أضرار يبادنت انعًهت انناجتت ين تعايم انذوائر احلكىييت

يع املصرف انعراقً نهتجارة دراست ييذانيت ـ بانتطبيق عهى يركس
وزارة انتعهيى انعايل وانبحث انعهًً

م .م أحمد سامً حسب هللا

م.م جواد كاظم شالكة

املهخص

اهتم البحث الحالً بقٌاس اضرار مبادلة العملة من خالل تحوٌل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
مبالغ بالدٌنار العراقً الى الدوالر االمرٌكً عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة ،وان األضرار التً تكبدتها
الوزارة ناتجة من الفرق ما بٌن سعر الصرف المعتمد من قبل البنك المركزي العراقً وسعر السوق الذي
ٌعتمد ه المصرف العراقً للتجارة  ،والذي ادى ذلك الى حدوث اضرار (خسائر) كبٌرة تحملتها الوزارة  ،مما
ادى الى تخفٌض التخصٌصات المالٌة للمجازٌن دراسٌا ً خارج العراق وهذا بدوره ٌؤدي الى تخفٌض عدد
الطلبة المبتعثٌن فً الخارج .
حٌث قدرت الخسائر (االضرار) التً تكبدتها وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لسنة  6002ولغاٌة
 6022مبلغ (  ، ) $ 4139924وقدرت الخسارة لسنة  6026مبلغ ( )$ 9739972وذلك الرتفاع سعر
الصرف المحتسب من قبل المصرف العراقً للتجارة قٌاسا ً بسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي
العراقً  ،وبذلك تكون وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً قد تكبدت خسائر تقدر بمبلغ (( )$ 29997291
ثالثة عشر ملٌون وثالثمائة وسبعة وثمانون الف ومئة وخمسة وثمانون دوالر) للفترة من سنة 6002
ولغاٌة سنة  6026وبما ٌعادل مبلغ (  21734143749دٌنار ) (خمسة عشر ملٌار وسبعمائة واربعة
وتسعون ملٌون وخمسمائة وتسعة واربعون الف وسبعمائة وثالثة واربعون دٌنار) وهذا سوف ٌؤدي إلى
تخفٌض تخصٌصات الوزارة من حساب المجازٌن دراسٌا ً  ،وهو ما ٌنعكس سلبا ً على أداء الوزارة ،وبالتالً
ٌؤدي إلى تخفٌض عدد الدارسٌن فً الخارج  ،وذلك بسبب ارتفاع سعر الصرف المحتسب من قبل المصرف
ً
مقارنة بسعر صرف المعلن من قبل البنك المركزي العراقً وبفارق كبٌر جداً.
العراقً للتجارة
المصطلحات الرئٌسٌة للبحث /اضرار مبادلة العملة -تحوٌالت العملة االجنبٌة -سعر الصرف -العملة
االجنبٌة -البنك المركزي العراقً -المصرف العراقً للتجارة .
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املقذيت

ً
إضافة إلى المؤسسات الحكومٌة
ٌحظى موضوع مبادلة العملة باهتمام كبٌر من قبل الشركات الهادفة للربح
غٌر الهادفة للربح وذلك لزٌادة تعامل دوائر الدولة بالعملة األجنبٌة المتداد نشاطها لٌغطً العدٌد من دول
العالم ،وذلك من خالل تحوٌل مؤسسات الدولة عملة أجنبٌة عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة إلى الدوائر
التابعة لها فً الخارج كالسفارات والملحقٌات وغٌرها  ،وهذا ٌؤدي إلى حدوث حالة أضرار من خالل عملٌة
مبادلة العملة لتحوٌل المصرف العراقً للتجارة مبالغ إلى تلك المؤسسات بسعر الصرف السائد فً البنك
المركزي العراقً وعند عملٌة صرف تلك الدوائر التابعة ٌكون بسعر صرف السوق وهذا ٌؤدي إلى تحمل تلك
المؤسسات مبالغ أضرار كبٌرة نتٌجة للفرق فً أسعار التحوٌل  ،ولهذا سٌركز البحث الحالً على توضٌح
مفهوم مبادلة العملة األجنبٌة ومدى تأثٌر هذه العملٌة على تخصٌصات مركز وزارة التعلٌم العالً المرصدة
ضمن فقرة المجازٌن دراسٌا ً وهل إن هذه العملٌة تؤدي إلى تخفٌض المبلغ المخصص للمجازٌن دراسٌا ً ،
ولهذا سٌتم تقسٌم هذا المبحث إلى فصلٌن  ،حٌث سٌركز الفصل األول على الجانب النظري والذي سٌتم
تقسٌمه إلى ثالثة مباحث  ،المبحث األول منهجٌة البحث  ،المبحث الثانً دراسات سابقة  ،المبحث الثالث
مدخل نحو مفهوم أضرار مبادلة العملة األجنبٌة  ،أما الفصل الثانً سٌتم تقسٌمه إلى مبحثٌن  ،المبحث األول
الجانب التطبٌقً  ،المبحث الثانً  ،االستنتاجات والتوصٌات .

انفصم األول /اجلانب اننظري
المبحث األول /منهجٌة البحث -: Methodology Of Research
أوالً  :مشكلة البحث : Research Problem
وجود حاالت أضرار ( فروقات  ،اختالف ) بالعملة ناتجة من عملٌات تحوٌل العملة بالدٌنار العراقً إلى الدوالر
األمرٌكً عن طرٌق تحوٌل مركز وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً مبالغ إلى الملحقٌات الثقافٌة التابعة لها.

ثانٌا ً  :أهمٌة البحث : Research Importance

تتمثل أهمٌة البحث بإمكانٌة قٌاس مبالغ الخسائر ( االضرار ) من مبادلة العملة األجنبٌة فً وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً مع المصرف العراقً للتجارة عن طرٌق تحوٌل مبالغ بالدٌنار العراقً إلى الدوالر
األمرٌكً وتحوٌلها الى المحلقٌات الثقافٌة التابعة للوزارة.

ثالثا ً  :فرضٌات البحث : Research Assumptions

االفصاح عن اضرار مبادلة العملة بسبب اعتماد سعر التحوٌل المتغٌر من قبل المصرف العراقً للتجارة
سوف ٌؤدي الى تقلٌل االضرار مما ٌؤدي الى زٌادة التخصٌصات المعتمدة للمجازٌن دراسٌا ً .

رابعا ً  :أهداف البحث : Research Objectives

ٌهدف البحث إلى معرفة أسباب حدوث حاالت األضرار ( الخسائر ) الناتجة من تحوٌل العمالت بالدٌنار
العراقً إلى الدوالر عن طرٌق وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً إلى الملحقٌات الثقافٌة التابعة لها  ،وإٌجاد
وسائل علمٌة محاسبٌة لمعالجة حالة األضرار ( االختالف ) .

عٌنة البحث : Research Sample
تتمثل عٌنة البحث بكشوفات المصرف العراقً للتجارة والتقارٌر والقوائم المالٌة فً مركز وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً .

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

المجلد 23

العدد 79

525

أضرارىمبادلظىالطملظىىالناتجظىمنىتطاملىالدوائرىالحكوموظىىى
معىالمصرفىالطراقيىللتجارةىدراسظىمودانوظىـ بالتطبوقىعلىىمركز وزارةى
التطلومىالطاليىوالبحثىالطلمي

املبحث انثانً /دراساث سابقت

أوالً  :دراسات عربٌة :
أ -دراسة الجنابً ،المشهدانً ،والعانً ( : ) 6003

قراءة محاسبٌة فً العملٌات األجنبٌة وترجمة القوائم المالٌة
وهو بحث منشور فً مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة ٌهدف إلى تقدٌم قرراءة فكرٌرة ومفاهٌمٌرة لموضروع
المحاسبة عن العملٌات التً تتم بعمالت أجنبٌة وترجمة القوائم المالٌة للفروع والوحدات األجنبٌة ومرا ٌرنجم
عنهررا مررن آلٌررات محاسرربٌة موضرروعٌة لمعالجررة العملٌررات التررً تررتم بعمررالت أجنبٌررة وترجمررة القرروائم المالٌررة
للفروع والوحدات األجنبٌة من خالل اإلسرهام فرً تبنرً قاعردة محلٌرة تنسرجم وتتكٌرف مرع المتغٌررات البٌئٌرة
الجدٌدة.

أهم استنتاجات الدراسة التً تم التوصل إلٌها:
 .1توصل البحث إلى صعوبة الوثوق بعقود الصرف المؤجلة التً ال تستهدف التحوط مرن مخراطر التقلبرات
فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة.
 .2وجررود مبررررات مفاهٌمٌررة ومنطقٌررة تتعلررق بررالتحقق الفعلررً مررن الحرردث االقتصررادي تحررول دون تسرروٌة
المكاسررب أو الخسررائر الناشررئة مررن تحوٌررل العملررة األجنبٌررة المسررتعملة فررً الفررروع والشررركات األجنبٌررة إلررى
صافً الدخل.
 .3وقد أوصى البحث بوجوب اعتماد مدخل العملٌتٌن عند التعامل مع أي صفقة تتم بالعملة األجنبٌة.

ب_ دراسة الشمري ( ) 6020
معاٌٌر المحاس بة عن المعامالت بالعملة األجنبٌة وترجمة القوائم المالٌة ومشاكل تطبٌقها فً العراق
بالتطبٌق على عٌنة من شركات القطاع العام .
وهو بحث رسالة ماجستٌر من كلٌة اإلدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد غٌر منشور.
ٌهدف هذا البحث إلى بٌان مفهوم المعامالت بالعملة األجنبٌة وترجمة القوائم المالٌة وأهمٌتها ،وتحلٌل
أبرز المعاٌٌر العالمٌة والدولٌة والمحلٌة ذات الصلة بالمعامالت بالعملة األجنبٌة وترجمة القوائم المالٌة،
وكذلك تسلٌط الضوء على واقع المعامالت بالعملة األجنبٌة وترجمة القوائم المالٌة فً عٌنة من شركات
القطاع العام ،تمهٌداً لترجمة القوائم المالٌة وتوحٌدها فً الشركات.

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها-:
 )2تتمثل أهم المشاكل الناجمة عن المعامالت بالعملة األجنبٌة وترجمة القوائم المالٌة للوحدات األجنبٌة فً
كٌفٌة تحدٌد سعر الصرف المناسب إلثبات تلك المعامالت ،وتحدٌد المدخل المستعمل فً معالجة اختالف
أسعار الصرف ،وتحدٌد العملة الوظٌفٌة لتلك الوحدات .
 )6عدم إصدار قاعدة محاسبٌة محلٌة بشأن القوائم المالٌة الموحدة من قبل مجلس المعاٌٌر والقواعد
المحاسبٌة والرقابٌة فً العراق ،والسٌما فً ظل الظروف البٌئٌة المستجدة وحاجة العراق للنهوض بقطاع
االستثمارات ومنها االستثمارات األجنبٌة.

ج -النجدي ( : ) 6020
المحاسبة عن االستثمارات أألجنبٌة ومسؤولٌة مراقب الحسابات اتجاهها بحث تطبٌقً فً الشركة العامة
لتجارة المواد الغذائٌة.
وهو بحث رسالة ماجستٌر فً المحاسبة القانونٌة من المعهد العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن غٌر منشور.
هذا البحث ركز على االستثمارات المالٌة التً تكون فٌها نسبة االستثمار أكثر من  %12وهً الحالة
األولى التً تحدث فً استثمار مثل هذه النسبة فً القطر كاستثمار خارجً وبالعملة الصعبة وهو ما لم تتناوله
الدراسات السابقة .ولم تقتصر هذه الدراسة على الدراسات المٌدانٌة مثل استخدام استمارة االستبانة بل كانت
حالة تطبٌقٌة فً الشركة العامة لتجارة المواد الغذائٌة عندما استثمرت بنسبة  %11فً الشركة الفٌتنامٌة
(شركة فوداتى كومبنً ) .
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توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها-:
 )2لذا فقد برز حقل جدٌد فً المحاسبة سمً بحقل المحاسبة الدولٌة ٌهتم بإٌجاد الحلول والمشاكل
المحاسبٌة الدولٌة ومحاولة إصدار معاٌٌر محاسبٌة موحدة على المستوى الدولً ٌمكن تطبٌقها على مختلف
الدول لٌسهل من إعداد قوائم مالٌة موحدة األسس ومفهومة من قبل متخذي القرارات االقتصادٌة الدولٌة
على اختالف جنسٌاتهم ولغاتهم .
 )6لم ٌتم إصدار أي معٌار محلً من قبل مجلس المعاٌٌر والقواعد المحاسبٌة العراقً بشأن إعداد القوائم
المالٌة الموحدة وٌعلل ذلك لمحدودٌة الشركات والمؤسسات الحكومٌة التً تمتلك استثمارات فً خارج القطر
سابقاً.

ثانٌا ً  :دراسات أجنبٌة : Foreign Studies
أ -بحث : ) 6002 ( Pinto , Jo Ann

Foreign Currency Translation Adjustment as Predictors of Earning Changes.
وهو بحث منشور فً مجلة المحاسبة والتدقٌق والنظام الضرٌبً الدولٌة  ،تشٌر الدراسة إلى إن هناك تقدم
قلٌل نحو تحدٌد مبالغ محاسبٌة من غٌر األرباح  ،التً ٌمكن أن تتوقع التغٌرات المستقبلٌة فً الدخل ،كذلك
اختبار مالئمة القٌمة لتسوٌة تحوٌل العملة األجنبٌة .هذه الدراسة مرتبطة بالتغٌرات السنوٌة ألرباح السهم
للتغٌر فً قٌمة حساب تسوٌة التحوٌل المتراكمة.

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها-:
 )2إن قٌمة التلكؤ لتسوٌة تحوٌل العملة األجنبٌة لكل سهم قٌمة تنبؤٌة وهذه القٌمة التنبؤٌة ٌمكن
استخدامها للتنبؤ بالتغٌرات السنوٌة فً أرباح السهم.
 )6معظم نتائج البحث تناقض بشكل مباشر المقترح أن نماذج التنبؤ باألرباح بشكل محدد أفضل من تسوٌة
التحوٌل المستبعدة.
 )9إن نتائج هذه الدراسة تشٌر إلى إن القدرة التنبؤٌة تعزز عند تفاعل مصطلحات شركة معٌن .
ب -دراسة ) 6009 ( Louis
The Value Relevance of the Foreign Translation Adjustment.
وبحث منشور فً مجلة التدقٌق المحاسبً ٌ ، The Accounting Reviewعرض هذا البحث التحالٌل
االقتصادٌة لتسوٌة تحوٌل العملة األجنبٌة
تقدم الدراسة تحلٌل اقتصادي لتسوٌة تحوٌل العملة األجنبٌة وتفحص بشكل تجرٌبً العالقة بٌن التغٌر فً
قٌمة الشركة وتسوٌة تحوٌل العملة األجنبٌة لعٌنة من الشركات الصناعٌة  .هذه الدراسة للشركات فً القطاع
الصناعً  ،تسوٌة التحوٌل مرتبطة بخسارة فً القٌمة مقابل زٌادة فً القٌمة  .هذه النتٌجة متأصلة من واقع
حقٌقً للشركات فً القطاع الصناعً  ،قواعد المحاسبة التً تحكم تحوٌالت العملة األجنبٌة عموما ً تنتج
نتائج معاكسة للتأثٌرات االقتصادٌة من تغٌر سعر الصرف .

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها-:

 .2تسوٌة تحوٌل العملة األجنبٌة متعلقة بقٌمة الشركات فً القطاع الصناعً .لكن لٌس بشكل مباشر .
 .6هذه الدراسة تزٌد من المخاوف حول حساب الدخل المحاسبً أن االعتراف بتسوٌة تحوٌل موجبة تزٌد
من الدخل.

موقع الدراسة الحالٌة بٌن الدراسات السابقة
ٌهتم البحث الحالً بإمكانٌة قٌاس واإلفصاح عن أضرار مبادلة العملة من تعامل القطاع الحكومً مع
المصرف العراقً للتجارة  ،وذلك بالتركٌز على بٌانات مركز وزارة التعلٌم العالً ومقارنتها مع بٌانات
المصرف العراقً للتجارة واحتساب األضرار الناتجة من اختالف أسعار التحوٌل .
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املبحث انثانث /يذخم حنى يفهىو أضرار يبادنت انعًهت األجنبيت
مفهوم مبادلة العملة األجنبٌة :
تنشأ الحاجة إلى التعامل بالعمالت األجنبٌة عندما تقوم الوحدة االقتصادٌة بعملٌات أجنبٌة (صفقات
تجارٌة :استٌراد أو تصدٌر) مع شركات خارج البلد التً تعمل به مما ٌقتضً الدفع بعملة أخرى خالف عملة
البلد التً تعمل به الوحدة االقتصادٌة .بمعنى آخر إن وحدة النقد المستخدمة لدفع االلتزامات أو لقبض
المستحقات فً العملٌات األجنبٌة هً وحدة نقد خالف العملة المحلٌة التً تستخدمها الوحدة االقتصادٌة فً
عملٌاتها والتً ٌطلق علٌها العملة الوظٌفٌة ( Functional Currencyأبو حشٌش. )139 : 6003 ،
مما دفع العدٌد من دول العالم إلى إصدار معاٌٌر تكون بمثابة دلٌل أو مرشد فً التطبٌقات المحاسبٌة
وأحكامها لتنظٌم العمل المحاسبً  ،لكنها فً الواقع واجهت تباٌن وتعدد المعاٌٌر من دولة ألخرى كنتٌجة
طبٌعٌة الختالف الظروف االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة والقانونٌة بٌن تلك الدول ،وٌمثل الهدف األساسً
إلصدار المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة إعداد قوائم مالٌة ٌعتمد علٌها حملة األسهم وأصحاب المصلحة اآلخرٌن
فً الوحدات االقتصادٌة وتسهٌل إجراء المقارنات بٌن الوحدات االقتصادٌة التً تعمل فً بٌئات مختلفة
وبالتالً اتخاذ القرارات الصائبة  ،وال سٌما القرارات االستثمارٌة ( الشمري . ) 20 : 6020 ،
وقد ذكر (بٌدا وٌد) فً بحثه المنشور (البداٌات األولى لتطبٌق المحاسبة الدولٌة) انه من المشاكل
المحاسبٌة الناجمة عن اختالفات أسعار صرف العمالت األجنبٌة المعروف بأن لكل عملة قٌمة قٌاسا ً بعملة
أخرى  ،لذا فأن سعر الصرف ٌمكن تعرٌفه وبشكل مبسط  ،بأنه قٌمة وحدة نقد لعملة معٌنة وبتأرٌخ معٌن
وعلى شكل نسبة قٌاسا ً بوحدة نقد لعملة بلد آخر ( بٌدا وٌد .) 3 : 6020 ،
وٌستنتج من ذلك انه عند زٌادة (أو انخفاض) قٌمة العملة األجنبٌة فانه فً مثل هذه الحالة ٌستوجب اخذ
الفروقات الناجمة عن أسعار الصرف بنظر االعتبار كمكاسب أو خسائر تحوٌل العمالت األجنبٌة ،كما إن هناك
أراء أخرى تنادي بمعالجة مختلفة لمثل هذه الفروقات الحاصلة فً أسعار الصرف على أنها تعدٌل القٌام
المشترٌات بالزٌادة أو النقصان وحسب أسعار الصرف عند االرتفاع أو االنخفاض.
ولقد أشار المعٌار األمرٌكً  16إلى نوعٌن من الوحدات االقتصادٌة األجنبٌة حسب عالقتها بالوحدة
االقتصادٌة (األم) ،إحداهما وحدات اقتصادٌة مستقلة ) (Self-containedوهً الوحدات التً تكون معظم
تدفقاتها النقدٌة الداخلة أو الخارجة تتحدد بالعملة األجنبٌة للبلد الذي تمارس فٌه نشاطها ،وال ٌوجد عملٌات
متبادلة بٌنها وبٌن الوحدة االقتصادٌة (األم) وان وجدت فهً قلٌلة .أما األخرى فهً وحدات اقتصادٌة مرتبطة
ارتباطا ً مباشراً بالوحدة االقتصادٌة (األم) Direct and integral component or extension of the
 parent company’s operationsوفً هذه الحالة تكون العملة الوظٌفٌة للوحدة االقتصادٌة األجنبٌة
هً العملة التً تعد بها الوحدة االقتصادٌة (األم) قوائمها المالٌة.
ولهذا ٌرى الباحثٌن إن الدوائر الرسمٌة فً الخارج هً مرتبطة ارتباطا ً مباشراً بالوزارات والدوائر
الرئٌسٌة فً العراق (الوحدة االقتصادٌة األم) وفً مثل هذه الحالة تكون العملة الوظٌفٌة للوحدة االقتصادٌة
الفرعٌة فً الخارج هً التً تعد بها الوحدة االقتصادٌة (األم) قوائمها المالٌة .
كما عرف المعٌار األمرٌكً  16ترجمة القوائم المالٌة للوحدة األجنبٌة بأنها " إعادة تقوٌم بنود القوائم
المالٌة والمدرجة أصالً بالعملة الوظٌفٌة للوحدة األجنبٌة ،إلى ما ٌعادلها بعملة التقرٌر (العملة المحلٌة)
المدرجة بها نظائر تلك البنود فً القوائم المالٌة للوحدة االقتصادٌة (األم) ،وٌتم ذلك بموجب أسعار أو معدالت
محددة للصرف تستعمل فً ترجمة هذه القوائم ".
وتتحدد عملٌة الترج مة بنوع العالقة التً تربط الوحدة االقتصادٌة األجنبٌة بالوحدة االقتصادٌة (األم)
فالوحدات االقتصادٌة المرتبطة بالوحدة االقتصادٌة (األم) بعالقة وثٌقة والتً تتعامل فً أكثر أعمالها بعملة
الوحدة االقتصادٌة (األم) ((الدوالر األمرٌكً فً أمرٌكا والدٌنار العراقً فً العراق )) فٌكون من المناسب لها
استعمال الطرٌقة الوقتٌة للترجمة وتتم التسوٌة فً قائمة الدخل ،أما الوحدات األجنبٌة التً تكون مستقلة
وذات صلة باالقتصاد المحلً (( اقتصاد الدولة التً تعمل فٌها )) والتً تتعامل مع العملة األجنبٌة فً
عملٌاتها الٌومٌة فٌكون من المناسب لها استعمال طرٌقة المعدل الجاري للترجمة ،أما نتائج تسوٌة التحوٌل
فٌتم التقرٌر عنها فً حق الملكٌة كبند منفصل عند تحقٌقها .
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أهدافىالمحاسبظىعنىالمطامالتىبالطملظىاألجنبوظى:ىى
أشار )  ( Arpan & Radebaugh, 1985: 113إلى إن أهداف المحاسبة عن المعامالت بالعملة
األجنبٌة كما ٌأتً-:
 .2تسجٌل الواردات من السلع والخدمات المحددة أقٌامها بعملة أجنبٌة بما ٌعادلها من وحدات العملة
المحلٌة فً تارٌخ الشراء طبقا ً لسعر الصرف السائد فً ذلك التارٌخ وعدم تعدٌل تلك التكلفة بأي تغٌرات
الحقة ألسعار الصرف.
 .6تسجٌل عملٌات االقتراض واإلقراض المحددة بعملة أجنبٌة بما ٌعادلها من وحدات العملة المحلٌة .
 .9تسجٌل الصادرات من السلع والخدمات المحددة أقٌامها بعملة أجنبٌة بما ٌعادلها من وحدات العملة
المحلٌة فً تارٌخ البٌع طبقا ً لسعر الصرف السائد فً ذلك التارٌخ وعدم تعدٌل تلك اإلٌرادات بأٌة تغٌرات
الحقة ألسعار الصرف .

مفهوم المعاملة بالعملة األجنبٌة ( : ) IAS No.21 , Para 8
لقد أشار المعٌار المحاسبً الدولً ( )62إلى إن المعاملة بالعملة األجنبٌة هً المعاملة المحددة أو تلك
التً تتطلب التسوٌة بعملة أجنبٌة  ،بما فً ذلك المعامالت عن قٌام الوحدة االقتصادٌة بما ٌأتً:
أ .شراء أو بٌع سلع أو خدمات أسعارها محددة بعملة أجنبٌة .
ب .إقراض أو اقتراض أموال عندما تكون المبالغ المستحقة لها أو علٌها محددة بعملة أجنبٌة.
ج .تمتلك أو تتخلص من أصول أو تتكبد أو تسدد التزامات محددة بعملة أجنبٌة.

المحاسبة عن المعامالت بعملة أجنبٌة فً تارٌخ كل مٌزانٌة عمومٌة ( IAS No.21 Para
:)10
تثبت المعامالت بعملة أجنبٌة عند االعترراف األولرً بهرا بعملرة التقرٌرر وذلرك باسرتعمال سرعر الصررف فرً
تارٌخ المعاملة .وقد ٌكون سعر صرف عملة التقرٌر للعملة األجنبٌة فورٌا ً أو متوسطا ً ولكرن إذا كانرت معردالت
الصرف تتغٌر بشكل كبٌر جداً فإن استخدام متوسط الفترة المالٌة قد ٌكون غٌر موثوق به.
وعند إعداد القوائم المالٌة ٌتم ترجمة البنود النقدٌة باستعمال سعر اإلقفال والبنود غٌر النقدٌة ٌتم
ترجمتها باستعمال سعر الصرف فً تارٌخ المعاملة إذا كانت مسجلة مسبقا ً بالتكلفة التارٌخٌة ،أما إذا كانت
مسجلة بالقٌمة العادلة فٌستعمل سعر الصرف الذي كان سائداً عندما ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة .
وقد أشار المعٌار المحاسبً الدولً رقم ( )62المعدل عام  2339بعنوان (آثار التغٌرات فً أسعار صرف
العمالت األجنبٌة ) إلى إن هذا المعٌار ال ٌحدد العملة التً ٌنبغً على الوحدة االقتصادٌة أن تعرض قوائمها
المالٌة بها ولكن تستخدم الوحدة االقتصادٌة عاد ًة عملة البلد الذي تقٌم فٌه .أما إذا استخدمت عملة مختلفة،
فإن هذا المعٌار ٌتطلب اإلفصاح عن سبب استخدام تلك العملة  ،كما ٌتطلب المعٌار اإلفصاح عن سبب أي
تغٌر فً عملة تقرٌر الوحدة االقتصادٌة (المعٌار المحاسبً الدولً رقم  ، 62مدونة صالح القرا ،الفقرة ) 4
وقد تم تعرٌف تسوٌة تحوٌل العمالت األجنبٌة بموجب المعٌار المحاسبً األمرٌكً المرقم  16المعدل سنة
 2392الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة األمرٌكً ( )FASBبان تسوٌة التحوٌل هً ناتجة من
عملٌات التحوٌل للقوائم المالٌة من العملة الوظٌفٌة للوحدة إلى عملة التقرٌر (. )FAS No.52 , 1981
أي إن المعٌار المحاسبً الدولً رقم  ( 62آثار التغٌرات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة ) لم ٌجبر
الشركات على استخدام عملة محددة كالعملة األجنبٌة أو العملة المحلٌة لتكون العملة التً ٌتم إثبات المعامالت
بها وعرض قوائمها المالٌة بها  ،ولكن على الشركات أن تفصح عن أي تغٌٌر ٌحدث فً العملة المستخدمة .
ولذلك فان للشركات الحرٌة فً استخدام العملة التً ترغب بها لإلفصاح عنها وإثباتها فً سجالتها المحاسبٌة
( الدفاعً . ) 264 : 6026 ،
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عالقة الوحدة االقتصادٌة األجنبٌة بالوحدة االقتصادٌة (األم) ( الشمري .) 76 : 6020 ،
لقد صنف المعٌار الدولً ( )62الوحدات االقتصادٌة األجنبٌة لغرض تحدٌد العملة الوظٌفٌة إلى:
أ .وحدات اقتصادٌة ترتبط ارتباطا ً مباشراً بالوحدة االقتصادٌة (األم)  :حٌث أشار المعٌار إلى إنها الوحدات
التً تمارس جزءاً رئٌسٌا ً من عملٌاتها التشغٌلٌة التً تقوم بها الوحدة االقتصادٌة األجنبٌة كما لو كانت
امتداداً لعملٌات الوحدة االقتصادٌة (األم) ،وعلٌه فان تغٌر أسعار الصرف بٌن عملة التقرٌر والعملة فً البلد
األجنبً ٌكون له تأثٌر مباشر على التدفق النقدي .
ب .وحدات اقتصادٌة أجنبٌة مستقلة  :لقد حددها المعٌار بأنها الوحدات االقتصادٌة األجنبٌة التً تقوم
بتجمٌع النقود وغٌرها من البنود النقدٌة وتتحمل المصروفات وتولد اإلٌرادات وتدٌر القروض وجمٌع هذه
العملٌات تتم بالعملة المحلٌة للدولة التً تقع فٌها الوحدة االقتصادٌة األجنبٌة ،وعلٌه فان أي تغٌرات فً
سعر الصرف بٌن عملة التقرٌر والعملة المحلٌة لن ٌكون له تأثٌر كبٌر على البنود النقدٌة وغٌر النقدٌة التً
تحتفظ بها الوحدات األجنبٌة .
وألجل تمٌٌز الوحدات االقتصادٌة األجنبٌة مستقلة بذاتها أو امتداد الوحدة االقتصادٌة (األم) ٌمكن استعمال
عدة مؤشرات أشار إلٌها المعٌار  ،حٌث تعد الوحدات االقتصادٌة مستقلة فً حالة توفر المؤشرات اآلتٌة-:
 استقاللٌة نشاط الوحدة االقتصادٌة األجنبٌة عن أنشطة الوحدة االقتصادٌة (األم) . انخفاض نسبة العملٌات المتبادلة مع الوحدة االقتصادٌة (األم) . تموٌل نشاط العملٌة األجنبٌة بصورة أساسٌة من خالل التشغٌل الذاتً او من القروض المحلٌة التًتوفرها الوحدة األجنبٌة.
 سداد أو تسوٌة تكلفة األجور والمواد بصورة أساسٌة بالعملة المحلٌة للوحدة األجنبٌة. إجراء المبٌعات بصورة أساسٌة بعمالت أخرى بخالف عملة التقرٌر. استقالل التدفقات النقدٌة للوحدة االقتصادٌة ( األم ) عن تلك المتعلقة بالعملة األجنبٌة وعدم تأثرها بها.وانه ألغراض فهم بعض المصطلحات الخاصة بتسوٌة تحوٌالت العملة األجنبٌة علٌنا فهم عدد من
المصطلحات األساسٌة من أهمها :
العملة الوظٌفٌة  : Functional Currencyحٌث تم تعرٌف العملة الوظٌفٌة للوحدة فً قائمة
معاٌٌر المحاسبة المالٌة رقم  16بأنها عملة البٌئة االقتصادٌة األساسٌة التً تعمل بها  ،عاد ًة عملة البٌئة
التً تنشا و تنفق فٌها النقدٌة (  ، ) Statement No 52 , Para 77أو هً العملة األساسٌة التً
تستخدمها الشركة فً القٌام بنشاطاتها والتً تتم بها إٌرادات ومصروفات الشركة النقدٌة  ،وهً غالبا ً ما
تكون هً نفس عملة الدولة التً تعمل بها الشركة والعملة المستخدمة فً التسجٌل واإلثبات فً الدفاتر
والسجالت ( السائح  ،بدون سنة . ) 102 :
عملة التقرٌر  : Reporting Currencyهً العملة المحلٌة التً تعد بموجبها القوائم المالٌة
للشركة األم ،كما الدوالر بالنسبة للشركة األمرٌكٌة ،والجنٌه اإلسترلٌنً بالنسبة للشركة اإلنجلٌزٌة ،الدٌنار
بالنسبة للشركة العراقٌة ( كساب . ) 6 : 6002 ،
العملة األجنبٌة  : Foreign Currencyهً أي عملة أخرى عدا العملة الوظٌفٌة للوحدة
اقتصادٌة (  . ) IAS, No.21 , Para 8أو هً العملة من غٌر العملة التً تستخدم فً إعداد التقارٌر
المالٌة لشركة معٌنة ( السائح  ،المصدر السابق . ) 100 :
سعر الصرف  : Exchange Rateهو معدل التبادل (التغٌر)  Exchange Rateبٌن عملتٌن ( .
 ، ) IAS , No 21أو هو نسبة مبادلة عملتٌن أو معدل التبادل بٌن عملتٌن (حماد. ) 794 :6002 ،
فرق سعر الصرف  : Exchange Difference Rateهو الفرق الناتج عن اإلفصاح عن نفس
عدد وحدات العملة األجنبٌة فً عملة التقرٌر باستخدام أسعار صرف مختلفة .
أو هو الفرق الناتج من إثبات نفس عدد وحدات عملة أجنبٌة بعملة التقارٌر Reporting Currency
بأسعار صرف مختلفة (حماد. ) 794 : 6002 ،
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سعر الصرف اآلنً (الفوري)  :Exchange Spot Rateهو سعر الصرف (التبادل) فً أي
عملة أجنبٌة ٌمكن أن ٌشترى أو ٌباع به الٌوم  .والذي ٌستخدم فً الصفقات مباشر ًة عند التسلٌم
(. ) Doupnik and Perara , 2007: 236
مخاطرة الصرف األجنبً  : Foreign Exchange Riskالمخاطرة الناجمة عن تقلب
(تذبذب)  Fluctuateالقٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التغٌرات فً سعر
الصرف األجنبً ( . ) IFRS , No. 7 , p16 , appendix A
التحوٌل ٌ : Translationعنً المبادلة الفعلٌة للعملة بمعنى شراء أو بٌع من عملة ما إلى عملة
أخرى مثل تحوٌل الدوالرات إلً رٌاالت سعودٌة ( ) www.cba.ksuedu.server261.com
الترجمة  : Transactionعملٌة دفترٌة تتضمن التعبٌر عن المعامالت المالٌة المختلفة أو أرصدة
القوائم المالٌة بالعملة المحلٌة وال ٌترتب على عملٌة الترجمة شراء أو بٌع عمالت أجنبٌة
( . ) www.cba.ksuedu.server261.com

انفصم انثانً /اجلانب انتطبيقً
المبحث األول /القٌاس واإلفصاح عن أضرار مبادلة العملة -لمجتمع عٌنة البحث
الدوائر الثقافٌة-:
تتولى الدوائر الثقافٌة تمثٌل العراق فً القضاٌا العلمٌة والتربوٌة والثقافٌة فً إطار البعثة الدبلوماسٌة
العراقٌة وتعتبر لهذا الغرض العٌن العلمٌة للعراق راصدة التطور العلمً والثقافً والتكنولوجً فً العالم
منفتحة علٌه ممثلة إحدى حلقات الوصل الناقلة للعلم والتكنولوجٌا وراعٌة لشؤون الطلبة العراقٌٌن فً
الخارج ومبررة لوجه العراق الحضاري ومتابعة تنفٌذ االتفاقٌات المبرمة مع الدول فً االختصاصات ذات
العالقة  ،وترتبط بدائرة البعثات والعالقات الثقافٌة ( نظام الدوائر الثقافٌة ) 9 : 2393 ،

واجبات الدوائر الثقافٌة -:
 .2توثٌق العالقات العلمٌة والثقافٌة والفنٌة وتطوٌرها بٌن العراق والدول العربٌة واألجنبٌة التً تعمل فٌها
.
 .6اإلشراف على دراسة الطلبة المبعوثٌن ورعاٌتهم واإلسهام فً معالجة مشاكلهم بما فً ذلك طلبة النفقة
الخاصة والمساعدة المالٌة وكذلك القٌام بزٌارات مٌدانٌة لهم فً جامعاتهم.
 .9رعاٌة الطلبة الوافدٌن إلى الخارج وتسهٌل مهمة سفرهم إلٌه وتصدٌق الوثائق التً ٌحتاجون إلٌها فً
دراستهم فً الخارج .
تحتاج دوائر الدولة كافة ومنها وزارة التعلٌم العالً وحتى الشركات االستثمارٌة إلى القٌام بعدة أمور
منها عملٌات تحوٌل مبالغ إلى خارج البلد وهذا ما ٌتطلب من دوائر الدولة التعامل مع المصرف العراقً
للتجارة لتحوٌل مبالغ إلى الدوائر الرسمٌة التابعة لها فً الخارج وبذلك فهً تحتاج إلى العمالت األجنبٌة
لغرض القٌام بهذه األعمال .ولهذا سنقوم بتوضٌح األضرار المحتسبة من عملٌات تحوٌل العمالت األجنبٌة إلى
الخارج من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً الى الخارج عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة.
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جدول ( ) 2
المكاسب ( أو الخسائر ) من تموٌل الدوائر الحكومٌة عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة لسنة 6002
سعر الصرف
بسعر المزاد
العلنً

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر صرف
المصرف العراقً
للجارة
6600000

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر
صرف المزاد
العلنً
6694613

المكاسب (أو الخسائر)
بالدوالر بٌن سعر صرف
( المصرف العراقً للتجارة )
وسعر صرف ( البنك المركزي
( )$ 94613

سنة 6002

المبلغ التموٌل
بالدٌنار

شهر 6 /

9900000000

سعر الصرف
المحول عن
طرٌق المصرف
العراقً للتجارة
2100

2477

2914032

( ) $ 60729

شهر 9 /

6000000000

2100

2477

2999999

شهر 1 /

4000000000

2100

2477

6222222

6709236

شهر 22 /

6000000000

2100

2419

2999999

2972426

المجموع
بسعر صرف
 2427معدل
صرف العام

(

) $ 42162
( ) $ 49263

( ) $ 293277
وٌعادل  604302213دٌنار

( الجدول  :من اعداد الباحثان ) ( ،باستخدام كشوفات المصرف العراقً للتجارة وكتب التموٌل الصادرة
من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  /قسم الشؤون المالٌة ) .
ٌتضح من الجدول أعاله إن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تكبدت خسارة لسنة  6002تقدر بمبلغ
(  ) $ 293277بما تعادل (  604302213دٌنار) مائتان وأربعة ملٌون وتسعمائة وستة ألف ومائة
وتسعى وخمسون دٌنار  .وذلك لتحوٌل وزارة التعلٌم العالً مبالغ من الدٌنار إلى الدوالر لتموٌل الملحقٌات
الثقافٌة فً الخارج عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة  ،وهذا سوف ٌؤدي إلى تخفٌض تخصٌصات الوزارة
من حساب المجازٌن دراسٌا ً  .وهو ما ٌنعكس سلبا ً على أداء الوزارة .وبالتالً ٌؤدي إلى تخفٌض عدد
الدارسٌن فً الخارج .
جدول ( ) 6
المكاسب ( أو الخسائر ) من تموٌل الدوائر الحكومٌة عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة لسنة 6007
سنة 6007

مبلغ التموٌل
بالدٌنار

سعر الصرف
المحول عن
طرٌق المصرف
العراقً للتجارة

سعر الصرف
بسعر المزاد
العلنً

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر صرف
المصرف العراقً
للجارة

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر
صرف المزاد
العلنً

المكاسب( أو الخسائر )
بالدوالر بٌن سعر صرف
( المصرف العراقً
للتجارة ) وسعر صرف
( البنك المركزي )

شهر2/

9000000000

2100

2612

6000000

6999191

( ) $ 999191

شهر 20 /

9000000000

2642

2696

6000000

6491024

( ) $ 491024

المكاسب
( أو الخسائر )
سنة 6007
بمعدل صرف العام
2611

( ) $ 969133
تعادل 2099222741
دٌنار

( الجدول  :من اعداد الباحثان ) ( ،باستخدام كشوفات المصرف العراقً للتجارة وكتب التموٌل
الصادرة من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  /قسم الشؤون المالٌة ) .
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ٌتضح من الجدول أعاله إن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تكبدت خسارة لسنة  6007تقدر بمبلغ
(  ) $ 969133بما تعادل (  2099222741دٌنار ) ملٌار وثالثة وثالثون ملٌون وستمائة وستة عشر
آلف وسبعمائة وخمسة وأربعون دٌنار .وذلك لتحوٌل وزارة التعلٌم العالً مبالغ من الدٌنار إلى الدوالر
لتموٌل الملحقٌات الثقافٌة فً الخارج عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة  ،وهذا سوف ٌؤدي إلى تخفٌض
تخصٌصات الوزارة من حساب المجازٌن دراسٌا ً  .وهو ما ٌنعكس سلبا ً على أداء الوزارة .وبالتالً ٌؤدي إلى
تخفٌض عدد الدارسٌن فً الخارج .
جدول ( ) 9
المكاسب ( أو الخسائر ) من تموٌل الدوائر الحكومٌة عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة لسنة 6009
سنة 6009

مبلغ التموٌل بالدٌنار

سعر الصرف
المحول عن
طرٌق المصرف
العراقً للتجارة

سعر الصرف
بسعر المزاد
العلنً

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر صرف
المصرف العراقً
للجارة

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر صرف
المزاد العلنً

المكاسب ( أو الخسائر )
بالدوالر بٌن سعر صرف
(المصرف العراقً للتجارة)
وسعر صرف
(البنك المركزي )

شهر 2 /

26610000000

2693

2624

3109432

20030220

( ) $ 197223

شهر 6 /

4000000000

2662

2620

9672009

9901791

( ) $ 63796

شهر 3 /
شهر 20 /

9000000000
6000000000

2239
2239

2290
2279

6124223
2272442

6146979
2237739

( ) $ 67704
( ) $ 62947

شهر 26 /

66000000000

2291

2276

29121400

29772992

( ) 601392

المكاسب
(أو الخسائر )
لسنة 6009
معدل صرف
العام 2239

( ) $ 972999
تعادل
 2040212423دٌنار

(الجدول  :من اعداد الباحثان)( ،باستخدام كشوفات المصرف العراقً للتجارة وكتب التموٌل الصادرة من وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً  /قسم الشؤون المالٌة) .

ٌتضح من الجدول أعاله إن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تكبدت خسارة لسنة  6009تقدر بمبلغ
(  ) $ 972999بما تعادل (  2040212423دٌنار ) ملٌار وأربعون ملٌون ومائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة
وتسعة عشر دٌنار .وذلك لتحوٌل وزارة التعلٌم العالً مبالغ من الدٌنار إلى الدوالر لتموٌل الملحقٌات الثقافٌة فً
الخارج عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة  ،وهذا سوف ٌؤدي إلى تخفٌض تخصٌصات الوزارة من حساب المجازٌن
دراسٌا ً  .وهو ما ٌنعكس سلبا ً على أداء الوزارة .وبالتالً ٌؤدي إلى تخفٌض عدد الدارسٌن فً الخارج .
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جدول (  ) 4المكاسب ( أو الخسائر ) من تموٌل الدوائر الحكومٌة عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة لسنة 6003
سعر الصرف
بسعر المزاد
العلنً

المبلغ  /دوالر
عند احتساب
سعر صرف
المصرف
العراقً للجارة

المبلغ /
دوالر عند
احتساب سعر
صرف المزاد
العلنً

المكاسب ( أو الخسائر )
بالدوالر
بٌن سعر صرف (المصرف
العراقً للتجارة ) وسعر
صرف
( البنك المركزي )

سنة 6003

مبلغ التموٌل
بالدٌنار

شهر 2 /

9000000000

سعر
الصرف
المحول عن
طرٌق
المصرف
العراقً
للتجارة
2291

6192242

6124209

( ) $ 96417

2270

9429909

( ) $ 246900

شهر 6 /

4000000000

2662

2270

9672009

9147003

( ) $ 202029

شهر 9 /

20000000000

2294

2270

9441342

شهر 1 /

9000000000

2299

2270

2726429

2997207

( ) $ 71293

شهر 7 /

2000000000

2299

2270

1072912

1269601

( ) $ 12914

شهر 9 /

9000000000

2299

2270

2726429

2997207

( ) $ 71293

شهر 3 /

22000000000

2299

2270

3639934

3402703

( ) $ 209921

شهر 22 /

2000000000

2292

2270

1013066

1269601

( ) $ 23299

شهر 26 /

4000000000

2299

2270

9992694

9429909

( ) $ 97123

المكاسب
(أو الخسائر)
لسنة 6003
معدل صرف
العام 2270

( ) $ 239023
تعادل
(  ) 920996690دٌنار

( الجدول  :من اعداد الباحثان ) ( ،باستخدام كشوفات المصرف العراقً للتجارة وكتب التموٌل الصادرة
من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  /قسم الشؤون المالٌة ) .
ٌتضح من الجدول أعاله إن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تكبدت خسارة لسنة  6003تقدر بمبلغ
(  )$ 239023بما تعادل ( 920996690دٌنار) ثمانمائة وعشرة ملٌون وثمانمائة واثنان وثالثون ألف
ومائتان وثالثون دٌنار .وذلك لتحوٌل وزارة التعلٌم العالً مبالغ من الدٌنار إلى الدوالر لتموٌل الملحقٌات
الثقافٌة فً الخارج عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة  ،وهذا سوف ٌؤدي إلى تخفٌض تخصٌصات الوزارة
من حساب المجازٌن دراسٌا ً  .وهو ما ٌنعكس سلبا ً على أداء الوزارة .وبالتالً ٌؤدي إلى تخفٌض عدد
الدارسٌن فً الخارج .
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جدول ( ) 1
المكاسب ( أو الخسائر ) من تموٌل الدوائر الحكومٌة عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة لسنة 6020
سنة 6020

مبلغ التموٌل
بالدٌنار

سعر الصرف
المحول عن
طرٌق المصرف
العراقً للتجارة

سعر الصرف
بسعر المزاد
العلنً

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر صرف
المصرف العراقً للجارة

المبلغ  /دوالر
عند احتساب سعر
صرف المزاد
العلنً

المكاسب (أو الخسائر)
بالدوالر بٌن سعر صرف
(المصرف العراقً للتجارة)
وسعر صرف
(البنك المركزي)

شهر 9 /

2000000000

2299

2270

1072912

1269601

( ) $ 12914

شهر 2 /

2000000000
0

2294

2270

9441342

9147003

( ) $ 202029

شهر 7 /

2600000000
0

2294

2270

20291291

20612420

( ) $ 262671

شهر 9 /

2000000000
0

2297

2270

9464200

9147003

( ) $ 266403

شهر 3 /

2000000000
0

2292

2270

9492709

9147003

( ) $ 221902

شهر 20 /

2000000000
0

2292

2270

9492709

9147003

( ) $ 221902

شهر 22 /

2000000000
0

2230

2270

9409922

9147003

( ) $ 249249

شهر 26 /

2000000000
0

2239

2270

9996690

9147003

( ) $ 224773

المكاسب
(أو الخسائر)
لسنة 6020
معدل صرف
العام 2270

( ) $ 340240
تعادل
(  ) 2033329900دٌنار

( الجدول  :من اعداد الباحثان ) ( ،باستخدام كشوفات المصرف العراقً للتجارة وكتب التموٌل الصادرة
من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  /قسم الشؤون المالٌة ) .
ٌتضح من الجدول أعاله إن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تكبدت خسارة لسنة  6020تقدر بمبلغ
(  ) $ 340240بما تعادل (  2033329900دٌنار ) ملٌار وتسعة وتسعون ملٌون وتسعمائة وثالثة
وستون ألف وثمانمائة دٌنار .وذلك لتحوٌل وزارة التعلٌم العالً مبالغ من الدٌنار إلى الدوالر لتموٌل
الملحقٌات الثقاف ٌة فً الخارج عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة  ،وهذا سوف ٌؤدي إلى تخفٌض
تخصٌصات الوزارة من حساب المجازٌن دراسٌا ً  .وهو ما ٌنعكس سلبا ً على أداء الوزارة .وبالتالً ٌؤدي إلى
تخفٌض عدد الدارسٌن فً الخارج .
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جدول ( ) 2
المكاسب ( أو الخسائر ) من تموٌل الدوائر الحكومٌة عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة لسنة 6022
سنة 6022

مبلغ التموٌل بالدٌنار

سعر الصرف المحول
عن
طرٌق المصرف
العراقً للتجارة

سعر
الصرف
بسعر المزاد
العلنً

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر صرف
المصرف العراقً
للجارة

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر
صرف المزاد
العلنً

شهر 2 /

900000000

2239

2270

2701794

2997207

المكاسب ( أو الخسائر )
بالدوالر بٌن سعر صرف
(المصرف العراقً للتجارة)
وسعر صرف
(البنك المركزي)
( ) $ 292969

شهر 6 /

26000000000

2239

2270

20019272

20612420

( ) $ 237794

شهر 1 /

21000000000

2233

2270

26120461

26960129

( ) $ 920099

شهر 9 /

20000000000

2602

2270

9962931

9147003

( ) $ 660224

شهر 20 /

7000000000

2602

2270

1969472

1396302

( ) $ 214490

شهر 22 /

1000000000

2602

2270

4229237

4679104

( ) $ 220907

المكاسب
( أو الخسائر )
لسنة 6022
معدل صرف العام
2270

( ) $ 2264332
تعادل
(  ) 2922641960دٌنار

( الجدول  :من اعداد الباحثان ) ( ،باستخدام كشوفات المصرف العراقً للتجارة وكتب التموٌل الصادرة
من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  /قسم الشؤون المالٌة ) .
ٌتضح من الجدول أعاله إن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تكبدت خسارة لسنة  6022تقدر بمبلغ
(  ) $ 2264332بما تعادل (  2922641960دٌنار ) ملٌار وثالثمائة وستة عشر ملٌون ومائتان وخمسة
وأربعون ألف وثالثمائة وعشرون دٌنار .وذلك لتحوٌل وزارة التعلٌم العالً مبالغ من الدٌنار إلى الدوالر
لتموٌل الملحقٌات الثقافٌة فً الخارج عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة  ،وهذا سوف ٌؤدي إلى تخفٌض
تخصٌصات الوزارة من حساب المجازٌن دراسٌا ً  .وهو ما ٌنعكس سلبا ً على أداء الوزارة .وبالتالً ٌؤدي إلى
تخفٌض عدد الدارسٌن فً الخارج .
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جدول ( ) 7
المكاسب ( أو الخسائر ) من تموٌل الدوائر الحكومٌة عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة
للفترة من  6026/2/2ولغاٌة 6026/22/90
سنة 6026

مبلغ التموٌل
بالدٌنار

سعر الصرف
المحول عن
طرٌق المصرف
العراقً للتجارة

سعر
الصرف
بسعر المزاد
العلنً

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر صرف
المصرف العراقً
للجارة

المبلغ  /دوالر عند
احتساب سعر
صرف المزاد
العلنً

المكاسب ( أو الخسائر )
بالدوالر بٌن سعر صرف
(المصرف العراقً للتجارة)
وسعر صرف (البنك المركزي)

شهر 2 /

200000000
00
900000000
0
900000000
0
270000000
00
610000000
00

2607

2270

9691004

9147003

( ) $ 626001

2662
2691

2270
2270

2161691
2477799

2997207
2997207

( ) $ 926966
( ) $ 913974

2690

2270

29962299

24163321

( ) $ 709777

2679

2270

23299243

62927162

( ) $ 2769976

شهر 2 /

610000000
00

2649

2270

60096012

62927162

( ) $ 2991470

شهر 7 /

610000000
00

2643

2270

60022029

62927162

( ) $ 2912109

شهر 9 /

600000000
0
900000000
00

2610

2270

22000000

27034027

( ) $ 2034027

2610

2270

64000000

61242062

( ) $ 2242062

شهر 6 /

شهر 9 /
شهر 4 /

شهر 22 /
المكاسب
( أو الخسائر )
لسنة 6026
معدل صرف العام
2270

( ) $ 9739972
تعادل
20699963070
دٌنار

( الجدول  :من اعداد الباحثان ) ( ،باستخدام كشوفات المصرف العراقً للتجارة وكتب التموٌل الصادرة
من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  /قسم الشؤون المالٌة ) .
ٌتضح من الجدول أعاله إن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تكبدت خسارة لسنة  6026تقدر بمبلغ
(  ) $ 9739972بما تعادل (  20699963070دٌنار ) عشرة ملٌار ومائتان وثمانٌة وثمانون ملٌون
وثمانمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعون دٌنار .وذلك لتحوٌل وزارة التعلٌم العالً مبالغ من الدٌنار إلى
الدوالر لتموٌل الملحقٌات الثقافٌة فً الخارج عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة  ،وهذا سوف ٌؤدي إلى
تخفٌض تخصٌصات الوزارة من حساب المجازٌن دراسٌا ً  .وهو ما ٌنعكس سلبا ً على أداء الوزارة .وبالتالً
ٌؤدي إلى تخفٌض عدد الدارسٌن فً الخارج.
وٌتضح من الجداول أعاله إن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تكبدت خسارة من سنة 6002
ولغاٌة الشهر الحادي عشر من سنة  6026مبلغ (ٌ )$ 29997291عادل ( 21734143749دٌنار)
دٌنار .وهذه الخسائر ٌتم تحمٌلها على حساب المجازٌن دراسٌا ً  ،وهذا ٌؤدي إلى تخفٌض أعداد الطلبة
المقبولٌن فً الدراسة خارج العراق  ،وٌالحظ انه فً سنة  6026لغاٌة الشهر الحادي عشر تكبدت وزارة
التعلٌم العالً خسائر كبٌرة جداً تعادل ضعف خسائر السنوات السابقة منذ سنة  6002ولغاٌة  6022وذلك
بسبب ارتفاع سعر الصرف المحتسب من قبل المصرف العراقً للتجارة قٌاسا ً بسعر صرف البنك المركزي
بفارق كبٌر جداً .
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أوالً  /االستنتاجات
.2
.6
.9
.4
.1
.2

.7

املبحث انثانً /االستنتاجاث وانتىصياث

إن اعتماد سعر صرف عن طرٌق المصرف العراقً للتجارة ٌؤدي إلى تحمل خسائر كبٌرة من قبل
المؤسسات والدوائر الحكومٌة .
إن اعتماد وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً على سعر الصرف المحدد من قبل المصرف العراقً
للتجارة ٌؤدي إلى تكبدها خسائر وٌتم تحمٌل هذه الخسائر على حساب المجازٌن دراسٌا ً وهذا ٌؤدي إلى
تخفٌض أعداد الطلبة المقبولٌن فً الدارسة خارج العراق .
تكبدت وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً خسائر كبٌرة جداً فً سنة  6026تعادل ضعف الخسائر التً
تكبدتها قٌاسا ً بالسنوات السابقة وذلك الرتفاع سعر الصرف المحتسب من قبل المصرف العراقً للتجارة
ً
مقارنة بسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي .
سعت العدٌد من دول العالم إلى إصدار معاٌٌر تكون بمثابة دلٌل أو مرشد فً التطبٌقات المحاسبٌة
وأحكامها لتنظٌم العمل المحاسبً  ،لكنها فً الواقع واجهت تباٌن وتعدد المعاٌٌر من دولة ألخرى
كنتٌجة طبٌعٌة الختالف الظروف االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة والقانونٌة بٌن تلك الدول .
من المشاكل المحاسبٌة الناجمة عن اختالفات أسعار صرف العمالت األجنبٌة المعروف بأن لكل عملة
قٌمة قٌاسا ً بعملة أخرى .
هناك نوعٌن م ن الوحدات االقتصادٌة األجنبٌة حسب عالقتها بالوحدة االقتصادٌة ( األم )  ،إحداهما
وحدات اقتصادٌة مستقلة ) ، (Self-containedأما األخرى فهً وحدات اقتصادٌة مرتبطة ارتباطا ً
مباشراً بالوحدة االقتصادٌة ( األم )  ،والدوائر الرسمٌة فً الخارج هً مرتبطة ارتباطا ً مباشراً
بالوزارات والدوائر الرئٌسٌة فً العراق ( الوحدة االقتصادٌة األم ) وفً مثل هذه الحالة تكون العملة
الوظٌفٌة للوحدة االقتصادٌة الفرعٌة فً الخارج هً التً تعد بها الوحدة االقتصادٌة ( األم ) قوائمها
المالٌة .
إن المعٌار المحاسبً الدولً رقم  62لم ٌجبر الشركات على استخدام عملة محددة كالعملة األجنبٌة أو
العملة المحلٌة لتكون العملة التً ٌتم إثبات المعامالت بها وعرض قوائمها المالٌة بها  ،ولكن على
الشركات أن تفصح عن أي تغٌٌر ٌحدث فً العملة المستخدمة .ولذلك فان للشركات الحرٌة فً استخدام
العملة التً ترغب بها لإلفصاح عنها وإثباتها فً سجالتها المحاسبٌة .

ثانٌا ً  :التوصٌات
 .2مفاتحة وزارة المالٌة بان تكون تحوٌالت المبالغ المخصصة للمجازٌن دراسٌا ً ومصارٌف الدوائر الثقافٌة

عن طرٌق البنك المركزي بدالً من المصرف العراقً للتجارة.
 .6أو ٌتم شراء دوالر أمرٌكً من البنك المركزي العراقً بسعر الصرف المعلن لدٌه وإٌداع مبالغ الدوالر
فً المصرف العراقً للتجارة لغرض تموٌل الملحقٌات الثقافٌة فً الخارج ،وتتحمل وزارة التعلٌم العالً
مصارٌف التحوٌل فقط إلى المصرف العراقً للتجارة.

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

المجلد 23

العدد 79

541

أضرارىمبادلظىالطملظىىالناتجظىمنىتطاملىالدوائرىالحكوموظىىى
معىالمصرفىالطراقيىللتجارةىدراسظىمودانوظىـ بالتطبوقىعلىىمركز وزارةى
التطلومىالطاليىوالبحثىالطلمي

املصادر Reference
المصادر العربٌة : Reference Arabic
أوالً  :الكتب العربٌة : Arabic Books

 .2أبو حشٌش  ،خلٌل عواد  ".المحاسبة المتقدمة " .الطبعة األولى  ،عمان  :دار وائل للنشر والتوزٌع ،
. 6003
 .6حماد  ،طارق عبد العال " .دلٌل المحاسب إلى تطبٌق معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة الحدٌثة " .
اإلسكندرٌة  ،الناشر الدار الجامعٌة ـ اإلسكندرٌة . 6002 ،
 .9السائح  ،مفتاح علً  " .المحاسبة الدولٌة "  .بدون سنة نشر .

ثانٌا ً  :الرسائل الجامعٌة

.2
.6
.9
.4

الدفاعً  ،احمد سامً حسب هللا " .مفهوم الدخل الشامل وانعكاساته على القٌمة السوقٌة للشركات ـ
دراسة مٌدانٌة " .رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،جامعة بغداد  ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد . 6026 ،
الشمري  ،سعاد عدنان نعمان " .معاٌٌر المحاسبة عن المعامالت بالعملة األجنبٌة وترجمة القوائم
المالٌة ومشاكل تطبٌقها فً العراق بالتطبٌق على عٌنة من شركات القطاع العام"  ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة  ،جامعة بغداد  ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد .6020 ،
كساب  ،سامً اسحق ".المشاكل المحاسبٌة المعاصرة حاالت وتطبٌقات عملٌة" .رسالة ماجستٌر
منشورة فً المحاسبة ،جامعة العالم األمرٌكٌة.6002 ،
النجدي  ،باسم حسٌن جبار  " .المحاسبة عن االستثمارات أألجنبٌة ومسؤولٌة مراقب الحسابات
اتجاهها بحث تطبٌقً فً الشركة العامة لتجارة المواد الغذائٌة "  .رسالة ماجستٌر فً المحاسبة
القانونٌة  ،المعهد العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن  ،بغداد . 6020 ،

ثالثا ً  :البحوث العربٌة Arabic Research

 .2القرا ،صالح" .آثار التغٌٌرات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة" معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  ،المعٌار
المحاسبً الدولً رقم . 2339 ، 62
 .6الجنررابً ،عررامر محمررد  ،وعبررد هللا ،بشرررى نجررم  ،والعررانً  ،صررفاء أحمررد محمررد " .قررراءة محاسرربٌة فررً
العملٌات األجنبٌة وترجمة القوائم المالٌة" .مجلرة العلروم االقتصرادٌة واإلدارٌرة ،المجلرد  21العردد ،11
.6003
 .9بٌدا وٌد  ،جورج توما  " .البداٌات األولى لتطبٌق المحاسبة الدولٌة "  .بحث منشور . 6020 ،

رابعا ً  :النشرات والدورٌات العربٌة
 .2نظام الدوائر الثقافٌة  ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ،رقم (  ) 9لسنة . 2393
 .6النشرررة السررنوٌة  ،البنررك المركررزي العراقررً  ،المدٌرٌررة العامررة لإلحصرراء واألبحرراث للسررنوات ، 6002
 ، 6020 ، 6003 ، 6009 ، 6007و  6022و . 6026
 .9كشوفات المصرف العراقً للتجارة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .
 .4كتب التموٌل الصادرة من قسم الشؤون المالٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .

542

79 العدد

23 المجلد

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

أضرارىمبادلظىالطملظىىالناتجظىمنىتطاملىالدوائرىالحكوموظىىى
معىالمصرفىالطراقيىللتجارةىدراسظىمودانوظىـ بالتطبوقىعلىىمركز وزارةى
التطلومىالطاليىوالبحثىالطلمي

: Reference Foreign المصادر األجنبٌة
: Foreign Books & Research  الكتب والبحوث األجنبٌة: ًأوال
1. Arpan, Jeffrey S, Radebaugh, Lee H., "International Accounting and
Multinational", Enterprises, 2nd edition, 1985.
2. Doupnik, Timothy, & Perera, Hector. International Accounting. McGraw-Hill
Irwin, USA, 2007.
3. Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting
Standard No.52. “Foreign Currency Translation “. USA, 1981.
4. Louis, Henock." The Value Relevance of the Foreign Translation Adjustment
". The Accounting Review, 2003.
5. International Accounting Standard Board, International Accounting
Standard No.21. “Effect of changes in exchange rates of foreign currencies “.
1993.
6. International Accounting Standard Board, International Financial Reporting
Standard No.7. “Financial Instruments: Disclosure “. 2007.
7. Pinto, Jo Ann. "Foreign Currency Translation Adjustment as Predictors of
Earning Changes ". Journal of International Accounting, Auditing &
Taxation, 2001.

: WEPSIT  شبكة المعلومات االلكترونٌة:ً ثانٌا
www.cba.ksuedu.server261.com 

543

79 العدد

23 المجلد

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

أضرارىمبادلظىالطملظىىالناتجظىمنىتطاملىالدوائرىالحكوموظىىى
معىالمصرفىالطراقيىللتجارةىدراسظىمودانوظىـ بالتطبوقىعلىىمركز وزارةى
التطلومىالطاليىوالبحثىالطلمي

Damage Currency Swap the Resulting From
Government Departments Dealing With Trade Bank of Iraq
From
ABSTRACT :
Interested current Research measuring damage currency Swap by
converting The ministry of higher Education and scientific Research money The
Iraqi dinar To U.S dollar by Trade Bank Of Iraq , And that The damage
Generated resulting from Deferent Between the Exchange Rate adopted From
Central Bank of Iraq and Market Exchange Rate adopted by The Trade Bank
Of Iraq , and Which led to the greet damage ( losses ) in Bearing by the ministry,
which led to the reduction of the financial allocations for licensed curriculum
outside of Iraq , and this in turn leads to reduction in the number of students
Sender ( scholarships ) outside Iraq.
Where the estimated loss (damage) that suffer by the Ministry of Higher
Education and Scientific Research for the year 2006 to 2011 amounted to
($ 4,593,314) and the estimated loss for the year 2012 amount ($ 8,793,871) and
because of the high exchange rate calculated by the Trade Bank of Iraq
compared to the exchange rate announced by the Central Bank of Iraq, and thus
the Ministry of Higher Education and Scientific Research has incurred losses
estimated at (13,387,185 $) (thirteen million and three hundred and eighty-seven
thousand and one hundred and eighty-five dollars) for the period from the year
2006 until the year 2012, equivalent to (15,794,549,743 dinars) (fifteen billion and
seven hundred and Ninety-four million and five hundred and forty-nine
thousand and seven hundred and forty-three dinars) and this will lead to a
reduction of allocations of the Ministry of account certified curriculum, which
reflected negatively on the performance of the ministry, and thus lead to a
reduction in the number of students abroad, due to the high exchange rate
calculated by the Trade Bank of Iraq compared to the exchange rate announced
by the Central Bank of Iraq and a very large margin.
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