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صخَّ لَ المُ 

الدخلقیاسمنكلعلىلألسعارالعامالمستوىالرتفاعالمختلفةاآلثاربیان إلىالدراسةھذهھدفت

لألوراقدمشقسوقفيالمدرجةللشركاتالمالیةالبیاناتمستخدميقراراتوعلىالماليوالمركز

.المالیة

المالیةالبیاناتعلىوالعشرینالتاسعالدوليالمحاسبةمعیارتطبیقتمالدراسة ھذه أھدافتحقیقل

عن الفترة المنتھیة المالیةلألوراقدمشقسوقفيالمدرجةللشركة األھلیة للزیوت النباتیةالمنشورة

وكذلك على البیانات المالیة المقترنة وذلك استناداً إلى األرقام القیاسیة ألسعار ٣١/١٢/٢٠١٣في 

ر ارتفاع المستوى اللتعّرف على آثالمستھلك الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء في سوریة

تطبیق نماذج القیمة العادلة الواردة في بتصمیم استبانة تتعلق كما تم. العام لألسعار على ھذه البیانات

توزیعھا على عینة من المدققین تم ومعاییر المحاسبة الدولیة في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار،

و، الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیةعدد من والمحاسبین الموظفین لدى الداخلیین 

موضوعتدعماستنتاجاتىإلالوصولبھدفSPSSبرنامجباسـتخداماالستبانة تحلیلثممن

.الدراسة

ھناك أثراً جوھریاً الرتفاع المستوى العام لألسعار على المركز المالي فيأنأظھرت نتائج الدراسة

فيعنھواإلفصاحالدخلقیاستشویھفضالً عن، التاریخیةالتكلفةلمدخل وفقاً المعدةالمالیةالبیانات

علىویؤثر سلباً لرأس المال المادیةالقیمة تناقصإلى مما یؤدي فیھامبالغبصورةالمالیةالبیانات

.قدرة الشركة على المحافظة على طاقتھا اإلنتاجیة

فيالواردةالعادلةالقیمةنماذجتبّنيأنَّ إلىالدراسة من وجھة نظر العینة المأخوذة توصلتكما

أقربمالیةبیاناتإنتاجفيیساھملألسعارالعامالمستوىارتفاعظلفيالدولیةالمحاسبةمعاییر

تكالیفوقیاساإلنتاجیةطاقتھاعلىوالمحافظةأصولھااستبدالمنالشركاتتمكنبحیثالواقعإلى

اتخاذعملیةفيالبیاناتلھذهالمختلفینالمستخدمینتساعدوبالتاليمالئم،نحوعلىاإلنتاج

.القرارات



مخطط البحث



ب
مخطط البحث

ا

:المقدمة

ذوي المصالح نشأت المحاسبة وتطورت بتأثیر الحاجة إلى المعلومات لدى مستخدمي البیانات المالیة 

وقد أثرت في الحاجة إلى المعلومات المحاسبیة مجموعة من العوامل منھا ،الشركاتفي المختلفة 

.التطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمع البشري والتطور العلمي والتقني

الحاجة إلى المعلومات ظھرت الحاجة إلى إجراء المقارنات بغیة الحصول على معلومات ازدیادومع 

كما توسعت الحاجة إلى أن تتوفر ،في اتخاذ قرارات سلیمةلیةمستخدمي البیانات الماإضافیة تساعد

استناداً في ھذه المعلومات مجموعة من الخصائص ال تتوفر إال إذا كانت المعلومات المحاسبیة معدة

وغالباً ما كانت ھذه ،من جھة وأن تكون قریبة من الواقع من جھة أخرىإلى أسس علمیة منطقیة

القوة الشرائیة لوحدة تعتبروبموجب ھذا الفرض،الوحدة النقدیةثبات فرض األسس ترتكز على 

المحاسبة إلى استندتكما ،ویتم إثبات كافة العملیات المحاسبیة على ھذا األساسثابتة القیاس النقدي

على أساس المبلغ النقدي أصولھاالتكلفة التاریخیة الذي یتطلب بأن تقوم الشركات بتسجیل مدخل

.حصول علیھاالمعطى بتاریخ الشراء أو ما یعادلھ بالقیمة العادلة بتاریخ الللمقابل 

تتمثل بسھولتھا اعتمادھا على أسس قویة بسبباً بیركاً تأییدفي البدایةوجدت التكلفة التاریخیة

مالفي فترات أنھإالَّ ،فر المستندات واألدلةنظراً لتووإمكانیة التحقق من البیانات  حیث تنخفض تضخُّ

مما یؤدي إلى ،إضافیةً اً أرباحالشركاتقوتحق،السلع والخدماتأسعاروترتفع،القوة الشرائیة للنقود

نتیجة المقابلة بین تكالیف قدیمة بأسعار منخفضة وإیرادات حدیثة بصورة مبالغ فیھارباح األإظھار 

على شراء الكمیة نفسھا من المخزون التي كانت ةغیر قادرانفسھالشركات جد تكما ،بأسعار مرتفعة

نفسھا غیر قادرة على استبدال أصولھا المادیة طویلة األجل في جدتوكذلك ،مفي بدایة العاالدیھ

التكلفة التاریخیة ال تكفي مدخل ألن مخصصات االستھالك المحتسبة على أساس ،الوقت المناسب

.لشراء أصول جدیدة

مالات ألن االعتماد علیھا في فترات دض التكلفة التاریخیة إلى االنتقاوھذا ما أدى إلى تعر تضخُّ

المالیة إلى المطالبة البیاناتاألمر الذي دفع مستخدمي .یجعل القوائم المالیة ال تمثل الواقع االقتصادي

مالتتناسب مع فترات للقیاسأخرىبمداخل واألبحاثى إلى ظھور العدید من الدراسات ا أدّ ممَّ ،تضخُّ

محاسبیة بدیلة تعمل على تالفي عیوب التكلفة مداخلفي الفكر المحاسبي التي ھدفت إلى إیجاد 

مالئمةرأس المال وتوفیر معلومات یة لنتاجالطاقة اإلعلى والمحافظةة القیاس التاریخیة وتحسین دقّ 

. ألغراض اتخاذ القرارات



ج
مخطط البحث

ا

استخدام وحدة نقد ١٩٧٤في انكلترا  عام )ASC(ھذا الصدد اقترحت لجنة المعاییر المحاسبیةفي و

عام ) FASB(األمریكيالمالیة كما أصدر مجلس معاییر المحاسبة ،ثابتة إلعداد التقاریر المالیة

طالب الشركات حیث" إعداد التقاریر المالیة وتقلبات األسعار"بعنوان ٣٣البیان رقم ١٩٧٩

مدخل وفقاً لالمعدة المساھمة بإصدار ملحقات معدة على أساس وحدة نقد ثابتة ترفق مع قوائمھا المالیة 

.لتكلفة التاریخیةا

التي مشكالت للولحلل إلىصالتوفيساھمتمعاییر المحاسبة الدولیة التي من تم تطویر العدیدوقد 

متواجھ الشركات التي تعمل في اقتصادیات ذات معدل  ب معیار المحاسبة تطلَّ حیث ،مرتفعتضخُّ

معیار المحاسبة أن كما بتعدیل قوائمھا المالیةبأن تقوم الشركات )IAS29(نیالدولي التاسع والعشر

كذلك ،بعد االعترافلممتلكات والمصانع والمعدات اتقییم إلعادةالسادس عشر تضمن نموذجاً الدولي

.األمر بالنسبة لمعیار المحاسبة الدولي الثامن والثالثون فیما یتعلق باألصول غیر الملموسة

:مشكلة البحث

نتیجةً لألسعارالعامالمستوىفيملحوظاً ارتفاعاً األخیرةالمرحلةفيالسورياالقتصادشھد

سوقفيالمدرجةالشركاتتواجھاألسعارمستوىفياالرتفاعھذاظلوفي، األسبابمنلمجموعة

نتیجةوقیاسمنتجاتھاتكلفةوتحدیدأصولھابتقییمتتعلقعدیدةمشكالتالمالیةلألوراقدمشق

.أدائھاتقییموبالتاليأعمالھا

تنحصر مشكلة البحث في التوصل إلى مدى انعكاس أثر ارتفاع المستوى العام لألسعار على 

لتلك المالیةالقوائمفي والذي یجب أن یظھر الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة 

ة بدائل محاسبة التكلفة التاریخیة الواردة في معاییر المحاسبة الدولی، حیث أن عدم تطبیق الشركات

بتطبیق ما ورد في لذلك البد من تحدید ھذا األثر ، سیؤدي بال شك إلى ابتعاد ھذه القوائم عن الواقع

.معاییر المحاسبة الدولیة



د
مخطط البحث

ا

:أھمیة البحث
ماقتصادیات ذات معدل تتأثر البیانات المالیة للشركات التي تعمل في مرتفع إلى حد كبیر تضخُّ

وفي سوریة ونظراً لالرتفاع المستمر في المستوى العام ،ألسعارالعام لمستوى الباالرتفاع في 

بیاناتھا المالیة بحیث تكون مالئمة إعدادتمكن الشركات من بدائلمن البحث عنلألسعار البدَّ 

من خالل یستمد ھذا البحث أھمیتھألغراض اتخاذ القرارات من قبل المستخدمین المختلفین ومن ھنا 

بدائل محاسبة التكلفة التاریخیة الواردة في معاییر المحاسبة الدولیة وبیان تطبیقتوضیح كیفیة

المركز قیاس الدخل وعلى تطبیقھار عدم اوبیان أث، ضرورة تطبیقھا في ظل ارتفاع مستوى األسعار

.المالي

:البحثھدف
اآلثار المختلفة الرتفاع المستوى العام لألسعار على الشركات المساھمة ویتفرع عن ھذا الھدف بیان

:التالیةالفرعیةاألھداف

.الدخلقیاسفيبیان آثر ارتفاع المستوى العام لألسعار .أ

.المركز الماليفيبیان آثر ارتفاع المستوى العام لألسعار.ب

قرارات المستخدمین المختلفین للبیانات فيعار بیان آثر ارتفاع المستوى العام لألس.ج

.المالیة

:الدراسات السابقة
المستوىارتفاعظلفيالمحاسبةمشكالتتناولتالتيالسابقةالدراساتمنعددالباحثیعرض

معاییرفيالواردةالتاریخیةالتكلفةمحاسبةبدائلتطبیقبضرورةالمتعلقةوتلكلألسعار،العام

للبیاناتالمختلفینالمستخدمینقراراتقیاس الدخل والمركز المالي وفيوأثرھاالدولیة،المحاسبة

:یأتيمافيالمالیة



ه
مخطط البحث

ا

مأثر تطبیق محاسبة "KARAPINAR et al 2012دراسة -١ على النسب المالیة التضخُّ
)١("األساسیة

شركة من الشركات المدرجة في سوق اسطنبول ١٣٢الدراسة باالستناد إلى عینة مؤلفة من ھذه تمت 

التي ال تعمل في القطاع المالي وذلك لغرض الحصول على بیانات مالیة ،ISEلألوراق المالیة 

.تتمیز بغلبة العناصر غیر النقدیة

مھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید اثر تطبیق محاسبة  واكتشاف ما إذا كان ،على البیانات المالیة التضخُّ

مھناك فرق جوھري بین النسب المالیة المستخرجة من البیانات المالیة المعدلة وفق محاسبة  التضخُّ

.وتلك المستخرجة من البیانات المالیة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة

حیث تضمنت ،عینة إلى مجموعتینتمت الدراسة من خالل تقسیم البیانات المالیة لشركات ال

أما ،٢٠٠٢و ٢٠٠١المجموعة األولى القوائم المالیة غیر المعدلة لتلك الشركات عن عامي 

٢٠٠٤و ٢٠٠٣المجموعة الثانیة فتكونت من القوائم المالیة المعدلة عن عامي 

.المجموعتینتم احتساب نسب السیولة ومعدالت الدوران ونسب الربحیة ونسب المدیونیة لكل من

توصلت ھذه الدراسة إلى أن ھناك فرق جوھري بین ،ومن خالل مقارنة النسب المالیة للمجموعتین

نسب معدالت الدوران ونسب الربحیة ونسب الھیكل المالي المستخرجة من البیانات المالیة المعدة 

التكلفة التاریخیة وبین مثیالتھا المستخرجة من البیانات المالیة المعدلة وفقاً لقواعد مدخل على أساس 

ممحاسبة  .التضخُّ

وفیما یتعلق بنسب التداول وجدت الدراسة أنھ ال یوجد فرق جوھري بین النسب المستخرجة من 

بب غلبة العناصر النقدیة البیانات المالیة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة والنسب المعدلة وذلك بس

.لمستوى العام لألسعارلاً والتي ال یتم تعدیلھا وفق

وأشارت الدراسة إلى ضرورة تعدیل البیانات المالیة بالمستوى العام لألسعار حتى في ظل معدالت 

م المنخفضة وذلك للحصول على تقییم أفضل لألصول غیر النقدیة بحیث یكون أقرب إلى التضخُّ

ملتغلب على اآلثار السلبیة للوا،الواقع .على البیانات المالیةتضخُّ

1 Aydın KARAPINAR ،Figen ZAİF ،Rıdvan BAYIRLI ،"Impact of Inflation Accounting Application on Key
Financial Ratios" ،Journal of Business Research ،2012



و
مخطط البحث

ا

دراسة آثار إعادة تقییم األصول الثابتة في ظروف "Moradpoul et al 2012دراسة - ٢
م )٢("على أسعار األسھم في سوق طھران لألوراق المالیةالتضخُّ

سوق طھران لألوراق شركات مسجلة في١١٠تمت ھذه الدراسة باالستناد إلى عینة مؤلفة من 

وھدفت إلى بیان آثار إعادة ،٢٠٠٧و٢٠٠٢خالل الفترة الواقعة بین عامي) TSE(المالیة 

متقییم األصول الثابتة في ظل  على كل من تكلفة المنتج وصافي الدخل والضریبة وعلى أسعار التضخُّ

:مھاأسھم الشركات وقرارات المستثمرین، وتوصلت إلى عدة استنتاجات أھ

مإن إعادة تقییم األصول الثابتة في ظروف  تساھم في المحافظة على رأسمال الشركات وذلك التضخُّ

ألن احتساب قسط االستھالك على أساس التكلفة التاریخیة الیكفي الستبدال األصول وشراء أصول 

.جدیدة

موأكدت الدراسة على أن إعادة تقییم األصول الثابتة خالل فترات  یؤدي إلى زیادة تكالیف التضخُّ

وھذا یؤدي بدوره إلى ،وذلك بسبب ارتفاع مصروف االستھالك الناتج عن إعادة التقییمنتاجاإل

عن أرباح أقل في اإلفصاحوأن ،تخفیض أرباح الشركات وبالتالي تخفیض الضرائب على الدخل

نخفاض أسعارھا في السوق الطلب على أسھم الشركات وبالتالي اانخفاضالقوائم المالیة یؤدي إلى 

.المالیة

كما وجدت الدراسة أنھ وفقاً لقانون الضرائب اإلیراني تعتبر التكلفة التاریخیة لألصول األساس عند 

لذلك فإن فائض إعادة التقییم وزیادة مصروف االستھالك ممارسات ،احتساب مصروف االستھالك

بب ال تقوم معظم الشركات اإلیرانیة بإعادة تقییم ولھذا الس،غیر مقبولة وفق قانون الضرائب اإلیراني

.أصولھا

أوصت الدراسة بضرورة سن قوانین ضریبیة جدیدة بحیث تلزم الشركات بإعادة تقییم أصولھا مع 

وضرورة إعادة تقییم األصول الثابتة وفقاً لمعاییر ،فرض معدل ضریبة منخفض على إعادة التقییم 

.شكل أفضل في عملیة اتخاذ القرارات االقتصادیةالمحاسبة الدولیة لكي تساعد ب

2 Mojtaba Moradpour ،Meirza Mohammad ،Leyla Ghassabmaher ،"A study on effects of fixed asset
revaluation in the inflation conditions on stock prices in Tahran stock exchange (TSE)" ،Basic and applied
scientific research ،www.textroad.com



ز
مخطط البحث

ا

ظروفظلفيالمالیةالقوائمعلىالتاریخیةالتكلفةتأثیرمدى"٢٠١١دراسة عابدین - ٣
م )٣("التضخُّ

مصداقیة وأقرب أكثرالقوائم المالیة لتصبح إعدادالمتبعة في األسالیبھدفت ھذه الدراسة إلى عرض 

موبیان ماھیة ،ذلكأمكنإلى الواقع ما  موالتعرف على أثر ،وكیفیة التعامل معھالتضخُّ على التضخُّ

.األردنعدالة وموثوقیة القوائم المالیة المعدة والمنشورة في 

تقوم باالعتماد على األردنیةوتوصلت ھذه الدراسة إلى عدة استنتاجات أھمھا أن الشركات الصناعیة 

التكلفة التاریخیة في مدخلوأن االستمرار في تطبیق ،التكلفة التاریخیة في إعداد بیاناتھا المالیةمدخل

مظل  .یؤدي إلى التضلیل في عرض القوائم المالیة لنتائج األعمال والمركز الماليالتضخُّ

مكما وجدت الدراسة أن محاسبة  قد تؤدي إلى ترشید عملیة اتخاذ القرارات االستثماریة التي التضخُّ

موأن عدم أخذ ،األردنتساعد في عملیة التنمیة االقتصادیة في  في الحسبان یؤدي إلى عدم التضخُّ

.المحافظة على رأس المال المستثمر سلیماً في الشركة

ماالھتمام بوأوصت الدراسة بضرورة محاسبیة وذلك لما لھ من اثر ھام والتعامل معھ كظاھرةالتضخُّ

وضرورة أن یتضمن تقریر المدقق الخارجي رأیھ في القوائم ،على القیاس واإلفصاح المحاسبي

المالیة المعدلة ومدى إفصاحھا عن حقیقة نشاط المنشأة ومركزھا المالي، حتى یساعد مستخدمي 

مالقوائم المالیة في الحكم السلیم على آثار  .منشأة على الالتضخُّ

التحول في القیاس المحاسبي في ظل معاییر المحاسبة الدولیة إلعداد "٢٠١٠دراسة العبد هللا - ٤
)٤("التقاریر المالیة من التكلفة التاریخیة إلى التكلفة الجاریة

المالیة بحیث تكون البیاناتھدفت ھذه الدراسة إلى تقدیم نموذج قادر على تلبیة احتیاجات مستخدمي 

وإعداد بیانات مالیة تقابل متطلبات العرض العادل ،قابلة للفھم وقابلة للمقارنةالمحاسبیةالمعلومات 

.والتمثیل الصادق آلثار المعامالت واألحداث في ظل التغیرات في مستوى األسعار

إعداد البیانات المالیة وتوصلت إلى أن إھمال أثر تغیرات األسعار على المعلومات المحاسبیة عند 

على أساس التكلفة التاریخیة یؤثر سلباً على مالءمة وموثوقیة المعلومات المحاسبیة وقابلیتھا للفھم 

مظروفظلفيالمالیةالقوائمعلىالتاریخیةالتكلفةتأثیرمدى"محمدخضر،حمدعابدین٣ ": حولالدوليالعلميالملتقى، "التضخُّ
٢٠١١الجزائراإلسراءجامعة٢٠١١الثانيتشرین٢٩و٣٠یومي" الجزائرفيالمحاسبياإلصالح

التكلفةإلىالتاریخیةالتكلفةمنالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمحاسبةمعاییرظلفيالمحاسبيالقیاسفيالتحول" علي،منالهللا،العبد٤
٢٠١٠ماجستیررسالةاالقتصاد،كلیةحلب،جامعة" الجاریة



ح
مخطط البحث

ا

المالیة البیاناتفالمعلومات المالیة التي تھمل أثر تغیرات األسعار تضلل مستخدمي ،وقابلیتھا للمقارنة

للمنشأة وبالتالي تنخفض درجة الدقة لھذه المعلومات مما المالي الحقیقي المركزوال تساعد في تحدید 

وخاصة فیما یتعلق بالتنبؤ بمستقبل المنشأة لذلك فإنھ عند إعداد البیانات ینیجعلھا غیر مفیدة للمستخدم

مالمالیة للشركة البد من أخذ ظاھرة  بعین االعتبار حفاظاً على الخصائص النوعیة للمعلومات التضخُّ

.یث تكون مفیدة لمجموعة كبیرة من المستخدمینبحالمحاسبیة

عن المعلومات المحاسبیة التي تظھر في البیانات المالیة اإلفصاحكما دلت نتائج ھذه الدراسة إلى أن 

وتعدیلھا وفقاً لألسعار الجاریة تساعد في اتخاذ قرارات االستثمار واالئتمان في المنشأة وأیضاً 

القرارات المرتبطة بتشغیل واستغالل الموارد المتاحة للمنشأة كما تساعد في تحدید التكالیف الالزمة 

د البیانات المالیة التي تعبر عن الوضع الراھن والحقیقي في ظل معاییر المحاسبة وأن إعدانتاج،لإل

الدولیة یكفل المحافظة على قدرة الوحدة االقتصادیة على إعادة استبدال أصولھا دون الحاجة إلى 

.الحصول على أموال جدیدة تتطلبھا عملیة االستبدال

بإجراء تعدیالت للبیانات المالیة المعدة على أساس وأشارت ھذه الدراسة إلى ضرورة إلزام الشركات 

وضرورة التكلفة التاریخیة وفقاً للمستوى العام لألسعار وبما ینسجم مع معاییر المحاسبة الدولیة

تعدیل التشریع الضریبي بما یتوافق مع محاسبة التكلفة الجاریة لتحدید الوعاء الضریبي المناسب وبما 

.حصلت في معاییر المحاسبة الدولیة لزیادة التوافق بین القانون والمعاییرینسجم مع التطورات التي 

مجودة المعلومات المالیة واإلفصاح عن محاسبة "Bello2009دراسة -٥ صناعة في التضخُّ
)٥("اإلسمنت النیجیریة

حیث تم ،تمت ھذه الدراسة باالستناد إلى عینة من الشركات التي تعمل في مجال االسمنت في نیجیریا

والتي ٢٠٠٦و ١٩٩٥الحصول على البیانات المالیة لشركات العینة خالل الفترة الواقعة بین عامي 

.في نیجیریاتعتبر من أكثر الفترات ارتفاعاً في المستوى العام لألسعار

ھدفت ھذه الدراسة إلى تقییم مدى مساھمة اإلفصاحات اإلضافیة التي تتضمن تعدیل األرقام 

.ة بالمستوى العام لألسعار في تحسین جودة المعلومات المحاسبیةالمحاسبی

المعلومات المحاسبیة یجب أن تساعد المستخدمین المختلفین في عملیة صنع أنوأشارت الدراسة إلى 

وبما أن عملیة صنع القرارات تعتمد على األحداث المستقبلیة فإن البیانات المالیة المعدة ،القرارات

5 Dr. Ahmad Bello،" Financial Information Quality and Inflation Accounting Disclosure in Nigerian Cement
Industry" ،University of Zaria ،Nigeria



ط
مخطط البحث

ا

التكلفة التاریخیة تقابل احتیاجات مدخل وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتي تستند إلى 

.المستخدمین في عملیة صنع القرارات فقط خالل الفترات التي تتسم باستقرار المستوى العام لألسعار

لنامیة فأن جودة أما في حالة ارتفاع المستوى العام لألسعار والتي غالباً ما تحدث في الدول ا

.التكلفة التاریخیة قد تفقد الكثیر من قیمتھامدخلالمعلومات المحاسبیة المبنیة على أساس

وأشارت ھذه الدراسة إلى وجود دلیل جوھري على أن اإلفصاحات اإلضافیة التي تعكس البیانات 

المعلومات المحاسبیة مالءمة وموثوقیة تحسینالمالیة المعدلة بالمستوى العام لألسعار تساھم في 

.وتمكین المستخدمین من اتخاذ القرارات المستقبلیة

متوصلت الدراسة إلى أن األصول الثابتة وحقوق الملكیة تزداد بزیادة معدل  كما أن األصول التضخُّ

. عنصر غیر نقديوذلك ألنھالمتداولة تزداد بسبب زیادة المخزون 

وكذلك األمر بالنسبة لعناصر قائمة الدخل حیث تزداد باستثناء صافي الدخل وذلك ألن الزیادة في 

. تكلفة المبیعات ومصاریف التشغیل تتجاوز الزیادة في المبیعات

)٦(" مدى تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في سوریة"بعنوان ٢٠٠٧دراسة دھبي - ٦

مدى ، وتوضیحعاییر المحاسبة الدولیة في سوریةضرورات تطبیق مھدفت ھذه الدراسة إلى بیان 

، فضالً تطبیقھاإمكانیةالمعوقات التي تحد من ، وعرضعاییر المحاسبة الدولیة في سوریةتطبیق م

.تقدیم اقتراحات وحلول لتجاوز تلك المعوقاتعن 

القیاس واإلفصاح وقد توصلت ھذه الدراسة إلى انھ یوجد ضرورات اقتصادیة وضرورات 

وقامت الدراسة بتحدید معوقات تطبیق ،وضرورات تشریعیة ومالیة لتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة

معاییر المحاسبة الدولیة  وحصرھا بعدة عوامل بیئیة داخلیة وعوامل ثقافیة وقد تمثلت بعدم وجود 

.ة الدولیةقانون للشركات أو قانون للتجارة یتوافق مع تطبیق معاییر المحاسب

وبانتشار الشركات العائلیة وغلبتھا على الشركات المساھمة وبوجود قوانین ضریبیة ال تنسجم 

السیاسات تعیق ممارستھا مع ممارسات معاییر المحاسبة الدولیة باإلضافة إلى وجود مجموعة من

الصرف باإلضافة إلى تطبیق المعاییر الدولیة كالسیاسة النقدیة والمالیة والسیاسة الخارجیة وسیاسة 

وجود ھیئة تعتمد المالیة وعدمالعوامل المتعلقة بدرجة تطور مھنة المحاسبة وتطور سوق األوراق

والمحاسبین للمدققینتطبیق المعاییر الدولیة واختالف درجات التطور المھني وتباین التأھیل العلمي 

.لخاصوعدم توافر الظروف المالئمة لتشجیع االستثمار في القطاع ا

٢٠٠٧ماجستیر،رسالة،االقتصاد،كلیةدمشقجامعة" سوریةفيالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیقمدى"موفقدینادھبي،٦



ي
مخطط البحث

ا

مأثر "٢٠٠٥دراسة الصیح -٧ على مالءمة وموثوقیة المعلومات المحاسبیة الواردة في التضخُّ
)٧("البیانات المالیة

عرضت ھذه الدراسة أثر التغیرات في المستوى العام لألسعار على مدى مالءمة وموثوقیة 

وذلك من وجھة نظر مستخدمي البیانات المالیة ،المعلومات المحاسبیة الواردة في البیانات المالیة

.والمتمثلین في المساھمین والمقرضین واإلدارة

موقد أظھرت ھذه الدراسة وجود حالة  في االقتصاد الیمني التي تؤثر على مالءمة وموثوقیة التضخُّ

.المعلومات المحاسبیة الواردة في البیانات المالیة

التكلفة مدخلاختبار العینة التي قضت معظمھا بعدم صالحیة وقد ظھر ذلك بشكل واضح من خالل 

التاریخیة إلعداد البیانات المالیة حیث یجب أن تتضمن ھذه البیانات تعدیالت تعكس أثر المستوى 

.العام لألسعار

التكلفة مدخل التكلفة التاریخیة المعدلة أھمیة أكثر من مدخل كما بینت ھذه الدراسة ضرورة أعطاء 

مویرجع تقدیرھم إلى رغبة أفراد العینة في أن تعكس البیانات المالیة أثر ،ةالجاری دون التأثیر التضخُّ

.بشكل كبیر على مدى الثقة في المعلومات المحاسبیة

مشكالت المحاسبة عن اإلھالك في ظروف تغیر : "بعنوان) ٢٠٠١سلیطین، (دراسة -٨
)٨("األسعار

الجانب األول على المنھج الوصفي ، حیث اعتمدت في في المنھجیةالدراسة على جانبینھذه اعتمدت 

التحلیلي وذلك لتحلیل المشكلة، وفي الجانب اآلخر تم االعتماد على المنھج االستنباطي الذي یتم من 

خاللھ اشتقاق النتائج واقتراح طرق القیاس والتقییم المناسبة، وتمت الدراسة باالعتماد على البیانات 

.ثالث شركات صناعیة من الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسیج في سوریاالمالیة ل

التكلفة التاریخیة وتعدیلھ في ظل مدخلوفقاً وھدفت ھذه الدراسة إلى كیفیة معالجة استھالك األصول 

محاسبة التغیرات في مستویات األسعار وقیاس الدخل وتحدید رأس المال وذلك بالتطبیق على 

.الشركات الصناعیة

مأثر"مانع،الحمید،عبدالصیح٧ للمحاسبة،العربیةالمجلة،"المالیةالبیاناتفيالواردةالمحاسبیةالمعلوماتوموثوقیةمالءمةعلىالتضخُّ
٢٠٠٥البحرین

.٢٠٠١تشرین،جامعةاالقتصاد،كلیة،ماجستیر،رسالة"األسعارتغیرظروففياإلھالكعنالمحاسبةمشكالت"حسنسھامسلیطین،٨



ك
مخطط البحث

ا

مدخل أن احتساب مصروف االستھالك على أساس ھي، وأھم النتائج التي توصلت لھا الدراسة 

الدخل وذلك بسبب مخیتضعام لألسعار یؤدي الى التكلفة التاریخیة في ظروف ارتفاع المستوى ال

وھذا یؤدي بدوره إلى زیادة الضرائب ،مقابلة اإلیرادات بأسعار حدیثة مع التكالیف بأسعار قدیمة

وإن عدم اخذ االرتفاع في المستوى العام لألسعار .على الدخل وتوزیع أرباح وھمیة على المساھمین

.ظة على رأس المال المستثمر في الشركةعین االعتبار یؤدي إلى عدم المحافب

:یليمانستنتجالسابقةالدراساتتحلیلخاللمن

المالیةالبیاناتإعدادلدىالمحاسبیةالمعلوماتعلىاألسعارمستوىفيالتغیراتأثرإھمالإنَّ -١

الخصائصعلىسلباً یؤثرلألسعارالعامالمستوىارتفاعظلفيالتاریخیةالتكلفةمدخلأساسعلى

.المحاسبیةللمعلوماتالنوعیة

تضلیلإلىلألسعارالعامالمستوىارتفاعظلفيالتاریخیةالتكلفةمدخلتطبیقیؤدي-٢

.المالیةللبیاناتالمختلفینالمستخدمین

القراراتاتخاذعملیةفيمالءمةأكثرالمحاسبیةالمعلوماتیجعلالتاریخیةالتكلفةبدائلتبني-٣

. االقتصادیة

یةنتاجاإلالطاقةعلىظةفوالمحاالثابتةاألصولاستبدالفيالتاریخیةالتكلفةبدائلتطبیقیساعد-٤

.الماللرأس

القوائمعرضإعادةأسلوبتطبیقكیفیةبیانھوالسابقةالدراساتعنالدراسةھذهیمیزماإن

على البیانات المالیة المنشورة والعشرینالتاسعالدوليالمحاسبةمعیارلمتطلباتوفقاً المالیة

للشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة للفترة الحالیة ولفترة مقارنة سابقة واحدة بشكل

وقواعدھاواإللتزاماتلألصولالمرحلةالمبالغبینالمؤقتةالفوارقمعالجةكیفیةوتوضیحمالئم

التيلشركاتوااألكادیمیین لباحثینلمناسباً مرجعاً تكونلكيالعرض،إعادةعنالناتجةالضریبیة

.والعشرینالتاسعالمعیاربتطبیقترغب



ل
مخطط البحث

ا

:فرضیات البحث
:البحثوالتوصل إلى نتائجاختبارھاأجلمنفرضیاتعدةإلىالبحثھذایستند

قیاس الدخل والمركز على تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین یوجد أثر جوھري ل.١

.المالي

نتائج التحلیل المالي على تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین لیوجد أثر جوھري .٢

.الذي یستخدم أسلوب المقارنات كأساس لتقییم أداء الشركات

ظلفي الدولیةالمحاسبةمعاییرفيالواردةالعادلةالقیمةنماذجلمساھمةإحصائیةداللةیوجد .٣

.أقرب إلى الواقعمالیةالبیاناتإنتاج فيلألسعارالعامالمستوىارتفاع

:البحثیةمنھج
توصیات في ھذا وتقدیمالتوصل إلى نتائج حتى یتم في ضوء مشكلة البحث واختبار الفرضیات، 

:المجال تم اتباع الخطوات المنھجیة التالیة

المحاسبة الدولیة المتعلقة بموضوع البحث ومعاییراالطالع على الدراسات واألبحاث السابقة -١

.والمجالت والدوریات المھنیة المتخصصة

حدى الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیةإمن مالیة البیانات الالحصول على -٢

استنتاجات في ھذا وصل إلى توالن یوفقاً لمعیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرعرضھاوإعادة 

. المجال

توزیعھا على عینة وانة رضیة الثالثة من خالل تصمیم استبتجمیع البیانات المطلوبة الختبار الف-٣

.الموظفین لدى الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیةالمحاسبینالمدققین ومن 



الفصل األول
ارتفاع المستوى العام لألسعاررثأ

الشركات المساھمةعلى 

لالمبحث  .أثر ارتفاع المستوى العام لألسعار على القیاس المحاسبي للدخل:األوَّ

لالمطلب  مفھوم الدخل:األوَّ

ارتفاعظلفيالدخلقیاستحكمالتيالمحاسبیةوالفروضالمبادئ:المطلب الثاني

.األسعارمستوى

أثر ارتفاع المستوى العام لألسعار على العناصر الرئیسیة لقائمة :المطلب الثالث

.الدخل

.أثر ارتفاع المستوى العام لألسعار على قائمة المركز المالي:المبحث الثاني

لالمطلب الماليالمركزقائمة:األوَّ

الماليالمركزمةقائعناصرعلىألسعارامستوىارتفاعأثر: الثانيالمطلب

البیاناتمستخدميقراراتعلىلألسعارالعامالمستوىارتفاعأثر:المبحث الثالث

.المالیة

لالمطلب  .اإلدارةقراراتعلىاألسعارمستوىارتفاعأثر:األوَّ

.والمساھمینالدائنینقراراتعلىاألسعارمستوىارتفاعأثر:المطلب الثاني



٢
ل الفصل األوَّ

المبحث األول
ارتفاع المستوى العام لألسعار على القیاس المحاسبي للدخلأثر 

لالمطلب  مفھوم الدخل:األوَّ
:الدخل المحاسبي: أوالً 

الفرق بین اإلیرادات المحققة الناتجة عن العملیات "یعرف الدخل وفقاً لوجھة النظر المحاسبیة على أنھ 

)١(". بھا والمستنفذة خالل نفس الفترةوالتكالیف التاریخیة المرتبطة ،التي حدثت خالل الفترة

على شكل تدفقات نقدیة داخلة ،زیادة المنافع االقتصادیة خالل الفترة المحاسبیة"كما یعرف على أنھ 

باستثناء تلك ،وق الملكیةینجم عنھا زیادة في حق،اللتزاماتلتسویاتأو تعزیزات في األصول أو 

)٢(". ي حقوق الملكیةالمتعلقة بمساھمات المشاركین فةالزیاد

:وفیما یلي بعض خصائص الدخل المحاسبي

.الدخل المحاسبي بناء على عملیات تبادل فعلیةیتم قیاس-١

.فترة زمنیة معینةخاللشركةالأداءویعبر عنیتالءم الدخل المحاسبي مع فرض الدوریة -٢

د نقطة البیع الناتجة عن االعتراف بھ عنحیث یتم ،یقوم الدخل المحاسبي على مبدأ تحقق اإلیراد-٣

.مع أطراف خارجیةفعلیةتبادلعملیة

عتراف بھ إال وذلك ألنھ ال یتم اإل،یتماشى مفھوم الدخل المحاسبي مع سیاسة الحیطة والحذر-٤

)٣(.فعالً عندما یتحقق

أو قیاس الدخل بعدالة وفقاً للمبادئ ألن،یعد قیاس الدخل من أھم التحدیات التي تواجھ المحاسبین

كما ،معینةزمنیة خالل فترة شركةالأداء یموتقن المستثمرین المختلفین من یمكّ ،المعاییر المطبقة

،األخرىالشركاتخالل الفترات السابقة أو مع أداء الشركةتلك أداء بینیسمح بإجراء مقارنات 

أن اإلدارة كما ،شركةلتوجیھ ومراقبة الموارد المالیة التي كانوا قد أقرضوھا لفيلدائنین یساعد او

)٤(.وضع خطط وأدوات ووسائل الرقابةویم أداء العملیات وتقعلى صافي الدخل فيتعتمد

1

٢٠١٢األردن،عمان،المالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرالقانونیین،للمحاسبینالعربيالمجمعجمعیة٢
، "لمحاسبیة في مجاالت القیاس والعرض واإلفصاحالتأصیل النظري للممارسات المھنیة ا"، )٢٠٠٨(مطر، محمد، السویطي، موسى٣

٢٠٧، صدار وائل للنشر،عمان
٩٦صدمشق،جامعةمنشورات،دمشق،١المتوسطةالمحاسبة،)٢٠٠٩(وآخرونإسماعیل،إسماعیل،٤



٣
ل الفصل األوَّ

من ،ویعتمد المحاسبون في قیاسھم للدخل على حركة األنشطة التي تحدث خالل الفترة المحاسبیة

فات المستنفذة في ھذه خالل ھذه الفترة مع المصروالشركةاكتسبتھامقابلة اإلیرادات التي خالل

وبذلك یعدّ ،التكلفة التاریخیة وفرض ثبات القوة الشرائیة لوحدة النقدمدخلكما أنھم یتمسكون ب،الفترة

)١(.ارة عن أنشطة وعملیات حدثت فعالً اإلدوجھودالشركةصافي دخل الفترة مقیاساً موضوعیاً ألداء 

ممعدلذوصاداقتظلفيتعملشركةالكانتإذاھأنالباحثیرى للدخلیمكنالف،مرتفعتضخُّ

المحاسبيالقیاسألن،بموضوعیةالمحاسبیةالفترةخاللاألعمالنتیجةعنریعبِّ أنالمحاسبي 

أنكما،بالثباتتلك الوحدةفیھاتسمتالفتراتفيالنقدیةالوحدةثباتفرضعلىیعتمدللدخل

اإلیراداتتقییمیتمحینفي،المختلفةالتكالیفعناصرمتقییفيالتاریخیةالتكلفةدخلبمالتمسك

.ال معنى لھاعملیة التكالیفمعاإلیراداتمقارنةیجعلالبیعتاریخفيالجاریةابقیمتھ

:االقتصاديالدخل : ثانیاً 

یختلف مفھوم الدخل من الناحیة االقتصادیة عن الدخل المحاسبي حیث یعرفھ االقتصادیون على أنھ 

یادة الصافیة في الثروة الحقیقیة التي یمكن توزیعھا على مالكي المشروع في نھایة الفترة وذلك الز"

)٢(".دون أن تؤثر ھذه الزیادة على قیمة رأس المال

زون في وجھة نظرھم للدخل على النتیجة الصافیة دون ن االقتصادیون یركّ نجد أوبھذا المعنى 

وقد كان آدم سمیث أول من عالج المفھوم االقتصادي ،یق الدخلاالھتمام باألنشطة التي أدت إلى تحق

ذلك المبلغ الذي یمكن للفرد أن یستھلكھ خالل فترة زمنیة معینة دون "للدخل حیث عّرف الدخل بأنھ 

يالتالقیمة القصوى "ثم تبعھ زمیلھ االقتصادي ھیكس فعرف الدخل على أنھ ،"المساس برأس المال

على نفس درجة الرفاھیة في نھایة ھذه الفترة كما ویظلّ ،خالل فترة معینةاھیمكن للفرد أن یستھلك

)٣(" ل الفرق بین ثروة الفرد في نھایة الفترة وثروتھ في بدایة الفترة وھو یمثّ ،علیھ في بدایتھاتكان

ھ بالقیاس یمكن استخدام نفسإال أنّ ،على الدخل الفرديرّكزاومع أن كل من آدم سمیث وھیكس 

بالمقارنة بین قیمة صافي أصولھا في نھایة الفترة شركةللالتعریف كأساس لقیاس الدخل الدوري 

زیادة أو نتیجةي تغیر في حقوق الملكیة یحدثأمع مراعاة ،قیمة صافي أصولھا في بدایة الفترةو

٢٠٧مرجع سابق ذكره ص، )٢٠٠٨(مطر، محمد، السویطي، موسى١
٤٢صالدانمارك،فيالمفتوحةالعربیةاألكادیمیةمنشوراتة،المتوسطالمحاسبة،)٢٠٠٧(ناجيولیدالحیالي،٢
٢٠٧مرجع سابق ذكره ص، )٢٠٠٨(مطر، محمد، السویطي، موسى٣



٤
ل الفصل األوَّ

معینة ویتمثل صافي األصول بالفرق بین قیمة األصول وااللتزامات في لحظة ،تخفیض رأس المال

. القیمة الجاریةأساسمحتسبة على 

الحد " وقد أعاد بلقاوي صیاغة تعریف الدخل االقتصادي حیث اعتبر أن الدخل االقتصادي یتمثل في 

خالل فترة معینة مع بقاء ثروتھ في ااألقصى من الموارد االقتصادیة الذي یمكن للفرد أن یستھلكھ

)١(" ت علیھ في بدایتھانھایة تلك الفترة بنفس المقدار الذي كان

الجاریةالقیمةزیادة،أنھعلىاالقتصاديالدخلتعریففيابالكتّ بعضإلیھذھبماالباحثویؤید

استبعاد جمیع بعد ،الفترةبدایةفيالقیمةتلكعن،معینةزمنیةفترةنھایةفيشركةالأصوللصافي

.رباحلألات أو توزیعات خالل الفترة من إضافبالمساھمینالعملیات المتعلقة 

سواء الشركةیشتمل على كل ما یحدث من زیادة في قیمة أصول االقتصاديوبذلك فإن مفھوم الدخل 

بینما تعترف المحاسبة بالزیادة التي تتحقق فقط عن طریق المبادلة ،الشركةتم بیعھا فعالً أم بقیت لدى 

أنھ یتم االعتراف بالخسائر إّال ،قیم األصولزیادة غیر محققة في ةوال تعترف بأی،مع أطراف أخرى

.في حال انخفاض قیم ھذه األصول

أنھ یرى الباحث ،الشركةصافي أصولالزیادة في عن االقتصادي ھو األكثر تعبیراً الدخلرغم أن و

الناتجة عن زیادة القیمة یعترف باألرباح غیر المحققةلحیطة والحذر وذلك ألنھ امبدأیتناقض مع 

.ریة لصافي أصول المنشأة دون حدوث عملیة تبادل فعلیة مع أطراف خارجیةالجا

الحفاظفھومیتماشى مع ما یعرف لدى االقتصادیین بمأخرى فإن مفھوم الدخل االقتصادي ناحیةومن 

حیث تسعى ،المستوى العام لألسعارارتفاع ظلفي والذي یكتسب أھمیة خاصةً على رأس المال

على القیمة الحقیقیة لرأسمالھا ولیس على قیمتھ االسمیةالحفاظإلى ذه الظروف في مثل ھالشركات

أكثر تعقیداً دخل في ھذه األحوالالمشكلة قیاس تصبحا نومن ھ،وحدات النقدالمتمثلة فقط بعدد من 

ألن جمیع ھذه ،تزاماتلواالاألصولقیقیة لكل من قیاس القیمة الحلدىبسبب الصعوبات التي تنشأ 

.نقدالشرائیة مختلفة رغم افتراض ثبات وحدة ِقوىذات تم قیاسھا بوحدات نقدیلبنود ا

ك اھنوفقاً إلطار المفاھیم الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة الخاص بإعداد التقاریر المالیة

)٢(:لعلى رأس الماللحفاظمفھومان 

1

٢٠١٢األردن،عمان،مالیة،الالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرالقانونیین،للمحاسبینالعربيالمجمعجمعیة٢



٥
ل الفصل األوَّ

:الماللرأسالمالیةالقیمةعلىالحفاظ- ١
دالنقبوحدة شركةبأن یتم قیاس رأسمال الالماللرأسالمالیةالقیمةعلىالحفاظھوم ضي مفتیق

.في القوة الشرائیة لھذه الوحدةاتتغیرةمع إھمال أی،المتداولة

عنیزیدالفترةنھایةفياألصوللصافي) النقديأو(المبلغكانإذالمفھوملھذا اوفقاً الربحیتحقق

أیةأوللمالكین،توزیعاتأیةاستبعادبعدالفترةبدایةفياألصوللصافي)النقديأو(الماليالمبلغ

.الفترةخاللمنھممساھمات

اإلسمیة،النقدیةبالوحداتالمالرأسیعرفحیثالماللرأسالمالیةالقیمةعلىالحفاظلمفھوموفقاً 

قیمة صافيفيالزیادةتعتبرعلیھوالفترة،خاللالنقديالمالرأسزیادةفي مثلتیالربحفإن

عملیةفيلواألصاستبعادیتمعندماإّال بھااإلعترافیتموالحیازةمكاسبالفترةأثناءاألصول

. فعلیةتبادل

یتمثل الربحفإن الثابتة،الشرائیةالقوةوحداتأساسعلىمفھومرأس المال وفقاً لھذا الیعرفوعندما

منالجزءذلكفقطھوربحاً یعتبرمافإنوعلیھ. الفترةأثناءالمستثمرةشرائیةالالقوةفيالزیادةفي 

الجزء اآلخر عتبریو. لألسعارالعامالمستوىفيالزیادةتتجاوزالتياألصولقیمة صافيفيالزیادة

الملكیةحقوقمنوكجزءالمالرأسعلىللحفاظكتعدیلاألصولقیمة صافيفيالزیادةمن

المالیةالقیمةعلىالحفاظلمفھوماً المستوى العام لألسعار وفقأثر ارتفاعلباحث أن تجاھل ویرى ا

مما شركةیجة األعمال الحقیقیة للنتال تعكسإضافیةرباحأیؤدي إلى اإلفصاح عن ،الماللرأس

ضرائب ودفع المزید من الھذه األرباح توزیعأن وبالتالي ف،یؤدي إلى زیادة مصروف ضریبة الدخل

.القیمة الحقیقیة لرأس المالتآكلإلى یؤدي

:الماللرأسالمادیةالقیمةعلىالحفاظ- ٢
إذافقطالمفھوملھذاوفقاً الربحیتحققو،شركةللاإلنتاجیةعلى الطاقة الحفاظیرتكز ھذا المفھوم على 

لتحقیقالمطلوبةاألموالأوالمواردأو( للشركة) التشغیلیةالقدرةأو(المادیةاإلنتاجیةالطاقةكانت

توزیعاتأیةاستبعادبعدالفترةبدایةفيالمادیةاإلنتاجیةالطاقةعنتزیدالفترةنھایةفي)الطاقةتلك

.الفترةخاللمنھممساھماتوأیةالمساھمینإلى

نشاطھا التي تضمن لھا االستمرار فياإلنتاجیةعلى طاقتھا شركةالویفترض ھذا المفھوم أن تحافظ 

كما یتطلب ھذا ،الطاقة االنتاجیةتخفیض مستوى إلىدون أن تؤدي توزیعات األرباح اإلنتاجي

. التاریخیةالتكلفةالجاریة بدالً من القیمةأساسالمفھوم أن تسجل جمیع األصول وااللتزامات على 

لجاریة الذي یراعي التغیرات القیمة المدخلالبیانات المالیة بموجب ھذا المفھوم وفقاً إعدادولذلك یتم 
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خالل الفترة المحاسبیة ولیس التغیر في المستوى العام شركةالالحاصلة في األسعار الخاصة ألصول 

شركةالخسارة یقاس بالفرق بین القیمة الجاریة لصافي أصول الربح أو الوبذلك فإن صافي ،لألسعار

.دایة الفترةألصول في بصافي افي نھایة الفترة والقیمة الجاریة ل

علىالحفاظمع مفھوم ى التكلفة التاریخیة یتنافدخلالمالیة وفقاً لمالبیاناتإعداد یرى الباحث أنّ 

في واقع األمر یتمّ حیث ،النقدالقوة الشرائیة لوحدةیلغي حقیقة تقلبھألن،الماللرأسالمادیةالقیمة

ة في بدایة الفترة المحاسبیة وتلك المتوفرة في لمنشأدى اقیمة الموارد االقتصادیة المتوفرة لقیاس 

داللة،غیر ذاتتلك القوائم الواردة فيوبذلك تصبح األرقام،نھایتھا بوحدتي قیاس مختلفتي القیمة

لمساھمین على اللدخلتوزیعات ةأیتؤديبحیث ،ماً عن قیمتھ الحقیقیةمضخّ الدخل صافي یظھر و

.الماللرأسةالمادیّ القیمةعلىالحفاظعدم إلى 
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المطلب الثاني
األسعارمستوىارتفاعظلفيالدخلقیاستحكمالتيالمحاسبیةوالفروضالمبادئ

:) Monetary unit(الوحدة النقدیة-١
من إیجاد وحدة قیاس ولذلك البدّ ،ة على مجموعة من العناصر غیر المتجانسةتحتوي البیانات المالیّ 

خالل شركةلعن نتائج أعمال اواإلفصاحة االقتصادیّ تم بموجبھا تسجیل المعامالت واألحداث یمالئمة

ة باعتبارھا أداة متعارف لذلك تم استخدام النقود كوحدة قیاس لعناصر البیانات المالیّ ،معینةزمنیةفترة

)١(.ة للسلع والخدماتعلیھا لقیاس القیم االقتصادیّ 

م اساساً مالئماً للقیاس ة وتقدّ ة وحدة النقد المقیاس العام لألنشطة االقتصادیّ فرضیوفقاً لالنقودتعتبر

كما تعتبر األداة األكثر فعالیة في التعبیر عن التغیرات في حقوق ،المحاسبي وتحلیل البیانات المالیة

فصاح عن ة في اإلوتمتاز بسھولتھا إضافة إلى أنھا ذات أھمیّ ،السلع والخدماتالملكیة وعملیات بیع

)٢(وتساعدھم في عملیة اتخاذ القرارات ة، لبیانات المالیّ اة لمستخدميالمعلومات االقتصادیّ 

الخاصة األخرى قیاس مالي للعملیات واألحداث والظروف "على أنھا فرضیة وحدة النقد تعرف و

القید لنظاماً ، حیث یتم االعتراف بھا وإثباتھا في السجالت المحاسبیة وفقبوحدة اقتصادیة معینة

د من مجال اإلثبات المحاسبي العملیات غیر القابلة للقیاس بعِ تَ سْ وبذلك فإن ھذه الفرضیة تَ ،المزدوج

)٣(. ".النقدي

. الثباتھي المستخدمة في كافة المجاالت قیاس الاتحدوالسمة األساسیة التي یجب إن تتصف بھا إنّ 

نّ أكما ،انخفاضاً وأقوتھا الشرائیة ارتفاعاً ر تغیّ تحیث ،ال تتسم بالثباتوحدة القیاس النقديغیر إن

أساساً للقیمة واً كمقیاسالنقدوحدةة تثیر كثیراً من الجدل حول مدى صالحیة استخدام فرضیّ الھذه

)٤(.المالیة خاصة في ظل التغیر في مستویات األسعارالبیاناتعداد إل

تتأثرالمطلقةقیماً مثلتالأخرىقیاسوحدة كأيالمحاسبيالقیاسالنقد المستخدمة في وحدة نّ إ

تمكنوقدفیھ،المؤثرةوالعواملنفسھالقیاسنظامإلىنسبتلقیاساوحدة أنبلوالمكان،بالزمان

المسافاتأنوأكدالفیزیائيالقیاسنظامفيالزمنيالبعدأثرتحدیدمنآینشتاینالكبیرالفیزیائي

القیاسفيكذلكالحالكانوإذا، كبیرةرعاتسأساسعلىالزمنمروربفعلاً نقصانأوزیادةً تتغیر

المحاسبي،القیاسفيتعقیداً أكثرالوضعفإن.نسبیاً ثابتاً مقداراً القیاسوحدةتمثلحیثالفیزیائي،

٦٥صمرجع سابق ذكره، ،٢٠٠٧،ناجيولیدالحیالي،١
2 Kieso ،Donald ،et al ،Intermediate Accounting ، ،John Wiley & Sons ،Inc. 2012, P57

٣٦٠ص. ٢٠٠٣األردن،ل،عمان،وائدار،"المعاییرإلىالمبادئمنالمعاصرالمحاسبيالنموذج"حلوه،رضوانمحمدحنان،٣
٥٥صمرجع سابق ذكره، موسى،السویطي،ومحمد،مطر،٤
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بعدأثرویكونمعینةلحظةفيةاالجتماعیّ العالقاتیعكساً منطقیّ تجریداً القیاسوحدةتمثلحیث

الزمنبعدیكونحیث،المحاسبيالقیاسوحدةتمثلالتيالنقودلوحدةبالنسبةةأھمیّ أكثرالزمن

التقلیديالمحاسبيالقیاسفإنوبذلكالسعر،تشكلفيتؤثرالتيةاالقتصادیّ المتغیراتمنمجموعة

نفسھااالفتراضاتذهھةصحّ فيالشكوأنالواقع،عنتبتعدقدمعینةافتراضاتعلىیعتمدماإنّ 

)١(معینةلحظةفيةالبیانات المالیّ علیھاتنطويالتيالقیمجمیعفياً وكشكاتھطیّ فيیحمل

ومركزھا المالي فيالشركاتللتعبیر عن نتائج أعمال كمقیاسالنقدوحدة اعتماد ویرى الباحث أن 

وقدرتھا فقد موضوعیتھا توحدة النقد نّ أحیث ،ینتج عنھ عرضاً عادالً ال ألسعاراارتفاع مستوى ظل 

خاصة البیانات المالیةللبنود الواردة فيالمعامالت واألحداث االقتصادیة والتمثیل الصحیح قیاس على 

حیث یتم مقارنة إیرادات مع مصاریف ال تعكس نفس ،قة بقیاس نتائج أعمال المشروعتلك المتعلّ 

.ل والمركز الماليعمااألنتائج بدائل أخرى لقیاس من البحث عنوبالتالي البدّ ،ألسعارامستوى 

:)Historical cost(ةالتكلفة التاریخیّ -٢
تسجیل لدىة التي یتم االعتماد علیھا المحاسبیّ المداخلة من أھم التكلفة التاریخیّ مدخلیعتبر 

لغ النقدي األصول بالمبیتم تسجیللھذا المدخلھ وفقاً حیث أنّ ،المعامالت واألحداث االقتصادیة

تسجیل أنّ حیث،المدفوع أو القیمة العادلة للمقابل المعطى وذلك في تاریخ الحصول على األصل

تغیرات تطرأ ةتجاھل أیّ یتم و،د حدوثھاالمستندات التي تؤیّ والمعامالت االقتصادیة یستند إلى الوثائق

.رائیة لوحدة النقدانطالقاً من فرض ثبات القوة الشعلى األسعار بعد إثبات المعامالت 

إذ أنھ ال یمكن ،المحاسبةتؤدیھابالوظیفة الرقابیة التي ةمرتبطھایرى مؤیدو التكلفة التاریخیة بأنّ 

وإال اضحت أحداثاً ،بتاریخ حدوثھاللرقابة المحاسبیة أن تستقیم إال إذا كانت القیود المحاسبیة مرتبطة 

ھذه المسؤولیة التي تقتضي ،حدوثھا ومتابعتھامطلقة یصعب رسم معالمھا وتحدید المسؤولیة عن

وجود المستندات وأنّ .التي تبرر القیود المحاسبیةةوجود مستندات تثبت األحداث االقتصادیّ 

األموال الحفاظ علىة المختلفة من إثبات أمانتھا في ة ھي التي تمكن المستویات اإلداریّ الموضوعیّ 

تنطبق بأرقام ،المحاسبيالتسجیلستندات التي تمثل أساس ھذه الموأنَّ ،الموضوعة تحت تصرفھا

طراف بین المشروع واألولیدة صفقات المستنداتھذه إذ أنّ ،معینة ال یمكن للمحاسب الخروج عنھا

،ل قیماً اقتصادیة بالنسبة لألطراف البائعة أو المشتریةلذا فھي تمثّ ،األخرى من خالل قواعد السوق

ساس ألت ھذه المستندات قیم خروج أو مبیعات تثبت في الدفاتر على مثّ ،عاً فإذا كان المشروع بائ

كان المشروع مشتریاً فإن ھذه المستندات تمثل تكلفة تاریخیة وإذا ،األسعار التي أملتھا قواعد الصفقة

٢٨٩صدمشق،جامعةمنشوراتدمشق،المحاسبة،نظریة،)٢٠٠٧(مأمونحمدان،وحسین،القاضي،١
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إلى أن یتم التكلفة التاریخیةمدخلبیتمسك لذا نرى أن المحاسب،معززة بمستندات قابلة للتحقق

یفسح ،تعدیل التكلفة التاریخیة قبل التخلي عن األصل أو بیعھوإن،تخلي عن األصل الذي تم شراؤهال

بھدف إظھار المشروع على انھ رابح بشكل مخالف للواقع لمحاولة المجال أمام تسجیل قیم وھمیة 

تعویض بشراء أسھم جدیدة لمن المستثمرین اآلخرینوإقناع ،تأجیل إفالسھ أو خروجھ من السوق

إلى تخفیض القیم یتم اللجوءوعلى العكس قد ،نقص التمویل ودفع الدیون المترتبة على المشروع

وفي كلتا الحالتین فإن المحاسب ،تخفیض األرباح والتھرب من دفع الضرائببھدف التاریخیة 

تند إلى یسوھو . ي السیاسات المحاسبیةلتبنّ سیتعرض إلى ضغوط اإلدارة التي یعمل موظفاً لدیھا 

لكن ضبابیة ھذه ،أن تعالج البیانات المحاسبیة بغیرھاالمدققالتي ال یقبل الدولیةمعاییر المحاسبة 

المعاییر ومرونتھا وسماحھا بالعدید من الممارسات البدیلة تفسح المجال لإلدارة للتحكم بنتائج 

.المشروع

ة التكلفة التاریخیّ مدخللوفقاً المحاسبة بأن یرونلذا فإن العدید من األطراف وفي طلیعتھا المحاسب 

فالدوائر ،ھي النموذج الوحید المنسجم نظریاً وعملیاً مع طبیعتھا التاریخیة ووظیفتھا الرقابیة

من فرض الضریبة الضریبیة تؤید القیاس التاریخي وما یدعمھ من مستندات قابلة للتحقق تمكنھا 

.وضمان حقوق خزانة الدولة

ناتجة عن ةإضافیّ تحقیق ارباحمن وما ینجم عنھارات ارتفاع المستوى العام لألسعار ھ في فتأنّ إّال 

وھذا ما یؤدي بطبیعة الحال ،تكالیف قدیمة بأسعار منخفضة مع مبیعات حدیثة بأسعار مرتفعةمقابلة 

ى یجد نفسھ غیر قادر علالمشروع أن كما ،تتناسب مع األرباحبحیث ضرائب المزید من الإلى تحقق 

مخصصات االستھالك المحتسبة وذلك ألنّ ،استبدال األصول المادیة طویلة األجل في الوقت المناسب

التكلفة مدخلوھذا ما أدى إلى تعرض ،على اساس التكلفة التاریخیة ال تكفي لشراء أصول جدیدة

راً لمستقبل طالما أنھ أصبح مدم،مختلفةالتاریخیة إلى الكثیر من االنتقادات من قبل األطراف ال

ھذا لوفقاً المعدة ویجعل البیانات المالیة ،ة ویھدد استقرار األسواق المالیةالمشروعات االقتصادیّ 

ى إلى ضرورة البحث عن بدائل للتكلفة التاریخیة بحیث ا أدّ ممّ ،ال تمثل الواقع االقتصاديمدخلال

مفترات المة في ءتكون أكثر مال التي تھدف إلى لة ة المعدّ تاریخیّ االقتصادي مثل التكلفة التضخُّ

یتم وفقاً والتكلفة الجاریة التي،ر المستوى العام لألسعار على عناصر البیانات المالیةاستبعاد أثر تغیّ 

.قیم جاریة كتكلفة االستبداللھا قیاس المركز المالي ب

اریخیة نظراً لعدم التكلفة التمدخلومع ذلك فإن المجتمع المالي والمحاسبین أصروا على التمسك ب

بالرغم من أن مجلس معاییر المحاسبة المالیة في الوالیات المتحدة ،المطروحةمداخلاقتناعھم بال

مالخاص بفترات ال١٩٧٩عام ) SFAS33(الثالث والثالثون البیاناألمریكیة تبنى  كما أن ،تضخُّ
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١٩٨٨عام )IAS29(ن یرأصدر المعیار التاسع والعش) IASB(مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

مالمتعلق بالتقاریر المالیة في االقتصادیات ذات ال .المرتفعتضخُّ

التكلفة التاریخیة قد تراجعت في الفترة األخیرة نظراً النتقال ات التي تعرضت لھانتقاداالأن والواقع

ماالقتصاد العالمي من مرحلة ال ل تعاني من الضغوط ال تزاا الدول التي أمّ ،إلى مرحلة الكسادتضخُّ

مال كأساس التاریخیة التكلفة مدخلل على بقاء یة فیعود لھا تطبیق المعاییر الخاصة بھا مما یدّ تضخُّ

)١(:أھمھاسبابوذلك نتیجة لعدد من األراسخ للقیاس المحاسبي 

.التكلفة التاریخیة واعتیاد المحاسبین علیھاإلیھاتستنداألسس القویة التي -١

.بدائل المطروحة وعدم االتفاق على أحدھاعدم توازن ال-٢

،عن التكلفة التاریخیةالخروجمتفقین على جمیعاً فلیسوا ،ةتباین مصالح مستخدمي البیانات المالیّ -٣

.فئات منھم مازالت تدافع عنھانّ أو

.روحةة وعدم استیعاب الكثیر منھم للبدائل المطة لمستخدمي البیانات المالیّ تباین المستویات الثقافیّ -٤

وفقاً لمدخلالمعدة أنھ في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار تفقد المعلومات المحاسبیة یرى الباحث

والعرض العادل بحیث تصبحخاصیة المالءمةمثل الكثیر من خصائصھا النوعیھ التكلفة التاریخیة 

حیث أن ،البیاناتتلك صر لعناعن القیم الحقیقیة رةغیر معبّ المالیةالبیاناتاألرقام الواردة في 

ویزداد ھذا الفرق بین القیمة الحقیقیة لألصول ،عناصر األصول تظھر بأقل من قیمتھا الحقیقیة

موقیمتھا المسجلة بزیادة معدل ال كما أن صافي ،االحتفاظ باألصلخاللھاالفترة التي یتم وطولتضخُّ

وبالتالي فإن ،شركةال یعكس نتائج أعمال البحیث ،في قائمة الدخلقیمتھ الحقیقیةبال یظھرالدخل 

ال التكلفة التاریخیة في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار مدخل البیانات المالیة المعدة على أساس 

داء وتحلیل البیانات المالیة وصنع القرارات االقتصادیة من قبل المستخدمین األتساعد في تقیم 

.المختلفین لھذه البیانات

١١٥، مرجع سابق ذكره، ص ٢٠٠٤،حمدان.دوحسین،القاضي،١



١١
ل الفصل األوَّ

):Revenue recognition(باإلیرادترافاالع-٣
ماد علیھ االعتوقوع حدث یتمّ بھلكي یتم االعتراف ویشترط ،ھبتوقیت إثباتاالعتراف باإلیرادیرتبط 

ر وقوع الحدث حیث یوفّ ،حتى یتمكن المحاسب من االعتراف بھذا اإلیرادق اإلیرادكدلیل على تحقّ 

. ثل مستندات البیعق الموضوعیة مثبات التي تحقّ ة اإلأدلّ 

اعتبار ھو ن الرأي األرجح لكّ ،اإلیرادقتحقّ ختلف الباحثون حول طبیعة الحدث الذي یؤدي إلى قد او

ق فیتحقّ .خارجیةأطراف وشركةالبین ةفعلیّ ة تبادل وحصول عملیّ ،عند نقطة البیعیتحقَّقأن اإلیراد 

كما یكون اإلیراد قابالً للتحقق ،م القیمة التبادلیة نقداً اإلیراد ببیع السلعة أو تقدیم الخدمة عندما یتم استال

عندما تكون القیمة التبادلیة قابلة للتحقق بصیغة نقد عند اتمام البیع الفعلي وحصول الوعد بالدفع عند 

اإلیراد على ھذا النحو إذ یمكن اعتبار أنَّ . االستحقاق وفقاً لشروط الدفع المتفق علیھا بین الطرفین

)١(.ابھ واكتمل من الناحیة الجوھریةقد تم اكتسیكون 

)٢(:د وھيشروط لالعتراف باإلیراخمسة " اإلیراد"معیار المحاسبة الدولي الثامن عشر حدد وقد 

.ة إلى المشتريمخاطر ومنافع الملكیّ قیام المنشأة بتحویل معظم )١

.لع  المباعةة على السرقابة فعلیّ ةأو أیّ لمنشأة  بأي دور إداري أال تحتفظ ا)٢

.إمكانیة قیاس مقدار اإلیراد بطریقة موثوق بھا)٣

.من المتوقع حصول المنشأة على المنافع االقتصادیة المرتبطة بالعملیة )٤

.نتیجة للعملیة بدرجة موثوق بھاأو التي سوف تترتب إمكانیة قیاس التكالیف المترتبة )٥

رتفاع في المستوى العام لألسعاراالات فترخاللمبدأ تحقق االیرادھ ینتج عنیرى الباحث أن

رأسمالیةالرباحاألباالعترافیتمالوذلك ألنھ مشكالت عدیدة تتعلق بتوقیت اإلعتراف باإلیرادات،

البیع، من خالل شركةالصول بأفي حالة التصرف إاللألسعار ارتفاع المستوى العامثار آعنناتجةال

منھاتستفید سوف وبالتالي ،األصولخالل فترات حیازة تلك تتحققتكون قد ھذه األرباحأنّ علماً 

مما یجعل صافي الدخل الخاص بالفترة التي ،سابقةأخرىفتراتبتتعلقواحدة فقط مع أنھا فترة

ماً عن صافي الدخل في الفترات السابقة التي حصل فیھا ارتفاع مستوى بیع األصل مضخّ تحقق فیھا

نتائج التحلیل المالي الذي یستخدم أسلوب المقارنات كأساس لتقییم على باً سلر وھذا ما یؤثّ ،األسعار

یترتب علیھ ألسعاراارتفاع مستوى في فترات اإلیرادتحقق مبدأفأن تطبیق وبالتالي،أداء الشركات

وھذا من شأنھ ایضاً ،ةالقیاس غیر موضوعیّ جوبالتالي تكون نتائالكثیر من أخطاء القیاس المحاسبي

.یؤثر بصورة سلبیة على قرارات المستخدمین المختلفین للبیانات المالیةأن

٥٧صسابق ذكره، مرجعموسى،السویطي،ومحمد،مطر،١
٢٠١٢األردن،عمان،المالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرالقانونیین،للمحاسبینالعربيالمجمعجمعیة٢



١٢
ل الفصل األوَّ

: المصاریفاإلیرادات مع مقابلة -٤
ضرورة مقابلة اإلیرادات التي تحققت خالل الفترة المحاسبیة المصاریفاإلیرادات مع مقابلة ضي تقت

لقیاسوذلك تمھیداً ،داتفي سبیل الحصول على تلك اإلیراتكبدھاالمستنفذة التي تم المصاریفمع 

فترة المتعلقة بتقسیم تبط ھذا المبدأ مع فرضیة الدوریةویر. نتیجة أعمال الفترة من ربح أو خسارة

وذلك بغرض استخراج نتائج أعمال ،إلى فترات زمنیة أو ما تعرف بالسنوات المالیةشركةالحیاة

.في نھایة كل فترةلشركةاهحاسبیة وتحدید المركز المالي لھذعن كل فترة مشركةال

في تحدید اإلیرادات التي تخص كل األساسكما یرتبط ھذا المبدأ مع مبدأ االعتراف باإلیراد باعتباره 

ویسعى المحاسب ،والتعرف على المصروفات التي تم تكبدھا في سبیل تحقیق اإلیرادات،فترة مالیة

تھ المنشأة في سبیل الحصول على اإلیرادات كل ما أنفقة الفترة المحاسبیّ مصاریفللتحقق من شمول 

استھالك األصول المادیة طویلة األجل ومقدار الدیون المعدومة مصاریفبما في ذلك نصیبھا من 

مع مالحظة أن ھناك مصروفات ترتبط بتولید اإلیرادات بشكل ،التي ثبت عدم امكانیة تحصیلھا

فات ال ترتبط مع إیرادات معینة وإنما توزع على ھناك مصروكما أن،تكلفة البضاعة المباعةكمباشر 

.األصول المادیة طویلة األجلف استھالك یراالفترات التي تستفید منھا بشكل منتظم كمص

وضرورة الفصل بین ،ویتطلب ھذا المبدأ إجراء التسویات الجردیة الالزمة في نھایة كل فترة مالیة

دون النظر إلى تاریخ دفع المصروف أو موعد ،ةالفترات المحاسبیة المختلفمصاریفإیرادات و

)١(.أساس االستحقاق المحاسبيوذلك تماشیاً مع استالم النقدیة من اإلیرادات 

مقابلة إیرادات یؤدي إلىتطبیق مبدأ المقابلة في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار ویرى الباحث أنّ 

ة یتم قیاسھا بوحدات نقد ذات قوّ ة معینة مع مصاریف ة شرائیّ ر عنھا بعدد من وحدات النقد ذات قوّ معبّ 

رة مبالغ فیھا واإلفصاح عنھ بصوالدخل قیاسة مختلفة وھذا ما یؤدي بطبیعة الحال إلى تشویھشرائیّ 

ر علىیؤثّ وھذا بدوره ،ة لوحدة النقد المستخدمةة الشرائیّ ر القوّ ناتجة تغیّ إضافیة بسبب تضمینھ أرباح

المختلفین بحیث تؤثر بشكل سلبي في عملیة اتخاذ للمستخدمینجعلھا مضللة یوالمالیة مالءمة البیانات 

.ةالقرارات االقتصادیّ 

٦١ص،مرجع سابق ذكرهموسى،السویطي،ومحمد،مطر،١



١٣
ل الفصل األوَّ

المطلب الثالث
قائمة الدخللالرئیسیةعناصر العلى أثر ارتفاع المستوى العام لألسعار

:اإلیرادات: أوالً 
حیث یعد ھذا الھدف ،ممكنقصى ربح یھدف المستثمر عند إقامة اي مشروع اقتصادي إلى تحقیق أ

ویتمثل الربح الذي یسعى إلیھ المستثمر بالفرق بین اإلیرادات ،من األھداف الرئیسیة للمشروع

المبیعات عن طریق عى إلى تحقیق أكبر قدر من إیرادوبذلك فإن المشروع یس،السنویةوالمصاریف

.سائدةسعر المنتج وفقاً للظروف االقتصادیة الوزیادة سلع أو الخدماتة ممكنة من التصریف أكبر كمیّ 
)١(

تؤدي إلى المنتجات في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعاركما ھو معروف أن زیادة الطلب على و

)٢(.األسعار واتجاھاتھاحیث تعتمد سیاسة تسعیر المنتجات على مستویات المنتجزیادة سعر

متج الناتج عن الارتفاع سعر بیع وحدة المنوبالتالي فإنّ  سوف یؤدي إلى تضخیم إیراد المبیعات، تضخُّ

وھو ما یؤثر بدوره على نتائج التحلیل المالي الذي یستخدم أسلوب المقارنات كأساس لتقییم أداء 

مستوى العام لألسعار الارتفاع وھو فقط لسبب واحد ارتفاع رقم المبیعات یعود حیث أنّ ،الشركات

نھایة إلى تضلیل وھو ما یؤدي في ال،أو زیادة جودة المنتجاتشركةالء لتحسن أدانتیجةیسلو

.واالئتمانیةعلى قراراتھم االستثماریةوبالتالي التأثیرالمالیة البیاناتمستخدمي 

:ومجمل الربحتكلفة البضاعة المباعة: ثانیاً 
باختالف ومجمل الربح باعةالمالمستوى العام لألسعار على تكلفة البضاعةفي رتفاع االیختلف تأثیر 

تكلفة فإنّ Fifoالً صادر أوالً الوارد أوّ تطبیق طریقةحال ففي ،المطبقةطریقة تقویم المخزون 

ا مخزون أمّ ،ةل المدة والمشتریات خالل المدّ ن من خلیط من تكلفة مخزون أوّ البضاعة المباعة تتكوّ 

ط طریقة المتوسّ حال اتباع في ا أمّ ،یاتالمشترأحدث آخر المدة فیكون مقوماً على أساس أسعار 

ط كل من تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة تكون مقومة على أساس متوسّ ح فإنّ المرجّ 

أثر ارتفاع وسنقوم فیما یلي باستعراض .ةة وأسعار المشتریات خالل المدّ ل المدّ أسعار مخزون أوّ 

ة البضاعة المباعة ومجمل الربح في حال تطبیق طریقة تكلفمنكلّ المستوى العام لألسعار على

:طریقة المتوسط المرجحفي حال تطبیق الوارد أوالً صادر أوالً و

٢٥، ص٢٠٠٧االقتصاد،كلیةدمشق،جامعةراتمنشوالمشروعات،تقویمخالد،محمدالمھایني،.ودنبیل،الحلبي،.ودشحادة،خالدالخطیب،١
٤٣ص،٢٠٠٣االردن،للنشر،عمان،وائلدارالثالثة،الطبعةالتسویق،اصولرائف،توفیق،ناجي،معال،٢



١٤
ل الفصل األوَّ

:FIFOالً الً صادر أوّ طریقة الوارد أوّ -
مضافاً السائدة آنذاكسعار باألماً ة مقوّ ل المدّ أوّ مخزون ساس أتكلفة البضاعة المباعة على یتم تحدید

ة ا مخزون آخر المدّ أمّ ،ةمة بأسعار مختلفة خالل المدّ ة مقوّ تكلفة المشتریات خالل المدّ إلیھ جزء من 

)١(.أحدث المشتریاتأسعار ھ یقوم على أساس فإنّ 

مقارنة مع األسعار بالة بأسعار منخفضة ل المدّ یظھر مخزون أوّ ارتفاع مستوى األسعارفتراتوفي 

ارتفاع المستوى ة في ظلّ التكلفة التاریخیّ بااللتزاموبالتالي فإنّ ،المالیةالبیانات السائدة بتاریخ إعداد 

.ة بتاریخ إعداد البیانات المالیةمن قیمتھ الحقیقیّ ة بأقلّ ل المدّ العام لألسعار یظھر مخزون أوّ 

مطروحاً منھا ةخالل المدّ اتا القسم اآلخر من تكلفة البضاعة المباعة وھو عبارة عن المشتریأمّ 

مقومة ما یجعلھا وھوتقویم المشتریات باألسعار السائدة خالل العام حیث یتمّ ،آخر المدةمخزون 

ة فیتم تقویمھ أما مخزون آخر المدّ ،في نھایة العاماألسعار السائدةاً بالمقارنة مع منخفضة نسبیّ بأسعار 

.ت ومخزون أول المدةوتظھر قیمتھ مرتفعة بالمقارنة مع المشتریاباألسعار السائدة في نھایة العام

ارتفاع المستوى العام في ظلّ ) FIFO(الً الً صادر أوّ تطبیق طریقة الوارد أوّ یرى الباحث أنّ 

یظھر تكلفة البضاعة المباعة بأقل من قیمتھا ،التكلفة التاریخیةمدخلتطبیق بااللتزاملألسعار ومع 

األسعار متوسط ة والجزء األخر بل المدّ الحقیقیة وذلك بسبب تقویم جزء منھا باألسعار السائدة أوّ 

ولدى مقارنة إیرادات المبیعات بأسعار مرتفعة مع تكلفة البضاعة المباعة بأسعار ،السائدة خالل العام

وھو من ،ن قیمتھ الحقیقیةعم رقم مجمل الربح ارتفاع المستوى العام لألسعار یضخّ نجد أنّ ،منخفضة

سب المالیة مثل معدل دوران المخزون ونسبة ھامش الربح ر على احتساب بعض النشأنھ أن یؤثّ 

.ةلدى اتخاذھم القرارات االقتصادیّ المستثمرین تضلیلوبالتالي 

:حرجّ ط المطریقة المتوسّ -
وبالتالي ،اً مع المشتریاتة یندمج كلیّ ل المدّ مخزون أوّ تقوم ھذه الطریقة على افتراض ضمني ھو أنّ 

وفي ظل ،تكلفةالط تقویمھما على أساس متوسّ ومخزون آخر المدة یتمّ تكلفة البضاعة المباعة فإنّ 

ط تبنى على أساس متوسّ ل المدةالبضاعة المباعة وتكلفة مخزون أوّ تكلفة ألسعار فأنّ امستوى ارتفاع 

.مستویات األسعار السائدة خالل السنة

آثاریخفف من ألسعارمستوى اط المرجح في ظل ارتفاع تطبیق طریقة المتوسّ ویرى الباحث أنّ 

مال بشكل ي ھذه اآلثارأنھ ال یلغإّال ل الربح موبالتالي على مجعلى تكلفة البضاعة المباعة تضخُّ

أعلى من متوسط مستویات ةالمدّ المستوى العام لألسعار في آخر من المعروف أنّ ھ وذلك ألنّ ،نھائي

.المدةخالل السائدة األسعار 
٣٩٣، ص٢٠٠٤االقتصاد،كلیةدمشق،جامعةمنشوراتالمحاسبة،نظریةمأمون،حمدان،.دوحسین،القاضي،١



١٥
ل الفصل األوَّ

:طویلة األجلالف استھالك األصول مصاریف التشغیل بخ: ثالثاً 
،ة ومصاریف البیع والتوزیعة والعمومیّ المصاریف اإلداریّ : وتقسم ھذه المصاریف عادة إلى قسمین

كما ،ة العامةاإلداریّ أنشطتھاة المصاریف التي تنفقھا المنشأة على ة والعمومیّ تشمل المصاریف اإلداریّ 

باني ومصاریف التأمین المرتبطة بمراكز الخدمات تشمل رواتب موظفي اإلدارة وإیجارات الم

ا مصاریف البیع والتوزیع فتشمل كل المصاریف المرتبطة بمراكز الخدمات أمّ ،اإلداریة في المنشأة

التسویقیة مثل مصاریف الدعایة واإلعالن ورواتب وعموالت موظفي المبیعات وغیرھا من 

.المصاریف المتعلقة بعملیات البیع والتوزیع

ارتفاع المستوى العام لألسعار تظھر ھذه المجموعة المصاریف في السنة التي یحدث فیھا وفي ظلّ 

نتائج التحلیل ، وبالتالي التأثیر على ا یماثلھا في السنوات السابقةمّ رتفاع مستوى األسعار بما یزید عا

.المالي الذي یستخدم أسلوب المقارنات كأساس لتقییم أداء الشركات

:طویلة األجلمصاریف استھالك األصول :رابعاً 
بالمبلغ النقدي المتفق علیھ أو بالقیمة األجلطویلةاألصولة تسجیل التكلفة التاریخیّ دخلیقتضي م

للحصول على تلك األصول وذلك بتاریخ حدوث المعاملة دون الذي تم التخلي عنھالعادلة للمقابل 

للنقود فیما بعد وذلك ة ممكن أن تطرأ على القوة الشرائیّ رات التي من الالتغیّ أثر األخذ باالعتبار 

.استناداً إلى فرض ثبات وحدة النقد

التكلفة التاریخیة في تقویم األصول طویلة األجل والمحاسبة عن االستھالك الخاص دخلمتطبیقإنّ 

ا أمّ . بتة نسبیاً بھا یحقق النتائج المرجوة في ظل االستقرار االقتصادي حیث تبقى مستویات األسعار ثا

مفي ظروف ال ة في التكلفة التاریخیّ دخلماعتماد االقتصادي حیث ترتفع مستویات األسعار فإنّ تضخُّ

یؤدي إلى نتائج خطیرة حیث تظھر تلك األصول بما المحاسبة عن األصول طویلة األجل واستھالكھا 

لة كلما ألصول وقیمتھا المسجّ التلكة ویزداد ھذا الفرق بین القیمة الحقیقیةیقل عن قیمتھا الحقیقیّ 

مازداد معدل ال ،اً ى تاریخ بیعھ أو استھالكھ كلیّ وحتّ ل األصبدایة اقتناءذمنوكلما زادت الفترة ،تضخُّ

مما الحقیقیة بأقل من قیمتھافي قائمة الدخل مما ینعكس بدوره على مصاریف االستھالك حیث تظھر 

.یؤدي إلى زیادة صافي الربح

التكلفة التاریخیة في ظل دخلأن االلتزام بمنجدفي الصفحات السابقة مناقشتھتل ما تممن خال

االرتفاع في المستوى العام لألسعار یؤدي إلى تشویھ الدخل واإلفصاح عنھ في البیانات المالیة بصورة 

قدیمة مقارنة إیرادات بأسعار حدیثة مرتفعة نسبیاً مع مصاریف بأسعاربسببوذلك فیھامبالغ

على احتساب النسب الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة كما یؤثرعلى روھو ما یؤثّ منخفضة
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وكذلك ،على قرارات المستخدمین المختلفین للبیانات المالیةالتأثیرة المتعلقة بالربحیة وبالتاليالمالیّ 

األصول طویلة األجلوزون ناتجة عن تقویم المخیحتوى على ارباح رأسمالیة صافي الدخلأنّ نجد

.إعداد البیانات المالیةبأسعار تقل عن مستویات األسعار السائدة بتاریخ 

ماإلضافیة الناتجة عن الرباح تحقیق ھذه األن یرى الباحث أ رباح إضافیة لألیؤدي إلى توزیعات تضخُّ

الشركاتتجد وھكذا ،شركةكما یؤدي إلى دفع المزید من ضرائب الدخل تطرح على رأس مال ال

األمرتھااستمراریعلى النھایةفي یؤثر وھو ما اإلنتاجیةنفسھا غیر قادرة على المحافظة على طاقتھا 

تتناسب مع فترات االرتفاع في بحیثلتكلفة التاریخیةالمدخلالبحث عن بدائل ضرورةالذي یستدعي

وفقاً ة ویجعل البیانات المالیة المعدّ الشركاتطالما أنھ أصبح مدمراً لمستقبل المستوى العام لألسعار

.ال تمثل الواقع االقتصاديالمدخلھذا ل
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المبحث الثاني
أثر ارتفاع المستوى العام لألسعار على قائمة المركز المالي

:قائمة المركز الماليتعریف 
الزاویة التي ینظر إلى ھذه باختالفةالمحاسبییاتتختلف تعریفات قائمة المركز المالي في األدب

.القائمة من خاللھا

وااللتزامات القانونیة شركةھا تمثل ممتلكات الة على أنّ ف قائمة المركز المالي من الزاویة القانونیّ فتعرّ 

.الشركةعلى ھذه 

حصیلة األرصدة لمجموعة من الحسابات المسجلة ھا ف من الزاویة المحاسبیة التقلیدیة على أنّ تعرّ كما 

تر الحسابات التي الزالت مفتوحة بدفأو أنھا ملخص مبوب ألرصدة ،دفتریاً على أساس القید المزدوج

ولكنھا تحوي ،وذلك بعد ترحیل أرصدة الحسابات االسمیة إلى حساب األرباح والخسائر،األستاذ

.رصید ھذا الحساب

ل موارد اقتصادیة موضوعة تمثّ ھا توازن ألصول معینة على أنّ ف فتعرّ الزاویة االقتصادیة ا منأمّ 

)١(.تمویل ھذه األصولمصادروخصوم تمثل ،نةمعیّ شركةف تحت تصرّ 

معینة لشركةةكیّ الملعرض األصول وااللتزامات وحقوق یتقریر مالي"ھاعلى أنّ )Kieso(ھاویعرف

في موارد تقدم ھذه القائمة المالیة معلومات عن طبیعة ومبالغ االستثماراتحیث ،تاریخ محددب

لذلك فھي تساعد على ،في صافي تلك المواردالمساھمینوحقوق ،وااللتزامات تجاه الدائنین،شركةال

)٢(. "التدفقات تلك بالمتعلقةوالشكوك التدفقات النقدیة المستقبلیةالتنبؤ بمبالغ وتوقیت 

،نةمعیّ لشركةة قتصادیّ وصف الحالة االإلىكفكرة تھدفتمییز بین قائمة المركز الماليالویمكننا

بحسب مدى تأثرھا التي قد تبتعد عن الواقعوة من قبل معظم الشركاتالمعدّ وبین قائمة المركز المالي 

بنودھا بتغیرات القوة الشرائیة لوحدة النقد المستخدمة في قیاس فضالً عن تأثرّ ،بالتقدیرات الشخصیة

)٣(.ھذه القائمة

على ملحوظةّ ریخیة في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار یترك آثاراً التكلفة التامدخل إن تطبیق 

على قائمة ارتفاع مستوى األسعاروللتعرف على مدى تأثیر ،العناصر المكونة لقائمة المركز المالي

)٤(.المركز المالي ال بد من التمییز بین البنود النقدیة والبنود غیر النقدیة لھذه القائمة

٢٨٨ص،مرجع سابق ذكرهمأمون،ان،حمد.دوحسین،القاضي،١
2 Kieso ،Donald ،et al ،Intermediate Accounting ، ،2012.P214

٢٨٩ص،مرجع سابق ذكرهمأمون،حمدان،.دوحسین،القاضي،٣
٢٠١٢ردن،األعمان،المالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرالقانونیین،للمحاسبینالعربيالمجمعجمعیة٤
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:ود النقدیةمجموعة البن-أ
فيوویلزبإنجلتراوالمراجعینالمحاسبینمجمعنعالمتفرعةالمحاسبیةالمعاییروضعلجنةعرفت

عقدفيثابتةبقیمةدتحدّ التيااللتزاماتأواألصولبأنھاالنقدیةالبنودالسابعتقریرمن ال٢٨الفقرة

الشرائیةالقوةفيالتغیرعنالنظربغضالنقدیةالوحداتمنمحدد عددصورةفي،أساسينظامأو

)١(.الوحداتلھذه

ة النقدیوتحتوى األصول النقدیة على. وااللتزامات النقدیةعلى األصول النقدیة مل ھذه المجموعةتوتش

مثل في حقوق تعاقدیة للمنشأة على أطراف خارجیة والذمم المدینة والتي ت،في الصندوق والمصارف

إضافة إلى االستثمارات في األوراق المالیة التي یتم االحتفاظ بھا حتى ،القبضبما فیھا قیمة أوراق

)٢(.مثل السنداتتاریخ االستحقاق

وحساب الذمم الدائنة وأوراق الدفع والسندات والقروض طویلة األجلفتتضمنااللتزامات النقدیة أما

.إضافة إلى المصاریف المستحقة،)السحب على المكشوف(المصرف

،تتمیز البنود النقدیة سواء كانت أصول أو التزامات بعدم تغیر قیمتھا بتغیر القوة الشرائیة لوحدة النقد

فخسائر القوة الشرائیة تترتب على حیازة ،في القوة الشرائیةاً خسائروأاً أرباحإال أنھ یترتب علیھا 

م على أساس ن تلك البنود تقوّ ألك ذلو،ارتفاع المستوى العام لألسعارخالل فتراتاألصول النقدیة 

والسبب في ذلك ھو أن من وحدات النقد تتناقص قیمتھا أو قوتھا الشرائیة مع مرور الزمن محددعدد 

القدر نفسھ من عدد وحدات النقد یصبح عاجزاً عن شراء نفس الكمیة من السلع والخدمات الذي كان 

لزبائنھا في بدایة العام بمبلغ باعت بضاعة على الحسابالشركاتفلو أن إحدى .یشتریھا سابقاً 

،%٥٠بمعدلوحدة نقدیة وتم التسدید بعد ثالثة اشھر حیث ارتفع المستوى العام لألسعار ٢٤٠,٠٠٠

بتاریخ استالم النقدیة لم تعد قادرة على شراء نفس الكمیة من المخزون التي كانت شركةوبذلك فإن ال

بیع بسبب ارتفاع مستوى األسعار وانخفاض القوة الشرائیة الذي تم فیھ الخ تاریالتستطیع شرائھا ب

وحدة نقدیة ٣٦٠,٠٠٠یعادل قد أصبح بتاریخ البیع وحدة نقدیة ٢٤٠,٠٠٠أي أن مبلغ ،لوحدة النقد

تكون قد ھابالتالي فإنووحدة نقدیة ٢٤٠,٠٠٠مبلغلم تستلم إالشركةوأن البتاریخ تحصیل النقدیة 

نتیجة لبیعھا بضاعة على الحساب ،وحدة نقدیة١٢٠,٠٠٠سارة في القوة الشرائیة مقدارھا حققت خ

تخفیض حجم األصول النقدیة في حالة ارتفاع البد منلذلك . في فترة تتسم بارتفاع مستوى األسعار

.من أجل تجنب وقوع خسائر كبیرة في القوة الشرائیة،المستوى العام لألسعار

-االسالمیةالجامعة،)تطبیقیةدراسة(الفلسطینیةاالقتصادیةالوحداتفيالمحاسبياإلفصاحعلىالتضخمأثر"فوزيمدحتوادي،علیان١
.١٢٥ص٢٠٠٦ماجستیر،رسالةالتجارة،كلیةغزة،

١٧٦ص،٢٠٠٨،والسویطيمطر٢
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تحقیق ینجم عنھافي ظل ارتفاع مستوى األسعار حیازة االلتزامات النقدیة ى فإنومن ناحیة أخر

ستكون ملزمة بسداد عدد محدد من وحدات النقد ذات شركةوذلك ألن ال،شرائیةالقوة في المكاسب

أي أنھ بتاریخ استحقاق االلتزامات النقدیة سیتم تسدید قوة ،قوة شرائیة متناقصة مع مرور الزمن

بشراء الشركاتدى حإفإذا قامت ،ة اقل من تلك التي كانت سائدة في تاریخ نشوء االلتزامشرائی

،یوم٦٠وحدة نقدیة على أن یتم سداد كامل المبلغ بعد ٣٢٠,٠٠٠بضاعة على الحساب بمبلغ 

وحدة ٣٢٠,٠٠٠وبالتالي فإن قیمة % ٢٥وبتاریخ االستحقاق ارتفع المستوى العام لألسعار بمعدل 

ملزمة الشركةوأن ،وحدة نقدیة بتاریخ االستحقاق٤٠٠,٠٠٠بتاریخ الشراء قد أصبحت تعادل نقدیة

في القوة الشرائیة مكاسبتكون قد حققت الشركةفإن وحدة نقدیة وبالتالي٣٢٠,٠٠٠فقط بدفع مبلغ 

.وحدة نقدیة نتیجة الرتفاع مستوى األسعار٨٠,٠٠٠مقدارھا 

:مجموعة البنود غیر النقدیة-ب
قیمة الذات األصول وااللتزامات وحقوق الملكیةھا مجموعة من ف البنود غیر النقدیة على أنّ تعرّ 

من وحدات ثابتبحیث ال یمكن التعبیر عنھا بعدد ،مستوى األسعارفي رات تغیّ الرة مع متغیّ السوقیة ال

.النقد

جمیع عناصر حقوق لنقدیة واألصول غیر النقدیة وااللتزامات غیر اتشتمل البنود غیر النقدیة على و

)١(.ةالملكیة باستثناء األسھم الممتاز

ال تمثل الحق في استالم األسعار ومستوى بتغیر ھاقیمتتغیرھي األصول التيفاألصول غیر النقدیة

.تتغیر أسعارھا بتغیر مستویات األسعارخدماتعدد معین من وحدات النقد وإنما استالم سلع أو 

واألصول غیر الملموسةالممتلكات والمصانع والمعداتعناصر على النقدیةغیر األصول تحتوي

ً المصاریفیضاً أوالمخزون السلعي بكافة مراحلھ واالستثمارات في األسھم كما تشمل  المدفوعة مقدما

.والنقدیة بالعمالت األجنبیة

ر مستویات ر قیمتھا بتغیّ تتغیّ لمنافع اقتصادیة تضحیات مستقبلیةفھي ا االلتزامات غیر النقدیة أمّ 

بسداد عدد وال تمثل التزاماً ،متغیرة القیمةبتقدیم سلع أو خدماتشركةالاً من قبلتعھدعتبراألسعار وت

لة اإلیرادات المحصااللتزامات غیر النقدیة على تشتملو.محدد من وحدات النقد بتاریخ االستحقاق

.جنبیةاألعمالت الوالذمم الدائنة والقروض ب،مقدماً 

١٧٦ص،٢٠٠٨،والسویطيمطر١
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:أثر ارتفاع المستوى العام لألسعار على األصول غیر النقدیة: أوالً 

:الممتلكات والمصانع والمعدات- ١
ألغراض االستخدامیتم االحتفاظ بھا،ملموسةأصولھا ف الممتلكات والمصانع والمعدات على أنّ تعرّ 

أن یتم المتوقعمنو،داریةإلاألغراضلأوللغیرلإلیجارأوالخدماتالسلع أو تقدیمإنتاجفي

)١(.واحدةمالیةفترةمنألكثراالستفادة منھا

االعتراف ببنود الممتلكات والمصانع والمعدات في البیانات المالیة إذا كان من المتوقع أن ینتج عن یتمّ 

البنود بطریقة لقیاس تكلفة ھذهةإمكانیّ البنود تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة وأن تكون ھناك تلكحیازة 

مع أطراف فعلیةعملیة تبادل من خاللد تكلفة الحصول على ھذه البنود حیث تتحدّ ،موثوق بھا

تتكون من ثمن شراء ویتم قیاس الممتلكات والمصانع والمعدات وفقاً للتكلفة التاریخیة التي،خارجیة

وضرائب المشتریات غیر ،ة على الواردات في حال االستیرادالرسوم الجمركیّ األصل بما في ذلك

لیصبح شركةلھا الومصاریف التأمین أثناء النقل إضافة إلى التكالیف المباشرة التي تتحمّ ،المستردة

.األصل جاھزاً لالستخدام المحدد لھ

في فترات ارتفاع ة التاریخیّ التكلفةمدخل وفقاً لالممتلكات والمصانع والمعدات المحاسبة عنإنّ 

حیث ،ؤدي إلى آثار خطیرة على ھذه البنود وعلى البنود األخرى المرتبطة بھااألسعار یمستوى

تبتعد كثیراً بتكلفةتظھر الممتلكات والمصانع والمعدات وبخاصة تلك المقتناة منذ فترة زمنیة طویلة 

عن قیمتھا الحقیقیة وذلك بسبب مرور زمن طویل على اقتنائھا وارتفاع مستوى األسعار خالل ذلك 

)٢(.نالزم

اإلفصاح عن بنود الممتلكات والمصانع والمعدات في قائمة المركز المالي بتكلفتھا یرى الباحث أنّ 

على ة التي تختلف عن قیمتھا الجاریة في فترات ارتفاع مستوى األسعار سیؤثر بدوره التاریخیّ 

ھاغراض استبدالالتي یتم اقتطاعھا سنویاً ألاالستھالكومخصصاتالبنودتلك ف استھالك اریمص

بأقل من في قائمة الدخل التشغیلمما یؤدي إلى ظھور مصاریف،اإلنتاجیةوالمحافظة على الطاقة 

مخصصات االستھالك التي یتم أنَّ كما ،قیاس الدخلالتأثیر بشكل سلبي علىقیمتھا الحقیقیة وبالتالي 

ا یؤثر في النھایة على ممّ ،متھا الحقیقیةبأقل من قیسوف تظھرةالتكلفة التاریخیّ مدخلوفقاً لاحتسابھا 

.تضمن لھا استمرارھا في ممارسة أنشطتھاجدیدةبأصول تلك األصولاستبدال على شركةقدرة ال

٢٠١٢األردن،عمان،المالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرالقانونیین،للمحاسبینبيالعرالمجمعجمعیة١
٦٢ص،٢٠٠٥األردن،عمان،زھران،داروالتطبیق،النظریةبینالتضخممحاسبةجاید،سعودمشكور،٢



٢١
ل الفصل األوَّ

:المخزون- ٢
التي یتم االحتفاظ بھا لغایات البیع ألصول المتداولة لیعتبر المخزون السلعي أحد العناصر الرئیسیة 

)١(.لغرض البیعسلع الأو من أجل استخدامھ أو استھالكھ في إنتاج ،وعمشرفي سیاق النشاط العادي لل

وتشمل تكالیف المخزون سعر ،یتم تقییم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل

شراء المخزون ورسوم االستیراد والضرائب األخرى غیر المستردة ومصاریف النقل والمناولة 

مخزون أثناء النقل إضافة إلى تكالیف التحویل والمصاریف األخرى التي تتحملھا والتأمین على ال

.في سبیل إحضار المخزون ووضعھ في مكانھ وحالتھ المالئمینشركةال

مفترات الوفي  ویتوقف آثاره السلبیة على المخزون رتفاع المستوى العام لألسعار الحیث یكونتضخُّ

مأثر ال مي على عدة عوامل مثل معدل العلى المخزون السلعتضخُّ وسرعة دوران المخزون تضخُّ

كما ھ كلما ازدادت سرعة دوران المخزونحیث أنّ ،شركةبعة من قبل الوطریقة صرف المخزون المتّ 

وبالتالي لاالحتفاظ بالمخزون أقخاللھا تصبح المدة التي یتمّ ھو الحال في صناعات السلع االستھالكیة

سرعة السلع المعمرة فتمیلا في صناعات أمّ ،طفیفةالمخزون عنصرعلى متضخُّ تكون تأثیرات ال

ر تعرضاً مما یجعلھ أكث، مدة االحتفاظ بالمخزونترتفعاالنخفاض وبالتالي إلى دوران المخزون 

)٢(.إلى حد كبیرویظھر في البیانات المالیة بقیمة مخالفة للواقع،األسعارلتأثیرات ارتفاع مستوى

یظھر ) Fifo(الً  الً صادر أوّ یتعلق بطرق صرف المخزون فأنھ وفقاً لطریقة الوارد أوّ أما فیما

تأثیر ارتفاع المستوى العام فإنّ المشتریات وبالتاليأسعارماً بأحدث البیانات المالیة مقوّ المخزون في

یتم تقویم مخزون ھ ق طریقة المتوسط المرجح فإنّ تطبّ شركةا إذا كانت الأمّ ،لألسعار یكون محدوداً 

یكون مقوماً في أي أنھ المشتریات خالل المدةل المدة وآخر المدة بناء على متوسط أسعار مخزون أوّ 

مظل ال المخزون یظھر وبالتالي فإنّ ،بأسعار تقل عن مستویات األسعار السائدة في نھایة العامتضخُّ

.السائدة في السوقعن قیمتھ بمبلغ یقلالمالیة في البیانات

منالتاریخیةالتكلفةمدخلباالستناد إلى المالیةالبیاناتفيالمخزونقیمةتسجیلإنیرى الباحث 

سلبیةآثارإلىيیؤدّ ماوھوالحقیقیة،قیمتھفي قائمة المركز المالي بما یقلالمخزونظھریُ أنشأنھ

لدیھاكانتالتيالمخزونمنالكمیةنفسشراءعلىقادرةغیرنفسھااإلدارةتجدحیث،شركةالعلى

میم المخزون بقیمتھ الجاریة في فترات الو، لذلك البد من تقالمدةبدایةفي األمر الذي یمكن تضخُّ

.أداء أنشطتھا المختلفةمن إعادة شراء نفس الكمیة من المخزون واالستمرار في الشركات

٢٣٧ص،٢٠٠٨االقتصاد،كلیةق،دمشجامعةمنشوراتومعاییرھا،الدولیةالمحاسبةمأمون،حمدان،.دوحسین،القاضي،١
٢٤١ص،٢٠٠٢مصر،القاھرة،الثاني،الجزءالمحاسبة،معاییرموسوعةالعال،عبدطارقحماد،٢



٢٢
ل الفصل األوَّ

:الملموسةغیر األصول - ٣
المادي ویتمّ للوجودتفتقر قابلة للتحدید ھا أصول غیر نقدیة ف األصول غیر الملموسة على أنّ عرَّ ت

أو ألطراف أخرىالسلع أو تقدیم الخدمات أو تأجیرھا إنتاجاالحتفاظ بھا لغرض استخدامھا في 

)١(.لألغراض اإلداریة

الشھرة وبراءة اإلختراع وحقوق النشر فضالً عن ھذه المجموعة من األصولومن األمثلة على

تعتبر أن یعمل بدونھا حیث الكمبیوتر ال یمكن لجھاز التي تشغیل الباستثناء أنظمة الكمبیوتربرامج 

. جھازالجزءاً من تكلفة 

باألصل غیر الخاصالشراءسعربالتكلفة التي تشتمل على مبدئیاً األصول غیر الملموسةقیاس یتمّ 

الحسوماتاقتطاعبعدستردةالمغیرالشراءوضرائباالستیرادرسومذلكفيبماالملموس

.المقصودالستخدامھاألصلإلعدادمباشرةمنسوبةتكلفةأیةإضافة إلى ،التجاریة

في فترات على أساس تكلفتھا التاریخیةاألصول غیر الملموسةبتقییمشركةاستمرت الماوإذا

مال بتاریخ إعداد ئدة في السوق من قیمتھا الساتظھر في قائمة المركز المالي بأقلّ سوف ھا فإنّ ،تضخُّ

،ھذه األصول إذ تظھر منخفضة في قائمة الدخلإطفاءوھو ما ینعكس على مصاریف البیانات المالیة 

وتآكل رأسمال وتوزیع جزء منھا على المساھمینإضافیةي في النھایة إلى تحقیق أرباح وھو ما یؤدّ 

وسة جدیدة تضمن لھا االستمرار في على شراء أصول غیر ملمشركةعدم قدرة الومن ثم شركةال

.نشاطھا االقتصادي

الشركاتھ من الضروري في فترات ارتفاع المستوى العام لألسعار أن تقوم لذلك یرى الباحث أنّ 

ن لھا بتبني نموذج إعادة التقییم وتسجیل األصول غیر الملموسة بقیمتھا العادلة األمر الذي یضم

.االستمرار في أداء أنشطتھا االقتصادیةواإلنتاجیةالمحافظة على طاقتھا 

:المصاریف المدفوعة مقدماً - ٤
كأصولوتسجیلھاألطراف خارجیةدفعھاتمیمبالغ نقدیةمصاریف المدفوعة مقدماً على أنھاتعرف ال

)٢(.استھالكھاأواستخدامھایتمأنقبلالماليالمركزقائمةفي

وتمثل ،التأمینأقساطالمدفوع مقدماً وجار یاإلالمصاریف المدفوعة مقدماً ومن األمثلة على 

وال تمثل حقاً في استالم عدد محدد من ،المصاریف المدفوعة مقدماً حقاً لتلقي خدمة في المستقبل

٢١٥ص،٢٠٠٨االقتصاد،كلیةدمشق،جامعةمنشوراتومعاییرھا،الدولیةالمحاسبةمأمون،حمدان،.دوحسین،القاضي،١
2 Kieso ،Donald ،et al ،Intermediate Accounting ، ،2012.P101



٢٣
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ر نتیجة التغیر في مستویات األسعار السوقیة لتلك الخدمات قد تتغیّ فضالً عن أنّ ،وحدات النقد

)١(.األسعار

مفي فترات الو بینما تظھر المصاریف المدفوعة مقدماً ترتفع القیمة السوقیة لھذه الخدمات سوف تضخُّ

.أي بعدد ثابت من وحدات النقد بتاریخ الدفعفي قائمة المركز المالي بتكلفتھا التاریخیة 

التكلفة التاریخیة سوف یؤدي إن المحاسبة عن المصاریف المدفوعة مقدماً وفقاً لمدخلویرى الباحث 

ختلف عن قیمتھا الحقیقیة، كما أنھ عند استھالكھا أو یبمبلغفي قائمة المركز المالي ارھاإظھإلى 

في الفترة الالحقة، سوف یؤدي ذلك إلى االعتراف بالمصروف بأقل من قیمتھ اإلنتاجاستخدامھا في 

.الحقیقیة وبالتالي التأثیر على القیاس المالئم للدخل

:االلتزامات غیر النقدیةام لألسعار على أثر ارتفاع المستوى الع: ثانیاً 

:صلة مقدماً اإلیرادات المحّ 
وھي عبارة عن مبالغ ،ةااللتزامات غیر النقدیّ عنتعد اإلیرادات المحصلة مقدماً من أبرز األمثلة 

یتم مقابل االلتزام بتقدیم خدمات أو تورید بضائع في المستقبل و،من العمالءنقدیة تم تحصیلھا 

.كالتزامات في قائمة المركز المالي قبل أن یتحقق اإلیرادتسجیلھا 

محددفي المستقبل ولیس التزاماً بدفع عدد ات أو تقدیم سلعوبما أن ھذه البنود تمثل التزاماً بأداء خدم

مأسعار ھذه السلع أو الخدمات سوف ترتفع في فترات الوباعتبار أنّ ،من وحدات النقد وبالتالي تضخُّ

.ةسوف تختلف عن المبلغ المسجل كالتزام في البیانات المالیّ الحقیقیة ا قیمتھفإنّ 

ظھر یُ ة سوف التاریخیّ التكلفة وفقاً لمدخلماً المحاسبة عن اإلیرادات المحصلة مقدّ یرى الباحث أنّ 

االلتزامات في قائمة المركز المالي بما یقل عن قیمتھا الحقیقیة، كما أنھ عندما یتم تقدیم الخدمات

ویتحقق اإلیراد في الفترة الالحقة سوف یظھر ذلك اإلیراد الناتج عن تقدیم الخدمات بأقل من قیمة تلك 

.عند تحققھلدخل المالئم لقیاسالالخدمات مما یؤثر بدوره على 

:القروض بالعمالت األجنبیة
ل فترات ارتفاع تعتبر القروض بالعمالت األجنبیة ذات أثر سلبي كبیر على الوحدات االقتصادیة خال

ة للعملة المستخدمة في إعداد المستوى العام لألسعار وما یرافقھا من انخفاض في القوة الشرائیّ 

ة القرض ما كان معدل ارتفاع مستوى األسعار أعلى وكلما كانت مدّ ة، یزداد ھذا األثر كلّ التقاریر المالیّ 

.أطول

٤٠٥ص،٢٠٠٤المحاسبة،نظریةمأمون،حمدان،.دوحسین،القاضي،١
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الصرفسعرباستخدامالتقریربعملةالقرضتسجیلیتماألجنبیةبالعملةالقرضعلىالحصوللدى

بسدادملزمةستكونشركةالأنإّال ،القرضعلىالحصولبتاریخالتقریروعملةالقرضعملةبین

تقومأنعلیھایتعینفترةكلنھایةفيلذلك،)القرضعملة(األجنبیةةلعمالأساسعلىالقرض

الفرقازدادكلماتزدادكبیرةلخسائریعرضھاالذيمراألاإلقفال،ألسعاروفقاً القرضمبلغبتعدیل

.اإلقفالوسعرالقرضعلىالحصولبتاریخالصرفسعربین

٣٠التي حصلت على قرض طویل األجل بمبلغ في سوریة شركة اسمنت البادیة حدث فيوھذا ما 

٤٧.٤٥(یخ حیث كان سعر الصرف السائد بذلك التار٢٠١١-٦-٣٠ملیون دوالر أمریكي بتاریخ 

وحتى نھایة فترة تاریخ الحصول على القرض، وخالل الفترة الواقعة بین )للدوالر الواحدلیرة سوریة

ارتفع سعر الصرف بین الدوالر واللیرة السوریة بشكل كبیر لیصل ٢٠١٣إعداد التقاریر المالیة لعام 

یرة في القوة الشرائیة حیث جعل الشركة تحقق خسائر كبلیرة لكل دوالر، األمر الذي ١٤٤.٧٧إلى 

من خسارة السنة، في حین بلغت % ٨٥وھي تمثل ما یزید عن ) س.ل٣,٦٨١,٩٤٢,١٤٩(بلغت 

من رأس % ٥٠أي ما یزید عن ) س.ل٦,١١١,٨٢٧,٢١٩(٢٠١٣- ١٢-٣١الخسائر المتراكمة حتى 

.الشركةتصفیةأوالمالرأستخفیضأوالخسارةتغطیةاألمر الذي یستدعي المال،

مونتیجة لل وخاصةالفعلیة،االقتصادیةالقیمتعكساللشركة اسمنت البادیةالمالیةالبیاناتإنفتضخُّ

ناتجةالتزاماتیقابلھاوالتيالتاریخیةبالتكلفةتظھرالتياألجلطویلةاألصولبعناصریتعلقفیما

علىسلباً أثرتصرفأسعاراتفروقعنھانتجوالتياألجنبیةبالعمالتالتمویلعنكلیاً أوجزئیاً 

.المساھمینوحقوقوالخسائراألرباح

ن، یإعادة تقییم األصول وفقاً لمعیاري المحاسبة الدولیین السادس عشر والثامن والثالثیرى الباحث أنّ 

ف على حقوق المساھمین، ففي حین تؤدي خسائر ف من حدة آثار فروقات أسعار الصرقد تخف

فإن فائض إعادة التقییم الناتج عن إعادة تقییم لى تخفیض حقوق المساھمین فروقات أسعار الصرف إ

تعكس، وھو ما یؤدي إلى عرض البیانات المالیة بحیث المساھمیناألصول یؤدي إلى زیادة حقوق 

.الواقع االقتصادي للشركة بشكل أفضل
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ثالثالمبحث ال
البیانات المالیةدميمستخأثر ارتفاع المستوى العام لألسعار على قرارات 

المطلب األول
ستوى األسعار على قرارات اإلدارةأثر ارتفاع م

غالباً ما تواجھ اإلدارة ،شركةتعتبر عملیة اتخاذ القرارات أحد أھم الوظائف التي تقوم بھا إدارة ال

یة اتخاذ القرار عملأنّ و. مواقف وحاالت تتطلب اتخاذ القرار واالختیار بین العدید من البدائل المتاحة

تتطلب معلومات مالئمة تستطیع اإلدارة من خاللھا تقییم البدائل المتاحة وتحدید التكالیف واإلیرادات 

.وطرق التمویل والنتائج المترتبة على كل منھا

ي إلى تحدید الھدف الذي تسعى وھو ما یؤدّ ،لمشكلة الواجب حلھااتبدأ عملیة اتخاذ القرار بتحدید 

)١(.األمثلومن ثم تحدید البدائل الممكنة والمفاضلة بین ھذه البدائل واختیار البدیل ،تحقیقھإلىشركةال

ففي،ومما ال شك فیھ أن ھناك عالقة وثیقة الصلة بین المعلومات المحاسبیة وعملیة اتخاذ القرار

اعداد تلك بسببمضللةمالیةبیاناتعناإلفصاحمنیرافقھاومااألسعارمستوىارتفاعفترات

وھذا ،المالیةالبیاناتبھذهقراراتھافيتتأثرشركةفإن إدارة ال،التاریخیةالتكلفةمدخل لوفقاً البیانات

ومن شركةما یجعل اإلدارة تواجھ العدید من الصعوبات لدى اتخاذھا القرارات المتعلقة بسیر عمل ال

:القراراتأھم ھذه 

:اتقرارات تسعیر المنتج- ١
یتوفرلنجداً مرتفعالسعركانفإذا،اإلدارةتتخذھاالتيالقراراتأھممنالمنتجاترتسعییعتبر

یمكنمماأقلاً ارباحعنھسینتج،جداً منخفضاالسعركانوإن. المنتجاتلتصریفالكافيالطلب

)٢(. تحقیقھ

التكالیفبعناصرلفةالتكھذهتحمیلیتمحیثالمنتجذلكتكلفةاحتسابمنبدالمنتحأيتسعیرعند

بما فیھا مصاریف غیر مباشرة صناعیةتكالیفووأجورأولیةموادمنأنواعھااختالفعلى

الربحھامش إضافةثمومنللمنتجالفعلیةالتكلفةإلىصلتوللوذلكاستھالك األصول اإلنتاجیة 

)٣(.منتجبیعسعرإلىللوصولالتكلفةإلىالمستھدف

٢٠٠٩االقتصاد،كلیةدمشق،جامعةمنشوراتاإلداریة،المحاسبةوآخرون،صافي،فلوح،١
2 Weetman, Pauline, Management Accounting, Second edition, Pearson Education Limited, 2010, 243

١٣٩صذكره، سابقمرجع،٢٠٠٦،مدحت فوزيعلیان وادي،٣
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تكونلنوبالتالي،مختلفةزمنیةفتراتفيتكالیفالجمعیتماألسعارمستوىتفاعارأثرتجاھلفعند

اإلنتاجیةاستھالك األصول أقساطبجزء منكما أنھ یتم تحمیل تكلفة المنتج .الشرائیةالقوةبنفس

أن ھذه األصول تتأثر بارتفاع مستوى األسعار أكثر من غیرھا نظراً لطولوكما وجدناطویلة األجل 

فعالً علیھ تظھر بأقل مما ھيحیث بتكلفة المنتج احتسابعلىبدورهمما ینعكس ،بھااالحتفاظفترة

.على قرارات تسعیر المنتجاتالتأثیر وبالتالي 

التكلفة التاریخیة في فترات ارتفاع مستوى مدخلعلى أساسالمحاسبة في یرى الباحث أن االستمرار 

وھو ما سوف ،الشرائیةقوتھافيمتجانسةغیربمبالغممثلةاإلنتاجتكلفةإلى إظھارسیؤدي األسعار

مالئمنحوعلى من تسعیر منتجاتھاشركةتتمكن إدارة الحتىو،ینعكس على قرارات تسعیر المنتجات

واالستمرار في اداء وتحقیق ھامش ربح مناسب ضمن استرداد كافة التكالیف الثابتة والمتغیرة تبحیث

مستویات فيالتغیراتمن خالل أخذعلى نحو مالئم،اإلنتاجتكلفةتحدیدالبد منتلفةأنشطتھا المخ

.بعین االعتباراألسعار

:إعداد الموازنات التخطیطیة- ٢
وفقاً لھا تقدیر الدخل والنفقات المتعلقة ة تفصیلیة شاملة یتمّ خطّ "ھا ف الموازنة التخطیطیة على أنّ تعرّ 

حیث یتم إعدادھا مسبقاً بما یتفق مع األھداف المحددة ،بعدد من وحدات النقدر عنھا بفترة مستقبلیة معبّ 

)١(" إلى جانب االستراتیجیة المخططة لتحقیق تلك األھداف

إعداد الموازنة التخطیطیة على مجموعة من المعاییر واألسس العلمیة والخبرة العملیة ألداء یعتمد

ویات ممكنة من األداء من خالل االستخدام األمثل وذلك لضمان الوصول إلى أعلى مست،األنشطة

متابعة وتقییم األداء في خاللھا منوتعتبر الموازنة التخطیطیة أداة رقابة یتم . للموارد المتاحة

تحدید االنحرافات التي تحدث أثناء التنفیذ ومعرفة طبیعتھا فياالقتصادیة ألنھا تساعد الوحدات

وتساعد ایضاً في اتخاذ القرارات السلیمة لمعالجة ھذه ،حدوثھاوالجھات المسؤولة عنوأسبابھا

االنحرافات للتوصل في النھایة إلى الكفایة االنتاجیة القصوى من خالل ضبط األداء لیسایر البیانات 

)٢(.ات المتاحةالمخططة في ضوء اإلمكانیّ 

لدى إعداد الموازنات تالمشكالالعدید من الشركاتفي ظل االرتفاع في مستوى األسعار تواجھ و

ة التي تتناول النشاطات المختلفة للمنشأة من المبیعات واإلنتاج ومستلزماتھ المختلفة من التخطیطیّ 

مباشرة وصوالً إلى إعداد القوائم المالیة الة غیر صناعیّ المصاریف الجور مباشرة واألة وولیّ األمواد ال

1 Weetman, Pauline, 2010, P 317
١٤٧ص،ذكرهسابقمرجعوآخرون،صافي،فلوح،٢
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بیع االتجاه العام للمبیعات وبالتالي تقدیر أسعار حیث تجد اإلدارة صعوبات في معرفة. ةالتقدیریّ 

تقدیر أسعار مشكالت لدى حیث تنشأ ،كذلك األمر بالنسبة لمستلزمات االنتاج. للفترة القادمةالمنتجات

شراء المواد األولیة والتكالیف الصناعیة غیر المباشرة خاصة ما یتعلق باحتساب مصاریف استھالك 

وبالتالي سوف تواجھ . التاریخیةبتكلفتھاة ة الفعلیّ لة في القوائم المالیّ مسجّ ات االنتاج الآالت ومعدّ 

وقیاس االنحرافاتطةة والبیانات المخطّ المقارنة بین البیانات الفعلیّ بقتتعلّ اإلدارة في النھایة مشكالت 

ھات المسؤولة وبالتالي تحدید الجطالمخطّ واألداء الفعلياألداءبیناالنحرافاتھذه أسباب معرفةو

.عن تلك االنحرافات

خذ كأساس إلعداد ة التي تتّ ة الفعلیّ البیانات المالیّ األرقام الواردة في تعدیلمنبدالھ یرى الباحث أنّ 

وكذلك األمر .بحیث تتناسب مع األسعار السائدة بتاریخ إعداد تلك البیاناتالتخطیطیة الموازنات

تصبح أقرب ما یمكن إلى لكيباستمرارتعدیلھا إذ البد منفسھا بالنسبة إلى الموازنات التخطیطیة ن

على المخطط األداء كن اإلدارة من قیاس االنحرافات بین األداء الفعلي ووھو ما یمّ ،األسعار الجاریة

.ومعرفة أسباب تلك االنحرافات والجھات المسؤولة عنھانحو مالئم

:التحلیل التفاضلي والقرارات قصیرة األجل- ٣
حیث ،أھم األسالیب التي یستخدمھا متخذو القرارات اإلداریة قصیرة األجلأحدالتحلیل التفاضلي دّ یع

رة عن ھذه للمعطیات المتوفّ وفقاً اتخاذ القرار واختیار البدیل المناسب فيدارة اإلیساھم في مساعدة 

بأن اإلدارة سوف تختار كّ شة االختیار تنصب على المفاضلة بین بدیلین فالفإذا كانت عملیّ ،البدائل

شركةالل اعمأاتخاذ قرار معین سیؤثر على نتائج ونظراً ألنّ ،ق ربحاً صافیاً أكبرالبدیل الذي یحقّ 

واالنتباه إلى أن القرار الذي قد یكون ھو ،تویات النشاط المختلفةمن دراسة مسلفترة قادمة فالبدّ 

ویستخدم التحلیل ،عند مستوى نشاط مختلفاألفضل في ظل مستوى نشاط معین قد یصبح غیر ذلك

بشكل عام التخاذ القرارات قصیرة األجل من خالل االعتماد على مفھوم التكالیف التفاضلي 

)١(.ة لھذین البدیلین وبالشكل الذي یتناسب مع طبیعة القرار المطلوب اتخاذهواإلیرادات التفاضلیّ 

المالیةالبیاناتعلىتعتمدھافإنّ بالمفاضلة بین بدیلینتتعلققراراتاتخاذعلىاإلدارةتعملعندما

في فترات ارتفاع مستوى و،الثابتةتكالیفھ لیفھ المتغیرة واھ لكل بدیل إیراداتھ وتكحیث أنّ الفعلیة

التكالیف الثابتة خاصةً بیرادات وتكالیف كل من البدیلین وتجد اإلدارة صعوبة في تحدید إاألسعار

یتمثل في مصاریفكبیراً من ھذه التكالیف قیمتھا الحقیقیة وذلك ألن جزءاً نحیث تظھر بأقل م

ما یعرض اإلدارة وھو،لة في القوائم المالیة بتكلفتھا التاریخیةالمسجّ استھالك األصول طویلة األجل

١٢١ص،ذكرهسابقمرجعوآخرون،صافي،فلوح،١
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القوائم المالیة التي كونسلیمغیرأساسعلىقراراتالواتخاذخططالوضعتتعلق بمخاطرلمواجھة

.االعتماد علیھا في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار مضللةتمّ 

:تحدید نقطة التعادل- ٤
،التخاذ القرارات اإلداریة في الوحدات االقتصادیةدراسة تحلیل التعادل في غایة من األھمیة تعدّ 

ل وسیلة ھامة كما تشكالمتاحةتلك المتعلقة بتخطیط المبیعات واألرباح واالختیار بین البدائلخاصةً بو

نقطة التعادل ھي مستوى النشاط حیث أنّ ،وإعداد الموازنات التخطیطیةمن وسائل التخطیط والرقابة

.شركةالذي تتساوى عنده اإلیرادات الكلیة مع التكالیف الكلیة لل

تفاع ة في ظل ارالتكلفة التاریخیّ ة وفقاً لمدخلالمعدّ المالیة المسجلة في البیاناتعناصر الینتج عن 

رة وھو ما المتغیّ التكالیف ة والتكالیف الثابتة ولكل من اإلیرادات الكلیّ مستوى األسعار تحدیداً خاطئاً 

بتحدید حجم اإلنتاج المتعلقةالعدید من المشكالت ظھوروبالتالي نقطة التعادل ر على احتساب یؤثّ 

وبالتالي التأثیر على تخطیط ،الیفبتحقیق التعادل بین اإلیرادات والتكشركةوالمبیعات الذي یسمح لل

.األرباح وتحدید حجم االنتاج الالزم لتحقیق الربح المخطط

حتى تكون ،أن تعدیل البیانات المالیة في ظل ارتفاع مستوى األسعار أصبح أمراً ملحاً یرى الباحث

اذ القرارات وأن تكون مالئمة التخ،األرقام الواردة في ھذه البیانات أقرب ما یمكن إلى الواقع

وقدرتھا على االستمرار في شركةنظراً ألھمیة ھذه القرارات وتأثیرھا على سیر عمل ال،اإلداریة

.أداء نشاطاتھا المختلفة
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المطلب الثاني
والمساھمینأثر ارتفاع مستوى األسعار على قرارات الدائنین

والمصارف وحملة والمقرضین لموردین امتخذي القرارات االقتصادیةالدائنین منوتشمل فئة

لدى اتخاذھم قرارات االئتمان أو اإلقراض أو شركةالسندات الذین یعتمدون على البیانات المالیة لل

.سواء كان ذلك في األجل القصیر أو في األجل الطویل،شراء السندات

، شركةالمالي العام للطویلة األجل یركزون اھتمامھم بالدرجة األولى على الوضع فأصحاب الدیون 

تسدید أقساط الدیون المستحقة مع فوائدھا في تمكنھا من وقدرتھا على تحقیق األرباح الكافیة التي 

أما أصحاب الدیون قصیرة األجل فیتركز اھتمامھم على حجم رأس المال العامل . المواعید المحددة

)١(.والسیولة المتوفرة في األجل القصیر

شركةللالماليالوضعوتحلیلدراسةیستوجبعلمیةأسسعلىاالئتمانمنحارقراتخاذأنشكوال

تكونوحتىالداللة،ذاتالمالیةالمؤشراتبعضواستخراجالمالیةالبیاناتعلىاالطالعخاللمن

الوضععنتعبرأنھامن ال بد من التأكدفإنھ،اتالقراراتخاذعملیة وتخدمداللةذاتالمؤشراتھذه

)٢(. خصائصھا النوعیةتفقدھاعیوبةأیمنخلوھامنوالتحققللشركةالحقیقي ماليال

ا فئة المساھمین فتشمل كل من المساھمین الحالیین والمرتقبین، و نوالحالیالمالرأسومقدمھمأمَّ

تشمل امغالباً وذلك،علىالقدرةولدیھمبشراء أسھم الشركة جدیاً یفكرونالذینأولئكإلىإضافةً 

استثمارهفيترغبالمالمنفائضلدیھاجھةةأیأوخرىاألالشركاتأواألعمالرجالالفئةھذه

.)٣(بأدوات حقوق الملكیة 

معرفة الطریقة التي یتم فیھا استغالل علىمن مستخدمي البیانات المالیة ھذه الفئةاھتماماتتتركز

، كذلك األمر بالنسبة إلى االلتزامات مستقبالً قھیتحقوقعوالمتالمتحقق حالیاً العائدوموارد الشركة

الواجبة السداد والسیولة النقدیة المتوفرة ومدى قدرتھا على سداد اإللتزامات في مواعیدھا المحددة، 

فياالستمرارعلىالشركةقدرةومدىالنموومعدالتاألرباحتوزیعبالمتعلقةمعلوماتإلى الإضافة

.المالرأسالطاقة اإلنتاجیة لعلىالمحافظةبالمساھمونیھتمكما،والمنافسةالسوق

٢٠٠٩االقتصاد،كلیةشق،دمجامعةمنشوراتالمالیة،القوائمتحلیلوآخرون،صافي،فلوح،١
مقدمبحثاألردنیة،التجاریةالبنوكفيإدارتھاعلىوقدرتھمالخالقةالمحاسبةإجراءاتلمخاطراالئتمانمحلليإدراكمدىولید،صیام،٢

٢٠٠٧عمان،األردنیة،الزیتونةجامعةالسابع،السنوي،الدوليالعلميالمؤتمرإلى
الجامعةالمالیة،القوائملمستخدميالالزمةالضروریةالمعلوماتعنلإلفصاحكأداةالمالیةالقوائمداللةىمدزھدي،فایزالشلتوني،٣

٣٢، ص٢٠٠٥ماجستیر،رسالةالتجارة،كلیةبغزة،اإلسالمیة
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بإستخدامللشركةالمالیةالقوائمتحلیلیستند المستثمرون لدى اتخاذھم القرارات االقتصادیة على

بنودبینالعالقةالنسبھذهتدرسحیثالمالیة،النسباألدواتھذهوأھمالمالي،التحلیلأدوات

صناعةنسب معیاریة للأو،فترات سابقةمعالنسببنفسمقارنتھاثمومنالمختلفة،مالیةالالقوائم

.إلیھا الشركةتنتمىالتى

)١(يالمالالتحلیلفىتستخدمالتىالمالیةالنسبأھمومن

:السیولةنسب-١
مدىإلىركةشالسیولةدرجةتشیرحیثة،المالیّ الكفاءةتحدیدفيھامبدورالسیولةمعیاریقوم

جیدمعدلقتحقّ التيوالشركةاستحقاقھا،مواعیدفياألجلقصیرةبالتزماتھاالوفاءعلىقدرتھا

معدلتحقیقمنتعانيالتيتلكاأمّ االئتمانیة،مخاطرھاوتنخفضالمالیةكفاءتھاترتفعللسیولة

بسببمرتفعةائتمانیةمخاطرھتواجوبالتاليالسیولةفيمتالحقةأزماتمنتعانيفإنھاءيسسیولة

)٢(االجلقصیرةإلتزاماتھاسدادعنعجزھا

:لسیولة من خالل نسب السیولة التالیةاتقییمتم یو

.االلتزامات المتداولةإلىاألصول المتداولة وھي نسبة: نسبة التداول-

إلى ب تحوالً نسبة السیولة السریعة وھي نسبة األصول المتداولة مطروحاً منھا األصول األصع-

.نقدیة إلى االلتزامات المتداولة

.المتداولةااللتزامات نسبة الجاھزیة النقدیة وھي نسبة األصول النقدیة وشبھ النقدیة إلى -

ھ في فترات ارتفاع مستوى األسعار ال یمكن االعتماد على نسبة التداول في تقییم ویرى الباحث أنّ 

ل في البیانات المالیة بتكلفتھ التاریخیة یعتبر أحد مكونات ألن عنصر المخزون المسجالشركةسیولة 

منح االستثمار أو السیولة وبالتالي التأثیر على قرار یمیتقھذه النسبة مما یضعف من قدرتھا على 

.االئتمان

):نسب النشاط(نسب معدالت الدوران - ٢
أي أنھا ،أصولھا والتزاماتھافي إدارةالشركةلتقویم مدى نجاح المستثمرینویتم استخدامھا من قبل 

ومن أھم نسب معدل الدوران التي ،لدیھادارة في استخدام الموارد المتاحةتقیس مدى كفاءة اإل

: للحكم على كفاءة اإلدارةالمستثمرونیستخدمھا 

٢٠٠٥مصر،اإلسكندریة،الجامعیة،. الدارالمشروعات،وتمویلالمالأسواقرسمیة،قریاقص،الغفار،عبدحنفى،١
بالبنوكاالئتمانمخصصوتكوینالمحاسبياإلفصاحتطویربھدفالمصرفياالئتمانمخاطرلقیاسمقترحنموذجإیھاب،خزانة،أبو٢

٢٠٠٧مصر،االسكندریة،بنكاالئتمان،إدارةالتجاریة،
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وتظھر ھذه النسبة ،وھي نسبة تكلفة المبیعات إلى متوسط رصید المخزون:معدل دوران المخزون-

واستناداً إلى معدل دوران ،الشركةة المخزون وكلما ارتفعت كان ذلك مؤشراً على كفاءة سرعة حرك

،للشركةفترة التخزین كان ذلك أفضل انخفضتوكلما ،المخزون یتم احتساب متوسط فترة التخزین

كما یعتبر ذلك مؤشراً على قدرة اإلدارة على ،حیث تنخفض تكالیف التخزین وتتحسن السیولة

.تھا في مواعیدھا المحددةامنتجاتھا وسداد التزامتصریف 

،الذمم الدائنةوھي نسبة صافي المشتریات اآلجلة إلى متوسط رصید : معدل دوران الذمم الدائنة-

وھي الفترة ) فترة االئتمان(وتصبح ھذه النسبة أكثر داللة من خالل احتساب متوسط فترة السداد 

وكلما ارتفعت نسبة معدل دوران الذمم الدائنة تنخفض فترة ،تسدیدمن قبل الدائنین للللشركةالممنوحة 

.وقدرتھا على سداد التزاماتھا بمواعیدھا المحددةالشركةالتسدید وھو مؤشر على كفاءة 

التكلفة التاریخیة في ظل ارتفاع مستوى األسعار كما وجدنا یؤدي إلى إظھار مدخلااللتزام بتطبیق إنّ 

بتكلفتھا التاریخیة التي تختلف إلى حد كبیر عنمة الدخل وقائمة المركز الماليمعظم العناصر في قائ

على احتساب نسب معدل دوران المخزون ومعدل دوران الذمم الدائنة، یؤثرالحقیقیة وبالتالي قیمتھا

مان تعدیل البیانات المالیة من خالل تطبیق محاسبة ال) ١() Krapinar et al 2012(حیث یجد  تضخُّ

كما أن معدل دوران ،یؤدي إلى تخفیض نسبة معدل دوران المخـزون وارتفاع متوسط فترة التخزین

مالذمم الدائنة یرتفع بتطبیق محاسبة ال .تضخُّ

التكلفةوفقاً لمدخلنسب معدالت الدوران من البیانات المالیة المعدة استخراج ویرى الباحث أن 

المتاحة لدیھا ھافي استخدام مواردالشركةكفاءة لتقویمغیر صالحةھذه النسب یجعل منالتاریخیة 

.منح االئتماناالستثمار أواتلدى اتخاذھم قرارالدائنینالمساھمین ووبالتالي تضلیل 

: نسب الربحیة-٣
نجاز العملیات خالل فترة إوھي تبین درجة كفاءة للشركةتعني دراسة الربحیة قیاس المقدرة الكسبیة 

على تحقیق الشركةلقى مؤشر الربحیة اھتماماً متزایداً من قبل الدائنین في تقییم قدرة ، ویزمنیة معینة

، وكذلك األمر بالنسبة للمساھمین فیما یتعلق بقدرة الشركة على تحقیق األرباح الكافیة لسداد االلتزمات

ارات االقتصادیة المستثمرون لدى اتخاذ القرومن أھم نسب الربحیة التي یستخدمھا األرباح وتوزیعھا،

معدل العائد على حقوق الملكیة ومعدل العائد على األصول وھامش ربح النشاط ونسبة ربحیة 

فإنولھذااألرباح،تولیدفىالشركةوفاعلیةكفاءةالنسبمنالمجموعةھذهنتائجوتعكسالمبیعات، 

.المختلفةأداء أنشطتھافىركةالشاستمراریبررالذىالھدفتحقیقلمالئماً مؤشراً تعدالربحیةنسب

1 Aydın KARAPINAR ،Figen ZAİF ،Rıdvan BAYIRLI ،"Impact of Inflation Accounting Application on Key
Financial Ratios" ،Journal of Business Research ،2012



٣٢
ل الفصل األوَّ

وفي ظل ارتفاع مستوى األسعار تبدو الشركات التي تمتلك اصول قدیمة ذات ربحیة أعلى من 

)١(.الشركات التي تمتلك اصول جدیدة وھنا تظھر صعوبة المقارنة بین الشركات

رجة من أن ھناك فروقات جوھریة بین نسب الربحیة المستخ) Krapinar et al 2012(كما یجد 

القوائم المالیة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة وبین مثیالتھا المستخرجة من القوائم المالیة المعدلة 

موفق محاسبة ال .تضخُّ

في الشركةفي الحكم على كفاءة المستثمرینویرى الباحث إن االعتماد على ھذه النسب ال یساعد 

األرباح المفصح عنھا في قائمة الدخل ألن، إجراء توزیعاتأوتحقیق األرباح الكافیة لسداد االلتزمات

وبالتالي ویؤدي إلى اتخاذ قرارات غیر صائبة بسبب ،شركةال تعبر عن النتیجة الحقیقیة ألعمال ال

.ة مضللةاعتمادھا على قوائم مالیّ 

لمالئمة صف المعلومات المحاسبیة باحتى یتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات سلیمة یجب أن تتّ 

ذلكیتحققوال،والموثوقیة وأن تعرض بعدالة المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدیة للشركة

،بصورة مبالغ فیھا في فترات ارتفاع المستوى العام لألسعاررباحاإلفصاح عن األعندالحالبطبیعة

ارتفاع مستوى أثرإظھارفياریخیةالتالتكلفةمدخل أساسعلىالمعدةالمالیةالبیاناتفشلأنحیث

ھذهأنكما،مواردھاعلىالمحافظةمنشركةالتمكنعدمإلىیؤديصافي الربحعلىاألسعار

ھي دلیل على الشركةأرباحبأنظناً منھمالمقرضین والمساھمین الحالیین والمرتقبینتضللالبیانات

ھذهإنھي االقتصادیةوالحقیقة. ة المبیعاتتحسن أداء اإلدارة في تسویق منتجاتھا وزیادة نسب

عملھافيوتستمرالمتاحة لدیھاالطاقةستبدالالالكافیةاألموالتحتجزوالتحققالالشركات

موزعةأرباحشكلبالمتاحرأسمالھابتوزیعتقومقدالشركاتبعضفإنوبالعكس. الحاليبالمستوى

)٢(.وعيدونفیةالتصإلىطریقھافيوتكونسنویةوضرائب

منعینةعلىتطبیقیةدراسة:التضخمفتراتخاللللشركاتالماليبالفشلالتنبؤفيالمحاسبیةالمعلوماتدورنوري،محمدكندةخیاطة،١
٢٠٠٨دكتوراه،رسالةحلب،جامعةالسوریة،الشركات

٢٠٠٢مصر،اإلسكندریة،الجدیدةالجامعةدارالمحاسبة،مجالفيالعلميالبحثمناھج،الدینكمال،الدھراوي٢
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٣٤
الفصل الثاني

المبحث األول
ةمعّدلالالتاریخّیةالتكلفةمحاسبةمدخل 

ات في ظل ارتفاع مستوى األسعار بسبب اآلثار دإلى الكثیر من االنتقاتاریخّیةالالتكلفة مدخلض تعرّ 

لى إى ا أدّ ممّ ،شركاتوالمركز المالي لللنتائج األعمالالسلبیة التي تنعكس على القیاس المحاسبي 

محاسبیة بدیلة تعمل مداخلالعدید من الدراسات واألبحاث في الفكر المحاسبي ھدفت إلى إیجاد ظھور 

القیاس المحاسبي والمحافظة على رأس المال وتحسین التاریخّیةالتكلفة مدخلعلى تالفي عیوب 

)١(.ة ألغراض اتخاذ القراراتُمالِئمالمستثمر وتوفیر المعلومات ال

الذي نشر كتاب فنغ فیشر ات في مستویات األسعار من قبل أرتغّیرظھرت الكتابات األولى لمشكلة ال

ة ات في التغّیرال"بعنوان ١٩١١عام  في تغّیرة للقیاسیّ د استخدام األرقام الحیث أیّ ،"نقدیَّةالشرائیَّة القوَّ

.مالیَّةاألسعار لتعدیل البیانات المستویات 

وبسبب التضخم طالب االقتصادیون األلمان بتعدیل البیانات ،وفي أعقاب الحرب العالمیة األولى

لتعبیر عن النشاط ى تصبح ذات معنى وأكثر فائدة في احتّ عینة ة مقیاسیّ باستخدام أرقام مالیَّةال

.االقتصادي

ة في التغّیرقد أشار إلى ضرورة اعتراف المحاسبین في الممارسة العملیة بالوكان ھیرمان سكوڤل قوَّ

بیانات د عدم إجراء أي تعدیل مباشر للفقد أیّ أما باتون ،مالیَّةللنقود لدى إعداد البیانات الشرائیَّة ال

دة مساعِ مالیَّةد على ضرورة إعداد قوائم ات في مستوى األسعار إال أنھ أكّ تغّیرللاً وفقاألساسیة مالیَّةال

)٢(.في مستوى األسعارتغّیرظھر أثر التُ محاسبیةفي نھایة كل فترة

إلى حد كبیر على األساسیة یعتمد مالیَّةالالبیاناتتعدیل د الباحث ما جاء بھ باتون وذلك ألنّ ویؤیِّ 

ظھر أثر ارتفاع المستوى العام مساعدة تُ مالیَّةبیاناتھ من الضرورة تقدیم أنّ التقدیرات الشخصیة، إّال 

.في ترشید قراراتھم االقتصادیةالبیاناتلألسعار وتساعد مستخدمي ھذه 

عام )APB(ة الصادر عن ھیئة المبادئ المحاسبی٣ذكر البیان العشرینوفي الستینیات من القرن 

ات في تغّیرقیاس الأنّ "  المستوى العام لألسعارتغّیروفق مالیَّةتعدیل القوائم ال"تحت عنوان ١٩٦٩

ة ال .للمستوى العام لألسعارقیاسيّ باستخدام رقم إّال العامة للدوالر ال یمكن أن یتمّ شرائیَّة القوَّ

، منشورات جامعة دمشقدمشق،، المشكالت المحاسبیة المعاصرة،)٢٠٠٧(نواف، و الرضا، عقبة، و المصري، تیسیرفخر،١
٨٥ص 

٩٢ص ، مرجع سابق ذكره،فخر، نواف٢



٣٥
الفصل الثاني

استخدام وحدة قیاس ثابتة القیمة 1974را عامفي انكلت) ASC(وقد اقترحت لجنة المعاییر المحاسبیة 

١٩٧٩عام )FASB(مالیَّةالكما أصدر المجلس األمریكي لمعاییر المحاسبة . مالیَّةإلعداد البیانات ال

وقد طالب ھذا البیان الشركات ،"األسعاراتتغّیرومالیَّةإعداد التقاریر ال" بعنوان ٣٣البیان رقم 

ةمُ المساھمة بإصدار مالحق  ةاألساسیّ مالیَّةبقوائمھا الترفقعلى أساس استخدام وحدة نقد ثابتة َعدَّ

ةال ١٩٨٩عام )IASC(ة لجنة معاییر المحاسبة الدولیّ أصدرت كما . التاریخّیةالتكلفة لمدخلوفقاً ُمَعدَّ

تطلبحیث" المرتفعالتضخممعّدلذاتاالقتصادیاتفيالماليالتقریر"بعنوان )IAS29(المعیار 

بعملة اقتصاد ذو مالیَّةالتي تقوم بإعداد بیاناتھا الللشركاتمالیَّةالقوائم الإعادة عرضھذا المعیار

)١(.تضخم مرتفعمعّدل

:ةمعّدلالالتاریخّیةالتكلفة طریقة محاسبة 
رتغیّ حیث أن ،للشركاتمالیَّةم على البیانات التھدف ھذه الطریقة إلى التعبیر عن أثر التضخّ 

التخفیف من آثار من االعتماد على ھذا المقیاس كن م ویمّ المستوى العام لألسعار یمثل مقیاساً للتضخّ 

ة كانت ال٢٠١٠فلو افترضنا أنھ في عام ،مالیَّةم على البیانات الالتضخّ  مالوحدة نقدشرائیَّة القوَّ

ة أصبحت ال٢٠١٣وفي عام ،نةمن سلعة معیّ ةوحد١٥تعادل  ٥تعادل ھذه لوحدة النقد رائیَّة شالقوَّ

ةمن نفس السلعة مما یدل على أن الفقطوحدات لوحدة النقد انخفضت إلى ثلث قیمتھا شرائیَّة القوَّ

األسعار قد ترتفع بصورة عامة في فترات ومع أنَّ ،٢٠١٣و٢٠١٠خالل الفترة الواقعة بین عامي 

كما % ١٥٠معّدلوسلعة أخرى ارتفعت ب% ١٠٠عّدلمنجد سلعة معینة ارتفعت بإال أننا قدم التضخّ 

،أنھ قد تبقى أسعار بعض السلع ثابتة بالرغم من ارتفاع المستوى العام لألسعار مثل السلع المدعومة

عل وھذا ما یجْ ،ألسعارلي إلى الوصول إلى مستوى عام ات یؤدّ مأخذ سلة من السلع والخدإال أنَّ 

)٢(.معیَّنةعن األسعار الخاصة لسلعة المستوى العام لألسعار مختلفاً 

م تضخُّ معّدلالتي تعمل في ظل اقتصاد ذو للشركاتمالیَّةالبیانات الإعادة عرضویرى الباحث أن 

م قد یساھم في التخفیف من آثار التضخُّ ع أسعار السلع والخدمات یعام لجمقیاسيّ مرتفع باستخدام رقم 

وذلك ألن أسعار السلع ،ینتج عنھ بالضرورة عرضاً عادالً الإال أنھ ،على المعلومات المحاسبیة

عن تعبِّر ال المعاد عرضھامالیَّةالالبیاناتالقیم الواردة في وأنَّ ،والخدمات ال ترتفع بنفس المستوى

.القیم الحقیقیة لعناصر تلك البیانات

٩٣ص ، مرجع سابق ذكره،فخر، نواف١
٣٨٤ص ،دمشقجامعةمنشوراتدمشق،المحاسبة،نظریة،)٢٠٠٧(مأمونحمدان،وحسین،القاضي،٢
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الفصل الثاني

:للمستوى العام لألسعارقیاسيّ ماھیة الرقم ال
في مستوى األسعار من أھم المشاكل البارزة التي تشغل اھتمام المفكرین تغّیرتعتبر ظاھرة ال

ات في المستوى العام ألسعار السلع والخدمات ینطوي على العدید تقلّبشك أن تحدید الوال،والباحثین

.مالیَّةالالبیاناتة لتعدیل قیم البنود الواردة في من المشاكل التي تحتاج إلى بعض األحكام الشخصیّ 

في المستوى العام لألسعار الزیادة أو النقص في أسعار السلع والخدمات التي یتم تبادلھا تغّیرقصد بالی

قد في المستوى العام لألسعارتغّیرومن ثم فإن الاالقتصاد في دولة معینة،في األسواق على مستوى 

ات في تغّیرأقل من الأكبر أوالنقود بدرجةتداول المعروض من النقود أو سرعة تغّیرحدث بسبب ی

كون نتیجة عدم التوازن بین العرض الكلي من یأو قد . السلع والخدمات في اقتصاد مامنالمعروض 

ات في المستوى العام لألسعار باستخدام تغّیرقیاس الویتمّ ،السلع والخدمات والطلب علیھا بصفة عامة

.ة العامةقیاسیّ األرقام ال

لمستوى العام لألسعار یتطلب وجود سوق منتظمة یتم فیھا تبادل الحاصل في اتغّیرإن قیاس ال

في المستوى العام تغّیرعن الللتعبیرِ اً موضوعیاً حیث یوفر ذلك أساسلسنوات مختلفةنقدیَّةالوحدات ال

إلى طریقة غیر مما یستدعي ضرورة اللجوء،السوقر مثل ھذه ھ من الصعوبة توفُّ إال أنّ لألسعار 

السلع والخدمات التي یمكن مجموعة من وبین نقدیَّةعلى نسبة التبادل بین الوحدة المباشرة تعتمد

.الحصول علیھا خالل فترات زمنیة محددة

:الخطوات التالیةباع اتّ ة لألسعار یتطلب قیاسیّ بصفة عامة إن إعداد األرقام ال

.لألسعاريّ قیاسإعداد الرقم الاختیار مجموعة السلع والخدمات التي تدخل في جدول -١

.بناء علیھاات في األسعارتغّیرتحدید فترة األساس التي یتم بعد ذلك قیاس ال-٢

.ثم في فترة المقارنةومن معرفة أسعار السلع والخدمات المختارة للجدول في فترة األساس -٣

.في كل من فترتي األساس والمقارنةإیجاد المتوسط لھذه األسعار -٤

وتستخدم ،ات في المستوى العام لألسعارتغّیرالھا أداة مستقلة لقیاس من أنَّ ةقیاسیّ تنبع أھمیة األرقام ال

ةالمالیَّةالبیانات الإعادة عرض في  التعبیر عن ھذه البیانات بغرضالتاریخّیةالتكلفة لمدخلوفقاً ُمَعدَّ

مستوى العام لألسعار للقیاسيّ یقیس الرقم الحیث .الجاریة لوحدة النقد في تاریخ معینشرائیَّة بالقیمة ال

ة ات في التغّیرال ألسعار في سنة المقارنة إلى العام لمستوى مؤشر الللنقود من خالل نسبة شرائیَّة القوَّ

.في  سنة األساسمؤشر المستوى العام لألسعار 

ةالمحاسبیوالقیمالمناسبقیاسيّ الالرقماختیارأثناءالمحاسبتواجھالتيالمشاكلمنالعدیدھناك

ةدقَّ ومدىالمعاد عرضھامالیَّةالالبیاناتفرھاتوالتيالموضوعیةودرجة،إعادة عرضھاالواجب

فياتتقلّبالعنالمحاسبةمشكلةفإنَّ ذلكورغم. الرقمذلكاختیارفيإلیھاالتوصلیمكنالتيالنتائج

.مرغوباً أمراً جزئیاً كانولولھاحليأیجعلبمكاناألھمیةمنأصبحتاألسعارمستوى 
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الفصل الثاني

اختیارالمحاسبعلىیجبلألسعارالعامالمستوىمحاسبةوفقمالیَّةالبیانات الإعادة عرض لدى 

ة الاتتغّیرلقیاسمؤشراً لیكونمعینعامقیاسيّ رقم ة قیاسیّ وأھم األرقام ال.لنقدلوحدة اشرائیَّة القوَّ

)١(مالیَّةالبیانات الإعادة عرض المستخدمة في 

): The customer Price Index(المستھلكألسعارقیاسيّ اللرقما- ١
فيتغّیرت المعّدالحیث یرتبط عادة ب،ة أرقام لقیاس نفقات المعیشةوھو عبارة عن متوسط عدّ 

یتموالخدماتالسلعمنسوقیةسلةعلىتطرأالتياتتغّیرالإلىاستناداً وذلكالمعیشة،نفقة

.اإلحصائيةالمعاینسلوبأباختیارھا

ز  نفاق االستھالكي لفئات معینة، حیث ألسعار المستھلك بالدرجة األولى على اإلقیاسيّ الرقم الیركِّ

.ھ ال یعتمد على الحصر الشامل لجمیع البیاناتأنَّ كما یعمل ھذا الرقم على بحث میزانیة األسرة 

:یؤخذ على ھذا الرقم أنھ

فة المعیشة لجمیع المستھلكین في اقتصاد دولة معینةل المعنى اإلحصائي الصحیح لتكلال یمثِّ -أ

.اإلحصائیِّةھ یعتمد على اسلوب المعاینةطالما أنَّ 

تغّیرالسلع الداخلة في المجموعة مع تغّیرألسعار بسبب متوسط الاً ُمالِئمل مقیاساً ال یمثِّ -ب

.الزمن

ت ذات األوزان الثابتة خالل ات مستوى األسعار ألنواع ثابتة من السلع والخدماتغّیرل ال یمثِّ -ج

مجموعة من الفترات، الختالف كمیة السلع والخدمات وأوزانھا والرغبات في الشراء الناجمة 

.ات في أذواق المستھلكین وأنماط معیشتھمتغّیرعن ال

:ألسعار المستھلك یبررون تأییدھم لھ بما یليقیاسيّ أنصار الرقم الإال أنَّ 

التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي یستھلكھا وھذا ما یجعل ات تغّیریدرك المستھلك ال-أ

.ھذا الرقم یلقى قبوالً عاماً 

ساب األجور الحقیقیة والتي ھي في تحعن دخل األفراد فھو األنسب الیعبِّر ھذا الرقم بما أنَّ -ب

.نتاجالحقیقة تمثل الجزء األكبر من تكالیف اإل

بمعیار باستخدام ھو التعبیر عن جمیع بنودھا مالیَّةالالبیاناتإعادة عرضالھدف من إنَّ -ج

.مالیَّةاً لكل عنصر في البیانات الدقیقاً قیاسیّ ، ولیس إیجاد رقماً ُمالِئم

والعرضالقیاسمجاالتفيالمحاسبیةالمھنیةللممارساتالنظريالتأصیل"موسى،السویطي،. ودمحمد،مطر،١
١٧٦ص،٢٠٠٨األردن،عمان،للنشر،وائلدار،"واإلفصاح



٣٨
الفصل الثاني

): The Whole Sale Price Index(الجملةألسعارقیاسيّ الالرقم- ٢
تتمالتيالخدماتوالسلعمنمجموعةأسعارعلىیطرأالذيتغّیرالمعّدلبھذا الرقمیرتبط

.في اقتصاد دولة معینةالجملةقاسوأفيمبادلتھا

ھ ال یتضمن األسعار على مستوى تجارة التجزئة أو ألسعار الجملة أنَّ قیاسيّ الرقم الیؤخذ على

محدود ال أو المواصالت أو الخدمات المختلفة، لذلك یعتبر ذو مجالٍ مالیَّةاسعار األوراق ال

.المنتجة محلیاً والمستوردةوالخدمات السلع كافةیتضمن 

ألسعار الجملة أنھ أقرب إلى الصحة من استخدام األرقام قیاسيّ في حین یرى مؤیدو الرقم ال

:األخرى من حیث تحقیق األھداف المرجوة وذلك لألسباب التالیة

ن السلع ات أسعار الجملة لمجموعة واسعة متغّیرة ألسعار الجملة تقیس قیاسیّ األرقام الإنَّ -أ

.المستوى العام لالسعارالتعبیر عنھي أقرب إلى الصحة في فوالخدمات وبالتالي 

وتحدید للشركاتمالیَّةالبنود الواردة في البیانات الإعادة عرضي استخدام ھذا الرقم في یؤدّ -ب

ة قعن الیعبِّر لألصول ألنھ یَّةنتاجالطاقة اإلاألرباح القابلة للتوزیع إلى المحافظة على  وَّ

.شركاتالعامة للشرائیَّة ال

): The Gross National  Product Price Index(اإلجماليالقوميللناتجقیاسيّ الالرقم-٣

المرجحالمتوسطلویمثِّ القومي،الناتجإجماليفيیحدثالذيتغّیرالمعّدلبالرقمھذایرتبط

حیث یقیس ھذا .االقتصادیةالقطاعاتیعجمبینتبادلھایتمالتيوالخدماتالسلعأسعارإلجمالي

ات في أسعار جمیع السلع والخدمات المنتجة في االقتصاد ككل خالل سنة معینة، تغّیرالرقم ال

من العالقة بین متوسط األسعار لمجموعة من السلع والخدمات في سنة المقارنة ھذا الرقم یشتق 

.األساسالسلع والخدمات في سنةمن كمیة الومتوسط أسعار نفس 

باعتماد ١٩٧٤في الوالیات المتحدة أوصى في عام ) FASB(مالیَّةمجلس معاییر المحاسبة الإنَّ 

١٩٧٩ألسعار المستھلك وذلك في عام قیاسيّ للناتج القومي، ثم عدل عنھ إلى الرقم القیاسيّ الرقم ال

للناتج القومي باعتباره مقیاساً قیاسيّ ألسعار المستھلك أفضل من الرقم القیاسيّ الرقم الواعتبر أنَّ 

.في قیمة النقودتغّیرمعروفاً وعاماً للتعبیر عن ال

ألسعار قیاسيّ باختیاره الرقم ال) FASB(مالیَّةد الباحث ما ذھب إلیھ مجلس معاییر المحاسبة الیؤیِّ 

الخدمات السلع ومعظمالمستھلك، وذلك ألن ھذا الرقم یمثل أفضل مقیاس للتعبیر عن مستوى أسعار 

ة ، باعتباره یعكس الالمتداولة في اقتصاد معین .للمستھلك النھائيشرائیَّة القوَّ



٣٩
الفصل الثاني

:ةقیاسیّ طرق احتساب األرقام ال
من اختیار طریقة مناسبة الحتساب ذلك البدَّ للمستوى العام لألسعار قیاسيّ الرقم الیتم احتساب ى حتّ 

المستخدمة في طرق وأھم ال،السلع والخدماتالرقم ومن ثم تطبیق ھذه الطریقة على مجموعة من

)١(:قیاسيّ احتساب الرقم ال

:رقم السبیرزطریقة - ١
لة ة ثابتة من السلع والخدمات الممثَّ ات في أسعار كمیّ تغّیرعلى استخراج متوسط الھذه الطریقة قوم ت

ات السلع دام كمیّ أي یتم استخ. سنة األساسفي كمیة نفس التساوي في سنة المقارنة بحیث نة في العیّ 

ویمكن التعبیر عن . والخدمات في سنة األساس كأوزان بالنسبة إلى كل من سنة األساس وسنة المقارنة

: ل المعادلة التالیةھذا الرقم من خال
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.نة في سنة األساسلة في العیّ سعر السلعة أو الخدمة الممثّ :P0حیث أن

P1 :في سنة المقارنةالممّثلة في العّینة السلعة أو الخدمةسعر.

Q0: ّفي سنة األساسالممّثلة في العّینة أو الخدمةة السلعةكمی.

Q1 : ّفي سنة المقارنةالممّثلة في العّینة أو الخدمة ة السلعة كمی.

راً ألنھ ال یأخذ كمیات السلع لمستوى األسعار نظاً ُمالِئمرقم السبیرز ال یمثل مقیاساً الباحث أنّ ویرى 

في فترة المقارنة بعین االعتبار مما یؤدي إلى استبعاد السلع الجدیدة التي لم تكن موجودة والخدمات 

.المستوى العام لألسعارارتفاعفيفي فترة األساس والتي قد یكون لھا أثر ھام 

:رقم باشيطریقة - ٢
في سنة ة مختارة من السلع والخدمات في أسعار كمیّ اتتغّیرعلى إیجاد متوسط الھذه الطریقة قوم ت

كأوزان بالنسبة إلى كل من فترتي في سنة المقارنة ات السلع والخدمات أي یتم استخدام كمیّ ،المقارنة

:وتتخذ معادلة باشي الشكل التالي،األساس والمقارنة

Index =
)P×(Q
)P×(Q
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11




٨٥، ص ، مرجع سابق ذكرهفخر، نواف١



٤٠
الفصل الثاني

نة من تغییر محتویات العیّ بیسمحغیر موضوعي وذلك ألنھ لطریقةھذه اویرى الباحث أن استخدام 

في سنة عنھنة في سنة المقارنة مما یؤدي إلى اختالف مضمون العیّ السلع والخدمات في سنة المقارنة 

.عند ادخال سلع جدیدة في سنة المقارنةاألساس

:فیشررقم طریقة - ٣
بیرز وباشي والحصول على نتائج متباینة اعتمد نظراً الستخدام أوزان مختلفة في كل من رقمي الس

:كما یليرقم فیشر التعبیر عنویكمن ،لھذین الرقمیناالقتصادي فیشر على الوسط الھندسيّ 
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ھ یأخذ بعین ألنّ ،تعبیر عن المستوى العام لألسعارمقیاس للیمثل أفضل رقم فیشر ویرى الباحث أنّ 

مما یخفف من اآلثار السلبیة لكل ،ار كمیات وأسعار السلع في كل من سنتي األساس والمقارنةاالعتب

.من رقمي السبیرز وباشي

:ةمعّدلالالتاریخّیةالتكلفة مدخللاً وفقمالیَّةالقوائم الإعادة عرض 
ةالمالیَّةعلى البیانات الة معّدلالالتاریخّیةالتكلفةمحاسبة تعتمد حیث ،التاریخّیةالتكلفة اً لمدخلوفقُمَعدَّ

ة ذات نقدیَّةباستخدام وحدات نقدیَّةغیر الالبنود إعادة عرضإلى تھدف  إعادة تم تو،ثابتةشرائیَّة قوَّ

.مالیَّةعداد البیانات الإعن المستوى العام لألسعار بتاریخ تعبِّر ة التي قیاسیّ باستخدام األرقام الالعرض

حیث أنّ ،نقدیَّةغیر الوالبنودنقدیَّةمن التمییز بین البنود الالبدَّ ةمعّدلالتاریخیَّة الوفقاً لمدخل التكلفة

تغّیروال تثابتة القیمة الذات نقدیَّةالوحدات من الثابتٍ بعددٍ عنھا یعبَّر البنود التي تلك ھي نقدیَّةالبنود ال

المعاد عرضھامالیَّةوتظھر في القوائم الإعادة العرضقیمتھا مع الزمن وبالتالي فھي ال تحتاج إلى 

ة الفي البنود تحقیق مكاسب أو خسائر ھذهمثل حیازة ب على ھ یترتَّ أنّ إالَّ ،بمبالغھا األصلیة قوَّ

المستوى العام لألسعار لذلك تغیُّرقیمتھا بتغیَّرفھي تلك البنود التي تنقدیَّةأما البنود غیر ال.شرائیَّةال

.ة للمستوى العام لألسعارقیاسیّ استخدام األرقام الیتم تعدیلھا ب

إعادة عرضباعھا من أجل تِّ الطرق الواجب ایمكن عرض ةمعّدلمدخل التكلفة التاریخیَّة الانطالقاً من 

ة وخسائر المكاسبواحتساب ،قائمة الدخل وقائمة المركز الماليّ  :شرائیَّةالقوَّ



٤١
الفصل الثاني

:قائمة الدخلإعادة عرض
بنود ھذه القائمة إلى إعادة بیان ةمعّدلاً لمدخل التكلفة التاریخیَّة الوفققائمة الدخل ة عرضإعادتطلب ت

التعدیل على ُمَعاِملبمن خالل ضرب قیمة البند مالیَّةفي نھایة السنة النقدیَّةما یعادلھا من الوحدات ال

:النحو التالي

السنةالعام في نھایةقیاسيّ الرقم ال
× للبند التاریخّیةالتكلفة = للبند المعدلةالقیمة 

العام في تاریخ نشأة البندقیاسيّ الرقم ال

:المبیعاتإعادة عرض
ات في المستوى العام لألسعار خالل السنة تغّیرالمبیعات عادة على أساس متوسط الإعادة عرضتم ت

:وذلك على النحو التالي

العام في نھایة السنةقیاسيّ الرقم ال
× مبیعات السنة إجمالي= ة للمبیعات معّدلالقیمة ال

خالل السنةالعام قیاسيّ متوسط الرقم ال

إلى في المستوى العام لألسعار خالل السنة تغّیرالمبیعات على أساس متوسط الإعادة عرضستند ت

ا إذا كانت أمَّ . ت متساویة خالل السنةمعّدالمبیعات تتم بطریقة منتظمة وبافتراض ضمني ھو أن ال

،نة من السنةز خالل فترة معیَّ أو كانت المبیعات تتركَّ ،ة بدرجة كبیرة من شھر إلى آخرتقلّبالمبیعات م

ة مبیعات كل شھر أو ربع سنوإعادة بیان،تحلیل المبیعات على أساس شھري أو ربع سنويمنفالبدَّ 

:تعدیل خاص بكل شھر أو ربع سنة وذلك على النحو التالي ُمَعاِملعلى حدة باستخدام 

=ة لمبیعات الشھر أو ربع السنة معّدلالقیمة ال

العام في نھایة السنةقیاسيّ الرقم ال
× مبیعات الشھر أو ربع السنة 

العام خالل الشھر أو ربع السنةقیاسيّ متوسط الرقم ال

توسیط حساب تعدیالت المستوى العام لألسعار لتسجیل التعدیالت الالزمة لقیمة المبیعات تمُّ وی

بجعل حساب المبیعات تعدیلتمُّ یحیث ،تعدیلھاالتي یتمُّ وغیرھا من عناصر اإلیرادات والمصاریف 

یمتھا المستخرجة من تعدیالت المستوى العام لألسعار مدیناً بالفاِرق ما بین القیمة المعدلة للمبیعات وق

.البیانات المالیة التاریخیة، وحساب المبیعات دائناً بالمبلغ نفسھ

:عناصر اإلیرادات األخرىإعادة عرض
:إعادة عرضھاالتمییز بین نوعین من اإلیرادات األخرى من ناحیة طریقة منالبدَّ 



٤٢
الفصل الثاني

الفوائد الدائنة مثل ،لى مدار السنةبصورة متكررة عاكتسابھااإلیرادات التي یتمُّ :النوع األول

:على النحو التاليإعادة عرضھاتمُّ تواإلیجار الدائن و

العام في نھایة السنةقیاسيّ الرقم ال
× بند اإلیراد=  ة  معّدلالقیمة ال

العام خالل السنةقیاسيّ متوسط الرقم ال

في تواریخ تكتسبما وإنّ ،بصورة غیر متكررةا اكتسابھیتمُّ عناصر اإلیرادات التي: النوع الثاني

:على النحو التاليإعادة عرضھاتمُّ حیث ت،مالیَّةنة خالل السنة كإیرادات األوراق المعیّ 

العام في نھایة السنةقیاسيّ الرقم ال
× بند اإلیراد=  ة  معّدلالقیمة ال

اإلیرادتاریخ تحقق في قیاسيّ متوسط الرقم ال

تكلفتھبین ما رق ابجعل حساب تعدیالت المستوى العام لألسعار مدیناً بالفاإلیرادإعادة عرضتمُّ تو

.وحساب اإلیراد دائناً بنفس المبلغ،ةمعّدلوقیمتھ الالتاریخّیة

:تكلفة البضاعة المباعةإعادة عرض
ففي حال ،بقةالمطحسب طریقة تقویم المخزون تكلفة البضاعة المباعة إعادة عرضتختلف طریقة 

فإن تكلفة البضاعة المباعة تتكون من مخزون أول )FIFO(الً الً صادر أوّ طریقة الوارد أوّ تطبیق

ةالمدة وجزء من المشتریات أحدث ماً على أساس أسعار ة فیكون مقوّ ا مخزون آخر المدّ أمّ ،خالل المدَّ

مة على البضاعة المباعة تكون مقوّ تكلفةح فإنّ سط المرجّ طریقة المتوَّ تطبیقفي حال و.المشتریات

.ةة والمشتریات خالل المدَّ ل المدَّ أساس خلیط من أسعار مخزون أوّ 

ة مقوماً ل المدّ یتم تحدید تكلفة البضاعة المباعة على أساس مخزون أوّ :الً الً صادر أوّ طریقة الوارد أوّ -١

ة المدّ آخرا مخزون أمَّ ،ت خالل المدةمن المشتریامضافاً إلیھ جزءً ،باألسعار السائدة في بدایة المدة

.م على أساس أسعار أحدث المشتریاتھ یقوّ فإنّ 

ات في المستوى تغّیرللوفقاً ل المدةمخزون أوّ تكلفة تعدیلتكلفة البضاعة المباعة یتمّ وإلعادة عرض

ةفي نھایقیاسيّ تعدیل یساوي نسبة الرقم الُمَعاِملباستخدام العام لألسعار عن الفترة  إلى الرقم ة المدَّ

ةفي بدایة قیاسيّ ال .المدَّ

قیاسيّ یساوي نسبة الرقم التعدیلُمَعاِملتعدیلھ باستخدام فیتمّ ا الجزء المباع من المشتریات أمّ 

.المّدةللمستوى العام لألسعار خالل قیاسيّ إلى متوسط الرقم الالمّدةللمستوى العام لألسعار في نھایة 



٤٣
الفصل الثاني

بین ما ق رِ ابجعل حساب تكلفة البضاعة المباعة مدیناً بالفتكلفة البضاعة المباعة ویتم إثبات تعدیل

لة، وحساب تعدیالت المستوى العام تكلفة البضاعة المباعة التاریخیة وتكلفتة البضاعة المباعة المعدَّ

.لألسعار دائناً بنفس المبلغ

المشتریات تتمّ إلى افتراض ضمني بأنَّ ھذا األسلوب لتعدیل الجزء المباع من المشتریات یستند إنّ 

إذا كانت االختالفات بین الكمیات المشتراة ا أمَّ ، ت متساویة على مدار السنةمعّدالبطریقة منتظمة وب

حیث یتم تعدیل ،طریقة تعدیل تكلفة البضاعة المباعة سوف تختلفعلى مدار السنة غیر منتظمة فإنَّ 

.س شھري أو ربع سنويالجزء المباع من المشتریات على أسا

فإذا كان ،دوران المخزون ومتوسط فترة التخزینمعّدلة فیعتمد تعدیلھ على ا مخزون آخر المدَّ أمَّ 

ة سیظھر في مخزون آخر المدَّ فإنَّ منخفضة،دوران المخزون مرتفع وبالتالي فترة التخزین معّدل

دوران المخزون معّدلا إذا كان أمَّ .تعدیلھمقوماً بأحدث األسعار وبالتالي ال یتممالیَّةالبیانات ال

تعدیل ُمَعاِملمن تعدیل تكلفة مخزون آخر المدة باستخدام فالبدَّ ،منخفض وفترة التخزین مرتفعة

.مناسب استناداً إلى تقدیرات اإلدارة

مع ة یندمج كلیاً ل المدَّ مخزون أوّ تستند ھذه الطریقة إلى افتراض أنّ :حطریقة المتوسط المرجَّ -٢

متوسط تقویمھما على أساس یتمّ ة وبالتالي فإن تكلفة البضاعة المباعة ومخزون آخر المدَّ ،المشتریات

األمر الذي یتطلب تحدید تكلفة البضاعة المتاحة . ةل المدة والمشتریات خالل المدّ أسعار مخزون أوَّ 

حدید تكلفة البضاعة المباعة تَ نُ كِ مْ ٍذ یُ ئِ دَ نْ وعِ ،ةُمالئِمت التعدیل الُمَعاِمالثم تعدیلھا باستخدام ،للبیع

.ة على النحو التالية لمخزون آخر المدَّ لمعدَّ ة والتكلفة اللمعدَّ ال
ةمعّدلالللبیعالمتاحةالبضاعةتكلفة

×التاریخّیةالمباعةالبضاعةتكلفة=ة معّدلتكلفة البضاعة المباعة ال
التاریخّیةاعة المتاحة للبیع تكلفة البض

ةمعّدلتكلفة البضاعة المتاحة للبیع ال
× المدة آخرلمخزونالتاریخّیةالتكلفة=ة معّدلتكلفة مخزون آخر المدة ال

التاریخّیةتكلفة البضاعة المتاحة للبیع 

:مصاریف التشغیل بخالف االستھالكإعادة عرض
دھا بصورة منتظمة على تكبُ بین المصاریف التي یتمّ ما من التمییزِ ریف التشغیل البدَّ لتعدیل مصا

مدار السنة مثل الرواتب واألجور واإلیجار الشھري واإلعالن الدوري وغیرھا من المصاریف 

.دھا بتاریخ معینالمنتظمة وبین المصاریف التي یتم تكبُ 

العام خالل السنة قیاسيّ ر السنة باستخدام متوسط الرقم الحیث یتم تعدیل المصاریف المنتظمة على مدا

:وذلك على النحو التالي



٤٤
الفصل الثاني

العام في نھایة السنةقیاسيّ الرقم ال
× المصروف= ة  معّدلالقیمة ال

العام خالل السنةقیاسيّ متوسط الرقم ال

سعار في المستوى العام لألتغّیرعدیلھا للفیتم ت،نة خالل السنةفي تواریخ معیَّ أما المصاریف التي تتمّ 

:وذلك على النحو التاليمالیَّةحتى نھایة السنة العن الفترة من تاریخ استحقاقھا 

العام في نھایة السنةقیاسيّ الرقم ال
× المصروف=  ة  معّدلالقیمة ال

المصروفالعام في تاریخ استحقاق قیاسيّ الرقم ال

لة وتكلفتھ التاریخیَّة دیل المصروف ویتم تع بجعل حساب المصروف مدیناً بالفارق ما بین قیمتھ المعدَّ

.وحساب تعدیالت المستوى العام لألسعار دائناً بنفس المبلغ

:ستھالكاالمصاریف إعادة عرض
عملیة ھابأنَّ ومخصصات استھالكھا لممتلكات والمصانع والمعدات لالمبالغ المسجلةعملیة تعدیل تتسم

ألغراض قائمة المركز تعدیل تكالیف األصول ومخصصات استھالكھا یتمّ حیث،مترابطة ومتكاملة

.وتعدیل مصاریف االستھالك ألغراض قائمة الدخل،المالي

ات في المستوى العام لألسعار تغّیرللوفقاً الممتلكات والمصانع والمعدات بنود ب إجراءات تعدیل تتطلَّ 

نظراً لضرورة تبویب تلك للمّرة األولىمحاسبة المستوى العام لألسعار تطبیقدىلجھداً كبیراً 

وفي الوقت ،ومن ثم تصنیف كل نوع من األصول حسب تاریخ شرائھ،األصول بحسب نوعھا أوالً 

قیاسيّ ومن ثم تحدید الرقم ال،من تحدید مخصص االستھالك لكل مجموعة على حدىنفسھ البدَّ 

یصبح من الممكن تعدیل وبعدئِذٍ . شراء كل مجموعة من األصولألسعار بتاریخ للمستوى العام ل

باستخدام األرقام ةف االستھالك السنوییراومص،لألصول ومخصصات استھالكھاالتاریخّیةالتكلفة 

.ة المناسبةقیاسیّ ال

ولكن ،لوفي السنة التالیة تصبح إجراءات تعدیل تكالیف األصول ومخصصات استھالكھا أبسط وأسھ

من التركیز على ما یتم إضافتھ واستبعاده من األصول وتحدید مخصصات االستھالك لألصول البدَّ 

.الجدیدة أو المستبعدة وتسویتھا

:وألغراض قائمة الدخل یمكن تعدیل مصروف االستھالك السنوي بتطبیق إحدى الطریقتین

.ةمعّدلسنوي على أساس التكلفة الثم احتساب االستھالك اللألصل التاریخّیةتعدیل التكلفة -١

.التعدیل المناسبُمَعاِملثم تعدیلھ باستخدام التاریخّیةاحتساب االستھالك على أساس التكلفة -٢



٤٥
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ة وخسائر المكاسبقیاس  :شرائیَّةالقوَّ
ة وخسائر المكاسبیؤدي تعدیل قائمة الدخل إلى ظھور بند جدید وھو  ة والتي تتحقق نتیجشرائیَّة القوَّ

في فترات ارتفاع نقدیَّةحیث یترتب على حیازة األصول ال،نقدیَّةأصوالً والتزاماتالشركةحیازة 

ة المستوى العام لألسعار تحقیق خسائر في ال ھذه البنود على أساس ھ یتم تقویموذلك ألن،شرائیَّةالقوَّ

ة العدد ثابت من وحدات النقد ذات  وبالعكس فإن حیازة ،رور الزمنمتناقصة مع مالشرائیَّة القوَّ

ة في المكاسبیترتب علیھا تحقیق نقدیَّةااللتزامات ال وفي فترات ارتفاع المستوى العام . شرائیَّةالقوَّ

ةفي الر ئصافي خساالشركةلألسعار تحقق  عن االلتزامات نقدیَّةإذا زادت األصول الشرائیَّة القوَّ

ة لامكاسب فيكما تحقق صافي نقدیَّةال .نقدیَّةعن األصول النقدیَّةإذا زادت االلتزامات الشرائیَّة القوَّ

ة ولقیاس أرباح أو خسائر ال في البند النقدي باستخدام تغّیرأو الیتم تعدیل قیمة البند النقدي شرائیَّة القوَّ

العام في تاریخ نشأة قیاسيّ العام في نھایة السنة على الرقم القیاسيّ الرقم النسبةتعدیل یساوي ُمَعاِمل

.في البند النقديتغّیرالبند النقدي أو ال

ة وخسائر المكاسبوقد اختلفت وجھات النظر حول طبیعة  وطرق معالجتھا محاسبیاً شرائیَّة القوَّ

:وظھرت االقتراحات التالیة

ة وخسائر المكاسبمعالجة -١ نشطةلألباعتبارھا ال تمت بصلة ،في حقوق الملكیةشرائیَّة القوَّ

.للشركةةالتشغیلی

ةمعالجة خسائر ال-٢ ةالومكاسب،في قائمة الدخلشرائیَّة القوَّ ً ،في حقوق الملكیةشرائیَّة القوَّ انسجاما

.مبدأ الحیطة والحذرمع

ةوخسائر المكاسبمعالجة -٣ .في قائمة الدخلشرائیَّة القوَّ

ةوخسائر المكاسبمعالجة بأن تتّم قتراح االقد وجد و القبول األوسع شرائیَّة في قائمة الدخلالقوَّ

سلسلة الدراسات المحاسبیة السادسة لعام حیث ورد في،المحاسبةومنظماتمن قبل ھیئات

ة المكاسبیجب أن تنعكس "١٩٦٢ على صافي الربح للفترة المحاسبیة وخسائرھا شرائیَّة القوَّ

١٩٦٩في بیانھا الصادر عام دت ھذا االقتراح قد أیَّ ھیئة المبادئ المحاسبیة كما أنَّ " نةالمعیَّ 

.١٩٧٤عام مالیَّةھیئة معاییر المحاسبة الوكذلك األمر بالنسبة إلى 

یجب شمول المكسب " فقرتھ التاسعةفي معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرون قد أورد أنَّ كما

"إلفصاح عنھا بشكل منفصلأو الخسارة الناجمة عن صافي المركز النقدي في صافي الدخل وا

ة وخسائر المكاسبویؤید الباحث معالجة  مكاسبتحقیق لدىھ في قائمة الدخل حیث أنّ شرائیَّة القوَّ

ةفي ال ا ھي علیھ عند أقل ممّ ةمعّدلالبسداد عدد من وحدات النقدتكون ملزمةً سالشركةفإن شرائیَّة القوَّ

وعلى العكس من ذلك في ،المحتفظ بھانقدیَّةلمبالغ الاً في اأي أنھا تكون قد حققت وفرنشوء االلتزام
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ة في الحالة تحقیق خسائر  ة أقل مما معّدلمن وحدات النقد الاً سوف تستلم عددالشركةفإن شرائیَّة القوَّ

ة األمر الذي یتطلب االعتراف بخسارة ال،في تاریخ نشأة البند ذو العالقةكان یجب أن تستلمھ  قوَّ

في قائمة الدخل حتى ال یظھر صافي الربح بأعلى من قیمتھ الفعلیة القابلة للتوزیع على ة شرائیَّ ال

.المساھمین

:قائمة المركز الماليإعادة عرض
وینعكس أثر ،في قائمة المركز الماليالتاریخّیةبتكلفتھاتبقى نقدیَّةالبنود المن اإلشارة إلى أنَّ البدَّ 

ة وخسائر المكاسبخاللمن تعدیلھا في قائمة الدخل  .شرائیَّةالقوَّ

مالیَّةالبند حتى تاریخ إعداد البیانات الوءتعدیلھا عن الفترة من تاریخ نشفیتمّ نقدیَّةا البنود غیر الأمَّ 

ي بند غیر أما رأس المال فیتم تعدیلھ بشكل مماثل لتعدیل أ. ةُمالِئمت التعدیل الُمَعاِمالوذلك باستخدام 

للمستوى العام لألسعار بتاریخ إعداد البیانات قیاسيّ الرقم الیساوي نسبةُمَعاِملستخدام باأي ،نقدي

أو تاریخ اإلضافة على رأس الشركةتأسیس للمستوى العام لألسعار بتاریخ قیاسيّ الرقم الإلىمالیَّةال

مختلفة لذلك یتطلب مالیَّةفتراتأما االحتیاطیات واألرباح المحتجزة فھي مبالغ محتجزة في ،المال

:استناداً إلى معادلة المیزانیةإال أنھ یمكن تعدیلھا بأسلوب مختصر ،تعدیلھا مزیداً من الجھد والوقت

ة معّدلااللتزامات ال- ة  معّدلإجمالي األصول ال= ة معّدلحقوق الملكیة ال

واألرباح المحتجزة اطیاتة نحصل على االحتیمعّدلمن حقوق الملكیة المعّدلوبطرح رأس المال ال

.ةمعّدلال

:ةمعّدلالالتاریخّیةالتكلفة أھم ممیزات محاسبة 
المركز المالي أثر ارتفاع المستوى العام لألسعار على المعاد عرضھامالیَّةالقوائم الظھر تُ -١

على تكوین فكرة شاملة عن مالیَّةما یساعد مستخدمي البیانات الھوو،للشركاتوصافي الربح 

.الراھنة بعد ارتفاع المستوى العام لألسعارشركةالحالة 

بعد تعدیلھا باستخدام ،لفترات مختلفةالتي تعودمالیَّةالسھولة في إجراء المقارنات بین القوائم ال-٢

.ة العامةقیاسیّ األرقام ال

ة تصبح المقابلة بین اإلیرادات والمصاریف أكثر معّدلالالتاریخّیةلدى تطبیق محاسبة التكلفة -٣

.مالیَّةالقوائم البنودمتجانسة في تقویمنتیجة استخدام وحدة قیاس ،واقعیة

وذلك الستبعادھا أثر ارتفاع ،التاریخّیةتمیل ھذه الطریقة إلى تخفیض األرباح بالمقارنة مع التكلفة -٤

.المستوى العام لألسعار

مع طویلة األجلاألصول المادیةعلى تقدیر مخصصات استھالك الشركاتتساعد ھذه الطریقة -٥

.أخذ أثر ارتفاع المستوى العام لألسعار بعین االعتبار



٤٧
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:ة فتتلخص بما یليمعّدلالالتاریخّیةأما سلبیات محاسبة التكلفة 
ال ترتفع بالمستوى مالیَّةبنود القوائم الأسعار إذ أنَّ ،ق ھذه الطریقة انسجاماً مع الموضوعیةال تحقِّ -١

واحد یؤدي إلى قیاسيّ باستخدام رقم مالیَّةتعدیل القوائم الأنَّ و،مننفسھ وفي لحظة معینة من الز

ةالمالیَّةوقد تكون أسوأ حاالً من القوائم ال،خلط عناصر ھذه القوائم وعدم داللتھا وفقاً لمدخلُمَعدَّ

.التاریخّیةالتكلفة 

لتعدیل إیراد نتیجةً ي تطبیق ھذه الطریقة إلى زیادة األرباح الدوریة في بعض الحاالتقد یؤدّ -٢

.یة لرأس المالنتاجمما یفقد ھذه الطریقة القدرة على تحقیق المحافظة على الطاقة اإل،المبیعات

اقتراحھا من قبل بعض المنظمات المھنیة محاسبة المستوى العام لألسعار قد تمَّ طریقة نالحظ أن 

وقد ،فاع المستوى العام لألسعارفي ظل ارتالشركاتلكي یستخدم في ُمالئِمللمحاسبة كمقیاس 

ولكنھا ،وكانت مقبولة من قبل الكثیر من المحاسبین،استطاعت ھذه الطریقة أن تحقق بعض الممیزات

حتى أن بعض التشریعات ،من قبل بعض الھیئات المحاسبیة أیضاً داتلالنتقاتعرضتفي الوقت نفسھ 

حاسبة القیمة الجاریة كما ھو الحال بریطانیا عام ة وأقرت ممعّدلالالتاریخّیةرفضت محاسبة التكلفة 

١٩٧٥.



٤٨
الفصل الثاني

المبحث الثاني
الجاریةالقیمةمحاسبةمدخل

فترات ارتفاع مستوى األسعار حدیثفي مالیَّةمحاسبة القیمة الجاریة لمعالجة البیانات المدخلعتبری

بعد نتشروا،بدایة السبعینیات من القرن العشرینللمرة األولى في بریطانیا في حیث بدأ تطبیقھ،نسبیاً 

)١(. المنشورةمالیَّةذلك في مجموعة الدول االسكندنافیة التي اعتمدتھ إلعداد القوائم ال

قتضي تطبیق القیمة الجاریة للبنود یھ ة في أنّ معّدلالالتاریخّیةالتكلفة مدخلعن المدخلاختلف ھذوی

نقدیَّةأما البنود ال،ولیس وفقاً للمستوى العام لألسعار،لخاصة بھذه البنودوفقاً لألسعار انقدیَّةغیر ال

.فتبقى دون تعدیل في جمیع األحوال

وتحدید صافي الدخل باستخدام القیم الجاریة في القیاس الشركات على تقویم أصول مدخلالیقوم ھذا

ولیس على رأس المال النقدي الذي ،یة لرأس المالنتاجالمحاسبي بحیث یتم المحافظة على الطاقة اإل

ة یتم تقویمھ بعدد ثابت من وحدات النقد ذات ال )٢(.ةتغّیرالمشرائیَّة القوَّ

:بینماإلى الفصلف في جوھرھادھمحاسبة القیمة الجاریة توبذلك فإن 

لموارد وھو عبارة عن مقارنة إیرادات الفترة المحاسبیة مع التكالیف الجاریة ل: الربح من العملیات-أ

.تلك اإلیراداتإنتاجالمستنفذة في 

األصولأسعار السوق الخاصة بتلك اتتغّیرلنتیجة نقدیَّةخسائر حیازة األصول غیر الومكاسب -ب

)٣(.خالل الفترة

إن محاسبة القیمة الجاریة وإن بدت البدیل األفضل لقیاس نتائج األعمال والمركز المالي للوحدات 

تمثلت ھذه المشكلة في ،مشكلة مھمة عند تحدید مضمون القیمة الجاریةواجھت أنھا إّال ،االقتصادیة

ظھرت في ،وأمام ھذه المشكلة التي واجھت محاسبة القیمة الجاریة، اختیار السعر المناسب للتقییم

)٤(:أدبیات المحاسبة عدة طرائق أھمھا

.طریقة القیمة الحالیة-١

.طریقة صافي القیمة البیعیة-٢

.لفة االستبدالطریقة تك-٣

١٨٦ص،مرجع سابق ذكرهموسى،السویطي،. ودمحمد،مطر،١
٤١٣ص،،مرجع سابق ذكره مأمونحمدان،وحسین،القاضي،٢
١٦٧ص،الدانمارك فيالمفتوحةالعربیةاألكادیمیةمنشوراتالمحاسبة،نظریة،)٢٠٠٧(ناجيولیدالحیالي،٣
١٧٣ص ، مرجع سابق ذكره،فخر، نواف٤



٤٩
الفصل الثاني

)Present Value Method(:ةطریقة القیمة الحالیَّ : أوالً 

لألصل وذلك عن طریق التنبؤ بصافي التدفقات ةاالستعمالیَّ تقوم ھذه الطریقة على احتساب القیمة 

تلك خصمالمناسب من أجل معّدلثم اختیار ال،يّ نتاجالتي یحققھا األصل خالل عمره اإلنقدیَّةال

.ة لذلك األصلوالمبلغ الناجم عن ذلك ھو القیمة الحالیّ ،المتوقعةنقدیَّةات الالتدفق

:عامل التقدیر الشخصي وھيتعتمد علىات تغّیرب ھذه الطریقة أربعة متتطلَّ 

.ق من خالل استخدام األصلالتي یمكن أن تتحقَّ نقدیَّةالتنبؤ بالتدفقات ال-١

.من حیاة األصلةمالیَّ في كل فترة نقدیَّةحصر التدفقات ال-٢

.فیھا األصل صالحاً لالستخدامیكونالتنبؤ بعدد السنوات المتوقع أن -٣

.مناسبالخصم المعّدلاختیار -٤

)١(.ة لألصلھ یمكن قیاس القیمة الحالیَّ فإنَّ ،ات األربعة بشكل موضوعيتغّیرحدید ھذه المتموإذا ت

كذلك . المتولدة من األصلنقدیَّةالتدفقات اللدى تحدید صافي صعوباتتواجھ الشركاتمعظم إال أنَّ 

معّدلالعائد الضمني لألصل أو معّدلفھل یتم اختیار ،الخصم الواجب تطبیقةمعّدلاألمر بالنسبة إلى 

أو المتوسط المرجح ،المتوقع الحصول علیھا من األصول المشابھةنقدیَّةالخصم الجاري للتدفقات ال

)٢(.لذي یعتمد على ھیكل التمویللتكلفة رأس المال المستثمر ا

كما ھو الحال في طریقة التكلفة ،أھم مساوئ ھذه الطریقة اعتمادھا على التقدیرات بشكل كبیرنَّ إ

بحاجة إلى تقدیرالقیمة الحالیَّةات التي تدخل في احتساب تغّیرحیث أن جمیع الم،ةمعّدلالالتاریخّیة

والمصانع والمعدات حیث تزداد صعوبة تقدیر صافي التدفقات خاصة إذا تعلق األمر ببنود الممتلكات 

بموضوعیةھذه الطریقة ھ یمكن تطبیقأنَّ إالَّ ،السنویة المتوقع الحصول علیھا من تلك البنودنقدیَّةال

معّدلأنَّ كمامحددةفتراتخاللومحددةنقدیَّةتدفقاتتعطيفھي،السنداتفياالستثماراتلتقییم 

.داً محدَّ یكونالحسم

:ةطریقة صافي القیمة البیعیَّ : ثانیاً 
المبلغ النقدي الذي یمكن الحصول علیھ ،لبند ما) أو سعر الخروج الجاري(ة تمثل صافي القیمة البیعیَّ 

وكذلك المبلغ . حالیاً إذا تم بیع األصل في السوق مطروحاً منھ المصاریف الالزمة إلتمام عملیة البیع

)٣(.ھ حالیاً إلعادة تمویل االلتزامالنقدي المتوجب دفع

٤١٤ص،مرجع سابق ذكره ،مأمونحمدان،وحسین،القاضي،١
١٨٤ص ع سابق ذكره ،، مرجفخر، نواف٢
٤١٥ص،مرجع سابق ذكره ،مأمونحمدان،وحسین،القاضي،٣



٥٠
الفصل الثاني

الجاریة لألصول وااللتزامات، حد الطرق المستخدمة لتحدید القیمتعتبر طریقة صافي القیمة البیعیة أ

.حیث یتم تطبیقھا في حالتي التصفیة الفعلیة والتصفیة االفتراضیة

ت اختیاریة ولیست قسریة، التصفیة الناجمة عن قراراھيالشركةالتصفیة الفعلیة لألصل أو إنَّ 

ات اندماج ، نتیجة التفاقیَّ الشركةوالھادفة إلى استبدال أصل ما أو التخلي عنھ نھائیاً، أو تصفیة كامل 

. أو ألسباب أخرى

إن ھذه الحالة ال تشمل التصفیة اإلجباریة، وذلك ألنھ في حالة التصفیة اإلجباریة ال تمثل األسعار التي 

.یم األصول أسعار البیع في ظروف سوق طبیعیةتقوبناًء علیھا یتم 

، وإظھار األصول مالیَّةة فیقصد بھا التصفیة لغرض إعداد البیانات الا حالة التصفیة االفتراضیّ أمَّ 

)١(.مالیَّةة بتاریخ إعداد البیانات الوااللتزامات بصافي قیمتھا البیعیّ 

الذي ،١٩٣٩عام Mac Nealسبیة على ید ة في األدبیات المحاظھرت طریقة صافي القیمة البیعیّ 

ینعكس،بما فیھا التوسع في االستثمارات،ات التي تحصل في بیئة عمل المحاسبةتغّیراعتبر أن ال

تمكن المستثمرین بحیث إذ أصبح من الضروري تقدیم المعلومات ،على الوظائف التقلیدیة للمحاسبة

. مالیَّةتحقق ذلك باالعتماد على القیم الجاریة للبیانات الوی،المركز المالي الحقیقي للشركاتمن معرفة 

الذي ١٩٦٦عام Chambersلَق االھتمام الكافي حتى جاء تللقیم الجاریة لم الطریقةغیر أنَّ ھذه

.ةالقیمة البیعیّ طریقةحول ،ثم سلسلة من المقاالت العلمیة،أعد كتاباً 

بالبیع أو المتعلقة ،تؤثر على قرارات المستثمرینأن األسعار الجاریة ھي التيChamberاعتبر 

من فترة تغّیرألصول تابعض أسعار ألنَّ ،سنوات غیر مفیدعدة فسعر سلعة قبل ،الشراء أو االحتفاظ

ة ألخرى حتى لو بقیت ال وقد یحدث العكس حیث تبقى قیمة بعض األصول . للنقود كما ھيشرائیَّة القوَّ

في عن قیم األصول تعبِّر ة وبالتالي فإن القیم الدفتریّ ،لوحدة النقدشرائیَّة الة قوَّ التغّیرثابتة بینما ت

یمكن ولقیاس قیمة أي أصل غیر نقديّ . مالیَّةتاریخ إعداد البیانات الفي قیمھا شرائھا ولیس تاریخ

مع استخدام سعر الخروج الجاري الذي یقدم معلومات حدیثة تسمح للشركة والمستثمرین بالتعامل 

واتخاذ القرارات ،أداء الشركةلتقییممالئمةھ یقدم معلومات كما أنَّ ،ةتغّیرالظروف الحدیثة والبیئة الم

أي النقد ) النقد المكافئ الحالي(عن سعر الخروج الجاري بـ Chamberوقد عبر . المستقبلیة

حیث تعبِّر . ةبیع الحالیّ بتقویم أصولھا على أساس أسعار الشركة المتوقع الحصول علیھ عندما تقوم ال

.عن المركز المالي الحقیقي للشركة وتعرضھ بعدالةالناتجةالقیم 

٢٤٠ص، مرجع سابق ذكره ،فخر، نواف١



٥١
الفصل الثاني

:ع بعدد من الممیزات، أھمھایرى مؤیدو طریقة صافي القیمة البیعیة أن ھذه الطریقة تتمتَّ 

ار القیمة ة، والھدف من ذلك إظھبصافي القیمة البیعیّ نقدیَّةیم البنود غیر الوتھتم ھذه الطریقة بتق-١

.، وھي القیمة القابلة للتحقق فعلیاً فیما إذا تم بیع األصول وتسویة االلتزاماتللشركةالحقیقیة 

ین في اتخاذ مالقیمة الحقیقیة للسھم، األمر الذي یساعد المساھتقدیرن ھذه الطریقة من تمكِّ -٢

.القرارات المتعلقة بالشراء أو البیع أو االحتفاظ

تعبِّر المتعلقة بتكلفة الفرصة البدیلة التي الشركةبیعیة ألصل ما وجھة نظر تحدد صافي القیمة ال-٣

في اتخاذ القراراالدارة التي یمكن الحصول علیھا من بیع األصل، والتي تساعد نقدیَّةعن القیمة ال

.ةیَّ نتاجاإلاستخدامھ في العملیات وظ بھااالحتفالمتعلق ببیع األصل أو

فقد تعرضت للعدید من ایا التي تتمتع بھا طریقة صافي القیمة البیعیةھذه المزالرغم من على 

:ات أھمھاداالنتقا

البیع یتوجب وجود سوق نشط ألصول، فافتراضلیس من السھولة تحدید أسعار البیع لكافة أنواع ا-١

ى السوق كاملة، ولدبحیث تكون المنافسة في ھذاسعار وفقاً لقانون العرض والطلب، األتتحدد فیھ

وبة توافر عھ من الصكما أنَّ . كل من البائع والمشتري الرغبة في التعامل على أساس تجاري بحت

.سوق لألصول المستعملة تعرض فیھا اسعار بیع تلك األصول

الملموسة بسبب عدم توافر سوق ة على األصول غیر یصعب تطبیق طریقة صافي القیمة البیعیَّ -٢

.لمعظم أنواع ھذه األصولنشط

ي إلى مخاطر وھو ما یؤدّ . تحدید أسعار بیع األصول على أساس التقدیر الشخصيما یتمّ اً غالب-٣

نتائج القیاس تكون غیر وعلیھ فإنَّ . وجود التحیز أو ضعف كفاءة الجھة التي تقوم بعملیة التقدیر

)١(.موضوعیة

:طریقة تكلفة االستبدال: اً لثثا
أحد البدائل األساسیة لتحدید إلى سعر الدخول الجاري ي تستندالتمحاسبة تكلفة االستبدال طریقة ل تمثِّ 

من اصل استبعاد تمَّ في حال الواجب دفعھ النقدي المبلغ القیمة الجاریة ویقصد بسعر الدخول الجاري 

)٢(.من أجل الحصول على أصل مماثلالشركةأصول 

من أجل حیازة في الوقت الحاليالنقد التي یجب دفعھاعدد وحداتألصل ما وتمثل تكلفة االستبدال 

علیھا من األصل الموجودالحصولالمتوقع للمنافعمستقبلیة مساویة منافعموارد قادرة على تقدیم 

٢٧٧ص، مرجع سابق ذكره ،فخر، نواف١
١٨٨ص، مرجع سابق ذكره ،فخر، نواف٢



٥٢
الفصل الثاني

بعین وفي حال عدم وجود أصل مماثل لألصل الموجود تنیجة للتقادم التكنولوجي یتم األخذ ،حالیاً 

ة یّ إنتاجوعلیھ فإن االستبدال یكون لطاقة ،ة ذاتھایَّ نتاجتكلفة األصول التي لھا الطاقة اإلاالعتبار 

ة الجدیدة یّ نتاجویتم الحصول على الطاقة اإل. ولیس ألصل بأصل مماثل،یة جدیدةإنتاجموجودة بطاقة 

.ھذه الطاقةإنتاجسواء من خالل الشراء أو من خالل قیام الشركة ب

)١(:دالنستنتج مما سبق وجود ثالثة مفاھیم تتعلق بتكلفة االستب

ل ویقصد بھا المبلغ المطلوب من أجل الحصول على أص:تكلفة استبدال األصول المستخدمة-أ

ھذا المفھوم غیر أنَّ إالَّ ،ينتاجلھ نفس العمر اإلبحیث یكونمماثل من سوق األصول المستعملة

.األصول المستعملةجمیعأسعارتتوفر فیھا عملي نظراً لعدم وجود سوق منتظمة 

ثمن المواد المباشرة واألجور المباشرة والتكالیف ویقصد بھا :المماثلةاألصول إنتاجإعادة تكلفة -ب

.أصل مماثل لألصل الموجودنتاجة غیر المباشرة الالزمة إلالصناعیَّ 

التي ة یَّ نتاجاإلالطاقةالستبدالالمبلغ النقدي الالزم عنتعبِّر وھي:ةیَّ نتاجاستبدال الطاقة اإلتكلفة -ج

ا عن طریق الشراء أو أو مجموعة من األصول إمَّ الحصول علیھا من أصل معینشركة للیمكن

.، وذلك دون مراعاة لألصول الموجودة فعالً نتاجاإل

االعتماد علیھومع ظھور مفاھیم متعددة لالستبدال ظھرت مشكلة اختیار المفھوم المناسب الذي یجب 

ھذا األمر ال . ساس سعر الدخول الجاريألجاریة على عند إجراء القیاس المحاسبي لتحدید القیمة ا

.یزال موضع جدل قائم

:بثالث طرق وھيسعر الدخول الجاريیمكن احتساب 

المأخوذة من البیاناتبناء على وفقاً لھذه الطریقةیتم تحدید أسعار األصول:التسعیر المباشر- ١

، أو حسابات التكالیف المعیاریة التي سعار التي یصدرونھاقوائم األوالتي إما أن تكونالمنتجین 

.للمنتجاتالجاریةعن القیمة تعبِّر والتي یقومون بإعدادھا

لى التسعیر المباشر عندما تتوافر سوق منتظمة تتحدد بموجبھا الشروط والمواصفات إیتم اللجوء 

.واألسعار

لتعدیل أسعار من األصولبكل مجموعة ة الخاصةقیاسیّ أي استخدام األرقام ال:ةقیاسیّ األرقام ال- ٢

.لتوصل إلى القیمة الجاریة لھاوااألصول 

الحاصل في تغّیرة الخاصة لألسعار التي تستخدم لمعرفة القیاسیّ ھذه األرقام عن األرقام التعبِّر 

منشورة من قبل بعض الدوائر قد تكون األرقامھذه ، حیث أنَّ نقدیَّةغیر البنود الأسعار 

٤١٦ص،دمشقةجامعمنشوراتدمشق،المحاسبة،نظریة،)٢٠٠٧(مأمونحمدان،وحسین،القاضي،١



٥٣
الفصل الثاني

عدم م اللجوء إلى ھذه الطریقة في حالویت. ل إدارة المنشأة بناء على خبراتھااإلحصائیة، أو من قب

.توفر سوق نظامیة ألسعار األصول

ة یمكن االعتماد على تقدیرات المھندسین واإلدارة عند عدم امكانیَّ :والخبراءتقدیرات المھندسین - ٣

ر لشراء أصول ذات خدمات بعروض اسعایتم االستعانةتطبیق أي من الطریقتین السابقتین، حیث 

.والخبراءة مكافئة ثم تعدل ھذه األسعار بناء على دراسات المھندسین یَّ إنتاجمكافئة وقدرة 

)١(:یمكن تطبیق محاسبة تكلفة االستبدال وفق إحدى الطریقتین

:طریقة تكلفة االستبدال دون إعادة تقویم- ١
التكالیف استھالك، ولیس من أجل األصولالوفقاً لھذه الطریقة تشكیل مخصصات من أجل استبدیتمُّ 

، وعند تطبیق ھذه الطریقة في فترات ارتفاع مستوى األسعار، تزداد تكالیف لألصولالتاریخّیة

االستبدال عاماً بعد آخر، وإذا تم تحمیل كل دورة محاسبیة بأعباء تعادل نصیب ھذه الدورة من أعباء 

االستبدال في مخصصاتادل تكلفة االستبدال، وذلك ألن االستبدال، فإن األقساط المتجمعة لن تع

.لألصلينتاجاإلالعمرنھایة ا في الفترات األخیرة القریبة من ھالفترات المحاسبیة األولى أقل من

البد من احتساب القیمة المتبقیة لتكلفة االستبدال بعد طرح المخصصات وللتغلب على ھذه المشكلة 

ي، لكن ھذا االسلوب ال یضمن عدالة نتاجالقیمة على ما تبقى من العمر اإلالسابقة منھا، وتوزیع ھذه 

التحمیل بین الفترات المحاسبیة المختلفة، بحیث تتحمل الفترات الالحقة فروقات المخصصات عن 

كما أن عدم اللجوء إلى ھذا اإلجراء یجعل مخصصات االستبدال المتجمعة في نھایة . الفترات السابقة

.ي لألصل غیر كافیة الستبدال األصل بأصل جدیداجنتالعمر اإل

على األرباح المحتجزة ألنھ یتعلق بفترات سابقة، األمر الذي ویرى الباحث ضرورة تحمیل الفرق 

الستبدال یكفي ، ویضمن في الوقت نفسھ تشكیل مخصص ُمالئِمقیاس الربح على نحو من كن یمَّ 

.ينتاجاألصل في نھایة عمره اإل

خصص الستبدال األصل دون إعادة تقویم األصل، سوف ینتج عنھ في نھایة كل فترة فرق إن تشكیل م

، فالبد من معالجة ھذه التاریخّیةالتكلفة مدخلھالك على أساسبین مخصص االستبدال ومجمع االست

.وھو أحد حسابات حقوق الملكیةمالیَّةالفروق في حساب االحتیاطیات الرأس

، منشورات جامعة دمشقدمشق،، المشكالت المحاسبیة المعاصرة،)٢٠٠٧(فخر، نواف، و الرضا، عقبة، و المصري، تیسیر١
١٩٧ص
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أنھا تركز حیث الستبدال دون إعادة تقویم أنھا ال تنسجم مع الموضوعیة، یؤخذ على طریقة تكلفة ا

على موضوعیة قیاس الربح دون موضوعیة المركز المالي الذي یبقى سجالً تاریخیاً لبنود األصول 

.، كما أنھا تقتصر على أنواع من األصول دون أخرىوااللتزامات

تحقق وذلك ألنھا كبیرة على صعید التطبیق العملي لھا أھمیة ومع ذلك یرى مؤیدو ھذه الطریقة أنّ 

لتكلفة االستبدالیة، وھذا لوفقاً ل قائمة الدخل بعبء االستھالك یتحمیتم الموضوعیة في قیاس الربح، إذ 

كما أن .وتوزیعھا على المستثمرینما یؤدي إلى عدم االفصاح عن أرباح إضافیة في فترات التضخم

، ينتاجفي نھایة عمره اإلتكلفة استبدال األصل بأصل جدیدعادلتقیمة مخصص استبدال األصل 

.للشركةیة نتاجاألمر الذي یضمن المحافظة على الطاقة اإل

:تقویمالإعادة على أساسطریقة تكلفة االستبدال - ٢
ھا كما أنّ ،تحقق ھذه الطریقة انسجاماً مع الموضوعیة في قیاس الربح والمركز المالي على حد سواء

وھذا ما ال یظھره ،أرباح الحیازةوالتمییز بین أرباح العملیات منمالیَّةستخدمي البیانات التمكن م

.التاریخّیةالتكلفة مدخل في ظل المحاسبي القیاس 

كما ھو الحال في ظل التاریخّیة، ولیس بتكلفتھا استبدالھابتكلفةوفقاً لھذه الطریقة تسجیل األصول یتمّ 

ة طویلة األجل على أساس دون إعادة تقویم، ثم یتم استھالك األصول المادیّ طریقة تكلفة االستبدال

ي تكلفة استبدالھا نتاج، بحیث یعادل مجمع استھالك األصول في نھایة عمرھا اإلاالستبدالتكلفة

ھا في یضمن استمرارة ویَّ نتاجمن المحافظة على طاقتھا اإلالشركةبأصول جدیدة، األمر الذي یمكن 

. طتھاأنشأداء 

والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو ینتج عن تطبیق طریقة تكلفة االستبدال مكاسب الحیازة وخسائرھا 

تعد تعدیالً لحقوق الملكیة؟أم؟فھل تدخل في قیاس الدخل،ھذه المكاسب والخسائركیفیة معالجة 

وق الملكیةإن تبریرات معالجة مكاسب وخسائر الحیازة على أساس الدخل أو على أساس تعدیل حق

تتعلق عادة بتعریف الدخل، فمؤیدو فكرة المعالجة على أساس التعدیل المباشر لحقوق الملكیة ینطلقون 

یة لرأس نتاجمن تعریف الدخل الذي یقوم على أساس المحافظة على رأس المال المادي أو الطاقة اإل

على بالكامللتي یمكن توزیعھاخالل الفترة المحاسبیة  ھي تلك األرباح االشركةن أرباح أالمال، و

یة لرأس المال التي كانت نتاجسلیماً وفقاً لمفھوم الطاقة اإلالمحافظة على رأس المال بعدالمساھمین 

.ات تكلفة االستبدال یجب معالجتھا كجزء من رأس المالتغّیروبالتالي فإن متاحة في بدایة الفترة، 

زة على أساس الدخل، فینطلقون من تعریف الدخل أما مؤیدو فكرة معالجة مكاسب وخسائر الحیا

استناداً إلى المحافظة على رأس المال النقدي الذي یتمثل بعدد ثابت من وحدات النقد دون النظر إلى 
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ات مستوى األسعار، حیث ان الربح وفقاً لھذا المفھوم ھو الربح الصافي الذي یمكن توزیعھ على تغّیر

.بدایة الفترةالشركةالمستثمرة في صافي أصول نقدد وحدات الالمساھمین مع المحافظة على عد

یؤید الباحث معالجة مكاسب الحیازة وخسائرھا كتعدیل مباشر لحقوق الملكیة وعدم االعتراف بھا 

ھو التاریخّیةكدخل قابل للتوزیع على المساھمین، طالما أن الھدف األساسي من بدائل محاسبة التكلفة 

.في اداء نشاطاتھا المختلفةالشركاتیة لرأس المال وضمان استمراریة نتاجقة اإلالمحافظة على الطا

)١(:ة مزایا أھمھاع طریقة تكلفة االستبدال بعدّ تتمتّ 

تقوم طریقة تكلفة االستبدال على تصنیف أرباح الدورة المحاسبیة إلى أرباح العملیات ومكاسب -١

تنبؤات ھذه األرباح بتقدیر ت االستثماریة كما یسمح الحیازة، األمر الذي یساعد في اتخاذ القرارا

.التنبؤاتتلكواتخاذ القرارات استناداً إلى 

مالیَّةن مستخدمي البیانات الإن تصنیف أرباح الدورة المحاسبیة وفقاً لطریقة تكلفة االستبدال، یمكِّ -٢

الحیازة الناتجة عن ومكاسبمن جھة،من التمییز بین أرباح العملیات الناتجة عن أداء اإلدارة

بین نتائج أعمال المقارناتوإجراء ، مما یسمح بتقییم أداء اإلدارة من جھة أخرىات األسعارتغّیر

.المماثلةالشركات األخرىمحاسبیة، وبین لعدة فترات الشركة

ال في حیة لرأس المال نتاجللمحافظة على الطاقة اإلھامة تعتبر طریقة التكلفة االستبدالیة وسیلة -٣

على الشركةوھو ما یضمن قدرة ، غیر قابلة للتوزیعنقدیَّةاعتبار مكاسب حیازة األصول غیر ال

.إستبدال أصولھا دون الحاجة إلى اقتراض أموال تشكل عبئاً مالیاً علیھا

إال أنھ یؤخذ علیھا أنھا تعتمد على بالرغم من ھذه المزایا التي تتمتع بھا طریقة تكلفة االستبدال، 

ن من الحصول على كِّ مَ یلألصول المستعملة نشط سوق عدم توفر في حالدیرات الشخصیة خاصة التق

.یةنتاجالحصول على تكلفة أصل مماثل من حیث الطاقة اإلةبوكما أنھ من الصع،أسعار تلك األصول

ویرى الباحث أنھ بالرغم من اعتماد طریقة تكلفة االستبدال على التقدیرات الشخصیة في بعض 

عن تعبِّر سعار، وذلك ألنھا في فترات ارتفاع مستوى األالطریقةمن الضروري تطبیق ھذه،لحاالتا

ن یتمكلأفضل طریقة ھا ، كما أنّ التاریخّیةالتكلفة محاسبة بشكل أفضل مما تقدمھ للشركةالمركز المالي 

.ة واالستمرار في عملھایّ نتاجطاقتھا اإلالمحافظة علىمن الشركات

٢٣٧ص، مرجع سابق ذكره ،فخر، نواف١
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دولّیةبدائل محاسبة التكلفة التاریخیة ضمن معاییر المحاسبة ال

.التاسع والعشریندوليّ إعادة العرض وفقاً لمعیار المحاسبة اللوبأُس: المبحث األول

.دولّیةمعاییر المحاسبة الالعادلة وفقنماذج القیمة : المبحث الثاني
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المبحث األول
والعشرینالتاسعدوليّ الالمحاسبةلمعیاروفقاً العرضإعادةلوبأُس

ثار سلبیة على القیاس واإلفصاح آات في المستوى العام لألسعار وما رافقھا من تغیُّردعت ظاھرة ال

)١(.العدید من المفكرین والباحثین والھیئات المحاسبیةالمحاسبي إلى أن تكون محور نقاش من قبل 

معیار التي قامت بإصدار،IASCدولّیةلجنة معاییر المحاسبة الوكان من أبرز ھذه الھیئات المحاسبیة

وفي عام " األسعارات تغیُّرلسبیةلمحاالمعالجة ا"بعنوان ١٩٧٧عام IAS6السادس دوليّ المحاسبة ال

IAS15الخامس عشر دوليّ السادس واستبدل بمعیار المحاسبة الدوليّ معیار المحاسبة الألغي ١٩٨١

إحدىاستخدامنص على ضرورة والذي" األسعار فيتغیُّرالبآثارالمتعلقةالمعلومات" تحت عنوان 

المستخدمةالمقاییسعلىاألسعارمستویاتفياتتغیُّرالأثر االعتبارفيتأخذالتيالمحاسبیةالطرق

العامالمستوىفياتتغیُّرالالتي تأخذاألسالیبضمنتوتماليّ الومركزھاالشركةأعمالنتائجلتحدید

لالتكلفة التاریخیة الأُْسلوبثل مبعین اإلعتبارلألسعار فياتتغیُّرالباالعتبارالتي تأخذاألسالیبو،ةُمَعدَّ

)٢(.الجاریةالتكلفةأُْسلوبمثل لألسعاریات الخاصةالمستو

الخامس عشر دوليّ بإلغاء معیار المحاسبة الدولّیةقامت لجنة معاییر المحاسبة ال١٩٨٩وفي عام 

ذاتاالقتصادیاتفيماليّ الالتقریر"ن تحت عنوان یالتاسع والعشردوليّ إصدار معیار المحاسبة الو

ل مالُمَعدَّ .٢٠٠٦عام صیاغتھ )IASB(دولّیةالمحاسبة الس معاییرلمجداأعومن ثم " المرتفع َتَضخُّ

البیاناتعرضإعادةمنغرضالأنَّ إلىةمالیّ الالتقاریرإلعداددولّیةالالمعاییرتفسیراتلجنةأشارت

لذاتاالقتصادیاتفيةمالیّ ال مالُمَعدَّ ھونیوالعشرالتاسعدوليّ الالمحاسبةلمعیاروفقاً المرتفعَتَضخُّ

ةالفياتتغیُّرالأثرعكس منالثانیةالفقرةنتحیث بیَّ ،شركةة للمالیّ البیانات العلىالعامةشرائیَّةالقوَّ

ذودولةاقتصادضمنالتي تعمل للشركاتماليّ الوالمركزاألعمالنتائجعنالتقریرنّ أالمعیارھذا

ل مُمَعدَّ شرائیَّةالقوتھیفقدالنقدوأنّ مفید،غیرأمرھو عرضإعادةودونالمحلیةبالعملةمرتفعَتَضخُّ

لب .الً مضلُّ ةمالیّ الواردة في البیانات المبالغالمقارنةیجعلُمَعدَّ

األولىةمالیّ الالتقاریرإعدادلفترةةمالیّ الالبیاناتعلىوالعشرون التاسعدوليّ الالمحاسبةمعیارینطبق

لوجودشركةالفیھاتحددالتي مُمَعدَّ إعدادفياعملتھتستخدمالذيالدولةاقتصادفيمرتفعَتَضخُّ

٩٤صدمشق،جامعةمنشوراتدمشق،المعاصرة،المحاسبیةالمشكالت،)٢٠٠٧(تیسیرالمصري،وعقبة،الرضا،ونواف،فخر،١
عمان،،"واإلفصاحوالعرضالقیاسمجاالتفيالمحاسبیةالمھنیةللممارساتالنظريالتأصیل"،)٢٠٠٨(موسىالسویطي،محمد،مطر،٢

١٦٨صللنشر،وائلدار
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لأنطالماالالحقةةمالیّ الالتقاریرإعدادفتراتعلىوكذلكة،مالیّ الالتقاریر مالُمَعدَّ مرتفعاً زالماَتَضخُّ

.ھذا المعیاربموجبعلیھاالمنصوصاتُمَؤشِّرللوفقاً 

دلم مللمطلقاً مفھوماً التاسع والعشرونالمعیارھذاُیَحدَّ دلم ھأنَّ كماَتَضخُّ الً ُیَحدَّ مللاً نمعیَّ ُمَعدَّ یتوجب َتَضخُّ

إّال ،الشخصيلالجتھادخاضعةالمسألةتركماوإنّ ،جاریةقیاس بوحدةةمالیّ الالبیاناتعرضإعادةعنده 

لبعض األمثلة على الظروف التي تشیر إلى بفقرتھ الثالثة أورد أنَّ المعیار مُمَعدَّ :مرتفعَتَضخُّ
العملةمبالغاستثمارویتمنسبیاً مستقرةبعملھأونقدیةغیرأصولببثرواتھماالحتفاظالناسعامةلضِّ فَ یُ .١

ةالعلىللحفاظحاالً المحلیة . لھاشرائیَّةالقوَّ

أنویمكننسبیاً مستقرةأجنبیةبعملةبل،المحلیةبالعملةالمحددةالنقدیةبالمبالغالناسعامةتھتمال.٢

. العملةبتلكاألسعارتحدد

ةللالمتوقعةالخسارةنابالحسفيتأخذبأسعارالحسابعلىوالمشتریاتالمبیعاتتحدیدیتم.٣ شرائیَّةالقوَّ

.قصیرةكانتولوحتىاالئتمانفترةخالل

الربطیتم.٤ .أسعارُمَؤشِّربواألسعارواألجورالفائدةتُمَعدَّ

ل.٥ مالُمَعدَّ %.١٠٠علىیزیدأویقاربسنواتمدة ثالثلالمتراكمَتَضخُّ

لذواقتصادبعملةةمالیّ التقاریرھاتضعالتيالشركاتكافةالمعیارلزمیُ لم مُمَعدَّ بتعدیلمرتفعَتَضخُّ

فترةبدایةذمنةمالیّ البیاناتھابتعدیلالشركاتتلكأوصىماوإنّ ،جاریةقیاسبوحدةةمالیّ الالبیانات

لوجودعلىفیھافتتعرّ التيالتقریر مُمَعدَّ ل"حیث ورد في الفقرة الرابعة منھ مرتفعَتَضخُّ من المفضَّ

لوالتي تضع تقاریرھا بنفس عملة االقتصاد ذالشركاتأن تقوم كافة  مالُمَعدَّ المرتفع بتطبیق ھذا َتَضخُّ

بدایة ذمنشركةة ألي مالیّ المعیار اعتباراً من نفس التاریخ، ومع ھذا ینطبق ھذا المعیار على البیانات ال

لف فیھا على وجودفترة التقریر التي تتعرّ  مُمَعدَّ "مرتفع في البلد الذي تستخدم عملتھ في تقاریرھاَتَضخُّ

لذواقتصادضمنتعمل التيالشركاتإلزام یرى الباحث أنَّ  مُمَعدَّ بیاناتھا بإعادة عرضمرتفعَتَضخُّ

بسبب عدم وجود محددات دقیقة وذلك،مفیدأمر غیر ھوكبیانات نھائیةواعتماد ھذه البیانات ة مالیّ ال

لل مالُمَعدَّ ھي وفقاً لھا العرضإعادة تم تات التي ُمَؤشِّركما أن جمیع ال،ةمالیّ تعدیل البیانات الالالزم لَتَضخُّ

.ألحكام الشخصیةاعتماداً على اة أكثر مالیّ ات تقدیریة وھو ما یجعل البیانات الُمَؤشِّر

ةمالیّ بیاناتبإعدادالشركاتد الباحث أن تقومیؤیّ البیاناتتلكعلىاألسعارمستوىارتفاعأثرولبیان

ةمالیّ الالبیاناتجانبإلىفي المستوى العام لألسعارتغیُّرمساعدة في نھایة كل فترة محاسبیة تظھر أثر ال

الصادر عن مجلس معاییر ة الثالث والثالثینمالیّ وھو ما یتطلبھ بیان معاییر المحاسبة ال،األساسیة
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تعدیالت على أیة إجراء عدم یتطلب ھذا البیان"ذلك البیان في ، حیث ورد )FASB(ةمالیّ المحاسبة ال

أو الجداول المكملة أو قوائم المعلومات المطلوبة في التقدیم یجب ما نّ إاألساسیة، وةمالیّ البیانات ال

".ة األساسیةمالیّ المالحظات المرفقة مع القوائم ال

:ةمالیّ الالبیاناتإعادة عرض
تقاریرھاتضعالتيشركةللةمالیّ الالبیاناتعنالتعبیرھذا المعیار على ضرورةمنالثامنةالفقرةتنصّ 

لذواقتصادبعملةة مالیّ ال مُمَعدَّ التكلفةأوالتاریخیةالتكلفةأساسعلىةمعدَّ كانتسواءمرتفعَتَضخُّ

السابقةللفترةالمقارنةاألرقامعنالتعبیركذلك،بنھایة فترة إعداد التقاریرجاریةقیاسبوحدةالجاریة،

الفتراتتخصمعلوماتوأیة،"ةمالیّ الالبیاناتعرض"األولدوليّ الالمحاسبةمعیارالمطلوبة بموجب

.بنھایة فترة إعداد التقاریرجاریةقیاسبوحدةالسابقة

ز على ما ركَّ وإنَّ ،عرضھاالمعادةمالیّ الالبیاناتفيالظاھرةالناتجةالمبالغة ز المعیار على دقَّ لم یركِّ 

ة من فترة ألخرى حیث مالیّ البیانات الفي إعادة عرضالمستخدمة الطرق والُمَؤشِّراتتطبیق الثبات في 

ةمالیّ لدى تعدیل البیانات الالشخصيالتقدیرواالعتماد على محددةواجتھادات إجراءاتتطبیقب تطلَّ 

أكثرألخرىفترةمنواالجتھادات اإلجراءاتھذهتطبیقفيالثباتإنَّ "وورد في الفقرة العاشرة منھ 

".عرضھاالمعادةمالیّ الالبیاناتفيالمدرجةالناتجةلمبالغلدقةالحكامإمنأھمیة

:ةمالیّ البیانات الإعادة عرضأساس 
فياتتغیُّرالیعكسلألسعارعامُمَؤشِّراستخدامالمعیارھذابموجبةمالیّ الالبیاناتعرضإعادةبتتطلَّ 

ةال االقتصادنفسبعملةتقاریرھاتضعالتيالشركاتكافةتقومأنالمفضلمن،العامةشرائیَّةالقوَّ

.ُمَؤشِّرالنفسباستخدام

د لم  ،ةمالیّ بیاناتھا الإعادة عرضتطبیقھ لدى شركةیتوجب على المستوى أسعار معین ُمَؤشِّرالمعیار ُیَحدَّ

المستھلكألسعارالقیاسيالرقماألرقام القیاسیة المتوفرة مثل ىأحدأن تختار شركةھنا یمكن للمن و

)CPI(،القوميللناتجالقیاسيالرقمأو ،الجملةألسعارالقیاسيالرقم.
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التاریخیةالتكلفةوفقاً لمدخلالمعدةةمالیّ الالبیاناتأعادة عرض:أوالً 

ماليّ المركز القائمة-أ

المركز قائمةفيالواردةالمبالغعرضإعادةضرورةعلىالمعیارھذامنالحادیة عشرةالفقرةتنصَّ 

ُمَؤشِّرباستخدامةمالیّ بنھایة فترة إعداد التقاریر الجاریةقیاسوحدةبموجبعنھاالمعبرغیرماليّ ال

.عامأسعار

إلى مجموعتین ھما البنود القائمةھذهف المعیار عناصر صنّ ماليّ المركز القائمةإعادة عرضض األغر

ال"منھ الثانیة عشرةوورد في الفقرة ،تبقى كما ھيحیث أن البنود النقدیة ،النقدیة والبنود غیر النقدیة

،بنھایة فترة إعداد التقاریرجاریةنقدیةبوحدةعنھامعبرأصالً ألنھاالنقدیةالبنودعرضإعادةیتم

". نقداً دفعھاأواستالمھاسیتمبنودأوبھامحتفظأموالالنقدیةفالبنود

حیث إعادة عرضھامن ھذا المعیار على ضرورة الخامسة عشرةنصت الفقرة أما البنود غیر النقدیة فقد 

یتمّ قدھفإنَّ وبالتالياالستھالك،ناقصاً التكلفةأوبالتكلفةالنقدیةغیرالبنودغالبیةترحل"ورد فیھا 

بندلكلعرضھاالمعاداالستھالكناقصاً التكلفةأوالتكلفةتتحدد. كھاتملّ بتاریخجاریةبمبالغعنھاالتعبیر

تاریخمناالستھالكومجمعالتاریخیةالتكلفةعلىلألسعارالعامُمَؤشِّرالفيتغیُّرالتطبیقبواسطة

والمعدات،والمصانعالممتلكاتعرضإعادةیتمذلكمثال. التقاریرإعدادفترةنھایةإلىالتملك

منالمشابھةواألصولالتجاریةوالعالماتاالختراعوحقوقوالشھرةوالبضاعةاألولیةالموادومخزون

عندھاتمالتيالتواریخمنالصنعتامةوالبضاعةالصنعتحتالمخزونعرضویعاد. شرائھاتاریخ

".الصناعيالتحویلأوالشراءتكالیفتكبد

المثالسبیلعلىالتملك،تواریخعنتختلفبتواریخجاریةبمبالغتظھرالتيالنقدیةغیرالبنودأما

إعادةیتمالحاالتھذهمثلفيسابق،بتاریختقییمھاإعادةتمتالتيوالمعداتوالمصانعالممتلكات

.التقییمإعادةتاریخمنالمرحلةالقیمعرض

في. أو یصعب تقدیرھاوالمعداتوالمصانعالممتلكاتبنودتملكلتواریختفصیلیةتسجّال روفّ تتالقد

مستقلخبیراستخدامالمعیارھذالتطبیقاألولىالفترةفيضروریاً یكونقد،النادرةالحاالتھذهمثل

.لتحدید قیمة البنود واستخدامھا كأساس إلعادة عرضھا
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والمصانعالممتلكاتعرضإعادةالمعیارھذایتطلبالتيللفتراتعامأسعار ُمَؤشِّریتوفرالعندما

ھذهمثلفي:" یليماوالعشرونالتاسعدوليّ الالمحاسبةمعیارمنعشرةالسابعةالفقرةتبینوالمعدات

فياتتغیُّرالأساسعلىتقدیراستخدامالمثال،سبیلعلىالضروريمنیكونقدالنادرةالحاالت

ال "نسبیاً المستقرةاألجنبیةوالعملةالتقریرعملةبینالصرفأسعارتُمَعدَّ

أو للبندالمستقبلياالستخداممنلالستردادالقابلالمبلغعنیزیدبما ال عنھا ھناك بنود یجب اإلفصاح 

المعادالقیمتخفیضیتمالحاالتھذهمثلفيھلذلك أكد المعیار على أنّ ،آخربشكلاالستبعادأوالبیع 

القابلالمبلغإلىالتجاریةوالعالماتاالختراعوحقوقوالشھرة،والمعداتوالمصانعللممتلكاتبیانھا

ففي حال تجاوزت قیمتھ المعاد لمخزونااأمّ ،نیالسادس والثالثدوليّ وفقاً لمعیار المحاسبة اللالسترداد

كما أنّ ،یجب تخفیض المخزون إلى صافي القیمة القابلة للتحقققللتحقّ القابلةتھقیمصافيعرضھا

.السوقیةتھاقیمإلى ھاتخفیضیجب عرضھااالستثمارات المعاد 

وأللسنداتكما ھو الحال بالنسبة األسعارفياتتغیُّرللةاتفاقیّ بموجبالمرتبطةااللتزاماتوألصولا

نھایة فترة بموجب االتفاقیة من أجل تأكید المبلغ القائم بإعادة عرضھاتمّ ت،بالعملة األجنبیةالقروض 

لھذه البنود بھذه المبالغ الرحل، وتإعداد التقاریر .اعرضھالمعاد ماليّ المركز القائمةة في ُمَعدَّ

لذواقتصادعملةباستخدامةمالیّ التقاریرھاتضعأخرىشركةفياالستثمارحالةفي مُمَعدَّ مرتفعَتَضخُّ

ھذالوفقاً المستثمر فیھاشركةللالشاملالدخلبیانوماليّ المركز القائمةعرضإعادةالمعیارأوجب

ة مالیّ ، وإذا كانت البیانات الأعمالھاونتائجأصولھاصافيفيالمستثمرنصیباحتسابأجلمنالمعیار،

الالمستثمر فیھا معبر عنھا بعملة أجنبیة فیتم ترجمتھا بشركةلل .ت اإلقفالُمَعدَّ

األرباحباستثناءالمالكین،حقوقمكوناتعرضإعادةیتمالمعیارلھذااألولىالتطبیقفترةبدایةفي

. نشوئھاأوبھاالمساھمةتواریخمنلألسعارعامُمَؤشِّرباستخداموذلكتقییم،إعادةفائضوأيالمدورة

المدورةاألرباحرقماشتقاقیجريكماالسابقة،الفتراتفينشأتتقییمإعادةفوائضأيحذفویتم

.قائمة المركز الماليفيعرضھاالمعاداألخرىالمبالغلكافةحسابيمكمتمّ عرضھاالمعاد
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:بیان الدخل الشامل-ب

بنھایة فترة إعداد الجاریةالقیاسبوحدةالشامل الدخلبیانفيالبنودةكافَّ عنالتعبیرالمعیارھذایتطلب

القیدتواریخمنالعاماألسعارُمَؤشِّرفيتغیُّرالبتطبیقالمبالغكافةبیانإعادةیتوجبوعلیھ. التقاریر

ال فالنقديالمركزبصافيمرتبطةالالدخلبنودا أمّ .ةمالیّ الالبیاناتفيوالمصروفاتالدخللبنودةاألولیَّ 

.الشاملالدخلبیانفيالنقديالمركزصافيمنئرالخساأوسباالمكمععرضھایتم تعدیلھا وأنما یتم

ةوخسائر المكاسب  :شرائیَّةالقوَّ
مالاتفترفي ةالشركةفقدتَتَضخُّ االلتزاماتعنالنقدیةاألصولفيزیادةلدیھاكانإذاشرائیَّةقوَّ

ةكسبتوالنقدیة، الالذيالحدإلىالنقدیةاألصولعنتزیدنقدیةالتزاماتلدیھایكونعندماشرائیَّةقوَّ

. األسعارمستوىمعمرتبطةااللتزاماتواألصولفیھتكون

رقاللفالمرجحالمتوسطعلىالعاماألسعارُمَؤشِّرفيتغیُّرالبتطبیقرئالخساأوسباالمكتقدیرویمكن

. الفترةخاللالنقدیةااللتزاماتوالنقدیةاألصولبین

ةالخسائرأومكاسباالعتراف بیتمن یالتاسع والعشردوليّ وفقاً لمعیار المحاسبة ال قائمة فيشرائیَّةالقوَّ

.النقديالمركزصافيمنالخسائرأوالمكاسببینمقاصةإجراءویتم. الدخل

:الجاریةالتكلفةأساسعلىالمعدةةمالیّ الالبیاناتإعادة عرض:ثانیاً 

:ماليّ المركز القائمة
بوحدةظاھرةألنھابنھایة فترة إعداد التقاریرالجاریةالتكلفةبعنھاالمعبرالبنودإعادة عرضیتمّ ال

. التاریخبذلكالجاریةالقیاس

نھایة فترة تاریخعنمختلفةبتواریخجاریةبمبالغتظھرالتيماليّ الالمركزبیانفي بنودباقي الاأمّ 

.إعداد التقاریرنھایة فترة تاریخوحتىالتقییمإعادةتاریخمنعرضھاإعادةیتمّ ،إعداد التقاریر

:بیان الدخل الشامل
الجاریةالتكلفة،عرضھإعادةقبلالجاریة،التكلفةأساسعلىالمعدالشامل الدخلبیانعادةظھریُ 

واالستھالك تسجل بالتكلفة الجاریة المبیعاتفتكلفة. العالقةذاتاألحداثأوالعملیاتحدوثبتاریخ
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إعادةیجبلذلك. حدوثھاعندالنقدیةبمبالغھاتسجلاألخرىوالمصروفاتوالمبیعاتبتاریخ االستخدام، 

.عامالسعاراألُمَؤشِّربتطبیقنھایة فترة إعداد التقاریربالجاریةالقیاسبوحدةالمبالغكافةبیان

:بـرائــالض
والدخلالضریبيالدخلبینقوارفنشوءإلىالمعیارھذابموجبةمالیّ الالبیاناتعرضإعادةتؤديقد

عنالمحاسبة"عشرالثانيدوليّ الالمحاسبيالمعیاربموجبالفوارقھذهعنالمحاسبةتتم. المحاسبي

:ق إلىوارتقسم ھذه الف، "الدخلضرائب

محاسبیةفترةفيتنشأالتيالمحاسبيالدخلوالضریبيالدخلبینفوارقھي :الدائمةالفوارق-أ

لذلك فھي ال تؤثر على المبالغ الخاضعة للضریبة أو ،على ھذه الفترةواحدة وینعكس أثرھا فقط 

)١(.بآثار ضریبیة مؤجلةالشركاتالقابلة للتخفیض مستقبالً، نتیجة لذلك ال تعترف 

اإلیرادات والمصاریف التي تدخل ضمن الربح المحاسبي إال أنھا ال ،الدائمةفوارقمن األمثلة على ال

عرض كما ھو الحال في اإلیرادات الناتجة عن إعادة .الربح الخاضع للضریبةتحدیدتدخل في

.نیالتاسع والعشردوليّ صافي المبیعات بموجب معیار المحاسبة ال

واحدةمحاسبیةفترةفيتنشأالتيالضریبيوالربحالمحاسبيالربحبینفوارقھي:التوقیتفوارق-ب

.أكثرأوالحقةفترةفيالضریبیةآثارھاوتنعكس

والقاعدةماليّ الالمركزقائمةفيالتزامأوألصلالمرحلالمبلغبینفوارقھي:المؤقتةفوارقال-ج

لذلكیعزىالذيالمبلغھيالتزامأوألصلةالضریبیالقاعدةوأن. االلتزامأواألصللذلكةالضریبی

.الضریبیةلألغراضااللتزامأواألصل

التاسع دوليّ بموجب معیار المحاسبة الاألصولعرضإعادة : المؤقتةفوارقمن األمثلة على ال

وفقاً لمعیار األصولتقییمإعادةو،الضریبیةلألغراضمماثلةتسویةإجراءدونوالعشرون

.الضریبیةلألغراضمماثلةإعادة تقییمإجراءدونالسادس عشر دوليّ المحاسبة ال

:مؤقتة قابلة لالقتطاعفوارقمؤقتة خاضعة للضریبة وفوارقالمؤقتة إلى فوارقتقسم ال

:المؤقتة الخاضعة للضریبةفوارقال-١

٣٠٧صدمشقجامعةمنشورات،دمشق،٢المتوسطةالمحاسبة،)٢٠١١(وآخرونإسماعیل،إسماعیل،١
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، كما في حالة إعادة عرض عندما یزید المبلغ المرحل لألصل عن قاعدتھ الضریبیةفوارقتنشأ ھذه ال

التاسع والعشرون دون إجراء تسویة مماثلة لألغراض دوليّ األصول غیر النقدیة وفقاً لمعیار المحاسبة ال

.الضریبیة

األمورمنإلى أنھ )IAS12(الثاني عشردوليّ الفقرة السادسة عشر من معیار المحاسبة الوقد أشارت 

إلىمتدفقةاقتصادیةمنافعشكلعلىیستردسوفالمرحلاألصلمبلغأنصل،األبلالعترافالمالزمة

مبلغفإنالضریبیة،قاعدتھعنلألصلالمرحلالمبلغیزیدوعندماالمستقبلیة،الفتراتفيشركةال

الضریبیة،لألغراضباقتطاعھیسمحالذيالمبلغعنیزیدسوفللضریبةالخاضعةاالقتصادیةالمنافع

الفتراتفيالناتجةالدخلضرائببدفعوالتعھدللضریبة،خاضعمؤقترقافھورقاالفھذافإنلذلك

رقاالفیعكسسوفل،المسجّ األصلمبلغالمشروعیستردوعندمامؤجل،ضریبيالتزامھوالمستقبلیة

بجمیعاالعترافالمعیارھذایتطلبلذلك. للضریبةخاضعربحالمشروعویحققالضریبيالمؤقت

.المؤجلةالضریبیةااللتزامات

:المؤقتة القابلة لالقتطاعفوارقال-٢

عندما یزید المبلغ المرحل لاللتزام عن قاعدتھ الضریبیة، كما ھو الحال لدى إعادة فوارقالتنشأ ھذه 

التاسع والعشرون دون إجراء تسویة مماثلة دوليّ عرض االلتزامات غیر النقدیة وفقاً لمعیار المحاسبة ال

عشر على الثانييّ دولت الفقرة الخامسة والعشرون من معیار المحاسبة ال، وقد نصَّ لألغراض الضریبیة

المؤقتة القابلة لالقتطاع حیث ورد في تلك فوارقضرورة االعتراف باألصول الضریبیة الناتجة عن ال

تدفقاتخاللمنمستقبلیةفتراتفيسیسددلھ المرحلالمبلغأنبالتزاماالعترافیتالزم"الفقرة 

فإنالمشروع،منالخارجةالمواردتتدفقعندما. اقتصادیةمنافعتجسدالتيالمشروعمواردمنخارجة

یتمالتيللفترةالحقةفترةفيالضریبيالربحتحدیدعندقتطعیأنیمكنمبلغھاكاملأوفقطمنھاجزءاً 

الضریبیة،وقاعدتھلاللتزامالمرحلالمبلغبینمؤقترقافیوجدالحالةھذهفي. بااللتزاماالعتراففیھا

فتراتفيلالستردادقابلةستكونالتيالدخلرائبضبخصوصمؤجلضریبيأصلینشأوعلیھ

"الضریبيالربحتحدیدفيااللتزاممنجزءباقتطاعیسمحعندمامستقبلیة

ي إلى االعتراف یؤدّ ةالضریبیوقاعدتھقتة بین المبلغ المرحل ألصل أو التزام ؤالمفوارقنشوء الإنّ 

دوليّ الثاني عشر، وألغراض معیار المحاسبة الدوليّ المحاسبة الببنود الضرائب المؤجلة وفقاً لمعیار 

المؤجلةالضریبةبنودقیاسبإعادةشركةالتقومةمالیّ الالتقاریرإعدادفي نھایة فترةالتاسع والعشرون 

العامةالعرضإعادةأحكامبتطبیقولیسعرضھا،إعادةتمالتيةمالیّ الالبیاناتأساسعلىبھاالخاصة
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أشارتةمالیّ الالتقاریرإلعداددولّیةالالمعاییرتفسیراتلجنةأنّ غیرالنقدیة،غیرالبنودأوالنقدیةللبنود

لةالمؤجّ الضریبةلبنودالمحاسبیةالمعالجةإجراءشركةالعلىیجبكیفواضحاً یكنلمأنھإلى

.بھاالخاصةالمقارنة

لفترةاالفتتاحیةقائمة المركز الماليفيلةالمؤجّ الدخلضریبةبنودأنّ التفسیراتلجنةدتأكّ ومن ھنا 

لوجودشركةالفیھاتحددالتيةمالیّ الالتقاریرإعداد مللمرتفعُمَعدَّ البیئةأنلوكماحسابھایجبَتَضخُّ

مالمرتفعةدائماً كانتشركةالفیھاتعملالتي األصل عرضھ یتم إعادة حیث أوضحت اللجنة أنّ . َتَضخُّ

ى تاریخ المیزانیة وحتّ ) أو االلتزام(أسعار عام من تاریخ نشوء ذلك األصل ُمَؤشِّربموجب ) أو االلتزام(

أسعار عام من تاریخ ُمَؤشِّرلة المقارنة باستخدام االفتتاحیة، ثم یتم إعادة عرض بنود الضرائب المؤجّ 

:التاليبالمثالذلكالتفسیراتلجنةأوضحتوقد،المیزانیة االفتتاحیة وحتى تاریخ المیزانیة الختامیة

التاریخ،بذلكالسائدةالقیاسوحدةحسبماليّ غیرأصلعرضإعادةتمتاألولىالسنةنھایةفي

بلغوإذا،عملةوحدة٥٠٠ھوالضریبيوأساسھعملةوحدة١٠٠٠ھوعرضھإعادةتمالذيومبلغھ

ل عملة،وحدة١٥٠البالغالمؤجلةالضریبةالتزامقیاسبإعادةستقومشركةالفإن% ٣٠الضریبةُمَعدَّ

لبلغالثانیةالسنةوفي مالُمَعدَّ ستعترفشركةالفإنتغیُّرأيحدوثعدمافترضناوإذا،%١٠٠َتَضخُّ

لفترةالختامیةقائمة المركز الماليتاریخمنكلفيعملةوحدة٢٠٠٠مقدارهبأصلةمالیّ البیاناتھافي

قائمة المركز الماليتاریخوفي،في المیزانیة االفتتاحیةالمقابلةاألرقاموفيةمالیّ الالتقاریرإعداد

،)%٣٠×)٥٠٠-٢٠٠٠((عملةوحدة٤٥٠بمبلغالمؤجلةالضریبةالتزامعناإلفصاحیتمّ الختامیة

القیاسوحدةحسباألصلعرضإعادةبعدالمقارنالمؤجلةالضریبةالتزامقیاسأعیدإذاأنھغیر

بالتزاماالعترافشركةالعلىفإنالتقاریرإعدادلفترةالختامیةقائمة المركز الماليتاریخفيالجاریة

وحدة٤٥٠(الخسارةأوالربحعلىأثرھناكیكونولنعملة،وحدة٤٥٠بمبلغافتتاحيمؤجلةضریبة

التزامفإنمقترحھوكماالمقارنةاألرقامعرضتإذاأخرىناحیةمن). عملةوحدة٤٥٠-عملة

) ٥٠٠- ١٠٠٠" ((عملةوحدة٣٠٠سیكونعرضھإعادةتمالذياالفتتاحيالمؤجلةالضریبة

- ٤٥٠(عملةوحدة١٥٠مقدارھابخسارةاالعترافشركةالعلىیجبلذلكوتبعاً " ٢×%)٣٠×

ةالخسارةوھي) ٣٠٠ .التقاریرإعدادفترةخاللالضریبياألساسمنشرائیَّةالقوَّ
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:ةالنقدیاتالتدفققائمة
.بنھایة فترة إعداد التقاریرالجاریةالقیاسبوحدةةالنقدیاتالتدفققائمةبنودكافةإظھارالمعیارھذایتطلب

ة، والتدفقات النقدیة مالیّ التقاریر الوھنا البد من التمییز بین التدفقات النقدیة بالعملة المستخدمة في إعداد

بنھایة فترة ة تظھر بقیمتھا الجاریة مالیّ النقدیة بعملة إعداد التقاریر الالتدفقاتبالعمالت األجنبیة، حیث أن

عملةباستخدامتسجلأنیجباألجنبیةبالعملةعملیاتعنتنشأالتيالنقدیةالتدفقات، أما إعداد التقاریر

األجنبیةالعملةمبلغبتحویلوذلك،الحادي والعشریندوليّ وفقاً لمعیار المحاسبة الةمالیّ الالتقاریرإعداد

.اإلقفالتاریخفياألجنبیةوالعملةالتقریرعملةبینالسائدالصرفسعرباستخدامالمشروععملةإلى

:المقابلةاألرقام
علىالمعیارھذاینطبقأنھعلىنیوالعشرالتاسعدوليّ الالمحاسبةمعیارمنالرابعةالفقرةتنصّ 

لوجودفیھاتحددالتيةمالیّ الالتقاریرإعدادفترةبدایةمنذشركةللةمالیّ الالبیانات مُمَعدَّ فيمرتفعَتَضخُّ

.ةمالیّ التقاریرھاإعدادفيعملتھتستخدمالذيالبلد

أنھعلىالحكمھذاالبعضریفسِّ قدھأنَّ إلىةمالیّ الالتقاریرإلعداددولّیةالالمعاییرتفسیراتلجنةأشارت

وجودفیھاتحددالتيالتقاریرإعدادفترةفيشركةللاالفتتاحیةقائمة المركز الماليعرضعادةإیقید

ل مُمَعدَّ یتم: "أنھعلىالمعیارھذامنوالثالثینالرابعةالفقرةفيأنَّ اللجنة قد أشارتإالمرتفع،َتَضخُّ

بموجبالجاریة،التكلفةأوالتاریخیةالتكلفةبكان معبر عنھاسواءالسابقةالمقابلةاألرقامعرضإعادة

إعداد فترةنھایةفيالجاریةالقیاسبوحدةالمقارنةةمالیّ الالبیاناتعرضتُ بحیثعامأسعارُمَؤشِّر

سابقةبفتراتالخاصةعنھاالمفصحالمعلوماتعنالتعبیریجبكذلك. ة للفترة الحالیةمالیّ التقاریر ال

."ةمالیّ إعداد التقاریر الفترةنھایةفيالجاریةالقیاسبوحدة

منالرابعةالفقرةفيالمفروضالتقییدإلىةمالیّ الالتقاریرإلعداددولّیةالالمعاییرتفسیراتلجنةنظرت

اللجنةوأوضحتوالثالثین،الرابعةالفقرةفيالوارد والمتطلبوالعشرونالتاسعدوليّ الالمحاسبةمعیار

الفقرةتنصحیثالمعیار،ھذاتطبیقشركةالعلىیجبمتىتحددنطاقفقرةھيالرابعةالفقرةأنإلى

التقاریرإعدادفترةبدایةمنذةمالیّ البیاناتھاعلىالمعیارھذامتطلباتتطبقشركةالأنعلىالرابعة

لوجودفیھتحددالذيالتاریخمنذفقطولیسةمالیّ فترة إعداد التقاریر النھایةتاریخحتىةمالیّ ال ُمَعدَّ

مللمرتفع االفتتاحیةقائمة المركز الماليالعرضإعادةمنتستثنيالالرابعةالفقرةفإنوبذلك،َتَضخُّ

.شركةلل
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:الموحدةةمالیّ الالبیانات
مالمرتفعاقتصادبعملةتقاریرھاتضعالتياألمشركةللیكونقد تقاریرھاتضعتابعةمنشآتَتَضخُّ

مالمرتفعةاقتصادیاتبعمالت المنشآتھذهلمثلةمالیّ الالبیاناتعرضإعادةیجبفي ھذه الحالة . َتَضخُّ

البیاناتفيشمولھایجرىأنقبلبعملتھتقاریرھاتضعالذيللبلدعامأسعارُمَؤشِّربتطبیقالتابعة

. األمشركةالتصدرھاالتيالموحدةةمالیّ ال

مالمرتفعاقتصادبعملةتقاریرھاتضعأجنبیةتابعةشركةاألمشركةللیكونوعندما یتم تعدیل فإنھَتَضخُّ

لالةمالیّ البیاناتھاترجمةة ثم یتممالیّ بیاناتھا ال البةُمَعدَّ . اإلقفالتُمَعدَّ

مالمرتفعةاالقتصادیاتبعمالتتقاریرھاتضعالالتيالتابعةللمنشآتةمالیّ الالبیاناتاأمّ  فیتمَتَضخُّ

فياتتغیُّرالآثارعنالمحاسبة"والعشرونالحاديدوليّ الالمحاسبيالمعیاربموجبمعھاالتعامل

. "األجنبیةالعمالتصرفأسعار

نقدیةكانتسواءالبنود،جمیععرضإعادةیتمفإنھمختلفةتقاریربتواریخةمالیّ الالبیاناتتوحیدتمإذا

. الموحدةةمالیّ الالبیاناتبتاریخالجاریةالقیاسبوحدةنقدیةغیرأو

مالأوضاعانتھاء :المرتفعاالقتصاديَتَضخُّ
لاقتصاد ذو كونھعناالقتصادیتوقفعندماأشارت الفقرة الثامنة والثالثون من ھذا المعیار إلى أنھ ُمَعدَّ

م أنیجبالمعیارھذابموجبالمعدةةمالیّ الالبیاناتوعرضإعدادعنشركةالوتتوقفمرتفعَتَضخُّ

فيالمسجلةللقیمكأساسالسابقالتقریرفترةبتاریخالجاریةالقیاسبوحدةعنھاالمعبرالمبالغتعالج

.الالحقةةمالیّ البیاناتھا
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المبحث الثاني
األخرىدولّیةالالمحاسبةمعاییرضمنالتاریخیةالتكلفةمحاسبةبدائل

ن إلى العدید من یالتاسع والعشردوليّ ة وفق معیار المحاسبة المالیّ إعادة عرض البیانات اللوبأُسض تعرَّ 

واألحكام الشخصیة واالجتھادات ة المعاد عرضھا على التقدیرات مالیّ ، أھمھا اعتماد البیانات الاالنتقادات

ا یجعلھا تفقد الكثیر من خصائصھا النوعیة، األمر الذي اقتضى ضرورة تطبیق بدائل محاسبة التكلفة ممّ 

باعتمادھا كمقیاس للوحدات االقتصادیةأو تسمح األخرىدولّیةمعاییر المحاسبة الالتي تقتضیھاالتاریخیة 

.والتي تستند في غالبیتھا إلى القیمة العادلةبدیل للتكلفة التاریخیة 

الرجوعتملكنكبیر،بشكلالعشرینالقرنوبدایةعشرالتاسعالقرنفيالعادلةالقیمةمفھوماستخدم

وقدة،مالیّ الالبیاناتإعدادعندالمحاسبیةباألرقامالتالعبفياستخدام القیمة العادلةإساءةبسببعنھ

الدولمنكثیرفيالماضيالقرنمنالعشرینیاتخاللذروتھاإلىالعادلةالقیمةاستخدامإساءةوصلت

موالالرخاءشجعفقدالصناعیة، لینخفضعادمنھاوكثیراً للقیم،جداً متفائلةانعكاساتوضععلىَتَضخُّ

)١(.بعدفیماماليّ الالكسادبسببكبیربشكل

إلى، ویرجع ذلك الماضيالقرنمنالثمانینیاتبدایةفيجدیدمنالعادلةالقیمةبمحاسبةاالھتمامعاد

ةالانخفاضأھمھاعواملعدة مالوحدوثاألسعارارتفاعإلىأدىاممّ للنقودشرائیَّةالقوَّ الذيَتَضخُّ

ةالثباتبفرضالمحاسبةتمسكومعلألصول،االستبدالیةالقیمعلىانعكس لمالنقد،لوحدةشرائیَّةالقوَّ

آراءبتعددالعادلةالقیمةمرادفاتوتعددتالمختلفة،لألصولاالستبدالیةللقیمةممثلةالقیمھذهتعد

)٢(.العادلةلقیمةلالمفاھیميباإلطارالمرتبطةالنظرووجھات

البیعفيراغببائعمنالملكیةانتقالخاللھمنیتمالذيالسعر: " بأنھاالقیمة العادلةKayeیعرف

بالحقائقكاملةمعرفةعلىوكالھماالشراء،أوالبیعفيإجبارأيوبدونبالشراءراغبومشترٍ 

)٣(".بالعملیةالمرتبطة

تجاریةعملیةفياألصلبھیشترىأویباعأنیمكنالذيالمبلغ: " بأنھاالعادلةالقیمةفیعرفدھمشأما

)١(.التصفیةحالةتكونأالعلىراغبینطرفینبینحقیقیة

١ Dean,G.W. (1998), A modern Phoenix, Abacus, Vol.34, Issue1.
فيمقدمبحثة،مالیّ الالبیاناتوعدالةاألرباحإدارةعلىالعادلةبالقیمةالقیاسمنھجاستخدامأثر،)٢٠٠٦(موسىوالسویطي،محمدمطر،٢

.عماناألردنیین،القانونیینالمحاسبینجمعیة،ماليّ الواإلبالغةلالعادالقیمةحولالسابعالمھنيالعلميالمؤتمر
٣
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بالقیمةوالتزاماتھاأصولھابإظھارالشركاتقیامضرورةإلىدولّیةالالمحاسبةمعاییرمجلسأشاروقد

إلعداددوليّ الالمعیارآخرھاكانالعادلةلقیمةلاً تعریفضمنتتمعاییرعدةالمجلسأصدرحیثالعادلة

IFRS13عشرالثالثةمالیّ الالتقاریر

علىالعادلةالقیمةبفقرتھ التاسعة ) IFRS 13(ةمالیّ الالتقاریرإلعدادعشرالثالثدوليّ الالمعیاریعرف

بینمنظمةمعاملةفيالتزاملنقلدفعھسیتمالذيأوأصللبیععلیھالحصولسیتمالذيالسعرأنھا

.القیاستاریخفيالسوقفيالمشاركین

شركةالتأخذلذلك،شركةبالخاصاً ولیسالسوقإلىتندسیقیاسھيالعادلةالقیمةأنالتعریفذلكیؤكد

تسعیرعندالسوقفيالمشاركونسیطبقھاالتياالفتراضاتالعادلةالقیمةقیاسعندبعین االعتبار 

. بالمخاطرالمتعلقةاالفتراضاتذلكفيبماالحالیةالسوقظروفبموجبااللتزامأواألصل

أنشركةالمنیتطلبالعادلةالقیمةقیاسأنّ ةمالیّ الالتقاریرإلعدادعشرالثالثدوليّ الالمعیاریوضح

:یليماتحدد

.قیاسھسیتمالذيااللتزامأوألصلا.١

جانبإلىمستخدماً كانإذاومالألصلممكناستخدامأفضلة،مالیّ الغیرلألصولبالنسبة.٢

.مستقلأساسعلىأوأخرىأصول

.االلتزامأوباألصلالعالقةذاتالمعاملةفیھستتمالذيالسوق.٣

.العادلةالقیمةتقییمعندمناسباً إتباعھایعدالتيالتقییمأسالیبت المدخ.٤

أواألصلتسعیرفيالسوقفيالمشاركونسیستخدمھاالتياالفتراضاتإلىالمدخالتمصطلحشیری

:یليبماالتقییممدخالتوتتمثلااللتزام

یستخدمھاالتياالفتراضاتتعكسالتيالمدخالتوھي: بالمالحظةالجدیرةالمدخالت-١

یتمالتيالسوقبیاناتإلىباالستنادوذلكااللتزامأواألصلتسعیرفيالسوقفيالمشاركون

.الشركةعنمستقلةمصادرمنعلیھاالحصول

حولبالشركةالخاصةالرؤیةتعكسالتيالمدخالتھي: بالمالحظةالجدیرةغیرالمدخالت-٢

باالستنادوذلكااللتزامأواألصلتسعیرفيالسوقفيالمشاركونسیستخدمھاالتياالفتراضات

.السائدةالظروفظلفيالمتاحةالبیاناتإلى

فيالمحاسبة"شعارتحتالسادسالعلميالمؤتمرالعادلة،القیمةنحودولّیةالالمحاسبیةالمعاییراتجاه،)٢٠٠٤(عفافزر،وأبونعیمدھمش،١
.األردنعمان،"االقتصادخدمة
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والحدبالمالحظةالجدیرةللمدخالتممكناستخدامى صتحقیق أقالمستخدمةالتقییمأسالیبعلىیتعین

التيالمدخالتمعمتسقةتكونأنالمدخالتلتلكوالبدَّ . بالمالحظةالجدیرةغیرالمدخالتاستخدام من

.االلتزامأواألصلتسعیرعنداألسواقفيالمشاركونسیستخدمھا

القیمةقیاسعندشركةالعلىیتعینلذلكوتبعاً ،محددالتزامأوألصلمخصصاً العادلةالقیمةقیاسیعتبر

رغبحالفيااللتزامأواألصلذلكخصائصاالعتباربعینتأخذأنااللتزامأواألصللذلكالعادلة

. القیاستاریخفيااللتزامأواألصلتسعیرعنداالعتباربعینالخصائصتلكأخذالسوقفيالمشاركون

:یليماالمثالسبیلعلىالخصائصھذهوتشمل

األصلحالة-١

.وجدتإناستخدامھأواألصلبیععلىالمفروضةالقیود-٢

:یليمماواحداً العادلةبالقیمةقیاسھیتمالذيااللتزامأواألصلیكونقد

)ماليّ غیرأصلأوةمالیّ أداةالمثال،سبیلعلى(االلتزامأواألصل-١

).أعمالمؤسسةأونقدتولیدوحدةالمثالسبیلعلى(االلتزاماتأواألصولمجموعة-٢

:القیمة العادلة وجود معاملة منظمة بین المشاركین في السوققیاسیتطلب 
قیاسیفترضIFRS13وفقاً للفقرة الخامسة عشرة من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة : المعاملة

أواألصللبیعالسوقفيالمشاركینبینمنظمةبمعاملةتتمّ االلتزامأواألصلمبادلةأنّ العادلةالقیمة

.الحالیةالسوقلظروفوفقاً القیاستاریخفيااللتزامنقل

المعاملةكانتإذاماتحدیدیكونIFRS13من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ٤٣وفقاً للفقرة ب

لألصلالنشاطمستوىأوحجمفياً كبیراً انخفاضھناكیكونعندماصعوبةأكثرمنظمةغیرأومنظمة

وتشملاضطراريبیعأوقسریةتصفیةھناكیكونعندمامنظمةغیرالمعاملةوتكون،االلتزامأو

:یليمماكلمنظمةغیرالمعاملةأنعلىتدلالتيالحاالت

التسویقبأنشطةللسماحالقیاستاریختسبقالتيلفترةخالل اللسوقكافٍ تعرضیوجدال.١

.الحالیةالسوقلظروفوفقاً مماثلةالتزاماتأوأصولتشملالتيللمعامالتالمعتادة

.السوقفيواحدلمشاركاألصلقسوّ البائعأنإالمعتادةتسویقفترةھناككان.٢

القضائیةللحراسةخاضعأومفلسشبھأومفلسالبائعكان.٣

.مماثلالتزامأوألصلاألخرىالحدیثةالمعامالتمعیقارنعندماشاذاً المعاملةسعریعد.٤
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ومدىللمقارنةوقابلیتھاالمعاملةحجماالعتباربعینذتأخأنشركةالعلىیتعینالعادلةالقیمةقیاسولدى

.القیاستاریخمنالمعاملةقرب

:تتمااللتزامنقلأواألصلبیعمعاملةأنالعادلةالقیمةقیاسیفترض

األعلىالنشاطومستوىاألكبرالحجمذوالسوقوھو:االلتزامأولألصلاألصليالسوقفي-١

.االلتزامأولألصل

یزیدالذيالسوقوھو:االلتزامأولألصلربحاً األكثرالسوقفياألصلي،السوقغیابفي-٢

االلتزاملنقلدفعھاسیتمالتيالقیمةمنیقللأواألصلبیعمنعلیھاالحصولسیتمالتيالقیمة

.االعتباربعینوالنقلالبیعتكالیفأخذبعد

أطرافوجودالعادلةللقیمةدولّیةالالمحاسبةمعاییرمجلستعریفیتطلب:المشاركون في السوق

)١(:یليمابذلكویقصدوراغبةمطلعة

للشراءالرغبةفيالمفرطأوعلیھالمجبرولیسالشراءعلىالمحفزالمشتريھو:الراغبالمشتري

.السوقفيتوقعاتھوضمنالحاليالسوقلحقائقوفقاً بالشراءیقومالمشتريوھذاسعر،بأي

محفزبائعفھوسعر،بأيللبیعالرغبةفيالمفرطأوالبیععلىالمجبرغیرالبائعھو:الراغبالبائع

.المناسبةالتسویقبإجراءاتقیامھبعدالسوقفيعلیھالحصولیمكنسعربأفضلللبیع

القیمةشركةالتقیسIFRS13ووفقاً للفقرة الثانیة والعشرین من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

تسعیرعندالسوقفيالمشاركونسیستخدمھاالتياالفتراضاتباستخدامااللتزامأولألصلالعادلة

.االقتصادیةمصلحتھمفیھبماسیتصرفونالسوقفيالمشاركینأنافتراضعلىااللتزامأواألصل

كما ورد في الملحق أ من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة المشاركون في السوق حیث أن 

IFRS13 التالیةالخصائصبكافةیتمتعوایجب أن:

.البعضبعضھمعناالستقاللیة-١

كافةباستخداموالمعاملةااللتزامأوباألصلمتعلقةمعقولةفھمقدراتوامتالكاالطالعسعة-٢

.واألعرافالعاداتتقتضیھاوالتيالحثیثةالجھودبذلخاللمنالمتوفرةالمعلومات

.االلتزامأولألصلمعاملةالإبرامعلىالقدرة-٣

.االلتزامأولألصلالمعاملةإبرامفيالرغبة-٤

ماليّ الاإلبالغعلىدولّیةالماليّ الاإلبالغمعاییرفيالتغیراتضوءفيالعادلةالقیمةمفھومباستخداماإلفصاحأثر،)٢٠٠٨(أمینمعتزالسعید،١
.األردنالعلیا،للدراساتالعربیةعمانجامعةالعلیا،ةمالیّ والاإلداریةالدراساتكلیةدكتوراه،رسالةاألردنیة،التأمینشركاتفي
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:التقییممداخل
مداخلاستخدامشركةالعلىنیتعیّ IFRS13من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ٦١وفقاً للفقرة 

زیادةمعالعادلة،القیمةلقیاسكافیةمعلوماتلھاتتوفروالتيالظروفظلفيمالئمةتعتبرالتيالتقییم

منیللوالتقباألصل الذي یتم قیاسھ، الصلةذاتبالمالحظةالجدیرةالمدخالتمناإلمكانقدراالستفادة

.بالمالحظةالجدیرةغیرالمدخالتاستخدام

ومعاییر التقییم دولّیةحیث تنسجم مع معاییر المحاسبة الواسعنطاقعلىمستخدمةأسالیبةثالثوھناك

:الدخلومدخلالتكلفةومدخلالسوقمدخلوھيدولّیةال

:السوقمدخل: أوالً 
إلىباإلضافةالسوق،منعلیھاوالحصولمالحظتھاالممكنالسوقأسعارالمدخلھذامدِ خْ تَ سْ یَ 

وااللتزاماتاألصولعنالمعلوماتفیھابماالسوقمعامالتمنتنشأالتيالعالفةذاتالمعلومات

.المشابھة

أنعلىدولّیةالالمحاسبةمعاییرنصتوقدنشطاً،السوقیكونأنالسوقمدخلعلىاالعتمادیتطلب

السوقوصفاتقیاسھاالمرادلألصولالعادلةالقیمةعلىدلیلأفضلیمثلالنشطالسوقفيالسعر

)١(:ھيالنشط

.لحظةأيفيالراغبونوالمشترونالبائعونتواجد-١

.للجمیعومتوفرةمعلنةاألسعار-٢

.متجانسةالسوقھذافيتداولھایتمالتيالبنود-٣

:الدخلمدخل: ثانیاً 
الخارجةأوالداخلةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتتقدیراتباالستناد إلىالتقییمتقنیاتالمدخلھذامدِ خْ تَ سْ یَ 

یقومأيمنھ،المتوقعةالمستقبلیةوالمنافعالدخلعلىبناءالعادلةقیمتھلتحدیدااللتزامأواألصلمن

.الحالیةللقیمةموحدمبلغإلىالمستقبلیةالمبالغتحویلعلىالدخلمدخل

العادلةالقیمةتحددحیثالنشطة،األسواقتوافرعدمحالفيالسوقلمدخلكبدیلْسلوباألُ ھذامدَ خْ تَ سْ یُ 

التدفقاتخصمیتمحیثالمستقبلي،النقديوالتدفقالمتوقعالدخلتقدیرخاللمنالمدخلھذاوفقاً ل

)١(.الحالیةالقیمةإلىللوصولالمستقبلیةاالقتصادیةللمنافعالنقدیة

لالدولّیةالالمحاسبةمعاییر،)٢٠٠٥(ھیثمالسعافین،) ١ .األردنعمان،الثانیة،الجلسةمھنیة،عملورشة،ماليّ اللإلبالغدولّیةالوالمعاییرةُمَعدَّ
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لدىالتالیةالعناصرتوافریجبIFRS13من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ١٣وفقاً للفقرة ب

:القیاستاریخفي) الحالیةالقیمة(الدخلمنھجباستخدامالعادلةالقیمةقیاس

.االلتزامأولألصلالمستقبلیةالتدفقاتتقدیر.١

.النقدیةالتدفقاتتوقیتأوالقیمةفيالممكنةاالختالفاتحولالتوقعات.٢

لبالممثلةللنقودالزمنیةالقیمة.٣ .المخاطرمنالخاليالفائدةُمَعدَّ

.النقدیةالتدفقاتفيالمتأصلعدم التأكدتحملسعر.٤

:مدخل التكلفة: ثالثاً 
نفسیولدبآخرأصلالستبدالكبدھاتیتمالتيالتكلفةخاللمنالعادلةالقیمةتحدیدعلىالمدخلھذایقوم

.المستبدلاألصلیولدھاالتيالمنافع

االعتباربعینیأخذألنھاالنتاجیة،األصولعلىتطبیقھتمإذامالءمةأكثرمعلوماتْسلوباألُ ھذایعطي

استمراریضمنبمااالنتاجیةالطاقةنفسلھآخربأصلاالنتاجيعمرهنھایةفياألصلاستبدالامكانیة

.ألصولھاستبدالھعندإضافیةنفقاتتكبددونالمشروع

المناسب لقیاس القیمة العادلة یرتبط ارتباطاً وثیقاً بمستوى المدخالت المتوفرة أثناء المدخلإن اختیار 

.القیاس

التقییمأُْسلوبفيتغیُّرالأنغیر. متسقبشكلالعادلةالقیمةلقیاسالمستخدمةالتقییمأسالیبتطبیقیتعین

:یليمماأيحدثإذامالئماً یكونقدتطبیقھأو

جدیدةأسواقنشوء.١

حدیثةمعلوماتفرتو.٢

سابقاً المستخدمةالمعلوماتفرتوعدم.٣

التقییمأسالیبنتحسّ .٤

السوقظروففي تغیُّر.٥

في التقدیر المحاسبي وفقاً لمعیار المحاسبة تغیُّرالتقییم كأُْسلوبفي تغیُّرمحاسبة الشركةیتعین على ال

).IAS8(الثامندوليّ ال

جامعة دمشق ،كلیة االقتصاد ، دراسة میدانیة،–، أثر تطبیق محاسبة القیمة العادلة في استراتیجیة التدقیق )٢٠١٣(أبا زید، دعاء غسان،) ١
٨٩، ص رسالة ماجستیر
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عنفصاحاتاإلأوالعادلةالقیمةبتطبیقحتسمأوتتطلبالتيدولّیةالالمحاسبةمعاییرمنالعدیدھناك

الممتلكات تقییم إلعادة اً نموذجالسادس عشر دوليّ حیث یتضمن معیار المحاسبة الالعادلةالقیمةقیاسات

تضمن نموذجاً حیث الثامن والثالثین دوليّ معیار المحاسبة اللكذلك األمر بالنسبة، والمصانع والمعدات

.عند القیاس الالحق لتلك البنوداألصول غیر الملموسةإلعادة تقییم 

:القیاس الالحق للممتلكات والمصانع والمعدات: أوالً 
والمصانعالممتلكاتلقیاسبدیلینبینتختارأنشركةللعشرالسادسدوليّ الالمحاسبةمعیاریتیح

ب قیاس األصل بالتكلفة التاریخیةفلھا أن تختار بین نموذج التكلفة الذي یتطلاألولي،القیاسبعدوالمعدات

الذي نموذج إعادة التقییم وأالقیمة،انخفاضفيمتراكمةخسائروأیةمتراكماستھالكأيمطروحاً منھا 

یساويالذيالتقییمإعادةبمبلغاألولياالعترافوالمعدات بعدوالمصانعالممتلكاتبندیتطلب قیاس 

فيالحقةمتراكمةخسائروأیةالحقمتراكماستھالكأيناقصاً التقییمإعادةبتاریخةلالعادالقیمة

تتمأنویجبمن قیاس القیمة العادلة للبند بطریقة موثوق بھا،شركةوذلك إذا تمكنت الالقیمة،انخفاض

التيتلكعنبشكل جوھريالمرحلةالقیمةتختلفالبحیثكافبشكلمنتظمأساسعلىالتقییمإعادة

.التقاریرإعدادفترةنھایةفيالعادلةالقیمةباستخدامتتحددأنیمكن

یجبوالمعدات،والمصانعالممتلكاتبنودمنمعینبندعلىالتقییمإعادةنموذجشركةالتبنتحالوفي

أجلمنتقییمھ إعادةتمتالذيالبندذلكإلیھینتميالذيالصنفبنود كافةعلىالنموذجھذاتطبیق

فيمختلفةبتواریخوالقیمالتكالیفمنمختلطةمبالغوإظھارلألصول،االنتقائیةالتقییمإعادةتجنب

.ةمالیّ الالبیانات

فيواالستخدامالطبیعةفيالمتشابھةاألصولمجموعةوالمعداتوالمصانعالممتلكاتمنالصنفیمثل

األثاث والمفروشات، وسائل النقل، المعدات، المباني، األراضيالمشروع على سبیل المثالأعمال

كافةتقییمإعادةشركةالعلىفیجباألسعار،اتتغیُّرلنتیجةمعدات التشغیلإحدىتقییمإعادةتمتفإذا

.رقابتھاتحتتقعالتياآلالت

لھذهالعادلةالقیمةفياتتغیُّرالمدىعلىعتمدیوالمعداتوالمصانعالممتلكاتبنودتقییمإعادةتكرارإن

المرحل،مبلغھعنجوھريبشكللألصلالعادلةالقیمةتختلففعندماتقییمھا،إعادةیجريالتيالبنود

والمصانعالممتلكاتبنودبعضتتعرضوربمااألصل،الدوري لھذاالتقییمإعادةإلىتدعوالحاجةفإن

مثلیلزمالولكن. سنویاً التقییمإعادةیتوجبمماالعادلةقیمتھافيوسریعةجوھریةاتتغیُّرلوالمعدات
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غیراتتغیُّرلتتعرضالتيوالمعداتوالمصانعالممتلكاتبنودإلىبالنسبةالتقییمإعادةفيالتكرارھذا

.سنواتخمسأوثالثكلالتقییمإعادةتكفيقدبلالعادلة،قیمتھافيجوھریة

إعادةبتاریخمتراكماستھالكأيفإنوالمعداتوالمصانعالممتلكاتبنودمنبندأيتقییمیعادعندما

:أنیجبالتقییم

بعدلألصلالمرحلةالقیمةتصبحبحیثلألصلةمالیّ اإلجالمرحلةالقیمةمعیتناسببمااحتسابھیعاد-١

.تقییمھالمعادلمبلغھمساویةالتقییمإعادة

.تقییمھالمعاداألصلمبلغإلىالصافيالمبلغتعدیلویتملألصلةمالیّ اإلجالمرحلةالقیمةمقابللغىی-٢

عن االستھالك بعد إعادة التقییم إلظھار مجمع االستھالك بقیمتھ یؤید الباحث الطریقة األولى في المحاسبة

الحقیقیة بحیث یعادل تكلفة استبدال األصل في نھایة عمره االنتاجي، األمر الذي یساعد الشركة في 

.استبدال أصولھا

:إعادة تقییم الممتلكات والمصانع والمعدات للمرة األولى
یتمّ أنیجبالتقییم،إلعادةنتیجةً بنود الممتلكات والمصانع والمعداتألحد المرحلةالقیمةتزدادعندما

اأمّ ،)التقییمإعادةفائض(عنوانتحتالملكیةحقوقمتراكموالشاملالدخلبیانفيبالزیادةاالعتراف 

.كمصروفباالنخفاضاالعترافیتمفإنھنتیجة إلعادة التقییم لبنداقیمةتنخفضعندما

:التقییم الالحقة للممتلكات والمصانع والمعداتإعادة 
دت إعادة تقییم بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات إلى زیادة قیمة ذلك البند للمرة الثانیة بعد أإذا 

حقوق الملكیة بیان الدخل الشامل ومتراكم زیادة قیمتھ سابقاً فیتم االعتراف بھذه الزیادة في أن تمت 

، أما إذا تم تخفیض قیمة البند نتیجة إعادة التقییم الالحقة بما ال یتجاوز الزیادة السابقة )فائض إعادة التقییم(

التخفیض في قیمة البند مبلغ الزیادة السابقة، یتم فیتم تخفیض فائض إعادة التقییم، وفي حال تجاوز 

بما ال یتجاوز مبلغ الزیادة السابقة، ویتم الملكیةوقوحقاالعتراف بالتخفیض في بیان الدخل الشامل

في الفترة التي تتم فیھا إعادة التقییم االعتراف بالزیادة في مبلغ التخفیض عن الزیادة السابقة كمصروف

.للمرة الثانیة

انیة فإنھ إذا أدت إعادة تقییم أحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات إلى تخفیض قیمة ذلك البند للمرة الث

، أما تمت زیادة قیمة أحد بنود الممتلكات والمصانع الدخلقائمةفيكمصروفبالتخفیضاالعترافیتم 
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االعترافوالمعدات بعد أن تم تخفیض قیمتھ سابقاً فإنھ یتم االعتراف بھذه الزیادة كدخل في حدود ما تم 

بھ سابقاً كمصروف، وفي حال أدت نتیجة إعادة التقییم إلى زیادة قیمة البند بما یتجاوز التخفیض السابق، 

حقوقمتراكم والشاملالدخلبیانفيرق بین مبلغ الزیادة الحالیة والتخفیض السابق ایتم االعتراف بالف

.الملكیة

الفائض،ھذایتحققعندمامباشرةالمدورةرباحاألإلىالملكیةحقوقفيالتقییمإعادةفائضتحویلیمكن

أنیمكنالفائضمنجزءاً ولكن. بیعھأوالخدمةمناألصلإخراجعندكامالً الفائضیتحققحیث

علىاالستھالكبینرقاالفھوالمتحققالمبلغیكونالحالةھذهوفيلألصل،المشروعاستخداممعیتحقق

منالتحویلیتموال. األساسیةاألصلتكلفةعلىبناءواالستھالكلألصلالمسجلالتقییمإعادةمبلغأساس

.الدخلقائمةخاللمنالمدورةاألرباحإلىالتقییمإعادةفائض

:معالجة آثار ضرائب الدخل
تقییمإعادةعنالناتجةالدخلضرائبتأثیراتمعالجةعشرالسادسدوليّ الالمحاسبةمعیاریتطلب

"الدخلضرائب"عشرالثانيدوليّ الالمحاسبةلمعیاروفقاً والمعداتوالمصانعالممتلكات

فإذا أدت إعادة تقییم أحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات إلى زیادة قیمة ذلك األصل دون إجراء 

المبلغعنیزیدسوفللضریبةالخاضعةاالقتصادیةالمنافعمبلغفإنتسویة مماثلة لألغراض الضریبیة، 

للضریبة،خاضعمؤقترقافینشأ عن إعادة التقییملذلكالضریبیة،لألغراضباقتطاعھیسمحالذي

.مؤجلضریبيالتزامباالعترافشركةویتعین على ال

أما إذا أدت إعادة تقییم أحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات إلى تخفیض قیمة ذلك األصل دون إجراء 

سوف یزید عن الضریبیة لألغراضباقتطاعھیسمحالذيالمبلغفإنتسویة مماثلة لألغراض الضریبیة، 

لالقتطاع، رق مؤقت قابل ام ف، وبالتالي ینشأ عن إعادة التقییللضریبةالخاضعةاالقتصادیةالمنافعمبلغ

.االعتراف بأصل ضریبي مؤجلشركةویتوجب على ال

دوليّ یرى الباحث أنھ من الضروري تبني نموذج إعادة التقییم المنصوص علیھ بموجب معیار المحاسبة ال

السادس عشر في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار، حتى تظھر بنود الممتلكات والمصانع والمعدات في 

بما یزید عن مبلغھ الحقیقي نتیجة وال یتم اإلفصاح عن صافي الدخلبقیمھا الحقیقیة، ماليّ قائمة المركز ال

بمخصصات ة، كذلك األمر فیما یتعلقالحتساب مصاریف استھالك تلك البنود استناداً إلى تكلفتھا التاریخی
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من استبدالھا بأصول جدیدة شركةالبد من إظھارھا بقیمتھا الحقیقیة حتى تتمكن الاستھالك ھذه البنود، إذ

.األمر الذي یضمن لھا االستمرار في ممارسة نشاطاتھا المختلفة التي تأسست من أجلھا

:القیاس الالحق لألصول غیر الملموسة: ثانیاً 
یتمحیثالتكلفةنموذجإماتختارأن شركةھ یمكن للن فإنّ یالثامن والثالثدوليّ اً لمعیار المحاسبة الوفق

انخفاضفيمتراكمةخسائروأیةمتراكمإطفاءأيمنھامطروحاً بتكلفتھالملموسغیراألصلتسجیل

كونیبحیثتقییمھ،إعادةتمبمبلغالملموسغیراألصلتسجیلیتمحیثالتقییمإعادةنموذجأو، القیمة

متراكمإطفاءأيمنھامطروحاً التقییمإعادةتاریخفيلألصل غیر الملموس العادلةالقیمةھذا المبلغ ھو

نیوالثالثالثامندوليّ الالمحاسبةمعیاروألغراضالقیمة،انخفاضفيالحقةمتراكمةخسائروأیةالحق

.األصللذلكالنشطالسوقإلىبالرجوعالملموسغیرلألصلالعادلةالقیمةقیاسیتم

المبلغیختلفالبحیثبانتظامالتقییمإعادةعملیاتتتمالثامن والثالثون أن دوليّ یتطلب معیار المحاسبة ال

.ةمالیّ الالتقاریرإعدادفترةنھایةفيكبیربشكلالعادلةقیمتھعنلألصلالمسجل

محاسبةتمیتطلب ھذا المعیار أن تالتقییم،أعادةنموذجباستخدامملموسغیرأصلمحاسبةتمتإذا

ماالنموذج،نفسباستخدامالملموسةغیراألصولمنالفئةنفسإلىتنتميالتياألخرىاألصولجمیع

.األصوللتلكنشطسوقیوجدلم

عملیاتفيالمتماثلینواالستخدامالطبیعةذاتاألصولمنمجموعةالملموسةغیراألصولفئةتعتبر

التقییمإعادةلتجنبمتزامنبشكلالملموسةغیراألصولفئةضمنالبنودتقییمإعادةویتم. شركةال

فيوالقیمالتكالیفمنخلیطاً تمثلالتيةمالیّ الالبیاناتفيالمبالغحولالتقاریروإعدادلألصولاالنتقائي

.مختلفةتواریخ

:یليبمانیوالثالثالثامندوليّ الالمحاسبةمعیاربموجبعلیھالمنصوصالتقییمإعادةنموذجیسمحال

.أصولأنھاعلىمسبقاً بھااالعترافیتملمالتيالملموسةغیراألصولتقییمإعادة-١

.التاریخیةالتكلفةغیرأخرىبمبالغالملموسةغیرباألصولاألولياالعتراف-٢

سبیلعلىذلك،حصولإمكانیةمنبالرغمالملموس،غیرلألصلنشطسوقوجودالمألوفغیرمن

رخصأونقلھاالمسموحاألجرةسیاراتلرخصنشطسوقوجوداالختصاصاتبعضفيیمكنالمثال

للماركاتنشطسوقوجودیمكنالولكنفضالً عن األسواق النشطة لبرامج الحاسوب، السمك،صید

ویتمبذاتھفریدأصلكلألنالتجاریةالعالماتأواالختراعبراءاتأوللصحفالرئیسیةوالعناوین
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فإناألسبابولھذهكبیربشكلالعملیاتتتكرروالالمختلفینوالمشترینالبائعینبینالعقودعلىالتفاوض

الذلكعلىوزیادةآخرألصلالعادلةالقیمةعلىكافیاً دلیالً یقدمالقدواحدأصلمقابلالمدفوعالسعر

.للجمھوراألسعارتتوفر

إعادةیتمالتيالملموسةغیرلألصولالعادلةالقیمفياتالتقلبعلىالتقییمإعادةعملیاتتكراریعتمد

الضروريمنالمسجل،مبلغھعنجوھريبشكلتقییمھمعادألصلالعادلةالقیمةاختلفتوإذاتقییمھا،

اتتغیُّرلتتعرضأنیمكنالملموسةغیراألصولبعضأنحیث. التقییمإعادةعملیاتالقیام بالمزید من

ذاتالملموسةغیراألصولاأمّ . سنویةتقییمإعادةبالتاليوتستلزمالعادلة،القیمةفيومتقلبةھامة

.المتكررةالتقییمإعادةعملیةإجراءإلىتحتاجالفھي العادلةالقیمةفيالھامةغیراتتغیُّرال

:أناإمّ التقییمإعادةتاریخفيالمتراكماإلطفاءفإنّ ملموس،غیرأصلتقییمإعادةتتمّ إذا

المسجلالمبلغیساويبحیثلألصلالمسجلالمبلغماليّ إجفيتغیُّرالمعتناسبیاً عرضھإعادةتمت.١

أوتقییمھ،إعادةتمالذيمبلغھالتقییمإعادةبعدلألصل

.لألصلتقییمھاالمعادبالقیمةالمبلغصافيبیانویعادلألصلالمسجلالمبلغماليّ إجمقابلإلغاؤهیتم.٢

إعادةتتمالتيالملموسةغیراألصولفئةفيالملموسغیراألصلتقییمإعادةالممكنغیرمنكانإذا

متراكمإطفاءأيمنھمطروحاً تكلفتھبسعراألصلتسجیلیتماألصل،لھذانشطسوقوجودلعدمتقییمھا

.القیمةانخفاضفيخسائرأیة و

الرجوعخاللمنتقییمھإعادةتتمالذيالملموسغیرلألصلالعادلةالقیمةتحدیدالممكنمنیعدلمإذا

إعادةعملیةآخرتاریخفيتقییمھإعادةتتمالذيمبلغھھولألصلالمسجلالمبلغیكوننشطسوقإلى

متراكمة الحقة في خسائرةوأیالحقمتراكمإطفاءأيمنھمطروحاً النشطالسوقإلىبالرجوعتقییم

الحققیاستاریخفينشطسوقإلىبالرجوعالعادلةالقیمةتحدیدالممكنمنوإذا أصبح .قیمةالانخفاض

.التاریخذلكذمنالتقییمإعادةنموذجتطبیقیتم

:للمرة األولىاألصول غیر الملموسةإعادة تقییم 
فيبالزیادةاالعترافیتمأنیجبالتقییم،إلعادةنتیجةالملموسغیرلألصلالمرحلالمبلغازدادإذا

المرحلالمبلغانخفضإذاأما،)التقییمإعادةفائض(بندتحتالملكیةحقوقفيوتجمعالشاملالدخلبیان

.الدخلقائمةفيكمصروفباالنخفاضاالعترافیتمالتقییمعادةإلنتیجةً الملموسغیرلألصل
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:لألصول غیر الملموسةالالحقةالتقییمإعادة
انخفضتھأنّ إّال األولى،للمرةالتقییمإعادةلعملیةنتیجةالملموسغیرلألصلالمرحلالمبلغازدادإذا

التقییمإعادةفائضحسابفيباالنخفاضاالعترافیتمالحالیة،الفترةفيالتقییمإعادةلعملیةنتیجةالحقاً 

أماالسابقة،التقییمإعادةعملیةفياالرتفاعیتجاوزلمالحالیةالتقییمإعادةعملیةفياالنخفاضأنطالما

یتمالسابقة،التقییمإعادةعملیةفياالرتفاععنالحالیةالتقییمإعادةعملیةفياالنخفاضزادحالفي

إعادةعملیةفيما تم االعتراف بھ سابقاً حدودضمنالتقییمإعادةفائضحسابفيباالنخفاضاالعتراف

.قائمة الدخلفيرقابالفاالعترافویتمالتقییم،

ارتفعھأنّ إّال األولى،للمرةالتقییمإعادةلعملیةنتیجةالملموسغیرلألصلالمرحلالمبلغانخفضإذا

الخسارةأوالربححسابفيباالنخفاضاالعترافیتمّ الحالیة،الفترةفيالتقییمإعادةلعملیةنتیجةالحقاً 

أماالسابقة،التقییمإعادةعملیةفياالنخفاضیتجاوزلمالحالیةالتقییمإعادةعملیةفياالرتفاعأنطالما

یتمالسابقة،التقییمإعادةعملیةفياالنخفاضعنالحالیةالتقییمإعادةعملیةفياالرتفاعزادحالفي

إعادةعملیةفيسابقاً بھاالعترافتمماحدودضمنالخسارةأوالربححسابفيباالرتفاعاالعتراف

.التقییمإعادةفائضحسابفيرقابالفاالعترافویتمالتقییم،

لالتي تعمل في اقتصاد ذو الشركاتعلى كافة یرى الباحث أنھ  مُمَعدَّ مرتفع أن تتبنى نموذج إعادة َتَضخُّ

ماليّ التقییم لدى القیاس الالحق لألصول غیر الملموسة، األمر الذي یضمن لھا قیاس الدخل والمركز ال

.اإلنتاجيبصورة مالئمة، واستبدال ھذه األصول بأصول جدیدة في نھایة عمرھا 



الرابعالفصل 
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.، والتوصل إلى نتائج البحثالتطبیقّیة الختبار فرضیات البحثیتناول ھذا الفصل الدراسة 

على تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین أثر جوھري لوجودنصت الفرضیة األولى على 

.قیاس الدخل والمركز المالي

الختبار ھذه الفرضیة قام الباحث بإعادة عرض البیانات المالیة للشركة األھلیة للزیوت النباتیة عن عام 

ومقارنتھا مع على تلك البیانات تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین وذلك إلظھار أثر ٢٠١٣

البیانات المالیة المنشورة عن نفس الفترة والمعدة وفقاً لمدخل التكلفة التاریخة، للتوصل إلى النتیجة 

.النھائیة والتي ستؤدي إلى قبول الفرضیة أو رفضھا

على تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین أثر جوھري لوجود نصت الفرضیة الثانیة على 

.حلیل المالي الذي یستخدم أسلوب المقارنات كأساس لتقییم أداء الشركاتنتائج الت

للشركة األھلیة للزیوت النباتیة الختبار ھذه الفرضیة قام الباحث بإعادة عرض البیانات المالیة المقارنة 

معیارتطبیق، للتعرف على أثر ٢٠١٣ومقارنتھا مع البیانات المالیة المعدلة عن عام ٢٠١٢عن عام 

.أسلوب المقارناتعلى المحاسبة الدولي التاسع والعشرین 

فيالواردةالعادلةالقیمةنماذجتبني لمساھمةإحصائیةداللةوجود أما الفرضیة الثالثة والتي تنص على 

.أقرب إلى الواقعمالیةالبیاناتفي إنتاج لألسعارالعامالمستوىارتفاعظلفيالدولیةالمحاسبةمعاییر

تتضمن مجموعة من األسئلة حول القیمة العادلة وتوزیعھا على استبانة فقد تم اختبارھا عن طریق تصمیم 

الموظفین لدى الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق الداخلیین عینة من المحاسبین والمدققین 

.إلى نتائج حولھا، للتوصل)SPSS(االجتماعیةللعلومالبرمجیةالحزمةالمالیة، وتحلیلھا باستخدام 
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:تعریف بالشركة األھلیة للزیوت النباتیة

:تأسیس الشركة
رقمالقراربموجببحماهتأسستعامةمغفلةمساھمةشركةھي،النباتیةالزیوتصناعةاألھلیةالشركة

وتعد١٩٩١لعام١٠رقماالستثمارقانونبأحكاموشملت،١٩٩٥في الثالث من تموز عام ٣١٦٩

النباتیةالزیوتإلنتاجمشروعإقامةوغایتھا، سوریافيالنباتیةالزیوتشركاتكبریاتمنالشركة

.تكملھاأوعنھاتتفرعصناعاتمنالصناعةبھذهیرتبطوماالنباتيوالسمن

:رأسمال الشركة
األسھمجمیعسھم،) ١٥,٠٠٠,٠٠٠(أسھمھاعددسوریة،لیرةملیار) ١.٥(الشركةمالرأسیبلغ 

.ویبلغ عدد المساھمین الحالیین ثالثة آالف ومئتان واثنات وتسعون مساھماً .مباعة

وھي إحدى المؤسسات المنبثقة عن منظمات العمل الزراعيواإلنماءلالستثمارالعربیةالشركةتساھم

علىالشركةأسھممن%) ٦٠(ویتوزعالشركة،رأسمالمن)% ٤٠(ـبالعربي المشترك

) ٥٠٠(منھمالعظمىالغالبیةمساھمةتتجاوزالحیثالمساھمینصغارمنجمیعھممساھماً،)٣٢٧٧(

.سھم

:موظفي الشركة
فيللعملالمرشحینأقوىمنبعنایةإختیارھمتماً موظف) ٢٧٨(حواليالشركةفيموظفيعددیبلغ

علىوتحرصالجودةبمعاییرالقوىھذهتلتزمحیث،والفنیةاإلداریةالتخصصاتمنمتنوعةمجموعة

.المستقبلتجاهوإندفاعوتفاؤلوفعالیةبسالسةالفریقبروحالعمل

فيتدرجھوتحكمالمختلفةالمراتبفيالموظفخاللھامنینتقلثابتةوظیفیةھیكلیةالشركةفيتوجد

.المعتمدةوالرواتبالرتبجداولخاللمنالشركة

ولھماالجتماعیةبالتأمیناتومسجلون٢٠١٠لعام١٧العملقانونبضوءیعملونالشركةموظفو

التيالطبابةمنیستفیدونكماعلیھمیملیھاالتيالواجباتوعلیھمالقانونھذالھمیضمنھاالتيالحقوق

العملبیئةتأمینوالمستمرةالتدریبیةالدوراتتقدیمعلىالشركةتحرصوكذلك.الشركةتؤمنھا

.الوظیفياإلستقراروتضمنأھدافھاوتحقیقللنموالمناسبة
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:سیاسة الجودة لدى الشركة
منوالخارجیةالداخلیةالبیئةومتطلباتمصالحتحققاقتصادیةوحدةتكونأنإلىدائماً الشركةتسعى

سیاسةعلىحتى اآلنتأسیسھامنذالشركةاعتمدتحیثومجتمع،وعمالءوزبائنوعاملینمساھمین

أحدثعلىباالعتمادوذلكوالفنيالبشريالصعیدعلىمستدامتطویرعلىتعملبحیثالشاملةالجودة

واإللتزامفیھاالعملبیئةلتطویرالبشریةالخبراتاستقطابإلىباإلضافةأمامھا،المتاحةالتقنیات

التيالنباتیةوالسمونالزیوتمنالمنتجاتأفضلوإیصالإنتاجإلىسعىتحیثعمالئھاتجاهبرسالتھا

ةیالدولبالمعاییرااللتزامعلىالشركةحرصتوقدالقطر،فيالغذائیةواالحتیاجاتاألذواقكافةتلبي

فيملحوظاً ونمواً ارتفاعاً حققتقدللشركةالمالیةاألسھمأنكمااآلیزو،نظاموتطبیقانتھاجخاللمن

. المستثمرینلدىالشركةبھاحظیتالتيللثقةنظراً المالیةلألوراقدمشقسوق

الجودةبسیاسةمعھایلتقونممنالبشریةوالخبراتوالزبائنالموردینمعللتعاملأبوابھاالشركةتفتح

. واإلجتماعیةوالفنیةاإلداریةالشركةنشاطاتبجمیعیتعلقفیماالدولیةالجودةبمعاییروااللتزامالشاملة

عالقاتببناءالتزامھاتجسدبذلكفإنھاالجوھریة،القیممنلجملةاألھلیةالشركةانتھاجخاللومن

.فیھاوالمساھمینلدیھاوالعاملینوزبائنھا،موردیھامنكلتجاهوطیدة

:أھم المصاعب التي تواجھھا الشركة
استثماروعدماالستیرادوصعوبةالصرفسعربتقلبتتعلقالحالیةالفترةفيمصاعبالشركةتواجھ

.اإلنتاجیةطاقتھاكامل
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البیانات المالیة للشركة األھلیة للزیوت النباتیةإعادة عرض

:سعاراألمؤشراختیار

ویرى النباتیة،للزیوتاألھلیةللشركةالمالیةالبیاناتلتعدیلمناسبعامأسعارمؤشراختیارمنالبد

في) FASB(المالیةالمحاسبةمعاییرمجلسالمعتمد من قبل المستھلكألسعارالقیاسيالرقمالباحث أن 

یمثل أفضل مقیاس للتعبیر عن مستوى أسعار أفضل مؤشر لتعدیل البیانات المالیة ألنھ المتحدةالوالیات

.كافة السلع والخدمات المتداولة في اقتصاد معین، باعتباره یعكس القوة الشرائیة للمستھلك النھائي

الماليالمركزوقائمة٣١/١٢/٢٠١٢فيالمنتھیةالفترةعنالدخلقائمةمنكلتعدیلیتمسوفلذلك

الرقمنسبةتساويتعدیلمعامالتباستخدامالنباتیة،للزیوتاألھلیةللشركة٣١/١٢/٢٠١٢بتاریخ

بنودنشوءبتاریخالمستھلكألسعارالقیاسيالرقمإلى٣١/١٢/٢٠١٣بتاریخالمستھلكألسعارالقیاسي

كذلك. والعشرینالتاسعالدوليالمحاسبةمعیارمنوالثالثینالرابعةالفقرةإلىاستناداً وذلكالقوائم،ھذه

بتاریخالماليالمركزوقائمة٣١/١٢/٢٠١٣فيالمنتھیةالفترةعنالدخلقائمةتعدیلیتمسوف

بتاریخالمستھلكألسعارالقیاسيالرقمنسبةتساويتعدیلمعامالتباستخدامللشركة،٣١/١٢/٢٠١٣

إلىاستناداً وذلكالقوائم،ھذهبنودنشوءبتاریخالمستھلكألسعارالقیاسيالرقمإلى٣١/١٢/٢٠١٣

.والعشرینالتاسعالدوليالمحاسبةمعیارمنالثامنةالفقرة

التي سیتم بناء علیھا تعدیل البیانات المالیة حیث المستھلكألسعاریوضح الجدول التالي األرقام القیاسیة 

/http://www.cbssyr.syتم الحصول علیھا من الموقع االلكتروني للمكتب المركزي لإلحصاء 

.إلحصاءلالمجموعات اإلحصائیة الصادرة عن المكتب المركزي فضالً عن
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١٩٩٥75.5للمستوى العام لألسعار خالل العام متوسط الرقم القیاسي
١٩٩٦82.2متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
١٩٩٧84متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
١٩٩٨83.5متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 

١٩٩٩81.7للمستوى العام لألسعار خالل العام متوسط الرقم القیاسي 
٢٠٠٠81.3متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
٢٠٠١81.7متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
٢٠٠٢84.6متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 

٢٠٠٣88.6للمستوى العام لألسعار خالل العام متوسط الرقم القیاسي 
٢٠٠٤92.7متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
٢٠٠٥100متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
٢٠٠٦110.03متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 

٢٠٠٧114.98للمستوى العام لألسعار خالل العام متوسط الرقم القیاسي
٢٠٠٨131.29متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
٢٠٠٩136.11متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
٢٠١٠142.1متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 

٢٠١١148.85القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام متوسط الرقم 
٣١/١٢/٢٠١١165.06الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار في 

٢٠١٢180.46متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل الربع األول من عام 
٢٠١٢192.66عام متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل الربع الثاني من 

٢٠١٢207.4متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل الربع الثالث من عام 
٢٠١٢237.86متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل الربع الرابع من عام 

٢٠١٢204.59متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
٣١/١٢/٢٠١٢256.22للمستوى العام لألسعار في الرقم القیاسي 

٢٠١٣277.58متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل الربع األول من عام 
٢٠١٣335.16متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل الربع الثاني من عام 

٢٠١٣454.07الثالث من عام متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل الربع 
٢٠١٣484.96متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل الربع الرابع من عام 

٢٠١٣387.94متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 
٣١/١٢/٢٠١٣482.47الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار في 
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٢٠١٢القوائم المالیة المقارنة لعام إعادة عرضـ أوالً 

حماه-الشركة األھلیة للزیوت النباتیة المساھمة المغفلة 

٣١/١٢/٢٠١٢فيالمنتھیةالفترةعنقائمة الدخل
مبالغ كلیةمبالغ جزئیةالبیان

1,955,660,416.00صافي المبیعات
49,871,541.00اإلنتاجھتالكات وسائل إ

1,266,418,791.00اإلنتاجمستلزمات وخدمات 
1,316,290,332.00اإلنتاجمصاریف 

239,024,407.00مخزون قید التصنیع أول المدة
1,555,314,739.00لإلنتاجمستلزمات متاحة 

(198,866,449.00)مخزون قید التصنیع  آخر المدة
1,356,448,290.00اإلنتاجتكلفة 

163,702,281.00تام أول المدةنتاجاإلواإلنتاجمخزون مخلفات 
1,520,150,571.00تكلفة البضاعة المتاحة للبیع

(106,871,002.00)التام آخر المدةواإلنتاجاإلنتاجمخزون مخلفات 
1,413,279,569.00تكلفة البضاعة المباعة

542,380,847.00مجمل الربح
32,927,637.00وتوزیعمصاریف بیع

26,940,839.00مصاریف إداریة وعمومیة
10,614,224.00مصاریف تمویل

70,482,700.00مجموع المصاریف
471,898,147.00صافي دخل التشغیل

23,883,881.00إیرادات أخرى
(10,910,987.00)مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

(3,000,000.00)مسؤولیة اجتماعیة
(732,030.00)حصة الصندوق التعاوني

(6,500,000.00)مكافآت العاملین
(23,000,000.00)مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

(730,458.00)أعباء مخاطر سیارات

450,908,553.00صافي الربح قبل الضریبة
39,461,909.00ضریبة دخل األرباح

411,446,644.00الضریبةصافي الربح بعد 
27.43ربحیة السھم
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حماه-الشركة األھلیة للزیوت النباتیة المساھمة المغفلة 

٣١/١٢/٢٠١٢قائمة المركز المالي في 
األصول

747,237,371.00صافي األصول الثابتة
األصول المتداولة

58,183,072.00صافي الزبائن
436,619,492.00المخزونإجمالي قیمة 

16,148,362.00تأمینات وسلف وذمم
6,883,650.00حسابات مدینة مختلفة
6,001,396.00أرصدة مدینة أخرى

879,851,122.00النقد في الصندوق ولدى المصارف
1,403,687,094.00أجمالي األصول المتداولة

2,150,924,465.00إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساھمین
حقوق المساھمین

1,500,000,000.00رأس المال المكتتب بھ والمسدد 
120,710,493.00احتیاطي قانوني

27,054,513.00احتیاطي اختیاري
114,301,276.00أرباح محتجزة

225,000,000.00أرباح السنة
1,987,066,282.00إجمالي حقوق المساھمین

االلتزامات المتداولة
897,446.00مؤونة مخاطر سیارات

43,832,635.00األرباح المدورة والمعدة للتوزیع
27,856,490.00أقساط سندات وتسھیالت مصرفیة 

305,233.00الموردون
2,843,878.00دائنون متنوعون

3,000,000.00مسؤولیة اجتماعیة
732,030.00حصة الصندوق التعاوني

23,000,000.00مكافآت مجلس اإلدارة
6,500,000.00منحة العاملین السنویة

46,708,121.00مصاریف مستحقة غیر مدفوعة
8,182,350.00أرصدة دائنة أخرى

163,858,183.00إجمالي االلتزامات المتداولة
2,150,924,465.00المساھمینوحقوق إجمالي االلتزامات
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:قائمة الدخلأعادة عرض
لفقرةلوفقاً 

 .

ونظراً لتعذر الحصول على تواریخ كافة العملیات التي حدثت خالل العام سوف یتم تعدیل ت المالیةالبیانا

.٢٠١٢سعار خالل العام بیانات الدخل استناداً إلى متوسط الرقم القیاسي لأل

:تعدیل صافي المبیعات
٣١/١٢/٢٠١٣الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار في 

×صافي المبیعات = صافي المبیعات المعدلة 
٢٠١٢العام متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل 

×1,955,660,416= صافي المبیعات المعدلة 
204.59
س.ل٤,٦١١,٨٩٤,٤٢٧=  482.47

:المبیعات بإجراء القید التاليصافيیتم تعدیل قیمة

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حــ٢,٦٥٦,٢٣٤,٠١١

صافي المبیعات/ إلى حــ٢,٦٥٦,٢٣٤,٠١١

:واستھالكاتھا األصول الثابتة تعدیل 
على أن تكلفة األصل ناقصاً من معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرون الخامسة عشرالفقرة نصت

التغیر في المؤشر العام لألسعار على مجمع استھالكھ المعاد بیانھا لكل بند تتحدد عن طریق تطبیق 

بالتالي یتم إعادة وتاریخ التملك إلى تاریخ المیزانیة العمومیة،ذالتكلفة التاریخیة ومجمع االستھالك من

.٣١/١٢/٢٠١٣ء ھذه األصول حتى تاریخ شرامن واستھالكاتھاالثابتةاألصولبیان 

البد من تعدیل األصول الثابتة واستھالكاتھا باستخدام معامل تعدیل یساوي نسبة الرقم القیاسي في 

في تاریخ الحصول علیھا ألغراض احتساب الضریبة المؤجلة المقارنة إلى الرقم القیاسي٣١/١٢/٢٠١٢

وفقاً للتفسیر السابع الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، ومن ثم التعدیل 

إلى الرقم القیاسي بتاریخ ٣١/١٢/٢٠١٣باستخدام معامل تعدیل یساوي نسبة الرقم القیاسي بتاریخ 

.ول علیھا ألغراض عرض األرقام المقارنة لھذه األصولالحص
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:األراضي
منذ تأسیس الشركة تمت حیازتھا )س.ل17,941,938(مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢في األراضي بللغت تكلفة 

:لذلك یتم تعدیلھا كالتالي١٩٩٥عام 

× ١٧,٩٤١,٩٣٨ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 
75.5

س.ل٦٠,٨٨٨,٥٢١= 256.22

× ١٧,٩٤١,٩٣٨= ألغراض البیانات المالیة المقارنة 
75.5

س.ل١١٤,٦٥٤,٩٢٥=  482.47

: المباني واإلنشاءات
١٩٩٩وتمت حیازتھا خالل عام ) س.ل٤٢٨,٣٣٧,١٤٢(مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢بلغت قیمة المباني في 

ألغراض البیانات المالیة المقارنةالمؤجلة المقارنةألغراض الضریبة التكلفة التاریخیةالمباني
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

١٩٩٩423,069,567256.22/81.71,326,791,731482.47/81.72,498,388,911القیمة خالل العام 
٢٠٠٩3,629,722256.22/136.116,832,763482.47/136.1112,866,299الزیادة خالل العام 
٢٠١٠1,497,545256.22/142.12,700,218482.47/142.15,084,592الزیادة خالل العام 
٢٠١١101,011256.22/148.85173,873482.47/148.85327,409الزیادة خالل العام 
٢٠١٢39,297256.22/204.5949,214482.47/204.5992,671الزیادة خالل العام 

٢٠١٢428,337,1421,336,547,8002,516,759,882- ١٢-٣١القیمة في 
٢٠١٣803,340482.47/387.94999,091الزیادة خالل العام 

٢٠١٣429,140,4822,517,758,973- ١٢-٣١القیمة في 

٢٠١٢مصروف استھالك المباني المعدل عن عام 

التكلفة المباني
التاریخیة

ألغراض البیانات المالیة المقارنةألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

٢٠٠٨10,328,526256.22/81.732,391,370482.47/81.760,993,928مصروف االستھالك عن عام 
٢٠٠٩292,244256.22/136.11550,134482.47/136.111,035,919الزیادة خالل العام 

٢٠٠٩10,620,77032,941,50462,029,847مصروف االستھالك عن عام 
٢٠١٠59,192256.22/142.1106,729482.47/142.1200,974الزیادة خالل العام 

٢٠١٠10,679,96233,048,23362,230,821مصروف االستھالك عن عام 
٢٠١١26,432256.22/148.8545,498482.47/148.8585,674الزیادة خالل العام 

٢٠١١10,706,39433,093,73162,316,496مصروف االستھالك عن عام 
٢٠١٢1,134256.22/204.591,420482.47/204.592,674الزیادة خالل العام 

٢٠١٢10,707,52833,095,15162,319,170مصروف االستھالك عن عام 
٢٠١٣8,013482.47/387.949,966الزیادة خالل العام 

٢٠١٣10,715,54162,329,135مصروف االستھالك عن عام 

:س یتم تعدیلھ كالتالي.ل) ١٣٨,٤١٢,٤٣٣(مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢المباني حتى تاریخ مجمع استھالك بلغ 
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التكلفةالمباني
التاریخیة

ألغراض البیانات المالیة المقارنةألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

٢٠٠٨95,697,770256.22/81.7300,118,514482.47/81.7565,132,229- ١٢- ٣١مجمع االستھالك حتى 
٢٠٠٩10,620,77032,941,50462,029,847مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٠10,679,96233,048,23362,230,821مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١١10,706,39433,093,73162,316,496مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٢10,707,52833,095,15162,319,170مصروف االستھالك خالل عام 

٢٠١٢138,412,433432,297,134814,028,563- ١٢-٣١االستھالك حتى مجمع 
٢٠١٣10,715,54162,329,135مصروف االستھالك خالل عام 

٢٠١٣149,127,974876,357,698- ١٢-٣١مجمع االستھالك حتى 

:اآلالت والتجھیزات
حیث تمت ) س.ل٩٢٠,٩٨٧,٨٦٠(٣١/١٢/٢٠١٢في آلالت والتجھیزاتبلغت التكلفة التاریخیة  ل

:٢٠٠٠حیازتھا خالل العام 

التكلفة اآلالت والتجھیزات
التاریخیة

ألغراض البیانات المالیة المقارنةألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

٢٠٠٠903,720,360256.22/81.32,848,108,618482.47/81.35,363,074,564القیمة خالل العام 
٢٠٠٩1,301,640256.22/136.112,450,270482.47/136.114,613,932الزیادة خالل العام 
٢٠١٠13,288,141256.22/142.123,959,799482.47/142.145,117,026الزیادة خالل العام 
٢٠١١2,099,076256.22/148.853,613,203482.47/148.856,803,770الزیادة خالل العام 
٢٠١٢578,643256.22/204.59724,668482.47/204.591,364,573الزیادة خالل العام 

٢٠١٢920,987,8602,878,856,5585,420,973,865-١٢- ٣١القیمة في 
٢٠١٣0482.47/387.940الزیادة خالل العام 

٢٠١٣920,987,8605,420,973,865-١٢- ٣١القیمة في 

:٢٠١٢مصروف استھالك اآلالت المعدل عن عام 

التكلفة اآلالت والتجھیزات
التاریخیة

ألغراض البیانات المالیة المقارنة ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 
المعدلةالتكلفة معامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

٢٠٠٨44,453,750256.22/81.3140,097,661482.47/81.3263,808,127مصروف االستھالك عن عام 
٢٠٠٩539,445256.22/136.111,015,477482.47/136.111,912,174الزیادة خالل العام 

٢٠٠٩44,993,195141,113,138265,720,302مصروف االستھالك عن عام 
٢٠١٠265,672256.22/142.1479,032482.47/142.1902,032خالل العام الزیادة 

٢٠١٠45,258,867141,592,170266,622,334مصروف االستھالك عن عام 
٢٠١١477,284256.22/148.85821,563482.47/148.851,547,029الزیادة خالل العام 

٢٠١١45,736,151142,413,734268,169,362مصروف االستھالك عن عام 
٢٠١٢98,115256.22/204.59122,875482.47/204.59231,378الزیادة خالل العام 

٢٠١٢45,834,266142,536,609268,400,740مصروف االستھالك عن عام 
٢٠١٣0482.47/387.940الزیادة خالل العام 

٢٠١٣45,834,266268,400,740عام مصروف االستھالك عن

:س یتم تعدیلھ كالتالي.ل) ٥٣١,٤٥٠,٦٠٥(مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢اآلالت حتى تاریخ مجمع استھالك بلغ 
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ألغراض البیانات المالیة المقارنة ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة التكلفة التاریخیةاآلالت والتجھیزات
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

٢٠٠٨349,628,128256.22/81.31,101,866,162482.47/81.32,074,847,268-١٢- ٣١مجمع االستھالك حتى 
٢٠٠٩44,993,195141,113,138265,720,302مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٠45,258,867141,592,170266,622,334مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١١45,736,151142,413,734268,169,362مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٢45,834,266142,536,609268,400,740مصروف االستھالك خالل عام 

٢٠١٢531,450,6051,669,521,8123,143,760,006-١٢-٣١مجمع االستھالك حتى 
٢٠١٣45,834,266268,400,740االستھالك خالل عام مصروف 

٢٠١٣577,284,8713,412,160,746-١٢-٣١مجمع االستھالك حتى 

:وسائل النقل واالنتقال
١٩٩٩تمت حیازتھا خالل عام ) س.ل٩٧,١٢٦,٥٥٩(٢٠١٢تبلغ تكلفة وسائل النقل واالنتقال عام 

التكلفة وسائل النقل واالنتقال
التاریخیة

ألغراض البیانات المالیة المقارنةألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

١٩٩٩87,306,248256.22/81.7273,801,798482.47/81.7515,577,056القیمة خالل العام 
٢٠٠٩9,395,311256.22/136.1117,686,185482.47/136.1133,303,620الزیادة خالل العام 
٢٠١٠112,999256.22/142.1203,748482.47/142.1383,664الزیادة خالل العام 
٢٠١١312,001256.22/148.85537,057482.47/148.851,011,294الزیادة خالل العام 

٢٠١٢97,126,559292,228,787550,275,634- ١٢-٣١القیمة في 
٢٠١٣0482.47/387.940الزیادة خالل العام 

٢٠١٣97,126,559550,275,634- ١٢-٣١القیمة في 

٢٠١٢عن عام المعدل االستھالكمصروف 

التكلفة وسائل النقل واالنتقال
التاریخیة

ألغراض البیانات المالیة المقارنة ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

٢٠٠٨3,956,841256.22/81.712,409,080482.47/81.723,366,672مصروف االستھالك عن عام 
٢٠٠٩377,518256.22/136.11710,658482.47/136.111,338,191الزیادة خالل العام 

٢٠٠٩4,334,35913,119,73824,704,862مصروف االستھالك عن عام 
٢٠١٠251,530256.22/142.1453,533482.47/142.1854,016الزیادة خالل العام 

٢٠١٠4,585,88913,573,27025,558,878مصروف االستھالك عن عام 
(21,970)482.47/148.85(11,667)256.22/148.85(6,778)٢٠١١النقص خالل العام 

٢٠١١4,579,11113,561,60325,536,909مصروف االستھالك عن عام 
(443,625)482.47/204.59(235,591)256.22/204.59(188,118)٢٠١٢النقص خالل العام 

٢٠١٢4,390,99313,326,01225,093,283مصروف االستھالك عن عام 
(42,127)482.47/387.94(33,873)٢٠١٣النقص خالل العام 

٢٠١٣4,357,12025,051,156مصروف االستھالك عن عام 

:س یتم تعدیلھ كالتالي.ل) 54,778,404(مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢حتى تاریخ وسائل النقلمجمع استھالك بلغ 
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ألغراض البیانات المالیة المقارنة ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة التكلفة التاریخیةوسائل النقل واالنتقال
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

٢٠٠٨36,888,052256.22/81.7115,684,904482.47/81.7217,838,170-١٢- ٣١مجمع االستھالك حتى 
٢٠٠٩4,334,35913,119,73824,704,862مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٠4,585,88913,573,27025,558,878مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١١4,579,11113,561,60325,536,909مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٢4,390,99313,326,01225,093,283مصروف االستھالك خالل عام 

٢٠١٢54,778,404169,265,528318,732,102-١٢-٣١مجمع االستھالك حتى 
٢٠١٣4,357,12025,051,156مصروف االستھالك خالل عام 

٢٠١٣59,135,524343,783,258-١٢-٣١مجمع االستھالك حتى 

:العدد واألدوات والقوالب
:٢٠٠٣حیث تمت حیازتھا خالل العام ) س.ل١٦,١٠٠,٦٠٥(٣١/١٢/٢٠١٢في تھابلغت قیم

التكلفة التاریخیةوالقوالبالعدد واألدوات 
ألغراض البیانات المالیة المقارنةألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة

التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل
٢٠٠٣10,629,508256.22/88.630,739,193482.47/88.657,882,830القیمة خالل العام 

٢٠١٠1,402,839256.22/142.12,529,454482.47/142.14,763,038الزیادة خالل العام 
٢٠١١2,725,750256.22/148.854,691,916482.47/148.858,835,019الزیادة خالل العام 
٢٠١٢1,342,508256.22/204.591,681,301482.47/204.593,165,941الزیادة خالل العام 

٢٠١٢16,100,60539,641,86474,646,828- ١٢-٣١القیمة في 
٢٠١٣1,111,787482.47/387.941382698.03الزیادة خالل العام 

٢٠١٣17,212,39276,029,526- ١٢-٣١القیمة في 

:تعدیل مصروف االستھالك للعدد واألدوات والقوالب

التكلفة التاریخیةالعدد واألدوات والقوالب
ألغراض البیانات المالیة المقارنة ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 

التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل
٢٠٠٨657,987256.22/88.61,902,815482.47/88.63,583,059مصروف االستھالك عن عام 

(278,734)482.47/136.11(148,024)256.22/136.11(78,634)٢٠٠٩النقص خالل العام 
٢٠٠٩579,3531,754,7913,304,324مصروف االستھالك عن عام 

(213,618)482.47/142.1(113,444)256.22/142.1(62,916)٢٠١٠النقص خالل العام 
٢٠١٠516,4371,641,3473,090,706مصروف االستھالك عن عام 

٢٠١١445,084256.22/148.85766,137482.47/148.851,442,658الزیادة خالل العام 
٢٠١١961,5212,407,4844,533,365مصروف االستھالك عن عام 

٢٠١٢182,665256.22/204.59228,762482.47/204.59430,766الزیادة خالل العام 
٢٠١٢1,144,1862,636,2464,964,130مصروف االستھالك عن عام 

٢٠١٣124,107482.47/387.94154,348الزیادة خالل العام 
٢٠١٣1,268,2935,118,479مصروف االستھالك عن عام 

یتم تعدیلھ ) س.ل١١,٤١٣,٦٢٦(مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢بلغ مجمع استھالك العدد واألدوات حتى تاریخ 

:كالتالي
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العدد واألدوات والقوالب
التكلفة 
التاریخیة

ألغراض البیانات المالیة المقارنة ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

٢٠٠٨8,212,435256.22/88.623,749,324482.47/88.644,720,694-١٢- ٣١مجمع االستھالك حتى 
٢٠٠٩579,3531,754,7913,304,324مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٠516,4371,641,3473,090,706مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١١961,5212,407,4844,533,365مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٢1,144,1862,636,2464,964,130مصروف االستھالك خالل عام 

٢٠١٢11,413,62632,189,19160,613,220-١٢-٣١مجمع االستھالك حتى 
٢٠١٣1,268,2935,118,479مصروف االستھالك خالل عام 

٢٠١٣12,681,91965,731,699-١٢-٣١مجمع االستھالك حتى 

:األثاث والمفروشات والمكاتب
:١٩٩٩وتمت حیازتھا خالل عام ) س.ل١١,٤٩٠,٨٦٧(٣١/١٢/٢٠١٢في تھاتبلغ قیم

التكلفة التاریخیةاألثاث والمفروشات والمكاتب
ألغراض البیانات المالیة المقارنةألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة

التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل
١٩٩٩8,423,737256.22/81.726,417,747482.47/81.749,745,415القیمة خالل العام 

٢٠٠٩1,134,810256.22/142.12,136,221482.47/142.14,022,568الزیادة خالل العام 
٢٠١٠637,818256.22/148.851,150,047482.47/148.852,165,574الزیادة خالل العام 
٢٠١١434,392256.22/204.59747,732482.47/204.591,408,002الزیادة خالل العام 
٢٠١٢860,110256.22/88.61,077,1662,028,336الزیادة خالل العام 

٢٠١٢11,490,86731,528,913482.47/387.9459,369,895- ١٢-٣١القیمة في 
٢٠١٣427,728482.47/88.6531953.21الزیادة خالل العام 

٢٠١٣11,918,59559,901,848- ١٢-٣١القیمة في 

٢٠١٢مصروف االستھالك المعدل عن عام 

التكلفة التاریخیةاألثاث والمفروشات والمكاتب
ألغراض البیانات المالیة المقارنة ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 

التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل
٢٠٠٨722,735256.22/81.72,266,575482.47/81.74,268,029االستھالك عن عام مصروف 

٢٠٠٩14,042256.22/136.1126,433482.47/136.1149,775الزیادة خالل العام 
٢٠٠٩736,7772,293,0084,317,804مصروف االستھالك عن عام 

٢٠١٠21,536256.22/142.138,831482.47/142.173,121الزیادة خالل العام 
٢٠١٠758,3132,331,8404,390,924مصروف االستھالك عن عام 

(169,356)482.47/148.85(89,938)256.22/148.85(52,249)٢٠١١النقص خالل العام 
٢٠١١706,0642,241,9024,221,569مصروف االستھالك عن عام 

(77,458)482.47/204.59(41,135)256.22/204.59(32,846)٢٠١٢خالل العام النقص 
٢٠١٢673,2182,200,7674,144,111مصروف االستھالك عن عام 

(165,044)482.47/387.94(132,707)٢٠١٣التقص خالل العام 
٢٠١٣540,5113,979,067مصروف االستھالك عن عام 

یتم تعدیلھ ) س.ل٨,٦٩٢,٥٣٢(٣١/١٢/٢٠١٢حتى تاریخ األثاث والمفروشات بلغ مجمع استھالك 

:كالتالي



94
الفصل الرابع

ألغراض البیانات المالیة المقارنة ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة التكلفة التاریخیةاألثاث والمفروشات والمكاتب
التكلفة المعدلةمعامل التعدیلالتكلفة المعدلةمعامل التعدیل

٢٠٠٨5,817,855256.22/81.718,245,420482.47/81.734,356,677-١٢- ٣١مجمع االستھالك حتى 
٢٠٠٩736,7772,293,0084,317,804مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٠758,3132,331,8404,390,924مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١١706,0642,241,9024,221,569مصروف االستھالك خالل عام 
٢٠١٢673,2182,200,7674,144,111مصروف االستھالك خالل عام 

٢٠١٢8,692,532.0027,312,93651,431,084-١٢-٣١مجمع االستھالك حتى 
٢٠١٣540,5113,979,067مصروف االستھالك خالل عام 

٢٠١٣9,233,04355,410,151-١٢-٣١مجمع االستھالك حتى 

٣١/١٢/٢٠١٢في ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة یظھر الجدول التالي األصول الثابتة المعدلة 

صافي قیمة األصلمجمع االستھالكمصروف االستھالكالتكلفة التاریخیةالبیان
60,888,52160,888,521األراضي

1,336,547,80033,095,151432,297,134904,250,666المباني
2,878,856,558142,536,6091,669,521,8121,209,334,746آالت وتجھیزات

292,228,78713,326,012169,265,528122,963,259وسائل نقل
39,641,8642,636,24632,189,1917,452,673عدد وأدوات وقوالب

31,528,9132,200,76727,312,9364,215,977أثاث ومفروشات
4,639,692,443193,794,7852,330,586,6012,309,105,842المجموع

٣١/١٢/٢٠١٢في ألغراض البیانات المالیة المقارنة ویظھر الجدول التالي األصول الثابتة المعدلة 

األصلصافي قیمة مجمع االستھالكمصروف االستھالكالتكلفة التاریخیةالبیان
١١٤,٦٥٤,٩٢٥114,654,925األراضي

2,516,759,88262,319,170814,028,5631,702,731,319المباني
5,420,973,865268,400,7403,143,760,0062,277,213,859آالت وتجھیزات

550,275,63425,093,283318,732,102231,543,532وسائل نقل
74,646,8284,964,13060,613,22014,033,608عدد وأدوات وقوالب

59,369,8954,144,11151,431,0847,938,811أثاث ومفروشات
8,736,681,029364,921,4344,388,564,9754,348,116,054المجموع

صافي األصول الثابتة/ من حــ٣,٦٠٠,٨٧٨,٦٨٣

العامتعدیالت المستوى / إلى حــ٣,٦٠٠,٨٧٨,٦٨٣

=٣١/١٢/٢٠١٢بین األصول الثابتة وأساسھا الضریبي في الخاضع للضریبة الفرق المؤقت 

س.ل١,٥٦١,٨٦٨,٤٧١= ٧٤٧,٢٣٧,٣٧١-٢,٣٠٩,١٠٥,٨٤٢
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)نصیب الھیئة العربیة لالستثمار واإلنماء الزراعي% (٤٠مع إعفاء % ١٤معدل الضریبة 

%٦٠×%١٤نضرب الفرق المؤقت  بالمعامل إي للحصول على مبلغ االلتزام الضریبي المؤجل

س.ل١٣١,١٩٦,٩٥٢% = ٦٠×%١٤× ١,٥٦١,٨٦٨,٤٧١= ٢٠١٢مبلغ االلتزام الضریبة المؤجلة لعام 

×١٣١,١٩٦,٩٥٢= ٢٠١٢المعدل لعام ةالمؤجلمبلغ االلتزام الضریبة
256.22
س.ل٢٤٧,٠٤٧,٨٢٤= 482.47

االستھالك على أقسام المنشأة قبل التعدیلیوضح الجدول التالي توزیع مصاریف

المجموعإدارةتسویقخدماتإنتاجالبیان
8,088,3791,981,970296,237340,94110,707,528المباني

36,813,5139,020,7540045,834,267آالت وتجھیزات
3,316,920812,775121,482139,8154,390,992وسائل نقل

1,144,1861,144,186وقوالبعدد وأدوات 
508,543124,61318,62521,436673,218أثاث ومفروشات

49,871,54111,940,112436,344502,19262,750,191المجموع

یوضح الجدول التالي توزیع مصاریف االستھالك المعدلة على أقسام المنشأة ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 

المجموعإدارةتسویقخدماتإنتاجالبیان
24,999,8086,125,933915,6181,053,79133,095,151المباني

114,483,63128,052,97800142,536,609آالت وتجھیزات
10,066,3622,466,652368,680424,31813,326,012وسائل نقل

2,636,2462,636,246عدد وأدوات وقوالب
1,662,443407,36460,88670,0752,200,767ومفروشاتأثاث 

153,848,49037,052,9271,345,1841,548,184193,794,785المجموع

یوضح الجدول التالي توزیع مصاریف االستھالك المعدلة على أقسام المنشأة ألغراض البیانات المالیة المقارنة

المجموعإدارةتسویقخدماتإنتاجالبیان
47,075,39511,535,3181,724,1371,984,32062,319,170المباني

215,576,13552,824,60500268,400,740آالت وتجھیزات
18,955,2644,644,780694,235799,00325,093,283وسائل نقل

4,964,1304,964,130عدد وأدوات وقوالب
3,130,430767,078114,650131,9534,144,111أثاث ومفروشات

289,701,35469,771,7812,533,0222,915,277364,921,434المجموع
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:المواد األولیة والمساعدةتكلفة تعدیل 

وبلغ رصید آخر المدة ) س.ل٣٠٣,٨٤٣,٥٤١(د أول المدة من المواد األولیة والمساعدة یبلغ رص

١,١٩٢,٨١٠,١٠٨(كما بلغت تكلفة المواد األولیة والمساعدة المستخدمة ) س.ل١٣٠,٨٨٢,٠٤١(

:كانت٢٠١٢وبالتالي فإن صافي مشتریات المواد األولیة والمساعدة خالل العام ) س.ل

س.ل١,٠١٩,٨٤٩,١٠٨= ٣٠٣,٨٤٣,٥٤١-١٣٠,٨٨٢,٠٤١+ ١,١٩٢,٨١٠,٦٠٨

توسط المرجح في تقویم مخزون المواد األولیة والمواد تتبع الشركة األھلیة للزیوت النباتیة طریقة الم

ومخزون آخر المدة یتم تقویمھما على المواد األولیة والمساعدة المستخدمةتكلفة المساعدة وبالتالي فإن 

.متوسط أسعار مخزون أول المدة والمشتریات خالل المدةأساس 

=تكلفة المواد األولیة والمساعدة المتاحة لالستخدام  
س.ل١,٣٢٣,٦٩٢,٦٤٩= ١,٠١٩,٨٤٩,١٠٨+ ٣٠٣,٨٤٣,٥٤١

:مخزون أول المدة المعدل 

× ٣٠٣,٨٤٣,٥٤١المقارنةالمؤجلةالضریبةألغراض
165.06
س.ل٤٧١,٦٥١,٤٧٣= 256.22

× ٣٠٣,٨٤٣,٥٤١المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
165.06
س.ل٨٨٨,١٣٣,٩٧١= 482.47

:المشتریات المعدلةتكلفة

× ١,٠١٩,٨٤٩,١٠٨المقارنةالمؤجلةالضریبةألغراض
204.59
س.ل١,٢٧٧,٢١٦,٥٧٢= 256.22

×١,٠١٩,٨٤٩,١٠٨المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
204.59
س.ل٢,٤٠٥,٠٣٧,٣٨٨= 482.47

:المعدلةتكلفة المواد األولیة والمساعدة المتاحة لالستخدام 
س.ل١,٧٤٨,٨٦٨,٠٤٥= ١,٢٧٧,٢١٦,٥٧٢+ ٤٧١,٦٥١,٤٧٣المقارنة  المؤجلةالضریبةألغراض

س.ل٣,٢٩٣,١٧١,٣٥٩=٢,٤٠٥,٠٣٧,٣٨٨+٨٨٨,١٣٣,٩٧١المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض

=تكلفة المواد األولیة والمساعدة المتاحة لالستخدام

مخزون آخر المدة+ المستخدمة  تكلفة المواد األولیة والمساعدة 
المعدلةتكلفة المواد المتاحة لالستخدام

×تكلفة المواد المستخدمة التاریخیة= لمواد المستخدمة المعدلة لتكلفةال
التاریخیةتكلفة المواد المتاحة لالستخدام
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:المستخدمة في اإلنتاجالتكلفة المعدلة للمواد 

×١,١٩٢,٨١٠,٦٠٨المقارنةالمؤجلةالضریبةألغراض
6491,323,692,
س.ل١,٥٧٥,٩٤٦,١٦٧=,0451,748,868

×١,١٩٢,٨١٠,٦٠٨المقارنة المالیةالبیاناتألغراض
6491,323,692,
س.ل٢,٩٦٧,٥٥٤,٢٣٨= ,3593,293,171

:تكلفة مخزون آخر المدة المعدلة
المعدلةالمواد المتاحة لالستخدامتكلفة 

×التاریخیةتكلفة مخزون آخر المدة = تكلفة مخزون آخر المدة المعدلة
التاریخیةتكلفة المواد المتاحة لالستخدام

×١٣٠,٨٨٢,٠٤١المقارنةالمؤجلةالضریبةألغراض
6491,323,692,
س.ل١٧٢,٩٢١,٨٧٨=,0451,748,868

×١٣٠,٨٨٢,٠٤١المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
6491,323,692,
س.ل٣٢٥,٦١٧,١٢١=,3593,293,171

المواد األولیة والمساعدةمخزون/ من حــ١٩٤,٧٣٥,٠٨٠

تعدیالت المستوى العام/ إلى حــ١٩٤,٧٣٥,٠٨٠

=المخزون وأساسھ الضریبي المبلغ المرحلالفرق المؤقت بین 

س.ل٤٢,٠٣٩,٨٣٧= ١٣٠,٨٨٢,٠٤١-١٧٢,٩٢١,٨٧٨

س.ل٣,٥٣١,٣٤٦% = ٦٠× % ١٤× ٤٢,٠٣٩,٨٣٧= التزام الضریبة المؤجلة 

×٣,٥٣١,٣٤٦= التزام الضریبة المؤجلة المعدل 
256.22
س.ل٦,٦٤٩,٦٣١= 482.47

والمساعدة المستخدمة على أقسام الشركة قبل وبعد التعدیلتكلفة المواد األولیة فیما یلي توزیع 

المجموعإدارةتسویقخدماتإنتاجتكلفة المواد المستخدمة التاریخیة
1,149,998,96542,461,344135,350214,9491,192,810,608التكلفة التاریخیة

1,519,383,25256,100,098178,825283,9911,575,946,167التكلفة المعدلة ألغراض الضریبة المقارنة
2,861,044,561105,638,180336,733534,7652,967,554,238التكلفة المعدلة ألغراض البیانات المقارنة

:تعدیل المصاریف األخرى
وھي تشمل الرواتب واألجور والمستلزمات ) س.ل143,470,821(بلغت مجموعة المصاریف األخرى 

كما أن نصیب األقسام ) س.ل28,190,882(والتحویالت وقد كان نصیب األقسام االنتاجیة الخدمیة 

یتم تعدیلھا على أساس متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل ) س.ل33,827,488(الخدمیة 
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و ألغراض البیانات المالیة المقارنة ٤٨٢.٤٧/٢٠٤.٥٩أي باستخدام معامل التعدیل ٢٠١٢العام 

.ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة٢٥٦.٢٢/٢٠٤.٥٩

المجموعخدماتإنتاجالبیان
28,190,88233,827,48862,018,370مصاریف أخرى تاریخیة

35,305,08742,364,13877,669,225التعدیل ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة
66,480,54679,772,951146,253,497لتعدیل ألغراض البیانات المالیة المقارنةا

: مصاریف اإلنتاج المعدلة

ألغراض البیانات المقارنةألغراض الضریبة المقارنةبیانات تاریخیةمصاریف اإلنتاج
49,871,541153,848,490289,701,354استھالكات وسائل اإلنتاج

1,266,418,7911,690,205,5023,182,708,019مستلزمات وخدمات اإلنتاج
1,316,290,3321,844,053,9923,472,409,373المجموع

:تعدیل المخزون قید التصنیع أول المدة وآخر المدة
:یتم تعدیلھ كالتالي) س.ل٢٣٩,٠٢٤,٤٠٧(بلغ المخزون قید التصنیع أول المدة 

المعدل مخزون قید التصنیع أول المدة

× ٢٣٩,٠٢٤,٤٠٧المقارنةالمؤجلةالضریبةألغراض
165.06
س.ل٣٧١,٠٣٣,٧٦٧= 256.22

× ٢٣٩,٠٢٤,٤٠٧المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
165.06
س.ل٦٩٨,٦٦٧,٧٩١= 482.47

نتاجمصاریف اإل+ مخزون قید التصنیع أول المدة = نتاجمتاحة لإلالمستلزمات ال

س.ل١,٥٥٥,٣١٤,٧٣٩= ١,٣١٦,٢٩٠,٣٣٢+ ٢٣٩,٠٢٤,٤٠٧= نتاجمتاحة لإلالمستلزمات ال

المستلزمات المتاحة لإلنتاج المعدلة 

س.ل٢,٢١٥,٠٨٧,٧٥٩= ١,٨٤٤,٠٥٣,٩٩٢+ ٣٧١,٠٣٣,٧٦٧المقارنة المؤجلةالضریبةألغراض

س.ل٤,١٧١,٠٧٧,١٦٤= ٣,٤٧٢,٤٠٩,٣٧٣+ ٦٩٨,٦٦٧,٧٩١المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض

س .ل١,٣٥٦,٤٤٨,٢٩٠إلى قسمین یمثل القسم األول تكلفة اإلنتاج نتاجمتاحة لإلالستلزمات المتقسم تكلفة 

س.ل١٩٨,٨٦٦,٤٤٩مخزون قید التصنیع  آخر المدةویمثل القسم الثاني 
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:تكلفة اإلنتاج المعدلة
المعدلةمستلزمات المتاحة لإلنتاج ال

× تكلفة اإلنتاج التاریخیة =  تكلفة اإلنتاج المعدلة 
التاریخیةمستلزمات المتاحة لإلنتاج ال

×1,356,448,290المقارنة  المؤجلةالضریبةألغراض
7391,555,314,
س.ل١,٩٣١,٨٦١,٠٧٥= ,7592,215,087

×1,356,448,290المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
7391,555,314,
س.ل٣,٦٣٧,٧٥٢,٧٦١= ,1644,171,077

المعدلمخزون قید التصنیع  آخر المدة
المعدلةنتاجمتاحة لإلالمستلزمات ال

× مخزون قید التصنیع  آخر المدة= المعدل مخزون قید التصنیع  آخر المدة
التاریخیةنتاجمتاحة لإلالمستلزمات ال

×١٩٨,٨٦٦,٤٤٩المقارنة  المؤجلةالضریبةألغراض
7391,555,314,
س.ل٢٨٣,٢٢٦,٦٨٤= ,7592,215,087

×١٩٨,٨٦٦,٤٤٩المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
7391,555,314,
س.ل٥٣٣,٣٢٤,٤٠٣=,1644,171,077

قید التصنیع  مخزون/ من حــ٣٣٤,٤٥٧,٩٥٤

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٣٣٤,٤٥٧,٩٥٤

س.ل٨٤,٣٦٠,٢٣٥= 198,866,449-277,289,365= الفرق المؤقت للمخزون قید التصنیع 

س.ل٧,٠٨٦,٢٦٠% = ٦٠× % ١٤× ٨٤,٣٦٠,٢٣٥= االلتزام الضریبي المؤجل 

×٧,٠٨٦,٢٦٠= االلتزام الضریبي المؤجل المعدل 
256.22
س.ل١٣,٣٤٣,٦٤٢= 482.47

:التام ومخزون مخلفات اإلنتاج وتكلفة البضاعة المباعةتعدیل المخزون 

: المعدلأول المدةاإلنتاجالتام ومخزون مخلفات اإلنتاج مخزون 

× ١٦٣,٧٠٢,٢٨١المقارنةالمؤجلةالضریبةألغراض
165.06
س.ل٢٥٤,١١٢,٤٣٤= 256.22

× ١٦٣,٧٠٢,٢٨١المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
165.06
س.ل٤٧٨,٥٠١,٣٩٠= 482.47

= المعدلة متاحة للبیعتكلفة البضاعة ال

تكلفة اإلنتاج المعدلة + المعدل أول المدةاإلنتاجالمخزون التام ومخزون مخلفات 
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س.ل٢,١٨٥,٩٧٣,٥٠٩= ١,٩٣١,٨٦١,٠٧٥+  ٢٥٤,١١٢,٤٣٤المقارنة  المؤجلةالضریبةألغراض

س.ل٤,١١٦,٢٥٤,١٥١= ٣,٦٣٧,٧٥٢,٧٦١+ ٤٧٨,٥٠١,٣٩٠المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض

المعدلةمتاحة للبیعتكلفة البضاعة ال
×التاریخیة تكلفة البضاعة المباعة= المعدلة تكلفة البضاعة المباعة

التاریخیةمتاحة للبیعتكلفة البضاعة ال

×١,٤١٣,٢٧٩,٥٦٩= المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
5711,520,150,
س.ل٣,٨٢٦,٨٦٩,٥٢٤= ,1514,116,254

المباعةتكلفة البضاعة/ من حــ٢,٤١٣,٥٨٩,٩٥٥

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٢,٤١٣,٥٨٩,٩٥٥

= المعدل المدةآخراإلنتاجالتام ومخزون مخلفات اإلنتاج مخزون 
المعدلةمتاحة للبیعتكلفة البضاعة ال

×المدةآخراإلنتاجالتام ومخزون مخلفات اإلنتاج مخزون 
التاریخیةمتاحة للبیعالبضاعة التكلفة 

×106,871,002= المقارنةالمؤجلةالضریبةألغراض
5711,520,150,
س.ل١٥٣,٦٨٠,٢٨٩= ,5092,185,973

×106,871,002= المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
5711,520,150,
س.ل٢٨٩,٣٨٤,٦٢٧=,1514,116,254

نتاجاإلالتام ومخلفات نتاجاإلمخزون/ من حــ١٨٢,٥١٣,٦٢٥

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ١٨٢,٥١٣,٦٢٥

س.ل٤٦,٨٠٩,٢٨٧= ١٠٦,٨٧١,٠٠٢-١٥٣,٦٨٠,٢٨٩= الفرق المؤقت لمخزون االنتاج التام 

س.ل٣,٩٣١,٩٨٠% = ٦٠× % ١٤× ٤٦,٨٠٩,٢٨٧= التزام الضریبة المؤجلة 

×٣,٩٣١,٩٨٠= التزام الضریبة المؤجلة المعدل 
256.22
س.ل٧,٤٠٤,٠٣٧= 482.47

تكلفة البضاعة المباعة المعدلة  –صافي المبیعات المعدلة = مجمل الربح المعدل 

س.ل٧٨٥,٠٢٤,٩٠٣= ٣,٨٢٦,٨٦٩,٥٢٤-٤,٦١١,٨٩٤,٤٢٧=  
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:والمصاریف اإلداریة والعمومیةمصاریف البیع والتوزیع 

المصاریف اإلداریة والعمومیةالبیع والتوزیعمصاریف البیان
بیانات معدلةمعامل التعدیلبیانات تاریخیةبیانات معدلةمعامل التعدیلبیانات تاریخیة

135,350336,733214,949534,765مستلزمات سلعیة
436,3452,533,022502,1922,915,277استھالك وسائل االنتاج

32,355,942482.47/204.5976,302,71026,223,698482.47/204.5961,841,476اریف أخرىمص
32,927,63779,172,46526,940,83965,291,518المجموع

مصاریف البیع والتوزیع/ من حــ٤٦,٢٤٤,٨٢٨

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٤٦,٢٤٤,٨٢٨

المصاریف اإلداریة والعمومیة/ من حــ٣٨,٣٥٠,٦٧٩

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٣٨,٣٥٠,٦٧٩

×١٠,٦١٤,٢٢٤= المعدلة تمویلالمصاریف
204.59
س.ل٢٥,٠٣٠,٧٦٧= 482.47

تمویلالمصاریف/ من حــ١٤,٤١٦,٥٤٣

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ١٤,٤١٦,٥٤٣

مصاریف البیع والتوزیع المصاریف اإلداریة -مجمل الربح المعدل = المعدل التشغیلربحصافي

٢٥,٠٣٠,٧٦٧-٦٥,٢٩١,٥١٨-٧٩,١٧٢,٤٦٥-٧٨٥,٠٢٤,٩٠٣= والعمومیة والتمویل المعدلة 

س.ل٦١٥,٥٣٠,١٥٣= صافي ربح التشغیل المعدل 

:اإلیرادات األخرى
:قسمینإلىتقسموھيس.ل٢٣,٨٨٣,٨٨١مبلغاألخرىاإلیراداتبلغت

) للغیرالتشغیلوإیراداتالدائنةالفوائدمثلتشغیلیةغیرإیراداتیتضمنس.ل٥,٠٧٩,٨٤٨األولالقسم

٢٠١٢العامخالللألسعارالعامللمستوىالقیاسيالرقممتوسطإلىاستناداً تعدیلھویتم

٥,٠٧٩,٨٤٨×
204.59
س.ل١١,٩٧٩,٤٤٣= 482.47

المصرفسعربینماأجنبيقطعفوارقإیراداتیتضمنس.ل١٨,٨٠٤,٠٣٣یبلغاآلخرالقسمأما

تعدیلھیتموبالتالي٣١/١٢/٢٠١٢بتاریخالمركزيالمصرفوسعر١/١/٢٠١٢بتاریخالمركزي

حیث بلغ ٣١/١٢/٢٠١٣و ٣١/١٢/٢٠١٢فرق سعر صرف المصرف المركزي للدوالر فيإلىاستناداً 
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٣١/١٢/٢٠١٣وفي ) ٧٧.٦(٣١/١٢/٢٠١٢سعر صرف الدوالر حسب المصرف المركزي بتاریخ 

)١٨,٨٠٤,٠٣٣)     ١٤٢.٢٢ ×
77.6

س.ل٣٤,٤٦٢,٧٥٢= 142.22

س.ل٤٦,٤٤٢,١٩٥= ٣٤,٤٦٢,٧٥٢+ ١١,٩٧٩,٤٤٣= المعدلة األخرىاإلیرادات

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حــ٢٢,٥٥٨,٣١٤

األخرىاإلیرادات/ إلى حــ٢٢,٥٥٨,٣١٤

أوالمكسبمععرضھایتم ال یتم تعدیلھا وإنماالنقديالمركزبصافيمرتبطةبعض بنود قائمة الدخل 

وفقاً للفقرة الثامنة والعشرون من معیار المحاسبة الدخلقائمةفيالنقديالمركزصافيمنالخسارة

حصةواالجتماعیةالمسؤولیةمثل مؤونة الدیون المشكوك في تحصیلھا و.الدولي التاسع والعشرون

.اإلدارةمجلسأعضاءمكافآتوالعاملینمكافآتوالتعاونيالصندوق

:سیاراتمخاطرأعباء
اتعدیلھیتمالحالیةللظروفنتیجةمفقودةسیاراتمخاطركمؤونةس.ل) ٧٣٠,٤٥٨(مبلغزحجتم

٣١/١٢/٢٠١٢فيلألسعارالعامللمستوىالقیاسيالرقمإلىاستناداً 

٧٣٠,٤٥٨×
256.22
س.ل١,٣٧٥,٤٧٤= 482.47

سیاراتالمخاطرأعباء / من حــ٦٤٥,٠١٦

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٦٤٥,٠١٦

:خسائر القوة الشرائیةمكاسب أو
إن معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرون أوجب عرض ھذه المكاسب والخسائر في قائمة الدخل 

المركزصافيعنالناجمةلخسارةاأوالمكسبشمولیجب(المعدلة، حیث ورد في الفقرة التاسعة منھ 

)منفصلبشكلعنھاواإلفصاحالدخلصافيفيالنقدي

احتساب خسائر القوة الشرائیة الناتجة عن األصول النقدیة- ١

تتألف األصول النقدیة من صافي الزبائن والنقدیة في الصندوق ولدى المصارف باللیرة السوریة أما 

األمانات لدى الغیر والحسابات المدینة المختلفة واألرصدة المدینة األخرى فھي تمثل مصاریف مدفوعة 

.ت أصول نقدیة وال یترتب علیھا خسائر في القوة الشرائیةمقدماً وبالتالي لیس

وفي نھایة كل ربع٢٠١٢یوضح الجدول التالي أرصدة األصول النقدیة في بدایة العام 
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المجموعالنقدیة باللیرة السوریةصافي الزبائنالتاریخ
1/1/2012128,813,76377,997,891206,811,654

31/03/2012116,734,26146,377,846163,112,107
30/06/201284,315,88181,485,238165,801,119
30/09/201261,705,33477,062,731138,768,065

31/12/201258,183,07235,217,87493,400,946

٢٠١٢ویوضح الجدول التالي كیفیة تعدیل األصول النقدیة خالل العام 

األرقام المعدلةالتعدیلمعامل األرقام الفعلیةالبیان
٢٠١٢206,811,654٤٨٢.٤٧/١٦٥.٠٦604,509,989- ٠١- ٠١رصید 

(116,833,206)٤٨٢.٤٧/١٨٠.٤٦(43,699,547)حركة الربع األول
2,689,012٤٨٢.٤٧/١٩٢.٦٦6,733,975حركة الربع الثاني
(62,886,391)٤٨٢.٤٧/٢٠٧.٤(27,033,054)حركة الربع الثالث
(92,021,668)٤٨٢.٤٧/٢٣٧.٨٦(45,367,119)حركة الربع الرابع

٢٠١٢93,400,946339,502,698- ١٢- ٣١رصید 

س.ل٢٤٦,١٠١,٧٥٢=  خسائر القوة الشرائیة الناتجة عن األصول النقدیة 

احتساب أرباح القوة الشرائیة الناتجة عن االلتزامات النقدیة- ٢

وفي نھایة كل ربع٢٠١٢االلتزامات النقدیة في بدایة العام یوضح الجدول التالي أرصدة 

01/01/201231/03/201230/06/201230/09/201231/12/2012التاریخ
150,000,000سندات مصرفیة

22,929,494172,316,07274,253,88147,139,42543,832,635األرباح المدورة والمعدة للتوزیع
93,738,942100,170,62512,314,35327,856,490مستحقةأقساط سندات 

1,761,4691,396,3922,137,3431,573,290305,233الموردون
1,856,2273,764,0091,749,9072,298,0232,843,878دائنون مختلفون

3,000,000مسؤولیة اجتماعیة
1,167,8131,167,813732,030حصة الصندوق التعاوني

7,500,0007,500,00023,000,000مكافآت مجلس اإلدارة
6,500,000منحة العاملین السنویة

49,119,56467,255,39055,998,27349,964,16046,708,121مصاریف  مستحقة
178,073,509353,570,301284,139,404113,289,251154,778,387المجموع

الجدول التالي كیفیة تعدیل االلتزمات التقدیةیوضح 

األرقام المعدلةمعامل التعدیلاألرقام الفعلیةالتاریخ
٢٠١٢178,073,509٤٨٢.٤٧/١٦٥.٠٦520,508,457- ٠١- ٠١رصید 

175,496,792٤٨٢.٤٧/١٨٠.٤٦469,200,583حركة الربع األول
(173,872,754)٤٨٢.٤٧/١٩٢.٦٦(69,430,897)الربع الثاني
(397,444,905)٤٨٢.٤٧/٢٠٧.٤(170,850,153)الربع الثالث
41,489,136٤٨٢.٤٧/٢٣٧.٨٦84,155,652الربع الرابع

٢٠١٢154,778,387502,547,033- ١٢- ٣١رصید 
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=مكاسب القوة الشرائیة الناتجة عن االلتزامات النقدیة 

س.ل٣٤٧,٧٦٨,٦٤٦= ١٥٤,٧٧٨,٣٨٧-٥٠٢,٥٤٧,٠٣٣

تعادل٢٠١٢تحقق الشركة األھلیة للزیوت النباتیة صافي مكاسب في القوة الشرائیة عن عام 

س یتم إدراجھا في قائمة الدخل.ل١٠١,٦٦٦,٨٩٤= ٢٤٦,١٠١,٧٥٢-٣٤٧,٧٦٨,٦٤٦

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حــ١٠١,٦٦٦,٨٩٤

القوة الشرائیةمكاسب/ إلى حــ١٠١,٦٦٦,٨٩٤

–اإلیرادات األخرى المعدلة + صافي ربح التشغیل المعدل = صافي الربح قبل الضریبة المعدل 

صافي أرباح القوة الشرائیة+ المصاریف األخرى المعدلة 

س.ل٧١٨,١٢٠,٧٥١= صافي الربح قبل الضریبة المعدل 

:قائمة المركز الماليإعادة عرض

تعدیل األصول الثابتة سابقاً تم :األصول الثابتة

س.ل٤,٣٤٨,١١٦,٠٥٤= صافي األصول الثابتة المعدلة 

بند نقدي ال یتم تعدیلھ:صافي الزبائن

تم تعدیلھ سابقاً :المخزون

:وذمموسلفتأمینات

س وھي عبارة عن مصاریف مدفوعة مقدماً لذلك تعتبر أصل غیر نقدي .ل) 16,148,362(بلغت قیمتھا 

٢٠١٢ویتم تعدیلھا حسب متوسط المستوى العام لألسعار خالل العام 

:معدلة وذمموسلفتأمینات

×16,148,362ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 
204.59
س.ل٢٠,٢٢٣,٥٣٦= 256.22

٣٢٥,٦١٧,١٢١المواد األولیة والمساعدةمخزون 
533,324,402مخزون قید التصنیع

289,384,628مخزون اإلنتاج التام ومخلفات اإلنتاج
1,148,326,151المخزون المعدلةإجمالي تكلفة 
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×16,148,362ألغراض البیانات المالیة المقارنة 
204.59
س.ل٣٨,٠٨١,٥٣٠= 482.47

وذمموسلفتأمینات/ من حــ٢١,٩٣٣,١٦٨

العام لألسعارتعدیالت المستوى / إلى حــ٢١,٩٣٣,١٦٨

س.ل٤,٠٧٥,١٧٤= 16,148,362-٢٠,٢٢٣,٥٣٦= تأمینات وسلف وذممالفرق المؤقت لل

س.ل٣٤٢,٣١٥% = ٦٠× % ١٤× ٤,٠٧٥,١٧٤= التزام الضریبة المؤجلة 

×٣٤٢,٣١٥= التزام الضریبة المؤجلة المعدل 
256.22
س.ل٦٤٤,٥٨٩= 482.47

:مختلفةمدینةحسابات
یتم تعدیلھا حسب متوسط مقدماً مدفوعةمصاریفعنعبارةوھيس.ل) ٦,٨٨٣,٦٥٠(قیمتھابلغت

٢٠١٢المستوى العام لألسعار خالل العام 

×٦,٨٨٣,٦٥٠ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 
204.59
س.ل٨,٦٢٠,٧٩٧=256.22

×٦,٨٨٣,٦٥٠ألغراض البیانات المالیة المقارنة  
204.59
س.ل١٦,٢٣٣,٢٢١= 482.47

مختلفةمدینةحسابات/ من حــ٩,٣٤٩,٥٧١

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٩,٣٤٩,٥٧١

س.ل١,٧٣٧,١٤٧= 6,883,650-٨,٦٢٠,٧٩٧= الفرق المؤقت للحسابات المدینة المختلفة 

س.ل١٤٥,٩٢٠% = ٦٠×% ١٤× ١,٧٣٧,١٤٧= التزام الضریبة المؤجلة 

×١٤٥,٩٢٠= التزام الضریبة المؤجلة المعدل 
256.22
س.ل٢٧٤,٧٧٢= 482.47

: أخرىمدینةأرصدة

استالمھاسیتمخدماتأوسلعلقاءللموردینمقدمةدفعاتتمثلوھيس.ل) 6,001,396(قیمتھابلغت

٢٠١٢یتم تعدیلھا حسب متوسط المستوى العام لألسعار خالل العام الحقاً 

×6,001,396ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 
204.59
س.ل٧,٥١٥,٨٩٩=256.22

×6,001,396المقارنةالمالیةالبیاناتألغراض
204.59
س.ل١٤,١٥٢,٦٦٤= 482.47
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أخرىمدینةأرصدة/ من حــ٨,١٥١,٢٦٨

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٨,١٥١,٢٦٨

س.ل١,٥١٤,٥٠٣= 6,001,396-٧,٥١٥,٨٩٩= الفرق المؤقت لألرصدة المدینة األخرى 

س.ل١٢٧,٢١٨% = ٦٠×% ١٤× ١,١٨٩,٥٤٩= التزام الضریبة المؤجلة 

×١٢٧,٢١٨= التزام الضریبة المؤجلة المعدل 
256.22
س.ل٢٣٩,٥٥٥= 482.47

:المصارفولدىالصندوقفيالنقدیة
مبلغالشركةلدىالمتوفرةالعمالتلجمیعوالمصارفالصنادیقفيالموجودةالجاھزةاألموالرصیدبلغ

:التالیةالعناصرمنتتألفس.ل) ٨٧٩,٨٥١,١٢٢(

٣١/١٢/٢٠١٣الصرف في سعر٣١/١٢/٢٠١٢سعر الصرف في س.ل/ المبلغ البیان
109,428سوري/ الصندوق 
١٤٢.٢٢= دوالر ٧٧.٦١= دوالر 107,631١دوالر/ الصندوق 

35,108,446سوري/المصارف 
١٤٢.٢٢= دوالر ٧٧.٦١= دوالر 7,680,864١دوالر/ المصارف 
١٩٦.٢٧= یورو ١٠٢.٦١١= یورو 2,991,265١یورو/ المصارف 
٣٨.٧٤= درھم ٢١.١٤١= درھم 833,853,488١درھم/ المصارف 

879,851,122المجموع

س ال یتم تعدیلھ باعتباره أصل نقدي.ل35,217,874یبلغ مجموع النقدیة باللیرة السوریة 

س .ل٧,٧٨٨,٤٩٥= مجموع النقدیة بالدوالر 

× ٧,٧٨٨,٤٩٥یتم تعدیلھا كالتالي 
6.77
س.ل١٤,٢٧٤,٢٢٤=  22.142

س .ل٢,٩٩١,٢٦٥= النقدیة بالیورو 

× ٢,٩٩١,٢٦٥یتم تعدیلھا كالتالي 
61.102
س.ل٥,٧٢١,٦٢١=  27.196

س .ل٨٣٣,٨٥٣,٤٨٨=النقدیة بالدرھم 

× ٨٣٣,٨٥٣,٤٨٨یتم تعدیلھا كالتالي 
21.14
س.ل١,٥٢٨,٠٧٣,٩٨٩=  38.74
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س.ل١,٥٨٣,٢٨٧,٧٠٨= إجمالي رصید النقدیة المعدل 

النقدیة في الصندوق ولدى المصارف/ من حــ٧٠٣,٤٣٦,٥٨٦

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٧٠٣,٤٣٦,٥٨٦

یساوي أساسھ الضریبي لذلك ال یظھر ٣١/١٢/٢٠١٢المبلغ المحمل للنقدیة بالعملة األجنبیة في تاریخ 

.فرق مؤقت وبالتالي ال یوجد التزام ضریبي مؤجل

:االلتزامات
:سیاراتالمؤونة مخاطر 

ق رلذلك ال یوجد ف٣١/١٢/٢٠١٢تم اقتطاعھا بتاریخ س.ل) ٨٩٧,٤٤٦(السیاراتمخاطرمؤونةبلغت

٣١/١٢/٢٠١٢فيالقیاسيالرقمإلىاستناداً تعدیلھایتممؤقت بین مبلغھا المرحل وأساسھا الضریبي و

٨٩٧,٤٤٦×
256.22
س.ل١,٦٨٩,٩١٨= 482.47

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حــ٧٩٢,٤٧٢

السیاراتمخاطرمؤونة/ إلى حــ٧٩٢,٤٧٢

:أخرىدائنةأرصدة

وبعضالدائنونالزبائنرصیدتمثلوھيس.ل) ٨,١٨٢,٣٥٠(مبلغاألخرىالدائنةاألرصدةبلغت

مقابل أن تقوم الشركة بتسلیمھم سلع أو خدمات في للشركةمسبقاً مبالغیسددونالذینالمختلفونالمدینون

٢٠١٢لذلك یتم تعدیلھا استناداً إلى متوسط الرقم القیاسي خالل العام . المستقبل

×٨,١٨٢,٣٥٠ألغراض الضریبة المؤجلة المقارنة 
204.59
س.ل١٠,٢٤٧,٢٣٥=256.22

×٨,١٨٢,٣٥٠ألغراض البیانات المالیة المقارنة  
204.59
س.ل١٩,٢٩٥,٨٥٢= 482.47

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حــ١١,١١٣,٥٠٢

أخرىدائنةأرصدة/ إلى حــ١١,١١٣,٥٠٢
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س.ل٢,٠٦٤,٨٨٥= ٨,١٨٢,٣٥٠-١٠,٢٤٧,٢٣٥= الفرق المؤقت الخاضع للضریبة 

س.ل١٧٣,٤٥٠% = ٦٠× % ١٤× ٢,٠٦٤,٨٨٥= األصل الضریبي المؤجل 

×١٧٣,٤٥٠= األصل الضریبي المؤجل المعدل 
256.22
س.ل٣٢٦,٦١٢= 482.47

والمتعھدونوالموردونالمستحقةالمصرفیةوالتسھیالتالسنداتوأقساطللتوزیعالمعدةالمدورةاألرباح

تعدیلھایتمالالمستحقةوالمصاریفوالمكافآتالتعاونيالصندوقوحصةاالجتماعیةوالمسؤولیة

ةنقدیاتالتزامباعتبارھا

:الضرائب المؤجلة

س، .ل٢٧٥,٢٧٧,٤٣٨بلغ رصید الضرائب المؤجلة بعد التعدیل دائناً بمبلغ 

وبالتالي فإن مصروف ضریبة الدخل سیظھر في قائمة الدخل المعدلة بمبلغ 

س.ل٣١٤,٧٣٩,٣٤٧= ٢٧٥,٢٧٧,٤٣٨+ ٣٩,٤٦١,٩٠٩

مصروف ضریبة الدخل / من حـ٢٧٥,٢٧٧,٤٣٨

لتزام الضریبي المؤجلاال/ إلى حـ٢٧٥,٢٧٧,٤٣٨

س.ل٤٠٣,٣٨١,٤٠٤= ٣١٤,٧٣٩,٣٤٧-٧١٨,١٢٠,٧٥١= صافي الدخل بعد الضریبة المعدل 

:المساھمینحقوق
:والمسددبھالمكتتبالمالرأس

استناداً إلى متوسط یتم تعدیلھس.ل) ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(بالكاملوالمسددبھالمكتتبالمالرأسبلغ

أي تاریخ تأسیس الشركة1995المستوى العام لألسعار السائد خالل العام 

١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠×
75.5

س.ل٩,٥٨٥,٤٩٦,٦٨٩= 482.47

لألسعارتعدیالت المستوى العام / حــمن ٨,٠٨٥,٤٩٦,٦٨٩

المالرأس/ إلى حــ٨,٠٨٥,٤٩٦,٦٨٩

:القانونياالحتیاطي
:یتم تعدیلھ كالتاليس.ل) ١٢٠,٧١٠,٤٩٣(مبلغالمتراكمالقانونياالحتیاطيبلغ
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المبلغ المعدلمعامل التعدیلالمبلغ الذي تم حجزهإحتیاطي قانوني
٢٠٠٦15,055,125482.47/110.0366,015,143
٢٠٠٧22,093,909482.47/114.9892,708,717
٢٠٠٨8,925,961482.47/131.2932,801,496
٢٠٠٩(266,516)482.47/136.11(944,721)
٢٠١٠10,000,000482.47/142.133,952,850
٢٠١١19,811,159482.47/148.8564,214,242

٢٠١١75,619,638288,747,727- ١٢- ٣١الرصید في 

س.ل٤٥,٠٩٠,٨٥٥یعادلماأيالضریبةقبلالربحصافيمن% ١٠احتجازتم٣١/١٢/٢٠١٢وفي 

% = ١٠× ٧١٨,١٢٠,٧٥١% = ١٠×صافي الربح قبل الضریبة المعدل:یتم تعدیلھ كالتالي

س.ل٧١,٨١٢,٠٧٥

س.ل٣٦٠,٥٥٩,٨٠٢وبالتالي فإن رصید االحتیاطي القانوني المعدل یبلغ 

من المذكورین 

ملخص الدخل/ حـ٢٦,٧٢١,٢٢٠

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ حــ٢١٣,١٢٨,٠٨٩

القانونياالحتیاطي/ إلى حــ٢٣٩,٨٤٩,٣٠٩

:االختیارياالحتیاطي

٢٠١٢من الربح الصافي قبل الضریبة المتحقق عن عام % ٦تم احتجاز ما نسبتھ ٣١/١٢/٢٠١٢في 

س.ل٤٣,٠٨٧,٢٤٥= %  ٦× ٧١٨,١٢٠,٧٥١س یتم تعدیلھ كالتالي .ل٢٧,٠٥٤,٥١٣حیث بلغ 

ملخص الدخل/ من حـ١٦,٠٣٢,٧٣٢

االختیارياالحتیاطي/ إلى حــ١٦,٠٣٢,٧٣٢

:المحتجزةاألرباح

حیث تم احتجازه بالكامل في س.ل)١١٤,٣٠١,٢٧٦(٣١/١٢/٢٠١٢فيالمحتجزةاألرباحرصیدبلغ

:ذلك التاریخ ویتألف من جزئین

س.ل٣٤,٤٦٢,٧٥٢أسعار الصرف تم تعدیلھ سابقاً إلى فوارقس ناتج عن .ل١٨,٨٠٤,٠٣٣الجزء األول 

س یتم تعدیلھ كالتالي.ل٩٥,٤٩٧,٢٤٣أما الجزء الثاني 

٩٥,٤٩٧,٢٤٣ ×
3450,908,55
س.ل١٥٢,٠٨٩,٧١٢= 1718,120,75
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س.ل١٨٦,٥٥٢,٤٦٤= وبالتالي فإن مبلغ األرباح المحتجزة المعدل 

ملخص الدخل/ من حـ٧٢,٢٥١,١٨٨

المحتجزةاألرباح/ إلى حــ٧٢,٢٥١,١٨٨

:السنةأرباح

:كالتاليوھيس.ل) ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠(مبلغللتوزیعالمقترحةالمالیةالفترةأرباحبلغت

المحتجزةاألرباح-االختیارياالحتیاطي-القانونياالحتیاطي-الضریبةبعدالربحصافي

س.ل٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠=  ١١٤,٣٠١,٢٧٦-٢٧,٠٥٤,٥١٣-٤٥,٠٩٠,٨٥٥-٤١١,٤٤٦,٦٤٤

:یتم تعدیلھا كالتالي

س.ل١٠١,٩٢٩,٦٢٠= ١٨٦,٥٥٢,٤٦٤-٤٣,٠٨٧,٢٤٥-٧١,٨١٢,٠٧٥- ٤٠٣,٣٨١,٤٠٤

أرباح السنة/ من حـ١٢٣,٠٧٠,٣٨٠

ملخص الدخل/ إلى حــ١٢٣,٠٧٠,٣٨٠

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ حــ
صافي األصول الثابتة/ من حــ3,600,878,683صافي المبیعات/ إلى حــ2,656,234,011

المواد األولیة والمساعدةمخزون / من حــ194,735,080اإلیرادات األخرى/ إلى حــ22,558,314
مخزون قید التصنیع/ من حــ334,457,954مكاسب القوة الشرائیة/ إلى حــ101,666,894

تكلفة البضاعة المباعة/ من حــ2,413,589,955رأس المال/ إلى حــ8,085,496,689
مخزون اإلنتاج التام ومخلفات اإلنتاج/ من حــ182,513,625االحتیاطي القانوني/ إلى حــ213,128,089

مصاریف البیع والتوزیع/ من حــ46,244,828أرصدة دائنة أخرى/ إلى حــ11,113,502
المصاریف اإلداریة والعمومیة/ من حــ38,350,679مؤونة مخاطر السیارات/ إلى حــ792,472

مصاریف التمویل/ من حــ14,416,543
أعباء مخاطر السیارات/ من حــ645,016

تأمینات وسلف وذمم/ من حــ21,933,168
حسابات مدینة مختلفة/ من حــ9,349,571
أرصدة مدینة أخرى/ من حــ8,151,268

النقدیة في الصندوق ولدى المصارف/ من حــ703,436,586

رصید مدین3,522,287,015

11,090,989,97111,090,989,971
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وقائمة المركز المالي المعدلة في ذلك ٣١/١٢/٢٠١٢وفیما یلي قائمة الدخل المعدلة عن الفترة المنتھیة في 

التاریخ

حماه-الشركة األھلیة للزیوت النباتیة المساھمة المغفلة 
٣١/١٢/٢٠١٢قائمة الدخل عن الفترة المنتھیة في 

بیانات معدلةبیانات فعلیة
1,955,660,4164,611,894,427صافي المبیعات

49,871,541289,701,354اھتالكات وسائل االنتاج
1,266,418,7913,182,708,019مستلزمات وخدمات االنتاج

1,316,290,3323,472,409,373مصاریف االنتاج
239,024,407698,667,791مخزون قید التصنیع أول المدة

1,555,314,7394,171,077,164لالنتاجمستلزمات متاحة 
(533,324,403)(198,866,449)مخزون قید التصنیع  آخر المدة

1,356,448,2903,637,752,761تكلفة االنتاج
163,702,281478,501,390مخزون مخلفات االنتاج وانتاج تام أول المدة

1,520,150,5714,116,254,151تكلفة البضاعة المتاحة للبیع
(289,384,627)(106,871,002)مخزون مخلفات االنتاج واالنتاج التام آخر المدة

1,413,279,5693,826,869,524تكلفة البضاعة المباعة
542,380,847785,024,903مجمل الربح

32,927,63779,172,465مصاریف بیع وتوزیع
26,940,83965,291,518مصاریف إداریة وعمومیة

10,614,22425,030,767مصاریف تمویل
70,482,700169,494,750مجموع المصاریف

471,898,147615,530,153صافي دخل التشغیل
23,883,88146,442,195إیرادات أخرى

(10,910,987)(10,910,987)مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
(3,000,000)(3,000,000)مسؤولیة اجتماعیة

(732,030)(732,030)حصة الصندوق التعاوني
(6,500,000)(6,500,000)مكافآت العاملین

(23,000,000)(23,000,000)مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
(1,375,474)(730,458)أعباء مخاطر سیارات

101,666,894صافي مكاسب  القوة الشرائیة 

450,908,553718,120,751الربح قبل الضریبةصافي 
(39,461,909)(39,461,909)ضریبة الدخل المستحقة

(275,277,438)ضرائب مؤجلة
(314,739,347)(39,461,909)مصروف ضریبة الدخل

411,446,644403,381,404صافي الربح بعد الضریبة
27.4326.89ربحیة السھم



112
الفصل الرابع

حماه-األھلیة للزیوت النباتیة المساھمة المغفلة الشركة 
٣١/١٢/٢٠١٢قائمة المركز المالي في 

بیانات معدلةبیانات فعلیة
األصول

747,237,3714,348,116,054صافي األصول الثابتة
58,183,07258,183,072صافي الزبائن

436,619,4921,148,326,151إجمالي قیمة المخزون
16,148,36238,081,530تأمینات وسلف وذمم

6,883,65016,233,221حسابات مدینة مختلفة
6,001,39614,152,664أرصدة مدینة أخرى

879,851,1221,583,287,708النقد في الصندوق ولدى المصارف
1,403,687,0942,858,264,346أجمالي األصول المتداولة

2,150,924,4657,206,380,400إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق المساھمین

حقوق المساھمین
1,500,000,0009,585,496,689رأس المال المكتتب بھ والمسدد

120,710,493360,559,802احتیاطي قانوني
27,054,51343,087,245احتیاطي اختیاري

114,301,276186,552,464أرباح محتجزة
225,000,000101,929,620أرباح السنة

3,522,287,015-تعدیالت المستوى العام لألسعار
1,987,066,2826,755,338,805إجمالي حقوق المساھمین

االلتزامات المتداولة
897,4461,689,918مؤونة مخاطر سیارات

43,832,63543,832,635األرباح المدورة والمعدة للتوزیع
27,856,49027,856,490أقساط سندات وتسھیالت مصرفیة مستحقة

305,233305,233الموردون
2,843,8782,843,878دائنون متنوعون

3,000,0003,000,000مسؤولیة اجتماعیة
732,030732,030حصة الصندوق التعاوني

23,000,00023,000,000مكافآت مجلس اإلدارة
6,500,0006,500,000السنویةمنحة العاملین 

46,708,12146,708,121مصاریف مقدرة مستحقة غیر مدفوعة
8,182,35019,295,852أرصدة دائنة أخرى

275,277,438ضرائب مؤجلة
163,858,183451,041,595إجمالي االلتزامات المتداولة

2,150,924,4657,206,380,400إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین
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:٢٠١٣القوائم المالیة لعام إعادة عرض: ثانیاً 

حماه-الشركة األھلیة للزیوت النباتیة المساھمة المغفلة 
٣١/١٢/٢٠١٣عن الفترة المنتھیة في قائمة الدخل

1,254,905,645صافي المبیعات
49,868,499اھتالكات وسائل االنتاج

653,494,393مستلزمات وخدمات االنتاج
703,362,892مصاریف االنتاج

198,866,449مخزون قید التصنیع أول المدة
902,229,341مستلزمات متاحة لالنتاج

(108,871,784)مخزون قید التصنیع  آخر المدة
793,357,557تكلفة االنتاج

106,871,002مخزون مخلفات االنتاج وانتاج تام أول المدة
900,228,559تكلفة البضاعة المتاحة للبیع

(9,269,237)مخزون مخلفات االنتاج آخر المدة
(134,663,702)مخزون تام آخر المدة

(143,932,939)مخزون مخلفات االنتاج واالنتاج التام آخر المدة
756,295,620تكلفة البضاعة المباعة

498,610,025مجمل الربح
(20,470,637)مصاریف بیع وتوزیع

(28,072,172)مصاریف إداریة وعمومیة
(13,766,069)مصاریف تمویل

(62,308,878)مجموع المصاریف
436,301,147صافي دخل التشغیل

196,940,016إیرادات أخرى
(15,000,000)مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

(3,000,000)مسؤولیة اجتماعیة
(2,000,000)حصة الصندوق التعاوني

(7,000,000)مكافآت العاملین
(29,500,000)مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

(773,660)أعباء مخاطر سیارات
575,967,503صافي الربح قبل الضریبة

44,618,642ضریبة دخل األرباح
531,348,861بعد الضریبةصافي الربح 
35.42ربحیة السھم
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حماه-الشركة األھلیة للزیوت النباتیة المساھمة المغفلة 
٣١/١٢/٢٠١٣قائمة المركز المالي في 
األصول

1,494,327,826.00األصول الثابتة
807,463,331.00مجمع اھتالك األصول الثابتة

686,864,495.00صافي األصول الثابتة
38,275,345.00صافي الزبائن

415,876,422.00إجمالي قیمة المخزون
457,233,506.00االعتمادات المستندیة وأوامر الشراء

4,514,077.00تأمینات وسلف وذمم
11,848,970.00حسابات مدینة مختلفة
3,734,897.00أرصدة مدینة أخرى

995,400,927.00المصارفالنقد في الصندوق ولدى
1,926,884,144.00أجمالي األصول المتداولة

2,613,748,639.00إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساھمین
حقوق المساھمین

1,500,000,000.00رأس المال المكتتب بھ والمسدد 
178,307,243.00احتیاطي قانوني

55,806,624.00احتیاطي اختیاري
184,301,276.00أرباح محتجزة

375,000,000.00أرباح السنة
2,293,415,143.00إجمالي حقوق المساھمین

1,504,118.00مؤونة مخاطر سیارات
76,685,705.00األرباح المدورة والمعدة للتوزیع

22,630,335.00أقساط سندات وتسھیالت مصرفیة مستحقة
100,000,000.00سندات وتسھیالت مصرفیة

3,211,661.00دائنون متنوعون
3,000,000.00مسؤولیة اجتماعیة

2,000,000.00حصة الصندوق التعاوني
29,500,000.00مكافآت مجلس اإلدارة
7,000,000.00منحة العاملین السنویة

51,745,973.00مصاریف مقدرة مستحقة غیر مدفوعة
23,055,704.00أرصدة دائنة أخرى

320,333,496.00إجمالي االلتزامات المتداولة

2,613,748,639.00إجمالي االلتزامات و حقوق المساھمین
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:قائمة الدخلإعادة عرض

:صافي المبیعات
×١,٢٥٤,٩٠٥,٦٤٥= صافي المبیعات المعدلة 

387.94
س.ل١,٥٦٠,٦٩٠,٦٣٩=  482.47

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حــ٣٠٥,٧٨٤,٩٩٤

صافي المبیعات/ إلى حــ٣٠٥,٧٨٤,٩٩٤

:األصول الثابتة واستھالكاتھا 

٣١/١٢/٢٠١٣ویظھر الجدول التالي بیانات األصول الثابتة المعدلة في تم تعدیلھا سابقاً 

صافي قیمة األصلمجمع االستھالكاالستھالكمصروف التكلفة التاریخیةالبیان
114,654,925114,654,925األراضي

2,517,758,97362,329,135876,357,6981,641,401,275المباني
5,420,973,865268,400,7403,412,160,7462,008,813,119آالت وتجھیزات

550,275,63425,051,156343,783,258206,492,376وسائل نقل
76,029,5265,118,47965,731,69910,297,827عدد وأدوات وقوالب

59,901,8483,979,06755,410,1514,491,697أثاث ومفروشات
8,739,594,771364,878,5774,753,443,5523,986,151,219المجموع

صافي األصول الثابتة/ من حــ٣,٢٩٩,٢٨٦,٧٢٤

تعدیالت المستوى العام/ إلى حــ٣,٢٩٩,٢٨٦,٧٢٤

س.ل٣,٢٩٩,٢٨٦,٧٢٤= ٦٨٦,٨٦٤,٤٩٥-٣,٩٨٦,١٥١,٢١٩= الخاضع للضریبةالفرق المؤقت 

س.ل٢٧٧,١٤٠,٠٨٥% = ٦٠× % ١٤× ٣,٢٩٩,٢٨٦,٧٢٤= التزام الضریبة المؤجلة 

یوضح الجدول التالي توزیع مصاریف االستھالك على أقسام المنشأة قبل التعدیل

المجموعإدارةتسویقخدماتإنتاجالبیان
8,092,9921,984,543296,622341,38410,715,541المباني

36,808,2439,026,02445,834,267اآلالت والتجھیزات
3,290,747806,949120,611138,8124,357,119وسائل النقل واإلنتقال

1,268,2931,268,293العدد واألدوات والقوالب
408,225100,10414,96217,220540,511األثاث والمفروشات

49,868,49911,917,620432,196497,41662,715,731المجموع
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یوضح الجدول التالي توزیع مصاریف االستھالك على أقسام المنشأة بعد التعدیل

المجموعإدارةتسویقخدماتإنتاجالبیان
47,074,54311,543,5001,725,3631,985,73062,329,135المباني

215,545,27452,855,466268,400,740اآلالت والتجھیزات
18,920,0754,639,535693,450798,09625,051,156وسائل النقل واإلنتقال

5,118,4795,118,479العدد واألدوات والقوالب
3,005,220736,933110,145126,7683,979,067األثاث والمفروشات

289,663,59169,775,4342,528,9582,910,594364,878,577المجموع

یظھر الجدول التالي توزیع كافة المصاریف على أقسام الشركة قبل التعدیل

المجموعإدارةتسویقخدماتإنتاج
49,868,49911,917,620432,196497,41662,715,731مصاریف االستھالك

558,514,15724,153,41655,915235,600582,959,088مستلزمات سلعیة
1,619,0727,048,45511,083,11413,778,69733,529,338المستلزمات الخدمیة

24,955,09925,286,5758,899,41212,841,46971,982,555الرواتب. مج 
319,443319,443التخصیصیة. مج 

13,766,06913,766,069فوائد خارجیة
399,546399,546ضرائب ورسوم سلعیة

634,956,82768,406,06520,470,63741,838,241765,671,770مجموع

:تعدیل المواد األولیة والمساعدة

وبلغ رصید آخر المدة ) س.ل١٣٠,٨٨٢,٠٤١(بلغ رصید أول المدة من المواد األولیة والمساعدة 

) س.ل٥٨٢,٩٥٩,٠٨٨(كما بلغت تكلفة المواد األولیة والمساعدة المستخدمة ) س.ل١٦٣,٠٧١,٦٩٩(

:كانت٢٠١٣وبالتالي فإن صافي مشتریات المواد األولیة والمساعدة خالل العام 

س.ل٦١٥,١٤٨,٧٤٦= ١٣٠,٨٨٢,٠٤١-١٦٣,٠٧١,٦٩٩+ ٥٨٢,٩٥٩,٠٨٨
س.ل٧٤٦,٠٣٠,٧٨٧= ٦١٥,١٤٨,٧٤٦+ ١٣٠,٨٨٢,٠٤١= تكلفة المواد األولیة والمساعدة المتاحة لالستخدام  

س.ل٣٢٥,٦١٧,١٢١= مخزون أول المدة المعدل 

× ٦١٥,١٤٨,٧٤٦= تكلفة المشتریات المعدلة 
94.387
س.ل٧٦٥,٠٤٣,٠٨٨= 47.482
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= تكلفة المواد المتاحة لالستخدام المعدلة 

س.ل١,٠٩٠,٦٦٠,٢٠٩= ٧٦٥,٠٤٣,٠٨٨+ ٣٢٥,٦١٧,١٢١

مخزون آخر المدة+ تكلفة المواد األولیة والمساعدة المستخدمة  = تكلفة المواد المتاحة لالستخدام 
المعدلةتكلفة المواد المتاحة لالستخدام

×تكلفة المواد المستخدمة التاریخیة= تكلفة المواد المستخدمة المعدلة 
التاریخیةتكلفة المواد المتاحة لالستخدام

×582,959,088= المعدلة تكلفة المواد المستخدمة
7746,030,78

س.ل٨٥٢,٢٥٧,٤٢٩= ,2091,090,660

المعدلةالمتاحة لالستخدامتكلفة المواد 
×التاریخیةتكلفة مخزون آخر المدة = تكلفة مخزون آخر المدة المعدلة

التاریخیةتكلفة المواد المتاحة لالستخدام

×١٦٣,٠٧١,٦٩٩= تكلفة مخزون آخر المدة المعدلة 
7746,030,78

س.ل٢٣٨,٤٠٢,٧٨٠= ,2091,090,660

المواد األولیة والمساعدةمخزون/ من حــ٧٥,٣٣١,٠٨١

تعدیالت المستوى العام/ إلى حــ٧٥,٣٣١,٠٨١

س.ل٧٥,٣٣١,٠٨١=١٦٣,٠٧١,٦٩٩-٢٣٨,٤٠٢,٧٨٠= الخاضع للضریبةالفرق المؤقت 

س.ل٦,٣٢٧,٨١١% = ٦٠×% ١٤× ٧٧,٠٦١,٦٢٢= التزام ضریبة الدخل المؤجلة 

تكلفة المواد األولیة والمساعدة المستخدمة على أقسام الشركة قبل وبعد التعدیلفیما یلي توزیع 

المجموعإدارةتسویقخدماتإنتاجمستلزمات سلعیة
558,514,15724,153,41655,915235,600582,959,088بیانات فعلیة
816,520,14635,311,10381,745344,436852,257,429بیانات معدلة

:تعدیل المصاریف األخرى
وھي تشمل الرواتب واألجور والمستلزمات ) س.ل١١٩,٩٩٦,٩٥١(بلغت مجموعة المصاریف األخرى 

یتم ) ٣٢,٣٣٥,٠٣٠(والخدمیة ) ٢٦,٥٧٤,١٧١(الخدمیة والتحویالت وقد كان نصیب األقسام االنتاجیة 

دام معامل التعدیل أي باستخ٢٠١٣تعدیلھا على أساس متوسط الرقم القیاسي خالل العام 
94.387
47.482
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المجموعخدماتإنتاجاألخرىالمصاریف
26,574,17132,335,03058,909,201بیانات فعلیة
33,049,54440,214,16273,263,706بیانات معدلة

: مصاریف اإلنتاج المعدلة

بیانات معدلةبیانات فعلیة
49,868,499289,663,591استھالكات وسائل اإلنتاج

653,494,393994,870,389مستلزمات وخدمات اإلنتاج
703,362,8921,284,533,980مصاریف اإلنتاج

:تعدیل المخزون قید التصنیع أول المدة وآخر المدة
)س.ل١٠٨,٨٧١,٧٨٤(وآخر المدة ) س.ل١٩٨,٨٦٦,٤٤٩(بلغ المخزون قید التصنیع أول المدة 

س.ل٥٣٣,٣٢٤,٤٠٣= المعدل التصنیع أول المدةمخزون قید 

نتاجمصاریف اإل+ مخزون قید التصنیع أول المدة = نتاجمتاحة لإلالمستلزمات ال

س.ل٩٠٢,٢٢٩,٣٤١= ٧٠٣,٣٦٢,٨٩٢+ ١٩٨,٨٦٦,٤٤٩= نتاجمتاحة لإلالمستلزمات ال

المعدلةنتاجمصاریف اإل+ مخزون قید التصنیع أول المدة المعدل = معدلة نتاجستلزمات متاحة لإلم

س.ل١,٨١٧,٨٥٨,٣٨٣= ١,٢٨٤,٥٣٣,٩٨٠+ ٥٣٣,٣٢٤,٤٠٣

:قسمین تكلفة المستلزمات المتاحة لإلنتاج إلى تقسم 

) س.ل١٠٨,٨٧١,٧٨٤(مخزون قید التصنیع  آخر المدةو) س.ل٧٩٣,٣٥٧,٥٥٧(تكلفة اإلنتاج 
المعدلةمستلزمات المتاحة لإلنتاج تكلفة ال

× تكلفة اإلنتاج التاریخیة = تكلفة اإلنتاج المعدلة 
التاریخیةمستلزمات المتاحة لإلنتاج تكلفة ال

× ٧٩٣,٣٥٧,٥٥٧=المعدلة نتاجتكلفة اإل
1902,229,34

س.ل١,٥٩٨,٤٩٧,٨٧٧= ,3831,817,858

المعدلةنتاجمتاحة لإلالمستلزمات ال
× مخزون قید التصنیع  آخر المدة= المعدل مخزون قید التصنیع  آخر المدة

التاریخیةنتاجمتاحة لإلالمستلزمات ال

× ١٠٨,٨٧١,٧٨٤= المعدلمخزون قید التصنیع  آخر المدة
1902,229,34

س.ل٢١٩,٣٦٠,٥٠٦= ,3831,817,858

مخزون قید التصنیع  / من حــ١١٠,٤٨٨,٧٢٢

تعدیالت المستوى العام/ إلى حــ١١٠,٤٨٨,٧٢٢
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س.ل١١٠,٤٨٨,٧٢٢= الفرق المؤقت للمخزون قید التصنیع 

س.ل٩,٢٨١,٠٥٣% = ٦٠× % ١٤× ١٠١,٦٤٣,٤٠٨= التزام الضریبة المؤجلة 

:التام ومخزون مخلفات اإلنتاج وتكلفة البضاعة المباعةتعدیل المخزون 

كما بلغ مخزون )س.ل١٠٦,٨٧١,٠٠٢(مخزون االنتاج التام ومخزون مخلفات االنتاج أول المدة بلغ

)س .ل١٤٣,٩٣٢,٩٣٩(آخر المدة 

س.ل٢٨٩,٣٨٤,٦٢٧=المعدلأول المدةنتاجاإلالتام ومخزون مخلفات اإلنتاج مخزون 

س.ل٩٠٠,٢٢٨,٥٥٩=  التاریخیة متاحة للبیعتكلفة البضاعة ال

= المعدلة متاحة للبیعتكلفة البضاعة ال

تكلفة اإلنتاج المعدلة + المعدل أول المدةاإلنتاجالمخزون التام ومخزون مخلفات 

س.ل١,٨٨٧,٨٨٢,٥٠٤= ١,٥٩٨,٤٩٧,٨٧٧+ ٢٨٩,٣٨٤,٦٢٧= 

المعدلةمتاحة للبیعتكلفة البضاعة ال
×التاریخیة تكلفة البضاعة المباعة= المعدلة تكلفة البضاعة المباعة

التاریخیةمتاحة للبیعتكلفة البضاعة ال

×٧٥٦,٢٩٥,٦٢٠= المعدلة تكلفة البضاعة المباعة
9900,228,55

س.ل١,٥٨٦,٠٣٨,٦٢٨= ,5041,887,882

تكلفة البضاعة المباعة/ من حــ٨٢٩,٧٤٣,٠٠٨

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٨٢٩,٧٤٣,٠٠٨

= المعدلالمدةآخرنتاجاإلالتام ومخزون مخلفات اإلنتاج مخزون 

المعدلةمتاحة للبیعتكلفة البضاعة ال
×المدةآخرنتاجاإلالتام ومخزون مخلفات اإلنتاج مخزون 

التاریخیةمتاحة للبیعتكلفة البضاعة ال

 =١٤٣,٩٣٢,٩٣٩×
9900,228,55

س.ل٣٠١,٨٤٣,٨٧٦= ,5041,887,882
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نتاجاإلالتام ومخلفات نتاجاإلمخزون/ من حــ١٥٧,٩١٠,٩٣٧

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ١٥٧,٩١٠,٩٣٧

س.ل١٥٧,٩١٠,٩٣٧= ١٤٣,٩٣٢,٩٣٩-٣٠١,٨٤٣,٨٧٦= فرق المؤقت للمخزون التام ال

س.ل١٣,٢٦٤,٥١٩% = ٦٠×% ١٤× ١٤٦,٩٦٨,١٦٢= التزام الضریبة المؤجلة 

تكلفة البضاعة المباعة المعدلة –صافي المبیعات المعدلة = مجمل الربح المعدل

س.ل٢٥,٣٤٧,٩٨٩-= ١,٥٨٦,٠٣٨,٦٢٨-١,٥٦٠,٦٩٠,٦٣٩=  

:المصاریف اإلداریة والعمومیةومصاریف البیع والتوزیع 

، حیث أن األخرىوالمصاریفاالنتاجوسائلواستھالكالسعلیةالمستلزماتمنتتألفوھي

تم تعدیلھا سابقاً، أما المصاریف األخرى فیتم تعدیلھا االنتاجوسائلواستھالكالسعلیةالمستلزمات

:كما في الجدول التالي٢٠١٣استناداً إلى متوسط المستوى العام لألسعار خالل العام 

المصاریف اإلداریة والعمومیةمصاریف البیع والتوزیع البیان
بیانات معدلةبیانات تاریخیةمعدلةبیانات بیانات تاریخیة

55,91581,745235,600344,436مستلزمات سلعیة
432,1962,528,958497,4162,910,594استھالك وسائل االنتاج

19,982,52624,851,70227,339,15634,000,933مصاریف أخرى
20,470,63727,462,40528,072,17237,255,963المجموع

مصاریف البیع والتوزیع/ من حــ٦,٩٩١,٧٦٨

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٦,٩٩١,٧٦٨

المصاریف اإلداریة والعمومیة/ من حــ٩,١٨٣,٧٩١

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٩,١٨٣,٧٩١

مصاریف التمویل

٢٠١٣یتم تعدیلھا على أساس متوسط الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار خالل العام 

× ١٣,٧٦٦,٠٦٩= المعدلة تمویلالمصاریف
94.387
س.ل١٧,١٢٠,٤٧٠= 47.482
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تمویلالمصاریف/ من حــ٣,٣٥٤,٤٠١

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٣,٣٥٤,٤٠١

مصاریف البیع والتوزیع المصاریف - مجمل الربح المعدل = التشغیل المعدل)خسارة(ربح صافي

=اإلداریة والعمومیة والتمویل المعدلة 

-١٧,١٢٠,٤٧٠-٣٧,٢٥٥,٩٦٣-٢٧,٤٦٢,٤٠٥- ٢٥,٣٤٧,٩٨٩

س.ل١٠٧,١٨٦,٨٢٧-= التشغیل المعدل )خسارة(صافي ربح

:اإلیرادات األخرى

:قسمینإلىتقسموھيس.ل١٩٦,٩٤٠,٠١٦مبلغاألخرىاإلیراداتبلغت

للغیرالتشغیلوإیراداتالدائنةالفوائدمثلتشغیلیةغیرإیراداتیتضمنس.ل١٢٦,٩٤٠,٠١٦األولالقسم

٢٠١٣العامخالللألسعارالعامللمستوىالقیاسيالرقممتوسطإلىاستناداً تعدیلھویتم

١٢٦,٩٤٠,٠١٦ ×
94.387
س.ل١٥٧,٨٧١,٧٠٦= 47.482

المصرفسعربینماأجنبيقطعاتفوارقإیراداتیتضمنس.ل٧٠,٠٠٠,٠٠٠یبلغاآلخرالقسمأما

ال یتم تعدیلھ٣١/١٢/٢٠١٣بتاریخالمركزيالمصرفوسعر١/١/٢٠١٣بتاریخالمركزي

س.ل٢٢٧,٨٧١,٧٠٦= إیرادات أخرى معدلة 

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ حــمن ٣٠,٩٣١,٦٩٠

األخرىاإلیرادات/ إلى حــ٣٠,٩٣١,٦٩٠

العاملینومكافآتالتعاونيالصندوقوحصةاالجتماعیةوالمسؤولیةتحصیلھافيالمشكوكالدیونمؤونة

.ال یتم تعدیلھا ألنھا مرتبطة بصافي التغیرات في المركز النقدياإلدارةمجلسأعضاءومكافآت

:سیاراتمخاطرأعباء

٣١/١٢/٢٠١٣ال یتم تعدیلھا ألنھا مقومة على أساس األسعار السائدة في 
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:خسائر القوة الشرائیةمكاسب أو

احتساب خسائر القوة الشرائیة الناتجة عن األصول النقدیة- ١

وفي نھایة كل ربع٢٠١٣یوضح الجدول التالي أرصدة األصول النقدیة في بدایة العام 

المجموعالنقدیة باللیرة السوریةالزبائنصافي 
٠١/٠١/٢٠١٣58,183,07235,217,87493,400,946
٣١/٠٣/٢٠١٣57,918,38379,491,404137,409,787
٣٠/٠٦/٢٠١٣55,107,17813,138,94168,246,119
٣٠/٠٩/٣٠١٣53,666,9036,476,31660,143,219
٣١/١٢/٢٠١٣38,275,3455,567,90743,843,252

٢٠١٣ویوضح الجدول التالي كیفیة تعدیل األصول النقدیة خالل العام 

األرقام المعدلةمعامل التعدیلاألرقام الفعلیةالبیان
٢٠١٣93,400,946482.47/256.22175,876,803-١-١رصید 

44,008,841482.47/277.5776,493,986حركة الربع األول
)٩٩,٥٦١,٥٩٢(482.47/335.16(69,163,668)حركة الربع الثاني
)٨,٦٠٩,٦٣٦(482.47/454.07)٨,١٠٢,٩٠٠(حركة الربع الثالث
)١٦,٢١٦,٣٨٧(482.47/484.96)١٦,٢٩٩,٩٦٧(حركة الربع الرابع

٢٠١٣43,843,252127,983,173-١٢- ٣١رصید 

س.ل٨٤,١٣٩,٩٢١= خسارة القوة الشرائیة الناتجة عن حیازة األصول النقدیة 

:النقدیةااللتزاماتالقوة الشرائیة الناتجة عن مكاسباحتساب - ٢

وفي نھایة كل ربع٢٠١٣یوضح الجدول التالي أرصدة االلتزامات النقدیة في بدایة العام 

٠١/٠١/٢٠١٣٣١/٠٣/٢٠١٣٣٠/٠٦/٢٠١٣٣٠/٠٩/٢٠١٣٣١/١٢/٢٠١٣
43,832,635268,511,93498,998,42481,292,15576,685,705األرباح المعدة للتوزیع
27,856,49058,524,93550,056,97322,630,335أقساط سندات مستحقة

100,000,000100,000,000100,000,000سندات وتسھیالت مصرفیة
305,2331,102,252264,31654,495الموردون

2,843,8782,437,9173,439,1972,691,0043,211,661دائنون متنوعون
3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000مسؤولیة اجتماعیة

732,030732,0302,000,000حصة الصندوق التعاوني
23,000,00017,742,85829,500,000مكافآت مجلس اإلدارة

6,500,0003,008,2507,000,000العاملین السنویةمنحة 
46,708,12157,175,09970,476,84231,483,40651,745,973مصاریف مستحقة 

154,778,387353,710,340334,703,714265,578,033295,773,674المجموع
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:یوضح الجدول التالي تعدیل االلتزامات النقدیة

األرقام المعدلةمعامل التعدیلالفعلیةاألرقام البیان
٢٠١٣154,778,387482.47/256.22291,452,378-١-١رصید 

198,931,953482.47/277.57345,781,963حركة الربع األول
(27,360,445)482.47/335.16(19,006,626)حركة الربع الثاني
(73,449,176)482.47/454.07(69,125,681)حركة الربع الثالث
30,195,641482.47/484.9630,040,603حركة الربع الرابع

٢٠١٣295,773,674566,465,323-١٢- ٣١رصید 

س.ل٢٧٠,٦٩١,٦٤٩= مكاسب القوة الشرائیة الناتجة عن االلتزامات النقدیة 

س.ل١٨٦,٥٥١,٧٢٨= ٨٤,١٣٩,٩٢١- ٢٧٠,٦٩١,٦٤٩= صافي مكاسب القوة الشرائیة 

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حــ١٨٦,٥٥١,٧٢٨

مكاسب القوة الشرائیة/ إلى حــ١٨٦,٥٥١,٧٢٨

س.ل٢٤٩,٩٦٢,٩٤٧= صافي الربح قبل الضریبة المعدل 

:قائمة المركز المالي إعادة عرض

:األصول الثابتة
س.ل٣,٩٨٦,١٥١,٢١٩= صافي األصول الثابتة المعدلة تم تعدیل األصول الثابتة سابقاً، 

بند نقدي ال یتم تعدیلھ:صافي الزبائن

تم تعدیلھ سابقاً :المخزون

:االعتمادات المستندیة وأوامر الشراء ومؤوناتھا
س وھي عبارة عن مشتریات في الطریق من مواد أولیة ومستلزمات .ل) ٤٥٧,٢٣٣,٥٠٦(بلغت قیمتھا 

.لذلك ال یتم تعدیلھا٣١/١٢/٢٠١٣االنتاج وغیرھا حیت تمت بتاریخ 

مخزون المواد األولیة والمساعدة238,402,780
مخزون قید التصنیع219,360,506
مخزون اإلنتاج التام ومخلفات اإلنتاج301,843,876
قیمة المخزونإجمالي 759,607,162
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:وذمموسلفتأمینات
س وھي عبارة عن مصاریف مدفوعة مقدماً لذلك تعتبر أصل غیر نقدي .ل) ٤,٥١٤,٠٧٧(بلغت قیمتھا 

× ٤,٥١٤,٠٧٧: ویتم تعدیلھا كالتالي 
94.387
س.ل٥,٦١٤,٠٣٠= 47.482

وذمموسلفتأمینات/ من حــ١,٠٩٩,٩٥٣

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ١,٠٩٩,٩٥٣

س.ل١,٠٩٩,٩٥٣= ٤,٥١٤,٠٧٧-٥,٦١٤,٠٣٠= الفرق المؤقت الخاضع الضریبة 

س.ل٩٢,٣٩٦% = ٦٠× % ١٤× ١,٠٩٩,٩٥٣= التزام الضریبة المؤجلة 

:مختلفةمدینةحسابات
یتم تعدیلھا حسب متوسط مقدماً مدفوعةمصاریفعنعبارةوھيس.ل) ١١,٨٤٨,٩٧٠(قیمتھابلغت

× ١١,٨٤٨,٩٧٠: ٢٠١٣المستوى العام لألسعار خالل العام 
94.387
س.ل١٤,٧٣٦,٢٢٩= 47.482

مختلفةمدینةحسابات/ من حــ٢,٨٨٧,٢٥٩

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٢,٨٨٧,٢٥٩

س.ل٢,٨٨٧,٢٥٩= ١١,٨٤٨,٩٧٠-١٤,٧٣٦,٢٢٩= الفرق المؤقت الخاضع الضریبة 

س.ل٢٤٢,٥٣٠% = ٦٠×% ١٤× ٢,٨٨٧,٢٥٩= التزام الضریبة المؤجلة 

: أخرىمدینةأرصدة

استالمھاسیتمخدماتأوسلعلقاءللموردینمقدمةدفعاتتمثلوھيس.ل) ٣,٧٣٤,٨٩٧(قیمتھابلغت

٢٠١٣یتم تعدیلھا حسب متوسط المستوى العام لألسعار خالل العام الحقاً 

٣,٧٣٤,٨٩٧ ×
94.387
س.ل٤,٦٤٤,٩٨٦= 47.482

أخرىمدینةأرصدة/ من حــ٩١٠,٠٨٩

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ إلى حــ٩١٠,٠٨٩

س.ل٩١٠,٠٨٩= ٣,٧٣٤,٨٩٧- ٤,٦٤٤,٩٨٦= أخرىمدینةرصدةالفرق المؤقت لأل

س.ل٧٦,٤٤٧% = ٦٠× % ١٤× ٩١٠,٠٨٩= التزام الضریبة المؤجلة 
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:المصارفولدىالصندوقفيالنقدیة

مبلغالشركةلدىالمتوفرةالعمالتلجمیعوالمصارفالصنادیقفيالموجودةالجاھزةاألموالرصیدبلغ

:التالیةالعناصرمنتتألفس.ل) ٩٩٥,٤٠٠,٩٢٧(

سعر الصرف المستخدمس.ل/ المبلغالبیان
631,610سوري/ الصندوق 
١٤٢.٢٢= دوالر 187,872١دوالر/ الصندوق 

4,936,297سوري/المصارف 
١٤٢.٢٢= دوالر 75,193,846١دوالر/ المصارف 
١٩٦.٢٧= یورو 18,933,826١یورو/ المصارف 
٣٨.٧٤= درھم 895,517,476١درھم/ المصارف 

995,400,927المجموع

األرصدة النقدیة باللیرة السوریة ال یتم تعدیلھ باعتباره أصل نقدي كذلك األمر بالنسبة إلى األرصدة النقدیة 

.بالعمالت األجنبیة ألنھا معبر عنھا باسعار الصرف السائدة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة

:االلتزامات
:سیاراتالمؤونة مخاطر 

) س.ل٨٩٧,٤٤٦(حیث تم حجز مبلغ السیاراتمخاطرمؤونةس.ل) ١,٥٠٤,١١٨(تم تخصیص مبلغ 

٦٠٦,٦٧٢(تم حجز مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٣وفي ) س.ل١,٦٨٩,٩١٨(وتم تعدیلھ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢في 

٣١/١٢/٢٠١٣الیتم تعدیھ ألنھ مقوم على أساس األسعار السائدة بتاریخ ) س.ل

س.ل٢,٢٩٦,٥٩٠= ٦٠٦,٦٧٢+ ١,٦٨٩,٩١٨= مؤونة مخاطر السیارات المعدلة 

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حــ٧٩٢,٤٧٢

السیاراتمخاطرمؤونة/ إلى حــ٧٩٢,٤٧٢

٧٩٢,٤٧٢= الفرق المؤقت القابل لالقتطاع 

س.ل٦٦,٥٦٧% = ٦٠× % ١٤× ٧٩٢,٤٧٢= األصل الضریبي المؤجل 

:أخرىدائنةأرصدة

وبعضالدائنونالزبائنرصیدتمثلوھيس.ل) ٢٣,٠٥٥,٧٠٤(مبلغاألخرىالدائنةاألرصدةبلغت

أي أنھ تمثل إیرادات محصلة مقدماً لذلك یتم تعدیلھا للشركةمسبقاً مبالغیسددونالذینالمختلفونالمدینون

٢٠١٣استناداً إلى متوسط الرقم القیاسي خالل العام 

٢٣,٠٥٥,٧٠٤ ×
94.387
س.ل٢٨,٦٧٣,٧٢٧= 47.482
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تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حــ٥,٦١٨,٠٢٣

أخرىدائنةأرصدة/ إلى حــ٥,٦١٨,٠٢٣

س.ل٥,٦١٨,٠٢٣= ٢٣,٠٥٥,٧٠٤-٢٨,٦٧٣,٧٢٧= الفرق المؤقت الخاضع للضریبة 

س.ل٤٧١,٩١٤% = ٦٠× %  ١٤× ٥,٦١٨,٠٢٣= األصل الضریبي المؤجل 

والمتعھدونوالموردونالمستحقةالمصرفیةوالتسھیالتالسنداتوأقساطللتوزیعالمعدةالمدورةاألرباح

تعدیلھایتمالالمستحقةوالمصاریفوالمكافآتالتعاونيالصندوقوحصةاالجتماعیةوالمسؤولیة

نقدياتالتزامباعتبارھا

:الضرائب المؤجلة 
)س.ل٣٠٥,٨٨٦,٣٦٠(ینتج بند الضرائب المؤجلة دائناً بمبلغ ٢٠١٣بعد تعدیل البیانات المالیة لعام 

)س.ل٢٧٥,٢٧٧,٤٣٨(نتج بند الضرائب المؤجلة بمبلغ ٢٠١٢وفي البیانات المعدلة لعام 

س.ل٣٠,٦٠٨,٩٢٢= الزیادة في مبلغ الضرائب المؤجلة 

من المذكورین
تعدیالت المستوى العام لألسعار/ حـ٢٧٥,٢٧٧,٤٣٨

مصروف ضریبة الدخل/ حـ٣٠,٦٠٨,٩٢٢
ي المؤجلبیالضرااللتزام / إلى حـ٣٠٥,٨٨٦,٣٦٠

س.ل٧٥,٢٢٧,٥٦٤= ٣٠,٦٠٨,٩٢٢+ ٤٤,٦١٨,٦٤٢= مصروف ضریبة الدخل المعدل 

س.ل١٧٤,٧٣٥,٣٨٣= ٧٥,٢٢٧,٥٦٤-٢٤٩,٩٦٢,٩٤٧= صافي الدخل بعد الضریبة المعدل 

:المساھمین حقوق
) س.ل١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(بلغ:والمسددبھالمكتتبالمالرأس

)س.ل٩,٥٨٥,٤٩٦,٦٨٩(تم تعدیلھ إلى 

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ حــمن ٨,٠٨٥,٤٩٦,٦٨٩

المالرأس/ إلى حــ٨,٠٨٥,٤٩٦,٦٨٩

:القانونياالحتیاطي
وھو كالتاليس.ل) ١٧٨,٣٠٧,٢٤٣(مبلغالمتراكمالقانونياالحتیاطيبلغ

س.ل) ٣٦٠,٥٥٩,٨٠٢(تم تعدیلھ سابقاً إلى ٣١/١٢/٢٠١٢س بتاریخ .ل)120,710,493(
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٢٠١٣من صافي الدخل قبل الضریبة لعام % ١٠س تم احتجازه بنسبة .ل) ٥٧,٥٩٦,٧٥٠(

س.ل٢٤,٩٩٦,٢٩٤% = ١٠× ٢٤٩,٩٦٢,٩٤٧: یتم تعدیلھ كالتالي

س.ل٣٨٥,٥٥٦,٠٩٦=  رصید االحتیاطي القانوني المعدل 

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ حــمن ٢٣٩,٨٤٩,٣٠٩

إلى المذكورین

القانونياالحتیاطي/ حــ٢٠٧,٢٤٨,٨٥٤

ملخص الدخل/ حـ٣٢,٦٠٠,٤٥٥

:االختیارياالحتیاطي
س وھو كالتالي .ل) ٥٥,٨٠٦,٦٢٤(مبلغ ٣١/١٢/٢٠١٣رصید االحتیاطي االختیاري في بلغ 

س.ل٤٣,٠٨٧,٢٤٥وتم تعدیلھ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢س تم احتجازه في .ل٢٧,٠٥٤,٥١٣

من صافي الربح قبل الضریبة یتم تعدیلھ % ٥بواقع ٣١/١٢/٢٠١٣س تم احتجازه في .ل٢٨,٧٥٢,١١١

س.ل١٢,٤٩٨,١٤٧% = ٥× ٢٤٩,٩٦٢,٩٤٧: كالتالي

س.ل٥٥,٥٨٥,٣٩٢= ٣١/١٢/٢٠١٣رصید االحتیاطي االختیاري المعدل في 

من المذكورین

االختیارياالحتیاطي/ حــ٢٢١,٢٣٢

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ حــ١٦,٠٣٢,٧٣٢

ملخص الدخل/ حـإلى ١٦,٢٥٣,٩٦٤

:المحتجزةاألرباح

:وھو كالتاليس.ل)١٨٤,٣٠١,٢٧٦(٣١/١٢/2013فيالمحتجزةاألرباحرصیدبلغ

س.ل١٨٦,٥٥٢,٤٦٤وتم تعدیلھ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢تم احتجازه في س.ل١١٤,٣٠١,٢٧٦

ال یتم تعدیلھ٣١/١٢/٢٠١٣س ناتج عن فرق تقییم القطع األجنبي في .ل٧٠,٠٠٠,٠٠٠الجزء اآلخر 

س.ل٢٥٦,٥٥٢,٤٦٤= وبالتالي فإن مبلغ األرباح المحتجزة المعدل 
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تعدیالت المستوى العام لألسعار/ من حـ٧٢,٢٥١,١٨٨

األرباح المحتجزة/ إلى حـ٧٢,٢٥١,١٨٨

:السنةأرباح
:كالتاليوھيس.ل) ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠(مبلغللتوزیعالمقترحةالمالیةالفترةأرباحبلغت

المحتجزةاألرباح-االختیارياالحتیاطي-القانونياالحتیاطي-الضریبةبعدالربحصافي

س.ل٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠=  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠-٢٨,٧٥٢,١١١-٥٧,٥٩٦,٧٥٠-٥٣١,٣٤٨,٨٦١

:یتم تعدیلھا كالتالي

س.ل٦٧,٢٤٠,٩٤١= ٧٠,٠٠٠,٠٠٠-١٢,٤٩٨,١٤٧-٢٤,٩٩٦,٢٩٥-١٧٤,٧٣٥,٣٨٣

أرباح السنة/ من حـ٣٠٧,٧٥٩,٠٥٩

ملخص الدخل/ إلى حــ٣٠٧,٧٥٩,٠٥٩

تعدیالت المستوى العام لألسعار/ حــ
صافي األصول الثابتة/ من حــ3,299,286,724صافي المبیعات/ إلى حــ305,784,994

المواد األولیة والمساعدةمخزون / من حــ75,331,081اإلیرادات األخرى/ إلى حــ30,931,690
مخزون قید التصنیع/ من حــ110,488,722مكاسب القوة الشرائیة/ إلى حــ186,551,728

تكلفة البضاعة المباعة/ من حــ829,743,008رأس المال/ إلى حــ8,085,496,689
مخزون اإلنتاج التام ومخلفات اإلنتاج/ من حــ157,910,937االحتیاطي القانوني/ إلى حــ239,849,309

مصاریف البیع والتوزیع/ من حــ6,991,768االحتیاطي االختیاري/ إلى حــ16,032,732
المصاریف اإلداریة والعمومیة/ من حــ9,183,791األرباح المحتجزة/ إلى حـ72,251,188

مصاریف التمویل/ من حــ3,354,401أرصدة دائنة أخرى/ إلى حــ5,618,023
وسلف وذممتأمینات / من حــ1,099,953مؤونة مخاطر السیارات/ إلى حــ792,472

حسابات مدینة مختلفة/ من حــ2,887,259االلتزام الضریبي المؤجل/ إلى حـ275,277,438
أرصدة مدینة أخرى/ من حــ910,089

رصید مدین4,721,398,530

9,218,586,2639,218,586,263
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وقائمة المركز المالي المعدلة ٣١/١٢/٢٠١٣وفیما یلي كل من قائمة الدخل المعدلة عن الفترة المنتھیة في 

في ذلك التاریخ 

حماه-الشركة األھلیة للزیوت النباتیة المساھمة المغفلة 
٣١/١٢/٢٠١٣قائمة الدخل عن الفترة المنتھیة في 

بیانات معدلةبیانات فعلیة
1,254,905,6451,560,690,639المبیعاتصافي 

49,868,499289,663,591اھتالكات وسائل االنتاج
653,494,393994,870,389مستلزمات وخدمات االنتاج

703,362,8921,284,533,980مصاریف االنتاج
198,866,449533,324,403مخزون قید التصنیع أول المدة

902,229,3411,817,858,383لالنتاجمستلزمات متاحة 
(219,360,506)(108,871,784)مخزون قید التصنیع  آخر المدة

793,357,5571,598,497,877تكلفة االنتاج
106,871,002289,384,627مخزون مخلفات االنتاج وانتاج تام أول المدة

900,228,5591,887,882,504تكلفة البضاعة المتاحة للبیع
(301,843,876)(143,932,939)مخزون مخلفات االنتاج واالنتاج التام آخر المدة

756,295,6201,586,038,628تكلفة البضاعة المباعة
(25,347,989)498,610,025)الخسارة(مجمل الربح 

(27,462,405)(20,470,637)مصاریف بیع وتوزیع
(37,255,963)(28,072,172)مصاریف إداریة وعمومیة

(17,120,470)(13,766,069)مصاریف تمویل
(81,838,838)(62,308,878)مجموع المصاریف

(107,186,827)436,301,147التشغیل) خسارة(صافي دخل 
196,940,016227,871,706إیرادات أخرى

(15,000,000)(15,000,000)مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
(3,000,000)(3,000,000)مسؤولیة اجتماعیة

(2,000,000)(2,000,000)حصة الصندوق التعاوني
(7,000,000)(7,000,000)مكافآت العاملین

(29,500,000)(29,500,000)مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
(773,660)(773,660)أعباء مخاطر سیارات

186,551,728صافي مكاسب  القوة الشرائیة 

575,967,503249,962,947قبل الضریبة) الخسارة(صافي الربح 
44,618,64244,618,642ضریبة الدخل المستحقة

30,608,922ضرائب مؤجلة
(75,227,564)(44,618,642)مصروف ضریبة الدخل

531,348,861174,735,383صافي الربح بعد الضریبة
٣٥.٤٢١١.٦٥ربحیة السھم
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حماه-الشركة األھلیة للزیوت النباتیة المساھمة المغفلة 

٣١/١٢/٢٠١٣قائمة المركز المالي في 
بیانات معدلةبیانات فعلیة

األصول
686,864,4953,986,151,219صافي األصول الثابتة

38,275,34538,275,345صافي الزبائن
415,876,422759,607,162إجمالي قیمة المخزون

457,233,506457,233,506االعتمادات المستندیة وأوامر الشراء
4,514,0775,614,030تأمینات وسلف وذمم

11,848,97014,736,229حسابات مدینة مختلفة
3,734,8974,644,986أرصدة مدینة أخرى

995,400,927995,400,927النقد في الصندوق ولدى المصارف
1,926,884,1442,275,512,185األصول المتداولةمجموع 

2,613,748,6396,261,663,404إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساھمین
حقوق المساھمین

1,500,000,0009,585,496,689رأس المال المكتتب بھ والمسدد 
178,307,243385,556,096احتیاطي قانوني

55,806,62455,585,392احتیاطي اختیاري
184,301,276256,552,464أرباح محتجزة

375,000,00067,240,941أرباح السنة
(4,721,398,530)تعدیالت المستوى العام لألسعار

2,293,415,1435,629,033,053إجمالي حقوق المساھمین
1,504,1182,296,590مؤونة مخاطر سیارات

76,685,70576,685,705والمعدة للتوزیعاألرباح المدورة 
22,630,33522,630,335أقساط سندات وتسھیالت مصرفیة مستحقة

100,000,000100,000,000سندات وتسھیالت مصرفیة
3,211,6613,211,661دائنون متنوعون

3,000,0003,000,000مسؤولیة اجتماعیة
2,000,0002,000,000حصة الصندوق التعاوني

29,500,00029,500,000مكافآت مجلس اإلدارة
7,000,0007,000,000منحة العاملین السنویة

51,745,97351,745,973مصاریف مقدرة مستحقة غیر مدفوعة
23,055,70428,673,727أرصدة دائنة أخرى

305,886,360ضرائب مؤجلة
320,333,496632,630,351إجمالي االلتزامات المتداولة

2,613,748,6396,261,663,404إجمالي االلتزامات و حقوق المساھمین



131
الفصل الرابع

:اختبار الفرضیات

:اختبار الفرضیة األولى- ١

على قیاس الدخل والمركز تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین یوجد أثر جوھري ل"

"المالي

وفقاً لمعیار ٢٠١٣عن عام لدى إعادة عرض البیانات المالیة للشركة األھلیة للزیوت النباتیة بحماه 

:توصل الباحث إلى االستنتاجات التالیةالختبار ھذه الفرضیة المحاسبة الدولي التاسع والعشرین 

ھناك فارقاً جوھریاً بین قیم األصول الثابتة الظاھرة في البیانات المالیة المعدة وفقاً لمدخل .أ

وقیمھا في البیانات المالیة المعاد عرضھا وفقاً لمعیار ٣١/١٢/٢٠١٣فيالتكلفة التاریخیة 

المحاسبة الدولي التاسع والعشرین، حیث بلغ مجموع صافي األصول الثابتة وفقاً لمدخل 

في مجموع صافي األصول الثابتة س، في حین بلغ .ل) ٦٨٦,٨٦٤,٤٩٥(تكلفة التاریخیة ال

س أي أن ھناك زیادة بمقدار .ل) ٣,٩٨٦,١٥١,٢١٩(القوائم المالیة المعاد عرضھا 

%). ٤٨٠.٣٤(س وبمعدل .ل) ٣,٢٩٩,٢٨٦,٧٢٤(

الیة المعدة وفق مدخل ھناك فارقاً جوھریاً بین مجمع استھالك األصول الثابتة في البیانات الم.ب

التكلفة التاریخیة ومجمع االستھالك في البیانات المالیة المعاد عرضھا، حیث بلغ مجمع 

س، في .ل) ٤,٧٥٣,٤٤٣,٥٥٢(استھالك األصول الثابتة في البیانات المالیة المعاد عرضھا 

یة حین بلغ مجمع االستھالك في البیانات المالیة المعدة وفق مدخل التكلفة التاریخ

وھو ال یكفي الستبدال األصول الثابتة الحالیة بأصول جدیدة . س.ل) ٨٠٧,٤٦٣,٣٣١(

األمر الذي یؤثر سلباً على المحافظة على الطاقة اإلنتاجیة للشركة وقدرتھا على االستمرار 

.في أداء أنشطتھا المختلفة التي تأسست من أجلھا
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جوھري لدى إعادة عرضھا وفقاً لمعیار إزدادت جمیع عناصر قائمة المركز المالي بشكل .ج

) ٣,٦٤٧,٩١٤,٧٦٥(المحاسبة الدولي التاسع والعشرین، إذ ازداد مجموع األصول بمقدار 

.، كما أن حقوق المساھمین ازدادت بنفس المعدل تقریباً %)١٤٠(س وبمعدل  .ل

المعاد في البیانات المالیة ٣١/١٢/٢٠١٣ظھر صافي الربح عن الفترة المنتھیة بتاریخ .د

س في حین ظھر في قائمة الدخل في البیانات المنشورة .ل) ١٧٤,٧٣٥,٣٨٣(عرضھا بمبلغ 

للشركة األھلیة للزیوت النباتیة والمعدة وفقاً لمدخل التكلفة التاریخیة بمبلغ 

س، أي أن صافي الربح وفقاً لمدخل التكلفة التاریخیة یزید عن صافي .ل) ٥٣١,٣٤٨,٨٦١(

إن ھذه الزیادة في صافي الربح ھي زیادة . س.ل) ٣٥٦,٦١٣,٤٧٨(ر الربح المعدل بمقدا

وھمیة ناتجة عن مقابلة إیرادات حدیثة بأسعار مرتفعة نسبیاً مع تكالیف قدیمة بأسعار 

التي تعتبر من منخفضة نسبیاً، فضالً عن الزیادة في مصاریف استھالك األصول الثابتة 

مصاریفبلغتحیثالربح المعاد عرضھ، أبرز األسباب التي أدت إلى انخفاض صافي 

مدخلوفقظھرتبینما،س.ل) ٣٦٤,٨٧٨,٥٧٧(عرضھاالمعادالثابتةاألصولاستھالك

حیثس،.ل) ٣٠٢,١٦٢,٨٤٦(بمقدارزیادةأيس،.ل) ٦٢,٧١٥,٧٣١(التاریخیةالتكلفة

فيبھااالعترافتممحققة،غیررأسمالیةأرباحاالستھالكمصاریففيالزیادةھذهتمثل

.التاریخیةالتكلفةمدخلوفقالمعدةالدخلقائمة

بلغتكما . ینجم عن ھذه الزیادة الوھمیة في صافي الربح زیادة في مصروف ضریبة الدخل

وھي تزید عن صافي الربح المعدل، مما س .ل) ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠(األرباح المقترحة للتوزیع 

المال خالل فترات ارتفاع المستوى العام لألسعار، یؤدي إلى تآكل القیمة الحقیقیة لرأس 

.وإضعاف قدرة الشركة على المحافظة على طاقتھا االنتاجیة

على تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین لھناك أثراً جوھریاً من خالل ما سبق نجد أن 

.وھو ما یتفق مع الفرضیة األولىقیاس الدخل والمركز المالي
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:اختبار الفرضیة الثانیة- ٢
على نتائج التحلیل تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین یوجد أثر جوھري ل"

"المالي الذي یستخدم أسلوب المقارنات كأساس لتقییم أداء الشركات 

إعادة عرض البیانات المالیة للشركة األھلیة للزیوت بالختبار ھذه الفرضیة قام الباحث

ومقارنتھا مع وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین ٢٠١٢بحماه عن عام النباتیة

، فضالً عن مقارنة البیانات المالیة المنشورة  ٢٠١٣البیانات المالیة المعاد عرضھا عن عام 

٢٠١٢ومقارنتھا مع مثیالتھا عن عام ٢٠١٣والمعدة وفقاً لمدخل التكلفة التاریخیة عن عام 

نتائج التحلیل على تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین رف على أثر وذلك للتع

، وتوصل الباحث إلى المالي الذي یستخدم أسلوب المقارنات كأساس لتقییم أداء الشركات

:االستنتاجات التالیة

تیة زیادة ُتظھر قائمة الدخل المعدة وفقاً لمدخل التكلفة التاریخیة للشركة األھلیة للزیوت النبا.أ

بمقدار ٢٠١٢عن صافي الربح خالل العام ٢٠١٣في صافي الربح خالل العام 

وھو من وجھة نظر المستخدمین المختلفین %) ٢٩.١٣(س وبمعدل .ل) ١١٩,٩٠٢,٢١٧(

ظھر قائمة الدخل في حین تُ . ٢٠١٣لھذه البیانات مؤشر على تحسن أداء الشركة خالل العام 

المحاسبة الدولي التاسع والعشرین انخفاضاً في صافي الربح المعاد عرضھا وفقاً لمعیار 

األمر الذي یضلل معظم مستخدمي ،%)٥٦.٦٨(س وبمعدل .ل) ٢٢٨,٦٤٦,٠٢١(بمقدار 

البیانات المالیة لدى مقارنتھم للبیانات المالیة للشركة خالل الفترة الحالیة مع البیانات المالیة 

.خالل فترات سابقة

ز المالي المعدة وفقاً لمدخل التكلفة التاریخیة زیادًة في مجموع صافي ُتظھر قائمة المرك.ب

بمقدار ٣١/١٢/٢٠١٢عن مجموع صافي األصول في ٣١/١٢/٢٠١٣األصول في 

، بینما تشیر قائمة المركز المالي المعاد %)٢١.٥(س، وبمعدل .ل) ٤٦٢,٨٢٤,١٧٤(

س وبمعدل .ل) ٩٤٤,٧١٦,٩٩٦(عرضھا إلى إنخفاض في مجموع صافي األصول بمقدار 

.، وھو ما یدل على تناقص القیمة الحقیقیة ألصول الشركة تدریجیاً %)١٣.١(
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حقوق المساھمین الظاھرة في قائمة المركز المالي المعدة وفقاً لمدخل مجموع ھناك زیادًة في .ج

٣١/١٢/٢٠١٢عن مجموع حقوق المساھمین في ٣١/١٢/٢٠١٣التكلفة التاریخیة في 

وھو مؤشر جید یدل على تحقیق %) ١٥.١٤(س، وبمعدل .ل) ٣٠٦,٣٤٨,٨٦١(بمقدار 

أرباح سنویة خالل الفترات السابقة من عمر الشركة واحتجاز جزء منھا وإضافتھ إلى حقوق 

المساھمین، بینما ُتظھر قائمة المركز المالي المعدلة انخفاضاً في مجموع حقوق المساھمین 

بمقدار ٣١/١٢/٢٠١٢المساھمین في عن مجموع حقوق ٣١/١٢/٢٠١٣في 

مما یدل على تآكل القیمة الحقیقیة لرأسمال %) ١٦.٧(وبمعدل ) ١,١٢٦,٣٠٥,٧٥٢(

الشركة خالل سنوات عمرھا االنتاجي، ویؤدي إلى تراجع القدرة التشغیلیة للشركة تدریجیاً، 

تمرار في أداء إلى أن تصبح غیر قادرة على انتاج الكمیة من المخزون التي تمكنھا من االس

.أنشطتھا المخنلفة

نتائج على تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین أثراً جوھریاً لنجد مما سبق أن ھناك 

، وبالتالي قبول الفرضیة التحلیل المالي الذي یستخدم أسلوب المقارنات كأساس لتقییم أداء الشركات

.الثانیة
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:الثالثةاختبار الفرضیة - ٣
ظلفيالدولیةالمحاسبةمعاییرفيالواردةالعادلةالقیمةنماذجلمساھمةإحصائیةداللةیوجد "

"أقرب إلى الواقعمالیةالبیاناتفي إنتاج لألسعارالعامالمستوىارتفاع

بتطبیق تتضمن مجموعة من األسئلة المتعلقة استبانة الختبار الفرضیة الثالثة قام الباحث بتصمیم 

عینةعلىتم توزیع االستبانةنماذج إعادة التقییم بالقیمة العادلة الواردة في معاییر المحاسبة الدولیة،

الموظفین لدى الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة فضالً عن المھنیینالمحاسبینمن

العینةباختیارالباحثقامحیث،المدققین الخارجیین الذین یدققون البیانات المالیة لتلك الشركات

جمیع ھذه أنتبیناالستباناتفرزوبعدمنھا٦٢واسترداد استبانة٧٠توزیعتموقدعشوائي،بشكل

.اإلحصائيللتحلیلاالستبانات مكتملة اإلجابات وبالتالي تم قبولھا 

:أداة جمع البیانات
السابقةالدراساتعلىتصمیمھافياعتمدحیثالحالیةبالدراسةخاصةاستبانةبتصمیمالباحثقام

مناالستفادةإلىإضافةً البحث،لھذاالنظريالجانبعلىاعتمدكمابالموضوع،الصلةذات

:ھمارئیسیینجزأینمناالستبانةتكونتوقدالمشرف،الدكتورمعأجریتالتيالمناقشات

المؤھلاالختصاص،( العینةألفرادالشخصیةالبیاناتعلىللتعرفوخصص: األولالجزء

)المھنيالمؤھلالخبرة،الدراسي،

نماذجلمساھمةإحصائیةداللةوجود علىتنصوالتيللبحث،الثالثةبالفرضیةویتعلق: الثانيالجزء

في إنتاج لألسعارالعامالمستوىارتفاعظلفيالدولیةالمحاسبةمعاییرفيالواردةالعادلةالقیمة

.أقرب إلى الواقعمالیةالبیانات

األكثرالمقیاسوھوالخماسي،لیكرتمقیاساستخدامتمكمیةصیغةإلىالوصفیةاآلراءولتحویل

أوزاناً تحدیدتمحیثرقمیةبصیغةالوصفیةاإلجاباتعنالتعبیرتمإذاالستبانات،تحلیلفيشیوعاً 

:كالتاليلإلجابات

الوصفیةالصیغة الصیغة الكمیة
غیر موافق بشدة1
غیر موافق2
محاید3
موافق4
موافق بشدة5
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:والثباتالصدقحیثمناألداةجودةاختبار
منعددعلىعرضھابعدوذلكالبیانات،لجمعكأداةاالستبانةصالحیةمنبالتأكدالباحثقام

.العلميالبحثومناھجوالمحاسبةاإلحصاءبعلمالمختصینوالخبراءاألساتذة

:األداةثبات
ألفاكرونباخاختبارالباحثاستخدمفقدنتائجھااعتمادیةمدةولمعرفةالقیاس،أداةثباتمدىلقیاس

)Cronbach's Alpha (كرونباخألفاقیمةكانتإذامقبوالً المقیاسھذاویكونالداخلي،تساقلإل

وھي٠.٨٨٦ألفاكرونباخمقیاسحسباالستبانةاعتمادیةبلغت، وقد٠.٦منأكبرأومساویة

.الدراسةلنتائججیدةاعتمادیةوذاتعالیةنسبة

:اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیاناتاألسالیب

لمعالجة) SPSS(االجتماعیةللعلومالبرمجیةالحزمةضمناإلحصائیةباألسالیباالستعانةتمت

استخدامتمفإنھوتحدیداً المبحوثة،للعینةالمیدانیةالدراسةخاللمنعلیھاالحصولتمالتيالبیانات

:التالیةاإلحصائیةاألسالیب

فقراتمنفقرةلكلالمستجیبینتقییماتعلىالتعرفبھدف): Mean(الحسابيالوسط-١

.االستبیانة

الدراسةعینةإجاباتقیمتشتتدرجةلقیاس): Standard deviation(المعیارياالنحراف-٢

.فقرةلكلالحسابيالوسطعن

.الشخصیةالبیاناتحسبالدراسةعینةلوصفالمئویةوالنسبالتكرارات-٣

.االستبیانةثباتمدىلمعرفةألفاكرونباخاختبار-٤

.الثالثة للبحثالفرضیةالختبار) One Sapmle t-test(اختبار-٥

:الثالثةالفرضیةواختبارالبیاناتوتحلیلعرض
األسالیبباستخداموذلكالموزعةاالستباناتخاللمنبجمعھاقامالتيالبیاناتبتحلیلالباحثقام

النتائجإلىالتوصلتمحیثSPSSاإلحصائیةللعلومالبرمجیةالحزمةضمنالمناسبةاإلحصائیة

:التالیة
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:خصائص عینة الدراسة

النسبة المئویةالتكرارالبیانالبیانات الشخصیة
االختصاص

%62100محاسبة
مصارف

اقتصاد
إدارة

إحصاء
المؤھل الدراسي

%1524بكالوریوس
%35دبلوم

%4471ماجستیر
دكتوراه

الخبرة
%1829سنوات٥من سنة إلى 

%3251سنوات١٠إلى ٥أكثر من 
%1220سنة١٥إلى ١٠أكثر من 
سنة١٥أكثر من 

المؤھل المھني
CPA

ACPA
Syrian – CPA1740%

%2033أخرى
%٢٥٢٧ال یحملون شھادات

:یليماالسابقالجدولمنیتضح

اإلدراكلدیھمالعینةأفرادمعظمأنعلىجیدمؤشروھومحاسبة،اختصاصھمالعینةأفرادجمیع-١

.لألسعارالعامالمستوىارتفاعظلفيبالمحاسبةیتعلقفیماالكافي

منتقریباً % ٧١نسبتھمبلغتحیثالمحاسبة،فيالماجستیرشھاداتیحملونالعینةأفرادمعظم-٢

بالقیمةیتعلقفیماالكافيالفھملدیھمالعینةأفرادمعظمأنعلىدلیلھذافإنوبالتاليالعینة،إجمالي

.مالئمنحوعلىاالستبانةأسئلةعلىاإلجابةمنیمكنھمالذياألمرالعادلة،
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معرفتھمعلىیدلماوھوسنوات،خمسعنلدیھمالخبرةسنواتعددیزیدالعینةأفرادمعظم-٣

ظلفيالمالیةلألوراقدمشقسوقفيالمدرجةالشركاتفيالمتبعةالمحاسبیةالممارساتفي

.لألسعارالعامالمستوىارتفاع

شھادةیحملونالذیناألفرادعددبلغحیثالمحاسبةفيمھنیةشھاداتیحملونالعینةأفرادمعظم-٤

یحملونعنفضالً تقریباً،العینةإجماليمن% ٤٠نسبةتشكلوھيالسوريالقانونيالمحاسب

.من إجمالي العینة% ٣٣وھي تمثل ) CMA(المعتمداإلداريالمحاسبمثلأخرىشھادات

:نتائج اإلحصاء الوصفي
عینةأفرادإلجاباتالداللةومستوىالمعیاریةواإلنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتالتاليالجدولیبین

فيالواردةالعادلةالقیمةنماذجتبّنيیساھم(الثالثةبالفرضیةتعلقةمالاالستبانةأسئلةعلىالدراسة

إلىأقربمالیةبیاناتإنتاجفيلألسعارالعامالمستوىارتفاعظلفيالدولیةالمحاسبةمعاییر

)االقتصاديالواقع

السؤال
المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعیاري

مستوى 
الداللة

الواردة في معاییر المحاسبة الدولیة  خاصیة القیمة العادلة تحقق نماذج ١
. التمثیل الصادق للمعلومات المحاسبیة

3.954550.843875.63E-16

الواردة في معاییر المحاسبة الدولیة  معلومات القیمة العادلة توفر نماذج ٢
.محایدة وغیر متحیزة عن قیمة األصول

3.090911.019292.99E-12

الدوري لألصول بالقیمة العادلة ال یقلل من قابلیة البیانات المالیة إعادة التقییم 3
3.545450.96250046.84E-14للمقارنة

تعدد بدائل التقییم وفقاً للمداخل االقتصادیة المختلفة لقیاس القیمة  العادلة ال 4
3.090910.68376351.16E-15.یقلل من اتساق المعلومات المحاسبیة وقابلیتھا للمقارنة

3.772730.81251046.78E-16.تمتاز نماذج القیمة العادلة بالقابلیة للفھم من قبل مستخدمي البیانات المالیة5

تعدد بدائل التقییم وتعقد طرق القیاس للقیمة العادلة ال یحد من وضوح 6
3.363640.65795179.69E-17.المعلومات المحاسبیة وامكانیة فھمھا من قبل مستخدمي البیانات المالیة

4.409090.59032614.08E-20.من القدرة التنبؤیة لمتخذي القراراتالقیمة العادلة تعزز نماذج 7

الوحدة االقتصادیة في استبدال أصولھا االنتاجیة القیمة العادلة تساعد نماذج 8
.في نھایة عمرھا االقتصادي

4.272730.63108513.10E-19
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مستخدمي المالیة من تقییم أداء الوحدات القیمة العادلة تساعد نماذج 9
االقتصادیة

4.227270.68534442.10E-18

مستخدمي البیانات المالیة من معرفة القیمة القیمة العادلة تمكن نماذج 10
.الحقیقیة للمنشأة بتاریخ إعداد البیانات المالیة

4.409090.66612534.93E-19

الواردة في معاییر المحاسبة الدولیة یجعل من القیمة العادلة تبني نماذج 11
مقابلة اإلیرادات مع المصاریف عملیة ذات داللة

4.136360.63960217.95E-19

یمكن اإلدارة من قیاس تكلفة منتجاتھا على نحو القیمة العادلة تبني نماذج 12
مالئم

4.363640.4923661.18E-21

في إعداد موازنات تخطیطیة مالئمة لتقییم أداء القیمة العادلة تساھم نماذج 13
اإلدارة

4.272730.63108513.10E-19

4.181820.66449861.39E-18اإلدارة في وتخطیط الربح المستھدفالقیمة العادلة تساعد نماذج 14

االقتصادیة على الدائنین من تقییم قدرة الوحدةالقیمة العادلة تمكن نماذج 15
سداد الدیون بتواریخ استحقاقھا

40.69006567.49E-18

-3.939390.44217311.06Eالمتوسط الحسابي لجمیع الفقرات
21

أسئلةمنسؤاللكلالحسابيالمتوسطأنالسابق،الجدولفيالواردةالبیاناتخاللمنیتضح

أنأي،)٤.٢وأقل من ٣.٤أكثر من (٤تقریباً بلغقدالثالثةالفرضیةباختبارالمتعلقةاالستبانة

یؤیدونالعینةأفرادأنعلىیدلوھذاموافق،معظمھاكانتاالستبانةأسئلةعلىالعینةأفرادإجابات

معاییرفيالواردةالعادلةالقیمةنماذجلمساھمةإحصائیةداللةھناك فإنوبالتاليالثالثة،الفرضیة

.العینةأفرادنظروجھةمن،أقرب إلى الواقعمالیةالبیاناتفي إنتاج الدولیةالمحاسبة

یدلمماجداً منخفضأنھأي) ٠.٤٤٢(بلغفقدالعینةأفرادإجاباتلجمیعالمعیارياإلنحرافأما

لجمیعالداللةمستوىأنكماكبیر،حدإلىومتشابھةمتقاربةكانتالعینةأفرادإجاباتأنعلى

مستوىأنعلىیدلمماالصفرمنجداً قریبعددوھو) ٢١-١٠× ١.٦(كانالعینةأفرادإجابات

.مرتفعكانالعینةأفرادبإجاباتالثقة

:)One Sample t-test(اختبار 

فيالواردةالعادلةالقیمةنماذجتبّنيیساھم(أنھعلىتنصوالتيالثالثةالفرضیةباختبارالباحثقام

إلىأقربمالیةبیاناتإنتاجفيلألسعارالعامالمستوىارتفاعظلفيالدولیةالمحاسبةمعاییر

-tاختبارباستخدام،.) االقتصاديالواقع testالواحدةللعینة)One Sample t-test (عندوذلك

%١داللةمستوى
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عنیختلفللعینةالحسابيالمتوسطأنمنبالتحققبالباحثالباحثقامالثالثةالفرضیةالختبار

كانتإذاالفرضیةقبولوسیتملیكرت،مقیاسحسب) ٣(والبالغالدراسةألداةالحسابيالمتوسط

وذلك.إحصائیةداللةوذاتالقیاسألداةالحسابيالمتوسطقیمةمنأكبرللعینةالحسابيالوسطقیمة

ومقارنتھ) α(الداللةمستوىحسابوكذلكالجدولیة،) t(معومقارنتھا) t(قیمةحسابخاللمن

:یليكماالدراسةھذهفيالمعتمدة) ٠.٠١(اإلحصائیةالداللةمع

النتیجة)α(مستوى الداللة الجدولیة) t(قیمة المحسوبة) t(قیمة 

قبول الفرضیة٢١-١٠× ١٦.٥١٥٢.٥٨١.٠٦

:یليماالسابقالجدولمنیتضح

ألداةالحسابيالمتوسطمنأكبروھو) ٣.٩٤( اإلجاباتإلجماليالحسابيالمتوسطقیمةبلغت

).٣(البالغالقیاس

قیمةبلغت)t (المحسوبة)(قیمةمنأكبروھي) ١٦.٥١٥t (البالغةالجدولیة)مستوىعند) ٢.٥٨

الحسابيوالمتوسطللعینةالحسابيالمتوسطبینجوھريٍ فارقٍ وجودعلىیدلمما) ٠.٠١(الداللة

.الدراسةألداة

ظلفيالدولیةالمحاسبةمعاییرفيالواردةالعادلةالقیمةنماذجلمساھمةإحصائیةداللةھناكأنأي

الفرضیةقبولیتموعلیھالواقع،إلىأقربمالیةبیاناتإنتاجفيلألسعارالعامالمستوىارتفاع

.الثالثة
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النتائج والتوصیات

:النتائج

في على قیاس المركز الماليتطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین لیوجد أثر جوھري -١

.الشركة موضوع الدراسة

وفقاً لمدخل التكلفة التاریخیة في واھتالكاتھاالمحاسبة عن األصول طویلة األجل إنَّ التأكید على -٢

ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار، یؤدي إلى تآكل القیمة الحقیقیة لرأس المال وعدم المحافظة 

.على الطاقة اإلنتاجیة للشركة

ظل ارتفاع المستوى العام إنَّ االستمرار في تطبیق مدخل التكلفة التاریخیة فيالتأكید على -٣

وذلك فیھاالدخل واإلفصاح عنھ في البیانات المالیة بصورة مبالغقیاس یؤدي إلى تشویھ لألسعار 

.منخفضة نسبیاً بأسعار قدیمة بأسعار مرتفعة نسبیاً مع مصاریف حدیثةإیراداتمقابلةنتیجة 

من شأنھ أن یضلّللألسعارالعامالمستوىرتفاعإظلفيمدخل التكلفة التاریخیةاإلبقاء علىإن-٤

نتائج التحلیل المالي الذي یستخدم أسلوب المستخدمین المختلفین للبیانات المالیة لدى اعتمادھم على 

.المقارنات كأساس لتقییم أداء الشركات

مستخدمي البیانات الذي یمَّكنوالعشرینالتاسعالدوليالمحاسبةمعیارالتأكید على أھمیة تطبیق-٥

على قیاس الدخل والمركز المالي لألسعارالعامالمستوىرتفاعأثر إالتعرف علىالمالیة من 

.للشركات
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النتائج والتوصیات

العامالمستوىارتفاعظلفيالدولیةالمحاسبةمعاییرفيالواردةالعادلةالقیمةنماذجتبّنيھمیس-٦

.من وجھة نظر عینة الدراسةالواقعإلىأقربمالیةبیاناتإنتاجفيلألسعار

تسھم محاسبة القیمة العادلة للشركات في تكوین مخصصات اھتالك كافیة لمقابلة أثر ارتفاع -٧

المستوى العام لألسعار على أصولھا اإلنتاجیة وبالتالي إیجاد البیانات التي تساعد اإلدارة في اتخاذ 

.كةقراراتھا من أجل المحافظة على الطاقة اإلنتاجیة للشر
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النتائج والتوصیات

:التوصیات

بناًء على النتائج السابقة، یقدم الباحث عدد من التوصیات التي تساھم في تحسین الممارسات 

المحاسبیة ومستوى اإلفصاح في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار في الشركات المدرجة في سوق 

القرارات من قبل المستخدمین المختلفین دمشق لألوراق المالیة، بحیث تكون مفیدة ألغراض اتخاذ 

:للبیانات المالیة

ضرورة تطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین وذلك بقیام الجھات الوسیطة باتخاذ -١

القرار المناسب إللزام الشركات المساھمة بتطبیق المعیار المذكور سواء من قبل المحاسبین أو 

.واألسواق المالیة السوریةالمدققین أو من قبل ھیئة األوراق

توفیر البیئة المناسبة لتطبیق معیار المحاسبة الدولي التاسع والعشرین، وتحدید الجھات التي -٢

.یجب علیھا إصدار األرقام القیاسّیة لألسعار بشكل مستمر

إعادة عرض بیانات مالیة مقارنة لفترة سابقة واحدة على األقل وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي-٣

التاسع والعشرین، حتى تمكن مستخدمي البیانات المالیة من تقییم أداء الشركات باستخدام 

.أسالیب التحلیل المالي التي تستند إلى المقارنات

توفیر البیئة المناسبة لتطبیق القیمة العادلة في المحاسبة من حیث تأسیس جھات مستقلة لتوثیق -٤

في السوق وتواریخ حدوثھا وتقدیم دلیل موضوعي معامالت تبادل األصول بین المشاركین 

.على قیمتھا العادلة

المحاسبة عن الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غیر الملموسة وفقاً لنموذج إعادة التقییم -٥

الشركة یساعد إدارةالوارد في معیاري المحاسبة الدولیین السادس عشر والثامن والثالثون، مما 

.معلومات المالئمة التخاذ القراراتفي الوصول إلى ال
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المراجع باللغة العربیة

:الكتب
–معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة "، )٢٠١٠(أبو نصار، محمد، وحمیدات، جمعة -١

.، الجامعة األردنیة، عمان، األردن"الجوانب النظریة والعملیة

.منشورات جامعة دمشقدمشق، ،١المحاسبة المتوسطة ،)٢٠٠٩(وآخرون،إسماعیل،إسماعیل-٢

.منشورات جامعة دمشقدمشق، ،٢المحاسبة المتوسطة ،)٢٠١١(وآخرون،إسماعیل،إسماعیل-٣

داراإلسكندریة، المحاسبة،مجالفيالعلميالبحث، مناھج)٢٠٠٢(الدینكمالالدھراوي،-٤

.الجدیدةالجامعة

.منشورات جامعة دمشق، محاسبة شركات األموال،دمشق، )٢٠٠٥(الجلیالتي، محمد -٥

منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في ،المحاسبة المتوسطة،)٢٠٠٧(ولید ناجي،الحیالي-٦

.الدانمارك

منشورات األكادیمیة العربیة اإلداریة،المحاسبةفيالمدخل،)١٩٩١(ناجيولیدالحیالي،-٧

.المفتوحة في الدانمارك

منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في ،نظریة المحاسبة،)٢٠٠٧(ولید ناجي،الحیالي-٨

.الدانمارك

،تقویم المشروعات،)٢٠٠٧(محمد خالد،المھایني، ونبیل،الحلبي، وخالد شحادة،الخطیب-٩

.منشورات جامعة دمشقدمشق، 

.منشورات جامعة دمشقدمشق،،نظریة المحاسبة،)٢٠٠٧(مأمون،حمدان، و حسین،القاضي-١٠

منشورات دمشق، ،المحاسبة الدولیة ومعاییرھا،)٢٠٠٨(مأمون،حمدان، و حسین،القاضي-١١

.جامعة

الثانیة، دار النھضة ، الطبعة"نظریة المحاسبة المدخل المعاصر"، )٢٠٠٢(اللیثي، فؤاد محمد -١٢

.العربیة، مصر

عمان،،والتطبیقالنظریةبینالكلياالقتصادمبادئ،)٢٠٠٠(أحمدالرفاعي،خالد،الوزني،-١٣

.للنشروائلدار

، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، "نظریة المحاسبة"، )٢٠١١(الوقاد، سامي محمد، -١٤

.الطبعة األولى، عمان، األردن
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المالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر،)٢٠١٢(القانونیین،للمحاسبینالعربيالمجمعجمعیة-١٥

.األردنعمان،

دار،األردنعمان،المشتقة،وأدواتھاالعالمیةالمالیةاألسواق،)١٩٩٨( محمودمحمدحبش،-١٦

.للنشروائل

الشركات، تحدید قیمة المنشأة،، التقییم وإعادة ھیكلة )٢٠٠٨(حماد، طارق عبد العال -١٧

.االسكندریة، الدار الجامعیة

نظرة: االئتمانومنحاالستثمارألغراضالمالیةالقوائمتحلیل،)٢٠٠٦(العالعبدطارقحماد،-١٨

.الجامعیةالداراالسكندریة،مستقبلیة،حالیة

شرح معاییر المحاسبة الدولیة –موسوعة معاییر المحاسبة "،)٢٠٠٤(العالعبدطارقحماد،-١٩

، الدار الجامعیة، جامعة عین شمس، "والمقارنة مع المعاییر األمریكیة والبریطانیة والعربیة

.االسكندریة، مصر

،"النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییر"،)٢٠٠٣(حنان، محمد رضوان حلوه-٢٠

.دار وائل للنشر،عمان

،"المشروعاتوتمویلالمالأسواق" ،)٢٠٠٥(رسمیةقریاقص،عبدالغفار،حنفى،-٢١

.الجامعیةالداراإلسكندریة،

االقتصادمنھجاألسھمأسعارلتغیراتاالقتصاديالتحلیل،)٢٠٠٢(الستارعبدفاخرحیدر،-٢٢

.المریخدار،الریاضالكلي،

.الحدیثالكتبعالم،إربد،النقدیةالمالیةاألسواق،)٢٠٠٦(حسنفلیح،خلف-٢٣

، أصول البحث العلمي، االسكندریة، مؤسسة شباب )٢٠٠٣(رشوان، حسین عبد المنعم، -٢٤

.الجامعة

،المشكالت المحاسبیة المعاصرة،)٢٠٠٧(تیسیر،و المصري،عقبة،و الرضا،نواف،فخر-٢٥

.منشورات جامعة دمشقدمشق،

.منشورات جامعة دمشقدمشق، ،)٢٠٠٩(فلوح، صافي، وآخرون، المحاسبة اإلداریة -٢٦

.منشورات جامعة دمشقدمشق، ، تحلیل القوائم المالیة،)٢٠٠٩(فلوح، صافي، وآخرون -٢٧

الدار ،االسكندریة،"نظریة المحاسبة منظور التوافق الدولي"،)٢٠٠٦(أمین السید احمد،لطفي-٢٨

.الجامعیة

.دار زھران،عمان،محاسبة التضخم بین النظریة والتطبیق،)٢٠٠٥(سعود جاید،مشكور-٢٩
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التأصیل النظري للممارسات المھنیة المحاسبیة في "،)٢٠٠٨(موسى،السویطي،محمد،مطر-٣٠

.دار وائل للنشر،عمان،"مجاالت القیاس والعرض واإلفصاح

.للنشروائلدار،عمانالثالثة،الطبعةالتسویق،صولأ،)٢٠٠٣(ئفارتوفیق،ناجي،معال،-٣١

:الرسائل الجامعیة
دراسة –أثر تطبیق محاسبة القیمة العادلة في استراتیجیة التدقیق ،)٢٠١٣(أبا زید، دعاء غسان،-١

.رسالة ماجستیر،كلیة االقتصاد ،جامعة دمشق میدانیة،

القیاس المحاسبي المستند إلى القیمة السوقیة العادلة وأھمیتھ " ، )٢٠٠٥(الزعبي، یامن خلیل، -٢

، جامعة الیرموك، رسالة "األردنیة المدرجة في بورصة عمانلشركات المساھمة الصناعیة 

.ماجستیر

فيالتغیراتضوءفيالعادلةالقیمةمفھومباستخداماإلفصاحأثر،)٢٠٠٨(أمینمعتزالسعید،-٣

دكتوراه،رسالةاألردنیة،التأمینشركاتفيالمالياإلبالغعلىالدولیةالمالياإلبالغمعاییر

.األردنالعلیا،للدراساتالعربیةعمانجامعةالعلیا،والمالیةاإلداریةالدراساتكلیة

أثر المعلومات المحاسبیة وغیر المحاسبیة في ترشید قرارات ،)٢٠١٢(،ھدى فرح،السمران-٤

،كلیة االقتصاد،دمشقجامعة ،المستثمر في أسواق المال بالتطبیق على سوق األسھم السعودي

.رسالة ماجستیر

المعلوماتعنلإلفصاحكأداةالمالیةالقوائمداللةمدى،)٢٠٠٥(زھدي،فایزوني،الشلت-٥

للمصارفالمنشورةالمالیةللقوائمتطبیقیةدراسةالمالیة،القوائملمستخدميالالزمةالضروریة

.رسالة ماجستیرالتجارة،كلیةبغزة،اإلسالمیةالجامعةالفلسطینیة،

العوامل المؤثرة على معدل عائد السھم السوقي دراسة ،)٢٠١٠(،إسماعیل جمیل،الصعیدي-٦

كلیة ،جامعة األزھر بغزة،تطبیقیة على الشركات المدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة

.رسالة ماجستیر،االقتصاد والعلوم اإلداریة

التوجھ الحدیث للفكر المحاسبي لمفھوم القیمة العادلة وأثره في ،)٢٠٠٥(الطرایرة، جمال،-٧

رسالة ،، جامعة عمان للدراسات العلیاك العاملة في األردناإلبالغ المالي للقوائم المالیة للبنو

.دكتوراه

تطبیقیةدراسةاالئتمان،منحقرارفىالتفاوضیةالعملیةإدارة،)٢٠١٠(سالم،،مرادالطالع-٨

.رسالة ماجستیرالتجارة،كلیةبغزة،اإلسالمیةالجامعةغزة،قطاعفىالتجاریةالمصارفعلى
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التحول في القیاس المحاسبي في ظل معاییر المحاسبة الدولیة " ،)٢٠١٠(،منال علي،العبد هللا-٩

،قتصادكلیة اال،جامعة حلب" إلعداد التقاریر المالیة من التكلفة التاریخیة إلى التكلفة الجاریة

.رسالة ماجستیر

أثر مستوى اإلفصاح المحاسبي في البیانات المالیة "،)٢٠١٠(،معتز برھان جمیل،العكر-١٠

رسالة ،كلیة األعمال،جامعة الشرق األوسط،"المنشورة في القطاع المصرفي األردني

.ماجستیر

،جامعة تشرین،التحلیل االئتماني ودوره في ترشید عملیات اإلقراض،)٢٠٠٧(،إیمان،انجرو-١١

.رسالة ماجستیر

دور المعلومات المحاسبیة في التنبؤ بالفشل المالي ،)٢٠٠٨(،كندة محمد نوري،خیاطة-١٢

،جامعة حلب،دراسة تطبیقیة على عینة من الشركات السوریة:للشركات خالل فترات التضخم

.رسالة دكتوراه

جامعة دمشق " مدى تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في سوریة "،)٢٠٠٧(، دینا موفق،دھبي-١٣

.رسالة ماجستیر،كلیة االقتصاد ،

مشكالت المحاسبة عن اإلھالك في ظروف تغیر األسعار ،)٢٠٠١(،سلیطین، سھام حسن-١٤

.ر ، كلیة االقتصاد، جامعة تشرین،رسالة ماجستی

منمجموعةألسھمتطبیقیةدراسةاألسھمعوائدعلىالتضخماثر،)٢٠١٠(،بلجبلیة،سمیة-١٥

وعلوماالقتصادیةالعلومكلیة،قسنطینةمنتوريجامعة،عمانبورصةفيالمسعرةالشركات

.ماجستیررسالة،التسییر

أسھمأسعارعلىاألرباحتوزیعاتعناإلعالناثر،)٢٠٠٦(،عليأسامةصباح،شراب-١٦

،غزة-االسالمیةالجامعة،"تطبیقیةدراسة"المالیةلألوراقفلسطینسوقفيالمدرجةالشركات

.ماجستیررسالة،التجارةكلیة

،جامعة حلب،تغیرات القوة الشرائیة وأثرھا على داللة القوائم المالیة،)١٩٩١(،عدنان،شماع-١٧

.رسالة ماجستیر

اتخاذ القرارات في ظل ظروف دور المعلومات المحاسبیة في ، )٢٠١٠(،إیناس،شیخ سلیمان-١٨

.رسالة ماجستیر،جامعة حلب،عدم التأكد بالتطبیق على إحدى شركات القطاع الخاص

أثر التضخم على استھالك الموجودات الثابتة مع دراسة تطبیقیة ،)١٩٩٨(،محمد صالح،طباخة-١٩

.رسالة ماجستیر،كلیة االقتصاد ،جامعة دمشق ،على صناعة السجاد في سوریة
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المحترم.............................................السید

یقوم الباحث بإعداد بحث علمي للحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة 
فيلألسعارالعامالمستوىارتفاعظلفيالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق: بعنوان

.)تطبیقیةدراسة(المالیةلألوراقدمشقسوقفيالمدرجةالشركات

إنني أضع هذا االستبیان بین أیدیكم أِمًال منكم إعطاءه االهتمام الكافي واإلجابة على 
، أسئلته بموضوعیة وتجرد، نظرًا ألهمیة آرائكم في إنجاز هذا البحث ودعم البحث العلمي

.علمًا أن إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث وستعامل بكامل السریة

ولكم جزیل الشكر والتقدیر
الباحث

عبد القادر بدرة
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بشدة
محایدموافق
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الواردة في معاییر المحاسبة القیمة العادلة تحقق نماذج ١

.ة التمثیل الصادق للمعلومات المحاسبیةیالدولیة  خاص

٢
الواردة في معاییر المحاسبة القیمة العادلة توفر نماذج 

الدولیة  معلومات محایدة وغیر متحیزة عن قیمة 

.األصول

الدوري لألصول بالقیمة العادلة ال یقلل من إعادة التقییم 3

قابلیة البیانات المالیة للمقارنة
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تعدد بدائل التقییم وفقاً للمداخل االقتصادیة المختلفة 

ال یقلل من اتساق المعلومات العادلة لقیاس القیمة 

.المحاسبیة
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.مستخدمي البیانات المالیة

6
د طرق القیاس للقیمة العادلة ال تعدد بدائل التقییم وتعقّ 

یحد من وضوح المعلومات المحاسبیة وامكانیة فھمھا 

.من قبل مستخدمي البیانات المالیة

من القدرة التنبؤیة لمتخذي القیمة العادلة تعزز نماذج 7

.القرارات

8
في استبدال الشركاتالقیمة العادلة تساعد نماذج 

.أصولھا االنتاجیة في نھایة عمرھا االقتصادي
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ذات داللة
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Abstract:

The objective of this paper is to present the diverse influences of rising general
price level on income measurement, financial position and the decisions of
users of the financial statements of the companies listed in Damascus Securities
Exchange.

To achieve the objectives of this study, we implemented The International
ended on 2013 of AVCO

Company which is listed in Damascus Securities Exchange, to find out the
effects of rising general price level on these statements. In addition, a
questionnaire relates to implement fair value models mentioned in the
international accounting standards, in the situation of rising general price level
were designed and distributed to a sample consists of auditors and accountants
who are employees in most of the companies listed in Damascus Securities
Exchange. We analysed this questionnaire using SPSS programme to reach
conclusions which support the study.

The results of this study showed that, there’s a significant effect of rising
general price level on the financial position in the financial statements prepared
according to historical cost approach. Apart from misstating income
measurement, and disclose it in the financial statements excessively, which
leads to diminish the material value of capital, and affect negatively the
company’s ability to maintain its productive power.
It also found that, adopting fair value models mentioned in the international
accounting standards, contribute in producing financial statements more
approximate to the reality, which enable companies to replace its assets,
maintain its productive power and measure production costs appropriately,
which helps various users of these statements in decision taking process.
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