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 تحوط؟لة ليمحاسبنطبق المعايير اللماذا       

    فيصل الجاس 

2022  ديسمي   1                
 

ي عام تواصل فيه البنوك المركزية 
الفائدة   ارتفعت أسعار المالية لمواجهة الضغوط التضخمية،  السياسات وتشديد الفائدة أسعار   رفعف 

. محليا،    عبر منحن   ي  ٪ منذ يناير  500أسعار الفائدة بأكبر من    قفزتالعائد بشكل كببر
عىل خلفية التشديد النقدي والعوامل  الماض 

بالسيولة المحلية. هو أيضا      العمالت شهدت فيه  عام  المرتبطة 
 
انتعاش ي نشاط  ا  الرئيسية 

ي    ،تقلبات السوقزيادة  وسط  التداول  ف 
الن 

ات تقلب   رصدتها  الوقت  العديد من مؤشر ي 
العمالت األجنبية. وف  التهديد بحدوث    أسعار السلع األساسية  ارتفاع   تزامن نفسه،  ات  مع 

ي اإلمدادات 
ة ف  ي إثارة مخاوف حقيقية من    الضغوط التضخمية العالمية  تكثيف إىل    . وهذا بدوره أدىاضطرابات كببر

حدوث  وساهم ف 

 . اقتصادي عالمي ركود 

 

ي 
ولكن يبدو أن األرقام    الزيادة،إىل    من هذه المخاطر   التحوطأنشطة  تميل    ،المتقلبة واستمرار حالة عدم اليقير    األسواق   حالة   ظل   ف 

ة ثالث سنواتالذي  و   هذا العام  بنك التسويات الدوليةلتقرير  وفقا  فاإلجمالية مختلطة.   ي مشتقات   انخفضت  ، يغطي فب 
  التداوالت ف 

ي حير   19  بواقع   المدرجة   غبر أسعار الفائدة  
ي ارتفع  ٪ ف 

،  للبنك٪. ووفقا  17بنحو    المدرجة   غبر مشتقات العمالت األجنبية    التداول ف 

ي انخفاض معدل دوران مشتقات أسعار الفائدة هو التحول المستمر بعيدا عن الليبور للعمالت   فإن
العامل األكبر أهمية الذي ساهم ف 

ي أنشطة  ا نمو  ا  محلي  أخرى، شهدنا    ناحية من    الرئيسية. 
كات،    التحوط   ف  ي تخص  هذا العام بير  الشر

الفائدة، عىل    أسعار وخاصة تلك الن 

ي وقت  
التحوط. يحدث هذا ف  تكلفة  ارتفاع  الفائدة  أسعار عقود فيه  كون  تالرغم من  أسعار  )   مقايضة    مقايضةلمدة خمس سنوات 

بير   )الفرق    الهامش٪ وتكلفة  60خمس سنوات بأكبر من  ال  متوسطأعىل من  (  الثابتةالنقدية  العائدات النقدية العائمة مقابل التدفقات  

نقطة أساس حن     150خمس سنوات بأكبر من  ال  وأعىل من متوسط( سلبية  سايبوروثالثة أشهر  لمدة خمس سنوات    المبادلة  سعر 

ةوقت كتابة هذ  .   ه النشر

 

ي     لمسناه، عادةوفقا لم
ي    المنظماتما تأت 

،معها    تعاملنالن  ي اعتبارها شاغلير  رئيسيير 
؟  نسبيا عالية    نقوم بالتحوط بتكلفةنحن  هل    وف 

األسعار أو استقرارها؟ من المؤكد أن هذين السؤالير  صعبان، ومعالجتهما تتطلب بعض الفهم األساسي  عودة    وهل سنعاقب بمجرد 

ي المقام األول. لمعالجة الشاغلحول األسباب الكامن 
مةاألول، يجب أن    ة وراء التحوط ف 

ّ
  المخاطر   وشهيةلملف    ةمدرك  تكون المنظ

ي ، وأهداف إدارة  المخاطر إلدارة  المتاحة    واألدوات،  ا الخاص به 
من اإلجابة عىل هذا السؤال    ا من شأنها أن تمكنه  المخاطر المالية الن 

أن  المنفعةو   التكلفة   نقطةباألساس  يالمس  والذي  الصعب   فيجب   ، ي
الثات  للشاغل  بالنسبة  أما  باآلثار    المنظمةكون  ت .  دراية  عىل 

ي تنشأ عند التعامل مع المشتقات المالية. 
ابنا من اقفال نهاية العام  االقتصادية والمحاسبية الن  ة   ، مع اقب  كز    بقية هذه النشر بشكل  سب 

.   أكبر   اآلن الموضوعهذا وأهدافها ونماذجها، ولماذا أصبح  ،مشتقاتلل  ةي محاسبال  ايبر المعأكبر عىل   أهمية من أي وقت مض 

 

 التحوط  محاسبة

قلقة بشأن    المنظماتبعض  قد تكون  ألنواع مختلفة من المخاطر المالية.    ا بطبيعته  المنظمات، تتعرض  اليومية  ا جزء من أعماله ك  

ي حير  أن البعض اآلخر قد يكون قلقا بشأن أسعار السلع األساسية.  
  تستخدمإلدارة هذه المخاطر،  أسعار الرصف أو أسعار الفائدة، ف 

اتيجياالمنظمات    . استخدام المشتقات المالية  بعضها  يستلزم المخاطر، دارة مختلفة إل   تاسب 

ال    بالعادة  ة عنها ي عملية المحاسبالو   معقد،عادة ما ُينظر إىل المشتقات المالية عىل أنها موضوع  

ي تختلف  
بشكل  ذلك  ف  مشتق  ،عام.  بأي  اف  االعب  "بقيمته    ماىلي   يجب  العمومية  انية  المبر  ي 

ف 

اتهالعادلة  ي    " وتغبر
تاج  وتح  إلزامية،الدخل. من المهم مالحظة أن محاسبة التحوط ليست    قائمةف 

ي عىل المحاسبة التحوط هي مفهوم    إىل اختيار تطبيق محاسبة التحوط. المنظمات  
ة  مطابق مبن 

اف بالمكاسب  ي عدت  وي  هدف اىل  والمرصوفات(  اإليرادات  أو  ) والخسائر  ل األساس الطبيعي لالعب 

ي تم  )المعاملة    المتحوط منها   والعناص (  المالية  المشتقات)   الصلةذات  عىل أدوات التحوط  
الن 

ي   (،التحوط ألجلها
اف بكليهما ف  و  أ  -قائمة الدخل الشامل اآلخر)أو  قائمة الدخلبحيث يتم االعب 

ة   ( OCIما يسم  ي نفس الفب 
 المحاسبية.  ف 

ي تستخدم المشتقات المالية بطريقة    هو تمثيل  هذا التعديل   من   والغاية 
تخفف من تقلبات  من شأنها أن  تأثبر أنشطة إدارة المخاطر الن 

أخرى.  إىل  ة  فب  من  التقارير    األرباح  إلعداد  الدولية  المعايبر  ) بموجب  معايبر    ،( IFRSالمالية  ثالثة  تتعلق    رئيسيةمحاسبية  هناك 

    . المالية  بالمشتقات

 
 

 

عادة ما ُينظر إىل المشتقات 

المالية عىل أنها موضوع معقد، 

 بالعادة ة عنهايعملية المحاسبالو

ي ذلك 
 ال تختلف ف 
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ا  و   يصف كيفية حساب المشتقات وتطبيق محاسبة التحوط. الذي    9د التقارير المالية رقم  المعيار الدوىلي إلعدا  أوال    المعيار يصف  ثاني 

ي عملي  ويشمل ،  كيفية تحديد القيمة العادلة ألغراض المحاسبة  13الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم 
ي ال تتعلق مخاطر  الا النظر ف 

  الن 

ي التقييمات(  CVA/DVA، BCVA  ما يسم   طريقمخاطر االئتمان، عن  كاألداء ) ب
ا .  ف 

 
الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم    المعيار ،  وثالث

تم تلخيص نماذج محاسبة التحوط الثالثة الرئيسية بموجب المعيار  أدناه،  .  المطلوبة  النوعية والكمية  فصاحاتاإل  الذي يصف  ،7

ا ضمن معيار الم  9الدوىلي للتقارير المالية  
 
وني ندوة  ال مشاهدة  يرجر  لمزيد من التفاصيل،    –  39حاسبة الدوىلي  )سابق الخاصة    ةاإللكب 

 (. هنا بنا 

ي يتم التحوط منها    تحوط القيمة العادلة: 
ي القيمة العادلة لألصالهي    هنا المخاطر الن 

. وقد يشمل ذلك أيضا  أو الخصوم  ولتغيبر ف 

ف به   اما ثابتا غبر معب  ي   قادر عىل التأثبر إىل خطر معير     عزىيُ أن    يمكنالب  
ي    . للمنظمة   والخسارةالرب  ح    ف 

)أو    هذا النموذج، تعوضف 

 ) ي
ي الرب  ح بعضها البعض ويتم  المتحوط منها   والعناص مكاسب وخسائر المشتقات  تلع 

اف بهما ف   . والخسارةاالعب 

ي التحوط االستثماري:  
ء،بعض  محدد النموذج هذا  صاف  ي

كة  وهو مصمم الشر كات تابعة وعمليات خارجية لديها قابضة  لشر تهيمن    شر

جمة. والفكرة هنا هي التحوط من مخاطر العملة عمالت اجنبية عليها   ي   الخارجيةالعمليات    تلك  المرتبطة بب 
قائمة الدخل الشامل    ف 

اكمية الناتجة تتسق مع بطريقة اآلخر        . األجنبية ترجمة العمليات  عنتسجيل فروق الرصف الب 

ي التدفقات  الذي    الهدف  شعبية.   األكبر   هو   النموذج  ، هذا إىل حد بعيد   : ة النقدي   ات تحوط التدفق 
يتم التحوط منه هنا هو التباين ف 

 و النقدية  
ُ
ي يمكن أن ت

تكون التدفقات النقدية مرتبطة    قد   . للمنظمةعزى إىل مخاطر معينة ويمكن أن تؤثر عىل الرب  ح والخسارة  الن 

امات  أو    الحالية  او الخصوم  باألصول كة أو معامالت  عىل  الب   ي  .  ذات احتمالية عالية الشر
تسجيل  يمكن    ،ةالنقدي  اتدفقالتحوط من الت ف 

ي    للمشتق الماىلي والخسائر   االرباح 
ي نفس الوقت اىل قائمة الدخل  وإعادة تدويرها   ( OCI) اآلخر قائمة الدخل الشامل ف 

يتم فيه  الذي ف 

ي تعمل بها محاسبة التحوط للتدفقات  .  التحوط  معاملة  تسجيل
ي أدناه الطريقة الن 

جنب  توكيف يمكن أن    النقدية،يوضح الرسم البيات 

ي القيمة العادلة للمشتقات.  المنظمة
ات ف   أرباح وخسائر التغبر

 

 

 

 

 

ي العامير   
فائدة  مدفوعات    عبارة عنكانت المعاملة التحوطية    سواءة،  النقدي  اتمن تحوطات التدفق   قمنا بتغطية العديد ،  الماضيير  ف 

اء متوقع بعملة أجنبيةمرتبطة  تدفقات نقدية  أو    مستقبلية عىل دين عائم،    19-كوفيد  اجتاح  عندما ،  واقعيا مثاال    م. إلعطائكببيع أو شر

ي سنة مالية واحدة. ونتيجة لذلك،  50انخفضت أسعار الفائدة المحلية بأكبر من    عالمنا، 
ي قامت    المنظماتب العديد من  أصا٪ ف 

الن 

النقدية  بتثبيت   ة  الفوائد ب  الخاصةتدفقاتها  المشتقات   المتغبر العادلة بسبب  من    سيال المالية    عبر  القيم  ي 
السوق الخسائر ف    تحركات 

ي بعض الحاالت    عىل أرباحها الدورية.   جوهريأن تؤثر بشكل    التحركات. وكما ذكرنا سابقا، كان من شأن هذه  الحادة 
الخسائر    ادت هذهف 

ي خسارة.  
ي أرباح المنظمة اىل صاف 

ا بشكل    للمنظماتكان الوضع بالنسبة    ذلك،ومع  اىل قلب صاف 
 
ي طبقت محاسبة التحوط مختلف

الن 

ي تم    جذري. 
ي اللحظة الن 

. يمكن  تم تقليل هذا التأثبر السل  فعالة،مؤهلة و اعتبار هذه التحوطات    بها ف  ي ي عىل األرباح من منظور محاسنر نر

ء   ي
ي لديها تحوطات من العمالت األجنبية مقابل الدوالر األمريكي أو    للمنظماتهذا العام بالنسبة    ذاتهقول الشر

ي  الريال  الالن 
سعودي والن 

 الدوالر األمريكي بأكبر من  
ي أعقاب قوة الدوالر األمريكي )ارتفع مؤشر

 العمالت الرئيسية األخرى هذا العام(. ٪ مقابل   15تدهورت ف 

 

https://youtu.be/16byMNWEAXo?list=TLGGTRDWUUFjuZgyNzExMjAyMg
https://youtu.be/16byMNWEAXo?list=TLGGTRDWUUFjuZgyNzExMjAyMg
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 أهمية اآلن ات ذ ه  لماذا 
 

ي يمكن تصنيفها عىل أنها غبر مستقرة، سيكون ،  عدم اليقير  حالة  ب  االقتصادية العالمية المحفوفةمع التوقعات  
  الصعب من    واألسواق الن 

ي المختلفة  التنبؤ بمسار األسعار عبر فئات األصول  
.    ف  نا   وإذا العام أو العامير  المقبلير  أسعار الفائدة عىل سبيل المثال، ليس من    اخب 

ي النظر    هذه،   االرتفاعات  ستستمر دورةالواضح إىل من   
ي أي مرحلة ستبدأ البنوك المركزية ف 

،  السياسات التوسعية. وبعبارة أخرىب وف 

ي االنخفاض
 ؟ هذا شعة سيحدث  فبأي كذلك،كان األمر  وإذا  ، من  ستبدأ أسعار الفائدة ف 

 

ي فئةعدم استقرار األسعار ودرجة التقلب 
األصول له تأثبر مباشر عىل تقييمات المشتقات    ف 

ض أن كيانا ما قد  مع المالية. لالستمرار   صفقة   نفذ اليوممشتقات أسعار الفائدة كمثال، افب 

مليون ريال سعودي.  وانطالقا من    100ر فائدة لمدة خمس سنوات بقيمة  سع  مقايضة

م  تأهداف إدارة المخاطر،   ي مدفوعات أسعار الفائدة العائمة    معالجة  المنظمةعب  
التباين ف 

، قرر  عند التنفيذ  العادلة لهذا المشتق  قيمة  ال.  المقايضةعقد  تنفيذ    تالمستقبلية، وبالتاىلي

اضيا من الصفر  ٪(  0.5أساس ) نقطة    50تحول الحق بمقدار  أي  ومع ذلك، فإن    .  قريبة افب 

أو   ي صعودا 
ف  تقييم عبر    المنظمةاآلجل سيؤثر عىل  العائد  منحن     هبوطا  إعادة  تعديالت 

ي تقرير األرباح القادم بنحو  
ي    2القيمة العادلة ف 

مليون ريال سعودي. ولوضع هذا التحول ف 

الصحيح، تحرك منحن    هذا  نقطة أساس    150للريال السعودي بأكبر من    العائد منظوره 

ي مستويات التقلبات   العام 
لوحظ    ، كما الضمنية  وحده فقط. وبالمثل، فإن التحركات الحادة ف 

 القائمة عىل الخيارات. المالية هذا العام، لها تأثبر مباشر عىل تقييم المشتقات  

 

ات، وليس معاقبته  المنظمة التحوط هو حماية    محاسبة من    الغرض    إلدارة المخاطر.   المعقول القرار    هذا   عىل اتخاذ   ا من هذه المتغبر

ي بمعايبر  ،  9إلعداد التقارير المالية رقم    للمعيار الدوىلي وفقا  
عىل هذا النحو،  بنجاح  تعيينها    فيمكن ،  األهليةإذا كانت األداة المشتقة تف 

ي تلبية معايبر 
يطة أن تستمر ف  الذي    والعنرص  المشتق الماىلي عالقة اقتصادية بير   ا إقامة المعايبر أساس  وستتطلب  .  محاسبة التحوطشر

ي أن  تحوط منه. وهذا يتم ال
وط عن  ،  العنرص المغط)أي    األساسية  الشر ي

وط، واألفق الزمن  أن    البد منالتجارية، وما إىل ذلك(    والشر

ي   تتطابق. 
ي يمكن أن تؤثر عىل التغبر ف 

التحوط    محاسبةومواءمة  التحوط    ألداةالعادلة  القيمة    كما يتطلب تقييم تأثبر مخاطر االئتمان الن 

ي يجب من خاللها  ا ونوعي  هذه المتطلبات كمي    اختبار يجب  .  المطلوبة   أهداف إدارة المخاطر من حيث صلتها بنسبة التحوط  مع
ا والن 

ي 
 .  قائمة الدخلتسجيل أي عدم فعالية ف 

 

ي لبدء هذه الرحلة المحاسبية هي تحديد    المنظمةيجب أن تكون نقطة انطالق  
  ه هذ  تحديد وبمجرد  .  تؤثر حاليا عىل األرباح  المخاطر الن 

منه  العناص  المنظمة،  بعدئذ   ا والتحوط  طريق    عندها   سيتطلب  عن  التحوط  هذه  الرسمي   التوثيقتعيير   تحدد  أن  ي 
وينبع  الوثائق  . 

اتيجية ي يتم التحوطوطبيعة    ،التحوطوأداة    ،المنظمة  المخاطر لدىإدارة    اسب 
ي سيتم   والمنهجية  (،التحوط  عنرص )   لها   المخاطر الن 

الن 

قياس    وتم ،  فعاال التحوط    وإذا اعتبر (.  المنشودة  مصادر عدم الفعالية ونسبة التحوط الكشف عن  )   أساسها عىل    الفعالية إجراء اختبار  

 .  7بدقة، فإن ما تبف  هو اإلفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم وجدت،  ، إنالفعالية عدم

 

ي هذه  
أن التحوط ال يزال    ا طالم مستمر    اجراءتجدر اإلشارة إىل أن اختبار عدم الفعالية هو  .  عملية محاسبة التحوط   المرحلة، تكتملف 

ي  ستمر  ينشطا و 
التوقف عن محاسبة  . وإذا لم يكن األمر كذلك، يصبح  9تلبية متطلبات المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم  ف 

ا التحوط   ي أن  حتمي 
تبدو محاسبة  قد  .  المنظمات  المحاسبية لدىمتطلبات  الا إىل جنب مع  جنب  هذه االختبارات    تواتر يكون  .  وينبع 

ي  
ة  و هذا صحيح      . البعض هي أسهل مما قد يتوقعه    ليا،عم ولكن    البداية،التحوط معقدة ف  ي الحاالت المباشر

  يمكن حيث  بشكل خاص ف 

ي  وعنرص التحوط بير  أداة التحوط    ة االقتصاديةببساطة تحديد العالق
ي اللحظة الن 

فإنه    داخليا،  االجراءبتطوير هذا    المنظمة  بها قوم  ت. ف 

  االستكشاف، تستحق  ها رحلة أن يصبح عملية روتينية بعد ذلك. أعتقد 
ُ
 رحلة من شأنها أن ت

 
ي  بشكل أفضل ل أنشطة إدارة المخاطر مث

وف 

ي نهاية العام!  نتمن    . الدخل قائمة الوقت نفسه تقلل من تقلبات 
ي سلس ف   لكم إقفال محاسنر

 

 

 

الجاسر،   األستاذ مع التواصل يرجى المعلومات، من  لمزيد  على  المالية، إحاطة شركة في التنفيذي  الشريكفيصل 
@ehata.com.saFaisal.aljasir ، هنا.  كما يمكنكم زيارة المقال على موقعنا بالنقر 

 
 

 
 
 

الغرض من محاسبة التحوط هو 

ات،  المنظمةحماية  من هذه المتغير

عىل اتخاذ هذا القرار  اوليس معاقبته

 المعقول إلدارة المخاطر

https://ehata.com.sa/ar/why-hedge-accounting/


                    
ة الشهرية                    النشر  

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نبذة عن شركة إحاطة 
(.   20-17183مرخصة من قبل هيئة السوق المالية )ترخيص رقم  و ،  السوق إحاطة هي شركة استشارية متخصصة في إدارة مخاطر  

قدراتنا الفنية   على  نعول. نحن  المالية  نحن ممارسون مستقلون يتمتعون بخبرة تغطي أسعار الفائدة والعمالت األجنبية والسلع والمشتقات
 صول عمالئنا على امتياز المشورة والرضا الذي يأتي معها. ومعرفتنا بالسوق لضمان ح

 

 إخالء المسئولية 
(. يجوز لشركة إحاطة المالية فقط القيام بأنشطة  20-17183إحاطة هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية )ترخيص رقم  

يسي في المملكة العربية السعودية: طريق الملك فهد،  الخدمات المالية التي تقع ضمن نطاق ترخيص هيئة السوق المالية. مقر العمل الرئ 
. أعدت شركة إحاطة المالية المعلومات الواردة في هذا المقال. 11322، الرياض  241106مبنى أفينيو، الطابق الخامس ص.ب.  

ا أو اكتمالها. ينبغي أال تعتمد على  وعلى الرغم من أنه ُيعتقد أن المعلومات الواردة هنا موثوقة، فإن شركة إحاطة ال ُتقدم أي إقرار بدقته
المالية والتحوط   من عدمه. إذا لم تكن تمتلك الخبرة في المشتقات  أو استثمار  عند اتخاذ قرار بشأن إبرام معاملة مشتقات  المقالةهذه  

الشروط والمخاطر المتعلقة بمعامالت المشتقات، فيجب عليك االمتناع عن الدخول في هذه  فهم  ، أو إذا لم تكن قادًرا على  واالستثمار
االستشاريين في القانون والضرائب والمحاسبة فيما يتعلق بأي معاملة. وال نتحمل، تحت أي ظرف    الخبراءالمعامالت. ينبغي لك استشارة  

المسؤولين أو الموظفين أو الوكالء التابعين لشركائنا اللمسؤولية عن  من الظروف، نحن أو أي من شركائنا أو أي من المديرين أو  
أو غير ذلك. ال ينبغي إعادة إنتاج المعلومات الواردة في هذه   ، بما في ذلك عدم تحقيق أي أرباح أو مزايا أو فرصباشرةالمالخسائر  

المالية. ال تعتبر المعلومات الواردة في هذه المقالة  المقالة بأي شكل من األشكال دون الحصول على موافقة صريحة من شركة إحاطة  
 من المرسل نصيحة أو التماس لشراء أو بيع أي أوراق مالية.


