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األستار الذكتىر  /مذثر طه السيذ أبى الخير

رئيسب وعضوا مه الداخل

أستبذ المحبسجخ المبليخ
ووبئت رئيس جبمعخ طىطب لشئون التعليم والطالة

األستار الذكتىر  /رضا إبراهيم عبذ القادر صالح

عضوا مه الخبرج

أستبذ المحبسجخ المبليخ

وعميد كليخ التجبرح جبمعخ كفر الشيخ

األستار الذكتىر  /محمذ محمىد أحمذ صابر

مشرفب وعضوا

األستبذ المتفرغ ثقسم المحبسجخ
كليخ التجبرح – جبمعخ طىطب

األستار الذكتىر  /محمذ سعيذ محمذ جنيذي
األستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة
كليخ التجبرح – جبمعخ طىطب
تبريخ المىبقشخ 9102 / 8 / 92 :
قرار اللجىخ :
قرار مجلس الكليخ وتبريخه :

مشرفب وعضوا

شكر كتقدير
أحمداهللسبحانوكتعالىكأشكرفضموالإلوإالىكلوالحمدكلوالشكريحيىكيميتكىكعمىكؿ
شئقدير،كأصمىكأسمـعمىسيدنامحمدبفعبداهللخاتـاألنبياءكالمرسميف.

ػدينابالكفػػاءكاالمتنػػافبال ميػػؿإلػػىاألسػػتاذكالمربػػى
كبعػػدالتك ػػوبالشػػكرهللتعػػالى أ ػػدنىسػػىمػ ن
الىاضؿاألستاذ الدكتكر /محمد محمكد أحمد صػابر األسػتاذالمتىػرغبمسػـالمحاسػب بالكميػ ،عمػى
مامنحنىمفكقتك يدكعمـكتك يوكنصحسديد،كعمىماقدموسيادتوبعمـاألستاذكركحاألب
مفإتاح الىرص ألفأتعمـمنوعممانكخممانككرمان،كعمىماأحاطنىبومفرعاي كتك يوبالنصػح
كاإلرشػاد،كمػاعػاممنىبػو مػف تكاضػ العممػاءكاألبػكةالصػادق ،فمػـيبخػؿبالكقػتكال يػدفػىسػبيؿ
إظيار ىذاالبحثفىصكرتوالحالي ،كاليسعنىفىىػذاالممػاـإالأفأدعػكاهللعػزك ػؿلسػيادتو
بمكفكر الصح كالعافي كأفي عمودائمانمنا انرلمعمـ،كأفي زيوعنىخيرال زاء.
كأتك وبالشكركالتمديرإلىأستاذلالىاضػؿاألستاذ الػدكتكر /محمػد سػعيد محمػد جنيػدل األسػتاذ
المتىػػرغبمسػػـالمحاسػػب بالكمي ػ ،عمػػىمػػامنحنػػىمػػفالكقػػتكال يػػدكالتك يػػوكالنصػػحالسػػديد،لمػػد
عممنػىالكييػرككػـأتمنػىأفأتعمػـمنػوالمزيػد،فػللى سػيادتوأتك ػوبمسػمىتيػاتالتمػدير كالعرفػاف
بال ميؿداعياناهللعزك ؿأفي عمودائمانعكنان لمباحييف،كأفي عؿمابذلومفأ مىفىميزاف
حسناتوكأفي زيوعنىخيرال زاء.
كمػػفدكاع ػىالىخػػركالشػػرؼأفأتمػػدـبخػػالوالشػػكركبػػالظالتمػػديركعظػػيـاإلمتنػػافإلػػىاألسػػتاذ
الػػدكتكر /مػػدهر طػػو السػػيد أبػػك الخيػػرأسػػتاذالمحاسػػب المالي ػ كنائػػبرئػػيس امع ػ طنطػػالشػػئكف
التعمػػيـكالط ػ ب،عمػػىتىضػػؿسػػيادتوبمبػػكؿالمشػػارك فػػىل ن ػ المناقش ػ كالحكػػـعمػػىالرسػػال ،
األمرالذليعتبرهالباحثشرفانعظيمانلوكاضاف عممي كبيرةكمصدرنال عتزازكالىخر،ف ػزاهاهلل
عنىخي انر،كأمدهبالصح كالعافي .
كمػػاأتك ػػوب زيػػؿالشػػكركالتمػػديرإلػػىاألسػػػتاذ الػػػدكتكر /رضػػػا إبػػػراىيـ عبػػػدالقادر صػػػال أسػػتاذ
المحاسب المالي كعميدكمي الت ارة -امع كىرالشيخ،كذلؾعمىتىضؿسيادتوبمبكؿاإلشتراؾ
فاعظيمػ نػالػػوكمص ػػدرنا
فػػىل ن ػ المناقش ػ كالحكػػـعم ػػىالرسػػال ،األمػػرالػػذليعتب ػرهالباح ػػثش ػر ن
ل عتزازكالىخرلمافيومفإيراءلمرسال ،ف زاهاهللعنىكؿالخير،كأمدهبالصح كالعافي .

كماأكدأفأسػ ؿعميػؽالشػكركالتمػديرإلػىكػؿمػفالػدكتكر /عمػاد الػديف عمػكل عسػاؼ مػدرس
المحاسب بالكمي ،كاألستاذ الدكتكر /نصر ابراىيـ رشػكافاألسػتاذالمسػاعدبمسػـاإلحصػاءبالكميػ
 ،كاألستاذ الدكتكر /خالد عبد المنعـ لبيبأستاذالم ار ع كككيؿكميػ الت ػارة امعػ المػاىرة،لمػا
ػدمكهمػػفعػػكفلمباحػػثفػػىسػػبيؿإظيػػارىػػذاالبحػػثداعي ػاناهللعػػزك ػػؿأفي عميػػـدائم ػانعكنػ نػا
قػ 
لمباحييف،كأفيمدىـبالصح كالعافي ،ف زاىـاهللعنىخيرال زاء.

كماأتك وبالشكركالتمديرإلػىجميع أساتذتى بقسـ المحاسػبة بالكميػة،كالػىزم ئػىككػؿمػفمػد
يدالعكفلمباحثفميـمنىخيراألمنياتبالتكفيؽكالسداد.
كأخيػرنا،الميػػـإنػػىأشػػيدؾأنػػىقػػدبػػذلتمػػايسػػرتلػػىمػػف يػػد،فػػلفكفمػػتفبىضػػؿمػػفعنػػدؾ،كاف
ال
أخىمتفمفنىسى،كماتكفيمىإالباهللعميػوتككمػتكاليػوأنيػب.الميػـا عػؿعممػىىػذاعمػ نممبػك ن
مبتغيابوك يؾ الكريـكتخر دعكاناأفالحمدهللربالعالميف.
ن
كسعيىفيومرضيا مشكك انر

الباحث

أ

إهذاء
الىىىىً أمىىىىً وأبىىىىًمممممممممممممن يعجىىىى ال سىىىىا عىىىىن أ
يىفيهمىىىىىىىا حقهمىىىىىىىام أطىىىىىىىا

عمرهمىىا وأمعىىم ع يهمىىا بمىفىىىر
الصحت والعافيت.
الً أختً الغاليت وأخً الع ي ممممممممحفظهما

وبارك

فيهما.

الىىً جوجتىىً الحبيبىىتمممممم اىىريكت العمىىر ورفيقىىت الىىذر م
بىىارك

فيهىىا وحفظهىىا وجع هىىا

دائما ً سنذاً وعىماً.
الً أبنائًممممممممممممم ماصر وإبراهيم وأفنىا قىرة العىين
وأمل المستقبلم جع هىم

صالحا ً مباركاً.

ب

مبتىا ً
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مستخمص
 يتميؿ اليدؼالرئيسلمبحثفىتحميؿمعايير المحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي سكاءالمتعمم
باإلعتراؼأكالمياسأكالعرضأكاإلفصاحلتحديد ماإذا كانت ىذه المعايير تساعدمستخدمى

كتحديد،المعمكماتالمحاسبي فىتمييـمخاطرالمنشمةالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي أـال

، إلىألمدلتساعدمعاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي
يا مف أ ؿ تكفير معمكمات
عف

كدراس المشاكؿ المتعمم بالمحاسب عف األدكات المالي ككيىي ع

أكير م ئم لمساعدة مستخدمى المعمكمات المحاسبي عمى تمييـ مخاطر المنشمة النات

 .التعامؿفىاألدكاتالمالي بشكؿأفضؿ

كمفخ ؿالدراس النظري كالميداني تكصؿالباحثإلى أف معاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكات
عف التعامؿ فى

المالي تساعد مستخدمى المعمكمات المحاسبي فى تمييـ مخاطر المنشمة النات

األدكات المالي حيث تممؿ مف تىاكت تمديرات مستخدمى المعمكمات المحاسبي عف ىذه المخاطر
كلذلؾيكصى،كتؤدلإلىعدـك كدفركؽبيفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عندتمديرالمخاطر

)IFRS 7 ,IFRS 9( الباحث بضركرة تطبيؽ المتطمبات الكاردة بمعايير التمرير المالى الدكلي
 .)IAS 32(كمعيارالمحاسب الدكلى
Abstract
The main goal of the research is analysis of international accounting
standards on financial instruments, both on the recognition or measurement
or presentation or disclosure to determine whether these standards help users
of accounting information in evaluating the risks of the resulting treaty
dealing in financial instruments or not, determine the extent to which help
international accounting standards financial instruments accounting
information users, and to study the problems of accounting for financial
instruments and how to remedy them in order to provide more appropriate
information to assist users of accounting information on risk assessment The
resulting treaty dealing in financial instruments.
Through theoretical and field study researcher concluded that international
accounting standards for financial instruments that help the users of
accounting information in evaluating the risks of the resulting treaty dealing
in financial instruments where it reduce the variation of accounting
information users estimate such risks and lead to lack of differences between
users of accounting information in assessing risks, so the researcher
recommend the application of the requirements of each of the IFRS 7,IFRS 9
and IAS 32.

م

الفصؿ األكؿ

اإلطار العاـ لمبحث

1

الفصؿ األكؿ

اإلطار العاـ لمبحث
ييدؼىذاالىصؿإلىعرضاإلطارالعاـلمبحث،كتحميماليذااليدؼسيتناكؿالباحثالعناصر
ن

التاليو -:

 ممدم البحث .
 مشكم البحث .
 ىدؼالبحث .
 أىمي البحث .
 فركضالبحث .
 حدكدالبحث .
 منيجالبحث .
 تنظيـالبحث .
 -: 6/6مقدمة البحث
إفالمتت ب لبيئ األعماؿالحديي يمكنوالكقكؼعمىحميم ىام كىىزيادةالمخاطرالتىتتعرض
ليامنشآتاألعماؿيكمابعديكـكير ذلؾإلىعكامؿكييرةمنياالعكلم اإلقتصادي كزيادةحدة

المنافس  ،كفى ظؿ ىذه الظركؼ تبتكر اليندس المالي يكما بعد يكـ أدكات ماليو  ديدة لتمبي 

إحتيا اتمنشآتاألعماؿمنيامايزيدمفالمخاطرالتىتتعرضلياالمنشمةكمنياماىكأدكات

تحكطضدالمخاطر .

كلـيكفاألدبالمحاسبىبمعزؿ عف التطكرات المت حم فىبيئ األعماؿ الحديي كلذلؾ أىتمت

المنظمات الميني سكاء الدكلي أك األمريكي أك المحمي بم كضكع  المحاسب عف األدكات المالي 
كالمخاطرالمرتبط بيا،فن دعمىسبيؿالمياؿقياـم مسمعاييرالمحاسب الدكلي بلفرادمعايير

خاص بالمحاسب عفاألدكاتالمالي كا راءتحسيناتمستمرةعمى ىذهالمعاييرلدر أفكصؿ
األمرإلىتعديؿالمعيارخمسمراتخ ؿسن كاحدة،كماانتممتمعاييرالمحاسب إلىإستخداـ
مىيكـ ديدلممياسالمحاسبىكىكالميم العادل بدالمفالتكمى التاريخي لدر أنوأصبحاألساس

لمياساألدكاتالمالي ،كذلؾكمومفأ ؿتكفيرمعمكماتم ءم لمساعدةمستخدمىالمعمكمات

المحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمةالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي بشكؿأفضؿ .
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 -: 5/6مشكمة البحث
يمصدبالسياساتالمحاسبي فى ىذا البحثتطبيؽمعايير المحاسب الدكلي عف األدكاتالمالي فى

التماريرالمالي التىتصدرىامنشمتاألعماؿبصى عام كعمىاألخوالمؤسساتالمالي .
كتتميؿالىكرةاألساسي ليذاالبحثفىأفاألدكاتالمالي تشمؿاألتى -:
 -1أدكاتماليوبسيط (األسيـكالسندات) .
 -2المشتمات .

 -3أدكاتتحكط .

كىذه األدكات المالي الي ي منيا ما يضيؼ الى مخاطر المنشمة ( األدكات المالي البسيط 
كالمشتمات)،كمنياماىكأساليبتحكطضدالمخاطر(أدكاتتحكط) .

كتتعامؿمعاييرالمحاسب عفاألدكاتالمالي م المخاطرمفخ ؿأربع مراحؿكىى -:
 المرحم األكلى-:اإلعتراؼ 
 المرحم الياني -:المياس

 المرحم اليالي -:العرض 
 المرحم الرابع -:اإلفصاح 

كتعتمد السياسات المحاسبي فى المياس عمى الميم العادل عمى إفتراض أنيا سكؼ تتضمف أير
المخاطرالمستمبمي فىالمكائـالمالي ،كبالتالىفىحال ك كدمصدرمكيكؽلمميم العادل ألل
أصؿمالىأكإلتزاـمالىسكؼيترتبعميو تخىيضقيم المنشمةبممدارقيم الخطرالناتجعف

إنخىاضالميم العادل  .

كفىبعضالحاالتيصعبقياسالمخاطرالتىتتعرضلياالمنشمةفتكتىىىذهالمنشآتباإلفصاح
فمط عف المخاطر تارك الم اؿ لمستخدمى المعمكمات المحاسبي لتمييـ المخاطر بناء عمى

معمكماتيـالخاص  .

مما سبؽ يمكف القكؿ باف مشكمة البحث تتمهؿ فى االجابة عمى األسئمة التاليو -:
 -1ىػػؿيميػػؿمسػػتخدمىالمعمكمػػاتالمحاسػػبي إلػػىالمبالغ ػ فػػىتخىػػيضقيم ػ المنشػػمةنتي ػ 
المخاطرفىحال عدـك كدسياس محاسبي لمتعامؿم ىذهالمخاطر؟ 

 -2ى ػػؿيمم ػػؿاإلفص ػػاحالمحاسػػػبىع ػػفالمخ ػػاطرم ػػفتى ػ ػاكتتم ػػديراتمس ػػتخدمىالمعمكمػ ػػات
المحاسبي عفىذهالمخاطر؟ 

 -3ىؿيممؿالمياسالمحاسبىعفالمخاطرإلىأدنىحػدممكػفمػفتىػاكتتمػديراتمسػتخدمى
المعمكماتالمحاسبي عفىذهالمخاطر؟ 

 -4ىؿك كدالسياس المحاسبي المائم عمىالمياسلمتعامؿم خطرأداةماليويؤدلإلىعدـ
ك كدفركؽبيفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عندتمديرالمخاطر؟ 
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 -: 4/6ىدؼ البحث
يتميؿاليدؼالرئيسلمبحثفىتحميؿمعاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي سكاءالمتعمم 
باإلعتراؼأكالمياسأكالعرضأكاإلفصاحلتحديد ماإذا كانت ىذه المعايير تساعدمستخدمى

المعمكماتالمحاسبي فىتمييـمخاطرالمنشمةالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي أـال،كتحديد

إلىألمدلتساعدمعاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي ،
كدراس المشاكؿ المتعمم بالمحاسب عف األدكات المالي ككيىيو ع

يا مف أ ؿ تكفير معمكمات

أكير م ءم لمساعدة مستخدمى المعمكمات المحاسبي عمى تمييـ مخاطر المنشمة النات

التعامؿفىاألدكاتالمالي بشكؿأفضؿ .

عف

 -: 3/6أىمية البحث

يكتسبالبحثأىمي خاص مفأكيرمفزاكي -:
 مف الناحية العممية-:

أفتمييـالمخاطربك عاـكخاص المخاطرالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي التى
تكا

منشآت األعماؿ فى ظؿ بيئ األعماؿ الحديي أصبح الشغؿ الشاغؿ لممنظمات

الميني كخاص بعداألزم المالي العالمي كانيياركياناتعم ق ميؿشرك أنركفلمطاق 

ككض معاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي فىقىواإلتياـبزعـإستخداميافى
إدارةاألرباح،كلذلؾيمكفالمكؿبمفالبحثيكتسبأىمي عممي مفككنويتناكؿمكضكع

حيكليشغؿإىتماـالمنظماتالميني فىالكقتالحالى .

 مف الناحية العممية -:

تنب األىمي العممي لمبحثمفككن يتناكؿمكضكعبوالكييرمفالمشاكؿالعممي كالتى
تكا مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كالتىسيساىـع

يافىتحسيف كدةالمعمكمات

بالتماريرالمالي مماينعكسباإلي ابعمىق ارراتالمستخدميفكاإلقتصادالمكمى .
 -: 2/6فركض البحث

فىضكءطبيع مشكم البحثكتحميمالميدؼمنو،فمدقاـالباحثبصياغ الىركضالتاليو -:

الفرض األكؿ -:

يميؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي إلىالمبالغ فى تخىيضقيم المنشمةنتي المخاطرفىحال 
عدـك كدسياس محاسبي لمتعامؿم ىذهالمخاطر .

الفرض الهانى -:

يممؿاإلفصاحالمحاسبىعفالمخاطرمفتىاكت تمديراتمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عفىذه

المخاطر .
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الفرض الهالث -:
يممؿالمياسالمحاسػبىعػفالمخػاطرإلػىأدنػىحػدممكػفمػفتىػاكت تمػديراتمسػتخدمىالمعمكمػات

المحاسبي عفىذهالمخاطر .

الفرض الرابع -:

ك كدالسياس المحاسبي المائم عمىالمياسلمتعامؿم خطرأداةماليويؤدلإلىعدـك كدفركؽ

بيفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عندتمديرالمخاطر .

 -: 1/6حدكد البحث

تتميؿحدكدالبحثفيمايمى-:

 يمتصرالبحثعمىدراس المعاييرالدكلي المتعمم باألدكاتالمالي  .

 عندإ راءالدراس الميداني تـإختيارعين مفكؿمفأعضاءىيئ التدريسبكمياتالت ارة
بمسـ المحاسب بال امعات المصري  ،كالم ار عيف الخار ييف ،كالمحمميف المالييف كمميميف

لمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي حيثانيـلدييـقدرةعمىفيـالمخاطر .

 -: 7/6منيج البحث

يعتمد الباحثعمى المنيجاالستمرائى حيثيمكـالباحثبلستمراءالكاق ،كتحميؿمعاييرالمحاسب 
الدكلي عفاألدكات المالي  ،كمايمكـ الباحث بدراس تمديراتمستخدمى المعمكمات المحاسبي فى
ظؿ عدـ ك كد سياس محاسبي لمتعامؿ م المخاطر المرتبط باألدكات المالي (ال يك د قياس

كافصاح أك يصعب المياس كيك د افصاح فمط ) كفى ظؿ ك كد سياس محاسبي لمتعامؿ م 
المخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي ( ك كدقياسكافصاح)كذلؾمفخ ؿاإلعتمادعمىقائم 

إستبيافتكزععمىمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

 -: 8/6تنظيـ البحث

فى ضكء طبيع مشكم البحث كتحميما لميدؼ منو  ،فمد قاـ الباحث بتنظيـ البحث عمى النحك

التالى -:

 الفصؿ األكؿ-:اإلطارالعاـلمبحث .
 الفصؿ الهانى-:الدراساتالسابم  .

 الفصؿ الهالث -:دكر معايير األدكات المالي الدكلي فى مساعدة مستخدمى المعمكمات
المحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة .

 المبحث األكؿ  -:نظرة عام حكؿ مستخدمى المعمكمات المحاسبي كمعايير
المحاسب عفاألدكاتالمالي  .
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 المبحث الهانى  -:دكر معيار المحاسب الدكلى  IAS 39ك   IFRS 9بعنكاف
األدكاتالمالي اإلعتراؼكالمياسفىمساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمى
تمييـمخاطرالمنشمة .

 المبحث الهالث  -:دكر معيار المحاسب الدكلى  IAS 32بعنكاف األدكات المالي 

العرضفىمساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة.

 المبحث الرابع  -:دكر معيار التمرير المالى  IFRS 7بعنكاف األدكات المالي 
اإلفصاحفىمساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة.

 الفصؿ الرابع-:الدراس الميداني  .

 الفصؿ الخامس-:الخ ص كالنتائجكالتكصيات .
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الفصل الثامً
الذراساث السابقت



7

الفصؿ الهانى

الدراسات السابقة
ييدؼ ىذا الىصؿ إلى إستعراض الدراسات المرتبط بمكضكع البحث كالخاص بدكر السياسات

المحاسبي إلعدادالتماريرالمالي فىتمييـمخاطرالمنشمةبكاسط مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي 
حيثيمصدبالسياساتالمحاسبي فىىذاالبحثتطبيؽمعاييرالمحاسب عفاألدكاتالمالي فى

التماريرالمالي التىتصدرىامنشمتاألعماؿبصى عام كعمىاألخوالمؤسساتالمالي ،كما
يمصدبمخاطرالمنشمةتمؾالمخاطرالنات عفإستخداـاألدكاتالمالي  .

كلتحميؽىذااليدؼتـتمسيـىذةالدراساتإلىأرب م مكعاتكىى -:

 دراساتتناكلتتمييـمعاييرالمحاسب الدكلي المتعمم باألدكاتالمالي  .
 دراساتتناكلتدكاف المنشآتإلستخداـاألدكاتالمالي  .

 دراساتتناكلتالمخاطرالنات عفإستخداـاألدكاتالمالي  .
 دراسات تناكلت دكر المحتكل اإلع مى لمتمارير المالي فى خدم مستخدمى المعمكمات
المحاسبي  .

كسكؼيتـإستع ارضىذهالدراساتمفخ ؿالمباحثالتاليو -:
المبحثاألكؿ-:دراساتتناكلتتمييـمعاييرالمحاسب الدكلي المتعمم باألدكات المالي  .
المبحثاليانى-:دراساتتناكلتدكاف المنشآتإلستخداـاألدكاتالمالي  .

المبحثاليالث-:دراساتتناكلتالمخاطرالنات عفإستخداـاألدكاتالمالي  .

المبحثالراب -:دراساتتناكلتدكرالمحتكلاإلع مىلمتماريرالمالي فىخدم مستخدمى 
المعمكماتالمحاسبي  .
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المبحث األكؿ
دراسات تناكلت تقييـ معايير المحاسبة الدكلية المتعمقة باألدكات المالية
يتعرضالباحثفىىذاالمبحثلمدراساتالسابم التىتناكلتمعاييرالمحاسب عفاألدكاتالمالي 

بالعرضكالتحميؿسكاءالمتعمم باإلعتراؼكالمياسأكالعرضكاإلفصاحكذلؾلتحديدماتكصمت
إليوىذهالدراسات .

(  ) 6دراسة ( ) yruohK , 2001
بعنكاف( )Accounting For Financial Instrument

تيدؼىذهالدراس إلىتحميؿمعاييرالمحاسب الدكلي المتعمم بالمحاسب عفاألدكاتالمالي كالتى

مرتبمرحمتيف -:

المرحم األكلى -:إصدار المعيار الدكلى رقـ  32بعنكاف األدكات المالي  -:العرض كاإلفصاح
كالذلصدرسن 1995كطبؽسن .1996

المرحم الياني  -:إصدارالمعيارالدكلىرقـ 39بعنكافاألدكاتالمالي اإلعتراؼكالمياسكالذل

صدرسن 1998كطبؽسن  .2771

كذلؾ بيدؼ تحديد المشاكؿ المرتبط بالتطبيؽ العممى ليذه المعايير كالتحكؿ مف نمكذج التكمى 

التاريخي إلىنمكذجالميم العادل فىالمياس.

كقدتكصمتىذةالدراس إلىانوبالرغـمفأفمعاييراألدكاتالمالي تعتبرإن از ذرلكخطكة

لألماـفىتماريرالمحاسب المالي إإلأفالتطبيؽالعممىلممعيارالدكلىرقـ 39سيكا صعكبات
كييرة فيما يتعمؽ بكيىيو تحديد الميم العادل حيث يسمح المعيار إلدارة المنشمة باستخداـ الحكـ

السخصىممايؤدلإلىإخت ؼتمييـالشركاتالمتشابي لمميم العادل كاحتماؿاستغ ليامفقبؿ
اإلدارةفىعم مي إدارةالربح،كماأفىذاالمعياريكا عدةانتماداتأىمياأفل ن بازؿالخاص 
باإلشراؼ عمى البنكؾ ترل أف الكقت غير مناسب لمتحكؿ نحك الميم العادل لكاف األصكؿ

كاإللتزاماتالمالي  .

كقد ركزت ىذه الدراس عمى المعايير الدكلي لألدكات المالي سكاء المتعمم باإلعتراؼ كالمياس أك

المتعمم بالعرضكاإلفصاحلتحديدالمشاكؿالنات عفتطبيميا .
(  ) 5دراسة ( حماد ) 5115 ،

بعنكاف(مشك تتطبيؽالمحاسب عفالميم العادل فىالبيئ المصري -:بالتطبيؽعمىالبنكؾ) 
يتميؿاليدؼالرئيسلمدراس فىتحميؿنماذجقياساألدكاتالمالي فىالبنكؾالمصري كذلؾفى

ضكء خاصيتى الم ءم كالمكيكقي بيدؼإقتراح النمكذج الم ئـ لمتطبيؽفى ضكءظركؼ البيئ 

المصري  .
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كتـتحميؽىذااليدؼمفخ ؿاألىداؼالىرعي التاليو -:
 -1التعرضلمىاىيـالميم العادل ككيىيوقياسيا .

سكاء المؤيدةلنمكذجالتكمى التاريخي أك نمكذج الميم العادل أك
 -2تحميؿ الدراسات السابم 
النمكذجالمختمطلمياساألدكاتالمالي فىالبنكؾالت اري  .

 -3المياـ بدراس ميداني مف خ ؿ قائم إستمصاء لمعرف أراء العامميف بال ياز المصرفى
كم ار عىالمكائـالمالي لمبنكؾبخصكوالنمكذجالمناسبلمتطبيؽفىالبيئ المصري  .

كقد تكصمت ىذه الدراس إلى أف النمكذج المختمط ىك النمكذج الم ئـ لمتطبيؽ فى ضكء ظركؼ
البيئ المصري لمياس األدكات المالي فى البنكؾ الت اري إال انو يمكف اإلنتماؿإلى نمكذجالميم 
العادل لمياس مي األدكاتالمالي عمىمراحؿكماسبؽكافاتبعت المعاييراألمريكي كالدكلي 
كالبريطاني كيتـذلؾمفخ ؿإصدارمعياريتناكؿاإلفصاحعفالميم العادل فمطكخ ؿفترة

زمني معمكل يتـ خ ليا إبراز مناف الميم العادل كاستخداميا فى التحميؿ كالمساعدة فى إتخاذ

الم اررات،يـبعدذلؾيتـإصدارمعيارلإلعتراؼكالمياسعمىأساسالميم العادل ،كيىيدالىاصؿ
الزمنى بيفإصدارالمعياريففىإتاح الىرص لترسيخمىاىيـالميم العادل كأساليب قياسيا،كما
يتيحالىرص لم ياتكاضع المعاييرفىمصرلدراس تمنياتكتحسيناتالميم العادل سكاءفى

عمىمستكلالمعاييراألمريكي أكالدكلي  .

كقدركزتىذةالدراس عمىتحميؿبدائؿالمياسالمحاسبىلألدكاتالمالي بالبنكؾالت اري المصري 

عف طريؽ التعرض لمدراسات المؤيدة كالمعارض لكؿ بديؿ كعمؿ قائم استمصاء لتحديد البديؿ

المناسبلمتطبيؽفىالبيئ المصري  .

(  )4دراسة ( عبد الغنى ) 5115 ،

بعنكاف(المحاسب عف الميم العادل لإلستيمارات المالي فىالبنكؾالت اري  -:م دراس تطبيمي ) 
تيدؼىذهالدراس إلىدراس كتحميؿمتطمباتالمحاسب عفالميم العادل لألصكؿالمالي بصى 

عام كاإلستيماراتالمالي فىالبنكؾالت اري بصى خاص لتمييـمدلإلتزاـبعضالبنكؾالت اري 
فىمصربيذهالمتطمباتخاص تمؾالبنكؾالتىتحكلتإلىتطبيؽمعيارالمحاسب الدكلىرقـ

 .)IAS 39(39

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:
 -1شيدت اإلصدارات المحاسبي الدكلي كاألمريكي تطك ار كبي ار فى ىذا الم اؿ مما يعكس
إىتماـالمنظماتالمحاسبي بمشاكؿالمحاسب عفالميم العادل لإلستيماراتالمالي ،بينما

يتضح أفىناؾ قصكرافى المعايير المحاسبي المصري فىىذا الشمفحيث مازالت ىذه

المعايير تمؼ عند المعيار رقـ  19كلـ تتطكر لت حؽ المعيار الدكلى رقـ  39فى ىذا

الشمف.
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 -2أتضح أف التعميمات الصادرة مف البنؾ المركزل لمبنكؾ الت اري فى مصر كالخاضع 
إلشراف فى ىذا الم اؿ أسبؽ مف معايير المحاسب المصري حيث تتمشى م معيار

المحاسب الدكلىرقـ .39

 -3أتضحأفمعظـالبنكؾالت اري قدتحكلتنحكتطبيؽمعيارالمحاسب الدكلىرقـ، 39
كأشارت البنكؾ التى أ ريت عمييا الدراس إلى ىذا التحكؿ كذلؾ إست اب لتعميمات البنؾ

المركزلبلعتبارة ي الرقاب الرسمي عمييا .

كقد ركزت ىذه الدراس عمى دراس مدل إلتزاـ البنكؾ الت اري المصري بمتطمبات المحاسب عف
الميم العادل لألدكاتالمالي كالكاردةبالمعيارالدكلىرقـ .39
(  - )3دراسة ( ) Beate , 2004

بعنكاف -:

( Problems Associated With The Value Relevance Of Financial Derivatives
) According To IAS 39

تيدؼىذهالدراس إلىتحميؿالمشاكؿالمتعمم بتطبيؽالميم العادل لألدكاتالمالي كالكاردةبمعيار

المحاسب الدكلىرقـ .39

كقدتكصمتالدراس إلىأفالميم العادل تعدغيرم ءم فىاألسكاؽغيرالنشط حيثتعدكفما
لنماذجتمييـغيرمكضكعي حيثالتتضمفىذةالنماذجكؿالمعمكماتممايعكسقيم المنشمة
بشكؿ خاطئ  ،كما أف إدارة المنشمة ىى التى تحدد مدخ ت نمكذج التمييـ مما يؤدل الى عدـ

الكصكؿ الى نىس النتائج بيف المنشآت المختمم حتى إذا كانت ىذه المنشآت تطبؽ نىس نمكذج

التمييـ .

كقد ركزت ىذه الدراس عمى اإلعتراؼ كالمياس المحاسبى لألدكات المالي المشتم  طبما لممعيار

الدكلى39كمدلم ءم الميم العادل المتخذةأساسالمياساألدكاتالمالي المشتم طبمالممعيار .
(  )2دراسة ( ) Haldeman , 2006

بعنكاف( )Fact & Ficion & and Fair Value Accounting at Enron

تيدؼ ىذه الدراس إلى الممارن بيف نمكذ ى الميم العادل كالتكمى التاريخي كذلؾ لتمييـ عممي 
التحكؿ إلى نمكذج الميم العادل بدال مف نمكذج التكمى التاريخي كالذل تت

اليو المعايير

المحاسبي  .

كقدتكصمتىذهالدراس إلىأفالميم العادل ليستالبديؿاألفضؿمفالتكمى التاريخي كأنياتؤدل

إلىخداعالمستيمريف،كقداستشيدتبلنييارشرك إنركفحيثار عتالسببالرئيسإلنييارىا

إلىإستخداـالميم العادل ،كماتكصمتالىأفالميم العادل تعتبر أنسبنمكذجفىحال ك كد

سكؽنشطأمااذالـيك دسكؽنشطفلنياتؤدلالىخداعالمستيمريفكتكفرمعمكماتمضمم  .
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كقدركزتىذهالدراس عمىالمىاضم بيفنمكذ ىالتكمى التاريخي كالميم العادل م دراس حال 

شرك إنركف،كماركزتعمىالمعياراألمريكى157كالذليكضحكيىيوقياسالميم العادل  .

(  - )1دراسة () Lopes& Rodrigues, 2007
بعنكاف -:

( Accounting For Financial Instruments :- An Analysis of the Determinats

) of Disclosure in the Portuguese Stock Exchange

تيدؼىذهالدراس إلىتحميؽاليدفيفالتالييف -:

 -1تحديدالعكامؿاألكيرأىمي المرتبط بمستكلاإلفصاحعفاألدكاتالمالي  .

 -2تحديدخصائوالشركاتالتىىىاألقربإلىتطبيؽمتطمباتالمعياريفالدكلييف( IAS
 .)IAS 32،39

كفىسبيؿتحميؽىدفىالدراس تحاكؿالدراس إختبارالىركضالتاليو -:
 -1مفالمتكق أفيككفمستكلاإلفصاحلمشركاتالكبيرةأكبرمفمستكلاإلفصاحلمشركات
الصغيرة .

 -2مفالمتكق أفترتبطممارساتاإلفصاحبالصناع التىتعمؿبياالشرك .
 -3مفالمتكق أفتككفدر اإلفصاحلمشركاتالتىيتـم ار عتيامفقبؿمكاتبالم ار ع 
الخمس الكبرل أكبر مف در اإلفصاح لمشركات التى ال يتـ م ار عتيا مف قبؿ مكاتب

الم ار ع الخمس الكبرل.

 -4مف المتكق أف تككف در اإلفصاح لمشركات المدر فى البكرصات األ نبي ب انب
البكرص المحمي أكبرمفدر اإلفصاحلمشركاتالمدر بالبكرص المحمي فمط.

 -5مفالمتكق أفترتبطدر اإلفصاحبالرفع المالي .

 -6مف المتكق أف تزداد در اإلفصاح عندما تزداد نسب األعضاء المستمميف فى م مس
اإلدارة .

كفىسبيؿإختبارالىركضالسابم إحصائياقامتالدراس بلختيارعين مككن مف 55شرك مف

مختمؼالمطاعات،كتحديدسبع متغيراتمستمم كىىح ـالشرك كيرتبطبالىرضاألكؿ،كنكع
الصناع كيرتبط بالىرض اليانى  ،كنكع الم ار

كيرتبط بالىرض اليالث  ،كحال الشرك كيرتبط

بالىرض الراب  ،كالطاب الدكلى لمشرك كيرتبط بالىرض الخامس  ،كىيكؿ رأس الماؿ كيرتبط

بالىرضيفالسادسكالساب ،كخصائوحككم الشركاتكترتبطبالىرضاليامف .

كماقامتالدراس بتحديدمستكلاإلفصاحكمتغيرتاب حيثتـتـقياسو طبمالممتطمباتالكاردة

بالمعياريف الدكلييف ( ) IAS 32 ، IAS 39كذلؾ بلعطاء در لكؿ شرك فى ضكء استيىائيا

لىيرساإلفصاحالمككفمف 54عنصر لتحديدمستكلاإلفصاحبكؿشرك ،كقدتـتمسيـفيرس
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اإلفصاح إلى إحدل عشر م مكع رئيسي تحتكل كؿ م مكع بداخميا عمى عدد مف العناصر
الىرعي كفيمايمىالم مكعاتالرئيسي لىيرساإلفصاح -:
 -1السياساتالمحاسبي (تتضمفسبع عناصر).

 -2الميم العادل كالميم السكقي (تتضمفعناصر).
 -3إتىاقياتإعادةالشراءكالتكريؽ(تتضمفعناصر).

 -4السياساتالمحاسبي لممشتمات(تتضمفعناصر).
 -5المشتماتكالمخاطر(تتضمفأربع عناصر).
 -6المشتماتكالتحكط(تتضمفعناصر).

 -7المشتماتكالميم العادل (تتضمفعناصر).
 -8مخاطرمعدؿالىائدة(تتضمفعناصر).
 -9مخاطراإلئتماف(تتضمفعناصر).

 -17الضمانات(تتضمفعناصر).

 -11أخرل(تتضمفي ي عناصر) .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالتمكدإحصائيامفصح ي ي فركضفمطكىـالىرضاألكؿكاليالث
كالراب  ،كالىرض اليانى فيما يتعمؽ بالمؤسسات المالي فمط حيث ايبت التحميؿ اإلحصائى ك كد
ع ق إرتباطإي ابي بيفمستكلاإلفصاحككؿمفح ـالشرك كمكتبالم ار ع كمدلقيدالشرك 

فىأكيرمفبكرص كالشركاتالتىتعمؿفىالمطاعالمالى،أماباقىالىركضلـتظيرالنتائج
اإلحصائي ك كدألإرتباطبينياكبيفدر اإلفصاححيثلـيظيرالتحميؿاإلحصائىك كدأل
ع ق إرتباطبيفمستكلاإلفصاحككؿمفالشركاتالتىيككفنشاطياغيرمالىكمدلتدكيؿ

الشرك كىيكؿرأسالماؿكخصائوحككم الشركات .

كقدركزتىذهالدراس عمىتحميؿكاختبارالعكامؿالتىتؤيرعمىمستكلاإلفصاحطبمالممتطمبات

الكاردةبالمعياريفالدكلييف( .)IAS 32،IAS 39

(  - )7دراسة () Cindy& MacNamara, 2009
بعنكاف(  ) When Fair Value Is Not Fair

تيدؼىذهالدراس إلىدراس كتحميؿمدلم ءم الميم العادل لمتطبيؽفىالكاق العممى .
كقدقامتىذهالدراس بتحميؿمعيارالمحاسب األمريكىرقـ 157كالخاوبمستكياتتمديرالميم 

العادل  .

كقدتكصمتىذةالدراس الىأفالميم العادل تعدعادل فىحال ك كدسكؽنشط كلكنياتصبح

غير عادل فى حال عدـ ك كد سكؽ نشط حيث سمح المعيار األمريكى رقـ  157لمشركات

بلستخداـأساليبتمييـلتمديرالميم العادل فىحال عدـك كدسكؽنشط .
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(  - )8دراسة () Bischof, 2009
بعنكاف )  (IFRS 7 Disclosures and Risk Perception of Financial Instruments

تيدؼىذهالدراس إلىتحميؿأيرتطبيؽمعيارالتمريرالمالىالدكلى() IFRS 7ألكؿمرةفى
البنكؾاألكربي عمى كدةاإلفصاححيثتـإقرارالمعيارليبدأ تطبيموفىأكؿيناير سن  .2777
كفىسبيؿتحميؽىدؼالدراس تحاكؿالدراس إختبارالىركضالتاليو -:

 -1مفالمتكق أفيؤدلتطبيؽمعيارالتمريرالمالىالدكلى() IFRS 7ألكؿمرةإلىزيادة
المستكلالعاـلإلفصاحبشكؿممحكظمفقبؿالبنكؾاألكربي  .

 -2مفالمتكق أفيؤدلتطبيؽمعيارالتمريرالمالىالدكلى() IFRS 7ألكؿمرةإلىزيادة
اإلفصاحعفالمعمكماتالمتعمم بالتعرضلمخاطراإلئتمافبشكؿممحكظعفالمعمكمات

المتعمم بالتعرضلكؿمفمخاطرالسيكل  كمخاطرالسكؽ.

 -3مفالمتكق أفيؤدلتطبيؽمعيارالتمريرالمالىالدكلى() IFRS 7ألكؿمرةإلىزيادة
ممحكظ فىنسب عرضاألدكاتالمالي بالبنكؾاألكربي مفخ ؿم مكعاتالمياس.

 -4مف المتكق أف يؤدل تطبيؽ معيار التمرير المالى الدكلى (  ) IFRS 7ألكؿ مرة إلى
إخت ؼ مستكل اإلفصاح بيف مختمؼ البنكؾ نتي

المحمي .

لإلخت ؼ نشاط سمطات اإلشراؼ

كفىسبيؿإختبارالىركضالسابم إحصائياقامتالدراس بتحميؿعين مككن مف 171بنؾمف

دكؿأكربي مختمى لتحديدأيرتطبيؽمعيار التمرير المالىالدكلى() IFRS 7أل كؿمرةعمى كدة

اإلفصاحفىالبنكؾ .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1يؤدلتطبيؽمعيارالتمريرالمالىالدكلى() IFRS 7ألكؿمرةإلىزيادةالمستكلالعاـ
لإلفصاحبشكؿممحكظمفقبؿالبنكؾاألكربي سكاءفىالمكائـالمالي أكتماريرالمخاطر

كير ذلؾ لسببيف ىما التكس فى اإلفصاح الكصىى كتمديـ معمكمات أكير تىصي عف
المخاطرالتىتتعرضلياالبنكؾ،حيثأيبتالتحميؿاإلحصائىصح الىرضاألكؿ .

 -2يؤدلتطبيؽمعيارالتمريرالمالىالدكلى() IFRS 7ألكؿمرةإلىإنتماؿتركيزتمارير

المخاطرعمىمخاطراإلئتمافبشكؿأكبرمفكؿمفمخاطرالسيكل كمخاطرالسكؽ،حيث
أيبتالتحميؿاإلحصائىصح الىرضاليانى .

 -3يؤدلتطبيؽمعيارالتمريرالمالىالدكلى() IFRS 7ألكؿمرةإلىزيادةممحكظ فى

نسب عرض األدكات المالي بالبنكؾ األكربي مف خ ؿ م مكعات المياس  ،حيث أيبت

التحميؿاإلحصائىصح الىرضاليالث.
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 -4يؤدل تطبيؽ معيار التمرير المالى الدكلى (  ) IFRS 7ألكؿ مرة إلى إخت ؼ  كدة
اإلفصاح بشكؿ ممحكظ بيف البنكؾ مف دكل إلى أخرل كير ذلؾ إلى إخت ؼ تىسير

كتطبيؽمعيار التمرير المالىالدكلى() IFRS 7مفقبؿالبنؾالمركزلالمحمىالمسئكؿ

عف اإلشراؼ عمى البنكؾداخؿكؿ دكل  ،حيثأيبت التحميؿاإلحصائى صح الىرض

الراب .

(  )9دراسة ( شعباف ) 5161 ،
بعنكاف(المياسالمحاسبىلممشتماتالمالي -:دراس ميداني ) 

يتميؿاليدؼالرئيسلمدراس فىدراس مشاكؿالمياسالمحاسبىالمرتبط بالمشتماتالمالي بصى 
عام كفىبيئ التمريرالمصري بصى خاص كذلؾفىمحاكل لتكق المشاكؿالتىيمكفأفتحدث

عند التكس فى إستخداـ المشتمات المالي فى الكاق العممى فى البيئ المصري  ،كمحاكل إي اد
بعضالحمكؿالتىيمكفاألخذبياعندالتطبيؽ،كاختبارمدلم ءم المعيارالمصرلرقـ26
بعنكاف(األدكاتالمالي -:اإلعتراؼكالمياس)بصكرتوالحالي لمتطبيؽفىالبيئ المصري  .
كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1تعدالميم العادل أفضؿبديؿلمياسالمشتماتالمالي فىالبيئ المصري  .
 -2عدـتمىيؿالسكؽالمصرللمتعامؿفىالمشتماتالمالي  .

 -3يتـتمديرالميم العادل باستخدـأحدنماذجالتمديرنظراألفالسكؽالمصرل غيرنشط،
كتعدعممي تمديرالميم العادل لألدكاتالمالي المشتم أكبرالمشاكؿالتىيمكفأفتظير

عند التطبيؽ كقد اقترحت الدراس اإلستىادة مف در ي الميم العادل التى حددىا

المعياراألمريكىرقـ)SFAS 157(157عندتمديرالميم العادل .

 -4عدـم ءم المعيارالمصرلرقـ26بصكرتوالحالي لمتطبيؽفىالبيئ المصري  .
كقد ركزت ىذه الدراس عمى اإلعتراؼ كالمياس المحاسبى لألدكات المالي المشتم  حيث تناكلت

معيارالمحاسبىاألمريكىرقـ)SFAS 133(133كمعيارالمحاسب الدكلىرقـ)IAS 39(39
كتكضيحالمشاكؿالمرتبط بتطبيميما،كماتناكلتالمعياراألمريكى .157

(  - )61دراسة () Prochazka, 2011
بعنكاف 

( )The Role of Fair Value Measurement in the Recent Financial Crunch
تيدؼ ىذه الدراس إلى تحديد ما إذا كاف إستخداـ الميم العادل فى المياس المحاسبى ساىـ فى

حدكثاألزم المالي العالمي األخيرةأـال .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1إستخداـالميم العادل فىالمياسالمحاسبىلـيؤدلإلىحدكثاألزم المالي  .
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 -2يكفر إستخداـ الميم العادل معمكمات م ءم لمستخدمى المعمكمات المحاسبي إلتخاذ
ق ارراتيـحيثتعبرالمعمكماتالكاردةبالتماريرالمالي عفالكاق  .

 -3ي بأفتعتمدالميم العادل عمىأسعارالسكؽسكاءبشكؿمباشرأكغيرمباشر حتى
يمكفاإلعتمادعمييا.

( - )66دراسة ( ) Georgiou & Jack , 2011
بعنكاف( )In Pursuit of Legitimacy: a history behind Fair Value Accounting

تيدؼ ىذه الدراس إلى تتب إىتماـ المعايير المحاسبي سكاء الدكلي أك األمريكي بالمحاسب عف

الميم العادل ،كا راءممارن بيفإستخداـالميم العادل كمساسلممياسالمحاسبىكاستخداـالتكمى 
التاريخي كمساسلممياسالمحاسبى .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:
 -1ىناؾ إ ماع مف قبؿ معدل المعايير المحاسبي سكاء الدكلي أك األمريكي عمى إستخداـ
الميم العادل كمساسلممياسالمحاسبى .

 -2يكفر إستخداـ الميم العادل كمساس لممياس المحاسبى معمكمات أكير م ءم لمستخدمى
المعمكماتالمحاسبي  .

 -3يكفرإستخداـالتكمى التاريخي كمساسلممياسالمحاسبىمعمكماتأقؿم ءم لمستخدمى
المعمكماتالمحاسبي كلكنياأكيرمكضكعي  .

 -4ي بإستخداـالمدخؿالمختمطالذلي م بيفكؿمفالميم العادل كالتكمى التاريخي عند
إعدادالتماريرالمالي  .

(  - )65دراسة () Laghi, etal, 2012
بعنكاف -:

( Fair Value Hierarchy in Financial Instruments Disclosure :- Is
Transparency Well Assessed For Investors? Evidence from Banking
)Industry

تيدؼىذهالدراس إلىتحميؿالمستكلالىعمىلمشىافيوكمدلفائدةىرمي الميم العادل التىحددىا
معيارالمحاسب المالىاألمريكىرقـ) SFAS 157(157كالتىتمكـالشركاتباإلفصاحعنيا

فىضكءمتطمباتمعيارالتمريرالمالىالدكلىرقـ)IFRS 7(7لممستيمريف .

كقدا ريتالدراس عمىأكيرمف2577بنؾمفمختمؼالدكؿكذلؾإل اب عفالسؤاؿالتالى -:

ىؿىرمي الميم العادل تحسفالشىافيو فىتمييـاألدكاتالمالي فىالتمريرالسنكللمبنكؾأـ

ىؿتعتبرىرمي الميم العادل أداةمفأدكاتإدارةاألرباح؟ 
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كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1يعتبر المستكل اليالث لمياس الميم العادل أقؿ م ءم لمبنكؾ حيث يكفر معمكمات غير
مكضكعي  .

 -2لـيتـإقرارتطبيؽمستكياتالميم العادل بشكؿكاس حيثأظيرتالدراس التطبيمي أف
 281بنؾفمطتطبؽمستكياتالميم العادل عمىالنحكالذليتطمبوالمعايير( SFAS

 .)IFRS 7&157

 -3يك دنتائجمتباين بيفالبنكؾفىتمديرالميم العادل طبمالممستكلاليالثكير ذلؾإلى
عدةعكامؿأىمياالنمكذجالمستخدـكاإلفتراضاتالتىاعتمدعميياالتمييـ .

 -4أظيرتنتائجتحميؿاإلنحدارلمتحمؽمفالمتغيراتالي ي (الميم السكقي ،صافىالدخؿ
،المستكياتالي ي لمميم العادل )أفىناؾإرتباطإلىحدبعيدفىظؿإفتراضاتمعين 

كلكنيا ال تمدـ معمكمات كاضح لممستيمريف ليستىيدكا منيا فى كض إستراتي يتيـ

لتخصيورأسالماؿ .

 -5تساعدالميم العادل المستيمرففىفيـأفضؿحكؿإت اه قيم األداةالمالي إالانياتكا 
مشكمتيفرئيسيفىما -:

أ–المكضكعي فىتمديرالميم العادل  .

ب–التغيراتقصيرةاأل ؿفىالنتائجنتي التغيراتفىمتغيراتاإلقتصادالكمى.
كقد ركزت ىذه الدراس عمى إختبار مدل فائدة ىرمي الميم العادل الكاردة بمعيار المحاسب 

األمريكى)) SFAS 157كمتطمباتاإلفصاحالكاردةبمعيار()IFRS 7لممستيمريف .
( - )64دراسة () Birt, etal, 2013

بعنكاف
( Derivatives use and financial instrument disclosure in the extractives
)industry

تيدؼ ىذه الدراس إلى دراس أك فحو الع ق بيف إستخداـ األدكات المالي المشتم كمستكل
اإلفصاحعفاألدكاتالمالي فىظؿالمتطمباتالكاردةبمعيارالتمريرالمالىالدكلى()IFRS 7
بعنكاف األدكات المالي  -:اإلفصاحات كذلؾ لإلفصاح عف المخاطر كالتى يرتبط الكيير منيا
بلستخداـالمشتماتكالتممباتفىالميم العادل  .

اإلسترليو كقد
ا
كقدا ريتالدراس عمى 341شرك مفالشركاتالعامم بالصناعاتاإلستخ ار ي

تبيف أف  79شرك (  % 23مف العين ) تستخدـ المشتمات المالي منيا  46شرك لـ تىصح
بالتماريرالمالي عفالغرضمفاستخداميا،كأفىناؾ 33شرك تستخدـالمشتماتلمتحكطمف

المخاطرالمالي  .
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كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1تعتبر أىـ أىداؼ الشركات التى تستخدـ المشتمات التخىيض مف مخاطر السم األساسي 
كمخاطرتغيرسعرالصرؼاأل نبى .

 -2تعد أكير أنكاع المشتمات شيكعا المستخدم فى المطاع ألغراض التحكط إتىاقيات
سعرالصرؼاأل ؿكالخيارات .

 -3يرتبط إستخداـ المشتمات المالي إرتباطا اي ابيا ( طرديا ) م المخاطر المالي كح ـ
الشرك  .

 -4يزداداإلفصاحعفاألدكاتالمالي كاإللتزاـبمتطمباتمعيار()IFRS 7مفقبؿالشركات

المستخدم لممشتمات المالي التى يمكـ بم ار عتيا أحد مكاتب الم ار ع األربع الكبرل

( .)Big 4

اإلسترليو
ا
كقدركزتىذهالدراس عمىتمييـمدلإلتزاـالشركاتالعامم فىالصناعاتاإلستخ ار ي

كالتى تستخدـ المشتمات المالي بالمتطمبات الكاردة بمعيار التمرير المالى الدكلى رقـ  7كذلؾ
لإلفصاح عف المخاطر حيث قامت بالربط بيف كؿ مف ح ـ الشرك كخصائو الشرك كمراقب

الحساباتمفناحي كمستكلاإلفصاحعفاألدكاتالمالي مفناحي أخرل .

( )63دراسة ( شحاتة ) 5164 ،

المصرفيو لمتطمبات] [ IFRS 7بيدؼ تعزيز

بعنكاف(إطارمحاسبىممترح لتمييـإدراؾاإلدارة

اإلفصاحكالشىافيو-:دراس تطبيمي عمىبنؾالرياض) 

المصرفيو لبنؾ الرياض لمتطمبات

يتميؿ اليدؼ الرئيس ليذه الدراس فى تمييـ مدل إدراؾ اإلدارة

معيارالتمريرالمالى()IFRS 7لتعزيزاإلفصاحكالشىافيو .

كفىسبيؿتحميؽاليدؼالرئيسلمدراس تـتحديداألىداؼالىرعي التاليو -:

 -1دراس كتحميؿطبيع اإلفصاحعفأىمي األدكاتالمالي (المكقؼالمالى،إعادةالتصنيؼ،
المكاسبكالخسائرالمماس كغيرالمماس بالميم العادل ،السياساتالمحاسبي )لتمييـمستكل

اإلفصاحكالشىافيوببنؾالرياض .

 -2دراس كتحميؿ طبيع المخاطر النات

عف األدكات المالي ( اإلفصاح الكصىى  ،اإلفصاح

الكمى،مخاطراإلئتماف،مخاطرالسكؽ،مخاطرالسيكل )لتمييـمستكلاإلفصاحكالشىافيو
ببنؾالرياض.

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1ضعؼدر اإلفصاحلدلبنؾالرياضعفأىمي األدكاتالمالي كبالتالىفلفإدراؾإدارة
البنؾلمتطمباتمعيارالتمريرالمالى()IFRS 7فيمايخواليدؼاألكؿليذاالمعياركىك

اإلفصاحعفأىمي األدكاتالمالي ضعيؼ .
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 -2تك دي ي عكامؿرئيس ىىمصدرضعؼدر اإلفصاحلدلبنؾالرياضعفأىمي 
األدكاتالمالي حيثاليتـاإلفصاحعنيافىالمكائـالمالي لمبنؾكىذهالعكامؿىى -:
 أىمي اإلفصاحعفإعادةتصنيؼاألدكاتالمالي  .

 األصكؿكاإللتزاماتالمالي بالميم العادل مفخ ؿالربحأكالخسارة .
 أىمي اإلفصاحعفالسياساتالمحاسبي لألدكاتالمالي  .

 -3ضعؼدر اإلفصاحلدلبنؾالرياضعفالمخاطرالنات عفاألدكاتالمالي كافكاف
ىناؾ تحسنا تدري يا بنسب ضئيم فى ىذا اإلفصاح مف سن إلى أخرل بداي مف عاـ

 .2777

 -4يتـاإلفصاحعفمخاطرالسكؽبدر أكبرمفاإلفصاحعفكؿمفمخاطراإلئتماف،
كمخاطرالسيكل  .

 -5تك دي ي عكامؿاليتـاإلفصاحعنيافىأنكاعالمخاطرالرئيسوكىى -:
 أساليبقياسالمخاطر .

 البياناتالكمي عفالمخاطر .
 تركيزالمخاطر.

ةالمصرفيو لبنؾالرياض

 كقدركزتىذهالدراس عمىدراس الكاق العممىلتحديدمدلإدراؾاإلدار
لما اءبمعيارالتمريرالمالى( .)IFRS 7

(  )62دراسة ( نكفؿ ) 5163 ،

بعنكاف(أيرإستخداـمحاسب الميم العادل عمىاألزم المالي العالمي فىضكءمعاييرالمحاسب 
الدكلي -:دراس تطبيمي ) 

تيدؼىذهالدراس إلىتسميطالضكءعمىمىاىيـالميم العادل فىالمياسالمحاسبىخصكصافى

ظؿاإلت اهالمتزايدنحكإستخداـالميم العادل فىتمييـاألصكؿكاإللتزاماتكفمالممعاييرالدكلي ،
باإلضاف إلىالتحدياتالتىكا يتتطبيؽمىاىيميا،ككذلؾأيرىاعمىمستخدمىالمكائـالمالي  .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1ىناؾإت اهعالمىمتسارعإلستخداـالميم العادل فىعممياتالمياسالمحاسبى .
 -2أفاإلت اهنحكإستخداـالميم العادل يمتربمفالمىاىيـاإلقتصادي لمربح .

 -3ىناؾإي ابياتعديدةإلستخداـالميم العادل فىالمياسالمحاسبى،ككذلؾىناؾسمبيات
عديدة .

 -4إفإي ابياتالميم العادل تىكؽسمبياتيا .
 -5ىناؾتحدياتكمعكقاتإلستخداـمىاىيـالميم العادل فىالمياسالمحاسبى .
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 -6يساعدإستخداـ الميم العادل فىالمياس المحاسبى مستخدمى البيانات المالي عمىإتخاذ
ق ارراتيـبشكؿأفضؿ.

كقدركزتىذهالدراس عمىإستخداـالميم العادل فىالمياسالمحاسبى،كالمشاكؿكالمعكقات

المترتب عمىذلؾ،كمدلالنى الذليعكدعمىمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي مفإستخداميا .

كمف خالؿ الدراسات السابقة المتعمقة بتقييـ معايير المحاسبة الدكلية عف األدكات المالية يمكف

إستخالص ما يمى -:

 تت كييرمفالدراساتإلىالمىاضم بيفإستخداـالميم العادل كمساسلممياسالمحاسبى

كبيفإستخداـالتكمى التاريخي كمساسلممياسالمحاسبى،كىناأنمسـالباحييفإلىي ي فرؽ
فالىريؽاألكؿيؤيدإستخداـالتكمى التاريخي كيتمسؾبيانظرالممشاكؿالتىتكا ومعايير

األدكاتالمالي  كخاص فيمايتعمؽبمياسالميم العادل فىحال عدـك كدسكؽنشطمما

يؤدلإلىإحتماؿإستغ ؿإدارةالشركاتلمميم العادل فىالت عبباألرقاـالمحاسبي عمى

حسب أىداؼ اإلدارة كأستند مؤيدكا ىذا الىريؽ إلى حاالت إنييار الشركات الكبيرة كمنيا

شرك إنزكف  ،كالىريؽ اليانى يؤيد إستخداـ الميم العادل كمساس لممياس المحاسبى نظرا
ألنياتكفرمعمكماتم ءم لمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كتعكسالكاق الىعمىلألرقاـ

المحاسبي كما أف إت اه معدل المعايير المحاسبي سكاء الدكلي أك األمريكي يشير إلى

المضىنحكإستخداـالميم العادل كمساسلممياسبشكؿكبير،بينمايؤيدالىريؽاليالثمف
الباحييف ال م بيف إستخداـ كؿ مف الميم العادل كالتكمى التاريخي معا كمساس لممياس

المحاسبىكىكمايطمؽعميواألساسالمختمط،كيميؿ الباحث إلىرألالىريؽاليانىالذل
يؤيد إستخداـ الميم العادل كمساس لممياس المحاسبى كذلؾ بشرط قياـ الشركات بالكفاء
بالمتطمباتالكاردةبالمعيارالساب لمتمريرالمالىالدكلى()IFRS 7فيمايتعمؽباإلفصاح

عفالميم العادل بشكؿكامؿ .

 ضركرةتعديؿالمعاييرالمصري لتكاكبالتغيراتالمت حم فىالمعاييرالدكلي فمدأظيرت
الدراساتأفالبيئ المصري غيرمؤىم لمتعامؿبالميم العادل نظرالعدـك كدسكؽنشط

كعدـتعديؿالمعاييرالمصري كضعؼدر اإلفصاحكالشىافيو .

 أظيرتالدراساتأفتطبيؽمعايير المحاسب عفاألدكاتالمالي يرتبطبالخصائوالمميزة
لمشركاتعمىسبيؿالمياؿتطبؽالمؤسساتالمالي ىذهالمعاييربشكؿأكيرمفالمؤسسات
غيرالمالي ككذلؾالمؤسساتكبيرةالح ـكىكذا .

 أظيرتالدراساتأفتطبيؽالمعيار الساب لمتمريرالمالىالدكلى()IFRS7يؤيرباإلي اب
عمى المحتكل اإلع مى لمتمارير المالي كاف كانت الشركات تحتاج إلى المزيد مف الكقت
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لىيـمتطمباتالمعيارحيثأظيرتالنتائجعدـاإلدراؾالكافىلمتطمباتالمعيارمفقبؿ
المؤسسات ،كيرل الباحث أف ىذا المعيار يعتبر نمم كبيرة فى اإلفصاح المحاسبى حيث
أىتـباإلفصاحعفالمخاطرالنات عفاألدكاتالمالي كالسيمافىظؿاإلتياـالمستمر
لمميم العادل كاألدكاتالمالي المشتم بمنياسببرئيسفىحدكثاألزماتالمالي كانييار
الشركاتالكبرل .
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المبحث الهانى

دراسات تناكلت دكافع المنشآت إلستخداـ األدكات المالية
يتعرض الباحث فى ىذا المبحث لمدراسات السابم التى تناكلت دكاف المنشآت إلستخداـ األدكات

المالي  كذلؾلتحديدىذهالدكاف ،كتحديدماإذاكانتىذهالدكاف تزيدمفالمخاطرالتىتتعرض
لياالمنشآتأـال .

(  - ) 6دراسة () Barton, 2001
بعنكاف 
( Does the Use of Financial Derivatives Affect Earnings Management
)?Decisions

تيدؼ ىذه الدراس إلى تحديد ما إذا كانت المشتمات المالي بلعتبارىا أداة ماليو  ديدة يمكف
إستخداميافىإدارةاألرباحمفقبؿمديرلالشركاتكبديؿلإلستحماؽاإلختيارلأـال .

كقد ا ريت الدراس عمى عين مف الشركات المستخدم لممشتمات المالي خ ؿ الىترة مف 1994

حتى .1996

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1يمكف إستخداـ المشتمات المالي كبديؿ إلستحماؽ اإلختيارل مف قبؿ مديرل الشركات فى
عممياتإدارةاألرباح.

 -2الشركاتالتىتحتىظبمشتماتماليو بمبالظكبيرةتككفلدييافرص كبيرة إلدارةاألرباحأك
بعبارةأخرلإستخداـاألدكاتالمالي بداف المضارب .

(  - ) 5دراسة () Dodd, 2001

بعنكاف(  ) The Role Of Derivatives In The East Asian Financial Crisis

تيدؼ ىذه الدراس إلى تكضيح ما إذا كانت المشتمات المالي ساىمت فى حدكث األزم المالي 

العالمي أـالكالتىحديتبدكؿشرؽأسياسن ، 1997أكبعبارةأخرل ىؿالمشتماتالمالي ليا

دكرفىحدكثاألزم المالي بدكؿشرؽأسياسن 1997أـال .

كقدتكصمتىذةالدراس إلىأفالمشتماتالمالي ساىمتفىحدكثاألزم المالي كير ذلؾإلى
عدـ تنظيـ أسكاؽ المشتمات مما أدل إلى إستخداـ المشتمات بداف المضارب كذلؾ عمى خ ؼ

اليدؼالذلإستحديتمفأ م كىكداف التحكطضدالمخاطر .

كقدركزتالدراس عمىدكراألدكاتالمالي المشتم فىفىحدكثاألزم المالي بدكؿشرؽأسيا

سن ،1997أكبعبارةأخرلإستخداـاألدكاتالمالي بداف المضارب  .
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(  - ) 4دراسة () Yang, etal,2006
بعنكاف( )Effects of Derivatives on Bank Risk

تيدؼ ىذه الدراس إلى التحمؽ مف الع ق بيف إستخداـ المشتمات المالي مف قبؿ البنكؾ الككري 

كمخاطرالبنكؾ .

كقد تكصمت ىذة الدراس الى ك كد ع ق عكسي بيف إستخداـ المشتمات المالي كمخاطر البنكؾ
حيثتشيرالنتائجإلىأفإستخداـالمشتماتيممؿمفمخاطرالبنكؾممايعنىأفالمشتماتالمالي 

تستخدـبداف التحكطكلذلؾأكصتالدراس باإلىتماـبمكاعدالمحاسب عفالتحكط .

(  - ) 3دراسة () Nguyen& Faff, 2010
بعنكاف -:

)Are firms hedging or speculating? The relationship between financial
(derivatives and firm risk

تيدؼىذهالدراس إلىالتحمؽمفالع ق بيفإستخداـالمشتماتالمالي كمخاطرالشرك  .

مفأكبرالشركاتاإلسترليو المدر ببكرص األكراؽالمالي 
ا
كقدا ريتالدراس عمى 577شرك

اإلسترليو .
ا

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1الع ق بيفإستخداـالمشتماتالمالي كمخاطرالشرك ع ق غيرخطي  .
 -2يرتبطإستخداـالمشتماتالمالي بتمميؿمخاطرالمنشمةأكبعبارةأخرل يتميؿالداف الرئيس
مفإستخداـالمشتماتالمالي فىالتحكط .

 -3لـ يتـ التكصؿ إلى دليؿ يؤكد أف إستخداـ المشتمات يؤدل إلى زيادة المخاطر أك بعبارة
أخرللـيتـالتكصؿإلىدليؿيشيرإلىإستخداـالمشتماتبداف المضارب  .

(  - )2دراسة () Bartram, etal, 2011

بعنكاف(  )The Effects of Derivatives on Firm Risk and Value
تيدؼ ىذه الدراس إلى تحميؿ الع ق بيف استخداـ الشرك لممشتمات المالي مف ناحي ككؿ مف
مخاطركقيم الشرك مفناحي أخرلكذلؾلتحديددكاف الشركاتإلستخداـالمشتمات .

كقدا ريتالدراس عمىعددكبير دامفالشركاتغيرالمالي حيثاشتممتعين الدراس عمى

6888شرك غيرماليومف47دكل مختمى  .
كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1إستخداـالمشتماتيؤدلإلىتمميؿكؿمفالمخاطرالكمي كالمخاطرالمنتظم  .
 -2إستخداـالمشتماتيؤيربشكؿإي ابىعمىقيم الشرك  .
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 -3إستخداـالمشتماتيتـبشكؿأكس فىالشركاتالتىتتعرضبشكؿأكبرلكؿمفمخاطر
معدؿالىائدة،كمخاطرالتغيرفىسعرالصرؼاأل نبى،كمخاطرالسعر .

 -4الداف الرئيسإلستخداـالمشتماتىكداف التحكطكليسالمضارب .

كقدركزتالدراس عمىتحميؿأيراستخداـالشركاتلممشتماتعمىكؿمفمخاطركقيم الشرك  .

(  - ) 1دراسة () Kozarevic, etal, 2012
بعنكاف -:

( The Usage Derivatives In Financial Risk Management By Companies In
) Bosna and Herzg

تيدؼ ىذه الدراس إلى تحديد نطاؽ إستخداـ المشتمات مف قبؿ الشركات فى البكسن كاليرسؾ

ألغراض إدارة المخاطر المالي كذلؾ مف خ ؿ إ راء تحميؿ ممارف م الشركات فى سمكفينيا
ككركاتيا مف أ ؿتحديد ماإذا كانتالشركات فى البكسن كاليرسؾ تستخدـأدكات التحكطبشكؿ

مناسبأـال،كاقتراحالتحسيناتالممكن إلدارةالمخاطربصكرةأكيركىاءة .
كفىسبيؿتحميؽىدؼالدراس تحاكؿالدراس إختبارالىركضالتاليو -:

 -1ال  تختمؼ الشركات فى البكسن كاليرسؾ عف الشركات فى سمكفينيا ككركاتيا مف حيث
سياساتإدارةالمخاطرالمالي  .

 -2لـ تستىيد الشركات فى البكسن كاليرسؾ مف مزايا إستخداـ المشتمات فى إدارة المخاطر
المالي بشكؿكامؿ .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:
 -1إنخىاض إستخداـ األدكات المالي المشتم فى البكسن كاليرسؾ ألغراض إدارة المخاطر
المالي ممارن بسمكفينياككركاتياكير ذلؾإلىعدـك كدمعمكماتحكؿإ راءاتإستخداـ
المشتمات .

 -2إف قرار إستخداـ المشتمات المالي ألغراض التحكط يعتمد عمى كؿ مف ح ـ الشرك ،
كرغب الشرك فىالحدمفتممباتالتدفماتالنمدي كاإليرادات .

كقد ركزت الدراس عمى دكر األدكات المالي المشتم فى إدارة المخاطر المالي أك بعبارة أخرل

إستخداـاألدكاتالمالي بداف التحكط .

كمف خالؿ الدراسات السابقة التى تناكلت دكافع المنشآت إلستخداـ األدكات المالية يمكف

إستخالص ما يمى -:

 ركزتمعظـالدراساتالسابم عمىدافعيففمطإلستخداـاألدكاتالمالي كىماداف التحكط
كالتىأستحديتمفأ م المشتمات،كداف المضارب كلذلؾقامتمعاييرالمحاسب عف
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األدكات المالي بالتمييز فى المعال

المشتم  .

المحاسبي كفما لمغرض مف إقتناء األداة المالي 

 تكمف المشكم الكبرل عندما يتـ إستخداـ المشتمات بداف المضارب حيث يؤدل ذلؾ إلى
حدكثأزماتماليوكانيياراتلشركاتضخم  .

 ركزتمعظـالدراساتالسابم عمىأىمي تنظيـسكؽاألدكاتالمالي المشتم حيثأظيرت
الدراسات أف  % 95مف إ مالى قيم المعام ت تتـ خارج السكؽ كال تس ؿ باألسكاؽ
الرسمي األمرالذليؤدلإلىحدكثككارث.

كيرل الباحثأفالتطكراتالمستمرةفىالبيئ المحيط كعكلم النشاطاإلفتصادلكالشركاتمتعددة
ال نسياتأدلإلى قياـ اليندس المالي بلنتاجأدكاتماليو  ديدة  ىذه األدكاتأدتإلى تعرض

الشركاتلممزيدمفالمخاطر،كاذالـتكاكبالمعاييرالمحاسبي ىذهالتغيراتسكؼتحدثعكاقب
كخيم  .
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المبحث الهالث

دراسات تناكلت المخاطر الناتجة عف إستخداـ األدكات المالية 
يتعرضالباحثفىىذاالمبحثلمدراساتالسابم المتعمم بالمخاطرالنات عفإستخداـاألدكات

المالي حيث تؤير تمؾ المخاطر عمى الكض المالى لممنشمة كعمى ق اررات مستخدمى المعمكمات
المحاسبي كاغىاؿىذهالمخاطريؤيربالسمبعمى كدةالتماريرالمالي كمفالممكفأفيؤدلإلى

إنييارالمنشآتممايؤيربالسمبعمىاإلقتصادالمكمى .

(  )6دراسة ( عامر ) 5114 ،

بعنكاف ( مخاطر السكؽ المرتبط بالتعامؿ فى المشتمات المالي مف منظكر المىيكـ كاإلعتراؼ

كاإلفصاحالمحاسبى–دراس نظري كتطبيمي ) 
تيدؼ ىذه الدراس إلى محاكل معال

قضايا اإلعتراؼ كالمياس كاإلفصاح المرتبط بالتعرض

لمخاطرالسكؽالنات عفإستخداـالمشتماتالمالي كالسمعي  .
كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1ي باإلفصاحالكصىىكالكمىعفمخاطرالسكؽكمماأمكفذلؾ .

 -2فيمايتعمؽباإلعتراؼكالمياسالمحاسبىلمتعرضلمخاطرالسكؽأكضحتالدراس أفتمديـ
ال ديددائمامفالمشتماتالمالي كالسمعي أدلإلىع زالمحاسب عفم حمتوكمفيـ

يتـمعال العديدمفالمشتماتالمالي كالسمعي كبنكدخارجالميزاني .

(  - )5دراسة () Bonetti, etal, 2012
بعنكاف

( )Market Reactions to the Disclosures on Currency Risk Under IFRS 7

تيدؼىذهالدراس إلىتحميؿماإذاكافاإلفصاحعفمخاطرتغيرسعرالصرؼ طبمالمتطمبات

معيارالتمريرالمالىالدكلى()IFRS 7يكفرمعمكماتمىيدةلممستيمريفأـال .

كقدا ريتالدراس عمىعين مفالشركاتغيرالمالي المدر ببكرص مي نككذلؾلتحميؿتميير

كؿمفعكائداألسيـكح ـالتداكؿ .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:
 -1رد فعؿ السكؽ لتغيرات سعر الصرؼ األ نبى يتىؽ م المعمكمات الكمي التى تكفرىا
الشركاتكذلؾبعدتطبيؽمتطمباتمعيارالتمريرالمالىالدكلى () IFRS 7ممايعنىأف

تطبيؽالمعياريكفرمعمكماتمىيدةلممستيمريفحكؿمخاطرتغيرسعرالصرؼ .

 -2أظيرتالنتائجانوقبؿتطبيؽمتطمباتمعيارالتمريرالمالىالدكلى ()IFRS 7لـيتمكف
المستيمريف مف تمييـ مخاطر تغير سعر الصرؼ بشكؿ صحيح حيث ساىـ المعيار فى
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تمميؿ حال عدـ التمكد لدل المستيمريف بشاف مدل تعرض الشركات لمخاطر تغير سعر

الصرؼ .

كقدركزتىذهالدراس عمىدراس أيرتطبيؽمتطمباتمعيار التمريرالمالىالدكلى () IFRS 7

فيما يتعمؽ باإلفصاح عف مخاطر تغير سعر الصرؼ فمط عمى ق اررات المستيمريف كذلؾ بعمؿ
لمرراتالمستيمريفقبؿتطبيؽالمعياركبعدتطبيمو .
دراس ممارن ا
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المبحث الرابع

دراسات تناكلت دكر المحتكل اإلعالمى لمتقارير المالية فى خدمة مستخدمى المعمكمات المحاسبية
يتعرضالباحثفىىذاالمبحثلمدراساتالسابم المتعمم بدكرالمحتكلاإلع مىلمتماريرالمالي 

فىخدم مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كذلؾلتكضيحمدلأىمي اإلفصاحالمحاسبىلمستخدمى
المعمكماتالمحاسبي  .

(  )6دراسة ( إبراىيـ ) 5114 ،

بعنكاف ( مدل أىمي اإلفصاح المحاسبى عف معمكمات الميم العادل لألكراؽ المالي ألغراض
تش ي اإلستيمارفىسكؽاألكراؽالمالي -:دراس تطبيمي ) 

تيدؼىذهالدراس إلىمايمى -:

 -1تكضيحإلىألمدليساىـاإلفصاحالمحاسبىعفمعمكماتالميم العادل لألكراؽالمالي 
فىتش ي المستيمريفعمىاإلستيمارفىسكؽاألكراؽالمالي  .

 -2إختبارمدلإمكاني تطبيؽالمحاسب عفالميم العادل لإلستيما ارتالمالي فىبيئ األعماؿ
المصري .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1يساعد اإلفصاح المحاسبى عف معمكمات الميم العادل فى تش ي اإلستيمار فى األكراؽ
المالي  .

 -2ىناؾقصكرشديدفىمعاييرالمحاسب عفالميم العادل حيثلـتستطي معاييرالمحاسب 
المصري م حم التغيراتفىالمعاييرالدكلي .


كقدركزتالدراس عمىتكضيحأير اإلفصاحعفمعمكماتالميم العادل عمىالمحتكلاإلع مى

لمتمارير المالي كانعكاس ذلؾ المستيمريف فى سكؽ األكراؽ المالي كمحد مستخدمى المعمكمات
المحاسبي  .

(  - )5دراسة () Broadley , 2007

بعنكاف 

Financial Reporting Quality:- Is Fair Value a Plus or

( Discussion of
) ?a Minus

تيدؼ ىذه الدراس إلى تحميؿ أير إستخداـ الميم العادل فى عممي إعداد التمارير المالي كذلؾ
لتكضيحماإذاكانتالميم العادل تزيدمف كدةالتماريرالمالي أـتنمصيا .
كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:
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 -1فى حال ك كد سكؽ نشط فلف إستخداـ الميم العادل يزيد مف  كدة التمارير المالي مما

يؤدل إلى تحسيف المحتكل اإلع مى لمتمارير المالي  ،األمر الذل يؤدل إلى مساعدة

مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىإتخاذق ارراتأفضؿ .

 -2فىحال عدـك كدسكؽنشطفلفإستخداـالميم العادل سكؼينمومف كدةالتمارير
المالي كير ذلؾ إلى قياـ إدارة الشركات بتمدير الميم العادل مما يؤدل إلى إحتماؿ
الت عب باألرقاـ المحاسبي عمى حسب أىداؼ اإلدارة كبالتالى تصبح الميم العادل غير

عادل ،األمرالذليؤدلإلىإنخىاض كدةالتماريرالمالي كتضميؿمستخدمىالمعمكمات
المحاسبي .

كقدركزتالدراس عمىتكضيحأيرإستخداـالميم العادل عندإعدادالتماريرالمالي عمىالمحتكل
اإلع مىلمتماريرالمالي كانعكاسذلؾعمىمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

(  )4دراسة ( صال ) 5119 ،

بعنكاف ( أير تك و معايير المحاسب نحك الميم العادل عمى الخصائو النكعي لممعمكمات

المحاسبي فىظؿاألزم المالي العالمي ) 
تتميؿاىداؼىذهالدراس فيمايمى -:

 -1دراس كتحميؿ معايير محاسب الميم العادل الدكلي كالمصري كأىـ المشاكؿ المتكقع مف
تطبيميافىالشركاتالمدر بمطاعالخدماتالمالي كالبنكؾبالبكرص المصري  .

 -2تحديدمدلأىمي معاييرمحاسب الميم العادل مفك ي نظرأفرادالعين  .

 -3تحديد إنعكاسات تطبيؽ معايير محاسب الميم العادل عمى  كدة التمارير المالي لتمؾ
الشركاتالمدر بمطاعالخدماتالمالي كالبنكؾبالبكرص المصري كذلؾمفخ ؿإختبار
أيرتطبيؽمعاييرالمحاسب المك ي نحكالميم العادل عمىالخصائوالنكعي لممعمكمات

المحاسبي  .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1تعتبر معايير التمارير المالي المك ي نحك الميم العادل ذات أىمي متميزة عف معايير
المحاسب األصمي مف ك ي نظر المديريف المالميف كالم ار عيف الداخمييف كالخار ييف فى
الشركاتالمدر بمطاعالخدماتالمالي كالبنكؾبالبكرص المصري  .

 -2يؤير تطبيؽ معايير التمارير المالي المك ي نحك الميم العادل بشكؿ إي ابى عمى
الخصائو النكعي لممعمكمات المحاسبي الكاردة بالتمارير المالي لمشركات اإلستيماري 

المدر بالبكرص المصري  .
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 -3يؤير تطبيؽ معايير التمارير المالي المك ي نحك الميم العادل بشكؿ إي ابى عمى
الخصائو النكعي لممعمكمات المحاسبي الكاردة بالتمارير المالي لمشركات المدر بمطاع

الخدماتالمالي كالبنكؾبالبكرص المصري  .

 -4أف معمكمات الميم العادل أكير م ءم إلحتيا ات مستخدمى التمارير المالي ممارن م 
معمكمات التكمى التاريخي حيث تعكس بشكؿ أفضؿ الكض المالى الحاضر  ،كما أنيا

تسيؿ مف عممي تمييـ أداء الماضى  ،كالتنبؤات المستمبمي إال أنيا فى نىس الكقت أقؿ

مكيكقي مفمعمكماتالتكمى التاريخي  .

 -5أفمعاييرالمحاسب بشكؿعاـكالمعاييرالمك ي نحكالميم العادل بشكؿخاوليسليا

ع ق بنشكءاألزم المالي العالمي كانماكانتإحدلاألدكاتالتىأظيرتككشىتالعيكب
كسكءاإلدارةكخصكصااإلدارةاإلئتماني ،ألأفمعاييرالمحاسب كانتىىالمشخص 

لمعيكبكليستالمسئكلوعنيا .

 -6أف لمعايير الميم العادل أير  يد عمى الخصائو النكعي لممعمكمات المحاسبي كلكف
بشرط تكافر األسكاؽ المالي النشط  ،كتكافر المكانيف كالتشريعات التى تساىـ فى ضبط

أخ قياتإدارةالشركاتالمطبم لمعاييرالميم العادل ،كتكافرالككادرالمؤىم لمتعامؿم 

الميم العادل  .

كقد ركزت ىذه الدراس عمى تحديد أير معايير المحاسب المك ي نحك الميم العادل عمى

الخصائوالنكعي لممعمكماتالمحاسبي الكاردةبالتماريرالمالي حيثركزتعمىاربع خصائو
كىىالم ءم كالمكيكقي كالمابمي لمىيـكالمابمي لمممارن كتكصمتالىأفإستخداـمعاييرالمحاسب 
المك ي نحك الميم العادل يؤير باإلي اب عمى المحتكل اإلع مى لمتمارير المالي كبالتالى عمى

مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

(  )3دراسة ( عكض ) 5164 ،

بعنكاف ( تحميؿ الع ق بيف محاسب الميم العادل كالخصائو النكعي لممعمكمات المحاسبي فى

إطارالمعاييرالدكلي إلعدادالتماريرالمالي ) 

تيدؼ ىذه الدراس إلى تحميؿ الع ق بيف محاسب الميم العادل كمحد أساليب المياس المحاسبى

كالخصائو النكعي لممعمكمات المحاسبي فى إطار المعايير المحاسبي الدكلي إلعداد التمارير
المالي الدكلي .

كقدتكصمتىذةالدراس الىالنتائجالتاليو -:

 -1تؤير معايير التمارير المالي الدكلي ( ) IFRS 9,IFRS 13عمى محاسب الميم العادل 
كمحد أساليب المياس المحاسبى حيث يؤير تطبيؽ تمؾ المعايير عمى خاصيتى الم ءم 
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كالمصداقي لمتمارير المالي مما يؤير باإلي اب عمى المحتكل اإلع مى لمتمارير المالي 

كبالتالىعمىمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

 -2تك دع ق بيفمحاسب الميم العادل كالخصائوالنكعي لممعمكماتالمحاسبي فىإطار
معايير التمارير المالي حيث أظيرت النتائج أف إستخداـ محاسب الميم العادل يكفر

معمكمات م ءم إلتخاذ الم اررات  ،كما يكفر معمكمات تعبر بصدؽ عف الميـ الحميمي 
كالكاقعي لألصكؿ،باإلضاف إلىتكفيرمعمكماتقابم لمممارن كالتحمؽكالىيـكفىالكقت

المناسب.

كقدركزتالدراس عمىتكضيحأيرإستخداـمحاسب الميم العادل كمساسلممياسالمحاسبىعند

إعداد التمارير المالي عمى المحتكل اإلع مى لمتمارير المالي كانعكاس ذلؾ عمى مستخدمى
المعمكماتالمحاسبي  .

كمػػف خػػالؿ الدراسػػات السػػابقة التػػى تناكلػػت دكر المحتػػكل اإلعالمػػى لمتقػػارير الماليػػة فػػى خدمػػة

مستخدمى المعمكمات المحاسبية يمكف إستخالص ما يمى -:

 أظيرتالدراساتالسابم الدكرالياـالػذليمػكـبػوالمحتػكلاإلع مػىفػىخدمػ مسػتخدمى
المعمكماتالمحاسبي  .

 اظيرت معظـ الدراسات السابم أف معمكمات الميم العادل تزيد مف المحتكل اإلع مى

كراء
لمتماريرالمالي حيثتزيدمف كدةالمعمكماتالمحاسبي كلعؿىذاالسببىكالداف 
تك ومعدلالمعاييرنحك الميم العادل كمفيـتساىـ معمكماتالميم العادل فى خدم 

مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي بشرطك كدسكؽنشطلمياسالميم العادل  .
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خالصة الفصؿ


تناكؿ ىذا الىصؿ الدراسات المرتبط بمكضكع الرسال المتعمؽ بدكر السياسات المحاسبي إلعداد
التمارير المالي فى تمييـ مخاطر المنشمة بكاسط مستخدمى المعمكمات المحاسبي  ،حيث يمصد
بالسياسات المحاسبي فى ىذه الرسال تطبيؽ معايير المحاسب عف األدكات المالي فى التمارير

المالي التى تصدرىا منشمت األعماؿ بصى عام كالبنكؾ الت اري بصى خاص  ،كما يمصد
بمخاطرالمنشمةتمؾالمخاطرالنات عفإستخداـاألدكاتالمالي  .

كقدقاـالباحثبتمسيـىذهالدراساتإلىأربع م مكعات،حيثتناكلت المجمكعة األكلى تمييـ

معاييرالمحاسب الدكلي المتعمم باألدكاتالمالي كفيياتـالتعرضالمشاكؿالمرتبط بتطبيؽمعايير
المحاسب عفاألدكاتالمالي ،كك ي نظرالباحييفبشافإستخداـالميم العادل كمساسلممياس
المحاسبى،مدلإدراؾالشركاتلمتطمباتتطبيؽمعاييراألدكاتالمالي ،كمدلتكافؽ المعايير

المصري م المعاييرالدكلي فيمايتعمؽبالمحاسب عفاألدكاتالمالي  .

كتناكلت المجمكعة الهانية دكاف المنشآت إلستخداـ األدكاتالمالي حيثكضحالباحييفأفىناؾ

دافعيفإلستخداـ األدكاتالمالي المشتم كىمادافعىالمضارب كالتحكط،كالعكاقبالكخيم النات 
عف إستخداـ األدكات المالي المشتم بداف المضارب  ،كأكصت الدراسات بضركرة تنظيـ سكؽ

األدكاتالمالي المشتم  .

كتناكلت المجمكعة الهالهة المخاطر النات

عف إستخداـ األدكات المالي حيث ينتج عف إستخداـ

األدكات المالي مخاطر إئتمافكمخاطر سكؽكمخاطرسيكل مما يؤدلإلىزيادةالمخاطر التى
تتعرضلياالمنشمةكبالتالىي باإلفصاحعفىذهالمخاطربالتماريرالمالي حتىتعكسالمكائـ

المالي الصكرةالحميمي لكض المنشمةالمالى .

كتناكلت المجمكعة الرابعة دكرالمحتكلاإلع مىلمتماريرالمالي فىخدم مستخدمىالمعمكمات
المحاسبي حيث أشارت الدراسات إلى الدكرالياـ لممحتكل اإلع مى لمتمارير المالي فى خدم 
مستخدمى المعمكمات المحاسبي  ،كأىمي معمكمات الميم العادل فى زيادة المحتكل اإلع مى

لمتماريرالمالي حيثتؤدلإلىزيادة كدةالمعمكماتالمحاسبي  .
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الفصل الثالث
دور معايير األدواث الماليت الذوليت
فً مساعذة مستخذمً المع ىماث
المحاسبيت ع ً تقييم مخاطر المنشأة
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الفصؿ الهالث
دكر معايير األدكات المالية الدكلية فى مساعدة مستخدمى المعمكمات المحاسبيةعمى تقييـ مخاطر
المنشأة

ييدؼىذاالىصؿإلىتحميؿمعاييراألدكاتالمالي الدكلي سكاءالمتعمم باإلعتراؼأكالمياسأك
العرضأكاإلفصاحلتحديدماإذاكانتىذهالمعاييرتساعدمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي فى

تمييـ مخاطر المنشمة النات

عف التعامؿ فى األدكات المالي أـ ال كتحديد إلى أل مدل تساعد

معاييراألدكاتالمالي مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

كلتحميؽىذااليدؼتـتمسيـىذاالىصؿإلىالمباحثالتاليو -:

 المبحث األكؿ  -:نظرة عام حكؿ مستخدمى المعمكمات المحاسبي كمعايير المحاسب عف
األدكات المالي  .

 المبحث الهانى  -:دكرمعيارالمحاسب الدكلى IAS 39ك IFRS 9بعنكافاألدكاتالمالي 
اإلعتراؼكالمياسفىمساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـ مخاطرالمنشمة .

 المبحث الهالث  -:دكرمعيارالمحاسب الدكلى IAS 32بعنكافاألدكاتالمالي العرضفى
مساعدةمستخدمىالمعم كماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة .

 المبحث الرابع  -:دكر معيار التمرير المالى  IFRS 7بعنكاف األدكات المالي اإلفصاح فى
مساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة .
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المبحث األكؿ

نظرة عامة حكؿ مستخدمى المعمكمات المحاسبية كمعايير المحاسبة عف
األدكات المالية

يحاكؿالباحثفىىذاالمبحثدراس مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كاحتيا اتيـمفالمعمكمات
المحاسبي كمدلأىمي تمييـالمخاطرالتىتكا المنشمةعندإتخاذىـلم ارراتيـ ،كمىيكـاألدكات

المالي فى الىكر المحاسبى  ،كالمخاطر النات

عف إستخداميا ،كمدل إىتماـ كاضعى المعايير

باألدكاتالمالي ،كأسباباإلىتماـبياكالتطكرالدائـفىمعاييراألدكاتالمالي  .
كفىسبيؿتحميؽذلؾسكؼيتعرضالباحثلمنماطالتاليو -:

 -1مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كاحتيا اتيـمفالمعمكماتالمحاسبي .
 -2مىيكـاألدكاتالمالي فىالىكرالمحاسبى.

 -3المخاطرالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي .
 -4معاييرالمحاسب المتعمم باألدكاتالمالي  .
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 -: 6/6/3مستخدمى المعمكمات المحاسبية كاحتياجاتيـ مف المعمكمات المحاسبية
حدد إطار إعداد كعرض المكائـ المالي لمعايير المحاسب المصري فى الىمرة (  )9مستخدمى
المعمكماتالمحاسبي كاحتيا اتيـمفالمعمكماتالمحاسبي عمىالنحكالتالى -:

يشمؿ مستخدمى المعمكمات المحاسبي المستيمريف الحالييف كالمحتمميف كالمكظىيف كالممرضيف
كالمكرديف كالدائنيف الت اريف األخريف كالعم ء كالحككمات كككاالتيا كال ميكر ،كيستخدـ ىؤالء

التماريرالمالي إلشباعبعضمفحا اتيـلممعمكماتكالتىتشمؿمايمى -:
( أ ) المستهمريف الحالييف كالمحتمميف

ييتـممدمىرأسالماؿبالمخاطرالمصاحب إلستيماراتيـكالمتمصم فيياكالعائدالمتحمؽمنياكمف
يـفلنيـيحتا كفإلىمعمكماتتساعدىـعمىإتخاذقراربالشراءأكاإلحتىاظباإلستيمارأكالبي ،

كما ييتـ المستيم ركف بالمعمكمات التى تساعدىـ عمى تمييـ قدرة المشركع عمى تكزي أرباح عمى

األسيـ .

( ب ) المكظفيف

ييتـ المكظىيف كالم مكعات المميم ليـ بالمعمكمات المتعمم بلستمرار ربحي أرباب األعماؿ ،كما

ييتمكفبالمعمكماتالتىتمكنيـمفتمييـقدرةالمنشمةعمىدف مكافاتيـكتعكيضاتيـكمزاياالتماعد

ليـكتكفيرفروالعمؿ .

( ج ) المقرضيف

ييتـ الممرضيف بالمعمكمات التى تساعدىـ عمى تحديد ما إذا كانت قركضيـ كالىكائد المتعمم بيا

سكؼتدف ليـعنداإلستحماؽأـال .

( ء ) المكردكف كالدائنكف التجاريكف األخركف
اريكفاألخركفبالمعمكماتالتىتمكنيـمفتحديدماإذاكانتالمبالظ
ييتـالمكردكفكالدائنكفالت 
المستحم ليـستدف عنداإلستحماؽأـال،كييتـالدائنكفالت اريكفعمىاألغمببالمنشمةعمى

مدلأقصرمفإىتماـالممرضيفإالإذاكانكامعتمديفعمىإستمرارالمنشمةكعميؿرئيسليـ .

( ق ) العمالء

ييتـالعم ءبالمعمكماتالمتعمم بلستم ارري المنشمةخصكصاعندمايككفليـإرتباططكيؿالمدل
بياأكإعتمادعمييا .

( ك ) الحككمات كككاالتيا كمؤسساتيا
تيتـالحككماتكككاالتيابعممي تكزي المكاردكبالتالىأنشط المنشآت،كمايحتا كفمعمكماتمف
أ ؿ تنظيـ ىذه األنشط  ،كتحديد السياسات الضريبي  ،ككمساس إلحصاءات الدخؿ المكمى

كاحصاءاتمشابي  .
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( ز ) الجميكر
تؤيرالمنشآتعمىقرارال ميكربطرؽمتنكع ،فعمىسبيؿالمياؿقدتمدـالمنشآتمساعداتكبيرة
لإلقتصاد المحمى بطرؽ مختمى منيا عدد األفراد الذيف يعممكف كتعامميا م المكرديف المحمييف،

كيمكفلمتماريرالمالي أفتساعدال ميكربتزكيدىـبمعمكماتحكؿاإلت اىاتكالتطكراتالحديي 

فىنماءالمنشمةكتنكعأنشطتيا.

يتضحمفخ ؿعرضمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كاحتيا اتيـمفالمعمكماتالمحاسبي أف

المخاطرالتىتتعرضلياالمنشمةتمعبدكررئيسفىق ارراتمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي فعمى
سبيؿ المياؿ بالنظر إلى المستيمريف الحالييف كالمحتمميف عند إتخاذ قرارىـ بشمف اإلستيمار فى

يادةإستيمارتيـأكتخىيضيافلنيـيمارنكفبيفالعائدالمتكق كالمخاطرالمرتبط 
ا
المنشمةأـالأكز
باإلستيماركمفيـفلنيـفىحا ماس إلىتمييـالمخاطرالتىتتعرضلياالمنشمةبطريم سميم 

،كبالنظرإلىالممرضيفكالمكردكفكالدائنكفالت اريكفن دأنيـفىحا ماس إلىتمييـالمخاطر
التىتتعرضلياالمنشاةإلتخاذقرارىـبشمفتحديدمدلقدرةالمنشاةعمىسدادديكنيافىمكاعيد

استحماقيا لتحديد ىؿ يتـ زيادة التعامؿ م المنشمة أـ ي ب تمميو التعامؿ م المنشمة  ،كذلؾ
العامميفبحا إلىمعرف مدلإستمرارالمنشمةكالمخاطرالتىتكا يياكالتىقدتعكؽإستمرارىا،

لتمييـالمخاطرالتىتتعرضلياالمنشمة

كعندالنظر إلىالحككم ن دأنياأيضافىحا ماس
لتحديد مدل قدرة المنشمة عمى اإلستمرار فلف س المنشمة ال يؤير عمى المنشمة كحدىا بؿ ينعكس

بالسمبعمىاإلقتصادالمكمىفعندماحديتاألزم المالي العالمي إنيارتإقتصادياتدكؿبالكامؿ

كذلؾنتي عدـتمييـالمخاطربطريم سميم  .

كسكؼتمتصر الرسال عمىالمخاطرالنات عفإستخداـاألدكاتالمالي كدكرمعاييرالمحاسب 

الدكلي عفاألدكاتالمالي فىمساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـىذهالمخاطر .
 -: 5/6/4مفيكـ األدكات المالية فى الفكر المحاسبى

عرفت الىمرة 11مف المعيار الدكلى (  ) IAS 32األداة المالي بمنيا عمد ينتج عنو أصؿ مالي
لمنشمةمعين كالتزاـماليأكأداةحؽممكي لمنشمةأخرل .

كال ديربالذكرأفالىمرة12مفالمعيارالدكلى()IAS 32عرفتالعمدبمنواتىاقي بيفطرفيفأك
أكير ليا نتائج كتيار إقتصادي كاضح كال يممؾ أطراؼ العمد إال خيارات محدكدة لت نب الكفاء

بالعمدكذلؾألفالعمدقابؿلمتنىيذبمكةالمانكف .

كماعرفتالىمرة11مف المعيار الدكلى() IAS 32األصؿالمالىبمنوألأصؿيككفعبارة
عف -:

(أ)–نمد .

أك(ب)-أداةحؽممكي لمنشمةأخرل.
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أك(ج)-حؽتعاقدم:

 -1الست ـنمدأكأصؿماليتخرمفمنشمةأخرل.
 -2أكلمبادلػ ػ األص ػػكؿكاإللت ازم ػػاتالماليػ ػ مػ ػ منش ػػمةأخ ػػرلبمك ػػبش ػػركطإي ابيػ ػ 

محتمم لممنشمة.

أك(د)-عمدسيتـتسكيتوأكقديتـتسكيتوفىأدكاتحمكؽالممكي الخاص بالمنشمةكيككف :

أكقدتككفممزم بلست ـعددمتغيرمف

 -1غيرمشتؽبحيثتككفالمنشمةممزم
أدكاتحمكؽالممكي الخاص بيا .

 -2أكمشتؽتتـتسكيتوأكقدتتـتسكيتوبطريم غيرمبادل مبمظنمدليابتأكأصؿ
مالىأخرممابؿعدديابتمفأدكاتحمكؽالممكي الخاص بالمنشمة .

كما عرفتالىمرة 11مفالمعيار الدكلى( ) IAS 32اإللتزاـ  المالى بمنوألإلتزاـ يككف عبارة

عف -:

(أ)-إلتزاـتعاقدم :
 -1لتمديـنمدأكأصؿماليتخرلمنشمةأخرل.

 -2أكلمبادلػ ػ ػ ػ األص ػ ػ ػػكؿكاإللت ازم ػ ػ ػػاتالماليػ ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػ منش ػ ػ ػػمةأخ ػ ػ ػػرلبمك ػ ػ ػػبش ػ ػ ػػركط
محتمم غيرم ءم لممنشمة .

أك(ب)-عمدسيتـتسكيتوأكقديتـتسكيتوفىأدكاتحمكؽالممكي الخاص بالمنشمةكيككف:

 -1غيرمشتؽ بحيث تككف المنشمةممزم أك قد تككفممزم بتسديد عددمتغير مف
أدكاتحمكؽالممكي الخاص بيا .

 -2أكمشتؽتتـتسكيتوأكقدتتـتسكيتوبطريم غيرمبادل مبمظنمدليابتأكأصؿ
مالىأخرممابؿعدديابتمفأدكاتحمكؽالممكي الخاص بالمنشمة .

كماعرفتالىمرة11مفالمعيارالدكلى() IAS 32أداةحؽالممكي بمنياألعمدييبتالحص 

المتبمي فىأصكؿمنشمةمابعدطرحكاف إلتزاماتيا .

كيعرؼ( صابر ،عبيد ،5119 ،ص ) 479األداةالمالي بمنياعبارةعف -:
(أ)النمدي  .

( ب)أل تعاقدأكإتىاؽ بيف المنشمةكطرؼ أخر يعطى لممنشمة الحؽفىإست ـ نمدي أكأل
أصؿمالىأخرمفىذاالطرؼأكيك بعمىالمنشمةتسميـنمدي أكألأصؿمالىأخرليذا

الطرؼفىتاريخمعيفبشركطمعين سكاءكانتىذهالشركطم ءم أكغيرم ءم لممنشمة .

(ج)ألتعاقدأكإتىاؽبيفالمنشمةكطرؼأخريتـبممتضاةمبادل أداةماليو بيفالمنشمةكىذا
الطرؼبشركطمعين يحتمؿبدر كبيرةأفتككففىصالحالمنشمة .
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كبالنظرإلىىذاالتعريؼيمكفالتمييزبيفنكعيفأساسييفمفاألدكاتالمالي فالشؽاألكؿمف

التعريؼ(أ،ب)كىك"النمدي أكألتعاقدأكإتىاؽبيفالمنشمةكطرؼأخريعطىلممنشمةالحؽ
فىإست ـنمدي أكألأصؿمالىأخرمفىذاالطرؼأكيك بعمىالمنشمةتسميـنمدي أكأل

أصؿمالىأخرليذاالطرؼفىتاريخمعيفبشركطمعين سكاءكانتىذهالشركطم ءم أكغير
م ءم لممنشمة"يعنىأفبعضعناصراألصكؿكاإللتزماتالمعتادظيكرىافىالمكائـميؿالنمدي 
،حساباتالمدينيفكأكراؽالمبض،حساباتالدائنيفكأكراؽالدف ،اإلستيماراتفىاألكراؽالمالي 

ككذلؾقرضالسنداتيمكفأفتصنؼعمىأنياأدكاتماليوكيطمؽعمىىذهالنكعي مفاألدكات
مصطمح األدكات المالي األصمي  ،كت در اإلشارة إلى أف األصكؿ المممكس ميؿ المخزكف ،

األصكؿاليابت ،األصكؿالمستم رةككذلؾاألصكؿغيرالمممكس ميؿالع ماتالت اري كبراءات

اإلختراعطبمالمتعريؼ السابؽ ال تعدمفبيفاألدكات المالي ألنياكاف كانت تساعد الشرك فى
تكليدالنمدي فىالمستمبؿإالأنياالتؤدلإلىنشكءحؽإلست ـنمدي أكألأصؿمالىأخر،

كماالتعتبرالمصركفاتالممدم مفاألدكاتالمالي حيثتتميؿمنافعيافىإست ـسم كخدمات

فىالمستمبؿكليسإست ـنمدي أكألأصؿمالىأخر،كبالميؿالتعتبراإليراداتالممدم مف

األدكاتالمالي حيثترتبطبتسميـسم أكخدماتفىالمستمبؿكليستسميـنمدي ألأصؿمالى
أخر.أماالشؽاليانىمفالتعريؼ(ج)"ألتعاقدأكإتىاؽبيفالمنشمةكطرؼأخريتـبممتضاة

مبادل أداة ماليو بيف المنشمة كىذا الطرؼ بشركط معين يحتمؿ بدر كبيرة أف تككف فى صالح

المنشمة"فلن يشيرإلىنكعي أخرلمفاألدكاتالمالي المستحدي ميؿعمكدمبادل سعرالىائدة،
عمكد خيارات األسيـ  ،العمكد المستمبمي  ،العمكد المؤ م كغيرىا كالتى أطمؽ عمييا مصطمح

األدكاتالمالي المشتم حيثالتتكلدقيـىذهاألدكاتذاتياكانماتشتؽمفأكتعتمدعمىقيـأصكؿ
أخرل ميؿ األسيـ كالسم  ،أك ترتبط م بعض األسعار السائدة فى السكؽ ميؿ أسعار الىائدة

كأسعارصرؼالعم تاأل نبي كغيرىامفاألسعارالسكقي ( صابر ،عبيد ،5119 ،ص ص 479

.) 481،

 -: 4/6/4المخاطر الناتجة عف التعامؿ فى األدكات المالية
يترتب عمى التعامؿ فى األدكات المالي مخاطر عديدة أىميا مخاطر اإلئتماف كمخاطر السيكل 
كمخاطرالسكؽكسكؼنتناكؿىذهالمخاطربشئمفالتىصيؿعمىالنحكالتالى -:

 -: 6/4/6/4مخاطر اإلئتماف

عرؼ الممحؽ ( أ ) مف المعيار الدكلى لمتمرير المالى (  ) IFRS 7مخاطر اإلئتماف بمنيا تمؾ
المخاطر النات

عف إخىاؽ أحد أطراؼ األداة المالي فى تمبي إلتزاـ ما مما يتسبب فى تحمؿ

الطرؼاألخرلخسارةماليو .
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 -: 5/4/6/4مخاطر السيكلة
عرؼ الممحؽ ( أ ) مف المعيار الدكلى لمتمرير المالى (  ) IFRS 7مخاطر السيكل بمنيا تمؾ

المخاطرالنات عفصعكب أداءاإللتزاماتالمرتبط باإللتزاماتالمالي التىقدتكا والمنشمة .

 -: 4/4/6/4مخاطر السكؽ

عرؼ كؿ مف الممحؽ ( أ ) مف المعيار الدكلى لمتمرير المالى ( ،) IFRS 7

) (Earnst&Young,2008,P.24مخاطرالسكؽبمنياتمؾالمخاطرالنات عفتذبذبالميم 
العادل أكالتدفماتالنمدي المستمبمي بسببالتغيراتفىأسعارالسكؽ .
كتشمؿمخاطرالسكؽي ي أنكاعكىى -:

أ–مخاطرتغيرسعرالصرؼ .

ب–مخاطرسعرالىائدة .

ج–مخاطرالسعراألخرل .

كما عرؼ مخاطر تغير سعر الصرؼ بمنيا تمؾ المخاطر النات

عف تذبذب الميم العادل أك

التدفماتالنمدي المستمبمي ألداةماليوبسببالتغيراتفىسعرالصرؼاأل نبى .

كماعرؼ  مخاطرسعرالىائدةبمنياتمؾالمخاطرالنات عفتذبذبالميم العادل أكالتدفمات

النمدي المستمبمي ألداةماليوبسببالتغيراتفىسعرالىائدةفىالسكؽ .

كماعرؼ  مخاطرالسعراألخرلبمنياتمؾالمخاطرالنات عفتذبذبالميم العادل أكالتدفمات
النمدي المستمبمي ألداة ماليو بسبب التغيرات فى أسعار السكؽ بلستيناء تمؾ النات

عف مخاطر

تغيرسعرالصرؼ أكمخاطرسعرالىائدة،سكاءتسببفىىذهالتغيراتعكامؿخاص باألداة

التىأصدرتياأكعكامؿتؤيرعمى مي األدكاتالمالي المشابي المتداكل 

المالي الىردي أكال ي
فىالسكؽ.

 -: 3/4/6/4مخاطر قانكنية
كىى تمؾ المخاطر النات

عف عدـ تكخى الحرو كالدق عند تكييؽ العمد أك عدـ تمت الطرؼ

األخر بالص حيات المانكني ال زم لمتعاقد أك عدـ قدرتو عمى تنىيذ أحكاـ المضاء الناشئ عف

التعاقد .

 -:2/4/6/4مخاطر تشغيمية
كىىتمؾالمخاطرالنات عفالخسائرالمالي المحتمم كالناشئ عفالىشؿفىإدارةكتشغيؿعمكد

األدكاتالمالي داخؿالمنشمةنىسيا .

كقد أشار م مس معايير المحاسب الدكلي كذلؾ فى اإلستنتاج رقـ  65مف أساس اإلستنتا ات

لممعيار الدكلى لمتمرير المالى (  ) IFRS 7إلى أف تعريؼ كقياس المخاطر التشغيمي الزاال فى
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بدايتيما كال يتعمماف بالضركرة باألدكات المالي كما قرر أف مكق ىذه اإلفصاحات سيككف مناسبا

أكيرخارجالبياناتالمالي  .

 -:1/4/6/4مخاطر رقابية

ىىتمؾالمخاطرالنات عفالخسائرالمالي المحتمم كالناشئ عففشؿنظاـالرقاب الداخمي فى
المنشمةمفمن أكإكتشاؼألأخطاءأكمشك تقدتعكقياعفتحميؽأىدافيامفحيازةاألدكات

المالي  .

كلـ تتطرؽ معايير المحاسب عف األدكات المالي ليذه النكعي مف المخاطر حيث أنيا ال تتعمؽ
بالضركرةباألدكاتالمالي .

 -:3/6/4معايير المحاسبة المتعمقة باألدكات المالية

 -:6/3/6/4أسباب اإلىتماـ بمعايير المحاسبة المتعمقة باألدكات المالية
تحظىمعاييراألدكاتالمالي  بلىتماـبالظمفقبؿاألكاديمييفكالمينييفكمستخدمىالمكائـالمالي ،
كتر ىذهاألىمي لعددمفاألسبابأىميااإلنتماداتالتىتك وإلىىذهالم مكع مفالمعايير

بسبباإلنيياراتالمالي كأخرىاكأشدىامالميتومعاييراألدكاتالمالي مفإنتماداتشديدةأيناءكبعد

األزم المالي التىبدأتتعصؼباألسكاؽالمالي فىأكاخرعاـ،2778يانىأسباباإلىتماـبيا
ير إلىأنياتغطىأنكاععديدةكمتنكع مفاألدكاتالمالي التىاليتكقؼمبتكركىاعفطرح

المزيدمنيابصى دكري كبالتالىيتعيفعمىالم السالمعني ()IASBم حم ىذهاألدكاتبشكؿ
دائـ كمستمر  ،يالث ىذه األسباب يتعمؽ بح ـ الصعكبات كاإلخت فات التى تكا و الشركات
كالم ار عيفعندتطبيؽالمتطمباتالكاردةفىىذهالمعاييرعمىاألخوالمعيارالدكلىIAS (39

 ) 39األمر الذل يممى بمسئكليات كبيرة عمى م مس معايير المحاسب الدكلي لتطكير كتبسيط
متطمباتالمعيار،راب ىذهاألسبابير إلىأفىذهالم مكع مفالمعاييرترتبطإرتباطكييؽ

بمسكاؽ الماؿ سكاء كمصدر لمعمكمات المياس المحاسبى لألدكات المالي ( األصكؿ المالي 

كاإللتزامات المالي ) أككمستمبؿلممعمكمات المالي عف نتائج المياسكالعرض كاإلفصاحكبالتالى
فلف ىناؾ تميير متبادؿ بيف الميـ المالي التى تنت يا المعايير كنتائج تداكالت األكراؽ المالي فى

األسكاؽ( أبكالخير ،5164،ص  .) 5

 -:5/3/6/4معايير المحاسبة المرتبطة باألدكات المالية
فىالبداي نكدأفنشيرإلىأنويمكفتعريؼالمعاييرالمحاسبي كفمالإلطارالىكرللممارس العمؿ

المحاسبى بمنيا إطار منظـ لمسياسات المحاسبي كاإلفصاح عنيا تصدرىا م مس كم مس معايير
المحاسب الدكلي أك معي ك معي المحاسبيفكالم ار عيفالمصري أك ي حككمي كك ازرةاإلقتصاد
لتمتزـبياالمؤسساتكالشركاتكالييئاتعمىإخت ؼأنكاعياعندإعدادىاكعرضيالممكائـالمالي 
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المعركض عمى الغير بيدؼ تمكيف األطراؼ الخار ي مف إتخاذ ق اررات ماليو كاقتصادي رشيدة

( أبك طالب  ، 5119 ،ص .) 77

كعند التعرض لممعايير المرتبط باألدكات المالي ن د انيا كما حظت باىتماـ بالظ حيث تعددت
المعايير الصادرةفىىذاالشمفسكاءكانتمعاييرامريكي أكدكلي أكمصري كسكؼنعرضفيما
يمىلمائم بالمعاييرالمرتبط باألدكاتالمالي  .

معايير المحاسبة األمريكية المتعمقة باألدكات المالية
يكضح دكؿ(1/1/3معاييرالمحاسب األمريكي المتعمم باألدكاتالمالي ) 
السنة

مكضكع المعيار

رقـ المعيار

االفص ػ ػػاحع ػ ػػفالمعمكم ػ ػػاتالخاصػ ػ ػ ب ػ ػػاألدكاتالماليػ ػ ػ ذات

 1997

SFAS 105

 1991

  SFAS 107اإلفصاح عفالميم العادل لألدكاتالمالي

 1993

  SFAS 115المحاسب عفاإلستيماراتفىاألكراؽالمالي 

 1995

  SFAS 119اإلفصاحعفاألدكاتالمالي المشتم كالميم العادل لألدكات

 1998

  SFAS 133المحاسب عفاألدكاتالمالي المشتم كأنشط التحكط 

المخػ ػػاطركالت ػ ػػىالتظيػ ػػرف ػ ػػىالميزاني ػ ػ مػ ػ ػ التركيػ ػػزعم ػ ػػى
مخاطراإلئتماف 

المالي 

تعديؿالمعيار SFAS 133

 1999

 SFAS137

 2000

  SFAS 138تعديؿالمعيار SFAS 133

 2003

SFAS 149

تعديؿالمعيار SFAS 133

 2006

SFAS 155

المحاسب عفاألدكاتالمالي المزدك

 2006

SFAS 157

المحاسب بالميم العادل 



معايير المحاسبة الدكلية المتعمقة باألدكات المالية
يكضح دكؿ(2/1/3معاييرالمحاسب الدكلي المتعمم باألدكاتالمالي )
السنة 

رقـ المعيار  مكضكع المعيار 

IAS 30  1997

االفصاحاتفىالبياناتالمالي لمبنكؾكالمؤسساتالمالي الممايم  .

IAS 32  1995

األدكاتالمالي -:العرض 

  IAS 39  2771األدكاتالمالي -:اإلعتراؼكالمياس 

صدرسن 1999ليبدأتطبيم فى1يناير .2771
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  IFRS 7  2775األدكاتالمالي -:اإلفصاح 
حؿ محؿ  IAS 30كمتطمبات اإلفصاح الكاردة IAS 32
ليمتصرIAS 32عمىالعرضفمط،كبدأتطبيم فى1يناير .2777

  IFRS 9  2779األدكاتالمالي -:اإلعتراؼكالمياس 

كسيحؿبشكؿكامؿمحؿIAS 39فىيناير .2718

 IFRS 13  2711قياسالميم العادل 

ليبدأتطبيم فى1يناير .2713

المعايير الدكلية ذات الصمة باألدكات المالية تتضمف المعايير التاليو -:
 -1المعيارالدكلىلمتمريرالمالى()IFRS 2بعنكافالمدفكعاتالمبني عمىاألسيـ .
 -2المعيارالدكلىلمتمريرالمالى()IFRS 4بعنكافعمكدالتمميف .

 -3المعيارالدكلىلمتمريرالمالى()IFRS 3بعنكافت مي األعماؿ .
 -4المعيارالدكلى()IAS 17بعنكافاإلي ار .
 -5المعيارالدكلى()IAS 18بعنكافاإليراد .

 -6المعيارالدكلى()IAS 21بعنكافتمييرالتغيراتفىأسعارالصرؼ .

معايير المحاسبة المصرية المتعمقة باألدكات المالية

يكضح دكؿ(3/1/3معاييرالمحاسب المصري المتعمم باألدكاتالمالي )
سنة اإلصدار  رقـ المعيار 

مكضكع المعيار 

 2776

معيار 25

األدكاتالمالي -:العرضكاإلفصاح 

 2776

معيار 26

األدكاتالمالي -:اإلعتراؼكالمياس 

كسكؼ ينصب إىتماـ الرسالة عمى معايير المحاسبة الدكلية عف األدكات المالية ككذلؾ معايير

المحاسبة المصرية كالتى تعد ترجمة لمعايير المحاسبة الدكلية كتحميؿ كضع معايير المحاسبة
المصرية فى ظؿ التطكرات كالتغيرات المستمرة كالمتالحقة فى معايير المحاسبة الدكلية المتعمقة

باألدكات المالية  ،كلـ تتطرؽ الرسالة لممعايير األمريكية المتعمقة باألدكات المالية كما لـ تتعرض
الرسالة لممعايير الدكلية ذات الصمة باألدكات المالية .
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المبحث الهانى

دكر معيار المحاسبة الدكلى  IAS 39ك  IFRS 9بعنكاف األدكات المالية
اإلعتراؼ كالقياس فى مساعدة مستخدمى المعمكمات المحاسبية عمى تقييـ
مخاطر المنشأة

يحاكؿ الباحث فى ىذا المبحث تحميؿ معيار المحاسب الدكلى  IAS 39كمعيار التمرير المالى

الدكلى IFRS 9كالمتعممافباإلعتراؼكالمياسلألدكاتالمالي لتحديدمدلمساىمتيمافىخدم 
مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمةالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي  .

كفىسبيؿتحميؽذلؾسكؼيتعرضالباحثلمنماطالتاليو -:
 -1تحميؿمعيارالمحاسب الدكلى IAS 39

 -2تحميؿمعيارالتمريرالمالىالدكلىIFRS 9

 -: 6/5/4تحميؿ معيار المحاسبة الدكلى IAS 39

 -:6/6/5/4تحميؿ الكضع القائـ قبؿ إصدار المعيار
عندتحميؿالكض المائـقبؿإصدارالمعيارن دمايمى -:
أ .إنتشار إستخداـ األدكات المالي عمى نطاؽ كاس حيث الحظت ل ن معايير المحاسب 
الدكلي سن  1997إستعماؿ األدكات المالي عمى نطاؽ كاس فى العالـ نتي

اليندس المالي ألدكاتماليو ديدةكممارساتمتطكرة .

إبتكار

ب .عدـ ك كد أسس لإلعتراؼ باألدكات المالي كقياسيا حيث أقرت ل ن معايير المحاسب 

الدكلي سن  1997أفك كدمعيارحكؿاإلعتراؼباألدكاتالمالي كقياسياأصبحضركرة

ممح  .

ج .عدـ تمت المكائـ المالي بالمابمي لمممارن نتي

غياب أسس اإلعتراؼ باألدكات المالي 

كقياسيا األمر الذل أدل إلى عدـ إعتراؼ المنشآت باألدكات المالي بمكائميا المالي أك
اإلعتراؼب زءضئيؿمفقيمتيااليعبرعفقيمتياالحميمي كبالتالىإفتمادالمكائـالمالي 

لخاصي المابمي لمممارن األمر الذل أنعكس بالسمب عمى  كدة المكائـ المالي كالمعمكمات
الكاردةبياكق ارراتمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

د .ال تعكس المكائـ المالي المخاطر المرتبط باألدكات المالي نتي

غياب أسس اإلعتراؼ

باألدكات المالي كقياسيااألمر الذلأدل إلى قياـ المنشآت بالتكس فىإستخداـاألدكات

المالي كخاص عمكد المشتمات التى تتداكؿ فى أسكاؽ غير منظم مما أدل إلى تحمؿ
المنشآت المزيدمفالمخاطردكفإلزاـلياباإلفصاحعفىذهالمخاطراألمرالذلأنعكس
بالسمب عمى  كدة المكائـ المالي كالمعمكمات الكاردة بيا كق اررات مستخدمى المعمكمات

المحاسبي .

44

 -:5/6/5/4إصدار المعيار كتعديالتو
يمخو دكؿ()1/2/3التعدي تالتىتمتعمىالمعيار 
السن 

مضمكفالتعديؿ 

مارس 1999

إصدارالمعيار 

نكفمبر 1999

5تعدي تمحدكدةأكشكمي 

مارس 2777

إصداراإلرشاداتالتنىيذي لممعيارفىصكرةأسئم كأ كب 

يناير 2771

بدءالعمؿبالمعيار 

أبريؿ 2771

قرر م مس معايير المحاسب الدكلي إستمرار العمؿ بكاف المعايير
كالتىسيراتالصادرةبمك بالدساتيرالسابم مالـيتـتعديمياأكإلغاءىا .

يكنيك 2773

تعديؿمحدكدليتىؽم معيارالتمريرالمالى  IFRS 1

ديسمبر 2773

اصدر المعيار بعد تنميح مرفما باإلرشادات التى حمت محؿ اإلرشادات

مارس 2774

محاسب التحكطلتحكطاتمخاطرسعرالىائدة 

ديسمبر 2774

اإلعتراؼاألكلىباألصكؿكاإللتزاماتالمالي 

أبريؿ 2775

محاسب التحكطلتحكطاتالتدفؽالنمدل 

يكنيك 2775

خيارالميم العادل 

السابم ليبدأتطبيم بدأمف1يناير2775م السماحبالتطبيؽالمبكر 

أغسطس  2775عمكدالضمافالمالى 
 2778

البنكدالمؤىم لمتحكط 

 2778

إعادةتصنيؼاألصكؿالمالي 

 2778

إعادةتصنيؼاألصكؿالمالي 

 2779

المشتماتالمصيم 
(المصدر-:أبكالخير،2713،و4بتصرؼمفالباحث) 

ي حظمفخ ؿعرضالتعدي تالتىتمتعمىالمعيارأفالمعياراليتسـباليباتبؿيتغير
بلستمرارلدر أفالمعياريتـتعديم فىعاـكاحدي ثمرات()2778& 2775كذلؾلكى

يتكافؽ م التغيرات المستمرة فى األدكات المالي التى ال يتكقؼ مبتكركىا عف طرح المزيد منيا،
كلمعال

المشاكؿ التى تكا

المحاسبي  .

التطبيؽ العممى لممعيار كذلؾ لتعظيـ منىع مستخدمى المعمكمات

 -:4/6/5/4المكضكعات األساسية التى تناكليا المعيار
عندتحميؿمعيارالمحاسب الدكلىIAS 39ن دانوتناكؿي ي مكضكعاترئيسوكىى -:
45

كالغاء اإلعتراؼ باألصكؿ كاإللتزامات المالي حيث تناكؿ المعيار ىذا المكضكع
 -1اإلعتراؼ 
فىالىمراتمف14إلى .42

 -2مكضكعالمياسحيثتناكؿالمعيارىذاالمكضكعفىالىمراتمف 43إلى 77عمىالنحك
التالى -:

أ .المياساألكلىلألصكؿالمالي (فمرتى .)44،43
ب .المياسال حؽلألصكؿالمالي (فمرتى.)46،45
ج .المياسال حؽلإللتزاماتالمالي (فمرة .)47

د .إعتباراتقياسالميم العادل (فمرات48،48أ .)49،
ق .إعادةالتصنيؼ(مففمرة57إلى .)54

ك .األرباحكالخسائر(مففمرة55إلى .)57

ز .إنخىاضقيم األصكؿكعدـإمكاني تحصيميا(مففمرة58إلى .)77

 – 3مكضكع التحكط حيث تناكؿ المعيار ىذا المكضكع فى الىمرات مف  71إلى  172مكضحا
أدكاتالتحكط،بنكدالتحكط،محاسب التحكط .

كسكؼ ينصب إىتماـ الرسالة عمى المكضكعيف األكؿ كالهانى المتعمقاف باإلعتراؼ كالقياس لتحديد

مدل مساىمة المعيار فى خدمة مستخدمى المعمكمات المحاسبية فى تقييـ المخاطر التى تتعرض

ليا المنشأة نتيجة تعامميا فى األدكات المالية  ،كلـ تتطرؽ الرسالة لممكضكع الهالث المتعمؽ
بالتحكط حيث أنو عندما يكجد أدكات تحكط ضد المخاطر فال يكجد مخاطر نتيجة نقؿ المخاطر إلى

طرؼ أخر.

 -:3/6/5/4قكاعداإلعتراؼ كالغاء اإلعتراؼ باألدكات المالية الكاردة بالمعيار كدكرىا فى خدمة
مستخدمى المعمكمات المحاسبية

فىكاق األمرأحتمتقضي اإلعتراؼكالغاءاإلعتراؼباألدكاتالمالي إىتمامابالغامفقبؿم مس
معايير المحاسب الدكلي حيث تـ إدخاؿ مىاىيـ  ديدة لتحديد متى يتـ اإلعتراؼ باألدكات المالي 
كمتىيتـإلغاءاإلعتراؼبيافمدقدـالمعيارإرشادات ديدةحكؿتطبيؽمىاىيـالمخاطركالمناف 

كالسيطرة .

كفى البداي نكد أف نشير إلى أف الىمرة  14مف المعيار ألزمت المنشآت باإلعتراؼ باألصكؿ

كاإللتزاماتالمالي فىقائم المركزالمالىفمطعندماتصبحطرفافىاألحكاـالتعاقدي ألداةالمالي 
كىكمايسمىباإلعتراؼاألكلى .

كلتحديدمتىيتـإعتراؼالمنشمةباألصؿالمالىكمتىيتـإسبعادهمفالدفاتركفمالممعيارنعرض

الشكؿالتالى(شكؿ1/2/3قكاعداإلعتراؼكالغاءاإلعتراؼباألدكاتالمالي ) -:
46



توحيد جميع الشركات التابعة بما فى ذلك أى منشأة ذات أغراض خاصة ( فقرة ) 15


تحديد ما إذا كانت مبادئ إلغاء اإلعتراف أدناه مطبقة على جزء أو كامل األصل أو مجموعة
من األصول المتشابهة ( فقرة ) 13





نعم 



هل إنتهت الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية من
األصل المالى؟ ( فقرة ) 17


ال  

الغاء
اإلعتراف

باألصل
المالى

 


هل تحملت المنشأة إلتزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية
لطرف آخر عند تحويل األصل المالى ؟ ( فقرة  18أ )





ال

ال 

هل قامت المنشأة بنقل حقوقها بإستالم التدفقات النقدية
فقرة  18ب )
لطرف آخر عند تحويل األصل المالى ؟
( 



نعم

هل قامت المنشأة بنقل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة
جوهرى ؟( فقرة 20أ )
باألصل المالى لطرف آخر بشكل 



 


ال

والمنافع المرتبطة
هل إحتفظت المنشأة بجميع المخاطر

( فقرة  20ب )
 ؟
المالى
باألصل المالى عند تحويل األصل


 
ال



هل إحتفظت المنشأة بالسيطرة على 
األصل المالى عند

 20ج )
تحويل األصل المالى؟ ( فقرة
نعـ




 
نعم

نعـ

ال

إلغاء
اإلعتراف
باألصل

المالى



إستمرار
اإلعتراف

باألصل
 المالى
إلغاء
اإلعتراف
باألصل
 
المالى



 

إستمراراإلعتراف باألصل المالى فى حدود تداخل المنشأة



إستمرار
اإلعتراف
باألصل
المالى



( المصدر  -:تطبيق  33لمعيار المحاسبة الدولى ) IAS 39
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كعندتحميؿالشكؿالسابؽن حظإستخداـم مسمعاييرالمحاسب الدكلي لمىيكـالمخاطركالمناف 
كلتحديدمدلإحتىاظالمنشمةبالمخاطركالمناف المرتبط باألصؿالمالىبشكؿ كىرل عندتحكيؿ

األصؿ المالى نمكـ بل راء ممارن لتحديد مدل تعرض المنشمة لمتغيرات فى مبالظ كتكقيت صافى
التدفماتالنمدي كذلؾقبؿكبعدعممي تحكيؿاألصؿالمالىكينتجعفىذهالممارن أحداإلحتماليف

التالييف-:

 اإلحتماؿاألكؿ-:عدـحدكثتغيربشكؿ كىرلفىالميم الحالي لصافىالتدفمات النمدي 
المرتبط باألصؿالمالى،فى ىذهالحالويمكف المكؿبمف المنشمةإحتىظتبشكؿ  كىرل

بكامؿالمناف كالمخاطرالمرتبط باألصؿالمالى .

 اإلحتماؿ اليانى -:حدكث تغير بشكؿ  كىرل فى الميم الحالي لصافى التدفمات النمدي 
المرتبط باألصؿ المالى  ،فى ىذه الحالو يمكف المكؿ بمف المنشمة حكلت بشكؿ  كىرل
كامؿالمناف كالمخاطرالمرتبط باألصؿالمالى .

كما ي حظ عند تحميؿ الشكؿ السابؽ إستخداـ م مس معايير المحاسب الدكلي لمىيكـ السيطرة

كلتحديدمدلسيطرةالمنشمةعمىاألصؿالمحكؿفلننانكا إحتماليفىما -:

 اإلحتماؿاألكؿ -:الطرؼالذلحكؿإليو األصؿالمالىلوالحؽفىبي األصؿككؿ إلى
طرؼتخرليسذكصم كبدكفألقيكدإضافيو عمىالتحكيؿفىىذهالحال التحتىظ

المنشمةبالسيطرةعمىاألصؿالمالى .

 اإلحتماؿاليانى-:الطرؼالذلحكؿإليواألصؿالمالىليسلوالحؽفىبي األصؿ ككؿ
إلىطرؼتخرليسذكصم كبدكفألقيكدإضافيو عمى التحكيؿفىىذهالحال تحتىظ

المنشمةبالسيطرةعمىاألصؿالمالى .

كماإىتـالمعيارببيافكيىيو إعتراؼالمنشمةباألصؿالمالىفىحدكدتداخمياأكمايطمؽعميو

حال التداخؿالمستمرفىاألصكؿالمحكل كتحدثىذهالحال كمايتضحمفالشكؿالسابؽعندما
تحكؿالمنشمةاألصؿالمالىكلـتحتىظ كىريابكاف المخاطركالمناف المرتبط بياكلكنياتسيطر
عمىاألصؿالمالى،كفىىذهالحال يككفإ راءاتالمحاسب عفال زءالذلتحتىظبوالمنشمة

كالتالى -:

 -1تعترؼالمنشمةباألصؿالمالىفىحدكدتعرضالمنشمةلمتغيراتفىالميم العادل لألصؿ
المالىالمحكؿكيتكقؼذلؾعمىتصنيؼاألصكؿكاإللتزماتالمالي ،كىنانكا الحاالت

التاليو-:

 اذا كاف األصؿ كاإللتزاـ المالى مبكب بالميم العادل مف خ ؿ الربح أك الخسارة يتـ
اإلعتراؼبالتغيراتفىالربحأكالخسارة.
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 اذاكافاألصؿكاإللتزاـالمالىمبكبعمىأنومتاحلمبي يتـاإلعتراؼبالتغيراتفى
بيافالدخؿالشامؿ.

 اذاكافاألصؿكاإللتزاـالمالىميبتبالتكمى المطىمةيتـاإلعتراؼبالتغيراتفىالربح
أكالخسارة

 -2تستمر المنشمة باإلعتراؼ بمل إيراد أك مصركؼ ناتج عف التعامؿ فى األصؿ المالى
كيتض

المحكؿفىحدكدتداخميافيو .

مف خالؿ العرض السابؽ أف المعيار كض م مكع مف المكاعد كاألسس كالشركط

لإلعتراؼ أك إلغاء اإلعتراؼ باألدكات المالي فى التمارير المالي لممنشآت مف خ ؿ تبنى مىاىيـ
المخاطركالمناف كالسيطرة،كلـيترؾالمعيارحري لممنشآتتمكنيامفعدـاإلعتراؼباألدكات

المالي فى التمارير المالي ليا كما ىك الحاؿقبؿ إصدار المعيار حيث كانت المنشآت ال تعترؼ
باألدكاتالمالي فىالتماريرالمالي أكتعترؼب زءضئيؿمنيا .

كيرل الباحث أف ىذه المكاعد تساىـ بشكؿ كبير فى خدم مستخدمى المعمكمات المحاسبي حيث
تمكنيـ مف معرف األدكات المالي التى تتعامؿ فييا المنشمة بطريم سميم  ،األمر الذل ينعكس

باإلي ابعمى كدةالتماريرالمالي كمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

 -:2/6/5/4أسس قياس األدكات المالية الكاردة بالمعيار كدكرىا فى خدمة مستخدمى المعمكمات

المحاسبية

فى كاق األمر أحتمت قضي قياس األدكات المالي اىتماـ بالظ مف قبؿ م مس معايير المحاسب 
الدكلي كالزالت تشغؿ الم مس نتي

المشاكؿ كالصعكبات التى تكا و التطبيؽ العممى  ،كنتي 

اإلتياماتالمك ي إلىإستخداـالميم العادل فىقياساألدكاتالمالي ،كسكؼنعرضفيمايمى
ألسس قياساألصكؿالمالي كاإللتزاماتالمالي ككيىيو تحديدالميم العادل كالمشاكؿالنات عنيا
كدكرىافىخدم مستخدمىالمعمكماتالمالي  .

 -:6/2/6/5/4أسس قياس األصكؿ المالية

عند تحميؿ المعيار ن د ان تناكؿ اسس قياس األصكؿ المالي فى الىمرات مف  43إلى  46كما

تناكليافىالممحؽأالخاوبالتطبيماتاإلرشادي لممعيارمفالتطبيؽ64إلى .68

كيكضحالشكؿالتالى(2/2/3أسسقياساألصكؿالمالي طبمالممعيار) 
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قياس
األصول

المالية

القياس الالحق

القياس األولى

أصول مالية
بالقيمة
العادلة من
خالل الربح
والخسارة

تقاس
بالقيمة
العادلة
ويعترف
بتكلفة
العملية فى
الربح أو
الخسارة

بقية
أنواع
األصول
المالية
األخرى

تقاس
بالقيمة
العادلة
مضافا
الية
تكلفة
العملية

القروض
والذمم
الغير
محتفظ
بها
للمتاجرة

تقاس
بالتكلفة
المطفأة
بإستخدام
طريقة
الفائدة
الفعلية

األصول
المالية
المتاحة
للبيع

اإلستثمارات
المحتفظ بها
حتى تاريخ
اإلستحقاق

تقاس
بالتكلفة
المطفأة
بإستخدام
طريفة
الفائدة
الفعلية

إستثمارات
متداولة فى
سوق
نشطة

تقاس بالقيمة
العادلة بدون
خصم تكاليف
العملية التى
يمكن أن تتحملها
عند البيع أو أى
تصرف آخر

األصول
المالية
المحتفظ
بها
للمتاجرة
إستثمارات
غير
متداولة
فى سوق
نشطة
وال يمكن
تقدير
قيمتها
العادلة
بموثوقية

تقاس
بالتكلفة

تقاس
بالقيمة
العادلة
بدون
خصم
تكاليف
العملية
التى
يمكن أن
تتحملها
عند الببع
أو أى
تصرف
آخر

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 


يتضحمفخ ؿإستعراضأسسقياساألصكؿالمالي تك و م مسمعاييرالمحاسب الدكلي نحك

إستخداـالميم العادل فىالمياسالمحاسبىلألدكاتالمالي  .
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 -:5/2/6/5/4مفيكـ القيمة العادلة فى الفكر المحاسبى
تضمفالمع ـالك يزتعريؼالميم العادل مفخ ؿتعريؼالىعؿقيـ،كالىعؿعدؿ،كعندكض 
قيم لمشئ يماؿ قيـ الشئ تمييما أل قدر قيمتو  ،كيماؿ عادؿ بيف الشيئيف أك كازف بينيما ك عؿ

الشئميموقائماممامو،كالعدؿإعطاءالمرءمالوكأخذماعميو .

كلذلؾيمكفالمكؿبمفالمعنىالمغكللمميم العادل ىىقيم الشئالممدرةتمديراصحيحابعيداعف

التحيزكالخطم( زىراف  ، 5112 ،ص ) 65

كفىالمحاسب ىناؾإتىاؽحكؿأىمي إستخداـالميم العادل فىتكفيرإحتيا اتمستخدمىالمكائـ

المالي فىإتخاذق ارراتيـكترشيدأحكاميـإالأفىناؾإخت ؼحكؿمىيكـالميم العادل ،كحكؿ
المؤشراتالمستخدم فىالتعبيرعفالميم العادل ،كفىم اؿتحديدالميم العادل يعتبرمفأىـ

المداخؿأك المؤشراتالمستخدم الميم السكقي أكسعرالسكؽكفىىذهالحال يطمؽعميياالميم 
السكقي العادل ( المميجى & كريمة  ، 5165 ،ص .) 818

كعندالتعرضلمىيكـالميم العادل محاسبيان دأفىناؾتعريىاتكييرةلمميم العادل نذكرمنيا
عمىسبيؿالمياؿكليسالحصر -:

 لمد عرؼ م مس معايير المحاسب الدكلي فى الىمرة 11مف المعيار الدكلى( ) IAS 32
الميم العادل بمنياتمؾالميم التىيمكفبمك بياتبادؿأصؿأكتسكي إلتزاـبيفأطراؼ

كؿمنيـلدي الرغب فىالتبادؿكعمىبين مفالحمائؽكيتعام فبلرادةحرة .

 كماعرفتمصمح اإليراداتالداخمي األمريكي الميم العادل بمنياذلؾالسعرالذلي عؿ
الممكي تتبدؿ بيف مشترل راغب فى الشراء كبائ راغب فى البي بشرط أال يككف األكؿ
مكرىاعمىالشراءكاليانىمكرىاعمىالبي ،كأفيككفلدلالطرفيفمعرف معمكل بالحمائؽ

المرتبط بالعممي ( حسانيف  ، 5119 ،ص .) 462

 كماعرفيام مسمعاييرالمحاسب المالي فىالمعياررقـ177بمنياتمؾالميم التىيمكف
بمك بياتبادؿأصؿأكتسكي إلتزاـفىعممي تبادلي حميمي بيفأطراؼراغب فىالتعامؿ

بشرطأالتككفىذهالعممي فىحاالتالتصىيوأكالبي ال برل .

 كما عرفيا م مس معايير المحاسب المالي فى المعيار رقـ  157بمنيا ذلؾ السعر الذل
ي تسمموالبائ عندبي أحداألصكؿأكيدفع عندتحكيم ألحداإللتزماتفىعممي منتظم 
بيفشركاءالسكؽفىتاريخالمياس .

 كيرل( المميجى & كريمة  ، 5165 ،ص  ) 819أفالميم العادل يمكفتعريىيابمنيا
قيم أصؿيحمؽأعمىكأفضؿإستعماؿ،أكإلتزاـيتـنمموبمعرف الطرؼاآلخربمخاطر
ال تتغير قبؿ أك بعد نممو  ،كذلؾ فى سكؽ نشط بيف طرفيف عالميف كراغبيف كقادريف
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كمستمميفعفكحدةالتمرير،كبمسمكبقياسيككفم ئمالمظركؼكتتكافرعنومعمكمات

لياقيم تنبؤي علليو .

 كمايرل( حماد  ، 5115 ،ص ) 252أفمىيكـالميم العادل يمكـعمىمحكريفأساسيف
ىما -:
المحكر األكؿ  -:األطراؼ الداخمة فى الصفقة كيفترض تكافر ما يمى -:

 -1أفتتـالصىم بيفأطراؼغيرذكلع ق بمعنىأفالصىم تتـبيفطرفيفمستمميف،
ككؿمنيمايسعىلمتىاكضعمىأحسفشركطيمكفالحصكؿعمييا،فعمىسبيؿالمياؿإذا

كانتشرك تشترل أرض بمبمظ قدرةمميكف  ني فلن يتكق حينئذ أف البائ لـ يكفقاد ار
عمىالحصكؿعمىسعرأعمىمفمشترلتخركماأفالمشترللـيكفقادراعمىإي اد

قطع أرض مساكي بسعر أدنى  ،أما إذا أفترضنا أف الصىم تمت بيف طرفيف يممؾ

إحداىما السيطرة عمى ق اررات الطرؼ اآلخر فى ىذه الحال فلف السعر المحدد غالبا ال
يعكسالكاق كلذلؾفيكسعرغيرعادؿ.

 -2أف تتـ الصىم بيف أطراؼ راغب فى عمد الصىم كمطمع عمى الحمائؽ األساسي ذات
الصم بمعنى عدـ ك كد معمكمات ىام لدل طرؼ دكف اآلخر كىك ما يطمؽ عميو عدـ

تمايؿالمعمكمات.

المحكر الهانى  -:الظركؼ التى تتـ فييا الصفقة
حيث يشترط أف تككف ىذه الظركؼ طبيعي ( عادي ) فالصىمات التى تتـ مي فى ظؿ ظركؼ
التصىيوالتعبرعفالميم العادل حيثيككفالبائ م برعمىالبي ككممازادضغطالكقتلمعيكر
عمىمشترلزادالتحريؼفىالميم العادل  .

 كيرل( لكندل  ، 5115 ،ص  ) 9أنوالبدمفتكافرم مكع مفالممكماتاألساسي 
لمتمكفمفقياسالميم العادل ،كتتميؿأىـىذهالممكماتفيمايمى -:

 -1ك كدمكضكعلمتبادؿ.
 -2ك كدطرفىلعممي التبادؿ(العرضكالطمب).

 -3تمت طرفىعممي التبادؿباإلرادةالحرةفىإ راءالتبادؿ.
 -4إلماـطرفىعممي التبادؿب مي الحمائؽالمرتبط بيذهالعممي .

 -5ك كدسكؽنشطلتت قىمفخ ليااإلرادةالحرةلطرفىعممي التبادؿ.

 -6إستمرارطرفىعممي التبادؿفىممارس نشاطيادكفك كدألإت اه لمتصىيو أكتمميو
النشاطبصكرة كىري .

 -7تمت البيئ اإلقتصادي المحيط بطرفىعممي التبادؿباإلستمرارالنسبى.
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كاذاحدثألخمؿفىألمفالممكماتالسابم فلفذلؾالبدأفينعكسبالضركرةعمىالمياس

الصحيحلمميم العادل ،كيتـقياسالميم العادل بتحىظأكمحاكل اإلقترابمفالميم العادل قدر

اإلمكافبلستخداـاألساليبالمناسب  .

 كيرل( نكفؿ  ، 5163 ،ص ) 43انويمكفتعريؼالميم العادل بيذيفالتعريىيف -:
التعريؼ األكؿ  -:ىىالميم التىيمكفبياتبادؿاألصكؿكالخصكـبيفأطراؼتامىالرضا
كبلستخداـ الميم السكقي العادل  ،كفى حال عدـ ك كد الميم السكقي العادل يمكف تحديد

ا لميم العادل مفخ ؿبعضاألساليبالمحاسبي الممبكل بحيثتحظىفىالنياي بالمبكؿمف
مي األطراؼ .

التعريؼ الهانى  -:الميم العادل ليستقيم مطمم كانماىىقيم نسبي يتـتحديدىافىكقت
معيفكبلستخداـطريم محاسبي معين متعارؼعميياكعمىأساسفركضمعين يتـاإلفصاح
عنياكتكتسبالميم التىيتـالتكصؿإليياصى العدال مفقبكؿ مي األطراؼالمعني ليا.

كيتفؽ الباحثم التعريىيفالسابميفحيثيرلأنيمايتسمابالشمكلي  .

 -:4/2/6/5/4إعتبارات قياس القيمة العادلة

عندتحميؿالمعيارن دان تناكؿإعتباراتقياسالميم العادل فىالىمرات 48، 48أ 49،كما
تناكليافىالممحؽأالخاوبالتطبيماتاإلرشادي لممعيارمفالتطبيؽ69إلى .82

كيكضح(شكؿ3/2/3إعتباراتقياسالميم العادل طبمالممعيار) -:
ىؿاألداةالمالي يتـتداكليافىسكؽنشط؟

نعـ 

ال 

نستخدـأحدأساليبالتمييـلتمديرالميم العادل


الميم العادل 
ىىالسعر

المعمففى 

السكؽالنشط

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 

يتضحمفخ ؿالشكؿالسابؽمايمى -:

 طبمالممعيارىناؾطريمتيفلمياسالميم العادل كىماالسعرالمعمفألداةفىسكؽنشط ،
أكإستخداـأحدأساليبالتمييـفىحال عدـك كدسكؽنشطألداة .

 إفأفضؿدليؿلمياسالميم العادل ىكاألسعارالمعركض فىسكؽنشط،كيككفالسكؽ
نشطانعندمايكيرفيوعددالبائعيفكالمشتريفكتبثفيوالمعمكماتبشكؿشىاؼكمنتظـكال

يتعرضليزات كتذبذات كبيرةفىالميم العادل إذاحدثعرضكبيرأكطمبكبيركلذلؾ

حتىيككفالسكؽنشطاني بأفيتصؼبخاصيتيفىما-:
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 خاصي العمؽ -:كتعنىأفالسكؽيستكعبأكبركمي معركض مفاألسيـبدكف
أف يحدث تذبذب كبير فى الميم العادل كيككف ذلؾ عمى مستكل الكرق المالي 
الكاحدةفمي عندماتمكـشرك بطرح1777سيـكسعرالسيـالعادؿ 177ني ال
يتغيرسعرالسيـكاليحدثتذبذبكبيرفىسعرالسيـبطرح1777سيـاضافى

أكالكمي أخرلمفاألسيـ .

 خاصي اإلتساع -:كتعنىأفالسكؽيستكعبعددكبيرمفاألكراؽالمالي كيككف
ذلؾعمىمستكلكؿاألكراؽالمالي كبذلؾيككفىناؾبدائؿكييرةتمكفالمتعامميف

فىالسكؽمفتككيفتشكيم مفاألكراؽالمالي .
 فى حال عدـ تداكؿ األداة المالي فى سكؽ نشط يتـ تمدير الميم العادل بلستخداـ أحد
أساليبالتمييـكمنياالر كعإلىالميم العادل ألداة أخرلمشابي إلىحدكبير،كتحميؿ

التدفمات النمدي المخصكم  ،كنماذج تسعير الخيارات  ،كاذا كاف ىناؾ أسمكب تمييـ
مستخدـ بشكؿ شائ مف قبؿ المشاركيف فى السكؽ لتسعير األداة المالي كتبيف أف ذلؾ

األسمكبيمدـتمديراتمكيكق ألسعار التىيتـالحصكؿعمييامفمعام تالسكؽالىعميو
تستخدـالمنشمةذلؾاألسمكب .

 عندتمديرالميم العادل ألداةالمالي بلستخداـأحدأساليبالتمييـي بأفيشتمؿمدخ ت
أسمكبالتمييـعمىكاحدأكأكيرمفالعكامؿالتاليو -:
 الميم الزمني لمنمكد .
 مخاطراإلئتماف .

 أسعارصرؼالعم تاأل نبي  .
 أسعارالسم  .

 أسعارحمكؽالممكي  .
 مخاطرالسكؽ .

 مخاطرالدف المسبؽكمخاطرالتنازؿكيمكفتمديرمخاطرالدف المسبؽلألصكؿ
المالي كأنماطالتنازؿالمتكقع لإللتزماتالمالي مفخ ؿالبياناتالتاريخي  .

 كقديك دعكامؿأخرليمكفأفتمكـالمنشمةبلستخدامياكمدخ ت.

 -:3/2/6/5/4مشاكؿ قياس القيمة العادلة

عندماتعرضناإلعتباراتقياسالميم العادل فىالبندالسابؽأشرناإلىك كدطريمتيفلمياسالميم 
العادل كىما -:
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 الطريم األكلى-:عندمايتـتداكؿاألداةالمالي فىسكؽنشطفلفالميم العادل عبارة عف
سعرالسكؽألداة المالي كفىىذهالحال اليك دمشاكؿفىقياسالميم العادل حيثأنيا
تعبرعفالميم الحميمي ألداةالمالي  .

 الطريم الياني  -:عندما ال يتـ تداكؿ األدكات المالي فى سكؽ نشط كما ىك الحاؿ فى
السكؽ المصرل فلف الميم العادل يتـ تمديرىا بلستخداـ أحد أساليب التمييـ كىنا تظير

مشاكؿ قياس الميم العادل حيث تصبح عممي تحديد الميم العادل مف األمكر المعمدة

كي عمياعرض لمت عبكاستخداـالتمديراتالشخصي عندتحديدمدخ تأسمكبالتمييـ
بمايخدـإدارة المنشمة،األمرالذليؤدلإلىأفالميم العادل تصبحغيرعادل  .

كيرل الباحث أنوي بتكافرم مكع مفالممكماتلمتغمبعمىمشاكؿقياسالميم العادل أىميا
ضركرة تكافرأسكاؽ ماليو نشط لتداكؿاألدكات المالي حتى نممؿ مفإستخداـ المنشآت ألساليب
التمييـ عند تمدير الميم العادل مما يؤير باإلي اب عمى  كدة التمارير المالي  ،كما ي ب تكافر
ككادربشري مؤىم لمتعامؿم الميم العادل كمكاكب التطكراتالمت حم فىالبيئ المحيط فىظؿ
تك معاييرالمحاسب نحكتطبيؽالميم العادل بعدأفكافالمياسالمحاسبىقاصراعمىإستخداـ

التكمى ا لتاريخي ،كماي بتكافرم مكع مفالتشريعاتكالمكانيفالتىتساىـفىضبطأخ قيات
إداراتالمنشآت المطبم لمعاييرالميم العادل كتككفىذهالتشريعاترادع لكؿمفتسكؿلونىسو
الت عببالمعمكماتالكاردةبالتماريرالمالي لتضميؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي .

كال ديربالذكر أفالميم السكقي اليمكفأفتعبرعفالميم العادل إالفىحال تكافرسكؽنشط

ككؼء يعكس الميم الحميمي لألكراؽ المالي  ،كال تتمير فيو قيم األكراؽ المالي بالشائعات ،

كيتعامؿفيو مي األطراؼبلرادةحرة،كتتكافر مي المعمكماتل مب األطراؼفىنىسالكقت .

 -:2/2/6/5/4مزايا إستخداـ القيمة العادلة فى القياس المحاسبى

لـ يكف إت اه م مس معايير المحاسب الدكلي نحك التكس فى إستخداـ الميم العادل فى المياس
المحاسبىإت اه  عشكائىغيرمدركسكلكنوناب مفمدلأىمي إستخداـالميم العادل كدكرىافى

تحسيف  كدة المعمكمات الكاردة بالتمارير المالي كمف يـ خدم مستخدمى المعمكمات المحاسبي ،

كسكؼنتعرضفيمايمىلمعديدمفالمزاياالتىدفعتالم مسإلىالتكس فىإستخداـالميم العادل 
كمنيا -:

 -1تحسفالميم العادل مفإمكاني الممارن عفطريؽ عؿاألشياءالمتشابي تبدكمتشابي 
كاألشياء غير المتشابي تبدك مختمى  ،كعمى النميض مف ذلؾ ن د أف التكمى التاريخي 

تضعؼمفالمابمي لمممارن عفطريؽ عؿاألشياءالمتشابي تبدكمختمى كالعكس .

 -2تيبت الميم العادل المكاسب كالخسائر مف التغيرات السعري عندما تحدث بعكس التكمى 
التاريخي التىتيبتالتغيراتالسعري فمطعندماتتحمؽبالبي أكالتسكي .
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الدراسات نذكرمنياعمى سبيؿ المياؿ كليس الحصر (صال ، 5119
 -3أيبتت العديدمف 

عكض  ، 5164األغا  ) Broadley 2007 ، 5164أف الميم العادل تؤير بشكؿ
إي ابى عمى الخصائو النكعي لممعمكمات المحاسبي الكاردةفى التمارير المالي لممنشآت

مما يؤدل إلى زيادة  كدة التمارير المالي األمر الذل ينعكس باإلي اب عمى مستخدمى
المعمكماتالمحاسبي  .

 -4تعمؿالميم العادل عمىتحميؽالتمارببيفالدخؿاإلقتصادلكالدخؿالمحاسبىمفخ ؿ
إمكاني تطبيؽمايسمىبالدخؿالشامؿ .

 -5تتغمبالميم العادل عمىمشكم تغير المكة الشرائي لكحدة النمد مماي عؿاألرقاـ الكاردة
بمائم المركزالمالىمعبرةعفالكض اإلقتصادللممنشمةبشكؿصحيح،كعمىالنميض

مفذلؾتعانىالتكمى التاريخي مفىذهالمشكم حيثتىترضيباتالمدرةالشرائي لكحدة
النمد مما يؤير عمى مصداقي األرقاـ الكاردة بمائم المركز المالى كعدـ تمييميا لمكض 

اإلقتصادللممنشمةبشكؿصحيح .

 -6تساعد الميم العادل مستخدمى المعمكماتالمحاسبي عمى إ راء التحمي ت المالي كالتنبؤ
بالتدفماتالنمدي المستمبمي حيثتمدـمعمكماتم ءم كذلؾبعكسالتكمى التاريخي .

دارتياحيثالتعكس محاسب الميم العادل فمط
 -7تعتبرالميم العادل أداةلتمييـالمخاطركا 
تس يؿ كتبكيب األحداث اإلقتصادي لممنشمة بؿ تنظر إلى أبعد مف ذلؾ فتيتـ بالمخاطر

المحيط بلتخاذ الم اررات كالعكامؿ المؤيرة فيو ميؿ تغيرات أسعار الىائدة كالتضخـ كمدل
سيكل المنشمةكتممباتالميم السكقي فكماذكرناعندتمديرالميم العادل فلن ي باألخذفى

اإلعتبارالمخاطرالمحيط باألداةالمالي .

 -:1/2/6/5/4اإلنتقادات المكجية إلستخداـ القيمة العادلة فى القياس المحاسبى
يعد مف أىـ اإلنتمادات المك ي إلى الميم العادل إتياميا بمنيا مف األسباب الرئيس فى حدكث

األزم المالي العالمي  ،األمر الذل إستدعى مف م مس معايير المحاسب الدكلي الرد عمى ىذا
اإلتياـحيثقاـبتمديـتمريرلمؤتمرقم العشريفالذلعمدفى 2778/11/15بالكالياتالمتحدة

األمريكي حكؿدكر معاييرالمحاسب فىاألزم المالي ،كيمكفتمخيوأىـما اءفىىذاالتمرير

فيمايمى( صال  ، 5119 ،ص ص -:) 11 - 29

 -1أف م مسمعايير المحاسب الدكلي قاـبىحو معاييرالميم العادل المستخدم فى أزم 
اإلئتمافكبشكؿمكيؼ،كشددعمىأفمعاييرالميم العادل تساىـكبشكؿاليستيافبو

فى إضىاء الشىافيو علليو ال كدة عمى المعمكمات المالي  ،ككاست اب لألزم فمد قاـ
الم مسبلتخاذإ راءاتعا م  نباإلى نبم م مسمعاييرالمحاسب المالي األمريكي 

FASBلتحسيفمعاييرالميم العادل  .
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 -2إفالسببالحميمىكراءاألزم المالي العالمي يعكدإلىالممارساتالسيئ التىأتبعتفى
عممياتاإلقراض ،كأقتصر دكر المحاسب عمى عكس حميم تمؾالممارسات اإلقتصادي 

لمبنكؾ .

 -3إلعادة اليم لمسكؽ ي ب مكا ي الخسائر كامم  ،كاال لف تسطي البنكؾ فى المستمبؿ
إقراضبعضياالبعضكالحتىإقراضعم ئيا ،كلـيكفلمعاييرالميم العادل دكرإال
أنياأظيرتالخسائرالحميمي كلـتساىـفييا،كلككافىناؾمحاكل إلخىاءالشىافيو مف

خ ؿعدـإستخداـمعاييرالميم العادل لساىـذلؾفىتم يؿظيكرالخسائركليسمنعيا .
لمني ي عالمي فى تشري  ،كمراقب األسكاؽ

 -4لمد أظيرت أزم البنكؾ اإلئتماني الحا

الرأسماليو  ،كمسئكلي كؿ مف م مس معايير المحاسب الدكلي كم مس معايير المحاسب 

المالي األمريكي بلعتبارىا ياتتشري مستمم ي بأفيؤخدب مي أعمالياإنط قامف

أنياأعماؿلممصمح العام ،كماي بأاليساءإستخداـمخر اتيالمتبرير عففشؿليس

لياع ق بو .

 -5ي بأفيتـاإلستمراربلستخداـمعاييرالميم العادل بشكؿمكيؼأكيرمفالسابؽبغض
النظر عف أل أزمات كخصكصا أنيا ليا دكر ال يستياف بو فى إضىاء الشىافيو عمى

معمكماتالمكائـالمالي ،كفىحال عدـتطبيمياسكؼيىمدالمستيمراليم بالمكائـالمالي ،
كتـ اإلستشياد بنتائج اإلستىتاء الذل قاـ بو إتحاد المستيمريف العالميف لعين مف 597

مستيمر،كالذلأشارإلى -:

 أف%79مفالمستيمريفاليؤيدكفكقؼالتعامؿبمعاييرالميم العادل  .

 أف%85مفالمستيمريفيعتمدكفأنوفىحال إيماؼإستخداـمعاييرالميم 
العادل سكؼيككفلوأيرمباشرعمىتدنىاليم بالنظاـالبنكى.

كيتفؽ الباحث م ما اءبتمريرم مسمعاييرالمحاسب الدكلي كيرلأىمي التكس فىإستخداـ
الميم العادل لما ليا مف تيار إي ابي عمى  كدة  كم ءم المعمكمات الكاردة بالتمارير المالي 

لممنشمتبعكسالتكمى التاريخي التىت عؿالمكائـالمالي غيرم ءم كافكانتتمتازبالمكضكعي 
كلكف ما فائدة المكضكعي إذا كانت المعمكمات الكاردة بالتمارير المالي غير م ءم لمستخدمى

اإلقتصادلالحالىلممنشمةبصكرةصحيح  .

المعمكماتالمحاسبي كالتعبربصدؽعفالكض

كقدذكر( نكفؿ  ، 5163 ،ص  ) 36م مكع مفاإلنتماداتإلستخداـالميم العادل فىالمياس
المحاسبىكىى -:

 يكتنؼ تمدير الميم العادل قدر كبير مف اإل تياد كالحكـ الشخصى كاتباع أسس قياس
متباين  .
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 تميؿ الميم العادل خرك اعف مىاىيـالمحاسب األصمي ،كليسىناؾ مبرراتمحاسبي 
نظري تبررىا .

 إفاإليراداتتتحؽمفإستم ارري المنشمةعبرالزمفكليسمفتممباتأسعارقصيرةاأل ؿ .

 محاسب الميم العادل معمدة كذات طرؽ مختمط  ،منيا ما يتعمؽ برغب المنشمة فى
اإلحتىاظباإلستيماراتكمنيامايتعمؽبمكضكعتمديرالميم العادل  .

 عدـتكافرأسكاؽ اىزةلكييرمفاألصكؿحيثأفكؿأصؿمفاألصكؿيمتمؾمكاصىات

فريدة،ككؿعممي بي تخض لمىاكضاتخاص ،كنتي لذلؾفلفالمياسبالميم العادل 
ال يحمؽ خاصي الممارن  ،كما أف ل كء الشركات إلى التمييـ الذاتى سيساىـ فى تخكيؼ

مستخدمى المعمكماتالمحاسبي مفالمكائـالمالي المعدةكفمالتمؾالمعاييرحيثتستطي 
إداراتالشركاتإستخداميافىالت عبالمتعمد.

كيرل الباحث أنو بالرغـ مف كؿ اإلنتمادات السابم كخاص اإلنتماد المتعمؽ بلستخداـ إدارات
الشركات الميم العادل فى الت عب نظ ار لعدـ ك كد أسكاؽ نشط فى الغالب كاستخداـ أساليب
كنماذجلتمديرالميم العادل إالأفالميم العادل تكفرمعمكماتذاتأىمي بالغ كمىيدةلمستخدمى

المعمكماتالمحاسبي اليمكفلمتكمى التاريخي تكفيرىاليـ،كفيمايتعمؽبالمخاكؼالسابم يمكف

لممعايير إلزاـ الشركات بمتطمبات معين تممؿ مف استخداـ الحكـ الشخصى كتحد مف الت عب
المتعمدبالمكائـالمالي .

-: 5/5/4تحميؿ معيار التقرير المالى الدكلى IFRS 9
-: 6/5/5/4أسباب إصدار المعيار

فىالبداي نكدأفنشيرإلىأفمعاييرالتماريرالمالي الدكلي () IFRSقدأحديثيكرةىائم فى

التماريرالمالي عفطريؽنمؿالممارساتالمحاسبي نحكالميم العادل بعدأفكانتكؿالممارسات
المحاسبي ترتكزإلىإستخداـالتكمى التاريخي فمط،كماأىتمتبمرارتالمستيمريفالمائم عمى

أساسالتدفماتالتمدي المستمبمي ( .)Georgiou&Jack,2011,p.318

لمدصدرىذاالمعيارفىنكفمبر 2779ليحؿمحؿمعيارالمحاسب الدكلى() IAS 39بشكؿ

كامؿفىيناير2718م السماحبالتطبيؽالمبكر،كير أىـأسبابإصدارىذاالمعيارمايمى -:
 -1الشكاكل العديدة التى كصمت إلى م مس معايير المحاسب الدكلي مف قبؿ مستخدمى
المعمكماتالمحاسبي كالمتعمم بمعيار() IAS 39كالتىتتميؿفىصعكب فيم كتطبيم 

حيثكصىكهبمنومعمد دا .

 -2الحا

إلى تطكير معيار شامؿ لألدكات المالي نتي

لمخسائر التى لحمت باإلقتصاد

العالمىعمباألزم المالي العالمي سن  2778فىضكءالممترحاتالتىقدمتلمم مس
مفقبؿالعديدمفالييئاتالعالمي أىميام مساإلستمرارالمالى.
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-:5/5/5/4أكجو اإلختالؼ بيف معيار (  ) IFRS 9كمعيار( ) IAS 39
عندتحميؿمعيار()IFRS 9ن دأنويمتازبالعديدمفالسماتعفمعيار(،)IAS 39كيمكف

تحديدتمؾاإلخت فاتعمىالنحكالتالى( أبك الخير ، 5164 ،ص ص -: )7-1

 -1التحكؿإلىالمبادئبدالمفالمكاعدفىالعديدمفمتطمباتالمعيار،كيتضحىذاالتطكر
فى ىدؼ المعيار حيث ركز اليدؼ عمى تمسيس مبادئ التمرير المالى لألصكؿ المالي 

كاإللتزامات المالي التى يترتب عمييا تمديـ معمكمات م ءم لمستخدمى التمارير المالي ،
بينماكافىدؼمعيار() IAS 39كض أسسلإلعتراؼكالمياسلألصكؿكاإللتزامات

المالي ككذلؾبعضعمكدشراءأكبي البنكدغيرالمالي  .

 -2فصؿالمتطمباتالمتعمم باألصكؿالمالي عفتمؾالمتعمم باإللتزاماتالمالي  .
 -3ربطالمعياربيفتصنيؼاألدكاتالمالي كطرؽقياسيا .

 -4إستخداـالمعيارطريمتيففمطلممياسالمحاسبىكىماطريم الميم العادل كطريم التكمى 
المستنىدةبعدأفكانتطرؽالمياستشمؿالتكمى لبعضأدكاتحؽالممكي  .

 -5يعكسالمعيارتك ياكاضحانحكتبنىالميم العادل حيثإعتبرىااألساسفىالمياسأما
المياس بالتكمى المستنىدة فيعد إستيناء إذا تكافرت الشركط ال زم لتطبيم  ،كما أعطى

الحؽلممنشمةفى المياسبالميم العادل حتىكلكتكافرت متطمبات المياس بالتكمى المستنىدة .

 -6أدخؿ المعيار تعدي ت  كىري عمى عممي إعادة التصنيؼ لتككف كاضح عند التطبيؽ،

اإلعتراؼ األكلى بعد أف كانت غامض فى معيار

كما ربطيا بنىس أسس التصنيؼ عند

) .)IAS 39

كيمكفإ راءممارن بيفأسسقياساألصكؿالمالي فىظؿمعيار()IAS 39كمعيار()IFRS 9
كمابال دكؿالتالى( دكؿ -:)2/2/3
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معيار ( ) IFRS 9

معيار ( ) IAS 39

 -1أدكاتماليوبالميم العادل (األساس)

 -1المػػركضكالمػػديكنياتتمػػاسبالتكمى ػ 

 -2أدكاتماليوبالتكمى المستنىدة 

المستنىدة.

 -2إس ػػتيماراتمح ػػتىظبي ػػاحت ػػىت ػػاريخ
اإلستحماؽتماسبالتكمى المستنىدة.

 -3استيماراتمحتىظبيالممتا رةتماس
بالميم العادل .

 -4أدكاتحػ ػػؽممكيػ ػ ػ ل ػ ػػيسلي ػ ػػاس ػ ػػعر
تماسبالتكمى .

 -5أدكاتحػ ػ ػػؽممكي ػ ػ ػ متداكل ػ ػ ػ تمػ ػ ػػاس
بالميم العادل .

 -6أص ػ ػػكؿمالي ػ ػػوبالميمػ ػ ػ العادلػ ػ ػ م ػ ػػف
خ ؿالربحأكالخسارةتماسبالميم 

العادل  .

يتضحمفخ ؿعرضأسسقياساألصكؿالمالي فىظؿمعيار() IFRS 9أنولـيعدىناؾ

إال نكعيف فمط عند تصنيؼ األدكات المالي مما يؤدل إلى تبسيط الممارسات المحاسبي المتعمم 

باألدكات المالي كالتى كاف يشكبياتعميداتكييرةفىظؿمعيار( ) IAS 39بناء عمى الشكاكل
التىكصمتإلىم مسمعاييرالمحاسب الدكلي مفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي ،كمايتضح

مدلإت اهم مسمعاييرالمحاسب الدكلي لتطبيؽالميم العادل بشكؿكاس  .

كماعرضتدراس ( عكض  ، 5164 ،ص ص  ) 616-611لممارن بيفمعيار() IAS 39

كمعيار()IFRS 9عمىشكؿ دكؿعمىالنحكالتالى( دكؿ -:)3/2/3
البند

معيار (  ) IAS 39

معيار (  ) IFRS 9

خس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة يتطمػػػبالمعيػ ػػارتميػ ػػيـخسػػػارةإنخىػ ػػاض األصكؿالمالي الكحيدةالتػىتخضػ 
إنخىاضالميم  قيم ػ ػ األصػ ػػكؿالمالي ػ ػ المماس ػ ػ بالميم ػ ػ  إلختبارإنخىاضالميم ىىاألدكات
العادلػ ػ ػ ف ػ ػػىقائمػ ػ ػ ال ػ ػػدخؿ،كم ػ ػػاي ػ ػػتـ المالي ػ المماس ػ بالتكمى ػ المس ػػتنىدة،
اإلعتػ ػ ػ ػ ػراؼبمرب ػ ػ ػ ػػاحإس ػ ػ ػ ػػتعادةخسػػ ػ ػ ػػائر كمػ ػ ػػايمكػ ػ ػػفعكػ ػ ػػس مي ػ ػ ػ خسػ ػ ػػائر
اإلنخىػ ػػاضفػ ػػىقائم ػ ػ الػ ػػدخؿبلسػ ػػتيناء اإلنخى ػ ػػاضفػ ػ ػػىالميم ػ ػ ػ فػػ ػػىقائم ػ ػ ػ 

أدكاتحمػ ػػكؽالممكي ػ ػ اليػ ػػتـاإلعت ػ ػراؼ الدخؿ .
بياإالعندالبي الىعمى .
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العمكدالمركب   يتـقياسيامفخ ؿعدةطرؽ -:

ينطبػ ػ ػػؽىػ ػ ػػذاالمعيػ ػ ػػارعمػ ػ ػػىالعمػ ػ ػػد

 البعضيتـقياس بالميم العادل  المخػ ػ ػػتمطإذاكػ ػ ػػافالعمػ ػ ػػداألساسػ ػ ػػى
مفخ ؿالربحأكالخسارة .

أصؿمالىبحيث -:

 البعضيىصؿالعمػدإلػى ػزئيف

 الي ػػتـفص ػػؿالعم ػػدالمخ ػػتمط

يم ػ ػ ػ ػػاسإح ػ ػ ػ ػػداىما(المش ػ ػ ػ ػػتمات

عنػػدمايكػػكفالعمػػداألساسػػى

خػػ ؿالػ ػربحأكالخس ػػارة،كي ػػتـ

 يػ ػ ػػتـتصػ ػ ػػنيؼىػ ػ ػػذهالعمػ ػ ػػكد

أساس ػػىغيػػػرمشػ ػػتؽ)بالتكمى ػ ػ 

تصػ ػ ػػنيؼاألصػ ػ ػػكؿالمالي ػ ػ ػ 

الض ػػمني )بالميمػ ػ العادلػ ػ م ػػف
قيػ ػ ػ ػػاسال ػ ػ ػ ػػزءاآلخػ ػ ػ ػػر(عمػ ػ ػ ػػد
المسػ ػ ػ ػ ػػتنىدةأككعمػ ػ ػ ػ ػػدتنىي ػ ػ ػ ػ ػػذل
بلستخداـمحاسب اإلستحماؽ .

عبارةعفأصؿمالى .

بم ممي ػ ػ ػ ػ ػػاكفم ػ ػ ػ ػ ػػالمع ػ ػ ػ ػ ػػايير

األخرل .

 اليك ػ ػ ػ ػ ػػدألتغييػ ػ ػ ػ ػػرفػ ػ ػ ػ ػػى

 فئ يالي يتـالمحاسػب عنيػاإمػا

طريمػ المحاسػػب عػػفالعمػػكد

إلى زئيفكفماإلختياراإلدارة .

األساسىعبارةعفإلتزاـأك

كعمدكاحدأكعمىأسػاسالتمسػيـ

المختمى ػ ػ ػ ػ ػ إذاك ػ ػ ػ ػػافالعمػػ ػ ػ ػػد
بندغيرمالى .

اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيمارات اليشمؿالمعيارعمىبديؿلإلسػتيمارات يتػ ػ ػػكفرعػ ػ ػػرضبػ ػ ػػديؿلإلسػ ػ ػػتيمارات
اإلستراتي ي 

اإلستراتي ي فىأدكاتالممكي  .

اإلستراتي ي فىأدكاتالممكي  -:

 عن ػ ػ ػ ػ ػػداإلعتػ ػ ػ ػ ػ ػراؼاألكل ػ ػ ػ ػ ػػى
تسػ ػػتطي المنشػ ػػمةفػ ػػىحال ػ ػ 
تحمي ػػؽالش ػػركطف ػػىالتغي ػػر

فىالميم العادلػ فػىالػدخؿ
الشامؿاآلخر .

 يػتـعػػرضتكزيعػػاتاألربػػاح
المحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه
اإلسػ ػ ػ ػ ػػتيماراتفػ ػ ػ ػ ػػىقائم ػ ػ ػ ػ ػ 

الدخؿ .

 اليسػ ػ ػػمحبتػ ػ ػػدكيرالمكاسػ ػ ػػب
كالخسػػائربػػيفقائم ػ الػػدخؿ

كبػػيفال ػػدخؿالشػػامؿاآلخ ػػر

ليذهاإلستيما ارت .
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أدكاتالممكيػ ػ ػ ػ  يتضػ ػ ػػمفالمعيػ ػ ػػارإسػ ػ ػػتيناءمػ ػ ػػفقكاعػ ػ ػػد ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػبأفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس مي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 
الت ػػىل ػػيسلي ػػا المياسفيمػايخػوأدكاتحمػكؽالممكيػ  اإلسػ ػ ػ ػ ػػتيماراتقػ ػ ػ ػ ػػىأدكاتالممكي ػ ػ ػ ػ ػ 
سعرسكؽ 

الت ػ ػ ػػىل ػ ػ ػػيسليػػ ػ ػػاس ػ ػ ػػكؽ(المشػػ ػ ػػتمات بالميمػ ػ ػ ػ العادلػ ػ ػ ػ ،كلمتخىي ػ ػ ػػؼم ػ ػ ػػف
المرتبطػ ػ ػ ػ بي ػ ػ ػػذهاألدكاتكالت ػ ػ ػػىي ػ ػ ػػب المخػػاكؼالمتعمم ػ بشػػمفالمػػدرةعمػػى
تسػػكيميامػػفخػ ؿتسػػميـىػػذهاألدكات) قياسبعضىذهاإلستيماراتبالميم 

كالت ػ ػػىاليمك ػ ػػفقي ػ ػػاسقيمتي ػ ػػاالعادل ػ ػ ػ  العادل  -:
بصػ ػػكرةمكيػ ػػكؽفييػ ػػا،ي ػ ػتـقيػ ػػاسىػ ػػذه

األصكؿبالتكمى  .

 كذل ػ ػ ػػؾبمس ػ ػ ػػاعدةالمنش ػ ػ ػػآت
عمػػىكيىيػػوقيػػاسميػػؿىػػذه

األصكؿ .

 تحدي ػػدالظ ػػركؼالت ػػىتمي ػػؿ
فييػ ػػاأدكاتالممكي ػ ػ بالميم ػ ػ 

العادل  .
كيتضح مف خ ؿ ال دكؿ السابؽ أف معيار (  ) IFRS 9يساىـ فى تحسيف قدرة مستخدمى
المعمكمات المحاسبي عمى فيـ إعداد التمارير المالي لألدكات المالي مف خ ؿ تمميؿ عدد فئات
التصنيؼ  ،كتكفير مبرر أكير كضكحا لممياس  ،كتطبيؽ منيج إنخىاض قيم كاحد عمى كاف 

األصكؿ المالي لتحؿ محؿ مناىج إنخىاض الميم المختمى ذات فئات التصنيؼ المتعددة الكاردة
بمعيار(،)IAS 39كماأنويمغىالكييرمفالتعميدفىمعيار( .)IAS 39
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المبحث الهالث

دكر معيار المحاسبة الدكلى  IAS 32بعنكاف األدكات المالية -العرض فى
مساعدة مستخدمى المعمكمات المحاسبية عمى تقييـ مخاطر المنشأة

يحاكؿالباحثفىىذاالمبحثتحميؿمعيارالمحاسب الدكلى IAS 32كالمتعمؽبعرضاألدكات

المالي لتحديدمدلمساىمتوفىخدم مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة
النات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي  .

 -:6/4/4تحميؿ الكضع القائـ قبؿ إصدار المعيار
عندتحميؿالكض المائـقبؿإصدارالمعيارن دمايمى -:

أ .عدـك كدأسسلعرضاألدكاتالمالي كمصكؿأكإلتزاماتأكحمكؽممكي بالرغـمف
إنتشارإستخداـاألدكاتالمالي .

ب .عدـك كدأسسإل راءالمماص بيفاألصكؿكاإللتزاماتالمالي  .
ج .إصدارل ن معاييرالمحاسب الدكلي لمعيار()IAS 30سن 1997بعنكافاإلفصاح
فىالمكائـالمالي لمبنكؾكالمؤسساتالمالي المشابي حيثيعدىذاالمعيارأكؿمعايير
منظكم األدكات المالي كتناكؿ  انب اإلفصاح فمط لمطاع كاحد فمط كىك البنكؾ

كالمؤسساتالمالي ،يـبدأتل ن معاييرالمحاسب الدكلي العمؿعمىم مكع معايير

األدكات المالي إعتبارامفسن  1991مف خ ؿمشركعاألدكات المالي  -:العرض
كاإلفصاح رقـ  47لسن  1991يـ مشركع رقـ  48لسن  1994حتى صدر معيار

) ) IAS 32بعنكاف األدكات المالي العرض كاإلفصاح سن  1995ليتناكؿ العرض
كاإلفصاح لألدكات المالي ل مي المنشآت دكف تحديد كيض مبادئ كأسس لعرض

األصكؿ كاإللتزامات المالي كحمكؽ الممكي ككيىيو إ راء المماص بيف األصكؿ
كاإللتزاماتالمالي  .

 -:5/4/4إصدار المعيار كتعديالتو
كيمخو دكؿ()1/3/3التعدي تالتىتمتعمىالمعيار 
السن 

مضمكفالتعديؿ 

يكنيك  1995إصدارالمعيارمفقبؿل ن معاييرالمحاسب الدكلي  .
أبريؿ  2771تبنىم مسمعاييرالمحاسب الدكلي المعيار 
ديسمبر

 2773

اصدرالمعياربعدتنميح مرفماباإلرشاداتالتىحمتمحؿاإلرشاداتالسابم 

ليبدأتطبيم مف1يناير2775م السماحبالتطبيؽالمبكر .

يكنيك  2775إقتصار المعيار عمى جانب العرض كفصؿ جانب اإلفصاح فى معيار مستقؿ IFRS 7
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فبراير  2778تصنيؼبعضاألدكاتالمالي المطركح لمتداكؿكاإللتزاماتالنات عفالتصىيو
عمىأنياحمكؽممكي  .
أكتكبر  2779تصنيؼبعضالحمكؽالتىتظيربعمم أ نبي عمىأنياحمكؽممكي  .
ديسمبر

 2711

تعديؿ بعض إرشادات التطبيؽ لتتناكؿ بعض حاالت عدـ التكافؽ المتعمم 

بمعاييرمماص األصكؿكاإللتزاماتالمالي  .

ي حظمفخ ؿعرضالتعدي تالتىتمتعمىالمعيارأنواليتسـباليباتبؿيتغيربلستمرار

حيثيخض دائمالمىحوكالم ار ع مفقبؿم مسمعاييرالمحاسب الدكلي كذلؾلكىيتكافؽم 

التغيرات المستمرة فى األدكات المالي التى ال يتكقؼ مبتكركىا عف طرح المزيد منيا  ،كلمعال 
المشاكؿالتىتكا التطبيؽالعممىلممعياركذلؾلتعظيـمنىع مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

كال ديربالذكرأفمعاييرالمحاسب عفاألدكاتالمالي  ميعاسكاءالمتعمم باإلعتراؼأكالمياس

أكالعرضأكاإلفصاحدائمامحؿم ار ع كاىتماـكتنميحمفقبؿم مسمعاييرالمحاسب الدكلي 
نظرالألسبابعديدةنذكرمنياعمىسبيؿالمياؿكليسالحصرمايمى -:

 إتياـمعاييراألدكاتالمالي بانياسببحدكثاألزم المالي العالمي نظرالإلعتمادىاعمى
الميم العادل كمساسلمياساألدكاتالمالي  .

 صعكب فيميامفقبؿمعدلالتماريرالمالي حيثيركاانياتتسـبالتعميد .
 صعكب تنىيذمتطمباتيالعدـتكافرككادربشري مؤىم  .
 عدـتكافرأسكاؽنشط لكييرمفاألدكاتالمالي  .

 عدـ تكافر أسكاؽ ماليو تتسـ بالكىاءة  ،فالميم السكقي المتداكل فى السكؽ ال تعبر عف
الميم العادل  .

 -:4/4/4اليدؼ مف المعيار
ييدؼالمعيارإلىتحميؽىدفيفىما -:
 كض مبادئلعرضاألدكاتالمالي كمصكؿأكإلتزاماتماليوأكأدكاتحؽممكي  .
 كض مبادئإل راءمماص بيفاألصكؿكاإللتزاماتالمالي  .

كلذلؾيمكفالمكؿبمفالمعياريسعىلتكضيحمتىيتـعرضاألداةالمالي كمصؿمالىأككللتزاـ
مالىأككمداةحؽممكي ،كتكضيحالحاالتالتىيتـفيياإ راءمماص بيفاألصكؿكاإللتزامات

المالي  .

كسكؼنتناكؿكيىيوتحميؽاليدفيفالسابميفبشئمفالتىصيؿطبمالممتطمباتالكاردةبالمعيار -:
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 -:6/4/4/4مبادئ عرض األدكات المالية
يسعىالمعيارإلىبيافالحاالتالتىيتـفيياعرضاألدكاتالمالي فىقائم المركزالمالىعمى

أنياأصؿمالىأكإلتزاـمالىأكأداةحؽممكي  .

 -:6/6/4/4/4عرض األدكات المالية كأصكؿ ماليو
يكضح(شكؿ1/3/3الحاالتالتىيتـفيياعرضاألداةالمالي كمصؿمالى) 
تصنيؾ مصدر األداة المالية لها عند
اإلعتراؾ األولى على أنها أصل مالى
 ،وذلك وفقا لجوهر الترتيبات التعاقدية
وليس شكلها القانونى وفى ضوء
تعريؾ األصل المالى.

العقود التى يتطلب تسويتها قيام المنشأة
بإستالم عدد محدد من أدوات حقوق
ملكيتها مقابل مبلػ نقدى متؽير أو أداة
مالية أخرى.

عرض األداة المالية كأصل مالى

العقود التى يتطلب تسويتها قيام المنشأة
بإستالم عدد متؽير من أدوات حقوق
ملكيتها مساوى لمبلػ الحق التعاقدى.

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 


 -:5/6/4/4/4عرض األدكات المالية كإلتزامات ماليو
يكضح(شكؿ2/3/3الحاالتالتىيتـفيياعرضاألداةالمالي كللتزاـمالى) 
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تصنيؾ مصدر األداة المالية لها عند اإلعتراؾ
األولى على أنها إلتزام مالى  ،وذلك وفقا لجوهر
الترتيبات التعاقدية وليس شكلها القانونى وفى ضوء
تعريؾ اإللتزام المالى.
العقود التى يتطلب تسويتها قيام المنشأة بتسليم
عدد محدد من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلػ
نقدى متؽير أو أصل مالى آخر.
العقود التى يتطلب تسويتها قيام المنشأة بتسليم عدد
متؽير من أدوات حقوق ملكيتها مساوى لمبلػ
اإللتزام التعاقدى.

األداة المالية التى تشترط عند تسويتها قيام
المنشأة بتسليم نقدية أو أصل مالى آخر أو أسهم
المنشأة نفسها بحيث تتعدى قيمتها بصورة
جوهرية قيمة النقدية أو األصل المالى اآلخر.

األدوات المالية المعلق تسويتها على وقوع أو
عدم وقوع أحداث مستقبلية ؼير مؤكدة وخارج
نطاق سيطرة كل من مصدر وحامل األداة
المالية بشرط توافر الشرطين التاليين-:
 -1الجزئية المتعلقة بأحكام التسوية الطارئة
إحتماالتها حقيقية.
 -2الطرؾ المصدر لألداة المالية ملزم بتسوية
اإللتزام نقدا أو بواسطة أصل مالى آخر بدون
أن يتم تصفية الطرؾ المصدر
لألداة.

الجزء المتعلق باإللتزام المالى من األداة
المالية المركبة وذلك عن طريق قياس القيمة
العادلة لإللتزام مالى مشابهة.

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 
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 -:4/6/4/4/4عرض األدكات المالية كأدكات حقكؽ ممكية
يكضح(شكؿ3/3/3الحاالتالتىيتـفيياعرضاألداةالمالي كمداةحؽممكي ) 


تصنيؾ مصدر األداة المالية لها عند
اإلعتراؾ األولى على أنها أداة حق
ملكية  ،وذلك وفقا لجوهر الترتيبات
التعاقدية وليس شكلها القانونى وفى
ضوء تعريؾ أداة حق الملكية.

العقود التى يتطلب تسويتها قيام المنشأة
بتسليم أو إستالم عدد محدد من أدوات
حقوق ملكيتها مقابل مبلػ نقدى ثابت أو
أصل مالى آخر.

األدوات المالية المعلق تسويتها على
وقوع أو عدم وقوع أحداث مستقبلية
ؼير مؤكدة وخارج نطاق سيطرة كل
من مصدر وحامل األداة المالية بشرط
توافر الشرطين التاليين-:
 -1الجزئية المتعلقة بأحكام التسوية
الطارئة إحتماالتها ؼيرحقيقية.
 -2الطرؾ المصدر لألداة المالية
ملزم بتسوية اإللتزام نقدا أو بواسطة
أصل مالى آخر وذلك فقط فى حالة
تصفية الطرؾ المصدر لألداة.

عرض األداة المالية كأداة حق
ملكية

الجزء المتعلق بأداة حق الملكية من
األداة المالية المركبة وذلك عن طريق
طرح القيمة العادلة لإللتزام المالى من
القيمة العادلة الكلية لألداة المالية
المركبة.



(المصدر-:مفإعدادالباحث) 
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 -:5/4/4/4مبادئ إجراء المقاصة بيف األصكؿ كاإللتزامات المالية
يكضح(شكؿ4/3/3الشركطالكا بتكافرىاإل راءالمماص طبمالمتطمباتالمعيار) 

مبادئ إجراء المقاصة

تمتلك المنشأة حق قانونى
قابل للتنفيذ بإجراء المقاصة
ما بين المبالػ المعترؾ بها
لألصل واإللتزام المالى

لدى المنشأة النية إما إلجراء
التسوية على أساس صافى
المبالػ  ،أو اإلعتراؾ باألصل
وتسوية اإللتزام فى آن واحد

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 

كيتضح مف خ ؿ الشكؿ السابؽ أنو ي ب تكافر الشرطيف معا إل راء المماص  ،فىى حال تكافر

شرطكاحدفمطاليمكفإ راءالمماص ،كلذلؾي بتكافرالحؽالمانكنىكني التسديدمعاإل راء
المماص  .

كال ديربالذكرأف عممي إ راءالمماص تتىؽم عممي إلغاءاإلعتراؼباألصكؿكاإللتزاماتالمالي 
فىأفكؿمنيماينشمعنوإستبعادأصؿأكإلتزاـمالىمفالعرضبمائم المركزالمالى،كلكنيما

يختمىاففىأفعممي إ ارءالمماص الينتجعنياأرباحأكخسائركذلؾبخ ؼإلغاءاإلعتراؼ  .

كقدأشارالمعيار إلىم مكع مفالحاالتالي بإ راءالمماص لياكىى -:
 األدكاتالمالي المركب 

 األدكاتالمالي التىليامخاطركاحدةكلكنيام أطراؼمختمى  .
 تمديـأصكؿماليوأكغيرماليوكضماناتلإللتزاماتماليوغيرقابم لإلسترداد .

 ت نيبأصكؿماليوفىصندكؽمنىصؿبكاسط المديفبغرضتسكي إلتزاـمعيفبدكفأف
يتـقبكؿتمؾاألصكؿمفقبؿالدائفلتسكي اإللتزاـ .

 مفالمتكق أفيتـإسترداداإللتزاماتالتىتحممتياالمنشمةكنتي لألحداثأدتإلىحدكث
خسائرمفطرؼيالثفىشكؿمطالب تعكيضبمك بعمدتمميف .

كماأشارالمعيارإلىإمكاني إ راءمماص نتي لكقكعحدثمعيفكذكرحالتيفىما -:
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 إتىاقي التصىيوالشامم كذلؾعنددخكؿالمنشمةفىعددمفاألدكاتالمالي م عميؿكاحد
كتكافرشرطيفإ راءالمماص  .

 كقكعحدثالتخمؼعفالسدادأكاإلف س.

 -:3/4/4دكر المعيار فى مساعدة مستخدمى المعمكمات المحاسبية
تساىـالمتطمباتالكاردةفىالمعيارفىتحسيفعرضالمكائـالمالي كذلؾفى ظؿزيادةالمنافس 
بيف الشركات  ،كاإلنىتاح العالمى كانتشار الشركات متعددة ال نسيات  ،كالتحديات المتزايدة التى

تكا منشاتاألعماؿ ) (Rahahleh & Siam,2009, pg.35

كيرل الباحث أف المتطمبات الكاردة بالمعيار تؤير باإلي اب عمى  كدة التمارير المالي حيث تكفر
م مكع مف األسس كالمكاعد لعرض األدكات المالي  ،ككيىيو إ راء المماص بيف األصكؿ

كاإللتزامات المالي كذلؾ فى ظؿ إنتشار إستخداـ األدكات المالي كمف يـ تساعد مستخدمى
المعمكماتالمحاسبي عمىإتخاذق ارراتأفضؿ .
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المبحث الرابع

دكر معيار التقرير المالى الدكلى  IFRS 7بعنكاف األدكات المالية
اإلفصاح فى مساعدة مستخدمى المعمكمات المحاسبية عمى تقييـ
مخاطر المنشأة

يحاكؿالباحثفىىذاالمبحثتحميؿمعياراالتمريرالمالىالدكلى IFRS 7كالمتعمؽباإلفصاح

عفاألدكاتالمالي لتحديدمدلمساىمتوفىخدم مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي لتمييـمخاطر
المنشمةالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي  .

 -:6/3/4أسباب إصدار المعيار

صدرالمعيارمفقبؿم مسمعاييرالمحاسب الدكلي فىأغسطس، 2775عمىأفيتـتطبيم 

لمىتراتالمحاسبي التىتبدأفىاألكؿمفيناير 2777كمابعدىاكذلؾليحؿمحؿكؿمفمعيار
المحاسب الدكلى() IAS 30كالمتعمؽباإلفصاحاتفىالبياناتالمالي لمبنكؾكالمؤسساتالمالي 

المتشابي كالصادر مف قبؿ ل ن معايير المحاسب الدكلي فى أغسطس  ، 1997كما يحؿ ىذا

المعيار محؿ متطمبات اإلفصاح الكاردة بمعيارالمحاسب الدكلى (  ) IAS 32االمتعمؽ بالعرض

كاإلفصاح عف األدكات المالي كالصادر مف قبؿ ل ن معايير المحاسب الدكلي فى يكنيك 1995

ليمتصر معيارالمحاسب الدكلى(  ) IAS 32عمىال زء المتعمؽ بالعرضفمط،كير ذلؾ إلى
العديدمفاألسبابأىمياأنوفىالسنكاتاألخيرةتطكرتاألساليبالتىتستخدمياالمنشآت لمياس

كادارةالتعرضلممخاطرالنات عفاألدكاتالمالي كتـقبكؿمىاىيـكأساليب ديدةإلدارةالمخاطر
حيث أقترح المطاعيف العاـ كالخاو عدة مبادرات إل راء تحسينات عمى إطار اإلفصاح عف

المخاطرالنات عفاألدكاتالمالي ،كيانىىذهاألسبابير إلىإعتمادم مسمعاييرالمحاسب 
الدكلي أف مستخدمى المعمكمات المحاسبي بحا

إلى معمكمات حكؿ تعرض المنشمة لممخاطر

ككيىيوإدارةىذهالمخاطرحيثإفىذهالمعمكماتمفالممكفأفتؤيرعمىتمييـالمستخدـلممركز
المالىكاألداءالمالىلممنشمةأكلميم كتكقيتتممبتدفماتياالنمدي المستمبمي ممايتيحلمستخدمى

المعمكماتالمحاسبي إتخاذق ارراتأفضؿحكؿتمييـمخاطرالمنشمة.

لمد أدت التعميدات المتزايدة فى بيئ األعماؿ ،كالطمب المتزايد مف قبؿ ال يات المعني فى سياؽ

الحككم ال يدة لمشركات عمى الشىافيو لتحسيف  كدة التمارير المالي إلى الضعط عمى الشركات
لتكفير معمكمات حكؿ المخاطر التى تكا ييا  ككيىيو إدارتيا كذلؾ لمساعدة مستخدمى المعمكمات

المحاسبي عمىتمييـمخاطرالشركات( ) Lajili & Zeghal,2005,p.125

كيكد الباحث أف يشير إلى أنو ال يعنى إح ؿ ىذا المعيار محؿ المعايير سالى الذكر أف ىذه
المعايير سيئو كلكف يعنى ذلؾ أف ىذه المعايير كانت م ءم لمكقت التى أصدرت فيو كلكف م 
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ظيكر مىاىيـ  ديدة كأدكات ماليو  ديدة كتعرض المنشآت كخاص المنشآت المالي لممزيد مف

المخاطر نتي إستخداميالألدكات المالي كاف لزاماعمىم مسمعايير المحاسب الدكلي التدخؿ
بلصدارمعاييرتساىـفىتحميؽالمزيدمفالشىافيوفىالمكائـالمالي لتساعدمستخدمىالمعمكمات

المحاسبي عمىإتخاذق ارراتأفضؿلتمييـمخاطرالمنشمة .

 -:5/3/4المكضكعات األساسية التى تناكليا المعيار

ييدؼالمعيارإلىإلزاـالمنشآت التىتتعامؿفىاألدكاتالمالي بتمديـمعمكماتتمكفمستخدمى

المعمكماتالمحاسبي مفتمييـشيئيفىما -:

 -1أىمي األدكاتالمالي بالنسب لممركزالمالىلممنشمةكنتائجأعماليا.
 -2طبيع كمدل المخاطر النات

عف األدكات المالي التى تتعرض ليا المنشمة أيناء السن 

المالي كعندإعدادالتماريرالمالي ،ككيىيوإدارةالمنشمةليذهالمخاطر.

كلذلؾ يمكف المكؿ بمف المعيار يدكر حكؿ مكضكعيف رئيسيف كيندرج تحتيما مكضكعات كييرة

لتحميميماسكؼنتناكليابشئمفالتىصيؿفيمايمى -:

 -:4/3/4أهر اإلفصاح عف أىمية األدكات المالية بالنسبة لممركز كاألداء المالى لممنشأة عمى
مستخدمى المعمكمات المحاسبية

تناكؿالمعيارىذاالمكضكعفىالىمراتمف7إلى37عمىالنحكالتالى -:
 كيىيواإلفصاحعففئاتاألصكؿكاإللتزاماتالمالي (فمرة .)8

 كيىيواإلفصاحعفاألصكؿالمالي بالميم العادل مفخ ؿالربحأكالخسارة(فمرة .)9
 كيىيواإلفصاحعفاإللتزاماتالمالي بالميم العادل مفخ ؿالربحأكالخسارة(فمرة .)17
 كيىيواإلفصاحعندإعادةتصنيؼاألصؿالمالى(فمرة .)12

 كيىيواإلفصاحعندإلغاءاإلعتراؼباألصؿالمالى(فمرة .)13
 كيىيواإلفصاحعفالضمان (فمرتى .)15،14

 كيىيواإلفصاحعفمخصوخسائراإلئتماف(فمرة .)16
 كيىيواإلفصاحعفاألدكاتالمالي المركب ذاتالمشتماتالضمني المتعددة(فمرة .)17
 كيىيواإلفصاحفىحال عدـالكفاءبالمركضالمستحم (فمرتى .)19،18

 كيىيواإلفصاحعفبنكداإليراداتكالمصركفاتكالمكاسبكالخسائر(فمرة .)27
 كيىيواإلفصاحعفأنكاعالتحكط(الىمرات .)24،23،22
 كيىيواإلفصاحعفالميم العادل (الىمراتمف25إلى.)37
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 -:6/4/3/4أهر اإلفصاح عف فئات األصكؿ كاإللتزامات المالية عمى مستخدمى المعمكمات

المحاسبية

الزـالمعيارالمنشآت باإلفصاحفىقائم المركزالمالىأكاإليضاحاتالمتمم بشكؿصريحعف
فئاتاألصكؿكاإللتزاماتالمالي التاليوكيكضح(شكؿ)1/4/3ذلؾ-:
فئات األصول واإللتزامات المالية

اإلستثمارات
المحتفظ بها
حتى تاريخ
اإلستحقاق

األصول
المالية
المتاحة
للبيع

القروض
والذمم
المدينة

اإللتزامات
المالية
بالقيمة
العادلة من
خالل
الربح أو
الخسارة

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 

اإللتزامات
المالية التى
يتم قياسها
بالتكلفة
المطفأة


كيرل مجمس معايير المحاسبة الدكلية أف اإلفصاح عف كؿ فئ قياس سيساعد مستخدمى
المعمكمات المحاسبي عمى فيـ المدل الذل تؤير فيو السياسات المحاسبي عمى المبالظ المس م 

لألصكؿكاإللتزاماتالمالي ،كماأفاإلفصاحبشكؿمنىصؿعفىذهالمبالظالمصنى عمىأنيا
محتىظ بيا لممتا رة كتمؾ المحددة عند اإلعتراؼ األكلى عمى أنيا أصكؿ كالتزامات ماليو بالميم 

العادل مف خ ؿ الربح أك الخسارة سيككف مىيدا لمستخدمى المعمكمات المحاسبي حيث أف ىذا

التحديدتـحسبتمديرالمنشمة .

كيرل( ( bischof & ebert, 2014 , p. 276أفإختياراتاإلدارةعنداإلفصاحعفاألدكات

المالي بلستخداـ فئات األصكؿ كاإللتزامات المالي الكاردة بمعيار(  ) IFRS 7سيؤير عمى تمييـ
المستيمريفلممخاطرالنات عنيا .

كيرل الباحثأفىذاالتصنيؼسيساعدمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـالمخاطرالنات 
عفاألدكاتالمالي ،كلكفىناؾستفئاتلألصكؿكاإللتزاماتالمالي كماسبؽذكرىاكىذاقديؤير
بالسمبعمىفيـالمستخدميفكمفيـتمييـالمخاطركلذلؾي بتبسيطفئاتالمياسكليذايتفؽ

الباحثم ماكردبمعيار()IFRS 9بشافإختصارتصنيؼاألدكاتالمالي إلىنكعيففمطكىما
أدكاتماليو بالميم العادل ،كأدكاتماليو بالتكمى المستنىذةكذلؾإلزال التعميدممايؤيرباإلي اب
عمى فيـمستخدمى المعمكمات المحاسبي كمفيـتمييـالمخاطرالمرتبط باألدكات المالي بشكؿ

أفضؿ .
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 -:5/4/3/4أهر اإلفصاح عف األصكؿ المالية بالقيمة العادلة مف خالؿ الرب أك الخسارة عمى
مستخدمى المعمكمات المحاسبية

ألزـ المعيار المنشآت التى تحدد قرضا أك ذم مدين بالميم العادل مف خ ؿ الربح أك الخسارة
باإلفصاحعفاألتى -:

 أقصىتعرضلخطراإلئتماففىنياي الىترةالمالي  .

 ممدار تخىيؼ أي مشتمات ذات ع ق أك أدكات ممايم لذلؾ التعرض األقصى لخطر
اإلئتماف .

 ممدار التغير خ ؿ الىترة كبشكؿ تراكمى فى الميم العادل لممرض أك الذم المدين الذل
ينسبلمتغيراتفىخطراإلئتمافلألصؿالمالىالمحدد .

 ممدارالتغيرفىالميم العادل الذلحدثألي مشتماتماليو ذاتع ق أكأدكاتممايم 
خ ؿالىترةكبشكؿتراكمىمنذأفتـتحديدالمرضأكالذم المدين .

كيرل مجمس معايير المحاسبة الدكلية أف اإلفصاح عف ىذه المعمكمات سيعكد بالنى عمى
مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كيساعدىـعمىتمييـالمخاطربشكؿأفضؿ.

كيتفؽ الباحث م م مسمعاييرالمحاسب الدكلي فىأفالمتطمباتالسابم سيككفلياأيرإي ابى
عمى تمييـ مستخدمى المعمكمات المحاسبي لممخاطر النات

عف األصكؿ المالي   ،كلكف تكمف

المشكم فى كيىيو التمدير الكمى لمتغيرات فى الميم العادل لممرض أك الذم المدين الذل ينسب
لمتغيراتفىمخاطراإلئتمافمفالناحي العممي ،كىؿيتـإعتبارالتغيراتفىالميم العادل التى

ال تنسب إلى ظركؼ السكؽ عمى أنيا تنسب إلى خطر اإلئتماف ؟  ،كال دير بالذكر أف ىذه

الصعكب اتقدأيارىابعضالمست يبيفلمسكدةالعرضككافردم مسمعاييرالمحاسب الدكلي أف
ىذاالمتطمبييدؼإلىتكفيرمعمكماتحكؿالتغيراتفىمخاطراإلئتمافكأفالمنشآت ي بأف
تمدـمعمكماتبمدراإلمكافعفالتغيرفىالميم العادل لألصكؿكاإللتزماتالمالي التىتر إلى

مخاطراإلئتماف .

 -:4/4/3/4أهر اإلفصاح عف اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة مف خالؿ الرب أك الخسارة عمى
مستخدمى المعمكمات المحاسبية

ألزـالمعيارالمنشآت التىتحددإلتزاماماليابالميم العادل مفخ ؿالربحأكالخسارةباإلفصاح
عفاألتى -:

 ممدار التغير خ ؿ الىترة كبشكؿ تراكمى فى الميم العادل لإللتزاـ المالى الذل ينسب
لمتغيراتفىخطراإلئتماف .

 الىرؽبيفالميم الدفتري لإللتزاـالمالىكالمبمظالمطمكبدفعومفقبؿالمنشمةحسبالتعاقد
عنداإلستحماؽلمطرؼالدائف.
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كيرل مجمس معايير المحاسبة الدكلية أف اإلفصاح عف ىذه المعمكمات سيعكد بالنى عمى
مستخدمى المعمكمات المحاسبي كيساعدىـ عمى تمييـ المخاطر بشكؿ أفضؿ فعمى سبيؿ المياؿ
عندماتمكـالمنشمةباإلفصاحعفالىرؽبيفالميم الدفتري لإللتزاـالمالىكالمبمظالمطمكبدفعومف

قبؿالمنشمةحسبالتعاقدعنداإلستحماؽلمطرؼالدائففلفىذهالمعمكم تعدىام  دالمستخدمى
المعمكماتالمحاسبي كخاص الدائنيففلذاكافىناؾإخت ؼكبيربيفالميم العادل كمبمظالتسكي 

كيحدثذلؾبشكؿخاولإللتزماتالمالي طكيم األ ؿعندماتككفالمنشمةقدعانتمفتدىكر

كبيرفىقيمتيااإلئتماني منذإصدارىافىىىذهالحال يعتبرمبمظالتسكي ىاـ دالمدائنيف.

كيتفؽ الباحث م م مسمعاييرالمحاسب الدكلي فىأفالمتطمباتالسابم سيككفلياأيرإي ابى
عمىتمييـمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي لممخاطرالنات عفاإللتزاماتالمالي  .

 -:3/4/3/4أهر اإلفصاح عف إعادة تصنيؼ األصكؿ كاإللتزامات المالية عمى مستخدمى

المعمكمات المحاسبية

ألزـالمعيارالمنشآتالتىتمكـبلعادةتصنيؼاألصكؿكاإللتزاماتالمالي باإلفصاحعفاألتى -:
 اسبابإعادةالتصنيؼ .
 المبمظالمعادتصنيؼ.

كيرل مجمس معايير المحاسبة الدكلية أف اإلفصاح عف ىذه المعمكمات سيعكد بالنى عمى
مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كيساعدىـعمىتمييـالمخاطربشكؿأفضؿ .

كيتفؽ الباحث م م مسمعاييرالمحاسب الدكلي فىأفالمتطمباتالسابم سيككفلياأيرإي ابى
عمى تمييـ مستخدمى المعمكمات المحاسبي لممخاطر النات

عف األدكات المالي حيث إف طريم 

التصنيؼالمستخدم ستؤير عمى قياساألدكات المالي سكاءبالتكمى أك التكمى المطىمة أك الميم 

العادل ككذلؾتختمؼالمعال اتالمحاسبي بلخت ؼالتصنيؼالمستخدـمفقبؿإدارةالمنشمة،كما
أفالمعيارلـيترؾالم اؿلممنشمةبتغيرالتصنيؼكالت عبباألرقاـالمحاسبي كادارةالربححيث

ألزـالمنشآتباإلفصاحعفأسبابإعادةتصنيؼاألصكؿكاإللتزاماتالمالي .

 -:2/4/3/4أهر اإلفصاح عف إلغاء اإلعتراؼ باألصكؿ المالية عمى مستخدمى المعمكمات

المحاسبية

ألزـالمعيارالمنشآت التىتمكـبتحكيؿاألصكؿالمالي بطريم اليتمىؿ زءمفاألصكؿالمالي 
أك ميعياإللغاءاإلعتراؼباإلفصاحعفاألتى -:
 طبيع األصؿالمالىالمحكؿ .

 طبيع المخاطركالمناف الخاص بالممكي التىالزالتالمنشمةمعرض ليانتي األصؿ
المالىالمحكؿ .
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لألصؿالمالىكاإللتزاـالمرتبطبوعندماتستمرالمنشمة

 ي باإلفصاحعفالميم الدفتري
باإلعتراؼبكامؿاألصؿالمالى .

 ي باإلفصاحعفإ مالىالميم الدفتري لألصكؿالمالي ،كقيم األصكؿالتىالزالت
المنشمةتعترؼبيا،كالميم الدفتري لإللتزاماتالمرتبط بياكذلؾعندماتستمرالمنشمةفى

اإلعتراؼباألصكؿالمالي إلىمدلمشاركتياالمستمرة .

كيرل مجمس معايير المحاسبة الدكلية أف اإلفصاح عف ىذه المعمكمات سيعكد بالنى عمى
مستخدمى المعمكمات المحاسبي كيساعدىـ عمى تمييـ المخاطر بشكؿ أفضؿ .كيتفؽ الباحث م 
م مس معايير المحاسب الدكلي فى أف المتطمبات السابم سيككف ليا أير إي ابى عمى تمييـ

مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي لممخاطرالنات عفاألدكاتالمالي حيثتساعدىذهالمتطمبات
المستخدميفعمىتمييـأىمي المخاطرالمحتىظبيا،كمعرف ىؿتـنمؿالمخاطركالمناف المرتبط 

باألصؿالمالىكم إلىطرؼتخرأـالتزاؿالمنشمةمحتىظ بياأكب زءمنيا.

 -:1/4/3/4أهر اإلفصاح عف الضمانة عمى مستخدمى المعمكمات المحاسبية
فرؽالمعيارعنداإلفصاحعفالضمان بيفحالتيفىما -:

 حال الضمان التىقدمتياالمنشمةلألخريف(فمرة .)14

 حال الضمان التىأستممتياالمنشمةمفاألخريفككافمسمكحلممنشمةببيعياأكإعادةرىنيا
عندك كدتمصييرمف انبصاحبالضمان (فمرة.)15

كيكضحشكؿ()2/4/3كيؼيتـاإلفصاحعفالضمان

اإلفصاح عن الضمانة

الضمانة التى أستلمتها المنشأة من
األخرين وكان مسموح للمنشأة بيعها أو
إعادة رهنها عند وجود تقصير من جانب
صاحب الضمانة

الضمانة التى قدمتها
المنشأة لألخرين

القيمة العادلة
لألصل المالى
الذى تم رهنة
كضمان
لإللتزامات أو
اإللتزامات
المحتملة

األحكام
والشروط
المتعلقة
بالضمانة

القيمة
العادلة
للضمانة
المحتفظ
بها

القيمة العادلة ألية
ضمانة تم بيعها أو
إعادة رهنها وما إذا
كان على المنشأة
إلتزام بإعادتها

األحكام
والشروط
المتعلقة
بالضمانة


(المصدر-:مفإعدادالباحث) 
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كيرل الباحث أف متطمبات اإلفصاح عف الضمان الكاردة بالمعيار تعد كافيو لتمبي إحتيا ات
مستخدمى المعمكمات المحاسبي كتؤير بشكؿ إي ابى عمى مدل فيمـ لألصكؿ المالي المرىكن 

كالمحتىظبياكضمافكالمباع كمفيـتمييـالمخاطرالمرتبط بيـ .


 -:7/4/3/4أهر اإلفصاح عف مخصص خسائر اإلئتماف عمى مستخدمى المعمكمات المحاسبية
عندماتستخدـالمنشمةحسابمنىصؿلتس يؿخسائرإنخىاضقيم األصكؿالمالي بسببخسائر
اإلئتماف ميؿ حساب مخصو أك حساب مشاب يستخدـ لتس يؿ اإلنخىاض ال ماعى فى قيم 

األصكؿالمالي بدالمفتخىيضقيم األصكؿالمالي مباشرة،فىىذهالحال ألزـالمعيارالمنشآت
باإلفصاحعفمطابم التغيراتفىذلؾالحسابخ ؿالىترةلكؿفئ مفاألصكؿالمالي  .

كقد تـإع ـ م مس معايير المحاسب الدكلي بمف المحمميف المالييف كالمستخدميفاألخريف ي دكف

ىذهالمعمكم نافع فىتمييـمدلكىاي مخصوخسائراإلنخىاضفىالميم ليذهالمنشآتككذلؾ

عندممارن منشمةبمخرل( استنتاج رقـ  51مف أساس اإلستنتاجات المرفؽ بالمعيار ) .

كيتفؽ الباحث م رأل المحمميف المالييف فى أف ىذه المعمكم تعد نافع لمستخدمى المعمكمات
المحاسبي حيثتساعدىـفىتمييـالمخاطرالمتعمم باألصكؿالمالي  .


 -:8/4/3/4أهر اإلفصاح عف األدكات المالية المركبة ذات المشتقات الضمنية المتعددة عمى
مستخدمى المعمكمات المحاسبية

عرؼالمعيارالدكلى()IAS 32األدكاتالمالي المركب بمنياأدكاتماليوتتضمفمفك ي نظر
المصدرليامككفإلتزاـكمككفحؽممكي ،عمىسبيؿالمياؿالسندأكاألداةالمالي الممايم التى
يمكف لحامميا تحكيميا إلى أسيـ عادي لم ي المصدرة حيث تشمؿ ىذه األداة مف منظكر ال ي 

المصدرةعمىمككنيفىماإلتزاماماليا(ترتيباتعاقديالتسميـنمدأكأصكؿماليو أخرل)كأداةحؽ
ممكي (حؽإختيار يمنححامؿاألداة الحؽلىترة محددةمف الكقت فى التحكيؿإلى أسيـعادي 

لم ي المصدرة) .

كال دير بالذكر أف المعيار الدكلى (  ) IAS 32قد ألزـ المنشاة بعرض مككنى األدكات المالي 

المركب (اإللتزاـالمالى،أداةحؽالممكي )بشكؿمنىصؿفىقائم المركزالمالىكيعتبرذلؾأمرا

سي بالنسب لألدكاتالمالي المركب غيرالمشتم ،أماعندالحديثعفاألدكاتالمالي المركب 
التى ليا خصائو المشتمات الضمني المتعددة فلف األمر يصبح أكير تعميدا حيث تعتمد قيم 

المشتمات الضمني عمى بعضيا البعض لذلؾ ألزـ معيار (  ) IFRS 7المنشمة باإلفصاح عف
الخصائوالمرتبط بيذهاألداة .
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 -:9/4/3/4أهر اإلفصاح عف حالة عدـ الكفاء بالقركض المستحقة عمى مستخدمى المعمكمات

المحاسبية

ألزـالمعيارالمنشآت التىتتخمؼعفسدادالمركضالمستحم عمييافىنياي فترةإعدادالتمارير
باإلفصاحعفاألتى -:

 تىاصيؿأي حاالتعدـكفاءبالمركضالمستحم خ ؿالىترةسكاءلمبمظالمرضأكالىائدة
أكشركطالمرض .

 الميم الدفتري لممركضالمستحم التىلـيتـالكفاءبيافىنياي فترةإعدادالتمارير .

 كيؼ تعاممت المنشمة معيا أك بعبارة أخرل ىؿ قامت بتسكيتيا أـ قامت بلعادة التىاكض
بشمفشركطياقبؿإعدادالتماريرالمالي .

كيرل الباحث أفمتطمباتاإلفصاحعفحاالتعدـالكفاءبالمركضالمستحم الكاردةبالمعيارتعد
كافيو لتمبي إحتيا اتمستخدمى المعمكماتالمحاسبي حيثتكفرمعمكماتمىيدة داتمكنيـمف
تمييـ الميم اإلئتماني لممنشمة كمدل إمكاني حصكليا عمى قركض مستمبمي مما يؤدل إلى تكفير

صكرةكاضح حكؿالمخاطرالتىتتعرضلياالمنشمةكمفيـتمييـىذهالمخاطربشكؿأفضؿ .

 -:61/4/3/4أهر اإلفصاح عف بنكد اإليرادات كالمصركفات كالمكاسب كالخسائر عمى مستخدمى

المعمكمات المحاسبية

ألزـالمعيارالمنشآتباإلفصاحفىبيافالدخؿالشامؿأكاإليضاحاتالمتمم عفصافىالمكاسب

أكالخسائراالمتعمم باألتى -:

 األصكؿأكاإللتزاماتالمالي بالميم العادل مفخ ؿالربحأك الخسارةم فصؿالمحددة
عنداإلعتراؼاألكلىبالميم العادل عفالمحتىظبيالممتا رة .

 األصكؿ المالي المتاح لمبي م فصؿمبمظالمكسبأكالخسارة المعترؼ بومباشرةفى
الدخؿالشامؿاآلخرخ ؿالىترةعفالمبمظالذلتـإعادةتصنيى مفحمكؽالممكي كتـ

اإلعتراؼبوفىربحأكخسارةالىترة .

 اإلستيماراتالمحتىظبياحتىتاريخاإلستحماؽ .
 المركضكالذمـالمدين  .

 اإللتزاماتالمالي التىتـقياسيابالتكمى المطىمة .
كما ألزـ المعيار المنشآت باإلفصاح فى بياف الدخؿ الشامؿ أك اإليضاحات المتمم عف إ مالى

دخؿأكمصركؼالىائدةلألصكؿأكاإللتزاماتالمالي التىليستممدرةبالميم العادل مفخ ؿ
الربحأكالخسارة،كاي خسائرنات عفإنخىاضالميم لكؿفئ مفاألصكؿالمالي  .

كيرل مجمس معايير المحاسبة الدكلية أف متطمبات اإلفصاح عف بنكد اإليرادات كالمصركفات
كالمكاسب كالخسائر الكاردة بالمعيارتكفرمعمكمات مىيدة لمستخدمى المعمكمات المحاسبي حيث
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تمكنيـمففيـاألداءالمالىلألدكاتالمالي لممنشمةبناءعمىأسسالمياسالمختمى الكاردةبمعيار

المحاسب الدكلى( ( )IAS 39استنتاج رقـ  44مف أساس اإلستنتاجات المرفؽ بالمعيار ) .

كيتفؽ الباحث م م مس معايير المحاسب الدكلي فى أف المتطمبات السابم ستنعكس باإلي اب
عمىمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي حيثتمكنيـمففيـاألداءالماليلىئاتاألصكؿكاإللتزمات
المالي  المختمى كمفيـتمييـالمخاطرالمرتبط بيـبصكرةأفضؿ،كماتمكنيـمفإ راءالممارنات
بيفالمنشآتالمختمى  .


 -:66/4/3/4أهر اإلفصاح عف القيمة العادلة عمى مستخدمى المعمكمات المحاسبية
تعدمعمكماتالميم العادل بالغ األىمي لمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي لذلؾإىتـم مسمعايير

المحاسب الدكلي بيا كأفردليا  6فمراتكامم حيثتناكليافى الىمرات(  25إلى  ،) 37كعند
تحميؿىذهالىمراتن دأفاألدكاتالمالي ممسم إلىي ي أنكاعكلكؿنكعمنيامتطمباتمعين يتـ

اإلفصاحعنياعمىالنحكالمبيفبشكؿ(-:)3/4/3
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األدوات المالية
المتداولة فى سوق نشط

القيمة العادلة لكل فئة
من فئات األصول
واإللتزامات المالية
( فقرة ) 26 ، 25

ما إذا كانت القيمة
العادلة حددت كليا أو
جزئيا مباشرة
بالرجوع إلى
عروض األسعار
المنشورة فى سوق
نشط
(فقرة  27ب)

الحاالت التى ال يتم
اإلفصاح فيها عن القيمة
العادلة ولكن يتم
اإلفصاح عن معلومات
تمكن المستخدمين من
تقديرها

األدوات المالية ؼير
المتداولة فى سوق نشط
ما إذا كانت القيمة
العادلة حددت كليا
أو جزئيا بإستخدام
أسلوب تقييم مبنى
على إفتراضات ال
تدعمها أسعار من
معامالت السوق
الحالية
( فقرة  27ج)
أسلوب التقييم المستخدم
فى تحديد القيمة العادلة
( فقرة  27أ )
اإلفتراضات
المطبقة عند تحديد
القيمة العادلة
( فقرة  27أ )
إجمالى التؽير فى القيمة
العادلة المعترؾ بها فى
الربح أو الخسارة نتيجة
إستخدام أسلوب تقييم
( فقرة ) 28

إإلستثمار فى أدوات
حقوق ملكية ليس لها
سعر معروض فى
سوق نشط
( فقرة ) 30 ، 29
المشتقات المرتبطة
بأدوات حقوق ملكية
ليس لها سوق نشط
( فقرة ) 30 ، 29
العقود التى تحتوى
على خاصية مشاركة
إختيارية وال يمكن
قياس القيمة العادلة
لهذه الخاصية بشكل
موثوق به
( فقرة ) 30 ، 29


(المصدر-:مفإعدادالباحث) 

عندتحميؿمتطمباتاإلفصاحعفالميم العادل لألدكاتالمالي ن دمايمى -:
 بالنسب لألدكات المالي المتداكل فى سكؽ نشط ال يك د أل مشكم حيث يحددىا السكؽ
كمف يـ ال يك د أل نكع مف التمدير لمستخدمى المعمكمات المحاسبي  ،كقد كفر المعيار

معمكماتعفالميم العادل لكؿفئ مففئاتاألصكؿكاإللتزاماتالمالي تمكفالمستخدميف
مف الر كع ليا إل راء الممارنات بيف األدكات المالي التى ليا نىس الخصائو ،كما
تساعدىـفىتمييـأداءإدارةالمنشمةالمتعمؽباألدكاتالمالي  .
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 بالنسب لألدكات المالي غير المتدكل فى سكؽ نشط تكمف المشكم حيث يتـ تمديرىا
بلستخداـأحدأساليبتمييـمعتمدةعمىإفتراضاتشخصي مفقبؿإدارةالمنشمةمماي عؿ

ىذهالميم العادل الممدرةبمسمكبتمييـأقؿمكيكقي مفالمحددةعفطريؽالسكؽ،األمر

الذل يتطمب مف مستخدمى المعمكمات المحاسبي التحمؽ مف اإلفتراضات المبنى عمييا

أسمكب التمييـ كذلؾ لمحكـ عمى مدل المكيكقي بالميم العادل المىصح عنيا لذلؾ يمزـ

المعيار المنشآت التى تستخدـ أساليب تمييـ لتمدير الميم العادل باإلفصاح عف أسمكب
التمييـكاإلفتراضاتالمبنىعمييا .

 بالنسب لألدكاتالمالي غيرالمتداكل فىسكؽنشطكيصعبتمديرقيم عادل ليابشكؿ
مكيكؽبوفمدألزـالمعيارالمنشآت بتكفيرمعمكماتتمكفمسػخدمىالمعمكماتالمحاسبي 
مفتمديرالميم العادل ميؿكصؼاألدكاتالمالي ،قيمتياالدفتري ،كتكضيحأسباب عدـ

إمكاني قياس قيمتيا العادل بشكؿ مكيكؽ بو ،كمعمكمات حكؿ سكؽ األدكات المالي ،
كمعمكماتحكؿماإذاكانتالمنشمةتنكلالتصرؼفىىذهاألدكات أـالككيؼستتصرؼ

فييا .

كيرل الباحث أف متطمبات اإلفصاح عف الميم العادل لألدكات المالي الكاردة بالمعيار تكفر
معمكماتمىيدةكضركري لمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي حيثتمكنيـمفتمييـأداءالمنشمةكتمييـ
المخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي بصكرةأفضؿ.

 -:3/3/4أهر اإلفصاح عف طبيعة كمدل المخاطر الناتجة عف األدكات المالية عمى مستخدمى

المعمكمات المحاسبية

تتعرض المنشآت التى تتعامؿ فى األدكات المالي لمكيير مف المخاطر لذلؾ يحتاج مستخدمى
المعمكماتالمحاسبي إلىمعمكماتتمكنيـمفتمييـتمؾالمخاطربصكرةأفضؿ،كتبعالذلؾأىتـ

م مس معايير المحاسب الدكلي بالمخاطر حيث ألزـ المنشآت باإلفصاح عف معمكمات تتيح
لممستخدميف تمييـ طبيع كمدل المخاطر النات

عف إستخداـ األدكات المالي أيناء السن المالي 

كعندإعدادالتماريرالمالي ،ككيىيوإدارةالمنشمةليذهالمخاطر.

لمد عمـ م مس معايير المحاسب الدكلي ( استنتاج رقـ  31مف أساس اإلستنتاجات المرفؽ

بالمعيار ) أف مستخدمى المعمكمات المحاسبي يمدركف المعمكمات المتعمم بالمخاطر النات

عف

إستخداـاألدكات المالي ميؿمخاطراإلئتمافكمخاطر السيكل كمخاطر السكؽ التى تتعرضليا

ا لمنشمةكاألساليبالمستخدم لتحديدكقياسكمتابع كمراقب ىذهالمخاطر،كبناءعمىذلؾقرر
الم مسطمباإلفصاحعفىذهالمعمكمات،كماقررالمكازن بيفىدفيف -:

 ي ب أف تطبؽ متطمبات يابت عمى  مي المنشآت بحيث يتسمـ المستخدميف معمكمات
ممارن حكؿالمخاطرالتىتتعرضلياالمنشمة .
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 ي بأفتعتمداإلفصاحاتالممدم عمىمدلإستخداـالمنشمةلألدكاتالمالي كالمدلالذل

تتحمؿ بو المخاطر المرتبط بيا  ،فالمنشمة ذات األدكات المالي العديدة كالمخاطر ذات

الع ق ي بأفتمدـمزيدامفاإلفصاحإليصاؿىذهالمخاطرلممستخدميف،كعمىالعكس

مفذلؾفالمنشمةذاتاألدكاتالمالي المميم كالمخاطرذاتالع ق يمكنياتمديـإفصاحات
أقؿشمكال.

كيكد الباحث أف يشير إلى أف مكق اإلفصاح عف المخاطر النات

عف التعامؿ فى األدكات

المالي  قدأيار دالكبيرابيفالمست يبيفلمسكدةالعرضالخاص بالمعيارحيثيرلالبعض
انوي باإلفصاحعفىذهالمعمكماتخارجالبياناتالمالي سكاءفىتمريراإلدارةأكفىتمرير

مخاطرةليس زءامفالبياناتالمالي لألسبابالتاليو -:

 التحمؽمفىذهالمعمكماتسيككفام ارصعباكمكمىا .
 تختمؼ ىذه المعمكمات عف المعمكمات الكاردة بشكؿ عاـ فى البيانات المالي ألنيا

شخصي كخاص بالمستمبؿكمبني عمىتمديراإلدارةممايىمدىذهالمعمكماتخصائو

المابمي لمممارن كالتمييؿالصحيحكاالكتماؿ .

كيرلأخريفضركرةاإلفصاحعفىذهالمعمكماتك زءمفالبياناتالمالي  .

كقد تكصؿ م مس معايير المحاسب الدكلي إلى أف ىذه المعمكمات ي ب أف تككف  زءا مف

البياناتالمالي حيثيكفرالمزيدمفالشىافيولمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي ( استنتاجى 34

 32 ،مف أساس اإلستنتاجات المرفؽ بالمعيار ).

كيتفؽ الباحث م م مسمعاييرالمحاسب الدكلي فىأنوي باإلفصاحعفالمخاطرالنات 
عف األدكات المالي ك زء مف البيانات المالي حيث تىمد التمارير المالي مصداقيتيا كتصبح

مضمم إذالـيتكافربياتمؾالمعمكمات .

كقدتناكؿالمعيارىذاالمكضكعفىالىمراتمف31إلى42عمىالنحكالتالى -:
 كيىيواإلفصاحالنكعىعفالمخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي (فمرة .)33

 كيىيواإلفصاحالكمىعفالمخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي (فمرتى .)35،34

 كيىيواإلفصاحعفمخاطراإلئتمافالمرتبط باألدكاتالمالي (الىمرات .)38،37،36
 كيىيواإلفصاحعفمخاطرالسيكل المرتبط باألدكاتالمالي (فمرة.)39

 كيىيواإلفصاحعفمخاطرالسكؽالمرتبط باألدكاتالمالي (الىمرات.)42،41،47
كيكضح ( شكؿ  4/4/3عناصر إطار اإلفصاح عف المخاطر المرتبط باألدكات المالي طبما

لممعيار) 
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مخاطرالسعر األخرى
السداد المبكر
أسعار السلع األساسية
أسعار حقوق الملكية
مخاطر الصرؾ
األجنبى

مخاطر معدل الفائدة

إفصاح وصفى
إفصاح كمى

مخاطر السوق
تحليل الحساسية لكل
نوع من مخاطر
السوق

مخاطر السيولة
تحليل اإلستحقاق
لإللتزامات المالية

المخاطر الناتجة عن
األدوات المالية

مخاطراإلئتمان
جودة اإلئتمان
الضمانة
أداء القروض
المصدر( )Pucci & Tutino , 2013 , pg. 412



-:6/3/3/4أهػػػر اإلفصػػػاح الكصػػػفى عػػػف المخػػػاطر المرتبطػػػة بػػػاألدكات الماليػػػة عمػػػى مسػػػتخدمى

المعمكمات المحاسبية

ألزـالمعيارالمنشآت التىتتعامؿفىاألدكاتالمالي باإلفصاحلكؿنكعمفالمخاطرالنات عنيا
عمايمى -:

 حاالتتعرضالمنشمةلممخاطرككيىيو نشمتيا،كمفالممكفأفتصؼالمعمكماتحكؿ
التعرض لممخاطر ك مفإ مالى كصافى المخاطر المحكل كعمميات تخىيؼ المخاطر

األخرل .

 سياساتكأساليبالمنشمةلمبكؿكقياسكمتابع كمراقب المخاطركالتىيمكفأفتشمؿما
يمى-:

 نطاؽكطبيع أنظم إعدادالتماريرحكؿالمخاطر .

 سياساتالمنشمةالخاص بالتحكطأكتخىيؼالمخاطر .

 أساليباإلدارةلمتابع الىاعميوالمستمرةليذهالتحكطاتأكأدكاتالتخىيؼ .
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 سياساتكا راءاتالمنشمةلت نبالتركيزاتالزائدةلممخاطر .

 التغيراتالتىحديتفىالبنديفالسابميفممارن بالىترةالسابم كاإلفصاحعفأسبابالتغير
لمعرف ما إذا كانت ىذه التغيرات حديت نتي

طريم إدارةىذاالتعرض.

التعرض لممخاطر أك نتي

التغيرات فى

كيرل الباحث أفمتطمباتاإلفصاحالنكعىعفالمخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي الكاردةبالمعيار
تكفرمعمكماتمىيدةكضركري لمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي حيثتمكنيـمفتمييـأداءالمنشمة

كتمييـ المخاطر المرتبط باألدكات المالي بصكرة أفضؿ كخاص إذا كفرت معمكمات تكضح

لممستخدميف الع ق بيف األدكات المالي التى يمكف أف تؤير عمى مبمظ أك تكقيت أك الشؾ فى
التدفماتالنمدي المستمبمي لممنشمةكمدلتغيرالتعرضلممخاطرالنات عفاألدكاتالمالي ليذه

الع ق  .


 -:5/3/3/4أهر اإلفصاح الكمى عف المخاطر المرتبطة باألدكات المالية عمى مستخدمى

المعمكمات المحاسبية

يكضح(شكؿ 5/4/3كيىيو اإلفصاحالكمىعفالمخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي )حيثالزـ

المعيارالمنشآت التىتتعامؿفىاألدكاتالمالي باإلفصاحالكمىعفالعناصرالتاليو لكؿنكعمف
المخاطر .
اإلفصاح الكمى عن المخاطر
المرتبطة باألدوات المالية

ملخص للبيانات
الكمية حول
تعرضها لتلك
المخاطر فى
نهاية فترة
إعداد التقارير

اإلفصاح عن
مخاطر اإلئتمان
والسيولة
والسوق مالم
تكن المخاطرة
ؼير هامة نسبيا

حاالت تركيز
المخاطر إذا لم
تكن ظاهرة فى
البندين السابقين

إفصاحات إضافية
عندما ال تمثل
المعلومات الكمية فى
نهاية فترة إعداد
التقارير تعرض المنشأة
للمخاطر خالل الفترة

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 



عندتحميؿمتطمباتاإلفصاحالكمىعفالمخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي ن دمايمى -:

 تكصؿم مسمعاييرالمحاسب الدكلي ( استنتاج رقـ  37مف أساس اإلستنتاجات المرفؽ

بالمعيار ) إلىأنوي بأفيتـاإلفصاحعفممخوالبياناتالكمي حكؿتعرضالمنشمة
لتمؾ المخاطر فى نياي فترة إعداد التمارير بناء عمى المعمكمات المتكفرة داخميا لمكظىى
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ةأكالمسئكؿالتنىيذلالرئيسلممنشمة–

اإلدارةالرئيسيف– عمىسبيؿالمياؿم مساإلدار
كىذااألسمكبيحمؽالمزاياالتاليو -:

 يكفرفيمامتعمماكمىيدالمكيىيوالتىتنظربياالمنشمةلممخاطركتديرىا .

 ينتج عنو معمكمات ليا قيم تنبؤي أكبر مف المعمكمات المبني عمى إفتراضات
كأساليبالتستخدميااإلدارة .

 أكيرفاعميوبالنسب لمتمقمـم التغيراتفىإدارةالمخاطركأساليباإلدارةكالتطكرات
فىالبيئ الخار ي  .

 يحمؽ مزايا عممي لمعدل البيانات المالي حيث يتيح ليـ إستخداـ البيانات التى
يستخدمكنيافىإدارةالمخاطر .

 يتىؽىذااألسمكبم األسمكبالمستخدـفىمعيارالتمريرالمالىالدكلى IFRS
))8بعنكافالمطاعاتالتشغيمي .

 كمايتطمب المعياراإلفصاحعفالبياناتالكمي حكؿتركيزاتالمخاطر،كتن ـتركيزات
المخاطرمفاألدكاتالمالي التىلياخصائومشابي كتتميربشكؿممايؿبالتغيراتفى
ل،كيتطمبتحديدتركيزاتالمخاطرالحكـالشخصى

الظركؼاإلقتصادي كالظركؼاألخر

م األخذفىاإلعتبارظركؼالمنشمة،كيشمؿاإلفصاحعفتركيزاتالمخاطرمايمى-:
 كصؼلكيىيوتحديداإلدارةلحاالتتركيزالمخاطر .

 كصؼلمخاصي المشترك التىتحددكؿتركيزعمىسبيؿالمياؿال ي المناظرةأك
المنطم ال غ ارفيوأكالعمم أكالسكؽ .

 ممدار التعرض لممخاطر المرتبط بكاف األدكات المالي التى تتشارؾ فى تمؾ
الخاصي .

 كقدعرض( إرشاد رقـ  68مف إرشادات التنفيذ المرفقة بالمعيار ) لم مكع مفاألميم 
لتكضيحكيؼتنشمتركيزاتالمخاطركذلؾكمايمى -:

 قدتنشمتركيزاتمخاطراإلئتمافمفقطاعاتالصناع إذاكانتاألطراؼالممايم 
لممنشمة مركزة فى قطاع صناع كاحد  ،أك التكزي ال غرافى إذا كانت األطراؼ

الممايم لممنشمةمركزةفىسكؽ غرافىكاحد .

 قدتنشمتركيزاتمخاطرالسيكل مفشركطتسديداإللتزاماتالمالي ،أكمصادر
تسيي تاإلقتراض،أكاإلعتمادعمىسكؽمعيفلكىتحمؽفيوأصكؿسائم  .

 قدتنشمتركيزاتمخاطرالصرؼاأل نبىإذاكانتلممنشمةصافىمركزمىتكحىاـ
فىعمم كاحدةأكإ مالىصافىمراكزمىتكح مفعدةعم تتميؿألفتتحرؾ

م بعضيا.
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 كما يتطمب المعيارإفصاحات إضافيو عفالمخاطر كذلؾ عندما تككف المعمكماتالكمي 
فى نياي فترة إعداد التمارير ال تميؿ تعرض المنشمة لممخاطرة خ ؿ الىترة  ،كلتمبي ىذا

المتطمب مف الممكف أف تىصح المنشمة عف أعمى كأدنى كمتكسط مبمظ المخاطرة التى

تعرضت ليا خ ؿ الىترة  ،فعمى سبيؿ المياؿ إذا كانت المنشمة عادة تعرض كبير لعمم 
م عين كلكففىنياي الىترةيخؼىذاالكض فلنويمكفلممنشمةأفتىصحعفرسـبيانى
يكضحالتعرضفىأكقاتمختمى خ ؿالىترةأكاإلفصاحعفأعمىكأدنىكمتكسطمبمظ

المخاطرة( إرشاد رقـ  51مف إرشادات التنفيذ المرفقة بالمعيار ).

كيرل الباحث أفمتطمباتاإلفصاحالكمىعفالمخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي الكاردةبالمعيار
تكفرمعمكماتمىيدةكضركري لمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي حيثتمكنيـمفتمييـأداءالمنشمة
كتمييـالمخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي بصكرةأفضؿ .


 -:4/3/3/4أهراإلفصاح عف مخاطر اإل ئتماف عمى مستخدمى المعمكمات المحاسبية
فرؽالمعيارعنداإلفصاحعفمخاطراإلئتمافبيفي ي حاالتىى -:
 حال األدكاتالمالي (فمرة.)36

 حال األصكؿالمالي التىإنمضىتاريخإستحماقياأكإنخىضتقيمتيا(فمرة .)37
 حال الممتمكاتالمرىكن كضمافكالتعزيزاتاإلئتماني األخرلالمتحصؿعمييا(فمرة.)38

كيكضح(شكؿ6/4/3متطمباتاإلفصاحعفمخاطراإلئتماف)
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فئات األدوات المالية

المبلػ الذى يمثل أقصى درجة
تعرض لمخاطرة اإلئتمان فى
تاريخ إعداد التقارير بدون
األخذ فى اإلعتبار أى ضمان
محتفظ به أو أى تعزيزات
إئتمانية متحصل عليها.
وصؾ للممتلكات المحتفظ بها
كضمان والتعزيرات اإلئتمانية
المتحصل عليها فيما يتعلق
بالمبلػ المفصح عنه فى البند
السابق.
معلومات حول الجودة اإلئتمانية
لألصول المالية التى لم تنقضى
فترة إستحقاقها ولم تنخفض
قيمتها.
القيمة الدفترية لألصول المالية
التى سيتنقضى فترة إستحقاقها
أو تنخفض قيمتها وقد أعيد
التفاوض بشأن شروطها

فئات األصول المالية
التى أنقضى تاريخ
إستحقاقها أو إنخفضت
قيمتها

تحليل أعمار
األصول المالية التى
أنقضى تاريخ
إستحقاقها فى نهاية
فترة إعداد التقارير
ولكن لم تنخفض
قيمتها.

تحليل األصول المالية
التى حددت فرديا أنها
إنخفضت قيمتها ،
واإلفصاح عن العوامل
التى أخذتها المنشأة فى
اإلعتبار عند تحديد أنها
إنخفضت قيمتها.

الممتلكات المرهونة
كضمان والتعزيزات
اإلئتمانية األخرى
المتحصل عليها

طبيعة األصول التى
تم الحصول عليها
وقيمتها الدفترية.
عندما ال تكون
األصول قابلة
للتحويل بسهولة
لنقدية يتم اإلفصاح
عن سياساتها
الخاصة بالتصرؾ
بهذه األصول أو
بإستخدامها فى
عملياتها.

وصؾ للمتلكات المحتفظ
بها كضمان والتعزيزات
اإلئتمانية المتحصل عليها
بالنسبة للمبالػ التى تم
اإلفصاح عنها فى البندين
السابقين.

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 

كيرل الباحث أف متطمبات اإلفصاح عف مخاطر اإلئتماف الكاردة بالمعيار تكفر معمكمات مىيدة
كضركري لمستخدمى المعمكمات المحاسبي حيث تزكدىـ بمعمكمات عف الحد األقصى لتعرض
المنشمة لمخاطر اإلئتماف  ،كالضمانات كالتعزيرات التى تمتمكيا المنشمة  ،كاألصكؿ المالي التى

إنخىضتقيمتيا أكإنمضى تاريخإستحماقياممايض أماـمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي صكرة
شامم حكؿمدلتعرضالمنشمةلمخاطراإلئتماف .

 -:3/3/3/4أهر اإلفصاح عف مخاطر السيكلة عمى مستخدمى المعمكمات المحاسبية
ألزـالمعيارالمنشآت التىتتعامؿفىاألدكاتالمالي باإلفصاحعفمخاطر السيكل كمايكضحيا

(شكؿ )7/4/3
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اإلفصاح عن مخاطر السيولة

وصؾ لكيفية إدارة المنشأة
لمخاطر السيولة المطبقة فى البند
السابق.

تحليل لإلستحقاق المتعلق باإللتزامات
المالية يوضح اإلستحقاقات التعاقدية
المتبقية.

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 

عندتحميؿمتطمباتاإلفصاحعفمخاطرالسيكل ن دمايمى -:

 أشارت إرشادات التطبيؽ الممحم بالمعيار إلى أنو عند إعداد تحميؿ اإلستحماؽ التعاقدل
ي ب عمى المنشمة إستخداـ حكميا لتحديد عدد مناسب مف الىترات الزمني  ،فعمى سبيؿ

المياؿيمكفأفتحددالمنشمةأفالىتراتالزمني التاليومناسب  -:
 مااليزيدعفشيركاحد .

 أكيرمفشيركمااليزيدعفي ي شيكر .
 اكيرمفي ي شيكركمااليزيدعفسن كاحدة .
 أكيرمفسن كمااليزيدعفخمسسنكات .

 كماأشارتإرشاداتالتطبيؽالممحم بالمعيارإلىأفالمبالظالتىيتـاإلفصاحعنيافى
تحميؿاإلستحماؽىىالتدفماتالنمدي غيرالمخصكم التعاقدي عمىسبيؿالمياؿ -:
 إ مالىإلتزاماتالتا يرالتمكيمى(قبؿخصـرسكـالتمكيؿ) .

 األسعارالمحددةفىاإلتىاقياتاأل م لشراءأصكؿماليوممابؿنمد .

 صافى مبالظ ممايضات سعر الىائدة العائـ كسعر الىائدة اليابت التى يتـ تبادؿ
صافىالتدفماتالنمدي ليا .

 المبالظ التعاقدي التى سيتـ تبادليا فى أداة ماليو مشتم كالتى يتـ ممابميا تبادؿ
إ مالىالتدفماتالنمدي  .

 إ مالىإلتزاماتالمركض .

 كما يتطمب المعيار مف المنشمة تكضيح كيىيو إدارتيا لمخاطر السيكل الذاتي فى تحميؿ
اإلستحماؽلإللتزاماتالمالي التعاقدي المتبمي ،كيمكفلممنشمةتحميؽذلؾمفخ ؿإتباع
األتىعمىسبيؿالمياؿالالحصر -:
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 تحتىظ بمصكؿ ماليو يك د ليا سكؽ  اىز كالتى تعتبر قابم لمبي بسيكل لتمبي 
إحتيا اتالسيكل  .

 تحتىظبمصكؿماليو  اليك دلياسكؽ اىز،كلكفيتكق أفتكلدتدفماتنمدي 
كاردةتككفمتكفرةلتمبي إحتيا اتالسيكل .

 تحتىظبكدائ فىالبنكؾلتمبي إحتيا اتالسيكل  .
 تكفيرمصادرتمكيؿمتنكع .

كيرل الباحث أف متطمبات اإلفصاح عف مخاطر السيكل الكاردة بالمعيار تكفر معمكمات مىيدة
كضركري لمستخدمى المعمكمات المحاسبي حيث تكفر ليـ معمكمات تمكنيـ مف تمييـ مدل قدرة
المنشمةعمىالكفاءبللتزاماتيا،ككيىيو إدارةالمنشمةلمخاطرالسيكل ،كمدلتعرضالمنشمةلمعسر

المالى .

 -:2/3/3/4أهر اإلفصاح عف مخاطر السكؽ عمى مستخدمى المعمكمات المحاسبية
ألزـالمعيارالمنشآت باإلفصاحعفمخاطرالسكؽالمرتبط باألدكاتالمالي عفطريؽإستخداـ
تحميؿالحساسي ،كقدعرضالمعيارطريمتيفلإلفصاحعفتحميؿالحساسي ىما -:
 تحميؿالحساسي المبنىعمىكؿنكعمفمخاطرالسكؽ(فمرة .)47

 تحميؿالحساسي المبنىعمىأساسالميم المعرض لممخاطر(فمرة.)41

كيكضح(شكؿ8/4/3متطمباتاإلفصاحعفمخاطرالسكؽبلستخداـتحميؿالحساسي ) 

الطريقة األولى ( فقرة ) 40
تحليل الحساسية لكل نوع من مخاطر السوق
التى تتعرض لها المنشأة فى نهاية فترة إعداد
التقارير ،وبيان كيؾ أن الربح أو الخسارة
وحقوق الملكية كانت ستتأثر بسبب التؽيرات فى
متؽير المخاطرة ذوالعالقة التى هى محتملة
الحدوث فى ذلك التاريخ.
األساليب واإلفتراضات المستخدمة فى إعداد
تحليل الحساسية.
التؽيرات عن الفترة السابقة فى األساليب
واإلفتراضات المستخدمة وأسباب هذه
التؽيرات.

الطريقة الثانية (فقرة ) 41
تقديم توضيح للطريقة
المستخدمة فى إعداد تحليل
الحساسية والمقاييس
واإلفتراضات الرئيسية التى
ترتكز عليها البيانات
المقدمة.

توضيح هدؾ الطريقة
المستخدمة والتحديات التى قد
تنجم عن المعلومات التى ال
تعكس بشكل كامل القيمة
العادلة لألصول واإللتزامات
ذات العالقة.

(المصدر-:مفإعدادالباحث) 
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عندتحميؿمتطمباتاإلفصاحعفمخاطرالسكؽن دمايمى -:

 قرر م مسمعاييرالمحاسب الدكلي ( استنتاج رقـ  29مف أساس اإلستنتاجات المرفؽ

بالمعيار ) طمباإلفصاحعفتحميؿالحساسي لكؿنكعمفمخاطرةالسكؽ(فمرة) 47

لألسبابالتاليو -:
 تمكيدالمستخدميفعمىاألىمي الكبيرةلتحميؿالحساسي  .

 يمكف اإلفصاحعف تحميؿالحساسي ل مي أنكاعمخاطر السكؽكمف قبؿ  مي 
المنشآت،كىكنسبيايسيؿفيموكحسابو .

 مناسبل مي المنشآت–بمافىذلؾالمنشآتغيرالمالي –التىلياأدكاتماليو
،كىكمدعـبلفصاحاتعفكيىيوإدارةالمنشمةلممخاطركبالتالىفلفىذااإلفصاح

أكيربساط  كم ءم مفاألساليباألخرل.

 يتطمب الطريم األكلى لإلفصاح عف مخاطر السكؽ ( فمرة  ) 47اإلفصاح عف تحميؿ
الحساسي لكؿ نكعمفمخاطر السكؽ التى تتعرضليا المنشمة ،كىناؾ ي ي أنكاع مف

مخاطر السكؽ كىى مخاطر سعر الىائدة  كمخاطر تغير سعر الصرؼ كمخاطر األسعار
األخرل  ،كمف الممكف أف تشمؿ مخاطر األسعار األخرل مخاطر سعر السم كمخاطر

الدف المسبؽ كمخاطر أسعار أدكات حمكؽ الممكي  ،كقد كضح ( إرشاد رقـ  51مف

إرشادات التنفيذ المرفقة بالمعيار ) متغيرات المخاطرة الخاص باإلفصاح عف مخاطر

السكؽفيمايمىدكفأفتككفممتصرةعمىذلؾ -:
 منحنىالعائدألسعارالىائدةفىالسكؽ .
 أسعارالصرؼاأل نبى .

 أسعارأدكاتحمكؽالممكي  .
 أسعارالسكؽلمسم .

كيعداإلفصاحعفالمماييسالكمي لمخاطرالسكؽبلستخداـالميم المعرض لممخاطرعمىسبيؿ

المياؿ مىيدا لمستخدمى المعمكمات المحاسبي إذا تـ تكضيح كيؼ تـ حسابو  ،كماىى إ راءات

المنشمةإلدارةىذهالمخاطر(  .)Perignon & Smith, 2010, P.363

كيرل الباحث أف متطمبات اإلفصاح عف مخاطر السكؽ الكاردة بالمعيار تكفر معمكمات مىيدة
كضركري لمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي حيثتكفرليـمعمكماتتمكنيـمفتمييـمدلتعرض

المنشمةلمخاطرالسكؽ،ككيىيوإدارةالمنشمةليذهالمخاطر .
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خالصة الفصؿ 
تناكؿ ىذا الىصؿ تحميؿ معايير األدكات المالي الدكلي سكاء المتعمم باإلعتراؼ أك المياس أك
العرضأكاإلفصاحلتحديدماإذاكانتىذهالمعاييرتساعدمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي فى

تمييـ مخاطر المنشمة النات

عف التعامؿ فى األدكات المالي أـ ال كتحديد إلى أل مدل تساعد

معاييراألدكاتالمالي مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

فىضكءطبيع مشكم البحثكتحميمالميدؼمنو،فمدقاـالباحثبتمسيـالىصؿإلىأرب مباحث

عمىالنحكالتالى -:

تناكؿ المبحث األكؿنظرةعام حكؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كمعاييرالمحاسب عف
األدكاتالمالي كقدقاـالباحثبتناكؿالعناصرالتالي  -:

 -1مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كاحتيا اتيـمفالمعمكماتالمحاسبي .
 -2مىيكـاألدكاتالمالي فىالىكرالمحاسبى.

 -3المخاطرالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي .
 -4معاييرالمحاسب المتعمم باألدكاتالمالي  .

تناكؿ المبحث الهانى دكرمعيارالمحاسب الدكلى) )IFRS 9 , IAS 39بعنكافاألدكاتالمالي 
اإلعتراؼكالمياسفىمساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـ مخاطرالمنشمة ،كقدقاـ

الباحثبتحميؿكؿمفمعيارالمحاسب الدكلى IAS 39كمعيارالتمريرالمالىالدكلى،IFRS 9
حيثقاـالباحثبتحميؿمعيار()IAS 39مفخ ؿتناكؿالعناصرالتالي  -:
 تحميؿالكض المائـقبؿإصدارالمعيار

 إصدارالمعياركالتعدي تالتىتمتعمي حيثالحظالباحثمفخ ؿعرضالتعدي ت
التىتمتعمىالمعيارأفالمعياراليتسـباليباتبؿيتغيربلستمرارلدر أفالمعياريتـ

تعديم فى عاـ كاحد ي ث مرات (  )2778 & 2775كذلؾ لكى يتكافؽ م التغيرات
المستمرة فى األدكات المالي التى ال يتكقؼ مبتكركىا عف طرح المزيد منيا ،كلمعال 
المشاكؿ التى تكا

المحاسبي  .

التطبيؽ العممى لممعيار كذلؾ لتعظيـ منىع مستخدمى المعمكمات

 قكاعداإلعتراؼكالغاءاإلعتراؼباألدكاتالمالي الكاردةبالمعياركدكرىافىخدم مستخدمى
المعمكمات المحاسبي حيث قاـ المعيار بكض م مكع مف المكاعد كاألسس كالشركط
لإلعتراؼ أك عدـ اإلعتراؼ باألدكات المالي فى التمارير المالي لممنشآت مف خ ؿ تبنى
مىاىيـ المخاطر كالمناف كالسيطرة ،كلـ يترؾ المعيار حري لممنشآت تمكنيا مف عدـ

اإلعتراؼباألدكاتالمالي فىالتماريرالمالي لياكماىكالحاؿقبؿإصدار المعيارحيث
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كانتالمنشآتالتعترؼباألدكاتالمالي فىالتماريرالمالي أكتعترؼب زءضئيؿمنيا،

كيرل الباحث أفىذهالمكاعدتساىـبشكؿكبيرفىخدم مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي 

حيثتمكنيـمفمعرف األدكاتالمالي التىتتعامؿفيياالمنشمةبطريم سميم ،األمرالذل
ينعكسباإلي ابعمى كدةالتماريرالمالي كمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

 أسس قياس األدكات المالي الكاردة بالمعيار كدكرىا فى خدم مستخدمى المعمكمات
المحاسبي حيثتناكؿالباحثأسسالمياسالكاردةبالمعياركتبيفمنياتك م مسمعايير

المحاسب الدكلي نحكإستخداـالميم العادل فىالمياسالمحاسبىلألدكاتالمالي كلذلؾقاـ

الباحثبتناكؿمىيكـالميم العادل فىالىكرالمحاسبىكاعتباراتقياسياكمشاكؿالتطبيؽ
النات عفإستخداميافىالمياسالمحاسبىكمزاياإستخدامياكاإلنتماداتالمك يوليا .

كماقاـالباحثفىىذاالمبحث بتحميؿمعيارالتمريرالمالىالدكلى) ) IFRS 9مفخ ؿتناكؿ
العناصرالتالي -:

 أسباب إصدار المعيار حيث صدر ىذا المعيار فى نكفمبر  2779ليحؿ محؿ معيار
()IAS 39بشكؿكامؿفىيناير.2718

 أك و اإلخت ؼبيفمعيار( ) IFRS 9كمعيار() IAS 39حيثتبيفمفخ ؿعرض
أسسقياساألدكاتالمالي فىظؿمعيار() IFRS 9أنولـيعدىناؾإالنكعيففمط
عند تصنيؼ األدكات المالي كىما أدكات مالي بالميم العادل ( األساس) كأدكات مالي 

بالتكمى المستنىدةممايؤدلإلىتبسيطالممارساتالمحاسبي المتعمم باألدكاتالمالي كالتى
كافيشكبياتعميداتكييرةفىظؿمعيار() IAS 39بناءعمىالشكاكلالتىكصمتإلى
م مسمعاييرالمحاسب الدكلي مفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي ،كمايتضحمدلإت اه

م مس معايير المحاسب الدكلي لتطبيؽ الميم العادل بشكؿ كاس  ،كما يمكف المكؿ بمف
معيار()IFRS 9يساىـفىتحسيفقدرةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىفيـإعداد
التمارير المالي لألدكات المالي مف خ ؿ تمميؿ عدد فئات التصنيؼ كتكفير مبرر أكير

كضكحا لممياس كتطبيؽ منيج إنخىاض قيم كاحد عمى كاف األصكؿ المالي لتحؿ محؿ

مناىجإنخىاضالميم المختمى ذاتفئاتالتصنيؼالمتعددةالكاردةبمعيار( .)IAS 39

تناكؿ المبحث الهالث دكر معيار المحاسب الدكلى  IAS 32بعنكاف األدكات المالي العرض فى
مساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة،كقدقاـالباحثبتناكؿالعناصر
التالي -:

 تحميؿالكض المائـقبؿإصدارالمعيار

 إصدارالمعياركالتعدي تالتىتمتعمي 
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 تناكؿمبادئعرضاألدكاتالمالي كمصكؿأكإلتزاماتمالي أكأدكاتحؽممكي الكاردة
بالمعيار  حيث تـ تكضيح الحاالت التى يتـ فييا عرض األدكات المالي فى قائم المركز

المالىعمىأنياأصؿمالىأكإلتزاـمالىأكأداةحؽممكي  .

 تناكؿمبادئإ راءالمماص بيفاألصكؿكاإللتزاماتالمالي الكاردةبالمعيار،كالحاالتالتى
الي بإ راءالمماص ليا.

تناكؿ المبحث الرابع دكر معيار التمرير المالى  IFRS 7بعنكاف األدكات المالي اإلفصاح فى
مساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة،كقدقاـالباحثبتناكؿالعناصر

التالي  -:

 أسبابإصدارالمعيار

 المكضكعات األساسي التى تناكليا المعيار حيث ييدؼ المعيار إلى إلزاـ المنشمت التى
تتعامؿفىاألدكاتالمالي بتمديـمعمكماتتمكفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي مفتمييـ
شيئيف ىما أىمي األدكات المالي بالنسب لممركز المالى لممنشمة كنتائج أعماليا ،كطبيع 
كمدل المخاطر النات

عف األدكات المالي التى تتعرض ليا المنشمة أيناء السن المالي 

كعندإعدادالتماريرالمالي ككيىي إدارةالمنشمةليذهالمخاطر.

 أير اإلفصاح عف أىمي األدكات المالي بالنسب لممركز كاألداء المالى لممنشمة عمى
مستخدمى المعمكمات المحاسبي كقد تناكؿ الباحث ىذاال زء عفطريؽ تحميؿ متطمبات
اإلفصاح الكاردة بالمعيار كالمتعمم بكؿ مف فئات األصكؿ كاإللتزامات المالي  ،كاألصكؿ

المالي بالميم العادل مف خ ؿ الربح أك الخسارة ،كاإللتزامات المالي بالميم العادل مف
خ ؿالربحأكالخسارة،كاعادةتصنيؼاألصؿالمالى،كالغاءاإلعتراؼباألصؿالمالى،
كالضمان  ،كمخصو خسائر اإلئتماف ،اكألدكات المالي المركب ذات المشتمات الضمني 

المتعددة ،كحال عدـ الكفاء بالمركض المستحم  ،كبنكد اإليرادات كالمصركفات كالمكاسب
كالخسائر،كالميم العادل  .

 أير اإلفصاح عف طبيع كمدل المخاطر النات

عف األدكات المالي عمى مستخدمى

المعمكمات المحاسبي كقد تناكؿ الباحث ىذا ال زء عف طريؽ تحميؿ متطمبات اإلفصاح

الكاردة بالمعيار كالمتعمم بكؿ مف اإلفصاح النكعى ،اإلفصاح الكمى ،مخاطر اإلئتماف،


مخاطرالسيكل ،مخاطرالسكؽ.
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كمفخ ؿعرضالدراس النظري يمكفلمباحثإستنتاجبعضالىركضالتىسيمكـبلختبار مدل

صحتياميدانيانفىالىصؿالراب مفىذهالرسال  -:

الفرض األكؿ -:

يميؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي إلىالمبالغ فى تخىيضقيم المنشمةنتي المخاطرفىحال 
عدـك كدسياس محاسبي لمتعامؿم ىذهالمخاطر .

الفرض الهانى -:

يممؿاإلفصاحالمحاسبىعفالمخاطرمفتىاكتتمديراتمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عفىذه

المخاطر .
الفرض الهالث -:

يممؿالمياسالمحاسػبىعػفالمخػاطرإلػىأدنػىحػدممكػفمػفتىػاكت تمػديراتمسػتخدمىالمعمكمػات
المحاسبي عفىذهالمخاطر .

الفرض الرابع -:

ك كدالسياس المحاسبي المائم عمىالمياسلمتعامؿم خطرأداةماليويؤدلإلىعدـك كدفركؽ
بيفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عندتمديرالمخاطر .
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الفصل الرابع



الذراست الميذاميت
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الفصؿ الرابع

الدراسة الميدانية
ييدؼىذاالىصؿإلىإستمراء كتحميؿأراءي ثفئاتكق إختيارالباحثعمييانظراألنياتميؿ
الىئات ذات الصم بمكضكع البحث كأكير الىئات التى يمكف الحصكؿ منيا عمى إ ابات منطمي 

تتسـبالكاقعي نتي لمدرتياعمىفيـكتمييـمكضكعالبحث،كتتميؿىذهالىئاتفيمايمى -:

 -1أعضاءىيئ التدريسبمسـالمحاسب بال امعاتالمصري (بداي مفدر مدرس) .
 -2الم ار عيفالخار ييف .
 -3المحمميفالمالييف .

كيتناكؿالباحثفىىذاالىصؿالدراس الميداني التىقاـبياإلستكماؿال انبالعممىليذهالدراس 
مفخ ؿالنماطالتاليو -:

 اليدؼمفالدراس الميداني  .
 فركضالدراس  .

 م تم الدراس كعين البحث .
 تصميـأداةالبحث .

 خصائوعين البحث .

 األساليباإلحصائي المستخدم .
 التحميؿاإلحصائىلمبيانات .

 نتائجالتحميؿاإلحصائىكاختباراتالىركض .
 تحميؿعاـلنتائجالدراس الميداني  .
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 -: 6/4اليدؼ مف الدراسة الميدانية
تيدؼالدراس الميداني إلىإختبارفركضالبحثكذلؾمفخ ؿإستط عأراءعين مفأعضاء
ىيئ التدريس بمسـ المحاسب بال امعات المصري كالم ار عيف الخار ييف كالمحمميف المالييف بشمف

دكرمعاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي فىمساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمى
تمييـمخاطرالمنشمةالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي  .

 -: 5/4فركض البحث

فىضكءطبيع مشكم البحثكتحميمالميدؼمنو،فمدقاـالباحثبلختبارالىركضالتاليو -:

الفرض األكؿ -:

" يميؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي إلىالمبالغ فى تخىيضقيم المنشمةنتي المخاطرفى

حال عدـك كدسياس محاسبي لمتعامؿم ىذهالمخاطر"،كيتـإختبارىذاالىرضباإلعتمادعمى
أسئم قائم اإلستبياف(مف1إلى .)4

الفرض الهانى -:

" يممؿ اإلفصاح المحاسبى عف المخاطر مف تىاكت تمديرات مستخدمى المعمكمات المحاسبي عف

ىذهالمخاطر"،كيتـإختبارىذاالىرضباإلعتمادعمىأسئم قائم اإلستبياف(مف5إلى .)14

الفرض الهالث -:

"يممؿالمياسالمحاسبىعفالمخاطرإلىأدنىحدممكفمفتىػاكتتمػديراتمسػتخدمىالمعمكمػات

المحاس ػػبي ع ػػفى ػػذهالمخ ػػاطر"،كي ػػتـإختب ػػارى ػػذاالى ػػرضباإلعتم ػػادعم ػػىأس ػػئم قائمػ ػ اإلس ػػتبياف
(مف15إلى .)18
الفرض الرابع -:

"ك ػػكدالسياس ػ المحاسػػبي المائم ػ عمػػىالميػػاسلمتعامػػؿم ػ خطػػرأداةماليػػويػػؤدلإلػػىعػػدـك ػػكد
فركؽبيفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عندتمديرالمخاطر"،كيتـإختبارىذاالىػرضباإلعتمػاد

عمىالسؤاليف()27،19بمائم اإلستبياف .

 -: 4/4مجتمع الدراسة كعينة البحث

نظراألفالحؿالمناسبأللمشكم ي بأفيككفنابعامفإدراؾاألطراؼالمعني بالمكضكعليذه
المشكم ألنيـالمادركفعمىتىيـىذهالمشكم كتحميميالذلؾفمدحددالباحثم تم الدراس فى

ي ثفئاتباإلعتمادعمىأسمكبالعين الحكمي كيكضحال دكؿالتالى()1/4عين البحثكح ـ

إستماراتاإلستبيافالمكزع كالمستمم منيـكنسبتيا -:
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عدداإلستمارات

فئ العين 

اإلستماراتالمستمم 

المرسم 

اإلستماراتالصالح 
كالخاضع لمتحميؿ
اإلحصائى 

أعضاءىيئ التدريس 

 57

 39

 %78

 38

 %76

الم ار عيفالخار ييف 

 57

 35

 %77

 33

 %66

المحمميفالمالييف 

 57

 34

 %68

 32

 %64

الم مكع 

 157

 178

 %72

 173

 %69

كيكدالباحثأفيشيرإلىأفالسببالرئيسلإلستبعادبعضاإلستماراتمفالتحميؿاإلحصائى

يتميؿفىعدـإكتماؿكاف اإل اباتالكاردةبياكبالتالىعدـإمكاني اإلعتمادعمييا .

 -: 3/4تصميـ أداة البحث

اعتمد الباحثعمىأسمكبقائم اإلستبيافكمداةل م البياناتال زم إل راءالدراس الميداني م 
اإلستعان بمسمكبالممابم الشخصي لمتمكدمفكضكحاألسئم كالمصطمحاتالتىقدتككفغامض 

أكغيرمملكف فىالكاق العممى(ممحؽ  6قائمة اإلستبياف) .

كقدتـاإلعتمادفىتصميـقائم اإلستبيافعمىم مكع مفاألسئم التىتككنتلدلالباحثبعد
اإلنتياءمفالدراس النظري لمكضكعالبحث،كحاكؿالباحثمراعاةالدق قدراإلمكافعندصياغ 

أسئم قائم اإلستبيافكذلؾمفخ ؿتكضيحمايمى -:
 المصطمحاتالخاص بمكضكعالبحث .

 الحصكؿعفمعمكماتعام مفأفرادالعين تتعمؽالمركزالكظيىىكعددسنكاتالخبرة

كالمؤى تالعممي كذلؾمفأ ؿكض تصكرعفمدلإىتماـالعين بمكضكعالبحث .

 اعتمدالباحثعندتصميـقائم اإلستبيافعمىممياسليكرتالخماسىلمياسإ اباتأفراد
العين عفأسئم اإلستبيافكمايمى -:

التصنيؼ 

مكافؽتماما 

مكافؽ 

محايد 

غيرمكافؽ 

غيرمكافؽ

الدر 

5

4

3

2

1

تماما 

 كماقاـالباحثبلختبارمعامؿيباتكصدؽفمراتاإلستبياف بلستخداـمعامؿاإلرتباطألىا
كركنباخ (   ) Cronbach Alphaكقد تبيف أف قيم معامؿ اإلرتباط ل مي أسئم 

اإلستبياف ليذا البحث تبمظ ( )%84,3كىى قيم معمكل إلى حد كبير حيث كمما أقتربت
قيم المعامؿمف الكاحد الصحيحكمما كاف ذلؾ دلي عمى إرتىاع در اليباتكاإلتساؽ

الداخمى لبنكد الممياس كمف يـ إمكاني اإلعتماد عمى نتائج التحميؿ اإلحصائى  ،كما تـ
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قياسقيم معامؿاإلرتباطألىاكركنباخلتحديدالسؤاؿالذلإذاتـحذفوسيؤدلإلىزيادة

قيم ألىاكركنباخ(ممحؽ  5قيمة ألفا كركنباخ).

 -: 2/4خصائص عينة البحث

بلستمراءالمعمكماتالشخصي التىتـالحصكؿعمييامفقكائـاإلستبيافالخاضع لمتحميؿ
اإلحصائىتمكفالباحثمفتحديدخصائوعين البحث(كماتظيرب دكؿ -:)2/4
الىئ 

ح ـ

عددسنكاتالخبرة 

العين  أقؿمف
5

مف 

17-5

أعمىمؤىؿعممى 

أكيرمف بكالكريكس  دبمكـ ما ستير  دكتكراة 
دراسات

17

سنكات  سنكات  سنكات 
أعضاء

 38

 %8

 %13

 %79

عميا 
-

-

-

 %177

ىيئ 

التدريس 
الم ار عيف

الخار ييف 
المحمميف

المالييف 

 33

 %18  %21

 %61

 %25

 %18  %37  %27

 32

 %41

 %57

 %44

 %9

 %9

 %13  %34

يتضحمفال دكؿالسابؽأفأعمىالىئاتخبرةفىمركزىـالكظيىىىـأعضاءىيئ التدريسيمييـ

الم ار عيف الخار ييف يـ المحمميف المالييف  ،كما أف أعمى المؤى ت العممي كانت مف نصيب
أعضاءىيئ التدريسكىكالمتكق حيثقاـالباحثبلختيارأعضاءىيئ التدريسبمسـالمحاسب 
بال امعاتالمصري بداي مفدر مدرسكالتىتعنىأنيـ ميعاحاصميفعمىدر الدكتكراهفى

المحاسب ،يمييـالم ار عييفالخار ييفيـالمحمميفالمالييف .
 -: 1/4أساليب التحميؿ اإلحصائى المستخدمة

قاـ الباحثبلستخداـالبرنامجاإلحصائى(  ) SPSS. Version 20إل راء التحميؿ اإلحصائى

لبيانات الدراس الميداني حيث يمكـ الباحث بلختبار صح الىركض عف طريؽ إ راء اإلختبارات

التاليو -:

 -1النسبالمئكي لتكرارإ اباتاألطراؼالرئيس إلستبياف .

 -2إختباركا)Chi-square (2لمياسالدالل اإلحصائي لمىركؽبيفإ اباتاألطراؼ
الرئيس إلستبياف(مالحؽ  .) 2 ، 3 ، 4
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 -3تحميؿالتبايفأحادلاإلت اه( One Way Analysis of Variance ) ANOVAإلختبار
مدلك كدفركؽمعنكي بيفمتكسطاتأكيرمفم تمعيف(مالحؽ  .) 9 ، 8 ، 7 ، 1

 -4إختبارأقؿفرؽمعنكل(Least Significant Difference)LSDلتحديدمعنكي 
الىركؽبيفكؿمتكسطىفئتيفعمىحده.

كقدقاـالباحثبل راءىذهاإلختباراتعندمستكليم (%95مستكلالمعنكي  .)%5

 -: 7/4التحميؿ اإلحصائى لمبيانات

قاـالباحثبترميزالبياناتكتككيدقيـالمتغيراتكمايمى -:

 -: 6/7/4ترميز البيانات

تـإعطاءرمكزألسئم قائم اإلستبيافعمىالنحكالتالى -:

-:Q1ترمزلمسؤاؿاألكؿ .

-:Q2ترمزلمسؤاؿاليانى .

-:Q3ترمزلمسؤاؿاليالث.................كىكذا .
  -:X1تشيرإلىالكسطالحسابىإل اباتأفرادالعين عفأسئم اإلستبيافالخاص بالىرضاألكؿ
(األسئم مف .)4-1

 -:X2تشيرإلىالكسطالحسابىإل اباتأفرادالعين عفأسئم اإلستبيافالخاص بالىرضاليانى
(األسئم مف .)14-5

  -:X3تشيرإلىالكسطالحسابىإل اباتأفرادالعين عفأسئم اإلستبيافالخاص بالىرضاليالث
(األسئم مف .)18-15

 -:X4تشيرإلىالكسطالحسابىإل اباتأفرادالعين عفأسئم اإلستبيافالخاص بالىرضالراب 
(السؤاليف .)27،19


 -: 5/7/4تككيد قيـ المتغيرات
تعتمدأسئم قائم اإلستبيافعمىممياسليكرتالخماسىحيثتككفاإل اب فىشكؿدر ات

لمياسمدلالمكافم أكعدـالمكافم عمىاألسئم ،كقدتـالتككيدعمىالنحكالتالى( دكؿ )3/4
اإل اب 

مكافؽتماما 

مكافؽ 

محايد 

غيرمكافؽ 

غيرمكافؽ

الدر 

5

4

3

2

1
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تماما 



 -: 8/4نتائج التحميؿ اإلحصائى كاختبارات الفركض
تـإختبارفركضالدراس ككانتنتائجالىركضعمىالنحكالتالى -:

 -: 6/8/3نتائج إختبار الفرض األكؿ

الفرض األكؿ -:

"يميؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي إلىالمبالغ فى تخىيضقيم المنشمةنتي المخاطرفى

حال عدـك كدسياس محاسبي لمتعامؿم ىذهالمخاطر" 
كقدتـإختبارىذاالىرضمفخ ؿاألسئم ( .)4-1
5

أكال  -:نتائج إختبار كا

قاـالباحثبمياسدالل الىركؽبيفإ اباتاألطراؼالرئيس إلستبيافكالتىتنحصربيف(مكافؽ

تماما،مكافؽ،محايد،غيرمكافؽ،غيرمكافؽتماما)باإلعتمادعمىعددالتك ارراتكالنسبالمئكي 

ليا،ككذلؾمستكلالمعنكي المحسكب م مستكلالمعنكي ،%5كال دكؿالتالى()4/4يكضح

ذلؾ-:



رقـالسؤاؿ 

أعضاءىيئ التدريس 

الم ار عيفالخار ييف 

المحمميفالمالييف 

نسب 

مستكل

نسب 

مستكل

نسب 

مستكل

المكافم 

المعنكي 

المكافم 

المعنكي 

المكافم 

المعنكي 

1

 %84

7,777

 %77

7,777

 %94

7,777

2

 %87

7,777

 %77

7,772

 %97

7,777

3

 %87

7,777

 %76

7,777

 %177

7,734

4

 %84

7,777

 %76

7,777

 %94

7,777

يتضحمفال دكؿالسابؽك كدقبكؿأكمكافم بيفأفرادعين الدراس عمىاألسئم (مف) 4 -1
كالخاص بالىرضاألكؿحيثن دأفمستكلالمعنكي المحسكب أقؿمف%5كالسببفىذلؾأف
مي إ اباتيـ تركزتفى اإل ابتيف مكافؽتماماكمكافؽ كبالتالى فلف ىذهاألسئم معنكي لصالح

التكراراألعمىكىكالمكافم ،كىذايعنىقبكؿالىرضاألكؿ ،ممايعنىأفمستخدمىالمعمكمات

المحاسبي سيميمكفإلىالمبالغ فى تخىيضقيم المنشمةنتي المخاطرالمتعمم باألدكاتالمالي 
فىحال عدـك كدسياس محاسبي لمتعامؿم ىذهالمخاطر .

هانيا  -:نتائج تحميؿ التبايف أحادل اإل تجاه ( ) ANOVA

قاـالباحثبلستخداـتحميؿالتبايفأحادلاإلت اهإلختبارمدلك كدفركؽمعنكي بيفمتكسطات

أكيرمفم تمعيف،كالذليعتمدعمىقياسمصدراإلخت ؼبيفالم مكعاتكداخؿالم مكعات
177

حيثيتـحسابقيم "ؼ"المحسكب عمىأساس(متكسطالمربعاتبيفالم مكعات/متكسط

المربعاتداخؿالم مكعات)،يـحسابمعنكي إختبار"ؼ"عندمستكلمعنكي ،%5كال دكؿ

التالى()5/4يكضحذلؾ -:
مصدرالتبايف 

مستكل

ؼ

م مكع

در ات

متكسط

المربعات 

الحري 

المربعات 

بيفالم مكعات   13,922

2

 6.961

 13,756

داخؿالم مكعات   53,279

 177

 7,533



المعنكي 
 7,777

يتضحمفال دكؿالسابؽأفىناؾفركؽذاتدالل إحصائي بيفالىئاتالي تلعين البحثفى
در اإلتىاؽ حيث ن د أف مستكل المعنكي المحسكب أقؿ مف  %5مما يعنى أف قيم "ؼ"

المحسكب أكبرمفقيم "ؼ"ال دكلي  .

هالها  -:نتائج إختبار أقؿ فرؽ معنكل ( ) LSD
باإلعتمادعمىنتائجالتحميؿالسابؽ،كلتحديدإت اهىذهالىركؽتـإستخداـإختبارأقؿفرؽمعنكل

كىكأحدإختباراتالممارناتالمتعددة،كالذليستخدـلتحديدمعنكي الىركؽبيفكؿمتكسطىفئتيف

مفعين البحثعمىحده،كال دكؿالتالى()6/4يكضحنتائجالممارن  -:
الم مكعات 

المتكسط 

أعضاءىيئ التدريس  4,73
الم ار عيفالخار ييف   3,77
المحمميفالمالييف 

 4,62

أعضاءىيئ 

الم ار عيف

-





 7,322

-



التدريس 

*

7,591

الخار ييف 

*

7,913

المحمميفالمالييف 

-

*تعنىدال عندمستكلمعنكي  %5
يتضحمفال دكؿالسابؽمايمى -:

 عدـ ك كد فركؽ ذات دالل إحصائي فى در اإلتىاؽ بيف أعضاء ىيئ التدريس
كالم ار عيفالخار ييفحيثكانتقيـالىركؽغيردال إحصائيا .

 يك د فركؽ ذات دالل إحصائي فى در اإلتىاؽ بيف أعضاء ىيئ التدريس كالمحمميف

المالييف لصالح الم مكع ذات المتكسط األكبر أل لصالح المحمميف المالييف حيث كانت

قيم الىركؽ()7,591دال إحصائياعندمستكلمعنكي  .%5

 يك د فركؽ ذات دالل إحصائي فى در اإلتىاؽ بيف الم ار عيف الخار ييف كالمحمميف

المالييف لصالح الم مكع ذات المتكسط األكبر أل لصالح المحمميف المالييف حيث كانت

قيم الىركؽ()7,913دال إحصائياعندمستكلمعنكي .%5
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 -: 5/8/3نتائج إختبار الفرض الهانى

الفرض الهانى -:

"  يممؿ اإلفصاح المحاسبى عف المخاطر مف تىاكت تمديرات مستخدمى المعمكمات المحاسبي عف
ىذهالمخاطر" 

كقدتـإختبارىذاالىرضمفخ ؿاألسئم ( .)14-5
5

أكال  -:نتائج إختبار كا

قاـالباحثبمياسدالل الىركؽبيفإ اباتاألطراؼالرئيس إلستبيافكالتىتنحصربيف(مكافؽ
تماما،مكافؽ،محايد،غيرمكافؽ،غيرمكافؽتماما)باإلعتمادعمىعددالتك ارراتكالنسبالمئكي 

ليا،ككذلؾمستكلالمعنكي المحسكب م مستكلالمعنكي ،%5كال دكؿالتالى()7/4يكضح

ذلؾ-:


رقـ

أعضاءىيئ التدريس 

الم ار عيفالخار ييف 

المحمميفالمالييف 

السؤاؿ 

نسب 

مستكل

نسب 

مستكل

نسب 

مستكل

المكافم 

المعنكي 

المكافم 

المعنكي 

المكافم 

المعنكي 

5

 %79

7,738

 %85

7,777

 %69

7,774

6

 %84

7,777

 %79

7,777

 %88

7,747

7

 %97

7,777

 %85

7,777

 %66

7,154

8

 %82

7,777

 %61

7,772

 %63

7,779

9

 %79

 7,772

 %67

7,777

 %75

7,777

 17

 %74

 7,772

 %58

7,777

 %53

7,777

 11

 %76

7,777

 %64

7,777

 %56

7,777

 12

 %74

7,777

 %77

7,777

 %69

7,777

 13

 %61

 7,714

 %61

7,777

 %56

 7,716

 14

 %71

7,777

 %64

 7,726

 %57

 7,775

يتضحمفال دكؿالسابؽك كدقبكؿأكمكافم بيفأفرادعين الدراس عمىاألسئم (مف)14-5

كالخاص بالىرضاليانىحيثن دأفمستكلالمعنكي المحسكب أقؿمف%5ماعداالسؤاؿالساب 
عندالمحمميفالمالييفكالسببفىذلؾأف مي إ اباتيـتركزتفىاإل ابتيفمكافؽتماماكمكافؽ

كبالتالى فلف ىذه األسئم معنكي لصالح التكرار األعمى كىك المكافم  ،كىذا يعنى قبكؿ الىرض
اليانى ،ممايعنىأفاإلفصاحالمحاسبىعفالمخاطرالمتعمم باألدكاتالمالي سيممؿمفتىاكت
تمديراتمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عفىذهالمخاطر .
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هانيا  -:نتائج تحميؿ التبايف أحادل اإل تجاه ( ) ANOVA
قاـالباحثبلستخداـتحميؿالتبايفأحادلاإلت اهإلختبارمدلك كدفركؽمعنكي بيفمتكسطات

أكيرمفم تمعيف،كالذليعتمدعمىقياسمصدراإلخت ؼبيفالم مكعاتكداخؿالم مكعات

حيثيتـحسابقيم "ؼ"المحسكب عمىأساس(متكسطالمربعاتبيفالم مكعات/متكسط

المربعاتداخؿالم مكعات)،يـحسابمعنكي إختبار"ؼ"عندمستكلمعنكي ،%5كال دكؿ
التالى()8/4يكضحذلؾ -:
م مكع

مصدرالتبايف 

در اتالحري  متكسطالمربعات 

ؼ

المربعات 
بيفالم مكعات 

المعنكي 

 1,378

داخؿالم مكعات   23,327

مستكل

2

 7,654

 2,874

 177

 7,233



 7,765

يتضحمفال دكؿالسابؽأنواليك دفركؽذاتدالل إحصائي بيفالىئاتالي تلعين البحثفى
در اإلتىاؽ حيث ن د أف مستكل المعنكي المحسكب أكبر مف  %5مما يعنى أف قيم "ؼ"

المحسكب أقؿمفقيم "ؼ"ال دكلي كلذلؾال يكجد حاجة إلجراء إختبار أقؿ فرؽ معنكل .LSD
 -: 4/8/4نتائج إختبار الفرض الهالث 

الفرض الهالث -:

"يممؿالمياسالمحاسبىعفالمخاطرإلىأدنىحدممكفمفتىاكتتمديراتمستخدمىالمعمكمات

المحاسبي عفىذهالمخاطر" 

كقدتـإختبارىذاالىرضمفخ ؿاألسئم ( .)18-15
5

أكال  -:نتائج إختبار كا

قاـالباحثبمياسدالل الىركؽبيفإ اباتاألطراؼالرئيس إلستبيافكالتىتنحصربيف(مكافؽتماما،
مكافؽ،محايد،غيرمكافؽ،غيرمكافؽتماما)باإلعتمادعمىعددالتك ارراتكالنسبالمئكي ليا،ككذلؾ

مستكلالمعنكي المحسكب م مستكلالمعنكي ،%5كال دكؿالتالى()9/4يكضحذلؾ-:



رقـالسؤاؿ 

أعضاءىيئ التدريس 

الم ار عيفالخار ييف 

المحمميفالمالييف 

نسب 

مستكل

نسب 

مستكل

نسب 

مستكل

المكافم 

المعنكي 

المكافم 

المعنكي 

المكافم 

المعنكي 

 15

 %74

7,777

 %67

7,771

 %88

7,777

 16

 %84

7,777

 %77

7,755

 %91

7,777

 17

 %63

7,192

 %55

7,129

 %78

7,774

 18

 %42

7,778

 %39

7,777

 %66

7,874
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بيفأفرادعين الدراس عمىاألسئم (مف)18-15

يتضحمفال دكؿالسابؽك كدقبكؿأكمكافم
كالخاص بالىرضاليالثحيثن دأفمستكلالمعنكي المحسكب أقؿمف%5ماعداالسؤاؿالساب 

يسكالم ار عيفالخار ييف،كالسؤاؿاليامفعشرعندالمحمميفالمالييف
عشرعندأعضاءىيئ التدر 

كالسبب فى ذلؾ أف  مي إ اباتيـ تركزت فى اإل ابتيف مكافؽ تماما كمكافؽ كبالتالى فلف ىذه

األسئم معنكي لصالحالتكراراألعمىكىكالمكافم ،كىذايعنىقبكؿالىرضاليالث،ممايعنىأف

المياسالمحاسبىلممخاطرالمتعمم باألدكاتالمالي سيممؿمفتىاكتتمديراتمستخدمىالمعمكمات

المحاسبي عفىذهالمخاطر .

كيكدأفيشيرالباحثإلىأفإنخىاضنسب المكافم ألعضاءىيئ التدريسعفالسؤاؿاليامفعشر

( )%42ير إلى زيادة نسب الحيادي ( )%44,7كليس إلى نسب عدـ المكافم التى كصمت
( )% 13,2فمط ،كما أف إنخىاض نسب المكافم الم ار عيف الخار ييف عف السؤاؿ اليامف عشر
( )%39ير إلى زيادة نسب الحيادي ( )%51,5كليس إلى نسب عدـ المكافم التى كصمت
()%9,1فمط .

هانيا  -:نتائج تحميؿ التبايف أحادل اإل تجاه ( ) ANOVA
قاـالباحثبلستخداـتحميؿالتبايفأحادلاإلت اهإلختبارمدلك كدفركؽمعنكي بيفمتكسطات

أكيرمفم تمعيف،كالذليعتمدعمىقياسمصدراإلخت ؼبيفالم مكعاتكداخؿالم مكعات

حيثيتـحسابقيم "ؼ"المحسكب عمىأساس(متكسطالمربعاتبيفالم مكعات/متكسط

المربعاتداخؿالم مكعات)،يـحسابمعنكي إختبار"ؼ"عندمستكلمعنكي ،%5كال دكؿ

التالى()17/4يكضحذلؾ -:
مصدرالتبايف 

م مكع

در ات

متكسط

المربعات 

الحري 

المربعات 

بيفالم مكعات 

 2,118

2

 1,759

داخؿالم مكعات 

 35,371

 177

 7,353

ؼ

مستكل

3

 7,75



المعنكي 

يتضحمفال دكؿالسابؽأفىناؾفركؽذاتدالل إحصائي بيفالىئاتالي تلعين البحثفى

در اإلتىاؽحيثن دأفمستكلالمعنكي المحسكب تساكل%5كلذلؾسنمكـبل راءإختبارأقؿ
فرؽمعنكل .

هالها  -:نتائج إختبار أقؿ فرؽ معنكل ( ) LSD
باإلعتمادعمىنتائجالتحميؿالسابؽ،كلتحديدإت اهىذهالىركؽتـإستخداـإختبارأقؿفرؽمعنكل
كىكأحدإختباراتالممارناتالمتعددة،كالذليستخدـلتحديدمعنكي الىركؽبيفكؿمتكسطىفئتيف

مفعين البحثعمىحده،كال دكؿالتالى()11/4يكضحنتائجالممارن  -:
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المتكسط 

الم مكعات 

أعضاءىيئ 

الم ار عيف

التدريس 

الخار ييف 

-





الم ار عيفالخار ييف 

 3,64

 7,126

-



المحمميفالمالييف 

 4,77

7,237

أعضاءىيئ التدريس  3,77



المحمميفالمالييف 

*

-

7,356

*تعنىدال عندمستكلمعنكي  %5
يتضحمفال دكؿالسابؽمايمى -:

 عدـك كدفركؽذاتدالل إحصائي فىدر اإلتىاؽبيفأعضاءىيئ التدريسككؿمف
الم ار عيفالخار ييفكالمحمميفالمالييفحيثكانتقيـالىركؽغيردال إحصائيا .

 يك د فركؽ ( )7,356ذات دالل إحصائي فى در اإلتىاؽ بيف الم ار عيف الخار ييف
كالمحمميفالمالييفلصالحالم مكع ذاتالمتكسطاألكبرأللصالحالمحمميفالمالييفحيث

كانتقيم الىركؽدال إحصائياعندمستكلمعنكي  .%5

 -: 3/8/3نتائج إختبار الفرض الرابع

الفرض الرابع -:

" ك كد السياس المحاسبي المائم عمى المياس لمتعامؿ م خطر أداة ماليو يؤدل إلى عدـ ك كد
فركؽبيفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عندتمديرالمخاطر" 
كقدتـإختبارىذاالىرضمفخ ؿالسؤاليف( .)27،19
5

أكال  -:نتائج إختبار كا

قاـالباحثبمياسدالل الىركؽبيفإ اباتاألطراؼالرئيس إلستبيافكالتىتنحصربيف(مكافؽتماما،
مكافؽ،محايد،غيرمكافؽ،غيرمكافؽتماما)باإلعتمادعمىعددالتك ارراتكالنسبالمئكي ليا،ككذلؾ

مستكلالمعنكي المحسكب م مستكلالمعنكي ،%5كال دكؿالتالى()12/4يكضحذلؾ-:



أعضاءىيئ التدريس  الم ار عيفالخار ييف 

رقـالسؤاؿ 

نسب 

مستكل

نسب 

مستكل

المحمميفالمالييف 
نسب 

مستكل

المكافم 

المعنكي 

المكافم 

المعنكي 

المكافم 

المعنكي 

 19

 %66

7,777

 %61

7,777

 %66

7,777

 27

 %71

7,777

 %55

7,777

 %56

7,771

يتضحمفال دكؿالسابؽك كدقبكؿأكمكافم بيفأفرادعين الدراس عمىالسؤاليف() 27،19

كالمتعممافبالىرضالراب حيثن دأفمستكلالمعنكي المحسكب أقؿمف%5كالسببفىذلؾأف
مي إ اباتيـ تركزتفى اإل ابتيف مكافؽتماماكمكافؽ كبالتالى فلف ىذهاألسئم معنكي لصالح
175

التكرار األعمى كىك المكافم  ،كىذا يعنى قبكؿ الىرض الراب  ،مما يعنى أف ك كد السياس 

المحاسبي المائم عمى المياس لمتعامؿ م خطر أداة ماليو يؤدل إلى عدـ ك كد فركؽ بيف
مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عندتمديرالمخاطر .

هانيا  -:نتائج تحميؿ التبايف أحادل اإل تجاه ( ) ANOVA
قاـالباحثبلستخداـتحميؿالتبايفأحادلاإلت اهإلختبارمدلك كدفركؽمعنكي بيفمتكسطات
أكيرمفم تمعيف،كالذليعتمدعمىقياسمصدراإلخت ؼبيفالم مكعاتكداخؿالم مكعات

حيثيتـحسابقيم "ؼ"المحسكب عمىأساس(متكسطالمربعاتبيفالم مكعات/متكسط

المربعاتداخؿالم مكعات)،يـحسابمعنكي إختبار"ؼ"عندمستكلمعنكي ،%5كال دكؿ
التالى()13/4يكضحذلؾ -:
مصدرالتبايف 
بيفالم مكعات 

م مكع

در ات

المربعات 

الحري 

 3,814

داخؿالم مكعات   98,247

متكسطالمربعات  ؼ 

2

 1,977

3

 177

 7,982



مستكلالمعنكي 
 7,149

يتضحمفال دكؿالسابؽأفعدـك كدفركؽذاتدالل إحصائي بيفالىئاتالي تلعين البحث

فى در اإلتىاؽ حيث ن د أف مستكل المعنكي المحسكب أكبر مف  %5كلذلؾ ال يكجد حاجة

إلجراء إختبار أقؿ فرؽ معنكل .LSD

 -: 9/3تحميؿ عاـ لنتائج الدراسة الميدانية
يمكفلمباحثمفخ ؿإختباراتالىركضالسابم إستخ والنتائجالعام لمدراس الميداني كالتى
تتميؿفيمايمى -:

 إتىاؽ  مي األطراؼ الرئيس إلستبياف عمى أف مستخدمى المعمكمات المحاسبي سيميمكف
إلى المبالغ فى تخىيض قيم المنشمة نتي

المخاطر المتعمم باألدكات المالي فى حال 

عدـ ك كد سياس محاسبي لمتعامؿ م ىذه المخاطر ،كلكف م ك كد فركؽ معنكي بيف

األطراؼالمميم لعين البحثبشمفدر المكافم ممايؤكدقبكؿالىرضاألكؿ .

 إتىاؽ مي األطراؼالرئيس إلستبياف عمىأفاإلفصاحالمحاسبىعفالمخاطرالمتعمم 
باألدكات المالي سيممؿ مف تىاكت تمديرات مستخدمى المعمكمات المحاسبي عف ىذه

المخاطر،ممايؤكدقبكؿالىرضاليانى .

 إتىاؽ مي األطراؼالرئيس إلستبيافعمىأفالمياسالمحاسبىلممخاطرالمتعمم باألدكات
المالي سيممؿمفتىاكت تمديراتمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عفىذهالمخاطر،كلكف

176

م ك كد فركؽ معنكي بيف األطراؼ المميم لعين البحث بشمف در المكافم مما يؤكد

قبكؿالىرضاليالث .

 إتىاؽ مي األطراؼالرئيس إلستبيافعمىأفك كدالسياس المحاسبي المائم عمىالمياس
لمتعامؿم خطرأداةماليويؤدلإلىعدـك كدفركؽبيفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي 
عندتمديرالمخاطرممايؤكدقبكؿالىرضالراب  .
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الفصل الخامس
الخالصت والنتائج والتىصياث
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الفصؿ الخامس

الخالصة كالنتائج كالتكصيات


أكالن -:الخالصة

يتميؿاليدؼالرئيسلمبحثفىتحميؿمعاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي سكاءالمتعمم 
باإلعتراؼأكالمياسأكالعرضأكاإلفصاحلتحديد ماإذا كانت ىذه المعايير تساعدمستخدمى

المعمكماتالمحاسبي فىتمييـمخاطرالمنشمةالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي أـال،كتحديد
إلىألمدلتساعدمعاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي ،

كدراس المشاكؿ المتعمم بالمحاسب عف األدكات المالي ككيىيو ع

يا مف أ ؿ تكفير معمكمات

أكير م ءم لمساعدة مستخدمى المعمكمات المحاسبي عمى تمييـ مخاطر المنشمة النات

عف

التعامؿفىاألدكاتالمالي بشكؿأفضؿ .
كتحميمالميدؼمفالبحثفمدقاـالباحثبتمسيـالبحثإلىالىصكؿالتاليو -:
*الفصؿ األكؿ -:اإلطار العاـ لمبحث
تناكؿ ىذا الىصؿ اإلطار العاـ لمبحث مف حيث طبيع مشكم البحث ،كىدؼ البحث كأىميتو،
كالمني ي المستخدم ،كالىركضالتىقاـالباحثبلختبارىاميدانيا،كتنظيـالبحث .
*الفصؿ الهانى -:الدراسات السابقة
تناكؿ ىذا الىصؿ إلى الدراسات المرتبط بمكضكع البحث كالخاص بدكر السياسات المحاسبي 
إلعدادالتماريرالمالي فىتمييـمخاطرالمنشمةبكاسط مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي حيثيمصد
بالسياساتالمحاسبي فىىذاالبحثتطبيؽمعاييرالمحاسب عفاألدكاتالمالي فىالتماريرالمالي 

التىتصدرىامنشمتاألعماؿبصى عام كعمىاألخوالمؤسساتالمالي ،كمايمصدبمخاطر

المنشمةتمؾالمخاطرالنات عفإستخداـاألدكاتالمالي ،كقدقاـالباحثبتمسيـىذهالدراساتإلى

أرب م مكعاتحيثقاـبتخصيومبحثلكؿم مكع  .

تناكلت المجمكعة األكلى الدراساتالمتعمم بمعاييرالمحاسب عفاألدكاتالمالي بالعرضكالتحميؿ
سكاءالمتعمم باإلعتراؼكالمياسأكالعرضكاإلفصاحكذلؾلتحديدماتكصمتإليو ىذهالدراسات،

كقدخموالباحثإلىمايمى -:

 تت كييرمفالدراساتإلىالمىاضم بيفإستخداـالميم العادل كمساسلممياسالمحاسبى

كبيفإستخداـالتكمى التاريخي كمساسلممياسالمحاسبى،كىناأنمسـالباحييفإلىي ي فرؽ
فالىريؽاألكؿيؤيدإستخداـالتكمى التاريخي كيتمسؾبيانظرالممشاكؿالتىتكا ومعايير
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األدكاتالمالي  كخاص فيمايتعمؽبمياسالميم العادل فىحال عدـك كدسكؽنشطمما

يؤدلإلىإحتماؿإستغ ؿإدارةالشركاتلمميم العادل فىالت عبباألرقاـالمحاسبي عمى

حسب أىداؼ اإلدارة كأستند مؤيدكا ىذا الىريؽ إلى حاالت إنييار الشركات الكبيرة كمنيا

شرك إنزكف  ،كالىريؽ اليانى يؤيد إستخداـ الميم العادل كمساس لممياس المحاسبى نظرا
ألنياتكفرمعمكماتم ءم لمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كتعكسالكاق الىعمىلألرقاـ

المحاسبي كما أف إت اه معدل المعايير المحاسبي سكاء الدكلي أك األمريكي يشير إلى
المضىنحكإستخداـالميم العادل كمساسلممياسبشكؿكبير،بينمايؤيدالىريؽاليالثمف

الباحييف ال م بيف إستخداـ كؿ مف الميم العادل كالتكمى التاريخي معا كمساس لممياس

المحاسبىكىكمايطمؽعميو األساسالمختمط،كيميؿ الباحث إلىرألالىريؽاليانىالذل
يؤيد إستخداـ الميم العادل كمساس لممياس المحاسبى كذلؾ بشرط قياـ الشركات بالكفاء
بالمتطمباتالكاردةبالمعيارالساب لمتمريرالمالىالدكلى()IFRS 7فيمايتعمؽباإلفصاح

عفالميم العادل بشكؿكامؿ.

 ضركرة تعديؿالمعاييرالمصري لتكاكبالتغيراتالمت حم فىالمعاييرالدكلي فمدأظيرت
الدراساتأفالبيئ المصري غيرمؤىم لمتعامؿبالميم العادل نظرالعدـك كدسكؽنشط

كعدـتعديؿالمعاييرالمصري كضعؼدر اإلفصاحكالشىافيو.

 أظيرتالدراساتأفتطبيؽمعايير المحاسب عفاألدكاتالمالي يرتبطبالخصائوالمميزة
لمشركات عمى سبيؿالمياؿتطبؽالمؤسساتالمالي ىذهالمعاييربشكؿأكيرمفالمؤسسات
غيرالمالي ككذلؾالمؤسساتكبيرةالح ـكىكذا.

 أظيرتالدراساتأفتطبيؽالمعيارالساب

لمتمريرالمالىالدكلى()IFRS7يؤيرباإلي اب

عمى المحتكل اإلع مى لمتمارير المالي كاف كانت الشركات تحتاج إلى المزيد مف الكقت
لىيـمتطمباتالمعيارحيثأظيرتالنتائجعدـاإلدراؾالكافىلمتطمباتالمعيارمفقبؿ

المؤسسات ،كيرل الباحث أف ىذا المعيار يعتبر نمم كبيرة فى اإلفصاح المحاسبى حيث
أىتـباإلفصاحعفالمخاطرالنات عفاألدكاتالمالي كالسيمافىظؿاإلتياـالمستمر

لمميم العادل كاألدكاتالمالي المشتم بمنياسببرئيسفىحدكثاألزماتالمالي كانييار
الشركاتالكبرل .

تناكلت المجمكعة الهانية الدراسات المتعمم بدكاف المنشآت إلستخداـ األدكات المالي  ،كقدخمو
الباحثإلىمايمى -:
 ركزتمعظـالدراساتالسابم عمىدافعيففمطإلستخداـاألدكاتالمالي كىماداف التحكط
كالتىأستحديتمفأ م المشتمات،كداف المضارب كلذلؾقامتمعاييرالمحاسب عف
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األدكات المالي بالتمييز فى المعال

المشتم .

المحاسبي كفما لمغرض مف إقتناء األداة المالي 

 تكمف المشكم الكبرل عندما يتـ إستخداـ المشتمات بداف المضارب حيث يؤدل ذلؾ إلى
حدكثأزماتماليوكانيياراتلشركاتضخم .

 ركزتمعظـالدراساتالسابم عمىأىمي تنظيـسكؽاألدكاتالمالي المشتم حيثأظيرت
الدراسات أف  % 95مف إ مالى قيم المعام ت تتـ خارج السكؽ كال تس ؿ باألسكاؽ
الرسمي األمرالذليؤدلإلىحدكثككارث.

كيرل الباحثأفالتطكراتالمستمرةفىالبيئ المحيط كعكلم النشاطاإلفتصادلكالشركاتمتعددة
ال نسياتأدلإلى قياـ اليندس المالي بلنتاجأدكاتماليو  ديدة  ىذه األدكاتأدتإلى تعرض

الشركاتلممزيدمفالمخاطر،كاذالـتكاكبالمعاييرالمحاسبي ىذهالتغيراتسكؼتحدثعكاقب
كخيم  .

تناكلت المجمكعة الهالهة الدراسات المتعمم بالمخاطر النات

عف إستخداـ األدكات المالي  ،كقد

خموالباحثإلىمايمى -:

 ينتج عف إستخداـ األدكات المالي الكيير مف المخاطر أىميا مخاطر السكؽ  ،كمخاطر
السيكل ،كمخاطراإلئتماف .

 تنادلالدراساتالسابم بضركرةاإلفصاحالنكعىكالكمىعفالمخاطر .

تناكلت المجمكعة الرابعة الدراسات المتعمم بدكر المحتكل اإلع مى لمتمارير المالي فى خدم 
مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي ،كقدخموالباحثإلىمايمى -:

 أظيرتالدراساتالسابم الدكرالياـالػذليمػكـبػوالمحتػكلاإلع مػىفػىخدمػ مسػتخدمى
المعمكماتالمحاسبي  .

 اظيرت معظـ الدراسات السابم أف معمكمات الميم العادل تزيد مف المحتكل اإلع مى

لمتماريرالمالي حيثتزيدمف كدةالمعمكماتالمحاسبي كلعؿىذاالسببىكالداف كراء
تك ومعدلالمعاييرنحك الميم العادل كمفيـتساىـ معمكماتالميم العادل فى خدم 

مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي بشرطك كدسكؽنشطلمياسالميم العادل .

*الفصؿ الهالث -:دكر معايير األدكات المالية الدكلية فى مساعدة مستخدمى المعمكمات

المحاسبية عمى تقييـ مخاطر المنشأة

تناكؿ ىذا الىصؿ تحميؿ معايير األدكات المالي الدكلي سكاء المتعمم باإلعتراؼ أك المياس أك
العرضأكاإلفصاحلتحديدماإذاكانتىذهالمعاييرتساعدمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي فى

تمييـ مخاطر المنشمة النات

عف التعامؿ فى األدكات المالي أـ ال كتحديد إلى أل مدل تساعد

معاييراألدكاتالمالي مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .
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فىضكءطبيع مشكم البحثكتحميمالميدؼمنو،فمدقاـالباحثبتمسيـالىصؿإلىأرب مباحث

عمىالنحكالتالى -:

تناكؿ المبحث األكؿنظرةعام حكؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كمعاييرالمحاسب عف

األدكاتالمالي كقدقاـالباحثبتناكؿالعناصرالتاليو -:

 -1مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كاحتيا اتيـمفالمعمكماتالمحاسبي .
 -2مىيكـاألدكاتالمالي فىالىكرالمحاسبى.

 -3المخاطرالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي .
 -4معاييرالمحاسب المتعمم باألدكاتالمالي  .

تناكؿ المبحث الهانى دكرمعيارالمحاسب الدكلى) IAS 39ك )IFRS 9بعنكافاألدكاتالمالي 
اإلعتراؼكالمياسفىمساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـ مخاطرالمنشمة ،كقدقاـ

الباحثبتحميؿكؿمفمعيارالمحاسب الدكلى IAS 39كمعيارالتمريرالمالىالدكلى،IFRS 9
حيثقاـالباحثبتحميؿمعيار()IAS 39مفخ ؿتناكؿالعناصرالتاليو -:

 تحميؿالكض المائـقبؿإصدار المعيارحيثالحظتل ن معاييرالمحاسب الدكلي سن 
 1997إستعماؿ األدكات المالي عمى نطاؽ كاس فى العالـ ،كعدـ تمت المكائـ المالي 
بالمابمي لمممارن نتي غيابأسساإلعتراؼباألدكاتالمالي كقياسيا،كماالتعكسالمكائـ

المالي المخاطر المرتبط باألدكات المالي نتي

غياب أسس اإلعتراؼ باألدكات المالي 

كقياسيااألمرالذلأدلقياـالمنشآت بالتكس فىإستخداـاألدكاتالمالي كخاص عمكد

المشتمات التى تتداكؿ فى أسكاؽ غير منظم مما أدل إلى تحمؿ المنشآت المزيد مف
المخاطر دكف إلزاـ ليا باإلفصاح عف ىذه المخاطر كلذلؾ يمكف المكؿ بمنو كاف ىناؾ

ضركرةممح إلصدارالمعيارنتي إنخىاض كدةالمكائـالمالي كالمعمكماتالكاردةبيا .

 إصدارالمعياركالتعدي تالتىتمتعميو حيثالحظالباحثمفخ ؿعرضالتعدي ت
التىتمتعمىالمعيارأفالمعياراليتسـباليباتبؿيتغيربلستمرارلدر أفالمعياريتـ

تعديم فى عاـ كاحد ي ث مرات (  )2778 & 2775كذلؾ لكى يتكافؽ م التغيرات

المستمرة فى األدكات المالي التى ال يتكقؼ مبتكركىا عف طرح المزيد منيا ،كلمعال 
المشاكؿ التى تكا

المحاسبي  .

التطبيؽ العممى لممعيار كذلؾ لتعظيـ منىع مستخدمى المعمكمات

 قكاعداإلعتراؼكالغاءاإلعتراؼباألدكاتالمالي الكاردةبالمعياركدكرىافىخدم مستخدمى
المعمكمات المحاسبي حيث قاـ المعيار بكض م مكع مف المكاعد كاألسس كالشركط

لإلعتراؼ أك عدـ اإلعتراؼ باألدكات المالي فى التمارير المالي لممنشآت مف خ ؿ تبنى
مىاىيـ المخاطر كالمناف كالسيطرة ،كلـ يترؾ المعيار حري لممنشآت تمكنيا مف عدـ
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اإلعتراؼباألدكاتالمالي فىالتماريرالمالي لياكماىكالحاؿقبؿإصدار المعيارحيث

كانتالمنشآت التعترؼباألدكاتالمالي فىالتماريرالمالي أكتعترؼب زءضئيؿمنيا،

كيرل الباحث أفىذهالمكاعدتساىـبشكؿكبيرفىخدم مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي 

حيثتمكنيـمفمعرف األدكاتالمالي التىتتعامؿفيياالمنشمةبطريم سميم ،األمرالذل
ينعكسباإلي ابعمى كدةالتماريرالمالي كمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي  .

 أسس قياس األدكات المالي الكاردة بالمعيار كدكرىا فى خدم مستخدمى المعمكمات
المحاسبي حيثتناكؿالباحثأسسالمياسالكاردةبالمعياركتبيفمنياتك م مسمعايير

المحاسب الدكلي نحكإستخداـالميم العادل فىالمياسالمحاسبىلألدكاتالمالي كلذلؾقاـ

الباحثبتناكؿمىيكـالميم العادل فىالىكرالمحاسبىكاعتباراتقياسياكمشاكؿالتطبيؽ

النات عفإستخداميافىالمياسالمحاسبىكمزاياإستخدامياكاإلنتماداتالمك يوليا .

 إنعكاسات المعيار عمى اإلقتصاد المكمى حيث تناكؿ الباحث اإلنعكاسات اإلي ابي 
كاإلنعكاساتالسمبي  .

كماقاـالباحثفىىذاالمبحثبتحميؿمعيارالتمريرالمالىالدكلى) ) IFRS 9مفخ ؿتناكؿ
العناصرالتاليو-:

 أسباب إصدار المعيار حيث صدر ىذا المعيار فى نكفمبر  2779ليحؿ محؿ معيار
()IAS 39بشكؿكامؿفىيناير 2718م السماحبالتطبيؽالمبكر ،كير أىـأسباب
إصدارىذاالمعيارالشكاكلالعديدةالتىكصمتإلىم مسمعاييرالمحاسب الدكلي مف

قبؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي كالمتعمم بمعيار) ) IAS 39كالتىتتميؿفىصعكب 
إلىتطكيرمعيارشامؿلألدكات

فيم كتطبيم حيثكصىكهبمنومعمد دا،ككذلؾالحا

المالي نتي

لمخسائر التى لحمت باإلقتصاد العالمى عمب األزم المالي العالمي سن 

 2778فىضكءالممترحاتالتىقدمتلمم مسمفقبؿالعديدمفالييئاتالعالمي أىميا

م مساإلستمرارالمالى.

 أك و اإلخت ؼبيفمعيار( ) IFRS 9كمعيار() IAS 39حيثتبيفمفخ ؿعرض
أسسقياساألدكاتالمالي فىظؿمعيار() IFRS 9أنولـيعدىناؾإالنكعيففمط
عند تصنيؼ األدكات المالي كىما أدكات ماليو بالميم العادل ( األساس) كأدكات ماليو

بالتكمى المستنىدةممايؤدلإلىتبسيطالممارساتالمحاسبي المتعمم باألدكاتالمالي كالتى
كافيشكبياتعميداتكييرةفىظؿمعيار() IAS 39بناءعمىالشكاكلالتىكصمتإلى
م مسمعاييرالمحاسب الدكلي مفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي ،كمايتضحمدلإت اه

م مس معايير المحاسب الدكلي لتطبيؽ الميم العادل بشكؿ كاس  ،كما يمكف المكؿ بمف

معيار()IFRS 9يساىـفىتحسيفقدرةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىفيـإعداد
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التمارير المالي لألدكات المالي مف خ ؿ تمميؿ عدد فئات التصنيؼ كتكفير مبرر أكير

كضكحا لممياس كتطبيؽ منيج إنخىاض قيم كاحد عمى كاف األصكؿ المالي لتحؿ محؿ

مناىجإنخىاضالميم المختمى ذاتفئاتالتصنيؼالمتعددةالكاردةبمعيار( .)IAS 39

تناكؿ المبحث الهالث دكر معيار المحاسب الدكلى  IAS 32بعنكاف األدكات المالي العرض فى
مساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة،كقدقاـالباحثبتناكؿالعناصر
التاليو-:

 تحميؿالكض المائـقبؿإصدار المعيارحيثلـيكفىناؾأسسلعرضاألدكاتالمالي 
كمصكؿأكإلتزاماتأكحمكؽممكي ككذلؾعدـك كدأسسإل راء المماص بيفاألصكؿ

كاإللتزاماتالمالي بالرغـمفإنتشارإستخداـاألدكاتالمالي .

 إصدار المعيار كالتعدي ت التى تمت عميو كتبيف مف خ ؿ عرض التعدي ت التى تمت
عمىالمعيارأنواليتسـباليباتبؿيتغيربلستمرارحيثيخض دائمالمىحوكالم ار ع 

مفقبؿم مسمعاييرالمحاسب الدكلي كذلؾلكىيتكافؽم التغيراتالمستمرةفىاألدكات

المالي التى ال يتكقؼ مبتكركىا عف طرح المزيد منيا ،كلمعال

المشاكؿ التى تكا 

التطبيؽ العممى لممعيار كذلؾ لتعظيـ منىع مستخدمى المعمكمات المحاسبي  ،كال دير

بالذكرأفمعاييرالمحاسب عفاألدكاتالمالي  ميعاسكاءالمتعمم باإلعتراؼأكالمياس
أكالعرضأكاإلفصاحدائمامحؿم ار ع كاىتماـكتنميحمفقبؿم مسمعاييرالمحاسب 

الدكلي  .

 تناكؿمبادئعرضاألدكاتالمالي كمصكؿأكإلتزاماتماليو أكأدكاتحؽممكي الكاردة
بالمعيار حيث تـ تكضيح الحاالت التى يتـ فييا عرض األدكات المالي فى قائم المركز

المالىعمىأنياأصؿمالىأكإلتزاـمالىأكأداةحؽممكي  .

 تناكؿمبادئإ راءالمماص بيفاألصكؿكاإللتزاماتالمالي الكاردةبالمعيار،كالحاالتالتى
الي بإ راءالمماص ليا.

 كيمكفالمكؿبمفالمتطمباتالكاردةبالمعيارتؤيرباإلي ابعمى كدةالتماريرالمالي حيث
تكفر م مكع مف األسس كالمكاعد لعرض األدكات المالي  ،ككيىيو إ راء المماص بيف

األصكؿ كاإللتزامات المالي كذلؾ فى ظؿ إنتشار إستخداـ األدكات المالي كمف يـ تساعد
مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىإتخاذق ارراتأفضؿ.

تناكؿ المبحث الرابع دكر معيار التمرير المالى  IFRS 7بعنكاف األدكات المالي اإلفصاح فى
مساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمة،كقدقاـالباحثبتناكؿالعناصر

التاليو -:
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 أسباب إصدار المعيار فيناؾ العديدمف األسباب أىمياأنوفى السنكاتاألخيرة تطكرت
األساليب التى تستخدميا المنشآت لمياس كادارة التعرض لممخاطر النات

عف األدكات

المالي كتـقبكؿمىاىيـكأساليب ديدةإلدارةالمخاطرحيثأقترحالمطاعيفالعاـكالخاو
عدة مبادرات إل راء تحسينات عمى إطار اإلفصاح عف المخاطر النات

المالي  ،كيانى ىذه األسباب ير

عف األدكات

إلى إعتماد م مس معايير المحاسب الدكلي أف

مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي بحا إلىمعمكماتحكؿتعرضالمنشمةلممخاطرككيىيو
إدارة ىذه المخاطر حيث أف ىذه المعمكمات مف الممكف أف تؤير عمى تمييـ المستخدـ

لممركزالمالىكاألداءالمالىلممنشمةأكلميم كتكقيتتممبتدفماتياالنمدي المستمبمي مما

يتيحلمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي إتخاذق ارراتأفضؿحكؿتمييـمخاطرالمنشمة.

 المكضكعات األساسي التى تناكليا المعيار حيث ييدؼ المعيار إلى إلزاـ المنشآت التى
تتعامؿفىاألدكاتالمالي بتمديـمعمكماتتمكفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي مفتمييـ

شيئيف ىما أىمي األدكات المالي بالنسب لممركز المالى لممنشمة كنتائج أعماليا ،كطبيع 
كمدل المخاطر النات

عف األدكات المالي التى تتعرض ليا المنشمة أيناء السن المالي 

كعندإعدادالتماريرالمالي ككيىيوإدارةالمنشمةليذهالمخاطر.

 أير اإلفصاح عف أىمي األدكات المالي بالنسب لممركز كاألداء المالى لممنشمة عمى
مستخدمى المعمكمات المحاسبي كقد تناكؿ الباحث ىذاال زء عفطريؽ تحميؿ متطمبات

اإلفصاح الكاردة بالمعيار كالمتعمم بكؿ مف فئات األصكؿ كاإللتزامات المالي  ،كاألصكؿ
المالي بالميم العادل مف خ ؿ الربح أك الخسارة ،كاإللتزامات المالي بالميم العادل مف

خ ؿالربحأكالخسارة،كاعادةتصنيؼاألصؿالمالى،كالغاءاإلعتراؼباألصؿالمالى،
كالضمان  ،كمخصو خسائر اإلئتماف ،كاألدكات المالي المركب ذات المشتمات الضمني 

المتعددة ،كحال عدـ الكفاء بالمركض المستحم  ،كبنكد اإليرادات كالمصركفات كالمكاسب

كالخسائر،كالميم العادل  .

أيراإلفصاح عف طبيع كمدل المخاطر النات
 

عف األدكات المالي عمى مستخدمى

المعمكمات المحاسبي كقد تناكؿ الباحث ىذا ال زء عف طريؽ تحميؿ متطمبات اإلفصاح

الكاردة بالمعيار كالمتعمم بكؿ مف اإلفصاح النكعى ،اإلفصاح الكمى ،مخاطر اإلئتماف،

مخاطرالسيكل ،مخاطرالسكؽ.

كمفخ ؿعرضالدراس النظري يمكفلمباحثإستنتاجبعضالىركضكالتىسكؼيمكـبمحاكل 
إختبارمدلصحتيافىالىصؿالراب مفىذهالرسال عفطريؽإختبارىاميدانيا -:

 يميؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي إلىالمبالغ فى تخىيضقيم المنشمةنتي المخاطر
فىحال عدـك كدسياس محاسبي لمتعامؿم ىذهالمخاطر .
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 يممؿاإلفصاحالمحاسبىعفالمخاطرمفتىاكتتمديراتمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي 
عفىذهالمخاطر .

 يممػػؿالميػػاسالمحاسػػبىعػػفالمخػػاطرإلػػىأدنػػىحػػدممكػػفمػػفتىػػاكت تمػػديراتمسػػتخدمى
المعمكماتالمحاسبي عفىذهالمخاطر .

 ك كدالسياس المحاسبي المائم عمىالمياسلمتعامؿم خطرأداةماليويؤدلإلىعدـ
ك كدفركؽبيفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عندتمديرالمخاطر .

*الفصؿ الرابع -:الدراسة الميدانية
تناكؿىذاالىصؿإختبارفركضالبحثميدانياكذلؾمفخ ؿاستط عأراءعين مفأعضاءىيئ 
التدريس بمسـ المحاسب بال امعات المصري كالم ار عيف الخار ييف كالمحمميف المالييف بشمف دكر

معاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي فىمساعدةمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عمىتمييـ
مخاطر المنشمة النات

البحثميدانيا .

عف التعامؿ فى األدكات المالي  ،كقد تـ التكصؿ إلى قبكؿ  مي فركض

هانيان -:النتائج

يمكفلمباحثمفخ ؿالدراس الميداني إستخ والنتائجالتاليو -:

 إتىاؽ  مي األطراؼ الرئيس إلستبياف عمى أف مستخدمى المعمكمات المحاسبي سيميمكف
إلى المبالغ فى تخىيض قيم المنشمة نتي

المخاطر المتعمم باألدكات المالي فى حال 

عدـ ك كد سياس محاسبي لمتعامؿ م ىذه المخاطر ،كلكف م ك كد فركؽ معنكي بيف

األطراؼالمميم لعين البحثبشمفدر المكافم مماي ؤكدقبكؿالىرضاألكؿ .

 إتىاؽ مي األطراؼالرئيس إلستبياف عمىأفاإلفصاحالمحاسبىعفالمخاطرالمتعمم 
باألدكات المالي سيممؿ مف تىاكت تمديرات مستخدمى المعمكمات المحاسبي عف ىذه

المخاطر،ممايؤكدقبكؿالىرضاليانى .

 إتىاؽ مي األطراؼالرئيس إلستبيافعمىأفالمياسالمحاسبىلممخاطرالمتعمم باألدكات
المالي سيممؿمفتىاكت تمديراتمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عفىذهالمخاطر،كلكف
م ك كد فركؽ معنكي بيف األطراؼ المميم لعين البحث بشمف در المكافم مما يؤكد

قبكؿالىرضاليالث .

 إتىاؽ مي األطراؼالرئيس إلستبيافعمىأفك كدالسياس المحاسبي المائم عمىالمياس
لمتعامؿم خطرأداةماليويؤدلإلىعدـك كدفركؽبيفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي 
عندتمديرالمخاطرممايؤكدقبكؿالىرضالراب .
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هالهان -:التكصيات

بناءعمىالنتائجالسابم يكصىالباحثبمايمى -:
ن
 .1ضركرة ك كد سياسات محاسبي كاضح تمكف مستخدمى المعمكمات المحاسبي مف تمدير
المخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي  .

 .2ضركرةتطبيؽالمتطمباتالكاردةبمعيارالتمريرالمالىالدكلى( ) IFRS 7كالمتعمم بكيىي 
اإلفصاح عف األدكات المالي بالتمارير المالي حيث سيممؿ ذلؾ مف تىاكت تمديرات

مستخدمىالمعمكماتالمحاسبي عندتمديرالمخاطرالمرتبط باألدكاتالمالي  .

 .3ضركرةتطبيؽالمتطمباتالكاردةبمعيارالتمريرالمالىالدكلى( ) IFRS 9كالمتعمم بكيىي 
اإلعتراؼكالمياسألدكاتالمالي بالتماريرالمالي حيثسيممؿ ذلؾ إلىأدنىحدممكف مف
تىاكت تمديرات مستخدمى المعمكمات المحاسبي عند تمدير المخاطر المرتبط باألدكات

المالي .

 .4ضركرة تككيف ل ن دائم لتعديؿ المعايير المصري مباشرة عند إ راء تعدي ت بالمعايير

الدكلي كافكنتأفضؿإعدادالمكائـالمالي طبمالممعاييرالدكلي حتىكافتـذلؾ بشكؿ
تدري ى حيث سيساعد ذلؾ فى تنشيط سكؽ األكراؽ المالي ك ذب اإلستيمارات األ نبي 

كخاص فىظؿاإلت اهالعالمىالمتزايدنحكإح ؿالمعاييرالدكلي محؿالمعاييرالمحمي 
لمدكؿ .
رابعان -:أبحاث مستقبمية مقترحة

 .1دراس تحميمي لتحديدمدلتكافرالمتطمباتالكاردةبالمعاييرالدكلي المتعمم باألدكاتالمالي 
فىالتماريرالمالي لمشركاتالمصري  .

 .2دراس الع ق بيفتطبيؽمعاييرالتمريرالمالىالدكلي () IFRS 7 & IFRS 9كادارة
األرباح .
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اكال  -:المراجع العربية 
 – 6الكتب كالرسائؿ العممية
 أبك طالب ،يحيى محمد " ،)2779( ،دراسات فى نظرية كمعايير المحاسبة المصرية
كالدكلية"،كمي الت ارة -امع عيفشمس.

 األغا،تامربساـ"،)2713(،أىمي المياسالمحاسبىالمستندإلىالميم العادل فىتعظيـ
الخصائو النكعي لممعمكمات المحاسبي  -:دراس ميداني عمى المصارؼ المحمي 
بىمسطيف"،رسال ما ستير،ال امع اإلس مي -غزة،

 .)2714/1/17(،http://library.iugaza.edu.ps/thesis/109418.pdf
 زىراف،عمادحسنى"،)2775(،مشك تالمياسكاإلفصاحالمحاسبىعفالميم العادل 
لإلستيماراتالمالي فىضكءالمعاييرالمحاسبي  -:دراس تطبيمي "،رسال ما ستيرغير
منشكرة،كمي الت ارة -امع عيفشمس .

 شعباف ،محمد رمضاف " ،)2717(،المياس المحاسبى لممشتمات المالي  -:دراس ميداني "،
رسالة ماجستير غير منشكرة،كمي الت ارة ،امع طنطا.

 صابر،محمدمحمكد،عبيد،إبراىيـمحمد"،)2779(،المحاسبة المتقدمة"،كمي الت ارة-
امع طنطا .
 – 5الدكريات
 إبراىيـ ،محمد زيداف " ،)2773( ،مدل أىمي اإلفصاح المحاسبى عف معمكمات الميم 

العادل لألكراؽ المالي ألغراض تش ي اإلستيمار فى سكؽ األكراؽ المالي  -:دراس 
تطبيمي "،المجمة العممية لإلقتصاد كالتجارة،كمي الت ارة– امع عيفشمس،العددالراب ،

أكتكبر .

 أبكالخير،مديرطو"،)2713(،التطكراتالحديي فىمعاييرالمحاسب الدكلي -:معايير
األدكاتالمالي "،حمقة نقاش بقسـ المحاسبة،كمي الت ارة -امع طنطا،و.39-1

 حسانيف،أحمدسعيد"،)2779(،دراس إستط عي لمدلتحميؽالمعاييرالمحاسبي مىيكـ
العدال فىالمياسكاإلفصاحعفالمشتماتالمالي "،المجمة العممية لإلقتصاد كالتجارة،كمي 

الت ارة -امع عيفشمس،العدداليانى،أبريؿ.

 حماد،طارؽعبدالعاؿ"،)2772(،مشك تتطبيؽالمحاسب عفالميم العادل فىالبيئ 

المصري  -:بالتطبيؽعمىالبنكؾ"،المجمة العممية لإلقتصاد كالتجارة،كمي الت ارة -امع 
عيفشمس،العدداليانى،أبريؿ،و.676-512
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ةالمصرفيو

 شحات ،محمدعبدالشككر "،)2713(،إطارمحاسبىممترحلتمييـإدراؾاإلدار
لمتطمبات ()IFRS7بيدؼتعزيزاإلفصاحكالشىافيو-:دراس تطبيمي عمىبنؾالرياض"،
مجمة البحكث المحاسبية،ال معي السعكدي لممحاسب ،العدداليانى،الم مداليانىعشر .

 صالح ،رضا إبراىيـ " ،)2779( ،أير تك و معايير المحاسب نحك الميم العادل عمى
الخصائوالنكعي لممعمكماتالمحاسبي فىظؿاألزم المالي العالمي "،مجمة كمية التجارة

لمبحكث العممية ،كمي الت ارة– امع األسكندري ،الم مد السادس كاألربعكف ،العدد اليانى،
يكليك،و .98-39
 عامر ،نعماف ص ح الديف " ،)2773( ،مخاطر السكؽ المرتبط بالتعامؿ فى المشتمات
المالي مف منظكر المىيكـ كاإلعتراؼ كالمياس كاإلفصاح المحاسبى  -:دراس نظري 

كتطبيمي " ،مجمة الدراسات كالبحكث التجارية ،كمي الت ارة   -امع بنيا ،العدد األكؿ ،

و .268-236
 عبدالغنى،محمدمحمد "،)2772( ،المحاسب عف الميم العادل لإلستيمارات المالي فى
البنكؾالت اري  -:م دراس تطبيمي "،مجمة الدراسات المالية كالتجارية،كمي الت ارة فرع
بنىسكيؼ -امع الماىرة،العدداليانى،يكليك،و .357-315

 عكض ،تماؿ محمد" ،)2713( ،تحميؿ الع ق بيف محاسب الميم العادل كالخصائو
النكعي لممعمكمات المحاسبي فى إطار المعايير الدكلي إلعداد التمارير المالي " ،مجمة

المحاسبة كالمراجعة التحاد الجامعات العربية ،كمي الت ارة   -امع بنى سكيؼ،
و .192-145

 لكندل،فييـصالح"،)2772(،المحاسب عفالميم العادل فىالبنكؾالت اري كاإلفصاح
عنياطبمالمعاييرالمحاسب الدكلي -:دراس تطبيمي فىالمممك األردني الياشمي "،المجمة

العممية التجارة كالتمكيؿ،كمي الت ارة– امع طنطا،العدداألكؿ،و .182-121

 الممي ى ،ىشاـ حسف ،كريم  ،دينا عبد العميـ  " ،)2712( ،قياس المدرة التنبؤي لمميم 
العادل فىالبنكؾالت اري  -:دراس تطبيمي " ،المجمة العممية لإلقتصاد كالتجارة ،كمي 

الت ارة– امع عيفشمس،العدداليانى،الم مداليالث،و .911-859

 نكفؿ،مدحتعبدالرشيد"،)2714(،أيرإستخداـمحاسب الميم العادل عمىاألزم المالي 
العالمي فىضكءمعاييرالمحاسب الدكلي -:دراس تطبيمي "،مجمة الفكر المحاسبى،كمي 

الت ارة– امع عيفشمس،عددخاو،ال زءاألكؿ،أكتكبر،و.56-27
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 – 4النشرات كالتقارير
 معايير التماريرالمالي الدكلي ،)2712(،األدكات المالي  -:اإلعتراؼ كالمياس،المعياررقـ
 ،9تر م الم م العربى لممحاسبيف المانكنييف  ،معي الم م العربى لممحاسبيف
المانكنييف،عماف،األردف .

 معاييرالتماريرالمالي الدكلي ،)2712(،األدكاتالمالي -:اإلفصاح،المعياررقـ،7تر م 
الم م العربىلممحاسبيف المانكنييف ،معي الم م العربى لممحاسبيفالمانكنييف ،عماف،

األردف .

 معاييرالمحاسب الدكلي ،)2712(،األدكاتالمالي -:اإلعتراؼكالمياس،المعياررقـ،39
تر م الم م العربى لممحاسبيف المانكنييف  ،معي الم م العربى لممحاسبيف المانكنييف،

عماف،األردف .

 معايير المحاسب الدكلي  ،)2712( ،األدكات المالي  -:العرض ،المعيار رقـ  ،32تر م 
الم م العربىلممحاسبيف المانكنييف ،معي الم م العربى لممحاسبيفالمانكنييف ،عماف،

األردف .

 معايير المحاسب المصري  ،)2776( ،األدكات المالي  -:اإلعتراؼ كالمياس ،المعيار رقـ
،26ك ازرةاإلستيمار .

 معايير المحاسب المصري  ،)2776(،األدكات المالي  -:اإلفصاح كالعرض ،المعيار رقـ
،25ك ازرةاإلستيمار .

 المع ـ الك يز  ،م م المغ العربي  ،طبع خاص بك ازرة التربي كالتعميـ  ،مادة  :قيـ
كعدؿ،1993،وو .523–279
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ممحؽ (  ) 6قائمة اإلستبياف
بسـاهللالرحمفالرحيـ 
السيداألستاذالىاضؿ /
الس ـعميكـكرحم اهللكبركاتو 
يتناكؿالباحثدراس بعنكاف 
" دكر السياسات المحاسبية إلعداد التقارير المالية فى تقييـ مخاطر المنشأة بكاسطة مستخدمى
المعمكمات المحاسبية  -:دراسة نظرية كميدانية "
كيمصدبالسياساتالمحاسبي فىىذهالدراس تطبيؽمعاييرالمحاسب الدكلي عفاألدكاتالمالي فى

التماريرالمالي التىتصدرىامنشآتاألعماؿبصى عام كعمىاألخوالمؤسساتالمالي .
كيكدالباحثأفيشيرإلىتعريؼالمصطمحاتالكاردةبالمائم عمىالنحكالتالى -:

عرفتالىمرة()11مفالمعيارالدكلى() IAS 32األداة المالية بمنياعمدينتجعنوأصؿمالي
لمنشمةمعين كالتزاـماليأكأداةحؽممكي لمنشمةأخرل .
عرؼ الممحؽ ( أ ) مف المعيار الدكلى لمتمرير المالى (  ) IFRS 7مخاطر اإلئتماف بمنيا تمؾ
المخاطر النات

عف إخىاؽ أحد أطراؼ األداة المالي فى تمبي إلتزاـ ما مما يتسبب فى تحمؿ

الطرؼاألخرلخسارةماليو .

عرؼ الممحؽ ( أ ) مف المعيار الدكلى لمتمرير المالى (  ) IFRS 7مخاطر السيكلة بمنيا تمؾ
المخاطرالنات عفصعكب تنىيذاإللتزاماتالمرتبط باإللتزاماتالمالي التىقدتكا والمنشمة .
عرؼ الممحؽ ( أ ) مف المعيار الدكلى لمتمرير المالى (  ) IFRS 7مخاطر السكؽ بمنيا تمؾ
المخاطرالنات عفتذبذبالميم العادل أكالتدفماتالنمدي المستمبمي بسببالتغيراتفىأسعار

السكؽ،كتشمؿمخاطرتغيرسعرالصرؼكمخاطرسعرالىائدةكمخاطرالسعراألخرل .

عرفت الىمرة ( )11مف المعيار الدكلى(  ) IAS 32القيمة العادلة بمنيا تمؾ الميم التى يمكف
بمك بيا تبادؿ أصؿ أك تسكي إلتزاـ بيف أطراؼ كؿ منيـ لدي الرغب فى التبادؿ كعمى بين مف

الحمائؽكيتعام فبلرادةحرة .
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كتميؿ ىذه المائم الشؽ الميدانى لمرسال  ،كتيدؼ إلى دراس دكر معايير المحاسب الدكلي عف

باإلعتراؼ أكالمياس أكالعرضأكاإلفصاحفىمساعدةمستخدمى

األدكاتالمالي سكاءالمتعمم
المعمكماتالمحاسبي عمىتمييـمخاطرالمنشمةالنات عفالتعامؿفىاألدكاتالمالي ،كالمطمكب
مفسيادتكـبلعتباركـمفمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي إختياراإل اب التىتكضحمكقىكـمف

المكافم مفعدموعمىالبنكدالكاردةبالمائم ،حيثأعطىالباحثكزفمر ح 5نماطلإلختيار

مكافؽ تماما 4 ،نماط لإلختيار مكافؽ 3 ،نماط لإلختيار محايد 2 ،نمط لإلختيار غير مكافؽ،

1نمط لإلختيارغيرمكافؽعمىاإلط ؽ .

كتميؿ إ اب سيادتكـ أحد الدعائـ األساسي إلتماـ ىذه الرسال كما يسىر عنيا مف نتائج ،كيمدر
الباحثلسيادتكـكريـإىتمامكـباإل اب عفاألسئم بعناي ،كيممؿفىتعاكنكـالمخمومعو .
كمايكدالباحثأفيؤكدلسيادتكـأفكؿماتمدمكنومفأراءكك ياتنظرسكؼيحظىبالسري 
التام كلفيستخدـإالفىأغراضالبحثالعممىفمط،كفىحال ك كدألغمكضفىأسئم قائم 
اإلستمصاء ير ى اإلتصاؿ بالباحث مف خ ؿ رقـ الياتؼ أك البريد اإللكتركنى المرفؽ ،كيشكر

الباحثلسيادتكـتعاكنكـالمخمومعوفىالعمؿعمىخدم البحثالعممى...داعيااهللعزك ؿأف
ي زيكـعنوخيرال زاء.
الباحث
محمد ناصر محمد عبد الحميـ
m_nasser2009@commerce.tanta.edu.eg.
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القسـ األكؿ -:بيانات شخصية
األسـ (.......................................................................-:إختيارل) 
الكظيفة-:عضكىيئ تدريس

مراقبحسابات

محمؿمالى

عدد سنكات الخبرة-:أقؿمف5سنكات مف17–5سنكات




أكيرمف17سنكات

المؤىالت العممية-:بكالكريكسدبمكـدراساتعميا ما ستيردكتكراة 
أخرل ..................................................
القسـ الهانى  -:الرجاء كضع عالمة ( √ ) أماـ درجة اإلتفاؽ التى تناسب كجية نظركـ فى كؿ
مف األسئمة التاليو -:

الرقـ

مكافؽ
تماما

بياف

()2

يميػؿمسػتخدمىالمعمكمػاتالمحاسػبي إلػى

1

المبالغ ػ فػػىتخىػػيضقيم ػ المنشػػمةنتي ػ ػ 

المخ ػ ػػاطرف ػ ػػىحالػ ػ ػ ع ػ ػػدـك ػ ػػكدسياسػ ػ ػ 
محاسبي لإلعتراؼباألدكاتالمالي .

يميػؿمسػتخدمىالمعمكمػاتالمحاسػبي إلػى

المبالغ ػ فػػىتخىػػيضقيم ػ المنشػػمةنتي ػ ػ 
2

المخ ػ ػػاطرف ػ ػػىحالػ ػ ػ ع ػ ػػدـك ػ ػػكدسياسػ ػ ػ 
محاسبي لقياساألدكاتالمالي  .

يميػؿمسػتخدمىالمعمكمػاتالمحاسػبي إلػى

المبالغ ػ فػػىتخىػػيضقيم ػ المنشػػمةنتي ػ ػ 
3

المخ ػ ػػاطرف ػ ػػىحالػ ػ ػ ع ػ ػػدـك ػ ػػكدسياسػ ػ ػ 
محاسبي لعرضاألدكاتالمالي  .
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مكافؽ محايد
()3

()4

غير

مكافؽ
()5

غير

مكافؽ
تماما
()6

يميؿمستخدمىالمعمكماتالمحاسبي إلى
4

المبالغ فى تخىيض قيم المنشمة نتي 
المخاطر فى حال عدـ ك كد سياس 

محاسبي لإلفصاحعفاألدكاتالمالي .

يممػ ػػؿاإلفصػػػػػاح الكصػػػػػفىعػ ػػفالمخػ ػػاطر

5

المرتبط ػ ػ ػ بػ ػ ػػاألدكاتالمالي ػ ػ ػ مػ ػ ػػفتىػ ػ ػػاكت
تم ػػديراتمس ػػتخدمىالمعمكم ػػاتالمحاس ػػبي 

عفىذهالمخاطر.

يممؿ اإلفصاح الكمى عف المخاطر
6

المرتبط باألدكات المالي مف تىاكت
تمديرات مستخدمى المعمكمات المحاسبي 

عفىذهالمخاطر.
يمم ػ ػػؿاإلفص ػ ػػاحالمحاس ػ ػػبىع ػ ػػفمخػػػػػاطر

7

اإلئتمػػػػافالمرتبط ػ ػ بػ ػػاألدكاتالمالي ػ ػ مػ ػػف
تى ػ ػ ػػاكتتم ػ ػ ػػديراتمس ػ ػ ػػتخدمىالمعمكم ػ ػ ػػات
المحاسبي عفىذهالمخاطر.
يمم ػ ػػؿاإلفص ػ ػػاحالمحاس ػ ػػبىع ػ ػػفمخػػػػػاطر

السػػػيكلة المرتبطػػػة بػػػاألدكات الماليػػػة مػػػف
8

خالؿ إستخداـ تحميؿ اإلستحقاؽ التعاقدل

لإللتزامػػػػات الماليػػػػة المتبقيػػػػةم ػػفتىػ ػػاكت
تم ػػديراتمس ػػتخدمىالمعمكم ػػاتالمحاس ػػبي 

عفىذهالمخاطر.

يمم ػ ػػؿاإلفص ػ ػػاحالمحاس ػ ػػبىع ػ ػػفمخػػػػػاطر

السػػػكؽ المرتبطػػػة بػػػاألدكات الماليػػػة مػػػف
9

خالؿ إستخداـ تحميػؿ الحساسػية لكػؿ نػكع

مػػػف مخػػػاطر السػػػكؽم ػػفتىػػاكتتم ػػديرات
مسػػتخدمىالمعمكمػػاتالمحاسػػبي عػػفىػػذه

المخاطر .
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يمم ػ ػػؿاإلفص ػ ػػاحالمحاس ػ ػػبىع ػ ػػفمخػػػػػاطر

السػػػكؽ المرتبطػػػة بػػػاألدكات الماليػػػة مػػػف
17

خػػالؿ إسػػتخداـ تحميػػؿ الحساسػػية المبنػػى

عمى أساس القيمة المعرضة لممخاطرمػف

تى ػ ػ ػػاكتتم ػ ػ ػػديراتمس ػ ػ ػػتخدمىالمعمكم ػ ػ ػػات

المحاسبي عفىذهالمخاطر.

يممؿاإلفصاحالمحاسبىعفكيفيو حساب

11

القيمة العادلػة لػودكات الماليػةمػفتىػاكت
تم ػػديراتمس ػػتخدمىالمعمكم ػػاتالمحاس ػػبي 

عفالمخاطرالمرتبط بيا.

يممػ ػ ػػؿاإلفص ػ ػ ػػاحالمحاس ػ ػ ػػبىعػ ػ ػػففئػػػػػػػات

12

تصػػػػػػػنيؼ األدكات الماليػػػػػػػةم ػ ػ ػػفتى ػ ػ ػػاكت
تم ػػديراتمس ػػتخدمىالمعمكم ػػاتالمحاس ػػبي 

عفالمخاطرالمرتبط بيا.

يمم ػ ػػؿاإلفص ػ ػػاحالمحاس ػ ػػبىع ػ ػػفمكػػػػػػكنى

األدكات الماليػػػة المركبػػػػة ككيفيػػػو الفصػػػػؿ

  13بينيمػػػػػام ػ ػػفتى ػ ػػاكتتم ػ ػػديراتمس ػ ػػتخدمى
المعمكم ػ ػ ػ ػػاتالمحاس ػ ػ ػ ػػبي ع ػ ػ ػ ػػفالمخ ػ ػ ػ ػػاطر
المرتبط بيا .

يممػؿاإلفصػاحالمحاسػبىعػفحػاالت عػػدـ

14

سػػداد القػػركض المسػػتحقة عمػػى المنشػػأة
مػػفتىػػاكتتمػػديراتمسػػتخدمىالمعمكمػػات
المحاسبي عفالمخاطرالمرتبط بيا .

كض ػ ػ ػ ػ م مكع ػ ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػػفالمكاعػ ػ ػ ػػدكاألسػ ػ ػ ػػس

كالشػ ػ ػ ػػركطلإلعت ػ ػ ػ ػراؼأكعػ ػ ػ ػػدـاإلعت ػ ػ ػ ػراؼ

15

باألدكاتالمالي فىالتماريرالمالي لممنشػآت

عػػفطريػػؽتبنػػىمفػػاىيـ المنػػافع كالمخػػاطر

كالسػػػػيطرةيمم ػػؿإلػ ػػىأدن ػػىحػ ػػدممك ػػفمػ ػػف
تىػ ػ ػ ػػاكتتمػ ػ ػ ػػديراتمسػ ػ ػ ػػتخدمىالمعمكمػ ػ ػ ػػات

المحاسبي عفالمخاطرالمرتبط بيا.
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إسػػػتخداـمػػػدخؿ القيمػػػة العادلػػػة كأسػػػاس

لمقيػػػاس المحاسػػػبى لػػػودكات الماليػػػة بػػػدال
16

مف مدخؿ التكمفة التاريخيةيممؿإلىأدنى

حػػدممكػػفمػػفتىػػاكتتمػػديراتمسػػتخدمى
المعمكم ػ ػ ػ ػػاتالمحاس ػ ػ ػ ػػبي ع ػ ػ ػ ػػفالمخ ػ ػ ػ ػػاطر

المرتبط بيا.

تقميػػؿ عػػدد فئػػات تصػػنيؼ األدكات الماليػػة
يػػػػكفر معمكمػػػػات أكهػػػػر كضػػػػكحا لمقيػػػػاس

 17المحاسػػبىممػػايممػػؿإلػػىأدنػػىحػػدممكػػف
مػػفتىػػاكتتمػػديراتمسػػتخدمىالمعمكمػػات
المحاسبي عفالمخاطرالمرتبط بيا.

تطبيػػؽ مػػنيج إنخفػػاض قيمػػة كاحػػد عمػػى

كافػػػة األدكات الماليػػػةيممػػؿإلػػىأدنػػىح ػػد

 18ممكػ ػ ػػفمػ ػ ػػفتىػ ػ ػػاكتتمػ ػ ػػديراتمسػ ػ ػػتخدمى
المعمكم ػ ػ ػ ػػاتالمحاس ػ ػ ػ ػػبي ع ػ ػ ػ ػػفالمخ ػ ػ ػ ػػاطر

المرتبط بيا.

كجػػػكد قكاعػػػد محػػػددة لإلعتػػػراؼ أك عػػػدـ

19

اإلعتراؼ بػاألدكات الماليػةيػؤدلإلػىعػدـ
ك كدفركؽبيفمستخدمىالمعمكماتعنػد
تمييـالمخاطرالمرتبط بيا.
كجكد أسس محددة لقياس األدكات المالية

 27

يؤدلإلىعدـك كدفركؽبػيفمسػتخدمى

المعمكمػػاتالمحاسػػبي عنػػدتميػػيـالمخػػاطر
المرتبط بيا .

132

مػػاىى اإلضػػافات التػػى تركنيػػا حػػكؿ التعػػديالت التػػى يجػػب إجرائيػػا لمعػػايير المحاسػػبة عػػف األدكات

المالية سكاء المتعمقة باإلعتراؼ أك القيػاس أك العػرض أك اإلفصػاح لممسػاعدة فػى تقيػيـ المخػاطر
المرتبطة باألدكات المالية بشكؿ أفضؿ؟
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.................................................................................................
...........................................................................................
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Cronbach's Alpha  ) قيمة ألفا كركنباخ5 ( ممحؽ
Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.843

20
Item-Total Statistics

Scale Mean if

Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha

Item Deleted

if Item Deleted Total Correlation

if Item Deleted

Q1

72.68

64.749

.503

.832

Q2

72.62

66.022

.450

.834

Q3

72.59

66.342

.455

.834

Q4

72.59

67.244

.367

.838

Q5

72.84

65.152

.387

.838

Q6

72.61

66.161

.565

.831

Q7

72.70

65.899

.478

.833

Q8

72.91

68.159

.424

.836

Q9

72.87

67.778

.430

.836

Q10

73.00

67.451

.441

.835

Q11

73.01

65.578

.519

.831

Q12

72.97

66.048

.518

.832

Q13

73.06

67.663

.421

.836

Q14

73.12

68.261

.348

.839

Q15

72.84

66.446

.540

.831

Q16

72.73

66.906

.470

.834

Q17

72.99

67.088

.335

.840

Q18

73.15

69.028

.242

.844

Q19

73.26

66.274

.331

.841

Q20

73.28

65.381

.389

.838
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ممحؽ (  ) 4التك اررات كالنسب المئكية كقيمة كا 5إلستجابات أعضاء ىيئة التدريس
( ف =  48مفردة )
اإلستجابات
رقم
السؤال

موافق تماما

محايد

موافق

غير موافق

غير
موافق
تماما

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

2

قيمة كا

مستوى
المعنوية

1

5

13,2

27

71,1

6

15,8

-

-

-

-

24,368

7,777

2

6

15,8

27

71,1

5

13,2

-

-

-

-

24,368

7,777

3

7

18,4

26

68,4

5

13,2

-

-

-

-

21,211

7,777

4

8

21,1

24

63,2

6

15,8

-

-

-

-

15,368

7,777

5

17

26,3

27

52,6

8

21,1

-

-

-

-

6,526

7,738

6

11

28,9

21

55,3

5

13,2

1

2,6

-

-

23,895

7,777

7

13

34,2

21

55,3

3

7,9

1

2,6

-

-

27,263

7,777

8

9

23,7

22

57,9

6

15,8

1

2,6

-

-

25,368

7,777

9

7

18,4

23

67,5

8

21,1

-

-

-

-

12,684

7,772

17

17

26,3

18

47,4

9

23,7

1

2,6

-

-

15,263

7,772

11

8

21,1

21

55,3

6

15,8

2

5,3

1

2,6

33,842

7,777

12

9

23,7

19

57

7

18,4

2

5,3

1

2,6

27,263

7,777

13

8

21,1

15

39,5

13

34,2

2

5,3

-

-

17,632

7,714

14

6

15,8

21

55,3

9

23,7

2

5,3

-

-

21,158

7,777

15

8

21,1

27

52,6

8

21,1

2

5,3

-

-

18,777

7,777

16

11

28,9

21

55,3

4

17,5

2

5,3

-

-

23,263

7,777

17

9

23,7

15

39,5

8

21,1

6

15,8

-

-

4,737

7,192

18

4

17,5

12

31,6

17

44,7

5

13,2

-

-

11,895

7,778

19

5

13,2

27

52,6

8

21,1

4

17,5

1

2,6

28,579

7,777

 27

6

15,8

21

55,3

6

15,8

5

13,2

-

-

18,632

7,777
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ممحؽ (  ) 3التك اررات كالنسب المئكية كقيمة كا 5إلستجابات المراجعيف الخارجييف
( ف =  44مفردة )
رقـ
السؤاؿ

اإلستجابات
غير مكافؽ

غير مكافؽ

مكافؽ تماما

محايد

مكافؽ

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

تماما

5

قيمة كا

مستكل
المعنكية

1

5

15,2

18

54,5

4

12,1

3

9,1

3

9,1

25,737

7,777

2

8

24,2

15

45,5

5

15,2

2

6,1

3

9,1

16,545

7,772

3

5

15,2

27

67,6

4

12,1

1

3,7

3

9,1

35,333

7,777

4

8

24,2

17

51,5

5

15,2

1

3,7

2

6,1

25,737

7,777

5

7

21,2

21

63,6

3

9,1

1

3,7

1

3,7

42,979

7,777

6

7

21,2

19

57,6

6

18,2

1

3,7

-

-

21,182

7,777

7

5

15,2

23

69,7

5

15,2

-

-

-

-

19,636

7,777

8

2

6,1

18

54,5

13

39,4

-

-

-

-

12,182

7,772

9

2

6,1

27

67,6

17

37,3

1

3,7

-

-

28,212

7,777

17

2

6,1

17

51,5

13

39,4

1

3,7

-

-

23,121

7,777

11

3

9,1

18

54,5

17

37,3

1

3,7

1

3,7

32,979

7,777

12

1

3,7

22

66,7

9

27,3

1

3,7

-

-

35,727

7,777

13

1

3,7

19

57,6

11

33,3

2

6,1

-

-

26,737

7,777

14

4

12,1

14

42,4

11

33,3

4

12,1

-

-

9,373

7,726

15

5

15,2

17

51,5

17

37,3

1

3,7

-

-

17,373

7,771

16

9

27,3

14

42,4

7

21,2

3

9,1

-

-

7,676

7,755

17

5

15,2

13

39,4

17

37,3

5

15,2

-

-

5,667

7,129

18

2

6,1

11

33,3

17

51,5

3

9,1

-

-

18,273

7,777

19

1

3,7

19

57,6

7

21,2

5

15,2

1

3,7

33,212

7,777

 27

1

3,7

17

51,5

11

33,3

3

9,1

1

3,7

37,788

7,777
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ممحؽ (  ) 2التك اررات كالنسب المئكية كقيمة كا 5إلستجابات المحمميف المالييف
( ف =  45مفردة )
رقـ
السؤاؿ

اإلستجابات
مكافؽ

مكافؽ تماما

غير مكافؽ

محايد

غير مكافؽ
تماما

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

5

قيمة كا

مستكل
المعنكية

1

24

75,7

6

18,8

-

-

2

6,3

-

-

25,757

7,777

2

21

65,6

17

31,3

1

3,1

-

-

-

-

18,813

7,777

3

22

68,8

17

31,3

-

-

-

-

-

-

4,577

7,734

4

21

65,6

9

28,1

1

3,1

-

-

1

3,1

33,577

7,777

5

13

47,6

9

28,1

1

3,1

2

6,3

7

21,9

15,577

7,774

6

13

47,6

15

46,9

4

12,5

-

-

-

-

6,438

7,747

7

13

47,6

8

25,7

4

12,5

7

21,9

-

-

5,257

7,154

8

3

9,4

17

53,1

12

37,5

-

-

-

-

9,438

7,779

9

6

18,8

18

56,3

7

21,9

-

-

1

3,1

19,257

7,777

17

2

6,3

15

46,9

14

43,8

1

3,1

-

-

21,257

7,777

11

2

6,3

19

49,4

8

25,7

3

9,4

-

-

22,757

7,777

12

3

9,4

19

59,4

7

21,9

3

9,4

-

-

21,577

7,777

13

3

9,4

15

46,9

14

43,8

-

-

-

-

8,313

7,716

14

-

-

16

57,7

14

43,8

2

6,3

-

-

17,757

7,775

15

4

12,5

24

75,7

3

9,4

1

3,1

-

-

43,257

7,777

16

4

12,5

25

78,1

3

9,4

-

-

-

-

28,938

7,777

17

9

28,1

16

57,7

4

12,5

3

9,4

-

-

13,257

7,774

18

12

37,5

9

28,1

11

34,4

-

-

-

-

7,438

7,874

19

4

12,5

17

53,1

3

9,4

1

3,1

7

21,9

24,875

7,777

 27

3

9,4

15

46,9

5

15,6

1

3,1

8

25,7

18,625

7,771
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 ) نتائج تحميؿ التبايف أحادل اإلتجاه كاختبار أقؿ فرؽ معنكل لمفرض األكؿ1 ( ممحؽ
ANOVA
X1
Sum of

df

Mean

Squares

F

Sig.

13.065

.000

Square

Between Groups

13.922

2

6.961

Within Groups

53.279

100

.533

Total

67.200

102
Descriptive

X1
N Mean

Std.

Std.

Deviation Error

95%

Minimum Maximum

Confidence
Interval for
Mean

Lower Upper

Bound Bound
University
professor
Auditor
Financial
Analyst
Total

38 4.03

.509

.083 3.86

4.19

3

5

33 3.70

1.024

.178 3.34

4.07

1

5

32 4.62

.571

.101 4.41

4.82

3

5

103 4.11

.812

.080 3.95

4.27

1

5

138

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons
Dependent Variable: X1
LSD

(I) Job

(J) Job

Mean

Std. Sig. 95% Confidence

Difference Error
(I-J)

University
professor

 Auditor
Financial Analyst
University

Auditor

professor

Financial Analyst
Financial
Analyst

University
professor
Auditor

Interval

Lower

Upper

Bound

Bound

.174 .067

-.02

.67

.175 .001

-.94

-.24

-.322

.174 .067

-.67

.02

-.913*

.181 .000 -1.27

-.55

.591*

.175 .001

.24

.94

.913*

.181 .000

.55

1.27

.322

-.591*

* The mean difference is significant at the 0.05 level.
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 ) نتائج تحميؿ التبايف أحادل اإل تجاه لمفرض الهانى7 ( ممحؽ
ANOVA
X2
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

1.308

2

.654

Within Groups

23.327

100

.233

Total

24.635

102

F

Sig.

2.804 .065

Descriptive
X2
N Mean

Std.

Std.

Deviation Error

95%

Minimum Maximum

Confidence
Interval for
Mean
Lower Upper

Bound Bound
University
professor
Auditor
Financial
Analyst
Total

38 3.97

.502

.081 3.80

4.13

3

5

33 3.74

.442

.077 3.58

3.89

3

5

32 3.73

.500

.088 3.55

3.91

3

5

103 3.82

.491

.048 3.72

3.91

3

5
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 ) نتائج تحميؿ التبايف أحادل اإل تجاه كاختبار أقؿ فرؽ معنكل لمفرض الهالث8 ( ممحؽ
ANOVA
X3
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2.118

2

1.059

3.000

.05

Within Groups

35.301

100

.353

Total

37.420

102
Descriptive

X3
N Mean

Std.

Std.

Deviation Error

95%

Confidence

Minimum Maximum

Interval for
Mean

Lower Upper

Bound Bound
University
professor
Auditor
Financial
Analyst
Total

38 3.77

.684

.111 3.54

3.99

2

5

33 3.64

.580

.101 3.44

3.85

3

5

32 4.00

.484

.085 3.83

4.17

3

5

103 3.80

.606

.060 3.68

3.92

2

5
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Post Hoc Tests
Multiple Comparisons
Dependent Variable: X3
LSD

(I) Job

(J) Job

Mean

Std.

Difference Error

Sig.

(I-J)

Auditor

University

Financial

professor

Analyst
University
professor

Auditor

Financial

Analyst

University

Financial

professor

Analyst

Auditor

95% Confidence
Interval

Lower

Upper

Bound

Bound

.126

.141 .376

-.15

.41

-.230

.143 .109

-.51

.05

-.126

.141 .376

-.41

.15

-.356*

.147 .018

-.65

-.06

.230

.143 .109

-.05

.51

.356*

.147 .018

.06

.65

* The mean difference is significant at the 0.05 level.
 ) نتائج تحميؿ التبايف أحادل اإل تجاه لمفرض الرابع9 ( ممحؽ
ANOVA
X4

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

3.814

2

1.907

1.941

.149

Within Groups

98.240

100

.982

Total

102.053

102
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