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  : ا������ص

المصــــرفية  زمــــاتبصــــورة عامــــة واأل زمــــاتمفــــاهيم محاســــبة التحــــوط واأللالدراســــة عرضــــًا هــــذه قــــدمت       
 زماتعلى تحديد المخاطر المصرفية المرتبطة بنشوء األ د، كذلك ركزت الدراسةوخصائصها على وجه التحدي

ا، باإلضـافة لعـرض لنمـاذج وطـرق بنـاء نظـم اإلنـذار المصرفية والمؤشرات المالية المستخدمة للتنبؤ المبكر به
 زمــاتالمصــرفية وآليــات عمــل هــذه الــنظم، وذلــك بهــدف المســاعدة لتجنــب حــدوث األ زمــاتالمبكــر للتنبــؤ باأل

وتوصـلت الدراسـة إلـى  للتقلبـات الدوريـة والصـدمات غيـر المتوقعـة، اآلثار السالبة التي تنجم نتيجـةً و  المصرفية
أدت التغيــرات التــى أحــدثتها محاســبة التحــوط فــي أســس اإلعتــراف والقيــاس : مــن أهمهــا مجموعــة مــن النتــائج

  .المحاسبي إلى زيادة فاعلية مؤشرات االنذار المبكر
  . المالية المصرفية زمةاأل ،نظم اإلنذار المبكر ،محاسبة التحوط: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
       This study presented the concepts of hedging and crises accounting, and specifically 

for banking crises and their characteristics Also, the study concentrated on determining 

banking risk that related to immergence of banking crisis and financial indicators used in 

its earlier forecasting’ In addition to present models and methods of designing early 

warning systems to predict banking crises and the mechanisms of these systems’ 

operations to help avoid banking crises and the negative impacts that result from cyclical 

fluctuations and unexpected shocks. The study found several results, the most important 

is that; Changes in the basis of recognition and accounting measurement that created by 

hedging accounting led to increase effectiveness of  early warning indicators. 

Keywords: Hedging accounting, early warning systems, the banking financial crisis. 
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  :مقدمة -1
 أزمـاتتأثرت العديد مـن المصـارف فـي ثمانينـات القـرن الماضـي فـي العديـد مـن البلـدان المتقدمـة والناميـة ب  

مالية متعـددة، اختلفـت وتنوعـت طبيعتهـا تبعـًا للظـروف المتعلقـة بكـل بلـد وكـل مصـرف، ممـا أحـدث حالـة مـن 
مصـــرفي العـــالمي، بحيـــث ترســـخت حالـــة عـــدم عـــدم التـــوازن االقتصـــادي، وتـــأثر تبعـــًا لـــذلك النظـــام المـــالي وال

االستقرار المالي في النظام الـدولي وأصـبحت الصـفة الغالبـة عليـه، وقـد سـاهمت العديـد مـن العوامـل فـي تفـاقم 
هذه الظاهرة كـان أبرزهـا تزايـد التـدفقات الرأسـمالية بـين الـدول، وانـدماج األسـواق الماليـة، وتحريـر حركـة السـلع 

العالقة المباشرة القائمة بين كل من االسـتقرار المـالي مـن جهـة والنمـو االقتصـادي مـن بين الدول، وقد حتمت 
جهــــة أخــــرى علــــى كــــل مــــن المؤسســــات الماليــــة والنقديــــة الدوليــــة والمؤسســــات الوطنيــــة، ومختلــــف الســــلطات 

نعكس االقتصــادية الســعي للمحافظــة علــى االســتقرار المــالي وتجنــب الوصــول إلــى حالــة األزمــة الماليــة التــي تــ
ع األلفيـة الثالثـة وكـان لهـا أثـٌر مـرة أخـرى فـي مطلـ زمـاتسلبًا على معـدل النمـو االقتصـادي، وتجـددت تلـك األ

فــــي هيكلــــة اقتصــــاديات البلـــــدان، مــــن حيــــث انخفــــاض حجـــــم صــــادراتها وارتفــــاع معــــدالت التضـــــخم  واضــــحٌ 
 زمــــاتعــــًا لــــذلك بــــرزت األواالحتياطــــات، وزيــــادة تعثــــر الوفــــاء بالتزامــــات الــــديون وضــــعف حجــــم التمويــــل، وتب

المصرفية كواحدة من هذه التداعيات ممـا حـدا بصـناع السياسـات الماليـة والمصـرفية والبنـوك المركزيـة للتـدخل 
  .زماتألجل اعتماد مجموعة من التدابير لتجاوز تلك األ

  :مشكلة البحث -1.1

لمحلـى والـدولي مثــال علـى ذلــك شـهدت السـنوات األخيــرة العديـد مـن المتغيــرات االقتصـادية علـى المســتوى ا  
كــان لهــا أعبــاء علــى القطــاع المصــرفي الســوداني مــن حيــث توســع حجــم ونطــاق التــى األزمــة الماليــة العالميــة 

، ويتطلـب هـذا األمـر مـن المصـارف زمـاتأعمالها، ويؤدى كل ذلك إلى خلـق أنـواع مختلفـة مـن المخـاطر واأل
قل حد ممكن، وتعد محاسبة التحـوط المخاطر وتدنيتها إلى أ تمكنها من تالفى هذه يالتركيز على الوسائل الت

، ومـن هنـا يمكـن صـياغة مشـكلة الدراسـة فـي التنبـؤ باالزمـات المسـتقبلية التوقعـة تسـتخدم يالوسـائل التـ ىحدإ
 زمـاتما هو دور محاسبة التحوط في زيادة فعالية نظم اإلنذار المبكـر للتنبـؤ باأل: الرئيسي التاليفي التساؤل 

  .الية المصرفية في القطاع المصرفي السوداني؟الم
  :هدف البحثأ -2.1

فـــي بيــان دور محاســبة التحــوط فــي زيـــادة فعاليــة نظــم اإلنــذار المبكــر للتنبـــؤ  يتمثــل الهــدف العــام للدراســة  
  :المالية المصرفية، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية زماتباأل
  .ومحاسبة التحوطساسية للتحوط وء على المفاهيم األضإلقاء ال -أ

  .المالية المصرفية زماتالتعرف على نظم اإلنذار المبكر واأل -ب
  .نظم اإلنذار المبكر على مؤشراتمحاسبة التحوط  معرفة مدى تأثير -ج
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ة فعاليـة نظـم القيام بدراسة ميدانية فـي القطـاع المصـرفي السـوداني لدراسـة دور محاسـبة التحـوط فـي زيـاد -د
  .المالية المصرفية زماتاإلنذار المبكر للتنبؤ باأل

  :أهمية البحث -3.1

وهــو محاســبة التحــوط، وتعــد هــذه الدراســة  اً أنهــا تناولــت إطــارًا فكريــًا محاســبيًا حــديثتنبــع أهميــه الدراســة فــي   
لمزيـد مـن البحـث فـي مجـال محاولة إلثراء المكتبة السودانية والعربية بموضوع يتصـف باألهميـة لفـتح المجـال 

يق ، وذلـك بـالتطبالماليـة المصـرفية زمـاتمحاسبة التحوط ودوره في زيادة فعالية نظم اإلنذار المبكر للتنبؤ باأل
  .على المصارف السودانية

  :فرضيات البحث -4.1
ــان(المطروحــة واألهــداف التــي يســعي  فــي ضــوء مشــكلة الدراســة   إلــى تحقيقهــا تــم وضــع الفرضــيات )الباحث

  :التالية للعمل على اختبارها وتحقيق األهداف المرجوة منها
  .توجد عالقة ارتباط بين تطبيق محاسبة التحوط وزيادة فعالية نظم اإلنذار المبكر: الفرضية األولي -أ

المالية  زماتهنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة التحوط والتنبؤ باأل: الفرضية الثانية -ب
  .فيةالمصر 

 زمــاتيــؤدى تطبيــق محاســبة التحــوط إلــى زيــادة فعاليــة نظــم اإلنــذار المبكــر للتنبــؤ باأل: الفرضــية الثالثــة -ج
 .المالية المصرفية

  :منهج البحث -5.1

، ويمكـن حـث العلمـي تحقـق فيمـا بينهـا تـآزر منهجـيلتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع مجموعة من مناهج الب 
  :حو التاليتوضيح هذه المناهج على الن

المــنهج االســتنباطي لتحديــد أبعــاد مشــكلة البحــث وصــياغة الفــروض المنطقيــة المرتبطــة بالدراســة وتحديــد  -أ
  .المحاور األساسية للبحث

  .المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث -ب
  .المنهج االستقرائي الختيار مدى صحة الفرضيات -ج
 .الوصفي لتحليل البيانات من خالل دراسة الحالة المنهج -د

  :حدود البحث -6.1

  :بالحدود التالية تتحدد نتائج هذه الدراسة   
  .م 2019:الحد الزماني -أ

  . بنك التضامن االسالمي السوداني: الحد المكاني -ب
  :خطة البحث -7.1

  :محاور على النحو التاليراسة إلى في ضوء منهجية البحث وتحقيقًا ألهدافه، تم تقسيم خطة هذه الد  
  .وتشتمل على اإلطار المنهجي والدراسات السابقة: المقدمة
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  .اإلطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة: المبحث األول
  .الدراسة الميدانية: المبحث الثاني

  .وتشتمل على النتائج والتوصيات: الخاتمة
  :الدراسات السابقة -8.1
أهميته اعتماد معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية عـن محاسـبة "بعنوان  :)1()م2014عزى، (دراسة * 

، هــدفت الدراسـة إلـى تســليط الضـوء علـى إشـكالية التعامــل بـاألدوات الماليـة ومحاســبة "التحـوط وكيفيـة تطبيقهـا
ـــجـــاءت ل يالتحـــوط التـــ ـــتحكم بالتعامـــل فـــي الســـوق المـــالي واســـتخدام األدوات المف ـــة، رض قواعـــد وأســـس لل الي

أن الحديث عن محاسبة التحوط يستلزم فهم العناصر األساسية للتحوط من بنـود تحـوط : توصلت الدراسة إلى
  .وكيفية استخدام األدوات المالية لتغطية المخاطر المحتملة

 What a relation between hedging and risk of“بعنـوان : )Shleeva, 2014( )2( دراسـة* 

financial distress?”  ، التحقـــق فيمـــا إذا كانـــت هنـــاك عالقـــة إيجابيـــة بـــين مخـــاطر هـــدفت الدراســـة إلـــى
تبــين : أبرزهــامجموعـة مــن النتـائج الدراسـة إلــى  توصــلت ومحاسـبة التحــوط، " العسـر المــالي"الشـركات الماليــة 

وجـــود عالقـــة ســـلبية بـــين العســـر المـــالي ومحاســـبة التحـــوط حيـــث أن هنـــاك أدلـــة كثيـــرة مـــن المضـــاربة تمـــت 
  .مالحظتها على التحوط االنتقالي لعينة الدراسة، بينما الدافع التحوطي الستخدام المشتقات مرفوض

أثـــر تطبيـــق محاســـبة التحـــوط علـــى عدالـــة البيانـــات والتقـــارير "بعنـــوان  :)3()م2016المبيضـــين، (دراســـة * 
رف على مفهوم محاسبة التحـوط ، هدفت الدراسة إلى التع"دراسة تطبيقية على البنوك األردنية: المالية السنوية

وجود تغيـر : وأهميتها بالنسبة للبيانات المالية، وكيفية تأثير مؤشرات الربحية، توصلت الدراسة إلى نتائج منها
للبنـوك ) سـعر اإلغـالق، عائـد السـهم الواحـد، العائـد علـى حقـوق المسـاهمين(سلبى لمتوسـط المؤشـرات الماليـة 

؛ بسبب )م2015 -2010(وبعد تطبيق محاسبة التحوط للفترة ) م2009 -2004(قبل محاسبة التحوط للفترة 
  .انخفاض في المؤشرات المالية هأن التحوط يشمل زيادة الحذر وتقليل المخاطر مما يقابل

للمشتقات المالية في ظل المعيار الدولي " التحوط"محاسبة التغطية "بعنوان  :)4( )م2017طارق، (دراسة * 
، هــدفت هــذه "SFASI33األدوات الماليــة مقارنــة مــع المعيــار األمريكــي  IFRS9الماليــة رقــم إلعــداد التقــارير 

الدراسة إلى التعرف على مفهوم المشتقات المالية وأنواعها ودورهـا فـي التغطيـة ضـد المخـاطر، والتعـرف علـى 
، خلصــت IFRS9قــم فــي ظــل المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة ر ) محاســبة التحــوط(المشــتقات الماليــة 

علــى األدوات الماليــة المتاحــة للبيــع  )IFRS9(هنــاك تــأثير للمعيــار : الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج منهــا
ـــاجرة أو تحـــت  الـــذي يجعـــل قيمتهـــا صـــفرًا بســـبب إعـــادة تصـــنيفها، أمـــا تحـــت االســـتثمارات المـــتحفظ بهـــا للمت

  .االستثمارات المتحفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 فصـــــاحانعكاســـــات تطبيـــــق محاســــبة التحـــــوط علـــــى القيـــــاس واإل"بعنـــــوان  :)5()م2017منـــــال، ( دراســـــة*  

، هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى محاســبة التحــوط ومختلــف العناصــر المكونــة لعمليــات تغطيــة "المحاســبي
ـــة يالمخـــاطر، وبيـــان أهـــم المعـــايير المحاســـبية التـــ  نصـــت علـــى قواعـــد التســـجيل والمعالجـــة المحاســـبية تغطي
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أن محاسبة التحوط هي األساس المحاسبي للقياس : المخاطر، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها
  .عند استخدام األدوات المالية المشتقة في التحوط ضد المخاطر المختلفة فصاحواإل
 Wierny i rzetelny obraz“بعنـوان : )Andrzejewski & others , 2018( )6( دراسـة*  

instrumentów pochodnych w sprawozdaniu finansowym według modelu 

rachunkowości zabezpieczeń w dobie MSSF 9” ،التغييــرات فــي لــي دراســة هــدفت الدراســة إ
ا موتحليل تأثيرهوالمحاسبة عن التحوط   9في المعيار الدولي للتقارير المالية  اليةالمحاسبة عن المشتقات الم

فـي  9التغييـرات التـي أدخلهـا المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة ، وخلصـت الدراسـة إلـى أن ليـةعلـى البيانـات الما
 .تحسين موثوقية المعلومات الواردة في البيانات الماليةأدى إلى مجال المحاسبة للمشتقات 

 The Effect of“بعنـوان : )Haitham , M Almubaideen & others , 2019( )7( دراسـة*  

Applying Hedge Accounting in Reducing Future Financial Risks in Jordanian 

Commercial Banks”  ، هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر تطبيــق محاســبة التحــوط علــى الحــد مــن
المخــاطر الماليــة المســتقبلية للبنــوك التجاريــة باســتخدام النســب الماليــة إليجــاد طريقــة عمليــة لحســاب التحــوط 

وجــود مجموعــة مــن النتــائج منهــا الدراســة إلــى  توصــلتلــثالث ومعالجــة المخــاطر الماليــة المســتقبلية بفئاتهــا ا
بعــد تطبيــق  محــل الدراســةعالقــة قويــة بــين تحوطــات التــدفق النقــدي وتقليــل المخــاطر الماليــة للبنــوك التجاريــة 

   .)2017-2012(محاسبة التحوط للفترة 
  :الدراسات السابقةوتقييم مناقشة 

ن تم استعراض العديد من البحوث والدراسات السـابقة التـي تـم الحصـول عليهـا، وفـي ضـوء ذلـك يمكـن بعد أ
  :اإلشارة على المالحظات اآلتية

التقــارير الماليــة ر اييمعــو  األمريكيــة اعتمــاد معــايير المحاســبةمــدى دراســة الدراســات إلــى  اتجهــت معظــم* 
ودراســـة  )م2017طـــارق، (ودراســـة  )م2014عـــزى، (ة كدراســـ عـــن محاســـبة التحـــوط وكيفيـــة تطبيقهـــا ةالدوليـــ

)Andrzejewski & others , 2018(.  
 محاســبة التحــوط علــى عدالــة البيانــات والتقــارير الماليــة الســنويةأثــر تطبيــق القليــل مــن الدراســات تناولــت * 

لــى محاســبة التحــوط ع ، فيمــا ركــزت بعــض الدراســات علــى دراســة مــدى تــأثير)م2016المبيضــين، (كدراســة 
  ).م2017منال، (كدراسة  المحاسبي فصاحالقياس واإل

مــع كثــرة هــذه الدراســات إال أنهــا ُأجريــت فــي بلــدان عربيــة وأجنبيــة فالدراســات التــي طبقــت علــى البلــدان * 
التــي ، أمــا الدراســات )م2017منــال، ( ودراســة )م2017طــارق، (ودراســة  )م2014عــزى، (العربيــة هــي دراســة 

و دراسة  ،)Andrzejewski & others, 2018(و )Shleeva, 2014( دراسة ة هيُأجريت في بلدان أجنبي
)Haitham , M Almubaideen & others , 2019(.  

أسـاليب الفكـر المحاسـبي ُيعـد هـذا البحـث مقدمـة للـدخول إلـى أسـلوب جديـد مـن : خصوصـية البحـث الحـالي
، إذ تميــز  نظــم اإلنــذار المبكــر مؤشــراتعلــى  امــن خــالل دراســة أثرهــ محاســبة التحــوطمتمــثًال فــي  المعاصــر
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دور محاســبة التحــوط فـي زيــادة فعاليــة نظـم اإلنــذار المبكــر للتنبــؤ البحـث الحــالي فــي جـوهره مــن خــالل دراسـة 
  :، ويمكن وصف مميزات هذه الدراسة من خالل النقاط اآلتية المالية المصرفية زماتباأل

زيــادة فعاليــة نظــم اإلنــذار المبكــر و محاســبة التحــوط بــين لــربط لال توجــد دراســة عربيــة أو أجنبيــة تطرقــت * 
  .)الباحثان(على حد علم  المالية المصرفية زماتاألو 

المؤشــرات الماليــة ( :لعــدة مؤشــرات لــنظم األنــذار المبكــر تتمثــل فــيتتميــز هــذه الدراســة مــن خــالل تناولهــا * 
ة المتعلقــة بجـودة الموجــودات، المؤشـرات الماليــة المؤشــرات الماليـ، "المــالءة الماليـة"المتعلقـة بكفايــة رأس المـال 

  ). المتعلقة بالربحية، والمؤشرات المالية المتعلقة بالسيولة
  

اإلطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة: لمبحث األولا  
للتحـــوط ومحاســبة التحـــوط، نظــم اإلنـــذار المبكـــر، فــي هـــذا المبحــث اإلطـــار المفــاهيمي  )الباحثـــان(يتنــاول  

  :على النحو التالي مالية المصرفيةال زماتواأل
  :للتحوط ومحاسبة التحوط المفاهيمياإلطار : أوالً 
  :التحوط وٕادارة المخاطر عن طريق التحوط -1
  :مفاهيم أساسية للتحوط -أ

تقنيــة ماليــة تســتخدمها المؤسســة لمواجهــة المخــاطر المحتملــة، والناجمــة أساســًا عــن : "يعــرف التحــوط بأنــه   
المختلفة في السوق المالي، فالمتحوطون يدخلون في معامالت لحمايـة أنفسـهم مـن المتغيـرات  تقلبات األسعار

عبـارة عـن أجـراء يتخـذ للتخفـيض مـن آثـار الخسـارة محتملـة : "، كما عـرف بأنـه) 8("المحتملة في السوق المالي
ار ومعــدالت الحــدوث التــي تلحــق بعناصــر األصــول والخصــوم نتيجــة التعــرض لمخــاطر التغيــرات فــي األســع

فـإن التحـوط أو الحمايـة يقـوم علـى أسـاس عقـد ) IASC(، وفـي رأى لجنـة معـايير المحاسـبة الدوليـة )9("الفائدة
اتفاقيــة حمايــة لمقابلــة التغييــر فــي القيمــة العادلــة أو جــزء منهــا، أو مقابلــة التغيــرات فــي التــدفقات النقديــة للبنــد 

  .المراد حمايته
  :مكوني عملية التحوط كما يلىوتذهب اللجنة إلى تحديد     

I- وهــو عبــارة عــن أصــل أو التــزام أو عمليــة متوقعــة فــي المســتقبل تتعــرض فيهــا الوحــدة : البنــد المتحــوط لــه
 .لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية المتوقعة

II-  تكـون مشـتقة أو أصـل مـالي  وهي األداة المستخدمة في عملية التحوط وقـد): اتفاقية التحوط(أداة التحوط
 .أو التزام مالي من المتوقع أن تقابل قيمته الحالية أو تدفقاته النقدية للقيمة العادلة للبند المراد التحوط له

أن الهــدف مــن ) IASC(مــن خــالل المفـاهيم الســابقة للجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة ) الباحثــان(يالحـظ     
، والحمايـــة مـــن المخـــاطر المرتبطـــة )األصـــول والخصـــوم(بـــالقوائم الماليـــة التحـــوط تغطيـــة المخـــاطر المرتبطـــة 

  .     خذ في الحسبانلم تؤ  بالتوقعات المستقبلية التي
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  :إدارة المخاطر عن طريق التحوط -ب  

اسـتخدمت التـى عمليـة قيـاس أو تقيـيم خطـر وبعـد ذلـك يـتم تطـوير االسـتراتيجيات " :يقصد بإدارة المخاطر   
تخفـيض التــأثير السـلبى مــن الخطــر، رى، أو يـتم تجنــب الخطـر، أن يــتم ل الخطـر إلــى نقطـة أخــلتضـمن تحويــ

ـــائج لخطـــر معـــين ـــبعض كـــل النت ـــد مـــن الكتـــاب أن )10("وفـــي بعـــض الحـــاالت يمكـــن أن يقبـــل ال ، ويـــرى العدي
ن أقل تكلفة المشتقات المالية تستخدم كأداة إلدارة المخاطر باستبدال أحد المخاطر القائمة بمخاطر جديدة تكو 

أو أكثر مرونـة، وكـذلك لالحتيـاط أو التحـوط ضـد المخـاطر وتمثـل األسـلوب األمثـل إلدارة المخـاطر وتقلـيص 
  :حجمها، وفيما يلى توضيح ألنواع المشتقات من خالل اآلتي

I-  العقــود اآلجلــة"Forward Contacts :"العقــود كــأداة تحــوط ضــد مخــاطر تقلبــات  تســتخدم البنــوك هــذه
 .في مجال االستثمارات الدولية، وتدفقات اإليرادات والمطلوبات المستقبليةسعر الصرف 

II-  العقـود المســتقبلية"Futures Contracts  :" يــتم اســتخدام العقــود المسـتقبلية فــي تغطيــة مخــاطر تقلبــات
 .أسعار الفائدة ومخاطر تغير األسعار

III - عقـــود المبـــادالت أو المقايضـــات"Swap Contracts  :"عقـــود للتحـــوط ضـــد المخـــاطر تســـتخدم هـــذه ال
السعرية، وكذلك يتم استخدامها في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية واالقتراض منها بتكلفة مناسبة دون 

 .)11(التعرض لمخاطر الصرف األجنبي الناتج عن األعمال الدولية

IV-  عقود الخيارات"Option Contracts  :"ر تغيـر أسـعار يتم استخدام عقود الخيـارات للتحـوط ضـد مخـاط
 .)12(األصول

بـــالرغم مـــن انتشـــار اســـتخدام المشـــتقات الماليـــة ألغـــراض التحـــوط، إال أن النـــواحي ) الباحثـــان(عليـــه يـــرى   
ل محــل جــدل بــين المهتمــين بهــا فــي اال ز  فصــاحالمحاســبية المتعلقــة بهــا ســواء كــان مــن ناحيــة القيــاس أو اإل

علـى إدارة المخـاطر باسـتعمال المشـتقات الماليـة فـي القـوائم ثر يـة، كمـا يالحظـان أن التحـوط يـؤ األوساط العلم
  .  المالية

  :محاسبة التحوط -2
  :مفهوم وأهداف محاسبة التحوط -أ 

أداة لتحويــل المخــاطر الســوقية؛ مخــاطر " Hedge Accounting"بصــفة عامــة تعتبــر محاســبة التحــوط   
ر، التـــي ترغـــب المنشـــأة فـــي تجنبهـــا إلـــى ســـعر الفائـــدة، مخـــاطر صـــرف العمـــالت األجنبيـــة، ومخـــاطر األســـعا

مخاطر تكون المنشأة على استعداد لتحملهـا، وعلـى وجـه التحديـد، فـإن التحـوط هـو فعـل اتخـاذ مركـز معـاكس 
للمركـز الفعلـي الـذي ) وخاصـة المشـتقات مثـل سـوق العقـود اآلجلـة، و المسـتقبلية، والخيـارات(في أداة التحوط 

يترتــب عليــه انخفــاض مخــاطر الخســارة مــن الســعر العكســي أو تقلبــات يفــرض المخــاطر، بنــد المخــاطر ممــا 
امتالك العناصر على مدى الفترة، أيضًا قد يحد التحـوط مـن مكاسـب التغييـرات  دالمعدالت التي قد تحدث عن

اإليجابيـــة، ومـــن بـــين بنـــود التحـــوط أو المتحـــوط لهـــا؛ األصـــول المملوكـــة بمـــا فيهـــا األدوات الماليـــة أو الســـلع 



Journal of Research and Commercial Studies                   EISSN: 2676-2277  ��� �     ا%.-,ث وا%(را)#ت ا%$�#ر!
Volume 04, Issue 01, March 2020 ISSN: 2572- 0066 )�  2020 #رس   -  01 7(د 04  �

 

 

   

 

� �  209

سية ، االلتزامات الموجودة مثل القروض بالعمالت األجنبية، العقود التعاقدية لشراء أو بيع عناصـر مثـل األسا
  .    ر أو إعادة الدينعهدات، المشتريات أو المبيعات أو إصداالسلع أو األدوات المالية، العمليات المتوقعة والت

المبنـى علـى المعـامالت والتكلفـة التاريخيـة، الحاجة لمحاسـبة خاصـة للتحـوط بسـبب نظـام المحاسـبة  ونشأت  
يــتم تحديــد اآلثــار المترتبــة علــى تغيــرات ســعر الفائــدة أو ســعر األصــول وااللتزامــات  وبموجــب هــذا النظــام ال

عاملة في وقت الحق، وتغيـر محاسـبة ميتم االعتراف بها في قائمة الدخل حتى تتحقق من ال القائمة، والتي ال
فـي نفـس الفتـرة ) قائمـة الـدخل(الـربح أو الخسـارة  اف بالخسائر والمكاسب سواء علـىر التحوط من توقيت االعت

مــن أجــل تســجيل الجــوهر االقتصــادي للجمــع بــين بنــد التحــوط وأداة التحــوط، وهــي طريقــة للتعبيــر تجاريــًا عــن 
لعمليــة مركـز التحــوط فــي الحسـابات، حتــى أن إعــادة تقيــيم المشـتقات ال يــدخل فــي قائمــة الـدخل حتــى تحــدث ا

الخاصة بهذه الصفقة، لذلك يمكن أن تخفف محاسبة التحوط من التقلبات عنـدما يكـون هنـاك مراكـز متوازنـة، 
وتعتبر محاسبة التحوط استثناء للمبـادئ المحاسـبية التقليديـة بالنسـبة لـألدوات الماليـة، وهـي ليسـت إلزاميـة فـي 

  . )13(، والمنشآت تطبقها اختيارياً )IFRS(ظل 
حاسبة التحوط هو في البيانات المالية عـن أنشـطة إدارة المخـاطر فـي المنشـأة عنـدما يسـتخدمون إن هدف م  

األدوات المالية إلدارة المتعرضات الناشئة عن مخاطر تؤثر على الربح أو الخسارة أو الدخل الشـامل، ويمكـن 
  :)14(تلخيص أهداف محاسبة التحوط في األهداف التالية

I- تواجهها المؤسسة، السيما تلك التي تنشأ عن التفاعل مع اآلخرين عن المخاطر التي فصاحاإل  
II- المخاطر هعن نهج ونجاح اإلدارة في التعامل مع هذ فصاحاإل.  
III - االعتراف بمعامالت التحوط.  
IV- قياس أثر عمليات التحوط على األصول وااللتزامات وحقوق الملكية وفقًا لمعايير المحاسبة.  
V- غيـر : قيمة العادلة للمشتقات بطرق مختلفـة حسـب نـوع عالقـة التحـوطيمكن االعتراف بالتقلبات في ال

 .  محددة أو مضاربة؛ تحوط القيمة العادلة؛ تحوط التدفقات النقدية، تحوط صافي االستثمار

قيــــاس أثــــر عمليــــات التحــــوط علــــى األصــــول "مــــع الهــــدف الــــذي يــــنص علــــى ) الباحثــــان(ممــــا ســــبق يتفــــق 
  ".  لمعايير المحاسبة وااللتزامات وحقوق الملكية وفقاً 

  :فصاحالتحوط وأثره على القياس واإل -ب  

I- بسـبب أن البنــد موضــوع التحــوط،  هنالــك اخــتالف بخصـوص القيــاس نشــأ: التحـوط وأثــره علــى القيـاس
وأداة التحوط ربما يتم قياسهما بشكل مختلف، وكثير من المفردات المتحوط لها يتم قياسها بالقيمة السـوقية أو 

ادلة، وتلك االختالفات تكون أكثر حراجة لو أن المشتقات يتم قياسها بالقيمة العادلة أو لو أن كامـل القيمة الع
 .مبالغ عالقة التحوط ال تنعكس في القوائم المالية

II- فـي مجـال محاسـبة التحـوط ينشـأ عـن أن  فصـاحيوجد اخـتالف بشـأن اإل: فصاحالتحوط وأثره على اإل
نا هناك جزء من عالقـة االحتمـاء يـتم االعتـراف بهـا فأحياباعتراف انتقائي،   النموذج المحاسبي الحالي يسمح

فـي القـوائم الماليـة كأصــل أو كـالتزام، إال أن هنـاك جـزء أخــر مـن العالقـة ال يـتم االعتــراف بهـا، وعنـدما تكــون 
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ون لـــدى أداة االحتمـــاء مشـــتقة ال تتضـــمن جوانـــب نقديـــة أوليـــة مثـــل عقـــد مبادلـــة ســـعر الفائـــدة ، أو عنـــدما يكـــ
المنشأة عنصران عرضة للخطر المرتبط بتغيرات األسعار في الميزانية، بينما العنصر اآلخر ال يتم االعتراف 

  .    )15(به
  :اعتماد معايير المحاسبة على التحوط -ج  

بوضــع وتحســين معــايير لمحاســبة التحــوط بهــدف تســيير  )IASB(أهــتم مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة    
لعمليات تغطية المخاطر المحتملـة، وفيمـا يلـى عـرض  فصاحاطر بالمنشآت والتحكم في القياس واإلإدارة المخ

  ): IFRS IASB&(لمجموعة من المعايير المختلفة 
I-  المعيــــارIAS32 : يمكــــن المعيــــار)IAS32 ( مســــتخدمي القــــوائم الماليــــة مــــن تعزيــــز فهمهــــم لمــــدلول

مالي للمنشأة، وأدائها إضافة للتدفقات النقديـة، ويمكـن حصـر الميزانية، مما يساهم في تسهيل معرفة الوضع ال
 :)16(أهداف المعيار فيما يلى

عـــرض األدوات الماليـــة كـــالتزام أو أداة حـــق ملكيـــة بمـــا فـــي ذلـــك متـــى يجـــب أن تعـــرض األداة الماليـــة  •
  ).المؤسسة(كالتزام مالي أو أداة حق ملكية من قبل الجهة المصدرة 

  ".أسهم الخزينة"ها المعاد شراؤ  ت حقوق الملكيةالمعالجة المحاسبية ألدوا •
  .عرض الفوائد، أرباح األسهم المكاسب والخسائر المتعلقة باألدوات المالية •
II-  المعيـــارIAS39 : قـــام)IASB ( بإصـــدار المعيـــارIAS39 "ـــار " األدوات الماليـــة ـــد تنـــاول هـــذا المعي وق

نــه قبــل إصــدار هــذا المعيــار كــان يــتم االعتــراف إحيــت القواعــد المحاســبية لمعــامالت التحــوط داخــل الميزانيــة، 
بالمشتقات المالية وكذلك أنشطة التحوط خارج الميزانية، ومنذ إصدار هذا المعيار ونتيجة لالنتقادات الموجهة 
إليــه مــن حيــث صــعوبة التطبيــق وصــرامة القواعــد المحاســبية فقــد تــم إدخــال العديــد مــن التعــديالت والتحســينات 

تسهيل المعالجة المحاسبية لألدوات المالية ومحاسبة التحوط في منشآت األعمال، وعلى الرغم بهدف تبسيط و 
من المزايا التـي تحققهـا محاسـبة التحـوط إال أن العديـد مـن االنتقـادات قـد وجهـت إلـى تطبيـق محاسـبة التحـوط 

ــًا مــا تكــون معقــدة وشــاقة ) 39(وفقــًا لمتطلبــات معيــار المحاســبة الــدولي  وصــعبة التطبيــق، كمــا أن التــي غالب
، التــي يــتم قياســها علــى أســاس القيمــة )أداة التحــوط(المنشــآت ربمــا تواجــه تعارضــًا محاســبيًا بــين األداة الماليــة 

العادلة، وبند التحوط، الذي يعترف به كأصل أو التـزام مـالي علـى أسـاس التكلفـة، ونـتج عـن ذلـك عـدم مقابلـة 
 .)17(عمال وصعوبة في فهم وتحليل القوائم الماليةمحاسبية تؤدى إلى تقلبات في نتائج األ

III -  المعيارIFRS7 :لـألدوات الماليـة بـالقوائم الماليـة، ويهـدف هـذا  فصـاحجاء هذا المعيار بمتطلبات اإل
المعيار إلى زيادة فهم مستخدمي القوائم المالية المشتقة سواء ضمن الميزانية العمومية أو خارجها وأثرها علـى 

للمنشـــأة وعلـــى أدائهـــا وتـــدفقاتها النقديـــة، وحـــدد المعيـــار أنـــه إذا اســـتخدمت المنشـــأة أداة ماليـــة المركـــز المـــالي 
 :)18(كتحوط لمخاطر مرتبطة بعمليات مستقبلية متوقعة فإنها يجب أن تفصح عن اآلتي

  .وصف للعمليات المتوقعة بما في ذلك الفترة الزمنية المتبقية حتى توقع حدوثها •
 .وصف ألدوات التحوط •
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أو غيــــر معتـــــرف بهـــــا، والتوقيــــت المتوقـــــع لالعتــــراف بهـــــا كـــــإيرادات أو يمــــة أي مكســـــب أو خســــارة مؤجلـــــة ق
 .مصاريف

IV-  المعيـارIFRS9 :يعـد الهــدف الرئيسـي لنمـوذج محاســبة التحـوط وفقـًا لـــ)IFRS9 ( هـو تقـديم أو عــرض
ة التـي تسـتخدم األدوات الماليـة المعلومات فـي القـوائم الماليـة وتـأثير أنشـطة التحـوط علـى إدارة مخـاطر المنشـا

قد أعادت النظـر بشـكل جـذري ) IASB(وكيفية استخدامها لهذه األدوات المالية في إدارة مخاطرها، حيث أن 
وجـــوهري ومفـــاهيمي فـــي الغـــرض واألهـــداف مـــن محاســـبة التحـــوط وقـــررت أن الهـــدف منهـــا يجـــب أن يعكـــس 

لــذلك فقــد وســعت نطــاق تطبيــق محاســبة التحــوط ليشــمل أنشــطة إدارة المخــاطر فــي التقــارير الماليــة، ونتيجــة 
العديـــد مـــن أنشـــطة إدارة المخـــاطر ونتيجـــة لـــذلك ســـيكون لـــدى الشـــركة القـــدرة علـــى تخفـــيض تقلبـــات األربـــاح 

محاسبة التحوط، عمومًا فمن خالل المعيـار تحوط االقتصادي التي يطلق عليها والخسائر من خالل أنشطة ال
)IFRS9( المحاسبة الدولية بمحاولة تعـديل الجوانـب السـلبية التـي تـم اكتشـافها عنـد تبنـي ، قام مجلس معايير

تصـنيف النالحـظ التغييـر فـي ) IAS39(للمعيـار  وتطبيق المعايير، فمن خالل هذا المعيار الذي يعتبر بـديالً 
  IAS39أصـناف رئيسـية وليسـت أربعـة أصـناف كمـا كانـت بالمعيـار  ةاألول والتي أصبحت تصنف إلـى ثالثـ

  :من خالل اآلتي IFRS9ويمكن توضيح األنواع الثالثة من التحوط وفقًا لـ
التحوط ضد مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المعترف بهمـا : تحوط القيمة العادلة •

  .أو التزامات الوحدة االقتصادية التي ترتبط بمخاطر معينة ولم يتم االعتراف بها
التحوط ضد مخاطر التغيرات في التدفقات النقديـة لألصـل أو االلتـزام المعتـرف : لنقديةا التدفقاتتحوط  •

  .بهما أو عملية متوقعة ترتبط بمخاطر معينة
ويقصد به التحوط من فروق الصـرف األجنبيـة التـي تنشـا : التحوط لصافي االستثمار في عملية أجنبية •

 .)19(ةللمؤسسة على استثماراتها الصافية في مؤسسات أجنبي

  ):EWS(لنظم اإلنذار المبكر  المفاهيمياإلطار : ثانياً 

، عنـدما شـهدت اقتصـاديات )م1990(برزت الحاجة القوية لبناء أنظمة اإلنذار المبكـر ألول مـرة فـي العـام    
 -1994(، فقــــد واجهــــت المكســــيك أزمــــة ماليــــة فــــي الفتــــرة زمــــاتالعديــــد مــــن األ) EMES(األســــواق الناشــــئة 

 Currency( أزمات عملةعلى أنها  زماتاألزمتين الروسية والبرازيلية، وصنفت جميع هذه األتلتها ) م1998

Crises ( مصـرفية  أزمـاتتزامن بعضها مع)Banking Crises(الثنائيـة أو  زمـات، وسـميت اصـطالحًا باأل
نتج عـن  زماتفإن نشوء هذه األ) م1999(وحسب دراسات صندوق النقد الدولي ) Twin Crises(المزدوجة 

ضــــعف فــــي الــــنظم الماليــــة وســــوء اإلدارة، ويــــرى الــــبعض أن اســــتخدام مؤشــــرات نظــــم اإلنــــذار المبكــــر للتنبــــؤ 
لــدى بــروز مالمحهــا فــي  زمــاتاالقتصــادية يعتبــر قاعــدة انطــالق لســرعة التفاعــل مــع متطلبــات األ زمــاتباأل

ن هـذا الموضـوع واجـه إخفاقـًا علـى الماليـة، خاصـة لكـو  زماتاألفق، وتمثل إحدى المحددات الرئيسة إلدارة األ
المســتوى الــدولي فيمــا يتعلــق باألزمــة الدوليــة الراهنــة، ولمــا ســجله مــن إخفاقــات رصــدتها وحــدات التقيــيم الــذاتي 
لــدى صـــندوق النقــد الـــدولي والبنــك الـــدولي وتعتمــد المؤسســـات الماليــة والنقديـــة علــى مجموعـــة مــن المؤشـــرات 



Journal of Research and Commercial Studies                   EISSN: 2676-2277  ��� �     ا%.-,ث وا%(را)#ت ا%$�#ر!
Volume 04, Issue 01, March 2020 ISSN: 2572- 0066 )�  2020 #رس   -  01 7(د 04  �

 

 

   

 

� �  212

، وفيمـا )20(الماليـة، ولعـل أهمهـا هـو نمـوذج ومؤشـرات اإلنـذار المبكـر اتزمواألساليب للتنبؤ بخطر حدوث األ
والمؤشـــرات الماليـــة المســـتخدمة فـــي نظـــم اإلنـــذار ) EWS(يلـــى عـــرض لمفهـــوم وأهميـــه نظـــم اإلنـــذار المبكـــر 

  :المالية المصرفية زماتالمبكر للتنبؤ باأل
  ):EWS(مفهوم نظم اإلنذار المبكر  -1

نمــاذج مــن االقتصــاد القياســي تســتخدم للتنبــؤ : "نظــم اإلنــذار المبكــر علــى أنهــا عــرف صــندوق النقــد الــدولي   
الماليــة قبــل حــدوثها، وتعتمــد هــذه النمــاذج علــى التقلبــات الخارجيــة وتســتغل العالقــة المنتظمــة التــي  زمــاتباأل

دوق النقـد ، ويشـير صـنزمـاتتظهر البيانات التاريخية بين المتغيرات التي من شأنها أن تتسـبب فـي حـدوث األ
الدولي إلى أن اإلطـار المنهجـي التجريبـي للنظـام يعتمـد علـى توليفـة مـن المتغيـرات والمؤشـرات القائـدة الممثلـة 

، بينمــا ترتكــز دقــة نتائجــه علــى )زمــاتالتــي تظهــر تغيــرًا غيــر طبيعــي فــي ســلوكها فــي حالــة األ(لحالــة التغيــر 
تعبــر عــن : "مــا عرفــت نظــم اإلنــذار المبكــر علــى أنهــا، ك)21(نوعيــة ودرجــة تــردد البيانــات حــول حالــة المخــاطرة

، وذلك بالنسبة لالقتصاد الكلي مما يمكن من زماتالقدرة على استيعاب اإلشارات المتعلقة باحتمال حدوث األ
،  )22("اتخــاذ كافــة التــدابير لتجنبهــا، وتقــوم العمليــة علــى رصــد وتســجيل اإلشــارات التــي تنبــئ عــن قــرب األزمــة

عبــارة عــن نظــم تعتمــد علــى المعلومــات والبيانــات التــي تلفــت : "ام اإلنــذار المبكــر علــى أنهــاوعرفــت أيضــًا نظــ
الماضـية مـن أجـل تنبيـه صـناع السياسـات الماليـة إلـى احتمـال  زمـاتاالنتباه إلى متغيـرات مرتبطـة بحـدوث األ

الماليـــة،  زمـــات، وتســـتند هـــذه الـــنظم علـــى النظريـــات االقتصـــادية المرتبطـــة باأل"فـــي المســـتقبل أزمـــاتحـــدوث 
ومصممة لتوفير تنبيهات عن المخاطر على أساس موضوعي ومنهجي، وقد يتم استخدام هذه النظم الستقراء 

، أو مخــاطر النظــام الكلــي ممــا )Micro Risk(مخــاطر مؤسســة ماليــة واحــدة فــي حالــة المخــاطر الصــغيرة 
اســـتقرار العالقـــات و الســـببية : ى، وتعتمـــد علـــى فرضـــيتين، األولـــ)Macro Risk(يســـمى بالمخـــاطر الشـــاملة 

)Stability of Relation (أنــه يمكــن : ، والثانيــةزمــاتوالعوامــل التــي تــؤثر علــى األ زمــاتموجــود بــين األ
  .)23(زماتتحديد العوامل المؤثرة على األ

: نظـــم اإلنـــذار المبكـــر علـــى أنهـــا )الباحثـــان(يعـــرف نظم اإلنـــذار المبكـــر لـــ ةالســـابق التعريفـــاتمـــن خـــالل     
 أزمـاتفي دراسة وتحليل وتقييم البيانات والمعلومـات المتعلقـة والمرتبطـة ب مجموعة مؤشرات وٕاجراءات تساعد"

ماليــة ســـابقة تســـاعد فـــي اســتقراء المخـــاطر المتوقـــع حـــدوثها مســتقبًال لمســـاعدة صـــناع السياســـات االقتصـــادية 
قبـــل حـــدوثها وذلـــك مـــن خـــالل فهـــم  زمـــاتالماليـــة والنقديـــة فـــي اتخـــاذ التـــدابير الالزمـــة للحيلولـــة دون وقـــوع األ

  ."وتحليل نقاط الضعف بهدف تدارك أو تجنب حدوث األزمة زماتمصادر األ
  ):EWS(أهمية نظم اإلنذار المبكر -2

الماليـة  زمـاتتبرز أهمية نظم اإلنذار المبكر باعتبارها وسيلة هامة وفعالة للتنبيه والتحوط في مواجهة األ   
ممــا يفيــد فــي تــدارك حــدوثها، ويمكــن تحديــد أهميــة وجــود نظــم للتنبيــه قبــل حــدوثها؛ وثها، وذلــك المتوقــع حــد

  :اإلنذار المبكر في النقاط اآلتية
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تُبـــرز أهميـــة معرفـــة وقـــت حـــدوث األزمـــة، لكـــن الموعـــد الـــذي تقـــع فيـــه األزمـــة يبقـــى مجهـــوًال فـــي أغلـــب  -أ
  .األحيان

ممـــا يســـاعد علـــى الرقابـــة التامـــة وتحديـــد نظـــام  ُتعطـــي تفصـــيًال تامـــًا عـــن كافـــة البيانـــات بصـــفة دوريـــة -ب 
  .مختصر لمتخذ القرار

مـــن خـــالل معرفـــة  زمـــاتوآليـــات انتقـــال األ زمـــاتارتبـــاط نظـــم اإلنـــذار المبكـــر بظـــاهرة عـــدوى انتقـــال األ -ج
  .مميزات اقتصاديات البلدان التي تعرضت للعدوى

نة التـي يتميـز بهـا النظـام االقتصـادي نتيجـة التحديث المستمر لقائمة مؤشرات نظام اإلنذار المبكر للمرو  -د
  .)24(الرتباط المتغيرات االقتصادية ببعضها البعض

فعاليتهـــا فـــي التقيـــيم المســـتمر  م اإلنـــذار المبكـــر تنبـــع أهميتهـــا مـــنممـــا ســـبق أن نظـــ )الباحثـــان(ويالحـــظ    
علــى فحصـها واختبارهــا للمؤسسـات االقتصـادية والماليــة مـن خــالل التعـرف علــى األولويـات المطلــوب التركيـز 

  .وفق توقيتات زمنية محددة
  :المصرفية زماتأهمية نظم اإلنذار المبكر للتنبؤ باأل  -3

ومسـتمرة  دائمةً  المصرفية، من قيمتها باعتبارها تمثل أداةً  زماتتبرز أهمية نظم اإلنذار المبكر للتنبؤ باأل   
ياسات فـي المصـارف باحتمـال تعـرض النظـام المـالي للتوجيه واإلنذار والتحذير لمتخذي القرارات وواضعي الس

، وذلــك قبــل وقــوع الحــدث التخــاذ مــا يلــزم مــن سياســات زمــاتأللمعينــة  اقتصــاديةٍ  أو النقــدي فــي ظــل ظــروفٍ 
  :)25(وٕاجراءات وقائية أو مانعة، كما يمكن أن تساعد في اآلتي

  .وفي الموقع المحدد وجودها يسمح لصانعي السياسات برصد نقاط الضعف االقتصادية حاالً  -أ
األحــداث الســيئة والجيــدة التــي تخــص النظــام المــالي فــي مرحلــة مبكــرة،  ُتعطــي تلميحــات للمشــرفين علــى -ب

  .وتساهم بشكل كبير في عملية اإلشراف المستمر على المؤسسات المالية
ٍف للمخــاطر حاجــة المشــرفين علــى هــذه الــنظم لفهــم بيئــة المؤسســات المصــرفية مــن أجــل إجــراء تقيــيم كــا -ج

  .المصرفية
وجود ضائقة مالية كبيرة ُيمكن أن يثبط من فعالية أدوات االقتصاد الكلـي القياسـية وعليـه البـد مـن وجـود  -د

  .هذه النظم
  .تحسين ضمانات ضد األزمة المالية لتعزيز الحيطة الحالية -هـ
ف مـن خـالل اسـتخدام المـاكرو نهج اإلشراف في هذه النظم يركز علـى الجوانـب التحوطيـة الكليـة لإلشـرا -و

  .التحوطية
/ ثالثـة(التي يمكن أن تحـدث ضـمن نطـاق زمنـي محـدد  زماتتسعى هذه النظم للتنبؤ باحتمال وجود األ -ز
  .)26( )أشهر أو عام/ ستة
  .هذه النظم هي مكملة للمراقبة واإلشراف في الموقع وليست بديلة -ح
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  :المالية المصرفية زماتار المبكر للتنبؤ باأل المؤشرات المالية المستخدمة في نظم اإلنذ -4

بــين البيانــات والمعلومــات الماليــة والمؤشــرات التــي تســتخدم كمقــاييس  اً وثيقــ اً مــن المعلــوم أن هنــاك ارتباطــ   
تساعد في تقييم الوضع المالي للمصارف، وتسـتخدم كمؤشـرات لإلنـذار المبكـر عـن وضـع المصـارف المـالي، 

وتــم التفكيــر فــي بنــاء مؤشــرات لــنظم اإلنــذار المبكــر للمصــارف . مســتقبالً  زمــاتث األوالتنبــؤ باحتماليــة حــدو 
بصورة فردية من خالل إجراء دراسات تجريبية مـن وقـت مبكـر فـي منتصـف سـبعينيات القـرن الماضـي، حيـث 

إلـى أن تعـرض أي مصـرف ) م1999(فـي العـام " Gonzalez Hermosillo"خلصـت الدراسـة التـي أجراهـا 
ليــة مــرتبط بمخــاطر الســيولة ومخــاطر الســوق ومخــاطر االئتمــان، وتــؤثر هــذه العوامــل الثالثــة علــى ألزمــة ما

المصارف بصورة مباشرة، وللتعرف علـى هـذه التـأثيرات ركـزت الدراسـة علـى تقـدير نمـوذج االنحـدار باسـتخدام 
لعامـــل الخطـــر باإلضـــافة ) كخالصـــة لمخـــاطر الســـوق واالئتمـــان والســـيولة(عـــدة مؤشـــرات للقطـــاع المصـــرفي 

، إلـى جانـب المتغيـرات االقتصـادية األخـرى، واعتمـدت الدراسـة النسـبة Moral Hazard Factorاألخالقـي 
اإلجماليــة لالئتمــان إلــى النــاتج كمقيــاس لضــعف وتراجــع القطــاع المصــرفي، وفــي ذات اإلطــار أجــرت مؤسســة 

دراسـة  U. S (FDIC) Federal Deposit insurance Corporationتأمين الودائع الفيدراليـة األمريكيـة 
حيث أشارت هذه الدراسـة إلـى  Gonzalez Hermosilloفي مؤشرات نظم اإلنذار المبكر تماشيًا مع دراسة 

المصرفية بصورة عامـة، وأن الزيـادة  زماتأن مؤشرات الضعف المستمدة من عوامل الخطر تؤدي لحدوث األ
وانخفاض نسبة رأس المال هي بمثابة إشارات لمرحلة ) تعثرةالم(غير المنتجة ) التمويل(في معدالت القروض 

العقاريـة فكلمـا ) التمويـل(ما قبل حدوث األزمـة، وركـزت الدراسـة إلـى معـالم رئيسـة مثـل ارتفـاع نسـبة القـروض 
زادت هذه النسبة زادت احتمالية حـدوث األزمـة، وعلـى العكـس مـن ذلـك كلمـا ارتفـع معـدل قبـول االئتمـان قلـت 

  .)27(المصرفية زماتمالية حدوث األمخاطر احت
ـــان( وممـــا ســـبق يالحـــظ    أن مجموعـــة العوامـــل الثالثـــة المتمثلـــة فـــي المخـــاطر االئتمانيـــة ومخـــاطر  )الباحث

المصرفية يمكن  زماتالسيولة والسوق تكاد تمثل العوامل الجوهرية ذات التأثير الواضح المتسبب في نشوء األ
  :توضيحها بإيجاز في ما يلي

يعتبـر التوسـع فـي مـنح االئتمـان النشـاط الرئيسـي لمعظـم المصـارف، وهـذا يتطلـب مـن : اطر االئتمـانمخ*   
المصارف االنتباه للمقدرة االئتمانية للعمالء عند منحهم االئتمان، ألن هـذه المقـدرة معرضـة لالنخفـاض نتيجـة 

االئتمــاني التــي تنشــأ بســبب  لعوامــل عديــدة تــؤثر علــى مقــدرة العمــالء علــى الســداد، إضــافة لمخــاطر التركيــز
  .)28(تركيز التعامل مع عميل واحد أو مجموعة محددة من العمالء من قطاع أو نشاط محدد

تظهر فـي حالـة قصـور التـدفقات النقديـة الداخلـة للمصـرف عـن مقابلـة التـدفقات النقديـة : مخاطر السيولة *  
ضـــعف تخطـــيط الســـيولة وعـــدم : ر منهـــاالخارجـــة، وتتحقـــق هـــذه المخـــاطر بســـبب عوامـــل داخليـــة عديـــدة نـــذك

اســتخدام التناســق بــين األصــول وااللتزامــات مــن حيــث آجــال االســتحقاق، ســوء توزيــع األصــول علــى درجــات 
  .الحادة في األسواق المالية زماتها، واألليمتفاوتة ُيصعب عملية تسي
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بــات كـل مــن أســعار وهــي المخــاطر المتعلقـة بتعــرض المصـارف لخســائر ناشــئة عـن تقل: مخـاطر الســوق *  
الصرف للعمالت وأسعار األوراق المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة أو البيع، ويتم احتساب تكلفة مخاطر 

  .السوق وفقًا لتكلفة استبدال التدفق النقدي في حالة إخفاق العميل بالوفاء بالتزاماته
المصــرفية فيمــا  زمــاتلتنبــؤ باألللمبكــر ولخصــت دراســة صــابرين أهــم المؤشــرات الماليــة المســتخدمة لإلنــذار ا

  :يلي
  ):ة الماليةالمالء(لمالية المتعلقة بكفاية رأس المال المؤشرات ا -1

الحــد األدنــى  ≥الموجــودات وااللتزامــات العرضــية مرجحــة بــأوزان المخــاطر/ 100× رأس المــال التنظيمــي -أ
)8.(%  

، وتعني متانة رأس المال في مواجهـة المخـاطر، )2(و) 1(ويتم إعداد البيانات وفقًا للمبادئ التوجيهية لبازل 
المتـاجرة والمشـتقات (وتكمن األهميـة ألخـذها مخـاطر سـعر الصـرف واالئتمـان ومخـاطر البنـود خـارج الموازنـة 

  ).مثالً 
الحــــد  ≥الموجــــودات وااللتزامــــات العرضــــية مرجحــــة بــــأوزان المخــــاطر/ 100× ) رأس المــــال األساســــي( -ب

  %).4(األدنى 
ما تزيد هذه النسبة فإن قدرة المصرف علـى مقابلـة المخـاطر تزيـد والعكـس صـحيح، ولكـن الزيـادة بنسـبة وعند

  .أكبر تكون على حساب ربحية المصرف
  :المؤشرات المالية المتعلقة بجودة الموجودات -2

اســتخدام وتحتســب هــذه النســبة ب :إجمــالي التســهيالت إلــى) المتعثــرة –نســبة التســهيالت غيــر المنتجــة ( -أ  
ت، بمـا فيهـا التســهيالت قيمـة التسـهيالت المتعثـرة غيـر المنتجـة كبسـط للنسـبة والقيمـة الكليـة لمحفظـة التسـهيال

قبــل خصــم المخصصــات المحــددة لخســائر التســهيالت بالمقــام، وتهــدف هــذه النســبة لتحديــد المشــاكل المتعثــرة 
ت هــذه النســبة فــإن مخــاطر االئتمــان التــي المتعلقــة بجــودة الموجــودات فــي محفظــة التســهيالت، وكلمــا انخفضــ

  .يتعرض لها البنك تكون منخفضة والعكس صحيح
تقيس هذه النسبة المخصصات التي : )المتعثرة(إجمالي التسهيالت غير المنتجة : نسبة المخصصات -ب  

بــل حجزهــا المصــرف لمواجهــة الخســائر المتوقعــة نتيجــة وجــود تســهيالت متعثــرة مــن الممكــن أال تحصــل مــن ق
تتسق وحجم الديون الرديئة، أن تحتفظ بمخصصات وافية ومناسبة المصرف، ومن المعروف أن البنوك يجب 

  .)29(في حالة عدم التزام المصارف بذلك فإنها تكون معرضة للخاطر بدرجة كبيرة
  :المؤشرات المالية المتعلقة بالربحية -3

قــيس هــذه النســبة مــدى كفــاءة اإلدارة فــي ت :Return on Assets (ROA)العائــد علــى الموجــودات  -أ  
استخدام الموجودات في تحقيق األرباح من خالل االستثمار في الموجودات المختلفة وتقارن بالسنوات السابقة 
أو بمعيار الصناعة، فكلما ارتفعت النسبة كان ذلك دليًال على ارتفاع كفـاءة المصـرف فـي اسـتخدام موجوداتـه 

  .والعكس صحيح
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تقيس هذه النسبة مدى اتجاه العائد علـى  :Return on Equity (ROE)د على حقوق الملكية العائ -ب  
قـدرة المصـرف علـى األموال المسـتثمرة، وتقـارن بالسـنوات السـابقة أو معيـار الصـناعة، فكلمـا ارتفعـت دل ذلـك 

  .في تحقيق أرباح أعلى على حقوق الملكية أو رأس المال المملوك والعكس صحيح
  :رات المالية المتعلقة بالسيولةالمؤش -4

 Liquid Assets to Short Term: نســبة الموجــودات الســائلة إلــى المطلوبــات قصــيرة األجــل -أ  

Liabilities:  يشير ارتفاع هذه النسبة إلى انخفـاض مخـاطر السـيولة، وهـي بمثابـة نسـبة الموجـودات السـائلة
م، وتوفر الدليل على مـدى قـدرة المصـارف علـى تلبيـة والغرض منها رصد التباين في سيولة األصول والخصو 

  .سحب األموال في األجل القصير دون مواجهة مشاكل في السيولة
وهذه النسبة بمثابة  :Liquid Assets to Total Assets: نسبة الموجودات السائلة إلى الموجودات -ب  

لتلبيــة الطلــب المتوقــع وغيــر المتوقــع علــى الموجــودات الســائلة التــي تــوفر الــدليل علــى حجــم الســيولة المتاحــة 
  .ف على تحمل الصدمات التي تلحق بهر شير مستوى السيولة إلى قدرة المصالنقدية، وي

 زمـاتأن هناك العديد من المؤشرات الرقابية المستخدمة للتنبـؤ باأل) الباحثان(يرى  وتأسيسًا على ما سبق   
التنبيه من فترة مبكرة باحتمال توقع حدوث بحيث يمكن أن تسهم في تقييم األداء المالية والنقدية والمصرفية، و 

، ويمكــن أن تكــون هــذه المؤشــرات عاكســة للموقــف للمصــرف بصــورة فرديــة أو علــى مســتوى القطــاع زمــاتاأل
معـدالت (المصرفي أو على مستوى النظام المـالي داخـل البلـد أو علـى المسـتوى العـالمي ككـل، مثـل مؤشـرات 

  .ي أو معدالت التضخم أو ميزان المدفوعات إلى غير ذلك من المؤشراتالنمو االقتصاد
  :نماذج أنظمة اإلنذار المبكر -5

يتطلــب بنــاء نمــاذج لــنظم اإلنــذار المبكــر تعريفــًا واضــحًا لنطــاق النظــام المصــرفي واألحــداث وآليــة اســتنباط   
وبناء نظام لإلنذار المبكر إلى تحديد  التنبؤات، بما في ذلك مجموعة من المتغيرات التفسيرية، ويحتاج تصميم

فـي تركيبـة ملـف المخـاطر، بمعنـى أن النظـام يجـب  مرتفعةً  المجاالت التي سيغطيها النظام والتي تأخذ أولويةً 
، وهنـــاك ثـــالث زمـــاتأن يتعامـــل مـــع المجـــاالت مرتفعـــة المخـــاطر والتـــي يمكـــن أن تكـــون مصـــدرًا محـــتمًال لأل

  :)30(خطوات رئيسة لذلك
والذي يعني اختيـار ) اإلطار العام للنظام(ينبغي اإلنذار منها التى األحداث  ب تحديديج: ة األولىالخطو  -أ

المؤشـــرات القائـــدة والتـــي تعكـــس حالـــة المخـــاطرة، وتمثلهـــا بشـــكل مناســـب اعتمـــادًا علـــى التنظيـــر االقتصـــادي 
المؤشـرات (و) شـرات الهيكليـةالمؤ (والتجارب العملية السابقة، وتصنف هذه المؤشرات إلى ثالثـة أصـناف فنجـد 

  .وهي المؤثرات خارج النظام) المؤشرات المثيرة(التي تعمل على تسريع تطور الخطر و) المسرعة
اســتحداث مجموعــة مــن األدوات التحليليــة المناســبة، علــى أن تجمــع هــذه األدوات بــين : الخطــوة الثانيــة -ب

  :، ويتمثل دورها فيالتحليل الكمي واألساليب األكثر اعتمادًا على التجريب
I- توفر وسيلة للبحث بصورة نظامية عن أوجه التعرض للخطر.  
II-  األسواق، البلدان(تتقصى االرتباطات التي يمكن أن تسمح لألزمة أن تتحول وتنتشر عبر القطاعات.(  
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III -  ًمن احتمال وانعكاسات تجسد األزمة تحدد كال.  
IV- تضبط وتوجه استخدام األحكام.  

ن عمليـة التقيـيم اإلحصـائي والتنبـؤ للخـروج بتقـديرات رقميـة تـتم مناقشـتها مـن قبـل تتضـم: الخطوة الثالثـة -ج
  .أصحاب الخبرة وذوي الكفاءات لتحديد مدى واقعية تلك النتائج وترابطها

  :المصرفية زماتطرق بناء أنظمة اإلنذار المبكر للتنبؤ باأل  -6
  :Signal Extraction Modelطريقة استخراج اإلشارات  -أ 

عتبــر هـــذه الطريقـــة مـــن أول الطـــرق التــي اســـتخدمت فـــي بنـــاء وتطـــوير أنظمــة اإلنـــذار المبكـــر منـــذ العـــام ت  
م، وعرفت بعد ذلك رواجًا كبيـرًا بحيـث اعتمـدت كـل الدراسـات الالحقـة لهـا علـى مقارنـة نتائجهـا عليهـا، 1995

، ومقارنتهــا بـالفترة العاديـة، فيقــوم زمـاتفتـرات األ) أثنـاء(و) قبــل(وتقـوم هـذه الطريقـة بتحليــل المؤشـرات الماليـة 
أحد المتغيرات باإلشارة إلى وقوع أزمة ما في المستقبل إذا كان هناك اختالف في أداء هذا المتغير عـن الفتـرة 
العادية وبين فترة ما قبل وعند وقوع األزمة، وتقوم هذه الطريقة بتحويل كل مؤشر إلى إشـارة ثنائيـة إذا تجـاوز 

ويبعــث اإلنــذار عنــد ظهــور أزمــة ويأخــذ المؤشــر الحالــة العكســية ) 1(ســيأخذ قيمــة  معينــةً  ةً أحــد المؤشــرات قيمــ
، وعــادة مــا تســتخدم هــذه الطريقــة مــن أجــل معرفــة محــددات األزمــة كمــا أنــه ومــن أجــل تحديــد نقطــة )0(قيمــة 

ي، وتكمــن الميــزة أن ظــاهرة أزمــة، ويـتم اســتخدام طريقــة االحتمـال الشــرطإال االبتـداء التــي يمكــن القـول عنــدها 
الرئيسية لهذه الطريقة في كون أن المؤشرات يتم تحليلها بصورة منفصلة لتحديد القدرة التنبؤية، أما سـلبية هـذه 
الطريقة فتكمن في أنها ال تأخذ بعين االعتبار تفاعل المؤشرات مع بعضها البعض، إذ تنظـر إليهـا علـى أنهـا 

مستقلة، كما أنها تتوصل بصعوبة كبيرة إلـى تقـديم تقـدير علـى أسـاس عالقة وظيفية بين المتغيرات المفسرة وال
  .الطرق اإلحصائية

  ):Probit & Logitالثنائية والتعددية (طريقة المتغير التابع المحدود  –النموذج اللوغاريثمي  -ب
غيـر  Probityللتوصل إلى بناء أنظمة إنذار مبكر يمكـن اللجـوء إلـى نمـوذج إنـذار سـواء مـن نـوع لوجسـتي 

خطي يسمح بإقامة عالقة بين مختلف المؤشرات المختارة واحتمال ظهور األزمـة، فالمؤشـرات المسـتخدمة فـي 
هذه النماذج ال تختلف عـن تلـك المسـتخدمة فـي طريقـة اإلشـارات، إال أنـه فـي هـذه الحالـة تأخـذ الطريقـة بعـين 

يقـــة اإلشـــارات وتســـتمر بطريقـــة النمـــاذج االعتبـــار المتغيـــرات، وكمـــا ســـبق اإلشـــارة فـــإن كـــل النمـــاذج تأخـــذ بطر 
  ).Probit & Logit(الثنائية والتعددية 

I -  النمــوذج الثنــائي)Logit :( اســتخدم كــل مــن االقتصــاديينKrkoska   م و2000عــامFratzcher 
لتقــدير احتمــال ظهــور األزمــة، وهنــاك أيضــًا طريقــة النمــوذج الثنــائي المتعــدد  Logitم النمــوذج الثنــائي 2006

ـــذ ـــر عـــدد ال ـــين ) nن (ي يســـمح بتقـــدير أث مـــن ظهـــور أو عـــدم ظهـــور األزمـــة، وأجريـــت دراســـات المفاضـــلة ب
  .النموذجين وتم التوصل ألفضلية النموذج الثنائي

II -  النموذج المتعددProbit : ويرى معظم الباحثين أن هذا النموذج هـو األفضـل عـن الثنـائي وذلـك مـن
ة حيــث يســمح النمــوذج بتجميــع المتغيــرات التنبؤيــة فــي مؤشــر مركــب خــالل تحقــق العديــد مــن المزايــا األساســي
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آخــذًا فــي االعتبــار العالقــات الموجــودة بــين المتغيــرات معبــر عنهــا إحصــائيًا أم ال، واســتخدم هــذا النمــوذج فــي 
  .)31(دراسة أزمة الصرف في كل من كرواتيا ودول أوروبا الوسطى والشرقية

لهـا مزايـا ) Probit & Logit(أن نمـاذج االنحـدار الثنـائي والمتعـدد  )نللباحثا(بناًء على ما سبق يتضح    
، كمـا تسـمح بـالتعرف زمـاتعديدة مقارنـة بطريقـة اإلشـارات فهـي تسـاعد فـي عمليـة التوقـع باحتمـال حـدوث األ

بشــكل ســريع علــى الســلبيات الرئيســة لطريقــة اإلشــارات نجــد تــدهور جــودة المعلومــات بســبب تحــول المتغيــرات 
  .جية إلى متغيرات ثنائيةالخار 

  :Artificial Neural Network Modelنموذج الشبكات العصبية االصطناعية  -3

المصـرفية تعتمـد علـى النمـاذج الخطيـة، إال أن  زماتلأل) EWS(من المعلوم أن نماذج نظم اإلنذار المبكر 
والــذي يعــد مــن أحــدث ) ANN(بعــض الدراســات الحديثــة اســتحدثت نمــوذج الشــبكات العصــبية االصــطناعية 

المصـــرفية وتقـــع هـــذه البحـــوث فـــي نطـــاق  زمـــاتالطـــرق المســـتخدمة فـــي بنـــاء نظـــم اإلنـــذار المبكـــر للتنبـــؤ باأل
األبحــاث الخاصــة بالــذكاء االصــطناعي تســتوحي أســلوب التفكيــر البشــري وتعــرف بأنهــا مجموعــة مترابطــة مــن 

ماذج رياضية لمعالجة المعلومات بحيث يمكن التنبؤ العقد االفتراضية التي تنشئها البرامج الحاسوبية تستخدم ن
السـابقة، ممـا يسـاعد فـي  زمـاتشـهرًا باسـتخدام معلومـات األ) 24(المالية المصـرفية فـي فتـرة  زماتبحدوث األ

  .تحسين عملية التنبؤ
  :المالية المصرفية زماتلأل  المفاهيمياإلطار : ثالثاً 

م، وتختلـــف طبيعـــة هـــذه 1929أزمـــة الكســـاد العـــالمي العظـــيم  منـــذ متعـــددةً  أزمـــاتٍ شـــهد االقتصـــاد العـــالمي   
حســب طبيعــة كــل أزمـة وارتباطهــا بــاالختالالت الناتجــة فــي األنظمـة الماليــة أو النقديــة، وهــذا يتطلــب  زمـاتاأل

  .كمدخل تحديد وتعريف لمفهوم األزمة رغم عدم وجود إطار واضح لتحديد المفهوم
  :مفهوم األزمة المالية -1

تــدهور أو انخفــاض مفــاجئ فــي طلــب المســتثمر علــى األصــول الماليــة التــي : "زمــة الماليــة بأنهــاتعــرف األ  
ـــل مـــن النشـــاط  ـــك فـــي ســـعر األصـــل يقل ـــاتج عـــن ذل تلعـــب دورًا هامـــًا فـــي االقتصـــاد القـــومي، واالنخفـــاض الن

تأثيراتــه  االقتصــادي الكلــي مباشــرة مــن خــالل تــأثيره علــى قــرارات المســتهلكين، وبشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل
حــدث : "، كمـا عرفــت أيضـًا بأنهــا)32("علـى أســعار بقيـة األصــول األخـرى والموازنــات الماليــة للوسـطاء المــاليين

كبيــر ال يمكــن التنبــؤ بــه ويــؤدي إلــى خلــل وتهديــد للمصــالح، ويحتمــل أن يكــون لــه نتــائج ســلبية وأن مواجهتــه 
وتتحـدد عناصـر األزمـة الماليـة  )33("علوماتتتطلب اتخاذ قرارات سريعة في وقت ضيق وفي ظل محدودية للم

  :في اآلتي
إن أهم ما يميز األزمة كونهـا تقـع بصـورة فجائيـة يصـعب أحيانـًا أو يسـتحيل توقعهـا، : أنها حدث مفاجئ -أ

مما يزيد من صعوبة مواجهتها وجوب اتخـاذ قـرار محـدد وسـريع، وباإلمكانـات المتاحـة للسـيطرة عليهـا وتـدارك 
  .ةآثارها المستقبلي
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بمعنــى أن األزمــة تــؤثر علــى مصــالح الدولــة وكياناتهــا، وهــو مــا يعنــي أن : أنهــا تهــدد مصــلحة قوميــة -ب
  .األزمة لها من الجسامة والخطورة التي تؤهلها لذلك

فــي أضــيق وقــت وبإمكانــات محــدودة تقتضــي طبيعــة األزمــة مواجهتهــا فــي الحــال دون : مواجهــة األزمــة -ج
مقـرر فـي األصـل لمواجهتهـا، كمـا يقصـد أيضـًا بهـذا العنصـر أن يـتم االعتمـاد الحصول علـى الوقـت الكـافي ال

على اإلمكانات الموجودة بالفعل وقت وقوع األزمة دون اللجوء لغيرها من اإلمكانـات األخـرى التـي لـن يسـعف 
  .الوقت لتلبيتها والحصول عليها

األزمـة الماليـة؛ إال أنهـا تتفـق علـى أنهـا  على الرغم من تعدد التعريفات لمفهوم )الباحثان(مما سبق يالحظ   
خلــل غيــر عــادي يــؤثر علــى النظــام المــالي أو النقــدي ويكــون لــه آثــار ســالبة علــى االقتصــاد، ووفــق ذلــك فــإن 

المالية تتنوع فمنها ما يرتبط بالديون أو النقد األجنبي أو األسواق المالية أو المصارف إلى غير ذلك  زماتاأل
  .زماتمن أنواع األ

  :مفهوم وخصائص األزمة المصرفية -2

إن مفهــوم األزمــة المصــرفية غيــر محــدد وغيــر موحــد، إذ تتعــدد آراء البــاحثين فــي تنــاول المفهــوم مــن عــدة    
  :زوايا ونشير لبعضها التي تتناول خصائص األزمة المصرفية وفق ما يلي

تحـدث عنـدما ُيفـاجئ : ئتمـان، فـاألولىن أزمـة سـيولة وأزمـة اأزمة تتخذ شكلي: "المصرفية بأنها تعرف األزمة 
البنــك بزيــادة كبيــرة فــي طلــب ســحب الودائــع، ونظــرًا لقيامــه باقتراضــها أو تشــغيلها فإنــه ال يســتطيع االســتجابة 

فتحــدث : ، أمــا الشــكل الثــاني)أزمــة مصــرفية(لطلبــات المــودعين، وٕاذا امتــدت األزمــة لبنــوك أخــرى فستصــبح 
خوفـــًا مـــن عـــدم القـــدرة علـــى الوفـــاء ) التمويـــل(ولكنـــه يـــرفض مـــنح القــروض عنــدما يتـــوافر لـــدى البنـــك الودائـــع 

 Bank(، كمـا نشـير لحالـة الـذعر البنكـي )التمويـل(بطلبـات السـحب، فيترتـب علـى ذلـك أزمـة فـي االقتـراض 

Run ( التي تتمثل في تدافع المودعين على طلبـات تسـييل ودائعهـم، والتـي تجبـر البنـوك علـى إيقـاف تحويلهـا
الحالــة التــي تصــبح فيهــا البنــوك فــي حالــة إعســار مــالي : "، كمــا تعــرف األزمــة المصــرفية بأنهــا)34(لةإلــى ســيو 

، )35("بحيث يتطلب األمر تدخًال من البنك المركزي لضخ أموال لهذه البنوك أو إعادة هيكلـة النظـام المصـرفي
ه البنــوك نتيجــة للمســارعة الموقــف الــذي تضــطر فيــ: "وقــد عــرف صــندوق النقــد الــدولي األزمــة المصــرفية بأنهــا

أو نتيجــة الحتمـال إخفــاق هــذه البنــوك، أو إخفاقهــا بالفعــل فــي أداء أو المحتملــة بســحب األمــوال منهــا،  الفعليـة
مهمتها على النحو الواجب إلى وقف التحويل الداخلي اللتزاماتها أو إلى الموقف الذي تضطر فيـه الحكومـات 

  .)36("ل تقديم مساعدات واسعة النطاقللتدخل للحيلولة دون حدوث ذلك من خال
األخـرى، ولهـا آثـار أشـد علـى النشـاط  زمـاتالمصرفية إلى االستمرار وقتًا أطـول مـن بقيـة األ زماتوتميل األ

فـي السـابق نـادرًا بسـبب القيـود علـى رأس المـال والتحويـل، ولكـن منـذ  زمـاتاالقتصادي، وكـان حـدوث هـذه األ
ا هــو الســمة الغالبــة واألكثــر شــيوعًا، ويمكــن أن نميــز بــين نــوعين مــن ســبعينات القــرن الماضــي صــار حــدوثه

  :المصرفية زماتاأل
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وهــي التــي قــد تهتــز فيهــا قــدرة المصــارف عــن الوفــاء بالتزاماتهــا : األزمــة المصــرفية العاديــة: النــوع األول -أ
  .وتتأثر مالءتها نتيجة لزيادة األصول المتعثرة مما يؤدي لتآكل قاعدتها الرأسمالية

  :األزمة المصرفية المنظومة: النوع الثاني -ب

والتي يصاب فيها النظام المصرفي بالشلل الكامل، وتدفع حتى البنوك السليمة إلى إقفال أبوابها لعدم إمكانية 
التمييـــز بـــين البنـــوك الضـــعيفة والســـليمة بســـبب عـــدم وضـــوح المعلومـــات فـــإن المـــودعين يتجهـــون إلـــى ســـحب 

البنـــك وهـــو مـــا يســـبب الـــذعر المـــالي وهـــذا النـــوع مـــن الســـلوك يعبـــر عنـــه بســـلوك  ودائعهـــم مهمـــا كانـــت حالـــة
  .)37(القطيع

المصــرفية مســتمرة ولهــا انعكاســات ســالبة متعــددة علــى  زمــاتإلــى أن طبيعــة األ )الباحثــان( وممـا ســبق يشــير
رف وتتراجـع االقتصاد يحدث نتيجة وتبعًا لهـا تبـاطؤ فـي النمـو وخسـائر وٕافالسـات وٕادمـاج تتضـرر فيـه المصـا

في األسواق المالية العالميـة، ويحـدث كـذلك نقـص فـي  اً رساميلها وقيم أسهمها واستثماراتها، وُيحدث ذلك إرباك
الســيولة ويــنعكس أثــر ذلــك علــى اقتصــاديات البلــدان مــن خــالل تأثيرهــا علــى البــرامج التنمويــة وانخفــاض قــيم 

قوية الستحداث نظم تساعد في تالفي حدوث هـذه  الصادرات وزيادة معدالت البطالة؛ ألجل ذلك برزت حاجة
  .من خالل التنبؤ بحدوثها من وقت مبكر لتالفيها زماتاأل
  :أثر محاسبة التحوط على المؤشرات المالية لنظم االنذار المبكر للتنبؤ باألزمات المصرفية -3
كـــأداة ) EWS(مبكـــر بـــروز أهميـــة واضـــحة لـــدور نظـــم اإلنـــذار ال )الباحثـــان(وتأسيســًا علـــى مـــا ســـبق يـــرى  

ووســـيلة فعالـــة للتنبيـــه والتحـــوط بمخـــاطر األزمـــات التـــى يتوقـــع حـــدوثها مســـتقبًال فـــي القطـــاع المصـــرفي، ومـــن 
الواضح أن هذه النظم تعتبر المؤشرات الماليـة أساسـًا يعتمـد عليـه فـي بنائهـا  نظـرًا لمـا تعكسـه تلـك المؤشـرات 

ها كمؤشرات للتحوط واألنذار عن األزمات المستقبلية غيـر من بيانات ومعلومات مالية ومحاسبية تستخدم نسب
المتوقعة من خالل تحديد وضـعية المصـارف مـن حيـث المـالءة الماليـة التـى تعكـس مسـتوى كفايـة رأس المـال 
أو مــن حيــث مؤشــرات جــودة الموجــودات أو الســيولة والربحيــة، وهــي فــي مجملهــا تعتبــر مؤشــرات رقابيــة إلدارة 

ن األزمــات الماليــة والمصــرفية، وٕاســتنادًا علــى تلــك المؤشــرات بنيــت مجموعــة مــن نمــاذج المخــاطر والتحــوط مــ
وأنظمــة اإلنــذار المبكــر التــى تعتبــر البيانــات والمعلومــات المحاســبية أساســًا للتنبــؤ بحجــم المخــاطر المصــرفية 

قــدرتها فــي الــتحكم أهميــة إبــراز األثــر الــذي تلعبــه محاســبة التحــوط فــي مــدى  )الباحثــان(المتوقعــة، وهنــا يــرى 
والتنبــؤ بحــاالت عــدم التأكــد والمخــاطر المســتقبلية مــن خــالل التغييــرات التــى أحــدثتها وتركــت أثــرًا واضــحًا فــي 
مفــاهيم اإلعتــراف والقيــاس المحاســبي المرتبطــة بالقيمــة العادلــة والتــدفقات النقديــة والمســتقبلية، وذلــك بإعتبــار 

يــل حجــم المخــاطر المتوقعــة إلــى مخــاطر مقبولــه يمكــن الســيطرة محاســبة التحــوط أداة رئيســية تســاعد فــي تحو 
     :)38(أهم تلك الجوانب بهدف التدليل على هذا األثر من خالل ما يلي )الباحثان(عليها ، ويمكن أن يبرز 

يرتبط هذا الجانب بمجموعة المخـاطر المتعلقـة بـرأس المـال، حيـث : المالءة المالية وكفاية رأس المال -أ  
م كفايـة رأس المـال علـى ربحيـة أو خسـائر المصـارف، وبنـاء علـى ذلـك يـنعكس حجـم المخـاطر علـى توثر عد

المودعين والدائنين ، ووفقًا لموجهات وتوصيات لجنـة بـازل التـى تركـز علـى تـدعيم المـالءة الماليـة للمصـارف 
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ل التكميلـــــي فقـــــد أعتمـــــدت علـــــي معـــــايير تـــــدعيم رأس المـــــال التنظيمـــــي الـــــذي يشـــــمل رأس المـــــال ورأس المـــــا
  . والموجودات المالية واإللتزامات

وتـــرتبط بمخــاطر اإلئتمــان المتعلقــة بمحفظـــة اإلســتثمار وتعكــس مســتوى كفـــاءة :  جــودة الموجــودات -ب  
المصــرف فــي إدارة وتجنــب تلــك المخــاطر ، إعتمــادًا علــى التســهيالت التمويليــة الممنوحــة ومقارنتهــا بــالمتعثرة 

 .التعثر  والمخصصات المكونة لمواجهة

ــة -ج  الســيولة تمثــل مــدى قــدرة المصــرف علــى الوفــاء بإلتزاماتــه وفــق التوقيتــات الزمنيــة  :الســيولة والربحي
المرتبطة بتلك اإللتزامـات، وتعتمـد المؤشـرات فـي قياسـها علـى الموجـودات ، والموجـودات سـريعة التسـييل، أمـا 

العوائد جراء إستخدامها ، ويرتبط ذلك بعدة عوامل الربحية فتمثل قدرة المصرف على إستثمار األموال لتحقيق 
متعلقة بالسوق والتكاليف وغير ذلك ، وتعتمد المؤشرات المالية في قياسـها علـى عناصـر عائـدات الموجـودات 

  .)39(وحقوق الملكية
خـاطر لمدى اإلرتباط بين عـاملي السـيولة والربحيـة وأهميـة التـوازن بينهمـا بهـدف إدارة الم )الباحثان(ويشير  

ـــــــة إعتمـــــــادًا علـــــــى المعلومـــــــات الماليـــــــة والمحاســـــــبية .                                                                                                   المتوقعـــــــة وهـــــــذا الـــــــدور تطلـــــــع لـــــــه الموشـــــــرات المالي
رات الماليـــة لـــنظم اإلنـــذار مـــن خـــالل إســـتعراض تلـــك المحـــاور بهـــدف الـــربط بـــين المؤشـــ )الباحثـــان(ويخلـــص 

المبكر، والدور المؤثر لمحاسبة التحـوط فـي بنـاء تلـك المؤشـرات إسـتنادًا علـى التغيـرات التـى أحـدثتها محاسـبة 
التحــوط فــي أســس اإلعتــراف والقيــاس المحاســبي، وٕانعكـــاس ذلــك بصــورة مباشــرة علــى إدارة المخــاطر بهـــدف 

دف سياسات التحـوط فـي األسـاس إلـى حمايـة رأس المـال تجنبـًا اإلنذار المبكر لتجنب األزمات المصرفية، فته
للخسائر المرتبطة بالمخاطر المستقبلية، ألجـل ذلـك فـإن التغييـرات التـى أحـدثتها محاسـبة التحـوط فـي المعيـار 

) IFRS9(، والتعديالت التى أحدثها المعيـار المحاسـبي للتقـارير الماليـة الـدولي ) IAS39(المحاسبي الدولي 
ا جـــاءت مدعمـــة لمبـــدأ التحـــوط بهـــدف المحافظــة علـــى رأس المـــال، وصـــنفت الموجـــودات الماليـــة كأحـــد ، كلهــ

العناصـر المسـتخدمة فـي المؤشــرات الماليـة إلـى فئــات منهـا مـا يقــيم بالقيمـة العادلـة مــن خـالل حسـاب األربــاح 
والمعـدة للبيـع وغيـر ذلـك والخسائر، ومنها ما يقيم على أساس اإلستحقاق للموجـودات المحـتفظ بهـا لإلسـتثمار 

من التصـنيفات األخـرى، ممـا يؤكـد الـدور الفاعـل لمحاسـبة التحـوط فـي إدارة المخـاطر المرتبطـة بـالموجودات، 
ــان(كــذلك يــرى  المتضــمن فــي معيــار التقــارير الماليــة ) ECL( أن نمــوذج خســائر اإلئتمــان المتوقعــة  )الباحث

المتعلقـــة بمحفظـــة تمويـــل اإلســـتثمارات والموجـــودات  قـــد حـــوي ضـــوابط القيـــاس المحاســـبي) IFRS9(الـــدولي 
أن نمــوذج  )الباحثــان(يالحــظ ، )40(الماليــة ومخــاطر اإلئتمــان والسياســات المرتبطــة بــالتعثر المــالي واإللتزامــات

)ECL ( يغطــى كافــة العناصــر التــى تعتمــد عليهــا المؤشــرات الماليــة لإلنــذار المبكــر لمخــاطر األزمــات الماليــة
يعكس أهميـة التغييـرات التـى أحـدثتها محاسـبة التحـوط فـي القيـاس المـالي ممـا يزيـد مـن  هبدور  والمصرفية وهذا

 .قدرة نظم اإلنذار المبكر
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  الدراسة الميدانية: المبحث الثاني
يشـــتمل هـــذا المبحـــث علـــى وصـــف لمجتمـــع وعينـــة الدراســـة، باإلضـــافة إلـــى األســـاليب اإلحصـــائية التـــي تـــم   

  :وذلك على النحو التالياختبار فروض الدراسة بموجبها تحليل البيانات و 
  :وصف مجتمع وعينة الدراسة  -أوالً 
أن  )الباحثــان(يقصــد بمجتمــع الدراســة المجموعــة الكليــة مــن العناصــر التــي يســعى  :مجتمــع الدراســة -1  

 مــن تكــونوبنــاًء علــى ذلــك فــأن المجتمــع المســتهدف ي،  يعممــا عليهــا النتــائج ذات العالقــة بالمشــكلة المدروســة
االســتثمار، ومــدير اإلدارة الماليــة  أدارهالمخــاطر ، مــدير  أدارهالتفتــيش، مــدير إدارة االلتــزام، مــدير  أدارهمــدير 

  ).212(والبالغ عددهم) الرئاسة( اإلسالميالداخليين والمحاسبين  ببنك التضامن  المراجعين إلى باإلضافة
ن مجتمــع الدراســة الموضــح فــي الفقــرة الســابقة عــن طريــق تــم اختيــار مفــردات البحــث مــ :عينــة الدراســة -2  

والتي تعني اختيار عـدد مـن الحـاالت أو األفـراد علـى أسـاس أنهـم يحققـون "ب العينة القصدية أو العمدية أسلو 
أغراض الدراسة التي ستنفذ، وبطبيعـة الحـال يجـب أن يتمتـع هـؤالء األفـراد بدرجـة مقبولـة مـن الموضـوعية فـي 

ائهم والثقة فيهم، ويتم االختيار القصدي أو العمدي أو التحكمي كما يطلق عليه البعض عن طريـق أقوالهم وآر 
طبقا لمعرفته التامـة  )الباحثان(حيث يرى ، لعدد من وحدات المعاينة )الباحثان(االختيار المقصود من جانب 

، حيث "القتصار على هذه العينةبمجتمع الدراسة أنها تمثل المجتمع األصلي تمثيًال صحيحًا؛ وذلك في حال ا
اســتمارة ) 46(مــن مجتمــع الدراســة وتــم اســترجاع عــدد )% 23.6(اســتمارة  تمثــل نســبة ) 50(تــم توزيــع عــدد 

ويعتبر معدل االستجابة من المعدالت العاليـة باعتبـاره يفـوق الحـدود المتعـارف )% 92(بنسبة استرجاع بلغت 
  )%. 75(عليها 

  :اسة األساسية واختبار الفرضياتتحليل بيانات الدر : ثانياً 
مــن تحليــل البيانــات األساســية تقــديم إحصــاء وصــفي للبيانــات األساســية، يعكــس األهميــة  )الباحثــان(يهــدف   

النسبية لعبارات الدراسة واستخدام اختبار كاي تربيع لداللة الفروق ومن ثم مناقشة فروض الدراسة وذلك علـى 
  :النحو التالي

توجــد عالقــة ارتبــاط بــين : "تــنص الفرضــية األولــى علــى: نــات فرضــية الدراســة األولــىبياعــرض وتحليــل  -1
، وللتحقــق عــن مــدى صــحة الفرضــية تــم "تطبيــق محاســبة التحــوط وزيــادة فعاليــة مؤشــرات نظــم اإلنــذار المبكــر

  :إتباع الخطوات التالية
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  ):1(الجدول 
  ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفرضية الدراسة األولى

 المتغيرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  %النسبي

درجة 
  االستجابة

 tقيمة 

مستوى 
 الداللة

  الترتيب

1 
ـــة المؤشـــرات  ـــؤثر أنشـــطة التحـــوط علـــى فعالي ت

  .المالية لكفاية رأس المال للمصرف
مرتفعة  83.9%  4530. 4.20

 جداً 

17.90 0.000 2  

2 

ــــــألدوات الما ــــــًا المعالجــــــة المحاســــــبية ل ــــــة وفق لي
لمحاســـبة التحـــوط تزيـــد مـــن فعاليـــة المؤشـــرات 

  .المتعلقة بجودة الموجودات بالمصرف

مرتفعة  85.2%  4910. 4.26
 جداً 

17.40 0.000 1  

3 
تفعيــــل مؤشــــر  تســــاعد محاســــبة التحــــوط علــــى

  .العائد على الموجودات بالمصرف
مرتفعة  82.2%  6740. 4.11

 جداً 

11.15 0.000 4  

4  
ة التحوط إلى زيـادة فعاليـة يؤدى تطبيق محاسب

  .مؤشر العائد على حقوق الملكية
مرتفعة  83.5%  6080. 4.17

 جداً 

13.11 0.000 3  

5  
 علــــــىيســــــاعد االعتــــــراف بمعــــــامالت التحــــــوط 

تفعيـــــــل مؤشـــــــرات الســـــــيولة ممـــــــا يـــــــؤدى إلـــــــى 
  . مخاطرها انخفاض

مرتفعة  81.7%  6940. 4.09
 جداً 

10.63 0.000 5 

 
 4.17  العبارات أجمالي

0.584 83.3% 
مرتفعة 

 جداً 
14.03 0.000 

 

  .م2019من نتائج التحليل اإلحصائي  )الباحثان(إعداد  :المصدر             

  :ما يلي) 1(يتضح من الجدول رقم 
وأكبر مـن الـوزن ) 3(المتوسط الحسابي لجميع عبارات الفرضية األولى أكبر من الوسط الفرضي للدراسة  -1

وهـذه النتيجـة تـدل علـى موافقـة ) 0.05(مسـتوى الداللـة لجميـع العبـارات أقـل مـن  كما نجد أن%) 60(النسبي 
أفراد العينة على وجود عالقة ارتباط بـين تطبيـق محاسـبة التحـوط وزيـادة فعاليـة مؤشـرات نظـم اإلنـذار المبكـر 

) 4.17(ه مقــدار  اً جــدًا حيــث حققــت جميــع العبــارات متوســطًا عامــ فــي جميــع العبــارات بدرجــة اســتجابة مرتفعــة
  )%.83.3(وأهمية نسبية ) 0.584(وبانحراف معياري 

لداللــة  Tيالحــظ مــن الجــدول وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية لجميــع العبــارات وذلــك مــن خــالل اختبــار  -2
وهـذه القيمـة ) 0.000(بمستوى معنويـة ) 14.03(لداللة الفروق لجميع العبارات ) T(بلغت قيمة  حيثالفروق 

وعليـه فــأن ذلـك يشــير إلـى وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية علــى إجابــات ) 0.05(لمعنويــة أقـل مــن مسـتوى ا
  .أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة جدًا على العبارات التى تقيس فرضية الدراسة األولى

والتـي  األولـىالدراسـة  الموضـحة فـي الفقـرات السـابقة يـتم قبـول فرضـية اإلحصـائيبناًء على نتائج التحليـل    
فـي جميـع " توجد عالقة ارتباط بين تطبيق محاسبة التحوط وزيادة فعالية مؤشرات نظـم اإلنـذار المبكـر"نصت 

  العبارات بمستوى استجابة مرتفعة جدًا 
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هنالـك عالقـة ذات داللـة : "تـنص الفرضـية الثانيـة علـى: بيانات فرضية الدراسـة الثانيـةعرض وتحليل  -2  
، وللتحقق عـن مـدى صـحة الفرضـية "المالية المصرفية زماتبين تطبيق محاسبة التحوط والتنبؤ باأل إحصائية

  :تم إتباع الخطوات التالية
  ):2(جدول رقم 

 ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفرضية الدراسة الثانية

 المتغيرات م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  %النسبي

درجة 
  االستجابة

 tيمة ق

مستوى 
 الداللة

  الترتيب

1 

تقليـــل المخـــاطر  يســاعد تطبيـــق محاســبة التحـــوط علــى
ـــنظم الرقابيـــة  التـــيالتشـــغيلية  ـــتج عـــن عـــدم كفـــاءة ال تن

  . داخل المصرف

مرتفعة  85.2%  6810. 4.26
 جداً 

12.56 0.000 1  

2 

يـؤدى تطبيـق محاسـبة التحـوط إلـى الحـد مـن المخـاطر 
لطرف المقابـل فـي الوفـاء االئتمانية الناجمة عن تعثر ا

  .يتضمنها عقد المشتقات التيبالتزاماته 

مرتفعة  84.8%  5240. 4.24
 جداً 

16.03 0.000 2  

3 
تطبيــق محاســبة التحــوط يســاعد فــي الحــد مــن حــدوث 

  .الماليتؤثر على المركز  التيالمخاطر المنتظمة 
مرتفعة  82.6%  7490. 4.13

 جداً 

10.24 0.000 3  

4  
لمحاسـبة التحـوط يقلـل مـن مخـاطر استخدام المصـرف 

  .السوق المتعلقة بالمشتقات
مرتفعة  81.7%  7840. 4.09

 جداً 

9.40 0.000  4  

5  
محاســــــبة التحــــــوط تقلــــــل مــــــن مخــــــاطر تقلبــــــات ســــــعر 

  .الصرف في مجال االستثمارات للمصرف
مرتفعة  80.9%  7590. 4.04

 جداً 

9.33 0.000  5 

 
 4.15 العبارات أجمالي

0.699 83% 
مرتفعة 

 داً ج
11.51 0.000 

 

  .م2019من نتائج التحليل اإلحصائي  )الباحثان(إعداد  :المصدر

  :ما يلي) 4(يتضح من الجدول رقم 
وأكبـر مـن الـوزن ) 3(المتوسط الحسابي لجميع عبارات الفرضية الثانية أكبر من الوسط الفرضي للدراسـة  -1

وهـذه النتيجـة تـدل علـى موافقـة ) 0.05(أقل من  كما نجد أن مستوى الداللة لجميع المتغيرات%) 60(النسبي 
الماليـة  زمـاتهنالـك عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين تطبيـق محاسـبة التحـوط والتنبـؤ باأل أفراد العينة علـى أن

مقــداره  اً جـدًا حيــث حققــت جميــع العبــارات متوســطًا عامــ المصـرفية فــي جميــع العبــارات بدرجــة اســتجابة مرتفعــة
  )%.83(وأهمية نسبية ) 0.699(اري بانحراف معي) 4.15(
لداللــة  Tيالحــظ مــن الجــدول وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية لجميــع العبــارات وذلــك مــن خــالل اختبــار  -2

وهـذه القيمـة ) 0.000(بمستوى معنويـة ) 11.51(لداللة الفروق لجميع العبارات ) T(بلغت قيمة  حيثالفروق 
ن ذلـك يشــير إلـى وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية علــى إجابــات وعليـه فــأ) 0.05(أقـل مــن مسـتوى المعنويــة 

  .أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة جدًا على العبارات التى تقيس فرضية الدراسة الثانية
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 الموضـحة فـي الفقـرات السـابقة يـتم قبـول فرضـية الدراسـة الثانيـة والتـي اإلحصـائيبنـاًء علـى نتـائج التحليـل    
فـي " الماليـة المصـرفية زماتهنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة التحوط والتنبؤ باأل"نصت 

  . جميع العبارات بمستوى استجابة مرتفعة جداً 
يــؤدى تطبيــق محاســبة : "تــنص الفرضــية الثالثــة علــى: بيانــات فرضــية الدراســة الثالثــةعــرض وتحليــل  -3  

، وللتحقــق عــن مــدى صــحة "الماليــة المصــرفية زمــاتظــم اإلنــذار المبكــر للتنبــؤ باألالتحــوط إلــى زيــادة فعاليــة ن
  :الفرضية تم إتباع الخطوات التالية

  ):3(جدول رقم 
 ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفرضية الدراسة الثالثة

 المتغيرات م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  %النسبي

درجة 
  االستجابة

 tقيمة 

توى مس
 الداللة

  الترتيب

1 

تطبيـــق محاســـبة التحـــوط فـــي ظـــل نظـــم 
المبكر يقلل من مخـاطر السـيولة  اإلنذار

  .للمصرف

  2 0.000 10.20 مرتفعة جداً  82.2%  7370. 4.11

2 

استخدام المصـرف لمحاسـبة التحـوط فـي 
المبكـر يقلـل  اإلنـذارإطار مؤشـرات نظـم 
  .من مخاطر السوق

  1 0.000 9.81 مرتفعة جداً  82.4%  7670. 4.12

3 

تســاعد محاســـبة التحــوط فـــي ظــل وجـــود 
المبكـــر فـــي الحـــد  اإلنـــذارمؤشـــرات نظـــم 

  . من مخاطر االئتمان للمصرف

  3 0.000 10.63 مرتفعة جداً  81.7%  6940. 4.09

4  
يؤدى تطبيـق محاسـبة التحـوط فـي إطـار 

المبكــر إلــى تقليــل  اإلنــذارمؤشــرات نظــم 
  .الخطر األخالقي داخل المصرف

  5  0.000 5.90 مرتفعة 76.5%  9500. 3.83

5  
تطبيـــق محاســـبة التحـــوط فـــي ظـــل نظـــم 

المبكــــــــر يقلــــــــل مــــــــن مخــــــــاطر  اإلنــــــــذار
  .التغيرات االقتصادية للمصرف

 4  0.000 10.64 مرتفعة جداً  80.9%  6650. 4.04

  0.000 9.43 مرتفعة جداً  %80.7 0.762 4.03  العبارات أجمالي 

  .م2019تائج التحليل اإلحصائي من ن )الباحثان(إعداد  :المصدر

  :ما يلي) 3(يتضح من الجدول رقم       
وأكبـر مـن الـوزن ) 3(المتوسط الحسابي لجميع عبارات الفرضية الثالثة أكبر من الوسط الفرضي للدراسـة  -1

 وهـذه النتيجـة تـدل علـى موافقـة) 0.05(كما نجد أن مسـتوى الداللـة لجميـع العبـارات أقـل مـن %) 60(النسبي 
المالية  زماتأفراد العينة على أن تطبيق محاسبة التحوط يؤدى إلى زيادة فعالية نظم اإلنذار المبكر للتنبؤ باأل

مقــداره  اً جـدًا حيــث حققــت جميــع العبــارات متوســطًا عامــ المصـرفية فــي جميــع العبــارات بدرجــة اســتجابة مرتفعــة
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  )% 80.7(وأهمية نسبية ) 0.762(بانحراف معياري ) 4.03(
لداللــة  Tيالحــظ مــن الجــدول وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية لجميــع العبــارات وذلــك مــن خــالل اختبــار  -2

وهـذه القيمـة ) 0.000(بمسـتوى معنويـة ) 9.43(لداللـة الفـروق لجميـع العبـارات ) T(بلغـت قيمـة  حيـثالفروق 
إحصـائية علــى إجابــات وعليـه فــأن ذلـك يشــير إلـى وجــود فـروق ذات داللــة ) 0.05(أقـل مــن مسـتوى المعنويــة 

  .تقيس فرضية الدراسة الثالثة التيأفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة جدًا على العبارات 
الموضــحة فـي الفقـرات الســابقة يـتم قبـول فرضــية الدراسـة الثالثـة والتــي  اإلحصـائيبنـاًء علـى نتــائج التحليـل    

" الماليـة المصـرفية زمـاتزيادة فعالية نظم اإلنـذار المبكـر للتنبـؤ باأليؤدى تطبيق محاسبة التحوط إلى "نصت 
 . في جميع العبارات بمستوى استجابة مرتفعة جداً 

  

  الخاتمـة
  :النتائج: أوالً 
مــن خــالل اإلطــار النظــري والدراســة الميدانيــة إلــي مجموعــٍة مــن النتــائج تــتلخص فــي  )الباحثــان(توصــل    
  :اآلتي

إلــى زيــادة فاعليــة ى أحــدثتها محاســبة التحــوط فــي أســس اإلعتــراف والقيــاس المحاســبي التغيــرات التــ أدت -1
   .وهذا يعزز نتيجة الفرضية األولي .نذار المبكرشرات اإلمؤ 

في التحكم والتنبؤ بحاالت عدم التأكد والمخاطر المستقبلية من خـالل  ًا فاعلٌ محاسبة التحوط دور  لعبت -2
  .لقيمة العادلة والتدفقات النقدية والمستقبليةالتغييرات التى أحدثتها على ا

وهـذا  .الماليـة المصـرفية زمـاتهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة التحوط والتنبؤ باأل -3
 .يعزز نتيجة الفرضية الثانية

 لــى مخــاطر مقبولــه يمكــن الســيطرةإمحاســبة التحــوط فــي تحويــل حجــم المخــاطر المتوقعــة ســاعد تطبيــق  -4
 .نعكس ذلك بصورة مباشرة على إدارة المخاطر بهدف اإلنـذار المبكـر لتجنـب األزمـات المصـرفيةا، مما عليها

  .وهذا يعزز نتيجة الفرضية الثالثة
أداة فعالــة للتنبيــه والتحــوط بمخــاطر األزمــات التــى يتوقــع حــدوثها ) EWS(نظــم اإلنــذار المبكــر تعتبــر  -5

 .مستقبًال في القطاع المصرفي

 .حماية رأس المال تجنبًا للخسائر المرتبطة بالمخاطر المستقبلية علىسياسات التحوط اعد تطبيق س -6

كافـــة العناصـــر التـــى تعتمـــد عليهـــا المؤشـــرات الماليـــة لإلنـــذار المبكـــر لمخـــاطر ) ECL(نمـــوذج غطـــى  -7
لتحوط في القياس المالي يعكس أهمية التغييرات التى أحدثتها محاسبة ا هاألزمات المالية والمصرفية وهذا بدور 
  .مما يزيد من قدرة نظم اإلنذار المبكر
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  :التوصيات: ثانياً 
  :يوصيان باآلتي) الباحثان(بناًء على النتائج التي توصل إليها        

ضـــرورة دعـــم وتـــدريب المحاســـبين فـــي القطـــاع المصـــرفي الســـوداني لمواجهـــة التطـــورات فـــي المعـــايير  -1
 .اسبة التحوطالمحاسبية ذات الصلة بمح

زمات فعال على التنبؤ باألعلى المصارف السودانية زيادة االهتمام بتطبيق محاسبة التحوط لما لها أثر  -2
 .المالية المصرفية

ام محاســـبة التحـــوط فـــي ضـــرورة توجيـــة العديـــد مـــن البحـــوث التطبيقيـــة لتطـــوير وزيـــادة الثقـــة فـــي اســـتخد -3
  .خريالقطاعات األ

  البحث مراجع
    :مراجع العربيةلا: أوالً 

، "أهمية اعتماد معايير المحاسبة واإلبالغ المالي عـن محاسـبة التحـوط وكيفيـة تطبيقهـا"ف منال عزي،  -1 
 .م2014، المجلد الثاني واألربعون، ديسمبر مجلة العلوم اإلنسانية

: ارير المالية السـنويةأحمد محمد يحيى المبيضين، أثر تطبيق محاسبة التحوط على عدالة البيانات والتق -2 
، كليــة األعمــال، جامعــة غيــر منشــورةفــي المحاســبة رســالة ماجســتير دراســة تطبيقيــة علــى البنــوك األردنيــة، 

 .م2016اإلسراء الخاصة، 

للمشــتقات الماليــة فــي ظــل المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير ) التحــوط(محاســبة التغطيــة "شــوقي طــارق،  -3 
ــة العلــوم االقتصــادية ، "SFAS133ت الماليــة مقارنــة مــع المعيــار األمريكــي األدوا IFRS9الماليــة رقــم  مجل

  .م2017، العدد السابع عشر، وعلوم التسيير
دراســة حالــة  –عــزي فــ منــال، انعكاســات تطبيــق محاســبة التحــوط علــى القيــاس واإلفصــاح المحاســبي  -4 

يــة العلـــوم االقتصــادية والتجاريــة وعلـــوم ، كلغيـــر منشــورةفـــي المحاســبة رســـالة دكتــوراه شــركة ســوناطراك، 
  .م2017، 2ر، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة يالتسي

 –اســـتخدامها فـــي إدارة المخـــاطر  -أنواعهـــا –مفاهيمهـــا " المشـــتقات الماليـــةطـــارق عبـــد العـــال حمـــاد،  -5 
 .م2010الدار الجامعية، : ، االسكندرية"المحاسبة عنها

اتجاهــات المحاســبة عــن أنشــطة التحــوط ضــد المخــاطر المصــرفية فــي "، نصــر الــدين محمــد علــي هنــدي -6 
، المجلد الخـامس عشـر، العـدد مجلة البحوث التجارية المعاصرة، "ظل التغيرات الحديثة في البيئة االقتصادية

 .م2001الثاني، ديسمبر 

لومـة المحاسـبية والماليـة، بو سبعين تسعدين، المشتقات المالية كأداة للتحوط من المخاطر المتعلقـة بالمع -7 
المخـاطر الماليـة : تحـت عنـوان بجامعة العقيـد أكلـي محنـد أولحـاج البـويرة الملتقي الدولي األولبحث قدم في 

 ،الملتقــي: الجزائــر، الجزائــرالــذي عقــد فــي  ،م2011 ديســمبر 20 -20 يــومي، وأثرهــا علــى اقتصــاديات العــالم
 .م2011
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تحـد جديـد للمراجـع الخـارجي فـي : راجعـة األدوات الماليـة المشـتقة التحـوطم"محمد عبد المنعم الشواربي،  -8 
  .م2007، العدد السادس واألربعون، يوليو مجلة البحوث المالية والضريبية، "سوق الخدمات المهنية

سهام عبـد المنجـى مبـارك، دراسـة تحليليـة مقارنـة لمتطلبـات المحاسـبة عـن عمليـات التحـوط وفقـًا لمعيـار  -9 
بحث قدم فـي المـؤتمر العلمـي  ،)26(ومعيار المحاسبة المصري المناظر رقـم ) 9(رير المالي الدولي رقم التق

دور المحاسـبة والمراجعـة فـي دعـم : تحت عنـوان جامعة اإلسكندرية –كلية التجارة  لقسم المحاسبة والمراجعة
جامعـة  –كليـة التجـارة عقـد فـي الـذي  ،م2017 مايو 7 -6 يومي، التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر

  .م2017 ، المؤتمر: مصر،  اإلسكندرية
المعالجـة المحاسـبية لـألدوات الماليـة والتـأثير علـى البنـوك التجاريـة طبقـًا لمعيـار "محمد لطفي حسونة،  -10 

، حاسـبيمجلـة الفكـر الم، "دراسـة مقارنـة) 39(ومعيـار المحاسـبة الـدولي رقـم ) 9(التقارير المالية الـدولي رقـم 
  .م2017العدد الرابع، ديسمبر 

التراكميـة والموقـف : المحاسبة عن المشتقات وأنشـطة التحـوط مـن المخـاطر"عبد الحميد أحمد محمود،  -11 
  .م2003، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، ديسمبر مجلة البحوث التجارية المعاصرة، "المعاصر

، مجلــة الدراســات الماليــة والمصــرفية، "التحــوط والمشــتقاتالمحاســبة عــن "ســامح محمــد رضــا ريــاض،  -12 
 .م2013المجلد الحادي والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر  

على أنظمـة  )IFRS9(اآلثار المحتملة من تطبيق معيار التقارير المالية "محمد المهدي األمير أحمد،  -13 
 .م2019ث والعشرون، العدد الثاني، ، المجلد الثالمجلة الفكر المحاسبي، "المعلومات المصرفية

صحيفة فؤاد حمدي بسيسو، أولوية تطوير مؤشرات اإلنذار المبكر لألزمات االقتصادية والعمل بها،  - 14 
  .م2010، تموز 18، العدد الدستور

في  دراسة الزمة الرهن العقاري: نادية العقون، العولمة االقتصادية واألزمات المالية الوقاية والعالج - 15 
، ر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييغير منشورة في التنمية رسالة دكتوراهالواليات المتحدة، 

  .م2013باتنة  –جامعة الحاج لخضر 

مجلة علوم االقتصاد والتسيير ، "تصميم نظام اإلنذار المبكر وعدوى األزمات المالية"جليد نور الدين،  -16 
 .م2013األول، العدد الثامن والعشرون، المجلد األول،  ، المجلدوالتجارة

ـــذار المبكـــر المســـتخدمة فـــي البنـــوك التجاريـــة الجزائريـــة فـــي التنبـــؤ  -17  هدوقـــة حســـيبة، كفـــاءة أنظمـــة اإلن
رســـالة دكتـــوراه فـــي العلـــوم دراســـة مقارنـــة بـــين األنظمـــة الجزائريـــة واألنظمـــة العالميـــة، : باألزمـــات المصـــرفية

، جامعة محمد بوضـياف بالمسـيلة، ر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير منشورةغي االقتصادية
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