من ناحية املفهوم واالستخدامحول األدوات املالية 

  IAS38لقد وضع النظام املايل احملاسيب تعريف مشابه ملا هو يف املعيار الدويل :مفهوم األدوات المالية- 1

  :)69(والذي كان ساري املفعول عند وضع النظام ، وذلك من خالل ما يلي 

مالية لكيان ما وخصوم مالية أو أداة أموال  كل عقد ترتتب عليه يف آن واحد أصول:تعريف األدوات المالية -

  .خاصة لكيان آخر 

،األموال اخلاصة ) أسهم وحقوق امللكية(مثل الديون املستحقة والقروض وسندات : األدوات المالية األولية -

  .واليت ال تكون أدوات مالية مشتقة

 ، )عن طريق الرتاضي أو العقود(جلة آلاملالية مثل اخليارات والعقود ااألدوات : األدوات المالية المشتقة-2

اليت ترتتب عليها حقوق والتزامات ينجم عنها حتويل ) Les swaps( وتبادل نسب الفوائد والعمالت الصعبة 

  .خطر أو أكثر متصلة بأداة مالية أولية متصلة بني أطراف هذه األدوات 
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أخذ سند العقد ،وال يوجد ال يرتتب على األدوات املالية املشتقة حتويل لألداة املالية األولية املتصلة عند تاريخ 

  .بالضرورة أجل استحقاق العقد

  تصنيف األصول والخصوم المالية :الفرع الثاني 

  :واخلصوم املالية كما يلي  األصولوفق النظام املايل احملاسيب ميكن تصنيف كل من 

تقييم بالقيمة العادلة أو (خمتلفة كل صنف له طريقة تقييم وحماسبة   أربعة أصناف إىلتصنف : المالية األصول-1

املالية  األصولتتمثل ) يف األموال اخلاصة أو يف جدول حسابات النتائج إماالتكلفة املطفأة وختصم فوارق التقييم 

  :)70(يف األصناف التالية 

  .التوظيفات احملازة حىت حلول أجل استحقاقها_    .الصفقات إجراءأصول مالية تتم حياز�ا لغاية _ 

  .أصول جاهزة عند البيع_                    .قروض وديون تقدمها املؤسسة_ 

  صول المالية من خالل الميزانيةتوضيح كيفية تصنيف األ: )16(الجدول رقم 

  مفهوم وسبب التصنيف  البنود اليت متثل أصول مالية  تصنيفات األصول املالية

التوظيفات 

احملازة )االستثمارات(

  حىت تاريخ استحقاقها

  السندات املثبتة األخرى-

  املؤسسة للغري أصدر�االقروض اليت -

ميكن للمؤسسة االحتفاظ �ا حىت حلول أجل 

وجيب أن تتميز تنوي االحتفاظ �ا  االستحقاق أو

  :ب األصولالبنود ضمن هذه 

  هلا تاريخ استحقاق حمدد-

  .لديها تسديدات ثابتة-

  .أن تكون مسعرة يف سوق نشطة-

  .سندات املسامهة-  أصول مالية جاهزة للبيع

  .سندات مثبتة لنشاط احملفظة-

بالنسبة لسندات املسامهة تصنف من خالل هذه 

  يف القوائم املالية املدجمة إلدراجمل تكن حمال  إذاالفئة 

Les états financier consolidées 

،أما بالنسبة للسندات املثبتة لنشاط احملفظة فتعترب يف 

  جمملها متاحة للبيع
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قروض وديون تقدمها 

  املؤسسة

القروض واحلسابات املدينة اليت أصدر�ا 

  املؤسسة

ال تنوي املؤسسة بيعها وال يسعها ذلك يف األجل 

على ألن تكون تتميز بأنه ال ميكن تسعريها  القصري

  .من خالل سوق نشط أو ال يوجد هناك سوق أصال

أصول مالية يتم حياز�ا 

  لغاية إجراء الصفقات

القيم املنقولة (التوظيفات املالية -

  ).للتوظيف

  )األدوات املالية املشتقة(أدوات اخلزينة -

 يتم حياز�ا من أجل توظيف الفوائض احملققة يف

  .اخلزينة ملدة قصرية ال تتعدى اثين عشر شهرا

حالة  إلى باإلشارة–، أهمية تطبيق محاسبة األدوات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية بونعجة سحنون: المصدر

  .138ص 2010/2011ائر،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجز  رسالة ماجستير ، - الجزائر

يقدم تعريفا حمددا للخصوم املالية كما هو الشأن  النظام املايل احملاسيب ملرغم أن : )71(الخصوم المالية-2

  : أنه ميكن تصنيف اخلصوم املالية حسب النظام املايل احملاسيب بصورة عرضية كما يلي  إال، املالية لألصولبالنسبة 

  .األخرىاخلصوم املالية –         .الصفقات إجراءاخلصوم املالية اليت يتم حياز�ا لغاية - 

  :البنود اليت تظهر على أ�ا التزامات مالية يف جانب اخلصوم من امليزانية يف اجلدول التايل  إظهاروبالتايل ميكن 

  الية وفق النظام المالي المحاسبيطرق تصنيف االلتزامات الم يوضح: ) 17(الجدول رقم

  أسباب التصنيف  ماليةالبنود الظاهرة كالتزامات   تصنيف الخصوم المالية

خصوم مالية تتم حياز�ا لغاية إجراء 

  الصفقات

كديون املوردين وأوراق (ديون جتارية -

  ).اخل....الدفع

كاملشتقات (أدوات اخلزينة الدائنة -

  )املالية

وهي اليت يكون على عاتق املؤسسة 

  .شهرا 12تسديدها يف مدة ال تتعدى 

  ندات إلزاميةس–تتمثل يف   اخلصوم املالية األخرى

  سندات قابلة للتحويل إىل أسهم -

  .اخل.....قروض من املؤسسات املالية -

يكون ) أو سندات'وهي ديون وقروض 

على عاتق املؤسسة االلتزام بسدادها يف 

أكثر من (مدة تفوق دورة مالية واحدة

  )شهرا 12

Source :Manuel De Comptabilité Financiére Edition 2013 ,Direction Generale De 

Comptabilité ,Conseil National De La Comptabilité ,Edition ENAG ,Alger 2014,P234. 
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 SCFوفق األساسية المعالجة المحاسبية لألدوات المالية :  المطلب الثاني

املنتجات املالية إن األسهم والسندات هي أدوات مالية أساسية  تقوم املؤسسات بتوظيف أمواهلا يف هذا النوع من 

وتنشأ يف املقابل خصوم مالية يف املؤسسة اليت  إما يف شكل استثمار طويل املدى أو مضاربة قصرية املدى ،

  .لذا سوف يتم تفصيل كل حالة على حدى أصدرت هذه األدوات املالية ،

  )األصولحالة (المالية  األدوات: لالفرع األو 

  .قصرية املدى أخرىو طويلة  إىلاألدوات املالية عندما تكون أصول  النظام املايل احملاسيب صنف 

حبكم صدوره يف فرتة  IAS 39النظام املايل اعتمد على املعيار الدويل  : األسهم والسندات طويلة المدى -1

، أن املعيار السابق مهم جدا حيث حيتوي مع IFRS 9تتزامن مع سريان هذا املعيار والذي عوض مؤخرا باملعيار 

 IASBوالصادر عن جملس معايري احملاسبة الدولية صفحة  306شروحاته وأساسياته  وتقنيات تطبيقه حوايل 

املالية ، بالنسبة للنظام املايل احملاسيب من  لألدوات،حبيث يقرتح املعيار اجلديد مقاربة جديدة وتصنيف جديد 

  :)72(تسجل يف احلسابنياملالية اململوكة من طرف املؤسسة ،  األصولالضروري معرفة أمهية 

  :والذي بدورة يصنف إىل احلسابات الفرعية التالية : مسامهات وحسابات دائنة ملحقة مبسامهات  :26/ح-

  سندات مسامهة أخرى 262/مسامهات وحقوق مرتبطة مبسامهات  ،  ح 261/ح   

  ديون مرتبطة باملسامهات يف ا�موعة 266/، ح  )التكافؤ( سندات مسامهة مقومة بواسطة املعادلة   265/ح   

  ديون مرتبطة بالشركات باملسامهة 268/، ح               ديون مرتبطة مبسامهات 267/ ح  

  الواجب القيام �ا دفعات مستحقة على سندات املسامهة غري احملررة 269/ح  

  : إىلوالذي بدوره يصنف : تثبيتات مالية أخرى :27/ح-

  السندات املثبتة األخرى غري السندات املثبتة اخلاصة بنشاط احملفظة – 271

  سندات مثبتة خاصة بنشاط احملفظة – 273               سندات ممثلة حلق الدين              – 272    

  ودائع وكفاالت مدفوعة     – 275،القروض واحلسابات الدائنة اخلاصة بعقد إجيار التمويل   – 274    
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  تسديدات مستحقة على السندات املثبتة  غري حمررة – 279    ،         حسابات دائنة أخرى – 276   

 SCFحسب  هذه التثبيتات تفصيل بعض: )18(جدول رقم

 شرح احلســـــــــــــــــــــــاب   احلســـــــــــــــاب

 وهي سندات متكن حياز�ا من ممارسة نفوذ على املؤسسة املصدرة سندات مسامهة - 261

وهي سندات مسامهة ليس اهلدف منها ممارسة نفوذ على املؤسسة املصدرة لكن  سندات مسامهة أخرى - 262

 حياز�ا ضرورية للمؤسسة املالكة هلا

دفعات مستحقة على  - 269

 سندات غري حمررة

يكون هذا احلساب دائنا بقيمة الدفعات املستحقة التسديد واخلاصة بشراء مسامهات 

 يف مؤسسات أخرى

السندات املثبتة األخرى  - 271

غري السندات املثبتة التابعة لنشاط 

 احملفظة

وهي سندات تنوي املؤسسة االحتفاظ �ا بصفة دائمة وكذلك السندات اليت ال ميكن 

للمؤسسة التنازل عنها على املدى القصري األجل من هذه السندات احلصص يف 

 رأمسال مؤسسات أخرى أو سندات التوظيف على املدى الطويل األجل 

السندات املثبتة التابعة  - 273

 لنشاط احملفظة 

( دات يكون اهلدف من حياز�ا  حتقيق مردودية مالية مرضية لألموال املوظفةوهذه السن

 ) يف هذه السندات

دار جيطلي للنشر والتوزيع برج بوعريريج  عبد الرحمان عطية ، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي ،: المصدر 

  .49ص ، 2009الجزائر 

 :)73(وذلك من خالل تقييمني :  تقييم األسهم والسندات طويلة األجل- 1

والسندات ضمن ممتلكات املؤسسة  تسجل بتكلفتها واليت  األسهمعند تاريخ دخول هذه :  األوليالتقييم _

  .تساوي سعر الشراء مضافا له مصاريف الوساطة املالية والرسوم غري املسرتجعة ومصاريف البنك

  ويكون التسجيل بالقيد التايل 

  الدائن  املدين   تاريخ االقتناء  رح

أو  26

27  

  

  

  53أو  512

  األسهم والسندات أو تثبيتات مالية أخرى

  

  بنوك وحسابات جارية  

    تكلفة االقتناء

  

  تكلفة االقتناء
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  :والسندات كما يلي  األسهمهنا ختتلف املعاجلة احملاسبية حسب نوع :  التقييم الالحق_

  املرتبطة باملسامهات يف الفروع أو املؤسسات الزميلة أو أي احلقوق : احلقوق املرتبطة مبسامهات

  :الشقيقة حبيث تقيم بالتكلفة املطفأة واليت التكلفة األولية 

  . األصلمطروح منها تعويضات أو تسديدات على _   

ملبلغ مضافا هلا أو مطروحا منها االهتالك املرتاكم احملسوب بطريقة معدل الفائدة الفعال بكل الفوارق بني ا_  

  .األويل املبلغ املستحق  مطروحا منه التخفيضات عن تدين القيمة 

 هذه األدوات تقيم بالقيمة العادلة واليت تتمثل يف : األدوات املالية اجلاهزة لعملية البيع:  

  .املسجلة يف البورصة بالسعر املتوسط آلخر شهر للسنة املالية لألسهمبالنسبة _    

  .املسجلة بقيمتها احملتملة للتفاوض بالنسبة لألسهم غري_    

وعموما بالزيادة أو بالنقصان ، إمااالحنرافات الناجتة عن هذا التقييم بالقيمة العادلة تسجل مباشرة يف رأس املال 

يكون ذلك �اية كل سنة حبساب الفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة ويف حالة تكلفة االقتناء أكرب من 

  :العادلة نسجل حدوث خسارة قيمة حتسب كما يلي القيمة 

  القيمة العادلة –تكلفة االقتناء =  PVخسارة قيمة األسهم والسندات 

  ):خسارة القيمة إثبات(وتسجل حماسبيا كما يلي 

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

686    

7/296  

  خمصصات املؤونات وخسائر القيمة لالصول املالية 

  خسارة قيمة األسهم والسندات                        

PV    

PV  

  :جند ثالث حاالت ممكنة  N+1وبالنسبة للسنة املقبلة  

نقول أن هناك زيادة تسجل  Nللسنة   PVاكرب من  N+1للسنة  PVكانت   إذا: زيادة خسارة القيمة _    

  ).نسجل الزيادة فقط(بنفس القيد السابق 

فهناك نقصان يف  Nولكنها أقل من السنة  N+1هناك خسارة قيمة يف السنة  إذا: نقصان خسارة القيمة_   

  :كما يلي ) اسرتجاعات (خسارة القيمة  نسجله بعكس القيد السابق 
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  الدائن  املدين  N+31/12/1  رح

7/296    

785  

  خسارة قيمة األسهم والسندات   

  القيمة عن األصول املاليةاسرتجاعات خسائر                

    قيمة النقصان

  قيمة النقصان

عندما تتحسن أسعار األسهم يف السوق تصبح اخلسارة السابقة بدون هدف وغري مبربة : إلغاء خسارة القيمة _ 

  .يتم إلغاؤها كليا بنفس قيد النقصان السابق لكن املبلغ هو كل اخلسارة 

أرباح أو خسائر  إمافوائض أو نواقص التنازل عن األصول املالية تسجل : )74( التنازل عن األصول المالية- 2

 ).نواتج أو أعباء عملياتية ( صافية لعملية التنازل 

 :تسجل عملية التنازل كما يلي : حالة األرباح الصافية _   

  الدائن  املدين  تاريخ التنازل  رح

  53أو  512

296  

  

  

  27أو 26 

767  

  حسابات النقدية 

  )إن وجدت(قيمة األسهم والسندات  خسارة

  التثبيتات املالية                

أرباح صافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية          

   

  سعر البيع

PV 

  

  

  التكلفة

  الربح

  :نازل كما يلي تسجل عملية الت: حالة اخلسائر الصافية - 

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

  53أو   512

296  

667  

  

 

  

  27او 26

  حسابات النقدية 

  )إن وجدت(خسارة قيمة األسهم والسندات

  خسائر صافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية

  التثبيتات املالية                              

  سعر البيع

PV 

  اخلسارة

  

  

 

  التكلفة

  

  :إىل جانب ما سبق هناك بعض احلاالت اخلاصة لألصول املالية نوجزها فيما يلي : حاالت خاصة-3

العملة الوطنية لقيم السندات املدونة بالعملة األجنبية  إىلالتحويل : ")75(األجنبيةالسندات املسعرة بالعملة  - 

  )SCF 137-1املادة "(واملدرجة فقط يف اخلارج تتم بسعر التحويل اجلاري عند تاريخ العملية
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تتم يف نفس الدورة فان الفروق املثبتة مقارنة مع قيم الدخول ،نتيجة )املديونية (وعندما تكون نشأة وسداد الدين 

تغريات أسعار الصرف تشكل خسارة أو مكسب يف الصرف وتسجل على التوايل يف األعباء املالية 

  ) 137SCF-3(للدورة ) اح الصرفأرب 766/ح( 76يف النواتج املالية , أ) خسائر الصرف666/ح(66

  :السندات من نوعني  إيراداتتتكون : إيرادات السندات- 

  ).أسهم وحصص اجتماعية مملوكة(سندات امللكية  إيرادات_ 

  ).االلتزامات اململوكة(سندات الدين  إيرادات_  

املكتسبة تسجل يف النواتج حىت يف غياب  اإليراداتوتطبيقا ملبدأ استقاللية الدورات ،فمهما كان النوع املعين فان 

  :)76(كما يلي  حتصيلها

متلك الشركات ألسهم وحصص اجتماعية يعطي احلق يف أرباح  إن: األسهم واحلصص االجتماعية إيرادات- 

هذه األخرية يتم التقرير عنها من قبل اجلمعية العامة للمسامهني واليت تصادق على حسابات الدورة  األسهم

املسامهني يف أجل تسعة أشهر  إىلخالل الستة أشهر اليت تلي غلق الدورة ، وجيب أن تدفع أرباح األسهم األخرية 

مبدئيا يؤخذ تاريخ أخذ قرار اجلمعية العامة يف التسجيل احملاسيب يتم استعمال  ،على األكثر بعد غلق الدورة 

نواتج املسامهات  761/سامهات مع حديون مرتبطة مب 267/ ح(حسابات الدين والنواتج حسب طبيعة السند 

  )الديون إيرادات 763/ديون أخرى للتجهيز مع ح 267/أما ح

ليت ختصها، الدورة ا إىلجيب ربط فوائد السندات تطبيقا دائما ملبدأ استقاللية الدورات : االلتزامات إيرادات- 

  :وذلك بالقيود التالية

  .سندات التجهيز  إيرادات 7621/عند التحصيل تسجل الفوائد يف اجلانب الدائن من ح-   

الفوائد املكتسبة خالل الدورة فقط حسب احلالة اما   إظهارل رة يتم تعديل الناتج املايل من أجند غلق الدو ع-   

  .كنواتج ستستلم أو نواتج معاينة سلفا
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  )77( )لخصومحالة ا(األدوات المالية :الفرع الثاني 

تقيم القروض واخلصوم املالية األخرى مبدئيا بالتكلفة واليت تساوي القيمة العادلة للمقابل الصايف املتحصل عليه  

ودون مراعاة العالوات احملتملة لإلصدار أو التسديد ، حسب النظام املايل احملاسيب  اإلصداربعد طرح مصاريف 

)1-126 SCF (ميكن ذكرها على التوايل  أدرج عدة أنواه من القروض)، السندية  االقرتاضاتالسندات التسامهية

القابلة للتحويل ،االقرتاضات السندية األخرى ،االفرتاضات لدى مؤسسات القرض ، الودائع والكفاالت والديون 

  ).املرتتبة على عقود إجيار بالتمويل

  :وميكن استخالص بعض اخلصائص للخصوم املالية 

  ).السندات التسامهية(مبادرة املقرتض إىليد املرتوك تتمثل يف التسد- 

  ).االقرتاضات السندية القابلة للتسديد بأسهم(السندات اليت لن يتم تسديدها أل�ا موجهة ألن تدمج يف رأمسال- 

الفقرة  175املادة (السندات التسامهية مقتصر فقط على الشركات باألسهم  إصدار:  السندات التساهمية-1

، هذه السندات ال يتم تسديدها إال يف حالة تصفية الشركة ،حينئذ يرتك عقد اإلصدار )قانون التجاريمن ال 73

  .للشركة على اختيار طريقة التسديد عند انتهاء املدة يف أجل أقصاه مخس سنوات

شاط أو بنتائج تكافئ هذه السندات جبزء ثابت وجزء متغري حيسب اجلزء املتغري بالرجوع إىل العناصر املتعلقة بالن

  .الشركة واملستخرجة من احلسابات السنوية املصادق عليها

  .مدينا 512/السندات التسامهية وجنعل ح 161/تسجل السندات اليت مت إصدارها يف اجلانب الدائن من ح

أما مكافأة السندات التسامهية هي عبء على النتيجة وليس توزيع هلا ، وتسجل يف اجلانب املدين للحساب 

  .فوائد على القروض والديون املشا�ة 66116

هي عبارة عن سندات قابلة للتحويل واليت تكسب حقوق املديونية :االقتراضات السندية القابلة للتحويل-2

بنفس املبلغ االمسي يف تاريخ اإلصدار،فإصدار هدا النوع من السندات مقتصر فقط على شركات املسامهة واليت 

  .ويكون رأمساهلا حمررا كليةهلا سنتني من الوجود 

  ،القيمة االمسية للسندات هي القيمة املعادلة فسعر اإلصدار وسعر التسديد غالبا ما خيتلفان عن القيمة االمسية
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ففي حالة إصدار السند بسعر إصدار خيتلف عن القيمة االمسية يكون هناك فرق بني السعرين يسمى عالوة 

  .ان سعر اإلصدار أكرب من القيمة االمسية ويكون سالبا يف حالة العكساإلصدار ميكن أن يكون موجبا إذا ك

  .و عند التسديد ويكون سعر التسديد  خمتلفا عن القيمة االمسية نسمي الفرق عالوة التسديد 

أما الفوائد فتحسب على أساس معدل الفائدة الذي ميكن أن يكون ثابتا طول مدة القرض أو متغري مع ضمان 

  .الفائدةحد أدىن من 

إن تسديد السندات غالبا ما يكون مرة واحدة عند االستحقاق تفضل الشركة أحيانا اللجوء إىل إجراء اهتالك 

  :وتعاجل االقرتاضات التسامهية القابلة للتحويل حماسبيا كما يلي .سنوي للقرض السندي

مدينا ،  512السندات التسامهية القابلة للتحويل دائنا واحلساب  162يسجل احلساب :  عند اإلصدار-   

عالوات تسديد االقرتاضات السندية  169والفرق بني سعر التسديد والقيمة االمسية يسجل يف مدين احلساب 

حتميل الفوائد إىل وذلك نظرا لتحمل الشركة عبء مايل إضافة إىل الفوائد بسبب هذه العالوات للتسديد ، فان 

النتيجة جيب أن يتوزع على مدة القرض وهكذا فان عالوات اإلصدار والتسديد وكذا املصاريف النامجة عن 

االقرتاضات تدرج يف حساب القرض املناسب بصورة تدرجيية على مدة القرض،وهذا االهتالك حيسب حسب 

–االهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة  خمصصات 686حساب حتييين ويسجل يف اجلانب املدين من احلساب 

  .العناصر املالية

أعباء  661/تسجل الفوائد املدفوعة تسجل بنفس الطريقة لكل أشكال القروض األخرى ح:  عند الجرد-   

  .فوائد مستحقة على اقرتاضات سندية دائن/ الفوائد مدين و ح

مدين واحلساب  686ء مالية توزع فنجعل احلساب أما عالوة التسديد تكون موضع اهتالك نظرا أل�ا متثل أعبا

  .دائن ، مدة هذا االهتالك هي مدة القرض 169

جيب على املؤسسة تقييم خصومها املالية بالتكلفة األولية مطروحا منها االهتالكات :  إعادة التقييم الدوري- 

ة كل املقبوضات واملصاريف املرتبطة باستعمال معدل الفائدة احملني عند اإلصدار ، وهو املعدل الذي حيقق معادل

بالقرض مبا فيها العموالت وتكاليف املعاملة والعالوات، إن هذه الطريقة املستخدمة يف النظام املايل احملاسيب هي 

  .امللغى  IAS 39 نفسها الطريقة املوصوفة يف املعيار الدويل
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   )78( القيم المنقولة للتوظيف قصيرة المدى :  الفرع الثالث

واليت متت حياز�ا  وهي األسهم والسندات وكل األدوات املالية األخرى واليت يتم تصنيفها ضمن األصول اجلارية

  عليها يف املدى القصري األجل أو مىت حتققت فرصة حتقيق ربح من عملية التنازل هذه األصول تسجل لبنية التناز 

 .)قيم منقولة للتوظيف/ ح( 50باحلساب 

واليت اشرت�ا املؤسسة بنية االحتفاظ �ا ملدة طويلة وهذا �دف  السابقة  تثبيتات املاليةعكس الفهي إذن  

اكتساب نفوذ يف املؤسسة املصدرة هلذه السندات أو �دف حتقيق فوائد وأرباح رأمسالية فإن اهلدف من شراء القيم 

أي ربح نتيجة زيادة سعر القيم ( ايل املنقولة للتوظيف هو بيعها على املدى القصري األجل قصد حتقيق ربح رأمس

  إىل حسابات فرعية كالتايل  50لقد قسم احلساب ) املنقولة

  )أي أسهم الشركة نفسها( األسهم  اخلاصة  – 502  ، احلصص يف املؤسسات املرتبطة – 501

ائم السندات ، قسائم اخلزينة وقس – 506 ،أسهم أخرى أو السندات املخولة حقا يف امللكية  – 503

  قيم توظيف أخرى وحسابات وديون مماثلة – 507،             الصندوق القصرية األجل

  قيم التوظيف املنقولة األخرى  وحسابات ديون مماثلة – 508

  عن قيم التوظيف املنقولة غري املسددة) املستحقة( التسديدات الباقي القيام �ا  – 509

  :املالية قصرية األجل للعمليات التالية ميكن أن تتعرض هذه األنواع من األدوات 

  :عند اقتنائها يتم االعرتاف �ا من خالل تكلفة االقتناء وتسجل بالقيد التايل :  االقتناء-1

  الدائن  املدين  تاريخ االقتناء  رح

.50    

512 53  

  نقولة للتوظيفالقيم امل 

  حسابات النقدية                   

    تكلفة االقتناء

  االقتناءتكلفة 
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اية السنة ومن خالل أعمال �اية الدورة يتم مقارنة تكلفة االقتناء عند �: إعادة التقييم في نهاية السنة -2

 :األولية مع سعر هذه القيم يف السوق وهنا جند حالتني 

   :اخنفضت أسعارها يف السوق فهنا نسجل نواقص قيمة نسجل قيمة النقصان بالقيد التايل إذا:حالة نواقص قيمة_

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

665    

.50  

    القيمة ناقص –فارق التقييم عن أصول مالية  

  القيم املنقولة للتوظيف                 

    قيمة النقصان

  قيمة النقصان

  :أسعار القيم يف السوق وحتقق بذلك فوائض تسجل كما يلي هنا ترتفع : حالة فوائض قيمة _

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

.50    

765  

  القيم املنقولة للتوظيف

  فائض القيمة –فارق التقييم عن أصول مالية             

    قيمة الزيادة

  قيمة الزيادة

عندما تتنازل املؤسسة عن هذه القيم يتم ترصيدها ومن مث حتقق  :حالة التنازل عن القيم المنقولة للتوظيف-3

  :أرباحا صافية أو خسائر صافية عن عملية التنازل نسجل كل حالة كما يلي  إمااملؤسسة 

عندما يكون سعر البيع أكرب من آخر تقييم هلذه القيم تكون املؤسسة قد حققت : حالة األرباح الصافية _    

  :أرباحا صافية نسجلها بالقيد التايل

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

أو  512

53  

  

.50  

767  

  حسابات النقدية 

  القيم املنقولة للتوظيف

أرباح صافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية              

    سعر البيع

  التكلفة

  الربح

عندما يكون سعر البيع أقل من أخر تكلفة معاد تقييمها حتقق املؤسسة خسائر : حالة اخلسائر الصافية _ 

  :تسجل بالقيد التايل 

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

أو   512

53  

667  

  

  

.50  

  حسابات النقدية 

  خسائر صافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية

  القيم املنقولة للتوظيف 

  سعر البيع

  اخلسارة

  

  

  قيمة الزيادة
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  SCFالنظام المحاسبي المالي وفق ) التحوط(محاسبة التتغطية :  المطلب الثالث

النظام املايل احملاسيب مل يتطرق حملاسبة التحوط بالتفصيل بل خصص حساب واحد ضمن احلسابات املالية  إن

ه للعمليات اليت حتدث على املشتقات املالية يف حال دخول التعامل باملشتقات املالية ، خصص:52وهو احلساب 

 .سواء يف شكل أصول أو خصوماملؤسسة يف عقود خيارات أو مبادالت أو مستقبليات أو عقود آجلة 

 المشتقة المالية األدوات : 52مفاهيم عامة عن الحساب : الفرع األول 

مثل اخليارات والعقود  هذه هي األدوات املالية ،سجل األدوات املالية املشتقة 52احلسابات :  التعريف. 1

 اليت تؤثر على النقل بني الطرفنياحلقوق والواجبات  ومقايضات أسعار الفائدة والعملة اليت تولد اآلجلة

 وال تؤدي املشتقات إىل حتويل األداة . ةاألساسي اليةاملداة األأداة واحدة أو أكثر من املخاطر الكامنة يف 

هو حساب  52احلساب ،و ليس هناك بالضرورة نقل يف �اية العقد واملركز املايل األساسي عند بدء العقد، و

  .جتميع وليس حساب تعيني 

والتغريات يف قيمة العقود املتداولة يف األسواق  .القتناءاملالية املشتقة بتكلفة ادوات ألايتم تسجيل  : التقييم.2

يف بيان الدخل كمصروفات أو إيرادات  املعرتف �ا من قبل تصفية اليومية من اخلصم وهامش االئتمان، املنظمة،

و اخليارات املعرتف �ا يف هذه أ التغريات يف قيمة هذه العقودومع ذلك، واستثناء من هذا املبدأ، فإن  .مالية

 واليت مت اإلبالغ عنها يف حساب األرباح واخلسائر، خالل 52املسجلة يف احلساب  سواق واملصنفة كتغطيةألا

 .االعرتاف باإليرادات واملصروفات املتعلقة �ذا البند عمر البند املغطى، بشكل متناظر مع منط

صكوك قابلة للتداول فورا واليت تقاس بالقيمة السوقية يف  دوات املالية املشتقةألللسنة املالية، بالنسبة يف �اية ا

 : وتغطى احملاسبة الفرق بني هذه القيمة وقيمة األوراق املالية التاريخ

املالية، صول األعلى  التقييم -فوائض–التقييم  إعادة" 765عن طريق احتساب احلساب  52حساب اخلصم  

 إذا كانت مكاسب رأمسالية"أرباح رأس املال 

على املوجودات املالية  -نواقص–التقييم  إعادة" 665الل حساب اخلصم من خ 52حساب االئتمان  

  .إذا كانت خسارة" اخلسائر"
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   )79(شتقةالمالية المدوات األ: 52المعالجة المحاسبية للحساب : الفرع الثاني 

عند ها خالل السنة ، يف �اية السنة ، عند تغريات قيمها و ، تغريات قيمت حالة االقتناء هنا سوف نقوم بدراسة

  .التنازل عنها 

ديون عند اقتناء قيم منقولة للتوظيف أو  464مدينا وأحد احلسابات   52جنعل احلساب :  عند االقتناء-1

 :ت النقدية دائنة بتكلفة االقتناء كما يلي مشتقات مالية أو حسابا

  الدائن  املدين   االقتناءتاريخ   رح

.52    

  

أو 464

  53أو512

  أدوات مالية مشتقة

  

   مشتقات  قيم منقولة للتوظيف أو ديون اقتناء               

  مالية أو نقدية

    تكلفة االقتناء

  

  تكلفة االقتناء

يتم  نتيجة تداول هذه العقود ود املتداولة يف األسواق املنظمةيف قيمة العق التغريات: التقييم خالل السنة - 3

يف قيمة  إيراداتمصاريف أو نقوم بتسجيل أية  وعليه يف بيان الدخل كمصروفات أو إيرادات مالية االعرتاف �ا 

  :يلي  كما   نتيجة االحتفاظ �ا يف حمفظة األوراق املالية املشتقات املالية

 إيراداتتحقيق حالة -

  الدائن  املدين   حدوث التغريتاريخ   رح

512    

762  

  بنوك وحسابات جارية

      إيرادات حمققة أخرى لألدوات املالية املشتقة                 

    اإليرادمبلغ 

  اإليرادمبلغ 

  

  حالة تحمل مصاريف-

  الدائن  املدين   حدوث التغريتاريخ   رح

668    

512  

  أعباء مالية أخرى

  بنوك وحسابات جارية    

    مبلغ املصروف

  املصروفمبلغ 
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وبالتايل حنصل على   ول بسهولةشتقة قابلة للتدااملمالية  ألدواتا) : أعمال نهاية الدورة(في نهاية السنة-4  

 تنيالقيم ، والفرق بنيامية ونقارن بني القيمة السوقية هلا وتكلفة االقتناء اخلتوقية يف تاريخ امليزانية القيمة الس

  :يعطينا حالتني نسجلها كما يلي

تقييم نواقص يسجل  إعادةوقية أقل من سعر السوق هنا يكون عندما تكون القيم الس:  حالة نواقص قيمة-   

  :حماسبيا على النحو التايل 

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

665    

52  

  - نواقص–التقييم  إعادة

  أدوات مالية مشتقة    

    مبلغ الفرق

  مبلغ الفرق

تقييم فوائض يسجل  إعادةعندما تكون القيمة السوقية أكرب من تكلفة االقتناء هنا يكون : حالة فوائض قيمة-

  :على النحو التايل 

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

52    

765  

   أدوات مالية مشتقة

  فوائض–إعادة التقييم                            

    مبلغ الفرق

  مبلغ الفرق

  

  :خسائر كما يلي أرباح أو إماحتقق  فإ�اعندما تتنازل املؤسسات أدوا�ا املالية املشتقة :)80(عند التنازل -5

األرباح الصافية للتنازل عن  767و  52يكون أحد حسابات النقدية مدينا واحلسابني :  أرباحتحقيق حالة -  

  :أصول مالية دائنة كما يلي 

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

..5    

.52  

767  

  نقدية

   أدوات مالية مشتقة                    

  األرباح الصافية للتنازل عن أصول مالية     

    سعر البيع

  تكلفة االقتناء

  مبلغ الربح

  



 المحاسبة معاییر وفق) التغطیة محاسبة( المالیة للمشتقات المحاسبیة المعالجة:الفصل الثالث
       SCFوالنظام المالي المحاسبي  IAS / IFRS الدولیة

 

233  

 

اخلسائر الصافية للتنازل عن أصول مالية  667أحد حسابات النقدية واحلساب  يكون: حالة تحقيق خسارة-

  :دائنا كما يلي  52مدينة واحلساب 

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

..5  

667  

  

  

.52  

  نقدية

اخلسائر الصافية للتنازل عن أصول مالية                           

  أدوات مالية مشتقة                            

  سعر البيع

  مبلغ اخلسارة

  

  

  تكلفة االقتناء

العمر من البند  النتيجة خالل يتم االعرتاف �ا حسابات االختالفات يف القيم  : عند تغيرات القيمة -6

جيب تسجيل  إذ، لمحاسبة عن اإليرادات واملصروفات املتعلقة �ذا البندالطريقة املعتمدة لبشكل متناظر  ىغطامل

فات االعرتاف باإليرادات واملصرو  بشكل متناظر مع منطعمر البند املغطى، التغيري يف القيمة يف بيان الدخل خالل

  حساب الربح واخلسارة إىل ينبغي حتويل األرباح أو اخلسائر غري احملققةويف �اية السنة املالية،،املتعلقة �ذا البند

  :كما يلي

  :نسجله على النحو التايل :  محتملإذا كان هناك ربح  -

  الدائن  املدين   تاريخ التسوية  رح

52    

762  

   أدوات مالية مشتقة

  فوائد على عمليات التغطية                    

    مبلغ الفرق

  مبلغ الفرق

  :نسجلها كما يلي : ةمحتملكانت هناك خسارة   إذا- 

  الدائن  املدين   تاريخ التسوية  رح

668    

52  

  فوائد على عمليات التغطية

       أدوات مالية مشتقة                            

    مبلغ الفرق

  الفرقمبلغ 

حتويل النقص أو الزيادة يف القيمة للسنوات املقبلة حسب العمر االفرتاضي لألداة املشتقة ، فنجد بعدها جيب 

وذلك يف ) نواتج معاينة سلف: 487(أو حتويل للنواتج ) سلفا ةأعباء معاين: 486(حاليتني أما حتويل أعباء 

  :�اية السنة ضمن أعمال �اية الدورة كما يلي 
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  نسجل القيد التايل :  حالة األعباء- 

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

486    

668  

  أعباء معاينة سلفا

  فوائد على عمليات التغطية                    

    احملول بلغ امل

  ولبلغ احملامل

     

  نسجل القيد التايل  :حالة النواتج-

  الدائن  املدين  N/31/12  رح

762    

487  

  فوائد على عمليات التغطية  

  نواتج معاينة سلفا                                     

    املبلغ احملول 

  املبلغ احملول
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فيما يخص محاسبة دراسة مقاربة بين النظام المالي المحاسبي ومعايير المحاسبة الدولية :المطلب الرابع

  األدوات المالية

يف اجلزء الذي خيص حماسبة األدوات املالية عامة واملشتقات املالية خاصة استنبط  SCFإن النظام احملاسيب املايل 

قبل  IAS39املعيار  ،IAS 32  ،IFRS7تقريبا كل املعاجلة احملاسبية هلا من معايري احملاسبة الدولية أي املعايري 

وهذا جانب من جوانب القصور والنقص يف النظام املايل احملاسيب وهو عدم  IFRS9إلغائه وتعويضه باملعيار 

استجابته للتعديالت اليت حتدث يف املعايري فهو يتسم باجلمود عكس املعايري اليت هي مرنة، واىل جانب ذلك 

  .ميكن ذكر بعض أوجه القصور األخرى للنظام املايل فيما خيص مبحاسبة األدوات املالية 

المالية مقارنة بمعايير  األدواتأوجه القصور في النظام المالي المحاسبي فيما يخص محاسبة :ولالفرع األ

  الدولية المحاسبة

  :                           )81(أوجه القصور يف اإلطار املفاهيمي دون القواعد وميكن ذكر أهم أوجه القصور يف  ترتكز 

مفهوم األدوات املالية يكون أكثر اتساعا من خالل املعايري احملاسبية الدولية ،أما النظام املايل احملاسيب فلم  - 

التوظيفات املالية املوجودة يف التثبيتات املالية أي األصول املالية غري  هذا املفهوم إال ضمنيا حيث ذكريستعمل 

  .اجلارية وكذا األصول املالية اجلارية

  املعيار احملاسيب الدويلIAS32  يتوقع أن يقوم مصدر األداة املالية برتتيبها إما يف اخلصوم أو يف

األموال اخلاصة وذلك حسب جوهرها وليس على أساس شكلها القانوين،يف حني أن النظام 

احملاسيب املايل جاء يرتبها إما يف اخلصوم أو األموال اخلاصة وفقا لشكلها القانوين وأحسن مثال على 

 . للتحويل إىل أسهم فقد مت إدراجها ضمن االلتزامات املالية يف مجلتهاذلك السندات القابلة 

   د والتقيي اإلدراجهذه التفرقة بني اخلصوم وااللتزامات املالية ميكن أن يكون هلا أثر على عملية

جيب تقديرها يف حساب  IAS32على األرباح ، فحسب املعيار  احملاسيب للفوائد وكذا التوزيعات

كانت عبارة عن أداة خاصة بااللتزامات املالية ويف األموال اخلاصة إذا كانت األداة عبارة النتائج إذا  

 .عن أداة حلقوق امللكية
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  عملية املقاصة تكون ممكنة وفقا للمعيارIAS32  يف حالة وجود ما يقابلها يف حني النظام احملاسيب

ونية أو تعاقدية ،أو إذا كان من املقرر املايل يعرتف مببدأ عدم املقاصة ، إال يف حالة وجود أسس قان

أصال حتقيق عناصر هذه األصول واخلصوم واألعباء والنواتج بالتتابع، أو على أساس صاف واليت 

 .تبقى مفاهيم مبهمة

  رغم تعرض النظام احملاسيب املايل ملفهوم األداة املالية الذي يكون ضمنيا يشكل نفس املفهوم الذي

 .وكذا إعطاءه ملفهوم األصول املالية  IAS32جاء به املعيار 

  املالية للمعيار  لألصولالنظام احملاسيب املايل على قواعد التصنيف  رغم اعتمادIAS39  يف صورة

فلقد اعتمد يف تصنيفه  2005حبكم عدم اعتماده على تعديالت أن النظام  إالأربعة فئات 

ء املعامالت ، ووفقا للتعديالت أصبحت هذه لألصول القصرية األجل يف فئة احملتفظ �ا لغاية إجرا

 .الفئة ضمن األدوات املالية املقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

   اعترب النظام املايل احملاسيب السندات املثبتة لنشاط احلافظة على أ�ا يف جمملها أدوات مالية متاحة

اسبية اخلاصة �ذه الفئة ، إال أن السندات يف حقيقتها للبيع ، وهذا ما يؤدي إىل تطبيق القواعد احمل

من خالل تصنيفها هذا تعترب مقسمة إىل جزء من السندات اليت ينوي الكيان االحتفاظ �ا حىت 

  .تاريخ االستحقاق زيادة على اليت يعتربها على أ�ا متاحة للبيع

مل يقدم النظام احملاسيب املايل الطرق احملاسبية الكفيلة مبعاجلة إعادة التصنيف فيما بني الفئات املختلفة ، كما أنه - 

املشتقات املالية الضمنية وطرق حماسبتها ، كما أن اإلفصاح يكاد ينعدم رغم أمهية األدوات املالية يف  إىلمل يشر 

  .أساس لالستثمار املايلعامل االقتصاد واملال ، وما تشكله من 
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  مقاربة بين النظام المحاسبي المالي والمعايير المتعلقة بمحاسبة األدوات المالية: الفرع الثاني

وكذا  IAS39تقارب كبري يف بعض املفاهيم بني النظام واملعايري خاصة مبا تعلق بالتصنيف مع املعيار  هناك

  : بينهما وعموما ميكن تلخيص أوجه املقاربة يف اجلدول التايل العادلة فهناك توافق كبريالتعريف بالقيمة 

  ولية المتعلقة باألدوات المالية يوضح أوجه التقارب بين النظام المالي المحاسبي ومعايير المحاسبة الد):19(جدول رقم

 IFRS9معيار اإلبالغ املايل  IAS39املعيار الدويل   النظام احملاسيب املايل   

من حيث 

  التصنيف

يصنف النظام احملاسيب املايل 

األصول املالية اليت تعترب 

  أدوات مالية يف أربع فئات

  :تصنف األدوات املالية إىل أربع فئات 

  .أصول مالية حمتفظ �ا لغاية املتاجرة-

أصول مالية حمتفظ �ا حىت تاريخ -

  .االستحقاق

  .قروض وذمم مدينة-

  أصول مالية متاحة للبيع-

فقا و  األصوليصبح تصنيف 

  :فئتني  إىل للمعيار اجلديد

تصول مالية مصنفة بالتكلفة -

  .املظفأة 

مالية مصنفة بالقيمة  أصول-

  .العادلة

القياس 

  املبدئي

 اعتبار إمكانيةالقيمة العادلة مع   التكلفة   ءتكلفة االقتنا

تكلفة االقتناء على أ�ا القيمة 

العادلة لألداة املالية يف بعض 

  . احلاالت

خسارة تدين 

  القيمة

يتم حتديد القيمة حسب 

وهي قريبة  األصولتصنيف 

ملقتضى املعيار احملاسيب 

IAS39 

طرق عديدة لتحديد تدهور القيمة كما 

  :يلي

 إظهارهااملالية اليت يتم  األصول-

  .بالتكلفة املطفأة

  .األصول اليت يتم عرضها بالتكلفة-

  .األصول املالية املتاحة للبيع-

  .طريقة وحيدة لتحديد قيمة التدين 
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املشتقات 

  الضمنية 

ال يوجد مفهوم املشتق 

  الضمين وكذا العقود املضيفة

تكمن املشكلة يف ضرورة معرفة مىت 

جيب فصل املشتق املدمج عن العقد 

عد املضيف ويتم تسيريها وفقا لقوا

  .معقدة

فيما يتعلق بالعقود املضيفة اليت 

 IFRS9تدخل يف جمال تطبيق 

والذي يتطلب تطبيقه بصورة كلية 

املالية املركبة وعلى  األدواتعلى 

العموم ال يتم فصل املشتقات 

يف  إالالضمنية عن العقود املضيفة 

  .حاالت نادرة

القيمة العادلة 

من خالل 

الدخل 

الشامل اآلخر 

 ألداة حقوق

ملكية غري 

  مسعرة

بالنسبة لألدوات املالية اليت 

متثل حقوق ملكية واليت ال 

ميكن تسعريها وبالتايل معرفة 

قيمتها العادلة يتم تقييمها 

استثناءا عن طريق التكلفة 

  .أو التكلفة املهتلكة

يف حالة وجود أسهم غري مسعرة   .التقييم عن طريق تكلفتها

العادلة يتم تقييمها عن طريق القيمة 

من خالل النتيجة الشاملة األخرى 

أي تسجيل التغريات على األداة يف 

حقوق امللكية وال يوجد هناك أي 

  .استثناء الستخدام التكلفة املهتلكة

بونعجة سحنون،أهمية تطبيق محاسبة األدوات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية،دار االبتكار للنشر .د: المصدر

  .250، عمان األردن ،ص 2017عة والتوزيع، طب
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  خالصة الفصل

بعد ما مت التطرق للمشتقات املالية يف الفصل السابق من الناحية النظرية أي أنواعها ، تقنيات التعامل �ا 

واألغراض من وراء استخدامها الحظنا ما حتمله هذه املنتجات من تعقيد وصعوبات للتحكم �ا لدرجة وجوب 

  .خاصة لتسيريها خاصة ألغراض التغطية هذا كله يف إطار األدوات املالية بصفة عامةتوفر إدارة 

اجلانب احملاسيب ولكن مت دمج املشتقات املالية ضمن األدوات املالية فقد أولت معايري  إىلانتقل هذا التعقيد طبعا 

املالية من نواحي العرض ،االعرتاف ،  اهتماما كبريا لطرق املعاجلة احملاسبية لألدوات IAS/IFRSاحملاسبة الدولية 

القياس واإلفصاح من خالل إفراد عدة معايري هلا نظرا لكرب حجم األسواق املالية وزيادة اللجوء إىل استخدام 

، فتوالت املعايري ابتداء من )املشتقات املالية(أو الثانوية ) األسهم والسندات(املنتجات اليت توفرها سواء األساسية

العرض الذي تناول كيفيات عرض خمتلف األدوات املالية يف خمتلف القوائم املالية - األدوات املالية IAS32املعيار 

االعرتاف والقياس الذي أحدث ضجة يف طرق القياس باقرتاحه القيمة - األدوات املالية IAS39ومن بعده املعيار 

عن األدوات املالية فقط خاصة  لإلفصاحص ليخص IFRS7العادلة كبديل للقياس احملاسيب ، مث مت فصل املعيار 

ليحل  IFRS9جاء املعيار  IAS39، وأخري وليس آخرا وبعد االنتقادات اليت وجهت للمعيار اإليضاحاتيف 

 1/1/2018بسيط وشرح كل التعقيدات اليت كانت يف املعيار السابق ، هذا األخري يبدأ سريانه من حمله وحياول ت

أساسية تصنيف وقياس األدوات املالية ، تدين قيم األدوات املالية وأخريا حماسبة وهو مقسم إىل ثالث مراحل 

  .التحوط من خالل الطرق الثالث املمكن استخدامها

إما بالنسبة للنظام املايل احملاسيب وحبكم استنباطه من معايري احملاسبة الدولية السارية املفعول عند صدوره فهو 

يقات املوجودة يف املعايري واليت خنص خمتلف األدوات املالية ومت الرتكيز فقط على يتوافق بشكل كبري لنفس التطب

األساسية فقط حبكم عدم تأهيل سوق املال اجلزائري ألنواع خاصة من املنتجات املالية كاملشتقات ولكنه تنبأ 

يفصل يف  األدوات املالية املشتقة ولكن مل 52وهو احلساب  5الستخدامها فخصص حساب ضمن الصنف 

تفسرياته حول طرق مسك هذا احلساب وكل ما مت التطرق له من كتابات هي اجتهادات خاصة من مهنيني أو 

  .أكادميني مسرتشدين مبعايري احملاسبة الدولية كتوجيهات والنظام احملاسيب العام الفرنسي من الناحية التطبيقية
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   تمهيد      

املعاجلة احملاسبية تطبيقيا ملختلف األدوات املالية عامة واملشتقات املالية خاصة  إبرازيف هذا الفصل سوف حناول 

وفق معايري احملاسبة الدولية ،  وحماولة اقرتاح منوذج للمعاجلة احملاسبية للمشتقات املالية وفق النظام املايل احملاسيب 

املالية  األدوات 52/ح(خاص �ا  حساب بتخصيص كتفى اجلة احملاسبية هلا وا الذي مل يتطرق لتفاصيل املع

هذا النوع من العمليات اخلاصة  إىللكي يكون منوذجا يستخدمه احملاسبون واملهنيون عند تعرضهم ) املشتقة

توضيح لواقع سوق املال يف اجلزائر ومدى تداول األوراق املالية ومستقبل تداول املشتقات املالية على واملعمقة ،مع 

زائر ودخول الشركات اجلزائرية يف التعامل �ا ، خاصة مع وجود شركة سوناطراك اليت تبيع مستوى بورصة اجل

  .منتوجا�ا وفق عقود آجلة 

اجليد للمعاجلة احملاسبية حملاسبة التحوط يف ظل حماسبة األدوات املالية مت تقسيم الفصل إىل  ومن أجل التوضيح

  :ثالثة مباحث هي

      

  IAS/IFRSحماسبة التغطية واألدوات املالية وفق معايري احملاسبة الدولية :املبحث األول            

 PCG الفرنسي حماسبة التغطية يف النظام احملاسيب العام:املبحث الثاين            

  SCFحماولة وضع منوذج مقرتح حملاسبة التغطية وفق النظام املايل احملاسيب :املبحث الثالث           
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  IAS /IFRSمعايير المحاسبة الدولية  وفق واألدوات المالية محاسبة التغطية: المبحث األول 

  

 دوات املالية األساسيةللمعاجلة احملاسبية لألحاالت تطبيقية بأمثلة عددية  إىلسوف يتم التطرق يف هذا املبحث 

سواء عند ) مبادالت ، عقود آجلة ،خيارات أو مستقبليات (و األدوات املشتقة ) اخل.....والسندات  األسهم(

 .ذلك كله وفق معايري احملاسبة الدوليةو  اإلفصاحاالعرتاف أو القياس أو العرض وحىت 

  االعتراف وتصنيف األدوات المالية : األولالمطلب 

د فان تاريخ  250000بربح مقداره  31/12/2014ت شركة سندات يف عبا إذا:  تاريخ االعتراف :1مثال 

إال أن تاريخ التسوية وهو تاريخ التنازل عن السندات وقبض القيمة يكون عادة بعد  31/12/2014التعامل هو

اتبعت الشركة أسلوب تاريخ التعامل فان العملية تسجل  إذالذلك )  Value Dateتاريخ احلق ( يومي عمل 

اتبعت أسلوب تاريخ التسوية فان  اإذأما ،2014بيع السندات يف عام ويعرتف بربح  31/12/2014يف 

  .2015أي يعرتف بالربح يف سنة  2/1/2015العملية تسجل يف 

  التالية  لتكن لدينا العمليات:)1()قائمة الدخل(ارةاالعتراف باألصول المالية من خالل الربح أو الخس:2مثال

للمتاجرة  اإلسالميسهم من أسهم مؤسسة البنك 10000مؤسسة الشرق األوسط اشرتت 1/12/2012يف - 

  .دينار  1000دنانري للسهم وبلغت عمولة الشراء  �6ا بسعر 

  دنانري للسهم 7افرض أن القيمة العادلة لسهم البنك اإلسالمي تبلغ  31/12/2012يف - 

  .للسهمدنانري  8سهم بسعر  3000قامت الشركة ببيع  8/1/2013يف - 

  .دنانري للسهم  9أن القيمة العادلة للسهم بلغت  ضافر  31/12/2013يف - 

 إلعدادبني املعاجلة احملاسبية الالزمة للعمليات السابقة واثبات القيود الالزمة مبوجب العيار الدويل  :المطلوب

  ؟ 9 مالتقارير املالية رق
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  عملية الشراء إثبات-: الحل

  دائن  مدين  1/12/2012

   6×10000أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة

  مصاريف عموالت الشراء

  النقدية                                     

60000  

1000  

  

  

61000  

  31/12/2012تقييم األسهم يف - 

  دائن  مدين  31/12/2012

   *تعديالت القيمة العادلة 

  بيان الدخل–غري حمققة  حساب أرباح أو خسائر حيازة           

)7 – 6 (10000  =10000  

10000  

  

  

  

10000  

  

يعترب حساب تعديالت القيمة العادلة حساب وسيط يتم استخدامه لسهولة حتديد األرباح واخلسائر *

  احملققة عن أرباح وخسائر التقييم يف فرتات الحقة 

  8/1/2013بيع األسهم يف  إثبات- 

  دائن  مدين  1/8/2013

  )x8 3000(النقدية  

  الربح واخلسارة  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل                     

  3000)6-8(أرباح بيع متحققة يف األرباح واخلسائر                     

24000  

  

  

  

18000  

6000  

مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة يبلغ  األصولرصيد  إن :31/12/2013تقييم األسهم يف -

بلغت  31/12/2012يف حني أن القيمة العادلة لألسهم يف ) دينار42000=60000-18000(

(  يكون حساب تعديالت القيمة العادلة مدينا برصيدوبالتايل) 7000x9( دينار  63000

  فيتم جعله  10000احلساب برصيد ومبا أن هناك رصيد سابق مدين هلذا ) 42000- 63000=21000

  .)10000- 21000=11000(مدينا  مببلغ 

  الدائن  املدين   31/12/2013

    تعديالت القيمة العادلة 

  أرباح أو خسائر حيازة غري حمققة                                   

11000    

11000  
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  :يلي وعليه فان األصول املالية تظهر يف قائمة املركز املايل كما 

  42000أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر      

  21000)     11000+10000) (مدين(تعديالت القيمة العادلة 

  7000x3                                  (63000(القيمة العادلة 

 شركة الساحل أداة ديناشرتت  1/1/2010بتاريخ: )2(األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: 3مثال

) عمولة الوسيط املايل والضرائب(دينار شاملة تكاليف العملية  92791سنوات سقيمة  5تستحق بعد ) سندات(

تقبض سنويا �اية كل عام ـ ويبلغ  %10دينار وبفائدة ثابتة بنسبة  100000تبلغ القيمة االمسية للسندات 

) الفوائد(يتم االحتفاظ بالسندات جلمع التدفقات النقدية وس %12سعر الفائدة السوقي عند شراء السندات 

  .وقيمة السندات عند االستحقاق

  فوائد السندات خالل فرتة االحتفاظ �ا؟ وإيرادات ،حملاسبية املتعلقة بشراء السنداتكافة القيود ا  إثبات:المطلوب

وهذا ما   %12الفائدة السوقي معدل اقل من  %10يالحظ أن معدل الفائدة الذي حتمله السندات :  الحل

بني تكلفة السندات والقيمة  وهو الفرق)92791- 100000= 7209(  صم مقدارهيربر شراء السندات خب

  :اية كل سنةيبني كيفية احتساب التكلفة املغطاة �املوايل دول سنوات،واجل 5يت سيتم اسرتدادها بعد وال االمسية هلا

التكلفة املطفأة   )1(السنة 

  )2(السنة بداية 

دخل الفائدة الفعالة 

)3)=(2(x10% 

الفائدة املقبوضة 

)4(*  

اخلصم  إطفاء

)5)=(3(-)4(  

التكلفة املطفأة 

  )6(�اية السنة 

          92791  

1  92791  92792x 12%=11135  10000  1135  93926  

2  93926  93926x12%=11271  10000  1271  95197  

3  95197  95197x12%=11424  10000  1424  96621  

4  96621  96621x&é%=11594  10000  1594  98215  

5  98215  98215x12%=11785  10000  1785  100000  

    7209  ا�موع

دينار x100000 %10دينار ومتثل الفائدة البالغة بنسبة 10000الفائدة املقبوضة سنويا تبلغ  أنيالحظ 

  ).القيمة االمسية للسندات(

  :القيود املتعلقة بفائدة السندات للسنة األوىل كما يلي  إثباتويتم 
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  : نسجل القيد التايل 1/1/2010بتاريخ شراء السندات يف - 

  الدائن  املدين   1/1/2010

    أصول مالية بالتكلفة املطفأة  

        النقدية/ح                                                 

92791    

92791  

  31/12/2010السنة األوىل وبتاريخ يف �اية -

  الدائن  املدين   31/12/2010

  النقدية 

  أصول مالية بالتكلفة املطفأة 

        فائدة السندات إيراد               

10000  

1135  

  

  

11135  

  31/12/2011يف �اية السنة الثانية وبتاريخ - 

  الدائن  املدين   31/12/2011

  النقدية 

  أصول مالية بالتكلفة املطفأة 

      إيراد فائدة السندات               

11000  

1271  

  

  

11271  

  31/12/2012يف �اية السنة الثالثة وبتاريخ - 

  الدائن  املدين   31/12/2012 

  النقدية 

  أصول مالية بالتكلفة املطفأة 

  إيراد فائدة السندات               

10000  

1424  

  

  

11424  

  31/12/2013السنة الرابعة وبتاريخ يف �اية -

  الدائن  املدين   31/12/2013

  النقدية 

  أصول مالية بالتكلفة املطفأة 

        إيراد فائدة السندات               

10000  

1594  

  

  

11594  

  31/12/2014يف �اية السنة اخلامسة وبتاريخ -

  الدائن  املدين   31/12/2014

  النقدية 

  أصول مالية بالتكلفة املطفأة 

        إيراد فائدة السندات               

10000  

1785  

  

  

11785  

   



  

دراسة تطبيقية لمحاسبة التغطية وفق معايير المحاسبة الدولية ومحاولة إسقاطها على الجزائر:الرابع الفصل  

 

245  

 

 1/1/2015عند حتصيل قيمة السندات يف -

  الدائن  املدين   1/1/2015

  النقدية 

  أصول مالية بالتكلفة املطفأة                                    

100000  

  

  

100000  

أن السندات ) 3املثال(نفرض أنه يف املثال قبل السابق :)السندات(المالية بالقيمة العادلة األصول :  4مثال

غري حمتفظ �ا جلمع التدفقات النقدية حلني االستحقاق ،عندها سيتم تسجيلها كأصول مالية بالقيمة العادلة من 

  دينار 96000بلغت  31/12/2010خالل الربح واخلسارة وبافرتاض أن القيمة العادلة للسندات يف 

  ؟31/12/2010قيد تقييم السندات يف  إعداد : المطلوب

  96000                                31/12/2010القيمة العادلة يف : الحل 

  - 93926)        1135+92791( 31/12/2010التكلفة املطفأة يف        

  2074       أرباح تقييم غري حمققة        

  :القيد التايل ويتم تسجيل 

  الدائن  املدين   31/12/2010

  تعديالت القيمة العادلة 

        أرباح وخسائر حيازة غري حمققة                                

2074  

  

  

2074  

  وعليه فان قائمة املركز املايل ستظهر على .ويتم االعرتاف بأرباح أو خسائر حيازة غري حمققة يف بيان الدخل

  األصول   :التايل الشكل 

  93926أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة                          

  2074)                              مدين(تعديالت القيمة العادلة                  

  96000                                     القيمة العادلة                 
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  :المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة األخرىالمالية ) الخصوم(االلتزامات :  5مثال

دينار  0,950يورو بسعر آجل  2000شركة الشرق األوسط عقد آجل لشراء  أبرمت 18/11/2012يف 

كان سعر صرف   31/12/2012بتاريخ و  1/5/2013لواحد يورو وعلى أن يكون تاريخ ممارسة العقد يف 

  .دينار لواحد يورو 0,850اليورو 

  31/12/2012حتديد أثر العقد أعاله يف :  المطلوب

يف هذه احلالة فان شروط العقد غري اجيابية ألن سعر اليورو اخنفض عن السعر املتعاقد عليه يف العقد :  الحل

وبالتايل فان هناك التزام مايل بتاريخ ) 0,950-0,850( يورو 1دينار لكل  0,100اآلجل مبقدار 

  ). 2000x 0,100( دينار  200باسم التزامات عقود آجلة يورو بقيمة  31/12/2012

) س(اشرتت الشركة  1/1/2010 يف :التوقف عن طريقة حقوق الملكية في تصنيف االلتزامات:6مثال

دينار ،ونتيجة لذلك التملك  125000مببلغ ) ص(من األسهم العادية اليت هلا حق التصويت للشركة  25%

،وقد بلغ رصيد األرباح احملتجزة لدى )ص(تأثري هام على القرارات التشغيلية واملالية للشركة ) س(أصبح للشركة 

  .دينار40000عند الشراء ) ص(الشركة 

،ونتيجة لعملية البيع مل يصبح )ص(الشركة  أسهمصف ما متتلكه من ن) س(باعت الشركة  1/1/2012يف - 

، وقد بلغ رصيد األرباح احملتجزة لدى الشركة )ص(أي تأثري على القرارات املالية والتشغيلية للشركة) س(للشركة 

  .دينار60000مبلغ  1/1/2012يف ) ص(

سيتغري نتيجة بيعها جلزء من ) ص(الستثمارا�ا يف الشركة ) س(كان تصنيف الشركة   إذاحتديد فيما - 1:المطلوب

  ؟)ص(األسهم اليت متتلكها يف الشركة 

  بعد عملية البيع؟) ص(حتديد مقدار االستثمار يف الشركة - 2          

) ص(يف الشركة  التوقف عن استخدام طريقة حقوق امللكية عن استثمارا�ا) س(يتوجب على الشركة -1 :الحل

   IFRS9الدويل كما يتوجب تطبيق املعيار،)ص(ركةنظرا لعدم وجود تأثري هام على القرارات املالية والتشغيلية للش

  .بدال من تصنيفه إىل استثمار يف الشركات الزميلة) ص(على االستثمار يف الشركة 
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  :بعد عملية البيع) ص(رصيد االستثمار يف الشركة - 2

  1/1/2010رصيد   دينار125000

 %25×)40000-60000(مقدار التغري على حساب االستثمار  دينار5000

  قبل عملية البيع 1/1/2012الرصيد يف   دينار130000

 %50×130000الرصيد بعد عملية البيع    دينار65000

  

  حاالت تطبيقية لتدني قيمة األدوات المالية : المطلب الثاني 

كان رصيد االستثمارات املالية يف سندات شركة   31/12/2015يف   :المساهمةتدني قيمة سندات  :7مثال 

سنويا وه نفسه سعر  %10وحتمل فائدة بنسبة  31/12/2016دينار واليت تستحق يف 40000األهلية 

الفائدة الفعال أو احلقيقي ونظرا للصعوبات الكبرية اليت يواجهها مصدر السندات فان هناك دليل موضوعي على 

  .دينار فقط عند استحقاق تلك السندات 20000تدين قيمة السندات ويتوقع حتصيل مبلغ 

   املناسب؟ما هو مبلغ تدين قيمة السندات وما هو التسجيل احملاسيب: المطلوب

  لألصلالقيمة الدفرتية –القيمة احلالية للتدفقات املقدرة = قيمة تدين قيمة السندات 

                          =20000÷)1,1  ( - 400000   =18182  -40000 =-21818  

  :لتسجيل احملاسيبا:الحل 

  

  

  

  

  

  دائن  مدين  31/12/2016  

  من خسارة اخنفاض القيمة  

  جممع أو مرتاكم التدين  إىل                            

  2016تسجيل خسارة التدين لسنة 

21818    

21818  
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 يف :لبيان الدخل الشامل ىمعاد تقييمها بالقيمة العادلة من خالل العناصر األخر  ةأصول مالي: 8مثال 

سجلت فائض قيمة لسندات مسامهة متلكها يف �اية السنة املاضية  LGنفرض أن مؤسسة  31/12/2015

سوق (يورو واليت تقيم بالقيمة العادلة واليت يتم تداوهلا يف بورصة باريس1000بقيمة )31/12/2014(

مت مالحظة فائض  31/12/2016يورو، أما يف 4000وقد الحظت خسارة قيمة هذه السنة قدرها )منظمة

  يورو10000قيمة قدره 

  ؟2016و  31/12/2015سجل القيود املناسبة يف  :المطلوب 

  :التسجيل احملاسيب: الحل 

  

من  %40) س(اشرتت الشركة 31/12/2010 يف :تدني القيمة في حالة شراء شركات زميلة:11مثال 

وترغب  مليون دينار 2ة ور اريخ كان رصيد األرباح املدمليون دينار وبذلك الت1مقابل ) ص(الشركة  رأمسال

بإعداد قوائمها املالية ) ص(و) س(لفرتة طويلة، تقوم الشركتان ) ص(االحتفاظ باالستثمار يف الشركة ) س(الشركة

  : 31/12/2012يف ) ص(من كل سنة،وفيما يلي بيانات  قائمة املركز املايل املختصرة للشركة  31/12يف 

  مليون دينار 8إمجايل األصول      

  مليون) 1(إمجايل املطلوبات   

  مليون 7  صافي األصول   

  دائن  مدين  31/12/2015  

  خمصصات االهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة/من ح  

  فارق التقييم لألدوات املالية/من ح

  خسارة قيمة سندات املسامهة/إىل ح                         

  سندات املسامهة/إىل ح                         

  اسرتجاع فائض التقييم للسنة املاضية

3000  

1000  

  

  

3000  

1000  

  دائن  مدين  31/12/2016  

  سندات املسامهة/من ح  

  خسارة قيمة السندات/من ح

  اسرتجاع خسائر القيمة/إىل ح                        

  فارق التقييم لألدوات املالية/إىل ح                        

7000  

3000  

  

  

3000  

7000  
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  :حقوق الملكية

  مليون 1رأمسال           

  مليون  2رأمسال إضايف    

  مليون 4أرباح حمتجزة     

مليون دينار كما كانت القيمة  6ما قيمته ) ص(بلغت القيمة القابلة لالسرتداد للشركة 31/12/2012 وبتاريخ

  .مليون دينار 5بتاريخ الشراء ) ص(العادلة لصايف أصول الشركة

لقيمة االستثمار  31/12/2012يف ) س(يف قائمة املركز املايل للشركة إظهارههو املبلغ الواجب  ما :المطلوب

  إن وجد؟يف  قيمة ذلك االستثمار ) االخنفاض(مع حتديد خسارة قيمة التدين ) ص(يف الشركة الزميلة

  31/12/2012لالستثمار يف الشركة الزميلة يف الدفرتية املسجلة  القيمة: الحل

  قيمة الدفرتية لصايف أصول الشركة الزميلةال ×نسبة التملك=              

   مليون دينار 2,8=  مليون  7 ×  40%=              

 IAS 36ومبوجب معيار احملاسبة الدويل ) ص(ولتحديد قيمة التدين يف قيمة االستثمار يف الشركة الزميلة 

مع ))س(الشركة(لالستثمار بدفاتر املستثمر ) الدفرتية(، يتم مقارنة القيمة املسجلة) االخنفاض يف التثبيتات املادية(

  :يلي كما) ص(القيمة القابلة لالسرتداد للشركة الزميلة 

  مليون 1,8= مليون  6 × %30القيمة القابلة لالسرتداد يف الشركة الزميلة  

  مليون2,8= القيمة الدفرتية لالستثمار يف الشركة الزميلة                     

  1,8= االخنفاض                                       ) قيمة(خسارة

  ):س(يف يومية الشركة 31/12/2012ويتم تسجيل القيد التايل يف 

  دائن  مدين  31/12/2012

  )ص(الشركة الزميلةخسارة اخنفاض االستثمارات يف /من ح

  )ص(االستثمارات يف الشركة الزميلة/إىل ح                                  

100000    

100000  
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  دراسة حاالت تطبيقية لمحاسبة التحوط للمشتقات المالية: المطلب الثالث 

أبرمت شركة احلنني التجارية عقد آجل مع أحد البنوك لشراء  1/9/2015 بتاريخ :حالة عقد آجل:12مثال 

  .دينار لكل يورو وذلك ألغراض املتاجرة 0,90بسعر آجل  1/4/2016يورو يستحق يف  100000

دينار لكل يورو ، وقد بلغت قيمة العقد العادلة  0,94بلغ سعر صرف اليورو  31/12/2015يف - 

  دينار 4000

مت تنفيذ العقد بالشروط احملددة علما أن سعر الصرف السائد لليورو يف ذلك اليوم  1/4/2016يف - 

  .دينار لليورو الواحد0,93

  القيود احملاسبية املتعلقة بالعقد منذ شرائه حىت ممارسته؟ إثبات:  المطلوب

  ).يوجد أي أثر مايل ال(أية قيود  إثباتالعقد ال يتم  إبرام عند-  :الحل 

  :القيد التايل  إثباتضمن أعمال �اية السنة يتم  31/12/2015يف -         

  دائن  مدين  31/12/2015  

  شراء اليورو–عقود آجلة /ح من  

  أرباح غري متحققة حليازة عقود آجلة /ح إىل                         

  تسجيل تكلفة العقد األجل

                       31/12/2015  

  أرباح غري متحققة حليازة عقود آجلة /من ح

  ملخص الدخل /إىل ح                 

  أرباح غري متحققة/ إقفال ح

4000  

  

  

  

4000  

  

4000  

  

  

  

4000  

  :عند تاريخ تسوية املعاملة - 

  دائن  مدين  1/4/2016  

  صندوق العمالت األجنبية/حمن   

  خسائر متحققة لتنفيذ العقد/من ح

  شراء اليورو–عقود آجلة  إىل                            

  إىل النقدية                             

  عملية تسوية العقد اآلجل تسجيل 

93000  

1000  

  

  

4000  

90000  
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 املؤسسات املالية إحدىأبرمت شركة النور عقد خيار مع  7/12/2015 يف: حالة خيار شراء :13مثال 

) تنفيذ(بسعر ممارسة  5/3/2016سهم من أسهم شركة البوتاس ، يف  1000لشراء  اإللزاممينحها احلق وليس 

  .دينار نقدا1500دينار للسهم، ودفعت شركة النور تكلفة حق اخليار عند إبرام العقد مبلغ 30

دينار نظرا الرتفاع سعر سهم 2000بلغت القيمة العادلة حلق خيار شراء األسهم    31/12/2015وبتاريخ - 

  .شركة البوتاس يف السوق املايل

دينار بسبب ارتفاع سعر سهم شركة البوتاس يف  3000بلغت القيمة العادلة حلق اخليار   5/3/2016يف - 

  .دينار33السوق املايل حيث بلغ سعر السهم العادل 

  العقد؟ إبرامل عملية تسجي-  :المطلوب

 ؟31/12/2015تسجيل عملية تقييم حق اخليار يف -            

 إثبات العقد الالزم عند تنفيذ عقد اخليار؟-   

  7/12/2015إثبات عملية إبرام عقد حق اخليار يف - :الحل

  دائن  مدين  7/12/2015

  شراء أسهم شركة البوتاس–عقود خيار /من ح

  النقدية/ إىل ح                                 

1500    

1500  

ومباأن هناك قيمة مبدئية  2000والذي تكلفته  31/12/2015إثبات القيمة العادلة لعقد حق اخليار يف - 

  .دينار500نثبت الزيادة فقط  1500للعقد 

  دائن  مدين  7/12/2015

  شراء أسهم شركة البوتاس–عقود خيار /من ح

  أرباح غري متحققة حليازة العقد/ إىل ح                                 

500    

500  

حيث يتم تنفيذ حق اخليار وحتصل املؤسسة على األسهم مببلغ  5/3/2016عند تنفيذ العقد يف - 

وسيتم الغاء عقد ) 1000×33( 33000يف حني أن قيمتها العادلة هي ) 1000× 30(دينار 30000

  :والتسجيل يكون بالقيد التايلاخليار 

  دائن  مدين  5/3/2016

  االستثمارات يف أسهم شركة البوتاس للمتاجرة/من ح

  شراء أسهم شركة البوتاس–عقود خيار /ح إىل                                   

  النقدية/ح إىل                                   

  أرباح حمققة حليازة عقد اخليار / ىل حإ                                   

33000    

2000  

30000  

1000  
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استثمار جزء من أمواهلا يف حمفظة سندات مبعدل فائدة  zétaررت املؤسسة ق :تغطية القيمة العادلة: 14مثال

 ببيع عقود آجلة تفكرملواجهة هذا اخلطر  و اخنفاض قيمة حمفظتها ، إىلوتتوقع ارتفاع املعدل مما يؤدي ثابت،

  . Euronex liffeلليورو يف بورصة 

 €200سند ب  Gamma )5000يف السندات   €1000000قامت باستثمار   15/6/2015يف 

   10ويف نفس التاريخ وللتغطية ضد اخلطر بسبب ارتفاع املعدل باعت عقود آجلة . %5للسند مبعدل ثابت 

بسعر  2016جوان 1بتاريخ استحقاق للعقد الواحد  €100000ب )Euro notional future)1عقود

  . €15000مع دفع وديعة ضمان  103,86صرف 

أما السندات  101,60تقيم ب 2016مارس  Euro notional futureعقود  31/12/2015يف 

Gamma  196فتقيم ب .  

 بدون فائدة ، أما العقود اآلجلة €191بسعر   Gammaبند  5000املؤسسة باعت  15/5/2016يف 

Euro notional future وقامت باسرتاع الوديعة €99,38فتم التنازل عنها ب.  

  ؟2016/ 31/12وقيود التسوية يف  2016و  2015سجل القيود املناسبة يف :  المطلوب

  :يعة كضماندتسجيل عملية اقتناء السندات ودفع الو -:الحل 

  دائن  مدين  15/6/2015

  )قصرية األجل(سندات توظيف /من ح

  كفاالت وودائع/من ح

  البنك /ح إىل                                 

  اقتناء أدوات مالية مشتقة

1000000  

15000  

  

  

1015000  

التسجيل يكون بدون مبالغ ولكن للحفاظ عليها يف الذاكرة فقط : تسجيل عملية الدخول يف العقد اآلجل - 

 ):ليس هلا أثر مايل(نسجل القيد دون مبالغ 

  دائن  مدين  15/6/2015

  )عقود مغلقة ألداة سعر الفائدة(مشتقات مالية/من ح

  البنك /ح إىل                                 

  اقتناء أدوات مالية مشتقة

/    

/  
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العقود هنا يتم تتبع سعر هذه : Euro notional future متابعة التغريات اليومية لسعر العقود اآلجلة-

دائنة أو (باء جودة واليت تكون إما نواتج أو أعيوميا باملقارنة بني سعر اليوم والبارحة وهكذا الستخراج اهلوامش املو 

أن  أي€ 103,88أصبح  16/6/2015حسب احلالة ، نفرض مثال أن سعرها يف اليوم املوايل أي ) مدينة

  :نسجله كمايلي€200)=103,86-  103,88(10×100000=حيسب الناتج ) نواتج(التغري موجب 

  دائن  مدين  16/6/2015

  )عقود مغلقة ألسعار الفائدة(حساب نواتج غري حمققة ألدوات مالية مشتقة/من ح

  البنك /ح إىل                                 

  االعرتاف �وامش العقود اآلجلة

200    

200  

يتم االعرتاف باهلامش اإلمجايل للسنة احلالية باملقارنة يف �اية السنة : 31/12/2015تسجيل قيد التسوية يف - 

 €22600= 100/)101,60- 103,86( 10×100000=بني سعر اإلغالق وسعر االقتناء اهلامش

  :ونالحظ أ�ا ولدت أرباح وهذا يعين تقييمها بقيمتها العادلة 

  دائن  مدين  31/12/2015

  )الفائدةعقود مغلقة ألداة سعر (مشتقات مالية/ من ح

  نواتج التقييم للمشتقات املالية/ح إىل                                 

  االعرتاف بفوارق التقييم للمشتقات املالية

22600    

22600  

  :يلي ونالحظ أن قيمتها تدنت  ومنه تكوين مؤونة كماويكون ذلك بالقيمة العادلة :تقييم السندات األصلية -

  :التسجيل يكون كما يلي €20000)=196- 200( ×5000=املؤونة

  دائن  مدين  31/12/2015

  أعباء على التقييم لسندات التوظيف مغطاة بالقيمة العادلة/ من ح

  سندات التوظيف قصرية األجل/ح إىل                                 

  االعرتاف بفوارق التقييم للمشتقات املالية

22000    

22000  

  :يلي تاريخ بيع السندات حيث يتم تسجيلها كما: 15/5/2016التسجيل يف - 

  دائن  مدين  15/5/2016

  البنك/ من ح

  أعباء على التقييم لسندات التوظيف مغطاة بالقيمة العادلة/ من ح

  سندات التوظيف قصرية األجل/ح إىل                                 

  االعرتاف بفوارق التقييم للمشتقات املالية

955000  

25000  

  

  

980000  
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يتم االعرتاف  Euro notional futureالتنازل على العقود اآلجلة :  15/6/2016التسجيل يف تاريخ - 

  :بالنتائج غري احملققة وترصيدها مع حساب العقود اآلجلة كما يلي

  €44800=100)/99,38- 103,86(10×100000=اهلامش غري احملقق

  دائن  مدين  15/5/2016

  )عقود مغلقة ألسعار الفائدة(مشتقات مالية –حساب نتائج حمققة / من ح

  )عقود مغلقة ألداة سعر الفائدة(مشتقات مالية /ح إىل                             

  التنازل عن العقود اآلجلة

44800    

44800  

  

 1/7/2015سنوات يف  5دخلت يف عقد اقرتاض ملدة   Zéta مؤسسة :تغطية تدفقات الخزينة: 15مثال 

من بنك سوسييت جنرال ، واستباقا  LIBOR +1,25%مبعدل فائدة متغري  €2000000ملبلغ قدره 

قررت حتويل القرض إىل قرض مبعدل فائدة ثابت،وعليه اتفت املؤسسة مع بنك آخر الرتفاع معدل الفائدة 

BNP-paribas  تدفع كل سنة للطرف اآلخر فوائد بسعر فائدة  أينر فائدة على الدخول يف مبادلة سع

  . %6ثابت 

 %5، األداة املالية املشتقة تقدر قيمتها احلالية مبعدل  %5هو  LIBORسعر الفائدة  31/12/2015يف 

  :لتحقيق فوارق فوائد مفضلة للمشتقة املالية يتم حسا�ا كما يلي

للسنة  €5000)=واملعدل الثابت %1,25+ %5الفرق بني املعدل املتغري ( %0,25×2000000=الفوارق

5000  ب وهذا يعطي مداخيل تقدر الواحدة × (1,05)�,� 	×
��(�,��)��

�,��
 =22182€  

  )1,25-6,5(%5,25يف املقابل التغريات املرتاكمة للتدفقات املستقبلية للخزينة احملتملة  واملقيمة بسعر الفائدة 

5000	:والذي يعطينا  × (1,0525)�,� 	×
��(�,����)��

�,����
=22056€  

  ؟30/6/2016و  31/12/2015سجل القيود املناسبة يف :  المطلوب
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،اجلزء الفعال للتغطية سيتم تقديره €22182أداة التغطية سيتم تقييمها ب 31/12/2015يف - : الحل

  .حتمل على الربح يف حساب النتائج €126=22056- 22182والفرق  €22056ب

  دائن  مدين  31/12/2015

  )مبادلة سعر الفائدة(أداة مالية مشتقة/من ح

  فارق إعادة التقييم / إىل ح                                              

  نواتج التقييم لألداة املالية املشتقة/إىل ح                                              

  تقييم األداة املالية املشتقة

22182    

22056  

126  

 LIBORيتم تسجيل أعباء الفوائد عن القرض ونتيجة املبادلة حبيث سعر :  30/6/2016التسجيل يف - 

  :كما يلي  %5,10هو 

  دائن  مدين  30/6/2016

  أعباء الفوائد/من ح

 البنك/ إىل ح                                              

  127000=%)1,25 +  5,10(×2000000=فائدة القرض

                                    30/6/2015  

  البنك/من ح

  نواتج مالية أخرى/إىل ح                                        

  7000=%6×2000000-127000:أثر املبادلة

127000  

  

  

  

7000  

  

127000  

  

  

  

7000  

  

مسامهة يف شركة  2015أفريل 1قامت باقتناء يف  Zétaمؤسسة  :تغطية االستثمار الصافي: 16مثال 

Sigma  )7000000أي ما يعادل  %56بنسبة  $ 15000000قدرة  رأمسالذات ) مؤسسة أمريكية€  

  )Put(ومن أجل التغطية ضد خطر اخنفاض سعر الدوالر،قامت باقتناء من بنكها خيار بيع  ،)1,20$=1€(

   %0,5مع متوسط منحة قدره ، )$ 1,2025=€1بسعر تنفيذ ($8400000مبقدار 

  .€ 34927=%1,2025×%0,5×8400000=املنحة

  :تسجيل عملية اقتناء خيار الصرف- :الحل

  دائن  مدين  1/4/2015

  -خيار الصرف–األداة املالية املشتقة /من ح

  البنك /ح إىل                             

34927    

34927  
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تسجل حماسبا   Zétaومؤسسة   $1,24=€1كان سعر الدوالر   اإلقفالبتاريخ  1/12/2015 3يف - 

وذلك بفارق الصرف السالب ) $8400000واليت تقدر ب(Sigmaالوضعية الصافية للعمالت ملؤسسة 

،وعليه قيمة التنازل عن األداة  € 215054= 8000000/1,24 – 8000000/1,20: جمموع قدره

-  8400000/1,2025)+تكلفة االقتناء املطفأة(4,25/5×34927: املالية ستكون على سبيل املثال 

وعليه فائض القيمة على خيار الصرف يكون مساويا ل  €240941) = فارق الصرف( 8400000/1,24

240941 – 34927=206014 €.  

وسوف يعرتف به ضمن حقوق امللكية مببلغ     $8000000الربح احملقق ميكن اعتباره فعاال على مبلغ 

من أجل التأكد أن جزء األداة املشتقة ) (8000000/8400000×  4,25/5×34927(- 215054

 19234€=186780-206014أما اجلزء غري الفعال يعرتف به يف حساب النتائج  €186780)=فعال 

  :ويتم التسجيل احملاسيب كما يلي

  دائن  مدين  31/12/2015

  34927-240941)خيار الصرف(األداة املالية املشتقة /من ح

  فارق التقييم ألداة التغطية بطريقة صايف االستثمار/إىل ح                  

  نواتج مالية أخرى      /إىل ح                  

  )خيار الصرف(االعرتاف باجلزء الفعال وغري الفعال ألداة التغطية

206014    

186780  

19234  
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   PCG الفرنسي العامالنظام المحاسبي محاسبة التغطية في : المبحث الثاني

  

خاصة على   IAS / IFRSتطبق معايري احملاسبة الدولية  فإ�ا األورويبدولة ضمن االحتاد فرنسا باعتبارها  إن

خاصة أ�ا ( من خالل نظام حماسيب حملي فرنسي  إالاملؤسسات املسجلة يف البورصة ، و لكن ال يكون ذلك 

اية ومصلحة الضرائب  رائدة التوجه الفرانكوفوين للمحاسبة الذي يعتد أكثر على القوانني ويعطي أولوية للجب

ية املعاجلة كيفمعايري ل  PCGالنظام احملاسيب العام  وعليه وضع) للمعلومات احملاسبية  يكمستخدم أساس

حمرتما معايري احملاسبة الدولية، وسنقوم بدراسة مؤسسة  للمشتقات املالية ضمن األدوات املالية األخرىاحملاسبية 

  .وتتعامل يف املشتقات املالية ووقع اختيارنا على جمموعة بنك سوسييت جنرال PCGفرنسية ختضع ل 

  

   PCGالقوانين المنظمة لمحاسبة التغطية وفق :  األولالمطلب 

من النظام احملاسيب العام  3-372و 2-372يتم مسك حماسبة التغطية يف النظام احملاسيب الفرنسي وفق املادتني 

PCG  املعيار  إلغاءولكن مع التغريات احلديثة اليت حدثت على املعايري خاصة  1999الصادر يفIAS 39 

 القرار رقم وهو يف آخر قرار)املشتقات املالية(طيةمة حملاسبة التغظمت تعديل القوانني املن IFRS 9وتعويضه باملعيار 

األدوات المالية :  حتت عنوان  2015جويلية 2يف  ANCحملاسبة الصادر عن سلطة معايري ا 05-2015

صفحة سنحاول الرتكيز فقط على أهم  34والذي يتكون من  ،)1ظر امللحق رقم أن( وعمليات التغطيةاآلجلة 

والصادر  ANC  2014-03مع العلم أن كل هذا القرار ال خيرج عن القرار األساسي  النقاط اليت �م املوضوع،

  :يتم تطبيقه بصفة إجبارية على )2أنظر امللحق رقم (PCGواملتعلق بالنظام العام الفرنسي  2014جوان 5يف 

  تنظيم احملاسيب الفرنسياضعة للاحلسابات االجتماعية وا�معة للمؤسسات التجارية والصناعية مبا فيها اخلزينة اخل- 

  .مع السماح بالتطبيق املسبق 1/1/2017للدورات املفتوحة ابتداء من  - 
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  تنظيماألهداف المرجوة من ال:الفرع األول

  :اجلديد �دف إىل املقاربة اليت أتى �ا التنظيم 

احلفاظ وتطوير القواعد احملاسبية البسيطة خاصة عمليات التغطية مع أولوية احملاسبة عن البند املغطى على أداة - 

  .التغطية واالعرتاف احملاسيب بنماذج التسيري املستحدثة

يف ل يف امليزانية لألدوات املشتقة اليت ال تستخدم للتغطية وتصنف عند التسجي استخدام طرق حماسبية صارمة- 

  .بنود مفتوحة منعزلة 

تطوير املعاجلة احملاسبية لبعض املشتقات املالية املتطورة حبيث املخاطر املمكن أن تتعرض هلا املؤسسة يعرتف �ا - 

  ).حمتملة(حماسبيا بطريقة منظمة حىت قبل حدوثها 

  .رفع جودة وتطوير املعلومات املصرح �ا يف اإليضاحات حول اسرتاتيجية التغطية- 

  :الفرق بين طريقة المعالجة للمشتقات المالية قبل وبعد القرار يوضحان )21(و) 20(دولين المواليين الج

PCG  قبل التعديل:  

  عمليات املضاربة  عمليات التغطية   املشتقات املالية 

التسجيل يف النتيجة بصفة مقابلة للبند   )غري املنظم(السوق املوازي 

  املغطى

القيمة  احملتملة تكوين مؤونات خلسائر 

  غري احملققة

التسجيل يف حسابات النتائج كل   السوق املنظم

  تغريات القيمة

PCG بعد التعديل:  

  عمليات املضاربة  عمليات التغطية   املشتقات املالية 

مهما كان نوع السوق منظم أو غري 

  منظم

التسجيل يف النتيجة بصفة مقابلة للبند 

  املغطى

القيمة  احملتملة تكوين مؤونات خلسائر 

غري احملققة والتسجيل يف حسابات 

  النتائج كل تغريات القيمة

Source : Règlement N2015-05 Du 2Juillet 2015 :Relatif Aux Instruments Financiers à 

Terme Et Aux Opérations De Couverture Note De Présentation ,Autorité DeNormes 

Comptables ,France2015.,P03-04 . 
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  :)3(اصر األساسية التي جاء بها التنظيمالمبادئ والعن: الفرع الثاني 

األدوات املالية اآلجلة كاخليارات واملقايضات  :العامة للمحاسبة عن األدوات المالية اآلجلة المبادئ-1

من قانون  L.211-1-IIIواليت تسمى املشتقات املالية واملعرفة بالتفصيل يف املادة  والعقود اآلجلة ألسعار الصرف

  : النقد واملالية

احلالة (تخدام املشتقات يف إسرتاتيجية التحوطعند اس):المقابلة(واستخدام مبدأ التناظرمشتقات التغطية :1.1

ت املغطاة من جهة، وتأثري التحوط من جهة العرتاف باملعامال، فإن التماثل املتعلق با) كثر شيوعا للشركاتاأل

كما أن تسجيل جزء من قيمة املشتقات يف امليزانية يقصد به فقط ضمان مبدأ ، أخرى، يشكل مبدأ أساسي

 .عرتاف �ا يف امليزانيةخماطر سبق اال غطيبأثر املشتقة اليت ت االعرتاف يف امليزانية التماثل هذا من خالل

طريقة احملاسبة للبند املغطى، ليس من الضروري أن تظهر على الفور يف نتيجة بأولوية وبالتايل، عند االعرتاف 

الفرق يف (على مدى فرتة التحوط، وتتعلق ب العيوب  ةالفرتة القيمة احلالية ألي عدم فعالية هامشية متوقع

  عرتاف بعدم الفعالية الفعلي الذي مت الرى، يتم امن ناحية أخ)اخل...املعدل، والنضج، وخماطر الطرف املقابل، 

 .ل فرتة التحوطالحوط والبند املغطى خرباح واخلسائر الناجتة عن أداة التألعرتاف باالوقت ا)ميكانيكيا  (حتقيقه

عرتاف يف اليتم ا النبية، ألجت االل شراء العماللكامل للعملة من خوة على ذلك، يف حالة التحوط االوع

ال يتطلب ذلك يف حالة  .خصم أداة التحوط، عند كل أمر/ و اخلسائر جبميع التغريات يف قيمة حتويل رباح أألا

   .معاملة التحوط، يقصد �ذه الصفقة أن يتم نقلها إىل مرحلة اإلجناز

االعرتاف بقيمتها العادلة يف امليزانية العمومية وخمصص خسائر غري : المشتقات غير المؤهلة كتحوط:2.1

 :إن املعاجلة احملاسبية مطابقة جلميع املشتقات غري املؤهلة للتحوط، ويف تطبيق مبدأ احليطة حمققة

 .انة الشركةرصيد القيمة العادلة للمشتقات يف امليزانية العمومية إلظهار مك- 

  .وضع خمصص لتحوط املشتقات يف اخلسائر غري احملققة، مما يؤثر على بيان الدخل- 

بطريقة مماثلة  (ل التغريات يف قيمة املشتقات غري املؤهلة كتحوطات مقابل املستحقاتونتيجة لذلك، يتم تسجي

 .) للمعاملة اليت توفرها حاليا جمموعة ضمان اخلزينة خليارات أسعار الفائدة

 نهعلی أ) النظام هذا قبل(وفيما يتعلق بتقدمي اخلسائر غري احملققة، يسري النص احلايل �موعة العمل املشرتکة 

تغطي هذه االلئحة صراحة مجيع  وبقدر ما .، حيدث خمصص"ت خسائر غري حمققةالکل املعام"عندما ينتج 

ت مع الضروري جتنب أي مقاصة بني املعامجلة وال تعد أدوات سعر الفائدة فقط، فمن الآلدوات املالية األا

ستور املخصصات للخسائر غري من املمکن أن حيسب دنه وبالتايل، فإ ). وسعر الصرف مثل (سعارألخمتلف ا
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كانت أي عملية غري مؤهلة كتحوط، مهما  .سهااحملققة من خالل جمموعات متجانسة، ولکن فقط بالنسبة لنف

يتم حتديد معاملة األدوات املالية اآلجلة يف املراكز ".موقف مفتوح معزول"فئة تسمى  طبيعتها، سيتم تصنيفها يف أ

  .)PCG( 03-2014رقم  ANCقرار سلطة معايري احملاسبةمن  18-628املفتوحة املعزولة يف املادة

 :بالنسبة جلميع العقود اآلجلة املالية، املؤهلة أو غري املغطاة:  أحكام أخرى تتعلق بجميع المشتقات:3.1

 .التزامات خارج امليزانية إن املبالغ االمسية للعقود مذكورة يف  -        

 .ومهام اهلامش يف امليزانية ملضمونةعرتاف بالودائع االيتم ا -       

  .أقساط التأمني، املدفوعات األولية أو ما يعادهلا يف امليزانية  -       

يتم تقدير التغريات يف قيمة املشتقات غري املصنفة كتحوطات بالرجوع إىل القيمة السوقية أو بتطبيق مناذج 

 ملحقتقييم مع املعلومات املطلوبة يف املتعلق بأساليب الهذا التوضيح  توافقوي .وتقنيات تقييم مقبولة بشكل عام

   .)PCG(03-2014قرارات سلطة معايري احملاسبة رقم من  21/  2-831املادة 

 التحوط عملياتالعامة للمحاسبة عن  مبادئال2 

 :أدوات التحوط :1.2

االختيارية وأدوات اخليارات، أو ينطبق مؤهل التحوط بغض النظر عن الشركة أو اخليارات :  المبدأ العام:1.1.2

سعر الفائدة، صرف العمالت األجنبية، العمل، املواد اخلام، (مزيج من العقود اآلجلة أو اخليارات، أو الكامنة 

رى مؤهلة أيضا كأدوات ألختزامات املالية الالصول واألجلة، ميكن أن تكون ااآلدوات املالية ألاوباستثناء ).اخل

وهذا ينطبق أيضا على له،حتوط عملة أو ملخاطر أخرى عندما يعرض تعرضها ملخاطر التعرض للبند املتحوط 

املعامالت جتسيد ضمانة معدل العائد الداخلي، وتبادل األوىل أو املواد بني اخلزينة املركزية وكيان آخر من نفس 

  .أو هيئة مماثلة )*( COFACEا�موعة، أو ضمانات تعادل التعاقد مع

العمليات اليت يقوم �ا الباعة ال "تنص على أن   PCGمن  2-224املادة :  حالة مبيعات الخيار2.1.2

معرضة هي  ألدواتهذه ا كانت  إذاحمافظا عليه  هذا املبدأ  يبقى" يف حاالت استثنائيةإال تغطية تكون مؤهلة لل

خيار تغطية طبيعة ب كأداة حتوط عندما يتعلق األمر مؤهاليكون على سبيل املثال، بيع اخليار ،لمخاطرلبطبيعتها 

جمموعة بعض العمليات أو  إىل ذلك وباإلضافة.معدل فائدة متغري مع آخر مسقف مثل  للخطر التعرض معكوس

  أن يسبب ذلك دون  متطورة لتسيري املخاطر إسرتاتيجية  ميكن اعتبارها اليت تتميز عموما ببيع خيار، و عمليات

  

)* :(COFACE  :تعين اهليئة الدولية لضمان القروض وخماطر التجارة الدولية  .  
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علی سبيل املثال املبادلة القابلة لإللغاء يف يد الطرف  .التغطية عملية توليد خماطر إضافية للشركة يف تاريخ تنفيذ

   .دون أي خماطر إضافيةتعترب عمليات تطوير لسياسة التغطية  موجوداملرتبط بقرض  مقايضة –خياراملقابل أو بيع 

  يأخذ بعني االعتبار منوذج تسيري املخاطر املتبع من طرف : التأهيل للتغطية ألداة مالية قبل وجودها:3.1.2

يف حالة التغيريات يف وعليه ميكن استباق االعرتاف بعملية التغطية ألداة مالية قبل وجودها خاصة  املؤسسة،1

مثال قرض مبعدل فائدة متغري مغطى مبقايضة معدالت فائدة يتم حتصيلها .طرق التسيري املايل للمؤسسة

  .مسبقا،فيمكن �ذه املقايضة املوجودة تغطية الحقا قرض جديد بفائدة متغري

  : البنود المغطاة:2.2

البند املغطى ميكن أن يكون أصل ،خصم ، التزام  ANC 2014-03 تطبيقا للقرار: مبادئ عامة :1.2.2

 .موجود أو عملية مستقبلية مل جتسد بعد من خالل عملية حيب حتديدها بدقة واحتمالية حتقق مرتفعة

 هذا املبدأ يطبق كذلك علة جمموعة األصول ،اخلصوم ، االلتزامات والعمليات املستقبلية اليت تتقاسم نفس املخاطر 

  .البند من األصول واخلصوم الذي يعترب كبند مغطى وعليه حيب حتديد

على سبيل املثال مشتقة مالية مسجلة يف سوق منظم تعاجل بالتناظر مع مشتقة مالية يف سوق موازي ميكن توثيقها 

  .لتفادي أية تداخالت يف النتيجة األخريةمع 

  :تيةاملستقبلية مناذج التطبيق هي اآل وعليه كل العمليات

  .فقاته واحتمالية التحقق جيب أن تكون واضحةدوثق للتغطية جيب حتديد بدقة تامل اإلثبات- 

  .عمليات معرضة لنفس املخاطرخاصة يف حمفظة  إحصائيااالحتمالية املقبولة للتحقق ميكن دراستها - 

قد تتكون  ،)بالقيمة وباملدة(حالة تعرض للخطر ميكن تغطيتها جزئيا باستخدام النسب:التغطية الجزئية:2.2.2

  . ةيتجاوز عتبة معين فائدة خماطر التحوط من خماطر غري متماثلة مثل خماطر معدل

  .بند معني ميكن تغطيته ضد خطر أو جمموعة خماطر لوحده 

يشكك يف  الالبند املتحوط له  خروجإن وضع التحوط بعد تاريخ : مسبقا ةالبند المغطى الموجود:3.2.2

سلطة معايري من الئحة  8-628يتم تناول العناصر اليت متت تغطيتها يف املادة  ،تحوطلل عمليةإمكانية تأهل ال

  .)PCG( 03-2014رقم  ANCاحملاسبة 
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عملية تغطية تتمثل يف إنشاء عالقة بني بند مغطى وأداة التغطية �دف : خصائص تأهيل عملية التغطية:3.2

املخاطر اليت ميكن .التدفقات أو األموال اخلاصة للمؤسسةتقليل األثر السليب للتعرض للخطر على النتيجة أو 

  ).اخل.....معدالت القائدة ، أسعار الصرف ، أسعار املواد األولية ( تغطيتها هي خماطر السوق 

وعليه كل عملية مؤهلة للتغطية .حماسبة التغطية ليست اختيارية مما يسمح بضمان تناسق للتسيري املايل للمؤسسة

  .مؤهلة للمحاسبة أيضا إال يف حالة عدم احرتام خصائص التأهيل هلذا التنظيم يف التسيري هي

حالة  كتغطية، أيهذه املعايري تتبع املعاملة احملاسبية للمعاملة غري املؤهلة  )أو تتجاوز (تفي الإن العملية اليت 

من قيمة البند املغطى، فإن إذا كان ملعاملة التحوط مبلغ اعتباري أعلى ) 1.2انظر الفقرة (مفتوح معزول تعرض

  .التحوط الزائد يتم رفع تصنيفه مستقبال اعتبارا من تاريخ إثبات هذا التحوط

  03-2014رقم ANCمن الئحة 15-628إىل  6-628وحتدد املعايري املؤهلة حملاسبة التحوط يف املواد من 

تقلل من اخلطر او أذا كانت أداة التغطية  إالعملية التغطية تعامل حماسبيا كذلك :تخفيض الخطر:1.3.2

  .املخاطر املمكن أن يتعرض هلا البند املغطى

 حتسنيعملية  :العمليات أو مكونات عمليات   لتحسين  عملية التغطية مع أو بدون المخاطرة:2.3.2

خاطر املغطاة ويشمل يتم تنفيذه �دف حتوط ولكنه ال يقلل متاما من املجمموعة عمليات  أوالتغطية لعملية واحدة 

 :، عملية حتسني التغطية تتميز باخلصائص التالية)ميزات غري قياسية لتحسني تكلفة التحوط 

 "الفانيليا" و الشراء اآلجل أو ما يسمى خبياراملبادلة أ(لقياسيةالتكلفة أو السعر املخفض بالنسبة ألداة التحوط ا- 

 .اليت غالبا ما ترتبط بوجود بيع ضمين أو صريح

 ؛)مثل تفعيل أو تعطيل احلاجز، تأثري العتبة( معياريةد أو مؤشرات أساسية غري وجود بنو  - 

      اإلفراط يف التغطية  عدم التيقن من املبلغ النظري املشمول طاملا أنه ال يؤدي إىل حالة - 

  .عدم اليقني على مدى الفرتة املشمولة  - 

  .عدم التأكد من السعر أو املعدل احملوط -
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  :فيما خيص وثائق إثبات عمليات التغطية ال بد أن تتوفر على األقل على العناصر:عالقة التغطية باتإث:4.2

 حتديد البند أو البنود املغطاة.  

 أدوات التغطية حتديد أداة أو. 

  حتديد اخلطر املغطى. 

  مثال إحصائياإثبات كيفية ختفيض اخلطر كليا أو جزئيا بصفة كمية وكيفية كقياس درجات احلساسية.  

  :محاسبة التغطية:5.2

املالية األثر املايل السرتاتيجيات التحوط من أجل  القوائم يف حماسبة التغطية �دف إىل ترمجة:مبادئ عامة:1.5.2

تقليل املخاطر،وعليه جيب أن تتبع أداة التغطية بصفة متقابلة معاجلة حماسبية للبند املغطى فيما خيص االعرتاف به 

  .يف النتائج

م يف جدول النتائج ،يتم االعرتاف �)متحققة أو حمتملة التحقق(نواتج أو أعباء إالبالنسبة ألداة التغطية ال تنتج 

  :طيلة العمر املتبقي للبند املغطى، ويكون تطبيق ذلك إجرائيا كما يلي 

  :نتيجة أداة التغطية عندما  إىلحتويل - 

  األداة املشتقة املؤهلة للتحوط يف سوق موازي األرباح واخلسائر احملتملة ال يعرتف �ا يف جدول النتائج

 .ب النتائجمادام البند املغطى ال يؤثر على حسا

  األداة املشتقة تتداول يف سوق منظم ومؤهلة للتغطية اهلوامش املنتظرة تسجل يف حساب انتقايل يف

 .امليزانية مادان البند املغطى ال يؤثر على حساب النتائج

  ال تسجل يف ) فوارق الصرف(األداة غري املشتقة للصرف واملؤهلة للتغطية األرباح واخلسائر احملتملة

 .مادام البند املغطى ال يؤثر على حساب النتائج النتائج

   ويف كل احلاالت أرباح أو خسائر أداة التغطية ال يعرتف �ا يف النتائج مادام البند املغطى ال يؤثر على

  النتائج

بنتائج يعرتف �ا بصفة متقابلة مع االعرتاف احملتملة أو احملققة ألداة التحوط  واألرباحكيفية االعرتاف باخلسائر - 

  :البند املغطى 
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 يتم إثبا�ا يف النتائج )اخل..الفوائد ، أرباح األسهم تدفقات(التدفقات الوسيطية واملرتبطة بالبند املغطى

عندما ينتج عن البند املغطى نواتج أو أعباء  ANC2014 -03 حسب القواعد املعمول �ا يف القرار

 .على مدى عمره

 غطى ملتبقي للبند املبيان الدخل على مدى العمر ا يف النتظارساب اح يفسجل ملبلغ امليتم إدراج ا

    .ذا البندهل ألعباءكل متناظر مع طريقة إثبات اإليرادات واشب

حماسبة التحوط ال تغري طريقة املعاجلة للبند املغطى بل جيب أخذ بعني االعتبار تأثري عملية  بالنسبة للبند املغطى

التدين، وعليه وحسب هذا التنظيم فالنسبة للبند املغطى جترى املقارنة لنب  التغطية عند حساب قيمة التدهور أو

  .تكلفة االقتناء ويعر السوق أيهما أقل

تدخل ضمن التكلفة عندما يتم اقتناء تثبيتات أو خمزونات بالعملة  primes d’optionأما منح اخليارات 

 مدي عمر العقد الذي تنتج منه ،ويتم حتميل تكلفةوتتوزع هذه املنح على تكلفة التحوط،  إضافةأي  األجنبية

وعلى املؤسسات ضمن املالحق أن تفصح يف القواعد احملاسبية عن .التغطية على حساب النتيجة لسنة التغطية 

  .السياسة  احملاسبية املنتهجة ملعاجلة هذه املنح وتكلفة التغطية

يف حالة االعتماد على عملية  :مخاطر إضافية المعالجة المحاسبية لعمليات تحسين التغطية دون: 2.5.2

-628واملعاجلة احملاسبية هلا موضحة يف املادة  إضافيةمل تتحمل خماطر  إذاميكن تأهيلها مستقلة لتحسني التغطية 

  .2014- 03رقم  ANCاملتعلقة بالتنظيم  16

هنا بصفة مستقلة ،وعليه تعاجل : المعالجة المحاسبية لعمليات تحسين التغطية تتضمن خطر معين:3.5.2

- 03رقمANCاملتعلقة بالتنظيم  17-628 يف املادة ة حماسبية لبند التغطية مستقل ،التوضيحتأخذ منحى معاجل

2014.  

املعاجلة احملاسبية لتوقف عالقة : إعادة االستخدام املسبق ملشتق مايل يف التغطية : التوقف عن  التغطية:4.5.2

التحوط تتبع  البند املتحوط منه األصلي فمادام مل يصل إىل تاريخ استحقاقه فأداة التغطية تستمر، وعليه تستمر 

  .حماسبة التحوط على نتائج األداة احملققة 

التغطية يف نفس البند ال بد أن تدرج نتيجة  يف حماسبة  قا ملبدأ التناظرتطبي: العرض في حساب النتائج:6.2

�ال مت وضع يف هذا ا.اخل....الذي تدرج فيه البند املغطى مثل مبيعات بضاعة أو نتائج مالية أو االستغالل

ملبدأ بالبند املغطى، هذا ا من طرف املؤسسة حسب الضرورة ودرجة التأثر 70و  60حسابات فرعية للصنف 

  .2014- 03رقم ANCمن التنظيم  628- 11موضح يف املادة
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  :وذلك كما يلي  :خصوصيات عمليات التغطية الخاصة بأسعار الصرف:3

  :من خالل النقاط التالية :المعالجة العامة للعمليات بالعمالت األجنبية:1.3

واحلقوق بالعملة الصعبة تقيم يف الديون : تذكير عام بطريقة تحويل أسعار الصرف للعمالت األجنبية: 1.1.3

تاريخ اإلقفال بسعر صرف ذلك اليوم واالعرتاف بذلك يف امليزانية، أما األموال السائلة بالعمالت األجنبية تقيم 

،باقي األصول )أرباح أو خسائر(يف تاريخ اإلقفال يف ذلك اليوم وأية احنرافات يعرتف �ا يف حساب النتائج 

  .ال يتم إعادة تقييمها يف تاريخ اإلقفال) اخل....ملخزونات السنداتالتثبيتات ،ا(واخلصوم 

فان خمصصات  6-460يف املادة   2014-03 رقم ANCحسب التنظيم :الوضعية العامة للصرف:2.1.3

تتعلق بعمليات بالعمالت األجنبية يف فرتات  خسائر الصرف احملتملة يتم حبديدها على الوضعية العامة للصرف

  :يتم ذلك بأخذ بعني االعتبار النقاط التاليةمتقاربة، و 

  .ها عملة بعملة وميكن مجع العمالت املرتبطة يف وضعية واحدةدالوضعية جيب إعدا - 

  .العمليات املؤهلة حماسبيا للتغطية وكذا البنود املغطاة - 

  .حتديد تواريخ استحقاق كل البنود املعنية بوضعية الصرف - 

  .واملشتقات املالية الصرف إال العمليات املمكن حتققها كالديون واحلقوقال يتم إدماج ضمن وضعية  - 

نتائج الصرف ميكن تسجيلها ضمن نتائج ):خارج التغطية(ساب النتائجالعرض من خالل ح:3.1.3

االستغالل أو النتائج املالية بالعالقة مع العملية اليت حتققت منها،ويف هذا الصدد مت ختصيص احلسابني الفرعيني 

، هذا خيص عمليات االستغالل ،أما النتائج املالية فهي 75ويقابله احلساب ) أعباء أخرى للعمليات اجلارية(65

  .املتحققة من عمليات مثال قروض بالعملة الصعبة أو سيولة بالعملة الصعبة

  :وهذا كما يلي: إجراءات خاصة بالتغطية ضد مخاطر الصرف:2.3

ية من العامة للتغطية تتم عملية التغطية باستخدام املشتقات املال اءاتاإلجر حسب : أدوات التغطية:1.2.3

خالل عقود مفتوحة أو مغلقة، وبالنسبة خلطر الصرف ميكن ألدوات غري مشتقة أن تؤهل كأداة للتغطية كقرض 

  .أو سيولة بالعملة الصعبة
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واخلصوم اليت مبكن أن تتعرض خلطر حسب اإلجراءات العامة للتغطية كل بنود األصول : البند المغطى:2.2.3

سندات ، خمزونات ، حقوق ومبيعات (الصرف سواء حاليا أو ضمن عمليات مستقبلية تعترب بنود مغطاة 

  ).اخل...مستقبلية بالعملة الصعبة

بالتماثل يف نتائج الصرف بني البند املغطى وأداة التغطية يتم : العرض في النتائج-محاسبة التغطية:3.2.3

  .سواء تعلق األمر بأدوات مشتقة أو غري مشتقةاف بنتيجة الصرف احملتملة أو احملققة من خالل بنود امليزانية،االعرت 

املشتقات املالية اليت تتضمن يف نفس الوقت مكون لسعر الصرف وآخر لسعر الفائدة تتم معاجلتهما بصفة 

  .مستقلة لكل خطر على حدى،مع وجوب اإلفصاح عن ذلك يف املالحق

  :من خالل ما يلي: حاالت خاصة متعلقة بعمليات التغطية على المواد األولية.4

ألغراض تنميط عقود املبادالت للمواد األولية يف األسواق :االنحراف بين أداة التغطية والبند المغطى:1.4

حبكم أ�ا مشتقة ، أدوات التغطية على املواد األولية ال تكون مدعومة بصفة جيدة من البنود املغطاة املنظمة

، هذه االحنرافات ال متنع من إنشاء حماسبة تغطية )اختالف يف النوعية أو فارق الزمن بني اإلنتاج والتوزيع(منه

  .للعالقة بني أداة التغطية والبند املغطى من خالل إثبات العالقة بصفة مالءمة وجيدة

إمكانية االختيار يف املعاجلة : معالجة وعرض عالوات الخيارات وفارق الصرف للعمليات اآلجلة: 2.4

  .بالنسبة للتغطية على املواد األولية احملاسبية لعالوات اخليارات متوفرة

عني عند تاريخ إقفال احلسابات  قيم تدين قيمة املخزونات جيب أخذها ب :التغطية وتدني قيمة المخزونات:3.4

  .االعتبار أثناء عمليات التغطية

املادة (واملتعلق مبؤونات املخاطر  2014- 03تطبيقا للتنظيم : الوضعية اإلجمالية على المواد األولية:4.4

جيب االعرتاف مبؤونة يف حالة خسارة حمتملة على بعض العقود املشتقة على املواد األولية، وعليه ال بد ) 8- 322

وخمصص املؤونة .إمجالية صافية للمواد األولية بأخذ يف احلسبان كل األرباح أو اخلسائر احملتملةمن إعداد وضعية 

  .حيدد من خالل الفائض بني اخلسائر عن األرباح

يكمل املعلومات الواجب اإلفصاح  2014-03 رقم ANCالتنظيم  :المعلومات في مالحق الحسابات .5

ضمن  اإلشارةجيب  1-831طية اخلاصة باملؤسسة، وحسب املادة عنها يف املالحق فيما خيص عمليات التغ

  :املبادئ احملاسبية للعناصر التالية 
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 املعاجلة احملاسبية للوضعيات املفتوحة املنعزلة)POI (. 

   املبادئ واملناهج املستخدمة يف حماسبة التغطية خاصة تصنيف أثر التغطية يف حسابات النتائج،واملعاجلة

 .لعالوات اخليارات احملاسبية  

   املبادئ واملناهج املستخدمة يف حالة حتمل خماطر إضافية. 

 طرق حتديد تدين قيم احلقوق والديون بالعمالت األجنبية. 

  شرح نوع اخلطر املغطى ،أداة (معلومات تفصيلية عن اسرتاتيجيات التغطية املتبعة من طرف املؤسسة

 .حتسني التغطيةواللجوء إىل عمليات ) التغطية املستخدمة

  مع ربطه باإلسرتاتيجية ) املفتوح املنعزل، املغطى(جدول مفصل لكل فئة من نوع من أنواع التغطية

 .املستخدمة

   مع قيمه االمسية والعادلة )خيار ، مقايضة ، عقود مستقبلية(نوع أداة التغطية. 

  اخل.....سعر الصرف ، سعر فائدة،مواد أولية (البند املغطى األصلي.( 

  األرباح أو اخلسائر احملققة واملؤجلة يف امليزانية باستخدام تقنيات حماسبة التغطية.  

  .مت تغيريها PCG   بعض املراجع الداخلية ل:   PCGتعديالت تقنية في .6

   :تاريخ وطرق االستخدام األولي.7

 1/1/2017التاريخ املفتوح من بنود هذا التنظيم هي واجبة التنفيذ ابتداء من : تاريخ االستخدام األولي:1.7

  .مع إمكانية التطبيق املسبق من تاريخ صدور هذا التنظيم 

هذا التنظيم سوف يعدل جوهريا يف املعاجلة احملاسبية لألدوات املالية  :طرق التطبيق األولي لهذا التنظيم :2.7

جة التعديالت يف الطرق احملاسبية وبصفة اختيارية ميكن للمؤسسة أن تقرر حتديد در  املؤجلة وعمليات التغطية ،

بأثر رجعي بالنسبة للعمليات  املوجودة أصال عند بداية التطبيق، وعليه كل العمليات السابقة واملنتهية قبل هذا 

  .التاريخ غري معنية بالتعديل،وألغراض املقارنة يف املالحق نقوم بإعداد احلسابات وفق الطرق اجلديدة لفهمها أكثر
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   PCG المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية وفق: الثانيالمطلب 

وهو   Instruments De Trésorerie ةناخلزيأدوات : 52يف مدونة حساباته احلساب  PCGلقد خصص 

األدوات :52مع اختالف يف التسمية إذ يسمى احلساب SCFنفس احلساب املخصص يف النظام املايل احملاسيب 

   . )3امللحق رقم أنظر (املالية املشتقة

ميكن أن يكون أصول أو خصوم ، يسجل  يف مدينه من حسابات امليزانية والذي  PCGيف  52يعترب احلساب 

ولتوضيح ذلك نستخدم بعض األمثلة  التطبيقية ونأخذ  ، ه يف حالة اخلصومدائنيف حالة األصول و يسجل يف 

حبيث يتم الرتكيز  جمموعة بنك سوسييت جنرال كمؤسسة للتطبيق واليت هي حمل الدراسة التطبيقية يف املطلب املوايل

  :على عمليات التغطية خلطري سعر الفائدة وسعر الصرف اللذين يواجههما البنك يف نشاطه

  :2016قام بالعمليات التالية سنة ييت جنرال أن بنك سوس نفرض:مثالال

وذلك العتقاده بارتفاع سعر اجلنيه ) جنيه إسرتليين(£130000على )call(قام باقتناء خيار شراء  1/9- 

 /£0,65=€1اإلسرتليين مستقبال،يف هذا التاريخ كان سعر اجلنيه 

البنوك األجنبية وهذا لتغطية خطر تقلبات أسعار صرف  إحدىمن  $640000اقتىن البنك مبلغ  1/10- 

ويف نفس الوقت ويف  $ 1,24=€1بسعر صرف  31/3/2017الدوالر يف املستقبل لعقد آجل يستحق يف 

 مبؤشر ) Notional Euro Matif( مقايضات MATIF  6املالية  لألدواتالسوق اآلجل 

  .€9000ودفع يف هذا السوق قسط أويل ب   97,94

ختص معدالت الفائدة وذلك لتوقعه اخنفاض سعر الفائدة ) call(خيارات شراء  6نفس التاريخ اقتىن أيضا ويف 

  .2017تستحق يف مارس 

  . 98,14عند   MATIFكان مؤشر سوق   2/10- 

و سعر صرف الدوالر  2,5، سعر خيار الشراء عند  99,74عند  MATIFكان مؤشر سوق   31/12يف - 

  .£ 0,62=€1، سعر صرف اجلنيه  $ 1,23=€1كان 

  سجل القيود املناسبة يف التواريخ السابقة؟ :المطلوب
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  2000=130000/0,65:تسجيل اقتناء خيار الشراء وذلك بتكلفته - :الحل

  دائن  مدين   1/9/2016  رح

52  

  

  

  

512  

  أدوات اخلزينة

  البنك                        

  )call(اقتناء خيار صرف 

2000    

2000  

  :بالنسبة  للمقايضات فليس هلا تكلفة وتسجل كما يلي: 1/10تسجيل عمليات تاريخ - 

  دائن  مدين   1/10/2016  رح

52  

  

  

  

275  

  

512  

  

  

  

512  

  أدوات اخلزينة

  البنك                        

  مقايضات  6اقتناء 

                     1/10/2016  

  ودائع  وكفاالت مدفوعة

  البنك                  

  تسديد مبلغ الكفالة بشيك

/  

  

  

  

9000  

  

/  

  

  

  

9000  

  :أما بالنسبة خيارات الشراء اخلاصة مبعدالت الفائدة  يتم تقييمها بتكلفتها وحتسب كما يلي

6×100000×0,90% =5400€  

  دائن  مدين   1/10/2016  رح

52  

  

  

  

512  

  

  خيارات على معدالت الفائدة- أدوات اخلزينة

  البنك                        

  خيارات  شراء           6اقتناء 

5400  

  

  

5400  

ارتفاعا وحنن يف حالة بيع ألجل وبالتايل   MATIFعند هذا التاريخ عرف مؤشر سوق : 2/10عمليات -

   €1200)=97,94- 98,14(×100000×6 :الفرق يعرب عنه هامش سليب،حيسب كما يلي

  دائن  مدين   2/10/2016  رح

478  

  

  

  

  

512  

  

حساب االنتظار على عمليات مشروطة ألدوات -خلزينةأدوات ا

  معدل الفائدة

  البنك                        

  فارق اهلامش

1200  

  

  

  

1200  
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ليس لغرض التغطية بل للمضاربة وبالتايل تقيم  1/9اقتناء خيارات الصرف يف  :31/12/2016عمليات- 

بالقيم العادلة  يف النتائج سواء ضمن األصول أو اخلصوم حسب طبيعة التغري، وعليه وحسب سعر صرف اجلنيه 

  :€9677=130000/0,62- 130000/0,65يف هذا التاريخ فاخليار ينتج عنه نواتج تقدرب 

  دائن  مدين  31/12/2016  رح

52    

768  

  خيارات صرف- أدوات اخلزينة

  نواتج مالية أخرى                     

  فوائض مالية على خيارات الصرف

9677    

9677  

جيب تأهيلها حملاسبة التحوط بطريقة  $ 640000عملية التغطية خلطر الصرف على املبلغ املقتىن بالدوالر - 

  :والذي يقدر ب ، الفائض يعرتف به ضمن حقوق امللكية)عقود مستقبلية(تدفقات اخلزينة

640000/1,23  -640000/1,245 =6269 €  

  دائن  مدين  31/12/2016  رح

52    

1072  

  خيارات صرف- أدوات اخلزينة

  فارق التقييم ألدوات اخلزينة بتغطية                       

  تدفقات اخلزينة                     

 MATIFخسارة يف سوق 

6269    

6269  

خيارات معدالت الفائدة هي كذبك للتغطية بطريقة تدفقات اخلزينة والتغريات تسجل ضمن حقوق امللكية - 

  .الفعال فيسجل يف حساب النتيجةبالنسبة للجزء الفعال أما اجلزء غري 

  :ونسجل القيد التايل 1200=9600- 10800اجلزء غري الفعال هو ،€ 9600)=0,9- 2,5(×100000×6

  دائن  مدين  31/12/2016  رح

52  

668  

  

  

1072  

  خيارات معدالت الفائدة- أدوات اخلزينة

  أعباء مالية أخرى

تدفقات ييم ألدوات اخلزينة بتغطية فارق التق               

     اخلزينة

9600  

1200  

  

  

10800  
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  SOCETE GENERALEتقديم بنك سوسيتي جنرال الفرنسي : المطلب الثالث 

لقد مت اختيار بنك سوسييت جنرال لعدة أسباب أوال ألنه بنك والبنوك أكثر تعامال باملشتقات املالية سواء 

للمتاجرة �ا أو الوساطة أو حىت لتغطية املخاطر وثانيا ألنه بنك عاملي موجود بالعديد من الدول منها اجلزائر 

  .)4(فر املعلومات احملاسبية الضرورية على مستوى االنرتنتإلجراء املقارنة وأخريا لتو وذلك ة األم هي فرنسا الدولو 

   نبذة عن البنك : الفرع األول

من قبل  ،مت تأسيسهسوسييت جنرال الذي أعلن عن نشأة بنك  وقع املرسوم، نابليون الثالث 1864مايو  4يف 

يف كان البنك   السنوات األوىل من وجوده ذمن سا،تنمية التجارة والصناعة يف فرن�دف جمموعة من الصناعيني 

   .التمويل طرق أخذ طليعة االبتكار يفخدمة حتديث االقتصاد و 

 . 1940و  1870بني  كالةو 1500إىل 46من  تشهد تطورا على الصعيد الوطين شبكة الوكاالت التابعة له

من خالل هاما بعدا  البنككتسب ا  صبح البنك مؤسسة ائتمان فرنسية رائدة شروط الودائع ويف الوقت نفسهأ

ومشال  وأمريكا الالتينيةأوروبية املسامهة يف متويل البنية التحتية اليت ال غىن عنها للتنمية االقتصادية يف عدة بلدان 

 لندن افتتح البنك فرعا يف 1871في وقت مبكر من عام ف يف اخلارج وكاالتال أفريقيا من خالل إنشاء شبكة من

 .    .داكار  يف نيويورك، بوينس آيرس، أبيدجان، كاالت يف دول أخرىتتاح و املية األوىل، افعشية احلرب الع

اخلدمات  نشر التقنيات املصرفية من خالل إطالق املنتجات ساهم يفشهد منوا قويا و البنك خالل فرتة الثالثني 

تأميمه مت  .القروض متوسطة األجل املتاحة أو التأجري حيث حتتل مكانة بارزة املبتكرة اليت تقدمها للشركات مثل

بفضل ، ليم الفرنسيةاقدور نشط يف متويل إعادة إعمار األ البنك لعب اذ1945ديسمرب  2مبوجب قانون 

ريكة دعم الشركات الش مع االستمرار يف 1967إىل  1966من  Debré اإلصالحات املصرفية يف أعقاب قوانني

من صعود ا�تمع االستهالكي  مع توجيه نشاطها حنو العمالء من القطاع اخلاصال ترتدد يف البنك موعة جمهلا، 

رأس ماهلا يف  راجإدمت و  ا�موعة ةصصو خ مت1987 جوانويف  .تنويع عروض االئتمان واملدخرات مع األسر خالل

 31دولة و يدعم أكثر من  67موظف نشط  يف  145700ا�موعة حتصي  ،للموظفني هفتحومت بنجاح  البورصة

من النمو املستدام مدفوعا بقيم  إسرتاتيجيةمن خالل اعتماد  حنو املستقبل يسعى التحولالبنك  إن،مليون عميل 

  .روح الفريق و واالبتكار، وااللتزام واملسؤولية
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  تقديم البنك: الفرع الثاني

ستنادا إىل منوذج متوازن و متنوع، ا ن أوروبا الرائدة اخلدمات املاليةاملالية فاملؤسسات نريال هي واحدة سوسييت ج 

النمو املستدام، من أجل وضع أدائها يف خدمة ومتويل االقتصاد ومشاريع عمالئه  والقوة املالية بني مع جتا�موعة 

  ، ) بلدا 67يف (مع رسوخ قوي يف أوروبا واملناطق اجلغرافية ذات اإلمكانات العالية

  شركات كبرية يف مجيع أحناء العامل، من خالل تقدمي و مليون عميل خاص 31مرافقة يوميا و موظف   145700

 اخلدمات املصرفية  :جمموعة واسعة من املشورة املالية واحللول تعتمد على ثالث أقسام جتارية تكميلية

 ونقدمي Boursorama و ,Crédit du Nordبالتنسيق مع شركائه فراد يف فرنسا مع جتار التجزئة ألل

 البتكار الرقميا يف ةض متعددو شاملة من اخلدمات املالية مع عر  تشكيلة

  والتأمني، و اخلدمات املالية التجارية، مع الشبكات الدويلعلى املستوى فراد أللاخلدمات املصرفية ،

  .املناطق اجلغرافية العديدوجودة يف امل

 عرتف �ااملألوراق املالية، مع خربا�م استثمار، وإدارة األصول وجتارة الاخلدمات املصرفية للشركات وا.  

:                                                            ، تصنيف سوسيتيه جينريال على املدى الطويل هو2017مارس  7اعتبارا من 

A (FitchRatings, Standard and Poor’s et R&I), A (High) (DBRS),  A2 (Moody’s). 
  :ات الرئيسية للتنمية املستدامةيتواجد البنك يف املؤشر 

DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone 
et France),  ESI Excellence (Europe) d’Ethibel, STOXXESG Leader et MSCI Low Carbon 
Leaders Index. 
 

عن نشاط  األرقامخالل اجلدول التفصيلي املوايل نقدم بعض  من :بعض األرقام عن نشاط البنك-

يعترب بنك سوسييت جنرال من بن أهم البنوك على  إذ،)للمقارنة(2016إىل غاية  2012للسنوات ) ا�مع(البنك

سواء فيما يتعلق  املستوى األورويب،فهو يطبق اسرتاتيجيات النمو املستدام وتنويع األنشطة واخلدمات البنكية

، أما فيما خيص أرقام أعمال ا�مع فهي يف تزايد مستمر )أفراد ومؤسسات(بتمويل االقتصاد أو مشاريع الزبائن

ونفس احلال بالنسبة لنتيجة االستغالل فمن  2016مليون أورو  25298مليون أور واىل  23110من  2012منذ 

  .، مما يعين أن البنك يف تطور مستمر 2016مليون أورو  6390اىل  2012مليون أورو سنة  2737
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  2016إلى  2012يوضح نشاط بنك سوسيتي جنرال من ): 22(الجدول رقم 

  
2015 2014 2013 2012  2016 

Résultats (en M EUR)      
Produit net bancaire 25 298 25 639 23 561 22 831 23 110 

dont Banque de détail en France 8 403 8 550 8 275 8 235 8 161 

dont Banque de détail et Services Financiers Internationaux 7 572 7 329 7 456 8 012 8 432 

dont Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 9 309 9 442 8 726 8 710 8 349 

dont Hors Pôles 14 318 (896) (2 126) (1 832) 

Résultat brut d'exploitation 8 481 8 746 7 545 6 432 6 672 

Coefficient d'exploitation (hors réévaluation de la dette liée au 

risque de crédit propre et DVA) 

65,6% 67,7% 67,7% 67,4% 67,5% 

Résultat d'exploitation 6 390 5 681 4 578 2 380 2 737 

Résultat net part du Groupe 3 874 4 001 2 692 2 175 774 

Fonds Propres (en Md EUR)      
Capitaux propres part du Groupe

.
 62,0 59,0 55,2 51,0 49,8 

Capitaux propres de l'ensemble consolidé 66,0 62,7 58,8 54,1 54,1 

ROE après impôt 7,3% 7,9% 5,3% 4,4% 1,1% 

Ratio globe') 17,9% 16,3% 14,3% 13,4% 12,7% 

Crédits et dépôts (en Md EUR)      
Crédits clientèle 373 358 330 314 327 

Dépôts clientèle 397 360 328 320 305 

  

  إستراتيجية للنمو و المردودية قائمة على نموذج متوازن ومتنوع:الفرع الثاث

الشركات (مليون عميل 31منوذج مصريف قوي وتنوعت مع احتياجات جنرال ببناء وقد قامت جمموعة سوسييت

  :وتركز على ثالثة ركائز تكميلية لتنويع املخاطر و واالستفادة من مواقف قوية يف السوق)واملؤسسات واألفراد

 اخلدمات املصرفية لألفراد يف فرنسا. 

 اخلدمات املصرفية لألفراد واخلدمات املالية الدولية. 

  لمستثمرينلاحللول املصرفية العاملية. 

من  ٪75حوايل (الل االحتفاظ بالرصيد احلايل من حيث الوجود اجلغرايف من خ منوذجها تطويرتنوي ا�موعة 

من اإليرادات ٪ 60تقريبا(وحافظة األعمال ) يف البلدان األسواق الناشئة ٪25اإليرادات يف األسواق الناضجة و 

يف أنشطة التمويل واالستشارات وتقتصر  ٪20اخلدمات املصرفية لألفراد، حوايل  واألصول املرجحة باملخاطر يف

لتنمية يف أوروبا وأنشطة اخلدمات املصرفية لألفراد، تركز ا�موعة على أنشطتها وا يف أنشطة السوق ٪20على 

 باألنشطة وفيما يتعلق .ألسواق واملراكز الرائدةلمعرفة شاملة و  هلا الوجود التارخيي ستفيد منتوأفريقيا، حيث 

خارج حدود منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا  فا�موعة تنشطاألنشطة  للمستثمرين لولاحل دوإجيا العاملية

على خرب�ا  اعتمادا يف الواليات املتحدة وآسيا الدخول إىل أسواقمن خالل ) أوروبا، الشرق األوسط، أفريقيا(

 .وشبكتها الدولية طويلةال
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لبنك املركزي لوالسياسة النقدية التوسعية  ،2016لسنة  منطقة اليورويف  تناقضمؤكد و ماالقتصاد الكلي غري  يبقى

الصعب  2016منفي الواليات املتحدة بعد النصف األول ف .النمودعمت أسعار النفط املنخفضة و األورويب 

عند مستوى منخفض ال تزال البطالة  أن معدالت على الرغم منالبنك ف ظل دون إمكاناتتعاىف النشاط ولكن 

 البلدان الناشئةحافظ على معدالت الفائدة بصفة أبطأ من السنوات السابقة ،عكس  ك املركزي األمريكيالبن

 رتبط بإعادة توجيه منوذجهاملالنمو الصيين  يتضح التباطؤ اهليكلي يفبينما اعتدال معدل منوهم  املرحلة  أكدت

يزت من جهة أخرى،وقد مت .نقص يف االستثمارالذين يواجهون  فضال عن الصعوبات اليت تواجهها الربازيل وروسيا

وإمجاال من املتوقع أن يستمر العديد من أوجه عدم التيقن  .لمخاطر السياسيةلأيضا من عودة مفاجئة  2016

ينبغي أن تواصل دعم  البنوك املركزية ،وعليهاألصول والعمالت األجنبية مما قد يولد تقلبات يف 2017يف هذه

  .اليورومنطقة  ال سيما يف حتفيزيةخالل سياسات من  االقتصاد العاملي

  مواصلة وتوسيع التحول الرقمي :2017يات التالية  يف عام وعليه يهدف أصحاب البنك أن حيققوا االولو

 يف فرنسا واخلارج؛ صريفة األفرادوال سيما رقمنة 

  االنرتنت يف فرنسا على من أجل تعزيز مكانتها كزعيم للبنك لبورسوراما أالستباقيمواصلة التطوير. 

  قسم اخلدمات املصرفية العاملية لتعزيز منوذج األعمال املتوازن و لسوق لمواصلة التكيف مع السياق اجلديد

 .وحلول املستثمرين

 تعزيز جاذبية أنشطة التأجري طويلة األجل وإدارة أساطيل السيارات واالستفادة من إمكانات منوها. 

 يف  ٪50شراء حصة بفضل لتأمني املصريف وذلك على وجه اخلصوص ل مواصلة تطوير منوذجها املتكامل

Aviva France  مليار يورو من  15للتأمني مع حوايل  البنك ، واليت سوف تعزز بشكل كبري مواقف

 املبالغ غري املسددة اإلضافية؛

  وأصحاب املصلحة يف املقام األول  طرافاألنشر برنامج الثقافة وا�الس الذي يهدف إىل تعزيز ثقة مجيع

 .عمالئها

نالحظ من خالل اجلدول املوايل أن البنك الذي ينشط  :وفيما يلي بعض األرقام حول نشاط البنك حمليا وعامليا

وكالة  2993حوايل 2016حمليا يف فرنسا لديه عدد معترب من الوكاالت تغطي كل الرتاب الفرنسي عددها يف سنة 

ويسجل البنك .2016وكالة سنة  3583حوايل ) دولة67(لعدد الذي ينشط يف باقي دول العامل وهو تقريبا نفس ا

وعلية تظهر أمهية البنك على املستوى  2016عميل يف باقي العامل سنة  72600عميل يف فرنسا و 38800

  ).املؤسسات(الكبارالعمالء و ) عمالء التجزئة(  األفرادنوعني  إىلاحمللي، كما أن البنك يقسم عمالئه 
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  2016و2015و 2014 سيتي جنرال محليا وعالميا للسنواتيوضح نشاط بنك سو ): 23(رقمالجدول 

Nombre de collaborateurs 

(en milliers 

Nombre d'agences 

Produit net bancaire 

Résultat net part du Groupe 

Encours bruts de crédits 

comptables'? (en Md EUR)  

Encours nets de crédits 

comptables (en Md 

EUR)3Actifs sectoriels (en 

Md EUR)Fonds propres 

alloués moyens (normatifs)4' 

(en M EUR) 

Banque de détai l en France 

    2015      2016  2014 

 38,8 39,3 39,9

 2 993 3 085 3 128

 8 403 8 550 8 275

 1 486 1 417 1 205

 190,4 188,2 178,1 

 184,8 182,6 172,4

 218,0 219,4 201,8

 10 620 9 750 9 963

Banque de détail  et Services 

Financiers Internationaux 

         2016      2015  2014 

 72,6 73,3 78,4 

 3 583 3 735 3 934 

 7 572 7 329 7 456 

 1 631 1 077 381 

 129,3 123,8 121,0 

 107,8 104,5 102,9 

 277,6 260,9 255,0 

 10 717 9 572 10 190 

Banque de Grande Clientèle 

et Solutions Investisseurs 

        2016    2015 2014 

 20,5 21,7 19,8 

 n/s n/s n/s 

 9 309 9 442 8 726 

 1 803 1 808 1 918 

 152,2 138,0 124,2 

 149,3 134,9 120,6 

 757,1 733,9 744,1 

 15 181 14 660 13 060 
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  2016لبنك سوسيتي جنرال لسنة  واإلفصاح عن المشتقات المالية  عرض القوائم المالية: رابعالمطلب ال

م املالية جدول حسابات أما باقي القوائ) أي كل فروعة عىب املستوى العاملي(ض امليزانية املالية �مع البنكسيتم عر 

 )على الرتتيب 6و 5، 4رقم (امللكية فتعرض يف املالحق جدول تدفقات اخلزينةوجدول التغريات يف حقوقالنتائج ،

املشتقات املالية مث بعدها يتم الرتكيز على  الرتكيز على األدوات املالية بصفة عامة بواليت سنقوم بتحليلها كليا أوال 

  .بصفة خاصة ثانيا

  )املبالغ مبليون أورو( لبنك سزسيتي جنرال عرض الميزانية المجمعة: الفرع األول

 Actif:األصول:الميزانية المجمعة -

(En M FUR) 

  

31.12.2015  31.12.2016 

Caisse et banques centrales  96 186 78 565 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat* Notes 3.1, 3.2 et 3.4 514 715 519 600 

Instruments dérivés de couverture Note 3.2 18 100 16 538 

Actifs financiers disponibles à la vente Notes 3.3 et 3.4 139 404 134 187 

Prêts et créances sur les établissements de crédit Notes 3.5 et 3.9 59 502 71 682 

Prêts et créances sur la clientèle Notes 3.5 et 3.9 426 501 405 252 

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  1 078 2 723 

Actifs financiers détenus jusqU'à l'échéance Note 3.9 3 912 4 044 

Actifs d'impôts Note 6 6 421 7 367 

Autres actifs* Note 4.4 84 756 69 131 

Actifs non courants destinés à être cédés Note 2.5 4 252 171 

Participations dans les entreprises mises en équivalence  1 096 1 352 

Immobilisations corporelles et incorporelles Note 8.4 21 783 19 421 

Écarts d'acquisition Note 2.2 4 535 4 358 

Total  1 382 241 1334 391 
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 Passifالخصوم :الميزانية المجمعة-

(En M EUR) 

    

31.12.201

5 

 

 31.12.2016 

Banques centrales   5 238  6 951 

Passifs financiers à la juste valeur par résultat Notes 3.1, 3.2 et 3.4  455 620  454 981 

Instruments dérivés de couverture Note 3.2  9 594  9 533 

Dettes envers les établissements de crédit Notes 3.6 et 3.9  82 584  95 452 

Dettes envers la clientèle Notes 3.6 et 3.9  421 002  379 631 

Dettes représentées par un titre Notes 3.6 et 3.9  102 202  106 412 

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux   8 460  8 055 

Passifs d'impôts Note 6  1 444  1 571 

Autres passifs Note 4.4  94 212  83 083 

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Note 2.5  3 612   526 

Provisions techniques des entreprises d'assurance Note 4.3  112 777  107 257 

Provisions Note 8.3  5 687  5 218 

Dettes subordonnées   14 103  13 046 

Total dettes  1 316 535 1 271 716 

CAPITAUX PROPRES        

Capitaux propres part du Groupe        

Capital et réserves liées   30 596  29 537 

Réserves consolidées   25 813  23 905 

Résultat de l'exercice   3 874  4 001 

Sous-total   60 283  57 443 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres 
  1 670  1 594 

Sous-total capitaux propres part du Groupe   61 953  59 037 

Participations ne donnant pas le contrôle Note 2.3  3 753  3 638 

Total capitaux propres   65 706  62 675 

Total  1 382 241  133

4 

391 
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مقارنة بسنة  2016مبالغ امليزانية نالحظ ارتفاع يف جمموع األصول واخلصوم لسنة  من خالل :تحليل الميزانية-

  %84مليون اورو ، إىل جانب ذلك نالحظ أن ما نسبته  1382241مليون اورو إىل  1334391فمن   2015

من جمموع األصول هو عبارة عن أصول مالية تتنوع من الطويلة األجل وقصرية األجل واملشتقات املالية وهذا راجع 

ل على أمهية األدوات املالية ، وهذا يدل بطبيعة احلاطبعا إىل طبيعة نشاط البنك فهو مؤسسة مالية يف األساس

ونفس احلال بالنسبة جلانب اخلصوم فااللتزامات املالية تشكل نسبة كبرية من جمموع اخلصوم حوايل .بالنسبة للبنك

مليون أور واىل  4001من  2015مقارنة بسنة  2016منه ، أما بالنسبة لنتيجة الدورة فقد اخنفضت سنة   78%

  .  %21- مليون أورو أي بنسبة اخنفاض 3753

   استخدام البنك للمشتقات الماليةمدى تحليل  :الفرع الثاني

) يسجلها ضمن األصول(البنك باعتباره مؤسسة مالية فانه يستخدم املشتقات املالية حبجم كبري سواء كمقتين  إن 

خارج (املتاجرة منها ما يستخدم للمضاربة أو أخرى، هذا من جهة ومن جهة ) يسجلها ضمن اخلصوم(أو مصدر

  .ومنها ما يستخدم للتغطية) التغطية

  :يف اجلدول املوايل لخصهان:Transaction المشتقات المالية للمضاربة-1

  :يوضح المشتقات المالية للمضاربة)24(رقم الجدول

(En M EUR) Actif 

31.12.2016 

Passif 

 
Actif 

31.12.2015 

Passif 

 

Instruments de taux d'intérêt 125 801 125 848 126 002 124 931 

Instruments de change 27 140 28 325 23 713 24 725 

 Instruments sur actions et indices 18 987 22 878 18 589 20 727 

Instruments sur matières premières 6 485 6 494 12 604 11 690 

Dérivés de crédit 3 902 4 179 7 108 7 265 

Autres instruments financiers à terme  189  914  313  890 

Total 182 504 188 638 188 329 190 228 

  

إىل جانب استخدامه للمشتقات املالية للتغطية فبنك سوسييت جنرال يستخدم املشتقات املالية للمضاربة بغية 

ما يوضحه اجلدول أعاله، وما يالحظ أن استخدمها هو حبجم أكرب مقارنة حتقيق أرباح من ورائها وهو 

أي أكثر   2016للتغطية سنة  18100مليون أورو للمضاربة مقابل  182504باملشتقات املالية للتغطية مبلغ 

مرات،وهو يدخل ضمن سياسة البنك كمؤسسة مالية لتوفري هذا النوع من املنتجات املالية املستحدثة  10ب

 .اغتنام الفرصة ملا تدره هذه املنتجات من أرباح مع مراعاة ما فيها من خماطر قد تكون عالية فيبعض احلاالتو 

وكل  gestion de portefeuille de crédit corporateوهذا كله ضمن ما يسمى بتسيري حمفظة القروض 

دول النتائج وال ميكن تأهيلها لتغطية املشتقات املالية للمضاربة مهما كان نوعها تقيم بالقيمة العادلة يف ج
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خصوم مالية بالقيمة العادلة من /إن املشتقات املالية للمضاربة مسجلة يف امليزانية حتت بند أصول.األصول املالية 

وعليه نتائج املعامالت )  actif/passif financiers à la juste valeur par résultat(خالل النتائج 

  .تسجل يف بند األرباح أو اخلسائر الصافية لألدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل النتائجباملشتقات املالية 

   :ميكن تفصيل املشتقات املالية حسب أنواعها نلخصها يف: المشتقات المالية المستخدمة للتغطية- 2

  يوضح المشتقات المالية للتغطية:)25(الجدول رقم 

(En M EUR) 

Couverture de juste valeur 

31.122016 

Actif 

Passif 
 31.12.2015 

Actif 
Passif 

 

Instruments de taux d'intérêt 17 365 9 289 15 448 9 199 

Instruments de change  45  4  79  4 

Instruments sur actions et indices  1    5   Couverture de flux de trésorerie         
Instruments de taux d'intérêt  584  121  589  135 

Instruments de change  72  179  384  183 

Autres instruments financiers  33    33  12 

Total 18 100 9 594 16 538 9 533 

  

نالحظ من اجلدول أعاله أن البنك يستخدم تقريبا كل أنواع التغطية ضد خمتلف املخاطر ولكن الرتكيز كان على 

املشتقات املالية لتغطية خطر معدل الفائدة حبكم نشاط البنك يف اإلقراض سواء تعلق جبانب األصول إذ تشكل 

  ،%93أو جانب اخلصوم إذ تشكل نسبة  %95بسبة أكثر من 

مع حتضريه واستعداده لتطبيق املعيار  IAS 39املعيار  البنك يطبق معايري احملاسبة الدولية فهو يطبق إنمع العلم 

IFRS9 )وعليه تعاجل املشتقات املالية املؤهلة  للتغطية حماسبيا بإحدى الطرق املتاحة وهي ) كما سنراه الحقا،

االستثمار يف اخلارج،حسب اخلطر املغطى أو أداة التغطية حتوط القيمة العادلة، تدفقات اخلزينة تغطية صايف 

منذ بداية )كشرط من شروط املعيار الدويل(املستخدمة،وعليه فالبنك يقوم بتوثيق عالقات التغطية بصفة مفصلة 

هذه الوثائق تفصل األصل أو اخلصم املايل املشتق، أداة التغطية، اخلطر املغطى ، هدف استخدام أداة التغطية،

  .تغطية،اإلسرتاتيجية املتبعة إلدارة اخلطر وطريقة تقييم األداة املالية املشتقة وقياس فعاليتها للتغطيةال

إن األداة املالية املستخدمة يف التغطية ال بد أن تكون ذات فعالية عالية قبل االعرتاف بتغريات القيمة العادلة له 

ا تتغري مع تغري القيمة العادلة أو تدفقات اخلزينة للمشتق املايل وتدفقات اخلزينة اليت ينتجها،وهذه الفعالية بدوره

،تقاس )حسب نص املعيار( %125و  %80وكذا للبند املغطى ، وعليه التغري املسموح به يكون حمصور بني

 فعالية(فعالية التغطية منذ استخدام األداة املالية املشتقة وتتواصل مع عمرها وذلك كل ثالثي بصفة مستقبلية 

، وتتوقف حماسبة التغطية اذا الفعالية )فعالية معرتف �ا للفرتات املاضية(وسابقة) خمصومة للفرتات املستقبلية

  .أدوات مشتقة للتغطيةاألدوات املالية املشتقة موضحة يف امليزانية حتت بند  إن.خرجت من ا�ال احملصور السابق
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 Macro-Couverture De Juste Valeur جمموعة البنك تطبق كذلك التغطية الكلية بالقيمة العادلة إن

 IAS39كمشروع معيار مستقل مستقبلي واليت تدخل ضمن املعيار   IASBواليت هي حمل تفكري من طرف 

  تخدم البنك هذا النوع من احلايل ، وعليه يس IFRS9غري مدرجة يف املعيار واملعتمد من االحتاد األورويب و السابق 

وهذا لنشاط البنك بالتجزئة ) يتعلق باالقتصاد الكلي(التغطية الكلية لتغطية اخلطر اهليكلي ملعدالت الفائدة 

  :خاصة،واستخدام هذا النوع من التغطية الكلية يسمح بتسهيل

  تسري أصول وخصوم الودائع  إطاراستحقاقية عالقات التحوط بالقيمة العادلة  للتغطية الكلية واحملققة يف

 .ألجل لزبائن البنك

  حتقيق اختبارات الفعالية  املنصوص عليها يف املعيارIAS39 واملتبناة من االحتاد األورويب. 

 املعاجلة احملاسبية ألدوات التغطية الكلية هي نفسها لباقي أدوات التغطية العادية.  

اليت تعاجل حماسبيا بالطرق الثالث املذكورة سابقا تستخدم خاصة أدوات التغطية العادية اليت يستخدمها البنك و  إن

لتغطية خطر سعر الفائدة طويل األجل فيما خيص االقراضات واالقرتاضات ،والسندات ) بنسبة كبرية كما ذكرنا(

  .ذات املعدل الثابت،واألدوات املالية املشتقة املستخدمة يف التغطية هي أساسا مقايضات أسعار الفائدة

  :اجلدول املوايل يفصلها:التدفقات النقدية التي تنتجها األدوات المالية المشتقة بغرض التغطية -3

   يوضح التدفقات النقدية الخاصة بالمشتقات المالية للتغطية:)26(رقم  الجدول

(En M EUR) 

Jusqu'à 

3 mois 

De 3 mois 

à 1 an 

De 1 an 

à 5 ans 

Plus de 

5 ans 

 

31.12.2016 

Flux de trésorerie variables couverts (taux—) 

Transactions futures hautement probables 

174 

44 

505 

95 

862  

115 

5 270 

109 

6 8 

36131 

Autres (change...) 13 - 3  16 

Total flux de trésorerie couverts en Cash Flow Hedge 231 600 980 5 379 7 190 

 
Jusqu'à De 3 mois De 1 an Plus de 31.12.2015 

(En M EUR) 3 mois à 1 an à 5 ans 5 ans  
Flux de trésorerie variables couverts (taux...) 368 890 744 911 2 913 

Transactions futures hautement probables 2 164 178 110 454 

Autres (change...) 1 2 -  3 

Total flux de trésorerie couverts en Cash Flow Hedge 371 1 056 922 1 021 3 370 
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يقدم اجلدول أعاله املبالغ املتوقع حتقيقها حسب تواريخ االستحقاق للتدفقات النقدية واليت هي موضوع عمليات 

 3تغطية تدفقات اخلزينة،وكذا املبالغ احملتمل استخدامها للتغطية يف املستقبل وذلك من خالل فرتات أقل من 

سنوات، ز ما ميكن مالحظته أن أكرب املبالغ  5سنوات و أكثر من  5أشهر إىل سنة ، من سنة إىل 3أشهر، من 

  .مليون أورو 6751مليون أورو من جمموع  5270سنوات، أي مبلغ 5يتوقع حتصيلها يف املدى الطويل  أكثر من 

يوضحها  ):(NOTIONNELS المقايضات المنمطة عقود التزامات البنك في المشتقات المالية من نوع-4

  البنك من عقود المقايضات يوضح التزامات:)27(رقم الجدول

(En M EUR) 

Instruments de taux d'intérêt 

Instruments fermes 

31.12.2016 

 Opérations de Opérations de 

 transaction couverture 

31.12.2015 

 Opérations de Opérations de 

 transaction couverture 

Swaps 7 659 277 425 723 9 464 657 388 205 

Contrats à terme de taux 1 643 107  372 1 401 505  291 

Instruments conditionnels 2 508 569 2 238 2 519 669  542 

Instruments de change           
' Instruments fermes 2 406 365 12 713 2 429 059 9 635 

Instruments conditionnels  899 930    612 156   
Instruments sur actions et indices           

Instruments fermes  81 292    85 632   
Instruments conditionnels 1 803 498   1 806 733  35 

Instruments sur matières premières           
Instruments fermes  151 588  -  183 023   
Instruments conditionnels  49 075    57 682   

Dérivés de crédit  485 505  -  675 181   
Autres instruments financiers à terme  32 041  226  33 260  342 

Total 17 720 247 441 272 19 268 557  399  050 

  

من خالل اجلدول أعاله نالحظ مدى استخدام البنك للمقايضات واليت هي عقود منمطة وتتداول يف أسواق 

، وذلك سواء لتغطية خطر خاصة منظمة كبورصة باريس مثال اليت يعترب البنك مسجال فيها منذ سنوات طويلة 

أسعار األسهم واملؤشرات أو حىت أو تغطية خطر أسعار الصرف أو تغريات ) وهي النسبة األكرب(معدل الفائدة 

على أسعار املواد األولية وأخريا مشتقات تغطية خطر االئتمان من خالل أدوات مالية مشتقة سواء للمضاربة 

هذا لتغطية خطر معدالت الفائدة واليت متثل ) مليون أورو 425723(أو للتغطية ) مليون أورو   7659277(

  .ملالية من طرف جممع البنكالنسبة األكرب الستخدام املشتقات ا
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 وهذا ما :التي تعامل البنك حسب تواريخ استحقاقها)(NOTIONNELSتفصيل عقود المقايضات- 5

  :اجلدول املوايل يوضحه بالتفصيل

  يوضح تفاصيل عقود المقايضات للبنك :)28(الجدول رقم

 Moins de De 3 mois à De 1 à Plus de  

(En M EUR) 3 mois moins de 1 an 5 ans 5 ans 31.12.2016 

Instruments de taux d'intérêt 1 290 563 3 086 161 4 613 613 3 248 949 12 239 286 

Instruments de change 1 583 635 823 150 651 781 260 442 3 319 008 

Instruments sur actions et indices 295 416 1 283 202 262 229 43 943 1 884 790 

Instruments sur matières premières 106 211 58 646 29 572 6 234 200 663 

Dérivés de crédit 38 052 134 167 287 752 25 534 485 505 

Autres instruments financiers à terme 4 772 12 596 14 787 112 32 267 

Total 3 318 649 5 397 922 5 859 734 3 585 214 18 161 519 

  

ما أن عقود املقايضات هي عقود تعاقدية فلها تواريخ استحقاق حمددة واجلدول أعاله يفصل يف مبالغ املقايضات 

  .سنوات 5سنوات وأكثر من  5أشهر إىل سنة ، من سنة إىل 3أشهر ،من  3حسب تواريخ استحقاقها أقل من 

  :اجلدول املوايل يفصلها :تفصيل األصول المالية المتاحة للبيع التي يمتلكها البنك-6

  لمتاحة للبيع التي يمتلكها البنكيوضح تفصيل األصول المالية ا:)29(رقمالجدول 

 31.12.2015 

dont 

 Net dépréciation 

 119 467 (266) 

 12 091 (363) 

31.12.2016 

dont 

(En M EUR) Net dépréciation 

Instruments de dettes 124 747 (257) 

Instruments de capitaux propre') 12 447 (567) 

  
(1) Y compris les OPCVM. 

MOUVEMENTS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE  

(En M EUR) 2016 

Solde au ler janvier 2016 134 187 

Acquisitions 55 665 

Cessions / remboursements" (49 564) 

Variations de périmètre et autres (1 294) 

Gains et pertes sur variations de juste valeur de la période comptabilisés en capitaux propres 926 

Variation des dépréciations sur instruments de dettes comptabilisée en résultat 9 

augmentation (7) 

reprise 10 

autres 5 

Pertes de valeur sur instruments de capitaux propres comptabilisés en résultat (285) 

Variation des créances rattachées (113) 

Différences de change (127) 

Solde au 31 décembre 2016 139 404 
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) سندات(نالحظ من اجلدول أعاله اعتماد البنك على ثالثة أنواع من األدوات املالية املتاحة للبيع أدوات الدين

هلذه  اإلمجايل، كما أن املبلغ األخرىوكذا بعض سندات التوظيف ) أسهم(،أدوات االستثمار يف حقوق امللكية 

 أي بارتفاع قدره) مليون أورو 134187( 2015مقابل سنة ) مليون أورو 139404( 2016األدوات ارتفع سنة 

   . %4حوايل 

احملاسبية لألدوات املالية بصفة عامة واملشتقات املالية بصفة خاصة ختضع لنظام احملاسبة العام  املعاجلة :مالحظة

وهي كما مت توضيحها يف املطلب السابق ، وألنه ال ميكن تتبع العمليات اليومية املتعلقة   PCGالفرنسي 

، مت الرتكيز فقط على القوائم املالية واليت هي خالصة للعمليات )غري متوفرة عرب االنرتنت(باألدوات املالية 

  ).وهي املتوفرة فقط عرب االنرتنت(احملاسبية طيلة السنة

  الخاصة باألدوات الماليةتعامل بنك وسوسيتي جنرال مع معايير المحاسبية الدولية : المطلب الخامس 

بنك سوسييت جنرال هو بنك فرنسي األصل وتوسع يف العديد من الدول يطبق القواعد واملبادئ احملاسبية التالية  إن

  :)5(عند إعداده لقوائمه املالية

واخلاص  19/7/2002واملؤرخ بتاريخ    1606/2002يطبق البنك التنظيم األورويب : المرجع المحاسبي-

وفق  31/12/2016بتطبيق معايري احملاسبة الدولية، وعليه فمجمع البنك يعد قوائمه املالية للسنة املنتهية يف 

  .واملعتمدة من طرف االحتاد األورويب IFRSمتطلبات معايري إعداد التقارير املالية 

،فالنموذج املعتمد هو الشكل من طرف معايري احملاسبة الدولية  بغياب منوذج مقرتح:عرض القوائم المالية-

بتاريخ  2013-04 ، من خالل توجيها�ا حتت رقمالفرنسية  ANCاملقرتح من طرف سلطة املعايري احملاسبية

7/11/2013 .  

، وهذا باعتباره عملة صعبة عاملية،  €هي األورو العملة املستخدمة يف عرض احلسابات ا�معة: عملة العرض-

وعليه القوائم املالية للفروع عرب خمتلف الدول يتم استخدام أسعار الصرف احلقيقية يف تاريخ االقفالبالنسبة 

  .حلسابات امليزانية ، أما حسابات النتائج فيستخدم سعر الصرف املتوسط خالل شهر حتقق تلك احلسابات

ولة ضمن االحتاد األورويب الذي وانتمائه إىل د تنشط يف العديد من الدول ، مؤسسة عامليةحبكم أن البنك - 

  ويتابع باهتمام IAS/IFRSاحملاسبة الدولية  معايرييق طبيفرض على كل املؤسسات املدرجة يف البورصة  ت

فالبنك  2017و 2016كما هو احلال يف   مع االستعداد املسبق لتطبيق املستحدثةالتعديالت اليت حتدث فيها 

  . IAS38  ،IAS19  ،IFRS11  ،IAS1 و IAS 16يستعد لتطبيق عدة تعديالت ختص املعايري 
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كاملعيار   2018وهذا لسنة  بنشرها مؤخرا IASBجانب ذلك فالبنك يستعد لتطبيق املعايري اجلديدة اليت قام  إىل- 

IFRS15  وتعديالت كثرية ختص عدة معايري واملعيارIFRS16  2019لسنة.  

بصفة خاصة فاملعيار اجلديد ) حماسبة التغطية(أما يف خيص األدوات املالية بصفة عامة واملشتقات املالية  - 

IFRS9 البنك بدأ يف التحضري ذلك مسبقا من خالل التحضريات ،1/1/2018 والذي سيدخل حيز التنفيذ يف

كما مت توضيحها (دم العديد من املشتقات املاليةستخاالستباقية لالستعداد لتطبيقه خاصة مع العلم أن البنك ي

، وعليه فالبنك يستعد لتطبيق الطرق اجلديدة اخلاصة بتصنيف وتقييم األدوات املالية ، ومنوذج حساب )فيما سبق

  باستثناء عمليات ،) حماسبة التغطية(ليات التغطية جانب كيفيات معاجلة عم إىلقيمة تدين األدوات املالية اجلديد ،

 IFRS9وهذا حسب متطلبات املعيار اجلديد ، IASBالتغطية الكلية اليت هي كمشروع معيار مستقل من طرف 

  .)9و 8و 7(المالحق بالتفصيل كما توضحه 

من خالل ما سبق كله نالحظ إن البنك يويل أمهية كبرية لألدوات املالية وخاصة املشتقات املالية واليت يستخدمها 

والتغطية من خالل املبالغ الكبرية اليت خيصصها هلا ، وهذا راجع طبعا لطبيعة نشاط البنك وكذا لغرضني املضاربة 

متواجد يف  ، وكما هو معلوم فالبنك) ا�موعة(ملا حققته هذه املنتجات من نتائج اجيابية على نشاط البنك ككل 

ك اليت تعيش انتعاش اقتصادي خاصة ا فيها لتطوير نشاطه ودخوله يف اسواق جديدة خاصة تلفتح فروع بلد 67

  .املصنفة ضمن الدول الناشئة

يزداد توسعا يف  هو حاليا  و  ،)1998حصل على االعتماد سنة(منذ التسعينيات فالبنك متواجد يف اجلزائر أما 

ويقدم خدماته ألكثر من  عامل  1300وكالة على مستوى الوطن ويوظف أكثر من  87( كل الواليات

وحيقق نتائج  ،فتح البنك أول مركز أعمال يف عنابة 2016وسنة  )زبون من النوعني أفراد ومؤسسات  370000

، ولكن ما ميكن  )2016مليار دج سنة  5,6إىل  2015مليار دج سنة  4,4ارتفاع نتائجه الصافية من (مقبولة

حبكم عدم  ض التغطية أو املضاربةاملالية سواء لغر يستخدم �ائيا املشتقات  مالحظته أن بنك سوسييت جنرال ال

تتداول فيها هذا النوع من املنتجات املالية املستحدثة واليت تتطلب شروطا ) بورصة اجلزائر(توفر سوق مال 

) األسهم والسندات(وإمكانيات ال تتوفر عليها بورصة اجلزائر فهي تعاين حىت يف تداول األدوات املالية األساسية 

الذي حتتوي أصوله وخصومه علة ) فرح اجلزائر(قة وهو ما توضحه ميزانية البنك الية املشتفما بالك باملنتجات امل

 10امللحق رقم (عدة أنواع من األصول أو اخلصوم املالية سواء احملتفظ �ا لتاريخ االستحقاق أو املتاحة للبيع 

  .)يوضح ذلك

  



  

دراسة تطبيقية لمحاسبة التغطية وفق معايير المحاسبة الدولية ومحاولة إسقاطها على الجزائر:الرابع الفصل  

 

285  

 

  

  SCFالنظام المالي المحاسبي وفقمحاسبة التغطية لمقترح وضع نموذج محاولة : ثالثالمبحث ال

  

سوف يتم التطرق إىل حاالت تطبيقية يف شكل أمثلة وحناول افرتاضها على شركات تكون مدرجة يف بورصة 

يف حالة ما استخدمت هذه املؤسسات املشتقات املالية مستقبال كمؤسسة ) أي تتداول يف سوق منظم(اجلزائر 

للصناعات  Rouibaلصناعة وتوزيع األدوية تقع بعني أرنات سطيف ،و مؤسسة رويبة   Biopharmبيوفارم

 إعطاءوقبل ذلك سوف حناول .الغذائية باجلزائر العاصمة وذلك سواء يف حالة أدوات مالية أساسية أو مشتقات

تداول مثل هذه  نيةإمكانظرة ولو خمتصرة عن واقع بورصة اجلزائر ونشاطها يف السنة األخرية ألخذ نظرة عن مدى 

  .املنتجات احلديثة يف اجلزائر

  الجزائر وتحليل نشاطهاتقديم بورصة : المطلب األول 

  :)6(شركة تسيير بورصة القيم تقديم:الفرع األول

شارع العقيد عمريوش، اجلزائر العاصمة،  27يف SGBV املعروفة اختصارً قع مقر شركة تسيري بورصة القيم ،ي

دينار جزائري، وقد تأسست مبوجب املرسوم التشريعي  475200000.00وهي شركة ذات أسهم برأس مال قدره 

؛ ومتثل الشركة إطاراً منظماً ومضبوطاً 1997مايو  25وحتقق إجنازها يف  1993مايو  23املؤرخ يف  10-93 رقم

البورصة بصفتهم االحرتافيني لتمكينهم من أداء مهامهم وفقاً للقوانني واألنظمة يف خدمة الوسطاء يف عمليات 

وقد شرعت الشركة، منذ نشأ�ا، يف تنصيب األجهزة التنفيذية والتقنية الالزمة للمعامالت على القيم  ،املعمول �ا

 .املنقولة املقبولة يف البورصة

 :مت تأسيسها مبشاركة كل من :المؤسسون لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة-

 بنك التنمية احمللية: البنوك الوطنيةBDLالبنك اخلارجي اجلزائري ،BEA بنك الفالحة والتنمية ،

، الصندوق الوطين BNA، البنك الوطين اجلزائريCPA، القرض الشعيب اجلزائريBADRالريفية

 CNEP Banque.للتوفري واالحتياط
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 اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمنيالشركة :شركات التأمني الوطنيةCAAR،الشركة املركزية إلعادة التأمني 

CCRالشركة اجلزائرية للتأمني ،SAA،الشركة اجلزائرية للتأميناتCAAT، الصندوق الوطين للتعاضدية

 CNMA الفالحية

 يونيون بنك:البنك اخلاص UB.  

 البنك اخلارجي اجلزائري،  (BDL) احمللية بنك التنمية :المساهمون في شركة تسيير بورصة القيم المنقولة-

(BEA) ،بنك الفالحة والتنمية الريفية (BADR) ،القرض الشعيب اجلزائري (CPA) البنك الوطين اجلزائري 

(BNA) ،الصندوق الوطين للتوفري واالحتياطCNEP).( 

 : باألنشطة التالية تتكفل شركة تسيري بورصة القيم املنقولة:مهام شركة تسيير بورصة القيم المنقولة- 

 .اإلدراج يف بورصة القيم املنقولةالتنظيم الفعلي لعملية  -

 .ارة نظام التداول والتسعريالتنظيم املادي حلصص التداول يف البورصة وإد -

  .نشر املعلومات املتعلقة باملعامالت يف البورصة وإصدار النشرة الرمسية للتسعرية -

  (COSOB) جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إشرافويتم تنفيذ مهام الشركة حتت 

من قرار شركة تسيري بورصة القيم املنقولة  15مت تنصيب جلنة التداول املنصوص عليها يف املادة : لجنة التداول-

أبريل  16املتضمن قواعد تسيري حصص التداول، ابتداًء من حصة التداول املنعقدة يف يوم  SGBV/02/ 98 رقــم

 �19لس إدارة شركة تسيري بورصة القيم املنقولة املنعقد بتاريخ  )1(وُشّكلت جلنة التداول وفقاً للقرار رقم .2001

وتضم هذه اللجنة ثالثة أعضاء على األقل أو عدد فردي من األعضاء يعينهم جملس إدارة شركة ،2001مارس 

وأعضاء من الشركة وكذا العاملني ت البورصة،طاء يف عملياويتم اختيارهم من بني الوس. تسيري بورصة القيم املنقولة

وجيوز تعيني ممثلني اثنني يف اللجنة من نفس البنك الوسيط يف ". مسؤويل قاعة التداول"فيها، وهو حيملون صفة 

وميكن للمشرف التابع للجنة ،عمليات البورصة، ولكن هذا البنك الوسيط لن يكون له احلق إال يف صوت واحد

  عمليات البورصة ومراقبتها، بناء على طلبه، أن يشارك بصفة مراقب يف اجتماعات اللجنة تنظيم
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تسيير وتنظيم عمليات البورصة يوضح الهيكل التنظيمي لمؤسسة):16(الشكل رقم: الهيكل التنظيمي-

  

 .الدينتتضمن التسعرية الرمسية لبورصة القيم املنقولة سوقاً لسندات رأس املال وسوقاً لسندات 

  :تتكون سوق سندات رأس املال من- 1

شركات ُمدرجة يف تسعرية السوق ) 05(ويوجد حالياً مخسة . املوجهة للشركات الكربى: السوق الرئيسية- 

  : الرئيسية، وهي

 الناشط يف القطاع الصيدالين: جممع صيدال 

  الناشطة يف قطاع السياحة،: مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي 

  الناشطة يف قطاع التأمينات،: للتأمينات أليانس 

   الناشطة يف قطاع الصناعات الغذائية: رويبة -سي ا–أن، 

  الناشطة يف القطاع الصيدالين: مؤسسة بيوفارم.  

وسوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة املخصصة للشركات الصغرية واملتوسطة، وقد مت إنشاء هذه السوق يف سنة 

واملتّمم  ،املعّدل2012يناير  12املؤرخ يف  01-12نظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقممبوجب نظام جلنة ت 2012

صادر يف اجلريدة (املتعّلق بالّنظام العام لبورصة القيم املنقولة 1997نوفمرب  18املؤرخ يف  03-97للّنظام رقم 

 ).2012يوليو  15بتاريخ  41الرمسية رقم 
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الصغرية واملتوسطة عند انطالقتها مصدراً بديالً للحصول على رؤوس  وميكن هلذه السوق أن توفر للمؤسسات

أموال ما يتيح فرصة ممتازة للنمو بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل توفري سوق ُحمكمة التنظيم 

 .للمستثمرين من أجل توظيف استثمارا�م

 :تتكون سوق سندات الدين من- 2

 .ا الشركات ذات األسهم واهليئات احلكومية والدولةسوق سندات الدين اليت تصدره -

. املخصصة للسندات اليت تصدرها اخلزينة العمومية اجلزائرية (OAT) وسوق كتل سندات اخلزينة العمومية -

سند للخزينة العمومية مدرجة يف التسعرية بإمجايل قريب  25وحتصي حالياً  2008وتأسست هذه السوق يف سنة 

 15و  10و  7ويتم التداول على سندات اخلزينة، اليت تتنوع فرتات إستحقاقها بني ،نار جزائريمليار دي 400من 

" املتخصصني يف قيم اخلزينة"عاماً، من خالل الوسطاء يف عمليات البورصة وشركات التأمني اليت حتوز صفة 

 .مبعدل مخس حصص يف األسبوع

  التسعيرة الرسمية لبورصة القيم يوضح): 17(رقم ويمثل الشكل 

  

ت شركة تسيري بورصة القيم ختضع حصص تداول القيم املنقولة يف السوق املالية اجلزائرية لقرارا:قواعد التداول-  

  : طر عملهاؤ اليت ت

 املتضمن قواعد تسيري  02/1999قرار شركة تسيري بورصة القيم رقم : قواعد التداول يف السوق الرئيسية

 .التداول يف بورصة القيم املعدل واملتممحصص 

  املتضمن  01/2012قرار شركة تسيري بورصة القيم رقم : قواعد التداول يف سوق سندات اخلزينة العمومية

 .) قواعد تداول سندات اخلزينة يف بورصة اجلزائر
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  01/2012قرار شركة تسيري بورصة القيم رقم : قواعد التداول يف سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

   املتضمن قواعد تداول السندات يف سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة ببورصة اجلزائر

 البورصة من مبجرد استالم األمر من قبل الوسيط يف عمليات البورصة، يتم تقدميه إىل:مواقيت و طريقة التسعير-

 11:00إىل  9:30تقام حصص البورصة يف مقصورة التداول بالبورصة يومي االثنني واألربعاء من ،أجل تنفيذه

وتتم عمليات  ةومن األحد إىل اخلميس بالنسبة لسندات اخلزينة العموميبالنسبة لألسهم وسندات الشركات،

ويتمّثل نظام التسعري الثابت  للتسعري بطريقة التسعري الثابتالتبادل بشكل أوتوماتيكي من خالل نظام إلكرتوين 

يف تطبيق سعر واحد على مجيع املعامالت اليت ُجترى بالنسبة لكل سند خالل حصة التداول، ويتيح هذا النوع من 

  :التسعري

 ،تضخيم حجم السندات املتبادلة 

  ،تقليص اختالل التوازن من جهة املشرتي أو البائع 

   تقلبات األسعار مقارنة مع سعر اإلغالق يف آخر حصة للبورصةتقليص. 

. السنداتأو /راء على عدد كبري من األسهم ويف ختام احلصة، يتم إجراء عمليات الكتل اليت متثل أوامر البيع والش

  .وينبغي أن تتم هذه املعامالت وفقاً للسعر احملدد يف السوق

  :الشكل املوايل يف وميكن تلخيص مسار حصة التداول

  يوضح مسار حصة التداول في البورصة:)18(الشكل رقم 
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تعترب سوق البورصة اجلزائرية سوقاً فورية، وهو ما يعين أن املشرتي جيب أن يدفع على : نظام التسوية و التسليم-

املتعلقة بأمر البيع الذي الفور املبالغ املقابلة ألمر الشراء الذي أصدره كما جيب على البائع أن يسلم السندات 

وبعد إقفال احلصة، تقوم شركة تسيري بورصة القيم املنقولة بنشر نتائج احلصة يف مقصورة التداول، وعلى .أجراه

بعد تنفيذ األمر، يتم نقل ملكية .شاشات التلفزيون وعلى موقعها على االنرتنت من أجل إطالع اجلمهور عليها

ويتم إجراء العملتني بشكل متزامن عرب نظام اجلزائرية للتسوية بعد . املشرتاة السندات املباعة وتسوية السندات

 .بالنسبة لسندات اخلزينة العمومية) 1+يوم(بالنسبة للقيم املنقولة ويوم واحد ) 3+يوم(ثالثة أيّام 

صارت ُتسّجل يف  إذ. ومنذ تنصيب نظام اجلزائرية للتسوية مت التخلي عن التعامل الورقي بالنسبة للقيم املنقولة

 . ( TCC) حمافظي السندات- حسابات السندات وتُدار من قبل ماسكي احلسابات

من املهم اإلشارة إىل أن الوسطاء يف عمليات البورصة ملزمون بالتأكد من أن أصحاب األوامر ميلكون السندات 

السندات خالل اآلجال احملددة، يُعلن ويف حالة عدم تسليم . أو األموال لتغطية العملية اليت يرغبون يف إجراءها

وميكن لشركة تسيري بورصة القيم املنقولة، يف هذه احلالة، أن . الوسيط يف عمليات البورصة متخلفًا عن التسليم

  .تقوم بإعادة شراء السندات اليت مل يتم تسليمها يف السوق

 بورصةأو بيع السندات في ال/ عملية اقتناء و يوضح):19(رقمالشكل البياني 
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 :كما يلي  األسواقخمتلف أنواع وذلك داخل :  شروط القبول-

 :السوق الرسمي-

 جيب أن تكون الشركة منظمًة قانونياً على شكل شركة ذات أسهم (SPA) 

  ؛)دينار جزائري 5000000(أن يكون لديها رأس مال مدفوع بقيمة دنيا تساوي مخسة ماليني دينار 

   املالية املعتمدة للسنوات املالية الثالثة السابقة للسنة اليت مت فيها تقدمي أن تكون قد نشرت الكشوف

 طلب القبول؛

  أن تقدم تقريراً تقييمياً ألصوهلا يُعّده عضو يف اهليئة الوطنية للخرباء احملاسبني، من غري حمافظ حسابات

 يكون عضواً يف هذه األخرية؛الشركة، أو أي خبري آخر حبيث تعرتف اللجنة بتقريره التقييمي، على أن ال 

 أن تكون قد حققت أرباحاً خالل السنة السابقة لطلب القبول، ما مل تعفيها اللجنة من هذا الشرط؛ 

  جيب على الشركة إحاطة اللجنة بكل عمليات التحويل أو البيع اليت طرأت على عناصر من األصول قبل

 عملية اإلدراج؛

 سابات تكون حمل تقدير من قبل حمافظ احلسابات يف تقريره عن إثبات وجود هيئة داخلية ملراجعة احل

 .الرقابة الداخلية للشركة

  وإن مل يوجد ذلك، فيجب على الشركة املبادرة إىل تنصيب مثل هذه اهليئة خالل السنة املالية التالية

 لقبول سندا�ا يف البورصة؛

 ضمان التكّفل بعمليات حتويل السندات؛ 

  ى بني املسامهني واملؤسسة؛تسوية النزاعات الكرب 

 العمل على االمتثال لشروط الكشف عن املعلومات. 

  على األقل من رأس مال الشركة، يف موعد ال  ٪20الطرح لالكتتاب العام سندات رأس املال مبا ميثل

 .يتجاوز يوم اإلدراج

  مسامها كحد أدىن،  )150(ينبغي أن توزع سندات رأس املال املطروحة لالكتتاب العام على مائة ومخسني

  .يف موعد ال يتجاوز تاريخ اإلدراج

سندات رأمسال و السندات املسامهة  إىلتعترب سندات االستحقاق و السندات القابلة للتحويل :سوق السندات-

باستثناء سندات اخلزينة اليت تقبل بقوة القانون ،أو أي وصل آخر خيول احلق يف سندات رأس املال كسندات دين

قل خلمسمائة تداول يف البورصة مساويا على األيكون سعر السندات الدين اليت طلب بشأ�ا القبول بالجيب أن 

      .دراجاإلو ذلك يوم ) دج 500.000.000( مليون دينار
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تعترب شروط اإلدراج يف السوق الرئيسية صارمة نوعاً ما و و عادة ال متلك :سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة- 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة و عادة الشروط الالزمة لتلبيتها، هلذا أُدرجت بعض التعديالت التنظيمية خالل سنة 

 :على تلك الشروط حيث متّيزت بتخفيفها، فصارت املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملزمة بأن 2012

  اً مرافقاً سنوات، مستشار ) 05(تكون على شكل شركة ذات أسهم، وينبغي هلا أن تعّني، ملدة مخس

 .''مرقي البورصة"يسمى 

   كحد أدىن يوم اإلدراج يف البورصة ؛  ٪10تفتح رأمساهلا بنسبة 

  50( تطرح لالكتتاب العام سندات رأس املال الّتابعة هلا، حبيث تُوزَّع على ما ال يقل عن مخسني (

 مستثمرين من املؤسسات يوم اإلدراج ؛) 03(مسامهاً أو ثالثة 

   تنشر كشوفها املالية املصّدقة للعامني املاضيني، ما مل تعفها جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من

ج وأما شروط األرباح واحلد األدىن لرأس املال فليست مفروضة على الّشركة اليت تطلب اإلدرا . هذا الشرط

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك دون اإلخالل بأحكام القانون التجاري املتعلقة بالشركات يف سوق 

وإىل ذلك، ال تنطبق هذه الّشروط على الّشركة اليت ،ذات األسهم اليت تقوم بالّلجوء العلين إىل االدخار

 .تكون قيد اإلنشاء من خالل عملية الّلجوء العلين إىل االدخار

هي اهليئات املكلفة بالّتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة، البنوك واملؤسسات املالية : المستثمرون المؤّسساتيون-

  .وشركات التأمني وصناديق االستثمار واملؤسسات املسّرية لألصول

 :إدراج املؤسسة يف البورصة العديد من املزايا مينح: مزايا اإلدراج-

  مهما كانت طبيعة طموحات الشركة، مثل إطالق مشاريع تنموية  :رفع رأس املال و تعزيز األموال اخلاصة

 ...وأيضا زيادة أو حتسني قدر�ا اإلنتاجية وختفيض ديو�ا ... ) إنشاء فرع هلا، أو شراء مؤسسة (كربى 

 .فإن البورصة تشكل يف هذا الشأن مصدر متويل بديل وال ينضب

 جيب على الشركة تنويع مصادرها للتمويل بفضل البورصة اليت تتيح هلا الفرصة :ر التمويلتنويع مصاد

لذلك من خالل ا�موعة الواسعة من املنتجات اليت تقدمها للمستثمرين مع محاية املسامهني األصليني 

ألموال اخلاصة وبالتايل، ميكن للشركة، ما إن يتم إدراجها يف البورصة، من التزود يف السوق با. للشركة

 واألموال املقرتضة اليت حتتاجها

 تسهل عملية اإلدراج يف البورصة دخول مسامهني جدد قد حتتاجهم الشركة خالل :توسيع نطاق املسامهني

وهي تسمح أيضاً باخلروج من رأس مال الشركة حىت ولو مل يستطع املسامهون . سعيها لتطوير أعماهلا

 .سهمهماآلخرون أو مل يرغبوا يف شراء أ
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 تسمح عملية إدراج الشركة يف البورصة بتعزيز مسعتها و شهر�ا وتعزيز مصداقيتها لدى :تعزيز الشهرة

 .شركائها على املستويني الوطين والدويل

 :وباإلضافة إىل الفوائد املباشرة لإلدراج يف البورصة، تتيح هذه العملية عدة إمكانيات، نذكر منها

 فالشركة اليت تندرج يف البورصة ختصص، بشكل عام، جزًءا من العملية ملوظفيها : تثمني املوارد البشرية

 .وهذا النظام التحفيزي يسمح بتعبئة وحتفيز املوارد البشرية ،ومتنحهم الفرصة ليصبحوا من املسامهني فيها

 الشركة، وال  تسهل عملية اإلدراج يف البورصة أيضا استدامة:حتقيق استدامة الشركات ومراقبتها االحتياطية

سيما يف حالة الشركات العائلية أل�ا تتجّنب أي انقسام أو حل بعد رحيل أو وفاة أحد املسامهني 

كما تضمن املراقبة االحتياطية للشركة من خالل توزيع حصة من رأس املال أو اللجوء إىل ،الكبار

 .استخدام املنتجات املالية املناسبة

  تحوكمة الشركا" التغيري يف نظام ".  

وتنطوي على حنو أوسع، . تفرض عملية اإلدراج يف البورصة احلد األدىن من املوثوقية والشفافية يف حسابات الشركة

وهذا ما يؤدي إىل إنشاء نظام . على جهد للتواصل املايل املوجه حنو املستثمرين اخلارجيني الفعليني أو احملتملني

 .ة الداخلية واالحرتافية للهيئات اإلدارية والتسيرييةحديث من أجل حتقيق الرقاب" حوكمة للشركات "

 :البورصة ثالث مراحل مهمة هي  تتضمن عملية اإلدراج يف: عملية اإلدراج في البورصة-

البورصة واخلطوة األوىل اليت جيب أن يتبعها  رحلة اليت تسبق عملية اإلدراج يفهي امل :مرحلة ما قبل اإلدراج.1

صدر، مهما كان شكله، قبل عملية اإلدراج
ُ
 :وتتضمن املراحل التالية. امل

  تعترب اجلمعية العامة االستثنائية للشركة اجلهة الوحيدة املخولة بإصدار قرار القيام :القرار بإجراء العملية

ميكنها أن تفّوض �لس اإلدارة أو جملس اإلدارة اجلماعية بإحدى عمليات اللجوء العلين لالدخار، وال 

 .إالّ الصالحيات اليت متكنهما من تفعيل هذه العملية

 إن إدراج أي شركة يف البورصة يقتضي فحصها الدقيق على املستوى :اإلعداد القانوين للشركة واألسهم

 النظام األساسي والشكل القانوين وهيكل القانوين، وذلك ألّن الشركة كثرياً ما تُلَزم بإجراء تغيريات يف

 .رأس املال لتلبية متطلبات القبول يف التسعرية
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 جيب على الشركة أن تسعى لتقييم أصوهلا من خالل عضو يف اهليئة الوطنية للخرباء :تقييم الشركة

 يكون احملاسبني، من غري حمافظ حسابات الشركة، أو أي خبري آخر تعرتف اللجنة بتقييمه، على أن ال

 .عضواً يف هذه األخرية

 .ويُعتمد على هذا التقييم يف حتديد أسعار بيع أو إصدار األسهم

   اختيار الوسيط يف عمليات البورصة املرافق أو مرقي البورصة بالنسبة للمؤسسات الصغرية

وتتمّثل مهامه يف ينبغي على الشركة أن ختتار هلا وسيطاً يف عمليات البورصة قائداً للفريق، :واملتوسطة

ويتعاون الوسيط يف عمليات ،مساعد�ا ومرافقتها وتقدمي املشورة هلا عرب مجيع مراحل عملية اإلدخال

البورصة قائد الفريق مع الوسطاء يف عمليات البورصة اآلخرين من أجل حتسني فرص توظيف السندات، 

من خالل استغالل شبكة من الوكاالت  فيشكلون معاً نقابة التوظيف اليت تتيح انتشاراً أوسع للسندات

وأما بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فينبغي هلا أن تقوم بتعيني مستشار مرافق يدعى مرقي .البنكية

سنوات، حبيث يكلف مبساعد�ا يف إصدار سندا�ا واإلعداد لعملية ) 05(البورصة، وذلك ملدة مخس 

 ا القانونية والتنظيمية فيما خيص اإلفصاح عن املعلوماتالقبول وضمان إيفائها الدائم بالتزاما�

  لدى جلنة تنظيم " مذكرة إعالمية"جيب على الشركة تقدمي مشروع :إعداد مشروع املذكرة اإلعالمية

واليت تتضمن كافة التفاصيل ذات الصلة بأنشطة الشركة ووضعها  COSOB عمليات البورصة ومراقبتها

 ) .... العدد، السعر، الشكل القانوين(ئص السندات املصدرة املايل وإسرتاتيجيتها وخصا

  ما هو حمدد يف تعليمة جلنة تنظيمجيب أن حيتوي ملف طلب القبول، ك:إيداع ملف طلب القبول 

واملتعلقة بقبول القيم املنقولة للتداول يف 1998أبريل  30املؤرخة يف  98/01عمليات البورصة ومراقبتها رقم 

 :البورصة، على

 مشروع املذكرة اإلعالمية؛  -لة اليت قررت أو صّرحت باإلصدار؛حمضر اجلهة املخو  -طلب القبول؛  -

 معلومات اقتصادية ومالية؛  -معلومات عن التمويل؛  - معلومات عامة عن اجلهة املصدرة؛ -مشروع الدليل؛  -

  .تقرير تقييمي لعملية إصدار األسهم-  الوثائق القانونية؛ -

واليت  COSOB لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها" مذكرة إعالمية"لشركة تقدمي مشروع وجيب على ا

تتضمن كافة التفاصيل ذات الصلة بأنشطة الشركة ووضعها املايل وإسرتاتيجيتها وخصائص السندات املصدرة 

 )..... العدد، السعر، الشكل القانوين(
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 لدراسة امللف، وبناء عليه)  02( متلك جلنة أجل شهرين اثنني:قبتهاتأشرية جلنة تنظيم عمليات البورصة مرا -

 متنح أو ترفض منح التأشرية

قبل إجراء عملية اإلدراج يف البورصة، يتعني على الشركة االنضمام إىل املؤمتن :االنضمام إىل املؤمتن املركزي -

 .لغ القرض يف حالة إصدار سنداتاملركزي من أجل تسجيل رأس ماهلا بأكمله يف حالة إصدار أسهم أو مب

سعياً إلجناح عملية توظيف السندات، تقوم اجلهة املصدرة بإطالق محلة تسويقية من خالل :محلة التسويق -

وتوزيع الدالئل واملذكرات اإلعالمية عرب كامل شبكة ... ) اإلذاعة والتلفزيون والصحف (وسائل اإلعالم املختلفة 

 .نقابة التوظيف

إذ يقوم املستثمرون بتقدمي أوامر الشراء اخلاصة �م . يتم البيع عموماً من خالل الشبكة املصرفية:السنداتبيع  -

 .مباشرة لدى البنوك، األعضاء يف نقابة التوظيف، من خالل إيداع مبلغ ميثل مقابل قيمة عدد األسهم املطلوبة

يتم اإلعالن بأّن العرض إجيايب وتُنشر نتائج العملية يف حال استيفاء شروط اإلدراج يف التسعرية، :كشف النتائج -

 .وإذا حدث العكس، فيتم رفض إدراج السند يف التسعرية .للجمهور

أيام من أيام ) 3(يقوم املؤمتن املركزي على السندات بتسوية العملية، وذلك يف غضون ثالثة :تسوية العملية -

  .جالعمل ابتداًء من تاريخ كشف النتائ

وهذه هي املرحلة اليت يبدأ فيها قيد السند يف التسعرية، وذلك بعد أن حتصل الشركة على إذن :اإلدراجمرحلة  .2

  .من جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للقيام بدخوهلا الفعلي للبورصة) قرار القبول(

التسعري األوىل للسند وسعر  تنشر شركة تسيري بورصة القيم إعالناً يف النشرة الرمسية للتسعرية ويوضح تاريخ حصة

 .إدخال السندكما تنشر شركة تسيري بورصة القيم نتائج حصة التسعرية األوىل للجمهور يف النشرة الرمسية للتسعرية

وهذه هي اخلطوة اليت تأيت مباشرة بعد حصة التسعرية األوىل للسند يف البورصة : مرحلة ما بعد اإلدراج .3

 .وتغّرياته يف السوق

 .ُيسمح للشركات، من أجل ضبط أسعار األسهم، بشراء أسهمها اخلاصة مبوجب عقد السيولة:السيولةعقد  -

ويتم توقيع العقد بني الشركة والوسيط يف عمليات البورصة؛ والغرض منه هو حتديد الشروط اليت يتصرف مبوجبها 

 .وانتظام تسعري�االوسيط نيابة عن اجلهة املصدرة يف السوق يف سبيل تعزيز سيولة السندات، 

ما إن يتّم تسعرية السند يف البورصة حّىت ُتصبح اجلهة املصدرة ُملزمة بإطالع اجلمهور بأي تغيري :نشر املعلومات -

 .أو حدث هام من شأنه، إن كان معروفاً، التأثري بشكل كبري على سعر السندات
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الية السنوية والفصلية، وكذا إيداعها لدى جلنة ويتعني عليها أيضاً إطالع اجلمهور بتقارير التسيري والكشوف امل

 .و اجلباية السندات تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة تسيري بورصة القيم واملؤمتن املركزي على تكلفة

  :تنطوي عملية اإلدراج يف البورصة على مصاريف يتغري مبلغها تبعاً ل

  .حجم اجلهد املبذول يف االتصاالت املالية -لسوق املختارة؛ أسلوب اإلدراج يف البورصة وا -حجم العملية؛  -

  :وهي تشمل

الرسوم املدفوعة للمتدخلني يف البورصة وهم جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وشركة تسيري بورصة القيم  -

 ل أدناه،املنقولة واملؤمتن املركزي والوسيط يف عمليات البورصة قائد الفريق، وهي ملخصة يف اجلدو 

 عموالت وأتعاب املرافقة والتوظيف واالستشارات املالية والقانونية، -

 مصاريف اإلشهار واالتصال -

 مصاريف تسجيل السند يف التسعرية  

 دينار جزائري 400000...................التسجيل األويل •

 دينار جزائري 100000.................التسجيل اإلضايف •

  دينار جزائري 100000....................ديلاستبدال وتع •

 دينار جزائري بالنسبة للسندات 30000و دينار جزائري بالنسبة لألسهم 200000 مصاريف البقاء يف التسعرية

  مصاريف تنظيم العرض العلين للشراء 

 دينار جزائري 1000000: ........................... اجلزء الثابت •

 .أمر تتم معاجلته 1000دينار جزائري لكل حصة متكّونة من  100000...................: اجلزء املتغري •

تقّدر نسبة املصاريف ب  املؤمتن املركزي على السندات مصاريف االنضمام إىل املؤمتن املركزي على السندات

جزائري واحلد األقصى دينار  20000من رأس املال االجتماعي،يكون احلد األدىن لألموال احملّصلة هو ٪ 0.01

الوسيط يف عمليات البورصة قائد الفريق مصاريف تتعلق باخلدمات اليت يقدمها .دينار جزائري 200000هو 

رافق والبنوك األخرى اليت تشّكل نقابة التوظيف 
ُ
 ).جلنة التوظيف(الوسيط يف عمليات البورصة امل
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 : 2010 املتضّمن قانون املالية لسنة  2009ديسمرب سنة 30املؤرّخ يف  09 - 09وفقاً للقانون رقم :الجباية- 

تــعـفى من الـضـريـبــة عـلى الـدخل اإلجـمـالـي أو الـضـريـبـة عـلى أربــاح الـشـركـات وفـوائض القيمة الناجتة  « 32املـادة 

تعفى من حقوق التسجيل  ،عن التنازل عن األسهم واألوراق املاثلة احملققة يف إطار عملية الدخول للبورصة

 » .العمليات املتعلقة بالدخول للبورصة

 «66ةاملاد:: 2014 املتضّمن قانون املالية لسنة  2013ديسمرب سنة  30املؤرّخ يف  08 - 13 وفقًا للقانون رقم

أرباح الـشـركات من تـخفـيض علـى الضـريبة عـلى  rتـستـفيـد الشـركات الـيت تسـعر أسـهمـها الـعاديـة يف البـورصة

  ».2014 يناير سنة 1،وذلك ابـتداء من سـنوات) 5(ملـدة مخس  يـساوي مـعدل فـتح رأسـمالـها فـي البـورصة

 73املادة : : 2015املتضّمن قانون املالية لسنة 2014ديسمرب سنة  30املؤرّخ يف  10 - 14وفقًا للقانون رقم 

  املالية واملتضمن قانون 2002ديسمربسنة 24يف املؤرخ 11-02رقم القانون من 63تعدألحكاماملادة:"

 قانون و املتضمن 2013سنة  ديسمرب 30املؤرخ يف 08-  13 من القانون رقم  67   املعدلة مبوجب املادة لسنة

أو الضريبة على أرباح  اإلمجايلتعفى من الضريبة على الدخل    63  املادة  : يأيت كما وحترر 2014املاليةلسنة

ة الناجتة عن عمليات التنازل عن االلتزامات والسندات املاثلة واألوراق املاثل  نواتج و فوائض القيمة   الشركات،

 يف حىت تغيري بدون( .....2013سنة  يناير أول من سنوات ابتداء (5 ) مخس ملدةللخزينة املسعرة يف البورصة 

 أو الضريبة على أرباح الشركات نواتج و فوائض القيمة اإلمجايلتعفى من الضريبة على الدخل .)املنقولة القيم

الناجتة عن عمليات التنازل عن االلتزامات والسندات املاثلة واألوراق املاثلة للخزينة املسعرة يف البورصة أو املتداولة 

سنوات والصادرة خالل ) 5( فرتة مخس  سنوات والصادرة خالل) 5( يف سوق منظمة ألجل أدىن يقدر خبمس 

  .هذه املرحلة) بدون تغيري حىت( 2013سنوات ابتداء من أول يناير سنة ) 5( فرتة مخس 
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  2017تقييم نشاط البورصة لغاية : الفرع الثاني 

من خالل العرض السابق لبورصة اجلزائر تتجلى حمدودية األداء ، ونقص املتدخلني ، وميكن حتديد معوقات بورصة 

  :اجلزائر اليت حتول دون حتقيق الفعالية يف متويل االقتصاد فيما يلي 

  :)7(تتمثل يف العوائق التالية :العوائق التي تواجهها بورصة الجزائر-1

  : وتتمثل هذه العوائق يف :  العوائق السياسية

  .عدم االستقرار السياسي ، و غياب امن األشخاص و ممتلكا�م - 

و هو مليار، 35بورصات الدول العربية جمتمعة اليت تسجل رمسلة ال تتعدى دية النشاط يف بورصة اجلزائر ، و حمدو - 

حيث وصلت الرمسلة البورصية سنغافورة ، أومقارنة بتايوان هامشية وحمدودية هذه البورصات ، مؤشر يدل على

  . مليار دوالر على التوايل 49مليار دوالر و 101مبا مقداره  1992لديها سنة 

  : تتمثل العوائق االقتصادية يف  :العوائق االقتصادية 

جز الوضعية الصعبة للمؤسسات اجلزائرية اليت عرفت اختالالت يف تواز�ا على مستوى هيكلها املايل بسبب ع- 

حيث تعترب املر دودية شرطا أساسيا  فراد على شراء أسهم هذه املؤسساتامليزانية ، وهذا الوضع ال يشجع األ

  . جلذب املدخرات و توجيهها حنو األصول املالية 

جمموعة من  ية ، كما أن هناكضعف القدرة الشرائية لدى مجهور املواطنني ، و بالتايل قلة املدخرات الفرد- 

  .        معدل التضخم ، معدل الفائدة : املؤشرات ال تشجع األفراد على استثمار مدخرا�م يف السوق املالية مثل 

ضعف البنية االقتصادية من حيث اإلنتاج و النوعية و املنافسة، و غياب التنويع يف احملافظ املالية بالقدر الكايف، - 

  . ية باإلضافة إىل غياب الكفاءة املال

قلة املؤسسات املدرجة يف البورصة و املهيمن عليها من طرف القطاع العام ، و اجتاهات املؤسسات حنو السوق - 

  .املوازية نتيجة السياسات اجلبائية 

ضعف الثقافة  ح مشروع بورصة القيم ،إضافة إىلغياب البيانات عن أداء الشركات يعد من العوامل املعرقلة لنجا - 

  .القدرة على مواجهة املنافسني ح برفع األرباح و خفض التكاليف،و اسرتاتيجيات التسويق اليت تسمالتفسريية ،و 
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  : و تتمثل يف  :عوائق التشريعيةال

الراغبة يف القيد  ملصرفية ، حيث يتعني على الشركةعدم مالءمة التشريعات القانونية للمؤسسات االقتصادية أو ا- 

وجيب أن توزع  دج 100.000.000أسهم ، وان يكون رأمساهلا أكثر من   يف البورصة أن تأخذ شكل شركات

  . مساهم 300أسهمها على اجلمهور مبا ال يقل عن 

عدم قبول و  من بني الشروط األخرى لقيد املؤسسات يف البورصة ، هو أن يقتصر الدخول للمؤسسات الناجحة- 

  . املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

  وتتمثل يف:  اجتماعية وثقافية العوائق

يعد العامل الديين من عوائق قيام بورصة ، حيث يعترب توظيف االدخارات يف أوراق مالية على   شكل  سندات - 

  .مبثابة ربا ، وهو حمرم شرعا مما حيجم أصحاب الفوائض على شراء السندات 

وعمل البنوك واملؤسسات املالية بدليل قيام األفراد غياب ثقافة بورصية لدى ا�تمع حول آليات التوظيف املايل، - 

  .حبفظ مدخرا�م يف الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط دون اهتمام بالبورصة

  )8(وتحليلها 2016-2015-2014إحصائيات نشاط البورصة لسنوات  -2

   :2014إحصائيات -

القيمة (العمليات املنجزةمن خالل عدد ):IOB(حول نشاط الوسطاء املعتمدين لدى البورصة إحصائيات- 

الحظ أن أغلب الوسطاء هم بنوك عمومية ماعدا البنك حيث ن، كما هو موضح يف اجلدول أدناه) والعدد

من حجم  %10,67من حجم عمليات الشراء و  %2,92الذي تعامل بنسبة  BNB Paribasاألجنيب 

من قيمة معامالت  %42,10الذي حقق  BEAمعامالت البيع ، ولكن السيطرة هي للبنك اخلارجي اجلزائري

  ).دج98949780(من قيمة معامالت البيع %66,43و ) دج62707665(الشراء
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  2014يوضح حجم وقيمة التعامالت لبورصة الجزائر لسنة ): 30(الجدول رقم

  :بالنسبة لالسهم.أ

  واليت مل يشهد فيها أية تغيري يف عمليات إصدار والذي خيص مقصورة األسهم :السوق األولي-1

، ، صيدال ، رويبة وأليانس للتأمينات  يوراسة املسجلة فندق األأسهم رأس املال حيث بقيت املؤسسات السابق

أما فيما خيص السندات جلنة مراقبة عمليات البورصة أصدرت ترخيص واحد لطرح اكتتاب يف القرض السندي 

،يف إطار تنويع مصادر متويله واملوجهة لتمويل مشاريع الدولة ، مببلغ )FNI(لصاحل الصندوق الوطين لالستثمار

، سنوات  10على الرتتيب تسدد على مدة  %5و  %4شرحيتني مبعدلني  إىل مليار دج مقسمة 160إمجايل 

،وسند سونلغاز استحق  2016سند دحلي تاريخ االستحقاق : نه هناك سندين فقط بقيا مسجلني ويسجل أ

يف انتظار أن يعرف هذا النوع من التمويل دفعة جديدة يف األشهر القادمة من خالل توجيهات .2014يف ماي 

وقد بلغ حجم التداول يف السندات سواء .ت العمومية يف إطار تنويع مصادر التمويل لالقتصاد الوطينالسلطا

أي  2013مليار دج �اية  58,21مقابل  2014مليار دج �اية ديسمرب  18,91داخل البورصة أو خارجها 

، وعليه تبقى  2014وهذا بسبب وصول سندات سونلغاز إىل آخر تاريخ الستحقاقها ماي  %67اخنفاض ب

 .2013مليار دج سنة  32,36ملياردج مقابل   2,36مسجلة يف البورصة بندات بقيمة 

 

  

 

IOB 

  

ACHAT 

  

VENTE 

 

ACHAT (%) 

  

VENTE (%) 

 

         

            Valeur    valeur  

   Volume  Valeur (DA)  Volume  valeur (DA) Volume  (DA)   Volume (DA)  

 BDL  2 580 23 552 600  1534 888 370 2,53 15,81 1,50 0,60  

 BNA  25 155 18 502 680  5249 4 877 910 24,67 12,42 5,15 3,27  

 CPA  7 550 17 671 400  18198 13 561 110 7,41 11,86 17,85 9,10  

 BEA  9 188 62 707 665  40374 98 949 780 9,01 42,10 39,60 66,43  

 BADR  5 439 2 908 155  15490 13 092 230 5,33  1,95 15,19 8,79  

 CNEP Banque 2 979 2 169 800  10875 13 487 640 2,92  1,46 10,67 9,06  

 BNP Paribas El                 

 Djazair 49 059 21 434 040  10230 4 089 300 48,12 14,39 10,03 2,75  

 TOTAL  101 950  148 946 340  101 950  148 946 340 100  100   100 100  



  

دراسة تطبيقية لمحاسبة التغطية وفق معايير المحاسبة الدولية ومحاولة إسقاطها على الجزائر:الرابع الفصل  

 

301  

 

 120681سهم مقابل  90111:  2014بلغ حجم التداول لسنة  األسهمبالنسبة ملقصورة : السوق الثانوي-2

  : %25,33 أي بنسبة 30570،باخنفاض قدره2013سهم سنة 

  2014للشركات المدرجة في بورصة الجزائر لسنة يوضح أحجام التداول لعدد األسهم ):31(الجدول رقم

                    Volume transigé sur titres de capital 

  

  

  

  

  2014التداول بالقيمة لألسهم في بورصة الجزائر بسنة يوضح حجم ): 32(رقم الجدول

Valeur échangée sur titres de capital  

Société  
Valeur 
transigée  

Alliance Assurance 5.660.690  

EGH El Aurassi 43.339.595  

NCA Rouiba 20.303.575   

 

Total 

 

81.410.340 

   

     

  :األسهم فيتكون رأمسال املؤسسات املدرجة من عدد األسهم املوضح يف اجلدول املوايلأما بالنسبة لرمسلة - 3

مليار  14,79 وعليه قيمة السوق تقدرب  عدد األسهم   اسم املؤسسة

مقارنة بسنة  %7,04دج بارتفاع قدره 

2013  

  2000000  صيدال 

  2.122.988  رويبة 

  1.804.511  اليانس للتأمينات 

  1200000  فندق األوراسي

  

  

  

Société Volume transigé 

Alliance Assurances 9 682 

EGH El Aurassi 7 826 

SAIDAL 22 244 

NCA Rouiba 50 359 

Total 90 111 
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الذي  سند واحد مسجل بقي يف التداول ويتعلق بسند دحلي 31/12/2014غاية إىل:بالنسبة للسندات.ب

 2360140000ببقيمة إمجالية تقدر  %5,19عدل عائد متوسط مب 2016يبقى أخر تاريخ استحقاق له لغاية 

  .خروج سند سونلغاز من البورصة 2014دج،ويف نفس الوقت شهدت 

  2014إلى  2008يوضح تاريخ التعامل بالسندات في بورصة الجزائر من ): 33(رقمالجدول 

  Année volume  nombre volume valeur nombre de 

   ordres  ordres transigé échangée transactions 

2008 66 287 75 25 546 127 738 450 15 

2009 118 959 330 42 554 212 770 000 112 

2010 145 230 294 49 483 247 519 000 67 

2011 133 084 347 14 607 73 045 310 49 

2012 242 761 176 109 128 548 680 065 36 

2013 24 992 112 3 048 15 241 000 16 

2014 8 008 39 1 629 8 145 000 6 

  Total 739 321 1 373 245 995 1 233 138 825 301 

دج  381968000000بقيمة إمجالية تقدر ب 26أما سندات اخلزينة فعددها املسجل يف البورصة ارتفع إىل 

تعترب سنة  2014اليت مل تشهد أية عمليات للتداول فسنة  2013، فعكس  31/12/2014وذالك إىل غاية 

  .عملية 8215مت تسجيل  إذنشطة 
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  :2015إحصائيات -

  2014-2013المعلومات المالية الخاصة بالمؤسسات المدرجة في البورصة لسنتي  ):34(رقم الجدول 

  

أكرب حجم لألصول أو اخلصوم من بني األربع شركات الناشطة يف سوق األسهم هو لشركة  وما يالحظ أن

  .صيدال مث فندق األوراسي حبكم أ�ما شركتني عموميتني مث شركة أليانس للتأمينات وأخريا مؤسسة رويبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Société 
Anné
e  Total Chiffre Valeur Résultat Dividende 

    actif d'affaires ajoutée net par action 

 Groupe SAIDAL 2013 30 099 573 372 11 461 847 581 7 947 147 148 2 658 147 326 40 

  2014 31 587 704 405 9 789 025 905 6 003 372 362 1 477 751 553 40 

 EGH AURASSI 2013 11 928 741 134 2 168 744 768 1 643 880 920 356 855 178 20 

  2014 12 028 027 380 3 073 721 262 2 464 105 189 738 097 350 30 

 

Alliance 
Assurances 2013 7 107 244 380 4 149 957 579 1 963 765 966 367 325 800 30 

  2014 7 358 539 403 4 427 170 545 1 860 262 437 232 934 937 00 

 NCA Rouiba 2013 5 482 582 945 6 032 294 441 1 534 271 527 228 869 539 10 

  2014 7 209 674 495 7 053 727 818 1 856 881 382 310 853 613 12 
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  ين من طرف البورصةمن طرف الوسطاء المعتد 2015ح تقسيم العمليات المنجزة خالل يوض):35(الجدول رقم

 

IOB 

 

ACHAT 

 

ACHAT  (%) 

  

VENTE 

 

VENTE (%) 

 

       

 B.D.L - 0,000 3 712 0,17 

 B.N.A 10 134 0,458 20 555 0,93 

 C.P.A 4 239 0,191 33 527 1,51 

 B.E.A 2 320 0,105 25 399 1,15 

 B.A.D.R 9 252 0,418 7 908 0,36 

 C.N.E.P Banque 6 236 0,282 15 280 0,69 

 BNP Paribas El Djazair 2 181 720 98,546 2 107 520 95,19 

 TOTAL 2 213 901 100 2 213 901 100 

  

IOB 

  

Valeur transigée (DA) 

  

Valeur transigée (%)        

  B.D.L 1 608 230,00     0,13   

  B.N.A 8 785 730,00     0,70   

  C.P.A 19 325 845,00     1,53   

  B.E.A 12 059 700,00     0,96   

  B.A.D.R 3 589 460,00     0,28   

  C.N.E.P Banque 8 347 960,00     0,66   

  BNP Paribas El Djazair 1 205 819 900,00     95,74   

  TOTAL 1 259 536 825,00     100   

  

م املعامالت على حج BNP Paribasما يالحظ من اجلدول أعاله السيطرة الكبرية للبنك األجنيب الفرنسي 

من جمموع   %98,546عملية شراء أي ما نسبته   2181720(اليت أداها لزبائنه سواء من ناحية عدد املعامالت 

 %95,74دج أي ما نسبته 1205819900(أو من ناحية القيمة ) العمليات ونفس الشئ بالنسبة لعمليات البيع

  ).من جمموع قيمة املعامالت
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عدد الحسابات المفتوحة لدى الوسطاء ألجراء عمليات التداول على األسهم والسندات من  يوضح): 36(رقم الجدول 

  :شخص من النوعين 19052بعدد إجمالي  31/12/2015طرف أشخاص طليعيين أو معنويين وذلك لغاية 

TCC   Personnes physiques Personnes morales Total 

BEA   2 514 118 2 632 

BNA 2 938 77 3015 

BDL 1 129 41 1 170 

BADR 4 354 61 4 415 

CNEP BANQUE 3 904 34 3 938 

CPA 2 950 48 2 998 

BNP Paribas El Djazair 843 41 884 

TOTAL   18 632 420 19 052 

  :2015ة عن السوق املايل لسنة لشام إحصائياتيلي وفيما 

  :السوق األولي-1

لإلشارة فقط فقد مت رفض عرض شركة بيوفارم اخلاصة وعدم إعطائها الرخصة من مؤسسة :بالنسبة لألسهم -

سهم عادي لالكتتاب بقيمة امسية 5.104.375بطرح  27/12/2015تنظيم عمليات البورصة يف 

  .2014،وبالتايل مل حيدث أي تغيري يف عدد األسهم أو الشركات املدرجة مقارنة بسنة دج200

  :جلنة تنظيم عمليات البورصة منحت رخصتني لطرح سندات تتمثل يف 2015يف سنة : بالنسبة للسندات-

دج للسند يف شكل قرض 10000سند بقيمة امسية 200000الصندوق الوطين لالستثمار  طرح لالكتتاب -   

 %2,5من  ملدة مخس سنوات مبعدل فائدة متزايد )بنوك ومؤسسات مالية أخرى( موجه للمؤسسات فقط سندي

  سنويا، %20واهتالك ثابت  2019سنة  %5إىل  2015سنة 

الشركة الوطنية لإلجيار املايل سجلت حضورها ألول مرة يف سوق السندات حيث طرحت لالكتتاب على -   

وباهتالك سنوي  %3,5دج للسند مبعدل فائدة 10000سند ب200000(ملياردج2شكل سندات ما جمموعه 

  ).%20ثابت 

مليار دج 18,91دج مقابل  مليار 176,91وعليه يف هذه السنة سجلت جمموع السندات املتداولة مبلغ إمجايل 

  .دج مليار 160أي بارتفاع ملحوظ راجع طبعا للقرض السندي للصندوق الوطين لالستثمار  2014سنة 
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  :بالنسبة لألسهم-السوق الثانوي-2

  ناحية العددمن يوضح حجم المعامالت في األسهم  ):37(لجدول رقما

 Titre  Volume transigé en  Volume transigé en  Variation  Part 

   2014  2015     

 Alliance         

 Assurances 9 682 2 090 461 21 491,21% 94,46% 

 EGH El Aurassi 7 826 9 864 26,04% 0,45% 

 NCA Rouïba 50 359 97 079 92,77% 4,39% 

 SAIDAL 22 244 15 739 -29,24% 0,71% 

     2 213 143    100% 

  

حيث نالحظ أن كل الشركات األربعة مت تداول أسهمها ولكن شركة أليانس للتأمينات كانت هلا احلصة األكرب 

  .من حجم التداول %94,46سهم هلا أي ما نسبته  2090461حيث مت تداول  2015للتداول يف سنة 

  :موضحة يف اجلدول املوايل قيمة فكانت مبالغ التداولأما من ناحية ال

  يوضح حجم التداول من حيث القيمة:)38(الجدول رقم

Titre 

 

 Valeur transigée  Valeur transigée 

 

Variation Part 

  

  

  

en 2014 (DA) 

 

en 2015 (DA) 

 

       

Alliance Assurances 5 660 690 1 202 108 515 21 136,08% 96,02% 

EGH El Aurassi 43 339 595 4 427 100 -89,79% 0,35% 

NCA Rouiba 20 303 575 36 077 915 77,69% 2,88% 

SAIDAL 12 106 480 9 343 295 -22,82% 0,75% 

TOTAL 

 

81 410 340 

 

1 251 956 825 

  

100%     

  

من جمموع  %96,02دج أي ما نسبته  1202108515نالحظ طبعا شركة أليانس للتأمينات مبالغ تداول قدره 

  .2015املبالغ املتداولة يف البورصة لسنة 
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  2014مقارنة بسنة %4,33مليار دج أي بارتفاع  15,43حوايل 2015ويف األخري كان أمجايل رمسلة البورصة لسنة 

 758سندات جديدة للتداول فقط مت تسجيل حجم تداول دخول  2015مل تشهد سنة : بالنسبة للسندات-

بسبب وصول هذه السندات إىل تاريخ استحقاقها أي مببلغ أمجايل  %92,57أي بزيادة  DAHLIة سسند ملؤس

  .دج 7580000

  .يبقى مشاط التداول املتواضع هو السائدمثل باقي السنوات السابقة  :2016إحصائيات -

  نوضح أحجام التداول من حيث العدد للوسطاء المعتمدين لدى بورصة الجزائر ):39(رقمالجدول 
 

Nom d’IOB 

 

Achat (volume) 

 

Achat (en %) 

  

Vente (volume) 

 

Vente (en%) 

 

       

 BNP PARIBAS  736310  93%   652449  83%  

CNEP BANQUE 23452 3% 17099 2% 

 TELL MARKETS  6550  1%   1500  0%  

BNA 11878 2% 8499 1% 

 CPA  5742  1%   54548  7%  

BADR 2955 0% 18850 3% 

 BEA  1775  0%   24896  1%  

SGA 198 0% 4099 1% 

 BDL  0  0%   6920  1%  

Total 788 860 100% 788 860 100% 

  

  %83أي بنسبة  652449(على حجم التداول BNP Paribasكذلك سيطرة بنك   2016وما يالحظ لسنة 

  ).من جمموع عمليات البيع ونفس الشئ لعمليات الشراء

  :أما أرقام السوق فنوجزها كما يلي

  :األوليالسوق -1

 %20ما ميثل  13/4/2016بتاريخ  للبيع 5.104.375مت تسجيل قيام شركة بيوفارم بطرح  :بالنسبة لألسهم-

دج للسهم،ونسجل كذلك رفض دخول شركة االمسنت لعني 1225من رأس املال احلايل للشركة،بسعر تنازل 

  .الكبرية حبجة ضعف النتائج املالية احملققة يف السنوات األخرية
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مل يتم تسجيل أي سندات جديدة لالكتتاب ما عدا املتبقية من الدورات السابقة ، مع :  بالنسبة للسندات-

، وعليه كان املبلغ اإلمجايل �موع 2017وجود سندات سونلغاز خارج البورصة مازالت تتداول لتاريخ استحقاق 

  . لنهايتهبسبب وصول سند دحلي  %4مليار دج أي تسجيل اخنفاض قدره 169,65السندات املتداولة 

  :ميكن إيضاح املعطيات التالية: السوق الثانوي-2

مبلغ  2016سنة �اية بالنسبة لرمسلة السوق فكانت القيمة اإلمجالية لسوق األسهم لبورصة اجلزائر 

يف بداية السنة أي بارتفاع كبري يرجع أساسا حلجم دج 15.429.078.190دج مقابل مبلغ 45.778.197.740

  .الذي طرحته شركة بيوفارم األسهم الكبري 

مع تسجيل اخنفاض  دج805.500.430مبلغ إمجايل يقدرب  31/12/2016بينما بلغ حجم التداول إىل غاية 

 .2015مقارنة بسنة 

من حيث الحجم  2016أحجام التداول ألسهم الشركات المدرجة في بورصة الجزائر لسنة يوضح ): 40(رقم  الجدول

  ومن حيث القيمة

  TITRES         
       
VOLUME                   VALEUR  

  Alliance Assurance    150 081   72 944 000  

  Biopharm 443 877 621 427 800 

  NCA Rouiba  15 000   4 725 000  

  total 759 039 772 040 800 

  

   .تداوهلا يف السوقيتم أما بالنسبة للسندات فبقيت فقط السندات املماثلة للخزينة 

  :يوضح حجم تداول السندات المماثلة للخزينة): 41(الجدول رقم

 Titre Volume transigé Valeur transigée Nombre de 

    transaction 

 O100725 2723 2 676 939 560,00 8 

 O070722 4812 4 704 495 950,00 12 

 O150730 4300 4 223 329 000,00 6 

 Total 11835 11 604 764 510,00 26 
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  تقييم نشاط بورصة الجزائر وقراءة في أرقامها-3

مما ال شك فيه أن هناك اتفاق تام حول نشاط بورصة اجلزائر الذي ال حيقق أدىن الطموحات واألهداف املرجوة  

منها خاصة فيما تعلق بالتمويل كهدف رئيسي إلنشاء البورصة ، وعليه فبورصة اجلزائر جتد صعوبة يف تداول 

شتقات املالية واملنتجات املالية األخرى فهي فما بالك بامل) قلة املؤسسات املدرجة(األدوات املالية األساسية 

وعليه انتقد العديد من املختصني و اجلرائد املتخصصة أداء البورصة ومت حتليل األسباب واقرتاح ،معدومة متاما 

 اليت تصدر من لندن ليوم) العريب اجلديد(احللول املمكنة ، وهذا ما نربزه يف املقال التايل جلريدة األناضول 

16/10/2017 )9(:  

 تعرف إلى األسباب... البورصة الجزائرية من األضعف عالمياً :عنوان المقال

البالد، اقتصاد ودعم االستثمارات ، ضعف بورصة اجلزائر يف استقطاب املاليف أسواق انتقد خرباء خمتصون "

املالية يف املؤسسات تعترب بورصة اجلزائر، واحدة من أضعف إذ  ، أوضاعا صعبة بفعل �اوي النفطالذي يعاين

ترتيب البورصات العاملية،ويعكس مقرها القدمي الواقع  العامل، إذ تشري التقديرات إىل أ�ا حتتل املركز قبل األخري يف

  .حبي عمريوش يف وسط العاصمة، وجتهيزا�ا البدائية، مكانتها ودورها يف معادلة االقتصاد احمللي

بورصة اجلزائر ضمن األضعف عربيا، بالنظر إىل عدد  2015وصنف تقرير لصندوق النقد العريب صدر يف 

 .يضا حجم التداول اليومي لألسهم والسنداتالشركات املدرجة فيها، وأ

وبقي رأس املال السوقي للبورصة عند مستويات ضعيفة مع قلة عدد الشركات املدرجة، حيث يقدر حاليا بنحو 

واقتصر نشاط البورصة مؤخراً على عمليات اكتتاب حمدودة لبعض الشركات اجلزائرية، ،مليار دينار جزائري 45

وثالث شركات خاصة موزعة على قطاعات صناعة األدوية والفنادق والتأمينات بواقع شركتني حكوميتني 

والشركات اخلمس املدرجة، هي مؤسستا صيدال بيوفارم لصناعة وتسويق األدوية ،والصناعات الغذائية والعصائر

 7دراج وتنتظر البورصة إ،أي رويبة للمشروبات والعصائر.سي.وشركة أليانس للتأمني واألوراسي للفندقة وأن

 .2013مؤسسات أخرى منذ 

واإلعالن عن إدراج صكوك إسالمية يف سوق لية الصعبة اليت متر �ا البالد،وقال خرباء وخمتصون إن األوضاع املا

 .األسهم، بارقة األمل الوحيدة إلحياء البورصة وانطالقها من جديد، لتكون مصدر متويل هام لالقتصاد

ثالث سنوات، جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البالد فقدت  وتعيش اجلزائر أزمة اقتصادية منذ

مليار  27.5إىل  2014مليار دوالر يف  60أكثر من نصف مداخيلها من النقد األجنيب، اليت هوت نزوًال من 

 .2016دوالر �اية العام 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/6/8/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%87%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%81-%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%81%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%ae%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/5/11/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ae%d9%88%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d9%85%d8%a6%d9%86%d8%a9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/1/12/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/1/12/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-1
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بالتنسيق مع جامعة سطيف احلكومية وحتضر بورصة اجلزائر حاليا، ملشروع إدراج الصكوك اإلسالمية يف تعامال�ا 

  ).كيلومرت شرق العاصمة  300(

وقال املدير العام .وسيكون املشروع قريبا أمام هيئة مراقبة عمليات البورصة، وبعدها وزارة املالية للمصادقة عليه

ا كما جيب،  ، إن البورصة مل يكن هلا فرصة للعب دورهالرتكية لبورصة اجلزائر يزيد بن موهوب لوكالة األناضول

كفاعل أساسي يف متويل اقتصاد البالد لثالثة أسباب رئيسة، أبرزها غياب الوعي والثقافة بأمهيتها لدى مجيع 

وأضاف بن موهوب، أن السبب الثاين هو الوقت الذي .اجلزائريني، سواء املواطنني أو رؤساء املؤسسات والشركات

، ومل تكن حينها الشروط متوفرة )سنوات التسعينيات(زائر تأسست فيه البورصة خالل فرتة صعبة من تاريخ اجل

والسبب الثالث، هو الرتاكمات املالية والسيولة ،لربوز وجناح هذا النوع من املؤسسات املالية املعنية بأسواق األسهم

، إذ قامت الدولة وقتها مبنح تسهيالت الستثمار هذه السيولة 2014-2000النقدية خالل الفرتة من 

 .واستهالكها فيما خيص فوائد القروض، وهو ما جعل أصحاب رؤوس املوال يتوجهون للبنوك عوضا عن البورصة

مجيع هذه العوامل جعلت البورصة ال تقوم بدورها، رغم توفرها على اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة : "وتابع

صبح هناك نقاش حول تفعيل دور البورصة يف متويل مثة تغري اآلن، وأ"، "وتوفر اإلطار القانوين والتنظيمي هلا

باملائة ما بني  64خصوصا مع تناقص السيولة النقدية لدى البنوك بواقع "، يقول بن موهوب، "االقتصاد اجلزائري

، 2014القطاع البنكي كان رافد متويل االقتصاد الوطين، لكنه تعرض لضغوط مالية منذ " :وزاد."2016و 2014

 ."البديل األمثل للتقليل من الضغط املايل على البنوكوالبورصة هي 

من جهته، يرى اخلبري واحمللل املايل اجلزائري فرحات آيت علي، أن بورصة اجلزائر ميكن أن يكون هلا دور يف متويل 

طار القانوين االقتصاد، إذا أعيد النظر يف املنظومة االقتصادية للبالد، وطريقة تسيري البورصة وتركيبتها البشرية واإل

وأضاف آيت علي لألناضول، أن انتعاش البورصة يف .الذي حيكمها، وفق رؤية جديدة تقوم على الشفافية التامة

وأوضح أن كسب ثقة املتعاملني يف ، ظل الظروف احلالية غري ممكن، يف ظل سطوة السوق املوازية على االقتصاد

الثقة غري متوفرة حاليا لدى املتعاملني واملنظومة : "مضيفاالبورصة، يتطلب العمل يف إطار الشفافية التامة، 

 ."السياسية تتدخل يف سري االقتصاد

بضرورة إصدار قانون خاص بالصكوك ،)جنوب(ورقلة أستاذ االقتصاد جبامعة  سليمانبدوره طالب ناصر 

شيط هذه املؤسسة اإلسالمية، يسمح بتداول هذا النوع من املعامالت يف البورصة، إذا أرادت السلطات تن

وأضاف ناصر لألناضول، أن عملية االقرتاض الداخلية اليت أطلقتها السلطات العام املاضي، كانت خميبة ،املالية

وأوضح أن البالد تعاين من شح ،، وقوبلت بالرفض من غالبية اجلزائريني"الربوية"بشهادة اخلرباء بسبب الفوائد 

ة إقامة املشاريع، الفتا إىل أن تعبئة املزيد من املدخرات املالية عرب البورصة، املوارد املالية، خاصة الالزمة ملواصل

 ."وسيكون ممكنا وفق الصكوك اإلسالمية

 .ويبقى سعي الدولة اجلزائرية متواصل إلنعاش بورصة اجلزائر وإخراجها من االنكماش الذي هي فيه



 لمحاسبة التغطية وفق معايير المحاسبة الدولية ومحاولة إسقاطها على الجزائردراسة تطبيقية :الفصل الرابع

  

311  

 

  SCFالمالية األساسية وفق  األدواتمحاسبة :  لثانيالمطلب ا

أصول غري جارية أو جارية وعليه  إما األصولاملالية ضمن  األدواتا مت التطرق له يف اجلانب النظري تكون مك

  :تتم املعاجلة احملاسبية لكال النوعني كما يلي

  محاسبة األصول غير الجارية: الفرع األول

سند أصر�ا شركة سونلغاز  2000نفرض أن مؤسسة بيوفارم قامت بشراء :اقتناء سندات مساهمة  :1مثال 

، سعر من القيمة االمسية  %100 اإلصدارسند ، سعر /دج 1000القيمة االمسية  :وفق املعطيات التالية 

، تاريخ االنتفاع  30/12/2015سنوات ، تاريخ االقتناء  5، مدة الدين   من القيمة االمسية %100التسديد

  .يف �اية املدة: ،  طريقة االهتالك  %5الفائدة غاية انتهاء املدة ، معدل  إىلمن كل سنة  1/1

التسجيل احملاسيب للفوائد املنتظرة -جدول اهتالك السندات ؟  إعداد- تسجيل حيازة السندات ؟  -  :المطلوب 

  وعند استالمها ؟

  :احملاسيبالتسجيل إصدار ويكون يساوي القيمة االمسية وبالتايل ال توجد عالوة  اإلصدارنالحظ أن سعر : الحل

  دائن  مدين  30/12/2015  رح

2731  

  

  

  

2768  

  

  

  

512  

  

  

512  

  

  

762  

  

  

  

2768  

  

سندات دين لتاريخ (السندات املثبتة التابعة لنشاط احملفظة

  )االستحقاق 

  بنوك وحسابات جارية                         

                      31/12/2016  

  فوائد مستحقة على السندات

فوائد على (نواتج  مالية                            

  )السندات

الفوائد (100000=0,05×1000×2000

  )2016احملتملة

                       1/1/2017  

  بنوك وحسابات جارية 

  فوائد مستحقة على السندات                  

  2016استالم الفوائد اخلاصة بسنة 

2000000  

  

  

  

100000  

  

  

  

100000  

  

  

2000000  

  

  

100000  

  

  

  

100000  
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  :جدول اهتالك السندات إعداد- 

  التكلفة املهتلكة من القرض  القسيمة  عدد السندات  تاريخ سداد الفائدة

1/1/2017  

1/1/2018  

1/1/2019  

1/1/2020  

1/1/2021  

2000  

2000  

2000  

2000  

0  

100000  

100000  

100000  

100000  

100000  

-  

-  

-  

-  

2000000  

  :يلي وتسديد كامل السندات كما األخريةوعليه ويف آخر سنة يتم تسجيل الفائدة 

  دائن  مدين  1/1/2021  رح

512    

2731  

762  

  بنوك وحسابات جارية 

  السندات املثبتة التابعة للمحفظة                

  )فوائد على السندات(نواتج مالية                  

  السندات تسجيل الفائدة األخرية مع كامل

2100000    

2000000  

100000  

دج من السندات  1100000ما قيمته اآلن أن شركة رويبة اقتنت  نفرض :اقتناء سندات مساهمة:2مثال 

، حتتفظ  1/7/2015دج ، تاريخ االقتناء هو 20000اخلطوط اجلوية اجلزائرية مع مصاريف معاملة  أصدر�ا

دج ويتم 1000000بقيمة  �1/1/2014ا لتاريخ استحقاقها ، هذه السندات مت طرحها ألول مرة يف 

ي يف سوق واملعدل املكافئ الفعل %10معدل الفائدة املعروض هو .  1/7/2018تسديدها �ذه القيمة يف 

  .1/7/2015يف تاريخ   %6,2421التوظيفات هو 

  حتديد طبيعة هذا األصل املايل وطريقة تقييمه الالحقة؟- : المطلوب

  ؟1/7/2015اثبت طريقة حساب  القيمة العادلة لألصل عند اقتنائه من طرف املؤسسة يف -            

  جدول تسديد األصل ؟ إعداد-          

   31/12/2015و  1/7/2015اسبيا عمليات  االقتناء والتقييم الالحق له يف سجل حم -          

  ؟ 1/7/2016و           
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 تاريخ استحقاقه يقيم عند احلصول عليه بالقيمة العادلة و التقييم الالحق  إىلهو أصل مايل حيتفظ به -  1:الحل

  .بالتكلفة املطفأة 

  دج11200000=20000+1100000=مصاريف املعاملة + تكلفة شراء السندات = تكلفة االقتناء - 2

القيمة االمسية للسندات   الفترات

  A يف بداية الفرتة

السندات بالقيمة العادلة أو 

التكلفة املطفأة بداية 

  Bالفرتة

الفائدة التعاقدية واحملصلة 

 %10ب

C=A*10% 

الفائدة باملعدل الفعلي 

5,548% 

D=B*5,548% 

1/7/15    1120000      

31/12/15  1000000  1120000  100000  62139 ,41  

31/12/16  1000000  1082139,41 100000  60038,85  

31/7/18  1000000  1042178,26  100000  57821,74  

          ا�موع

 اخنفاض السنداتتكاليفو   الفترات

E=C-D  

 حتصيل أصل الدين

F  

 حتصيل أصل الدين والفوائد

G=C+F  

 الفرتةالسندات املطفأة �اية 

H=B-E-F  

1/7/15        1120000  

31/12/15  37860,59  0  100000  1082139,41  

31/12/16  39961,15  0  100000  1042178,26  

31/7/18  42178,26  1000000  1100000  0  

    1300000  1000000  120000  ا�موع
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  :التسجيل احملاسيب 

  

2731  

  

  

  

  

272  

  

  

  

  

762  

  

  

512  

  

  

  

272  

  

  

  

512  

  

  

  

762  

  

  

  

 

272  

  

  

272  

762  

  

  

762  

                      1/7/2015  

سندات دين (السندات املثبتة التابعة لنشاط احملفظة

  )لتاريخ االستحقاق 

  بنوك وحسابات جارية                         

  اقتناء السندات  

                   31/12/2015  

  فوائد مستحقة على السندات

فوائد على (نواتج  مالية                            

  )السندات

  2015تسجيل الفوائد احملتملة لسنة 

                   31/12/2015  

  نواتج مالية على السندات 

  السندات التابعة للمحفظة                  

                   1/7/2016  

  بنوك وحسابات جارية 

  السندات التابعة للمحفظة                        

  نواتج مالية على السندات                        

                    1/7/2016  

  السندات التابعة للمحفظة

  نواتج مالية على السندات  

  فوارق الفوائد عن السندات

  

1120000  

  

  

  

  

50000  

  

  

  

 

18930,29  

  

  

100000  

  

  

  

18930,29  

  

  

  

  

1120000  

  

  

  

50000  

  

  

  

  

18930,29  

  

  

50000  

50000  

  

  

18930,29  
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  محاسبة األصول المالية الجارية: الفرع الثاني 

املدينون واحلسابات  41بالنسبة لألصول املالية اجلارية فصنفها النظام املايل احملاسيب يف عدة حسابات كاحلساب  

ألنه  50حسابات مالية ، وسوف نركز فقط على احلساب  51القيم املنقولة للتوظيف،  50امللحقة ، احلساب 

 508، 506، 503، 502،  501فرعية له ميثل أحسن وجه لألصول املالية اجلارية ، وجند عدة حسابات 

  .، وسنحاول تقدمي أمثلة عددية عن بعضها 509،

نفرض أن مؤسسة رويبة قررت اقتناء قيم منقولة للتوظيف من نوعني  للمضاربة فيها وذلك بتاريخ  :1مثال 

  :ومتت العملية بشيك بنكي وفق التفاصيل التالية  12/11/2015

   31/12/2015يفسعر السوق   االقتناء الوحدويةتكلفة   العدد   نوع القيم 

األسهم األخرى أو السندات - 503

  املخولة حقا يف امللكية

2240  3570  3540  

السندات قسائم الصندوق - 506

  واخلزينة قصرية األجل

1280  875  890  

  بنكيدج للسهم بشيك  3610بسعر)503/ح(خرىمن األسهم األ1500مت التنازل عن  14/02/2016يف - 

  ؟31/12/2015تقييم هذه القيم يف -   تسجيل عملية اقتناء القيم املنقولة للتوظيف؟ -:  المطلوب

  ؟14/02/2016تسجيل عملية التنازل يف -   

  :تسجيل عملية اقتناء القيم املنقولة- :الحل

  دائن  مدين  12/11/2015  رح

503  

506  

  

  

  

512  

 األسهم األخرى أو السندات املخولة حقا يف امللكية

  السندات قسائم الصندوق واخلزينة قصرية األجل

  بنوك وحسابات جارية                               

  اقتناء نوعني من القيم املنقولة

7996800  

1120000  

  

  

9116800  
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  :تقييم القيم املنقولة يف �اية السنة- 

  دائن  مدين  31/12/2015  رح

665  

  

  

  

506  

  

503  

  

  

  

765  

 -نواقص–مالية  ألصولفارق التقييم 

  األسهم األخرى أو السندات املخولة                          

  حقا يف امللكية                                         

                       31/12/2015  

  السندات قسائم الصندوق واخلزينة قصرية األجل

  ضفوائ–مالية  لألصو فارق التقييم                          

67200  

  

  

  

25600  

  

76200  

  

  

  

25600  

  :سهم من األسهم األخرى 1500التنازل عن - 

  دائن  مدين  14/2/2016  رح

512    

503  

  

767  

  

  بنوك وحسابات جارية

  األسهم األخرى أو السندات املخولة                

  حقا يف امللكية                                         

  األرباح الصافية للتنازل عن أصول مالية               

سهم بشيك بنكي                               1500التنازل عن  

5415000    

5310000  

  

105000  
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   محاسبة الخصوم المالية: الفرع الثالث 

  .أن املؤسسة هي املصدرة هلا أياملالية عندما تسجل يف جانب اخلصوم  األدواتهنا يتم دراسة  

سند /دج2000مة امسية ستحقاق بقيسند ا 10000أصدرت مؤسسة رويبة   :إصدار سندات: 1مثال 

  .سند /دج2100بسعر تسديد و سند ، /دج1800وبسعر استحقاق 

والتسديد الفعلي   2/2/2015كان يف   اإلصدارالسندات مع العلم أن  إصدارسجل حماسبيا قيود : المطلوب

  ؟31/3/2015يف  كان

  :التسجيل احملاسيب :الحل 

    2/2/2015  رح

4672    

163  

  2100×10000مدينون آخرون 

  قرض  سندي                       

  إصدار قرض سندي 

21000000    

21000000  

    31/3/2015  رح

512  

169  

  

  

4672  

  بنوك وحسابات جارية 

  عالوة التسديد

  مدينون آخرون                                

  بيع السندات واستالم مثنها بشيك

18000000  

3000000  

  

  

21000000  

  

 2016بيوفارم ولصعوبات مالية صادفتها يف  رض أن مؤسسةنف: الحصول على قرض من أحد البنوك: 2مثال 

وفق قررت اللجوء إىل القرض الشعيب اجلزائري وكالة سطيف للحصول على قرض استغالل للتموين باملواد األولية 

طريقة سنوات ،5، مدة القرض  % 6,5دج ، معدل الفائدة 20000000= أصل القرض: املعطيات التالية 

  .1/1/2017الفرتة ، تاريخ احلصول على القرض التسديد دفعات ثابتة يف �اية 

  إعداد جدول اهتالك القرض؟ -   :المطلوب 

  تسجيل عملية احلصول علة القرض و تسديد الدفعة األوىل؟-            
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 )الدفعات(عدد السنوات n،  معدل الفائدة i،  أصل القرض V0حبيث  aحساب قيمة الدفعة  :الحل 

                    i 

  a= V0   *  1 – (1+ i)-n       =  0,240634×20000000=4812680 

 جدول استهالك القرض                 

رأس املال املتبقي   الفرتات

  يف بداية الفرتة

رأس املال املتبقي   الدفعة  القسط  الفائدة

  يف �اية الفرتة

31/12/17  20000000  1300000  3512680  4812680  16487320  

31/12/18  16487320  1071675,8  3741004,2  4812680 12746315,8  

31/12/19  12746315,8  828510,527  3984169,473  4812680 8762146,327  

31/12/20  8762146,327  569539,5113  4243140,4887  4812680 4519005,838  

31/12/21  4519005,838  293735,3795  4519005,838  4812680 0  

  :التسجيل المحاسبي

    1/1/2017  رح

512    

164  

  بنوك وحسابات جارية 

  اقرتاضات لدى مؤسسات القرض                     

20000000    

20000000  

    31/12/2017  رح

164  

661  

  

  

512  

   اقرتاضات لدى مؤسسات القرض

                                  فوائد القروض

  بنوك وحسابات جارية                                

  تسديد الدفعة بشيك بنكي 

3512680  

1300000  

  

  

4812680  

  .ر دفعة وتسديد كل القرض بفوائدهوهكذا لغاية آخ
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سندات استحقاق يف  أصدرتنفرض أن شركة بيوفارم :سندات ذات تاريخ استحقاق محدد إصدار: 3مثال 

  :وفق الشروط التالية  �2015اية فيفري 

من القيمة االمسية كذلك  %100سعر االصدار - دج  2000القيمة االمسية -   20000عدد السندات - 

  مارس من كل سنة 1تاريخ استالم الدين وكذلك تاريخ االنتفاع هو –سعر التسديد 

  . %7,10معدل الفائدة –سنوات 8مدة الدين - 

  إعداد جدول اهتالك الدين بالطرق املمكنة مع التسجيل احملاسيب؟:  مطلوبال

  :الك الدين بالطرق التالية يتم اهت: الحل

  تبقى كل السندات موجودة اىل �اية املدة ويتم فقط دفع الفوائد : In finطريقة االهتالك يف �اية املدة - 

  :ويتم إعداد اجلدول كما يلي 2840000= 0,710× )2000×20000=(الفائدة السنوية 

  �اية املدة  بداية املدة   الفرتة  السنة 

السندات 

  املوجودة

 الفوائد

  الواجبة الدفع

عدد 

السندات 

  املهتلكة

السندات   القسط املدفوع  االهتالك 

  املتبقية

تاريخ 

  االستحقاق

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

15/16 

16/17 

17/18 

18/19 

19/20 

20/21 

21/22 

22/23  

20000  

20000  

20000  

20000  

20000  

20000  

20000  

20000  

2840000  

2840000  

2840000  

2840000  

2840000  

2840000  

2840000  

2840000  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

20000  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

40000000  

2840000  

2840000  

2840000  

2840000  

2840000  

2840000  

2840000  

42000000  

20000  

20000  

20000  

20000  

20000  

20000  

20000  

0  

1/3/16  

1/3/17  

1/3/18  

1/3/19  

1/3/20  

1/3/21  

1/3/22  

1/3/23  

  حيث يتم اهتالك أو سداد نفس عدد السندات يف كل سنة: حسب طريقة االهتالك الثابتة- 

  سند 2500=  20000/8= عدد السندات املهتلكة يف كل سنة 

  دج2840000= 0,710× )2000×20000==(فائدة السنة األوىل
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  دج2485000=0,710× )2500- 20000=(فائدة السنة الثانية

  اخل.......دج2130000=0,710× )2500- 17500=(فائدة السنة الثالثة

  :ويكون جدول االهتالك كما يلي

  �اية املدة  بداية املدة   الفرتة  السنة 

السندات 

  املوجودة

الفوائد 

  الواجبة الدفع

عدد 

السندات 

  املهتلكة

 القسط  االهتالك 

  املدفوع

السندات 

  املتبقية

تاريخ 

  االستحقاق

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

15/16 

16/17 

17/18 

18/19 

19/20 

20/21 

21/22 

22/23  

20000  

17500  

15000  

12500  

10000  

7500  

5000  

2500  

  

2840000  

2485000  

2130000  

1775000  

1420000  

1065000  

710000  

355000  

2500  

2500  

2500  

2500  

2500  

2500  

2500  

2500  

20000  

500000  

500000  

500000  

500000  

500000  

500000  

500000  

500000  

40000000  

7840000  

7480000  

7130000  

6775000  

6420000  

6065000  

5710000  

5355000  

17500  

15000  

12500  

10000  

7500  

5000  

2500  

0  

1/3/16  

1/3/17  

1/3/18  

1/3/19  

1/3/20  

1/3/21  

1/3/22  

1/3/23  

أخرى وقد  إىلالثابتة باملبالغ وهنا تكون عدد السندات املهتلكة خمتلف من سنة  )األقساط(وهناك طريقة الدفعات

  .يكون عدد غري صحيح 

  )االهتالكات الثابتة(التسجيل احملاسيب حسب آخر جدول 

  دائن  مدين  1/3/2015  رح

512    

163  

  بنوك وحسابات جارية

  ية أخرىسنداالقرتاضات ال             

  دفعة للسنداتتسديد أخر 

5355000    

5355000  
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  األدوات المالية المشتقة:52محاولة لتفريع الحساب :  لثالمطلب الثا

من خالل البحث يف بعض احملاسبات القطاعية وبالضبط يف شركة سونطراك باعتبارها شركة عاملية ميكن أن 

 2010تستخدم هذا النوع من املنتجات وذلك من خالل دليل استخدام احلسابات اخلاص �ا املعد يف سنة 

 كتحضري لبداية العمل بالنظام املايل احملاسيب اجلديد آنذاك 

)   Manuel de comptabilité générale de la clase classe 5 SONATRACH –12 janvier 2010  

  :)10( إىل احلسابني الفرعيني التاليني 52مت تفريع احلساب الرئيسي 

وتتكون التغطية  .ضد بعض املخاطراملؤسسة جمموعة من التقنيات حلماية : )التغطية( أدوات التحوط :521

 يف املسائل املالية، املخاطر املشمولةر استخدام أداة مالية معينة،اليت ينطوي عليها اختيالمخاطر لر يقدتمن توقع و 

  .من السوق ت أو املخاطرالسا خماطر أسعار الفائدة أو العمهي أسا

يف توجد ال  تلك اليت دوات املالية املشتقة املسجلة يف هذا احلساب هيألاإن : أدوات مالية مشتقة أخرى:522

  .سابات املذكورة أعالهأي من احل

مثل ما مت تناوله يف اجلانب  دليل االستخدام لشركة سونطراك يف 52توضيح املعاجلة احملاسبية للحساب  لقد مت 

وتبيان طرقة عمله عن طريق أمثلة عددية  52النظري، ولكننا هنا سوف نقوم مبحاولة شخصية لتفريع احلساب 

 إىلمفرتضة على شركات اخرتنا أن تكون مدرجة يف البورصة اجلزائرية الحتمال أسبقيتها يف استخدام أو اللجوء 

  .كما مت تطبيقه يف حالة األدوات املالية األساسية  يف سوق املال اجلزائري مستقبال املشتقات املالية يف حالة توفرها

اعتمد معدو الدليل احملاسيب  لسونطراك على تقسيم املشتقات املالية  :52لتفريع الحساب  شخصيةمحاولة 

 PCGاحملاسيب الفرنسي واألخرى املعدة للتغطية كما هو معمول به يف النظام العام ) املضاربة(املعدة للمتاجرة 

عقود آجلة ، املستقبليات ، اخليارات (وهنا سوف نعتمد على التقسيم للمشتقات املالية حسب طبيعتها 

ومبا أن املشتقات املالية ميكن أن تدرج ضمن األصول واخلصوم للمضاربة أو التغطية  إماواليت تكون ) واملقايضات

مثل ما هو ،  لألصوليف امليزانية ،سوف نقوم بتخصيص حساب واحد يف حالة اخلصوم واحلسابات الباقية ترتك 

دائنا  51املسامهات املالية اجلارية عندما يكون احلساب  519حيث ترك احلساب  51معمول به يف احلساب 

  :وعليه ميكن استخدام احلسابات الفرعية التالية ،  )اخلصوم اجلارية( ويسجل يف
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  العقود اآلجلة:  521/ح

  املستقبليات : 522/ح

  )خيارات البيع 5232/خيارات الشراء و ح 5231/ح(اخليارات : 523/ح

  املقايضات 524/ح

  )يف حالة خصوم(املشتقات املالية  529/ح

  )   حالة األصول 524/ح إىل 521/ح(تقاتاملش كون مبدأ عمل حساباتيوعليه س

  دائن                     52/.حمدين              

  -   يفتح            

             +  

  )حالة اخلصوم( 529أما احلساب 

  دائن      529/ح         مدين    

  يفتح  -            

                         +  

لحساب ارية أو غري اجلارية ونفس احلال بالنسبة لاملشتقات املالية ضمن األصول اجل ظة إمكانية أن تدرجمع مالح

  .إما ضمن اخلصوم اجلارية أو غري اجلارية 529
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  SCFالمعالجة المحاسبية للمشتقات المالية وفق : رابعالمطلب ال

تقات حباالته اخلاصة، مع نوع من املش من خالل احلسابات الفرعية السابقة سنحاول تقدمي أمثلة عددية لكل

حتوط القيمة العادلة ، حتوط تدفقات اخلزينة ،حتوط صايف ( العلم أنه سوف تستخدم طرق التحوط الثالث 

  :حبيث كل طريقة تناسب األداة األساسية املتحوط هلا وذلك كما يلي) االستثمار

  )521/ح(حالة عقود آجلة :  األولالفرع 

دوالر أمريكيوذلك 100000من اجل تلبية احتياج مؤسسة رويبة لشراء مواد أولية من اخلارج ملبلغ  :1مثالال

بشراء  1/11/2015، ومع احتمال أسعار الصرف للدوالر ، قامت املؤسسة وبتاريخ  28/2/2016بتاريخ 

الدوالر يف دج لواحد دوالر ، اسعار صرف 109دوالر بعقد آجل ألربعة اشهر بسعر صرف 100000املبلغ 

  :التواريخ التالية كانت

  دج 108=1$             1/11/2015

  دج 110=1$           31/12/2015

  دج 114=1$   28/2/2016

  سجل القيود املناسبة يف التواريخ السابقة؟:المطلوب

  :الحل

ال تتحمل املؤسسة أية تكلفة بل تلتزم بشراء ذلك املبلغ يف التاريخ املتفق عليه ومن أجل  1/11/2015يف -

، أما عالوة أو كلفة الصرف يف هذه االحتفاظ بالعملية داخل يومية املؤسسة نسجل القيد ولكن دون مبالغ 

  دج 1000=100000×)108- 109(فتقدر ب)  أشهر4(احلالة واليت ستقسم على مدة العقد
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  :كما يليويتم تسجل ذلك   

  دائن  مدين  1/11/2015  رح

521  

  

  

  

521  

  

  

666  

  

512  

  

  

  

486  

  

  

521  

  عقود آجلة –عقود مشتقة 

  بنوك وحسابات جارية                      

  إثبات العقد اآلجل

                1/11/2015  

  عقود آجلة –عقود مشتقة 

  أعباء متنوعة سيتم تسديدها                

               31/12/2015  

  خسائر الصرف

  عقود آجلة –عقود مشتقة               

)1000/4 (×2  

  12و11إثبات خسارة الصرف لشهرين 

/  

  

  

  

1000  

  

  

500  

  

/  

  

  

  

1000  

  

  

500  

  :كما يلي  468و 521 لتنفيذ املتفق يتم ترصيد احلسابنييف تاريخ ا- 

  دائن  مدين  28/2/2016  رح

666  

  

  

  

5122  

468  

  

521  

  

  

  

  

5121  

  خسائر الصرف

  عقود آجلة–عقود مشتقة         

  2و 1إثبات خسارة الصرف لشهرين 

                 28/2/2016  

  )بالدوالر(بنوك وحسابات جارية

  أعباء متنوعة سيتم تسديدها

  ) بالدينار(بنوك وحسابات جارية                      

  إلغاء االلتزام وتنفيذ العقد                      

500  

  

  

  

108000  

1000  

  

500  

  

  

  

  

109000  
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  )522/ح(مستقبلياتعقود الحالة : الفرع الثاني 

أورو  10000000ملبلغ  15/1/2016قررت االستثمار يف حمفظة سندات بتاريخ  أن شركة بيوفارم نفرض: المثال

سنوات،املدير املايل للمؤسسة   10،هذه احملفظة حيتفظ �ا ملدة  25/3/2016،وال ميكنها ماليا حتقيق ذلك إال يف 

يتوقع اخنفاض معدالت السندات يف فيفري ومارس من هذه السنة، مما جيعل هناك ارتفاع يف تكلفة احلصول على 

مبلغ ) MATIF(تغطية املؤسسة قررت اقتناء من السوق اآلجل لألدوات املالية هذه السندات، ومن أجل ال

  .  Euro notionalأورو يف عقود مستقبليات  10000000

،ووضع وديعة ضمان تقدر  107مبؤشر  2016عقد ملارس  100املدير املايل للمؤسسة اقتىن  15/1/2016 يف

  .وأور  175000من قيمة املبلغ اإلمجايل أي  %1,75ب 

  .قام بشراء احملفظة وأعاد بيع كل العقود السابقة  25/3/2016يف 

،والسندات  110تباع مبؤشر  25/3السوق اآلجل لألدوات املالية يف  ومعدالت الفائدة اخنفضت  إذا علمت أن

  ،10300000تقيم ب 

                                       24/3بتاريخ   108,0،   17/1بتاريخ   106,5،      16/1بتاريخ   107,7: كانت كما يلي  MATIFمؤشرات 

  سجل القيود الالزمة يف الشروط السابقة؟: المطلوب 

  :، املؤسسة حتقق أرباح بقيمة110ويبيع عقوده مبؤشر  املدير املايل يسرتجع الوديعة 25/3يف تاريخ  :الحل

أورو، هذا اهلامش يعوض ارتفاع التكلفة عند اقتناء احملفظة بسعر  300000= 10× 100000× %)110-107(

  :أورو ، ويكون التسجيل احملاسيب لكل العمليات كما يلي 10300000

  :أورو 175000عقد مقايضة تتطلب إيداع وديعة ضمان ب  100اقتناء - 

  دائن  مدين  15/1/2016  رح

275    

512  

  ودائع وكفاالت مدفوعة

  البنك                       

175000    

175000  
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  يف نفس اليوم 107,5وميكنه البيع ب  107وهو ربح ألن البنك اشرتى مبؤشر  16/1حتصيل اهلامش  ليوم- 

 ])107,5-107/(100  [×100000×10=50000  

  دائن  مدين  16/1/2016  رح

512    

522  

  البنك

أدوات مشتقة عقود مستقبليات                                 

50000    

50000  

  : 106,5اىل 107,5وهو خسارة ألن املؤشر اخنفض من مؤشر مرتفع  17/1حتصيل اهلامس ليوم - 

  .أورو 100000=10×100000×]  100)/107,5-106,5([

  دائن  مدين  17/1/2016  رح

522    

512  

  أدوات مشتقة عقود مستقبليات   

                                  البنك                                    

100000    

100000  

جيب دائما يتماشى مع التغريات بني املؤشر الثابت يف العقد و املعطيات املقدمة من  522رصيد احلساب -

  : كما يلياملؤشرات اليومية  

  أدوات مشتقة عقود مستقبليات                :522احلساب     

17/1   100000          50000        16/1  

  رم      50000                              

     100000     100000  

والذي  25/3، وبالتايل حتصيل اهلامش بيوم أورو300000دائن مببلغ  522يكون رصيد احلساب  25/3يف - 

  أورو200000=10×100000×]  100)/108-110([ :هو عبارة عن ربح 

  دائن  مدين  25/3/2016  رح

512    

522  

  البنك

أدوات مشتقة عقود مستقبليات                                 

200000    

200000  
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  :كما يلي  25/3/2016اسرتجاع وديعة الضمان يف - 

  دائن  مدين  25/3/2016  رح

512    

275  

  البنك

الودائع والكفاالت املدفوعة                                 

175000    

175000  

  :كما يلي:  MATIFتصفية الوضعية يف السوق اآلجل لألدوات املالية - 

  دائن  مدين  25/3/2016  رح

522    

768  

  أدوات مشتقة عقود مستقبليات 

                              نواتج مالية أخرى                          

300000    

300000  

  .هذا الربح يغطي متاما ارتفاع تكلفة اقتناء السندات

  :حمفظة السندات ) اقتناء(تصفية - 

  دائن  مدين  25/3/2016  رح

273    

512  

  السندات املثبتة اخلاصة بنشاط احملفظة

  البنك                       

10300000    

10300000  

  سنوات 10أورو جيب سحبها على املدة املتبقية حملفظة السندات واليت هي  300000و املقدرة باملالية  األرباح- 

  أورو 277084=22916- 300000وعليه تبقى     22916=274/360×)300000/10(

  دائن  مدين  31/12/2016  رح

768    

487  

  نواتج مالية أخرى

  نواتج مالية معاينة مسبقا                      

277084    

277084  

  أورو لكل سنة ، أما السنة األخرية فيكون قسط الربح  30000للسنوات التسعة املقبلة التحويل سيكون مببلغ 

  .أورو 7084=30000-22916
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  )523/ح(حالة الخيارات: الفرع الثالث

دج 35000راء بسعر شراء خيار ش 25/10/2015الغذائية اقتنت يف مؤسسة رويبة للمنتجات :  1مثال

دج ،بينما مت التنازل عنه يف 32000مت تقدير قيمة اخليار ب 31/12/2015،يف  بشيك بنكيسددته 

  .دج بشيك بنكي34000مببلغ  31/3/2016

  سجل القيود املناسبة يف التواريخ الثالثة؟ : المطلوب

  :تسجيل عملية االقتناء- :الحل

  دائن  مدين  25/10/2015  رح

5231    

512  

  خيار الشراء

  ات جارية بنوك وحساب                              

  اقتناء خيار شراء بشيك بنكي

35000    

35000  

  31/12/2015التقييم يف -

  دائن  مدين  31/12/2015  رح

665    

5231  

  خسارة القيمة خليارات الشراء

  خيار الشراء                              

  تقييم خيار شراء يف �اية السنة

3000    

3000  

   31/3/2016التنازل يف - 

  دائن  مدين  25/10/2015  رح

512    

5231  

767  

  بنوك وحسابات جارية

  خيار الشراء                   

  األرباح الصافية للتنازل عن أصول مالية                  

  التنازل عن خيار الشراء بشيك

34000    

32000  

2000  
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اشرتت  2/1/2015شركة بيوفارم لصناعة وتوزيع األدوية يف  :خيار باستخدام تحوط القيمة العادلة: 2مثال 

بشيك بنكي ، يف ) دج للسند1000سند ب 100(من خالل البورصة سندات توظيف قصرية االجل 

  .دج للسند الواحد 1100ذه السندات العادلة هل قيمة الكانت   31/12/2015

) نفرض بتكلفة اقتناء معدومة(املؤسسة تريد احلفاظ على هذه القيمة فقامت بشراء خيار  15/1/2016يف 

لسوق ارتفعت بالنسبة للخيار بقيمة ، املعدالت املسرية ل 31/12/2016وهذا بغرض تغطية السندات يف 

  .دج5000اخنفضت كذلك توافقيا بقيمة دات ف،أما بالنسبة للسندج5000

دج للسند ويف نفس التاريخ مت التنازل عن اخليار 1100مت التنازل عن السندات بشيك بسعر  20/2/2017يف 

  .دج 5000بقيمته العادلة 

  سجل القيود املناسبة يف كل التواريخ السابقة يف احلالتني  : المطلوب

 السندات للمضاربة؟ - 

  ؟�ا لتاريخ االستحقاقلسندات لالحتفاظ ا - 

  :حالة السندات للمضاربة- 1 :الحل

  دائن  مدين  2/1/2015  رح

503    

512  

  السندات واألسهم األخرى املخولة حقا يف امللكية 

  بنوك وحسابات جارية                               

  اقتناء سندات توظيف قصرية األجل بشيك بنكي

100000    

100000  

  دائن  مدين  31/12/2015  رح

503    

765  

  السندات واألسهم األخرى املخولة حقا يف امللكية 

  إعادة التقييم عن أصول مالية فوائض                    

  100×)1000-1100(تقييم السندات يف �اية السنة

10000    

10000  

  دائن  مدين  15/1/2016  رح

523    

75  

  خيار الشراء

   نواتج عملياتية                              

  .دج 1مببلغ رمزي اقتناء خيار 

1    

1  
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  دائن  مدين  20/2/2017  رح

512  

  

  

  

  

512  

667  

  

  

503  

767  

  

  

  

  

523  

  بنوك وحسابات جارية                              

  السندات واألسهم األخرى املخولة حقا يف امللكية        

  األرباح الصافية للتنازل عن أصول مالية       

  التنازل عن السندات بشيك

                     20/2/2017  

  بنوك وحسابات جارية   

                            اخلسائر الصافية للتنازل عن أصول مالية 

  اخليارات                      

  التنازل عن اخليار وترصيده

110000  

  

  

  

  

5000  

1  

  

105000  

5000  

  

  

  

  

5001  

دج رمزيا لكي يعرتف به ضمن دفاتر املؤسسة وكأنه نواتج لذا 1مت تسجيل اخليار عند االقتناء ب :  مالحظة

  ).66/مقابل ح 75/ح( مع املصاريف ) دج1املبلغ (وجب ترصيده عند التنازل 

  :السندات حمتفظ �ا لتاريخ االستحقاق- 2

  دائن  مدين  31/12/2016  رح

523  

  

  

  

665  

  

765  

  

  

  

503  

  خيارات

  إعادة التقييم عن أصول مالية فوائض                    

  تقيم اخليار يف �اية السنة بالقيمة العادلة

                   31/12/2016  

  مالية نواقص أصولالتقييم عن  إعادة

  السندات واألسهم األخرى املخولة حقا يف امللكية        

             تقييم السندات يف �اية السنة  

5000  

  

  

  

5000  

  

5000  

  

  

  

5000  

  دائن  مدين  2/1/2015  رح

272    

512  

  سندات املسامهة

  بنوك وحسابات جارية                               

  اقتناء سندات بشيك بنكي

100000    

100000  

  دائن  مدين  31/12/2015  رح

272    

104  

  سندات املسامهة

  إعادة التقييم للسندات                    

تقييم السندات اجلاهزة للبيع  يف �اية السنة بالقيمة العادلة 

)1100-1000(×100  

10000    

10000  
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  دائن  مدين  20/2/2017  رح

512  

  

  

  

512  

667  

  

  

  

104  

  

272  

767  

  

  

  

523  

  

  

  

767  

  بنوك وحسابات جارية                              

  سندات املسامهة                   

  األرباح الصافية للتنازل عن أصول مالية                 

                     20/2/2017  

  بنوك وحسابات جارية   

اخلسائر الصافية للتنازل عن أصول مالية                           

  اخليارات                      

  التنازل عن اخليار وترصيده

                     20/2/2017  

  إعادة التقييم للسندات

  األرباح الصافية للتنازل عن أصول مالية                   

  104ترصيد احلساب 

110000  

  

  

  

5000  

1  

  

  

  

10000  

  

105000  

5000  

  

  

  

5001  

  

  

  

10000  

  

  

  

  

  دائن  مدين  15/1/2016  رح

523    

75  

  خيار الشراء

  نواتج عملياتية                               

  .دج 1اقتناء خيار مببلغ رمزي 

1    

1  

  دائن  مدين  31/12/2016  رح

523  

  

  

  

665  

  

765  

  

  

  

272  

  خيارات

  إعادة التقييم عن أصول مالية فوائض                    

  تقيم اخليار يف �اية السنة بالقيمة العادلة

                   31/12/2016  

  إعادة التقييم عن أصول مالية نواقص

  سندات املسامهة                       

  تقييم السندات يف �اية السنة             

5000  

  

  

  

5000  

  

5000  

  

  

  

5000  
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  )524/ح(أو المقايضات  حالة المبادالت: الفرع الرابع 

 5رويبة دخلت يف تعاقد  احلصول على قرض ملدة  مؤسسة ):الخزينةاستخدام طريقة تحوط تدفقات (1مثال

من  %1,25+مبعدل فائدة متغري يف سوق ما بني البنوك ب 1/7/2015يف  دج10000000بقيمة   سنوات

 ألي، وحتسبا ) in fine(وكالة الرويبة اجلزائر العاصمة، يتم تسديده يف �اية املدة BNAالبنك الوطين اجلزائري

مبادلة سعر قائدة  إىلقرض مبعدل فائدة ثابت باللجوء  إىلارتفاع يف معدل الفائدة املؤسسة قررت حتويل القرض 

مبادلة سعر فائدة أين )BEAالبنك اخلارجي اجلزائري (للتحوط ضد هذا اخلطر،وعليه عقدت مع بنك آخر 

، يف  31/12/2015من  ابتداء %6فوائد مبعدل ثابت ) BNA( األوليقوم البنك األخري بتسديد للبنك 

  .  %5,05و  %5معدل الفائدة بني البنوك هو على الرتتيب  2/1/2016

  سجل القيود املناسبة يف التواريخ السابقة؟ :المطلوب 

 + BNA)5%معدل الفائدة املتغري لبنك  %6,25فارق سعر الفائدة  31/12/2015يف - :الحل

، هذا الفارق ميثل قيمة أمسية قدرها   BEA=(0,25%املعدل الثابت لبنك (6%-)1,25%

دج للسنة الواحدة، مبادلة سعر الفائدة احملتملة يف صاحل املؤسسة وعليه 25000=  0,25%×10000000

يتم )أي أداة التغطية( تقيم بالقيمة العادلة ، يف املقابل اجلزء الفعال من التغطية) أداة مشتقة(فهي أصل مايل 

امللكية واجلزء غري الفعال يف حساب النتائج مستعملني يف ذلك القيمة احلالية للتدفقات  االعرتاف به يف حقوق

  .النقدية

  :حساب قيمة املبادلة ،قيمة اجلزء الفعال من التغطية و النتيجة- 

بنوك والذي هو معدل سنوات مبعدل الفائدة ما بني ال5دج ملدة 25000هي عملية حتيني املبلغ : قيمة املبادلة_

دج بأخذ بعني االعتبار أن التسديدات 110910دون خطر باملعادلة الرياضية للقيمة احلالية فنجد القيمة من 

  ).31/12إىل غاية  1/7من (سداسية 

 %6,25سعر الفائدة املتغري  أساسهي الفرق احملني بني الفوائد احملسوبة على : اجلزء الفعال من التغطية_ 

واليت تغطي .دج93260واليت تعطي قيمة تقدر ب  %6واألخرى احملسوبة على أساس سعر الفائدة الثابت 

تعترب عملية  IFRS9، وعلية وحسب معيار احملاسبة الدويل )93260/110910(من قيمة املبادلة 84%
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 حساب النتائج أما اجلزء غري الفعال فيسجل يف يف.التغطية فعالة ويسجل هذا اجلزء ضمن حقوق امللكية

  )دج17650=93260- 110910(

  :القيود احملاسبية تكون كما يلي

  

  

  

  

  

  

  

  دائن  مدين  31/12/2015  رح

524  

  

  

  

  

104  

765  

  عقود مبادالت سعر الفائدة

  فارق اعادة التقييم ملبادلة سعر الفائدة                    

  التقييم لالصول املالية فوائض                   

              BNAلقرض بنك BEAتقييم مبادلة سعر الفائدة لبنك 

110910  

  

  

  

93260  

17650  

  

  دائن   مدين   30/6/2016  رح

661  

  

  

  

  

512  

  

512  

  

  

  

  

768  

  أعباء الفوائد

  بنوك وحسابات جارية                            

  تسديد أعباء فوائد القرض للسداسي االول

10000000×)5,50% +1,25%=(675000  

                     30/6/2016  

  بنوك وحسابات جارية

  نواتج مالية عن مبادلة سعر فائدة                

  نواتج مالية 6%×)675000- 10000000(

675000  

  

  

  

  

75000  

  

675000  

  

  

  

  

75000  
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  خالصة الفصل

والقياس بوحدة النقد وعرض النتائج يف شكل قوائم مالية تبقى املمارسة احملاسبية وكيفية التسجيل احملاسيب      

واإلفصاح عنها اهلدف النهائي ألي نظام حماسيب ألية دولة يف العامل وهذا ما سعت معايري احملاسبة لتحقيقه ولكن 

دون إعطاء التطبيق العملي املباشر ملختف مواضيع املعايري ولكنها تعطي توجيهات يسرتشد �ا لنستطيع تصور 

التطبيق وهذا ما حاولنا إبرازه يف هذا الفصل حبيث تناولنا خمتلف أنواع األدوات املالية حسب تصنيفها يف 

ومعاجلة عمليات اقتناءها، التنازل )  املتاحة للبيع، احملتفط �ا لتاريخ االستحقاق، أو املقيمة بالقيمة العادلة(املعايري

تلف طرق التقييم من تكلفة تارخيية أو التكلفة املطفأة أو القيمة عنها و تقييمها يف �اية السنة مستخدمني خم

العادلة اليت تعترب أهم أساس للتقييم تستخدمه املعايري حاليا ، دون أن ننسى تقنيات تطبيق حماسبة التحوط 

صايف (ومعرفة مدى فعالية عملية التحوط وعدم فعاليتها وكيفية تسجيل كل جزء منهما مستخدمني الطرق الثالثة 

  ).االستثمار ،التدفقات النقدية للخزينة، وحتوط القيمة العادلة

جنرال حبكم مؤسسة بنكية وعاملية  فتم أخذ جمموعة بنك سوسييت PCGأما فيما خيص النظام احملاسيب الفرنسي 

سبة كبرية وظهر أن البنك يستخدم املشتقات املالية بن PCG إطاريف آن واحد تطبق معايري احملاسبة الدولية يف 

سابقا مع  IAS39للمضاربة وجزء منها للتغطية ويطبق عليها قواعد حماسبة التغطية اليت جاءت يف املعيار 

وهو يفصح عن تعامالته باملشتقات    1/1/2018ابتداء من  IFRS9االستعداد لتطبيق متطلبات املعيار اجلديد 

مستخدمي القوائم املالية على كل التفاصيل اليت من خالل جداول اإليضاحات لزيادة اإلفصاح عنها وحصول 

  .ختص معامالت املشتقات املالية بنوعيها

أما فيما خيص النظام احملاسيب املايل فمحاسبة األدوات املالية متوفرة بشكل واضح خاصة تلك األدوات ذات 

بالتفصيل  SCFيتطرق هلا لكن بالنسبة للمشقات فلم ) أصول مالية طويلة املدى أو قصرية(االستعمال الكبري 

إسقاط  PCGبل اكتفى مبفاهيم عامة حاولنا حنن واستنادا للدراسة التطبيقية وفق املعايري والنظام العام الفرنسي 

األدوات املالية املشتقة ، مفرعني إياه إىل :52من خالل استخدام احلساب الرئيسي  SCFتلك التطبيقات على 

وواحد لألصول ومطبقني طرق التحوط الثالث ) واع املشتقات املعروفةحسب أن(مخسة حسابات أربعة أصول 

حتوط القيمة العادلة والتدفقات النقدية الصافية وصايف االستثمار، وعليه هناك إمكانية تطبيق حماسبة التحوط 

  .مبجرد دخول املؤسسات يف هذا النوع من العقود واستخدامها للتغطية



  

  الرابع هوامش الفصل

، اصدرات ا�مع العريب للمحاسبني القانونيني ،طبعة  IFRS Expertمجعة محيدات، خبري املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ):1(

  .361،ص 2013

.363 مجعة محيدات ، نفس املرجع،ص): 2(  

(3) : Règlement N2015-05 Du 2Juillet 2015 :Relatif Aux Instruments Financiers à Terme Et Aux 

Opérations De Couverture, Note De Présentation ,  Autorité Des Normes Comptables ,France 

2015.P04-18. 

(4) :Rapport Financier Annuel 2016, Document De Reference 2017, Groupe  SOCIETE 

GENERALE , P300-400. 

(5) : Rapport Financier Annuel 2016 ,Op Cit ,P467 . 

 /http://www.sgbv.dz/ar 13/12/2017املوقع الرمسي لبورصة اجلزائر ، مت االطالع عليه يف ): 6(

  .16  ص ؛ 1993 للنشر؛ األطلس ؛"الجزائر بورصة – البورصة" :شمعون شمعون): 7(

، مستخرجة من الموقع الرسمس لبورصة الجزائر ،تم  2016-2015-2014تقاریر النشاط لبورصة الجزائر ببسنوات ): 8(

  .http://www.sgbv.dz/ar / 22/12/2017االطالع علیھا یوم 

(9) : https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/10/16 ,site du journal Alaraby , consulté Le 

2/2/2018. 
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يبقى موضوع حماسبة التغطية كممارسة حماسبة خاصة على املشتقات املالية وحماسبة األدوات املالية كممارسة        

لقيت اهتمام الكثريين من املختصني يف جمال احملاسبة سواء األكادمييني والباحثني أو حماسبية  عامة من املواضيع اليت 

 IASBاملهنيني ، وهذا ما أجرب القائمني على احملاسبة سواء على املستوى الدويل من خالل جملس معايري احملاسبة الدويل 

ة فقط باألدوات املالية ، أو على �تم بصفة حصري IAS/IFRSالذي أصدر ومازال يصدر ويعدل معايري حماسبة 

الذي بدوره كان لزاما تناول موضوع حماسبة األدوات املالية اليت  SCFاملستوى احمللي من خالل النظام احملاسيب املايل 

  .تشكل جزءا مها من أصول وخصوم املؤسسة وتؤثر بصفة مباشرة على الوضعية املالية ألي مؤسسة

ه مدى االهتمام املتزايد حملاسبة التحوط يف إطار حماسبة األدوات املالية من طرف يتضح جليا من خالل دراستنا هذ

،أو يف الكتابات الكثرية حول صدور املعيار ) أربعة معايري(معايري احملاسبة الدولية وذلك يف عدد املعايري املهتمة باملوضوع 

ة أو مسريي املخاطر على مستوى املؤسسات هذا حمللني مدى قدرته لالستجابة لتطلعات مهنيي احملاسب IFRS9اجلديد 

على املستوى اجلزئي ،أما على املستوى الكلي فما مدى مسامهة حماسبة األدوات املالية يف ظل املعيار اجلديد من منع 

واليت أرجع بعض املختصني أحد أسبا�ا إىل عدم التحكم يف حماسبتها  2008تكرار األزمات املالية كاليت حدثت يف 

اصة املشتقات املالية، خاصة إدراج منهج القياس بالقيمة العادلة الذي أصبح أساسا للقياس ال غىن عنه خاصة يف وخ

حماولة احملاسبة واملعايري احملاسبية الدولية حتسنب املمارسة احملاسبية وإعطاء تلك الصورة الوفية الصادقة عن الوضعية املالية 

  .اس والطرق املقرتحة يف ذلك هلا تأثري مباشر على تلك الوضعيةللمؤسسة، حبكم أن التقييم أو القي

والذي صدر يف ظروف كانت معايري احملاسبة الدولية يف أوجها خاصة بعد  SCFأما بالنسبة للنظام احملاسيب املايل 

يري وجعلها التعديالت اليت حدثت على مستوى تنظيم هيئة معايري احملاسبة الدولية استنبط بشكل مهم من هذه املعا

واليت أكسبته جودة استطاع من املفاهيمي والعديد من التطبيقات والقواعد احملاسبية ، اإلطارمرجعا له خاصة فيما خيص 

املخطط الوطين احملاسيب (خالل إجياد احللول لكثري من املمارسات اليت كانت غامضة أو غري متناولة يف النظام القدمي 

PCN  ( وهذا ما سعت إليه السلطات العمومية وخاصة املهتمة با�ال احملاسيب يف الدولة إىل حتقيقه من خالل ،

إنشائها للمجلس الوطين للمحاسبة الذي يتوىل تنظيم املهنة على املستوى الوطين وحتسنها وتطويرها والبحث يف 

  .اليت هي يف تطور مستمر) IAS/IFRS( املستجدات خاصة ما حيدث على مستوى معايري احملاسبة الدولية

يف جمال حماسبة األدوات املالية استخدم نفس التصنيف والتقييم والتدين وحماسبة التحوط  إن النظام احملاسيب املايل  

ر ومنه قد تتغري بعض املعاجلات احملاسبية لألدوات املالية وتتطو  والذي مت تعديله فيما بل إلغاؤه حاليا، IAS39للمعيار 

  ولكن النظام احملاسيب املايل ال يتكيف مع التطورات
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وبعد الدراسة النظرية والتحليل لكل عناصر املوضوع مع تدعيم ذلك بدراسة تطبيقية على مستوى معايري احملاسبة الدولية 

احملاسيب املايل  حماولني إسقاط على التطبيقات على املمارسة احملاسبية حسب النظام PCGوالنظام احملاسيب العام الفرنسي

SCF توصلنا إىل نتائج الدراسة والتوصيات التالية:  

والذي  ظرية أو التطبيقيةعنا وتطرقنا ملختلف اجلوانب احمليطة به سواء من الناحية النو بعد التحليل ملوض :نتائج الدراسة

ض النتائج ميكننا استخراج بع SCFوالنظام املايل احملاسيب  IAS/IFRSنتناوله على مستويني معايري احملاسبة الدولية 

  :نلخصها فيما يلي

  :بالنسبة للجانب النظري-1

  عايري احملاسبة الدولية ماهتمامIAS/IFRS   مبحاسبة األدوات املالية مبا فيها املشتقات املالية ملا هلا من أمهية

سواء من الناحية املالية وتأثريها على مالية املؤسسة أو من الناحية احملاسبية خاصة يف طرق االعرتاف والتصنيف 

ء اليت و األعبا اداتباإلير ا لذلك من تأثري مباشر على الوضعية املالية للمؤسسة من خالل االعرتاف ملوالقياس 

،   IAS32(حتملها مثل هذه التعامالت،ولعل أكرب دليل ختصيص أربعة معايري ثالثة مازالت سارية املفعول 

IFRS7 ،IFRS9  (ومت إلغاء واحد)IAS39  ( بعدما أثبت فشله يف معاجلة هذا النوع من احملاسبة واتسامه

 .بالتعقيد وصعوبة التطبيق

  ات املالية عامة واملشتقات املالية خاصة باألسواق املالية ويف بعض احلاالت بورصات ارتباط التعامل باألدو

يؤثر مباشرة على اجلانب احملاسيب خاصة فيما خيص القياس أو التقييم ملتابعة خمتلف التغريات اليت متخصصة 

لكبري الذي أحدثه ،واجلدل احتدث على قيمها واستخدام مدخل القيمة العادلة كأساس مهم للقياس احملاسيب

،وبالتايل وجب التفكري يف إلغاء املعيار 2008هذا النموذج للقياس با�امه أنه من بني مسببات األزمة املالية 

IAS39 مث إصدار معيار كامل حتت اسم القياس بالقيمة العادلةIFRS13 لتوضيح املفاهيم وإزالة أية شبهات.  

  اعتمد املعيارIFRS9  أدوات مالية  إىلصنفها  إذاملالية بصفة عامة على طريقة التقييم  لألدواتعند تصنيفه

بالتكلفة املطفأة وأخرى بالقيمة العادلة واملؤسسة هي اليت ختتار منوذج تسيريها ألدوا�ا املالية عكس ما كان يف 

 .كان التصنيف حسب طبيعة أو نوع األداة  IAS39املعيار 

 ار طريقة التكلفة املطفأة نص عليها املعيIFRS9 احملاسبية  لألنظمةنه مل يفصل كيفية تطبيقها وترك ذلك كول

 .احمللية اليت يكمن دورها يف توضيح طريقة التطبيق وليس شرح مفهومه فقط ألن ذلك ما تقوم به املعايري فقط
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 بالتعديالت املستمرة ويف بعض األحيان بالتعقيد مما وجب االطالع على  احملاسبية الدولية تتميز املعايري

التفسريات املصاحبة هلا وكذا البقاء دائما يف تواصل مستمر مع جملس معايري احملاسبة الدولية ملعرفة جديدة 

رة على وهذا من خالل اإلصدارات اليت ينشرها يف كل م) IASB Update( والتحيينات اليت جيريها يف كل مرة

 .موقعه االلكرتوين

  إشكالية اللغة تطرح بشدة عند عمليات الرتمجة  ملعايري احملاسبة الدولية من اللغة االجنليزية اىل باقي اللغات

وخنص بالذكر اللغة العربية اليت تتويل هيئات متخصصة غالبا من املشرق العريب مما يوقعنا يف اجلزائر يف بعض 

 .تلفةاملصطلحات واحلسابات املخ

 وبعض القرارات اليت أكملته أعطته نوع من عدم ) 11-07(النظام احملاسيب املايل الذي صدر عن طريق قانون

املرونة اليت جيب أن تتوفر يف أي نظام حبكم وجود تغريات يف املمارسة احملاسبية مع التطورات اليت حتدث يف 

 .االقتصاد واملعامالت املالية والتجارية

   حالة (النظام احملاسيب املايل يف استنباطه من معايري ميكن أنه مت تعديلها بل إلغاؤها يف بعض احلاالتIAS39 

يطرح إشكالية التحيني بالنسبة للنظام احملاسيب املايل وتأخره يف ) يف دراستنا هذه IFRS9وتعويضه باملعيار 

  .ر وجتدد باستمرارالتكيف والتوافق مع معايري احملاسبة الدولية اليت تصد

  ميكن ذكر النتائج التالية :التطبيقي بالنسبة للجانب-2

 توجيهات واإلرشادات ملا يكون معايري احملاسبة الدولية ال تقدم معاجلات حماسبية تطبيقية بل تكتفي بتقدمي ال

 ).من مهام األنظمة احملاسبية احمللية(التطبيق  عليه

  النظام احملاسيب العام الفرنسيPCG  والذي يتبىن املعايري خاصة فيما خيص األدوات املالية أعطى حلوال عملية

 .لعمليات االعرتاف والقياس والعرض واإلفصاح هلا مقتديا بتوجيهات املعايري

  فقط مستعينا بالتصنيف الذي جاءت به  )أصول وخصوم(النظام املايل احملاسيب ركز على تصنيف األدوات املالية

 )األدوات املالية االعرتاف والقياس: IAS39املعيار الدويل (الدولية الصادرة آنذاك  معايري احملاسبية

  إشكاليةيطرح ) ال توجد تكلفة(إشكالية االعرتاف باملشتقات املالية يف حالة عدم دفع املقابل املادي هلا 

بقني فمنهم من يسجل القيد متابعتها ومن مث تقييمها الالحق أو التنازل عنها ، مما جعل هناك اختالف بني املط

 .رمزيا فقط إلدخاهلا ضمن اليومية ومنه الدفاتر احملاسبية 1بدون مبالغ ومنهم من يسجلها بالقيمة 
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  واإلثباتصعوبة احلصول على كل الوثائق اليت تثبت عمليات التعامل باملشتقات املالية من أجل عملية التوثيق 

 .الذي يعترب مهما سواء بالنسبة ملصلحة احملاسبة أو مصلحة تسيري املخاطر داخل املؤسسة

  الصعوبة الكبرية يف التحكم يف تقنيات تداول املشتقات املالية يف أسواق املال أو أسواقها اخلاصة ملا ختص

دم حتميل املؤسسة العواقب الشديدة يف وتقدير العوائد واملخاطر املنطوية عليها وع) النظرية املالية(اجلانب املايل 

 .حالة سوء استخدامها 

  بالنسبة لطريقة التكلفة املطفأة أو كما نص عليها النظام احملاسيب املايل بالتكلفة املهتلكة مل بوضح هذا األخري

اس لذا طرقة حسا�ا  خاصة أ�ا تعتمد على تقنيات الرياضيات املالية وتؤثر بشكل مباشر على التقييم والقي

استعان املطبقون ملا هو معمول به يف معايري احملاسبة الدولية من خالل الدول اليت تتبناها وتطلقها يف أنظمتها 

 .PCGاحملاسبية اخلاصة �ا كالنظام احملاسيب العام الفرنسي 

 تاح بالنسبة يعترب مبدأ القياس بالقيمة العادلة من بني أهم املناهج اليت تستخدم للقياس حاليا وهو غري م

لتطبيقات النظام احملاسيب املايل حبكم وجوب توفر سوق مال نشط وكفء سواء بالنسبة لالدوات املالية بفة 

عامة أو للمشتقات املالية بصفة خاصة  ميكنه تزويد احملاسبني باملعلومات الضرورية للتغريات اليت حتدث على 

 .اسبة الصورة الوافية والصادقة عن الوضعية املالية للمؤسسةقيم هذه البنود احملاسبية وبالتاي حتقيق هدف احمل

  اعتمد النظام احملاسيب املايل يف إعداد مدونة حساباته على النظام احملاسيب العام الفرنسي لدرجة التماثل الكبري

 .مع تغيري يف اسم احلساب فقط)  52/ح(يف أرقام وأمساء احلسابات ومثال ذلك حساب موضوعنا 
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ا سبق من نتائج ومالحظات مت معاينتها من خالل هذه الدراسة متس اجلانبني التطبيقي والنظري ، ميكننا وضع بعض مل

التوصيات اليت من شأ�ا حتسني الوضع القائم أو األقل معرفة الواقع وحماولة حتسينه من طرف اهليئات املسؤولة على 

  .عاملية تشهد تطورات سريعة ال بد من مواكبتها احملاسبة خاصة يف اجلزائر حبكم أن احملاسبة ال

  :بالنظر إىل النتائج السابق ذكرها ممكن إدراج التوصيات التالية :التوصيات

 يف  إدراجهايني والطلبة من خالل ميجيب زيادة االهتمام مبعايري احملاسبة الدولية سواء من قبل املهنيني أو األكاد

 إىل باإلضافةأو معاهد التكوين املهين أو املعاهد واملدارس املتخصصة ،برامج التعليم على مستوى اجلامعات 

، تنظيم امللتقيات والندوات اليت تتطرق مبثل هذه املواضيع، وهو ما تقوم به بعض اجلامعات على املستوى الوطين

الفكر احملاسيب الدويل  وهذا ملا له من فائدة تعود على املمارسة احملاسبية يف امليدان حبكم أن املعايري متثل نتاج

 .الذي يتميز بدرجة عالية من اجلودة 

  خاصة ما تعلق باملصطلحات احملاسبية (على جملس معايري احملاسبة الدولية أن ينشر بانتظام وبكل اللغات

أن ينشئ على مستواه جلان متخصصة يف الرتمجة آخذين بعني االعتبار اللغات احملاسبية العاملية ) األساسية

 .املختلفة نوعا ما وال يكتفي بإيكال املهمة إىل هيئات مستقلة عنه

  على جملس معايري احملاسبة الدولية أن يصاحب املعايري اليت يصدرها حباالت تطبيقية عملية لكي ال يرتك جمال

ل التوافق بني االجتهاد لألنظمة احملاسبية وبالتايل نقع يف االختالف احملاسيب  الذي جاءت املعايري لتخفيفه وجع

 الدول ،خاصة الدول اليت تبنت تطبيق املعايري عندها 

  ال بد من إعطاء صالحيات أكرب للمجلس الوطين للمحاسبةCNC  أو خلق هيئة مستقلة �تم بالتوافق مع

ايل لكي معايري احملاسبة الدولية من خالل متابعة آخر إصدارا�ا و اقرتاح التعديالت الالزمة يف النظام احملاسيب امل

 .يصبح يتميز بنوع من املرونة

  إصدار التعديالت أو التحسينات يف التطبيقات احملاسبية للنظام احملاسيب املايل جيب أال تعتمد فقط على القوانني

واالكتفاء فقط بنشرات أو تعليمات تصدر من ) تعقيد عمليه التحسني(واملراسيم اليت تصدر يف اجلريدة الرمسية 

لوطين للمحاسبة بشرط النشر الواسع واإلعالم الكايف لتصل املعلومة إىل كل املهتمني بالشأن طرف ا�لس ا

 .احملاسيب على املستوى الوطين
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 يف (يات التحسني والتطوير للنظام احملاسيب يف اجلزائر من أكادمييني ومهنيني إشراك كل املهتمني باحملاسبة يف عمل

واحملاسبني الذين هم يف جمال املمارسة احملاسبية التطبيقية وخلق جمال لتبادل ) إطار النقابات املهنية اليت متثلهم

األفكار بني النظري والتطبيقي للوصول إىل نظام حماسيب مايل ذو جودة عالية يتوافق مع معايري احملاسبة الدولية 

 .من جهة وقابل للتطبيق والتجاوب مع أي نوع من العمليات احملاسبية من جهة أخرى

 ملا هلا من أدوار مهمة ) بورصة اجلزائر(ايالء اهتمام أكرب وإجراء إصالحات حقيقية على سوق املال اجلزائري

تلعبها سواء على مستوى التمويل اخلاص باملؤسسات أو تأثريها املباشر على احملاسبة  من خالل موضوع التقييم 

وبالتايل إتاحة الفرصة للمحاسبني استخدام مدخل  والقياس الذي يعترب أحد إشكاالت احملاسبة يف الوقت احلايل

وال ميكن تطبيقها ) خاصة يف حسابات خسائر القيمة والقيم القابلة للتحصيل(القيمة العادلة الذي نتناوله نظريا 

 ) .أغلب املؤسسات اجلزائرية ال تستخدم حسابات خسائر القيمة(واقعيا 

 دوات املالية من ضمنها املشتقات املالية ملا هلا من اجيابيات على على املؤسسات اجلزائرية االهتمام أكثر باأل

هلا فرص للحصول على عوائد خارج نشاطها الرئيسي بشرط التحكم اجليد يف تسيريها  وإتاحةمردوديتها املالية 

 .واحملاسبة الصحيحة عنها 

  استغالل ما تتيحه املشتقات املالية من فوائد ختص عمليات ) شركة سونطراك مثال(على املؤسسات اجلزائرية

وذلك من خالل ) البرتول ومشتقاته(التغطية ضد املخاطر خاصة يف ظل التقلبات الكثرية ألسعار املواد األولية 

ء املشتقات واالحتفاظ �ا والتنازل عنها وما إنشاء إدارة متخصصة لتسيري املخاطر �تم بكل ما يتعلق باقتنا

واليت توفرها معايري احملاسبة الدولية ) حماسبة التحوط(يصاحب ذلك من حتكم جيد يف تقنيات احملاسبة عنها 

 ).مثال IFRS9املعيار (

بعد طرح كل النتائج واملالحظات والتوصيات السابقة  ميكننا من خالل هذه الدراسة التطبيقية والنظرية الحظنا 

مارسات حماسبية جديدة يدعم �ا املعاجلة احملاسبية ممن خالل طرحة لل IFRS9كتساها املعيار األمهية الكبرية اليت ا 

ومدة التحضري اليت أخذ�ا  2018صة وبعد بداية العمل به منذ سنة عامة واملشتقات املالية بصفة خااملالية  لألدوات

نصل إىل إثبات صحة الفرضية األوىل، أما الفرضية ) أكثر من ثالثة سنوات(املؤسسات واهليئات املهنية للعمل به 

ديالت والتحسينات يف  الثانية فهي صاحلة دوما ألن أساس قيام املعايري واملرونة الكبرية اليت متيزها جتعلها تتعرض للتع

، وكما هو معلوم النظام احملاسيب املايل وخاصة  IFRS9كل مرة تطلب األمر ذلك وهو ما سيحدث حتما للمعيار 

يف املواضيع اليت تتميز بنوع من الصعوبة وغري مطبقة يف اجلزائر بشكل كبري يلجأ النظام احملاسيب املايل إىل التوافق 
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ة كذلك ، وعليه فالنظام  اليت تدرس تلك املشكالت احملاسبية مما يثبت صحة الفرضية الثالثالتام أو اجلزئي مع املعايري

احملاسيب املايل مل يفصل يف حماسبة املشتقات املالية وترك ذلك للتطبيق عند احلاجة إليها حبكم عدم تداول هذا النوع 

تعامل �ا يف األسواق الدولية مما يدل على صحة من املنتجات يف البورصة اجلزائرية وحىت املؤسسات اجلزائرية ال ت

  .الفرضية الرابعة بعدم تأهيل النظام احملاسيب املايل حملاسبة التغطية بعد

إن تناول موضوع املشتقات املالية و احملاسبة عنها وحماولة اإلحاطة بكل جوانب املوضوع  :آفاق الدراسة     

الصعوبة مبا كان ،وال ميكن لدراسة واحدة إن توفيه حقه نظرا ملا حتتويه خاصة على املستويني الدويل واحمللي من 

األدوات املالية بصفة عامة واملشتقات املالية بصفة خاصة من تنوع وتغريات مستمرة يصاحبها تغري وتطور يف املعاجلة 

ظل معايري احملاسبة الدولية أو متثل جماال خصبا للبحث سواء يف جمال املالية أو احملاسبة عنها يف  إذاحملاسبية هلا،

األنظمة احملاسبية ودراسة خمتلف التجارب الدولية يف هذا ا�ال، لذا توجد نقاط أخرى ميكن أن تكون مواضيع 

أهدافه بعد بداية تطبيقه ابتداء من هذه  IFRS9لدراسات مستقبلية  مثل دراسة ما مدى حتقيق املعيار الدويل 

استخدام حماسبة التغطية وفق النظام املايل احملاسيب يف حالة تطور سوق املال اجلزائري أو السنة، أو ما هي إمكانيات 

ايري األدوات املالية يف اجلزائر، إىل جانب ذلك كله ميكن تناول موضوع خاص بالتدقيق سواء ما إمكانية تطبيق مع

املشتقات املالية ومدى فاعليتها يف مواجهتها  احملاسيب أو املايل إلسرتاتيجية وتقنيات تسيري خمتلف املخاطر باستخدام

  .أو على األقل التقليل منها
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، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان )االعرتاف ، القياس ، التحوط ،العرض واإلفصاح(أمحد حلمي مجعة ، حماسبة األدوات املالية  .1

  .2010األردن ،

األدوات املالية واملشتقات املالية،دار السياسات احملاسبية التخصصية واحملاسبة عن  عبد الوهاب نصر علي،.أمحد كامل سامل ،د .2

 .2015التعليم اجلامعي،اإلسكندرية مصرـ

  .2010أرشد فؤاد التميمي،األسواق املالية إطار يف التنظيم وتقييم األدوات،دار اليازوري للنشر والتوزيع،األردن،  .3

  .2005اجلامعي احلديث، الطبعة الرابعة، كمال خليفة أبو زيد، املكتب . الدون  هندريكسن ،النظرية احملاسبية ،  ترمجة د .4

 .2006 القاهرة، األمني، دار املالية، األوراق و البورصة يف االستثمار خماطر ، عليوة حتليل السيد .5

  .2008أمني السيد لطفي ،احملاسبة يف شركات السمسرة  يف األوراق املالية ،الدار اجلامعية ، مصر ، .6

تطبيق حماسبة األدوات املالية وفقا ملعايري احملاسبة الدولية،دار االبتكار للنشر والتوزيع ،عمان األردن  أمهيةبونعجة سحنون ، .7

 . 2017،الطبعة األوىل 

  . 2003- 2002الدار اجلامعية، -مصر-ثناء القباين ،احملاسبة الدولية، جامعة املنوفية .8

،  2015تقة ، مفاهيم نظرية وتطبيقية، دار املنهجية، الطبعة األوىل جليل كاظم مذلول العارضي ،اهلندسة املالية وأدوا�ا املش .9

 ..عمان األردن

مدخل نظري وتطبيقي متكامل ،دار املنهجية،عمان األردن :جليل كاظم مذلول العارضي وآخرون ،إدارة املشتقات املالية  .10

 .2016،الطبعة األوىل 

،  2013احملاسبة ، إصدارات ا�مع العريب للمحاسبني القانونيني طبعة –، الورقة الثانية  حسام خداش.مجعة محيدات و د .11

 . عمان األردن

 . 2003 القاهرة، والتوزيع، للنش الفاروق دار األسهم، و السندات يف اإلستثمار العامري، خالد ترمجة وايت، جون .12

، ،دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان األردن ،  : IAS / IFRS 2007معايري التقارير املالية الدولية خالد مجال اجلعارات ، .13

 .2008الطبعة األوىل ، 

أمحد حامد حجاج ، احملاسبة املتوسطة ،اجلزء األول ،الطبعة العربية ،دار املريخ ،الرياض السعودية .ونالد كيسو ، تعريب د .14

،2005  

 . 2008 ،حلب سورياشعاع للنشر والعلومدار  صيل الزكاة وإلغاء الضرائب املاليتنيسياستا حت. سامر قنطقجي .15

سامي السويلم ،صناعة اهلندسة املالية نظرات يف املنهج اإلسالمي ،مركز البحوث شركة الراجحي املصرفية لالستثمار،ديسمرب  .16

 .،الرياض السعودية2000



، صناعة اهلندسة املالية نظريات يف املنهج اإلسالمي، مركز البحوث، شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، نسخة سامي السويلم .17

  . ، بيت املشورة للتدريب، الكويت)2004أفريل -ه1425ربيع األول (منقحة 

النهضة العربية، القاهرة،  سيد طه بدوي حممد، عمليات بورصة األوراق املالية الفورية واآلجلة من الوجهة القانونية، دار .18

  .2001مصر،

حسن عمر حممد ،معايري احملاسبة الدولية واألزمة املالية العاملية،مركز الكتاب األكادميي ، عمان األردن ،الطبعة .سعد الساكين،أ .19

 . 2015األوىل،

حاكم  يف صناعة أدوا�ا ، ،دار ا مسري عبد الرمحان رضوان ،املشتقات املالية ودورها غي إدارة املخاطر ودور اهلندسة املالية .20

 .2011، دار اليازوري ، الطبعة األوىل ،) عقود اخليارات ،اخليارات ، املبادالت ( الربيعي وآخرون ،املشتقات املالية 

،الدار احملاسبة عن االستثمارات واملشتقات املالية ، : طارق عبد العال محاد ،موسوعة معايري احملاسبة الدولية ، اجلزء الثالث  .21

  2002/2003اجلامعية ،

طارق عبد العال محاد ، دليل تطبيق معايري احملاسبة الدولية واملعايري العربية املتوافقة معها، ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية مصر  .22

،2008.  

  .مصر 2009 ، اجلامعية الدار ، ،) 41 إىل 31 من املعايري ( احملاسبة معايري استخدام دليل العال محاد عبد طارق .23

مفاهيمها وأنواعها ،واستخداما�ا يف إدارة املخاطر واحملاسبة عنها،الدار اجلامعية -طارق عبد العال محاد ،املشتقات املالية .24

 . 2010/2011،اإلسكندرية ، مصر ،

 .2009يج اجلزائر عبد الرمحان عطية  ،احملاسبة العامة وفق النظام املايل احملاسيب،دار جيطلي للنشر والتوزيع برج بوعرير  .25

  . 2008عبد الرزاق عفيفي ،بورصة األوراق املالية والضرائب، دار الكتب املصرية الطبعة األوىل ،مصر  .26

أمحد حممد كامل سامل ، احملاسبة عن األدوات واملشتقات املالية وعمليات الشركات متعددة .عبد الوهاب نصر على ود .27

 .2004/2005مصر   اإلسكندريةاجلنسيات ، وفقا ملعايري احملاسبة الدولية،الدار اجلامعة ، 

 .2008 ،عمان دار أسامة للنشر والتوزيع ـ)البورصة(أسواق األوراق املالية  ،عصام حسني .28

، متت ترمجته وطبعه يف املطابع 2006دار النشر وايلي،-كتاب ودليل–يلي ، املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية كتاب وا .29

 .املركزية ،عمان األردن

، تعريب جلنة البحوث والتطوير ،مجعية احملاسبني القانونيني  IFRSإىل  US GAAPليزا ويفر ، أدارة التحول من  .30

 .2016الداخليني ، حممد عرفة حماسب قانوين ،دار محيثرا للنشر ،الطبعة األوىل 

- مأمون محدان، مقدمة عن معايري احملاسبة الدولية،حماضرات مقياس معايري احملاسبة الدولية الدراسات العليا ، كلية االقتصاد  .31

  جامعة دمشق عضو مجعية احملاسبني القانونيني -اسبة قسم احمل

العمالت األجنبية واملشتقات املالية بني النظرية والتطبيق،نشر بدعم معهد :ماهر كنج شكري ومروان عوض،املالية الدولية  .32

 .2004الدراسات املصرفية ،عمان األردن ، الطبعة األوىل 

مدخل نظري وتطبيقي متكامل ،دار املنهجية ،عمان ،االردن،الطبعة :شتقات املاليةامل إدارةمؤيد عبد الرمحان، سعيد مجعة عقل ، .33

 .2016األوىل 



 1مبارك سليمان آل سليمان،أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة ،دار كنوز اشبيلية للنشر و التوزيع ،الرياض ،ط  .34

،2005.  

 .2014،حقوق التأليف حمفوظة للمؤلف ، إصدار حمروس حسن ،األسواق املالية واالستثمارات املالية  .35

  .2005 عمان، التوزيع، و للنشر الشروق دار بورصات -أوراق - مؤسسات) املالية األسواق الداغر، حممد حممود .36

، )التوريق( األولاجلزء  واملشتقات التوريق باستخدام املالية اهلندسة) املخاطر إدارة يف احلديث الفكر ، إبراهيم هندي  منري . .37

 .2002املعارف، اإلسكندرية،  منشأة

 .2006منشأة املصارف، اإلسكندرية مصر  ،منري إبراهيم هندي، إدارة املنشآت املالية وأسواق املال .38

مجهورية مصر  مشس عني جامعة التجارة املالية،كلية املؤسسات و احلموي،األسواق شامل و صبح حممود و فخرة أبو نادية .39

 .2005 العربية،

،ديوان املطبوعات  IAS/IFRSهوام مجعة ،احملاسبة املعمقة وفقا للنظام املايل احملاسيب اجلديد واملعايري احملاسبية الدولية  .40

 .2011/ 2010اجلامعية ، اجلزائر،

  .2007إلدارة،األكادميية العربية يف الدمنارك ،كلية االقتصاد وا-األدوات املالية–وليد ناجي احليايل ،معايري احملاسبة الدولية  .41

يوسف حممود جربوع ، سامل عبد اهللا حلس ، احملاسبة الدولية مع التطبيق العملي ملعايري احملاسبة الدولية ،مؤسسة الوراق للنشر  .42

 .2001والتوزيع ، الطبعة األوىل ،عمان ،األردن،

  

  والمداخالتالمقاالت :ثانيا

 آفاق والبورصات املالية األوراق أسواق ؤمترم يف مقدم حبث أحكام، و تصور السندات و األسهم احلداد، العزيز عبد بن أمحد  .1

 .2007 القرى، أم جامعة القانون، و الشريعة كلية وحتديات،

املايل،جملة دراسات حماسبية ومالية ،ا�لد  اعتصام جابر الشركجي،ادارة خماطر أسعار الصرف األجنيب باستخدام أدوات التحوط .2

  . 55-22، ص ص 2013، 23الثامن العدد 

بن عمارة منصور،حويل حممد ،معايري املراجعة الدولية ، مداخلة يف إطار امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة  .3

  .كلية العلوم االقتصادية،جامعة البليدة   2011ديسمرب 14-13معايري الدولية للمحاسبة  ومعايري الدولية للمراجعة يومي

  .2004/ 03اجلزائر، احملفظة االستثمارية تكوينها وخماطرها مقال منشور يف جملة الباحث العدد  جامعة كمال موسى بن .4

املالية للمصارف املدرجة يف قياس األدوات  �9اء الدين عرنوق،أثر التحول إىل تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  .5

عدد الصفحات ، 2014العدد األول  30ة ،ا�لد سوق دمشق لألوراق املالية،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية واإلداري

24. 

يف قياس األدوات املالية للمصارف  IFRS9املالية  رالتقاري إلعدادتطبيق املعيار الدويل  إىلعرنوق،أثر التحول  غازي �اء .6

العدد – 30،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ا�لد )دراسة تطبيقية(ملدرجة يف بورصة دمشق لألوراق املالية ا

  . 2014األول 



جليل العارضي ، مناذج تسعري اخليارات املتقدمة ودورها يف حتديد قيمة املكافأة للخيار وبناء حمفظة للتحوط ، مقال منشور يف  .7

  . 2014سنة  5لكوفة ، العدد جملة آداب ا

محد على إبراهيم العامري ،إدارة خماطر سعر الصرف األجنيب باستخدام أدوات التحوط املايل ،دراسة تطبيقية حتليلية ، مقال  .8

 . 2013،الفصل الثاين  23العدد  8منشور مبجلة دراسات حماسبية ومالية ا�لد 

" حماســبة القيمة العادلة بني التأييـد واملعارضة يف ضوء األزمة املالية املعاصرة ــ دراسة نظرية اختبارية " سامي حممد أمحد غنيمي .9

  . 2012كلية التجارة ــ جامعة بنها العدد األول ــا�لد الثاين ــ يناير جملة الدراسات والبحوث التجارية

 . 2013ديسمرب –جملة التمويل والتنمية -يستجمع قواه من جديد النشاط املصريف العاملي-وان ماركيتين -ستني كاليسنس .10

سحنون حممود ، خماطر املشتقات املالية ودورها يف خلق األزمات ، مداخلة يف إطار امللتقى الدويل األزمة املالية واالقتصادية  .11

 .1كلية االقتصاد جامعة سطيف  2009أكتوبر  21و 20الدولية واحلوكمة العاملية يومي 

  . 2010،سنة  17ان صدام اإلمارة وآخرون ،أسواق املشتقات ودورها يف العوملة املالية،جملة االقتصادي اخلليجي العدد شعب .12

 سوسييت بنك جمموعة حالة دراسة، املالية املشتقات باستخدام الصرف سعر ملخاطر البنوك تغطية العيد،آليات حممد صلوح .13

،ص 01/2015يف ا�لة اجلزائرية للدراسات املالية واحملاسبية ،عدد  ،مقال منشور2013-1999 الفرتة خالل -جنرال

  .55-43ص

معايري احملاسبة الدولية واألزمة املالية العاملية احلالية ،جملة  إطارعبد الستار عبد اجلبار عيدان الكبيسي ،املشتقات املالية يف  .14

  .2010فيفريي  1العدد 17،ا�لد  اإلنسانيةجامعة تكريت للعلوم 

عبد العظيم أبو زيد ، التحليل الفقهي و املقاصدي للمشتقات املالية ،مقال يف حملة امللك عيد العزيز االقتصاد اإلسالمي ا�لد  .15

 .2014سنة  3العدد  27

عالء عبد احلسني الساعدي،طرائق وأساليب التحوط  من تقلبات اسعار صرف العمالت والعوامل املؤثرة فيها،جملة العلوم  .16

  .2012،سنة  8ا�لد  30ادية جامعة البصرة العراق ، العدداالقتص

منشور يف جملة إدارة عن كلية اإلدارة  مقال علي حامت القريشي املشتقات املالية وأثرها يف عرض السيولة على االقتصاد الكلي .17

  . 2014واالقتصاد  جامعة بابل العراق 

، مقال منشور يف موقع منارات  للعلوم الشرعية مت االطالع عليه يوم األزهرالشريعة جبامعة  أستاذغازى،  يعل .18

29/01/2018 :http://www.manaratweb.com 

مرغاد خلضر، استخدام املشتقات املالية يف إدارة املخاطر، جملة أحباث اقتصادية وإدارية ،كلية العلوم  عيساوي سهام و .19

 . 17،عدد الصفحات  2014،جوان  15تصادية جامعة بسكرة ،العدد االق

 88، العدد 21قاسم هادي موسى، السيطرة على عوائد وخماطر املشتقات املالية ،جملة كلية الرتبية االساسية ، العراق ،ا�لد  .20

  .144-113، ص ص 2015،سنة 

املشتقات املالية يف األسواق املالية يف تغطية خماطر  قايدي مخيسي و حلسني عبد القادر،دراسة حتليلية لتطور استخدام .21

  . 43-25،ص ص 2015-06السوق،دراسة الدول الصناعية العشر،ا�لة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية ،العدد 
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، اململكة 2، العدد 20عبد الكرمي، اهلندسة املالية اإلسالمية، جملة جامعة امللك عبد العزيز يف االقتصاد اإلسالمي، ا�لد  قندوز .22

  .2007العربية السعودية، 

 أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل  على تكلفة وجودة املعلومات احملاسبية يف ظل تكنولوجيا"قورين حاج قويدر، مقال بعنوان .23

 . 2012،سنة10جملة الباحث العدد" املعلومات

ميتم ربيع هادي ، جامعة كربالء ، أساسيات أسواق مستقبليات السلع ،مقال منشور يف ا�لة العراقية للعلوم اإلدارية ،العدد  .24

22 ،2012 

ظري ، جملة جامعة بابل العلوم ميسون علي حسني األوراق املالية وأسواقها مع اإلشارة إىل سوق العراق لألوراق املالية تأطري ن .25

  .2013،  1العدد  21اإلنسانية ا�لد 

  األطروحات والمذكرات: ثالثا

بن عزوز عبد الرمحان ،دور الوساطة املالية يف تنشيط  سوق األوراق املالية مع اإلشارة حلالة بورصة تونس، رسالة ماجستري يف  .1
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أطروحة دكتوراء غري منشورة -دراسة مقارنة بني سوقني ماليني–مجال معتوق ،إدارة املخاطر املالية يف ظل منتجات اهلندسة املالية  .2

  .جامعة حممد بوضياف املسيلة2016ختصص علوم التسيري،
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أطروحة ماجستري ، جامعة منتوري -دراسة حتليلية– 2008سرارمة مرمي،دور املشتقات املالية وتقنية التوريق يف األزمة املالية  .4

  .2011/2012قسنطينة ،ختصص مالية ،

يف ظل تبنيه للمعايري الدولية )  ISA(رشيد ،أمهية تكييف النظام احملاسيب املايل اجلزائري للمعايري الدولية للتدقيق  سفاحلو .5

  .2016/2017، أطروحة دكتوراه ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، ختصص تسيري ، )IFRS(للمحاسبة

 BP Explorationوالتوحيد احملاسيب العاملي حالة  شعيب شنوف ،املمارسة احملاسبية يف الشركات املتعددة اجلنسيات .6

Limited  2006/2007، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر  .  

 .2009عاطف فرحة ،إدارة املشتقات املالية ، رسالة ماجستري ،كلية االقتصاد ،جامعة دمشق سوريا  .7

وإدارة املخاطر  باملؤسسات املالية اإلسالمية، أطروحة دكتوراه ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،  عبد الكرمي قندوز، التحوط .8

2011/2012.  

عقاري مصطفى ، مسامهة علمية يف حتسني املخطط الوطين احملاسيب، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  دولة ، جامعة فرحات عباس  .9

 .   30، ص 2004سطيف ،

دراسة حاله سوق رأس املال الفرنسي، أطروحة دكتوراه -املشتقات املالية يف متويل أسواق رأس املال دور تداول عيساوي سهام ، .10

 .2014/2015الطور الثالث، جامعة  حممد خيضر بسكرة، 

وتأثريها منر عبد احلميد عبد اهللا،إسرتاتيجية مقرتحة للقياس واإلفصاح احملاسيب عن املشتقات املالية يف الشركات املسامهة العامة ، .11

على خماطر االستثمار يف بورصة األوراق املالية األردنية ، أطروحة دكتوراه،كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا،جامعة عمان 

   .2008العربية للدراسات العليا،
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  20................................................حمددات تطبيق معايري احملاسبة الدولية و تطورها املستمر: فرع الثالثال

  21....................................ومسؤوليته يف إعداد  املعايري  IASBجملس معايري احملاسبة الدولية : الثاين  املطلب



 IASCF ..............................................21 اهليكل التنظيمي  للجنة معايري احملاسبة الدولية: الفرع األول

  25..............................................املعيار احملاسيب وعرض خمتلف املعايري املصدرة إعدادمسار : الفرع الثاين

 29...............................)اإلطار املفاهيمي(اسبة الدوليةاملبادئ األساسية لعمل جملس معايري احمل :طلب الثالثامل

 29..........................................................................عرض اإلطار املفاهيمي. الفرع األول

  30........................................................................مكونات اإلطار املفاهيمي. الفرع الثاين

  32.......................أساليب القياس واملبادئ األساسية ملعايري احملاسبة الدولية وفقا إلطارها املفاهيمي: الفرع الثالث

  SCF...........................................................35تقدمي النظام املايل احملاسيب : املبحث الثالث 

  35..............................................................للنظام احملاسيب املايل اإلطار العام: املطلب األول 

 35............................................................................املالية تعريف احملاسبة: الفرع األول 

 36................................الوطين إىل النظام احملاسيب املايلأسباب االنتقال من املخطط احملاسيب : الفرع الثاين 

 37...................................................مبادئ احملاسبة األساسية للنظام احملاسيب املايل: الفرع الثالث 

 38....................................................وأهداف تطبيق النظام احملاسيب املايل  تجماال: الفرع الرابع 

 40..............................................................لنظام احملاسيب املايل ات احتدي:  الفرع اخلامس 

 41.........................................................املايل احملاسيب اإلطار املفاهيمي للنظام: املطلب الثاين

 41........................................................................أهداف البيانات املالية: الفرع األول

 41............................................................املواصفات النوعية للمعلومات املالية:الفرع الثاين 

 43...................................................طرق التقييم املستعملة يف النظام احملاسيب املايل:الفرع الثالث 

  44.............................................................احملاسيب املايل مكونات النظام : املطلب الثالث 

 44...............................................ومدونة حساباتهاملايل احملاسيب  جمال تطبيق النظام: الفرع األول 

 45........................................اثر املبادئ والفروض احملاسبية على البيانات والقوائم املالية: الفرع الثاين 

 47..................................................املكونة للبيانات املاليةتقدمي العناصر األخرى : الفرع الثالث  

 IAS/IFRS ...........................51مدى التوافق بني النظام املايل ومعايري احملاسبة الدولية : املطلب الرابع 



  54..............)التحوط(التغطية  أنشطةللهندسة المالية ودورها في المشتقات المالية كمنتجات : الفصل الثاني   

  55.............................................................املالية وطرق التعامل �ا  دواتاأل: املبحث األول 

  55.........................................اهلندسة املالية ودورها يف ابتكار منتجات مالية مستحدثة: املطلب األول 

  55............................................................................ماهية اهلندسة املالية: الفرع األول 

 56....................................................................نطاق اهلندسة املالية وحمددا�ا: الفرع الثاين 

  58......................................................................األدوات املالية األساسية  :املطلب الثاين 

 58...........................................................)األسهم(األدوات اليت تعرب عن امللكية : الفرع األول 

  63...................................................)السندات(املديونية األدوات املالية اليت تعرب عن : الفرع الثاين 

  65...........................................................ظة االستثمارية تكوينها وخماطرهااحملف: املطلب الثالث

 65.......................................................................االستثمارية مفهوم احملفظة: الفرع األول 

 66.........................................أنواع احملافظ االستثمارية وأمهيتها يف حتليل خماطر االستثمار: الفرع الثاين 

 69.............................................................سياسات تكوين احملافظ االستثمارية: الفرع الثالث 

  71.................................................)األسواق املالية(أسواق التعامل باألدوات املالية : املطلب الرابع 

 71....................................................................مفهوم األوراق املالية وأنواعها:الفرع األول 

 72....................................................................نشأة السوق املالية ومفهومها: الفرع الثاين 

 73...........................................................................أنواع األسواق املالية: الفرع الثالث 

 74........................................................................املال رأس كفاءة أسواق: الفرع الرابع 

   77.............................................................أهم البورصات و املؤشرات العاملية : الفرع اخلامس 

  79..................................................................... مدخل للمشتقات املالية: الثاين  املبحث

 79........................................................................ماهية  املشتقات املالية: املطلب األول

 79.........................................................................تعريف املشتقات املالية: الفرع األول 

 80.............................................................املشتقات املالية) متعاملوا(مستخدموا : الفرع الثاين



 80.......................................................................خصائص املشتقات املالية: الفرع الثالث 

 83............................................................................أنواع املشتقات املالية.املطلب الثاين 

 83...................................................................................العقود اآلجلة   :الفرع األول 

 85...................................................................عقود املستقبليات  :الفرع الثالث :الفرع الثاين 

  88.......................................................................................اخليارات : الفرع الثالث

 91........................................................................عقود املقايضة أو املبادلة    : الفرع الرابع 

  93........................................................................خماطر املشتقات املالية: الثالث املطلب 

  95.....................................ات ٍورأي الشريعة اإلسالمية فيهااألمهية االقتصادية لعقود املشتق: املطلب الرابع  

 95................................................................................األمهية االقتصادية:الفرع األول 

  96...............................................................املشتقات املالية من منظور إسالمي: الفرع الثاين 

 98.........................................ألغراض التغطية والتحوط تقنيات عمل املشتقات املالية : املبحث الثالث 

 98..........................................................................إسرتاتيجية التحوط : طلب األول امل

 99............................................................التحوط باخليارات إسرتاتيجيةتطبيق  :املطلب الثاين 

  100.......................................... التحوط بالعقود اآلجلة واملستقبليات إسرتاتيجيةتطبيق  :املطلب الثالث

 102......................................................بعقود املبادالت التحوط إسرتاتيجيةتطبيق  :املطلب الرابع 

  105......................................................................أسواق املشتقات املالية : لرابع املبحث ا

  105......................................................................أنواع أسواق املشتقات: املطلب األول 

  105................................................................األسواق العادية للمشتقات املالية:الفرع األول

  106................................................................األسواق اخلاصة باملشتقات املالية:الفرع الثاين

  106..............................................أهم أسواق املشتقات املالية وأحجام التداول فيها: املطلب الثاين

  106......................................................أهم أسواق املال اخلاصة باملشتقات املالية: الفرع األول 

  108.......................................أهم إحصائيات تداول املشتقات املالية يف األسواق العاملية: الفرع الثاين 

  



  110...................................................املشتقات املالية وعالقتها باألزمات املالية:  لثاملطلب الثا

  110...............................................................املشتقات املالية واألزمات املالية: الفرع األول

  113..............................................مستقبل تطبيق املشتقات املالية على االقتصاد الكلي: الفرع الثاين

    IAS/IFRS وفق معايير المحاسبة الدولية) محاسبة التغطية(المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية: الفصل الثالث
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 117.............ذات العالقة مبحاسبة األدوات املالية وحماسبة التغطية IAS / IFRSمعايري احملاسبة الدولية : املبحث األول 

  117............................................-العرض –األدوات املالية  IAS 32معيار احملاسبة الدويل : املطلب األول 

 117.................................العرض: األدوات املالية 32التعديالت األخرية على معيار احملاسبة الدويل :  الفرع األول 

  121........................العرض: األدوات املالية: 32عرض األدوات املالية من وجه نظر معيار احملاسبة الدويل : الفرع الثاين

  133...............................-اإلفصاح–األدوات املالية :  IFRS 7معيار إعداد التقارير املالية الدويل : املطلب الثاين 

 133..............................................................خلفية عامة عن املعيار ومصطلحاته الرئيسية:الفرع األول 

 IFRS7...........................................................................134نطاق عمل املعيار: الفرع الثاين 

 135............................................................أمهية األدوات املالية للمركز املايل واألداء املايل: الفرع الثالث 

 IFRS 13.......................................................141األدوات املالية والقيمة العادلة وفق املعيار  :املطلب الثالث 

 141..................................................................القياس احملاسيب وإشكاليةالقيمة العادلة  :الفرع األول 

  145................................................القياس بالقيمة العادلة:IFRS 13عرض املعيار الدويل : الفرع الثاين 

  150.............األدوات املالية: IFRS 9 عداد التقارير املالية إل الدويل عياراملل يف ظألدوات املالية حماسبة ا:املبحث  الثالث

  IFRS9...........................................150 جلديدإىل املعيار ا IAS 39 املعيار من االنتقال : املطلب األول 

 IAS39...................................................................151نظرة شاملة حول املعيار : الفرع األول 

  IFRS9......................................................................152مراحل إعداد املعيار : الفرع الثاين 

  IFRS 9...................................................................154هدف ونطاق املعيار : املطلب الثاين  

 154.....................................................................نطاق املعيار  اهلدف واستثناءات :الفرع األول 



 156................................................................................نطاق عمل املعيار : الفرع الثاين

  158........................................................................تصيف األدوات املالية : املطلب الثالث

  158..................................................األصول املالية وتصنيفها وتقييمهاب املبدئي االعرتاف:الفرع األول

  161........................................................وتصنيفها املالية االلتزاماتب االعرتاف املبدئي: الفرع الثاين

  IFRS 9 ......................................................163تدين قيمة األدوات املالية وفق : طلب الرابع امل

  163...........................................................األدوات اليت ختضع الختبار تدين القيمة: الفرع األول

  164.................................................................مراحل عملية اختبار تدين القيمة: الفرع الثاين 

 IFRS 9 .......................................166معيار إعداد التقارير املالية حماسبة التغطية وفق : بحث الرابع امل

  167................................................................وأنواع التحوطحماسبة التحوط : املطلب األول 

  167...............................................................حماسبة التحوط أهدافها وعناصرها: الفرع األول

  169...................................................................................التحوط أنواع: ينالفرع الثا

  174........................................................................حتوط جمموعة من البنود: الفرع الثالث

  175...................................................................وإيقافها تقييم عالقة التحوط:الثاين املطلب

  175...............................................................................فاعلية التحوط: الفرع األول 

  177...............................................احملاسبة عن عالقة التحوط املؤهلة وإعادة التوازن هلا: الفرع الثاين

  178................................................)التوقف عنها(عدم االستمرار يف حماسبة التحوط: الفرع الثالث 

  180...........................................اإلفصاح وأثر حماسبة التحوط على املركز املايل للمؤسسة: الفرع الرابع

  183................................................................احملاسبة عن املشتقات املالية:  املطلب الثالث

  183....................................................حتوط تغريات أسعار صرف العمالت األجنبية: الفرع األول

  188.....................................................................خطر أسعار الفائدة حتوط: الفرع الثاين 

  193.........................................................................حتوط خطر األسهم : الفرع الثالث

  199...................................................حتوط خطر تقلبات أسعار السلع واملواد األولية: الفرع الرابع



  206......................وأوىل آثار تطبيق املعيار اجلديد IAS 39واملعيار  IFRS9مقارنة بني املعيار  :املطلب الرابع

  IAS 39 ..................207مقارنة باملعيار  IFRS9أهم التغيريات والتحسينات اليت جاء �ا املعيار : الفرع األول 

  IFRS 9........................................................210اآلثار املتوقعة عند تطبيق املعيار :الفرع الثاين 

  213.........................إمكانية التطبيق املسبق والتحديات اليت قد يواجهها IFRS 9املعيار الدويل : الفرع الثالث

  SFAS..................215 واملعايري األمريكية  IFRSمقارنة حملاسبة التحوط وفق معايري احملاسبة الدولية :الفرع الرابع

 SCF..................................218النظام احملاسيب املايل حماسبة التحوط واألدوات املالية وفق : املبحث الثالث 

  218............................................قواعد عامة لالعرتاف والتقييم اخلاصة باألدوات املالية : املطلب األول 

  218.............................املايل مفاهيم أساسية لألدوات املالية وطرق عرضها حسب النظام احملاسيب: الفرع األول 

 219....................................................................واخلصوم املالية تصنيف األصول:الفرع الثاين 

  SCF.............................................221املعاجلة احملاسبية لألدوات املالية األساسية وفق : املطلب الثاين 

  221...................................................................)حالة األصول(األدوات املالية : الفرع األول 

  226....................................................................)حالة اخلصوم(األدوات املالية :الفرع الثاين 

  228.............................................................القيم املنقولة للتوظيف قصرية املدى: الفرع الثالث 

  SCF......................................230 النظام احملاسيب املايل وفق) التحوط(غطية حماسبة الت: املطلب الثالث 

  230............................................األدوات املالية املشتقة: 52اب مفاهيم عامة عن احلس: الفرع األول 

  231...............................................أدوات مالية مشتقة: 52املعاجلة احملاسبية للحساب : الفرع الثاين 

  235........دراسة مقاربة بني النظام املايل احملاسيب ومعايري احملاسبة الدولية فيما خيص حماسبة األدوات املالية:املطلب الرابع

  235............أوجه القصور يف النظام املايل احملاسيب فيما خيص حماسبة األدوات املالية مقارنة مبعايري احملاسبة:الفرع األول

 237..............................مقاربة بني النظام احملاسيب املايل واملعايري املتعلقة مبحاسبة األدوات املالية: الفرع الثاين 

  240....دراسة تطبيقية لمحاسبة التغطية وفق معايير المحاسبة الدولية ومحاولة إسقاطها على الجزائر: الفصل الرابع 

 IAS /IFRS.........................241حماسبة التغطية واألدوات املالية وفق معايري احملاسبة الدولية : املبحث األول 

  241.............................................................االعرتاف وتصنيف األدوات املالية : املطلب األول 



 247.......................................................حاالت تطبيقية لتدين قيمة األدوات املالية: املطلب الثاين 

 250.........................................دراسة حاالت تطبيقية حملاسبة التحوط للمشتقات املالية: املطلب الثالث 

 PCG .........................................257الفرنسي  العام حماسبة التغطية يف النظام احملاسيب: املبحث الثاين 

  PCG ...................................................257القوانني املنظمة حملاسبة التغطية وفق : املطلب األول 

 258......................................................................تنظيماألهداف املرجوة من ال:الفرع األول

 259...................................................تنظيماملبادئ والعناصر األساسية اليت جاء �ا ال: الفرع الثاين 

  PCG ................................................268 املعاجلة احملاسبية للمشتقات املالية وفق: املطلب الثاين 

 SOCETE GENERALE.......................271سوسييت جنرال الفرنسي تقدمي بنك : املطلب الثالث 

  271...............................................................................نبذة عن البنك: الفرع األول 

  272..................................................................................تقدمي البنك: الفرع الثاين 

  273.......................................إسرتاتيجية للنمو و املردودية قائمة على منوذج متوازن ومتنوع: ثلالفرع الثا

  276..............2016ت املالية لبنك سوسييت جنرال لسنة واإلفصاح عن املشتقا  عرض القوائم املالية:  املطلب الرابع

  276........................................................عرض امليزانية ا�معة لبنك سزسييت جنرال: الفرع األول

  278....................................................حتليل مدى استخدام البنك للمشتقات املالية: الفرع الثاين

  283.................تعامل بنك وسوسييت جنرال مع معايري احملاسبية الدولية اخلاصة باألدوات املالية: املطلب اخلامس 

  SCF ......................285حماولة وضع منوذج مقرتح حملاسبة التغطية وفق النظام احملاسيب املايل : املبحث الثالث

  285.........................................................دمي بورصة اجلزائر وحتليل نشاطهاتق: املطلب األول 

  285.................................................................تقدمي شركة تسيري بورصة القيم:الفرع األول

  298...........................................................2017تقييم نشاط البورصة لغاية : الفرع الثاين 

 SCF...............................................311حماسبة األدوات املالية األساسية وفق : املطلب الثاين 

 311.................................................................حماسبة األصول غري اجلارية: الفرع األول 

  315.................................................................حماسبة األصول املالية اجلارية: الفرع الثاين 



 317.....................................................................حماسبة اخلصوم املالية: الفرع الثالث 

 321..........................................األدوات املالية املشتقة:52حماولة لتفريع احلساب : املطلب الثالث 

 SCF...............................................323املعاجلة احملاسبية للمشتقات املالية وفق :املطلب الرابع 

 323.........................................................................حالة عقود آجلة: الفرع األول 

 325....................................................................حالة عقود املستقبليات: الفرع الثاين 

 328............................................................................حالة اخليارات: الفرع الثالث

  332............................................................................حالة املبادالت: الفرع الرابع 

  335................................................................................................اخلامتة 

  املراجع 

  قائمة املصطلحات واالختصارات

  قائمة اجلداول 

  قائمة األشكال 

 قائمة املالحق



 الملخص

، IAS / IFRSوفق ما تناولته معايري احملاسبة الدولية ية بغرض التغطية توضيح  كيفية احملاسبة عن املشتقات املال إىل�دف هذه الدراسة 

وضع أحسن ل IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية ، فجاءت العديد من SCFمكانتها يف ظل النظام املايل احملاسيب  إبرازجانب  إىل

أمشل ضمن األدوات املالية باعتبار  إطارمعايري تتناول املوضوع ولكن يف أربعة  من خاللـ محاسبة التغطيةوالتقنيات لتبسيط الطرق

لالعرتاف �ا وقياسها،  IAS 39لإلفصاح عنها و IFRS 7واملعيار لعرضها  IAS32فخصصت املعيار  املشتقات املالية جزء منها ،

األدوات : IFRS 9ليعوض باملعيار   2008هذا األخري مت إلغاؤه نظرا ملا شابه من تعقيدات لدرجة ا�امه بأنه أحد أسباب األزمة املالية 

: لتحوط حملاسبةا مت طرح ثالث طرق بة التحوط حيثاالعرتاف والتصنيف، تدين القيمة وحماس:إىل ثالث مراحل  هميقسإذ متت املالية ،

حدد كيفية املعاجلة احملاسبية للمشتقات بغرض التغطية ومىت يتم التوقف عنها قات اخلزينة و صايف االستثمار ، كما القيمة العادلة ، تدفب

ولية ري احملاسبة الدكيفيات املعاجلة احملاسبية لألدوات املالية مسرتشدا مبعايفحدد   SCFالنظام احملاسيب املايل  أما.وكيفية اإلفصاح عنها

 وترك للتطبيق توضيح طريقة) املشتقة األدوات املالية:52/ح(ملشتقات املالية فاكتفى بتخصيص حساب للتعامل �اأما  ا .الصادرة آنذاك

اسبة الدولية والنظام وهو ما سعينا من خالل هذه الدراسة إىل اقرتاح منوذج حملاسبة التغطية مستعينني بتطبيقات معايري احمل احملاسبية املعاجلة

  . PCGاحملاسيب العام الفرنسي 

،النظام املايل IFRS9التقاريراملالية  إعدادمعيار  حماسبة التغطية،،معايري احملاسبة الدوليةاملشتقات املالية ،: الكلمات المفتاحية

  SCFاحملاسيب

Abstract  

The objective of this study is to explain how financial derivatives are accounted for hedging 

accounting at the international level in International AccountingStandards, in addition to highlighting 

its position under the Financial Accounting System (SCF). Several IAS/IFRS  have been introduced to 

develop the best methods and techniques to streamline the hedging accounting, so there are four 

standards  dealing with the subject but in a broader framework within the financial instruments as 

derivatives part of , which is assigned to IAS32 for presentation and IFRS 7 for disclosure ,and IAS 39 

for recognition and measurement, the latter was canceled due to similar complications to the extent 

that it was accused of being one of the reasons for the 2008 financial crisis, sohe was offset by IFRS 9: 

Financial Instruments, three stages: recognition and classification, impairment and hedge accounting. 

Three methods of hedge accounting were introduced: fair value, treasury flows and net 

investment, and how to disclose them. The financial accounting system (SCF) defines the accounting 

treatment of financial instruments in global, guided by the International Accounting Standards issued 

at that time , but financial derivatives he just reserved one account to treat them (C / 52: Derivative 

Financial Instruments ) and he let the accountants to clarify the method of accounting treatment, which 

we sought through this study to propose a model for  hedging accounting using the application of 

International Accounting Standards and the French General Accounting System (PCG). 

Key Words:Financial derivatives,IAS/IFRS, IFRS9, Hedging accounting, The Financial 

Accounting System (SCF) 


	 يجب أن تقبل عموما على أنها صحيحة وملائمة من قبل المهتمين بالشأن المحاسبي،لتكون بداية مفيدة للمشاركة في تطوير المعرفة المحاسبية؛ 
	 يجب أن تكون الفروض المعتمدة مستقلة عن بعضها البعض، حيث انه لا يجوز أن يستخدم فرض في تبرير فرض آخر. 
	 يجب أن تكون عموما قليلة العدد، ليسهل كشف أي تناقض قائم فيما بينها. 
	رابعا: ملحق الكشوف المالية (الإيضاحات):يتضمن ملحق الكشوف المالية معلومات ذات أهمية أو تفيد في فهم العمليات الواردة في هذه الكشوف. تكون الملاحظات الملحقة بالكشوف المالية موضوع عرض منظم. ويحيل كل قسم من أقسام الميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير رؤوس الأموال الخاصة إلى المعلومة الموافقة في الملاحظات الملحقة(41). 
	الفرع الأول :مفهوم الأوراق المالية وأنواعها 
	يتوجب على المديرين الماليين في الشركات معرفة وفهم الأنواع العديدة للأوراق المالية المتاحة والأسواق التي يتم التعامل فيها بهذه الأوراق، ذلك أن الأوراق المالية تتباين فيما بينها، في عدة أمور مثل تاريخ الاستحقاق ودرجة المخاطرة التي تحملها، وطبيعة الأصل الذي تمثله. 
	رابعا: الصكوك الإسلامية: الصكوك الإسلامية "هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في وحدات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيم أصدرت من أجله ،ومن مزاياها(33): 
	الفرع الثاني : نشأة السوق المالية ومفهومها 
	ظهرت سوق الأوراق المالية لأول مرة مع انطلاقة الثورة الصناعية وتجسدت عملياً منذ ما يزيد على 400 عام وتحديداً في هولندا (34)ثم ظهرت في فرنسا في عام 1724 وفي بريطانيا بورصة لندن في عام 1776، ثم ظهرت في الولايات المتحدة في عام 1821 حيث أنشأت بورصة نيويورك في وول ستريت, ثم تلتها بورصة طوكيو في اليابان في عام 1878م. وكانت بورصة باريس هي السوق المالية الأهم عالمياً حتى قيام الثورة الفرنسية، فاحتلت عندها بورصة لندن المرتبة الأولى في العالم، ومع نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي تغير ترتيب البورصات الدولية لصالح الولايات المتحدة واليابان(35). 
	الفرع الثالث : أنواع الأسواق المالية 
	تصنف البوصات بشكل عام من حيث البضاعة المتداولة فيها إلى الأقسام التالية (37):  
	ومن استخدامات مؤشرات السوق(45) : 
	- تقديم خدمة التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية:تعد عقود المشتقات أداة جيدة للتغطية ضد مخاطر تغير السعر، أي نقل تلك المخاطر إلى طرف آخر، دون الحاجة إلى شراء مسبق للأصل محل التعاقد،ومن المؤكد أن التغطية هي أهم و وظائف أسواق المشتقات، بل أنها السبب في وجود تلك الأسواق نجد:                                                                     
	– أداة لاستكشاف السعر المتوقع في السوق الحاضر:من أبرز وظائف عقود المشتقات كذلك ،أنها تزود المتعاملين عما سيكون عليه سعر الأصل الذي أبرم عليه العقد في السوق الحاضر في تاريخ التسليم ،لدا يقال أنها أداة جيدة لاستكشاف السعر أي استكشاف المستوى الذي يمكن أن يكون عليه السعر في السوق الحاضر في تاريخ التسليم ،فعلى ضوء أسعار عقود المشتقات يبدأ سعر الأصل في السوق الحاضر في التغير بما يعكس الأسباب التي تظاهر الاتجاه العام لتوقعات المتعاملين:    
	- إتاحة فرص استثمارية للمضاربين:قلنا سابقا أن المضارب يحاول تحقيق الأرباح من خلال توقعاته بشأن الأسعار.إن سعيه لتحقيق الربح بدخوله طرفا في العقد يقدم خدمة اجتماعية و إن كان لا يقصدها.دلك أنه الطرف الذي تنتقل إليه المخاطر التي لا ترغب فيها الأطراف الأخرى،أي الأطراف التي تمتلك الأصل بالفعل (الطرف البائع) أو ترغب في امتلاكه مستقبلا (الطرف المشتري) لحاجة فعلية إليه.هذا يعني أنه يزيل عدم التأكد لدى الطرف الآخر بما يتيح له فرصة أكبر لتركيز جهوده في أمور أخرى .                                                              
	- تيسير و تنشيط التعامل على الأصول محل التعاقد:يتميز التعامل في أسواق المشتقات بانخفاض تكلفة المعاملات إلى مستوى يستحيل على الأسواق الحاضرة أن تنافسه فيه ،فتكلفة المعاملات لعقد مستقبلي قيمته مليون دولار لا تتجاوز 100 دولار ،و هو معدل تكلفة يبلغ  0.01  % من قيمة العقد،و لتكلفة المعاملات تأثير على سيولة السوق،إذ تجعل السوق أكثر كفاءة بما يتيح فرصة أفضل لإبرام الصفقة بسعر قريب من السعر العادل ،كما يساهم التعامل بالعقود في تنشيط سوق الأصل المتعاقد عليه، ودلك بزيادة حجم التداول عليه ،و يرجع ذلك إلى أن المبلغ الذي يدفعه المستثمر عند التعاقد لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من قيمة الصفقة ،و تقل كثيرا عن الهامش المبدئي الذي يلتزم المشتري بإيداعه لدى السمسار في حالة الشراء الهامشي للأصل من السوق الحاضر.                   
	-سرعة تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية:ميزة أخرى لعقود المشتقات هي سرعة تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية،نظرا لمرونتها إضافة إلى سيولتها المتميزة. 
	الفرع الثاني : المشتقات المالية من منظور إسلامي 
	بعد عرض مفهوم الهندسة المالية ومعرفة مدى ارتباطها بالمشتقات المالية واستعراض نتائج وحقائق من الدراسات السابقة في موضوع الهندسة المالية،و من خلال هذه الدراسة الاستعراضية النظرية للمشتقات نريد دراسة  المنظور الإسلامي للهندسة المالية، و مدى توافق التطبيقات الهندسية المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن النظر إلى عملية الهندسة المالية في التمويل الإسلامي كعملية متشابكة التفسيرات و التأويلات في صلاحياتها و محرماتها، لكن يمكن للهندسة المالية التقليدية أن تتكيف مع الأدوات المالية الحالية أو مع أدوات التصاميم مالية جديدة في الأسواق، فعندما يتعلق الأمر بالتمويل الإسلامي، يمكن للهندسة المالية أن تحرز مكاسب ميزة خاصة التي يمكن وصفها بشكل واضح أنها تصاميم وابتكارات لا تنته كأي من الشروط التي يحددها القانون الإسلامي أو الشريعة،على الرغم من أهميتها في تنمية القطاع المالي،لا تزال المشتقات المالية غير مقبولة عموما و غير مشروعة في التمويل الإسلامي،كثير من الأخصائيين يرون أن هناك هوة كبيرة بين المشتقات التقليدية و طريقة التداولات المالية الإسلامية. كما أن كلا من هذين الطرفين لديه أساليب مختلفة في قضايا هامة مثل الفائدة والأرباح المالية المتداولة.  
	بينما أثارتا الأحداث الأخيرة في الاقتصاد العالمي النقاش العالمي حول المشتقات والأضرار التي تسببها،حفظت قواعد الشريعة الصارمة المؤسسات المالية الإسلامية من أسوأ ما في الأزمة.من ناحية أخرى، ونظرا لعدم وجود أدوات كافية للحماية ضد التقلبات في أسعار العملات، وأسعار الفائدة والسلع الأساسية، أثارت قدرة المؤسسات المالية الإسلامية من أجل البقاء الشكوك تحت تهديد الاضطرابات المالية في المستقبل،لذا تكافح البنوك الإسلامية من أجل تطوير أدوات تحوط فيما يتعلق في استخدام الهندسة المالية بسبب الخلافات الدينية.  
	 إن المقصود من الهندسة المالية في المنظور الإسلامي هو ما يلبي مصلحة حقيقية للمتعاملين في السوق المالية وليس مجرد عقد صوري من العقود الوهمية. وهذا هو ما يؤكد القيمة المضافة للابتكار، وهو مما يميز الهندسة المالية من محاولات الالتفاف على الأنظمة والقوانين والاحتيال على الأحكام الشرعية. فالحيل الشرعية لا تدخل تحت مفهوم الهندسة المالية المنشودة في الصناعية المالية الإسلامية. وقد تم تحديد مبادئ الهندسة المالية الإسلامية في أربعة مبادئ ؛ اثنان يتعلقان في المبادئ :التوازن، والتكامل، واثنان يختصان بالمنهج : الحل، والمناسبة. إن مفهوم الشريعة من الهندسة المالية يمكن أن يكون غامض بالنسبة للكثيرين من غير المسلمين، نظرا لمدى للازدواجية الفريدة في التشريع. فالشريعة ليس فقط ما يحكم العلاقة بين الإنسان والله،ولكن أيضا ما ينظم العلاقات بين البشر. يجب أن يكونا لمسلم المتدين دائما على يقين من أن الإجراءات الصادرة منه في عمله هي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية(62).  
	إن قلة الدراسات و البحوث في هذا المجال الحيوي من المواطن، تمثل عائقا أمام إيجاد تبريرات أو أحكام قادرة على أن توضح موقف الشريعة الإسلامية في استخدام المشتقات المالية مثلا في المعاملات المالية. ونتيجة لذلك،إن دور علماء الشريعة والمجالس الفقهاء يبقى معدما في توضيح كل ملابسات استخدام الهندسة المالية. على الرغم من أنا لمبدأ الرئيسي للتمويل الإسلامي هو تقاسم المخاطر،فهناك محظورات في نظر الشريعة مرتبطة بالمجال المالي. تعتبر هذه المحظورات هيا لركائز الأساسية لتشريع التمويل الإسلامي، ويمكن تفسيرها بإيجاز على النحو التالي(63): 
	-حظر الربا: الإسلام يحرم جميع أشكال وأنماط الربا التي فسرت في الشريعة على أنها معادلة لفائدة مدفوعة على القرض. 
	-حظر الغرر : يعرف بأنه بيع عنصر محتمل وجوده أو خصائص ليست موجودة. إن الغرر من أصعب شروط الفقهي الإسلامي المستعصية على الفهم.يشير الغرر في جوهره إلى التطبيقات المالية المشبوهة والظروف المحيطة بها، أو كل أنواع الغش وخيانة الأمانة. ·  
	-حظر الميسر: الإسلام يحرم جميع أنواع القمار وألعاب الحظ.في الجانب المالي، تنطبق الحال على احتمالات المقامرة بالسندات أو الأرصدة في عمليات مالية 
	-حظر بعض التمويلات الاقتصادية: يشار بهذا التحريم إلى تمويل الصناعات التي تعتبر غير قانونية من قبل الشريعة مثل إنتاج لحم الخنزير و إقامة أماكن الترفيه والقمار.   
	المبحث الثالث : تقنيات عمل المشتقات المالية لأغراض التغطية والتحوط 
	إن استخدام المشتقات المالية بالصعوبة بما كان حيث لا يتم تداولها في كل الأسواق المالية وتتطلب الكثير من الخبرة  والقدرة على تسييرها من طرف مختصين يتابعون محفظتها ويصدرون الأوامر الخاصة بها بما يعود على الفائدة على المؤسسة بحسب الغرض من اقتنائها لذا سنحاول التطرق لمختلف تقنيات استخدام هذا النوع من المنتجات الخاصة . 
	الفرع الأول: نظرة شاملة للمعيار IAS 39  
	شاركت لجنة المعايير المحاسبية الدولية في مجموعة عمل مشترك دولية و التي تبحث في جدوى تقييم جميع الموجودات المالية و المطلوبات المالية حسب القيمة العادلة،حيث بدأت اللجنة العمل من تاريخ  مارس 1997 في ورقة العمل المقترحة،" المحاسبة على الموجودات المالية و المطلوبات المالية". بحيث تعطي مقدمة المعيار المحاسبي الدولي IAS39 خلفية عن عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية حول الأدوات المالية ، أصبح المعيار المحاسبي الدوليIAS39 نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من جانفي2001 أو بعد ذلك التاريخ، و يسمح بالتطبيق المبكر في بداية السنة المالية 1999 تاريخ إصدار المعيار.  
	(63): Francois Royer,Réforme IFRS 9 : quels impacts pour les modèles de comptabilité existants ? Article publié dans le journal economique : Finyear , jeudi Le 30/06/2016,P1-2 ; Site intenet ; https://www.finyear.com/Reforme-IFRS-9-quels-impacts-pour-les-modeles-de-comptabilite-existants_a36504.html , consulté le 15/01/2018. 
	(64) : IFRS 9 – une nouvelle évolution réglementaire en 2018 : êtes-vous prêts ? Article Publié sur le Site :https://www.sab2i.com/blog/en/ifrs-9-a-new-regulatory-change-in-2018-are-y, consulté le 31/01/2018 . 
	(66) : Kyril Kanony ,Associé Spécialiste Instruments Financiéres, Comment appliquer IFRS 9 dès les comptes clos le 31 décembre 2016 ?  Article publié sur les site : https://www.pwc.fr/fr/expertises/ifrs-et-regles francaises /actualites /comment-appliquer-ifrs-9.html, consulté le 03/02/2018.P 2-5 . 
	الفرع الأول:تقديم شركة تسيير بورصة القيم(6): 
	يقع مقر شركة تسيير بورصة القيم ،المعروفة اختصارً SGBVفي 27 شارع العقيد عميروش، الجزائر العاصمة، وهي شركة ذات أسهم برأس مال قدره 475200000.00 دينار جزائري، وقد تأسست بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو 1993 وتحقق إنجازها في 25 مايو 1997؛ وتمثل الشركة إطاراً منظماً ومضبوطاً في خدمة الوسطاء في عمليات البورصة بصفتهم الاحترافيين لتمكينهم من أداء مهامهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وقد شرعت الشركة، منذ نشأتها، في تنصيب الأجهزة التنفيذية والتقنية اللازمة للمعاملات على القيم المنقولة المقبولة في البورصة. 
	-المؤسسون لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة: تم تأسيسها بمشاركة كل من: 
	 البنوك الوطنية: بنك التنمية المحليةBDL، البنك الخارجي الجزائريBEA، بنك الفلاحة والتنمية الريفيةBADR، القرض الشعبي الجزائريCPA، البنك الوطني الجزائريBNA، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.CNEP Banque 
	 شركات التأمين الوطنية:الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمينCAAR،الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR، الشركة الجزائرية للتأمينSAA،الشركة الجزائرية للتأميناتCAAT،الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية CNMA 
	 البنك الخاص:يونيون بنك UB. 
	-المساهمون في شركة تسيير بورصة القيم المنقولة: بنك التنمية المحلية (BDL)  ،البنك الخارجي الجزائري (BEA) ،بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) ،القرض الشعبي الجزائري (CPA) البنك الوطني الجزائري (BNA) ،الصندوق الوطني للتوفير والاحتياطCNEP)). 
	-مهام شركة تسيير بورصة القيم المنقولة:تتكفل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بالأنشطة التالية : 
	- التنظيم الفعلي لعملية الإدراج في بورصة القيم المنقولة. - التنظيم المادي لحصص التداول في البورصة وإدارة نظام التداول والتسعير. - نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة وإصدار النشرة الرسمية للتسعيرة. 
	-لجنة التداول :تم تنصيب لجنة التداول المنصوص عليها في المادة 15 من قرار شركة تسيير بورصة القيم المنقولة رقــم SGBV/02/ 98 المتضمن قواعد تسيير حصص التداول، ابتداءً من حصة التداول المنعقدة في يوم 16 أبريل 2001.وشُكّلت لجنة التداول وفقاً للقرار رقم (1) لمجلس إدارة شركة تسيير بورصة القيم المنقولة المنعقد بتاريخ 19 مارس 2001،وتضم هذه اللجنة ثلاثة أعضاء على الأقل أو عدد فردي من الأعضاء يعينهم مجلس إدارة شركة تسيير بورصة القيم المنقولة. ويتم اختيارهم من بين الوسطاء في عمليات البورصة،وأعضاء من الشركة وكذا العاملين فيها، وهو يحملون صفة "مسؤولي قاعة التداول". ويجوز تعيين ممثلين اثنين في اللجنة من نفس البنك الوسيط في عمليات البورصة، ولكن هذا البنك الوسيط لن يكون له الحق إلا في صوت واحد،ويمكن للمشرف التابع للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بناء على طلبه، أن يشارك بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة 
	-الهيكل التنظيمي: الشكل رقم(16):يوضح الهيكل التنظيمي لمؤسسة تسيير وتنظيم عمليات البورصة/ 
	تتضمن التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة سوقاً لسندات رأس المال وسوقاً لسندات الدين. 1-تتكون سوق سندات رأس المال من: 
	-السوق الرئيسية: الموجهة للشركات الكبرى. ويوجد حالياً خمسة (05) شركات مُدرجة في تسعيرة السوق الرئيسية، وهي : 
	 مجمع صيدال: الناشط في القطاع الصيدلاني 
	 مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي : الناشطة في قطاع السياحة، 
	 أليانس للتأمينات : الناشطة في قطاع التأمينات، 
	  أن –سي ا-رويبة : الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، 
	-نظام التسوية و التسليم :تعتبر سوق البورصة الجزائرية سوقاً فورية، وهو ما يعني أن المشتري يجب أن يدفع على الفور المبالغ المقابلة لأمر الشراء الذي أصدره كما يجب على البائع أن يسلم السندات المتعلقة بأمر البيع الذي أجراه.وبعد إقفال الحصة، تقوم شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بنشر نتائج الحصة في مقصورة التداول، وعلى شاشات التلفزيون وعلى موقعها على الانترنت من أجل إطلاع الجمهور عليها.بعد تنفيذ الأمر، يتم نقل ملكية السندات المباعة وتسوية السندات المشتراة. ويتم إجراء العملتين بشكل متزامن عبر نظام الجزائرية للتسوية بعد ثلاثة أيّام (يوم+3) بالنسبة للقيم المنقولة ويوم واحد (يوم+1) بالنسبة لسندات الخزينة العمومية. 
	-شروط القبول : وذلك داخل مختلف أنواع الأسواق كما يلي: 
	-السوق الرسمي: 
	-عملية الإدراج في البورصة :تتضمن عملية الإدراج في البورصة ثلاث مراحل مهمة هي: 

