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مدني بالقوة والصبر على مواصلة ھذا العمل وإتمامه.
الحمد  Aعز وجل الذي ّ

أقدم جزيل الشكر وعظيم التقدير واالمتنان إلى
أستاذي الدكتور فائز محمد شيخ بامزاحم
ّ
لتفضله باإلشراف على ھذا البحث من جھة  ،ومساعدتي بالمراجع والنصائح
الالزمة إلتمام ھذا العمل من جھة أخرى.
كما أقدم الشكر والتقدير لإلخوة االعزاء في جامعة األندلس  ،األخ أ.د احمد
محمد بالرقعان رئيس الجامعة ،والدكتور يحيى قطران عميد الدراسات العليا
وعميد العلوم اإلدارية .والى أعضاء لجنة المناقشة الدكتور أحمد عبد ﷲ
العمودي ‘ والدكتورة نبيلة سعيد العمودي .

-

والى كل األسـاتذة الذين قاموا بتحكيم االسـتبيان وتصحيحه وقدموا لي
مختلف المالحظات .
وأتوجه بالشكر الجزيل للعاملين بشركة الوادي للمقاوالت والخدمات الغازية
لما قدموه لي من بيانات ومعلومات أفادتني في دراستي .
وأقدم شكري الجزيل إلى كل من مد يد العون لي في سبيل إتمام ھذا البحث
وإخراجه في صورته النھائية .

ح


ھدفت الدراسة إلى محاولة اختيار طريقة مالئمة إلظھار آثار التغيرات في مستويات األسعار
على القوائم المالية التي تعدھا الوحدات االقتصادية في الجمھورية اليمنية  ،وذلك بتعديل األرقام
المحاسبية التي تشتمل عليھا ھذه القوائم طبقا للتغيرات في المستوى العام لألسعار  ،وذلك باستخدام
الرقم القياسي ألسعار الجملة ،ومن ثم المقارنة بين البيانات المعدة على أساس التكلفة التاريخية
والبيانات المعدلة لمعرفة اآلثار المترتبة على النتائج المالية عند أخذ آثار التغير في المستوى العام
لألسعار بعين االعتبار .
وقد أجريت الدراسة على شركة الوادي للمقاوالت والخدمات الغازية المحدودة  ،واعتمد
الباحث على المنھج الوصفي والمنھج التاريخي ومنھج دراسة الحالة الختبار فرضيات الدراسة وفق
بيانات الدراسة الميدانية.
وخلصت الدراسة إلى وجود فروق جوھرية بين األرقام المحاسبية للقوائم المالية التي تم
ّ
المعدلة بوحدة النقد الثابتة واألرقام المحاسبية
معالجتھا من آثار التضخم باستخدام التكلفة التاريخية
للقوائم المالية التقليدية المعدة على أساس التكلفة التاريخية وذلك إلى الحد الذي تعتبر فيه القوائم
المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية مضللة،وھو ما يظھر أھمية تعديل القوائم المالية
التاريخية للتخلص من آثار التضخم على القوائم المالية المنشورة من قبل الشركات المساھمة في
اليمن.
أوصت الدارسة بأنه علي القائمين بإعداد التقارير المالية اخذ اثر التضخم بعين االعتبار،
وضرورة تعديل بيانات التقارير المالية التاريخية للمنشات وفقا ً للتغيرات في المستوي العام لألسعار
إلعطاء معلومات صادقة وعادلة.

خ

Abstract
The objective of this study was to attempt to those an appropriate
method to show the impact of price changes on the financial statements
published by some Yemeni firms . accounting information was adjusted for
general price level changes using the whole sale price index produced by
the ministry of finance and National Economy. A Comparison was made
between historical cost accounting information and general price- level
adjusted data to show the impact of adjustment on the financial results.
The sample of the study consisted of AL- WADI for Contracting and
Gas Services CO. LTD. The Researcher Depended On The Descriptive
And Historical Methods , And The Case Study Method To Test Study
Hypothesis According To The Data Of The Field Of The Study.
This study concluded that there are substantial differences between the
accountant figures of the financial statements treated from the inflation
effects by using the modified historical cost adjusted unit fixed cash
accountant and numbers of the traditional financial statement prepared on
the historical cost basis to the extent that ,the financial statement based on
financial statement considered as misleading . Thus , this show the effect
of the inflation on the credibility and suitability of the financial information
published on the financial statements , and the importance of adjusting the
historical financial statements to get rid of these effects.
The study recommended that the existing financial reporting after
adjusting for inflation into account, the need to amend the historical
financial reports for facilities data according to changes in the general price
level to produce a true and fair information.
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الفصل األول
اإلطار المنھجي للبحث
 المقدمة . مشكلة البحث. أھداف البحث. أھمية البحث. فروض البحث. ميزة البحث عن الدراسات السابقة . -منھج البحث ومصادر جمع المعلومات.

1

المقدمة :
إن االرتفاع في المستوى العام لألسعار يؤدي إلى انخفاض القوه الشرائية للوحدة النقدية ،
ويطلق على ھذه الظاھرة بالتضخم ) ،(1وقد أصبحت ھذه الظاھرة سمة عالمية )،وان كان ھناك
اعتقاد )خاطئ( في الماضي على أن إمكانية التضخم في االقتصاد االشتراكي ھي جدا ضئيلة ()،(2
إذ أن لھا آثار اقتصادية واجتماعية سلبية  .وقد وصلت نسبة التضخم إلى رقم مزدوج أي يفوق الـ
 %9في العديد من الدول الصناعية المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية في أواخر السبعينات
وأوائل الثمانينات  ،وكذلك المملكة المتحدة ومعظم الدول الصناعية في المدة ذاتھا ) ،(3ولم تسلم
الدول النامية ومن بينھا اليمن من ھذه ظاھرة التضخم  ،فقد ارتفعت األسعار في اليمن بمعدالت
مرتفعة .
ولظاھرة التضخم آثار سلبية على مصداقية المعلومات المحاسبية  ،فالقوائم المالية حين تعد
وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما  ،التي من أھم مبادئھا مبدأ التكلفة التاريخية الذي
يقضي بأن األصول تظھر في القوائم المالية بالتكلفة التي دفعت في سبيل الحصول عليھا وال
تتغير ھذه القيمة حتى مع تغير أسعار ھذه األصول بعد اقتنائھا  .ويرتبط بھذا المبدأ المحاسبي
فرض مھم يسمى )فرض ثبات وحدة النقد( بمعنى أن المحاسب يفترض عند إعداده للقوائم المالية
)(4

أن وحدة النقد )التي ھي وحدة القياس في المحاسبة(

 ،لھا القوة الشرائية نفسھا في السنوات

المختلفة وھو الفرض الذي ال يتحقق في ظل االرتفاع المستمر في األسعار  .وباعتبار أن
المصداقية تعني )التعبير عن الحقيقة( فان المعلومات المحاسبية متمثلة في نتيجة العمليات
والمركز المالي للمشروع تفقد مصداقيتھا )من الناحية النظرية( في فترات التضخم لعدم إظھار
الربح الحقيقي الذي يتمثل في الربح القابل للتوزيع مع عدم اإلضرار بالقوة الشرائية والقدرة
التشغيلية واإلنتاجية لرأسمال المشروع  ،كما إن قائمة المركز المالي للمشروع تتضمن عناصر
مقاسه بوحدات نقدية ال تعبر عن الواقع االقتصادي الحقيقي لھا.
وقد تناول الفكر المحاسبي النظري والتجريبي ھذه الظاھرة بالتحليل والبحث القتراح الحلول
المناسبة لھا بداية من سلسلة المقاالت التي قام بھا األستاذ ھنري سويني ) Henary w.
 (Sweenyمنذ عام 1920م بالواليات المتحدة األمريكي حتى إصدار المعايير المحاسبية المھنية
التي وضعت أساسا جديدا لإلفصاح المحاسبي في ظل التغير العام في األسعار ،ومن أھمھا
المعيار األمريكي رقم  ،33وقد نادى بعض الكتاب مثل ) Edwards & Bell 1961, Revsine
) (1يوسف محمود جربوع )الربع الثاني  ، (1999أساس التكلفة التاريخية بين التأييد واالنتقادات الموجھة إليھا  ،المحاسب القKانوني العربKي ،نشKرة
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،العدد  .110األردن  ،ص .39
) (2ج قيلتشينسكي ) ،(1973علم االقتصاد االشتراكي  ،ترجمة محمد صقر ،د دار التقدم العربي بيروت  ،ص .160
) (3حسن الحاج محمد صدق ) ، (1999العودة إلى أسعار الصرف الثابتة  ،بحوث اقتصادية عربية  ،مجلة فصلية تصدرھا الجمعية العربية للبحوث
االقتصادية ،العدد  ، 16القاھرة  ،ص . 37-35
) (4عبد الرحمن إبراھيم الحميد ) ،(2009نظرية المحاسبة  ،جامعة الملك سعود  ،الرياض .88،
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 (1973بتعديل النموذج التقليدي للمحاسبة والمبني على أساس التكلفة التاريخية  ،واستبداله
بنموذج جديد مبني على التكلفة الجارية أو تكلفة اإلحالل أو نموذج مبني على التكلفة التاريخية
المعدلة بالمستوى العام لألسعار ) القوة الشرائية ( .
مشكلة البحث:
تتخذ المحاسبة من النقود وحدة للقياس و أساسا ً للتسجيل في السجالت المحاسبية بوصفھا
وسيلة للتبادل و مقياسا ً للقيم و يفترض أيضا ً أنھا ثابتة ال تتغير  .إالّ إن الوحدة النقدية ليست
مقياسا ً ثابتا ً و إنما ھي مقياسا ً متغيراً و قيمتھا تتمثل في قوتھا الشرائية التي تتغير من زمن إلى
آخر ألسباب عدة  ،و يمكن القول بصفة عامة أن األسعار ترتفع في حالة التضخم و تنخفض في
حالة االنكماش التي ھي حالة نادرة في أيامنا ھذه  ،مع مالحظة أن ارتفاع األسعار أو انخفاضھا
لن يكون واحداً على جميع السلع و الخدمات ألسباب عديدة تعانيھا االقتصاديات المتقدمة و النامية
حد سواء .
على ٍ
ويجب اإلشارة إلى أنه في ظروف التضخم و ارتفاع األسعار التي تسود االقتصاد العالمي مع
التقدم التقني السريع و المذھل ھذه األيام في مختلف المجاالت والسلع والخدمات تفقد القيم النقدية
المسجلة بالدفاتر بالتكلفة التاريخية كثيرا من مصداقيتھا حيث لم يعد النظام المحاسبي التقليدي
قادرا على أن يعطي و يقدم الخدمات المرجوة لمستخدمي القوائم المالية .
وتتمثل مشكلة البحث في التأثير السلبي لظاھرة التضخم في مصداقية المعلومات المحاسبية في
القوائم المالية  ،متمثلة في فائدة ھذه المعلومات لمتخذي القرارات )وفقا لما حدده اإلطار ألمفاھيمي
للمحاسبة( ،باإلضافة إلى عدم إظھار األرقام الظاھرة بالقوائم المالية للحقائق االقتصادية المرتبطة
بھذه األرقام  ،وعليه تتبلور مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية :
 .1ما أثر التضخم على صحة وداللة القوائم المالية المعدة والمنشورة ؟
 .2ما مدى تحقيق متطلبات مبدأ اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية ؟
 .3ھل التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم  ،يؤدي إلى تقديم قوائم مالية غير عادلة ؟
 .4ھل العمل بمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار يساعد في تقديم بيانات
أكثر دقة لمستخدمي القوائم المالية ؟
أھداف البحث :بھدف البحث بدرجة أساسية الى محاولة اختيار طريقة مالئمة إلظھار آثار
التغيرات في مستويات األسعار على القوائم المالية التي تعدھا الوحدات االقتصادية في الجمھورية
اليمنية وذلك من خالل اآلتي :
 التعرف على أثر التضخم حول مصداقية وعدالة القوائم المالية .-

تشجيع تطبيق محاسبة التضخم وذلك بتعديل األرقام المحاسبية التي تشتمل عليھا ھذه القوائم
طبقا للتغيرات في المستوى العام لألسعار  ،وذلك باستخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة.
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 تعريف مستخدمي القوائم المالية من غير المحاسبين والماليين أن المحاسبة تتماشى معمتطلباتھم من البيانات التي على أساسھا يتم اتخاذ قراراتھم )وبالذات في ظل التضخم(.

أھمية البحث:
تكمن أھمية البحث في أنه يسھم في حل أكثر المشكالت المحاسبية المعاصرة الناجمة عن
ظاھرة التضخم ،التي تؤثر تأثيرا مباشرا في القياس المحاسبي والتي تتفاقم بشكل كبير وواسع في
الجمھورية اليمنية  ،بسبب االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار وانخفاض القوه الشرائية
لل Vاليمني  ،ومن ھنا فان البحث سوف يحاول الوقوف على أبعاد ھذه الظاھرة ،وعلى آثارھا
االقتصادية في المشروعات  ،وفي القياس المحاسبي في تلك المشروعات ،وھو يسعى بالتالي إلى
المساھمة في حل مشكالت القياس المحاسبي الناجمة عن ھذه الظاھرة.
فرضيات البحث :من خالل أھداف ومشكلة البحث تم صياغة الفرضيات اآلتية :
 الفرضية األولى  :للتضخم أثر سلبي في بنود القوائم المالية المنشورة .
 الفرضية الثانية  :إن قصور عرض القوائم المالية وفقا ألساس التكلفة التاريخية في ظل
التضخم ال يتفق مع مفھوم اإلفصاح عن كافة المعلومات التي يتعين إعالم مستخدمي
القوائم المالية بھا والتي تساعدھم في اتخاذ قرارات سليمة .
 الفرضية الثالثة  :التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية عند عرض القوائم المالية في ظل التضخم
يؤدي إلى تقديم قوائم مالية غير عادلة .
 الفرضية الرابعة  :األخذ بمبدأ )التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار( عند عرض
القوائم المالية في ظل التضخم يساعد على تقديم قوائم مالية أكثر عدالة .
يتميز البحث عن الدراسات السابقة بما يلي-:
 .1إن ھذا البحث يعد أول بحث يتطرق لتأثير االرتفاع العام لألسعار على اإلفصاح المحاسبي في
القوائم المالية في شركة الوادي للمقاوالت والخدمات الغازية المحدودة .
 .2يبحث في كيفية تعامل الشركات التجارية مع مفاھيم القياس واإلفصاح عن آثار التضخم في
كشوفاتھا المالية .
منھج البحث ومصادر جمع المعلومات.
منھج البحث:
يعتمد الباحث في دراسته النظرية على المنھج االستقرائي ،حيث يقوم الباحث بدراسة ما أتيح
له من مصادر بحثية من كتب ودوريات وأبحاث وبيانات ثانوية منشوره حول موضوع البحث ،
ومدى عدالة القوائم المالية المنشورة في ظل التغير في المستوى العام لألسعار بوصفھا أحد
مجاالت البحث الحديثة في مجال الفكر المحاسبي المعاصر  .ويھدف البحث الميداني إلى اختبار
فروض البحث و مدى صحة ھذه الفروض من عدمھا .ويعتمد الباحث في دراسته التطبيقية على
أسلوب المنھج االستنباطي .
4

وسوف يتم االعتماد في إجراء التحليل اإلحصائي واختبارات الفروض على البرنامج اإلحصائي
 SPSSفي إجراء اختبارات الحكم على مدى إمكانية قبول الفروض السابق ذكرھا أو رفضھا .
مصادر جمع المعلومات:
اعتمد الباحث في جمع المعلومات الخاصة بالبحث على :
 .1مصادر أولية  :المقابالت الشخصية  ،االستبانة  ،والقوائم المالية.
 .2مصادر ثانوية  :الكتب ،المجالت  ،الدراسات السابقة .
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 تمھيد . المبحث األول  :مفھوم التضخم  ،أنواعه  ،أسبابه  ،آثاره ووسائلالحد منه.
 المبحث الثاني  :القوائم المالية وأسس إعدادھا . المبحث الثالث :اآلثار المحاسبية للتضخم على اإلفصاح المحاسبيفي القوائم المالية وطرق عالجھا.
 -المبحث الرابع  :الدراسات السابقة.
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تمھيد  ) :عن مشكلة التغير في األسعار(
مفھوم التغير في األسعار ال يعني زيادة األسعار فحسب ،بل يقصد بھا التغير في األسعار
بشكل عام سواء في حالة انخفاض أم االرتفاع لألسعار ،فعملية انخفاض األسعار تعكس ظاھرة
االنكماش االقتصادي ،والتي تعبر عن االنخفاض المتواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة
جوانب اقتصاد الدولة ،وھو عكس التضخم المالي ,وأسوء منه من ناحية النتائج واآلثار ،إال أنه
نادر الحدوث .وغالبا ما يحدث االنكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد أو ركود ،مما يؤدي
إلى تراجع مؤقت ألوجه النشاط االقتصادي .أما السبب الرئيسي لحدوث االنكماش فھو قلة الطلب
على السلع والخدمات وذلك إما بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستھلكين ،أو تدني السيولة النقدية
المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول ،وقد يحدث
االنكماش المالي بسبب المنافسة الحادة بين المصنعين ومنتجي السلع والخدمات سعيا ً منھم لزيادة
مبيعات منتجاتھم بتخفيض أسعارھا).(1
أما عملية زيادة األسعار فغالبا ما تعكس ظاھرة التضخم االقتصادي في البلد المعين .والواقع
االقتصادي سواء في الدول المتقدمة أم الدول النامية على حد سواء اتسم باالرتفاع المستمر
لألسعار ،ولخطر ھذه المشكلة نالت أھمية بالغة وخاصة في دراسات المشـاكل االقتصادية
المعاصرة  ،دون ظاھرة االنكماش .وان كان مصطلح كل الظاھرتين يشير إلى ما يحدث في
الجانب النقدي من االقتصاد .فالنقود ھي التي يصيبھا االنكماش أو التضخم بالنسبة للجانب الحقيقي
من االقتصاد أي السلع والخدمات.
لقد ارتبطت أسباب ظاھرة التضخم بعوامل عديدة مما يؤدى إلى تغير قيمة العملة وحصول
ارتفاعات في أسعار السلع و الخدمات المختلفة التي يصاحبھا آثار في المستوى االقتصادي
واالجتماعي .لذلك فالضرر الناجم عن التضخم يصيب األفراد مثلما يصيب الشركات ،وخصوصا
فيما يتعلق بانخفاض القوة الشرائية لرأس المال والفوائد بالنسبة للمدخرين والمستثمرين ،كذلك
يضلل التضخم بالكامل إدارات الشركات من خالل إيقاعھا في أوھام تحقيق األرباح وفي الحقيقة
ال تمثل إال أرباحا أسمية،األمر الذي يؤدي إلى تطبيق القوانين الضريبية على مكاسب وھمية.
ونتيجة آلثار التضخم على مستوى االقتصاد الوطني دفع المھتمين باالقتصاد إلى دراسة ھذه
الظاھرة و تحديد مفھومھا لمعرفة متى يمكن القول بأن ھناك فجوة تضخمية تستدعي معالجتھا و
السعي إلى البحث عن السبل الكفيلة التي تمكن من قياس معدالتھا وكذلك محاولة إيجاد حلول تحد
من تطورھا و تقلل من آثارھا  ،حيث ردت أسباب ظھور التضخم إلى عدة عوامل اختلفت ھذه
العوامل باختالف تفسيرات االقتصاديين لھا ،وإن تعددت األسباب فإنه في األخير ھناك فجوة
تضخمية يجب الحد منھا  ،مما استدعى إلى وضع األدوات الكفيلة بكبح جماحه و القضاء عليه.
) (1حسين العمر  ،(1986)،تأثير عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في االقتصاد الكويتي – مجلة جامعة الملك سعود– 1416ھـ،.ص .73
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المبحث األول
مفھوم التضخم  ،أنواعه  ،أسبابه  ،آثاره ووسائل الحد منه
• تمھيد:
• المطلب األول :مفھوم التضخم وأنواعه وطرق قياسه .
• المطلب الثاني :أسباب التضخم والنظريات المفسرة له .
• المطلب الثالث :أآلثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم ووسائل الحد
منه .
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المبحث األول
مفھوم التضخم  ،أنواعه  ،أسبابه  ،آثاره ووسائل الحد منه
تمھيد:
إذا رجعنا إلى التاريخ االقتصادي نجد أن أصل كلمة ) ( Inflationالتينية و المقصود بھا
) ( Influreو التي تعني المبالغة ) .(1ورغم أن مصطلح التضخم االقتصادي كان متداوال في كثير
من األحيان إال أن الواقع االقتصادي أثبت أن تعريف التضخم يحكمه ضوابط و أسس تتعدد عندھا
المفاھيم الخاصة بالتضخم طبقا لتعدد واختالف ھذه الضوابط واألسس و تعدد وجھات نظر
االقتصاديين حيال ھذه الضوابط و األسس في تعريف المقصود بالتضخم و إظھاره .فھناك من
يربط مفھوم التضخم باألسباب المنشئة له ،وھناك من يعرفه بناءا على خصائصه ومظاھره .
المطلب األول  :مفھوم التضخم وأنواعه وطرق قياسه :
 1-1مفھوم ظاھرة التضخم :
لم يتوصل علماء االقتصاد إلى يومنا ھذا إلى وضع تعريف لظاھرة التضخم يلقى قبوال عاما
نتيجة لالختالف الفكري و المذھبي بين المدارس ،و نظرا العتماد كل مفسر على أساس معين في
تفسيره ،إال أن المعنى المتداول بكثرة بين جل العلماء ھو أن التضخم عبارة عن :االرتفاع المستمر
في األسعار الناشئ عن زيادة الطلب الكلي الفعلي عن زيادة العرض الكلي ). (2
ويعرف االقتصادي األمريكي كاردنر أكلي  Gardner Ackleyالتضخم بأنه "االرتفاع
المستمر المحسوس في المستوى العام لألسعار" و استنادا إلى ھذا ال يعد تضخما الحالة التي ترتفع
فيھا األسعار بشكل قليل أو متقطع  ،و يضيف أكلي قائال أن ھذه الظاھرة تعبر عن حالة عدم
التوازن بين العرض الكلي و الطلب الكلي في االقتصاد ،ويجب تحليلھا وفقا لمعايير حركية وليس
) (3

لمعايير ساكنه.

إضافة إلى تعريف التضخم بارتفاع األسعار يمكن كذلك أن يطلق مصطلح التضخم على
حاالت وظواھر أخرى من أھمھا :
 .1اإلفراط في إصدار النقود ،و ھو يشمل كل زيادة كبيرة في النقود المتداولة في األسواق مما
يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود ،يسمى ھذا بتضخم العملة.
 .2ارتفاع المداخيل النقدية لألفراد بشكل غير مألوف ،أو ارتفاع عنصر من عناصر الدخل النقدي
مثل األجور أو األرباح ،يدعى ھذا النوع بتضخم الدخل.

) (1مجموعة من االقتصاديين ) ، (1980الموسوعة االقتصادية  ،تعريب عادل عبد المھدي ،حسين الھموندي ،دار ابن خلدون للطباعة  ،بيروت .،ص.144

) ( 2غازي حسين عناية )  ، (1979التمويل بالضخم  ،دار الرشيد للنشر والتوزيع  ،الرياض  ،ط ، 1ص.29
) ( 3ضياء مجيد الموسوي) ،د ت( ،االقتصاد النقدي  :قواعد -أنظم -نظريات -سياسات -مؤسسات نقدية  ،مطبعة النخلة ،دار الفكر ،ص .215
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 .3ارتفاع تكاليف عناصر اإلنتاج ،وھو تضخم التكاليف.
و يمكن إرجاع ضوابط وأسس تعريف التضخم إلى نوعين من المعايير وھي :
أوال :التعريفات المبنية على األسباب المنشئة للتضخم.
ثانيا :التعريفات المبنية على خصائص ومظاھر التضخم.
أوال  :تعريف التضخم بناء على األسباب المنشئة له
يتم تعريف التضخم وفقا ألسبابه من خالل ثالثة اتجاھات وھي :
)أ( التعريفات المبنية على النظرية الكمية النقدية.
)ب( التعريفات المبنية على عاملي الدخل و اإلنفاق.
)ج( التعريفات المبنية على عاملي العرض و الطلب .
تعريف التضخم على أساس النظرية الكمية النقدية :

)أ(

انتھجت المدرسة النقدية في تفسيرھا للتضخم مذھبا نقديا ،حيث عد االقتصاديون الكالسيكيون
التضخم ظاھرة نقدية تعود أسبابھا إلى عوامل نقدية بحته ،فالتضخم النقدي وفق ھذه النظرية يعني
)كل زيادة في كمية النقود المتداولة تؤدي إلى زيادة في المستوى العام لألسعار(  ،ھذا التعريف
الخاص بالتضخم يقضي بأن الزيادة في إصدار النقود ھو سبب حدوث الظواھر التضخمية ،ومنه
ارتفاع المستوى العام لألسعار السائدة.

)(1

تعد ھذه النظرية من أولى النظريات التي حاولت تفسير تقلبات المستوى العام لألسعار ،ولقد
كان األمريكي إيرفنج فيشر أول من انتھج النظرية الكمية ودافع عنھا في بداية القرن العشرين
حيث نشر كتابا بعنوان )القدرة الشرائية للعملة( ،ولقد صاغ أفكار ھذه النظرية في معادلته
المعروفة بمعادلة التبادل ،التي تعمل على عوامل متعددة تشارك في تحديد المستوى العام
لألسعار.

)(2

كان أصحاب ھذه النظرية يؤيدون آراؤھم بحجج ومبررات اقتصادية،كارتفاع األسعار
واستفحال آثارھا الشديدة خاصة عقب انتھاء الحرب العالمية األولى ،ومع ما أصاب العمالت من
انخفاض في قيمتھا نتيجة ارتفاع األسعار ؛ فقد اضطرت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات للحد من
استفحال انتشار ھذه الظواھر التضخمية ،والحد من ارتفاع األسعار المستمر ،لتوفير التوازن في
اقتصادھا.
والتساؤل المطروح ھنا ھو متى يعد الفائض النقدي تضخما ؟ ألن التاريخ يذكر لنا حاالت

) (1غازي حسين عناية ،التمويل بالضخم  ،مرجع سابق  ،ص .23
) (2جان مارشال ) ،(1964االقتصاد السياسي  :النقد والتسليف،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية  ،باريس ،ترجمة ھشام متولي ‘ وآخرون  ،دار
اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر  ،ص .236
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عديدة لم تقترن فيھا تضخمات األسعار فيھا بالزيادات في كميات وسائل الدفع  ،وكذلك ال تعد كل
زيادة في وسائل الدفع تضخما  ،بل وعلى العكس من ذلك فقد تعد تلك الزيادة ضرورية عند زيادة
اإلنتاجية) ،(1ففي فترة األزمة العالمية الكبرى )1933 -1929م ( لم يظھر التضخم مع أنھا
عرضت كميات كبيرة من النقود للتداول من قبل الحكومات لتمويل مشاريعھا وإعادة بناء
اقتصادھا ،وھنا يبرز التساؤل حول صالحية ھذا المعيار في تعريف التضخم وتحليله .
)ب(

تعريف التضخم بناء على نظرية الدخل واإلنفاق :

يأخذ بعض االقتصاديين بنظرية الدخل و اإلنفاق معيارا لتحديد معنى التضخم  ،والتي يمكن
أن تعد سببا من أسباب نشوئھا؛ فتقضي ھذه النظرية في تحديدھا لمعنى التضخم " بأنه الزيادة في
معدل اإلنفاق والدخل" فازدياد اإلنفاق النقدي و من ثم الدخل النقدي يسبب ارتفاع األسعار وتضخمھا
على فرض بقاء كمية السلع الموجودة في حالة ثبات ،والفتراض صالحية ھذه النظرية معيارا
لتعريف التضخم ينبغي أن تكون الزيادة في اإلنفاق شاملة وعامة وبنسبة تفوق الزيادة في اإلنتاج.

وانتقادا لھذه النظرية فإنه ال يمكن وصف الرواج ،وازدياد الدخل النقدي في حالة االنتقال من
الكساد إلى الرخاء بأنه حالة تضخمية ! وكذلك يفترض ھذا األساس ارتفاع األسعار العامة كلھا
في المجتمع نتيجة ارتفاع الدخل النقدي ،ولكن قد يحدث أن ترتفع أسعار بعض السلع دون أخرى.
فكيف نفسر ھذا االرتفاع ؟
)ج( تعريف التضخم بناء على نظرية العرض والطلب :
ينتج التضخم وفق ھذه النظرية جراء حدوث خلل في التوازن بين العرض والطلب ،فھناك
من االقتصاديين من بنى تعريفه للتضخم على القوى التي تحكم ھذه العالقة  ،فعرفه بأنه )زيادة
الطلب على العرض زيادة تؤدي إلى ارتفاع األسعار( ،وليكن ھذا التحليل صحيحا يشترط أن يتم
ارتفاع األسعار بشكل فجائي وغير متوقع ،وكذلك يوجد من االقتصاديين من اشترط أن يكون
مستوى األسعار العام ھو المقصود باألسعار المرتفعة بحيث يشمل أسواق السلع وأسواق عوامل
اإلنتاج ،ومن المفكرين االقتصاديين الذين نادوا بھذه النظرية واعتبروھا أساسا صالحا لتحليل
أسباب التضخم ھم  :المفكر بيرو ،العالم ليرنر ،والعالم كينز.
ولكن لھذه النظرية انتقادات تتضح فيما يلي:
 متى يكون ھناك فائض إيجابي في الطلب ؟ ومتى يكون الفائض سلبيا ؟ وھل يشمل ذلك جميع
الفوائض في األسواق حتى نحكم بوجود فائض في الطلب؟
 لم يحدد التعريف بدقة المقصود بارتفاع األسعار ،وھل ھو المستوى العام لألسعار في أسواق
عوامل اإلنتاج و أسواق السلع أو كالھما معا ؟
) (1غازي حسين عناية ،التمويل بالضخم  ،مرجع سابق  ،ص.25
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 في السوق الواحد قد ترتفع أسعار بعض السلع فيه دون أن ترتفع أسعار بقية السلع ،فھل نحكم
بوجود فائض تضخمي في الطلب أو في األسعار؟
ثانيا  :تعريف التضخم بناءا على خصائصه :
يبنى تعريف التضخم وفق ھذا األساس على الخصائص واآلثار الناتجة عنه وأھمھا ارتفاع
األسعار ،ومن االقتصاديين الذين اعتمدوا ھذا األساس ھم :مارشال ،روبنس  ،فالمان وغيرھم،
فيعرف روبنس التضخم  :بأنه ارتفاع غير منتظم لألسعار ،بينما يعرفه فالمان :بأنه حركة
االرتفاع العام لألسعار ،ويعرفه كلوزو ) : (1بأنه الحركات العامة الرتفاع األسعار الناشئة عن
العنصر النقدي كعامل محرك دافع.
لقد أصبح ھذا التعريف العام للتضخم سائدا ومتداوال بكثرة ،وذلك لسرعة مالحظته
وسھولتھا من قبل العامة ؛ وقد أرجع أصحاب ھذا المعيار ظھور التضخم في األسعار شرط دوام
ھذا االرتفاع واستمراره ،ولھذا ال يمكن تسمية االرتفاع المؤقت لألسعار بأنه ارتفاع تضخمي.
لكن يعاب على ھذه النظرية في تحليلھا للتضخم ما يأتي :
 بالنسبة الرتفاع األسعار متى يمكن وصفه مستمرا أو مؤقتا مما يدعو إلى البحث عن المدة
الالزمة لسريان ھذا االرتفاع ؟
 كذلك بالنسبة لمعدل االرتفاع ،متى يمكن اعتبار المعدل الذي تصل إليه األسعار في ارتفاعھا
بأنه معدل تضخمي؟

)(2

 إضافة إلى ذلك ال يمكن التسليم بأن كل ارتفاع في األسعار يعد تضخما ،ألنه قد يحدث ارتفاع
في األسعار دون أن يكون ھناك تضخم ،مثال :إذا رافق زيادة األسعار ارتفاع في جودة
السلع و الخدمات في األسواق ،وبالتالي زيادة األسعار في ھذه الحالة رافقھا زيادة المنفعة
للمستھلك.
 تھمل مثل ھذه التعريفات السبب الذي أدى إلى االرتفاع العام في مستوى األسعار.
 يقتصر ھذا التعريف على آثار التضخم ،ألن الزيادة في المستوى العام لألسعار نتيجة من نتائج
التضخم).(3
ويرى الباحث بالرغم من تضارب التعاريف المقدمة حول ظاھرة التضخم ،إال أنھا أجمعت
في معظمھا على أنھا ظاھرة تعبر عن ارتفاع األسعار وانخفاض قيمة النقود بسبب زيادة الطلب
الذي يقابله انخفاض في العرض الكلي .كما حاولت النظريات االقتصادية تقديم تفسير حول ھذه
) (1كركاشه حسين ) ،(2012اثر التضخم على المحتوى اإلعالمي للقوائم المالية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ،
الجزائر ،ص .5
) (2غازي حسين عناية )،(2006التضخم المالي  ،مؤسسة شباب الجامعة  ،اإلسكندرية  ،ص23 – 15
) (3وضاح نجيب رجب ،(2011) ،التضخم والكساد :األسباب والحلول وفق مبادئ االقتصاد اإلسالمي  ،ط ،1دار النفائس  ،األردن  ،ص .22-21
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الظاھرة حيث فسرھا النقديون من خالل أسبابھا ،فتمحورت نظريتھم حول الجانب النقدي في حين
فسرته النظريات االقتصادية األخرى من خالل جملة من السياسات النقدية والمالية وبواسطة عدة
أساليب تھدف كلھا إلى التقليل من حجم الطلب الكلي وجعله مساويا للعرض.
أنواع التضخم :
لقد أدى تعدد التفسيرات التي أعطيت للتضخم إلى تعدد أنواعه ،فھناك من االقتصاديين من
يقسمون أنواعه حسب قوته ،وھناك من يقسمونه حسب تحكم الدولة فيه ،ومنھم من قسمه من حيث
المنشأ  ،وفيما يلي سنورد أھم المعايير التي صنفت من خالله أنواع التضخم:
-

حسب تحكم الدولة في جھاز األسعار.

-

حسب مدى حدة الضغط التضخمي .

-

حسب نوع القطاعات االقتصادية.

-

حسب مصادر وأسباب نشوء التضخم.

 : -1أنواع التضخم حسب تحكم الدولة في جھاز األسعار:
تتحدد بعض أنواع التضخم من خالل مدى تدخل الدولة للتحكم في تغيرات األسعار من
خالل مراقبتھا لتحركات األسعار والتأثير عليھا ،حيث يندرج تحت ھذا التصنيف نوعان من
االتجاھات التضخمية:
 1-1التضخم الطليق أو المكشوف:
يتصف ھذا النوع من التضخم بانطالق األسعار نحو االرتفاع وذلك دون تدخل الدولة للحد
من ھذه االرتفاعات أو التأثير فيھا ،فقد تتدخل عوامل أخرى في رفع مستويات األسعار ومنھا
األوضاع السائدة في بعض القطاعات االقتصادية ،وكذلك العوامل النفسية لألفراد من بائعين
ومشترين...وكذلك إما لزيادة الطلب على السلع والخدمات ،أو زيادة تكاليف اإلنتاج....الخ.
 2-1التضخم المكبوت أو المقيد :
ھذا التضخم ھو عكس سابقه ،حيث تتدخل السلطات الحكومية في ضبط التضخم بالتحكم في
سير حركات األثمان ،وھذا من خالل إجراءات تشريعية وضوابط إدارية تحدد المستويات العليا
لألسعار الواجب عدم تجاوزھا ،والھدف من تدخل الدولة ھو منع استمرار األسعار في االرتفاع
ومن ثم الحد من حركات االتجاھات التضخمية المتفشية ،و ليس ھدفھا القضاء على الظواھر
التضخمية ،ومن اإلجراءات التي يمكن أن تتخذھا الدولة في ذلك ھي تجميد األسعار والرقابة على
الصرف ....الخ

).(1

ففي بعض األحيان تكون الظروف االقتصادية والسياسية ھي المجبرة للدولة على وضع
إجراءات تحافظ بھا على األسعار ،فمثال في أوقات الحروب تلجأ الحكومة إلى إغالق أوجه

) (1غازي حسين عناية  ،التضخم المالي  ،مرجع سابق ،ص .57
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اإلنفاق وتعمد إلى التقنين بتطبيق نظام الحصص لألفراد كما حصل في بريطانيا خالل 1938
و 1950م
 2أنواع التضخم حسب مدى حدته  :يمكن تقسيم التضخم من حيث حدته و درجة قوته إلى :
تضخم جامح و تضخم زاحف.
 1-2التضخم الجامح:
ھو أخطر أنواع التضخم ‘ وفيه ترتفع األسعار بمعدل كبير جدا بحيث تنخفض قيمة النقود إلى
درجة تصبح معھا زھيدة جدا  ،وفي المراحل األخيرة من ھذا النوع من التضخم تنخفض قيمة
النقود بسرعة كبيرة من يوم إلى أخر حتى تصبح عديمة القيمة ،مما قد يؤدي إلى انھيار النظام
النقدي وبالتالي تنھار معه قيمة الوحدة النقدية بعد فقدان الثقة فيھا ،وھي حاالت اقترنت بالحروب
والھزائم والثورات وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي) .(1وأفضل وسيلة لعالج
ھذه الظاھرة ھي التخلص من ھذه النقود المتداولة بإلغائھا واستبدالھا بعملة جديدة

) (2

 ،أشھر ھذه

األنواع ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى  ، 1924إذ ارتفع مستوى األسعار ألف
بليون مرة ) أي تريليون مرة( حيث بلغ معدل التضخم حوالي  % 29.500شھريا وترتب على ذلك
تراجع المارك األلماني بشكل كبير بحيث بلغ معدل الصرف  2تريليون مارك لكل دوالر).(3
 2-2التضخم الزاحف أو التدريجي :
يقصد به ذلك التضخم الذي يكون فيه ارتفاع بطيء لألسعار بمعدل أقل من ارتفاع التضخم
الجامح ،يكون في حدود  %2سنويا ،حيث تكون آثاره أقل خطورة على االقتصاد الوطني فيسھل
على السلطات الحكومية عالجه والحد من آثاره (4)،ويكون ھذا النوع من التضخم ذا تأثير ضعيف
على المستھلكين في البداية  ،ومع مرور الزمن تتراكم معدالت التضخم خالل سنوات يبدأ
المستھلكون يشعرون بثقله ،وفي ھذه الحالة يحاول أصحاب الدخل المحدود مقاومة التضخم
الزاحف بأساليب مختلفة من أھمھا األسلوب النقابي ،بحيث يطالبون برفع األجور لتعويض
االرتفاع في تكاليف المعيشة (5).و بذلك ترتفع تكاليف اإلنتاج ثم ترتفع األسعار مرة ثانية نتيجة
الرتفاع تكاليف اإلنتاج ،ھذا يسمى بالدورة الخبيثة للتضخم.

) (1إسماعيل محمد ھاشم  ،(1976)،مذكرات في النقود والبنوك  ،دار النھضة العربية للطباعة  ،بيروت  ،ص .201
) (2سعيد ھتھات ) ، (2006دراسة اقتصادية و قياسية لظاھرة التضخم في الجزائر ،رسالة ماجيستر في العلوم االقتصادية غير منشورة ،جامعة
قاصدي مرباح ورقلة ،ص .-36
) (3إسماعيل محمد ھاشم  ،مرجع سابق  ،ص.201
) (4غازي حسين عناية ،التضخم المالي  ،مرجع سابق ،ص ..62
) (5محمد سعيد النابلسي ،مقال حول التضخم ،
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=930&m
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الشكل رقم ) (1تمثيل الدورة الخبيثة للتضخم
ارتفاع األسعار

زيادة األجور

ارتفاع تكاليف اإلنتاج

الدورة الخبيثة للتضخم

ارتفاع تكاليف اإلنتاج
المصدر

زيادة األجور

ارتفاع األسعار

).(1

 3أنواع التضخم حسب نوع القطاعات االقتصادية:
تتنوع االتجاھات التضخمية بتنوع القطاعات االقتصادية الموجودة ،فالتضخم الذي يتفشى
في سوق السلع يختلف عنه في سوق عوامل اإلنتاج).(2
 1-3التضخم في أسواق السلع  :يصنف االقتصادي كينز التضخم في أسواق السلع إلى صنفين
وھما :
-

التضخم السلعي  :وھو التضخم الذي يحصل في قطاع صناعات االستھالك حيث يعبر عن
زيادة نفقة إنتاج سلع االستثمار عن االدخار.

-

التضخم الرأسمالي :ھو ذلك التضخم الذي يحصل في قطاع صناعات االستثمار ،حيث يعبر
عن زيادة قيمة سلع االستثمار على نفقة إنتاجھا ،وكنتيجة لتفشي ھذه االتجاھات التضخمية
فإن أرباحا كبيرة تتحقق في كال قطاعي االستھالك و االستثمار.

 2-3التضخم في سوق عوامل اإلنتاج :بھذا التصنيف يفرق كينز أيضا بين نوعين من التضخم :
-

التضخم الربحي :يحدث ھذا النوع من التضخم عندما تحدد أسعار المنتجات من طرف
المؤسسات خارج قوانين العرض و الطلب في األسواق ،حيث إن ارتفاع ھامش الربح
يمكن أن يحدث خارج كل ارتفاع في الطلب أو ارتفاع في األجور.

 -التضخم الداخلي :يحصل نتيجة ارتفاع نفقات اإلنتاج ومنھا أجور العمال ،وقد ورد ھذا التقسيم

)  (1عقيل جاسم عبد [ ) ،(1999النقود و المصارف ،الطبعة الثانية  ،ص .193
) (2غازي حسين عناية  ،التضخم المالي ،مرجع سابق ،ص ص .61-60
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في تحليل كينز للتغيرات الحاصلة في مستويات األسعار ،فھو يقسم األسواق إلى أسواق
سلع االستھالك و أسواق سلع االستثمار ،إذ عندما تتعادل نفقة سلع االستثمار مع االدخار
فإن حالة من التوازن قد تحصل ،و في ھذه الحالة قد ينشأ التضخم في أسواق السلع،
وعندما تتعادل نفقة إنتاج سلع االستثمار مع قيمة ھذه السلع فإن التضخم في أسواق عوامل
اإلنتاج قد يحدث.
 4أنواع التضخم حسب مصادره و أسباب نشوءه  :كذلك يتنوع التضخم بحسب مصادره وأسباب
نشوءه إلى اآلتي:
 1-4التضخم االستثنائي:
وھو غير اعتيادي ينشأ نتيجة لظروف طبيعية مثل الفيضانات ،الزالزل ،أو انتشار األوبئة
واألمراض ،أو الحروب ...وغيرھا  ،فھذه الظروف وغيرھا قد تكون حافزا لظھور االتجاھات
التضخمية واستفحالھا.
 2-4تضخم الطلب :وينتج عن زيادة الطلب الكلي للسلع والخدمات عن العرض الكلي لھا ،بحيث
ينتج عن ھذا الخلل ارتفاع عام في األسعار ،ويحدث ھذا عند عدم قدرة الجھاز اإلنتاجي على تلبية
احتياجات الطلب الكلي ).(1
 3-4تضخم التكاليف:
ينشأ ھذا النوع من التضخم عندما يكون السبب في االرتفاع الحلزوني في األسعار ھو زيادة
التكاليف  ،وبصفة خاصة ارتفاع األجور ،والمقصود بزيادة التكاليف في ھذه الحالة  ،ھو زيادة
أثمان خدمات عوامل اإلنتاج بنسبة اكبر من إنتاجيتھم الحدية مما يؤدي إلى زيادة األسعار  ،إذ
سيعمل أرباب األعمال إلى نقل عبء الزيادة في التكاليف إلى المستھلك عن طريق رفع أسعار
منتجاتھم ،مما يحصل تضخم التكاليف).(2
 4-4التضخم المستورد :
يقصد به التضخم الذي ينساب إلى االقتصاد المحلي من الخارج  ،وقد عد مشكلة ناتجة عن
تقويم العملة بأقل من سعرھا الحقيقي في سوق الصرف  ،ويظھر في البلدان النامية التي تستورد
معظم السلع والخدمات من الخارج نتيجة ارتفاع األسعار في الدول المستوردة  .ويمكن حساب
نسبته كما يلي): (3
نسبة التضخم المستورد = )قيمة الواردات  /قيمة الناتج الوطني اإلجمالي(×التضخم العالمي .

) (1غازي حسين عناية  ،التضخم المالي ،مرجع سابق  ،ص .63
) (2إسماعيل محمد ھاشم  ،1976 ،مذكرات في النقود والبنوك  ،دار النھضة العربية للطباعة والنشر  ،بيروت  ،ص.200
) (3راضية رنان )،(2002أنظمة سعر الصرف في البلدان النامية ودورھا في مكافحة التضخم في ظل التحوالت المالية الدولية  ،مذكرة ماجستير
غير منشورة  ،جامعة الجزائر  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  ،ص.43
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المطلب الثاني  :أسباب التضخم والنظريات المفسرة له :
 -1أسباب نشوء التضخم :
يعد التضخم ظاھرة اقتصادية يمكن أن تتسبب في حدوثھا عدة عوامل ،فلقد ظھرت عدة آراء
مختلفة تفسر األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نشوء الضغوط التضخمية ،نجملھا فيما يلي:
 1-1ارتفاع الطلب الكلي:

) (1

تفسر أغلب النظريات الحديثة التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات ،أي
زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي ،حيث إن المنتج يتحدد سعره عند تعادل الطلب عليه مع
المعروض منه  ،فإذا حدث إفراط في الطلب لسبب ما مع بقاء العرض على حاله أو زاد بنسبة
أقل ،يرتفع سعر ھذا المنتج  ،و من ھذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في
سوق سلعة معينة ،يمكن تعميمھا على مجموعة أسواق السلع و الخدمات ،إذ إن اإلفراط في
الطلب على جميع السلع و الخدمات أو الجزء األكبر منھا يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام
لألسعار .ويحدث ھذا االختالل نتيجة زيادة الكتلة النقدية المتداولة ،من خالل إصدار وطبع النقود
من طرف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة ،أو يحدث كذلك نتيجة قيام
الحكومة بزيادة اإلنفاق لتقوية الطلب و النمو االقتصادي اإلجمالي بصورة مؤقتة ،ورغم ذلك فإنه
لو تجاوزت ھذه الزيادة في الطلب القدرة اإلنتاجية لالقتصاد النعكس ذلك في ضغط على الموارد
يتسبب في حدوث التضخم  (2).و يمكن أن يحدث تضخم الطلب أيضا نتيجة توسع البنوك التجارية
في العمليات االئتمانية.
 2-1انخفاض العرض الكلي:
كما أن الرتفاع الطلب الكلي أثرا في اختالل التوازن بين العرض والطلب ،فإنه كذلك يمكن أن
يحدث ھذا االختالل نتيجة انخفاض العرض الكلي ،و العوامل التي تتسبب في ذلك يمكن إجمالھا
فيما يأتي): (3
)أ( تحقق االستخدام الكامل  :قد يصل االقتصاد إلى مرحلة التشغيل التام لجميع العناصر اإلنتاجية
بحيث يعجز الجھاز اإلنتاجي عن كفاية متطلبات الطلب الكلي المرتفع.
)ب( عدم كفاية الجھاز اإلنتاجي :قد يتصف الجھاز اإلنتاجي بعدم المرونة ،وعدم القدرة على تزويد
السوق بالمنتجات الضرورية ذات الطلب المرتفع ،يمكن أن يعود سبب ذلك إلى نقص الفن
اإلنتاجي أو أن األساليب المتبعة في اإلنتاج قديمة ال تفي بمتطلبات السوق الحديث.
)ت( نقص في عناصر اإلنتاج  :كالعمال و الموظفين المختصين و المواد األولية ...الخ .
) (1سعيد ھتھات ) ،(2006دراسة اقتصادية و قياسية لظاھرة التضخم في الجزائر ،رسالة ماجيستر في العلوم االقتصادية غير منشورة ،جامعة
قاصدي مرباح -ورقلة ،ص .32
) (2سيدا أوتر)مارس  ، ( 2010ما ھو التضخم ؟  ،مجلة التمويل والتنمية  ،صندوق النقد العربي ،العدد ،ص .45
) (4غازي حسين عناية ،التضخم المالي مرجع سابق ،ص .116
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 3-1ارتفاع التكاليف اإلنتاجية:
قد يحدث ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة الرتفاع التكاليف اإلنتاجية ،والمقصود بزيادة
تكاليف اإلنتاج ھو زيادة أسعار خدمات عوامل اإلنتاج بنسبة تفوق اإلنتاج الحدي لھا ،ألن كل
زيادة في تكاليف عوامل اإلنتاج مع ثبات إنتاجيتھا يؤدي إلى زيادة التكلفة الوحدوية لإلنتاج ،و
بالتالي ارتفاع سعر البيع ،وفي حالة ما إذا كان من غير الممكن رفع سعر البيع فإن أرباح
أصحاب المؤسسات سوف تنخفض).(1
 4-1استيراد معظم السلع والخدمات من الخارج :
يظھر ھذا السبب في االقتصاديات الصغيرة و المفتوحة على االقتصاديات األخرى التي
تستورد معظم احتياجاتھا من السلع والخدمات من الخارج ،و يظھر ھذا نتيجة االرتفاع المستمر
والمتسارع في أسعار السلع و الخدمات النھائية المستوردة من الخارج كالمالبس و األحذية
...الخ ،مما ينعكس على ارتفاع أسعار بيعھا في األسواق المحلية و يسبب كذلك في تضخم
التكاليف

).(2

5-1

أسباب أخرى:

)أ( إن الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث االستثنائية بصفة عامة ،يمكن أن تكون سببا لظھور
الضغوط التضخمية ،حيث تؤثر ھذه الكوارث على اقتصاد البلد إذ يؤدي إلى ضعف
اإلنتاج وقلة العرض وبالتالي حدوث تزايد في نسبة التضخم ،ومما ال شك فيه أن مثل ھذه
الصدمات قد تزيد من المشكالت القائمة بالنسبة لالقتصاد العام ،مثل عجز الميزانية  ،و
أعباء الدين الخارجي ،اضطراب سير العملة ...الخ ).(3
فعند نشوب الحروب مثال يتزايد اإلنفاق إلى حد كبير جدا ويتعطل اإلنتاج أحيانا مما يؤدي
إلى حدوث التضخم  ،حيث انعكس تأثير الحرب والحصار باليمن على قيمة العملة المحلية
مما يضر بالقدرة الشرائية للمستھلكين  ،حيث أصبح الدوالر الواحد يشترى مقابل 400
 ،Vبعدما كان السعر في حدود  V 215بداية العام 2015م  ،وھو ما يشكل ھبوطا
لقيمة ال Vاليمني بنسبة %86

).(4

)ب( تجعل الفائدة الربوية البنوك ال تحتفظ بكامل الودائع بل بالجزء الصغير منھا ،وبالتالي تصدر
نقود الودائع بأضعاف مضاعفة مما يؤدي إلى زيادة العرض النقدي ،وبالتالي يؤدي إلى
التضخم النقدي ،وزيادة االعتماد على القروض كحل للحد من الفجوة بين الدخل والطلب
) (1سيعد ھتھات  ،مرجع سابق ،ص .35
) (2سعيد ھتھات ،المرجع السابق الذكر ،ص.38
) (4وضاح نجيب رجب ،مرجع سابق  ،ص .43
) ( 4أسواق الصرافة المحلية ،أبريل .2017
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الكلي يرفع معدالت التضخم ،كما أن المقرض يفرض على المقترض شروطا قاسية
وبالتالي فإن المقترض يرفع من أسعار منتجاته ليقوم بتعويض ما فرضه عليه المقرض،
فقد كان االقتصادي كينز يود إلغاء عائد إقراض رأس المال ،ويرى أن معدل االستثمار
يزداد إذا كان سعر الفائدة منخفضا ،وأن من صالح المجتمع أن ينخفض سعر الفائدة بحيث
يتماشى مع معدل الكفاية الحدية لرأس المال ويستثمر حتى يتحقق التوظف الكامل.
 2التحليل الفكري للتضخم:
تختلف النظريات في تفسيرھا لمصادر القوى التضخمية الدافعة إلى االرتفاع المتواصل
لألسعار  ،فنجد كل نظرية ترتكز على مصدر و تعتبره أساسيا في خلق ھذه القوى التضخمية و
للتعرف أكثر على المصادر المختلفة للتضخم سوف نتعرض بإيجاز إلى النظريات المتنافسة في
تفسيرھا لظاھرة التضخم فيما بلي:
 1-2النظرية الكمية كمفسر لتضخم :
لقد قامت النظرية الكمية النقدية بدورا رئيسيا في تفسير التقلبات في قيمة النقود ومن ثم في
تحديد ھذه القيمة و ذلك بوصفھا إحدى العوامل النقدية التي اعتمد عليھا الفكر الكالسيكي في تفسير
ھذه التغيرات و اآلثار الناتجة عنھا و تفسير الظواھر التضخمية وتحليلھا .
فالنظرية النقدية تقضي أن الزيادة في كمية النقد المتداول و الملقى في السوق ھي سبب ظھور
البوادر التضخمية  ،و بغض النظر عن مدى صحة ھذا االدعاء فانه مما الشك فيه أن التفسيرات
التي أحاطت بظاھرة التضخم على ھذا المفھوم الكمي النقدي قد سادت و تنوعت في كثير من
المؤلفات و المراجع االقتصادية للكثير من االقتصاديين  ،خاصة مع أزمة الكساد االقتصادي التي
مست االقتصاديات الرأسمالية من  1923إلى  1929وكذا ما حدث في ألمانيا سنة  . 1923ومن
الدعائم التي ارتكزت عليھا ھذه النظرية في تحليل الظواھر التضخمية و منھا االرتفاع في األسعار
نجد أن): (1
أ -التغيرات الطارئة على األسعار ترجع إلى التغيرات الحاصلة لكمية النقود و بالنسبة نفسھا.
ب -تناسب كمية النقود تناسبا طرديا مع األسعار أي إذا زادت الكمية النقدية المتداولة فان
األسعار السائدة سترتفع و العكس .
ج -تناسب الكمية عكسيا مع قيمة النقود التي تمثلھا أي أنه إذا زادت الكمية النقدية المتداولة
انخفضت القوة الشرائية للنقود التي تمثلھا .
د -تتناسب الكمية النقدية تناسبا طرديا مع الطلب على السلع و عكسيا مع السلع .
ھـ  -تفترض ھذه النظرية التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاج .
) (1حسين غازي عناية ،التمويل بالتضخم ،مرجع سابق ،ص .28-25
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و -تفترض ھذه النظرية أن ھناك ثالثة عوامل تؤثر في األسعار وھي  :كمية النقد  ،سرعة
التداول النقدي  ،و كمية المبادالت .
على أن كمية النقد و تغيراتھا ھي العامل الفعال و الرئيس في تغيرات األسعار ،أما سرعة
التداول النقدي و كمية المبادالت ھي عناصر ثابتة أي ليس لھا تأثير على حركات األسعار .
ولقد استعان المفكرون الكالسيكيون في شرحھم لنظرية الكمية النقدية و تبيان دورھا في
التأثير على حركات األسعار و تحليل ظواھر التضخم على معادلة المبادلة التي تنسب صياغتھا
إلى األستاذ )أ .فيشر( اذ قد رأى ھذا المفكر االقتصادي أن نظرية النقود  ،يمكن أن تكتسب مزيدا
من الوضوح إذا استخدمت معادلة التبادل ،حيث تتخذ المعادلة الشكل التالي :
MV
T

= MV = PT ⇒ P

حيت إن :

 : Mمتوسط كمية النقود خالل مدة معينة .
 : Vسرعة دوران النقود
 : Pالمستوى العام لألسعار .
 : Tحجم المعامالت .
وھذا يعني أن المستوى العام لألسعار يساوي كمية النقد المتداولة مضروبا في سرعة
تداولھا مقسوما على كمية التبادل من السلع و المنتجات  ،و لقد تطورت ھذه النظرية على يد
ألفريد مارشال و أعضاء مدرسة كامبرج و أخذت معادلة التبادل صيغة جديدة و ذلك بإحالل
فكرة الطلب على النقود  Kبدل سرعة دورانھا  ،وأيضا استخدام الناتج القومي الحقيقي  Yبدال
من  ،Tوعليه تصبح صيغة معادلة التبادل طبقا لمعادلة كامبرج كما يلي ): (1
M = KPY

حيث )  ( kيمثل الطلب على النقود معبرا عنه بنسبة األرصدة النقدية .
1
PT
==k⇒M
⇒ M = KPT
V
V

ولقد وجھت عدة انتقادات إلى نظرية الكمية بوصفھا مفسرا للتضخم و خاصة في صورتھا
التقليدية بعدما أثبتت الحوادث و الطوارئ االقتصادية عدم دقتھا في تفسير األزمات والمشاكل
االقتصادية ،وھذا لعدم سالمة الفروض نفسھا ومحدداتھا و التي قامت عليھا النظرية الكمية ومن
ھذه االنتقادات ): (2

) (1إسماعيل محمد ھاشم  ،مرجع سابق  ،ص126
) (2حسين غازي عناية ،التضخم المالي ،مرجع سابق  ،ص .32-31
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أ -إن القول بأن التغير في كمية النقود يؤدي إلى تغير مستوى األسعار السائدة و بالنسبة نفسھا
ليس صحيحا دائما حيث إنه قد ال يصاحب الزيادة في كمية النقود ارتفاعا في األسعار و
ھذا في حالة عدم زيادة الطلب على السلع نتيجة عوامل أخرى كالعوامل النفسية لألفراد
فقد يتجه ھؤالء إلى االكتناز بدال من زيادة إنفاقھم و ھو ما نادى به االقتصادي كينز  ،كما
أن األسعار قد تتغير و لكن ليس بالنسبة نفسھا.
ب -جوھر الخطأ في ھذه النظرية ھو افتراضھا بأن للنقود وظيفة واحدة ھي وسيط للمبادلة و
إھمال الوظائف األخرى .
ج -بالنسبة ألثر الكمية النقدية على قيمة النقود التي تمثلھا  ،فإنه ليس صحيحا أن قيمة النقود
تتناسب عكسيا وبنفس النسبة مع الكمية النقدية المتداولة  ،ذلك أن زيادة كمية النقود في
االقتصاد في حالة الرواج ال يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة و إنما يدعمھا .
د -تفترض ھذه النظرية أن العنصر الفعال للتأثير على األسعار ھو كمية النقود أما العناصر
األخرى فھي ثابتة و أن كل عنصر منھا يشكل وحدة قائمة بذاتھا مستقلة عن باقي
العناصر ،لكن في الواقع أن ھذه العوامل ليست ثابتة و ذلك لتدخل العوامل النفسية في
تحديدھا فقد يصاحب الزيادة في كمية النقود سرعة دورانھا نظرا لزيادة اإلنفاق على
السلع لالستفادة منھا بدال من االحتفاظ بنقود بدأت تفقد قيمتھا بسبب ارتفاع األسعار ،كما
أن ثبات حجم المبادالت يكون بافتراض التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاج و ھو ما ثبت عدم
صحته  ،فحجم المبادالت في تغير مستمر تبعا لتغير حجم اإلنتاج و التشغيل القائمين .
ھـ -تفترض ھذه النظرية أن األسعار ھي األثر التابع لكمية النقد و قد أثبتت الوقائع االقتصادية أن
األسعار قد تصبح عامال مؤثرا و كمية النقد ھي التابع و لكن ھذا ال يعني التسليم بھذا
األخير و إنما النتيجة السليمة تتمثل في عدم وجود عالقة ثابتة حقيقية بين تغيرات األسعار
وتغيرات كمية النقود المتداولة .
و -ھذه النظرية تتجاھل عنصر سعر الفائدة في حين أن أھمية التغيرات في كمية النقود تكمن في
تأثيرھا على سعر الفائدة .
إن نظرية الكمية رغم ما وجه إليھا من انتقادات يمكن أن تفسر االرتفاع التضخمي في
األسعار تحت ظروف معينة يتحقق فيھا قدر كبير من افتراضاتھا خاصة في البالد المتخلفة حيث
جمود جھازھا اإلنتاجي يقر بھا من افتراض الناتج القومي كما ال يمكن إنكار ما لھذه النظرية من
فضل في التنبيه إلى خطورة الدور الذي يلعبه اإلفراط النقدي في خلق الموجات التضخمية و ھو
دور لم تنكره نظريات التضخم الالحقة .
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 2-2النظرية الكينزية كمفسر للتضخم :
إن التضخم الحقيقي عند )جون كينز( " ھو ذلك الذي يؤدي إلى ارتفاع نفقات اإلنتاج واألسعار
دون أن تصاحبه زيادة في حجم اإلنتاج "

)(1

 ،ويمكن ان يطلق على نظريته التي احتواھا كتابه

الشھير "النظرية العامة في التوظيف و الفائدة والنقود " ،نظرية فائض الطلب فقد رفض كينز األفكار

األساسية للتحليل الكالسيكي في مجال النقود و سعر الفائدة و االدخار واالستثمار وقانون ساي ،
وقام باستخدام أدوات التحليل الجزئي في الطلب و العرض على المستوى الكلي أين يتحدد
المستوى التوازني لمستوى التوظيف و الدخل القومي الحقيقي بالطلب الكلي الفعال أي عند تقاطع
منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلي حيث الطلب الكلي الفعال يعني المستوى التوازني
)(2

لإلنفاق القومي

.

إن نظرية الدخل القومي الكينزية ھي نظرية خاصة بالفترة القصيرة و عليه فھي تقوم على
عدد من االفتراضات  ،نذكر منھا ثبات العوامل المحددة لموقع دالة العرض الكلي و من ثم التغير
في الطلب الكلي الناتج عن تغير عنصر أو آخر من عناصر اإلنفاق القومي و ليكن االستثمار مثال
يحدد التغير في مستوى التوظيف لعوامل اإلنتاج القابلة لتشغيل  ،و بالتالي الناتج أو الدخل
القومي ،و ھنا عند مستوى معين من التوظيف و الناتج القومي و المستوى العام لألسعار ينشأ
فائض طلب كلي و يميز كينز بين مرحلتان رئيسيتين لتغير األسعار.
 . 1-2-2مرحلة التشغيل الناقص:
يفترض كينزي أن االقتصاد الرأسمالي الصناعي يعاني تعطال في قسم من موارد اإلنتاجية
القابلة للتشغيل  ،وھنا عندما يزيد اإلنفاق الكلي و ليكن قيام الحكومة بزيادة إنفاقھا العام يؤدي إلى
زيادة الدخول النقدية و منه اإلنفاق على االستھالك و ھو ما يعرف بالمضاعف فعند مواجھة
مرونة كبيرة لعرض عوامل اإلنتاج القابلة للتشغيل تعكس الزيادات المتتالية في الدخول و اإلنفاق
نفسھا في زيادة اإلنتاج محدثة ارتفاع ضئيل في األسعار و مع استمرار زيادة اإلنفاق و اقتراب
االقتصاد القومي من مرحلة التوظيف الكامل فان الطلب ال يبقى يعبر عن نفسه في زيادة اإلنتاج
فقط بل تبدأ االتجاھات التضخمية في الظھور  ،و يطلق على ھذا النوع من التضخم ــ يظھر قبل
وصول االقتصاد للتوظيف الكامل ــ التضخم الجزئي  ،و ھو ال يثير المخاوف بل يعد حافزا
لزيادة حجم اإلنتاج في بعض الفروع .
 . 2-2-2مرحلة التشغيل الكامل :
في ھذه الحالة تصل الطاقة اإلنتاجية إلى أقصى حد في تشغيلھا بالتالي فان زيادة الطلب الكلي
ال ينجح في إحداث زيادة في اإلنتاج و منه العرض الكلي للسلع و الخدمات ،أي أن مرونة

) (1محمد حلمي مراد  ،وآخرون  )،د ت(  ،الموسوعة االشتراكية  ،مطبعة دار الكتب  ،بيروت  ،لبنان  ،ص .115
) ( 2غازي حسين عناية ،التمويل بالتضخم ،مرجع سابق ،ص 64-58
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العرض الكلي تساوي الصفر فزيادة الطلب الكلي تؤدي إلى خلق فائض في الطلب يعكس نفسه
انعكاسا كامال على األسعار  ،و ھذا االرتفاع لألسعار سوف يستمر في االرتفاع طالما وجد فائض
طلب يدفعھا إلى مشكلة بذلك قوى تضخمية  ،وھذه األخيرة يطلق عليھا كينز التضخم البحت .
لكن يرد على نظرية فائض الطلب الكينزية بوصفھا مفسر للتضخم أنھا تقوم على افتراضات
مستمدة من واقع اقتصاديات الدول الرأسمالية الصناعية المتغيرة بقطاع صناعي ضخم أسواق و
عالية الكفاءة وجھاز أثمان فعال  ،ومن ثم فھذا التحليل يعكس حال البالد المتقدمة عنه حال البالد
المتخلفة التي تعاني من قصور حجم طاقتھا اإلنتاجية وميول ناتجھا القومي إلى الثبات مما يجعل
نظرية الكمية أكثر تعبيرا عن واقعھا.
 3-2النظرية المعاصرة لكمية النقود :
المدرسة النقدية ترى في تفسيرھا للتضخم بأنه ظاھرة نقدية

)(1

 ،بوصفھا نتيجة للنمو غير

المتوازن بين كمية النقود وحجم اإلنتاج ،أي أن الزيادة في كمية النقود بنسبة أكبر من الزيادة في
حجم اإلنتاج يؤدي إلى ارتفاع األسعار ،ولقد رفض كذلك دور األجور والنفقة في تغير األسعار،
وال يؤيد وجود صلة بين معدل التضخم ومستوى البطالة على المدى الطويل ؛ فھذه النظرية تتمثل
في نظرية الطلب على النقود ،حيث أنھا تبحث في العالقة بين التغير في نصيب الوحدة المنتجة من
النقود والتغير في مستوى األسعار ،وذلك من خالل ما يطرأ للطلب على النقود من تغيرات .فقد
أشار فيردمان إلى الحاالت التالية لتأثيرات زيادة كمية النقود :

)أ(

من الممكن التصور أن أثر ھذه الزيادة تمتص بالكامل في انخفاض مصاحب لسرعة دوران
النقود دون أن يمارس تأثيرا على الدخل الوطني الحقيقي و األسعار.

)ب( يمكن أن تنعكس الزيادة في كمية النقود كليا في رفع مستوى العام لألسعار دون إحداث تأثير
في سرعة دوران النقود و الناتج الوطني و ھو موقف أنصار النظرية الكمية التقليدية.
)ت( و يمكن التصور بأن الزيادة في كمية النقود تمتصه زيادة في الطلب على السيولة واألثر
المتبقي ينعكس في تغير كل من األسعار والناتج الوطني ،ھذا كما وقع في الواليات
المتحدة األمريكية خالل فترة الحرب األھلية  1865حتى 1879م  ،حيث زاد الرصيد
النقدي خالل ھذه الفترة بـ  %10في حين ارتفع الدخل الوطني الحقيقي إلى الضعف
وانخفض الرقم القياسي ألسعار الجملة إلى النصف بالقياس إلى مستواه في بداية الفترة.
)ث( كذلك يمكن لتغير كمية النقود أن تتغير سرعة دورانھا في االتجاه نفسه  ،وينعكس ھذا في تغير
الناتج الوطني واألسعار بنسب متفاوتة

).(2

) (1غازي حسين عناية  ،التمويل بالتضخم  ،مرجع سابق ،ص .24
(2 ) Fried man" 1956 " The Quantity Theory of Money '' Chicago University Press" P,19,
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ويرى فريدمان بأن الطلب على النقود يتوقف على أذواق المستھلكين واألفضليات التي يرونھا
باإلضافة إلى دخل أو ثروة الفرد بوصفھا عنصرا أساسيا في الطلب على النقود.
إذن فالنظرية الكمية الحديثة تعد التضخم ما ھو إال نتيجة زيادة كمية النقود المتداولة بالنسبة
لكمية اإلنتاج ؛ مما يؤدي إلى ارتفاع نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود المتداولة ،مما يدفع
بالمستوى العام لألسعار نحو االرتفاع ،غير أنھا لم تفترض ثبات اإلنتاج وسرعة تداول النقود
عكس النظرية الكمية الكالسيكية

).(1

) (1احمد محمد صالح الجالل ) ،(2006دور السياسة النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية ) حالة الجمھورية اليمنية -1990
 ، (2003رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الجزائر ،ص .65
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المطلب الثالث
آال ثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم وطرق قياسه ووسائل الحد منه :
 1آال ثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم :
 1-1أآلثار االقتصادية للتضخم :
تؤدي ظاھرة التضخم إلى العديد من النتائج التي تؤثر سلبا على االقتصاد ،ويمكن
التعرض ألھم ھذه اآلثار فيما يأتي :
 1-1-1أثر التضخم على توزيع الدخل الوطني الحقيقي :
يتألف الدخل الوطني النقدي من مجموع عوائد عوامل اإلنتاج التي يحصل عليھا المشاركون
في العملية اإلنتاجية ،وھم  :العمل و له األجر ،رأس المال و يأخذ الفائدة ،األرض تأخذ الريع،
التنظيم و له الربح ،أما الدخل الوطني الحقيقي فھو مجموع كميات السلع والخدمات التي يستطيع
األفراد الحصول عليھا فعال بدخولھم النقدية

).(1

و يمكن التمييز بين الحاالت التالية للدخل الحقيقي أثناء وجود التضخم :
 .بقاء الدخل النقدي ثابتا مع استمرار ارتفاع األسعار ،في ھذه الحالة يتناقص الدخل الحقيقي
باستمرار.
 .ارتفاع الدخل النقدي بمعدل أقل من ارتفاع األسعار ،في ھذه الحالة يتعرض الدخل الحقيقي
للتناقص لكن بمعدل أقل مقارنة مع الحالة األولى.
 .ارتفاع الدخل النقدي بمعدل مساو لمعدل ارتفاع األسعار ،ھنا يبقى الدخل الحقيقي ثابتا.
 .ارتفاع الدخل النقدي بمعدل أكبر من معدل ارتفاع األسعار ،ھنا يزداد الدخل الحقيقي .ويعمل
التضخم كذلك على عشوائية توزيع الدخول فرديا و قوميا ،بشكل يبتعد فيه عن العدالة في
التوزيع ،إذ يؤدي إلى تضاؤل دخول العمال و الموظفين،ألن الدخول ثابتة ال تزداد بزيادة
األسعار ويمكن ترتفع بمعدالت متدنية ،غير قادرة على تخفيف حدة االرتفاع في األسعار

).(2

 : 2-1-1أثر التضخم في القوة الشرائية للنقود :
تؤدي االرتفاعات المستمرة في األسعار إلى فقدان النقود لجزء من قوتھا الشرائية مما ينعكس
في إضعاف ثقة األفراد بوحدة العملة الوطنية ،مما يؤدي باألفراد إلى إنفاق دخولھم على
االستھالك الحاضر و شراء السلع المعمرة و العقارات و العمالت الصعبة و يضعف االدخار و
بالتالي تفقد النقود وظيفتھا كمخزن للقيمة

).(3

) (1محمد زكي شافعي ) ،دت( ،مقدمة في النقود والبنوك  ،دار النھضة العربية  ،لبنان .102-92 ،
) (2مجموعة من االقتصاديين  ،الموسوعة االقتصادية  ،مرجع سابق.،ص.144
) (3حسين بن ھني )، (2002اقتصاديات النقود والبنوك  :األسس والمبادئ ،دار الكندي للنشر والتوزيع  ،األردن ،ص .171
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 : 3-1-1أثر التضخم على ميزان المدفوعات
يؤدي ارتفاع معدالت التضخم إلى التأثير سلبا على ميزان المدفوعات ،حيث يؤدي التضخم
إلى ارتفاع السلع المنتجة محليا األمر الذي يقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في األسواق
الدولية ،فيؤدي ھذا إلى انخفاض حجم الصادرات ،باإلضافة إلى ذلك يزيد الطلب على السلع
المستوردة النخفاض أسعارھا مقارنة بأسعار السلع المماثلة لھا المنتجة محليا ،وينجم عن الزيادة
في حجم الواردات مع انخفاض حجم الصادرات إلى تحقيق عجز في الميزان التجاري.
 : 4-1-1تأثير التضخم على توزيع الثروة
خالل فترات التضخم يعاد توزيع الثروات في المجتمع بشكل قد يكون عشوائيا ،فاألفراد
الذين انخفضت مداخيلھم الحقيقية نتيجة االرتفاع المستمر لألسعار قد يقومون بالتصرف في
ثرواتھم الحقيقية بالبيع ،وذلك للمحافظة على مستوى معين من االستھالك كانوا قد اعتادوا عليه
من قبل ،مثال ذلك أصحاب العقارات السكنية ،و مما يشجعھم أكثر على البيع ھو ارتفاع القيمة
النقدية لھذه األصول وبذلك تنتقل ملكية ھذه األصول الحقيقية من فئات تناقصت دخولھا الحقيقية
إلى فئات تزايدت مداخيلھا الحقيقية ) ..( 1و أما بالنسبة ألصحاب الثروات المالية فإنھم سيخسرون
جزءا من القيمة الحقيقية ألصولھم نتيجة ارتفاع األسعار و انخفاض القوة الشرائية لھذه األصول
أو الدخول ،فمثال يستفيد المقترضون من التضخم و يتضرر المقرضون ذلك ألن المقترض يسدد
القيمة االسمية نفسھا للقرض في المستقبل  ،و ھذه القيمة لن توفر للمقرض العدد نفسه من السلع
و الخدمات كما كانت في الماضي

).(2

 : 5-1-1أثر التضخم على ھيكل اإلنتاج:
يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس األموال إلى فروع النشاط االقتصادي التي ال تفيد
التنمية في مراحلھا األولى ،ألن ارتفاع مستويات األسعار و األجور و األرباح في القطاعات
اإلنتاجية المخصصة إلنتاج السلع االستھالكية أو التي تتمتع بطبيعة المضاربة ،سوف تتجه إليھا
رؤوس األموال على حساب األنشطة اإلنتاجية و االستثمارية التي ھي أساسية لتحقيق النمو
االقتصادي ،مما يترتب عن ھذا شلل الصناعات األساسية إذ أنھا تتحمل عبء ارتفاع األجور و
في الوقت نفسه ال تجد رؤوس األموال الكافية لتوسيع طاقتھا اإلنتاجية

).(3

يؤدي ھذا أيضا إلى حدوث ارتباك في تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة لتغير األسعار و عدم
القدرة على التحديد الدقيق لتكاليف تلك المشاريع ،وقد يؤدي ھذا إلى ظھور بعض الظواھر
السلبية في االقتصاد كارتفاع معدالت البطالة و سوء استخدام الموارد المالية من خالل توجيھھا

) (1سعيد ھتھات  ،مرجع سابق ،ص .45
) (2أكرم حداد ،مشھور ھذلول) ، (2008النقود و المصارف  :مدخل تحليلي و نظري ،ط ،2دار وائل للنشر ،األردن ،ص .207
) (3سعيد ھتھات  ،مرجع سابق ،ص .45
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نحو المشاريع األقل إنتاجية

).(1

 : 6 -1-1أثر التضخم على أسعار الفائدة:
تتخذ بعض اإلجراءات من أجل تشجيع المقرضين المتضررين من التضخم على تقديم
أموالھم إلى المؤسسات المالية ،من بينھا آلية تحديد سعر الفائدة بالنظر الى معدل التضخم
المتوقع ،وذلك من خالل إضافة ما يسمى عالوة التضخم إلى سعر الفائدة بھدف تعويض
الخسارة ،و يتم حسابھا حسب معادلة فيشر كما يلي
 : Rمعدل الفائدة الحقيقي.

(2):

R=I–F

 : Iمعدل الفائدة الكلي )االسمي(.

 : Fمعدل التضخم المتوقع

 2-1أآلثار االجتماعية للتضخم :
يتمثل األثر االجتماعي للتضخم من خالل عملية توزيع الدخول حيث يؤدي إلى إعادة توزيع
الدخول واجتذاب القوة الشرائية من جانب أصحاب الدخول القليلة والثابتة لصالح أصحاب الدخول
)(3

المرتفعة والمستثمرين ،وتتمثل أھم اآلثار االجتماعية فيما يأتي:
 : 1-2-1إعادة توزيع الدخل الحقيقي:

يتألف الدخل القومي النقدي من مجموع عوائد عناصر اإلنتاج التي يحصل عليھا المشاركون
في العملية اإلنتاجية  ،وذلك خالل فترة معينة من الزمن  ،أما الدخل القومي الحقيقي فيتألف من
مجموع السلع والخدمات التي يمكن فعال الحصول عليھا بھذه الدخول النقدية  ،ويمكن إيضاح آثار
التضخم على أصحاب الدخول بالشكل التالي:
)أ( أصحاب الدخول الثابتة  :يترتب على انخفاض القوة الشرائية للنقود تدھور المركز االقتصادي
لھذه الطائفة من أصحاب الدخول الثابتة )الدخول من المعاشات ،وفوائد مدخرات و إلخ(  ،وعليه تقل
مقدرة دخولھم على شراء السلع والخدمات على العموم وبالعكس عند ارتفاع القوة الشرائية للنقود).(4

)ب( أصحاب المرتبات  :إن ارتفاع األسعار يؤد ي إلى تناقص الدخول الحقيقية لھذه الفئة ،
ولكن عادة ما تحصل زيادات في المرتبات قد تؤدي إلى تخفيف آثار ارتفاع األسعار ،وبالمقابل
فإن الدخول الحقيقية ألصحاب المرتبات ترتفع في حال انخفاض مستوى األسعار ،وعادة ما
يصاحب االنخفاض السريع والحاد في األسعار في النظام الرأسمالي تدھور في النشاط
االقتصادي واإلنتاجي مما يعرض بعضا من أصحاب ھذه الدخول إلى فقدانھم لعملھم.

) (1أكرم حداد ،مشھور ھذلول ،مرجع سابق ،ص .208
) ( 2سعيد ھتھات  ،مرجع سابق ،ص .46
) (3مجدي محمود شھاب ،مرجع سبق ذكره ،ص82
) (4محمد زكي شافعي،مرجع سابق ،ص .92
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)ج ( أصحاب األجور  :ارتفاع األسعار المستمر يصاحبه عادة ارتفاع في الدخول النقدية لھذه
الفئة أما مدى توافق ھذه االرتفاعات فيتوقف على عوامل كثيرة كمقدرة النقابات على رفع معدالت
األجور بنسبة قريبة أو أكبرمن معدل ارتفاع األسعار )وان كان قد يحدث أحيانا بنتيجة ھذه الزيادة
في المستقبل تقلص في طلب األيدي العاملة وانتشار البطالة مما يعد ضررا بالعمال () ،(1ولكن
سريعان ما يتلو ھذه الزيادة في األجور ،ارتفاع األسعار مباشرة.
)د( أصحاب المشروعات  :أثناء التضخم تتزايد دخول ھذه الفئة عادة بمعدل يفوق معدل االرتفاع
في األسعار  ،فارتفاع األسعار يؤدي إلى زيادة اإليرادات النقدية اإلجمالية  ،وبما أن النفقات
النقدية ال ترتفع مباشرة بعد ارتفاع األسعار وإنما بعد فترة زمنية ،ولذا فاألرباح التي يحصل عليھا
أصحاب المشروعات سوف تزداد بنسبة أكبر وبشكل أسرع من زيادة النفقات.
وعليه التضخم يتسبب في إعادة توزيع الدخل الحقيقي نظرا الختالف معدالت الزيادة في
الدخول النقدية للفئات المختلفة داخل المجتمع  ،إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع األسعار ال يحصل في
جميع السلع والخدمات بوقت واحد وبنسبة واحدة

).(2

 :2-2-1إعادة توزيع الثروة:
إن التضخم يعمل على إعادة توزيع الثروة بصورة عشوائية ال تمت بصلة إلى الكفاءة في
النشاط اإلنتاجي و العدالة االجتماعية ،ذلك أن أصحاب األموال الذين زادت دخولھم الحقيقية
يصبحون أكثر قدرة من غيرھم على زيادة ثروتھم ،أما األفراد الذين تناقصت دخولھم الحقيقية
مثل أصحاب األراضي والعقارات فإنھم يسعون للمحافظة على مستوى معيشي معين ونمط
استھالكي ألفوه فيقومون ببيع جزء من ثرواتھم نتيجة ارتفاع قيمتھا النقدية  ،وبھذا تتحول ملكية
األصول الحقيقية من الفئات التي تناقص دخلھا الحقيقي إلى الفئات التي تزايد دخلھا الحقيقي.
 :3-2-1اضطراب العالقات االجتماعية:
يترتب من خالل ما ورد أعاله اضطراب العالقات االجتماعية وتعميق الصراع بين القوى
االجتماعية المختلفة  ،فتكثر اإلضرابات العمالية ويتعطل اإلنتاج وتزيد نسبة الطاقة غير المستغلة
في االقتصاد القومي ،وقد يتبع ذلك حدوث تفكك اجتماعي وبالتالي انھيار النظام االقتصادي.
 : 4-2-1عزوف أصحاب الكفاءات والمؤھالت العالية عن شغل الوظائف العامة في الدولة  :أو
الوظائف التي تتطلب شعورا خاصا بالمسؤولية مثل التعليم أو الخدمة في المستشفيات والمراكز
الصحية  ،وذلك نتيجة لتدھور الدخول الحقيقية وھذا بال شك من أخطر النتائج االجتماعية
االقتصادية التي تحدث على مدى األجل الطويل من جراء التضخم

).(1

) (1صادق مھدي السعيد )،(1967اقتصاد العمل االجتماعي،جامعة بغداد  ،مطبعة المعارف  ،بغداد  ،ص.75
) (2محمد زكي شافعي،مرجع سابق ،ص.2
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 -2طرق و أساليب قياس التضخم :
باعتراف جميع الخبراء ،فإنه ليس ھناك مقياس دقيق لقياس التضخم و ال توجد كذلك طريقة
موحدة لقياسه  ،إذ يمكن قياس التضخم من خالل ثالث طرق مختلفة و ھي:
 .1طريقة األرقام القياسية.
 .2طريقة الفجوات التضخمية.
 .3طريقة فائض المعروض النقدي.
أوال  :األرقام القياسية لألسعار :
الرقم القياسي  :ھو مؤشر أو قيمة تعبر عن المستوى العام للتغير في قيم ظاھرة معينة خالل
فترات أو أماكن معينة .وكما يستخدم لمقارنة التغير في ظاھرة واحدة يمكن أن يستخدم لمقارنة
التغيرات في المستوى العام لمجموعة من المتغيرات أو الظواھر المختلفة فيما بينھا ولكن مرتبطة
بشكل أو بآخر لتكون مجموعة متجانسة

).(2

الرقم القياسي لألسعار ھو أداة مالئمة لقياس تقلبات الرقم القياسي لألسعار ھو أداة مالئمة
لقياس تقلبات قيمة النقود  ،أي نستطيع بواسطتھا معرفة تقلبات قيمة النقود فارتفاع ھذا الرقم
وانخفاضه من سنة إلى أخرى يدل على انخفاض )أو ارتفاع ( قيمة النقود ،ويتم تركيب رقما
قياسيا لألسعار بتكوين رقم متوسط ألثمان مجموعة من ا لسلع و الخد مات في وقت معلوم،
ومتوسط األسعار النسبية لھذه المجموعة يعبر عن مستوى أسعار تلك المجموعة من السلع
والخدمات في ذلك الوقت وينسب إلى الرقم الذي حصلنا عليه رقم آخر حصلنا عليه بالطريقة
نفسھا في وقت آخر ،وبالطريقة ھذه يمكن معرفة التغير الذي لحق بالمستوى العام لألسعار خالل
فترة الدراسة ) ،(3وتتعدد األرقام القياسية لألسعار حسب أنواع السلع التي تدخل أسعارھا في
عملية الحساب كما يلي :
)أ( الرقم القياسي ألسعار الجملة  :يعتمد عند قياسه على أسعار الجملة ألھم المجموعات السلعية.
)ب( الرقم القياسي ألسعار التجزئة  :يعتمد عند قياسه على اختيار مجموعة السلع والخدمات
المستھلكة لعينة تمثل شرائح المجتمع.
)ج( الرقم القياسي الضمني  :يحتوى ھذا المؤشر على أسعار السلع والخدمات الموجودة في
االقتصاد القومي أي يتضمن كل من أسعار الجملة وأسعار التجزئة.

) (1حسين بن ھنى  ،مرجع سابق ، ،ص .163
) (2فاروق عبد العظيم أحمد وآخرون ) ،(1982مقدمة في طرق البحث اإلحصائي ،دار المطبوعات الجامعية  ،االسكندرية  ،ص.365
) ( 3خالد الدليمي ) ، (1998النقود و المصارف والنظرية النقدية ،دار األنيس للطباعة و النشر والتوزيع ،مصراته ،ليبيا  ،ص .34
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 2-1-2أنواع األرقام القياسية :
الرقم القياسي ھو رقم نسبي أو ملخص لعدة أرقام نسبية لقياس تغير ظاھرة بالنسبة إلى أساس
معين ) ، (1وممكن سرد أنواع األرقام القياسية على النحو التالي:
 1-2-1-2الرقم القياسي البسيط لألسعار :عبارة عن مجموع أسعار السلع سنة المقارنة )( Pn
:

مقسوما على مجموع أسعار السلع في سنة األساس )  (P0ويشار إليه بالصيغة التالية
Σ Pn
= Inp

× 100
Σ P0
 2-2-1-2الرقم القياسي المرجح:

من عيوب الرقم القياسي البسيط أن السلعة المرتفعة الثمن يكون أثرھا كبيرا على الرقم القياسي
البسيط إذ ال يأخذ ھذا الرقم باألھمية الحقيقية للسلعة )كمية السلعة ( ،و لتالفي ھذا النقص يتم
ترجيح األسعار بكميات كل سلعة  ،ويكون ھذا الترجيح إما بكميات سنة األساس فنحصل على الرقم
القياسي )السبير( وإما الترجيح بكميات سنة المقارنة فنحصل على الرقم القياسي )باش ( وذلك
وفق ما يلي:
مج )السعر في سنة المقارنة × الكمية في المقارنة (
الرقم القياسي باش

=

× 100
مج )السعر في سنة األساس × الكمية في المقارنة (
Σ Pn × Qn
= Inp

× 100
Σ P0 × Qn

مج )السعر في سنة المقارنة × الكمية في األساس (
الرقم القياسي السبير =

× 100
مج )السعر في سنة األساس × الكمية في األساس (
Σ Pn × Q0
= Inp

× 100
Σ P0 × Q0

ولكي نستطيع تركيب ھذه األرقام يجب أن يكون لدينا الكميات المختلفة من المؤشرات .
وللتغلب على التحيز في األرقام الذي تحدثه ھاتان الطريقتان نحو األعلى كما في السبير أو التحيز
) (1أحمد عبادة سرحان وآخرون ) د ت(،اإلحصاء،مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ،اإلسكندرية  ،ص.230
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نحو األسفل كما في باش يتم ترجيح األسعار بمجموع أو متوسط كميتي سنتي األساس والمقارنة
ويدعى الرقم القياسي المرجح بمجموع كميتين إسم )مارشال و أريجورت ( الذي يسمى الثابت
المرجح.
الرقم القياسي مارشال و أريجورت =

مج )السعر في سنة المقارنة × الكمية المعيارية (
× 100

مج )السعر في سنة األساس × الكمية المعيارية (
) Σ Pn ×( Q0 + Qn
= Inp

× 100
)Σ P0 × (Q0+ Qn

الرقم القياسي األمثل وھو عبارة عن الوسط الھندسي للرقمين القياسين باش والسبير ويطلق على
ھذا الرقم القياسي إسم فيشر.
طريقة فيشر  :تقوم على أساس الجمع بين طريقتي السبير وباش إذ يتم إيجاد الرقم القياسي عن
طريق الوسط الھندسي لرقمي السبير وباش ،حيث يتم الحصول على رقم تتوفر فيه جميع
الصفات المطلوبة في الرقم القياسي الصحيح لذلك يسمى ھذا الرقم بالرقم القياسي األمثل ) ،(1و
يعطي كما يلي:

الرقم القياسي لفيشر = م =

باإلضافة إلى ھذه األرقام القياسية ھناك أصناف أخرى مثل األرقام القياسية للبورصة وأشھر
ھذه المؤشرات المالية ھي داو جونز  ) Dow Jonesنيويورك(  ،وفاينناشال تايمز Financial
) Timesلندن( ،ونيكاي  ) Nikaeiطوكيو( .....،واألرقام القياسية لألجور والقدرة الشرائية
للعملة ......الخ).(2

) (1دالل القاضي وآخرون )، (2005اإلحصاء لإلداريين واالقتصاديين ،دار الجامد للنشر والتوزيع  ،األردن ،ص .239
) (2مختار محمد بلول ) ، (1988دليل المستثمر في األوراق المالية – األسھم والسندات ،جامعة الملك سعود  ،الرياض  ،ص.42
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وتجدر اإلشارة أن األرقام القياسية لألسعار ليست في الواقع مقاييس كاملة لقيمة النقود و إنما
ھي مقاييس نسبية تساعد على عمل مقارنات خاصة بالقوة الشرائية للنقود بين فترتين زمنيتين  ،و
عليه فان الطرق األخرى لقياس التضخم ھي طريقة الفجوات التضخمية

وطريقة فائض

المعروض النقدي .
ثانيا :طريقة الفجوات التضخمية :
تعتمد ھذه الطريقة على قياس الفجوات التضخمية ،وھي طريقة متأثرة بالتحليل الكينزي التي
تقيس الفروق بين حجم السلع و الخدمات المنتجة في االقتصاد و بين القوة الشرائية المتوفرة في
أيدي المستھلكين ،وھي عبارة عن الفرق بين الطلب الكلي النقدي )اإلنفاق الوطني المقدر
باألسعار الجارية( و الحجم الحقيقي للناتج الوطني  ،أي تقيس االختالل بين النمو في مخزون
النقود والنمو في الناتج الداخلي ،ومنه :
الفجوة التضخمية = الطلب الكلي النقدي – الدخل الوطني الحقيقي
الطلب الكلي )اإلنفاق الكلي( = اإلنفاق االستھالكي  +اإلنفاق االستثماري  +اإلنفاق الحكومي -
الواردات  +الصادرات.
ثالثا  :طريقة فائض المعروض النقدي :
ترتكز ھذه الطريقة على االتجاھات المعاصرة في النظرية الكمية للنقود ،بإدخال عنصر التغير
في حجم اإلنتاج ،و ھذه الطريقة يتبعھا صندوق النقد الدولي ،تعتمد على معيار فائض المعروض
النقدي في االقتصاد الوطني ،و ھو الفرق بين التغير في عرض النقود )السيولة( والتغير في الطلب
على النقود ،أي حجم ما يرغب األفراد االحتفاظ به في شكل نقود و ذلك خالل فترة زمنية معينة،
حيث يمكن حساب الفجوة التضخمية كما يلي:

 : Fالفجوة التضخمية ،

،: ΔMالتغير في عرض النقود  : Y ،الناتج الوطني اإلجمالي

 : ΔYالتغير في الناتج الوطني اإلجمالي ،




:الطلب على النقود ) مقلوب سرعة التداول الداخلية

للنقود().(1
تنعدم ھذه الفجوة ليحدث االستقرار النقدي ،وھذا عندما يكون تناسب بين الزيادة في األرصدة
النقدية الجديدة والزيادة في الناتج الداخلي الخام باألسعار الحقيقية.(2).

) (1تيجاني بالرقي  ،مرجع سابق ،ص .217 -216
) (2سعيد ھتھات ،مرجع سابق ،ص. 23
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 -3وسائل الحد من التضخم :
يمكن عالج التضخم باالعتماد على أدوات السياسة النقدية من جھة و السياسة المالية من جھة
أخرى .ويمكن إيجاز ھذه اإلجراءات على النحو اآلتي:
أوال  :السياسة النقدية وأدواتھا ودورھا في الحد من التضخم :
 (1تعريف السياسة النقدية :
تعرف السياسة النقدية :بأنھا مجموعة اإلجراءات التي تتخذھا السلطات النقدية في المجتمع
بھدف رقابة االئتمان والتأثير فيه سواء فيما يتعلق بالقدر المتاح منه آو بتكلفته بالنسبة إلى من
يطلبه ) .(1وھناك تعريف شامل للسياسة النقدية وھو" أن السياسة النقدية تشمل جميع القرارات
واإلجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت أھدافھا نقدية أو غير نقدية  ،وكذلك جميع
اإلجراءات غير النقدية التي تھدف إلى التأثير في النظام النقدي ").(2
 (2أدوات السياسة النقدية للحد من التضخم :
غالبا ما تستھدف األدوات والوسائل النقدية اإلستراتيجية المثلى التي تقوم بھا السلطات النقدية
 ،التحكم في حجم االئتمان الذي تقدمه المصارف لمختلف القطاعات االقتصادية والتأثير في كميته
بالزيادة أو النقص عن طريق استخدام المصرف المركزي الواحدة أو أكثر من األدوات التالية

).(3

 1-2سياسة سعر إعادة الخصم:
تعد من أقدم وسائل السياسة النقدية المنتھجة من قبل البنك المركزي -بنك إنجلترا  -1839و
يستخدمھا من أجل تحقيق النقص في السيولة و مراقبة أوضاع النقد أو االئتمان بصورة انتقائية.
يقصد بسياسة إعادة الخصم في حالة التضخم تغيير سعر إعادة الخصم و ذلك بالزيادة  .و ھو
سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل خصم ما لديھا من األوراق
التجارية أو الحصول على قروض.
ولتوضيح أثر سياسة سعر إعادة الخصم  :نفترض أن البنك المركزي قد تجمعت لديه
المعلومات التي تفيد بأن حجم االئتمان قد زاد  ،و أخذت بوادر التضخم في الظھور ففي ھذه
الحالة يقوم البنك المركزي بإتباع سياسة انكماشية تھدف إلى التقليل من كمية النقود عن طريق
رفع سعر إعادة الخصم  ،و ھذا بدوره سيدفع البنوك التجارية للعمل على رفع سعر الفائدة الذي
تتقاضاه من العمالء و بالتالي يحجم األفراد على خصم ما لديه من كمبياالت مفضلين االحتفاظ بھا
) (1عز الدين مالك الطيب ) ،د ت( ،المدخل إلى علم االقتصاد  ،ط ،1دار النھضة  ،الخرطوم .
) (2دبات أمينة )،(2015السياسة النقدية واستھداف التضخم في الجزائر  ،رسالة ماجستير  ،كلية العلوم االقتصادية و التسيير والعلوم التجارية ،
الجزائر  ،ص  .87عن مرجع)(Einzing , "monetary policy Means and End ", penguin Book Harnonsdworth Midlesex,1964 P 50
) (3األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية )سبتمبر ،(2005تقييم كفاءة وفاعلية نظام الرقابة على المصارف اإلسالمية  ،القسم الثاني ،مجلة
الدراسات المالية والمصرفية  ،المجلد  ،13العدد الثالث  ،عمان  ،األردن  ،ص .30
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حتى تاريخ استحقاقھا و كذلك الحد و التقليل من طلب األفراد على القروض من البنوك  ،وھذا
يؤدي إلى خفض كمية النقود المتداولة مما يؤدي إلى التخفيض من حدة التضخم) .(1وقد تتراجع
)(2

فاعلية ھذه األداة للوصول إلى أھدافھا نتيجة لما يلي:

أ  .قلة استخدام األوراق التجارية بوصفھا أداة للتمويل بسبب استخدام طرق أخرى للتمويل
كالحسابات المفتوحة والسلف المصرفية ،مما يقلل لجوء البنوك التجارية إلى البنك المركزي
لخصم األوراق التجارية التي لديه.
ب  .إمتالك البنوك التجارية احتياطات نقدية معتبرة تعتمد عليھا في تقديم القروض ،و بالتالي
عدم اللجوء إلى خصم األوراق التجارية ،مما يحد من دور ھذه األداة.
ج  .تخضع فاعلية ھذه األداة للظروف االقتصادية ،ففي حالة تفاؤل رجال األعمال بالنسبة للطلب
وارتفاع األسعار واألرباح فإن زيادة سعر إعادة الخصم ال يؤثر على حجم االئتمان إلمكانية
تعويضه عن طريق رفع أسعار السلع المنتجة لكون األرباح المتوقعة تفوق بكثير تكلفة
االقتراض من البنوك.
وسياسة إعادة الخصم من األدوات غير المحبذة في الدول اإلسالمية باعتبار أن  :التعامل
بالفائدة يعني التعامل بالربا المحرم شرعا ) ، (3ولذلك فان ھذا الموضوع يتطلب بحث مع علماء
الشريعة للتوصل إلى طرق وأدوات مشروعة  ،كان يتم اإليداع على شكل مشاركة المؤسسات
المالية في الربح والخسارة  ،وبذلك نضمن وجود مؤشر واضح لعملية االستثمار

). (4

 2-2سياسة السوق المفتوحة:
وھي دخول البنك المركزي للسوق المالية بصفته بائعا أو مشتريا لألوراق المالية و أذون
الخزينة واألوراق التجارية في السوق النقدية لحسابه الخاص ،ويمكن أن يكون أطراف التعامل
بنوكا ً أو مؤسسات أو أفراد ،وھذا بھدف التحكم في حجم السيولة المتداولة في المجتمع .ففي حالة
التضخم يقوم البنك المركزي ببيع ھذه األوراق للحصول على قيمتھا ،مما يؤدي إلى نقص كمية
النقد المتداولة  ،فتنخفض سيولة البنوك التجارية ،ألن شراء األفراد لھذه األوراق يعني سحب
المبالغ المقابل لھا من البنوك التجارية مما يحد من قدرتھا على منح االئتمان ؛ و تستخدم ھذه
السياسة مصحوبة بسياسة سعر إعادة الخصم و في االتجاه نفسه  ،حتى ال تقوم البنوك في حالة
شرائھا لألوراق المالية ونقص أرصدتھا النقدية بالتقدم إلى البنك المركزي للحصول على موارد
نقدية تعوضھا ).(5
) (1سعيد ھتھات  ،مرجع سابق  ،ص .70
) (2جمال بن دعاس  ،مرجع سابق  ،ص .188 - 187
) (3عبد الرزاق السنھوري ) ،(1954مصادر الحق في الفقه اإلسالمي  ،دراسة مقارنة بالفقه الغربي ،ج ،1دار الفكر للطباعة والنشر  ،بيروت ،
ص .243
) (4ساطع ألسبتي) ،(1998المواضيع المتقدمة في الشؤون المالية ،الشركة النموذجية للطباعة  ،بغداد  ،ص .163
) (5جمال بن دعاس  ،مرجع سابق  ،ص 178
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و لقد تعرضت ھذه الوسيلة أيضا النتقادات عديدة منھا ما يأتي ):(1
 تتوقف قدرة البنك المركزي في توجيھه للسياسة النقدية من خالل عمليات السوق المفتوحةعلى الكمية التي لديه من األوراق المالية ،بحيث يتطلب األمر قدرته في بيعھا بأسعار
منخفضة لضمان اإلقبال على شرائھا ،وبالتالي فإن ذلك متوقف على مدى استعداده لتحمل
الخسارة من أجل تحقيق األھداف المرجوة.
 ال يستطيع البنك المركزي إجبار البنوك التجارية على تقليص حجم قروضھا ،وبالتاليفإن سياسة البنك المركزي يمكن إبطالھا من طرف البنوك التجارية عندما تعود إليه
بوصفھا ملجأ أخير لإلقراض.
 3-2سياسة تغيير نسبة االحتياطي القانوني:
في حاالت التضخم إذا الحظ البنك المركزي أن حجم االئتمان الذي قامت به البنوك لتجارية
قد تجاوز المستوى المرغوب فيه ،فسوف يلجأ إلى رفع نسبة االحتياطي القانوني ويترتب على
ذلك تقليل سيولة ھذه البنوك عن طريق تجميد جزء من احتياطاتھا النقدية ،مما يترتب عليه التقليل
من قدرتھا على التوسع في عمليات اإلقراض و خلق ودائع جديدة ،إذ قد تضطر البنوك التجارية
إلى التوقف عن منح االئتمان لفترة من الزمن حتى يمكنھا رفع رصيدھا لدى البنك المركزي،
وبھذا يقل الطلب الكلي مما يؤدي إلى انخفاض األسعار و التقليل من حدة الموجة التضخمية ).(2
4-2

أدوات الرقابة الفنية الحديثة:

نظرا للعراقيل واالنتقادات الموجھة للسياسة النقدية في استعمالھا لألدوات التقليدية )السالفة
الذكر( في مراقبة وضبط التوسع النقدي ،و فشل تلك السياسات في الحد من حجم االئتمان ،لجأ
البنك المركزي إلى أدوات أخرى تمكنه من التدخل بصورة أكثر فاعلية  ،وھذه األدوات أھمھا:
 1-4-2أسلوب اإلقناع األدبي أو المعنوي:
يتمثل أسلوب اإلقناع األدبي بتوجيه اقتراحات و نداءات و تحذيرات إلى البنوك التجارية
ألجل التقييد بالسياسة التي يرسمھا البنك المركزي ،و المتعلقة بكيفية تصرف البنوك التجارية
باحتياطياتھا و ودائعھا النقدية  ،و تخفيض أسعار الفائدة في أوقات الكساد و رفعھا في أوقات
التضخم ؛ يتميز ھذا األسلوب بأنه ذو طابع تفاھمي و تشاوري ال يتسم باإلجبارية في التطبيق ؛و
قد تزداد فاعلية ھذه السياسة إذا اقترنت ببعض السياسات النقدية األخرى أو بشيء من اإللزامية. (3).

 2-4-2أسلوب التعليمات و األوامر المباشرة الملزمة:
تميز ھذا األسلوب بالجبرية في التطبيق من قبل البنوك التجارية وعدم التزامھا بھذه التعليمات
تعرضھا لعقوبات معينة ،لذلك تعد ھذه السياسة أكثر فاعلية و نجاعة ،وفي ھذا اإلطار يعطي
) (1سعيد ھتھات  ،مرجع سابق .72،
) (2سعيد ھتھات  ،مرجع سابق ،ص .72
) (3غازي حسين عناية ‘ التضخم المالي ،مرجع سابق  ،ص .153
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القانون البنك المركزي الحق في إجبار البنوك و المؤسسات المالية على تحديد مقدار القروض أو
استخدام جزء من احتياطياتھا و أصولھا في شراء السندات الحكومية أو إقراضھا للمشاريع
االستثمارية الطويلة األجل).(1
 3-4-2وسائل اإلعالم:
يمكن للبنك المركزي أن يستعمل وسائل اإلعالم المختلفة لشرح الحقائق االقتصادية أمام
الجمھور وبيان السياسة االئتمانية المستقبلية و الوقائع و اإلجراءات التي سيتخذھا ،و ذلك دعما
لجھود إصالح األوضاع النقدية و تحقيقا ألھداف السياسة االقتصادية  ،وبكلمة واحدة  ،ليس المھم
قول الحق بقدر التأثير على الجمھور) ،(2خاصة مع شمول ھذه الوسيلة لمختلف.
وتلخيصا لما سبق فإن األدوات النقدية التي يسعى البنك المركزي من خاللھا إلى التأثير على
المعروض النقدي ،فإنه ال يمكن الوصول إلى األھداف المرجوة من ھذه األدوات إال بإحداث
تكامل وتنسيق بينھا ،من شأن ھذا التكامل أن يأخذ كل األدوات بعين االعتبار وال يأخذ بأداة
ويھمل أخرى.
ويجب اإلشارة إلى نجاح استخدام ھذه األدوات  ،منفردة أو مجتمعة  ،لمعالجة األوضاع
االقتصادية  ،من كساد أو تضخم ‘يعتمد على صحة افتراضات البنك المركزي وميكانيكية
تطبيقھا ،ومرونة العرض والطلب على االئتمان). (3
ثانيا  :السياسة المالية وأدواتھا ودورھا في الحد من التضخم :
يقصد بالسياسة المالية " الطريق الذي تنتھجه الحكومة في تخطيط نفقاتھا و تدبير وسائل
تمويلھا كما يظھر في الموازنة  ،وقد عرفھا البعض على أنھا  :سياسة استخدام الحكومة للضرائب
و اإلنفاق الحكومي و الدين العام في محاربة التضخم و االنكماش .بحيث تحقق األھداف
االقتصادية و االجتماعية للدولة .
أدوات السياسة المالية للحد من التضخم :
تعد السياسة المالية بأدواتھا المختلفة وسيلة من الوسائل الرئيسية الھامة لتحقيق التوازن و
االستقرار في ھذا المجال  ،و بالتالي تملك عوامل استقرار آلية تقلل من تزايد النفقات الكلية و
تساعد على مكافحة التضخم ،وبإيجاز فان أھم الوسائل المالية ھي :
 (1الرقابة الضريبية:
من المسلم به ،إن فرض ضريبة ما  ،يؤثر في الظواھر االقتصادية ) ،(1وبذلك تعد الرقابة
الضريبية األداة األكثر فاعلية في ضبط حركات التضخم و االنكماش ،ففي حاالت التضخم تلجأ
) (1سعيد ھتھات  ،مرجع سابق ،ص 73
) (2جان مارشال ) ، (1965االقتصاد السياسي  :آلية تشكل األسعار  ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية  ،بKاريس  ،ترجمKة ھشKام متKولي ‘ وآخKرون ،
دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر  ،بيروت ،ص .336
) (3األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية )سبتمبر ،(2005تقييم كفاءة وفاعلية نظام الرقابة على المصارف اإلسالمية  ،القسم الثاني ،مجلة
الدراسات المالية والمصرفية  ،المجلد  ،13العدد الثالث  ،عمان  ،األردن  ،ص .34
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الحكومة إلى تقييد الزيادة في حجم الطلب من خالل الزيادة في معدالت الضريبة الحالية أو فرض
ضرائب جديدة ،مما يعمل على انخفاض القوة الشرائية لدى األفراد نتيجة انخفاض دخولھم النقدية
الحقيقية وكذا انخفاض األرباح التي تحققھا المشروعات االستثمارية ،فيؤدي ھذا إلى انخفاض
الطلب الكلي على السلع والخدمات و إعادة التوازن إلى االقتصاد ،باإلضافة إلى رفع معدالت
الضرائب فإن ھذا يزيد في الوقت نفسه من الحصيلة الضريبية أي أن سياسة الرقابة الضريبية
تستحدث موارد جديدة لتمويل التنمية ،ھذا ما يجعل استخدام الضرائب يكون أكثر فعالية في الدول
النامية ألن تطبيقھا ال يتطلب أسواقا مالية و نقدية متطورة.
 (2سياسة اإلنفاق العام:
يمثل اإلنفاق العام بشقيه االستھالكي و االستثماري أھم مكونات ميزانية الدولة) ،(2حيث يؤدي
تضخم حجم العمالة في المؤسسات الحكومية إلى زيادة اإلنفاق على األجور والمرتبات في
الميزانية العامة  ،كما أن مبالغ الدعم التي تدفعھا الدولة إلى بعض الفئات  ،تؤدي إلى زيادة حجم
اإلنفاق العام  ،حيث يتم استخدام سياسة اإلنفاق العام بھدف الحد من التضخم من خالل تخفيض
اإلنفاق العام فيؤدي ذلك إلى انخفاض اإلنفاق االستھالكي واالستثماري ثم انخفاض الدخول التي
تولدھا تلك النفقات ،وبالتالي انخفاض مستوى الطلب الكلي على السلع والخدمات مما يحقق
استقرارا نسبيا في مستويات األسعار.
ويرى بعضھم أن الزيادة في اإلنفاق الحكومي قد تؤدي إلى سلبية معالجة التضخم ألنھا قد
تؤدي إلى سرعة إتالف المال والذي يؤدي إلى فقدان القيمة الحقيقة للنقد بالقياس مع العمالت
للدول األخرى ).(3
 (3سياسة الرقابة على األجور:
تمثل األجور العنصر األكثر أھمية في تكاليف اإلنتاج  ،حيث تؤدي االرتفاعات غير المنتظمة
والمتسارعة في معدالت األجور إلى حدوث ارتفاعات متوالية لألسعار و بصورة خاصة عند
زيادة معدالت األجور بنسبة تفوق الزيادة في معدالت إنتاجيتھا مما يزيد من حدة الضغوط
التضخمية في االقتصاد ،ونظرا لذلك فإن الضرورة تقتضي حتمية التدخل الحكومي لوضع حد
لالرتفاعات الخاصة في األجور ،من خالل وضع ضوابط تكفل تحقيق عالقة تناسبية بين الزيادة
في معدالت األجور واإلنتاجية وبما يكفل تحقيق االستقرار في األسعار).(4

) (1محمد سعيد وھبة  ،وعبد العزيز محمد جمجوم ) ،(1984دراسة مقارنة في زكاة المال  ،تھامة للنشر  ،جدة  ،ص .55
) (2عمر ابوبكر باحميد ) ،(1998التخصيص أھداف وسبل  ،المالية  ،نشرة فصلية  ،وزارة المالية  ،اليمن  ،العدد  ، 90ص . 22
) (3ساطع ألسبتي مرجع سابق ،بغداد  ،ص .162
) (4أحمد محمد صالح الجالل ،المرجع السابق الذكر ،ص .66
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 (4سياسة الرقابة على األسعار:
يعد االعتماد على قوى العرض و الطلب لتحقيق التوازن في سوق السلع و الخدمات و تحقيق
االستقرار االقتصادي محدود الفعالية ،لذلك تتجه الحكومة إلى استخدام أدوات جديدة تھدف من
خاللھا إلى تحقيق االستقرار في مستويات األسعار ،تعد الرقابة على األسعار من أھم تلك األدوات
 ،بحيث تطبق ھذه األداة من خالل وضع ضوابط قانونية تعمل على وقف االرتفاع في األسعار ،و
بما يعمل على توفير السلع األساسية بأثمان تناسب القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع ،و يتم
تثبيت األسعار من خالل وضع حد أعلى ألسعار السلع يجب عدم تجاوزه ).(1
ورغم ما للسياسة المالية من آليات تساعد في الحد من التضخم إال أنه وجھت إليھا بعض
االنتقادات وأھمھا :
 أنھا تفتقر إلى المرونة الالزمة للتعامل مع األوضاع االقتصادية فضال عن استغراق فترةمن الزمن للبدء في استخدام أدواتھا الرقابية ألن ذلك يتطلب ضرورة تدخل السلطات
التشريعية وإصدار القوانين الخاصة و البدء في تطبيقھا ).(2
 أنھا أداة محدودة فترات التطبيق ،وتتفاوت نجاعتھا من وضعية اقتصادية إلى أخرى). (3إذن من خالل ما سبق فإنه يمكن أن نستنتج بأنه للوصول إلى أسلوب ذي كفاءة معتد بھا يتم
من خالله عالج التضخم ،فإنه يجب التنسيق و المالءمة بين السياستين المالية و النقدية نظرا
لألھمية الكبيرة التي تتمتع بھا كل منھما و نظرا لألھداف المشتركة لھما في عالج األزمات
).(4

االقتصادية

ايجابيات التضخم  :يجب التفرقة بين التضخم بوصفھا ظاھرة اقتصادية تتمثل في ارتفاعات غير
مرغوبة في مستويات األسعار وكونه وسيلة تمويلية تستخدم فيھا ارتفاعات األسعار في مضمار
التنمية وحفز النمو االقتصادي المنشود .ومن خالل التفريق يبرز لنا الجانب االيجابي للتضخم
شريطة أن يكون بمعدالت منخفضة وثابتة  ،وممكن إبراز الجانب االيجابي للتضخم فيما يأتي :
 −تخفيف حدة الركود االقتصادي عند حدوثه  ،حيث تكون سوق العمل متكيفة مع التغيير بشكل
أكبر مما يسمح لھا بتخطي الكساد بأضرار اقل وبشكل فاعل أكثر.
 −التضخم بحدوده الدنيا يسھم في زيادة حركة األموال الساكنة وتنشيط االستثمار والتجارة )على
عكس التأثير السلبي للمعدالت المرتفعة للتضخم ( .

) (1أحمد محمد صالح الجالل ،المرجع السابق الذكر ،ص . 70
) (2غازي حسين عناية ‘ التضخم المالي  ،مرجع سابق ،ص. 17
) (3سعيد ھتھات ،مرجع سابق ،ص 75
) (4إسماعيل عبد الرحمان ودحوبي موسى عريقات ) ،(1999مفاھيم أساسية في علم االقتصاد الكلي ،ط، 1عمان ،األردن  ،ص . 154
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 −كما انه ممكن أن يتم التمويل بالعجز) التمويل بالتضخم ( كما حصل في بعض الدول المتقدمة
في الماضي ،ولكن بضوابط وشروط معينة  ،وأھمھا أن يتم توجيه ھذه األموال إلى
القطاعات اإلنتاجية دون أوجه اإلنفاق األخرى .
وھنا يتبادر إلى الذھن التساؤل عن الدرجة المثلى الرتفاعات األسعار التضخمية والتي يجب
أن يصل إليھا االقتصاد القومي لتحقيق برامج التنمية ألمخططه ؟ ومن ثم تسمح بتحقيق معدالت
النمو االقتصادي المطلوب !
لقد أظھرت الدراسات المختلفة ان تلك الدرجة المثلى يمكن أن تتحقق إذا كانت ارتفاعات
األسعار اقل من سعر الفائدة السائد بحيث تنتفي فرص تحقيق األرباح من ألمضاربة  ،ولقد حددت
بعض الدراسات تلك الدرجة لزيادة سنوية في مستويات األسعار قدرھا  %3أو .(1) %4
وبالنسبة لألقطار األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كان المتوسط الموزون
للزيادة في األسعار بموجب أسعار السلع االستھالكية  %2.4سنويا خالل النصف الثاني من
سنوات الخمسينات ) (1950وكان  %2.6سنويا خالل النصف األول من سنوات الستينات
) (1960وكان  %4.2سنويا في النصف الثاني من الستينات  ،وكان  %5.3سنويا خالل السنوات
الثالث من  .1972-1970ويبدو في الوقت الحاضر أن جميع األقطار الصناعية تقريبا تمشي
مسرعة بنسبة من التضخم تبلغ  %7سنويا أو أكثر).(2
ويرى الباحث أن النسب المثلى للتضخم الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي الموضحة أعاله ،
تتقاطع مع نسب المفروضة للزكاة  ،وھذه إشارة واضحة لوجود رابط وثيق بين الزكاة وأثرھا في
تحقيق النمو االقتصادي  ،وھذا يتطلب كثير من األبحاث في المستقبل .

) (1غازي حسين عناية  ،التمويل بالتضخم  ،مرجع سابق  ،ص.165
) ( 2اوتمار ايمنجر وآخرون ) "(1974التضخم والنظام النقدي الدولي" ترجمة‘محمد عزيز ،دار الطليعة  -بيروت .19،
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المبحث الثاني
القوائم المالية وأسس إعدادھا
• تمھيد:
• المطلب األول  :المحاسبة نظاما للمعلومات .
 المطلب الثاني  :القوائم المالية أھدافھا ومكوناتھا .
• المطلب الثالث  :القياس واإلفصاح المحاسبي .

40

المبحث الثاني
ماھية القوائم المالية وأسس إعدادھا
تمھيد :
تعد التقارير المالية بمختلف أنواعھا المخرج الرئيس للنظام المحاسبي التي من خاللھا تتم
عملية توصيل المعلومات إلى المستخدمين بالطريقة المناسبة  ،بھدف نقل نتيجة األحداث االقتصادية
السابقة إلى المستخدمين أو األطراف ذوي المصالح لعرض الوضعية المالية للمؤسسة بصورة
صادقة ووافية  ،ومساعدتھم في اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة ).(1
إن إعداد تلك التقارير المالية يتم وفق نظام محاسبي متكامل لمعالجة المعلومات  ،حيث يھتم
بتحديـد األحداث االقتصادية وقيـاسھا التي يكون لھا تأثير على الشركة وتقديم تلك األحداث إلى
متخـذي القـرارات في شكل تقارير وبيانات مالية  ،بعـد أن يتم تفسيرھا وتحليل نتائجھا).(2
إن سالمة التقارير المالية الناتجة عن النظام المحاسبي ال يمكن أن تتحقق إال بمراعاة مبادئ
وفروض محاسبية تعد شروطا تحكم عمليات التسجيل ،القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم
المالية  ،مما ينتج عن ذلك معلومات مالية ومحاسبية تتسم باالكتمال والموضوعية والمصداقية
وتلبي رغبات مستعمليھا ،مما يجعلنا نقول بأن القوائم المالية تستند إلى محتوى إعالمي ذي فائدة
ومنفعة في اتخاذ القرارات االقتصادية.
سنتطرق في ھذا المبحث إلى كيف يمكن للمحاسبة أن تؤدي دورھا بوصفھا نظاما للمعلومات
داخل المنشأة  ،وما ھي الخصائص النوعية الواجب توفرھا في المعلومة المحاسبية ؟ و ھذا ضمن
المطلب األول  ،و في المطلب الثاني نتناول أھداف القوائم المالية ومكوناتھا  .والخصائص
الواجب توافرھا ومستخدمي البيانات  ،وأما المطلب الثالث فقد خصص للحديث عن أسس إعداد
القوائم المالية وطرق القياس واإلفصاح .

) (1رضوا حلوة حنان  ،مدخل النظرية المحاسبية ،اإلطار الفكري -التطبيقات العملية ،دار وائل للنش ،عمان،األردن ،ط ،02ص.13
) (2وليد ناجي الحيالي) ،(2007نظرية المحاسبة ،منشورات األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك  ،ص ..91
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المطلب األول  :المحاسبة نظاما للمعلومات .
 -1تعريف المحاسبة
تعد المحاسبة المالية وسيلة قياس وإيصال معلومات عن نشاط وأداء منشأة معينة ) . (1وتعرف
بأنھا  :نظام عملية تحديد وقياس وتوصيل معلومات اقتصادية يمكن استخدامھا في عملية التقييم
واتخاذ القرارات بواسطة من يستخدمون ھذه المعلومات ) ، (2و لعل ذلك يبدو واضحا من تعاريف
المحاسبة المختلفة التي نذكر منھا :
تعريف الجمعية األمريكية للمحاسبة  ،المحاسبة "عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات
االقتصادية ألغراض تسھيل اتخاذ القرار واألحكام من قبل مستخدمي ھذه المعلومات " ).(3
فإذا ما أمعنا في التعاريف المقترحة للمحاسبة نجد أنھا تنطوي على وظيفة توصيل معلومات
)(4

لمتخذي القرار

 ،فاالھتمام ھنا بالمحاسبة بوصفھا نظاما للمعلومات وأداة لالتصال بين الوحدة

المحاسبية وأصحاب المصلحة في تتبع وضعية ھذه الوحدة و يالحظ ايضا أن المحاسبة في
جوھرھا نشاط خدمي ھدفه دعم عملية اتخاذ القرارات .
كما عرفت بأنھا :تلك الوسيلة واألسلوب المنظمان لكتابة وتسجيل التاريخ االقتصادي للوحدة
االقتصادية اإلدارية  ،وعادة ما يكتب ھذا التاريخ بوحدات قياس كمية ھي النقود ).(5
كما نشير إلى أن دور المحاسبة يتمثل في توليد معلومات حول الـسلوك االقتـصادي النـاتج
عـن نشاطات المنشأة ضمن بيئتھا ،ويتم التعبير عن ھذه النتيجة بشكل أفضل من خالل ما أسماه
مجلس معـايير المحاسبة المالية  FASBبمدى أو نطاق المعلومات ،والمتكون من الكشوف
الماليـة والمالحظـات عـن الكشوفات المالية ووسائل اإلبالغ المالي األخرى ،ويتم تدقيقھا إلبداء
الرأي الفني المحايد من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل  ،عما إذا كانت تم عرض ھذه البيانات
والقوائم المالية بصورة عادلة من جميع النواحي الجوھرية وفقا إلطار المحاسبة المالية المطبق

)(6

ومن خالل العرض السابق نستطيع أن نتبين أھمية المحاسبة في عالم اليوم ،وأنھا تؤدي ثالث
وظائف أساسية ھي :تحديد المعامالت ،والقياس ،وعرض المعلومات وتوصيلھا إلى مستخدميھا،
وأنھا مثلما تعد سجال تاريخيا اقتصاديا للمنشأة ‘ فإنھا تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحاضر
واستشراف المستقبل  ،وان المحاسبة في أدائھا لوظائف المذكورة البد من أن تتوافر على نظام
) (1لجنة معايير المحاسبة ) ،(2000معايير المحاسبة المالية  ،الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  ،الرياض  ،ص .256
) (2المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )فبراير ) ،(1990المحاسبة في خدمة اإلدارة  ،التكامل بين الوظائف المحاسبية واإلداريQة  ،مجلKة المحاسKب
القانوني العربي  ،العدد  ، 49األردن ،ص .36
) (3عادل محمد الحسون وخالد ياسين القيسي ) ،(1991النظم المحاسبية  ،جـ  ، 1دار الشؤون الثقافية  ،بغداد ،ص .39
) (4خالد رشيد العديم ) مارس 2016م( ،المحاسبة ورفاھية األمم ،مجلة المحاسبة والمراجعة في الخليج  ،فصلية  ،عن ھيئة المحاسبة والمراجعة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  ،الرياض  ،العدد  ،23ص .14
) (5نعيم دھمش )،(1980النظريات واألسس المحاسبية ومدى تطبيقاتھا في المحاسبة الحكومية ‘ المنظمة العربية للعلوم اإلدارية  ،عمان‘ ص
) (6رزق أبو زيد الشحنة ) ،(2015تدقيق الحسابات – مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية  ،دار وائل للنشر ،األردن  ،ص .29
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محاسبي ،وأن التطورات التي حدثت للمحاسبة تفرض نفسھا بالضرورة على تطور النظم
المحاسبية ).(1
الجدول رقم ) (1وظائف المحاسبة
وظائف المحاسبة
القياس والتسجيل

نشاط التحديد
 -تحديد األحداث االقتصادية

 -قياس تلك األحداث االقتصادية

التي تؤثر على الشركة حتى يتم بوحدة النقد الوطني.
االعتراف بھا محاسبيا ،وتسمى
تلك األحداث بالعمليات المالية.

التوصيل

 تسجيل تلك األحداث االقتصاديةالمعترف بھا .

إعداد القوائم والتقارير المالية. تحليلھا وتفسيرھا للمستخدمينلمساعدتھم في اتخاذ قراراتھم.

 تصنيفھا ،تلخيصھا.المصدر )، (2

 -2مفھوم نظام المعلومات المحاسبي:
تعد المحاسبة نظاما للمعلومات ھدفه توفير معلومات اقتصادية للعديد من متخذي القرارات تبعا
الحتياجاتھم وأحقيتھم في الحصول على ھذه المعلومات ).(3
وقد عرف كوھلر في كتابه ) قاموس المحاسبين ( النظام المحاسبي بأنه  :المبادئ ،الطرق،
واإلجراءات المتعلقة بالتعرف على المعامالت  ،وتسجيلھا  ،والتقرير عنھا ).(4
ومن خالل ذلك نجد أن نظام المحاسبة المالية ھو أحد النظم الفرعية المكونة لنظم المعلومات
اإلدارية داخل الشركة  ،وتكمن أھميته في انه يقوم بتسجيل بيانات المعامالت المالية وترحيلھا
وتخزينھا والتقرير عنھا  ،ويعمل ھذا النظام على تحقيق ذلك وفقا للعديد من المبادئ المحاسبية
المتعارف عليھا والتي تحكم المعالجة المحاسبية للكثير من المعامالت المالية وتحديد محتويات
وشكل القوائم المالية المنشورة  ،وھذا يعني أن إتباع المبادئ المحاسبية المتعارف عليھا يؤدي في
نھاية المطاف الى توحيد التقارير المحاسبية المتمثلة في قائمة المركز المالي وحسابات النتيجة
والتي يتم تقديمھا لكافة مستخدميھا).(5
مما سبق يمكن تمييز ثالثة أجزاء رئيسية لنظام المعلومات المحاسبي يمكن تلخيصھا فيما يأتي:

) (1عادل محمد الحسون وخالد ياسين القيسي ،مرجع سابق  ،ص .41
) (2رضوان حلوة حنان  ،مرجع سابق ،ص.13
) (3محمد عباس حجازي )د ت(،المحاسبة اإلدارية – األساسيات المعلومات التخطيط اتخاذ القرارات الرقابة  ،مكتبة عين شمس ،القاھرة ،ص .100
(4) ERIC.KOHLER, 1982, ( DICTIONARY FOR ACCOOUNTS) Prentice Hall Of India, p.14.
) (5عبد الملك إسماعيل حجر ) ،(1997نظم المعلومات المحاسبية  ،دار الفكر المعاصر  ،صنعاء ،ص .33
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أ  .مدخالت النظام  :وتتمثل في البيانات ) أي األرقام الخام( التي تعبر عن عمليات المبادالت
المالية التي تحدث في الشركة ،ويتم إدخالھا إلى النظام بواسطة وسيط ھي المستندات.
ب  .وسائل المعالجة  :تتم معالجة البيانات المالية بواسطة إجراءات محكومة بقواعد ومبادئ علمية
معينة ،وھذه اإلجراءات ھي :التسجيل ،التبويب والتصنيف ،التلخيص ،تحليل النتائج والتقرير
عنھا ،ويتم القيام بھذه اإلجراءات في دفاتر وسجالت محاسبية أو وفق برامج خاصة يتم
تشغيلھا من خالل أجھزة الحاسوب.
ج  .مخرجات النظام  :تتمثل في تلخيص جميع البيانات التي تم تسجيلھا في الدفاتر وتظھر في دفتر
األستاذ أو في برامج الحاسوب في مجموعة التقارير وبذلك تعد التقارير ھي المنتج النھائي
للنظام المحاسبي

)،(1

ولذلك البد من أن يتم تصميمھا بحيث يتم الحصول منھا على المعلومات

الصحيحة للجھة الصحيحة في الوقت المناسب  ،ويمكن تلخيص طبيعة المحاسبة بالشكل
التالي:
 -3الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية :
خصائص جودة المعلومات المحاسبية  " :وتعني الخصائص التي تجعل المعلومات الواردة في
القوائم المالية مفيدة ") ‘ (2وقد تعددت الدراسات الخاصة بھذا الجانب وسوف نعرض أھم الخصائص
النوعية للمعلومات المحاسبية الصادرة عن ھيئات ومنظمات علمية ومھنية رسمية لما تتمتع به من
مصداقية على النحو التالي:
)أوال( الخصائص األساسية :وتشمل على خاصتين وھما:
)أ( المالئمة :بمعنى أن تكون المعلومات متعلقة بموضوع القرارات التي يتم اتخاذھا ،فالمعلومات
المالئمة ھي تلك المعلومات التي تؤثر في سلوك متخذي القرار االقتصادي بالمساعدة في تقييم
األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية وھي مرتبطة بخاصية األھمية النسبية ) ،(3وتحتوي على
ثالثة خصائص فرعية ھي):(4
 القيمة التنبؤية  :ويقصد بھا أن تتميز المعلومات بقدرة تنبؤية  ،وذلك لمساعدة متخذي القرار في
تحسين احتماالته في التوصل إلى تنبؤات صادقة عن نتائج األحداث .
 قيمة التغذية العكسية  :أي المدى الذي يمكن لمتخذ القرار أن يعتمد عليه في تعديل توقعاته
السابقة .
) (1مقداد أحمد الجليلى وشكري حنا صليب )،(1984النظم المحاسبية  -اإلطار العلمي ،جامعة الموصل  ،بغداد  ،ص.154
) (2مجلس معايير المحاسبة الدولية )، (2015المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  ،أعيد إخراجھا من قبل جمعية المحاسبين
القانونيين اليمنيين ،ص .2
) (3عبد الحكيم سالم الغانم )نوفمبر ،(1997اإلطار العام إلعداد القوائم المالية  ،مجلة المحاسب القانوني العربي  ،فصلية ،المجمع العربي للمحاسبين
القانونيين ،األردن ،العدد ،103ص .43
) (4محمد مطر وآخرون ،التأصيل النظري للممارسات المھنية المحاسبية ،مرجع سابق ،ص. 333
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 التوقيت المناسب  :بمعنى أن تأتي في الوقت المناسب فأجل الحصول على المعلومة يكون على
حساب فائدتھا  ،ألن توصيل المعلومة لمتخذ القرار في الوقت غير المناسب يفقدھا
تأثيرھا على عملية اتخاذ القرار ،ومن ثم افتقادھا للفائدة المرجوة منھا.
)ب( الموثوقية  :ويقصد بھا حسب البيان رقم ) (2الصادر عن "  " FASBبأن المعلومات خالية
من األخطاء والتحيز بدرجة معقولة وانھا تمثل بصدق ما تزعم تمثيله ). (1
إذن خاصية الموثوقية تتعلق بأمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليھا وتتكون ھذه الخاصية من
ثالثة خصائص فرعية ھي):(2
 القابلية للتحقق( الموضوعية  :وتعني القدرة على الوصول إلى نفس النتائج من قبل القائمين
بالقياس المحاسبي إذا ما تم استخدام نفس طرق القياس.
 الصدق في التعبير :تعني تمثيل المعلومات المحاسبية للواقع العملي ،الذي يعكس األحداث
االقتصادية والمعامالت المالية التي تمارسھا الوحدة المحاسبية ،أي تمثيل التقارير المالية
بصدق مضمونھا وليس مجرد تمثيل شكلھا فقط ) تغليب الجوھر على الشكل(.


الحياد :تتوافر للمعلومات المحاسبية خاصية الحياد ،إذا كانت تخلو من أي تحيز عن طريق
قياس النتائج  ،أو عرضھا بطريقة ال تغلب مصالح فئة معينة من فئات مستخدمي القوائم
المالية على حساب غيرھا من المستخدمين اآلخرين.

إذن فالمالئمة والموثوقية الخاصيتان األساسيتان ،اللتان يلزم توافرھا في المعلومات المحاسبية
حتى تكون ذات جودة عالية ،ولكن ھناك احتمال التعارض بين ھاتين الخاصيتين نتيجة تطبيق
بعض الطرق والسياسات المحاسبية ،ولھذا فإنه من الممكن التضحية بمقدار من المالئمة في مقابل
المزيد من الثقة ،والعكس فقد تقل الثقة في المعلومات المحاسبية مقابل المزيد من المالئمة
للمعلومات.
الخصائص الثانوية:
باإلضافة إلى الخصائص الرئيسية ھناك خصائص أخرى ال تقل أھمية ،أوصى بھا مجلس
معايير المحاسبة المالية األمريكي  FASBوالتي تساھم في جودة المعلومات التي تتضمنھا
التقارير المالية وھي ):(3
)أ( الثبات :ويقصد به االلتزام بتطبيق سياسات محاسبية متماثلة بين فترة مالية وأخرى بالثبات).(4

) (1عبد الوھاب نصر علي ) ،(2004مبادئ المحاسبة المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ،الجزء األول ،الدار الجامعية اإلسكندرية ،ص . 43
) (2ريتشارد شرويدر ،وآخرون ) ،(2006نظرية المحاسبة ،دار المريخ الرياض السعودية  ،ص. 138
) (3رضوان حلوة حنان ،مدخل النظرية المحاسبية ،مرجع سابق ،ص ص..81- 80
) (4إبراھيم سالم غراب و محمود البيومي )د ت(،المبادئ الرئيسية بأھم معايير المحاسبة الدولية ،المكتب العربي الحديث ،االزاريطه ،مصر ،ص.4
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إن تطبيق خاصية الثبات في استخدام المبادئ واإلجراءات المحاسبية ،يجعل القوائم المالية
أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.
)ب( القابلية للمقارنة  :بمعنى ان تكون المعلومات المحاسبية أكثر منفعة عندما تعد بطريقة يمكن
معھا مقارنتھا مع المعلومات المتشابھة لمنشآت أخرى مماثلة  ،وأيضا مقارنتھا مع المعلومات
لنفس المنشأة عن فترات أخرى  ،وتوحيد معاني المصطلحات المستخدمة في المحاسبة وتعد من
أساسيات معيار المقارنة ).(1
إضافة إلى ھذا ھناك قيدان رئيسيان على استخدام الخصائص السابقة ھما:
 قيد حاكم أو متحكم  :وھو أن تكون المنفعة المتوقعة من المعلومات أكبر من تكلفة إنتاجھا
وتوصيلھا.
 األھمية النسبية  :تلعب ھذه الخاصية دورا ھاما بوصفھا معيار لتحديد المعلومات التي يتوجب
اإلفصاح عنھا وذلك من زاوية تأثيرھا المتوقع على متخذ القرار ،كما تعد معيار ھاما في تنفيذ
عملية الدمج لبنود المعلومات التي يتم عرضھا في القوائم المالية المنشورة ،وتعد المعلومات
المحاسبية ذات أھمية نسبية إذا كان حذفھا أو تحريفھا يؤثر على القرار االقتصادي الذي يتخذه
مستخدمھا عند اعتماده على ھذه المعلومات ،بمعنى أنه كلما كان للمعلومة تأثيرھا على من
يستخدمھا كلما كانت ذات أھمية نسبية).(2
 -4الفروض والمبادئ المحاسبية :
إن سالمة التقارير المالية الناتجة عن النظام المحاسبي ال يمكن أن تتحقق إال بمراعاة مبادئ
وفروض محاسبية تعد شروطا تحكم عمليات التسجيل و القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم
المالية  ،مما ينتج عن ذلك معلومات مالية ومحاسبية تتسم باالكتمال  ،الموضوعية ،المصداقية
وتلبي رغبات مستعمليھا ويمكن عرضھا على النحو التالي :
أوال :الفروض المحاسبية
" االفتراض مؤسس على سلسلة من الوقائع من اجل االستدالل على وجود شئ أو عالقة بين
ظواھر معينة ،أو سببھا دون برھان فعلي  .ويسمى الحكم أو االستنتاج أو االستدالل المبني على
ھذا االفتراض شرطيا ").(3
وتعتبر الفروض المحاسبية بمثابة مسلمات أو بديھيات عادة ما يتم قبولھا على أساس اتفاقھا
مع أھداف القوائم المالية  ،وتعبر الفروض عن البيئة ) اقتصادية  ،قانونية  ،سياسية  ،اجتماعية

) (1فھيم صالح لوندي ) تموز ،(1998مدى صالحية المعلومات المحاسبية كأساس لترشيد القرارات  ،مجلة المحاسب القانوني العربي  ،فصلية ،
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  ،االردن  ،العدد ،107ص .30
) (2محمد مطر وآخرون ،التأصيل النظري للممارسات المھنية المحاسبية ،مرجع سابق ،ص .335
) (3لجنة من العلماء واألكاديميين ) ،(1974الموسوعة الفلسفية ،ترجمة سمير كرم ،دار الطليعة للطباعة والنشر  ،بيروت ،ص.302
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 ...الخ ( التي تزاول المنشأة فيھا نشاطھا ) ،(1وتتمثل الفروض المحاسبية في كل من فرض
الوحدة المحاسبية  ،فرض االستمرارية  ،فرض الدورية  ،فرض وحدة القياس .وھي كما يأتي :
 1-1-4فرض الوحدة أو الشخصية المعنوية :
وفقا وھذا المفھوم يفترض أن المنشأة وحدة اقتصادية قائمة بذاتھا  ،وتعد بمثابة كيان مستقل
مميز ومنفصل عن أصحابھا ممن يزودونھا باألصول التي تمتلكھا  ،كما إن االلتزامات التي
تترتب على المنشأة ھي التزامات على أصول المنشأة نفسھا وليست على األصول المملوكة بصفة
شخصية ألصحابھا  ،وبالمثل فان إيرادات المنشاة ومصروفاتھا إنما ھي تغيرات في أصول
)(2

المنشأة وخصومھا وليست تغيرات في أصول أو خصوم المالك أو الشركاء أو المساھمين،

وبعبارة أخرى أن الذمة المالية للمـشروع مستقلة عن الذمة المالية للمالك أي أن الوحدة
أالقتصادية كيان معنوي وشخصيته معنويـة مـستقلة عـن اآلخرين.
ومدلول المبدأ أن ملكية المشروع الذي تقوم المحاسبة عملياته تتمثل في شخصية وھمية
معنوية ).(3إذن يؤدي تطبيق ھذا الفرض إلى تحديد مجال المحاسبة في العمليات المالية  ،التي
يجب أن تتضمنھا القوائم المالية للمؤسسة ،واستبعاد جميع العمليات المتعلقة بمالكه واآلخرين.
 2-1-4فرض االستمرارية :
يفترض فرض استمرارية المشروع بافتراض وجود شخصية معنوية مستقلة لحياته بشكل ال
يرتبط بحياة مالكه الطبيعيين  ،دائما ،أن الوحدة المحاسبية ستظل تباشر أعمالھا بصفة مستمرة،
ما لم يثبت عكس ذلك

)(4

 ،فالمشروع مستمر في حياته إلى ما ال نھاية ما لم تظھر قرينة

موضوعية تشير إلى خالف ذلك  ،ومن أمثلة القرائن التي تناقض فرض االستمرارية  ،تصفية
المشروع أو إعادة تنظيمه أو إفالسه  ،ويعد فرض االستمرارية حجر الزاوية الذي تعد بموجبه
القوائم المالية الختامية للمشروع ) ،(5ويعد ھذا االفتراض أساسيا لتبرير أسس وقواعد القياس
والتقييم في المحاسبة ،خاصة ما يتعلق منھا باألصول الثابتة ،ألن المبادئ التي تحكم التقويم في
حالة المشروع المستمر ال بد أن تختلف عن المبادئ التي تحكم حاالت التصفية.
 3-1-4فرض وحدة القياس المحاسبي :
وحدة القياس المحاسبي ھي وحدة النقد السائدة في البلد ومكوناتھا ) ال Vفي الجمھورية
اليمنية  ،الدوالر في الواليات المتحدة األمريكية  ،والجنيه اإلسترليني في المملكة المتحدة(  .إذا
) (1محمد فضل االرياني و عبد الملك إسماعيل حجر ) ، (2000األصول النظرية والعلمية للمحاسبة المالية  ،دار الفكر دمشق  ،سوريا  ،ص .68
) ( 2عبد العزيز الراشد ،(1985) ،دليل المراجعة  ،مكتب عبد العزيز الراشد ،الرياض  ،ص .11
) (3عمر السيد حسنين ) ، (1986فصول من تطور الفكر المحاسبي ،دار النھضة العربية  ،بيروت  ،لبنان  ،ص..23
) (4أمين السيد لطفي ) ،(2005نظرية المحاسبة  ،منظور التوافق الدولي  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر ،ص.232
) (5خالد راغب الخطيب ،مرجع سابق ،ص .18
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يتطلب القياس المحاسبي استخدام وحدة عامة لقياس األصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس
المال واإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر) . (1كما يفترض المحاسبون وفقا لھذا
المفھوم ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد متجاھلين ارتفاع المستوى العام لألسعار.
إال أن االقتصاديين يرون ضرورة أخذ تقلبات األسعار بعين االعتبار ،حتى تكون نتيجة
النشاط االقتصادي والمركز المالي معبرين عن الحقيقة  ،ومن أجل حل المشكلة قامت الھيئات
والجمعيات المحاسبية بتقديم بعض الحلول ،فمثال أوصي مجلس مبادئ المحاسبة في الواليات
المتحدة األمريكية بضرورة نشر القوائم المالية المعدة وفقا لألرقام القياسية لزيادة األسعار،
وإرفاقھا بالقوائم المحاسبية المعدة وفق مبدأ التكلفة التاريخية  ،وبشكل عام بدأ الفكر المحاسبي
يتوجه نحو تعديل القوائم المالية التاريخية ،وظھر ما يسمى بالمحاسبة في ظل ظروف التضخم )،(2
يمثل فرض وحدة القياس النقدي أساسا جوھريا الشتاق مبدأ التكلفة التاريخية الذي يعد من أھم
المبادئ المقبولة عموما لدى المحاسبين والمدققين.
 4-1-4فرض الدورية:
تقدم المحاسبة المالية معلومات عن األنشطة االقتصادية لمؤسسة معينة ،وذلك عن فترات
زمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة ،وقد لجأ المحاسبون إلى تقسيم حياة المشروع إلى
فترات مالية متساوية ،حتى يتسنى للمؤسسة االقتصادية تقدير الربح والخسارة الناتجة عن
عملياتھا ،وتحديد التكاليف والمصروفات الجارية لنشاطاتھا ،وھناك عالقة عكسية بين طول الفترة
الزمنية ومدى مالئمة المعلومات والبيانات المالية التخاذ القرارات ،فكلما طالت الفترة الزمنية
كلما فقدت المعلومات والبيانات المحاسبية أھميتھا ومالءمتھا التخاذ القرارات ،كما أن ھناك عالقة
طردية بين طول الفترة الزمنية ومدى قابلية المعلومات للتحقق والصحة ،حيث أنه في حالة قصر
الفترة المحاسبية سيكون من الصعب على المحاسب تحديد القيمة لعناصر القوائم المالية بشكل
موضوعي ودقيق ).(3

ثانيا المبادئ المحاسبية :
تعد المبادئ المحاسبية القواعد العامة التي تحكم التطبيق العملي للمحاسبة ،وتتسق المبادئ
المحاسبية مع أھداف القوائم المالية والفروض المحاسبية  ،وفيما يلي عرض ألھم المبادئ أكثرھا
تأثيرا على الممارسات المحاسبية.

) (1عبد العزيز الراشد  ،مرجع سابق  ،ص ..12
) (2خليل الدليمي ،وآخرون ،مرجع سابق ،ص . 18
) (3نعيم دھمش وآخرون ) ، (1999مبادئ المحاسبة  ،معھد الدراسات المصرفية ،عمان ،األردن  ،ص .43
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 1-2-4مبدأ التكلفة التاريخية :
التكلفة التاريخية لألصول ھي مبلغ النقد أو معادالت النقد المدفوعة  ،أو القيمة العادلة للعوض
المقدم القتناء األصل في تاريخ اقتنائه ) ،(1حيث تسجل في المستندات والدفاتر المحاسبية وتبقى
ثابتة دون تغيير لغاية بيع األصل أو إھالكه  ،فھذا المبدأ يرتكز على ثبات القوة الشرائية لوحدة
القياس النقدي بمعزل عن الظروف االقتصادية  ،وھناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم
المالية على ضرورة وأھمية استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر القوائم المالية وذلك
لألسباب التالية ): (2
أ .التكلفة التاريخية تتميز بسھولة التحقق من صحتھا وموضوعيتھا ،ألن األسعار محددة ومعروفة
بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية وھي غير قابلة للجدل أو التغير.
ب  .كما أنھا واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لھا .ومن ھنا تكون البيانات المالية المعدة
بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ،ولھا أساس حقيقي وموضوعي ،فھي غير خاضعة للحكم
الشخصي ،وبالرغم من كل ذلك فإن تطبيق أساس التكلفة التاريخية يواجه عدة انتقادات
خاصة في حالة التضخم ،حيث أن القيمة التاريخية تصبح غير واقعية ،وبالتالي فإن القوائم
المالية ال تمثل المركز المالي الحقيقي ،إضافة إلى صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خالل
عدة فترات محاسبية متتالية ،األمر الذي أدى إلى المطالبة باستبدال ھذا المبدأ بمبدأ القيمة
الجارية للوصول إلى نتائج أكثر واقعية.
 2-2-4مبدأ االعتراف باإليراد:
يعد االعتراف باإليراد من أكبر المشاكل تعقيدا التي تواجه مھنة المحاسبة ،ويرجع ذلك
إلى التباين والتنوع الشديد في طرق اإلنتاج والبيع والسداد ،لذلك يجب التمييز بين االعتراف
باإليراد وتحقق اإليراد ،فاالعتراف باإليراد يعني تسجيل أو تضمين عنصر معين في السجالت
المحاسبية والقوائم المالية الخاصة بالشركة االقتصادية ،أما تحقق اإليراد فھو تحويل الموارد غير
النقدية إلى نقدية ،وعموما يتوقف االعتراف باإليراد على أساسين ھما ): (3
أ .أساس االستحقاق  :ويعد اإليراد أنه تحقق عندما تنتقل ملكية األصل من الشركة إلى المشتري
أو عند تقديم الخدمة سواء حصلت قيمتھا النقدية أم ال.
ب  .األساس النقدي  :يتحقق اإليراد بموجب ھذا األساس عند استالم النقدية ،بغض النظر عن
تاريخ عملية البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ،ويستخدم ھذا األساس خاصة في حالة البيع
بالتقسيط .ويجمع الباحثون على أنه يجب االعتراف باإليراد عند نقطة البيع أو تأدية الخدمة.

(1) Abdul Naser Nour & Jaffarulla ,2002. Financial Accenting in English ,Al-masirah For publishing, Jordan,p.23.
) (2نعيم دھمش وآخرون ،مبادئ المحاسبة ،مرجع سابق ،ص . 40
) (3نعيم دھمش وآخرون ،مبادئ المحاسبة ،مرجع سابق  ،ص. 41
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 : 3 -2 -4مقابلة اإليرادات بالنفقات:
إن الغرض من مقابلة اإليرادات بالنفقات ھو القياس الدوري لنتيجة نشاط الشركة من ربح أو
خسارة ،وھذا األسلوب في تحديد دخل الدورة ھو المقبول عموما في ظل اإلطار الحالي للمحاسبة
المالية .أغلب أدبيات المحاسبة لم تخصص مبدأ مستقل لالعتراف بالمصروفات ،وإنما يعرض
ملحقا بمبدأ المقابلة  ،في حين يجب االعتراف بالمصروفات حتى في حالة غياب أي إيرادات
خالل فترة زمنية ) ،(1فكل المصاريف التي تتعلق وترتبط بإيراد معين تتم مقابلتھا واستقطاعھا من
ھذا اإليراد للمدة التي تحقق فيھا لتحديد صافي الدخل ،ويرتبط ھذا المبدأ مع فرض الدورية وھو
تطبيق للسببية ،وذلك بربط اإليراد بنفقاته واألحداث التي ال تخضع للسببية تعالج في قائمة الدخل).(2
 4-2-4مبدأ الثبات:
يعني تطبيق المبادئ والقواعد المحاسبية نفسھا خالل الفترات المحاسبية المتتالية ،مما يشكل
أساسا سليما للمقارنة بين نتائج المشروع خالل السنوات المتعاقبة ،وأيضا بين نتائج المشروع
ونتائج المشروعات األخرى خالل عدد من الفترات المحاسبية ،وتطبيقا لمبدأ الثبات يتم استخدام
األسس والقواعد ذاتھا في تقييم األصول وتكوين المخصصات وحساب المستحقات وإعداد
الحسابات والقوائم المالية).(3
 5-2-4مبدأ الحيطة والحذر:
وھو يقتضي تحميل السنة المالية بكافة التكاليف الفعلية والمحتمل وقوعھا ،واألخذ فقط باإليرادات
الفعلية وعدم االعتراف باإليرادات إال عند تحقيقھا بشكل فعلي،وتطبيقا لذلك يتم إتباع قاعدة التكلفة
أو السوق أيھما أقل في تقييم األصول المتداولة ،وتشكيل مخصص الديون المشكوك فيھا ،كما يتم
إثبات اإليرادات الفعلية التي استحقت أو حصلت ،أما اإليرادات المحتملة فال يعترف بھا.
 6-2-4مبدأ الموضوعية :
ويرتكز على ضرورة إثبات أي عملية مالية استنادا إلى دليل موضوعي يؤيد وقوع العملية،
وھذا يبعد البيانات المحاسبية والقوائم المالية عن عوامل الذاتية والتحيز ،ويؤدي إلى الوصول إلى
النتائج نفسھا في حال تطبيق المبادئ والقواعد المحاسبية ذاتھا  ،مھما كان الشخص الذي يقوم
بعملية التسجيل والمراجعة والتدقيق.
 7-2-4مبدأ األھمية النسبية:
يوفر ھذا الفرض المحاسبي ضوابط مھمة لتطبيق مبدأ اإلفصاح المحاسبي حيث ينص على
ضرورة اإلفصاح فقط على البنود ذات األھمية النسبية في القوائم وعدم اشتمال ھذه القوائم على
) (1رضوان حلوة حنان ،مرجع سابق ،ص. 194
) (2طالل محمد الحجاوي  ،وآخرون ،مرجع سابق ،ص. 56
) (3أمين السيد احمد لطفي  ،نظرية المحاسبة  ،مرجع سابق ،ص.286
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تفاصيل وبنود ال داعي لإلفصاح عنھا ،مما قد يسبب تضليال للمستخدم بل قد يفقده القدرة على
التمييز بين ما ھو مھم وما ھو أقل أھمية  ،ويوصف ھذا البند بأنه مھم نسبيا في ضوء بعض
االعتبارات الكمية والنوعية كقيمته النسبية ضمن مجموعة معينة ينتمي إليھا ،أو طبيعته كأن يكون
بندا غير عادي أو فرضته القوانين والتعليمات ).(1
 8-2-4مبدأ اإلفصاح :
يقصد باإلفصاح الوضوح وعدم االتھام في عرض البيانات والمعلومات المحاسبية عند إعداد
الحسابات والتقارير والقوائم المالية ،وقد أصبح ھذا المبدأ مھما جدا بعد ظھور مؤسسات األموال،
وتعدد األطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية ،بإعتبار أن عرض البيانات وتبويبھا
وتفصيلھا وتوضيحھا يساعد تلك األطراف مھما كانت درجة ثقافتھا المحاسبية في اتخاذ القرارات.
 -5القيود على المعلومات المالءمة والموثوقية :
تضم نظرية المحاسبة عددا من القيود التي تمثل محددات لتطبيق المبادئ المحاسبية  ،وفي
ظل الظروف االقتصادية المعاصرة تأخذ المحاسبة في االعتبار الجوھر االقتصادي للعمليات إلى
جانب الشكل القانوني ،وتتمثل المحددات المحاسبية فيما يلي:
1-5

الموازنة بين التكلفة والمنفعة :

تعد الموازنة بين التكلفة والمنفعة قيدا متشعب األثر أكثر من كونھا خاصية نوعية  ،بمعنى أن
تكون ھناك عالقة موضوعية بين كلفة الحصول على المعلومات المحاسبية والمنفعة المجنية
منھا) ،(2فيجب أال تنتج وتوزع المعلومات المحاسبية ما لم تكن منفعتھا تزيد عن تكلفتھا ،إال أن
المعلومات المحاسبية كسلعة ال تخضع لضوابط األسواق العادية ،حيث إن المؤسسة تتحمل تكاليف
إنتاجھا و الخاصة بمعالجة و نشر المعلومات و مصاريف المراجعة ،في حين أن معظم منافعھا
تعود للمستخدمين الخارجيين ،إال أن المؤسسة بتوظيفھا لتلك المعلومات تسعى للظھور بصورة
راقية من أجل كسب ثقة المساھمين و أصحاب المصلحة اآلخرين.
2-5

الصورة الصحيحة والعادلة ) التمثيل الصادق(:
توصف البيانات المالية غالبا بأنھا تظھر بصورة صحيحة وعادلة  ،أو تمثل بعدالة المركز

المالي واألداء والتغيرات في المركز المالي للمشروع  ،ومع أن ھذا اإلطار ال يتعامل مباشرة مع
ھذه المفاھيم  ،إال أن تطبيق الخصائص النوعية األساسية والمعايير المحاسبية المناسبة ينتج عنه
في العادة بيانات مالية توصل ما استنتج بأنه الصورة الصحيحة والعادلة أو تمثل بعدالة تلك
المعلومات .

) (1حيدر محمد علي بني عطا ،مرجع سبق ذكره ،ص55
) (2البنك الدولي )،(1995الدليل في أعمال المحاسبة والتدقيق والتقارير المالية ،ط  ،1مطبوعات البنك الدولي  ،قسم المحاسبة  ،ص.83

51

3-5

الحيطة و الحذر )التحفظ(:
يعرف التحفظ بأنه على المحاسبين إظھار القيمة األقل بين عدة قيم محتملة لألصول

واإليرادات  ،والقيمة األعلى بين عدة قيم محتملة لاللتزامات والمصروفات ،كما يعني وجوب
االعتراف بالمصاريف بأسرع ما يمكن ،وتأجيل االعتراف باإليرادات ألكثر وقت ممكن ،وينتج
عن ذلك أن األصول تقيم بأقل من أسعار تبادلھا السوقية غالبا وتقليل الدخل إلى أقل ما يمكن و يتم
االعتماد على ھذا القيد لالختيار بين الطرق البديلة للمعالجة والقياس في ظروف عدم التأكد ،ومن
أمثلة تطبيق ھذه السياسة قاعدة التكلفة أو السوق أيھما أقل عند تقييم المخزون السلعي.
4-5

تغليب الجوھر االقتصادي على الشكل القانوني:

ينبغي أن تتم المحاسبة عن المعامالت المالية واألحداث والظروف األخرى وعرضھا وفقا
لجوھرھا وليس  -فقط – لمجرد شكلھا القانوني  ،ويعزز ھذا من إمكانية االعتماد على القوائم
المالية ) ،(1مثال :اعتبار األصول المستأجرة في إطار عقود اإليجار التمويلي كما لو تم شراؤھا
عن طريق قرض ،رغم أن العقد من الناحية القانونية ال يعد عقد شراء بل عقد إيجار.
5-5

الممارسة الصناعية:

تعني االستجابة لألعراف والقواعد المحاسبية السائدة في بعض المجاالت المتخصصة التي
تستدعي الخروج عن بعض المبادئ المحاسبية العامة فالممارسة الصناعية ھي عبارة عن عادات
يتصف بھا إما نشاط معين أو قطاع معين  ،وتعود أھمية ھذه القيود كون المؤسسة تسعى إلى أن
تكون متميزة في اإلفصاح في قطاعھا أو على األقل في المستوى نفسه لتمكين المستخدمين من
المقارنة بين مختلف المؤسسات المتنافسة في نفس النشاط).(2

) (1مجلس معايير المحاسبة الدولية ،2015 ،المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  ،أعيد إخراجھا من قبل جمعية المحاسبين
القانونيين اليمنيين ،ص .2
) (2حمزة شعيب ،مرجع سابق ،ص ص .75
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المطلب الثاني  :القوائم المالية أھدافھا ومكوناتھا :
ال جدال في أن الھدف النھائي ألي نظام محاسبي يتمثل في المعلومات المناسبة التخاذ القرارات
في الوقت المناسب ،وبالشكل المناسب وبالمضمون المناسب  ،وبالتكلفة المناسبة ،وللشخص
المناسب) ،(1وتعد القوائم المالية الشكل األكثر شيوعا لتوفير ھذه المعلومات لالستخدام على نطاق عام
وتعد ھذه القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا التي تصدرھا الھيئات المھنية ).(2
وحسب اإلطار الفكري للمحاسبة فإن ھدف القوائم المالية يتمثل في تقديم معلومات عن المركز
المالي واألداء المالي وتقييم الوضعية المالية للمؤسسة  ،بما يفيد مستخدمي المعلومات في اتخاذ
قراراتھم االقتصادية وباختالف أصنافھم ) مستثمرين ،مقرضين دائنين الجھات الحكومية ...الخ(.

ماھية القوائم المالية:
-1-1مفھوم القوائم المالية :
إن كلمة بيان أو كشف أو قائمة ھي عبارة عن إعالن عن شيء يعتقد أنه صحيح وحقيقي،
والقوائم المالية بھذا المعنى ھي إعالن عن ما يعتقد أنه حقيقي ) ،(3ويتم إيصاله للمھتمين به معبرا
عنه بلغة النقود ،لذلك فإن المحاسبين عند إعدادھم للقوائم المالية فھم يصفون بلغة مالية وضعية أو
موقف المشروع ويعتقدون أنه يمثل بعدالة النشاطات المالية التي تمت خالل الفترة ،والفترة قد
تحدد كما ھو شائع بسنة مالية كاملة ،وقد تغطي ھذه القوائم فترات أقل كنصف سنة أو ربع سنة
وھكذا.
تمثل القوائم المالية المنتج النھائي للمحاسبة  ،فإذا تم استخدامھا االستخدام السليم تحققت الفائدة
المرجوة من عمل المحاسب أما إذا لم تستخدم فكان الجھد والمال الذي استنفذ في إعداد ھذه القوائم
قد ضاع ھباء ).(4
مكونات القوائم المالية:
تشكل القوائم المالية الجزء المحوري للتقارير المالية  ،حيث تمثل الوسائل األساسية
لتوصيل المعلومات المحاسبية لإلطراف الخارجية ،وعلى الرغم من أن القوائم المالية قد تحتوي
على معلومات من مصادر خارج السجالت المحاسبية  ،إال أن النظم المحاسبية مصممه بشكل عام
على أساس عناصر القوائم المالية ) األصول .الخصوم  .اإليرادات  .المصروفات  ....الخ( ويتم
االمتداد بالمعلومات من خالل القوائم المالية األساسية التي تشمل): (5

) (1فھيم صالح لوندي  ،مرجع سابق ،ص ..28
) (2خالد الراوي )،(2000التحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحاسبي  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ص.32
) (3طالل محمد الججاوي وآخرون) ،(2009أساسيات المعرفة المحاسبية ،دار اليازوري للنشر ،عمان ،األردن  ،ص. 311
) (4محمد عباس حجازي  ،مرجع سابق ،ص .121
) (5طارق عبد العال حماد ، 2006،التقارير المالية  ،كلية التجارة  ،جامعة عين شمس  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية ،ص .35
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)أ(

الميزانية أو قائمة المركز المالي .

)ب( قائمة الدخل.
)ت( قائمة األرباح المحتجزة.
)ث( قائمة التدفقات النقدية .

)ج (

اإليضاحات عن القوائم المالية  ،و ھي معلومات بالغة األھمية يشار عند اإلفصاح
عنھا بأنھا جزء من البيانات المالية وتعطي في معظم األحيان البنود التالية:

 السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية. االلتزامات الطارئة أو المحتملة التي يصاحبھا حالة عدم التأكد من قيام االلتزام من عدمه. األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية وھي األحداث التي تقع بعد تاريخ إعداد الميزانية وقبلنشرھا وإصدارھا.
 -3أنواع القوائم المالية وعناصرھا:
ھناك أربع قوائم محاسبية ختامية تشكل القوائم المالية في مجملھا ،اثنتان منھا تمثالن مطلبا
قانونيا واالثنتان األخريات تمثالن مطلبا محاسبيا )،(1
وفيما يلي القائمتان القانونيتان اللتان يجب تقديمھما :
-

الميزانية العمومية  -قائمة المركز المالي.

 قائمة الدخل.أما بالنسبة للقائمتين المحاسبيتين المطلوبتين من الناحية المھنية  ،فھما :
 قائمة األرباح المحتجزة) .أو قائمة التغير في حقوق الملكية(. قائمة التدفقات النقدية.ويجب أن تحصل القائمتان األخيرتان على قدر من االھتمام في الحسابات يتساوى مع االھتمام
بقائمة الدخل والميزانية ). (2
 1-1-3الميزانية العمومية )قائمة المركز المالي(:
الميزانية العمومية ھي الوسيلة الرئيسية في عرض المعلومات بشأن الوضع المالي لمنشاة
) ،(3في نقطة زمنية معينة  ،ويمكن اعتبار الميزانية صورة فوتوغرافية للحالة المالية للمنشاة مثلما
تصور الصورة الفوتوغرافية لقطة معينة فان الميزانية تكشف ما لدى المنشأة وما عليھا في تاريخ
معين وحتى يمكن فھم الصورة كاملة فانه يجب على مستخدم القوائم المالية تفھم ھيكل الميزانية

) (1جون ستيتل ) ،د ت( ،كيف تكتب التقارير السنوية لعرضھا على المساھمين  ،ترجمة ونشر دار الفاروق للنشر  ،القاھرة  ،ص .52
) (2جون ستيتل  ،مرجع سابق  ،ص.53
) (3منظمة العمل الدولية ) ،(1973كيف تقرأ الميزانية العمومية  ،ترجمة محمد علي حالوى  ،المركز القومي لالستشارات والتطوير اإلداري  ،بغداد
،ص .7

54

والعناصر التي تتكون منھا والعالقات التي تربط بين تلك العناصر).(1
ونتيجة الن قواعد المحاسبة المالية تتطلب تسجيل جميع العمليات بسعر التكلفة عند حدوثھا ،
فان الميزانية العمومية كونھا ) تراكمية ( تظھر أصوال وخصوما مكتسبة او متكبدة في أوقات
مختلفة  ،والن القيمة االقتصادية الحالية لألصول يمكن أن تتغير السيما في بنود األصول الثابتة.
وبالتالي فإن القيم المذكورة في الميزانية العمومية قد ال تعكس القيم االقتصادية الحقيقية  ،عالوة
على ذلك فإن التغيرات في قيمة العملة التي تسجل بھا العمليات يمكن مع الوقت أن تشوه الميزانية
العمومية ). (2
قائمة الدخل:
ھي تقرير محاسبي باإليرادات التي تحققت خالل فترة معينة والمصروفات المرتبطة بتحقيق
ھذه اإليرادات  ،وتھدف ھذه القائمة إلى تبيان صافي الربح أو الخسارة نتيجة للعمليات التي قامت
بھا المنشأة خالل الفترة المحاسبية )،(3وتعد قائمة الدخل حسابا ختاميا ضروريا وملحقا للميزانية،
ويساعد على معرفة التغيرات الطارئة على حقوق المالكين من خالل ممارسة العمليات التشغيلية
) ،(4وتعد ضرورية من اجل تقييم األداء ودراسة الكفاءة اإلنتاجية ). (5
ومن أجل التوصل إلى نتيجة أعمال المشروع يتم إعداد قائمة الدخل بالخطوات التالية ):(6
 معرفة صافي المبيعات . معرفة تكلفة المبيعات . الفرق بين صافي المبيعات و تكلفتھا يكون ھو مجمل الربح. تطرح المصاريف التشغيلية واإلدارية من مجمل الربح ليكون الباقي ھو صافي الربح مننشاط المشروع.
 إذا كانت ھنالك إيرادات أخرى تضاف إلى صافي الربح الناتج من الخطوة الرابعة أعاله.قائمة التدفقات النقدية:
قائمة التدفقات النقدية ھي قائمة توضح حركة التدفقات النقدية خالل فترة معينة سواء كانت
تدفقات نقدية داخلة أو خارجة  ،وقد تأكدت أھمية قائمة التدفقات النقدية بصدور التوصية رقم 59
في نوفمبر  ،1987من مجلس معايير المحاسبة المالية بأمريكا ،وقد ورد في تلك التوصية بأن
تكون ھذه القائمة إحدى القوائم المالية المنشورة لكافة الشركات  .وقد أضافت تلك التوصية أن

) (1طارق عبد العال حماد ، 2006،التقارير المالية ،،مرجع سابق ،ص .117
) (2منير شاكر محمد  ،وآخرون  ،2005،التحليل المالي –مدخل صناعة القرارات  ،ط ،2دار وائل للنشر  ،األردن  ،ص ..15
) ( 3محمد عباس حجازي  ،مرجع سابق  ،ص .126
) ( 4منير شاكر محمد  ،وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص .16
) ( 5زھير ثابت )،د ت(،كيف تقيم أداء الشركات والعاملين ،دار قباء للطباعة والنشر  ،القاھرة  ،ص .60
) ( 6عليان الشريف  ،وآخرون  ، 2000،مبادئ المحاسبة المالية ،الجزء األول ،دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع ،عمان األردن  ،ص260
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الغرض من ھذه القائمة ھو توفير معلومات عن المتحصالت والمدفوعات النقدية لكل شركة خالل
السنة ) ،(1فالبيانات الواردة في قائمة التدفقات النقدية تفيد جھات عديدة مثل المستثمرين والمالك و
الدائنين وبعض الجھات الحكومية وغيرھا حيث أن قائمة التدفقات النقدية تقدم معلومات حول عدة
نقاط من أھمھا:
 معرفة مدى قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية  ،والتأكد من مخاطر )مؤشرات( التعثرالمالي). (2
 تقييم قدرة الشركة على مواجھة وسداد التزاماتھا وكذلك مدى قدرتھا على توزيع أرباح ومدىحاجتھا لمصادر تمويل خارجية .
 تقدير أسباب االختالف بين رقم صافي الربح والتدفقات النقدية الفعلية ) ، (3إذ أن بعضھم يھتمبمعرفة صافي الربح ألنه يعكس نجاح أو فشل عمل المشروع من فترة ألخرى  ،في حين
يھتم البعض اآلخر بمعرفة حركة النقدية في المنشأة حتى لو كانت تحقق ربحا أو خسارة.
قائمة التغير في حقوق الملكية :
ھي حلقة الربط بين قائمة الدخل وبين قائمة المركز المالي ،ولكن مع تعدد مصادر التغير في
حقوق الملكية  ،توجب تخصيص قائمة منفردة لتوضيح مسببات ھذا التغير ومصادره.
وتعد قائمة التغير في حقوق المالك عن الفترة المحاسبية لتفصح عن المعلومات الخاصة لكل
من حقوق المالك بداية الفترة  ،اإلضافات إلى حقوق المالك خالل الفترة مثل زيادة رأس المال ،
نتيجة الفترة من صافي دخل أو صافي خسارة  ،وأيضا أسباب التخفيض في حقوق المالك خالل
الفترة مثل المسحوبات والتوزيعات على المالك ،وأخيرا رصيد حقوق المالك نھاية الفترة

).(4

فالمعيار المحاسبي الدولي رقم ) IAS ( 01يشترط على الشركة أن تقوم بعرض التغير في حقوق
الملكية كعنصر منفصل في القوائم المالية وھي القائمة الثالثة في القوائم المالية )وتضم  :رأس
المال المدفوع ورأس المال المكتسب رأس المال المحتسب( ).(5
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية:
يجب أن تتضمن القوائم المالية وصفا واضحا موجزا للسياسات المحاسبية الھامة التي تتبعھا
الوحدة المحاسبية  ،ويعد ھذا الوصف جزء مكمال للقوائم المالية ) .(6وھنا تظھر أھمية اإليضاحات

) (1خالد الراوي  ،مرجع سابق ،ص.39
) (2زھير ثابت ) ،(2001كيف تقيم أداء الشركات والعاملين  ،دار قباء للطباعة والنشر  ،القاھرة  ،ص .68
) (3خالد الراوي ،مرجع سابق  ،ص.41
) (4عبد الوھاب نصر علي) ، (2009القياس واإلفصاح وفقا لمعايير المحاسبة الدولية) ،الجزء األول ( ،مرجع سبق ذكره ،ص ..37
) (5سالمي محمد الدينوري ) ، (2006قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر معايير المحاسبة الدولية ،مذكرة ماجستير غيرمنشورة  ،جامعة الحاج لخضرباتنة ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التيسير ،ص .44
) (6الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  ،مرجع سابق و ص.424
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المتممة للقوائم المالية  ،وحسب المعيار الدولي األول يتطلب أن تتضمن اإليضاحات المتممة
للقوائم المالية معلومات خاصة بما يلي ):(1
 أساس إعداد القوائم المالية.
 السياسات المحاسبية األساسية المستخدمة.
 المعلومات المطلوبة ع ن طريق معايير المحاسبة الدولية األخرى التي لم يتم عرضه ا في
مكان أخر في القوائم المالية.
 −معلومات إضافية لم يتم عرضھا في صلب القوائم المالية ولكنھا تعد ضرورية ألغراض
العرض العادل.
كما يتطلب المعيار الدولي األول عرض تلك المعلومات بطريقة منھجية ومنظمة وبطريقة
تتسم بأنھا مرجعية للبنود ذات الصلة في صلب القوائم المالية.
 -2-3العناصر األساسية للقوائم المالية :
من الجوانب المھمة لوضع أي ھيكل نظري ھي إرساء تعريفات بعناصر ھذا الھيكل وفي
الوقت الحاضر تستخدم المحاسبة العديد من المصطلحات ذات المعاني الخاصة والمحددة وھي
المصطلحات التي تمثل لغة األعمال او المحاسبة  ،ومن أمثلة ھذه المصطلحات األصل فھل ھو
الشئ الذي نملكه ؟ فإذا كان كذلك فھل يمكن القول بان أي أصل مستأجر ال يمكن إظھاره في
الميزانية ؟ أم ھو الشي الذي لدينا الحق استخدامه  ،أو الشي الذي له قيمة والذي تستخدمه المنشاة
في توليد اإليراد ؟ وإذا كان األمر كذلك  ،فلماذا ال تعد إدارة المنشاة ضمن األصول ؟ من كل
ذلك  ،يبدو ضروريا تعريفات محدده لعناصر المحاسبة  ،وقد قامت نشرة مجلس معايير المحاسبة
بتعريف العناصر التي تتعلق بصورة مباشرة بقياس األداء والحالة المالية للمنشاة كما يلي):(2
 األصول ھو مورد يسيطر عليه المشروع نتيجة ألحداث سابقة  ،ومن المتوقع ان ينجم عنه
منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق للمشروع .
 االلتزامات  :ھي تضحيات محتملة في المستقبل لمنافع اقتصادية ناتجة عن تعھدات حالية
لشركة معينة لتحويل األصول أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة لصفقات
أو أحداث سابقة .
 حق الملكية ھي حصة المالك المتبقية في أصول المشروع بعد طرح كافة االلتزامات .
 استثمارات المالك  :ھي زيادة في صافي أصول المنشأة معينة الناتجة عن تحويالت إليھا لشئ
ما ذا قيمة من وحدات أخرى وذلك للحصول على أو زيادة حقوق ملكية في تلك المنشأة ،

) (1لجنة معايير المحاسبة الدولية ،معايير المحاسبة  ،مرجع سابق  ،ص.56
) (2أمين السيد احمد لطفي  ،نظرية المحاسبة  ،مرجع سابق ،ص .201-197
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وعادة ما تكون استثمارات المالك في شكل أصول مقدمة  ،ولكنھا تتضمن أيضا خدمات
مقدمة أو تسوية أو تحويل االلتزامات على المنشاة.
 التوزيعات على المالك  :ھي االنخفاض في صافي أصول منشاة معينة الناتج عن قيام المنشاة
بتحويل أصول أو تقديم خدمات أو التحمل لاللتزامات تجاه مالكھا  ،وتؤدي التوزيعات على
المالك إلى تخفيض حقوق الملكية للمنشاة .
 الدخل الشامل  :وھو الزيادة في المنافع االقتصادية أثناء الفترة المحاسبية على شكل تدفقات
داخلة أو زيادات في األصول أو نقصان في االلتزامات مما ينشاء عنھا زيادة في حق الملكية
خالفا لتلك المتعلقة بمساھمات المشاركين في حق الملكية .
ويالحظ إن ھذا التعريف يتفق تماما مع مفھوم تعظيم الثروة او تعظيم قيمة المنشأة ) أي تكبيرھا
إلى أقصى حد( ھدفا تشغيلي ).(1
 اإليرادات  :ھي تدفقات داخلة أو أي زيادات أخرى في أصول منشاة معينة أو تسوية ال
اللتزامات ) أو مزيجا منھا ( خالل فترة زمنية معينة  ،وذلك نتيجة لتسليم أو إنتاج سلع أو
تقديم خدمات أو أي أنشطة أخرى مما يشكل العمليات األساسية المستمرة للشركة .
 المصروفات  :ھي تدفقات خارجة أو أي استخدام ألصول او تحمل لاللتزامات )أو مزيج
منھما( خالل فترة زمنية معينة  ،وذلك نتيجة تسليم او إنتاج سلع أو تقديم خدمات أو القيام
بأي أنشطة أخرى مما يشكل العمليات األساسية المستمرة للشركة .
 المكاسب  :ھي زيادة في حقوق الملكية ) صافي األصول ( نتيجة لصفقات عرضية او طارئة
لوحدة محاسبية معينة وكل الصفقات  ،واألحداث والظروف األخرى المؤثرة على المنشاة
خالل مدة زمنية معينة  ،باستثناء تلك الناتجة عن اإليرادات من استثمارات المالك .
 الخسائر  :ھي انخفاض في حقوق الملكية ) صافي األصول ( نتيجة لصفقات عرضية أو
طارئة لوحدة محاسبية معينة ولكل صفقات  ،واألحداث والظروف األخرى المؤثرة على
الوحدة خالل فترة معينة باستثناء تلك الناتجة عن المصروفات أو التوزيعات على المالك .
أھداف القوائم المالية :
تنبثق من الھدف العام للمحاسبة أھداف محددة للقوائم المالية يمكن إيجازھا فيما يأتي):(2
 القوائم المالية تفصح عن نتائج الوكالة اإلدارية بالنزر إلى األداء المالي كما توضحه ھذه
القوائم المالية خاص بإدارة المنشأة بوصفھا وكيال عن أصحاب المصلحة في المنشأة
وبخاصة المساھمون.

) (1سيد الھوا ري  ،1981،االستثمار والتمويل  ،مكتبة عين شمس ،القاھرة  ،ص .19
) (2عبد الوھاب نصر علي ) ، ( 2القياس واإلفصاح وفقا لمعايير المحاسبة الدولية) ،الجزء األول ( ،مرجع سبق ذكره ،ص .32
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 القوائم المالية توصل معلومات تستحث المالك على الثقة في اإلدارة نفسھا  ،باعتبار أن
القوائم المالية مسؤولية إدارة المنشأة.
 القوائم المالية لشركات األموال يقوم بمراجعتھا مراجع حسابات مستقل وإبداء رأيه الفني
عليھا وبالتالي تستخدم بوصفھا وسائل لالتصال ألتأثيري في سلوك متخذي القرارات
كالمستثمرين.
 القوائم المالية توصل معلومات تساعد مستخدميھا على تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية
وما في حكمھا و كذلك توقيت ودرجة التأكيد من ھذه القدرة.
 القوائم المالية توصل معلومات مفيدة لمتخذي قرارات إقراض المنشأة ،خاصة المعلومات
المتعلقة بھيكل تمويل المنشأة.
كانت ھنالك عدة محاوالت لدراسة أھداف القوائم ا لمالية وتحديدھا أھمھا

) (1

)تقرير تروبلود

عام  ،(1971الذي أصبح األساس الذي بنيت عليه العديد من الدراسات الالحقة أھمھا تقرير
الشركات الصادر عن لجنة توصية معايير المحاسب ) (ASSCعام  ،1975وكذلك البيانين رقم
) (1ورقم ) (4الصادرين عن مجلس معايير المحاسبة المالية ) (FASBعام  1978و 1980حول
أھداف التقارير المالية في الوحدات الھادفة إلى تحقيق األرباح وفي الوحدات التي ال تھدف إلى
تحقيق األرباح .

(1) American Institute of Certified Public Accountants Study Group on the Objectives of Financial Statement,
New York: AICPA, 1973. P.16.
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المطلب الثالث  :القياس واإلفصاح :
تمھيد:
عادة ما توصف المحاسبة بأنھا نظام للقياس واإلفصاح  ،حيث أن المحاسب يقوم بقياس
العناصر المختلفة المكونة للقوائم المالية مثل األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات ،
ويقوم باإلفصاح عن نتائج عملية القياس في شكل المعلومات المقدمة لقراء القوائم المالية وتخضع
المعلومات الناتجة عن عمليات القياس واإلفصاح المحاسبي للخصائص النوعية للمعلومات
المحاسبية وھي المالءمة والقابلية لالعتماد عليھا  .ولذا يمكن تحديد نظام المحاسبة بالمدجالت
التي يعتمد عليھا والتي تتمثل في األحداث االقتصادية المؤثرة على المنشأة  ،واألنشطة المحاسبية
المختصة بقياس اثر تلك األحداث على العناصر المكونة للقوائم المالية وتحديد الشكل الذي تظھر
به القوائم المالية ) اإلفصاح( ،ونمثل القوائم المالية المخرجات ھذا النظام والذي من المفترض أن
يقدم معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية في عمليات اتخاذ القرارات ،
ويمكن القول عموما بأن تسجيل المعامالت واألحداث االقتصادية في النظام المحاسبي
)القياس( تسبق إعداد القوائم المالية وعرضھا )اإلفصاح( ،وتوفر المعايير المحاسبية في إحدى
البلدان القواعد واالسسس الخاصة

بتخصيص القيم النقدية للمعامالت واألحداث االقتصادية

وتسجيلھا  ،وحيث أن المعايير المحاسبية تختلف من بلد إلى آخر فان عملية تسجيل ) قياس ( نفس
نوع تلك المعامالت واألحداث االقتصادية ستختلف تبعا لذلك  ،ومن ثم فإن التقارير المالية
)االفصاحات( ستتأثر مباشرة بالقياس المحاسبي  ،وغنى عن الذكر فإن عملية القياس واإلفصاح
المحاسبي مرتبطان ومتداخالن مع بعضھما بعضا .
أوال  :القياس المحاسبي في القوائم المالية:
يعد القياس المحاسبي أھم المراحل الرئيسية عند إعداد القوائم المالية ،حيث يتم تقييم وتسجيل
تلك البنود الواردة في القوائم المالية بھدف نشرھا أو عرضھا لمختلف مستخدمي ھذه القوائم بغية
اتخاذ القرار المناسب ،ونظرا ألھمية القياس المحاسبي وما له من دور في جعل القوائم المالية
ذات مصداقية ومعبرة عن واقع المؤسسة سعت الھيئات والمنظمات المحاسبية الدولية إلى إعداد
وبلورة جملة من المعايير المحاسبية لمعالجة ھذا الموضوع.
 1-1ماھية القياس المحاسبي:
لقد ّ
قدم الباحثون في مجاالت القياس المختلفة تعريفات متعددة لعملية القياس ،ورغم اختالفھا
في الشكل إال ّ انھا تتفق في الذي عرفھا بما يلي :يتمثل القياس  Campellالمضمون  ،وينسب أول
تعريف علمي محدد لعملية القياس بشكل عام إلى قرن األعداد باألشياء للتعبير عن خواصھا،
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وذلك بناء على قواعد طبيعية يتم اكتشافھا إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ).(1
ويرى آخر أن القياس" ھو عملية مقابلة يتم من خاللھا قرن خاصية معينة ھي خاصية التعدد
النقدي لشيء معين ھو حدث اقتصادي يتمثل فيھا بعنصر معين في مجال معين ھو المشروع
االقتصادي ).(2
ويعرف مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية ) (FASBالقياس المحاسبي بأنه:عبارة عن
تخصيص أرقام لألشياء األحداث وفقا لقواعد محددة ،كما انه عملية مقارنة دف إلى الحصول على
معلومات دقيقة للتمييز بين بديل وآخر في حالة اتخاذ القرار).(3
وتحديدا لعملية القياس المحاسبية صدر في تقرير لجمعية المحاسبين األمريكية ) (AAAعام
 1966ما يلي ) يتمثل القياس المحاسبي في قرن األعداد بأحداث المؤسسة الماضية والجارية
والمستقبلية ،وذلك بناء على مالحظات ماضية أو جارية أو بموجب قواعد محددة( .
أما أكثر التعريفات تحديدا لعملية القياس فھو "إن عملية القياس بشكل عام ھي عملية التعبير
َ
عن خاصية ما أو مجموعة خصائص لموضوع القياس بأساليب القياس ،فالقياس يقع على موضوع
ويستخدم في عملية القياس أدوات المقاييس وتتبع أساليب القياس في استخدام ھذه
المقاييس وذلك بغية الوصول إلى الھدف المرغوب من عملية القياس

").(4

وعموما يعرف القياس بأنه" عملية تحديد وتبويب العمليات لمختلف األنشطة االقتصادية التي
تقوم ا المؤسسة ،والتعبير عنھا في شكل أرقام وبيانات واضحة بھدف توفير المعلومات التي من
شأنھا أن تسھل اتخاذ القرارات االقتصادية ) ،(5ويتضح مما سبق أن القياس المحاسبي ينحصر في
وجود شيء مطلوب قياسه أو تقديره أو تحديده ،ووجود مقياس متفق عليه يمكن أن يستخدم
كمعيار لقياس أو تقدير أو تحديد ھذا الشيء في ضوء نظام معين بمقتضاه تتم عملية القياس.
 2-1معايير القياس المحاسبي:
عند القيام بعملية القياس البد من األخذ بعين النظر بعض المعايير التي تحكم عمليات تسجيل
البيانات المحاسبية ضمن القوائم المالية ،وھي تتكون من أربع معايير أساسية مرتبة حسب درجة
أھميتھا كما يأتي:

) (1مطر محمد وموسى السويطي ) ،(2008التأصيل النظري للممارسات المھنية المحاسبية ،دار وائل للنشر ،األردن ،ط ، 2ص .130
) (2سيد عطا [ السيد) "(2009النظريات المحاسبية" ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،ط  ،1ص .181
) (3ريتشارد شرويد ،وآخرون) ، (2006نظرية المحاسبة  ،ترجمة خالد علي أحمد كاجيجي ،دار المريخ ،الرياض ،ص: 185
) (4مرعي عبد الحي و محمد سمير الصبان )"، (1988أصول القياس واالتصال المحاسبي" ،دار النھضة العربية ،لبنان ،( ،ص: 75
) (5مسعود صديقي )،يناير  " (2010التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول والموجود" ،الملتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي الجديد،
المركز الجامعي بالوادي،
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)أ(

الصالحية للغرض المستھدف منھا:
يقتضي ھذا المعيار أن تكون المعلومات المحاسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا من حيث قدر

اإليضاحية ودرجة تأثيرھا على الھدف الذي يتم إعدادھا من أجله ،ولما كانت المعلومات المالية
الناتجة من المحاسبة المالية تخدم أھدافا متعددة مجموعات مختلفة من المستفيدين تتباين احتياجات
كل منھم من المعلومات تباينا شديدا ،فإن األمر يقتضي إفتراض أھداف معينة ومحددة يرغب في
تحقيقھا من جانب من يستفيدون عادة من ھذه المعلومات ،وھذا ما يحدث فعال في المحاسبة المالية
حيث يفترض أن قياس الربح وإظھار حقيقة المركز المالي ھما الھدفان األساسيان من القياس
المحاسبي ).(1
)ب( القابلية للتحقق منھا:
يعنى بالتحقق في مجال المحاسبة المالية استناد المعلومات إلى مصدر موثوق فيه يتمثل عادة
في مجموعة من المستندات واإلجراءات المدونة التي يمكن الرجوع إليھا للتحقق من صحة ھذه
المعلومات ومطابقتھا للمصدر ،غير أن ھذا المعيار يوسع من نطاق التحقق ليعني أن تتوافر في
المعلومات المحاسبية ما يلزم من صفات بحيث يجعل منھا أساسا سليما التخاذ القرارات ،حيث
يمكن اتخاذ القرار نفسه استنادا إلى المعلومات نفسھا رغم إمكانية اختالف األشخاص القائمين
باتخاذه ،ويعني ذلك وجود داللة محددة ومعينة ولھا استقاللھا الذاتي للمعلومات المحاسبية بصرف
النظر عن الشخص الفاحص أو المستفيد من ھذه المعلومات ).(2
)ج( االلتزام بالموضوعية:
الموضوعية يقصد بھا أن تكون البيانات والمعلومات المحاسبية واقعية و غير منحازة
لمجموعة من أصحاب المصالح على آخرين ،كما يجب أن تكون بعيدة عن الحكم الشخصي
وحيادية ومستندة إلى مصادر حقيقة  ،ويجب أن تبنى على مقاييس اقتصادية وموضوعية كاعتماد
مبدأ التكلفة التاريخية لتقويم األصول الثابتة ،ويتم التأكد من توافر شروط الموضوعية في
المحاسبة وفق ما يلي): (3
 عن طريق قيام عدد من المحاسبين بإعادة القياس المحاسبي الذي قدمه أحد المحاسبينووصولھم إلى النتائج نفسھا يدل على حيادية المحاسب وعدم تدخله في النتائج.
 اختبار مدى تمثيل المعلومات المحاسبية للحقائق االقتصادية .ومع ذلك ليس من السھل التأكد من حياد المحاسب وعدم تدخله في النتائج ،إال أن اإلشكال األھم في

عملية التحقق ھو أن النتائج الناجمة عن القياس المحاسبي تمثل حقائق اقتصادية يمكن الدفاع عنھا.

) (1مرعي عبد الحي و محمد عباس بدوي) "،(2003مقدمة في أصول المحاسبة المالية" ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ( .ص: 30
) (2مرعي عبد الحي و محمد عباس بدوي،المرجع نفسه ،ص .31
) (3نفس المرجع  ،ص.31
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)د( القابلية للقياس الكمي:
عادة ما يتطلب القياس المحاسبي استخدام مقياس موحد شرطا أساسيا و أوليا لقياس المركز
المالي للمؤسسة وصافي دخلھا الدوري ،وتعد الوحدة النقدية أفضل مقياس لقياس مختلف األحداث
المالية ،غير أن استخدام وحدة النقد كأساس للقياس قد يثير كثيرا من المشاكل بسبب ما يطرأ عليھا
من تغير في قواه الشرائية على مدار الزمن ،من انخفاض )في حالة التضخم( أو ارتفاع )في حالة
االنكماش( مما يستدعي تعديل البيانات المالية والتي تعتمد على األسعار التاريخية استنادا إلى
التغيرات في مستويات األسعار والقوة الشرائية للنقود. 1
ثانيا :اإلفصاح في القوائم المالية
يعد اإلفصاح المحاسبي من المفاھيم والمبادئ المحاسبية التي تؤدي دورا مھما ،في إثراء قيمة
ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظھر في القوائم المالية ،والتي تستخدم ألغراض عدة
منھا اتخاذ قرارات االستثمار والتمويل ،كما يساھم في تحقيق فاعلية وكفاءة استغالل الموارد
االقتصادية المتاحة ،على مستوى المؤسسة وعلى المستوى القومي لالقتصاد الوطني.
ماھية اإلفصاح المحاسبي:
تختلف وجھات النظر حول مفھوم وحدود اإلفصاح عن المعلومات الواجب توافرھا في القوائم
المالية المنشورة ،و ذلك نتيجة الختالف مصادر األطراف المستفيدة من ھذه المعلومات  ،فمثال
يختلف مفھوم اإلفصاح عند معدي القوائم المالية عن مفھومه لدى مدقق الحسابات ،و المستثمرين
والمساھمين المستخدمين لھا و قد ال تتفق وجھة نظر ھؤالء مع الجھات الرقابية والمھنية كالبنوك
المركزية وھيئات األوراق المالية والمجامع المحاسبية المھنية.
مفھوم اإلفصاح المحاسبي وأنواعه :
 -1مفھوم اإلفصاح المحاسبي:
يعرف اإلفصاح بأنه ) توفير المعلومات المالءمة والكافية سواء المحاسبية أو التاريخية التي
حدثت والمتوقع حدوثھا وتصرح عنھا اإلدارة ضمن التقارير التي تصدرھا بھدف استخدامھا من
المستفيدين لتلبية حاجاتھم وخاصة اتخاذ القرارات االستثمارية( ).(2
كما عرف على أنه )عملية إظھار و تقديم المعلومات الضرورية عن الوحدات االقتصادية،
لألطراف التي لھا مصالح حالية أو مستقبلية بتلك الوحدات االقتصادية ،وھذا يعني أيضا أن

) (1مرعي عبد الحي ومحمد عباس بدوي ،مرجع سابق الذكر ،ص. 30
) (2إسكندر روحي مصيص )،(1994التقارير المالية والقرار االستثماري ،مجلة المحاسب القانوني العربي ،نشرة المجمع العربي للمحاسبين
القانونيين العرب  ،العدد  ،82عمان  ،األردن  ،ص.14

63

تعرض المعلومات في القوائم والتقارير المالية بلغة مفھومة للقارئ الواعي دون لبس أو
تضليل().(1
ويعرف أيضا اإلفصاح على أنه  :شمول التقارير المالية على جميع المعلومات الالزمة
إلعطاء مستخدم ھذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية ).(2
إذن فاإلفصاح ھو تقديم المعلومات المحاسبية إلى المھتمين بھا ،في شكل قوائم تختلف
باختالف المنفعة المنشودة ،على أن تشمل ھذه التقارير جميع المعلومات الالزمة والضرورية ،
إلعطاء مستخدمي ھذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية.
وقد حددت لجنة إجراءات التدقيق المنبثقة عن المعھد األمريكي للمحاسبين القانونيين ،ماھية
اإلفصاح المحاسبي المناسب بما يلي  :إن معطيات عرض المعلومات في القوائم المالية ،وفقا
لمبادئ المحاسبة المتعارف عليھا ،تقتضي بتوفير عنصر اإلفصاح المناسب في ھذه القوائم ،و ذلك
بشأن جميع األمور المادية ) الجوھرية (  ،وإن عنصر اإلفصاح المقصود ھنا على صلة وثيقة
بشكل ومحتوى القوائم المالية والمصطلحات المستخدمة فيھا وأيضا بالمالحظات المرفقة بھا ،و
بمدى ما فيھا من تفاصيل ،وذلك بكيفية تجعل لتلك القوائم قيمة إعالمية من وجھة نظر مستخدمي
ھذه القوائم ).(3
حسب المعھد األمريكي للمحاسبين القانونيين ،فإن مفھوم اإلفصاح يرتبط بشكل القوائم المالية
ومحتواھا والمصطلحات المستخدمة فيھا ،و التي من شأنھا أن تؤدي إلى زيادة قيمة وجودة
المعلومات التي تحتويھا تلك القوائم وذلك من وجھة نظر مستخدميھا.
وبناء على التعاريف السابقة يمكن أن يعرف اإلفصاح بأنه )عملية إظھار المعلومات المالية
سواء كانت كمية أو وصفية  ،في القوائم المالية أو في الھوامش والمالحظات والجداول المكملة
في الوقت المناسب ،مما يجعل القوائم المالية غير مضللة ومالئمة لمستخدمي القوائم المالية من
األطراف الخارجية ،والتي ليس لھا سلطة االطالع على الدفاتر والسجالت للمؤسسة ().(4
من التعريفات السابقة نستنتج أن اإلفصاح المحاسبي ،يركز على الطريقة والمنھجية التي يتم
بھا إظھار وتوصيل المعلومات إلى المستفيدين ،بشكل يعكس حقيقة الوضع المالي للمؤسسة دون
تضليل  ،ويسمح باالعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ القرارات ،وذلك من خالل نشر كل
المعلومات االقتصادية المتعلقة بالشركة ،سواء كانت معلومات كمية أو معلومات أخرى تساعد
) (1محمد المبروك أبو زيد ،2005،المحاسبة الدولية و إنعكاساتھا على الدول العربية ،إيتراك للطباعة و النشر و التوزيع  ،القاھرة  ،ص. 577
) (2الشيرازي ) ، (1991مھدي عباس ،نظرية المحاسبة ،مطبعة ذات السالسل ،الكويت  ،ص. 322
) (3محمد مطر ،موسي السويطي) ، (2008التأصيل النظري للممارسات المحاسبية المھنية في مجاالت القياس ،العرض ،اإلفصاح ،دار وائل للنشر،
عمان ،األردن ،ط ، 02ص .344
) (4محمد المبروك أبو زيد ،مرجع سابق ،ص. 578
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المستثمر على اتخاذ قراراته .ومن ھنا يعد اإلفصاح المحاسبي أحد أدوات االتصال ،حيث بدون
االتصال لن تكون ھناك فائدة من مخرجات النظام المحاسبي ،و يجب اإلشارة إلى أن عملية
االتصال وتقديم المعلومات ،ال تتم فقط من خالل القوائم المالية ولكن من خالل التقارير المالية
بكاملھا.

 -2أنواع اإلفصاح المحاسبي:
يعد اإلفصاح المحاسبي من الموضوعات المثيرة للجدل في الوسط المھني سواء بين
المحاسبين أو بين اإلدارة و المحاسبين ،وبين مراجعي الحسابات من جھة ومستخدمي القوائم
المالية من جھة أخرى ،ويمكننا أن نلخص أنواع اإلفصاح كما يلي :

)(1

أ .اإلفصاح الكامل ) الشامل( :
يشير إلى مدى شمولية التقارير وأھمية تغطيتھا ألي معلومات ذات أثر محسوس على
القارئ ،ويأتي التركيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من أھمية القوائم المالية بوصفه مصدرا
أساسيا يعتمد عليه في اتخاذ القرارات ،وال يقتصر اإلفصاح على الحقائق حتى نھاية الفترة
المحاسبية ،بل يمتد إلى بعض الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوھري على

مستخدمي تلك القوائم المالية.
ب .اإلفصاح العادل:
يھتم اإلفصاح العادل بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراف المالية ،إذ يتوجب إخراج
القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح فئة معينة على مصلحة األخرى ،من
خالل مراعاة مصالح جميع ھذه الفئات بشكل متوازن .
ج .اإلفصاح الكافي:
يشمل تحديد الحد األدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم المالية ،و
يمكن مالحظة أن مفھوم الحد األدنى غير محدد بشكل دقيق ،إذ يختلف حسب االحتياجات
والمصالح بالدرجة األولى ،كونه يؤثر تأثيرا مباشرا في اتخاذ القرار ،باإلضافة على أنه يتبع
الخبرة التي يتمتع بھا الشخص المستفيد.
د .اإلفصاح المالئم:
ھو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف الشركة وطبيعة نشاطھا ،إذ انه
ليس من المھم فقط اإلفصاح عن المعلومات المالية ،بل األھم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة
لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط الشركة وظروفھا الداخلية.

) (1لطفي زيود وآخرون ) ،(2010دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالية في ترشيد قرار االستثمار ،مجلة جامعة تشرين للدراسات
والبحوث العلمية  ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية  ،المجلد رقم  29العدد رقم  ،01سوريا .
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ھـ .اإلفصاح التثقيفي ) اإلعالمي(:
أي اإلفصاح عن المعلومات المناسبة ألغراض اتخاذ القرارات ،مثل اإلفصاح عن التنبؤات
المالية من خالل الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية ،ونالحظ أن ھذا
النوع من اإلفصاح من شأنه الحد من اللجوء إلى المصادر الداخلية للحصول على المعلومات
اإلضافية بطرق غير رسمية ،يترتب عليھا مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرى.
و .اإلفصاح الوقائي )التقليدي (:
ھو أن تقدم المعلومات في القوائم المالية دون تضليل ،بحيث تسمح لألطراف ذوي القدرات
المحدودة على الفھم واإلدراك للمعلومات المالية.
لھذا يجب أن تكون المعلومات على درجة عالية من الموضوعية فاإلفصاح الوقائي يتفق مع
اإلفصاح الكامل ألنھما يفصحان عن المعلومات المطلوبة لجعلھا غير مضللة للمستثمرين
الخارجيين.
في الواقع العملي وبعيداً عن التحيز ال َّبد من اإلفصاح عن كافة المعلومات بشكل موضوعي
من خالل القوائم األساسية ودون تبني وجھة نظر معينة ،وقبل أن نتطرق إلى متطلبات اإلفصاح
المحاسبي سوف نتناول الجدول التالي الذي سنبين فيه بعض متطلبات اإلفصاح:
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الجدول رقم ) (2يوضح طرق اإلفصاح العامة
طرق اإلفصاح

األھمية النسبية

متطلبات اإلفصاح
و تشمل على قوائم أساسية و ھي:
 قائمة الدخل أو حسابات ختامية. -قائمة المركز المالي.

 (1القوائم المالية

الفقري لإلفصاح و يراعي في
إعدادھا المبادئ

و كذلك قوائم إضافية و ھي:
 قائمة التغيير في المركز المالي -قائمة األرباح الموزعة.

المحاسبية المقبولة و أيضا ما يتعلق
بالتبويب  ،التوحيد و األرقام
المقارنة عن سنتين ماليتين.

 -قائمة التدفق النقدي.

تكون أسفل القوائم المالية و تشتمل على :
 -طرق تقويم المخزون.

و ھذه المذكرات تعد جزءا مكمال
للقوائم المالية ،و تشتمل على بيانات

 -طريقة االھتالك المطبقة.

 (2مذكرات

تعد القوائم المالية األساسية العمود

مالية غير واردة فيھا.

 التزامات محتلمة. أحداث وقعت بعد إعداد الميزانية. أثر التحويالت للعمالت األجنبية. -التغير في السياسات المحاسبية.

أھم ما ستضمنه:

 (3تقرير مراجع

 -مدى تطبيق المبادئ المحاسبية.

يزيد من ثقة المستفيدين في

الحسابات

 -مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.

المعلومات الواردة بالقوائم المالية.

الخارجي

 -أحداث مھمة وقعت بعد إعداد القوائم المالية.

 -على ضوء التقرير تتحدد

 -نتيجة الفحص المستندي و الفني للعمليات

مسؤولية المراجع تجاه الغير.

المالية

 (4اإليضاحات

توضح ما يلي:

تحتوي على معلومات غير واردة

 -أي ضمانات على أحد األصول.

بالقوائم المالية أو المذكرات المكملة

 -سعر السوق و سعر الشراء لألوراق المالية

لھا و األوراق المالية

والتكلفة لألوراق المالية.

بقصد المتاجرة أو بغرض االحتفاظ

 -سعر السوق و سعر التكلفة للبضاعة الباقية.

بھا أو الجاھزة للبيع.
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تابع  -الجدول رقم ) (2يوضح طرق اإلفصاح العامة
طرق اإلفصاح

األھمية النسبية

متطلبات اإلفصاح
أھم ھذه الجداول:

 (5جداول
إحصائية

 -تحليل األصول ،االھتالك.

توضح للقارئ نتيجة نشاط

 -تحليل المصروفات إلى ثابت و متغير.

المشروع بصورة مختصرة

 بيان المبيعات ،تكلفة المبيعات. معلومات عن أھداف المشروع. -النشاط الحالي و المستقبلي له.

 (6تقرير

 -أحداث غير مالية تؤثر على المشروع في

اإلدارة

المستقبل.

يتضمن كل معلومات غير مالية قد
تؤثر على المشروع مستقبال و تفيد
في التنبؤ.

 الطاقة اإلنتاجية. مشاكل خاصة باإلنتاج أو التوزيع.اإلفصاح عن األمور الجوھرية و األحداث الھامة.
ا إلفصاح عن إدراج اسم المؤسسات المساھمةالعامة.

 (7ھيئة
األوراق
المالية

 اإلفصاح المتعلق بشركات الوساطة المالية. تعامل األشخاص المطلعين باألوراق المالية. المعايير المحاسبية. -معايير التدقيق و الشروط الواجب توافرھا في

يتضمن كل معلومات مالية قد تؤثر
على الشركة و على مستخدمي
التقارير المالية حاليا و في
المستقبل و تفيد في التنبؤ التخاذ
قرارات اقتصادية رشيدة.

مدققي حسابات الجھات الخاضعة لرقابة اللجنة.
المصدر :1

يتضح من الجدول السابق أن طرق اإلفصاح و متطلباته العامة من معلومات مالية أو غير
مالية تعد نموذجا لإلفصاح يمكن االسترشاد به للحكم على مدى كفاءة المعلومات الواردة بالتقارير
المالية ،كما أن استخدام أي طريقة مناسبة من الطرق السابقة يتوقف على درجة اإلفصاح
المرغوب فيھا و أھميتھا.

) (1شادو عبدا للطيف ) ، (2013دراسة حول " القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية " رسالة ماجستير
غير منشورة  ،جامعة قاصدي مرباح _ ورقلة  ،الجزائر .ص . 25
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جدول رقم ) (3يوضح أھم متطلبات اإلفصاح لكل من لجنة المبادئ المحاسبية
و لجنة معايير المحاسبة المالية:
طرق اإلفصاح

متطلبات اإلفصاح
يتعين اإلفصاح عن:
أ  -مكافأة نھاية الخدمة للعاملين.
ب -ضريبة الدخل و المدفوع منھا.

لجنة المبادئ المحاسبية

ج -اھتالك األصول  ،طرق االھتالك و االھتالكات المتجمعة.
د -عائد السھم.
 معلومات عن االندماج و الطريقة التي تم بھا. معلومات عن االستثمارات و طريقة معالجتھا محاسبيا. وصف ألھم السياسات المحاسبية.و أھم ما جاء منھا :
 اإلفصاح عن مصروفات البحوث و التطوير. أثر التغييرات المحاسبية على صافي الدخل. متوسط دخل السھم. -أثر الديون المعدومة كبيرة القيمة.

لجنة معايير المحاسبة المالية

المصدر :1

 -3متطلبات اإلفصاح المحاسبي ومعوقاته:
 1-3متطلبات اإلفصاح المحاسبي :
بالرغم من اختالف المحاسبين على المعنى المحدد لإلفصاح إال أنھم متفقون على ضرورته و
أھميته .أما بالنسبة لإلفصاح الكافي فان التعريف يتضمن الحد األدنى من المعلومات الواجب
إظھارھا ولكن يختلف الحد األدنى من شخص إلى آخر تبعا للثقافة والخبرة التي يتمتع بھا ‘ ويمكن
إبراز أھم متطلبات اإلفصاح في

اآلتي :

)(2

السياسات المحاسبية:
تقاس بنود القوائم المالية بتطبيق سياسات محاسبية قد تختلف من منشأة إلى أخرى ،فالمبادئ

) (1شادو عبدا للطيف  ،مرجع سابق ،.ص .28
) (2روال كاسر اليقة ) ،(2007القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف ودورھا في ترشيد قرارات االستثمار ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،جامعة تشرين  ،سوريا ،ص .56
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المحاسبية المتعارف عليھKا تتضKمن سياسKات وطKرق محاسKبية مختلفKة ،وقKد أ وضKحت المعKايير
المحاسKبية الدوليKة ھKذه الحقيقKة بKالقول بأنKه يعKد اسKتخدام سياسKات محاسKبية مختلفKة فKي مجKاالت
متعKددة مKن العوامKل التKي تKؤدي إلKى صKعوبة تفسKير القKوائم الماليKة ،وليسKت ھنKاك مجموعKة
معينة بالذات للسياسات المحاسبية المقبولة يمكن الرجوع إليھا ،ومن ثم فإن استخدام ما ھKو متKاح
من السياسات المحاسبية المختلفة قد يسفر عن قوائم ماليKة مختلفKة بعضKھا عKن الKبعض لمجموعKة
واحKدة مKن األحKداث والظKروف  ،لKذلك يكKون اإلفصKاح عKن السياسKات المحاسKبية وثيقKة مھمKة
للمعلومات تمكن من تفسير األرقام الواردة في القوائم المالية وفقا للسياسات المحاسبية التي أدت إليھا.

 (1األطراف والصفقات المھمة :
يجب أن تشتمل اإليضاحات المتممة للقوائم المالية على وصف للصفقات المبرمة بين
المنشأة وأطرف أخرى ،وكذلك العالقات المھمة بين المنشاة وأطراف خارجية أخرى مثل
العالقات بين الشركة القابضة والشركة التابعة

.

 (2األحداث الالحقة:
تغطي القوائم المالية فترة محددة من الوقت ،ولكنھا ال تكون متاحة للنشر مباشرة في نھاية الفترة
المالية ،وغالبا ما تنشر بعد انتھاء الفترة المالية بعدة شھور ،وتسمى الفترة بين نھاية الفترة المالية
و إصدار نشر القوائم بالفترة الالحقة ،وأثناء الفترة الالحقة قد تحدث األحداث ذات األثر المادي
الكبير على القوائم المالية للشركة في تلك الفترة ) ، (1فإذا لم تكن منعكسة على القوائم المالية فإن
األمر يتطلب تعديل القوائم أو عرضھا في صورة المالحظات المرفقة بالقوائم المالية.
 (3الشكوك حول استمرار المنشاة:
يتم إعداد القوائم المالية على أساس استمرار المنشأة ،وأنه في ظل غياب أي معلومات
وتوقعات بفشل المشروع أو عدم استمراريته فإنه يفترض أن المشروع مستمر إلى ما النھاية ،
وفي حال توفر لدى معدي القوائم المالية معلومات تفيد بعدم استمرارية المشروع ،أو أن ھناك
شكوكا حول استمرار المشروع ،عندئذ يجب اإلفصاح عن تلك المعلومات في صورة مالحظات
مرفقة للقوائم المالية.
 (4االلتزامات المحتملة :
تتمثل عادة بالتزامات يحيط بھا الكثير من عدم التأكد ،فيما يختص بحدوثھا أو مبالغھا،
وتظھر عادة نتيجة للقضايا المرفوعة ضد المنشأة أو المنازعات مع األطراف األخرى ،التي
تتطلب تحويل بعض المبالغ مستقبال عند تسوية النزاع ،وفي بعض الحاالت التي يتأكد فيھا بعض
ھذه االلتزامات فإنھا تدخل ضمن الدفاتر المحاسبية لتصبح جزءا من القوائم المالية بينما يتم
) (1إبراھيم منذر حمودة ) آبار  ،(1993األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وأثرھا على الميزانية العمومية وتقرير مدقق الحسابات  ،مجلة
المدقق  ،جمعية مدققي الحسابات القانونيين األردنيين  ،العدد  ،20عمان  ،األردن  ،ص.4
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اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة األقل تأكيدا في مالحظات القوائم المالية ،واإلفصاح في الحالة
يخبر القارئ بالنتائج السلبية المحتملة لألحداث التي وقعت ولكنھا لم تصل إلى الدرجة
الموضوعية الالزمة إلدخالھا إلى القوائم المالية .
 2- 3مقومات و أساليب اإلفصاح المحاسبي والعناصر المؤثرة فيه
طالما أن البيانات المالية تستخدم إلجراء دراسات واتخاذ قرارات مالية  ،لذلك يجب ان تكون
البيانات المالية واضحة ومفھومة من اجل سالمة قرارات المستخدمين  ،وھذا يتطلب أن يكون
اإلفصاح المحاسبي عادال يراعي توازن المصالح لجميع المستفيدين ) ، (1وبذلك يمكن القول أن
اإلفصاح عن المعلومات بالقوائم المالية ليس عملية عشوائية ،بل توجد مجموعة من المقومات
واألساليب والطرق التي يجب مراعاتھا وإتباعھا إضافة إلى عوامل مؤثرة فيھا ،و التي سوف
نتطرق إليھا بنوع من اإليجاز.
 (1المقومات األساسية لإلفصاح عن المعلومات:
يرتكز اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة على المقومات الرئيسية
التالية :

)(2

أ :المستخدم المستھدف للمعلومات المحاسبية:
تتعدد الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية ،كما تختلف طرق استخدامھا لھذه
المعلومات ،فمنھا من يستخدمھا بصورة مباشرة ،ومنھا من يستخدمھا بصورة غير مباشرة ،ومن
األمثلة على مستخدمي المعلومات المحاسبية المالك الحاليون والمحتملون ،الدائنون ،المحللون
الماليون ،الموظفون والجھات الحكومية التي تھتم بالشؤون االجتماعية وغيرھا.
ب :تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية:
يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسي ،ھو ما يعرف
بمعيار أو خاصية المالءمة  ،حيث تعد األھمية النسبية بمثابة المعيار الكمي ،الذي يحدد حجم أو
كمية المعلومات المحاسبية الواجبة اإلفصاح ،و تعد المالءمة المعيار النوعي الذي يحدد طبيعة أو
نوع المعلومات المحاسبية الواجبة اإلفصاح ،لذا تتطلب خاصية المالءمة وجود صلة وثيقة بين
طريقة إعداد المعلومات واإلفصاح عنھا من جھة ،والغرض الرئيسي الستخدام المعلومات من
جھة أخرى.

) (1األصول الدولية للمحاسبة ) مايو  ،(1993األصل المحاسبي الخامس  ،مجلة المدقق ،جمعية مدققي الحسابات القانونيين األردنيين  ،األردن ،العدد
 ،20ص .18
) (2وليد الحيالي ،اإلفصاح المحاسبي في ظل توسع المنھج المحاسبي المعاصر ليشمل المحاسبة االجتماعية ،منشورات األكاديمية العربية المفتوحة
في الدنمارك ،متاح على ) .( www.ao-academy.org
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ج :تحديد طبيعة ونوع المعلومات التي يجب اإلفصاح عنھا:
تتمثل المعلومات المحاسبية التي يتم اإلفصاح عنھا حاليا ،في البيانات المالية المحتواة في
القوائم المالية التقليدية وھي قائمة المركز المالي ،قائمة الدخل ،قائمة األرباح المحتجزة ،قائمة
التغيرات في المركز المالي ،إضافة إلى معلومات أساسية تعرض في المالحظات المرفقة بالقوائم
المالية ،والتي يتم إعدادھا وفق مجموعة من المبادئ واالفتراضات واألعراف ،لذا يترتب على
ذلك نشوء مجموعة من القيود والمحددات ،على نوع وكمية المعلومات التي تظھر في تلك القوائم
د :تحديد أساليب وطرق اإلفصاح:
يتطلب اإلفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات في القوائم المالية بطريقة يسھل
فھمھا ،كما يتطلب أيضا ترتيب وتنظيم المعلومات فيھا بصورة منطقية تركز على األمور
الجوھرية ) ،(1بحيث يمكن للمستخدم المستھدف قراءتھا بيسر وسھولة.
 3-3أساليب اإلفصاح المحاسبي:
توجد العديد من األساليب التي يمكن استخدامھا لغرض اإلفصاح عن المعلومات المالية،
وبيان أثر األحداث االقتصادية في التقارير المالية أو المالحق ،و ھي أساليب مكملة لبعضھا
البعض حيث يتوقف استخدام أي من ھذه األساليب على طبيعة ونوعية ودرجة وأھمية المعلومات،
فھناك معلومات تعد أساسية ويجب إظھارھا ضمن المكونات األساسية للقوائم المالية ،وھناك
معلومات أخرى يمكن اعتبارھا ثانوية يتطلب اإلفصاح عنھا ،ولكن في ملحقات للقوائم المالية أو
في الھوامش ،وحتى ال تكون عملية اإلفصاح غير منظمة وعشوائية ھناك مجموعة من األساليب
العامة لإلفصاح ،و التي تتمتع بدرجة عالية من القبول واالتفاق بين أوساط المحاسبين
والمستخدمين للقوائم المالية منھا ).(2
أ .إعداد القوائم المالية و ترتيب بنودھا :إن جزءا مھما من اإلفصاح المحاسبي يتمثل في
عرض القوائم المالية ،وترتيب مكوناتھا وفقا القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا،
تسھل عملية قراءتھا وفھمھا وإمكانية مقارنتھا من طرف المستخدمين واستخالص المعلومات.
ب .المالحظات الھامشية :يتم استخدام المالحظات الھامشية لتوضيح أو تفسير أو إضافة
معلومات أقل أھمية والمتعلقة بعناصر القوائم المالية ،و التي يمكن أن تحتوي على معلومات
كمية أو وصفية  ،كاإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية ،أو الطرق و المبادئ
المحاسبية المتبعة ،إضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة.

) (1السيد عطا [ السيد ) ،(2000النظريات المحاسبية ،دار الراية للنشر ،عمان ،األردن ،ط  ،1ص163
) (2محمد المبروك أبو زيد ،مرجع سابق ،ص584
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ج .المالحق :وتشمل قوائم إضافية ترفق مع القوائم األصلية ،يتم من خاللھا إعطاء تفاصيل
عن بعض البنود الواردة بالقوائم المالية ،والتي ال تستوعبھا المالحظات الھامشية ،ومثال ذلك
األصول الثابتة وطرق االھتالك  ،قائمة المركز المالي على أساس التغير في المستوى العام
لألسعار ،قائمة المدينين ومخصص الديون المشكوك فيھا .قائمة المخزون السلعي...الخ.
د .المعلومات الموجودة من خالل األقواس :تستخدم األقواس في القوائم المالية لتوضيح بعض
األرقام الظاھرة بالقوائم المالية ،والتي يصعب فھم طرق احتسابھا أو سبب ظھورھا من قبل
المستخدمين غير الملمين بالمحاسبة ،مثل بيان المبدأ المستخدم في تقييم مخزون نھاية الفترة.
ه .تقرير المراجع  :يعد من ضمن وسائل اإلفصاح المستخدمة والمتفق عليھا تقرير المراجع
الخارجي ،وتقرير مجلس إدارة الشركة حيث يتم من خالل تقرير المراجع إعطاء رأي محايد
عن موضوعية وسالمة األرقام الظاھرة بالقوائم المالية ،وذلك بغرض تعزيز ثقة المستخدمين
في المعلومات المنشورة ،في حين يقوم مجلس اإلدارة باإلفصاح عن األداء الحالي للمؤسسة
وعن الخطط المستھدفة.
 4-3العوامل المؤثرة في عملية اإلفصاح المحاسبي:
)(1

أھم المحددات الرئيسية على نوعية وحجم اإلفصاح بالقوائم المالية ھي :
)أ(

نوعية المستخدمين وطبيعة احتياجاتھم:
البد أن تعطي المؤسسات اھتماما خاصا في قوائمھا المالية ،لتلبية احتياجات المستخدمين

الرئيسيين  ،والذين لھم مصالح مباشرة أو غير مباشرة ،فمن الطبيعي أن تختلف طبيعة المعلومات
المفصح عنھا بالقوائم المالية باختالف نوعية المستخدمين الرئيسيين في كل دولة.
)ب( الجھات المسئولة عن وضع معايير اإلفصاح :
تختلف الجھات المنظمة والمسئولة عن تطوير وتنظيم وإصدار معايير اإلفصاح،باختالف
مداخل التنظيم المحاسبي المعتمدة بكل دولة،كما سبق وأن أشرنا في الفصل األول،إذ نجد في
العديد من الدول وخاصة النامية منھا أن األطراف المؤثرة على عملية اإلفصاح،غالبا ما تكون
مزيجا من المؤسسات المھنية والحكومية من خالل القوانين واللوائح.
)ت( منظمات والمؤسسات الدولية:
باإلضافة إلى المؤسسات والقوانين المحلية ،تعتبر المنظمات والمؤسسات الدولية من
األطراف المؤثرة على عمليات اإلفصاح ،حيث تؤثر ھذه المؤسسات بدرجات متفاوتة على
اإلفصاح ،ومن أھم ھذه المؤسسات لجنة معايير المحاسبة الدولية ) (IASCالتي قامت بإصدار
العديد من المعايير المحاسبية الدولية التي تتعلق باإلفصاح،وذلك بغرض تحسين جودة المعلومات
المفصح عنھا على المستوى العالمي.
 1محمد المبروك أبو زيد ،مرجع سابق  ،ص .592-586
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5-3

األسباب المرتبطة باإلفصاح في القوائم المالية:

ترجع أھمية اإلفصاح بالقوائم المالية للمستخدمين إلى ثالثة عوامل أساسية ھي):(1
أ .أنھا تفصح عن متغيرات ذات اھتمام مباشر للعديد من األطراف.
ب .تعد القوائم المالية أكثر مصادر المعلومات اعتمادية مما يمكن االعتماد عليھا.
ج .تكلفة الحصول على المعلومات بالقوائم المالية رخيصة جدا ،حيث أن تكلفة إعداد
تقارير خاصة للمستخدمين مختلفين ممكن أن تفوق العوائد المتوقعة من ورائھا.
يمكن القول أن دور اإلفصاح بالقوائم المالية ھو تقليل حالة الغموض بالنسبة لمتخذي القرار،
بغرض المساعدة في اتخاذ قرارات رشيدة ،ويؤكد  Iqbalوآخرون ذلك من خالل إشھارھم إلى
سببين رئيسيين لإلفصاح ھما ):(2
أ .تخفيض عدم التأكد على ممثلي رأس المال )المستثمرين و الدائنين( ،بحيث استخدامھم
المعلومات يمكنھم من ترجيح العوائد المتوقعة لكل بديل في مواجھة مستوى المخاطر
المرتبطة.
ب .توفير معلومات مالئمة لألفراد والمجموعات الذين يتأثرون باألنشطة التشغيلية للمؤسسات.
إذن تنبع أھمية اإلفصاح من أن مخرجات النظام المحاسبي )القوائم و التقارير المالية( ھي
المصدر المھم  ،إن لم يكن الوحيد للعديد من المستخدمين للحصول على المعلومات المھمة حول
الشركة،وبالتالي حتى تكون مخرجات النظام المحاسبي موضوعية ومفيدة وتحظى بثقة
المستخدمين وتلبي احتياجاتھم ،البد أن يتم إعدادھا وعرضھا بطريقة منظمة ومقبولة بين
المحاسبين وجميع األطراف التي لھا مصالح بالشركة ،ھذا باإلضافة إلى زيادة الثقة في القوائم
المالية من خالل مراجعتھا بواسطة طرف خارجي محايد ،وھو ما ساھم بشكل ملحوظ في ظھور
موضوع اإلفصاح وزيادة أھميته.

 1محمد المبروك أبو زيد ،مرجع سابق ،ص . 580
 2أمين السيد أحمد لطفي ،المحاسبة الدولية والشركات المتعددة الجنسيات ،مرجع سابق ،ص288
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المبحث الثالث
اآلثار المحاسبية للتضخم وطرق عالجھا
• تمھيد:
• المطلب األول  :اآلثار المحاسبية للتضخم .
• المطلب الثاني  :موثوقية القوائم المالية في ظل التضخم.
• المطلب الثالث :األساليب المحاسبية لمعالجة أثر التضخم في
القوائم المالية.
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المبحث الثالث
اآلثار المحاسبية للتضخم وطرق عالجھا
تمھيد ) :عالقة التضخم بالمحاسبة( :
يعد مبدأ التكلفة التاريخية أحد المبادئ األساسية التي تقوم عليھا المحاسبة الحديثة  ،حيث
يقضي ھذا المبدأ بإتباع التكلفة التاريخية أساسا للتقييم عند إعداد القوائم المالية  ،ويرتبط
باالفتراض المحاسبي وھو ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس  ،وبالنظر إلى ضرورة استخدام
وحدة نقدية معينة )ال Vمثال( لقياس قيمة الموجودات أو األصول ومقدار المطلوبات أي
االلتزامات ولبيان الدخل الدوري  ،حيث إن استخدام الوحدة النقدية في القياس ھو أحد الفروض
األساسية للمحاسبة المالية  ،وبالرغم من أن ھذه الوحدة النقدية ألي بلد ھي وسيلة مھمة لتبادل
السلع والخدمات  ،إال أن ھذه الوسيلة ال تصلح أن تكون مخزن للقيمة وذلك لتغير القوة الشرائية
لھا ،فالقوة الشرائية للنقود أي مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليھا في مقابل وحدة
نقدية معينة تقل في أوقات التضخم  ،وتزداد في حالة الكساد ،ومما تجدر اإلشارة إليه أن مصطلح
انخفاض القوة الشرائية للنقود ومصطلح ارتفاع أسعار السلع والخدمات يعبران عن شيء واحد،
فارتفاع األسعار يعني بالضرورة انخفاض قيمة العملة وذلك أن مقدار السلع والخدمات التي يمكن
الحصول عليھا بمبلغ معين ،تقل باستمرار وھذا يشير بالطبع إلى وجود ما يسمى بالتضخم)،(1
ونظر لالنخفاض المستمر في قيمة النقود فقد وجھت انتقادات عديدة إلى استخدام التكلفة التاريخية
التي تفترض ثبات قيمة النقود من فترة إلى أخرى ،ذلك أنه عند ما تزيد درجة التضخم أو
االنكماش في اقتصاد أي بلد فإن القوائم المالية التقليدية تفقد أھميتھا وال تعد معبرة عن الواقع
المالي للمنشأة أو المشروع ،كما أن المقارنة بين القوائم المالية الخاصة بفترات مختلفة ال تكون
موضوعية وال تعطي مدلوال صحيحا إذا كانت ھذه القوائم مقاسة عن طريق وحدات نقدية ذات
قيمة شرائية متغيرة .ومن أجل ذلك ظھرت الكثير من اآلراء واالفتراضات التي تقضي بأن يؤخذ
في االعتبار تغير األسعار أو التغير في القوة الشرائية للوحدة النقدية عند إعداد القوائم المالية
وذلك باستخدام األرقام القياسية وھناك من نادى باستخدام التكلفة الجارية.
لقد تم في ھذا المبحث تناول اآلثار المحاسبية للتضخم على الفروض والمبادئ المحاسبية ،
وكذا اآلثار المحاسبية الناتجة عن تجاھل التضخم على القوائم المالية وانعكاس ذلك على موثوقية
القوائم المالية ومن ثم األساليب المحاسبية لمعالجة أثر التضخم على القوائم المالية.

) (1جمعة خليفة الحاسى ،وآخرون ،المحاسبة المتوسطة ،دار النھضة ،بيروت لبنان ،الطبعة الثالثة ،1996،ص .669
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المطلب األول  :اآلثار المحاسبية للتضخم :
ينتج عن التضخم آثار عديدة على مستوى بعض العناصر التقليدية المكونة لإلطار
النظري للمحاسبة من مفاھيم وفروض ومبادئ نتيجة جمودھا وعدم مواكبتھا للتغيرات
االقتصادية ،وكذلك فإن القوائم المالية تتأثر قيمھا المحاسبية بھذه الظاھرة حيث تبتعد عن الواقع
االقتصادي الحقيقي لھا ،نتيجة إتباع الشركة لسياسات وإجراءات محاسبية تقليدية.
أثر التضخم على المبادئ والفروض والمفاھيم المحاسبية  :من المعروف أن التضخم يؤثر على
القيمة الشرائية لوحدة النقد  ،وھو بذلك يؤثر على أھم المبادئ والفروض المحاسبية  ،ويمكن
)(1

إيجاز ذلك في ما يأتي:

 -1فرض وحدة القياس النقدي والتغيرات في األسعار:
إن السمة األساسية التي يجب أن تتصف بھا وحدة القياس ھي صفة الثبات المطلقة  ،غير أن
وحدة القياس النقدي في المحاسبة ال تتسم بالثبات من حيث قوتھا الشرائية ،وھو االنتقاد الجوھري
لفرض ثبات وحدة القياس النقدي مما يثير الكثير من الجدل حول مدى صالحية استخدام الوحدات
النقدية مقياسا للقيمة وإلعداد القوائم المالية خاصة في ظل التغير في مستويات األسعار.
 -2ثبات طرق القياس والتغيرات في األسعار:
يدل الثبات على استخدام اإلجراءات والسياسات المحاسبية نفسھا ،و المفاھيم وطرق القياس
لبنود القوائم المالية للمنشأة نفسھا ،و استخدام إجراءات وطرق مختلفة للقياس ينتج عنه صعوبة
فھم القوائم المالية ومقارنتھا وصعوبة التنبؤ باالتجاھات الخاصة بنشاط الشركة ،وصعوبة الفصل
بين تغير البيانات نتيجة تعديل اإلجراءات أو تغيرھا بسبب العوامل االقتصادية الداخلية والخارجية
 -3موضوعية القياس في المحاسبة في ظل تغير األسعار:
التوجد موضوعية مطلقة في المحاسبة ألنھا مسألة نسبية والدرجة العالية من الموضوعية
والتحقق الموضوعي أمر مرغوب فيه ولكن حتى التمسك بالموضوعية التامة ال يعد كافيا لجعل
القوائم المالية موضوعية  ،فمبدأ التكلفة التاريخية قد يكون موضوعيا في إثبات قيمة األصول
الثابتة لكن تتناقص موضوعيته في تقدير القيمة الدفترية التي يطرح منھا قسط اإلھالك الذي يدخل
في حسابه العمر الزمني لألصل الثابت والذي يخضع للتقدير الشخصي وھو ما يؤيد عدم وجود
موضوعية مطلقة.

) (1مدحت فوزي عليان ) ،(2006أثر التضخم على اإلفصاح المحاسبي للقوائم المالية في الوحدات االقتصادية الفلسطينية ،رسالة ماجيستر غير
منشورة في المحاسبة والتمويل ،الجامعة اإلسالمية غزة ،ص ..72-52
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 -4األھمية النسبية والتغيرات في األسعار :
إن األھمية النسبية للبنود الواردة بالقوائم المالية تؤثر على طريقة معالجة ھذه البنود في
الدفاتر والمشكلة تنحصر في إيجاد مقياس سليم لألھمية النسبية ،فھناك من يرى أن األھمية النسبية
تتحدد على أساس صلة العنصر بالدخل الجاري بعد الضريبة ،والجدير بالذكر أن التضخم يؤثر
بشكل كبير في الدخل الجاري قبل وبعد الضريبة مما يوضح أن مشكلة التغيرات في مستويات
األسعار في حالة استمرارھا يصبح اإلفصاح عنھا ذا أھمية نسبية كبيرة وذلك ألن البيانات
المحاسبية أصبحت مضللة.
 -5مبدأ اإلفصاح المحاسبي :
يعد اإلفصاح أھم ھدف للمحاسبة ألن اإلفصاح يھتم بوظيفة التوصيل ،فھو يعني استخدام
الوسائل واألساليب الفنية المختلفة بھدف تقديم كمية من المعلومات المحاسبية الكافية لمستخدمي
القوائم المالية التي تمكنھم من اتخاذ قراراتھم المختلفة تدعيما ً ألداء وظيفة اإلعالم المحاسبي ،ولذا
البد أن تكون المعلومات المالية غير مضللة ولھا من الشروط والمعايير ما يجعلھا صالحة
لمستوى اإلفصاح ،ومفھوم المحاسبة عن آثار التضخم يدعم ويتفق مع مبدأ اإلفصاح المحاسبي،
وأن تجاھل التضخم لوحدة النقد يتعارض مع ھذا المبدأ ،يعد ھذا حسب )مجلس معايير المحاسبة
المالية األمريكي(  FASBھو اإلفصاح اإلعالمي الذي يحول القوائم المالية التقليدية إلى قوائم
ذات إفصاح تثقيفي). (1
 -6مفھوم الحيطة والحذر والتغيرات في مستويات األسعار:
يعتمد مفھوم الحيطة والحذر على بندين ھما:
 ضرورة أخذ الخسائر واألعباء المتوقعة في الحسبان.
 عدم االعتراف باألرباح المنتظرة إال في حالة تحققھا.
ويرى بعضھم أن تطبيق مفھوم الحيطة والحذر ال يلبي الخصائص النوعية للمعلومات خاصة
المالءمة والموثوقية وقابلية المعلومات للمقارنة والثبات ،إضافة إلى ذلك فان ھذا المفھوم ينتج عن
تطبيقه معلومات مشوھة تؤدي إلى اتخاذ قرارات مضللة وھو ما يتناقض جوھريا مع التوجه العام
لإلطار المفاھيمي في النموذج المعاصر لنظرية المحاسبة ،وعليه تقل أھمية مفھوم الحيطة والحذر
في سياق ھذا اإلطار ،ھذا ويمكن تطوير ھذا المفھوم بدال من تكوين االحتياطات والمخصصات
في ظل التغير في مستويات األسعار ،فيتم تعديل مفردات القوائم المالية في الوحدة االقتصادية وفقا
لألرقام القياسية العامة حتى تساير القوة الشرائية في تاريخ إعداد القوائم المالية.

) (1رضوان حلوة حنان ،مرجع سابق ،ص. 462
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 -7مفھوم المحافظة على رأس المال و تغير األسعار :
ال يمكن القول بأن ھناك أرباحا ً قد تحققت في دورة محاسبية إال بعد المحافظة على القوة
الشرائية لرأس المال  ،وعلى ذلك فإن الدخل ھو ذلك المقدار الذي يمكن توزيعه بحيث تكون القوة
الشرائية لرأس المال في أية مدة كما ھي في بداية المدة ،وإن المحافظة على رأس المال من أھم
أھداف محاسبة التضخم من خاللھا يتم المحافظة على القوة الشرائية لرأس المال المستثمر وفق
نموذج التكلفة التاريخية المعدلة.
اآلثار المحاسبية الناتجة عن تجاھل التضخم على القوائم المالية :
أن تجاھل ظاھرة التضخم من قبل معدي القوائم المالية  ،يؤدي الى آثار سلبية في القوائم
المالية التي تعد  ،ويمكن إبراز تلك اآلثار السلبية في اآلتي:
أوال  :أثر التضخم على عناصر قائمة الميزانية :
إن انخفاض قيمة وحدة القياس ) النقود( اثر بشكل فعال في صحة نتائج األعمال وفيصحة
مراكز األموال فاألخيرة أصبحت تضم عناصر مقومة بوحدة قياس ذات قيم مختلفة عن قيم
إحاللھا وغير متجانسة من حيث تاريخ حدوثھا ) ، (1وعلى ھذا فإن االعتداد بالقيم الدفترية في ظل
التضخم واالنكماش يجعل بنود الميزانية سوى النقدية منھا وغير النقدية تظھر بصورة مضلله ،
إال أن العناصر غير نقدية تكون قيمھا بعيده عن الواقع بشكل اكبر ألنھا تبقى في الشركة لمدة
طويلة  ،وسنتطرق فيما يلي إلى أھم تلك اآلثار على مختلف بنود الميزانية.
األصول الثابتة:
 إن القيم المعطاة بالميزانية العمومية لألصول الثابتة ليست بأي حال قيم اقتصادية ‘ أو )محققة(إنما ھي تكلفة األصول التي بقيت لتحميلھا على إيرادات الفترات الباقية من الحياة المتوقعة
لھذه األصول  ،وإذا ما ظھر أن أحد األصول قد فقد قيمته نظرا للتقادم  ،مثال  :فانه من
الممارسة العملية تحميل قيمته على القوائم المالية وتحميل الخسائر على األرباح الجارية .
ومن ناحية أخرى زيادة قيمة األصول ) نتيجة تغير قيمة النقود مثال( عن قيمته الدفترية
بعد طرح قيمة اإلھالك يتم تجاھلھا وھذا تطبيقا لمضمون مبدأ التحفظ  .ويقوم المحاسبون
عادة بتسجيل كل الخسائر سواء المتوقعة أم الفعلية ولكن يتم التحاسب على األرباح المحققة
فقط  .ولذلك عادة ما تظھر األصول الثابتة في القوائم المالية بتكلفتھا التاريخية  ،والسعر
المدفوع في األصل يعد حقيقة محاسبية .
وبھذا المضمون تكون الميزانية العمومية موضوعية  ،فھي تتكون من ارقام حقيقية سواء كانت
ھذه األرقام الحقيقية مفيدة أم ال ).(2
) (1طارق الحسيني  ،التحليل المالي والمحاسبي ،جامعة آل البيت  ،األردن  ، 1993،ص.26
) (2محمد القيومي محمد  ،1984 ،قراءات في المشاكل المحاسبية المعاصرة  ،مؤسسة شباب الجامع للطباعة  ،القاھرة  ،ص .290
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 ينتج عن إظھار األصول الثابتة بقيمھا التاريخية في فترات التضخم إلى نشؤ احتياطيات سريةوذلك نتيجة ھبوط القوة الشرائية لوحدة النقد).(1
 عدم كفاية أقساط اإلھالك الستبدال األصول الثابتة بأصول جديدة لھا القوة اإلنتاجية نفسھالألصول القديمة ألن أقساط اإلھالك السنوية حسبت على أساس التكلفة التاريخية المنخفضة
لألصول الثابتة ،فاإلھالك من الناحية المالية يعد تخصيصا من أجل استرجاع المبلغ المنفق
في شراء األصل وذلك طيلة مدة حياته  ،األمر الذي يستلزم إتباع رأي المفكر Rives -
 Langeوالذي أكد على ضرورة إضافة إھالك تكميلي لإلھتالكات المحسوبة وقد يطلق
عليھا تسمية إھالكات استثنائية بغية المساعدة في تجديد األصول الثابتة  ،ومن ثم المحافظة
على المعنى االقتصادي لقائمة الميزانية  ،وھذه االھالكات التكميلية تدخل ضمن
المصروفات االستثنائية  ،كما أن ھذه االھالكات قد ال تخصم من الربح الخاضع للضريبة
بھدف تشجيع الشركات على إتباع ھذا األسلوب بالتعجيل في حساب االھالكات خالل فترة
التضخم). (2
 يؤدي انخفاض أقساط اإلھالك عن قيمتھا الحقيقية إلى زيادة الربح التشغيلي مما يؤدي إلىظھور أرباح مبالغ فيھا بمقدار الفرق بين قسط اإلھالك بناء على التكلفة التاريخية وقسط
اإلھالك بناء على التكلفة المعدلة .
 يدفع تجاھل التغيرات في مستويات األسعار إلى المغاالة في العائد على رأس المال المستثمربدرجة أكبر من المغاالة في صافي الربح ،حيث يتم تضخيم بسط النسبة المتمثل في صافي
الربح وتقليل مقام النسبة عن طريق تقييم األصول بأقل من قيمتھا الحقيقية )السوقية( ).(3
المخزون السلعي :
يتميز المخزون بعدم بقائه فترة طويلة داخل الشركة ،و التجدد و الحركة المستمرة التي ال
تسمح باتساع الفارق بين تكلفته التاريخية وقيمته الحالية في ظل االرتفاع البطيء لألسعار ،وتبتعد
عنھا إذا حصلت قفزات سريعة في األسعار ،وعليه ومن غير الممكن االعتماد على التكلفة
التاريخية لتقييم المخزون ،ولذلك عدم تعديل إجمالي القيمة النقدية للمخزون يمكن أن يقود إلى
انخفاض كميته المادية ومن ثم يشكل خطر حدوث خسارة مادية مھمة ،كما يظھر المخزون في
الميزانية في ظل انخفاض قيمة النقد بقيمة منخفضة  ،وتزداد أھمية ھذه القيمة أو تنخفض حسب

) (1عمر ابوبكر باحميد ، 1994،االستغالل األمثل لإلمكانيات المتاحة بمصنع تعبئة النمور وادي حضرموت  ،تقرير غير منشور ،وحدة التوثيق
جامعة حضرموت تحت رقم  :أق  /د 1994 / 6 / 21 /م،ص .18
) (2كويسي محمد ،آثار التضخم المالي على القوائم المالية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،رسالة ماجيستر غير منشورة في علوم التسيير،
جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2011 ، 2010 ،ص ص .55- 53
) (3مدحت فوزي عليان وادي ،مرجع سابق ،ص. 128
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معدل دوران المخزون وبحسب الطريقة المستخدمة في التقييم ،فالمؤسسات التي تقوم بتسعير
المنصرف من المخزون على أساس سياسة الوارد أخيرا صادر أوال ) (LIFOسوف تتأثر بدرجة
أقل حدة من المؤسسات التي تستخدم سياسات بديلة مثل الوارد أوال صادر أوال ) ، (FIFOلذا
يتعين عادة تكوين مخصص النخفاض قيمة المخزون حينما تكون قيمته عند الجرد أقل من تكلفته
التاريخية).(1
البنود النقدية المدينة والدائنة:
 يترتب على حيازة األصول النقدية خالل فترة االرتفاع في المستوى العام لألسعار خسائرفي القوة الشرائية  ،ألن قيمة المقدار الثابت من وحدات النقدية بما تحتويه من قوة شرائية
يمكن تحويلھا إلى سلع وخدمات ،سوف تنخفض حيث تصبح ھذه القيمة مساوية لعدد أقل
من الوحدات النقدية بسبب انخفاض قوتھا الشرائية لھا.
-

ويترتب على الخصوم النقدية في فترة االرتفاع في المستوى العام لألسعار مكاسب في
القوة الشرائية ألنھا تمثل التزامات مقاسة بوحدة نقد تقل قوتھا الشرائية عن وحدة النقد
وقت نشوء ھذه االلتزامات ،والعكس في حالة االنخفاض في المستوى العام لألسعار.

رأس المال:
قد تستخدم بعض الوحدات االقتصادية الربح استخداما ً داخليا ً إلجراء توسعات وبعض
الوحدات قد تعد أرباحھا في ظل مبدأ التكلفة التاريخية ربحا ً قابال للتوزيع وبالتالي تقوم بتوزيعه
بعد دفع الضرائب عليه وھي بذلك تقوم بتوزيع جزء من رأس المال بطريقة قد تؤدي إلى تآكل
رأس المال ألنه في ظل وجود أرباح مضخمة فأي توزيعات له ستتسبب في تآكل رأس المال
نتيجة الرتفاع قيمة تلك التوزيعات.
ثانيا  :أثر التضخم على عناصر حسابات النتيجة :
يؤدي تجاھل التغير في القوة الشرائية للنقود إلى تأثيرات على جدول حساب النتائج وھذا كما
يأتي:
)أ( أرباح الشركة التي تظھر بالقوائم المالية ھي أرباح صورية وليست حقيقية :
إن إھمال عامل التضخم من قبل األنظمة المحاسبية المطبقة حاليا في اغلب المنشآت
االقتصادية يؤدي إلى تقييم غير صحيح للنشاط  ،وذلك من خالل مقابلة اإليرادات الجارية بتكلفة
جزء منھا – إھالك األصول والمخزون – محسوب على أساس األسعار التاريخية المنخفضة

) (1كويسي محمد ،مرجع سابق ،ص. 53
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وبالتالي ظھور زيادة غير حقيقية في األرباح ) ،(1وحتى يتم قياس أرباح المشروع على أساس
سليم ينبغي تعديلھا للتعبير عنھا بما يقابلھا من سلع وخدمات استخدمت في سبيل الحصول على
اإليرادات ويستخدم لھذا الغرض أحد األرقام القياسية العامة أو األرقام القياسية الخاصة لتعديل كل
مفردة من مفردات مصروفات وإيرادات المنشأة لقياس القيمة الحقيقية لصافي الربح.
)ب(

سداد ضرائب على أرباح صورية :

إن إخضاع األرباح المحققة وفقا ً ألساس التكلفة التاريخية للضرائب يعني جزئيا تحمل رأس
المال ھذه الضريبة وتقتطع منه عالوة وھو أمر يتسم بالخطورة ألنه يعني تعريض رأس المال
للنقص وتعريض الشركة للخطر.
)ت( تحديد سعر البيع في ضوء تكاليف تاريخية :
إن استعمال التكلفة التاريخية غير المعدلة تتضمن إساءة في مالئمة التكلفة المخصصة
لإلنتاج التي تعكس مستويات أسعار ماضية باإليرادات التي تعكس مستويات أسعار جارية ،مما
يجعل سعر البيع ال يمثل التضحية باإليرادات التي تعكس مستويات أسعار جارية ،مما يجعل سعر
البيع ال يمثل التضحية االقتصادية الحقيقية التي تقدمھا الوحدة االقتصادية في المنتج ).(2

) (1عمر ابوبكر باحميد  ، ،االستغالل األمثل لإلمكانيات المتاحة بمصنع تعبئة النمور وادي حضرموت  ،مرجع سابق‘ ص .14
) (2مدحت فوزي عليان وادي ،مرجع سابق ،ص ص .125-120
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الجدول رقم )  (4آثار التضخم على عناصر اإلطار ألمفاھيمي للمحاسبة
عناصر اإلطار ألمفاھيمي
للمحاسبة

أھداف القوائم المالية.

آثار التضخم

يؤثر التضخم سلبيا في قدرة المعلومات المحاسبية على التنبؤ بالتغير
في أسعار األسھم وعلى إمكانية تقييم أداء اإلدارة.
يؤدي التضخم إلى عدم صحة ھذا الفرض مما يؤدي إلى عدم صحة

فرض ثبات وحدة النقد

العمليات الحسابية التي تجرى على األرقام الموجودة بالقوائم المالية
لعدم تساوي القوة الشرائية لوحدة النقد بين السنوات المختلفة

مبدأ التكلفة التاريخية.

يؤدي ارتفاع األسعار إلى عدم إظھار التكلفة التاريخية للعناصر و
القوائم المالية للحقائق االقتصادية التي ترتبط بھذه العناصر
يؤدي التضخم إلى مقابلة اإليرادات المقاسة باألسعار الجارية مع

مبدأ مقابلة اإليرادات
بالمصروفات.

مالءمة المعلومات
المحاسبية.
موثوقية المعلومة
)درجة االعتماد عليھا(.

إمكانية المقارنة.

-

المصروفات المقاسة باألسعار التاريخية  ،مما يؤدي إلى عدم إظھار
الربح الحقيقي للمنشأة.
يؤدي ارتفاع األسعار إلى التأثير سلبا على مالئمة المعلومات
المحاسبية التخاذ القرارات ،وإضعاف القدرة التنبؤية لھذه المعلومات
يؤثر التضخم في ثقة المستخدمين في المعلومات المحاسبية لعدم
ارتباطھا بالحقائق االقتصادية الخاصة بعناصر القوائم المالية.
يؤدي ارتفاع األسعار إلى اختالف القوة الشرائية لعناصر القوائم
المالية في السنوات المختلفة  ،مما يصعب من عملية إجراء
المقارنات بين ھذه القوائم ما لم تعدل المعلومات المحاسبية بالمستوى
العام لألسعار.

المصدر ).(1

 1كمال الدين الدھراوي ) ،( 2002مناھج البحث العلمي في مجال المحاسبة  ،دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية  ،ص .160
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المطلب الثاني :موثوقية القوائم المالية في ظل التضخم :
سنتطرق فيما يلي إلى واقع المعلومات المالية والمحاسبية في ظل تجاھل انخفاض القوة
الشرائية للوحدة النقدية :
أوال  :عدم قابلية المعلومات المالية للمقارنة وعدم التجانس :
تتأثر الوحدة النقدية ارتفاعا وانخفاضا نتيجة للتغير في المستوى العام لألسعار فتزداد
أو تنقص القوة الشرائية لھا تبعا لتغير األسعار ،فإن إجراءات المحاسبة التقليدية في ظل
تغيرات األسعار تجمع أرقاما غير معبر عنھا بالنوع نفسه من وحدة القياس  ،ولقد أوضحت
ھيئة المحاسبين القانونيين بأمريكا المشكلة )بان الدوالر( بوصفه أسلوب من أساليب القياس
المحاسبي مرن وغير مستقر ،فإذا نظرنا للدوالر على أساس مقدرته على شراء السلع
والخدمات  ،فإنه يعبر عن أشياء مختلفة في التواريخ المختلفة  ،وعليه يكون من المناسب أن
نميز بين دوالر  1971ودوالر  ،1980مثال حيث انخفض الدوالر بصورة مستديمة خالل تلك
الفترة  ،1وبالتالي فان كال منھما يمثل كمية مختلفة من القوة الشرائية العامة  ،أي يمثل كمية
مختلفة من السلع والخدمات .فالدوالر عند نقطتين مختلفتين من الزمن ال يمكن جمعه أو
طرحه أو مقارنته بأية طريقة أخرى نتوقع بواسطتھا أن نحصل على نتائج ذات داللة أو
معنى.
إذن ال تعد وحدة النقد التي تستخدم في عملية القياس المحاسبي وحدة قياس ثابتة أو
موحدة ،مثال فإن القيم التي تظھر فيھا التكاليف المختلفة في قائمة نتائج الشركة في ظل القواعد
المحاسبية المتعارف عليھا ال يمكن تجميعھا رياضيا بطريقة ذات داللة للوصول إلى إجمالي
التكاليف الحقيقية ،ومن ناحية أخرى ال يمكن إجراء المقارنات بين القوة الشرائية لوحدة النقد
المستخدمة في إثبات اإليرادات وتكاليف الحصول عليھا.
مما سبق ،فإن عدم مراعاة التغير في القوة الشرائية للوحدة النقدية يترتب عنه أخطاء في القياس
المحاسبي  ،والتي تجعل المعلومات المحاسبية غير متجانسة فيما بينھا و غير قابلة للمقارنة )..(2
ثانيا  :نقص مالءمة المعلومات المالية :
إن عدم قابلية األرقام المحاسبية ذات التواريخ المختلفة للمقارنة على جانب كبير من
الخطورة فيما يتعلق بدراسة سلوك االتجاھات المختلفة في الزمن للقيم المحاسبية مستقبال ،حيث
تعبر خاصية المالءمة عن القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية عن األحداث المستقبلية مثل التغير
في سعر السھم وتوزيعات األرباح ،فإن التضخم يؤثر سلبا على إمكانية التنبؤ بأسعار األسھم
) (1حسن الحاج محمد صدق ،1999،العودة إلى أسعار الصرف الثابتة  ،بحوث اقتصادية عربية  ،مجلة فصلية تصدرھا الجمعية العربية للبحوث
االقتصادية ،العدد  ، 16القاھرة  ،ص .35
) (2مدحت فوزي عليان وادي ،مرجع سابق ،ص .122
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ويؤدي إلى فقدان الربح المحاسبي لصفة االستقرار ويضعف ارتباطه بالتغيرات في أسعار
األسھم) ، (1فيؤدي ذلك إلى وجود معلومات ال تناسب في اتخاذ القرارات ،فإدارة الشركة تعتمد
بشكل أساسي على البيانات المحاسبية في اتخاذ القرارات المختلفة ،كما تعتمد عليھا جھات أخرى
متعددة في عالقاتھا بالشركة مثل المستثمرين والموردين والبنوك وبعض الجھات الرقابية في
الدولة...الخ  ،وكلما كانت البيانات المحاسبية دقيقة و حقيقية كان موقف ھذه الجھات أفضل في
اتخاذ القرارات السليمة ،وبدون ذلك تكون عملية اتخاذ القرارات مضللة.
إن حاملي األسھم والسندات بصفة عامة يحتاجون إلى اتخاذ قرارات استثمارية بشأن
شراء األسھم وبيعھا  ،وھذا يحتاج في الغالب إلى بيانات عن األرباح المتوقعة والمركز المالي
والمقدرة على السداد ،وھناك أساليب تحليلية متعددة لتحقيق ذلك وكلھا تعتمد على بيانات تتعلق
بالمستقبل ،وال يمكن االعتماد على البيانات التاريخية فقط في اتخاذ مثل ھذه القرارات ،لذلك وجب
تعديل تلك البيانات التاريخية بما يخدم اتخاذ القرار ويخدم عملية التنبؤ).(2
ثالثا  :نقص الموثوقية في المعلومات المالية:
إن خاصية الموثوقية تتمثل أساسا في الصدق في العرض وإظھار الحقائق االقتصادية
لعناصر القوائم المالية ،وھو ما ال يتوفر في أوقات التضخم نتيجة ظھور ھذه المعلومات بالتكلفة
التاريخية وغياب القوة الشرائية الحقيقية أو األسعار الجارية لعناصر القوائم المالية مما يصعب
عملية إجراء المقارنات بين عناصر القوائم المالية  ،كما أن الربح المحاسبي في فترة التضخم
يعطي صورة غير سليمة عن أداء اإلدارة لعدم إمكانية الوقوف على مدى قدرة اإلدارة على
المحافظة في القدرة التشغيلية للمؤسسة وكذلك المحافظة على القوة الشرائية لرأس المال  ،ذلك
ألنه تم مقابلة اإليرادات المقيمة في الغالب باألسعار الجارية مع نفقات مقيمة بأسعار تاريخية ).(3
كذلك فإن معلومات التكلفة التاريخية المقدمة ھي معلومات قابلة للتحقق ألنھا مؤيدة بمستندات
ثبوتية و لكنھا غير صادقة في التعبير عن الواقع االقتصادي الحقيقي للمؤسسة ،لذلك فانه غير
موثوق فيھا وال يمكن االعتماد عليھا بسبب التناقض الموجود بين تحقيق شرط قابلية التحقق و
تجاھل شرط الصدق في التعبير). (4
وبصفة عامة فإن إتباع مبدأ التكلفة التاريخية في وجود ظاھرة التضخم ينتج عنه قوائم
مالية غير قابلة للتفسير وال تعبر عن الحقيقة وتفتقر إلى القابلية للمقارنة والمالءمة .

) (1كويسي محمد ،مرجع سابق ،ص .56
) (2تيجاني بالرقي ،مرجع سابق ،ص . .347
) (3كويسي محمد ،مرجع سابق ،ص ..56
) (4رضوان حلوة حنان ،النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير ،مرجع سابق ،ص .199
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المطلب الثالث
األساليب المحاسبية لمعالجة أثر التضخم في القوائم المالية
أوال :المحاسبة عن التضخم ،مفھومھا ،أھدافھا ،المحددات ،الكيفية والتطبيق المحاسبي
المعاصر
نتيجة آلثار التضخم السلبية في مستوى اإلطار ألمفاھيمي للمحاسبة المالية وما ينتج عن
ذلك عرض قوائم مالية مضلله تبتعد عن الواقع االقتصادي الفعلي لھا ،تم اقتراح طرق قياس
محاسبية بديلة تتمثل في محاسبة التضخم  ،منھا:
 -1مفھوم المحاسبة عن التضخم:
إن التضخم في مفھومه الشائع ينطلق من أمرين يمثالن المظھر الملموس للتضخم ،ھما
االرتفاع في المستوى العام لألسعار ،واالنخفاض في القوة الشرائية للنقود ،وھو ما يظھر بوضوح
في تعريف التضخم بأنه) :االرتفاع في المستوى العام لألسعار مصحوبا ً بانخفاض في القوة
الشرائية للوحدة النقدية().(1
والتضخم بھذا المفھوم يتصل بشكل دقيق بالمحاسبة ،فمن المعروف أن المحاسبة تعنى بتقديم
معلومات كمية عن المعامالت المالية أو األحداث االقتصادية والتعبير الكمي عن ھذه المعلومات
يتم باستخدام النقود أداة للقياس المحاسبي عند حدوث المعاملة وتسجيلھا في الدفاتر بالمبلغ الذي
حدثت به ،ويطلق على القيمة التي سجلت بھا المعاملة حينئذ )القيمة التاريخية أو الدفترية( وبما أن
المحاسبة تقدم البيانات عن ھذه المعامالت في القوائم المالية التي تعد في نھاية الفترة المالية ،وأنه
في ظل استمرار النشاط من فترة ألخرى ،وارتفاع األسعار في ظل التضخم تكون القيمة التي
سجلت بھا المعاملة أو البند وقت حدوثھا ممثلة في القيمة التاريخية لھا مختلفة عن القيمة الحاضرة
لھا في أي فترة تالية ،كما أنه في ظل انخفاض القوة الشرائية لوحدات النقد عند االحتفاظ بالنقدية
بدون استعمال فترة من الزمن وكذا بالنسبة للحقوق وااللتزامات النقدية التي تسدد أو تحصل
بالقيمة االسمية التي حدثت بھا ،فإنه تكون قيمة ھذه البنود في تاريخ إعداد القوائم المالية أقل منھا
عند الحصول عليھا أو حدوثھا.
ويعنى كل ما سبق أن أي بند يظھر بالقوائم المالية تكون له قيمتان في ظل التضخم ،إحداھما
القيمة التاريخية التي حدث بھا ،والثانية القيمة الحاضرة عند إعداد القوائم المالية ،األمر الذي يؤكد
أن للتضخم آثاراً واضحة على البيانات المحاسبية.

) (1جيمس ستيوارت ،ريجار داستروب " 1982،االقتصاد الكلى " ترجمة د .عبد الفتاح عبد الرحمن ،د .عبد العظيم محمد  -دار المريخ  ،ص ، .213
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وحيث أن البيانات تكون مسجلة في الدفاتر فعالً بالقيمة التاريخية ،إذا فإنه لتالفى آثار التضخم
يتطلب األمر تعديل قيمة البنود التي تظھر في القوائم المالية من القيمة التاريخية إلى القيمة
الحاضرة في تاريخ إعداد ھذه القوائم ،وھذا ما يعرف )بالمحاسبة عن التضخم( التي يمكن أن
نحدد مفھومھا في أنھا  :مجموعة األسس واألساليب التي يعتمد عليھا واإلجراءات التي تتبع
لتعديل قيم العناصر أو البنود التي تظھر في القوائم المالية في ضوء ما يحدث من ارتفاع في
األسعار وانخفاض في القوة الشرائية لوحدات النقود ،ثم بيان كيفية إظھار ھذا التعديل إما في
القوائم المالية األساسية أو في قوائم ملحقه ،وكيفية معالجة الفروق التي تحدث نتيجة لھذه
التعديالت كمكاسب أو خسائر رأسمالية أو عادية ).(1
 -2الھدف من المحاسبة عن التضخم:
ربما يثور تساؤل ھنا ھو  :ما ھي الفائدة التي تعود من تعديل قيمة البنود من القيمة
التاريخية إلى قيمتھا الحاضرة عند إعداد القوائم المالية في ظل التضخم؟
أن اإلجابة عن ھذا التساؤل تظھر بوضوح إذا تمت صياغته بشكل عكسي بمعنى أنه إذا
لم يتم التعديل فما ھي األضرار التي يمكن أن تحدث ،وبالتالي يلزم ضرورة إجراء التعديل أو
المحاسبة عن التضخم لتالفى ھذه األضرار؟.
ولإلجابة على ذلك نقول إن المحاسبة تتيح بيانات ومعلومات تؤدى إلى تحديد الحقوق
وااللتزامات فيما بين المشروع ومالكه ،وفيما بينه وبين األطراف الخارجية التي تتعامل معه
فضال عن توفير البيانات الالزمة التخاذ القرارات لتنظيم ھذه العالقة ،وھذه البيانات تظھر في
القوائم المالية وعلى األخص في كل من قائمة الدخل التي تحدد الربح والخسارة وقائمة المركز
المالي التي تحدد الحقوق وااللتزامات ،وإظھار ھذه البنود بالقيمة التاريخية التي حدثت بھا في ظل
التضخم يؤدى إلى ما يأتي:
)أ( عدم إظھار نتيجة األعمال من ربح أو خسارة بصورة صحيحة ذلك أنه في ظل التضخم
ترتفع أسعار الموجودات غير النقدية دون تدخل من إدارة المشروع وينتج عن ذلك ربحا
حيازيا ،وإظھاره ضمن الربح العادي للمشروع ال يعكس حقيقة النشاط أو كفاءة اإلدارة بھا،
كما أن توزيع ھذا الجزء من الربح يعنى توزيع جزء من رأس المال.
)ب( عدم المحافظة على رأس المال وذلك ألن رأس المال ،في صورته النقدية تنخفض قيمته
بانخفاض القوة الشرائية للنقود ،ويتطلب األمر للمحافظة عليه ضرورة تعويض ما نقص من
قيمته من اإليرادات ،وذلك يعنى أنه يجب عدم االعتراف بأية أرباح قبل الوصول برأس
المال إلى القدر الذي يمكن به استرداد ما استخدم من موجودات ساھمت في تحقيق ھذه
األرباح.
) (1سعيد أجاويد مشكور العامري )،(2006محاسبة التضخم بين النظرية والتطبيق  ،الطبعة األولى ،دار زھران للنشر والتوزيع  ،األردن
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)ت(

أنه إذا كانت الفئات المختلفة تعتمد في اتخاذ قراراتھا على البيانات المحاسبية التي تظھر

بالقوائم المالية ،فإن ھذه البيانات تكون غير دقيقة إلظھار العناصر أو البنود المالية في ظل
التضخم بقيمة أقل من القيمة الحاضرة لھا.
ومن أجل ذلك اھتم المحاسبون سواء على المستوى الفكري أم التطبيقي بالمحاسبة عن
التضخم ،غير أنه تجب اإلشارة إلى أن الدور المحاسبي في مشكلة التضخم له حدود يحسن أن
نوضحھا في الفقرة التالية.
 -3محددات المحاسبة عن التضخم:
من المھم اإلشارة إلى بعض األمور التي توضح دور المحاسبة في قضية التضخم بشكل
عام ،وتمثل محددات لما ينتظر من المحاسبة في تعاملھا مع المشكلة بشكل خاص ،ومن أھم ھذه
المحددات ما يلي:
أ  -أن التضخم عرض ألمراض اقتصادية وليس دور المحاسبة عالج ھذه األمراض أو القضاء
على التضخم ذاته.
ب  -أن دور المحاسبة في التضخم دور حيادي ينحصر في بيان آثاره على البيانات المحاسبية
التي تظھر بالقوائم المالية ،ولذا فإنه في التطبيق المحاسبي للتضخم تعد ھذه القوائم مرة على
أساس التكلفة التاريخية ومرة على أساس البيانات المعدلة في ضوء مستوى التضخم بالدولة،
وعلى مستخدمي البيانات اختيار ما يلزمھم منھا التخاذ قراراتھم دون وجود صالحية مھنية
للمحاسبين بإلزامھم بأي منھا.
جـ -أن المحاسبة بشكل عام تستند في تحديد المعايير المحاسبية التي تمثل مرشدا للعمل
المحاسبي ،إلى المفاھيم القانونية والخلقية السائدة في المجتمع وترتبط بالحقوق وااللتزامات
والملكية التي تظھر البيانات عنھا في القوائم المالية ،وكذا إلى تعريف المجتمع للعدالة والحق
والصدق ).(1
 -4المحاسبة عن التضخم في التطبيق المحاسبي المعاصر:
ما سبق أن ذكره ھو بعض مفاھيم المحاسبة عن التضخم في الفكر المحاسبي الذي تعتمد عليه
النظم المختلفة في التطبيقات بدول العالم ويمكن أن نرصد أھم مالمح ھذا التطبيق في اآلتي):(2
 1-4االھتمام المبكر والمتزايد بمشكلة المحاسبة عن التضخم لدى جميع دول العالم ،فلقد بدأ ھذا
االھتمام منذ عام 1919م في ألمانيا ثم في أمريكا 1922م ،وفي إنجلترا 1949م.

) (1دونالد كسيو" ،1988 ،المحاسبة المتوسطة " ترجمة د .كمال الدين سعيد ،دار المريخ  ،الرياض، ،ص .24
) (2ضياء داود ،د .صادق البسام " المحاسبة الدولية " من منشورات جامعة الكويت 1982م ،ص .99-76
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كما أن اتحاد المحاسبة الدولي أصدر من خالل لجنة األصول أم المعايير المحاسبية الدولية المعيار
المحاسبي الدولي رقم  6عام 1978م والذي تعدل بموجب المعيار رقم  15عام 1983م والخاص
بالمحاسبة على تغيرات األسعار).(1
 2-4أن التطبيق يختلف من دولة إلى أخرى في المحاسبة عن التضخم سواء من حيث طريقة
المحاسبة أم حدود التعديالت التي تتم أم كيفية اإلفصاح عن التضخم في القوائم المالية ،أم في
معالجة فروق التعديل ،مراعاة للعوامل االجتماعية واالقتصادية والدينية.
 3-4أن التطبيق في الدول المختلفة ومنذ بدء االھتمام بھذه القضية يتردد في كيفية المعالجة
المحاسبية آلثار التضخم ،فعلى سبيل المثال في إنجلترا صدر عام 1973م المذكرة رقم )(8
تضمنت إتباع طريقة األرقام القياسية وفي عام 1974م صدر المعيار المحاسبي رقم ) (7بإعداد
قوائم أساسية على أساس التكلفة التاريخية وإضافية على أساس التكلفة التاريخية المعدلة ،ثم
صدرت المذكرة رقم ) (18والمذكرة رقم ) (24عام 1979م ثم المعيار المحاسبي رقم ) (16عام
1980م بإتباع طريقة القيمة الجارية.
 4-4أنه وبعد طول بحث وتجريب في التطبيق تبين أن طريقة القيمة الجارية ھي األكثر
استخداما ً.
 5-4أن البنود النقدية ال يتم تعديلھا في القوائم المالية ،ويتحمل المشروع بخسارتھا إن كانت
موجودات أو مكسبھا إن كانت التزامات ،إما بطريقة ظاھرة كما في طريقة األرقام القياسية بإعداد
مذكرة أو قائمة )مكاسب وخسائر القوة الشرائية للنقود( أو بطريقة ضمنية كما في طريقة القيمة
الجارية.
 6-4أن مشكلة المحاسبة عن التضخم لم تحسم بعد سواء على مستوى الفكر أم التطبيق المحاسبي
المعاصر ،وھذا ما قررته صراحة لجنة معايير المحاسبة الدولية والمشكلة من المنظمات المھنية
المحاسبية على مستوى العالم حيث جاء " :ال يوجد حتى اآلن إجماع دولي على طريقة واحدة
لتعكس واقع األسعار المتغيرة على البيانات المالية ولذا فإن اللجنة ترى ضرورة المزيد من التجربة
قبل النظر في إلزام المؤسسات بتحضير البيانات المالية األساسية مستخدمة نظاما ً شامالً وموحداً
لتبيان األسعار المتغيرة ").(2
 -5تقييم المحاسبة عن التضخم:
ھناك ايجابيات وسلبيات لمحاسبة التضخم ممكن إبرازھا على النحو التالي:

)(3

) (1لجنة األصول الدولية للمحاسبة )،(2000األصول الدولية للمحاسبة ،منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،األردن ،ص 32
) (2قواعد المحاسبية الدولية ،(1987) ،تعريب عصام مرعى  -نشر مجموعة سابا وشركاھم  -دار العلم للماليين  ،بيروت  ،لبنان  ،ص ..،178
) (3محمد عبد الحليم عمر ،المعالجة المحاسبية آلثار التضخم على الحقوق و االلتزامات بالتطبيق على البنوك اإلسالمية ،ندوة حول :التضخم وآثاره
على المجتمعات  -الحل اإلسالمي ،المنامة  -البحرين 29 ،ابريل  ،1997ص .2
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1-5

االيجابيات :

 تعديل البيانات التاريخية وفق تغيرات القوة الشرائية العامة والتعبير عنھا بداللة وحدةالقياس النقدية ذات قوة شرائية عامة يجعل بيانات ھذه القوائم المالية موثقا بھا وصالحة
التخاذ القرارات.
 قابلية المقارنة عبر الدورات المالية لمراعاة تغير األسعار المستمرة. استبعاد وجود التضخم النقدي الصوري . سھولة التطبيق وتساعد في حل مشكلة استبدال األصول .2-5

السلبيات :
 زيادة الجھد والوقت والتكاليف نتيجة إعداد قوائم مالية باستخدام التكلفة التاريخية ثمإعداد قوائم مالية أخرى معدلة باستخدام األرقام القياسية العامة .
 تعد األرقام القياسية لألسعار غير قابلة للتطبيق في كل المؤسسات االقتصادية وال علىكل األصول .
 -وجود خلط وعدم دقة.

ثانيا :المداخل المحاسبية لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالية :
 1-2أھمية تعديل القوائم المالية:
ھنالك جملة أھداف تسعى إلى تحقيقھا الشركات من وراء تعديل آثار التضخم االقتصادي ،
يمكن إجمالھا بما يلي):(1
(1

تخفيض الضرائب وخاصة تلك الضرائب التي تفرض على الدخول الخاضعة للضريبة.

(2

تقييم حقيقي للمركز المالي للشركة أو القيمة الحالية للشركة.

(3

اتخاذ القرارات وتحديد األھداف والرقابة اإلدارية .

وبھدف توضيح عواقب التضخم االقتصادي على المحاسبة واإلدارة يتعين أن يكون ھنالك نظام
بيانات متعدد الصفات ،وأن أي نظام قياس ال بد أن يتصف بثالث صفات رئيسية ھي :
)أ(

الوضوح .

)ب( الدقة .
)ت( األمانة

) (1سعيد أجاويد مشكور العامري ،مرجع سابق  ،ص
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وأن كل عملية تصحيح للحسابات يتعين أن تكرس في مساعدة نظام القياس المعتمد من
قبل الشركة في سبيل الحصول على تلك الصفات .وتمثل األمانة الصفة الجوھرية بالنسبة للرقابة
اإلدارية  .ففي الواقع أن أي نظام رقابة ليس له قيمة ما لم يكون ھنالك قياس لألھداف والمنجزات
باألسلوب نفسه  .والشيء ذاته بالنسبة للدقة  ،فعلى الرغم من إنھا حالة مرغوبة وليست ملحة فھي
اقل أھمية وال يجرى البحث عنھا إذا كانت ال تشكل أھمية للنظام  .أما بالنسبة للوضوح فغالبا ً ما
تكون وھمية أو صورية ،إال أن وضع األھداف يتعين أن يبنى على أساس الوضوح التام بحيث إن
المحاسبة يجب أن تعكس المنجزات بشكل واضح .
 2-2طرق المعالجات  ،والسياسات ) الطرق  /المداخل ( المحاسبية لمعالجة آثار التضخم :
كما سبق القول فإن المحاسبة على التضخم تدور حول تعديل بنود القوائم المالية من القيمة
التاريخية إلى قيمتھا الحاضرة عند إعداد ھذه القوائم وتختلف إجراءات التعديل ونتائجه بحسب
الطريقة التي تتبع  ،حيث يعرف الفكر والتطبيق المحاسبي طريقتين من المعالجات ھما :
أوال :المداخل المحاسبية الجزئية لمعالجة آثار التضخم :
في محاولة للتغلب على آثار تضخم رقم األرباح في القوائم المالية وما يترتب عنھا من
مشاكل متعددة ،قد يلجأ بعض المحاسبين إلى اتخاذ بعض اإلجراءات المحاسبية التي تسھم في الحد
من تضخيم أرباح النشاط ومنھا):(1
1-1

معالجة إستھالكات األصول الثابتة:
تتحمل السنة المالية بقيمة إھالك اقل من القيمة الالزمة لإلھالك بما يؤدي إلى انخفاض

غير حقيقي في التكاليف وبالتالي ظھور أرباح صورية ) ، (2وقد حاول المحاسبون معالجة ھذه
المشكلة بشكل جزئي بإحدى الطريقتين:
)أ( طريقة القسط المتناقص الحتساب االستھالك ) القسط المعجل(:
حيث بإتباع ھذه الطريقة يحاول المحاسبون التعجيل بإطفاء التكلفة التاريخية و تقليل الفترة
الزمنية بين تاريخ اقتناء األصل وتاريخ استھالكه دون التخلي عن أساليب المحاسبة.
)ب(

طريقة التكلفة االستبدالية:

يتم بناء على ھذه الطريقة إعادة تقدير األصول الثابتة على أساس التكلفة االستبدالية لھا
وباستخدام األسعار القياسية لھا  ،وبناء على القيمة المعدلة يتم احتساب أقساط االستھالك  ،حيث

) (1محمد المبروك أبو زيد،مرجع سابق ،ص .396
) (2عمر ابوبكر باحميد ،مرجع سابق  ،ص.18
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يحمل حساب مجمع االستھالك بقسط االستھالك المحسوب على أساس التكلفة التاريخية و يحمل
حساب احتياطي زيادة التكلفة االستبدالية بالفرق.
 2-1حجز من األرباح المحققة عن طريق التكلفة التاريخية في شكل احتياطات:
وذلك لغر ض مواجھة تكاليف استبدال األصول القديمة بأصول جديدة وتخفيض رقم األرباح
القابلة للتوزيع ،ونشير إلى أنه يمكن التمييز بين احتياطي التضخم واالحتياطي الرأسمالي الذي يتم
تكوينه من المكاسب الرأسمالية ا لناتجة عن االستغناء عن األصول الرأسمالية) صافي القيمة
البيعية – صافي القيمة الدفترية(.
 -3-1لجوء اإلدارة إلى إتباع طريقة الوارد أخيرا صادرا أوال في تقويم المخزون السلعي:
نظرا ألھمية ھذه الطريقة في مقابلة إيرادات المبيعات ال حالية بالتكاليف الحالية للمخزون
والتي تكون أقرب ما يمكن لسعر السوق وفق ھذه الطريقة.
4-1إعادة تقدير قيمة بعض بنود المركز المالي:
يتم إعادة تقدير قيم بعض بنود المركز المالي التي تتأثر أكثر من غيرھا بعوامل التضخم
لتعكس قيمھا االقتصادية الجارية في تاريخ إعداد القوائم المالية و باستخدام أسلوب األرقام
القياسية للبعد عن طرق إعادة التقدير الحكمية الغير مقبولة علميا  ،وعليه تظھر تلك البنود في
قائمة المركز المالي بقيمھا الجارية في تاريخ نھاية السنة المالية ومن ثم احتساب عبئ االستھالك
لتلك البنود وفقا لھذه القيم الجارية بدال من التكلفة التاريخية لھا ،ويتطلب التطبيق العملي لھذا
المدخل إتباع اإلجراءات التالية:
 اختيار الرقم القياسي المراد استخدامه وتحديد سنة األساس واألرقام القياسية في بداية ونھايةالسنة الجارية لتحويل قيم بنود المركز المالي.
 تحديد األصول المراد إعادة تقدير قيمتھا باألرقام القياسية وفقا التجاھات اإلدارة أونصوص قانونية معينة مع األخذ بعين االعتبار أن العرف المحاسبي قد جرى على حصرھا
في كل من األصول الرأسمالية الملموسة والمخزون السلعي ،و احتساب االستھالك السنوي
لھذه األصول وفقا للقيم الجارية.
 إعادة تصوير قائمة المركز المالي بالقيم ا لجارية لكل من ا ألصول الرأسمالية الملموسةوالمخزون السلعي واستنتاج الفرق بين جانبيھا ليطلق عليه )احتياطي تضخم(.
 إجراء قيد التسوية الالزم إلظھار األصول الرأسمالية الملموسة والمخزون السلعي بالقيمالجارية المعدلة.
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 5-1تقييم المداخل المحاسبية الجزئية لمعالجة آثار التضخم :
تتميز ھذه المداخل بعدة مزايا كما تعرضت لعدة انتقادات ):(1
-1-2المزايا :
 سھولة التطبيق حيث ال يتطلب إعادة تقدير القيمة االستبدالية لجميع األصول وفقا لألسعارالجارية  ،وقد يلجأ البعض عند التطبيق إلى تكوين االحتياطي عن طريق نسبة حكمية من
األرباح المحتجزة بدال من إجراء عمليات التقدير لألصول الرأسمالية والمخزون
السلعي،ومازالت تطبق رغم وجود مداخل بديلة.
 ظھور األصول ل الرأسمالية الملموسة و المخزون السلعي وفقا لقيمتھا الجارية في تاريخإعداد القوائم المالية يعكس المركز المالي الحقيقي واحتساب أعباء االستھالك الحقيقية في
نھاية السنة المالية.
 تساعد على إجراء عملية التقييم والمقارنات السليمة بين نتائج أعمال الفروع والشركاتالتابعة و تبسيط إجراءات إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة المتعددة الجنسية ككل
بعد استبعاد اآلثار التضخمية.
: -2-2االنتقادات :
 إ ن احتياطي التضخم ال يعطي مؤشرا كافيا عن أثر التضخم على أصول و أنشطةالمنشأة ،ويتم تقدير قيمته على أساس حكمي تقديري وليس على أساسي علمي  ،كما أنه ال
يمكن تكوين احتياطي التضخم إال في حالة وجود أرباح كافية أوفي حاالت الخسارة ،
وعليه قد تجد سنوات ال تؤخذ فيھا التغيرات في القوة الشرائية للعملة بعين االعتبار نظرا
لعدم وجود أرباح مناسبة وھذا أمر غير مقبول محاسبيا.
 أما بالنسبة إلعادة تقدير قيمة بعض بنود قائمة المركز المالي فيعد عالجا جزئيا آلثارالتضخم على القوائم المالية  ،نظرا القتصار التركيز على قائمة المركز المالي و إقتصار
التعديل على األصول الرأسمالية الملموسة والمخزون السلعي دون غيرھا من البنود التي
تظل معبرا عنھا بالقيم الدفترية التاريخية لھا.
ثانيا  :المداخل المحاسبية الشاملة لمعالجة آلثار التضخم :
من أجل إعداد قوائم مالية أكثر موضوعية وتفاديا للقصور في القوائم المالية المعدة على
أساس التكلفة التاريخية في فترات التضخم أو المعدلة بشكل جزئي ،لجأ مفكروا المحاسبة إلى

) (1نبيه عبد الرحمن الجبر ،محمد عالء الدين عبد المنعم) ، (1989المحاسبة الدولي – اإلطار الفكري والواقع العملي ،إصدارات الجمعية السعودية
للمحاسبة  ،اإلصدار الخامس عشر  ،الرياض ،ص .336
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البحث عن أسس أخرى للقياس من أجل استبعاد آثار التضخم على القوائم المالية ،ومن ھذه
األسس): (1
 -1المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة:
تعتمد القوائم المعدلة على القوائم المالية المعدة وفق محاسبة التكاليف التاريخية ) ،(2ويُعد ھذا
الم ﱠ
عدلة ( من أقدم النماذج التي قُ ﱢدمت إلى الفكر
المدخل الذي يُعرف أحيانا ً باسم )التكلفة التاريخية ُ
المحاسبي  ،فمنذ عام  1911ھناك دعوات تنادي بضرورة استخدام مؤشرات لتعديل الحسابات وفق
تحركات األسعار الحسابات باألرقام القياسية العامة .ويعد  Sweenyأول من قام بدراسة ھذه
المشكلة دراسة جادة ووضع أسس لطريقة القوة الشرائية الثابتة )أو وحدة النقد ثابتة القيمة – أو
الم َّ
عدلة ( والذي بدأ بنشر سلسلة من المقاالت منذ عام  1920وإصدار كتابه
التكلفة التاريخية ُ
المشھور " " Accounting Stabilizedاستقرار المحاسبة " في عام  . 1936وتعتمد طريقة
Sweenyعلى تعديل األرقام التاريخية للقوائم المالية بواسطة مؤشر المستوى العام لألسعار الذي
ُ
يمثل ُمعدل تغير أسعار كل من السلع والخدمات خالل فترة زمنية معينة ،وذلك لجعل األرقام
الجديدة أكثر قُدرة في التعبير عن التغير في المستوى العام لألسعار ،كما َّبين  Sweenyإن أسعار
الموجودات )األصول( قد تقترب من مؤشر المستوى العام لألسعار أو قد تبتعد عنه وذلك بسبب
أوضاع السوق المتعلقة بھذه الموجودات مثل الطلب والعرض؛ مما يتطلب ذلك استخدام مؤشر
المستوى الخاص لألسعار لھذه الموجودات .وعليه فإن  Sweenyقد درس ظاھرة التغير في
األسعار من خالل ثالثة مستويات ھي:
 .1التغير في المستوى العام لألسعار  :ويمثل التغير الذي يطرأ على أسعار كل أو مجموعة من
السلع والخدمات المتبادلة أو المتعامل بھا في السوق .ويرى  Sweenyأن قياس التغير في
المستوى العام لألسعار يكون باستخدام األرقام القياسية العامة التي تعكس أسعار السلع
والخدمات المتبادلة أو المتعامل بھا في السوق بين تاريخين مختلفين  ،مثل  :الرقم القياسي
ألسعار الجملة والرقم القياسي لنفقة المعيشة.
 .2التغير في المستوى الخاص لألسعار :ويمثل التغير الذي يطرأ على أسعار مجموعة معينة
ومحددة من السلع والخدمات بصفة خاصة وفي سوق معين بالذات .وقد أوضح Sweeny
أن التغير في المستوى الخاص لألسعار قد يكون متفقا ً مع التغير في المستوى العام لألسعار
أو قد يكون متفاوت بدرجات ،وفي ھذه الحالة فإن التغير في المستوى الخاص لألسعار ال
ُيعد تغير في المستوى العام لألسعار .ولقياس التغير في المستوى الخاص لألسعار يتم
استخدام األرقام القياسية الخاصة .
) (1محمد المبروك أبو زيد  ،مرجع سابق  ،ص .197
) Generally Accepted Accounting Principles (GAAP ) (2المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما .
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 .3التغير في المستوى النسبي لألسعار :ويمثل الفرق بين التغير في المستوى العام لألسعار
والتغير في المستوى الخاص لألسعار لبعض السلع والخدمات .وإن ھذا التغير ھو تغير
حقيقي وليس تغير وھمي ناتج عن ظاھرة التضخم .
أسس تعديل القوائم المالية :يتم تعديل القوائم المالية على عدة أسس أھمھا:
 -1أصناف تعديل القوائم المالية:
يتم تعديل أحدث القوائم المالية التاريخية و تحويلھا إلى قوائم مالية مقاسة بوحدات نقدية ذات
قوة شرائية عامة ألنھا تكون أكثر ارتباطا بالواقع الحالي الذي يعيشه متخذ القرار  ،ويصنف
التعديل إلى نوعين): (1
أ( التعديل غير الدوري  :يقوم على فكرة إعادة تقدير بيانات القوائم المالية التاريخية بقياسھا
بوحدات نقدية ذات قوة شرائية عامة في تواريخ غير منتظمة ،عندما تزداد الفجوة بين
القوة الشرائية الحالية.
ب( التعديل الدوري  :يعاد تعديل القوائم المالية بوحدة قياس نقدي ذات قوة شرائية عامة في نھاية
كل دورة مالية حالية...إلخ ،وتتم عملية إعادة التعديل كما يلي:
)قيمة البند المعاد تعديله = قيمة البند المعدل سابقا  xالرقم القياسي الحالي  /الرقم القياسي السابق
في سنة المقارنة(  .كما أن عملية التعديل يجب أن تكون شاملة و تغطى جميع بنود القوائم المالية.
 -2:خطوات تعديل القوائم المالية  :تعديل القوائم المالية يتم وفق عدة خطوات وھي): (2
)أ( توفر مجموعة كاملة من القوائم المالية التاريخية .
)ب( اختيار الرقم القياسي المناسب الستخدامه في التعديل.
)ت( تصنيف البنود في القوائم المالية إلى بنود نقدية وغير نقدية .
)ث( تعديل البنود غير النقدية بواسطة معامل التعديل األرقام القياسية.
)ج( ُمعالجة مكاسب أو خسائر المستوى لألسعار الناجمة عن االحتفاظ بالبنود النقدية .
 -3إجراءات تعديل القوائم المالية على أساس وحدة النقد الثابتة:
إن إجراءات تعديل القوائم المالية المعدة علي أساس التكلفة التاريخية إلى وحدات نقدية بقوة
شرائية ثابتة حالية تعد بسيطة رغم أنھا قد تستغرق بعض الوقت ،فھي تتطلب اآلتي ):(3
أوالً  :اختيار الرقم القياسي المناسب لتعديل القوائم المالية :
الم َّ
عدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية
يھدف ھذا النموذج إلى تعديل أرقام بنود القوائم المالية ُ
) (1حيدر محمد علي بني عطا ،مرجع سبق ذكره ،ص. 270
) (2حيدر محمد علي بني عطا ،مرجع سبق ذكره ،ص .271
) (3جمعة خليفة الحاسي ،و آخرون ، ،مرجع سبق ذكره ،ص .677
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وذات القيم الشرائية غير المتجانسة إلى أرقام ذات قيم شرائية موحدة ومتجانسة .
ويقصد بالرقم القياسي لألسعار النسبة بين متوسط أسعار مجموعة معينة من السلع والخدمات
ُ
في تاريخ معين وبين متوسط األسعار لنفس ھذه المجموعة من السلع والخدمات في تاريخ سابق
ُيعرف بسنة األساس  ،على سبيل المثال لو افترضنا أن سعر السلعة )×( في بداية عام  20015ھو
 V 12,000وأن سعرھا في نھاية عام  2017أصبح  . V 21.600فإن الرقم القياسي لھذه
السلعة = % 180 = % 100 ×12,000 % 18,000
و ھذا يعني أن سعر السلعة )×( أرتفع من  % 100إلى  % 180أي بمقدار مرة ونصف.
وعلى الرغم من سھولة احتساب األرقام القياسية إال أن ھناك مشكلتين في اختيار الرقم القياسي
المناسب إلجراء التعديل في بنود القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخيةُ ،ھما:

 (1وجود العديد من الطرق لحساب الرقم القياسي لألسعار) :مثل طريقة السبير ،وطريقة فيشر،
وطريقة باش ( وبال شك فإن تعدد الطرق يؤدي إلى اختالف في النتائج .
 (2تعدد األرقام القياسية وتنوعھا  :حيث يوجد نوعين من األرقام القياسية ھما  :األرقام القياسية
العامة واألرقام القياسية الخاصة  ،مما يولد ذلك مشكلة المفاضلة فيما بينھا  ،وحيث تم
التغلب على ھذه المشكلة بتوصية مجلس مبادئ المحاسبة )  (APBرقم ) (3لعام
) (1969والتي تفيد :بأن تعديل القوائم المالية يتم باستخدام األرقام القياسية العامة "
وتتنوع األرقام القياسية العامة المستخدمة في ھذا التعديل لكن أكثرھا شيوعا ً ثالثة ھي :
)أ( الرقم القياسي ألسعار المستھلك.
)ب( الرقم القياسي ألسعار الجملة.
)ت( الرقم القياسي للمخصص الضمني إلجمالي الناتج القومي.
حيث تبنى مجلس معايير المحاسبة المالية  FASBفي البيان رقم ) (33استخدام مؤشر الرقم القياسي
ألسعار المستھلك في تعديل أرقام بنود القوائم المالية المعدة طبقا ً ألساس مبدأ التكلفة التاريخية.

ثانيا :تصنيف البنود في القوائم المالية إلى بنود نقدية وغير نقدية:
تعديل القوائم المالية بما يتماشي والتغير في القوة الشرائية للوحدة النقدية يستوجب أن تُصنﱠف
بنود األصول وااللتزامات وحقوق الملكية التي تظھر في الميزانية في مجموعتين رئيسيتين ھُما:
 -1مجموعة العناصر النقدية:
وصفھا  Sweenyبأنھا تلك العناصر ذات القيمة النقدية الثابتة والتي ال تتغير قيمتھا بتغير
القيمة الشرائية لوحدة النقد ومن أمثلتھا :جميع األصول المتداولة ) باستثناء المخزون واالستثمارات
قصيرة األجل ( والمطلوبات المتداولة  ،والمطلوبات طويلة األجل  ،والسندات القابلة للتحويل إلى
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أسھم  ،واألسھم الممتازة  ،والعمالت األجنبية التي ال تختلف عن العمالت المحلية .وإن حيازة
الشركة لھذه العناصر خالل فترات التضخم االقتصادي ينتج عنه مكاسب أو خسائر في القوة
الشرائية لوحدة النقد.
 -2مجموعة العناصر غير النقدية :
وتضم ھذه المجموعة باإلضافة إلى المخزون و االستثمارات قصيرة األجل  ،األصول الثابتة
واألصول طويلة األجل ،والسندات المحولة إلى أسھم ،وحقوق الملكية بجميع مكوناتھا باستثناء
األسھم الممتازة ،والعمالت األجنبية المقُتناة بغرض المضاربة على أسعارھا .وتجدر اإلشارة ھنا
إلى أن التعديل ينصب فقط على أرقام العناصر غير النقدية ،في حين تبقى أرقام العناصر النقدية
على حالھا بدون تعديل ألنھا تعكس قيمتھا الجارية في تاريخ الميزانية )أنما يتم حساب مكاسب أو
خسائر القوة الشرائية لوحدة النقد الناتجة من حيازة العناصر النقدية في أوقات التضخم (.
ثالثا :كيفية تعديل القوائم المالية وإعادة التقويم على أساس وحدة النقد الثابتة:
بعد إعادة تبويب بنود الميزانية والدخل إلى بنود نقدية و بنود غير نقدية ،يتم تعديل قيم
تلك البنود بوحدات نقدية ذات قوة شرائية جارية ھناك عدة قواعد يتم إتباعھا من أجل تعديل
القوائم المالية بما يتماشى مع المستوى العام ألسعار وھي):(1
 (1يتم تعديل القوائم المالية الخاصة بسنوات سابقة وذلك بإستخدام الرقم القياسي العام لألسعار
الحالي.
 (2بالنسبة إليراد المبيعات ومصروفات المشتريات وغيرھا من المصروفات األخرى التي
تحدث على مدار السنة يتم تعديلھا بإستخدام متوسط الرقم القياسي لألسعار الخاص بتلك
السنة.
 (3تتوقف طريقة تعديل المخزون السلعي على الطريقة المتبعة في تقييمه ،فإذا كانت الطريقة
المتبعة في فإن رصيد المخزون في نھاية الفترة يمثل أخر المشتريات أي  FIFO ،التقييم
ھي الوارد أوال صادر أوال األسعار الحالية فعند التعديل يعتمد على األرقام القياسية في
وقت الحصول على المشتريات  ،أما عند إتباع طريقة المتوسط المرجح يعدل مخزون
أخر المدة باستعمال متوسط الرقم القياسي العام.
 (4يتم تعديل مصروفات استھالك األصول الثابتة وذلك باستخدام أرقام األسعار القياسية التي
استخدمت لتعديل تلك األصول )المباني تعدل حسب التكلفة التاريخية وكذلك ومجمع
اإلھتالك(.
 (5تعديل البنود غير النقدية يتم وفق الصيغة التالية :
) (1جمعة خليفة الحاسي  ،وآخرون ،مرجع سابق  ،ص .638
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القيمة التاريخية المعدلة للبند = القيمة التاريخية األساسية × الرقم القياسي الحالي  /الرقم
القياسي في تاريخ نشأة البند .
ولإلشارة غالبا ما تكون ھناك صعوبة في إيجاد أرقام قياسية في تاريخ شراء كل أصل وبالتالي
يتم استخدام متوسط األسعار القياسية للسنة  ،خاصة إذا لم تكن التقلبات في األسعار جوھرية.
إعادة إعداد القوائم المالية باستخدام وحدة النقد الثابتة:
يتم إعادة إعداد القوائم المالية وبدرجة خاصة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل كما يلي): (1
 -1قائمة المركز المالي:
إن إعادة إعداد قائمة المركز المالي باستخدام وحدة النقد الثابتة تشتمل على الخطوات التالية:
 تحديد العناصر النقدية وغير نقدية لكل من األصول وحقوق الملكية. تقييم العناصر النقدية بقيمتھا االسمية. تعديل العناصر الغير نقدية بالقوة الشرائية منذ تاريخ اقتنائھا. األرباح المحتجزة تعدل حسب األرقام القياسية للسنوات التي احتجزت في األرباح ماعداأرباح السنة الحالية فتعدل استنادا إلى الرقم القياسي في نھاية السنة الجارية  ،ويتم
اعتبارھا متمما حسابي لجانبي قائمة المركز المالي.
 رفع أرصدة السنوات السابقة ،إذا تم تعديل مستوى األسعار للسنة السابقة  ،فكل األرصدةالمستخدمة في المقارنة مع السنة الحالية يجب تعديلھا ورفعھا حسب أسعار السنة الحالية
بمعنى أن يتم التعبير عنھا بمستويات األسعار للسنة الحالية.
 -2قائمة الدخل:
عادة ما يتم تعديل قائمة الدخل بعد تعديل قائمة المركز المالي لعدة اعتبارات منھا أن
تكلفة البضاعة المباعة يستخدم في احتسابھا رصيد المخزون المعدل وأن مصروفات االستھالك
كذلك يتم احتسابھا على أساس األصول التامة المعدلة  ،ويتم تعديل بنود قائمة الدخل من القيم التي
تم تسجيلھا بھا عند حدوثھا إلى القيم حسب مستويات األسعار في نھاية الفترة الحالية ،ويتم التعديل
بالخطوات التالية :
 تحديد وتعديل عناصر المواد باستخدام جداول األرقام القياسية حسب تواريخ اقتناء كلعنصر.
 -احتساب االستھالك على أساس قيم التكلفة التاريخية المعدلة.

) (1نفس المصدر ،ص .647
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 تعديل العناصر التي يفترض أن تكون تمت على طول الفترة المالية مثل المبيعاتوالمشتريات باستخدام متوسط األسعار القياسية.
 احتساب تكلفة البضاعة المباعة. احتساب خسائر وأرباح القوة الشرائية نتيجة االحتفاظ بالعناصر النقدية.حساب ومعالجة مكاسب أو خسائر القوة الشرائية للبنود النقدية:
تنشأ مكاسب أو خسائر القوة الشرائية لوحدة النقد عن حيازة العناصر النقدية خالل فترة التضخم
االقتصـادي ،إذ تتحقق خسائر في القوة الشرائية بالنسبة ألرصدة الموجودات النقدية  ،بينما تتحقق
مكاسب في القوة الشرائية بالنسبة ألرصدة المطلوبات النقدية في حالة التضخم والعكس يحدث في
حالة االنكماش االقتصادي  .ويتم احتساب ھذه المكاسب أو الخسائر وفق الخطوات اآلتية :
 .1احتساب قيمة صافي الموجودات النقدية في بداية الفترة ،أي صافي المركز النقدي.
 .2تعديل ھذه القيمة بأثر تغيرات الرقم القياسي لألسعار في بداية الفترة.
 .3تعديل كل المقبوضات النقدية خالل السنة بالرقم القياسي لألسعار في نھاية الفترة وإضافتھا
للخطوة ).(2
 .4تعديل المدفوعات النقدية خالل السنة بالرقم القياسي لألسعار في نھاية الفترة وطرحھا من نتيجة
الخطوة رقم ). (3
. .5طرح صافي الموجودات النقدية الفعلية في نھاية السنة من صافي الموجودات النقدية المحتسبة
في نھاية السنة المعدلة وفقا ً للخطوة رقم ) (4ليمثل الناتج مكاسب أو خسائر القوة الشرائية.
وعليه فإنه يجب التمييز في قائمة الدخل ين الدخل التشغيلي من جھة وبين مكاسب أو خسائر
القوة الشرائية الناتجة من حيازة العناصر النقدية من جھة أخرى .
ھذا فيما يخص المفردات النقدية أما بالنسبة إليجاد أثر تغير األسعار على المفردات غير
النقدية فإنه يتم تعديل أرصدة ھذه المفردات بالقوائم المعدلة التي تعكس المستوى العام األسعار  ،و
كما سبق أن ذكرنا أنه ال يتم استخراج أرباح أو خسائر التغير في القوة الشرائية لھذه المفردات
حيث إن القيم الخاصة بھا ليست محددة بعقد كما ھو الحال بالنسبة للمفردات النقدية .و يتم تعديل
كل المفردات غير النقدية عدا األرباح المحتجزة حيث يتم استخراج الرصيد المعدل عن طريق
طرح االلتزامات ورأس المال من مجموع أرصدة األصول المعدلة .لإلشارة فإنه ال يوجد إجماع
في الرأي بخصوص معاملة أرباح وخسائر التغير في القوة الشرائية الخاصة بالمفردات النقدية ،
وعليه ظھرت العديد من اآلراء بعضھا يؤيد فكرة دمج أرباح أو خصم خسائر التغير في القوة
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الشرائية من د خل النشاط العادي الخاص بكل فترة  ،بينما ھناك من ينادي بعدم دمج أي أرباح أو
خسائر التغير في القوة الشرائية مع دخل النشاط العادي.
وقد يكون من المناسب اإلشارة ھنا إلى أن تقرير مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي
) (FASBرقم  33ينص على :ضرورة اإلفصاح عن صافي المكاسب والخسائر الناتجة عن
االحتفاظ بالعناصر النقدية )أصول أو التزامات( بشكل مستقل عن صافي الدخل ).(1
تقييم نظام المعلومات المحاسبية في ظل طريقة محاسبة المستوى العام لألسعار :
يمكن تلخيص أھم مميزات محاسبة المستوى العام لألسعار فيما ياتي :
 (1مساعدة مستخدم القوائم المالية عن طريق إعطائه فكرة شاملة عن الوضع المالي بعد
تغيرات المستوى العام لألسعار.
 (2إضفاء درجة أكبر من الموضوعية و المصداقية على نتائج المقارنة بين المشروعات
المختلفة و المراكز المالية للمشروع خالل فترات مختلفة .
 (3تساعد على حل مشكلة االستبدال  ،ألن االستھالكات المحسوبة تأخذ في حسابھا التقلبات في
األسعار .
 (4في ظل محاسبة المستوى العام لألسعار فإن مقابلة اإليرادات بالمصروفات تصبح أكثر
واقعية من جراء استخدام وحدة نقدية متجانسة لإليرادات و المصروفات معا .
أما سلبياتھا فھي :
 (1أسعار األصول ال ترتفع بالمستوى نفسه و في لحظة معينة من الزمن  ،كما أن بعض السلع
قد تنخفض أسعارھا لظروف خاصة بھا  ،حيث إن تطبيق الرقم القياسي المفرد يؤدى إلي
خلط في البيانات و عدم دقتھا .
 (2إن تطبيق محاسبة المستوى العام لألسعار قد يمنع اإلدارة من اتخاذ قرارات معينة  ،و
يجعلھا تركز على حيازة األصول غير النقدية لإلستفادة من آثارھا االيجابية في لقوائم
المالية مما ينعكس على اإلنتاج في المجتمع بصفة عامة .
 (3إن التغير في المستوى العام لألسعار ھو ظاھرة عامة كلية على مستوى االقتصاد الوطني
بأكمله و بالتالي فإن استخدامه على مستوى مشروع معين قد يؤدي إلي نتائج مضللة ،ألن
تأثر المشروع بتغيرات األسعار خاضع لظروف معقدة ال تتطابق بالضرورة مع االقتصاد
الكلي.

1
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ثانيا  :المحاسبة على أساس القيمة الجارية :
وتقوم ھذه الطريقة على أساس قياس القيمة الجارية الخاصة باألصول غير النقدية
والمصاريف المتعلقة بھا ،وتأخذ ھذه الطريقة في االعتبار كال من التغيرات العامة والخاصة في
مستويات األسعار ،وتعتمد ھذه الطريقة على استخدام القيمة التي يمكن الحصول عليھا اآلن لو تم
االستغناء عن األصول بالبيع مثال بدال من استخدام التكلفة التاريخية في تقييم تلك األصول ،يطلق
بعضھم على ھذا المدخل مفھوم المحافظة على الطاقة اإلنتاجية للوحدة االقتصادية )المحافظة على
رأس المال المادي( ،حيث إن الدخل المحقق وفق ھذا المدخل ھو عبارة عن قيمة المبالغ التي
يمكن توزيعھا خالل السنة مع احتفاظ المؤسسة طاقتھا التشغيلية المتاحة نفسھا في أول الفترة )،(1
مما يتطلب ذلك أخذ التغييرات الحاصلة في األسعار الخاصة بعناصر األصول التي تمتلكھا
المؤسسة فعال في تاريخ إعداد القوائم المالية  ،وھناك العديد من الطرق المقترحة الستبدال القيم
التاريخية بالقيمة الجارية  ،منھا القيمة المالية للمنافع التي تعود على الوحدة االقتصادية من ملكية
األصل ،صافي القيمة البيعية أو القيمة االستبدالية لألصل ،تقديرات الخبراء  ،األرقام القياسية
الخاصة بالصناعة التي تنتمي لھا المؤسسة أو مزيج من ھذه الطرق معا ).(2
 -1أسس مدخل التكلفة الجارية:
−

يتم تعديل القوائم المالية وفق األسعار الخاصة بالمؤسسة وليس وفق المستوى العام

لألسعار ،أي أنه يأخذ في الحسبان التغيرات في أسعار كل نوع من عناصر الميزانية  ،وإثبات
التعديل باالعتماد على القيم الجارية .
−

يقتصر التعديل في المحاسبة الجارية على األصول غير النقدية وتبقى األصول النقدية

دون تعديل ،لذلك ال تظھر أرباح أو خسائر في القوة الشرائية العامة للعناصر النقدية.
−

ال تعدل أرصدة أول المدة في الميزانية االفتتاحية ،بل يتم مقارنتھا مع األرصدة في آخر

المدة مع القيم الجارية وتجرى التعديالت عند الضرورة.
−

تطبيق محاسبة التكلفة الجارية ليس فقط إعادة التعبير عن األرقام المحاسبية التاريخية

باستخدام وحدات قياس موحدة القيمة ،بل يقود إلى الخروج عن أھم قواعد ومبادئ التكلفة
التاريخية خاصة الخروج عن مبدأ تحقق اإليراد بالبيع  ،باالعتراف بالتغيرات في األسعار
الخاصة بأصول المنشأة وبالتالي تجنب أخطاء التوقيت الناتجة عن تأجيل االعتراف بتلك
التغيرات إلى غاية التخلص منھا.
) (1كويسي محمد ) ،(2011آثار التضخم المالي على القوائم المالية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،رسالة ماجيستر غير منشورة في علوم
التسيير ،جامعة بسكرة  ،ص .84
) (2تيجاني بالرقي ) ، (2006دراسة أثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم المالية،
أطروحة دكتورة غير منشورة في العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس سطيف ،ص377
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 −تؤدي إلى االعتراف بمكاسب أو خسائر حيازة األصول غير النقدية وذلك بمجرد حدوث تغير
في أسعارھا الخاصة ارتفاعا أو انخفاضا ).(1
 −تقسم مكاسب وخسائر االستحواذ على األصول في القوائم المالية إلى نوعين:
)أ(

مكاسب أو خسائر االستحواذ المحققة وھي التي تمثل الفرق بين القيمة الجارية والقيمة
التاريخية لألصول المباعة أو المستنفذة خالل الفترة.

)ب( مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة :تعكس الزيادة أو النقص على القيم الجارية
لألصول التي لم تحتفظ بھا المؤسسة في تاريخ إعداد الميزانية و لم يتم بيعھا أو
استنفاذھا).(2
المثبتة بوصفھا تمثل القيم الجارية
 −بالنسبة لجدول حساب النتائج) : (3تظھر اإليرادات بقيمھا ُ
للمبيعات.
 −جميع عناصر المصروفات )بخالف المتعلقة بأصول غير نقدية( تظھر بقيمتھا المثبتة مثل
اإليرادات.
 −بالنسبة للمصروفات التي تتعلق بأصول غير نقدية مشتملة على البضاعة المباعة و اإلھتالكات
فيجب تعديلھا بما يتماشى مع القيم الجارية لتلك األصول.
 −يجب إظھار كل من المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة نتيجة لحيازة األصول كل
على حده.
-2طرق تحديد التكلفة الجارية:
أ .طريقة القيمة الحالية  :تقوم ھذه الطريقة على حساب القيمة االقتصادية لألصل باستعمال التنبؤ
بصافي اإليرادات التي يحققھا األصل خالل حياته اإلنتاجية ،ثم اختيار معدل فائدة مناسب من أجل
حسم تلك التدفقات النقدية المتوقعة والمبلغ الذي ينتج عن ذلك ھو القيمة الحالية لھذا األصل،
ويشترط لتطبيق ھذه الطريقة معرفة المتغيرات األربعة التالية :
 −التنبؤ بالتدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقق من خالل استخدام األصل.
 −حصر التدفقات النقدية المتوقعة في كل فترة من حياة األصل.
 −التنبؤ بعدد السنوات المتوقع أن يبقى فيھا األصل صالحا لالستخدام في العملية اإلنتاجية.
 −اختيار معدل فائدة مناسب.

) (1كويسي محمد  ،مرجع سابق ،ص .85
) (2وليد ناجي الحيالي ،2007،المشاكل المحاسبية و نماذج مقترحة ،منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك  ،ص274
) (3كويسي محمد  ،مرجع سابق ،ص .95
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استعمال ھذه الطريقة يبقى محدودا ألنھا تطبق فقط على بعض األنواع من األصول والخصوم
مثل سندات القرض دون بعض األصول والخصوم ،وال تطبق على النفقات واإليرادات.
وتحسب قيمتھا وفق المعادلة التالية:

1

 : iمعدل الفائدة  n ،عدد السنوات .
ب .طريقة صافي القيمة البيعية:
إن صافي القيمة البيعية ألصل ما أو سعر الخروج الحالي ھو المبلغ الذي يمكن الحصول
عليه حاليا إذا تم بيع ھذا األصل في السوق مطروحا منه المصاريف الالزمة إلتمام عملية البيع
أي أن ھذه الطريقة تقوم على أساس إعادة تقييم األصول بقيمتھا البيعية الصافية ،وفي حالة عدم
إمكانية تقدير ھذه القيمة بشكل مباشر من خالل أسعار السوق فيمكن االعتماد على أحد ھذين
البديلين:
 استخدام أرقام قياسية خاصة لألسعار من قبل ھيئات خارجية مستقلة أو من داخل المؤسسة؛ استخدام الخبرة المھنية في التقدير باستعمال مكاتب خبرة في المحاسبة.تعد ھذه الطريقة مالئمة بالنسبة لبعض األصول المتداولة مثل المخزون والذي يتم
الحصول عليه عادة بھدف البيع ،أما استعمالھا في األصول الثابتة فإنھا نادرة الحدوث.
ج .طريقة التكلفة االستبدالية:
تمثل تكلفة االستبدال المبلغ الواجب دفعه من أجل الحصول على أصل مماثل لألصل الموجود
وتتم اإلشارة إليھا على أنھا تمثل سعر الدخول الجاري ،فالتكلفة االستبدالية تمثل ما تتكلفه
المؤسسة للحصول على أصل مماثل أو مشابه لألصل المعني ،ويقصد بسعر الدخول الجاري أي
تكلفة االستبدال لمبلغ نقدي أو يماثله للحصول على األصل نفسه أو أصل مكافئ أي سعر السوق
الحالي ،ولقد استخدمت ثالثة تفسيرات لسعر الدخول الجاري .
 تكلفة إعادة إنتاج األصول الموجودة ،وھي المبلغ النقدي أو ما يماثله والالزم للحصول علىأصل مماثل لألصل الموجود دون األخذ بعين االعتبار التطورات التكنولوجية.
 تكلفة استبدال أصول مكافئة باألصول الموجودة ،وھي المبلغ النقدي أو ما يماثله للحصول علىأصل مكافئ أو معادل في سوق األصول المستعملة ودون اعتبار التطورات التكنولوجية أيضا.

 تكلفة استبدال طاقة إنتاجية مكافئة للطاقة الموجودة وتكلفة استبدال الطاقة اإلنتاجية الجديدة ھيالمبلغ النقدي أو ما يماثله الالزم للحصول على الطاقة اإلنتاجية ألصل جديد أو مجموعة من
) (1حسن احمد توفيق ) ،(1978التمويل واإلدارة المالية في المشروعات التجارية  ،الھيئة العامة لشؤون المطابع األميرية  ،القاھرة  ،ص .137
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األصول تعكس التطورات التكنولوجية الحديثة.
تعد ھذه الطريقة األكثر شيوعا واستخداما وتعد بديال للتكلفة التاريخية واألكثر انسجاما مع
الموضوعية وبموجب ھذه الطريقة يتم تعديل البيانات الواردة في الميزانية ،وذلك بتقييم األصول
الثابتة على أساس التكلفة الحالية )القيمة االستبدالية(  ،أما األصول النقدية فال تحتاج إلى تعديل،
كما أن أرباح وخسائر األصول والخصوم النقدية الناتجة عن تغير قيمة النقود ال تؤخذ في
الحساب).(1
ولقد تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية  IASBھذه الطرق الثالثة للقيم الجارية ،لتقييم
أصول المؤسسة تحت مفھوم القيمة العادلة حيث تتم عملية تقييم كل أصل بالطريقة التي تظھر
مالئمة له ). (2
3.تقييم طريقة التكلفة الجارية :
لھذه الطريقة عدد من المزايا والعيوب وممكن إيجاز ھذه المزايا والعيوب على النحو اآلتي ):(3
)أ( المزايا :
 تتميز ھذه الطريقة بالكفاءة العالية في تقييم األصول غير النقدية في ظل ظروف التضخم،حيث تمكن من الوصول إلى قيم أكثر دقة وأكثر تعبيرا عن القيمة الحقيقية لھذه األصول.
 تمكن ھذه الطريقة من تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن حيازة األصول بدرجة أكثرتفصيال ودقة.
 أن البيانات المحاسبية المعبر عنھا بالتكلفة الجارية تسمح بإجراء أحسن المقارنات بينالمؤسسات.
 استخدام التكلفة الجارية يؤدي إلى الحفاظ على رأس المال الحقيقي للمشروع ،نتيجة لعدمإظھار أرباح وھمية قد يؤدي توزيعھا وسداد ضرائب عنھا إلى التصرف في رأس المال
الحقيقي للمنشأة.
)ب( العيوب:
 يقتصر أسلوب التكلفة االستبدالية على تعديل قيم األصول غير النقدية ويھمل األصولوالخصوم النقدية  ،مما سيؤدي إلى إھمال ناتج أو خسارة القدرة الشرائية الناتجة عن
االحتفاظ بالبنود النقدية في فترات التضخم.

) (1تيجاني بالرقي ،مرجع سابق ،ص378
) (2فريد زعرات ) ، (2009معالجة القوائم المالية من آثار التضخم وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ،رسالة ماجيستر غير منشورة في المحاسبة
والتدقيق ،جامعة البليدة ،ص .118
) (3تيجاني بالرقي ،مرجع سابق ،ص. 383
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 صعوبة تطبيق التكلفة االستبدالية لألصول وتحديد المعيار الذي يتم على أساسه تحديد األصلالمماثل أو البديل ،فمن الصعب في ظل التطور التكنولوجي الذي تتميز به األصول إيجاد
أصل تتوفر فيه جميع الخصائص والمميزات لتلك األصول التي تمتلكھا المؤسسة.
 ال يوجد ھناك إجماع فيما يتعلق بمعالجة أرباح أو خسائر الحيازة ،ھل يجب أن تظھر فيقائمة الدخل ،أو يجب أن ترحل مباشرة إلى حقوق الملكية بالميزانية ،حيث إن طريقة
المعالجة المختارة يكون لھا تأثير مھم على األرباح المسجلة للشركة.
ثالثا  :طريقة التكلفة الجارية المعدلة بوحدة النقد الثابتة:
تعد ھذه الطريقة مزيجا بين الطريقتين السابقتين )التكلفة التاريخية المعدلة و التكلفة الجارية(
فالعديد من النظريات ترى أن الطريقتان مكملتان لبعضھما البعض و يجب أن يوحدا في طريقة
واحدة  ،فطريقة التكلفة الجارية تھدف لمعالجة التغيرات السعرية للبنود غير النقدية في قائمة
المركز المالي  ،بينما تھدف طريقة التكلفة التاريخية المعدلة لمعالجة التغيرات السعرية لباقي
البنود في القوائم المالية).(1
تؤدي طريقة التكلفة الجارية إلى تقييم األصول غير النقدية بطريقة فعالة ودقيقة ،لكن يعاب
عليھا إھمال البنود النقدية ،أما التكلفة التاريخية المعدلة فإنھا تأخذ بعين االعتبار البنود النقدية عند
إعادة التقييم وتظھر األرباح وخسائر القدرة الشرائية على ھذه البنود ،لكن يعاب عليھا عدم دقة
وكفاءة إعادة تقييم األصول غير النقدية ،وعلى ھذا األساس ظھرت الطريقة المختلطة لتجمع بين
ما للطريقتين من مزايا وتتجنب عيوبھما.
بموجب ھذه الطريقة يتم تقييم األصول والخصوم النقدية على أساس التكلفة التاريخية المعدلة
بالمستوى العام لألسعار ،أما األصول غير النقدية فتقيم على أساس التكلفة االستبدالية وھذا يقتضي
التمييز بين األصول والخصوم النقدية واألصول غير النقدية ،و تھدف ھذه الطريقة إلى المحافظة
على القدرة الشرائية لرأس المال المستثمر فھي توفر بيانات تعكس بدقة وكفاءة عالية المركز
المالي للمؤسسة.
 -1كيفية تطبيق طريقة التكلفة الجارية المعدلة بوحدة النقد الثابتة:
)أ( اعتماد أسعار الدخول الجارية )في التكلفة االستبدالية( أساس لتقويم بنود القوائم المالية
وتحديد الدخل التشغيلي الجاري.
)ب( استخدام وحدة القوة الشرائية العامة للنقود كأساس للقياس.
)ج( تطبيق مبدأ التحقق كأساس لمقابلة اإليرادات بالمصروفات.

) (1كويسي محمد،مرجع سابق ،ص. 91
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تصنيف مكاسب وخسائر الحيازة إلى حقيقية يتم االعتراف بھا وأخرى وھمية يتم

)د(

استبعادھا.
)ھـ( إعادة تقييم األصول غير النقدية  :يتم إعادة تقييم األصول غير النقدية في ظل الطريقة
المختلطة على أساس التكلفة االستبدالية ،كما يتم حساب ناتج إعادة التقييم الذي يعد أرباح
الحيازة وعلى إفتراض أن الطريقة المختلطة تھدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية
لرأس المال ،فإن األمر يقتضي تقسيم الحيازة إلى نوعين:
 أرباح حيازة حقيقية تحسب على أساس الفرق بين التكلفة االستبدالية والتكلفةالتاريخية المعدلة لألصل ،ھذا الربح قابل للتوزيع طالما أنه يتم المحافظة
على القدرة الشرائية لرأس المال عن طريق االحتفاظ بأرباح الحيازة غير
الحقيقية كاحتياطيات.
 أرباح حيازة غير حقيقية ،تتمثل في المقدار من أرباح الحيازة الذي يجباالحتفاظ به للمحافظة على القدرة الشرائية لرأس المال ،وتمثل الفرق بين
التكلفة التاريخية المعدلة والتكلفة التاريخية.
)و( إعادة تقييم األصول والخصوم النقدية  :تتمثل األصول النقدية في المدينين والنقديات ،أما
الخصوم النقدية فتتمثل في الديون ،وبموجب ھذه الطريقة المختلطة يتم إعادة تقييم األصول
والخصوم النقدية على أساس التكلفة التاريخية المعدلة ،حيث تتم عملية حساب التكلفة
التاريخية المعدلة والتسجيل المحاسبي بنفس الطريقة التي تم استعمالھا في طريقة التكلفة
التاريخية المعدلة).(1
 -2تقييم طريقة التكلفة الجارية المعدلة بوحدة النقد الثابتة:
المزايا:
 أعادت ھذه الطريقة األھمية إلى إعادة تقييم األصول النقدية التي كانت مھملة في طريقةالتكلفة الجارية.
 ال تتضمن أخطاء في وحدة القياس ،ألنھا تستعمل وحدة القوة الشرائية العامة للنقود أساساالقياس). (2
 يعد بعضھم أن ھذه الطريقة أكثر الطرق غنى بالمعلومات وأكثرھا سدادا وكفاءة ،إذ توفربيانات تعكس بدقة وكفاءة عالية المركز المالي ونشاط الحقيقي للمؤسسة.

) (1تيجاني بالرقي ،مرجع سابق ،ص ص.385- 383
) ( 2مدحت فوزي عليان وادي ،مرجع سابق ،ص ..107
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العيوب:
 قد تفوق تكلفة الحصول على المعلومات الالزمة الستخدام ھذا األساس منافعه المتوقعة. -صعوبة فھم تطبيق ھذا األساس أو استخدام معلوماته مما ستكون معوقة لمستخدميھا

.

أوال  :إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة الجارية:
يتم إعادة إعداد أو تعديل القوائم المالية )قائمتي المركز المال ي والدخل(على أساس مدخل
التكلفة الجارية كما يلي ):(1
 -1تعديل قائمة المركز المالي:
يتضمن تطبيق أساس التكلفة الجارية ضرورة إظھار جميع عناصر المركز المالي بقيمھا
الجارية ويتطلب ذلك ضرورة التمييز بين العناصر النقدية والعناصر غير النقدية ،حيث يتم إظھار
جميع العناصر النقدية بنفس القيم المثبتة في الدفاتر على أساس أنھا قيم جارية لھا ،أما العناصر
غير النقدية فتعدل بإستخدام األرقام القياسية الخاصة لألسعار ل تظھر في قائمة المركز المالي
المعدلة بالقيم الجارية بدال من التكلفة التاريخية المثبتة بھا في الدفاتر ،وال يتم تعديل قيمة رأس
المال نظرا الفتراض عدم التغير في القوة الشرائية لوحدة النقد.
 وتتحدد األرباح المحتجزة بالفرق بين جانبي قائمة المركز المالي  ،كما يمكن تحديد األرباحالمحتجزة في نھاية السنة بإضافة رصيدھا في بداية السنة إلى صافي الدخل المحتسب على
أساس التكلفة ا لجارية وخصم أي توزيعات أرباح خالل السنة  ،واليتم تعديل ھذه التوزيعات
عند تطبيق طريقة التكلفة الجارية.
 يمكن تحديد مكاسب الحيازة غير المحققة التي تعلو على أرباح الفترة بمقارنة مكاسب الحيازةغير المحققة أول المدة بمكاسب ا لحيازة غير المحققة في أخر المدة ،ال فتراض أن التكلفة
الجارية في بداية السنة تتساوى مع التكلفة التاريخية ،وعليه فإن مكاسب الحيازة في بداية
السنة تكون مساوية للصفر.
 -2تعديل قائمة الدخل:
قائمة الدخل على أساس التكلفة الجارية تتضمن عادة ثالثة أرقام للربح وھي  :الربح
الجاري للعمليات المستمرة  ،والربح المحقق ،وصافي الربح على أساس التكلفة الجارية ،ويراعى
عند إعداد قائمة الدخل على أساس التكلفة الجارية إتباع القواعد التالية:
 تظھر جميع اإليرادات بقيمھا المثبتة نفسھا باعتبارھا تمثل القيم الجارية للمبيعات. -جميع عناصر المصروفات )بخالف المتعلقة بأصول غير نقدية( تظھر بقيمتھا المثبتة.

) ( 1كويسي محمد،مرجع سابق ،ص .104
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 بالنسبة للمصروفات التي تتعلق بأصول غير نقدية مشتملة على البضاعة المباعة و اإلھتالكاتفيجب تعديلھا بما يتماشى مع القيم الجارية لتلك األصول.
 يجب إظھار كل من المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة نتيجة لحيازة األصول كلعلى حده وتتمثل في الحيازة المحققة في تلك المتعلقة بتكلفة البضاعة المباعة واإلھالكات
بينما تتعلق مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة باألصول الموجودة في نھاية السنة.
ثانيا  :تقييم المداخل أو الطرق المحاسبية المعالجة ألثار التضخم على القوائم :
يرى بعضھم أن طريقة التكلفة الجارية ھي األكثر انسجاما مع الموضوعية في المحاسبة .
غير أن الباحث يرى أن الموضوعية في ظل ھذا األسلوب تعاني من شرخ كبير  ،يتمثل في
اعتمادھا على حسن النية ،إذ كيف يمكن للوحدة االقتصادية التحقق من صدق البيانات و
المعلومات في ظل عدم وجود ما يؤيدھا و يؤكدھا  ،و في ذلك إخالل كبير بأھم وظائف المحاسبة
من حيث كونھا أداة من أدوات الرقابة  ،كما أنھا تتيح المجال الواسع لظھور التقديرات الشخصية
وربما بعض التحيزات  .كما أنھا من حيث التطبيق تواجھھا مشاكل متعددة فطريقة القيمة الحالية
تحتاج إلي تنبؤات بالتدفقات النقدية و اختيار معدل فائدة مناسب ،و قد ال يكون ذلك ميسورا لبعض
األصول  .كما أن صافي القيمة البيعية تتطلب استخدام الخبرة المھنية في التقدير في حالة عدم
إمكانية الوصول إلي السعر السوقي أو صعوبة الوصول إليه .
أما طريقة تكلفة االستبدال فال تتحقق إال في شروط مثالية ممثلة في حرية البيع و الشراء في
السوق  ،و وجود سوق لألصول المستعملة مثال في مختلف مراحل إنتاجھا .
ولذا يرى الباحث أن الطريقة األنسب لتعديل آثار التضخم على القوائم المالية ھي طريقة أو
نموذج التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة  ،لعدة أسباب ھي:
 سھولة تنفيذھا  ،يمكن استيعابھا وإتباعھا من قبل المحاسبين بسھولة  ،بمعنى انھا ممكن أنتتناسب مع مستوى الوعي المحاسبي العام السائد.
 أكثر موضوعية العتمادھا على األرقام القياسية بدرجة أساسية . تعمل على استبعاد آثار التضخم من القوائم المالية بطريقة موضوعية  ،دون الحاجة إلى نظاممحاسبي جديد ألنھا تبدأ حيث تنتھى طريقة التكلفة التاريخية.
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المبحث الرابع
الدراسات السابقة
-

دراسة ) :(Gordan, 2001

)(1

"Accounting for Changing Prices: the Value Relevance of Historical
"Cost, Price Level and Replacement Cost Accounting in Mexico
ھدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين التكلفة التاريخية  ،ومستوى األسعار ومحاسبة التكلفة
االستبدالية باستخدام  ،وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من  260شركة من الشركات
المكسيكية من عام  ) 1995 – 1989وھي فترة الدراسة ( .وأھم النتائج التي توصلت لھا ھذه
الدراسة ھي :
• إن تعديالت القوائم المالية بالتكلفة االستبدالية أفضل من التكلفة التاريخية المعدلة
بالمستوى العام لألسعار .
• إن إعداد القوائم وفقا للتكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار أفضل من إعداد
تلك القوائم على أساس مبدأ التكلفة التاريخية فقط .
-

دراسة " الحاروني ):(1983

)(2

تناولت الدراسة ) محاسبة التضخم (  ،وھدفت الدراسة إلي استعراض الخطوات التي
اتخذتھا المعاھد العلمية لمواجھة المشكالت المترتبة علي زيادة نسبة التضخم وأثرھا علي
الحسابات الختامية المنشودة وذلك تمھيدا لمناقشة الحاجة إلي وجود مثل ھذه النظم في
جمھورية مصر العربية .وأھم النتائج التي توصلت إليھا الدراسة ھي:
• إن ھنالك عدد كبير من دول العالم قد واجھت أثر التضخم علي القوائم المالية
المنشودة وتفاوتت الحلول المقترحة لمواجھتھا من بلد آلخر.
• اھتم عدد كبير من دول العالم بالبحث عن وسيلة تمكن من بيان أثر التضخم علي
القوائم المالية إال أن أكثر الدول نشاطا في ھذا المجال كانت المملكة المتحدة الواليات
.

(1) Gordan, E.A. (2001 Jun), "Accounting for Changing Prices: the Value Relevance of Historical Cost, Price Level
and Replacement Cost Accounting in Mexico"{Electronic Version}, Journal of Accounting Research, Vol. 39,
Issue.p 177-200, 24p.From http/web 1. enpet. Com/search. Asp .
)(2عمر كامل الحاروني،(1983)،محاسبة التضخم  ،مجلة التكاليف  ،الجمعية العربية للتكاليف  ،العدد  ) 2,3مايو  /سبتمبر  ، (1983القاھرة .
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-

دراسة الجابري ): (1995

)(1

تناولت الدراسة المعلومات المحاسبية المعدلة بأثر التضخم  ،وھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف
على مدى العالقة بين المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية المعدة على أساس مبدأ
التكلفة التاريخية ،والعوائد الفعلية على األسھم ،وذلك لتقرير مدى مالءمة ھذه المعلومات التخاذ
القرارات االستثمارية الرشيدة ،ومعرفة أيھما أكثر مالئمة في ترشيد قرارات االستثمار :
المعلومات الواردة في لقوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية ،أم المعلومات المحاسبية
الواردة في القوائم المالية المعدلة بأثر التضخم.
وتم التوصل إلى عدم وجود عالقة معنوية بين المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية
المعدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،والعوائد الفعلية على األسھم بالنسبة للشركات الصناعية
المساھمة العامة المحدودة.
-

دراسة العيسى ):(1998

)(2

تناولت الدراسة )التضخم وأثره على عناصر الميزانية العامة ( ،وھدفت ھذه الدراسة إلى
تسليط الضوء على مشكلة التضخم ،وتأثير ذلك على عناصر الميزانية العامة للشركات ،من أجل
توجيه األنظار إلى قصور القوائم المالية التي تعد دون أخذ تغير مستوى األسعار بعين االعتبار،
وبالتالي توجيه الجھود لتحسين نوعية القوائم والمعلومات التي تنشرھا الشركات المساھمة العامة
األردنية.
وتم التوصل إلى ضرورة التزام مديري الشركات باألحكام والقوانين واألنظمة ،وخاصة قانون
الشركات ،وإدخال أسس محاسبية تأخذ التغير في القوة الشرائية للديناراألردني بعين االعتبار عند
إعداد القوائم المالية للشركات.
-

دراسة المحضار ):(2001

)(3

تناولت الدراسة )التغيرات في المستويات العامة في األسعار وأثرھا على داللة النسب
المالية( ،وھدفت ھذه الدراسة إلى ما يلي :
• معرفة أثر تعديل القوائم المالية المنشورة ،للشركات الصناعية المساھمة اليمنية ،بالرقم
القياسي ألسعار المستھلك ،على قيم داللة النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية
المعدلة بالرقم القياسي ألسعار المستھلك

) (1خالد محمد رجب الجابري )  ، (1995المعلومات المحاسبية المعدلة بأثر التضخم – جامعة آل البيت ،األردن  -رسالة ماجستير غير منشورة
) (2ياسين احمد العيسى )  ،(1998التضخم وأثره على عناصر الميزانية العامة  ،مجلة دراسات العلوم اإلدارية  ،الجامعة األردنية  ،المجلد ، 2العدد
، 25ص .232
) (3فتح محمد المحضار ) ،(2001التغيرات في المستويات العامة في األسعار وأثرھا على داللة النسب المالية ،جامعة آل البيت ،األردن .رسالة
ماجستير غير منشورة.
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•

معرفة أثر اختالف معدالت التضخم ،خالل فترة الدراسة في قيم وداللة النسب المالية
المستخرجة من القوائم المالية المعدلة بالرقم القياسي ألسعار المستھلك.

ومن أھم ما توصل إليه الباحث ،أن إتباع التكلفة التاريخية أساسا لإلثبات مع تجاھل أي زيادة
في األسعار يؤدي إلى ظھور قوائم مالية غير مالئمة ،وال يمكن االعتماد عليھا في اتخاذ
القرارات.وإن تغيرات األسعار في األجل القصير) خالل سنة مالية( ،قد تكون طفيفة بحيث أنھا ال
تسمح باتساع الفرق بين القيم المعدلة بالمستوى العام لألسعار ،والقيم التاريخية ،أما في األجل
الطويل فيظھر أثر التغير في األسعار واضحا ،وإن لمعدالت التضخم تأثيرا على الشركات
الصناعية المساھمة  ،وإن التغيرات الكبيرة في المستوى العام لألسعار يكون لھا تأثير أكبر من
التغيرات الصغيرة في األسعار.
ج

-

)(1

دراسة:(Hughes, Liu &Zhange 2003) :

''Inflation ,Foreign Exchange, and Parsimonious Equity Valuation'',
اعتمدت الدراسة على المقارنة بين نتائج بعض الدراسات في موضوع التضخم  ،وقد تمت
الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية  ،وھدفت إلى معرفة مدى صحة تحديد قيمة الشركة
تحت مبدأ التكلفة التاريخية  ،وأھم النتائج التي توصلت إليھا الدراسة ھي:
• انتقاد مبدأ التكلفة التاريخية في تقييم األصول ألنھا تمثل آثار التضخم .
• أثناء فترات التضخم المرتفع يمثل تقييم األصول الثابتة على أساس مبدأ التكلفة
التاريخية مشكلة كبيرة لدى الشركة .
 دراسة )" (2) :( Mario Situm, 2009أثر إصدار النقود على محاسبة التضخم "The effects of money printing on inflation accounting
تطرق الباحث إلى النظرية االقتصادية لعرض النقد والتضخم  ،وتركز سياسات التوسع النقدي
في البنوك المركزية التي توجه بواسطة إصدار النقود من اجل زيادة عرض النقد  ،توصل الباحث
إلى عدد من النتائج أھمھا  :ھناك مخرجات متعددة تنتج عن ارتفاع معدالت التضخم ،
وكذلك ركزت الدراسة على اآلثار الناتجة عن ) التضخم الجامح( على إعداد التقارير المالية في
الشركات .
(1 ) Hughes, John, liu, Jing &Zhang, Mingshan (2003,January) ''Inflation ,Foreign Exchange, and Parsimonious
Equity Valuation'', University of California los Angeles.p1 33 Retrieved 20/12/2005 from
https://pdfs.semanticscholar.org/879b/44149c89218bfef8c10743ff7 c1a9085949.pdf
(2 )Mario Situm,(2009,Sep.) The effects of money printing on inflation accounting, University of Applied Sciences
_Kufstein,SSRN ElectronicJournal, https://www.researchgate.net/publication/228219191_The_Effects_of_Money
Printing_on_Inflation _Accounting.
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أوصت الدراسة إلى حيث يتصور أن يكون األثر على محاسبة التضخم بشكل خاص حيث
يجب أن يتم إعادة تصوير القوائم المالية باستخدام أسلوب القوة الشرائية الثابتة واتي تم استخدامھا
في ھذه الدراسة ألنھا تتضمن الفروقات بين المحاسبة وفق التكلفة و التاريخية ومحاسبة التضخم .
-

دراسة الھادي موسى أحمد ): (2009

)(1

تناولت الدراسة )أثر التضخم في القوائم المالية في شركات المساھمة العامة في السودان (.
ھدفت الدراسة إلى تقديم حلول للمشكلة التي تعانيھا جميع الشركات المساھمة العامة في السودان
في ظل وجود التضخم النقدي .
واھم النتائج التي توصل إليھا الباحث ،إن إظھار آثار التضخم على بيانات القوائم المالية يوفر
معلومات صادقة لمستخدميھا .ومن أھم التوصيات لتلك البحث ضرورة أخذ آثار التضخم على
القوائم المالية عند إعداد ونشر ھذه القوائم ،لزيادة الثقة بھذه القوائم المالية عند مستخدميھا.
)(2

دراسة ) السعدي :(2009 ،

-

تناولت الدراسة

"مشكالت القياس المحاسبي الناجمة عن التضخم وأثرھا على استبدال

األصول"  ،وھدفت الدراسة لمعرفة أھم مشكالت القياس المحاسبي في ظروف التضخم وتوضيح
أثر ھذه المشكلة على قرارات استبدال األصول لدى الشركات الصناعية األردنية  ،وتوصلت
الدراسة إلى أن ھناك تأثير ملحوظ لظاھرة التضخم على الشركات الصناعية األردنية وأن ظاھرة
التضخم تؤدي إلى حدوث مشاكل مالية عند استبدال األصول وانه رغم اآلثار السلبية للتكلفة
التاريخية إال أن جزء كبير من الشركات تفضل العمل على أساس التكلفة التاريخية للقياس
المحاسبي  ،وأوصت الدراسة جميع الشركات الصناعية األردنية إلى االلتزام بمعايير المحاسبة
الدولية وباألخص معيار رقم  29لمعالجة آثار التضخم على القياس المحاسبي .
-

)(3

دراسة طارق ):(2011

تناولت الدراسة اثر تغيرات األسعار على القوائم المالية ،وھدفت الدراسة إلى بيان أثر
التضخم على عناصر القوائم المالية وعرض البيانات بصورة صادقة و عادلة لمستخدميھا وتوفير
معلومات مالئمة ومناسبة تساعد في ترشيد اتخاذ القرارات المختلفة ،وتوصلت الدراسة إلى العديد
من النتائج منھا :

) ( 1موسى أحمد الھادي ) " (2009أثر التضخم في القوائم المالية في شركات المساھمة العامة في السودان" رسالة ماجستير غير منشورة ،
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  ،الخرطوم .
) (2إبراھيم خليل السعدي  ،(2009)،مشكالت القياس المحاسبي الناجمة عن التضخم وأثرھا على استبدال األصول  ،مجلة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة  ،العدد الحادي والعشرون  ،بغداد .
) (3طارق محمد عبد الرحيم  ،(2011،اثر تغيرات األسعار على القوائم المالية  ،دراسة مقدمة لنيل الدكتوراه في فلسفة المحاسبة  ،جامعة النيلين ،
السودان .
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• اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بأثر التغيرات في المستوى العام لألسعار والخاص
كمعلومات ملحقة ببيانات القوائم المالية .
• ان ظاھرة التغيرات في األسعار أثرت جوھريا على قيمة وحدة القياس النقدي ويعتبر
الفرض الذي ينادي بوحدة القياس النقدي ھو السبب الرئيسي في التأثير.
• اثر التضخم سلبيا على أسھم شركة الصمغ العربي في سوق األوراق المالية وعلى
حساب معدالت العائد على االستثمار.
ملخص الفصل:
من خالل ما تقدم عرضه نالحظ بأن للتضخم آثارا بالغة األھمية على مستوى اإلطار
ألمفاھيمي للمحاسبة المالية مما ينتج عن ذلك عرض قوائم مالية مضلله وتبتعد عن الواقع
االقتصادي الفعلي لھا ،ينتج كل ھذا بسبب االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية وفرض ثبات وحدة
النقد المرتبط به  ،حيث إنھما يؤديان إلى ما يلي:
ظھور ربح الدورة بشكل مضخم ،توزيعات وھمية على المساھمين ،دفع ضرائب على األرباح
زائدة عن قيمتھا الفعلية ،عدم المحافظة على رأس المال الحقيقي للمؤسسة  ،خسائر في حيازة
األصول النقدية ،عدم قابلية األرقام المحاسبية للمقارنة نتيجة تغير قيمة وحدة القياس المحاسبي ،
نقص الموثوقية في القوائم المالية وعدم مالئمة القوائم المالية التخاذ القرار.
إذن نتيجة لتلك اآلثار السلبية تم اقتراح طرق قياس محاسبية بديلة  ،والمتمثلة في طريقة
التكلفة التاريخية المعدلة وفق األرقام القياسية العامة لألسعار وطريقة القيمة الجارية .
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الدراسة الميدانية
الفصل الثالث
منھجية البحث  -الطريقة واإلجراءات
 تمھيد. المبحث األول  :منھجية البحث  -الطريقة واإلجراءات. -المبحث الثاني  :تحليل بيانات البحث واختبار الفرضيات .
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الفصل الثالث
منھجية البحث  -الطريقة واإلجراءات
 oتمھيد :
يتناول ھذا الفصل وصفا للمنھجية التي اعتمدھا الباحث في إجراء ھذه الدراسة واإلجابة
عن األسئلة التي تضمنتھا مشكلة الدراسة  ،وكذلك مجتمع الدراسة واألداة المستخدمة وطريقة
إعدادھا وبنائھا ومدى صدقھا وثباتھا  ،كما تتناول وصفا لإلجراءات واألدوات التي استخدمھا
الباحث في جمع البيانات لھذه الدراسة  ،ويختتم ھذا الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي
استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج  ،وفيما يلي وصف لھذه اإلجراءات .
 oالمبحث األول :

  )    (

 1-3منھج البحث ومصادر جمع المعلومات:
أعتمد الباحث في دراسته النظرية على المنھج االستقرائي حيث يقوم الباحث بدراسة ما أتيح
له من مصادر بحثية من كتب ودوريات وأبحاث وبيانات ثانوية منشورة حول موضوع البحث ،
ومدى عدالة القوائم المالية المنشورة في ظل التغير في المستوى العام لألسعار باعتبارھا أحد
مجاالت البحث الحديثة في مجال الفكر المحاسبي المعاصر  .ويھدف البحث الميداني إلى اختبار
فروض البحث و مدى صحة ھذه الفروض من عدمھا .ويعتمد الباحث في دراسته التطبيقية على
أسلوب المنھج االستنباطي.
كما تم االعتماد في إجراء التحليل اإلحصائي واختبارات الفروض على البرنامج اإلحصائي
 SPSSفي إجراء اختبارات الحكم على مدى إمكانية قبول الفروض السابق ذكرھا أو رفضھا.
أعتمد الباحث على مصدرين أساسيين لجمع البيانات كما يلي:
 أوال :البيانات األولية  :باعتبار أن االستبيان إحدى الوسائل التي يعتمد عليھا الباحث في
تجميع البيانات والمعلومات من مصادرھا) ،(1فقد تم تصميم استبانه خاصة بوصفھا أداة
رئيسية للبحث.
 ثانيا :البيانات الثانوية  :استخدم الباحث المكتبات واالنترنت للمسح النظري والحصول
على المعلومات النظرية المتعلقة بالبحث من اجل إغناء الموضوع من التراث األدبي
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة  ،والدوريات والمقاالت
والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.

) (1عقيل حسين عقيل ) ،(1999فلسفة مناھج البحث العلمي  ،مكتبة مدبولي ،طرابلس  ،ليبيا  ،ص .148
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 2-3مجتمع البحث  ،حدودھا  ،معوقاتھا :
مجتمع البحث:
يتمثل مجتمع البحث في الشركات التجارية في الجمھورية اليمنية  ،وكذا جميع األفراد ممن
لديھم شھادة علمية في تخصص المحاسبة أو العلوم المالية واالقتصادية وكذا المحاسبين الذين
لديھم خبرة كبيرة في المجال  ،نظرا ألن أسئلة االستبيان تتطلب فھما في المحاسبة و في أساسيات
القياس المحاسبي ،ويتكون مجتمع الدراسة أساسا في متخذي القرار ومن له عالقة بالشؤون المالية
في الشركات والعاملين في البنوك وأساتذة الجامعة في مديريات وادي حضرموت بدرجة أساسية.
 3-3عينة البحث :
أما عينة البحث فقد اختار الباحث بالتحليل القوائم المالية لشركة الوادي للمقاوالت والخدمات
الغازية المحدودة للفترة) 2015 -2011التي تعتبر آخر خمس سنوات متاحة للباحث( ،من خالل
تطبيق النموذج المقترح )المبني على تعديل التكلفة التاريخية بالمستوى العام لألسعار( وذلك لبيان
أثر التغير العام لألسعار على اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للشركة محل البحث.
وقد تمثلت العينة المستھدفة التي تم توزيع االستبيانات عليھم في المدراء الماليين والمحاسبين
في الشركات والعاملين في البنوك في وادي حضرموت بدرجة أساسية وكذا بعض من أساتذة
الجامعة.
حيث تم توزيع  80استبانه على مجتمع الدراسة  ،وقد بلغت عدد االستبانات المستردة )(66
استبانه بنسبة ) ،(% 82,5وتم استبعاد ما جملته ) (6استبيانات  :منھا ) (4استبيانات لعدم كفاءتھا
إلجراءات التحليل اإلحصائي ،أما عدد ) (2استبيانات وصلت متأخرة )بعد الوقت( ،وبھذا يصبح
عدد االستبانات الصالحة للتحليل ).(60
ويتوقع الباحث أن سبب عدم عودة االستبانات الغير مستردة والتي تشكل نسبة )(%7.5
وعددھا ) (14استبانه  ،قد يكون تغافل بعض المستجوبين عن االستبيانات المقدمة إليھم ،مما أدى
إلى عدم تحصيلھا كليا.
الجدول رقم ) ( 5عدد االستمارات الموزعة والمعتمدة
العدد
80
14
66
4
2
60

البيان
عدد االستمارات الموزعة
عدد االستمارات غير المستردة
االستمارات المستردة
االستمارات الملغاة
عدد االستمارات الواردة بعد األجل
عدد االستمارات المعتمدة
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النسبة
%100
%7.5
%82.5
%5
%2.5
%75

حدود البحث :
-

الحدود الزمنية2011 :م – 2015م بسبب تمكن الباحث من الحصول على المعلومات
الضرورية إلجراء البحث عن تلك السنوات.

-

الحدود المكانية :شركة الوادي للمقاوالت والخدمات الغازية المحدودة .

ثالثا  :معوقات البحث :
بالرغم من الخصائص اإليجابية ألداة االستبيان في جمع آراء أفراد العينة ،وبالرغم ما يوفره
للمجيب من فرصة في اإلجابة والتفكير ،إال أنه وضمن إطار ھذه الدراسة لم تسلم ھذه األداة من
بعض المشاكل والسلبيات والمتمثلة فيما يلي:
 عدم التجاوب الجيد مع االستبيان من قبل بعض أفراد العينة ،وعدم إرجاعھملالستمارة في أقرب وقت.
 نقص االھتمام من قبل بعض المستجوبين بموضوع أثر التغير العام لألسعار علىاإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية  ،خاصة بعض المحاسبين المھنيين ،وھذا
يمكن إرجاعه إلى نقص الثقافة المحاسبية الكافية لديھم.
 محدودية نطاق الحصول على البيانات من الشركة محل البحث. 4 -3أداة الدراسة:
من اجل تحقيق أھداف البحث قام الباحث بتصميم إستبانة للبحث من األدبيات السابقة
المشابھة واستشارة ذوي الخبرة واالختصاص في ھذا المجال في الحقل األكاديمي والمھني،
واالستبانة "عبارة عن وسيلة قائمة بذاتھا تستخدم لجمع بيانات بطريقة سريعة وعن موضوعات
محددة ومن مجموعة كبيرة من األفراد") ،(1وقد تكونت االستبانة التي تم تصميمھا لغرض البحث
من جزأين ھما :
الجزء األول :
يختص بالبيانات والمعلومات الشخصية )الديموغرافية( التي تتعلق بإفراد العينة،إذ
تضمنت ھذه المعلومات )المؤھل العلمي ،التخصص ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة،
والعمر(.
الجزء الثاني :
وقد احتوى ھذا الجزء على مجموعة من الفقرات بلغ عددھا ) (36فقرة .حيث تتعلق الفقرات
من ) (9-1بالفرضية األولى ،والفقرات من ) (18-10بالفرضية الثانية  ،والفقرات من )(27-19
بالفرضية الثالثة  ،أما الفقرات من ) (36-28فھي تتعلق بالفرضية الرابعة .
) (1غريب محمد سيد احمد  ،1985،تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية  ،ص .315
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اختيار مقياس االستبيان
وقد تم اختيار مقياس  Likert Scaleالخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان).(1
حسب الجدول رقم )(6
درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

5

4

3

2

1

الدرجة

اختار الباحث الدرجة ) (1لالستجابة )بدرجة منخفضة جدا( وبذلك يكون الوزن النسبي في ھذه
الحالة ھو  %20وھو يتناسب مع ھذه الحالة.
 3صدق األداة وثباتھا :
 5-3صدق أداة الدراسة :
ويقصد بصدق االستبيان أن تقيس أسئلة االستبانة لما وضعت لقياسه ،وقد قام الباحث بالتأكد
من صدق االستبانة بطريقتين ھما ):(2
 -1صدق االستبيان :
قام الباحث بصياغة االستبانة بمساعدة المشرف وإرشاداته وتم تحكيمھا من خالل
عرضھا على عدد من المختصين والمھتمين في مجاالت المحاسبة والبحث العلمي والمشھود
لھم بالخبرة في مجالھم ،لألخذ بمالحظاتھم في بناء المقياس وقد استجاب الباحث آلراء
المحكمين وقد تم اخذ مالحظاتھم حولھا ،إذ تم تعديل االستبانة ً
بناء على ھذه المالحظات ،
وبذلك خرج االستبيان في صورته النھائية  .انظر الملحق رقم ). (2
 -2ثبات أداة الدراسة :
ويقصد بثبات االستبانة أن تعطي ھذه االستبانة النتيجة نفسھا إذا ما تم إعادة توزيعھا أكثر
من مرة في الظروف والشروط نفسھا  ،وبعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في
نتائج االستبانة وعدم تغيرھا بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعھا عدة مرات على العينة نفسھا في
فترات زمنية معينة .
ومن أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياسھا ،والتثبت من صدقھا ،قام
الباحث بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات المقياس  ،حيث تم تقييم تماسك المقياس
بحساب معامل كرونباخ ألفا ) .(Cronbach Alphaوذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد على

) (1فايز جمعة النجار ،وآخرون  ، 2009،أساليب البحث العلمي ،جامعة اإلسراء  ،دار الجامد للنشر والتوزيع ‘ األردن  ،ص .121
) (2ظاھر الكاللده و محفوظ جودة ) ، (1997أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم اإلدارية ،مؤسسة زھران  ،األردن  ‘،ص .14
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اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى  ،وھو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس،
إضافة لذلك فإن معامل  Alphaيعطي تقديراً للثبات.
وللتحقق من ثبات أداة الدراسة لھذا االختبار ،طبقت معادلة  Cronbach Alphaعلى
درجات أفراد عينة الثبات .وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة
 Alphaلكن من الناحية التطبيقية يعد ) (Alpha ≥ 0.60مقبولة في البحوث المتعلقة بالعلوم
اإلدارية واإلنسانية ) ،(1انظر الجدول ).(7
جدول رقم ) (7معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )كرونباخ ألفا(
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عال على قدرة األداة على
وتدل معامالت الثبات ھذه على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات ٍ
تحقيق أغراض الدراسة .إذ يتضح من الجدول ) (7أن أعلى معامل ثبات ألبعاد االستبانة بلغ
) (.996يليه بقيمة ) .(.990فيما يالحظ أن أدني قيمة للثبات كانت لبعد ) .(.978وھو ما يشير
إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنھا االستبانة نتيجة تطبيقھا.
 7 -3المعالجة اإلحصائية المستخدمة:
بغية الوصول إلى مؤشرات معتمدة ،تدعم أھداف الدراسة ،وفرضياتھا فقد تم عرض البيانات،
وتبويبھا ،وجدولتھا ليسھل التعامل معھا بواسطة الحاسوب ،إذ جرى معالجة البيانات لغرض
اختبار فرضيات الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
)(SPSS

)(2

لتحليل بيانات االستبانة والحصول على مخرجات لجميع أسئلة االستبانة لمعرفة

مدى موافقة أفراد عينة الدراسة على أسئلة االستبانة المختلفة ،إذ تم استخدام عدد من األدوات
واألساليب اإلحصائية.

) (1فايز جمعة النجار  ،وآخرون  ،مرجع سابق ،ص .126
2

) ( أحمد الرفاعي غنيم و نصر صبري ) ،(2000التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام  ، SPSS.دار قباء للطباعة والنشر  ،القاھرة .
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' '= <:>< &0  #%  2
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار الفرضيات وتحليل بيانات االستبانة لمعرفة آراء عينة
الدراسة حول )أثر التضخم على اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية( استخدم الباحث الطرق
اإلحصائية التالية): (1
 (1العرض البياني والتوزيع التكراري إلجابات االستبانة .
 (2التكرارات والنسب المئوية .
 (3المتوسط الحسابي .
 (4االنحراف المعياري .
 (5المنوال .
 (6معامل ألفا كرونباخ للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم .

) (1فايز جمعة النجار وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص .167- 135
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المبحث الثاني
تحليل بيانات البحث واختبار الفرضيات
سيتم تحليل بيانات البحث و اختبار الفرضيات من خالل تطبيق أسلوب تعديل القوائم المالية
التاريخية لشركة الوادي للمقاوالت والخدمات الغازية ) عينة البحث( ،وكذا معالجة وتحليل بيانات
االستبانة  ،وذلك كما يلي :
أوال :تطبيق أسلوب تعديل القوائم المالية التاريخية لشركة الوادي )عينة البحث(:
أوال :نبذة موجزة عن الشركة :
الشركة )عينة البحث( ھي شركة الوادي للمقاوالت والخدمات الغازية  ،وھي شركة ذات
مسؤولية محدودة ،متخصصة في بناء محطات تعبئة الغاز والمحروقات ،لھا عدد من الفروع في
بعض من محافظات الجمھورية اليمنية .
ھذه الشركة من الشركات التي حققت أرباحا خالل السنوات األخيرة )2015 -2011م( والتي
تميزت ھذه السنوات بارتفاع معدالت التضخم ،وقامت أيضا بتوزيع قسم من ھذه األرباح على
المساھمين ،إال أنھا لم تأخذ في الحسبان آثار التضخم على ھذه القوائم المالية وبالتالي لم تقم
بتعديلھا.
ثانيا :تعديل القوائم المالية التاريخية:
سيقوم الباحث بتعديل القوائم المالية لشركة الوادي للمقاوالت والخدمات الغازية المحدودة ،
لمعرفة مدى تأثير التضخم على تلك القوائم وذلك وفقا لألرقام القياسية لألسعار ،بحسب نموذج
)التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة(.
وقد تم اختيار مدة خمس سنوات وذلك وفقا لمتطلبات مجلس معايير المحاسبة المالية )(FASB
رقم  89الصادر عام) 1986أن تكون مدة تعديل القوائم المالية خمس سنوات لدراسة أثر الضخم
على تلك القوائم المالية() .(1وتم اختيار الفترة ) (2015-2011باعتبارھا آخر فترة تمكن الباحث
من الحصول على بياناتھا من شركة الوادي )محل الدراسة(.
وفيما يلي خطوات تعديل القوائم المالية لشركة :
 (1سوف يتم اعتماد األرقام القياسية العامة ألسعار المستھلك خالل السنوات )(2015-2010
ألغراض تعديل القوائم المالية كما يلي:

) (1وصفي عبد الفتاح أبو المكارم ،(2002)،دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالية  ،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية ،ص .399
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جدول رقم ) (8األرقام القياسية ألسعار المستھلك للفترة )( 2015 – 2010
2010
يناير

– بداية العام

2011

126.12 108.72

2013

2014

2015

2012

135.14 145.64

124.10

241.99

ديسمبر – نھاية العام

176.74 162.69 153.76 124.83

383.81 200.52

المعدل السنوي

154.54 153.93 139.26 116.50

304.75

157.79

)المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجھاز المركزي لإلحصاء في الجمھورية اليمنية(

لعدم وجود مؤشرات األرقام القياسية للسنتين األخيرة فقد قام الباحث ألغراض البحث بتقدير
تلك األرقام القياسية باالعتماد على :
 −األرقام القياسية للسنوات الماضية )بحسب ما توفر له من بيانات(.
 −استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية ) أسلوب المربعات وأسلوب المتوسطات(.
 −نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن ،الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون
الدولي  ،قطاع الدراسات و التوقعات االقتصادية  ،العدد الثالث عشر ،أبريل 2016م .
 −المعقولية فيما يخص األرقام القياسية التي تم التوصل إليھا .
 (2احتساب ومعالجة مكاسب أو خسائر القوة الشرائية :
)أ( تحديد البنود النقدية في قوائم المركز المالي ،وھي تلك الحقوق الواجبة التحصيل أو
االلتزامات الواجبة السداد بصورة عدد )مقدار( ثابت من وحدات النقد الجاري التعامل بھا
)الريال اليمني( ،فھي ثابتة من حيث كمية النقد المستحقة ولكنھا غير ثابتة من حيث قوتھا
الشرائية عند تغير األسعار  ،جدول رقم ).(9
)ب( تعديل قيمة األصول النقدية واحتساب ربح )خسارة( القوة الشرائية عليھا  :يتم تعديلھا وفقا
ومعامل التعديل )األرقام القياسية ( ،رغم أن البنود النقدية ال تحتاج إلى تعديل ألنھا تعبر
عن عدد ثابت من الوحدات النقدية ،إال انه يلزم احتساب الفرق بين ھذا العدد وبين ما
يمثله من قوة شرائية في تاريخ الميزانية ومعالجة ھذا الفرق كمكاسب أو خسائر ناتجة عن
التغيرات في قيمة وحدة النقد.
أما بالنسبة للمطلوبات النقدية فان اقتراض الشركة خالل فترات التضخم يحقق مكاسب في القوة
الشرائية وذلك الن الشركة سوف تسدد ھذه المطلوبات باستخدام وحدات نقد منخفضة القيمة
والعكس صحيح في أوقات االنكماش ،جدول رقم ).(9
)ت( احتساب مكاسب أو خسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية  :يتم احتساب المكاسب والخسائر من
خالل احتساب قيمة صافي الموجودات النقدية في بداية الفترة ،أي صافي المركز النقدي،
ومن ثم تعديل ھذه القيمة بأثر تغيرات الرقم القياسي لألسعار في بداية الفترة  .وكذلك تعدل
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كل المقبوضات النقدية خالل السنة بالرقم القياسي لألسعار في نھاية الفترة وإضافتھا
لمكاسب أو خسائر صافي الموجودات وااللتزامات المتداولة  .وتعدل بنفس الطريقة
المدفوعات النقدية خالل السنة بالرقم القياسي لألسعار في نھاية الفترة وطرحھا من بنود
المقبوضات أعاله .وللوصول إلى صافي مكاسب أو خسائر القوة الشرائية يتم طرح صافي
الموجودات النقدية الفعلية في نھاية السنة من صافي الموجودات النقدية المحتسبة في نھاية
السنة المعدلة وبذلك فان الناتج يمثل مكاسب أو خسائر القوة الشرائية ،
جدول رقم ).(12-10
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جدول رقم ) (9أألصول وااللتزامات النقدية المتداولة للشركة للفترات )(2015-2011
البنود النقدية في القوائم المالية التاريخية للفترات
2011

2012

2013

2014

2015

المدينون واألرصدة المدينة األخرى

232,162,270

333,934,820

284,614,400

314,856,700

277,005,000

األرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق

51,664,400

77,529,680

129,490,000

34,584,890

7,579,900

إجمالي الموجودات النقدية

283,826,670

411,464,500

414,104,400

349,441,590

284,584,900

يطرح الخصوم النقدية
جاري المالك ) ذمم المساھمين (

188,742,380

171,742,370

159,457,340

242,604,160

203,475,540

األرباح المحتجزة ) غير موزعة (

129,948,800

170,125,550

185,214,900

83,480,800

79,123,900

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

111,447,300

106,931,720

248,687,800

391,238,600

271,012,150

إجمالي المطلوبات النقدية

430,138,480

448,799,640

593,360,040

717,323,560

553,611,590

صافي األصول النقدية في 1/1

-146,311,810

-37,335,140

-179,255,640

-517,881,970

-329,026,690

جداول احتساب مكاﺳب /خسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية:
)أ( صافي المركز النقدي في 2010/12/31م = الموجودات النقدية  -المطلوبات النقدية
الموجودات النقدية = المدينون واألرصدة المدينة األخرى  +األرصدة النقدية لدى البنوك وافي الصندوق
155,888,103 = 4,753,459 + 151,134,644

).................................أ(

المطلوبات النقدية = ذمم المساھمين  +األرباح الغير موزعة  +الدائنون وأرصدة الدائنة األخرى
256,836,563 = 68,094,183 + 96,527,500 + 92,214,880

)..................ب(

صافي األصول النقدية في 2011/1/1م عبارة عن )أ  -ب ( ويساوي )  ) (100,948,460بالسالب(.
)ب( األرقام القياﺳية المستخدمة للتعديل :
لتعديل صافي األصول النقدية بداية العام

الرقم القياسي نھاية العام الحالي
الرقم القياسي نھاية العام السابق

=

الرقم القياسي نھاية العام الحالي
متوسط الرقم القياسي خالل العام الحالي

لتعديل صافي األصول النقدية خالل العام =

مكاسب )خسائر( القوة الشرائية = صافي الرصيد النقدي التاريخي نھاية السنة ) (-صافي الرصيد
النقدي التاريخي المعدل نھاية السنة .
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جدول رقم )  (10احتساب مكاﺳب أو خسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية )(2012-2011
2011
معمل التعديل
رقم قياﺳي عام

تكلفة تاريخية

البنود

2012
تكلفة تاريخية معدلة

معمل التعديل
رقم قياﺳي عام

تكلفة تاريخية

تكلفة تاريخية معدلة

صافي األصول المتدولة النقدية قي 1/1

-100,948,460

-124,343,789

-146,311,810

- 155,066,159

يضاف  :المتحصالت النقدية )اإليرادات(

722,242,500

797,443,679

984,461,900

1,040,486,627

621,294,040

673,099,890

838,150,090

885,420,468

يخصم المدفوعات خالل العام :
المصروفات التشغيلية

191,819,500

211,792,089

266,775,200

281,957,106

المشتريات

270,584,020

298,757,712

392,539,400

414,878,419

المصروفات اإلدارية والعمومية

73,480,000

81,130,869

98,023,530

103,601,950

مشتريات األصول الثابتة

0

0

0

535,883,520

591,680,670

757,338,130

800,437,474

85,410,520

81,419,221

80,811,960

84,982,994

صافي األصول النقدية نھاية الفترة
يخصم  :صافي المركز النقدي غير المعدل
مكاسب  /خسائر القوة الشرائية

80,811,960

85,410,520
ر

3,991,299

خ

-4,171,034

جدول رقم ) ( 11احتساب مكاﺳب أو خسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية )(2014-2013
2013
البنود

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياﺳي عام

2014
تكلفة تاريخية معدلة

معمل التعديل
رقم قياﺳي عام

تكلفة تاريخية

تكلفة تاريخية معدلة

صافي األصول المتداولة النقدية قي 1/1

-37,335,140

-40,559,424

-179,255,640

-203,374,114

يضاف  :المتحصالت النقدية )اإليرادات(

1,083,705,700

1,239,382,331

1,425,231,100

1,811,187,909

1,046,370,560

1,198,822,907

1,245,975,460

1,607,813,795

يخصم المدفوعات خالل العام :
المصروفات التشغيلية
المشتريات
المصروفات اإلدارية والعمومية
مشتريات األصول الثابتة خالل العام

صافي األصول النقدية نھاية الفترة

0
252,748,500

289,056,360

502,536,800

638,625,256

385,031,800

440,342,438

603,684,700

767,164,307

93,683,250

107,141,048

97,349,500

123,712,033

333,999,000

381,978,667

350,891,500

445,913,959

1,065,462,550

1,218,518,514

1,554,462,500

1,975,415,555

-19,091,990

-19,695,606

-308,487,040

-367,601,761

يخصم  :صافي المركز النقدي غير المعدل
مكاسب  /خسائر القوة الشرائية

-308,487,040

-19,091,990
ر

603,616

ر

59,114,721

جدول رقم ) ( 12احتساب مكاﺳب  /خسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية )(2015

2015
البنود

معمل التعديل
رقم قياﺳي عام

تكلفة تاريخية

تكلفة تاريخية معدلة

صافي األصول المتداولة النقدية قي 1/1

-517,881,970

-991,264,108

يضاف  :المتحصالت النقدية )اإليرادات(

1,013,805,000

1,276,812,131

495,923,030

285,548,024

يخصم المدفوعات خالل العام :

0

المصروفات التشغيلية

381,557,000

480,542,714

المشتريات

317,235,300

399,534,308

المصروفات اإلدارية والعمومية

90,425,900

113,884,708

مشتريات األصول الثابتة خالل العام

789,218,200

993,961,730

صافي األصول النقدية نھاية الفترة

-293,295,170

-708,413,707

يخصم  :صافي المركز النقدي غير المعدل

-293,295,170

مكاسب  /خسائر القوة الشرائية

ر
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415,118,537

إيضاح لجداول احتساب مكاﺳب  /خسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية:
من خالل نتائج مكاسب وخسائر القوة الشرائية للبنود النقدية والمعروضة في الجداول ) 10
–  (12أعاله يالحظ اآلتي :
حققت الشركة مكاسب في القوة الشرائية بمقدار ) 59,114,721 ، 603,616 ، 3,991,299
 (415,118,537،لألعوام )  (2015 ، 2014، 2013 ، 2011على التوالي  ،الن صافي
المطلوبات النقدية أعلى من صافي الموجودات النقدية  .،بالنسبة للعام 2014م فقد تحققت خسائر
بمقدار ) . (4,171,034وسيتم عرض ھذه الخسائر والمكاسب في قائمة المركز المالي  ،حتى ال
يتم إدراجھا ضمن أرباح العمليات الجارية للفترة  ،بما يؤدي ارتفاع حجم الربح وبالتالي توزيع
ھذه المكاسب على المساھمين ضمن توزيع األرباح المحققة خالل الفترة  .إذ يرى الباحث أن مثل
ھذه المكاسب المحققة ال يمكن إضافتھا على أرباح السنة وتوزيعھا على المساھمين وانما يتم
عرضھا ضمن بنود قائمة المركز المالي وسينعكس تأثير ھذه المكاسب أو الخسائر على
االحتياطيات الزاھرة بقائمة المركز المالي .
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ثالثا  :تعديل األصول الثابتة  :يتم تعديل قيمة األصول الثابتة وأرصدة حسابات مخصصات اإلھالك
إلغراض المركز المالي وتعديل بند االستھالك ألغراض تعديل قائمة الدخل  ،ويتطلب األمر تحليل
مكونات كل حساب من حسابات األصول الثابتة وتحديد تاريخ االقتناء وتكلفة االقتناء لكل مفردة من
مفردات حساب األصل ،وتصنيف مفردات حساب األصل في مجموعات متجانسة طبقا ً لتاريخ
االقتناء وتصنيف قيم األصول الثابتة بحسب تلك التواريخ واستخدام الرقم القياسي المناسب بحسب
تاريخ االقتناء بالنسبة لكافة األصول ماعدا األراضي ) والتي ليس لھا قسط استھالك وال مجمع
استھالك( يتم تعديل تكلفتھا التاريخية وقسط االستھالك ومجمع االستھالك وفق متطلبات البند
الخاص بتعديل األصول الثابتة في المعيار . IAS29
)أ(

بالنسبة للشركة محل البحث وبحسب ما توافرت للباحث من بيانات فقد تم تقسيم األصول
الثابتة وفقا وتاريخ الحيازة وتحديد األصول التي تمتلكھا الشركة قبل عام 2011
واإلضافات أو االستغناء الذي تم على ھذه األصول  ،مع األخذ بعين االعتبار انه ال يوجد
أي بند لألراضي ضمن األصول الثابتة  ،جدول رقم ). ( 9

)ب( تعديل قيمة األصول الثابتة  :ويندرج ضمن تعديل األصول الثابتة تعديل أقساط االستھالك
السنوية ألغراض تعديلھا في قائمة الدخل وكذلك تعديل مجمع االستھالك نھاية كل فترة
مالية .
تم تعديل األصول وفقا ومعامل التعديل ) األرقام القياسية (  ،وحسب تاريخ اقتنائھا ،
فاألصول التي تمتلكھا الشركة قبل عام 2011م  ،تم اعتماد الرقم القياس إلغراض البحث
) (%100وھي تمثل سنة األساس .أما بقية األصول المقتناه في الفترات المالية )(2015 -2011
فقد تم اعتماد األرقام القياسية لسنة االقتناء كما يلي:

المعدلة = قيمة البند x
قيمة البند التاريخية
ّ

الرقم القياﺳي نھاية الفترة  /الرقم القياﺳي

بتاريخ الحيازة
أما بالنسبة ألقساط االستھالك فقد تم تعديلھا حسب متوسط الرقم القياسي للسنة الحالية  ،في
حين تم تعديل مجمع اإلھالك المتراكم حتى بداية الفترة وفق متطلبات البند الخاص بتعديل األصول
الثابتة جدولي رقم ).( 15/14
في ظروف الشركة قد ال تتوفر بيانات تفصيلية عن تاريخ اقتناء األصول الثابتة أو ال تتوفر
إمكانية تقديرھا  ،لذلك يستلزم األمر في ھذه الحالة  ،التوصل إلى تقدير خبير مستقل لقيمة ھذه
الموجودات أساسا لتعديلھا خالل الفترة األولى عند األخذ بنظام تعديل القوائم المالية ألغراض
إظھار آثار التضخم.
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جدول رقم ) ( 13األصول الثابتة بموجب القوائم المالية التاريخية للشركة
للفترات )(2015-2011
البنود

2011

2012

2013

2015

2014

القيمة اإلجمالية لألصول بداية الفترة

689,881,290

689,881,290

689,881,290

1,023,880,290

1,374,771,790

اإلضافات خالل الفترة

0

0

333,999,000

350,891,500

0

االستغناء خالل الفترة

0

0

0

0

0

689,881,290

689,881,290

1,023,880,290

1,374,771,790

1,374,771,790

قسط استھالك األصول خالل الفترة

57,409,700

57,409,700

127,161,500

147,601,700

145,485,500

مجمع استھالك األصول نھاية الفترة

216,613,090

274,022,790

401,184,290

548,785,990

694,271,490

473,268,200

415,858,500

622,696,000

825,985,800

680,500,300

القيمة اإلجمالية لألصول نھاية الفترة

القيمة الصافية لألصول الثابتة نھاية الفترة

1

جدول رقم )  (14تعديل قيمة األصول الثابتة للشركة للفترات )(2012-2011
2011
البنود

تكلفة تاريخية

2012

معمل التعديل
رقم قياﺳي عام

تكلفة تاريخية

تكلفة تاريخية معدلة

معمل التعديل
رقم قياﺳي عام

تكلفة تاريخية معدلة

تكلفة األصول بداية الفترة

689,881,290

1,060,761,472

689,881,290

1,122,367,871

اإلضافات خالل الفترة

0

0

0

0

689,881,290

1,060,761,472

689,881,290

1,122,367,871

88,273,155

57,409,700
216,613,090

352,407,836
445,807,677
676,560,194

اإلجمالي
اإلھالك خالل الفترة

57,409,700

مجمع اإلھالك بداية الفترة

159,203,390

244,791,132

مجمع اإلھالك نھاية الفترة

216,613,090

333,064,287

274,022,790

القيمة الصافية نھاية الفترة

473,268,200

727,697,184

415,858,500

1.538

1.627

93,399,841

يخصم  :صافي القيمة التاريخية

- 473,268,200

- 415,858,500

الفرق بين القيمة الصافية التاريخية والقيمة المعدلة

254,428,984

260,701,694

• مجمع اإلھالك في 2010/12/31م = 159,203,390
•

معامل قسط اإلھالك التاريخي المعدل للعام

=

التكلفة التاريخية المعدلة لألصل نھاية العام
التكلفة التاريخية لألصل نھاية العام
2

جدول رقم )  (15تعديل قيمة األصول الثابتة للشركة للفترات )(2014-2013
2013
البنود

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياﺳي عام

2014
تكلفة تاريخية معدلة

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياﺳي عام

تكلفة تاريخية معدلة

تكلفة األصول بداية الفترة

689,881,290

1,219,296,192

689,881,290

1,383,349,963

اإلضافات خالل الفترة 2013

333,999,000

381,978,667

333,999,000

378,937,872

350,891,500

445,913,959

1,601,274,859

1,374,771,790

2,208,201,794

198,871,406

147,601,700
401,184,290

804,454,738
1,041,537,243
1,166,664,551

اإلضافات خالل الفترة 2014
اإلجمالي

1,023,880,290

اإلھالك خالل الفترة

127,161,500

مجمع اإلھالك بداية الفترة

274,022,790

484,307,879

مجمع اإلھالك نھاية الفترة

401,184,290

683,179,285

548,785,990

القيمة الصافية نھاية الفترة

622,696,000

918,095,574

825,985,800

1.564

1.606

237,082,504

يخصم  :صافي القيمة التاريخية

- 622,696,000

- 825,985,800

الفرق بين القيمة الصافية التاريخية والقيمة المعدلة

295,399,574

340,678,751
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جدول رقم ) ( 16تعديل قيمة األصول الثابتة للشركة للفترات )(2015
2015
البنود

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

تكلفة تاريخية معدلة

تكلفة األصول بداية الفترة

689,881,290

2,647,833,379

اإلضافات خالل الفترة 2013

333,999,000

725,314,904

اإلضافات خالل الفترة 2014

350,891,500

671,632,090

1,374,771,790

4,044,780,373

اإلجمالي
اإلھالك خالل الفترة

145,485,500

مجمع اإلھالك بداية الفترة

548,785,990

2,106,295,508

مجمع اإلھالك نھاية الفترة

694,271,490

2,534,335,201

القيمة الصافية نھاية الفترة

680,500,300

1,510,445,172

2.942

428,039,693

يخصم  :صافي القيمة التاريخية

- 680,500,300

الفرق بين القيمة التاريخية والقيمة المعدلة

879,945,993

التكلفة التاريخية المعدلة لألصل نھاية العام
معامل قسط اإلھالك التاريخي المعدل لعام 2015م =
التكلفة التاريخية لألصل نھاية العام

134

رابعا  :تعديل المخزون وتكلفة المواد المستخدمة ) المنصرفة ( خالل العام :
ويندرج ضمن تعديل المخزون تعديل قيمة المشتريات وكذا المخزون بداية الفترة وبالتالي
تعديل تكلفة المواد المستھلكة خالل العام  ،وذلك ألغراض تعديلھا في قائمة الدخل وتأثير ذلك على
نتيجة النشاط خالل العام  ،وكذلك تعديل مخزون نھاية الفترة في قائمة المركز المالي  .وقد تم تعديل
المشتريات وفقا ومعامل التعديل )األرقام القياسية( ،وحسب متوسط األرقام القياسية خالل الفترة
المالية  ،إذ إن المشتريات تشترى خالل السنة على دفعات،
ّ
المعدلة
القيمة التاريخية

=

قيمة البند * الرقم القياسي نھاية الفترة  /متوسط الرقم القياسي

خالل الفترة.
أما بالنسبة لمخزون أول ألمده فقد استخدم الرقم القياسي للتعديل على النحو التالي:
ّ
المعدلة = قيمة البند * الرقم القياسي نھاية الفترة  /الرقم القياسي نھاية الفترة
القيمة التاريخية
الماضية .
جدول رقم ) ( 17المخزون والمشتريات وتكلفة المواد المستھلكة ) المباعة(
بموجب القوائم المالية التاريخية للفترات ) (2015-2011
البنود

2011

2012

2013

2014

مخزون بداية الفترة

12,869,800

13,869,320

14,280,800

17,415,100

26,837,500

المشتريات خالل الفترة

270,584,020

392,539,400

385,031,800

603,684,700

317,235,300

المخزون نھاية الفترة

13,869,320

14,280,800

17,415,100

26,837,500

16,860,100

تكلفة المواد المستھلكة

269,584,500

392,127,920

381,897,500

594,262,300

327,212,700
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2015

جدول رقم )  (18تعديل قيمة المخزون والمشتريات وتكلفة المواد المستھلكة ) المباعة(
للعام 2011
2011
البنود

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

تكلفة تاريخية معدلة

مخزون بداية الفترة

12,869,800

15,852,443

المشتريات خالل الفترة

270,584,020

298,757,712

المخزون نھاية الفترة

13,869,320

15,313,418

تكلفة المواد المستھلكة

269,584,500

299,296,736

جدول رقم ) ( 19تعديل قيمة المخزون والمشتريات وتكلفة المواد المستھلكة ) المباعة(
للعام 2012
2012
البنود

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

تكلفة تاريخية معدلة

مخزون بداية الفترة

13,869,320

14,674,816

المشتريات خالل الفترة

392,539,400

414,878,419

المخزون نھاية الفترة

14,280,800

15,093,506

تكلفة المواد المستھلكة

392,127,920

414,459,729

136

جدول رقم ) ( 20تعديل قيمة المخزون والمشتريات وتكلفة المواد المستھلكة ) المباعة(
للعام 2013
البنود

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

تكلفة تاريخية معدلة

مخزون بداية الفترة

14,280,800

15,514,098

المشتريات خالل الفترة

385,031,800

440,342,438

المخزون نھاية الفترة

17,415,100

19,916,816

تكلفة المواد المستھلكة

381,897,500

435,939,720

جدول رقم )  (21تعديل قيمة المخزون والمشتريات وتكلفة المواد المستھلكة ) المباعة(
للعام 2014
البنود

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

تكلفة تاريخية معدلة

مخزون بداية الفترة

17,415,100

19,758,266

المشتريات خالل الفترة

603,684,700

767,164,307

المخزون نھاية الفترة

26,837,500

34,105,175

تكلفة المواد المستھلكة

594,262,300

752,817,398

جدول رقم )  (22تعديل قيمة المخزون والمشتريات وتكلفة المواد المستھلكة ) المباعة(
للعام 2015
معمل التعديل

البنود

تكلفة تاريخية معدلة

تكلفة تاريخية
رقم قياسي عام

مخزون بداية الفترة

26,837,500

51,368,945

المشتريات خالل الفترة

317,235,300

399,534,308

المخزون نھاية الفترة

26,860,130

33,828,340

تكلفة المواد المستھلكة

317,212,670

417,074,914
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تعديل قوائم الدخل التاريخية :
جدول رقم )  ( 23قائمة الدخل المعدلة للفترة من 2011/12/31 -1/1
2011
البنود
اإليرادات

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

722,242,500

تكلفة تاريخية معدلة
797,443,679

يخصم  :التكاليف المباشرة :
تكلفة المواد المستھلكة

269,584,500

مصروفات تشغيلية – أجور وخدمات

191,819,500

211,792,089

إجمالي التكاليف المباشرة

461,404,000

511,088,825

إجمالي الربح

260,838,500

286,354,854

جدول رقم )(18

299,296,736

تخصم المصروفات العمومية:
مصروفات االستھالك

57,409,700

المصاريف اإلدارية والعمومية

73,480,000

81,130,869

إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية

130,889,700

169,404,024

صافي الربح – قبل الضرائب

129,948,800

116,950,830
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جدول رقم )(14

88,273,155

جدول رقم )  ( 24قائمة الدخل المعدلة للفترة من 2012/12/31 -1/1
2012
البنود
اإليرادات

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

984,461,900

تكلفة تاريخية معدلة

1,040,486,627

يخصم  :التكاليف المباشرة :
تكلفة المواد المستھلكة

392,127,920

مصروفات تشغيلية – أجور وخدمات

266,775,200

281,957,106

إجمالي التكاليف المباشرة

658,903,120

696,835,525

إجمالي الربح

325,558,780

343,651,102

جدول رقم )(19

414,878,419

تخصم المصروفات العمومية:
مصروفات االستھالك

57,409,700

المصاريف اإلدارية والعمومية

98,023,530

103,601,950

إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية

155,433,230

197,001,791

صافي الربح – قبل الضرائب

170,125,550

147,649,312
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جدول رقم )(14

93,399,841

جدول رقم )  ( 25قائمة الدخل المعدلة للفترة من 2013/12/31 -1/1
2013
البنود
اإليرادات

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

1,040,705,700

تكلفة تاريخية معدلة

1,183,471,074

يخصم  :التكاليف المباشرة :
تكلفة المواد المستھلكة

381,897,500

مصروفات تشغيلية – أجور وخدمات

252,748,500

287,420,871

إجمالي التكاليف المباشرة

634,646,000

723,360,591

إجمالي الربح

406,059,700

460,110,483

جدول رقم )(20

435,939,720

تخصم المصروفات العمومية:
مصروفات االستھالك

127,161,500

المصاريف اإلدارية والعمومية

93,683,250

106,534,841

إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية

220,844,750

305,406,247

صافي الربح – قبل الضرائب

185,214,950

154,704,236
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جدول رقم )(15

198,871,406

جدول رقم ) ( 26قائمة الدخل المعدلة للفترة من 2014/12/31 -1/1
2014
البنود
اإليرادات

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

1,425,231,100

تكلفة تاريخية معدلة

1,811,187,909

يخصم  :التكاليف المباشرة :
تكلفة المواد المستھلكة

594,262,300

مصروفات تشغيلية – أجور وخدمات

502,536,800

638,625,256

1,096,799,100

1,391,442,654

328,432,000

419,745,255

إجمالي التكاليف المباشرة
إجمالي الربح

جدول رقم )(21

752,817,398

تخصم المصروفات العمومية:
مصروفات االستھالك

147,601,700

المصاريف اإلدارية والعمومية

97,349,500

123,712,033

إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية

244,951,200

360,794,537

صافي الربح – قبل الضرائب

83,480,800

58,950,718
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جدول رقم )(15

237,082,504

جدول رقم )  ( 27قائمة الدخل المعدلة للفترة من 2015/12/31 -1/1
2015
البنود
اإليرادات

تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

1,013,805,000

تكلفة تاريخية معدلة

1,276,812,131

يخصم  :التكاليف المباشرة :
تكلفة المواد المستھلكة

317,212,670

مصروفات تشغيلية – أجور وخدمات

381,557,000

480,542,714

إجمالي التكاليف المباشرة

698,769,670

897,617,628

إجمالي الربح

315,035,330

379,194,503

جدول رقم )(22

417,074,914

تخصم المصروفات العمومية:
مصروفات االستھالك

145,485,500

المصاريف اإلدارية والعمومية

90,425,900

113,884,708

إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية

235,911,400

541,924,401

صافي الربح – قبل الضرائب

79,123,930

- 162,729,898
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جدول رقم )(16

428,039,693

تعديل قوائم المركز المالي :
جدول رقم )  ( 28قائمة المركز المالي المعدلة في 2011/12/31
2011
وفق مبدأ
تكلفة تاريخية

معمل التعديل
رقم قياسي عام

وفق مبدأ
التكلفة التاريخية معدلة

األصول الثابتة – القيمة اإلجمالية

689,881,290

جدول رقم )(14

1,060,761,472

مجمع استھالك األصول الثابتة

216,613,090

جدول رقم )(14

333,064,287

473,268,200

جدول رقم )(14

727,697,185

المخزون – آخر المدة

13,869,330

جدول رقم )(18

15,313,418

المدينون وأرصدة مدينة أخرى

232,162,270

نقدي

232,162,270

البنوك والنقدية في الصندوق

51,664,400

نقدي

51,664,400

األصول

صافي قيمة األصول الثابتة

إجمالي األصول المتداولة

297,696,000

299,140,088

إجمالي األصول  -الموجودات

770,964,200

1,026,837,273

الخصوم :
رأس المال

200,000,000

278,520,000

االحتياطيات

140,825,720

متمم حسابي

335,168,062

جاري المالك  -المساھمين

188,742,380

نقدي

188,742,380

األرباح المحتجزة ) غير موزعة (

129,948,800

جدول رقم )(23

116,950,830

إجمالي حقوق الملكية

659,516,900

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

111,447,300

مكاسب القوة الشرائية

0

إجمالي الخصوم  -المطاليب

770,964,200
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919,381.272

نقدي

111,447,300

جدول رقم )(10

) (3,991,299
1,026,837,273

جدول رقم )  ( 29قائمة المركز المالي المعدلة في 2012/12/31
2012
معمل التعديل
رقم قياسي عام

وفق مبدأ
التكلفة التاريخية معدلة

وفق مبدأ
تكلفة تاريخية

األصول الثابتة – القيمة اإلجمالية

689,881,290

جدول رقم )(14

1,122,367,871

مجمع استھالك األصول الثابتة

274,022,790

جدول رقم )(14

445,807,677

415,858,500

جدول رقم )(14

676,560,194

المخزون – آخر المدة

14,280,800

جدول رقم )(19

15,093,506

المدينون وأرصدة مدينة أخرى

333,934,820

نقدي

333,934,820

البنوك والنقدية في الصندوق

77,529,680

نقدي

77,529,680

األصول

صافي قيمة األصول الثابتة

إجمالي األصول المتداولة

425745300

426,558,006

إجمالي األصول  -الموجودات

841,604,880

1,103,118,200

الخصوم :
رأس المال

200,000,000

307,860,000

االحتياطيات

192,805,240

متمم حسابي

364,763,764

جاري المالك  -المساھمين

171,742,370

نقدي

171,742,370

األرباح المحتجزة ) غير موزعة (

170,125,550

جدول رقم )(24

147,649,312

إجمالي حقوق الملكية

734,673,160

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

106,931,720

مكاسب القوة الشرائية

0

إجمالي الخصوم  -المطاليب

1,001,419,931

نقدي
جدول رقم )(10

841,604,880
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106,931,720
4,171,034
1,103,118,200

جدول رقم )  (30قائمة المركز المالي المعدلة في 2013/12/31
2013
وفق مبدأ
تكلفة تاريخية

األصول

معمل التعديل
رقم قياسي عام

وفق مبدأ
التكلفة التاريخية معدلة

األصول الثابتة – القيمة اإلجمالية

1,023,880,290

جدول رقم )(15

1,601,274,859

مجمع استھالك األصول الثابتة

401,184,290

جدول رقم )(15

683,179,285

622,696,000

جدول رقم )(15

918,095,574

المخزون – آخر المدة

17,415,100

جدول رقم )(20

19,916,816

المدينون وأرصدة مدينة أخرى

284,614,400

نقدي

284,614,400

البنوك والنقدية في الصندوق

129,490,000

نقدي

129,490,000

صافي قيمة األصول الثابتة

إجمالي األصول المتداولة
إجمالي األصول  -الموجودات

431,519,500

434,021,216

1,054,215,500

1,352,116,790

الخصوم :
رأس المال

200,000,000

309,080,000

االحتياطيات

260,855,460

متمم حسابي

479,583,798

جاري المالك  -المساھمين

159,457,340

نقدي

159,457,340

األرباح المحتجزة ) غير موزعة (

185,214,950

جدول رقم )(25

154,704,236

إجمالي حقوق الملكية

805,527,700

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

248,687,800

مكاسب القوة الشرائية

0

إجمالي الخصوم  -المطاليب

1,102,825,374

نقدي
جدول رقم )(11

1,054,215,500
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248,687,800
603,616
1,352,116,790

جدول رقم ) ( 31قائمة المركز المالي المعدلة في 2014/12/31
2014
وفق مبدأ
تكلفة تاريخية

األصول

معمل التعديل
رقم قياسي عام

وفق مبدأ
التكلفة التاريخية معدلة

األصول الثابتة – القيمة اإلجمالية

1,374,771,790

جدول رقم )(15

2,208,201,794

مجمع استھالك األصول الثابتة

548,785,990

جدول رقم )(15

1,041,537,243

825,985,800

جدول رقم )(15

1,166,664,551

المخزون – آخر المدة

26,837,500

جدول رقم )(21

34,105,175

المدينون وأرصدة مدينة أخرى

314,856,700

نقدي

314,856,700

البنوك والنقدية في الصندوق

34,584,890

نقدي

34,584,890

صافي قيمة األصول الثابتة

إجمالي األصول المتداولة
إجمالي األصول  -الموجودات

376,279,180

383,546,765

1,202,264,980

1,550,211,316

الخصوم :
رأس المال

200,000,000

315,580,000

االحتياطيات

284,941,420

متمم حسابي

482,723,117

جاري المالك  -المساھمين

242,604,160

نقدي

242,604,160

األرباح المحتجزة )غير موزعة (

83,480,800

جدول رقم )(26

58,950,718

إجمالي حقوق الملكية

811,026,380

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

391,238,600

مكاسب القوة الشرائية

0

إجمالي الخصوم  -المطاليب

1,202,264,980
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1,099,857,995

نقدي

391,238,600

جدول رقم )(11

59,114,721
1,550,211,316

جدول رقم )  ( 32قائمة المركز المالي المعدلة في 2015/12/31
2015
معمل التعديل
رقم قياسي عام

وفق مبدأ
التكلفة التاريخية معدلة

وفق مبدأ
تكلفة تاريخية

األصول الثابتة – القيمة اإلجمالية

1,374,771,790

جدول رقم )(16

4,044,780,373

مجمع استھالك األصول الثابتة

694,271,490

جدول رقم )(16

2,534,335,201

680,500,300

جدول رقم )(16

1,510,445,172

المخزون – آخر المدة

26,860,130

جدول رقم )(22

33,828,340

المدينون وأرصدة مدينة أخرى

277,005,000

نقدي

277,005,000

البنوك والنقدية في الصندوق

37,579,900

نقدي

37,579,900

األصول

صافي قيمة األصول الثابتة

إجمالي األصول المتداولة
إجمالي األصول  -الموجودات

341,445,030

348,413,240

1,021,945,330

1,908,859,533

الخصوم :
رأس المال

200,000,000

االحتياطيات

268,333,740

جاري المالك  -المساھمين

203,475,540

األرباح المحتجزة ) غير موزعة (

79,123,900

إجمالي حقوق الملكية

متمم حسابي

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
مكاسب القوة الشرائية

0

1,021,945,330

147

572,483,204
203,475,540

جدول رقم )(27

750,933,180

271,012,150

إجمالي الخصوم  -المطاليب

609,500,000

) (162,729,898
1,222,728,846

نقدي

271,012,150

جدول رقم )(12

415,118,537
1,908,859,533

من خالل تعديل القوائم المالية للشركة تم التوصل الى االستنتاجات التالية:
بعد عرض وتحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليھا من شركة الوادي للمقاوالت
والخدمات الغازية المحدودة للفترة من ) (2015-2011يالحظ أن النظام المحاسبي في الشركة
المطبق حاليا يتجاھل عامل التضخم  ،أي ارتفاع السلع والخدمات وتدھور القوة الشرائية الحقيقية
للنقود ،وباالعتماد على البيانات والمؤشرات اإلحصائية المعروضة يمكن مالحظة اآلتي:
أ-

أظھرت األرقام المعدلة وفقا ألسلوب القوة الشرائية العامة ،زيادة االندثار السنوي المعدل
عن االندثار السنوي التاريخي  ،وتظھر ھذه الزيادات في االندثار على النحو التالي:
جدول رقم )  ( 33يبين الفروق بين قسط اإلھالك المحتسب وفق أساس التكلفة التاريخية
وأساس التكلفة التاريخية المعدلة
السنة

قسط اإلھالك المحتسب
وفق أساس التكلفة
التاريخية
57,409,700

قسط اإلھالك المحتسب
وفق أساس التكلفة
التاريخية المعدلة
88,273,155

الفارق **

2011
93,399,841
57,409,700
2012
-35990141
198,871,406
127,161,500
2013
-71709906
237,082,504
147,601,700
2014
-89480804
428,039,693
145,485,500
2015
-282554193
** الفارق عبارة عن جزء من قسط اإلھالك لم يحمل على مصاريف السنة.

-30,863,455

وھذا يبين النقص في القوة الشرائية لالندثار السنوي التاريخي  ،وكذلك تكلفة المواد
المستھلكة يظھر بالزيادة مقارنة بالتكلفة التاريخية للمواد المستھلكة )المنصرفة( وتظھر ھذه
الزيادة في تكلفة المواد المنصرفة على النحو التالي :
جدول رقم )  ( 34يبين الفروق بين تكلفة المواد المستھلكة
وفق أساس التكلفة التاريخية وأساس التكلفة التاريخية المعدلة
السنة
2011
2012
2013
2014
2015

تكلفة المواد
وفق أساس التكلفة
التاريخية
269,584,500
392,127,920
381,897,500
594,262,300
317,212,670

تكلفة المواد
وفق أساس التكلفة
التاريخية المعدلة
299,296,736
414,878,419
435,939,720
752,817,398
417,074,914

** الفارق يمثل الزيادة المفترض تحميلھا على تكلفة المواد المستھلكة .
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الفارق **
-29,712,236
-22,750,499
-54,042,220
-158,555,098
-99,862,244

وھذا الفارق في التكلفة المعدلة للمواد ينعكس بالتأكيد على قيمة مخزون آخر المدة والذي يعد من
البنود األساسية في قائمة المركز المالي .
إن ھذه الفوارق تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على األرباح ومقدار الضرائب  ،وھذا يعني أن
قوائم الدخل التاريخية للسنوات محل البحث تضمنت زيادة غير حقيقية في أرباح الشركة .
ب -بالمقارنة بين نتيجة العمليات الجارية للشركة بين البيانات المعدة على أساس التكلفة
التاريخية والتكلفة التاريخية المعدلة  ،تبين أن ھناك فوارق في النتائج وھذه الفوارق تعكس
الفرق في مقدار األرباح والخسائر الصورية لنتيجة أعمال الشركة ھذه األرباح الصورية
ناتجة من عدم األخذ بعين االعتبار اثر االرتفاع العام في المستوى العام لألسعار في
الحسبان  ،وممكن إبراز ھذه الفوارق بين نتائج السنوات على النحو التالي:
جدول رقم )  ( 35يبين الفروق بين األرباح والخسائر المحققة
وفق أساس التكلفة التاريخية وأساس التكلفة التاريخية المعدلة
السنة
2011
2012
2013
2014
2015

األرباح ) الخسائر(
المحققة وفق أساس
التكلفة التاريخية
129,948,800
170,125,550
185,214,950
83,480,800
79,123,930

األرباح ) الخسائر(
المحققة وفق أساس
التكلفة التاريخية المعدلة
116,950,830
147,649,312
154,704,236
58,950,718
-162,729,898

الفارق ) عبارة عن
مقدار األرباح
الصورية(
12,997,970
22,476,238
30510714
24530082
241,853,828

ت -ارتفاع قيمة الموجودات الثابتة المعدلة عن قيمة الموجودات الثابتة التاريخية  ،وزيادة
مجمع إھالك األصول الثابتة المعدل بصفة مستمرة عن مجمع اإلھالك التاريخي  ،وھذه
الزيادة تمثل مقدار النقص في مخصص االستھالك التاريخي خالل فترة حيازة الشركة
للموجودات الثابتة القابلة لإلھالك  ،وبذلك تكون مخصصات االستھالك المكونة وفق أساس
التكلفة التاريخية في ظل االرتفاع في المستوى العام لألسعار منخفضة وال تكفي للقيام
بعملية اإلحالل والحفاظ على القدرة التشغيلية للشركة ،وتظھر مقارنة مخصص االستھالك
لألصول الثابتة التاريخي بمخصص االستھالك المعدل على النحو أآلتي:
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جدول رقم )  ( 36يبين الفروق بين مجمع استھالك األصول الثابتة
وفق أساس التكلفة التاريخية وأساس التكلفة التاريخية المعدلة
السنة
2011
2012
2013
2014
2015

مجمع االستھالك
وفق أساس التكلفة
التاريخية
216,613,090
274,022,790
401,184,290
548,785,990
694,271,490

مجمع االستھالك
وفق أساس التكلفة
التاريخية المعدلة
333,064,287
445,807,677
683,179,285
1,041,537,243
2,534,335,201

الفارق **
-116,451,197
-171784887
-281994995
-492751253
-1840063711

** تمثل مقدار النقص في مخصص االستھالك التاريخي خالل فترة حيازة لتلك األصول.
ث -ارتفاع إجمالي حقوق المساھمين وفقا ألسلوب القوة الشرائية العامة عن إجمالي حقوق
المساھمين التاريخي  ،ويعبر ھذا االرتفاع عن النقص في إجمالي حقوق المساھمين نتيجة
ھبوط القوة الشرائية لوحدة النقد  ،والذي يشير بدوره إلى عدم قدرة الشركة في المحافظة
على القوة الشرائية لرأس المال عند اعتماد أساس التكلفة التاريخية في أوقات االرتفاع في
المستوى العام في األسعار .
جدول رقم )  ( 37يبين الفروق بين رأس المال
وفق أساس التكلفة التاريخية وأساس التكلفة التاريخية المعدلة
السنة
2011
2012
2013
2014
2015

رأس المال
وفق أساس التكلفة
التاريخية
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000

رأس المال
وفق أساس التكلفة
التاريخية المعدلة
278,520,000
307,860,000
309,080,000
315,580,000
609,500,000

الفارق **
-78,520,000
-107,860,000
-109,080,000
-115,580,000
-409,500,000

** الفارق يمثل النقص في إجمالي حقوق المساھمين نتيجة ھبوط القوة الشرائية لوحدة
النقد.
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ومن خالل المقارنات والمالحظات في الفقرات أعاله وفي ضوء الفروض التي قام على
أساسھا البحث تم التوصل إلى النتائج التالية:
 يؤدي االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية في عملية التقييم المحاسبي أثناء فترات التضخم
إلى قياس غير سليم لمختلف البنود المكونة للقوائم المالية خاصة تلك التي يتم االحتفاظ بھا
لوقت طويل في الشركة ،حيث ينتج عن ذلك ظھور ربح الفترة المالية بقيم خاطئة  ،تداخل
النتائج المحاسبية بين الفترات  ،ظھور أرباح مضخمة عن حقيقتھا  ،زيادة الضرائب
المدفوع على األرباح  .توزيعات وھمية للمساھمين  ،تأكل رأس المال  ،خسارة القوة
الشرائية لألصول النقدية .
 يؤدي التضخم في ظل االعتماد على القياس التقليدي  ،إلى عدم قابلية المعلومات المالية
والمحاسبية للمقارنة بين مختلف الدورات .
 يدفع تجاھل التضخم إلى ابتعاد قيم عناصر الميزانية عن قيمھا الجارية والتضليل في
عرض القوائم المالية  ،وتغليب الشكل القانوني على الواقع االقتصادي مما ينتج عن ذلك
نقص الموثوقية في المعلومات المالية والمحاسبية.
 يؤدي التضخم إلى احتياطيات سرية من غير قصد إدارة الشركة )أي دون أن يكون لھا يد
في تكوينه( وذلك بسبب ھبوط القوة الشرائية لوحدة النقد) ،(1والذي أدى إلى ارتفاع القيمة
الحاضرة لألصول الثابتة عن قيمتھا الدفترية .
ويتضح من الفقرات أعاله أن للتضخم أثر سلبي على عناصر القوائم المالية بشكل عام
وھذا يؤكد الفرضية األولى التي مفادھا ) أن للتضخم أثر سلبي في عرض القوائم المالية
المنشورة (.
 المعلومات المالية والمحاسبية التاريخية المتأثرة بظاھرة التضخم ،غير مالئمة لمساعدة في
عملية اتخاذ القرار .وھذا ال يتفق مع مفھوم اإلفصاح عن كافة المعلومات التي يتعين إعالم
مستخدمي القوائم المالية بھا والتي تساعدھم في اتخاذ قرارات سليمة.
ويالحظ من الفقرات أعاله أن القوائم المالية المعدة وفق المبدأ التكلفة التاريخية غير عادلة
في الوقت أن القوائم المالية بعد أن تم تعديلھا تظھر عناصر القوائم أكثر واقعية ويتضح من ذلك
أن التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية عند عرض القوائم المالية في ظل التضخم يؤدي إلى تقديم
قوائم مالية غير عادلة .في حين أن األخذ بمبدأ )التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار( عند عرض القوائم المالية في ظل التضخم يساعد على تقديم قوائم مالية أكثر عادلة.
وبذلك يالحظ أن الفرضيتين الثالثة والرابعة قد تحققت .
 1إبراھيم علي العشماوي ) ،(1971دراسات في المراجعة  ،مطبعة دار العالم العربي  ،القاھرة  ،ص.196
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ثانيا  :معالجة وتحليل االستبانة :فيما يلي استعراض لنتائج تحليل البيانات التي تضمنتھا االستبانة :
تحليل البيانات الشخصية :
أوال الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة :
 (1المؤھل العلمي :
جدول رقم )  ( 38توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤھل العلمي
المؤھل العلمي
ثانوي
دبلوم
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
دكتوراه
أخرى
المجموع

النسبة
0
%8.3
%75
%5
%6.7
%5
0
%100

التكرار
0
5
45
3
4
3
0
60

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م

شكل رقم ) ( 3

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
من الجدول والشكل أعاله يتضح أن أفراد العينة حاملين لشھادات جامعية في المجال المحاسبي
حيت أن األفراد الذين يحملون شھادات دبلوم عددھم ) (5ونسبتھم ) ،(%8.3واألفراد الذين
يحملون شھادة البكالوريوس عددھم ) (45ونسبتھم ) ،(%75واألفراد الذين يحملون شھادة الدبلوم
عالي عددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5واألفراد الذين يحملون شھادة الماجستير عددھم ) (4ونسبتھم
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) ،(%6.7واألفراد الذين يحملون شھادة الدكتوراه عددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5وھذا بالتأكيد
سيؤثر في أجوبة االستبانة بشكل ايجابي من خالل الفھم واالستيعاب لمحتويات االستبيان .
 (2التخصص العلمي :
جدول رقم ) ( 39
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي
التخصص العلمي
محاسبة
إدارة أعمال
اقتصاد
علوم مالية ومصرفية
نظم معلومات محاسبية
أخرى
المجموع

النسبة
%70.0
%6.7
%10.0
%5.0
0.0
%8.3
%100

التكرار
42
4
6
3
0
5
60

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
شكل رقم )( 4

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
من الجدول والشكل أعاله يتضح أن أفراد العينة الذين تخصصھم محاسبة ) (42ونسبتھم
) ،( %70وان األفراد الذين تخصصھم إدارة أعمال عددھم ) (4ونسبتھم ) ،(%6.7وان األفراد الذين
تخصصھم اقتصاد عددھم ) (6ونسبتھم )  ،(%10وأن األفراد الذين تخصصھم علوم مالية ومصرفية
عددھم ) (3ونسبتھم ) ، (%5وأن األفراد الذين لديھم تخصصات أخرى فعددھم ) ( 5ونسبتھم )8.3
 ،(%وھذا يدل أن غالبية أفراد العينة تخصصھم محاسبة واقتصاد مما يدل على ان لدى أفراد العينة
القدرة على اإلجابة في عبارات االستبانة ألنھا في مجال تخصصھم .
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(3

المسمى الوظيفي :
جدول رقم ) ( 40توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

النسبة
التكرار
المسمى الوظيفي
%8.3
5
مدير عام
%20.0
12
مدير مالي
%13.4
8
رئيس قسم
%40.0
24
محاسب
%10.0
6
مراجع حسابات ) داخلي /خارجي (
0
0
مدير الموارد البشرية
0
0
مدير إنتاج  /تسويق /مشتروات
%8.3
5
أكاديمي
0
0
أخرى
%100
60
المجموع
المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
شكل رقم ) ( 5

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
من الجدول والشكل أعاله يتضح أن أفراد العينة الذين في وظيفة مدير عام عددھم ) (5ونسبتھم
) ،(%8.30واألفراد الذين ھم في وظيفة مدير مالي عددھم ) (12ونسبتھم ) ،( %20واألفراد
الذين ھم في وظيفة رئيس قسم عددھم ) (8ونسبتھم ) ،(%13.4واألفراد الذين في وظيفة محاسب
) (24ونسبتھم ) ،(%40واألفراد الذين في وظيفة مراجع حسابات )داخلي /خارجي( عددھم )(6
ونسبتھم ) (%10واألفراد االكايميين عددھم ) (5ونسبتھم ) (%8.30وكل ذلك يثري الدراسة
لمعرفة المستجيبين بالھدف منھا  ،ولعالقتھم بالقوائم المالية .

154

(4

سنوات الخبرة :
جدول رقم )  ( 41توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات خبرة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

13

%21.7

من  5إلى  10سنوات

11

%18.3

من  11إلى  14سنة

14

%23.3

من  15إلى  20سنة

12

%20.0

من  20سنة فأكثر

10

%16.7

المجموع

60

%100

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
شكل رقم ) ( 6

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
من الجدول والشكل أعاله يتضح أن أفراد العينة الذين سنوات خبرتھم أقل من  5سنوات
عددھم ) (13ونسبتھم ) ، (%21.7واألفراد الذين سنوات خبراتھم من  5إلى  10سنوات عددھم
) (11ونسبتھم ) ، (%18.3واألفراد الذين سنوات خبراتھم من  11إلى  14سنوات عددھم )(14
ونسبتھم ) ، (%23.3واألفراد الذين سنوات خبراتھم من  15إلى  20سنوات عددھم )(12
ونسبتھم ) ، (%20واألفراد الذين سنوات خبراتھم من  20سنة فأكثر عددھم ) (10ونسبتھم
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) ، (%16.7وبالتالي فان غالبية أفراد العينة من الذين تقع خبراتھم أكثر من  5سنوات  ،وھذا
داللة على أنھم ذوو خبرة لإلجابة على أسئلة االستبيان .
 (5توزيع المستجيبين حسب األعمار :
جدول رقم ) (42
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
التكرار

النسبة

الفئة العمرية

11

%18.3

14

%23.3

28

%46.6

 50سنة فأكثر

7

%11.8

المجموع

60

%100

أقل من  30سنة
 30وأقل من  40سنة
 40وأقل من  50سنة

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
شكل رقم ) ( 7

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
من الجدول والشكل أعاله :يالحظ بان الفئة العمرية األكثر عددا ھي ) 40سنة –  50سنة(
بنسبة  %46و تليھا الفئة العمرية ) 30سنة –  40سنة( بنسبة  ،%23.3والفئة العمرية أقل من
30سنة تشكل نسبة  ،%18.3وأما الفئة العمرية التي ھي أكثر من  50سنة فنسبتھا  ،%11.8مما
يعني أن الفئة العمرية التي ھي أقل من  50سنة تشكل نسبة  %88.3من إجمالي حجم العينة ،مما
يعزز من إمكانية مساھمة المستجيبين في إثراء الدراسة لحداثة األعمار .
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ثانيا  :التحليل اإلحصائي لآلراء واختبار الفرضيات :
فيما يلي تحليل أسئلة االستبانة التي من خاللھا يتم اختبار صحة الفرضيات والتي أفردھا
الباحث في ستة وثالثين سؤاال كما يلي :
الفرضية األولى :للتضخم أثر سلبي في عرض القوائم المنشورة .
جدول رقم ) ( 43
توزيع التكرار لفقرات الفرضية األولى
الرقم

ألفقره

1

تعد القوائم المالية العادلة في ظل التضخم وسيلة
اتصال ناجحة لإلدارة مع األطراف المھتمة بأنشطة
المنشأة .

2

ھناك قصور في مصداقية القوائم المالية عند تجاھل
آثار ظاھرة التضخم .

3

يؤثر التضخم سلبا في بعض القوائم المالية و إيجابا
في القوائم األخرى

4

يعد االرتفاع في المستوى العام لألسعار مشكلة من
المشاكل التي تواجه المحاسبين عند إعداد القوائم
المالية.

5

عدم إظھار تغير القوة الشرائية للنقود يعد إفصاحا
ماليا ناقصا.

6

يؤدي مفھوم ثبات قيمة العملة دون األخذ في االعتبار
آثار تغير األسعار لوحدة القياس  ،إلى التضليل في
عرض القوائم المالية .

7

إن تجاھل التغيرات في المستوى العام لألسعار يجعل
القيم الواردة في القوائم المالية غير قابلة للتجميع
والتلخيص

8

يمكن توضيح التغير في المستوى العام لألسعار داخل
القوائم التي تعدھا المؤسسة .

9

االعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة
التغيرات الكبيرة في األسعار الخاصة بعناصر المركز
المالي يجعل األرقام المحاسبية بعيدة كل البعد عن
التعبير عن القيم الجارية لھذه العناصر .

ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق
بشدة

التكرار \ ال أوافق
بشدة
النسبة
التكرار

3

3

7

34

13

النسبة

%5.3

%5

التكرار

2

3

4

النسبة

%3.3

%5.0

%6.7

التكرار

0

8

15

النسبة

0

%21.7 %56.7 %11.7
38

13

%21.7 %63.3
24

13

%21.7 %40.0 %25.0 %13.3

التكرار

3

2

3

النسبة

%5.0

%3.3

%5.0

التكرار

3

3

11

النسبة

%5.0

%5.0

38

14

%23.3 %63.3
32

11

%18.3 %53.3 %19.0

التكرار

1

3

5

21

30

النسبة

%1.6

%5.0

%8.3

%35

%50.0

التكرار

2

5

10

32

11

النسبة

%3.4

%8.3

التكرار

2

6

النسبة

%18.3 %53.3 %16.7
12

%20.0 %46.7 %20.0 %10.0 %3.3

التكرار

2

2

النسبة

%3.3

%3.3

8

35

13

%21.7 %58.3 %13.3

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
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28

12

من الجدول رقم )  ( 38نالحظ ما يلي :
 فيما يخص الفقرة األولى) :تعد القوائم المالية العادلة في ظل التضخم وسيله اتصال ناجحةلإلدارة مع األطراف المھتمة بأنشطة المنشأة( نجد أن عدد ) (13من أفراد العينة أبدوا
موافقتھم بشدة عددھم ونسبتھم ) ،(% % 21.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة
عددھم ) (34ونسبتھم ) ،(56.7واألفراد المحايدين عددھم ) (7ونسبتھم )،(%11.7
واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5أما األفراد الذين
أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5وھو ما يدل على أن القوائم المالية
العادلة في ظل التضخم تعد وسيله اتصال ناجحة لإلدارة مع األطراف المھتمة بأنشطة
المنشأة .
 فيما يخص الفقرة الثانية) :ھناك قصور في مصداقية القوائم المالية عند تجاھل آثار ظاھرةالتضخم( ،نجد أن عدد ) (13من أفراد العينة

أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ونسبتھم

 ،(%21.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (38ونسبتھم )،(%63.3
واألفراد المحايدين عددھم ) (4ونسبتھم ) ،(%6.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم
الموافقة عددھم ) (3ونسبتھم )  ،(%5أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم )2
( ونسبتھم ) ،(%3.3وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ،( %75ويتضح من خالل ذلك أن
ھناك قصور في مصداقية القوائم المالية عند تجاھل آثار ظاھرة التضخم .
 فيما يخص العبارة الثالثة ):يؤثر التضخم سلبا في بعض القوائم المالية و إيجابا في القوائماألخرى( ،نجد أن عدد ) (13من أفراد العينة أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ونسبتھم
)،(%21.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (24ونسبتھم ) ،(%40واألفراد
المحايدين عددھم ) (15ونسبتھم ) ،(%25واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم
) (8ونسبتھم)،(%13.3وال يوجد األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة  ،وبالتالي فان إجمالي
نسبة الموافقة ) ،(%61.7ويتضح من خالل ذلك أن التضخم يؤثر سلبا في بعض القوائم
المالية و إيجابا في القوائم األخرى.
 فيما يخص العبارة الرابعة) :يعد االرتفاع في المستوى العام لألسعار مشكلة من المشاكلالتي تواجه المحاسبين عند إعداد القوائم المالية( ،نجد أن عدد ) (14من أفراد العينة أبدوا
موافقتھم بشدة عددھم ونسبتھم ) ،(% 23.3واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم
) (38ونسبتھم ) ، (%63.3واألفراد المحايدين عددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5واألفراد الذين
كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) (2ونسبتھم )  ،(%3.3أما األفراد الذين أجابوا بعدم
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الموافقة بشدة عددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة )،(%83.6
ويتضح من خالل ذلك أن االرتفاع في المستوى العام لألسعار يعد مشكلة من المشاكل التي
تواجه المحاسبين عند إعداد القوائم المالية.
 فيما يخص العبارة الخامسة) :عدم إظھار تغير القوة الشرائية للنقود يعد إفصاحا مالياناقصا( ،يتضح من المعطيات أن األفراد الذين أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ) (11ونسبتھم
) ،(%18.3واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (32ونسبتھم ) ،(53.3واألفراد
المحايدين عددھم ) (11ونسبتھم ) ،(%18.3واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة
عددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم ) (3ونسبتھم
) ،(%5وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ،(%71.6ويتضح من خالل ذلك فإن عدم
إظھار تغير القوة الشرائية للنقود يعد إفصاحا ماليا ناقصا .
 فيما يخص العبارة السادسة ) :يؤدي مفھوم ثبات قيمة العملة دون األخذ في االعتبار آثارتغير األسعار لوحدة القياس  ،إلى التضليل في عرض القوائم المالية( ،نجد أن األفراد الذين
أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ) (30ونسبتھم ) ،(%50واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة
عددھم ) (21ونسبتھم ) ، (%35.0واألفراد المحايدين عددھم ) (5ونسبتھم )،(%8.3
واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5أما األفراد الذين
أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم ) (1ونسبتھم ) ،(%1.6وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة
) ، (%85.0ويتضح من خالل ذلك أن مفھوم ثبات قيمة العملة دون األخذ في االعتبار آثار
تغير األسعار لوحدة القياس  ،يؤدي إلى التضليل في عرض القوائم المالية.
 فيما يخص العبارة السابعة ) :إن تجاھل التغيرات في المستوى العام لألسعار يجعل القيمالواردة في القوائم المالية غير قابلة للتجميع والتلخيص( ،نجد أن األفراد الذين أبدوا
موافقتھم بشدة عددھم ) (11ونسبتھم ) ،(%18.3واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة
عددھم ) (32ونسبتھم ) ،(%53.3واألفراد المحايدين عددھم ) (10ونسبتھم )،(%16.7
واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) ( 5ونسبتھم )  ،(%8.3أما األفراد الذين
أجابوا بعدم الموافقة بشدة عددھم ) ( 2ونسبتھم ) ،(%3.4وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة
) ،(%71.6ويتضح من خالل ذلك أن تجاھل التغيرات في المستوى العام لألسعار يجعل
القيم الواردة في القوائم المالية غير قابلة للتجميع والتلخيص.
 فيما يخص العبارة الثامنة ) :يمكن توضيح التغير في المستوى العام لألسعار داخل القوائمالتي تعدھا المؤسسة( ،نجد أن األفراد الذين أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ) (12ونسبتھم
) ،(%20واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (28ونسبتھم )،(%46.7
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واألفراد المحايدين عددھم ) (12ونسبتھم ) ،(%20واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم
الموافقة عددھم ) ( 6ونسبتھم ) ،(%10أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم
) (2ونسبتھم ) ،(%3.3وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ،(%66.7ويتضح من خالل
ذلك أنه من يمكن توضيح التغير في المستوى العام لألسعار داخل القوائم التي تعدھا
المؤسسة.
 فيما يخص العبارة التاسعة ) :االعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة التغيراتالكبيرة في األسعار الخاصة بعناصر المركز المالي يجعل األرقام المحاسبية بعيدة كل البعد
عن التعبير عن القيم الجارية لھذه العناصر( ،نجد أن األفراد الذين أبدوا موافقتھم بشدة
عددھم ) (13ونسبتھم ) ،(%21.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم )(35
ونسبتھم ) ، (%58.3واألفراد المحايدين عددھم ) (8ونسبتھم ) ،(%15.4واألفراد الذين
كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) (2ونسبتھم )  ،(%3.3أما األفراد الذين أجابوا بعدم
الموافقة بشدة فعددھم ) (2ونسبتھم ) ،(%3.3وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة )،(%80
ويتضح من خالل ذلك أن االعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة التغيرات الكبيرة
في األسعار الخاصة بعناصر المركز المالي يجعل األرقام المحاسبية بعيدة كل البعد عن
التعبير عن القيم الجارية لھذه العناصر.
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الفرضية الثانية  :و تنص على )أن قصور عرض القوائم المالية وفقا ألساس التكلفة التاريخية في
ظل التضخم ال يتفق مع مفھوم اإلفصاح عن كافة المعلومات التي يتعين إعالم مستخدمي القوائم
المالية بھا والتي تساعدھم في اتخاذ قرارات سليمة(.
جدول رقم ) ( 44
توزيع التكرار لفقرات الفرضية الثانية
ألفقره

الرقم

التكرار
\
النسبة

مبدأ اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم غير التكرار

10

ملزم العمل به إلعداد القوائم المالية .
ال يأخذ مبدأ التكلفة التاريخية االرتفاع في

11

المستوى العام لألسعار بعين االعتبار.

12

تكمن أھمية كفاية اإلفصاح المحاسبي  ،في
إشباع حاجات مستخدمي المعلومات المحاسبية
تطبيق مبدأ اإلفصاح الشامل يساعد المحاسبين

13

14

النسبة

ال
أوافق
بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق
بشدة

6

24

5

17

8

%40.0 %10

%8.3

التكرار

0

2

5

النسبة

0

%3.3

%8.3

التكرار

1

2

6

النسبة %1.7
التكرار

0

%3.3
3

%13.3 %28.3
18

35

%58.4 %30.0
38

13

%21.7 %63.3 %10.0
5

28

24

في توضيح أسباب التغير التي طرأت على بنود
القوائم المالية .

النسبة

0

%5.0

%8.3

%46.7

%40

يوجد نقص في موثوقية المعلومات المحاسبية
والمالية المعدة وفق مبدأ التكلفة التاريخية في
ظل وجود التضخم.

التكرار

4

3

4

35

14

%5.0

%6.7

3

9

النسبة %6.7

يساعد اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم في التكرار

5

15

إعداد قوائم مالية أكثر عدالة ومطابقة للواقع .

16

يساعد اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم في
إعداد قوائم مالية أكثر عدالة ومطابقة للواقع.

17

إعداد القوائم المالية وفقا ومبدأ التكلفة التكرار
التاريخية في ظل التضخم  ،يعني تغليب الشكل
النسبة %3.3
القانوني عن الواقع االقتصادي .

18

عند إعداد القوائم المالية في ظل التضخم ،ال التكرار
يتم العمل بمبدأ اإلفصاح الشامل في القوائم
النسبة %6.7
المالية

النسبة %8.3
التكرار

3

النسبة %5.0
2

4

%5.0
4
%6.7

%6.7

2

4

%3.3

%6.7

3

7

36

13

%21.7 %60.0
39

13

%21.7 %65.0
34

12

%20.0 %56.6 %11.7
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30

13

%21.7 %50.0 %15.0
4

%5.0

%23.3 %58.3

من الجدول رقم )  ( 39نالحظ ما يلي :
 فيما يخص الفقرة العاشرة) :مبدأ اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم غير ملزم العمل بهإلعداد القوائم المالية( نجد أن عدد ) (8من أفراد العينة ونسبتھم )(%13.3أبدوا موافقتھم
بشدة ،واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (17ونسبتھم ) ، (%28.3واألفراد
المحايدين عددھم ) (5ونسبتھم ) ،(%8.3واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة
عددھم ) (24ونسبتھم ) ،(%40أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم )(6
ونسبتھم ) ،(%10وبالتالي فان إجمالي نسبة عدم الموافقة ) ، ( %50.0ويتضح من خالل
ذلك أنه يجب االلتزام بمبدأ اإلفصاح المحاسبي عند إعداد القوائم المالية حتى في ظل
التضخم .
 فيما يخص الفقرة الحادية عشر) :ال يأخذ مبدأ التكلفة التاريخية االرتفاع في المستوى العاملألسعار بعين االعتبار( ،نجد أن عدد ) (35من أفراد العينة ونسبتھم )(%58.4أبدوا
موافقتھم بشدة ،واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (18ونسبتھم )، (%30
واألفراد المحايدين عددھم ) (5ونسبتھم ) ،(%8.3واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم
الموافقة عددھم ) ( 2ونسبتھم )  ،(%3.3وال يوجد احد من أفراد عينة الدراسة أجاب بعدم
الموافقة بشدة ،وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ، ( %88.4ويتضح من خالل ذلك أن
مبدأ التكلفة التاريخية ال يأخذ االرتفاع في المستوى العام لألسعار بعين االعتبار.
 فيما يخص الفقرة الثانية عشر ) :تكمن أھمية كفاية اإلفصاح المحاسبي ،في إشباع حاجاتمستخدمي المعلومات المحاسبية( ،نجد أن عدد ) (13من أفراد العينة ونسبتھم
)(%21.7أبدوا موافقتھم بشدة ،واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم )(38
ونسبتھم ) ، (%63.3واألفراد المحايدين عددھم ) (6ونسبتھم ) ،(%10.0واألفراد الذين
كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) (2ونسبتھم )  ،(%3.3أما األفراد الذين أجابوا بعدم
الموافقة بشدة فعددھم ) (1ونسبتھم ) ،(%1.7وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة )،(%82
ويتضح من خالل ذلك أن أھمية كفاية اإلفصاح المحاسبي ،تكمن في إشباع حاجات
مستخدمي المعلومات المحاسبية .
 فيما يخص الفقرة الثالثة عشر) :تطبيق مبدأ اإلفصاح الشامل يساعد المحاسبين فيتوضيح أسباب التغير التي طرأت على بنود القوائم المالية ( ،نجد أن عدد ) (24من أفراد
العينة ونسبتھم )(%40أبدوا موافقتھم بشدة ،واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم
) (28ونسبتھم ) ، (%46.7واألفراد المحايدين عددھم ) (5ونسبتھم ) ،(%8.3واألفراد
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الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) ( 3ونسبتھم )  ،(%5وال يوجد احد من أفراد
عينة الدراسة أجاب بعدم الموافقة بشدة ،وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة )، (%86.7
ويتضح من خالل ذلك أن تطبيق مبدأ اإلفصاح الشامل يساعد المحاسبين في توضيح
أسباب التغير التي طرأت على بنود القوائم المالية .
 وتنص العبارة الرابعة عشر :على أنه )يوجد نقص في موثوقية المعلومات المحاسبيةوالمالية المعدة وفق مبدأ التكلفة التاريخية في ظل وجود التضخم( ،ويتضح من معطيات
الجدول أعاله  ،أن األفراد الذين أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ) (14ونسبتھم )،(%23.3
واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (35ونسبتھم ) ،(%58.3واألفراد
المحايدين عددھم ) (4ونسبتھم ) ،(%6.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة
عددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم )(4
ونسبتھم ) ،(%6.7وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ، (%81.6ويتضح من خالل ذلك
أن ھناك نقصا في موثوقية المعلومات المحاسبية والمالية المعدة وفق مبدأ التكلفة التاريخية
في ظل وجود التضخم
 وفيما يخص الفقرة الخامسة عشر):يساعد اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم في إعدادقوائم مالية أكثر عدالة ومطابقة للواقع( ،نجد أن عدد ) (13من أفراد العينة ونسبتھم
)(%21.7أبدوا موافقتھم بشدة ،واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم )(30
ونسبتھم ) ، (%50واألفراد المحايدين عددھم ) (9ونسبتھم ) ،(%15واألفراد الذين كانت
إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) ( 3ونسبتھم )  ،(%5أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة
بشدة فعددھم ) ( 5ونسبتھم ) ،(%8.3وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة )، ( %71.7
ويتضح من خالل ذلك أن اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم يساعد في إعداد قوائم مالية
أكثر عدالة ومطابقة للواقع .
 فيما يخص الفقرة السادسة عشر ) :يصعب تطبيق مبدأ اإلفصاح المحاسبي في القوائمالمالية عند وجود تغير في المستوى العام لألسعار( ،( ،نجد أيضا أن عدد ) (13من أفراد
العينة ونسبتھم )(%21.7أبدوا موافقتھم بشدة ،واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة
عددھم ) (36ونسبتھم ) ،(%60واألفراد المحايدين عددھم ) (4ونسبتھم )،(%6.7
واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) ( 4ونسبتھم )  ،(%6.7أما األفراد
الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5وبالتالي فان إجمالي نسبة
الموافقة ) ، ( %81.7ويتضح من خالل ذلك أنه من الصعب تطبيق مبدأ اإلفصاح
المحاسبي في القوائم المالية عند وجود تغير في المستوى العام لألسعار .

163

 فيما يخص الفقرة السابعة عشر) :إعداد القوائم المالية وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية في ظلالتضخم  ،يعني تغليب الشكل القانوني عن الواقع االقتصادي (،نجد أن عدد ) (13من أفراد
العينة ونسبتھم )(%21.7أبدوا موافقتھم بشدة ،واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة
عددھم ) (39ونسبتھم ) ، (%65واألفراد المحايدين عددھم ) (4ونسبتھم )،(%6.7
واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) (2ونسبتھم )  ،(%3.3أما األفراد
الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم ) (2ونسبتھم ) ،(%3.3وبالتالي فان إجمالي نسبة
الموافقة ) ،(%86.7ويتضح من خالل ذلك أن إعداد القوائم المالية وفقا ومبدأ التكلفة
التاريخية في ظل التضخم  ،فعال يعني تغليب الشكل القانوني عن الواقع االقتصادي .
 فيما يخص الفقرة الثامنة عشر):عند إعداد القوائم المالية في ظل التضخم  ،ال يتم العملبمبدأ اإلفصاح الشامل في القوائم المالية ( يتضح من معطيات الجدول أعاله ،أن األفراد
الذين أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ) (12ونسبتھم ) ،(%20واألفراد الذين كانت إجاباتھم
بالموافقة عددھم ) (34ونسبتھم ) ، (%56.6واألفراد المحايدين عددھم ) (7ونسبتھم
) ،(%11.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) ( 3ونسبتھم ) ،(%5أما
األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة عددھم ) (4ونسبتھم ) ،(%6.7وبالتالي فان إجمالي
نسبة الموافقة ) ،(%76.6ويتضح من خالل ذلك عند إعداد القوائم المالية في ظل التضخم،
ال يتم العمل بمبدأ اإلفصاح الشامل في القوائم المالية .
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الفرضية الثالثة :نصت الفرضية الثالثة على أن )التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية عند عرض القوائم
المالية في ظل التضخم يؤدي إلى تقديم قوائم مالية غير عادلة(.
جدول رقم ) ( 45
توزيع التكرار لفقرات الفرضية الثالثة
الرقم

ألفقره

19

االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية في ظل وجود
توازن في مستويات األسعار يعد أمرا سليما.

20

االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم
يؤدي إلى قياس غير سليم لنتائج الفترة

21

للتضخم أثر سلبي على القوائم التي تعد وفقا ومبدأ
التكلفة التاريخية.

22

األرقام المحاسبية الواردة في القوائم المالية المعدة
وفق للتكلفة التاريخية في ظل التضخم  ،غالبا ما تكون
بعيده عن قيمھا الجارية الحقيقية.

23

في ظل التضخم  ،يتزايد اعتماد المستخدمين على
القوائم المالية إذا أعدت وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية
المعدلة.

24

مبدأ التكلفة التاريخية أكثر موضوعية وأقل عدالة في
إعداد القوائم المالية في ظل التضخم.

25

مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار
واسعا
باستخدام األرقام القياسية الخاصة  ،يلقى قبوال
ً
أكثر من التكلفة التاريخية.

26

إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية في
ظل التضخم  ،يجعلھا أقل فائدة بالنسبة للمستخدمين.

27

األخذ بمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار ،إلعداد القوائم المالية في ظل التضخم ،يعد
وسيلة فاعلة خاصة لجلب المستثمرين.

ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق
بشدة

التكرار \ ال أوافق
بشدة
النسبة
التكرار

1

2

4

28

25

النسبة

%1.7

%3.3

%6.6

التكرار

0

2

5

النسبة

0

%3.3

%8.3

التكرار

0

2

4

النسبة

0

%3.3

%6.7

التكرار

1

1

7

النسبة

%1.7

%1.7

التكرار

3

1

النسبة

%5.0

%1.7

التكرار

2

10

النسبة

31

22

%36.7 %51.7
26

28

%46.7 %43.3
25

26

%43.3 %41.6 %11.7
10

35

11

%18.3 %58.3 %16.7
8

29

11

%18.3 %48.3 %13.4 %16.7 %3.3

التكرار

2

0

النسبة

%3.3

0

التكرار

0

4

النسبة

0

%6.6

التكرار

0

1

النسبة

0

%1.7

10

37

11

%18.3 %61.7 %16.7
10

21

25

%41.7 %35.0 %16.7
8

36

15

%25.0 %60.0 %13.3
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%41.7 %46.7

من الجدول رقم )  ( 40نالحظ ما يلي :
 فيمNNا يخNNص الفقNNرة التاسNNعة عشNNر) :االعتمOOاد علOOى مبOOدأ التكلفOOة التاريخيOOة فOOي ظOOل وجOOودتوازن فOي مسOتويات األسOعار يعOد أمOرا سOليما( ،ويتضOح مOن معطيOات الجOدول أعOاله  ،أن
األفراد الذين أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ) (25ونسOبتھم ) ،(%41.7واألفOراد الOذين كانOت
إجابOOOاتھم بالموافقOOOة عOOOددھم ) (28ونسOOOبتھم ) ،(%46.7واألفOOOراد المحايOOOدين عOOOددھم )(4
ونسOOبتھم ) ،(%6.6واألفOOOراد الOOOذين كانOOOت إجابOOاتھم بعOOOدم الموافقOOOة عOOOددھم ) (2ونسOOOبتھم
) ،(%3.3أمOOا األفOOراد الOOذين أجOOابوا بعOOدم الموافقOOة بشOOدة فعOOددھم ) (1ونسOOبتھم )،(%1.7
وبالتالي فان إجمالي نسOبة الموافقOة ) ،(%88.4ويتضOح مOن خOالل ذلOك أن االعتمOاد علOى
مبدأ التكلفة التاريخية في ظل وجود توازن في مستويات األسعار يعد أمرا سليما.
 وفيما يخص الفقرة العشرون  :والتي تنص على أن )االعتمOاد علOى مبOدأ التكلفOة التاريخيOةفOOي ظOOل التضOOخم يOOؤدي إلOOى قيOOاس غيOOر سOOليم لنتOOائج الفت Oرة( فنجOOد أن األفOOراد الOOذين أبOOدوا
موافقتھم بشدة عددھم ) (22ونسOبتھم ) ،(%36.7واألفOراد الOذين كانOت إجابOاتھم بالموافقOة
عOOددھم ) (31ونسOOبتھم ) ، (%51.7واألفOOراد المحايOOدين عOOددھم ) (5ونسOOبتھم )،(%8.3
واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) (2ونسبتھم )  ،(%3.3وال يوجOد أحOد
من أفراد العينة أجاب بعدم الموافقة بشدة  ،وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة )،( %88.4
ويتضح من خالل ذلك أن االعتماد على مبدأ التكلفOة التاريخيOة فOي ظOل التضOخم يOؤدي إلOى
قياس غير سليم لنتائج الفترة .
 وفيما يخNص الفقNرة الحاديNة والعشNرون  :والتOي تOنص علOى أن )للتضOخم أثOر سOلبي علOىالقوائم التي تعد وفقا ومبدأ التكلفOة التاريخيOة ( ،فنج7د أن األفOراد الOذين أبOدوا مOوافقتھم بشOدة
عددھم ) (28ونسOبتھم ) ،(%46.7واألفOراد الOذين كانOت إجابOاتھم بالموافقOة عOددھم )(26
ونسبتھم ) ، (%43.3واألفOراد المحايOدين عOددھم ) (4ونسOبتھم ) ،(%6.7واألفOراد الOذين
كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) (2ونسبتھم )  ،(%3.3وال يوجد أحد من أفراد العينة
أجاب بعدم الموافقة بشدة ،وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ، ( %90ويتضح من خالل
ذلك أن للتضخم أثر سلبي على القوائم التي تعد وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية.
 وفيما يخص الفقرة الثانية والعشرون  :والتOي نصOت علOى أن )األرقOام المحاسOبية الOواردةفي القوائم المالية المعدة وفق للتكلفة التاريخية في ظل التضخم  ،غالبOا مOا تكOون بعيOده عOن
قيمھا الجارية الحقيقية ( ،فنجد أن األفراد الذين أبدوا مOوافقتھم بشOدة عOددھم ) (26ونسOبتھم
) ،(%43.3واألفOراد الOذين كانOOت إجابOاتھم بالموافقOOة عOددھم ) (25ونسOOبتھم )، (%41.6
واألفOراد المحايOOدين عOOددھم ) (7ونسOبتھم ) ،(%11.7واألفOOراد الOOذين كانOت إجابOOاتھم بعOOدم
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الموافقة عددھم ) ( 1ونسبتھم ) ،(%1.7أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم
) (1ونسبتھم ) ،(%1.7وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ،(%84.9ويتضح من خOالل
ذلك أن األرقام المحاسبية الواردة في القوائم المالية المعOدة وفOق للتكلفOة التاريخيOة فOي ظOل
التضخم  ،غالبا ما تكون بعيده عن قيمھا الجارية الحقيقية.
 وفيما يخص الفقرة الثالثة والعشرون  :والتي نصOت علOى أنOه )فOي ظOل التضOخم  ،يتزايOداعتماد المستخدمين على القوائم المالية إذا أعدت وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية المعدلة( ،فنجد
أن األفراد الOذين أبOدوا مOوافقتھم بشOدة عOددھم ) (11ونسOبتھم )  ،(%18.3واألفOراد الOذين
كانOOت إجابOOاتھم بالموافقOOة عOOددھم ) (35ونسOOبتھم ) ، (%58.3واألفOOراد المحايOOدين عOOددھم
) (10ونسOOOبتھم ) ،(%16.7واألفOOOراد الOOOذين كانOOOت إجابOOOاتھم بعOOOدم الموافقOOOة عOOOددھم )(1
ونسOOبتھم )  ،(%1.7أمOOا األفOOراد الOOذين أجOOابوا بعOOدم الموافقOOة بشOOدة عOOددھم ) ( 3ونسOOبتھم
) ،(%5وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ، ( %76.6ويتضح مOن خOالل ذلOك أنOه فOي
ظل التضخم  ،يتزايد اعتماد المسOتخدمين علOى القOوائم الماليOة إذا أعOدت وفقOا ومبOدأ التكلفOة
التاريخية المعدلة.
 وفيما يخص الفقرة الرابعة والعشرون  :والتي نصت على أن )مبدأ التكلفة التاريخيOة أكثOرموضوعية وأقل عدالة في إعOداد القOوائم الماليOة فOي ظOل التضOخم(  ،فنج7د أن األفOراد الOذين
أبOOدوا مOOوافقتھم بشOOدة عOOددھم ) (11ونسOOبتھم )  ،(%18.3واألفOOراد الOOذين كانOOت إجابOOاتھم
بالموافقOOة عOOددھم ) (29ونسOOبتھم ) ، (%48.3واألفOOراد المحايOOدين عOOددھم ) (8ونسOOبتھم
) ،(%13.4واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) (10ونسبتھم )،(%16.7
أما األفراد الOذين أجOابوا بعOدم الموافقOة بشOدة عOددھم ) (2ونسOبتھم ) ،(%3.3وبالتOالي فOان
إجمOOالي نسOOبة الموافقOOة ) ، ( %66.6ويتضOOح مOOن خOOالل ذلOOك مبOOدأ التكلفOOة التاريخيOOة أكثOOر
موضوعية وأقل عدالة في إعداد القوائم المالية في ظل التضخم.
 وفيمNا يخNص الفقNNرة الخامسNة والعشNرون  :والتOOي نصOت علOى أن )مبOOدأ التكلفOة التاريخيOOةالمعدلة بالمستوى العام لألسعار باستخدام األرقام القياسية الخاصة  ،يلقى قبوال واسOعًً ا أكثOر
مOن التكلفOة التاريخيOة( ،فنج7د أن األفOراد الOذين أبOدوا مOوافقتھم بشOدة عOددھم ) (11ونسOبتھم
) ،(%18.3واألفOOراد الOOذين كانOOت إجابOOاتھم بالموافقOOة عOOددھم ) (37ونسOOبتھم )،(%61.7
واألفراد المحايدين عددھم ) (10ونسبتھم ) ،(%16.7وال يوجد أحد من أفراد العينة أجاب
بعدم الموافقة  ،أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم ) ( 2ونسبتھم )،(%3.3
وبالتOOالي فOOان إجمOOالي نسOOبة الموافقOOة ) ، ( %80ويتضOOح مOOن خOOالل ذلOOك أن مبOOدأ التكلفOOة
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التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسOعار باسOتخدام األرقOام القياسOية الخاصOة  ،يلقOى قبOوال
ً
واسعً ا أكثر من التكلفة التاريخية.
 وفيما يخص الفقرة السادسة والعشرون  :والتي نصت على أن )إعداد القOوائم الماليOة وفقOالمبدأ التكلفة التاريخية في ظOل التضOخم  ،يجعلھOا أقOل فائOدة بالنسOبة للمسOتخدمين( ،فنج7د أن
األفOOراد الOOذين أبOOدوا مOOوافقتھم بشOOدة عOOددھم ) (25ونسOOبتھم ) ،(%41واألفOOراد الOOذين كانOOت
إجابOOOاتھم بالموافقOOOة عOOOددھم ) (21ونسOOOبتھم ) ، (%35واألفOOOراد المحايOOOدين عOOOددھم )(10
ونسOOبتھم ) ،(%16.7واألفOOراد الOOذين كانOOت إجابOOاتھم بعOOدم الموافقOOة عOOددھم ) ( 4ونسOOبتھم
) ،(%6.6وال يوجد أحد من أفراد العينة أجاب بعدم الموافقOة بشOدة  ،وبالتOالي فOان إجمOالي
نسOOبة الموافقOOة ) ، ( %76.7ويتضOOح مOOن خOOالل ذلOOك أن إعOOداد القOOوائم الماليOOة وفقOOا لمبOOدأ
التكلفة التاريخية في ظل التضخم  ،يجعلھا أقل فائدة بالنسبة للمستخدمين.
 وفيمNNا يخNNص الفقNNرة السNNابعة والعشNNرون  :والتOOي نصOOت علOOى أن )األخOOذ بمبOOدأ التكلفOOةالتاريخية في ظل التضخم إلعداد القوائم المالية يعد وسيلة فاعلة خاصة لجلب المستثمرين(،
نجد أن األفراد الذين أبOدوا مOوافقتھم بشOدة عOددھم ) (15ونسOبتھم ) ،(%25واألفOراد الOذين
كانت إجاباتھم بالموافقة عOددھم ) (36ونسOبتھم ) ، (%60واألفOراد المحايOدين عOددھم )(8
ونسبتھم ) ،(%13.3واألفراد الOذين كانOت إجابOاتھم بعOدم الموافقOة عOددھم ) ( 1ونسOبتھم )
 ،(%1.7وال يوجد أحد مOن أفOراد العينOة أجOاب بعOدم الموافقOة بشOدة ،وبالتOالي فOان إجمOالي
نسبة الموافقة ) ، ( %85وبالتالي يتضح من خالل ذلك أن األخذ بمبدأ التكلفة التاريخية في
ظل التضخم إلعداد القوائم المالية يعد وسيلة فاعلة خاصة لجلب المستثمرين.
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الفرضية الرابعة  :ونصت على أن )األخذ بمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار
عند عرض القوائم المالية في ظل التضخم يساعد على تقديم قوائم مالية أكثر عادلة( .
جدول رقم ) ( 46
توزيع التكرار لفقرات الفرضية الرابعة
الرقم

ألفقره

التكرار \
النسبة

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق
بشدة

28

تعد التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار أفضل من التكلفة التاريخية إلعداد القوائم
المالية في ظل التضخم.

التكرار

0

2

9

26

23

النسبة

0

%3.3

29

مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار أقل موضوعية وأكثر عدالة في إعداد
القوائم المالية

التكرار

2

7

30

مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار يتناسب تناسبا طرديا مع تطبيق مبدأ
اإلفصاح المحاسبي.

31

يمكن أن بساعد مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة
بالمستوى العام لألسعار مستخدمي القوائم المالية
من التأكد على مدى مصداقية القوائم المالية.

32

يمكن استخدام مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة
بالمستوى العام لألسعار كبديل لمبدأ التكلفة
التاريخية في ظل التضخم.

33

ھناك صعوبة في تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية
المعدلة بالمستوى العام لألسعار لما يحويه من
تغيرات للمبالغ الواردة في القوائم المالية

34

35

36

يجب أن تتمتع القوائم المالية بخصائص نوعية
مثل القابلية للفھم  ،والمالئمة  ،والموثوقية،
والقابلية للمقارنة حتى يتم عمل المقارنات بقدر
كبير من الموضوعية.
أخذ التضخم في الحسبان باستخدام أساس التكلفة
التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار يؤدي
سليما في
إلى المحافظة على رأس المال المستثمر
ً
المشروع.
القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية
المعدلة بالمستوى العام لألسعار تعكس الواقع
الحقيقي للمنشأة بشكل أفضل.

النسبة

%38.4 %43.3 %15.0
10

30

11

%18.3 %50.0 %16.7 %11.7 %3.3

التكرار

2

3

6

37

12

النسبة

%3.3

%5

%10

%61.7

%20

التكرار

2

2

4

37

15

النسبة

%3.3

%3.3

%6.7

%61.7

%25

التكرار

2

0

4

41

13

النسبة

%3.3

%0

%6.7

%21.7 %68.3

التكرار

1

1

3

37

18

النسبة

%1.7

%1.7

%5

%61.7

%30

التكرار

5

3

4

33

15

النسبة

%8.3

%5

%6.7

%55

%25

التكرار

1

2

4

40

13

النسبة

%1.7

%3.3

%6.7

%21.7 %66.7

التكرار

2

3

5

32

18

النسبة

%3.3

%5

%8.3

%53.3

%30
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من الجدول رقم )  ( 41نالحظ ما يلي :
 وفيما يخص الفقرة الثامنة والعشرون  :والتOي نصOت علOى أن ) التكلفOة التاريخيOة المعدلOةبالمسOOتوى العOOام لألسOOعار تعOOد أفضOOل مOOن التكلفOOة التاريخيOOة إلعOOداد القOOوائم الماليOOة فOOي ظOOل
التضOOخم( ،نجOOد أن األفOOراد الOOذين أبOOدوا مOOوافقتھم بشOOدة عOOددھم ) (23ونسOOبتھم )،(%38.4
واألفOOOراد الOOOذين كانOOOت إجابOOOاتھم بالموافقOOOة عOOOددھم ) (26ونسOOOبتھم ) ، (%43.3واألفOOOراد
المحايدين عددھم ) (9ونسبتھم ) ،(%15واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم
) (2ونسبتھم )  ،(%3.3أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقOة بشOدة فعOددھم ) (0ونسOبتھم
) ،(0وبالتالي فOان إجمOالي نسOبة الموافقOة ) ،(%81.7ويتضOح مOن خOالل ذلOك أن التكلفOة
التاريخية المعدلة بالمستوى العOام لألسOعار تعOد أفضOل مOن التكلفOة التاريخيOة إلعOداد القOوائم
المالية في ظل التضخم.
 وفيمNا يخNNص الفقNرة التاسNNعة والعشNNرون  :والتOي نصOOت علOOى أن ) مبOدأ التكلفOOة التاريخيOOةالمعدلة بالمستوى العام لألسعار يعد أقل موضوعية وأكثر عدالة في إعOداد القOوائم الماليOة(،
فنجOOد أن األفOOراد الOOذين أبOOدوا مOOوافقتھم بشOOدة عOOددھم ) (11ونسOOبتھم )  ،(%18.3واألفOOراد
الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (30ونسبتھم ) ، (%50واألفراد المحايOدين عOددھم
) (10ونسOOOبتھم ) ،(%16.7واألفOOOراد الOOOذين كانOOOت إجابOOOاتھم بعOOOدم الموافقOOOة عOOOددھم )(7
ونسOOبتھم ) ،(%11.7أمOOا األفOOراد الOOذين أجOOابوا بعOOدم الموافقOOة بشOOدة فعOOددھم ) (2ونسOOبتھم
) ،(%3.3وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ،(%68.3ويتضح مOن خOالل ذلOك أن مبOدأ
التكلفة التاريخيOة المعدلOة بالمسOتوى العOام لألسOعار أقOل موضOوعية وأكثOر عدالOة فOي إعOداد
القوائم المالية .
 أما الفقرة رقم ثالثون  :فقد نصت على أن )مبدأ التكلفOة التاريخيOة المعدلOة بالمسOتوى العOاملألسعار يتناسب تناسبا طرديا مع تطبيق مبدأ اإلفصOاح المحاسOبي(  ،ويتض7ح مOن معطيOات
الجOOدول أعOOاله  ،أن األفOOراد الOOذين أبOOدوا مOOوافقتھم بشOOدة عOOددھم ) (12ونسOOبتھم )،(%20
واألفOOOراد الOOOذين كانOOOت إجابOOOاتھم بالموافقOOOة عOOOددھم ) (37ونسOOOبتھم ) ، (%61.7واألفOOOراد
المحايدين عددھم ) (6ونسبتھم ) ،(%10واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم
) (3ونسOOبتھم ) ،(%5أمOOا األفOOراد الOOذين أجOOابوا بعOOدم الموافقOOة بشOOدة عOOددھم ) (2ونسOOبتھم
) ،(%3.3وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ، (%81.7ويتضح من خالل ذلك أن مبOدأ
التكلفOOة التاريخيOOة المعدلOOة بالمسOOتوى العOOام لألسOOعار يتناسOOب تناسOOبا طرديOOا مOOع تطبيOOق مبOOدأ
اإلفصاح المحاسبي.
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 أمNNNا الفقNNNرة الحاديNNNة والثالثNNNون  :والتOOOي تOOOنص علOOOى أن )مبOOOدأ التكلفOOOة التاريخيOOOة المعدلOOOةبالمسOOتوى العOOام لألسOOعار يمكOOن أن بسOOاعد مسOOتخدمي القOOوائم الماليOOة مOOن التأكOOد علOOى مOOدى
مصOOداقية القOOوائم الماليOOة( ،ويتضOOح مOOن معطيOOات الجOOدول أعOOاله  ،أن األفOOراد الOOذين أبOOدوا
مOOوافقتھم بشOOدة عOOددھم ) (15ونسOOبتھم )  ،(%25واألفOOراد الOOذين كانOOت إجابOOاتھم بالموافقOOة
عOOددھم ) (37ونسOOبتھم ) ، (%61.7واألفOOراد المحايOOدين عOOددھم ) (4ونسOOبتھم )،(%6.7
واألفOOراد الOOذين كانOOت إجابOOاتھم بعOOدم الموافقOOة عOOددھم ) (2ونسOOبتھم )  ،(%3.3أمOOا األفOOراد
الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة عددھم ) (2ونسبتھم ) ،(%3.3وبالتالي فOان إجمOالي نسOبة
الموافقة ) ،( %86.7ويتضح من خالل ذلك أنه مOن الممكOن بسOاعد مبOدأ التكلفOة التاريخيOة
المعدلOة بالمسOتوى العOOام لألسOعار مسOOتخدمي القOوائم الماليOة مOOن التأكOد علOOى مOدى مصOOداقية
القوائم المالية.
 أما الفقرة الثانية والثالثون  :والتي تنص على أن )مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوىالعام لألسعار يمكن أن يستخدم كبديل لمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم( نجد أن األفراد
الذين أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ) (13ونسبتھم ) ،(%21.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم
بالموافقة عددھم ) (41ونسبتھم ) ، (%68.3واألفراد المحايدين عددھم ) (4ونسبتھم
) ،(%6.7وال يوجد األفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة  ،أما األفراد الذين أجابوا بعدم
الموافقة بشدة عددھم ) ( 2ونسبتھم ) ،(%3.3وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة )، (%90
ويتضح من خالل ذلك أنه من الممكن استخدام مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار بديال لمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم.
 أما الفقرة الثالثة والثالثون  :والتي نصت على أن )ھناك صعوبة في تطبيق مبدأ التكلفةالتاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار لما يحويه من تغيرات للمبالغ الواردة في القوائم
المالية( ،يتضح من معطيات الجدول والشكل أعاله  ،أن األفراد الذين أبدوا موافقتھم بشدة
عددھم ) (18ونسبتھم ) ،(%30واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (37ونسبتھم
) ، (%61.7واألفراد المحايدين عددھم ) (3ونسبتھم ) ،(%5واألفراد الذين كانت إجاباتھم
بعدم الموافقة عددھم ) ( 1ونسبتھم ) ،(%1.7أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة
فعددھم ) ( 1ونسبتھم ) ،(%1.7وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ،(%91.7ويتضح من
خالل ذلك أن ھناك صعوبة في تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار
لما يحويه من تغيرات للمبالغ الواردة في القوائم المالية.
 أما الفقرة الرابعة والثالثون  :والتي نصت على أن )يجب أن تتمتع القوائم المالية بخصائصنوعية مثل القابلية للفھم ،والمالئمة ،والموثوقية ،والقابلية للمقارنة حتى يتم عمل المقارنات بقدر

171

كبير من الموضوعية( ،فيتضح أن األفراد الذين أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ) (15ونسبتھم
) ،(%25واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (33ونسبتھم ) ،(%55واألفراد
المحايدين عددھم ) (4ونسبتھم ) ،(%6.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم
) (3ونسبتھم ) ،(%5أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة فعددھم ) (5ونسبتھم
) ،(%8.3وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ،(%80ويتضح من خالل ذلك أن القوائم
المالية يجب أن تتمتع بخصائص نوعية مثل القابلية للفھم  ،والمالئمة  ،والموثوقية  ،والقابلية

للمقارنة حتى يتم عمل المقارنات بقدر كبير من الموضوعية.
 أما الفقرة الخامسة والثالثون  :والتي نصت على أن )أخذ التضخم في الحسبان باستخدامأساس التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار يؤدي إلى المحافظة على رأس المال
ً
سليما في المشروع( ،فيتضح أن األفراد الذين أبدوا موافقتھم بشدة عددھم )(13
المستثمر
ونسبتھم ) ،(%21.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (40ونسبتھم
) ، (%66.7واألفراد المحايدين عددھم ) (4ونسبتھم ) ،(%6.7واألفراد الذين كانت إجاباتھم
بعدم الموافقة عددھم ) ( 2ونسبتھم )  ،(%3.3أما األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة
فعددھم ) (1ونسبتھم ) ،(%1.7وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة ) ، (%87.4ويتضح من
خالل أن أخذ التضخم في الحسبان باستخدام أساس التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
ً
سليما في المشروع .
لألسعار يؤدي إلى المحافظة على رأس المال المستثمر
 أما الفقرة السادسة والثالثون  :والتي نصت على أن )القوائم المالية المعدة على أساس التكلفةالتاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار تعكس الواقع الحقيقي للمنشأة بشكل أفضل( ،فيتضح
أن األفراد الذين أبدوا موافقتھم بشدة عددھم ) (18ونسبتھم )  ،(%30واألفراد الذين كانت
إجاباتھم بالموافقة عددھم ) (32ونسبتھم ) ، (%53.3واألفراد المحايدين عددھم ) (5ونسبتھم
) ،(%8.3واألفراد الذين كانت إجاباتھم بعدم الموافقة عددھم ) ( 3ونسبتھم ) ،(%5أما
األفراد الذين أجابوا بعدم الموافقة بشدة عددھم ) (2ونسبتھم ) ،(%3.3وبالتالي فان إجمالي
نسبة الموافقة ) ،(%83.3ويتضح من خالل ذلك أن القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة
التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار تعكس الواقع الحقيقي للمنشأة بشكل أفضل.
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الفصل الرابع
مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
اختبار الفرضية األولى  :نصت الفرضية األولى على أن  :للتضخم أثر سلبي في عرض القوائم
المنشورة  .والغرض من ھذه الفرضية ھو معرفة ھل للتضخم تأثير سلبي جلي في القوائم المالية
التي يتم نشرھا من قبل المنشأة  ،وللتحقق من ذلك ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص
كل عبارة من عبارات الفرضية األولى ،والجدول التالي رقم ) (42يبين نتائج تحليل الفرضية والتي
تشتمل على ) (9فقرات .
جدول رقم )(47
نتائج التحليل إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية األولى
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المنوال

3.850

0.988

4

3.950

0.891

4

3.700

0.962

4

3.967

0.938

4

3.750

0.985

4

4.267

0.936

5

3.750

0.968

4

3.700

1.013

4

االعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة التغيرات الكبيرة في
األسعار الخاصة بعناصر المركز المالي يجعل األرقام المحاسبية
بعيدة كل البعد عن التعبير عن القيم الجارية لھذه العناصر .

3.917

0.889

4

جميع العبارات

3.872

0.952

4

العبارات
تعد القوائم المالية العادلة في ظل التضخم وسيله اتصال ناجحة
لإلدارة مع األطراف المھتمة بأنشطة المنشأة .
ھناك قصور في مصداقية القوائم المالية عند تجاھل آثار ظاھرة
التضخم .
يؤثر التضخم سلبا في بعض القوائم المالية و إيجابا في القوائم
األخرى
يعد االرتفاع في المستوى العام لألسعار مشكلة من المشاكل التي
تواجه المحاسبين عند إعداد القوائم المالية
عدم إظھار تغير القوة الشرائية للنقود يعد إفصاح مالي ناقص.
يؤدي مفھوم ثبات قيمة العملة دون األخذ في االعتبار آثار تغير
األسعار لوحدة القياس  ،إلى التضليل في عرض القوائم المالية .
إن تجاھل التغيرات في المستوى العام لألسعار يجعل القيم الواردة
في القوائم المالية غير قابلة للتجميع والتلخيص
يمكن توضيح التغير في المستوى العام لألسعار داخل القوائم التي
تعدھا المؤسسة
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ومن الجدول أعاله يالحظ الباحث اآلتي:
 (1أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى تساوي ) (4وتعني )أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ) ، 3.850الدرجة الكلية من  ( 5و االنحراف المعياري . 0.988
وھذا يعني أن األغلبية من المستجيبين موافقون على أن القوائم المالية العادلة في ظل التضخم تعد
وسيله اتصال ناجحة لإلدارة مع األطراف المھتمة بأنشطة المنشاة.
 (2أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ، 3.950و االنحراف المعياري  . 0.891وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون بأن ھناك قصور في مصداقية القوائم المالية عند تجاھل آثار ظاھرة التضخم.
 (3أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة تساوي ) (4وتعني )أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة ،3.700و االنحراف المعياري  . 0.962وھذا يعني أن غالبية أفراد
العينة موافقون على أن التضخم يؤثر سلبا في بعض القوائم المالية و إيجابا في القوائم األخرى.
 (4أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ،3.967و االنحراف المعياري  . 0.938وھذا يعني أن غالبية أفراد
العينة موافقون على أن االرتفاع في المستوى العام لألسعار يعد مشكلة من المشاكل التي تواجه
المحاسبين عند إعداد القوائم المالية.
 (5أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ، 3.750و االنحراف المعياري  . 0.985وھذا يعني  :أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أن عدم إظھار تغير القوة الشرائية للنقود يعد إفصاحا ماليا ناقصا.
 (6أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة تساوي ) (5وتعني ) أوافق بشدة (
 ،وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ، 4.267و االنحراف المعياري  . 0.936وھذا يعني  :أن
غالبية أفراد العينة موافقون على أن مفھوم ثبات قيمة العملة دون األخذ في االعتبار آثار تغير
األسعار لوحدة القياس ،يؤدي إلى التضليل في عرض القوائم المالية.
 (7أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ) ، 3.750الدرجة الكلية من  ( 5و االنحراف المعياري . 0.968
يعني أن األغلبية من المستجيبين موافقون على أن تجاھل التغيرات في المستوى العام لألسعار يجعل
القيم الواردة في القوائم المالية غير قابلة للتجميع والتلخيص.
 (8أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ، 3.700و االنحراف المعياري  .1.013وھذا يعني أن غالبية أفراد
العينة موافقون على أنه من الممكن توضيح التغير في المستوى العام لألسعار داخل القوائم التي تعد
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من قبل المنشأة .
 (9أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ،3.917و االنحراف المعياري  . 0.889وھذا يعني أن األغلبية
من المستجيبين موافقون على أن االعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة التغيرات الكبيرة
في األسعار الخاصة بعناصر المركز المالي يجعل األرقام المحاسبية بعيدة كل البعد عن التعبير عن
القيم الجارية لھذه العناصر .
وعليه نجد أن استبان الفرضية األولى يتكون من ) (9عبارات وعينة الدراسة تتكون من
) (60فرادا وإجمالي اإلجابات ) (540إجابة  ،ويمكن تلخيص إجابات عينة الدراسة حول
الفرضية األولى كما يلي:
جدول رقم )(48
التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولى
النسبة
التكرار
اإلجابة
%24.1
130
أوافق بشدة
%52.2
282
أوافق
%13.9
75
محايد
%6.5
35
غير موافق
%3.3
18
غير موافق بشدة
%100
540
المجموع
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من الجدول رقم ) (43نجد أن عدد األفراد الموافقين بشدة عددھم ) (130فردا ونسبتھم
) ،(%24.1وعدد األفراد الموافقين ) (282ونسبتھم ) ، (%52.2وعدد األفراد المحايدين
) (75ونسبتھم ) ، (%13.9وعدد األفراد الغير موافقين عددھم ) (35ونسبتھم ) ،(%6.5أما
األفراد الغير موافقين بشدة فعددھم ) (18ونسبتھم ) ، (%3.3وبالتالي فإن إجمالي نسبة
الموافقة )، ( %76.3
كما أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية األولى
تساوي ) (4وھذا يعني أن الرأي السائد لغالبية أفراد العينة )أوافق( ،وأن إجمالي المتوسط
الحسابي لكل عبارات الفرضية األولى يساوي ) ،3.872الدرجة الكلية من  (5و االنحراف
المعياري  . 0.952وعليه نستنتج مما سبق أن عبارات الفرضية األولى قد تحققت مما يؤكد
صحتھا  ،وبالتالي فان  :للتضخم أثر سلبي في عرض القوائم المنشورة .
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اختبار الفرضية الثانية  :نصت الفرضية الثانية على ) أن قصور عرض القوائم المالية وفقا ألساس
التكلفة التاريخية في ظل التضخم ال يتفق مع مفھوم اإلفصاح عن كافة المعلومات التي يتعين إعالم
مستخدمي القوائم المالية بھا والتي تساعدھم في اتخاذ قرارات سليمة ( والغرض من ھذه الفرضية
ھو معرفة ھل اعتماد أساس التكلفة التاريخية عند إعداد القوائم في ظل التضخم  ،يتفق مع مبدأ
اإلفصاح عن كافة المعلومات التي يتعين إعالم مستخدمي القوائم المالية بھا  ،وللتحقق من ذلك
ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من عبارات الفرضية الثانية  ،والجدول
التالي رقم ) (44يبين نتائج تحليل الفرضية والتي تشتمل على ) (9فقرات .
جدول رقم )(49
نتائج التحليل إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثانية
العبارات
مبدأ اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم غير ملزم العمل به إلعداد القوائم
المالية .
ال يأخذ مبدأ التكلفة التاريخية االرتفاع في المستوى العام لألسعار بعين
االعتبار
تكمن أھمية كفاية اإلفصاح المحاسبي  ،في إشباع حاجات مستخدمي
المعلومات المحاسبية .
تطبيق مبدأ اإلفصاح الشامل يساعد المحاسبين في توضيح أسباب التغير
التي طرأت على بنود القوائم المالية .
يوجد نقص في موثوقية المعلومات المحاسبية والمالية المعدة وفق مبدأ
التكلفة التاريخية في ظل وجود التضخم
يساعد اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم في إعداد قوائم مالية أكثر عدالة
ومطابقة للواقع .
يصعب تطبيق مبدأ اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية عند وجود تغير
في المستوى العام لألسعار .
إعداد القوائم المالية وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم  ،يعني
تغليب الشكل القانوني عن الواقع االقتصادي .
عند إعداد القوائم المالية في ظل التضخم  ،ال يتم العمل بمبدأ اإلفصاح
الشامل في القوائم المالية.

جميع العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

2.950

1.281

2

4.433

0.789

5

4.000

0.781

4

4.217

0.804

4

3.867

1.049

4

3.717

1.121

4

3.867

0.999

4

3.983

0.854

4

3.783

1.043

4

3.869

0.969

4
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المنوال

ومن الجدول أعاله يالحظ الباحث اآلتي:
 (1أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى تساوي ) (2وتعني ) غير موافق ( ،
وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة ) 2.950الدرجة الكلية من  ( 5و االنحراف المعياري
 . 1.281وھذا يعني أن غالبية أفراد العينة ال يوافقون على التخلي عن بمبدأ اإلفصاح
المحاسبي إلعداد القوائم المالية في ظل التضخم بل يرون ضرورة االلتزام به .
 (2أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية تساوي ) (4وتعني )أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.433و االنحراف المعياري  . 0.789وھذا يعني أن
غالبية أفراد العينة موافقون بأن مبدأ التكلفة التاريخية ال يأخذ االرتفاع في المستوى العام
لألسعار بعين االعتبار.
 (3أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.000واالنحراف المعياري  . 0.781وھذا يعني أن
غالبية أفراد العينة موافقون على أن أھمية كفاية اإلفصاح المحاسبي  ،تكمن في إشباع
حاجات مستخدمي المعلومات المحاسبية.
 (4أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.217واالنحراف المعياري  . 0.804وھذا يعني أن
غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيق مبدأ اإلفصاح الشامل يساعد المحاسبين في
توضيح أسباب التغير التي طرأت على بنود القوائم المالية.
 (5أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.867واالنحراف المعياري  .1.049وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أنه يوجد نقص في موثوقية المعلومات المحاسبية والمالية المعدة
وفق مبدأ التكلفة التاريخية في ظل وجود التضخم .
 (6أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة تساوي ) (5وتعني ) أوافق بشدة
( ،وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.717واالنحراف المعياري  1.121وھذا يعني أن
غالبية أفراد العينة موافقون على أن اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم يساعد في إعداد
قوائم مالية أكثر عدالة ومطابقة للواقع .
 (7أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.867واالنحراف المعياري  .0.999وھذا يعني أن غالبية
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أفراد العينة موافقون على أنه يصعب تطبيق مبدأ اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية عند
وجود تغير في المستوى العام لألسعار.
 (8أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.983واالنحراف المعياري  . 0.854وھذا يعني أن
غالبية أفراد العينة موافقون على أن عملية عداد القوائم المالية وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية في
ظل التضخم  ،تعني تغليب الشكل القانوني عن الواقع االقتصادي.
 (9أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.783واالنحراف المعياري 1.043وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أنه اليتم العمل بمبدأ اإلفصاح الشامل في القوائم المالية في ظل
التضخم
وعليه نجد أن استبيان الفرضية الثانية يتكون من ) (9عبارات وعينة الدراسة تتكون من )(60
فردا وإجمالي اإلجابات ) (540إجابة  ،ويمكن تلخيص إجابات عينة الدراسة حول الفرضية الثانية
كما يلي:
جدول رقم )(50
التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثانية
النسبة
التكرار
اإلجابة
%26.9
145
أوافق بشدة
%50.9
275
أوافق
%9.1
49
محايد
%8.5
46
غير موافق
%4.6
25
غير موافق بشدة
%100
540
المجموع
المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
من الجدول رقم ) (45نجد أن عدد األفراد الموافقين بشدة عددھم ) (145فردا ونسبتھم
) ،(%26.9وعدد األفراد الموافقين ) (275ونسبتھم ) ،(%50.9وعدد األفراد المحايدين )(49
ونسبتھم ) ، (%9.1وعدد األفراد الغير موافقين عددھم ) (46ونسبتھم ) ، (%8.5أما األفراد
الغير موافقين بشدة فعددھم ) (25ونسبتھم ) .(%4.6وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة
).(%77.8
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كما أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية الثانية تساوي )(4
وھذا يعني أن الرأي السائد لغالبية أفراد العينة )أوافق( ،وأن إجمالي المتوسط الحسابي لعبارات
الفرضية يساوي ) ، 3.869الدرجة الكلية من  ( 5و االنحراف المعياري  . 0.969وعليه نستنتج
مما سبق أن عبارات الفرضية الثانية قد تحققت مما يؤكد صحتھا  ،وبالتالي :
) فان قصور عرض القوائم المالية وفقا ألساس التكلفة التاريخية في ظل التضخم ال يتفق مع مفھوم
اإلفصاح عن كافة المعلومات التي يتعين إعالم مستخدمي القوائم المالية بھا والتي تساعدھم في
اتخاذ قرارات سليمة (.
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اختبار الفرضية الثالثة  :نصت الفرضية الثالثة على أن )التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية عند عرض
القوائم المالية في ظل التضخم يؤدي إلى تقديم قوائم مالية غير عادلة( والغرض من ھذه الفرضية
ھو معرفة ھل فعال للتضخم تأثير سلبي على القوائم المالية التي يتم نشرھا من قبل المنشأة ،وللتحقق
من ذلك ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من عبارات الفرضية الثالثة،
والجدول التالي رقم ) (45يبين نتائج تحليل الفرضية والتي تشتمل على ) (9فقرات .
جدول رقم ) ( 51
نتائج التحليل إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثالثة
المتوسط
الحسابي

العبارات

االنحراف
المعياري

المنوال

االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية في ظل وجود توازن في مستويات
4.233

األسعار يعد أمرا سليما .

0.851

4

االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم يؤدي إلى قياس غير
سليم لنتائج الفترة .

4.217

0.739

4

للتضخم أثر سلبي على القوائم التي تعد وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية .

4.300

0.869

5

األرقام المحاسبية الواردة في القوائم المالية المعدة وفق للتكلفة
التاريخية في ظل التضخم  ،غالبا ما تكون بعيده عن قيمھا الجارية

4.233

0.851

5

الحقيقية .
في ظل التضخم  ،يتزايد اعتماد المستخدمين على القوائم المالية إذا
أعدت وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية المعدلة .

3.833

0.924

4

3.617

1.075

4

مبدأ التكلفة التاريخية أكثر موضوعية وأقل عدالة في إعداد القوائم
المالية في ظل التضخم .
مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار باستخدام األرقام
واسعا أكثر من التكلفة التاريخية.
القياسية الخاصة  ،يلقى قبوال
ً

3.917

0.809

4

إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم ،
4.117

0.922

5

وسيلة فاعلة خاصة لجلب المستثمرين

4.083

0.671

4

جميع العبارات

4.061

0.857

4

يجعلھا أقل فائدة بالنسبة للمستخدمين .
األخذ بمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم إلعداد القوائم المالية يعد
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ومن الجدول أعاله يالحظ الباحث اآلتي:
(1

أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى تساوي ) (4وتعني ) أوافق(،

وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة ) ،4.233الدرجة الكلية من  (5و االنحراف المعياري
 . 0.851وھذا يعني أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية
في ظل وجود توازن في مستويات األسعار يعد أمرا سليما .
(2

أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن

المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.217واالنحراف المعياري  . 0.739وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أن االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم يؤدي إلى قياس
غير سليم لنتائج الفترة .
(3

أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة تساوي ) (5وتعني )أوافق بشدة(،

وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.300واالنحراف المعياري  . 0.869وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أن للتضخم أثر سلبي على القوائم التي تعد وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية
(4

.

أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ھي تساوي ) (5وتعني ) أوافق

بشدة( ،وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.233واالنحراف المعياري  . 0.851وھذا يعني
أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن األرقام المحاسبية الواردة في القوائم المالية المعدة وفق
للتكلفة التاريخية في ظل التضخم  ،غالبا ما تكون بعيده عن قيمھا الجارية الحقيقية.
(5

أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة تساوي ) (5وتعني ) أوافق

بشدة( ،وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.833و االنحراف المعياري  . 0.924وھذا يعني
أن غالبية أفراد العينة موافقون على أنه في ظل التضخم  ،يتزايد اعتماد المستخدمين على القوائم
المالية إذا أعدت وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية المعدلة .
(6

أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة تساوي ) (4وتعني ) أوافق(،

وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.617واالنحراف المعياري  1.075وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أن مبدأ التكلفة التاريخية أكثر موضوعية وأقل عدالة في إعداد القوائم
المالية في ظل التضخم .
(7

أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق(،

وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة ، 3.917واالنحراف المعياري  .809.وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أن مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار باستخدام
ً
واسعا أكثر من التكلفة التاريخية.
األرقام القياسية  ،يلقى قبوال
(8

أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة تساوي ) (4وتعني ) أوافق(،
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وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ، 4.117واالنحراف المعياري  . 0.922وھذا يعني أن
غالبية أفراد العينة موافقون على إن إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم
 ،يجعلھا أقل فائدة بالنسبة للمستخدمين.
 (9أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ، 4.083واالنحراف المعياري  . 0.671وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أن األخذ بمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم إلعداد القوائم المالية يعد
وسيلة فاعلة خاصة لجلب المستثمرين .
وعليه نجد أن استبان الفرضية الثالثة يتكون من ) ( 9عبارات وعينة الدراسة تتكون من
) (60فرادا وإجمالي اإلجابات )  (540إجابة  ،ويمكن تلخيص إجابات عينة الدراسة حول
الفرضية الثالثة كما يلي:
جدول رقم )( 52
التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثالثة
النسبة
التكرار
اإلجابة
%32.2
174
أوافق بشدة
%49.6
268
أوافق
%12.2
66
محايد
%3.9
21
غير موافق
%2.0
11
غير موافق بشدة
%100
540
المجموع
المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
من الجدول رقم ) (47نجد أن عدد األفراد الموافقين بشدة عددھم ) (174فراد ونسبتھم
)،(%32.2وعدد األفراد الموافقين ) (268ونسبتھم ) ،(%49.6وعدد األفراد المحايدين )(66
ونسبتھم ) ،(%12.2وعدد األفراد الغير موافقين عددھم ) (23ونسبتھم ) ، (%4.3أما األفراد
الغير موافقين بشدة فعددھم ) (9ونسبتھم ) .(%1.7وبالتالي فان إجمالي نسبة الموافقة )،(%81.8
كما أن الرأي السائد )المنوال( لغالبية أفراد العينة )أوافق( ،وأن إجمالي المتوسط الحسابي لكل
عبارات الفرضية يساوي ) ، 4.061الدرجة الكلية من  ( 5واالنحراف المعياري  0.857وعليه
نستنتج مما سبق أن عبارات الفرضية الثالثة قد تحققت مما يؤكد صحتھا  ،وبالتالي:
فإن )التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية عند عرض القوائم المالية في ظل التضخم يؤدي إلى تقديم
قوائم مالية غير عادلة(.
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اختبار الفرضية الرابعة  :نصت الفرضية الرابعة على أن ) األخذ بمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة
بالمستوى العام لألسعار عند عرض القوائم المالية في ظل التضخم يساعد على تقديم قوائم مالية
أكثر عادلة(  .والغرض من ھذه الفرضية ھو معرفة ھل فعال إن األخذ بمبدأ التكلفة التاريخية
المعدلة بالمستوى العام لألسعار عند عرض القوائم المالية في ظل التضخم يساعد على تقديم قوائم
مالية أكثر عادلة  ،وللتحقق من ذلك ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من
عبارات الفرضية الرابعة  ،والجدول التالي رقم ) (84يبين نتائج تحليل الفرضية التي تشتمل على
) (9فقرات .
جدول رقم )(53
نتائج التحليل إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الرابعة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

العبارات

المنوال

تعد التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار أفضل من التكلفة
4.167

التاريخية إلعداد القوائم المالية في ظل التضخم .

0.806

5

مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار أقل موضوعية
وأكثر عدالة في إعداد القوائم المالية .

3.683

1.017

4

3.900

.896

4

4.017

0.873

4

مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار يتناسب تناسبا
طرديا مع تطبيق مبدأ اإلفصاح المحاسبي
يمكن أن بساعد مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار
مستخدمي القوائم المالية من التأكد على مدى مصداقية القوائم المالية .
يمكن استخدام مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار
كبديل لمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم .

4.050

0.769

4

4.167

0.740

4

ھناك صعوبة في تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار لما يحويه من تغيرات للمبالغ الواردة في القوائم المالية .

يجب أن تتمتع القوائم المالية بخصائص نوعية مثل القابلية للفھم ،
والمالئمة  ،والموثوقية  ،والقابلية للمقارنة حتى يتم عمل المقارنات 3.833
بقدر كبير من الموضوعية .
أخذ التضخم في الحسبان باستخدام أساس التكلفة التاريخية المعدلة
بالمستوى العام لألسعار يؤدي إلى المحافظة على رأس المال المستثمر 4.033
سليما في المشروع
ً
القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى
4.017
العام لألسعار تعكس الواقع الحقيقي للمنشأة بشكل أفضل .

1.122

4

0.758

4

0.948

4

0.881

4

جميع العبارات
المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
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184

ومن الجدول أعاله يالحظ اآلتي:
 (1أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى تساوي ) (5وتعني ) أوافق بشدة (،
وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  ) 4.167الدرجة الكلية من  ( 5و االنحراف المعياري
 0.806وھذا يعني أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى
العام لألسعار أفضل من التكلفة التاريخية إلعداد القوائم المالية في ظل التضخم .
 (2أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.683واالنحراف المعياري  1.017وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون بأن مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار أقل موضوعية
وأكثر عدالة في إعداد القوائم المالية .
 (3أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.900واالنحراف المعياري  0.896وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أن مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار يتناسب تناسبا
طرديا مع تطبيق مبدأ اإلفصاح المحاسبي.
 (4أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.017واالنحراف المعياري  0.873وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أنه من الممكن أن بساعد مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار مستخدمي القوائم المالية من التأكد على مدى مصداقية القوائم المالية.
 (5أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة تساوي ) (4وتعني ) أوافق(،
وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.050واالنحراف المعياري  0.769وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أنه من الممكن أن يتم استخدام مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى
العام لألسعار كبديل لمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم.
 (6أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة تساوي ) (4وتعني ) أوافق(،
وأن المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.167واالنحراف المعياري  0.740وھذا يعني أن غالبية
أفراد العينة موافقون على أن ھناك صعوبة في تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى
العام لألسعار لما يحويه من تغيرات للمبالغ الواردة في القوائم المالية.
 (7أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  3.833واالنحراف المعياري  1.122وھذا يعني أن غالبية
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أفراد العينة موافقون على وجوب تمتع القوائم المالية بخصائص نوعية مثل القابلية للفھم،
والمالئمة ،والموثوقية ،والقابلية للمقارنة حتى يتم عمل المقارنات بقدر كبير من الموضوعية .
 (8أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة تساوي ) (4وتعني ) أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.033واالنحراف المعياري  0.758وھذا يعني أن غالبية أفراد
العينة موافقون على أن أخذ التضخم في الحسبان باستخدام أساس التكلفة التاريخية المعدلة
ً
سليما في المشروع.
بالمستوى العام لألسعار يؤدي إلى المحافظة على رأس المال المستثمر
 (9أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة تساوي ) (4وتعني )أوافق( ،وأن
المتوسط الحسابي لھذه العبارة  4.017واالنحراف المعياري  0.948وھذا يعني أن غالبية أفراد
العينة موافقون على أن لقوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار تعكس الواقع الحقيقي للمنشأة بشكل أفضل .
وعليه نجد أن استبيان الفرضية األولى يتكون من ) (9عبارات وعينة الدراسة تتكون من
) (60فرادا وإجمالي اإلجابات ) (540إجابة  ،ويمكن تلخيص إجابات عينة الدراسة حول الفرضية
الرابعة كما يلي:
جدول رقم )( 54
التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الرابعة
النسبة
التكرار
اإلجابة
أوافق بشدة

138

%25.6

أوافق

313

%58.0

محايد

49

%9.1

غير موافق

23

%4.3

غير موافق بشدة

17

%3.1

المجموع

540

%100

المصدر :إعداد الباحث  ،بيانات الدراسة الميدانية 2017،م
من الجدول رقم ) (85يالحظ الباحث أن عدد األفراد الموافقين بشدة عددھم ) (138فردا
ونسبتھم ) ، (%25.6وعدد األفراد الموافقين ) (313ونسبتھم ) ،(%58.0وعدد األفراد
المحايدين ) (49ونسبتھم ) ، (%9.1وعدد األفراد الغير موافقين عددھم ) (23ونسبتھم )،(%4.3
أما األفراد الغير موافقين بشدة فعددھم ) (17ونسبتھم ) . (%3.1وبالتالي فان إجمالي نسبة
الموافقة ) ،(%83.6كما أن فئة المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية
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الرابعة تساوي ) (4وتعني أن الرأي السائد لغالبية أفراد العينة )أوافق( ،وأن إجمالي المتوسط
الحسابي لكل عبارات الفرضية يساوي ) 3.985الدرجة الكلية من  (5واالنحراف المعياري
 0.881وعليه نستنتج مما سبق أن عبارات الفرضية الرابعة قد تحققت مما يؤكد صحتھا وبالتالي:
)فان األخذ بمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار عند عرض القوائم المالية في ظل
التضخم يساعد على تقديم قوائم مالية أكثر عادلة(.
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الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات
 المبحث األول  :االستنتاجات . المبحث الثاني  :التوصيات . -المبحث الثالث  :آفاق للبحث في الموضوع .

الفصل الخامس
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االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
االستنتاجات والتوصيات
المبحث األول :
االستنتاجات :
توصل الباحث من دراسته إلى االستنتاجات التالية:
أوال :استنتاجات الدراسة النظرية :
 (1أظھرت الدراسة النظرية أن االعتماد عل&ى مب&دأ التكلف&ة التاريخي&ة ف&ي عملي&ة التقي&يم المحاس&بي
أثناء فترات التضخم  ،يؤدي إلى قياس غير سليم لمختلف البنود المكونة للق&وائم المالي&ة خاص&ة
تلك التي يتم االحتفاظ بھا لوقت طويل في الشركة .
 (2ي&&ؤدي التض&&خم ف&&ي ظ&&ل االعتم&&اد عل&&ى القي&&اس التقلي&&دي ،إل&&ى ع&&دم قابلي&&ة المعلوم&&ات المالي&&ة
والمحاسبية للمقارنة بين مختلف الدورات.
 (3يدفع تجاھ&ل التض&خم إل&ى ابتع&اد عناص&ر الميزاني&ة ع&ن قيمھ&ا الجاري&ة والتض&ليل ف&ي ع&رض
الق&&وائم المالي&&ة ،وتغلي&&ب الش&&كل الق&&انوني ع&&ن الواق&&ع االقتص&&ادي ،مم&&ا ين&&تج ع&&ن ذل&&ك نق&&ص
الموثوقية في المعلومات المالية والمحاسبية.
 (4تنبع أھمية معالجة اآلثار التضخمية في البيانات المحاسبية ال ُمُع َّدة وفقا ً لمبدأ التكلف&ة التاريخي&ة
من الحاجة إلى تحسين المحتوى اإلعالم&ي للتق&ارير المالي&ة المنش&ورة ،وذل&ك ف&ي االتج&اه ال&ذي
ُيُح ِّس&&ن م&&ن دورھ&&ا ك&&أدوات لقي&&اس ربحي&&ة المنش&&أة ومركزھ&&ا الم&&الي ،وم&&ن ث&&م تحس&&ين مس&&توى
الفائدة المحققة منھا بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية المنشورة بزيادة قابليتھا للمقارنة.
 (5الحظ الباحث أن النسب المثلى للتضخم الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي ،تتقاطع مع النسب
المفروضة للزكاة  ،ويستنتج من ذلك أن ھناك إشارة واضحة لوجود رابط وثيق بين الزكاة
وأثرھا في تحقيق النمو االقتصادي.
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ثانيا :استنتاجات الدراسة الميدانية :
 .1وجود صعوبة في إعداد قوائم مالية مطابقة للواقع في ظل التضخم  .إال أن اخ&ذ التض&خم ف&ي
الحسبان وإظھار أثره على القوائم المالية أصـبح أمـرا ضـروريا وممكن تطبيقه عمليا.
 .2يؤثر التضخم سلبا على بعض عناصر القوائم المالية  ،وإيجابا على بعض العناصر األخرى
إذ تتحقق خسائر في القوة الشرائية بالنسبة ألرصدة الموجودات ،بينما تتحقق مكاسب في القوة
الشرائية بالنسبة ألرصدة المطلوبات النقدية  ،والعكس يحدث في حالة االنكماش االقتصادي .
 .3التطبيق السليم لمبدأ اإلفصاح يمكن أن يوضح التضخم الذي حدث لمستخدمي القوائم المالية .
 .4يعد مبدأ التكلفة التاريخية من المبادئ ذات األثر السلبي على القوائم المالية عند تطبيقھا في ظل
التغير في مستويات األسعار  ،حيث أثبتت الدراسة الميدانية أن تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية في
ظل التضخم يؤدي إلى إنتاج قوائم مالية ال تمثل الواقع .
 .5مبدأ التكلفة التاريخية أكثر موضوعية واقل عدالة عند استخدامه في إعداد القوائم المالية .
 .6يمكن أن يكون مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة ھو البديل األنسب في ظل التض&خم وبال&ذات ف&ي
الظروف الحالية لسھولة تطبيقه أكثر من بدائل القياس األخ&رى ف&ي الواق&ع ف&ي ظ&ل الظ&روف
القائمة.
 .7تعد القوائم المالية مخرج&ات لنظ&ام المعلوم&ات المحاس&بية ف&ي الش&ركة  ،وتتوق&ف فاعلي&ة ھ&ذه
القوائم على ما تحتويه من معلوم&ات مالي&ة ومحاس&بية ذات قيم&ة اقتص&ادية معت&د بھ&ا تفي&د ف&ي
اتخاذ القرار.
 .8المعلوم&&ات المالي&&ة والمحاس&&بية يتوج&&ب أن تتص&&ف بالخص&&ائص النوعي&&ة المتمثل&&ة ف&&ي القابلي&&ة
للمقارنة ،القابلية للفھم ،الموثوقية والمالئمة لكي تلبي الرغبات المتعددة والمختلف&ة ألص&حاب
المصالح مع الشركة.
.9

ما يزال مبدأ التكلفة التاريخية يلق&ى القب&ول الع&ام ف&ي التطبي&ق  ،فللتغل&ب عل&ى آث&ار التض&خم
على القوائم المالية يمكن عرض قوائم مالية إض&افية وف&ق الط&رق األخ&رى البديل&ة ف&ي التقي&يم
دون االستغناء عن القوائم المالية التاريخية نظرا لما تحتويه من قيم ذات موضوعية معتد بھا.

 .10تحض&ير الق&&وائم المالي&ة وف&&ق مب&&دأ التكلف&ة التاريخي&&ة ف&ي ظ&&ل التض&&خم  ،يجع&ل الق&&وائم المالي&&ة
تحتوى على احتياطيات سرية ) احتياطي&ات مس&تترة غي&ر ظ&اھرة ب&القوائم( ،وذل&ك م&ن خ&الل
إظھار بعض بنود الميزانية وبالذات األصول الثابتة بأقل من قيمتھا الحقيقية .
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المبحث الثاني :
التوصيات :
استنادا إلى الدراسة النظرية والميدانية في البحث وبناءا على نت&ائج البح&ث واس&تنتاجاته المتوص&ل
إليھا يوصي الباحث بما يأتي :
(1

عند تطبيق النظام المحاسبي للتضخم على المؤسسات أن تتقيد بمحدد )العائ&د والتكلف&ة( أي أن
تكون عوائد تطبيق ھذا النظام أكبر من اآلثار السلبية للتضخم على القوائم المالية.

(2

البد من التطبيق الس&ليم والص&حيح لمب&دأ اإلفص&اح المحاس&بي ومب&دأ التكلف&ة التاريخي&ة المعدل&ة
عند إعداد القوائم المالية وإخراجھا بصورة مقبولة من مستخدميھا .

(3

ض&&رورة العم&&ل عل&&ى الجم&&ع ب&&ين ص&&فتي الموثوقي&&ة والمالئم&&ة عن&&د إع&&داد المعلوم&&ات المالي&&ة
والمحاسبية لتحقيق احتياجات مستخدميھا بشكل أكبر.

(4

تكييف المعالجة المحاسبية مع ظاھرة التضخم بوصفھا ظاھرة تمس اقتصاديات الدول جميعا.

(5

إدراج مثل ھذه المواض&يع ف&ي الب&رامج الدراس&ية لطلب&ة المحاس&بة خاص&ة فيم&ا يخ&ص تقني&ات
محاسبة التضخم.

(6

ينبغ&&ي تط&&وير أس&&اليب القي&&اس المحاس&&بي التقليدي&&ة لك&&ي ت&&تالءم م&&ع التغي&&رات الحاص&&لة ف&&ي
مستويات األسعار.

(7

يجب أن تتخلى المؤسسات عن األس&اليب التقليدي&ة للقي&اس المحاس&بي خاص&ة المؤسس&ات الت&ي
لھا أھمية في االقتصاد وأن تسعى إلى فرض نظام لمحاسبة التضخم.

(8

في ظل وجود اقتصاد إسالمي يجب استخدام المعالجات التي ال تتسم بالربوية وان قلت .

(9

ضرورة وجود دورات تدريبية للمحاسبين توضح كيفية التعام&ل م&ع التض&خم ،وإخ&راج ق&وائم
مالية عادلة ومطابقة للواقع .

 (10العمل على إخ&راج نش&رات تثقيفي&ة لمس&تخدمي الق&وائم المالي&ة توض&ح مف&اھيم التض&خم وآث&اره
المحاسبية على القوائم المالية .
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والجدول التالي يوضح العالقة بين المشكالت والفرضيات واالستنتاجات والتوصيات :
م

المشكلة

الفرضية

التوصية

االستنتاج

ينبغ&&&&&&ي تط&&&&&&وير أس&&&&&&اليب
ي&&&&ؤدي التض&&&&خم ف&&&&ي ظ&&&&ل القي&&اس المحاس&&بي التقليدي&&ة
االعتم&&&&&&&اد عل&&&&&&&ى القي&&&&&&&اس لك&&&ي ت&&&تالءم م&&&ع التغي&&&رات
التقلي&&&دي إل&&&ى ع&&&دم إظھ&&&ار الحاص&&&&&لة ف&&&&&ي مس&&&&&تويات

م&&&ا أث&&&ر التض&&&خم
عل&&&&&&&&ى ص&&&&&&&&حة

للتض&خم أث&ر س&لبي ف&ي

 1ودالل&&&&&&ة الق&&&&&&وائم عرض القوائم المالية
المالي&&&&&&ة المع&&&&&&دة

الق&&&&&&يم الحقيقي&&&&&&ة لعناص&&&&&&ر األس&&عار  ،كم&&ا يج&&ب عل&&ى
الميزانية وبالذات األص&ول ،المؤسسات عند تطبيق نظام
ويؤدي أيضا إلى عدم قابلي&ة محاس&&بي للتض&&خم أن تتقي&&د
المعلوم&&&&&&&&&&&&&&ات المالي&&&&&&&&&&&&&&ة بمح&&&&دد )العائ&&&&د والتكلف&&&&ة(

والمنشورة ؟

والمحاس&&&&بية للمقارن&&&&ة ب&&&&ين بحي&&ث تك&&ون عوائ&&د النظ&&ام
مختلف الدورات .

أكب&&&&ر م&&&&ن آث&&&&ار التض&&&&خم
السلبية .
ضرورة العمل عل&ى الجم&ع

ي&&&دفع تجاھ&&&ل التض&&&خم إل&&&ى
إن قص&&&&&&&ور ع&&&&&&&رض ابتعاد قيم عناص&ر الميزاني&ة
م&&&&ا م&&&&دى تحقي&&&&ق
متطلب&&&&&&&ات مب&&&&&&&دأ
 2اإلفص&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اح
المحاس&&&&&&&بي ف&&&&&&&ي
القوائم المالية ؟

الق&&&&&وائم المالي&&&&&ة وفق&&&&&ا عن قيمھا الجارية والحقيقي&ة
ألس&&&&&&&&&&&&اس التكلف&&&&&&&&&&&&ة وينتج عن ذلك التض&ليل ف&ي
التاريخي&&ة ال يتف&&ق م&&ع ع&&&&&&رض الق&&&&&&وائم المالي&&&&&&ة
مفھ&&&وم اإلفص&&&اح ع&&&ن وتغلي&&&&&ب الش&&&&&كل الق&&&&&انوني
كاف&&&ة المعلوم&&&ات الت&&&ي على الواق&ع االقتص&ادي مم&ا
تس&&&&&&اعد ف&&&&&&ي اتخ&&&&&&اذ ين&&تج عن&&ه نق&&ص الموثوقي&&ة
القرارات السليمة

ف&&&ي المعلوم&&&ات المحاس&&&بية
والمالية .

ب&&&&&&ين ص&&&&&&فتي الموثوقي&&&&&&ة
والمالئمة عند إعداد الق&وائم
والمعلوم&&&&&&&&&&&ات المالي&&&&&&&&&&&ة
والمحاس&&&&&&&&&&&بية لتحقي&&&&&&&&&&&ق
احتجاج&&&&&&ات المس&&&&&&تخدمين
ومتخ&&&ذي الق&&&رارات بش&&&كل
أكبر وأكثر مص&داقية  .كم&ا
نوص&&&&&&&&ي ب&&&&&&&&إدراج ھ&&&&&&&&ذه
المواض&&&&&يع ف&&&&&ي الب&&&&&رامج
الدراس&&&ية لطلب&&&ة المحاس&&&بة
خاص&&ة فيم&&ا يخ&&ص تقني&&ات
محاسبة التضخم .
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م

المشكلة

االستنتاج

الفرضية

التوصية

أظھ&&&رت الدراس&&&ة أن يج&&ب أن تتخل&&ى المؤسس&&ات
االعتم&&&اد عل&&&ى مب&&&دأ ع&&&&&&ن األس&&&&&&اليب التقليدي&&&&&&ة
التكلف&&ة التاريخي&&ة ف&&ي للقي&&&&اس المحاس&&&&بي خاص&&&&ة
عملي&&&&&&&&&&&&ة التقي&&&&&&&&&&&&يم المؤسسة التي لھا أھمية ف&ي
م&&ا ت&&أثير التمس&&ك
بمب&&&&&&&&دأ التكلف&&&&&&&&ة
 3التاريخي&&&&&&ة عن&&&&&&د
ع&&&&&رض الق&&&&&وائم
المالية ؟

التمس&&ك بمب&&دأ التكلف&&ة التاريخي&&ة
عن&&د ع&&رض الق&&وائم المالي&&ة ف&&ي
ظ&&ل التض&&خم ي&&ؤدي إل&&ى تق&&ديم
قوائم مالية غير عادلة .

المحاس&&&&&&&&بي أثن&&&&&&&&اء االقتص&&&&اد وأن تس&&&&عى إل&&&&ى
فترات التضخم يؤدي ف&&&&&&&رض نظ&&&&&&&ام لمحاس&&&&&&&بة
إل&&ى قي&&اس غي&&ر س&&ليم التضخم  ،كما يج&ب ت&دريب
لمختل&&&&&&&&&ف البن&&&&&&&&&ود المحاس&&&&&&بين عل&&&&&&ى كيفي&&&&&&ة
المكون&&&&&&&&&ة للق&&&&&&&&&وائم التعام&&&&&&&&ل م&&&&&&&&ع التض&&&&&&&&خم
المالي&&&ة خاص&&&ة تل&&&ك وإخ&&راج ق&&وائم مالي&&ة عادل&&ة
التي يتم االحتفاظ بھ&ا ومطابق&&ة للواق&&ع م&&ن خ&&الل
لوق&&&&&ت طوي&&&&&ل ف&&&&&ي عق&&&&&د ال&&&&&دورات التدريبي&&&&&ة
الشركة .

للمحاسبين .

إن مب&&&&&&&&&دأ التكلف&&&&&&&&&ة البد من التطبيق السليم لمبدأ
التاريخية المعدلة ھ&و اإلفص&&&اح المحاس&&&بي ومب&&&دأ

ھ&&&ل العم&&&ل بمب&&&دأ

التكلف&&&ة التاريخي&&&ة األخ&&ذ بمب&&دأ )التكلف&&ة التاريخي&&ة األنس&&&&&ب ف&&&&&ي ظ&&&&&ل التكلف&&&&ة التاريخي&&&&ة المعدل&&&&ة
المعدلة بالمس&توى المعدل&&&&&&&&ة بالمس&&&&&&&&توى الع&&&&&&&&ام التض&خم وبال&ذات ف&&ي عن&&&د إع&&&داد الق&&&وائم المالي&&&ة
الع&&&&&&ام لألس&&&&&&عار لألس&&عار( عن&&د ع&&رض الق&&وائم الظ&&&&&&&روف الحالي&&&&&&&ة إلخراجھ&&&ا بص&&&ورة مقبول&&&ة

4

يس&&&اعد ف&&&ي تق&&&ديم المالية ف&ي ظ&ل التض&خم يس&اعد لس&&ھولة تطبيق&&ه أكث&&ر من مس&تخدميھا  ،كم&ا يج&ب
بيان&&ات أكث&&ر دق&&ة في تقديم قوائم مالية أكثر عدالة م&&&&&ن ب&&&&&دائل القي&&&&&اس تكيي&&ف المعالج&&ة المحاس&&بية
لمستخدمي القوائم .

األخ&&&رى ف&&&ي الواق&&&ع مع ظاھرة التضخم بوصفھا

المالية ؟

وف&&&ي ظ&&&ل الظ&&&روف ظ&&&&اھرة تم&&&&س اقتص&&&&اديات
الحالية
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جميع الدول .

المبحث الثالث :
الدراسات المستقبلية وآفاق البحث :
في ضوء دراسة الباحث و االستنتاجات التي توصل إليھا  ،فان الباحث يقترح :
-

إجراء العديد من البحوث العلمية لمعرفة مدى عالقة الزكاة بظاھرة التضخم االقتصادي وفتح
آف&&اق جدي&&دة أم&&ام دارس&&ي ظ&&اھرة التض&&خم االقتص&&ادي وربطھ&&ا بالنظري&&ات االقتص&&ادية
اإلسالمية والوصول إلى معالجات أكثر ايجابيه للتضخم .

-

إجراء بحوث علمية  ،للوصول إلى معرفة المعامالت المالية في االقتصاد غير المشروعة في
اإلسالم  .وتحديد أسباب تحريم ھذه المعامالت وعللھا  ......الخ .

-

إجراء كثير من البحوث العلمية لمعرفة :ھل الشريعة تھ&تم بع&دد كمي&ة النق&ود دون النظ&ر إل&ى
قيمتھا الشرائية  ،أو أنھا تأخذ القيمة الشرائية للنقد بعين االعتبار عند المع&امالت المالي&ة )
وبالذات عند عملية االقتراض(.

-

إجراء المزيد م البحوث العلمية للكشف عن دور الزكاة في حل مشكلة التضخم .
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المراجع العربية :
-1

إب&&راھيم عل&&ي العش&&ماوي ) ،(1971دراس..ات ف..ي المراجع..ة  ،مطبع&&ة دار الع&&الم العرب&&ي ،
القاھرة.

-2

إب&&راھيم س&&الم غ&&راب و محم&&ود البي&&ومي )د ت(،المب..ادئ الرئيس..ية ب..أھم مع..ايير المحاس..بة
الدولية ،المكتب العربي الحديث ،االزاريطه ،مصر.

-3

أحم&&د عب&&ادة س&&رحان وآخ&&رون ) د ت(  ،اإلحصــ..ـاء  ،مؤسس&&ة ش&&باب الجامع&&ة للطباع&&ة
والنشر،اإلسكندرية.

-4

أحم&&د الرف&&اعي غن&&يم و نص&&ر ص&&بري ) ،(2000التحلي..ل اإلحص..ائي للبيان..ات باس..تخدام
 ، SPSS.دار قباء للطباعة والنشر  ،القاھرة .

-5

إس&&&ماعيل محم&&&د ھاش&&&م ) ،(1976م...ذكرات ف...ي النق...ود والبن...وك  ،دار النھض&&&ة العربي&&&ة
للطباعة والنشر ،بيروت .

-6

إس&&&ماعيل عب&&&د ال&&&رحمن ودح&&&وبي موس&&&ى عريق&&&ات ) ،(1999مف...اھيم أساس...ية ف...ي عل...م
االقتصاد الكلي  ،ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،األردن .

-7

أكرم حداد ،مشھور ھذلول ) ،(2008النقود و المصارف  :م.دخل تحليل.ي و نظ.ري ،ط،2
دار وائل للنشر ،األردن.

-8

أمين السيد أحمد لطفي ) ،(2004المحاسبة الدولي.ة والش.ركات المتع.ددة الجنس.يات ،ال&دار
الجامعية  ،اإلسكندرية ،مصر.

-9

أم&&ين الس&&يد احم&&د لطف&&ي ) ، (2005نظري..ة المحاس..بة – منظ..ور التواف..ق ال..دولي  ،ال&&دار
الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر.

 -10أمين السيد أحمد لطفي ) ، (2007نظرية المحاسبة  -القياس واإلفصاح و التقرير الم.الي
عن االلتزامات وحقوق الملكية  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية .
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 -11اوتمار ايمنجر وآخرون ) "(1974التضخم والنظام النقدي ال.دولي" ترجم&ة محم&د عزي&ز،
دار الطليعة  -بيروت .
 -12البن&&ك ال&&دولي )،(1995ال..دليل ف..ي أعم..ال المحاس..بة والت..دقيق والتق..ارير المالي..ة ،ط ،1
مطبوعات البنك الدولي  ،قسم المحاسبة .
 -13ج فيلتشينسكي ) ،(1973علم االقتصاد االشتراكي  ،ترجمة محمد صقر ،دار التقدم العربي
بيروت .
 -14ج&&ان مارش&&ال ) ، (1964االقتص..اد السياس..ي  :النق..د والتس..ليف  ،كلي&&ة الحق&&وق والعل&&وم
االقتص&&ادية  ،ب&&اريس  ،ترجم&&ة ھش&&ام مت&&ولي ‘ وآخ&&رون  ،دار اليقظ&&ة العربي&&ة للت&&أليف
والترجمة والنشر  ،بيروت.
 -15جان مارشال ) ، (1965االقتص.اد السياس.ي  :آلي.ة تش.كل االس.عار ،كلي&ة الحق&وق والعل&وم
االقتص&&ادية  ،ب&&اريس ،ترجم&&ة ھش&&ام مت&&ولي ‘ وآخ&&رون  ،دار اليقظ&&ة العربي&&ة للت&&أليف
والترجمة والنشر ،بيروت.
 -16جمع&&ة خليف&&ة الحاس&&ى وآخ&&رون ) ،(1996المحاس..بة المتوس..طة  ،دار النھض&&ة  ،بي&&روت
لبنان.
 -17جون ستيتل )د ت( ،كيف تكتب التقارير السنوية لعرضھا على المساھمين  ،ترجمة ونش&ر
دار الفاروق للنشر  ،القاھرة.
 -18جيمس ستيوارت )1982م( ،ريجار داستروب " االقتصاد الكلى " ترجم&ة عب&د الفت&اح عب&د
الرحمن و عبد العظيم محمد  ،دار المريخ  ،الرياض .
 -19حسن احم&د توفي&ق ) ،(1978التموي.ل واإلدارة المالي.ة ف.ي المش.روعات التجاري.ة  ،الھيئ&ة
العامة لشؤون المطابع األميرية  ،القاھرة .
 -20حسام الدين مصطفي الخداش وآخرون ) ،(1998أصول المحاسبة المالية  ،ط  ، 02جـ،1
دار المسيرة للنشر ،عمان ،األردن.

197

 -21حس&ين ب&&ن ھن&&ي ) ، (2002اقتص..اديات النق..ود والبن..وك  :األس..س والمب..ادئ  ،دار الكن&&دي
للنشر والتوزيع  ،األردن .
 -22حماد طارق عب&د الع&ال ) ،(2000التق.ارير المالي.ة  -أس.س اإلع.داد والع.رض و التحلي.ل ،
جامعة عين الشمس  ،مصر.
 -23خالد الراوي )،(2000التحليل المالي للق.وائم المالي.ة واإلفص.اح المحاس.بي  ،دار المس&يرة
للنشر والتوزيع  ،األردن.
 -24خال&&د ال&&دليمي ) ،(1998النق..ود و المص..ارف والنظري..ة النقدي..ة  ،دار األن&&يس للطباع&&ة و
النشر والتوزيع ،مصراتة الجماھيرية الليبية العظمى .
 -25خالد راغب الخطيب ) ، (1998أصول المحاسبة  ،دار المستقبل للنشر ،عمان ،األردن .
 -26خليل الدليمي ،وآخرون ) ، (2005مب.ادئ المحاس.بة المالي.ة  ،ج&ـ  ،1دار الثقاف&ة ،عم&ان،
األردن.
 -27دونال&&د كس&&يو )" ، (1988المحاس..بة المتوس..طة" ترجم&&ة كم&&ال ال&&دين س&&عيد  ،دار الم&&ريخ
للنشر  ،الرياض  ،السعودية.
 -28دالل القاض&&ي ،وآخ&&رون )،(2005اإلحص..اء لإلداري..ين واالقتص..اديين  ،دار الجام&&د للنش&&ر
والتوزيع  ،األردن .
 -29رض&&وان حل&&وة حن&&ان ) ، (2009م..دخل النظري..ة المحاس..بية ،اإلط..ار الفك..ري -التطبيق..ات
العملية  ،ط ، 2دار وائل للنشر ،عمان  ،األردن .
 -30رضوان حلوة حنان ) ، (2008النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إل.ى المع.ايير ،ط
 ، 3دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن .
 -31رضوان حلوه حنان ) ، (1998تطور الفكر المحاسبي  ،ط  ،1مكتبة دار الثقافة  ،عم&ان ،
األردن.
 -32ريتش&&ارد ش&&رويدر ،وآخ&&رون ) ، (2006نظري..ة المحاس..بة  ،تعري&&ب خال&&د عل&&ي ك&&اجيجي
وآخرون ،دار المريخ للنشر  ،الرياض  ،السعودية .
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 -33رزق أبو زيد الشحنة ) ،(2015تدقيق الحسابات – مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق
الدولية  ،دار وائل للنشر ،األردن .
 -34زھي&&ر ثاب&&ت )د ت(  ،كي..ف تق..يم أداء الش..ركات والع..املين  ،دار قب&&اء للطباع&&ة والنش&&ر ،
القاھرة .
 -35س&&&اطع ألس&&&بتي ) ، (1998المواض&&&يع المتقدم&&&ة ف&&&ي الش&&&ؤون المالي&&&ة ،الش&&&ركة النموذجي&&&ة
للطباعة  ،بغداد.
 -36سعيد جايد مشكور الع&امري ) ، (2006محاس.بة التض.خم ب.ين النظري.ة والتطبي.ق  ،ط، 1
دار زھران للنشر والتوزيع  ،األردن .
 -37سيد الھوا ري ) ،(1981االستثمار والتمويل  ،مكتبة عين شمس ،القاھرة.
 -38س&&يد عط&&ا  Xالس&&يد ) ، (2009النظري..ات المحاس..بية ،ط  ،1دار الراي&&ة للنش&&ر والتوزي&&ع،
األردن.
 -39ش&&عيب ش&&نوف )  ،(2008محاس..بة المؤسس..ة طبق..ا للمع..ايير المحاس..بية الدولي..ة  ،ج&&ـ،1
مكتبة الشركة الجزائرية  ،بوداؤد  ،الجزائر .
 -40صادق مھدي السعيد )،(1967اقتصاد العمل االجتماعي،جامعة بغ&داد  ،مطبع&ة المع&ارف ،
بغداد  ،العراق .
 -41صبحي تادرس قريصة وأحمد رمضان نعمة  ، (1990) Xاقتصاديات النق.ود والبن.وك ،
الدار الجامعية  ،اإلسكندرية .
 -42ض&&&ياء مجي&&&د الموس&&&وي )د ت( ،االقتص...اد النق...دي  :قواع...د ،نظ...م ،نظري...ات ،سياس...ات،
مؤسسات نقدية  ،مطبعة النخلة  ،دار الفكر .
 -43طارق الحسيني ) ،(1993التحليل المالي والمحاسبي ،جامعة آل البيت  ،األردن.
 -44طارق عبد الع&ال حم&اد ) ،(2006التق.ارير المالي.ة  ،كلي.ة التج.ارة  ،جامع&ة ع&ين ش&مس ،
الدار الجامعية  ،اإلسكندرية.
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 -45طالل أبو غزالة )د ت( ،معجم ابو غزالة للمحاسبة واألعمال  ،منش&ورات المجم&ع العرب&ي
للمحاسبين القانونيين  ،األردن.
 -46ط&&الل الحج&&اوي و ري&&ان نع&&وم ) ، (2005المحاس..بة المالي..ة  ،ج&&ـ -1من&&اھج الجامع&&ات
العالمية  ،دار جھينة للنشر والتوزيع ،األردن .
 -47طالل محمد الحجاوي وآخرون ) ، (2009أساس.يات المعرف.ة المحاس.بية  ،دار الي&ازوري
العلمية للنشر و التوزيع  ،األردن.
 -48ظاھر الكاللده ومحفوظ جودة ) ،(1997أساليب البحث العلمي في مي.دان العل.وم اإلداري.ة،
مؤسسة زھران ،األردن .
 -49عادل محمد الحسون وخالد ياسين القيسي ) ،(1991النظم المحاسبية  ،جـ ، 1دار الشؤون
الثقافية  ،بغداد.
 -50عب&&&اس مھ&&&دي الش&&&يرازي )" ، (1991نظري...ة المحاس...بة"  ،ط  ،1دار ذات السالس&&&ل ،
الكويت.
 -51عبد الرحمن إبراھيم الحميد ) ، (2009نظرية المحاسبة  ،جامعة الملك س&عود  ،الري&اض،
السعودية .
 -52عب&د ال&رزاق الس&نھوري" ،(1954) ،مص.ادر الح.ق ف.ي الفق.ه اإلس.المي  ،دراس.ة مقارن.ة
بالفقه الغربي" ،جـ ،1دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت.
 -53عبد العزيز الراشد )  ، (1985دليل المراجعة  ،مكتب عبد العزيز الراشد  ،الرياض .
 -54عب&&د المل&&ك إس&&ماعيل حج&&ر) ،(1997نظ..م المعلوم..ات المحاس..بية  ،دار الفك&&ر المعاص&&ر ،
صنعاء ،الجمھورية اليمنية .
 -55عبد المنعم السيد علي و نظار سعد الدين العيسي ) ،(2004النقود والمص.ارف واألس.واق
المالية  ،دار الحامد  ،األردن.
 -56عب&&د الناص&&ر إب&&راھيم ن&&ور و آخ&&رون ) ،(1998أص..ول المحاس..بة المالي..ة  ،ج&&ـ ، 2دار
المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع  ،عمان األردن.
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 -57عبد الحي مرعي و محمد سمير الصبان ) ، (1988أصول القياس واالتصال المحاسبي ،
دار النھضة العربية ،لبنان .
 -58عبد الوھاب نصر علي ) ،(2004مبادئ المحاسبة المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية،
الجزء األول ،الدار الجامعية اإلسكندرية .
 -59عبد الحي مرعي و محمد عباس بدوي ) ، (2003مقدم.ة ف.ي أص.ول المحاس.بة المالي.ة ،
دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية .
 -60عز الدين مالك الطيب )د ت( ،المدخل إلى علم االقتصاد  ،ط ،1دار النھضة  ،الخرطوم.
 -61عليان الش&ريف وآخ&رون ) ،(2000مب.ادئ المحاس.بة المالي.ة ،ج&ـ  ،1دار المس&يرة للنش&ر
والطباعة والتوزيع ،عمان األردن .
 -62عقيل حسين عقي&ل ) ،(1999فلس.فة من.اھج البح.ث العلم.ي  ،مكتب&ة م&دبولي  ،ط&رابلس ،
ليبيا .
 -63عم&ر الس&يد حس&نين ) ،(1986فص.ول م..ن تط.ور الفك.ر المحاس.بي ،دار النھض&ة العربي&&ة ،
بيروت  ،لبنان .
 -64غ&&ازي حس&&ين عناي&&ة ) ، (1979التموي..ل بالتض..خم  ،ط ، 1دار الرش&&يد للنش&&ر والتوزي&&ع ،
الرياض.
 -65غازي حسين عناية ) ، (2006التضخم المالي  ،مؤسسة شباب الجامعة  ،اإلسكندرية .
 -66غري&&&ب محم&&&د س&&&يد احم&&&د ) ،(1985تص...ميم وتنفي...ذ البح...ث االجتم...اعي  ،دار المعرف&&&ة
الجامعية  ،اإلسكندرية .
 -67ف&&اروق عب&&د العظ&&يم أحم&&د وآخ&&رون ) ،(1982مقدم..ة ف..ي ط..رق البح..ث اإلحص..ائي ،دار
المطبوعات الجامعية  ،اإلسكندرية.
 -68فايز جمعة النجار وآخرون ) ،(2009أساليب البحث العلمي ،جامعة اإلسراء  ،دار الجام&د
للنشر والتوزيع ‘ األردن .
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 -69كمال الدين الدھراوي ) ،(2002مناھج البحث العلمي في مج.ال المحاس.بة  ،دار الجامع&ة
الجديدة للنشر ،اإلسكندرية .
 -70كمال ال&دين ال&دھراوي ) ، (2003م.دخل معاص.ر ف.ي نظ.م المعلوم.ات المحاس.بية  ،ال&دار
الجامعية ،اإلسكندرية  ،مصر .
 -71كم&&ال ال&&دين مص&&طفي وآخ&&رون ) ، (2008محاس..بة الش..ركات ،تحلي..ل ال..نظم والمش..اكل
المحاسبية ،دار الكتاب الحديث  ،مصر .
 -72لجن&&ة م&&ن العلم&&اء واألك&&اديميين ) ،(1974الموس&&وعة الفلس&&فية ،ترجم&&ة س&&مير ك&&رم  ،دار
الطليعة للطباعة والنشر  ،بيروت .
 -73لجنة قواعد المحاسبية الدولية ) ،(1987قواعد المحاسبية الدولية  ،تعريب عص&ام مرع&ي
 ،نشر مكتب سابا وشركاھم  -دار العلم للماليين  ،بيروت .
 -74لجن&&&ة األص&&&ول الدولي&&&ة للمحاس&&&بة ) ،(1989اإلط...ار الع...ام إلع...داد البيان...ات الختامي...ة ،
منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  ،األردن .
 -75لجنة معايير المحاسبة الدولية ) ،(2000معايير المحاسبة  ،ترجمة جمعية المجمع العربي
للمحاسبين القانونيين.
 -76لجن&&ة مع&&ايير المحاس&&بة ) ،(2000مع..ايير المحاس..بة المالي..ة  ،الھيئ&&ة الس&&عودية للمحاس&&بين
القانونيين  ،الرياض .
 -77مجل&&&س مع&&&ايير المحاس&&&بة الدولي&&&ة ) ، (2015المعي...ار ال...دولي للتقري...ر الم...الي للمنش...آت
الصغيرة والمتوسطة  ،أعيد إخراجھا من قبل جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين.
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• محكمو االستبانة .
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محكمو االستبانة :
الرقم

االسم

الدرجة العلمية

الجامعة

1

د /محمد صالح الكسادي

أستاذ مشارك

جامعة حضرموت

2

د /مروان يحي الزبيدي

أستاذ مساعد

جامعة حضرموت

4

د /عمر عبود سعيد عقيالن

أستاذ مساعد

جامعة حضرموت
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األخ /
العنوان

)اختياري( .
.................................................................................................................................:

...................................................................................................................................................

السالم عليكم ورحمة و بركاته:
يقوم الباحث بإعداد بحث حول :
التغير العام لألسعار وأثره على اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية
وذلك للحصول على درجة الماجستير  ،وإلتمام البحث يحتاج الباحث إلي تعاونكم
معه من خالل قراءة ھذا االستقصاء بعناية واإلجابة عن األسئلة الموجودة به بحيادية
وموضوعية حتى تخرج نتائج البحث معبرة عن الحقيقة ودون أي تحيز ؛ لذا يأمل
الباحث التكرم باإلجابة عن أسئلة االستبيانات بدقة  ،حيث إن صحة نتائج االستبيانات
تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجابتك .مع العلم بأن المعلومات التي سنحصل عليھا
لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط  ،شاكرين لكم حسن تعاونكم .
ولكم فائق االحترام والتقدير.

الباحث  /عمر أبوبكر باحميد
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االستبيان
معلومات عامة -:
يرجى التكرم بوضع إشارة



داخل المربع المناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية :

 (1المؤھل العلمي:
ثانوي

دبلوم

بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير

دكتوراه

أخرى ) حددھا(

..................................................................................................................................

 (2التخصص العلمي:
محاسبة

إدارة أعمال

اقتصاد

علوم مالية ومصرفية

نظم معلومات محاسبية

أخرى ) حددھا(

................................................................................

 (3المسمى الوظيفي :
مدير عام

مدير مالي

رئيس قسم

محاسب

مراجع حسابات ) داخلي  /خارجي (

مدير الموارد البشرية

مدير إنتاج  /تسويق  /مشتر وات

أكاديمي

أخرى ) حددھا(

....................................................................................

 (4عدد سنوات الخبرة:
أقل من  5سنوات .

من  5إلى  10سنوات .

من  11إلى  14ستة .

 15إلى  20سنة .

 20سنة فأكثر .

 (5العمر:
أقل من  30سنة

 30وأقل من  40سنة

 40وأقل من  50سنة

 50سنة فأكثر
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الفرضية األولى :للتضخم أثر سلبي في عرض بنود القوائم المنشورة :
الرقم

موافق
بشدة

اإليضاح

تعد القوائم المالية العادلة في ظل التضخم وسيلة اتصال
1
ناجحة لإلدارة مع األطراف المھتمة بأنشطة المنشأة .
ھناك قصور في مصداقية القوائم المالية عند تجاھل آثار
2
ظاھرة التضخم .
يؤثر التضخم سلبا في بعض القوائم المالية و إيجابا في
3
القوائم األخرى
يعد االرتفاع في المستوى العام لألسعار مشكلة من
4
المشاكل التي تواجه المحاسبين عند إعداد القوائم المالية
عدم إظھار تغير القوة الشرائية للنقود يعد إفصاحا ماليا
5
ناقصا.
يؤدي مفھوم ثبات قيمة العملة دون األخذ في االعتبار
 6آثار تغير األسعار لوحدة القياس  ،إلى التضليل في
عرض القوائم المالية .
إن تجاھل التغيرات في المستوى العام لألسعار يجعل
 7القيم الواردة في القوائم المالية غير قابلة للتجميع
والتلخيص
يمكن توضيح التغير في المستوى العام لألسعار داخل
8
القوائم التي تعدھا المؤسسة .
االعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة التغيرات
 9الكبيرة في األسعار الخاصة بعناصر المركز المالي
يجعل األرقام المحاسبية بعيدة كل البعد عن التعبير عن
القيم الجارية لھذه العناصر .
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

الفرضية الثانية  :إن قصور عرض القوائم المالية وفقا ألساس التكلفة التاريخية في ظل التضخم ال
يتفق مع مفھوم اإلفصاح عن كافة المعلومات التي يتعين إعالم مستخدمي القوائم المالية بھا ،
والتي تساعدھم في اتخاذ قرارات سليمة .
الرقم

موافق
بشده

اإليضاح

مبدأ اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم غير ملزم العمل
1
به إلعداد القوائم المالية .
ال يأخذ مبدأ التكلفة التاريخية االرتفاع في المستوى العام
2
لألسعار بعين االعتبار
تكمن أھمية كفاية اإلفصاح المحاسبي  ،في إشباع حاجات
3
مستخدمي المعلومات المحاسبية .
تطبيق مبدأ اإلفصاح الشامل يساعد المحاسبين في توضيح
4
أسباب التغيرات التي طرأت على بنود القوائم المالية .
يوجد نقص في موثوقية المعلومات المحاسبية والمالية
5
المعدة وفق مبدأ التكلفة التاريخية في ظل وجود التضخم
يساعد اإلفصاح المحاسبي في ظل التضخم في إعداد قوائم
6
مالية أكثر عدالة ومطابقة للواقع .
يصعب تطبيق مبدأ اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية
7
عند وجود تغير في المستوى العام لألسعار .
إعداد القوائم المالية وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية في ظل
 8التضخم  ،يعني تغليب الشكل القانوني عن الواقع
االقتصادي .
عند إعداد القوائم المالية في ظل التضخم  ،ال يتم العمل
9
بمبدأ اإلفصاح الشامل في القوائم المالية.
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موافق

غير
محايد
موافق

غير
موافق
بشدة

الفرضية الثالثة  :التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية عند عرض القوائم المالية في ظل التضخم يؤدي
إلى تقديم قوائم مالية غير عادلة.
الرقم

موافق
بشده

اإليضاح

االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية في ظل وجود توازن
1
في مستويات األسعار يعد أمرا سليما .
االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم يؤدي
2
إلى قياس غير سليم لنتائج الفترة .
للتضخم أثر سلبي على القوائم التي تعد وفقا ومبدأ التكلفة
3
التاريخية .
األرقام المحاسبية الواردة في القوائم المالية المعدة وفق
 4للتكلفة التاريخية في ظل التضخم  ،غالبا ما تكون بعيده
عن قيمھا الجارية الحقيقية .
في ظل التضخم  ،يتزايد اعتماد المستخدمين على القوائم
5
المالية إذا أعدت وفقا ومبدأ التكلفة التاريخية المعدلة .
مبدأ التكلفة التاريخية أكثر موضوعية وأقل عدالة في
6
إعداد القوائم المالية في ظل التضخم .
مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار
ً
واسعا أكثر
 7باستخدام األرقام القياسية الخاصة  ،يلقى قبوال
من التكلفة التاريخية.
إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية في ظل
 8التضخم  ،يجعلھا أقل فائدة بالنسبة للمستخدمين .
األخذ بمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم إلعداد
 9القوائم المالية يعد وسيلة فاعلة خاصة لجلب المستثمرين
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

الفرضية الرابعة  :األخذ بمبدأ )التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار( عند عرض
القوائم المالية في ظل التضخم يساعد على تقديم قوائم مالية أكثر عدالة .
الرقم

موافق
بشده

اإليضاح

1

تعد التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار أفضل
من التكلفة التاريخية إلعداد القوائم المالية في ظل التضخم .

2

مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار أقل
موضوعية وأكثر عدالة في إعداد القوائم المالية .

3

مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار
يتناسب تناسبا طرديا مع تطبيق مبدأ اإلفصاح المحاسبي

4

يمكن أن بساعد مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى
العام لألسعار مستخدمي القوائم المالية من التأكد على مدى
مصداقية القوائم المالية .

5

يمكن استخدام مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام
لألسعار بديال لمبدأ التكلفة التاريخية في ظل التضخم .

6

ھناك صعوبة في تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة
بالمستوى العام لألسعار لما يحويه من تغيرات للمبالغ
الواردة في القوائم المالية .

7

يجب أن تتمتع القوائم المالية بخصائص نوعية مثل القابلية
للفھم  ،والمالئمة  ،والموثوقية  ،والقابلية للمقارنة حتى يتم
عمل المقارنات بقدر كبير من الموضوعية .

8

أخذ التضخم في الحسبان باستخدام أساس التكلفة التاريخية
المعدلة بالمستوى العام لألسعار يؤدي إلى المحافظة على
ً
سليما في المشروع
رأس المال المستثمر

9

القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة
بالمستوى العام لألسعار تعكس الواقع الحقيقي للمنشأة بشكل
أفضل .
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

Abstract
The objective of this study was to attempt to those an appropriate
method to show the impact of price changes on the financial statements
published by some Yemeni firms . accounting information was adjusted
for general price level changes using the whole sale price index produced
by the ministry of finance and National Economy. A Comparison was
made between historical cost accounting information and general pricelevel adjusted data to show the impact of adjustment on the financial
results.
The sample of the study consisted of AL- WADI for Contracting and
Gas Services CO. LTD. The Researcher Depended On The Descriptive
And Historical Methods , And The Case Study Method To Test Study
Hypothesis According To The Data Of The Field Of The Study.
This study concluded that there are substantial differences between
the accountant figures of the financial statements treated from the
inflation effects by using the modified historical cost adjusted unit fixed
cash accountant and numbers of the traditional financial statement
prepared on the historical cost basis to the extent that ,the financial
statement based on financial statement considered as misleading . Thus ,
this show the effect of the inflation on the credibility and suitability of the
financial information published on the financial statements , and the
importance of adjusting the historical financial statements to get rid of
these effects.
The study recommended that the existing financial reporting after
adjusting for inflation into account, the need to amend the historical
financial reports for facilities data according to changes in the general
price level to produce a true and fair information.
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