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مه  اآلجلتالمتعامليه بالعقىد زيادة الىعي لدي هى  انوان اهم ما أوصً به الباحث 

 ت هذه العقىد وكيفيت التعامل بها, وخالل اقامت ورش وودواث تثقيفيت تهدف الً بيان اهمي
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Abstract: 

The research aims to clarify the extent to which Forwards contracts are 

used to improve the quality of accounting information in the Iraqi banking 

sector, through the use of a questionnaire to analyze the research variables to 

show the impact and correlation using a set of appropriate statistical methods, 
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using the statistical program (SPSS), Through the results of those 

questionnaires, the researchers reached a set of conclusions, the most 

important of which is the possibility of applying Forwards contracts in the 

Iraqi environment because they are formulated according to the contracting 

parties’ desire and according to previously agreed terms and that dealing with 

them takes place in irregular markets and the Iraqi environment is an irregular 

market, And the most important thing recommended by the researchers is to 

raise awareness among dealers of Forwards contracts through the 

establishment of educational workshops and seminars aimed at showing the 

importance of these contracts and how to deal with them, and the need to 

preserve the rights of contractors through the enactment of laws and 

legislation by the competent local bodies. 

Keywords: (financial engineering instruments, quality accounting 

information, Forwards contracts). 
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 وص انفمراخ انرمس

 انممُاش

انمرىسط 
انحساتٍ 
 انمىزون

االوحراف 
 انمعُارٌ

األهمُح 
 انىسثُح

% 

مسرىي 
 االسرجاتح

 

اذفك 
 ذماما  

 ال اذفك محاَذ اذفك
ال اذفك 
 ذماما  

5 4 3 2 1 

 انركرار انركرار انركرار انركرار انركرار

q01 

ذصاغ انعمىد 
حسة رغثح 
انمرعالذَه 
وعهً وفك 
شروط مرفك 
 عهُها .

 مرذفع جذا   93.92% 0.503 4.696 0 0 2 27 73

q02 

َرم ذسىَح 
انعمىد اِجهح 
عىذ ذأرَخ 
االسرحماق 
وذسهُم االصم 
 محم انعمذ.

 مرذفع جذا   87.65% 0.771 4.382 1 0 8 42 51

q03 

َىفرد انعمذ 
اِجم 

انمخصص 
نغرض معُه 
تانحجم وذارَخ 

اورهاء 
انصالحُح ووىع 
 األصم وانجىدج.

 مرذفع جذا   86.67% 0.8 4.333 1 1 12 37 51

q04 

ذعرمذ انمصارف 
انعمىد اِجهح 
ألسعار انفائذج 
ذحىطا نرمهثاخ 
 اسعار انفائذج.

 مرذفع 79.80% 0.79 3.99 0 4 20 51 27

q05 

انمصارف ذعرمذ 
انعرالُح شراء 
وتُع انعمالخ 
األجىثُح فٍ 
انثىرصاخ 
انمحهُح 
 وانذونُح.

 مرذفع 77.25% 0.89 3.863 0 13 9 59 21

X مرذفع جذا   %85.06 0.751 4.253 انعمىد اِجهح 

 لمصدر: أعداد الباحثان على وفق اجابات عٌنة البحثا
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تصاغ العقود حسب رغبة المتعاقدٌن وعلى وفق شروط متفق 
 .علٌها 

ٌتم تسوٌة العقود اآلجلة عند تأرٌخ االستحقاق وتسلٌم االصل 
 .محل العقد

ٌنفرد العقد اآلجل المخصص لغرض معٌن بالحجم وتارٌخ 
 .انتهاء الصالحٌة ونوع األصل والجودة

تعتمد المصارف العقود اآلجلة ألسعار الفائدة تحوطا لتقلبات 
 .اسعار الفائدة

تعتمد المصارف العراقٌة شراء وبٌع العمالت األجنبٌة فً 
 .البورصات المحلٌة والدولٌة

q
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93.92% 

87.65% 

86.67% 

79.80% 

77.25% 
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تمتلك المعلومات المحاسبٌة القدرة على 
 .التنبؤ لتكون ذات جودة عالٌة

ٌنبغً ان تمتاز المعلومة المحاسبٌة 
 …بالموضوعٌة والحٌادٌة لٌعتمد علٌها فً 

خلو المعلومات المحاسبٌة من االخطاء ٌزٌد 
 .من صدق تمثٌلها

تتحدد اهمٌة المعلومة المحاسبٌة بحجم 
 .المصداقٌة والمنفعة العائدة منها 

التوقٌت المناسب لوصول المعلومة 
 …المحاسبٌة للمستفٌد ضروري للحكم 

تمتلك المعلومات المحاسبٌة قٌمة توكٌدٌة 
 .لتصبح ذات جودة عالٌة

غٌاب احد خصائص جودة المعلومة 
 .المحاسبٌة ٌؤدي الى تقلٌل مصداقٌتها

توفر المعلومة المحاسبٌة خاصٌة المقارنة 
 .والقابلٌة للقٌاس لدى مستعملٌها

تعد المعلومة مكتملة اذا عكست كافة موارد 
 .والتزامات الوحدة االقتصادٌة

الثبات بالقٌاس ٌكسب المعلومة المحاسبٌة 
 .موضوعٌة وجودة بشكل عال

Q
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94.12% 

93.14% 

93.14% 

92.35% 

90.98% 

90% 

89.61% 

89.41% 

87.84% 

85.88% 
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ذمرهك انمعهىماخ 

انمحاسثُح 

انمذرج عهً 

انرىثؤ نركىن راخ 

 جىدج عانُح.

ذمرهك انمعهىماخ 

انمحاسثُح لُمح 

ذىكُذَح نرصثح 

راخ جىدج 

 عانُح.

انرىلُد انمىاسة 

نىصىل 

انمعهىمح 

انمحاسثُح 

نهمسرفُذ 

ضرورٌ نهحكم 

 عهً جىدذها.

ذرحذد اهمُح 

انمعهىمح 

انمحاسثُح تحجم 

انمصذالُح 

وانمىفعح انعائذج 

 مىها .

غُاب احذ 

 خصائص جىدج

انمعهىمح 

انمحاسثُح َؤدٌ 

انً ذمهُم 

 مصذالُرها.
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َىثغٍ ان ذمراز 

انمعهىمح 

انمحاسثُح 

تانمىضىعُح 

وانحُادَح نُعرمذ 

عهُها فٍ اذخار 

انمراراخ 

 انصائثح.

ذىفر انمعهىمح 

انمحاسثُح 

خاصُح انمماروح 

وانماتهُح نهمُاش 

 نذي مسرعمهُها.

انثثاخ تانمُاش 

َكسة انمعهىمح 

انمحاسثُح 

مىضىعُح 

وجىدج تشكم 

 عال.

خهى انمعهىماخ 

انمحاسثُح مه 

مه االخطاء َسَذ 

 صذق ذمثُهها.

ذعذ انمعهىمح 

مكرمهح ارا 

عكسد كافح 

مىارد وانرساماخ 

انىحذج 

 االلرصادَح.
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معامم انرحذَذ 

R
2
 انراتع % 

 
21.2%94..62

9....6( =  0...انجذونُح عىذ مسرىي معىىَح )  Fلُمح 
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