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الٍ كل من نطق بكلمٌ التوحجد لسانى وصدقوا قلبى َ الٍ كل من صلٍ علٍ 

 وسلم . ىوعلٍ اهل بجتى وصحب ىخجر البريٌ محمد صلٍ هللا علج

ويبقٍ الوطن َ شوداء هم وضحو بأرواحوم َ لنحجا ءالٍ من رخصوا دما

ِا                                                . العراق  واكراما  ...                                                                                  .... اجّ

 الٍ من نقط لً الحروف ....

 الٍ معلمً اِول ومثلً اِعلٍ ... والدي ....

 من خص هللا الجنٌ تحت اقداموا ... والدتً ....الٍ 

 اللذان لم يمولوم القدر مشاركتً فً حجاتً ....

 ل ارواحوم حاضرة فً نفسً ما بقجت حجا ....ظالٍ من ست

 .... اا وم أرحموما وأغفر لوما كما ربجانً صػجرلأمً ... أبً... ال          

 واحتراماا ... تقديراا ريكٌ حجاتً ... زوجتً ... الٍ رفجقٌ دربً وش

 الٍ اِمل المتجدد ... أوِدي ...

 الٍ كل من جمعنً معوم المشوار الدراسً من بدايتى الٍ الجوم .

 الٍ كل من عرفنً وسجعرفنً إن شاء هللا .

 الٍ كل هؤِء وبكل معانً الحب والوفاء أهدي ثمرة جودي .
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 متنانالشكر واال

أحد َ الحمد والثناء والشكر هلل  هظاهرة والباطنٌ َ الحمد هلل الذي ِ يُحمد غجرالحمد هلل علٍ نعمى ال

العلً القدير لتوفجقً إلنجاز هذه الدراسٌ َ والصّة والسّم علٍ سجدنا ونبجنا محمد واهل بجتى الطجبجن 

 الطاهرين وأصحابى ومن سار علٍ منوال شريعتى الٍ يوم الدين  وبعد ..

العرفان بالجمجل يُلزمنً بأن أتقدم بالشكر واِمتنان لكل من قدم لً يد العون إلنجاز إن واجب الوفاء و

هذه الدراسٌ بمساندة معنويٌ او رأي سديد او مساعدة علمجٌ َ جزاهم هللا تعالٍ عنً خجر الجزاء 

 وأمدهم بالعافجٌ ووفقوم فً الدين والدنجا واآلخرة انىُ سمجع ٌ مججب .

 اِستاذ الدكتوراتقدم بجزيل ُشكري وعظجم امتنانً وتقديري إلٍ أستاذي الفاضل يُسعدنً ويشرفنً ان 

لتفضلى باإلشراف علٍ دراستً هذه وللجوود الكبجرة والقجمٌ وتوججواتى  سعود جايد مشكور العامري

 العلمجٌ السديدة التً كان لوا األثر الكبجر فً اعداد الدراسٌ وانجازها بوذا الشكل .

 اقدم شكري لألساتذة الكرام الخبجر اللػوي والخبجر العلمً لتقويموم الدراسٌ ...وبكل اعتزاز 

كما يُسعدنً ويشرفنً أن أسجل شكري الٍ اساتذتً اِفاضل رُجس واعضاء لجنٌ المناقشٌ لتفضلوم 

بقبول مناقشٌ هذه الدراسٌ َ واعبر عن امتنانً وتقديري بآراُوم ومّحظاتوم التً ستعزز هذا الجود 

 تفتح لى الباب الٍ النور .و

تحجات الشكر والعرفان الٍ عمادة كلجٌ اِدارة  ٍومن باب اِمانٌ العلمجٌ واِعتراف بالجمجل أقدم أسم

ٌا  َ واِساتذة اِفاضل فً قسم المحاسبٌ َ الدكتور مججد عبدالحسجن هاتف باألستاذ واِقتصاد متمثل

َ واِستاذ  الدكتور علً عباساِستاذ المساعد َ و ًالدكتور ناظم شعّن التمجماِستاذ المساعد 

َ وجمجع العاملجن فً الكلجٌ لما بذلوه من جود وتعاون كبجرين اسوم فً تخطً مججد عبد زيد  المساعد

 المرحلٌ .

الٍ جمجع العاملجن فً كلجٌ اِدارة واِقتصاد فً جامعٌ المثنً لما قدموه من تعاون  اتقدم بالشكركما 

 لعاملجن فً مكتبٌ الكلجٌ .وِسجما ا

 كما اتقدم بالشكر الخاص الٍ زمّء الدراسٌ اخوتً واخواتً لتعاونوم واخّصوم .

                                                                                                                           واخجرا اتقدم بالشكر لكل من ساعدنً فً انجاز هذا العمل من بعجد او قريب َ وان يوفق هللا الجمجع . 
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 المستخلص

انفشم انًبنٙ فٙ ٔلذ يجكش ٔيسبػذح انششكبد ػهٗ يٕاخٓزّ  كشفٓذف انذساسخ انٗ ر          

ًؼذنخ . أخزد انذساسخ  ثُظش االػزجبس أثش االسرفبع فٙ انًسزٕٖ انؼبو ان انمٕائى انًبنٛخثبسزؼًبل 

ٕة ار رى االػزًبد ػهٗ أسه نألسؼبس ٔاَخفبض انمٕح انششائٛخ نٕحذح انُمذ ػهٗ انجٛبَبد انًحبسجٛخ ،

، انمٕح انششائٛخ انؼبيخ ٔػهٗ أسبط األسؼبس انمٛبسٛخ انؼبيخ ) انشلى انمٛبسٙ ألسؼبس انًسزٓهك ( 

انزؼجٛش انحمٛمٙ ػٍ َزٛدخ أػًبل انششكخ  فٙثبنشكم انز٘ ٚؤدٖ إنٗ صٚبدح فبػهٛخ انمٕائى انًبنٛخ 

نٓب فٙ ارخبر  ؼًهخزسبػذ انفئبد انًسيثغٛخ ٔيشكضْب انًبنٙ ، ٔيٍ ثى رٕفٛش انًؼهٕيبد انًفٛذح 

فٙ انكشف انًجكش ػٍ  ؼًبنٓباسزانمشاساد انًُبسجخ ٔانزٕصم إنٗ َزبئح اكثش دلخ ٔيٕضٕػٛخ ػُذ 

  انفشم انًبنٙ .

فٙ ػُٛخ يٍ انششكبد انصُبػٛخ  انمٕح انششائٛخ انؼبيخسهٕة أنزحمٛك أْذاف انذساسخ رى رطجٛك        

( ثبسزؼًبل األسلبو  3102إنٗ  3102نًبنٛخ نهًذح) يٍ انؼشالٛخ انًذسخخ فٙ سٕق انؼشاق نألٔساق ا

ًَٕرج احبالد انفشم انًبنٙ فٙ انششكبد ػُٛخ انذساسخ يٍ خالل رطجٛك  نهكشف ػٍانمٛبسٛخ انؼبيخ ، 

 (Altman  Z-score  ) ٙأخشد  انخطٕح االٔنٗففٙ  انًؼذنخ ، انمٕائى انًبنٛخػهٗ نهزُجؤ ثبنفشم انًبن

فٙ ثٛبٌ َزٛدخ االػًبل سهٕة انزؼذٚم نزحسٍٛ فبػهٛخ انمٕائى انًبنٛخ انخزبيٛخ اانذساسخ اخزجبس رطجٛك 

دالنخ ٔيصذالٛخ انًؤششاد انًبنٛخ انًسزخذيخ فٙ رطجٛك  ٔيٍ ثى اخش٘ اخزجبس ،ٔانًشكض انًبنٙ 

 .إًَرج انزُجؤ ثبنفشم انًبنٙ 

بد ػهٗ رؼذٚم ثٛبَبرٓب انًحبسجٛخ رٕصهذ انذساسخ انٗ َزٛدخ يفبدْب اٌ ُْبنك إيكبَٛخ نذٖ انششك       

 وان تعدٌل البٌانات المحاسبٌةسهٕة انمٕح انششائٛخ انؼبيخ ) انكهفخ انزبسٚخٛخ انًؼذنخ ( ، اثبسزؼًبل 

هذا األسلوب ٌإدي إلى تحسٌن فاعلٌة القوابم المالٌة فً التعبٌر الحقٌقً عن نتٌجة أعمال ل تبعا

إلى مإشرات مالٌة ذات داللة ومصداقٌة تبٌن الوضع الشركة ومركزها المالً، ومن ثم التوصل 

ػٍ انفشم انًبنٙ سُٕٚب ٔإظٓبس َزٛدخ أػًبنٓب ٔيشكضْب  زُجؤًَٕرج انأرطجٛك ،المالً الفعلً للشركة 

ردُت انٕلٕع فٙ  ٓبانًبنٙ انحمٛمٙ يٍ سُخ ألخشٖ ، كزنك أظٓشد انذساسخ اٌ انششكبد ثئيكبَ

لذ يجكش الٌ انفشم انًبنٙ ًٚش ثًشاحم يزؼذدح َٔبدسا يب ٚصٛت فٙ ٔ نكشف ػُّانفشم انًبنٙ ػُذ ا

 انششكخ ثصٕسح يفبخئخ .

أٔصذ انذساسخ ثضشٔسح انزضاو انششكبد ثبنًؼبٚٛش انًحبسجٛخ انذٔنٛخ ٔانمٕاػذ انًحبسجٛخ        

ٛزٓب فٙ ػُذ إػذاد لٕائًٓب انًبنٛخ فٙ أٔلبد االسرفبع فٙ انًسزٕٖ انؼبو نألسؼبس، ٔرنك ألًْ انًحهٛخ

نمٕائى انًبنٛخ فٙ انزؼشف ػهٗ آثبس ا ؼًهٕثٛبٌ انٕضغ انًبنٙ نهششكبد ثبنشكم انحمٛمٙ، ٔيسبػذح يسز



، ٔضشٔسح رطجٛك احذ انًُبرج  االسرفبع فٙ انًسزٕٖ انؼبو نألسؼبس ػهٗ انجٛبَبد انًبنٛخ نهششكخ

 . َشبطبرٓب انًسزمجهٛخػٍ انفشم انًبنٙ فٙ انششكبد  ٔيؼشفخ حمٛمخ ردبِ  انزُجؤانًسزؼًهخ فٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

ٌعتمد نجاح أو فشل القرارات التً تتخذها الجهات المعنٌة على مدى صحة ودقة المعلومات           

المقدمة إلٌها من قنوات متعددة، وتعد المحاسبة الٌوم من القنوات المهمة فً توفٌر المعلومات 

بغٌة جعل المحاسبة أداة فاعلة فً عملٌة توفٌر المعلومات المحاسبٌة ، و لؤلطراف المستفٌدة منها

،  أن تتكٌف معطٌاتها مع البٌبة االقتصادٌة التً تمارس وظٌفتها فٌهامن لمتخذي القرارات، البد 

ذ أن تحقٌق هذا الهدف ٌجعل المحاسبة إ،  حٌن ٌحصل ظرف اقتصادي معٌن مثل التضخم السٌما

 . لومات الدقٌقة والموضوعٌة التً تعبر عن الحقٌقة االقتصادٌة للقوابم المالٌةنظاماا متكامبلا للمع

الكلفة التارٌخٌة من المبادئ المحاسبٌة األساسٌة المقبولة قبوال عاما فً القٌاس  أٌعد مبد       

المحاسبً، وقد استخدم هذا المبدأ منذ نشوء المحاسبة وتطورها عبر مراحل من الزمن حٌنما كانت 

االقتصادٌة  فالمحاسبة وتطبٌقاتها التً تمارسها الشركات فً العالم مستقرة وغٌر متؤثرة بالظرو

الكلفة التارٌخٌة سرعان ما تعرض لبلنتقاد واحٌانا  أوالبٌبٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة ، غٌر ان مبد

ٌته بشكل تام للرفض من قبل المنظمات المهنٌة المحاسبٌة والمإسسات األكادٌمٌة بسبب عدم صبلح

 للتطبٌق فً ظل الظروف االقتصادٌة التضخمٌة .

اسرفبع ، ٔفٙ ظم الزصبد ٚشكٕ يٍ  إٌ رأدٚخ انٕظٛفخ انًحبسجٛخ ػهٗ أسبط يجذأ انكهفخ انزبسٚخٛخ      

ٔاٌ ْزا انزضهٛم  ، ، رٕاخّ يشكهخ رضهٛم حمٛمخ انؼُبصش انٕاسدح فٙ انمٕائى انًبنٛخػبو فٙ االسؼبس 

انزٙ ٚسججٓب االسرفبع نزّ إال ثبسزخذاو إحذٖ انطشائك انًحبسجٛخ انشبئؼخ فٙ يؼبندخ اٜثبس ال ًٚكٍ إصا

لذلك جاءت الدعوات إلى استبداله بطرٌقة تحافظ على جوهر هذا المبدأ من حٌث ، انؼبو فٙ األسؼبس

 سبلمة وموضوعٌة التطبٌق والقٌاس المحاسبً فً زمن األزمات المالٌة واالقتصادٌة .

ونظرا لمبلزمة ظاهرة التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار وانخفاض القوة الشرابٌة لوحدة النقد        

فً غالبٌة اقتصادٌات دول العالم، إلى درجة أنها أصبحت صفة دابمة ٌعٌشها االقتصاد، وما تحمله 

وأساس الكلفة ثبات وحدة النقد على المحاسبة تعتمد ألن من آثار سلبٌة على البٌانات المحاسبٌة، 

تطلب األمر تعدٌل البٌانات المحاسبٌة التً تتمثل فً ٌالتارٌخٌة فً إعداد القوابم المالٌة ، لذلك 

عناصر كل من كشف الدخل والمٌزانٌة العمومٌة بغٌة رفع اآلثار التضخمٌة الناتجة عن التغٌر فً 

لكً  ،الً الحقٌقً للشركةالمستوى العام لؤلسعار لتصبح معبرة عن نتٌجة األعمال والمركز الم

 تتمكن من خبللها  الشركات من معرفة حقٌقة تجاه نشاطاتها وتصحٌح مسارها باستمرار. 

الدولٌة بضرورة تطبٌق المعاٌٌر وومن هنا ازداد االهتمام من قبل المنظمات المحاسبٌة         

مات المالٌة وتجنب الوقوع المحاسبٌة الدولٌة التً من شؤنها مساعدة الشركات فً مواجهة خطر األز

الفشل المالً فً العملٌة التً تبدأ فٌها الشركة بالسٌر فً طرٌق  إذ ٌتمثل فً الفشل المالً مبكراا.

طوٌل من التعثرات المالٌة قد تنتهً بها إلى اإلعسار ثم اإلفبلس ، األمر الذي ٌتطلب اتباع 



الغرض منها تحذٌر اإلدارة قبل الوقوع فً وقت مبكر،  لكشف عنهتكون كفٌلة باواسالٌب إجراءات 

فٌه التخاذ ما ٌلزم من اإلجراءات التصحٌحٌة التً تحول دون إفبلس الشركة وتصفٌتها . وهنا ٌمكن 

القول ان هنالك تحدٌات ومخاطر ٌتعٌن على الشركات مواجهتها ، تتمثل هذه المخاطر بمخاطر 

المعاٌٌر الدولٌة ، والتً تتجاهل اثر التغٌر فً  الشركات التً ال تطبق السٌماالتعرض للفشل المالً 

 وتعد قوابمها المالٌة على أساس الكلفة التارٌخٌة . لؤلسعار على بٌاناتها المحاسبٌة المستوى العام

 : فصول على اربعة تم تقسٌم الدراسةقد ولتحقٌق اهداف الدراسة 

بلل مبحثٌن، إذ تضمن المبحث خصص الفصل االول لمنهجٌة الدراسة ودراسات سابقة من خ      

األول المنهجٌة التً اعتمدتها الدراسة، فٌما تضمن المبحث الثانً عرض جهود الباحثٌن من خبلل 

 عرض دراسات سابقة ومساهمة الدراسة الحالٌة .

وتضمن الفصل الثانً الجانب النظري واالستعراض المرجعً لتكوٌن تصور علمً حول       

تمثلة بالقوابم المالٌة المعدلة والتنبإ عن الفشل المالً من خبلل مبحثٌن ، متغٌرات الدراسة الم

، واسالٌب المعالجة االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار القوابم المالٌة فً ضلتضمن المبحث االول 

 . الكشف المبكر عن الفشل المالً بؤسلوب التنبإفٌما تناول المبحث الثانً 

ث فقد خصص للجانب التطبٌقً من خبلل مبحثٌن ، خصص المبحث االول اما الفصل الثال       

، فٌما خصص المبحث جراءات تعدٌل القوابم المالٌة فً الشركات عٌنة الدراسة وتحلٌل النتابجإل

للتنبإ عن الفشل المالً فً الشركات عٌنة الدراسة  (  Altman  Z-scoreلتطبٌق انموذج ) الثانً 

 . وتحلٌل النتابج

جاء الفصل الرابع لٌوضح أهم االستنتاجات التً تم التوصل الٌها فً الجانب النظري والجانب ثم 

 . التطبٌقً ، باإلضافة الى التوصٌات الموجهة الى الجهات ذات العبلقة
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 المبحث األول

 منهجٌة الدراسة 

ٌتناول هذا المبحث بٌان الطرٌقة العلمٌة وتحدٌد مسار التطبٌق العملً من خبلل المنهجٌة التً        

تمثل المسار والطرٌقة العلمٌة المنظمة كقاعدة اساسٌة من قواعد البحث العلمً لتحدٌد المشكلة 

 لتحقٌق الهدف االساسً من الدراسة .جاد الحلول المناسبة لمعالجتها واٌ

 مشكلة الدراسة اوالً:

فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة تعد قوابمها المالٌة على  درجةالشركات الم غالبٌةالتزال       

عدم  أزمات اقتصادٌة وحاالت على الرغم من ان االقتصاد العراقً ٌعٌشأساس الكلفة التارٌخٌة 

االرتفاع فً المستوى  فً ظل حالة أدت إلى اتساع نطاق الشركات المهددة بالفشل المالً  االستقرار

 باتت صفة دابمة ٌعٌشها االقتصاد منذ عقود . التً العام لؤلسعار

فً عدم قدرة القوابم المالٌة المعدة على أساس الكلفة للدراسة تكمن المشكلة األساسٌة        

عمال ألعن نتٌجة االحقٌقً التعبٌر  علىً اوقات التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار التارٌخٌة ف

تتسم بالدقة محاسبٌة  لوماتال تقدم مع ،إذ أن القوابم المالٌة للشركات مالًوصافً المركز ال

على المعلومات المحاسبٌة الدقٌقة المطلوبة فً من خبللها ال ٌمكن الحصول والموضوعٌة ومن ثم 

غٌر دقٌقة وال  المعلومات المحاسبٌةتكون نتابج  حٌنماو الكشف المبكر عن الفشل المالً ،إ والتنب

 . فان القرارات المتخذة كذلك تكون غٌر صحٌحة  تتسم بالموضوعٌة

 أهمٌة الدراسة ثانٌاً:

 ) سواء كانوا من داخل توجهاتهمالبٌانات والمعلومات المحاسبٌة على اختبلف  عملوٌعتمد مست    

القوابم المالٌة الختامٌة فً جمٌع ب تتمثل( على المخرجات النهابٌة التً  الشركة او من خارجها

ان تكون تلك القوابم ذات فاعلٌة فً التعبٌر عن نتٌجة تطلب القرارات ذات الصلة بالشركة، وهذا ٌ

 -اعمال الشركة ومركزها المالً . وبذلك تكمن أهمٌة الدراسة فً اآلتً :

 ،اآلثار السلبٌة لحاالت االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعارشركات على مواجهة مساعدة ال -8

تعدٌل ( ذات العبلقة فً  7( والقاعدة المحلٌة )  38وحثها على تطبٌق المعٌار الدولً ) 

فً تحدٌد نتٌجة اعمالها ومركزها المالً بشكل اكثر مردود اٌجابً لما لها من  القوابم المالٌة

 .واقعٌة 



بؤسلوب القوة الشرابٌة العامة ذات المالٌة المشتقة من القوابم المالٌة المعدلة  مإشراتن التكو -2

ٌمكن ان وبالتالً الحتسابها على اساس عناصر محاسبٌة متجانسة القٌمة  مصداقٌةو داللة

 .فً تقٌٌم الوضع المالً للشركة اإلدارٌٌن والمحللٌن المالٌٌن  ٌعتمد علٌها

معبرة عن نتٌجة اإلعمال وصافً المركز المالً  لومات محاسبٌةتوفٌر مع فًتساعد  -2

فً  ةخاص ، لفشل المالًوالكشف المبكر عن ا تنبإلتكون مبلءمة لبالشكل الحقٌقً للشركات 

 .اوقات االرتفاع فً مستوى العام لؤلسعار

 الدراسة اهداف ثالثاً:

 -:ٌؤتً ما تحقٌق تهدف الدراسة إلى 

االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار ومعالجة آثارها السلبٌة على تسلٌط الضوء على ظاهرة  -1

 القوابم المالٌة .

نتٌجة فً تحدٌد المعدلة على اساس القوة الشرابٌة العامة  القوابم المالٌة مدى قدرةبٌان  -3

  االعمال والمركز المالً للشركات بالشكل الحقٌقً .

 فً وقت الكشف عنهت وبٌان أهمٌة لشركافً اتسلٌط الضوء على مفهوم الفشل المالً  -3

فً الشركات  للتنبإ بالفشل المالً  Altman  Z-scoreتطبٌق أنموذج من خبلل مبكر 

 الصناعٌة .

عن الفشل المالً فً  بٌان تؤثٌر القوابم المالٌة المعدلة بالقوة الشرابٌة العامة على التنبإ -3

 . الشركات

 الدراسةفرضٌة  رابعاً:

 -المطروحة تم صٌاغة الفرضٌتٌن اآلتٌتٌن :فً ضوء عرض المشاكل 

 الفرضٌة االولى  -9

H0 :  الى تحسٌن فاعلٌة القوابم القوة الشرابٌة العامة بؤسلوب  القوابم المالٌةال ٌإدي تعدٌل

 المشتقة منها.  المالٌة المعدلة على داللة ومصداقٌة المإشراتالمالٌة الختامٌة 

H1 :  الى تحسٌن فاعلٌة القوابم القوة الشرابٌة العامة لوب بؤس القوابم المالٌةٌإدي تعدٌل

 المشتقة منها.  المالٌة المعدلة على داللة ومصداقٌة المإشراتالمالٌة الختامٌة 

 

 



 الثانٌةالفرضٌة  -7

H0 :  الى تحسٌن فاعلٌة القوابم القوة الشرابٌة العامة بؤسلوب  القوابم المالٌةال ٌإدي تعدٌل

من خبلل تطبٌق  عن الفشل المالً فً الشركات التنبإفً لة المعدالمالٌة الختامٌة 

 .  الفشل المالًعن للتنبإ   Altman  Z-scoreأنموذج 

H1 :  الى تحسٌن فاعلٌة القوابم القوة الشرابٌة العامة بؤسلوب  القوابم المالٌةٌإدي تعدٌل

بلل تطبٌق من خ عن الفشل المالً فً الشركات التنبإفً المعدلة المالٌة الختامٌة 

 . الفشل المالًعن للتنبإ   Altman  Z-scoreأنموذج 

 انموذج الدراسة خامساً :

فً ضوء مشكلة الدراسة ولتحقٌق اهدافها ، تم بناء انموذج فرضً للدراسة لتشخٌص تؤثٌر         

ر االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار على البٌانات المحاسبٌة التارٌخٌة من جهة ، وتشخٌص دو

المعدلة على التنبإ عن الفشل المالً فً الشركات من جهة اخرى ، من خبلل متغٌرٌن  القوابم المالٌة

 هما :

 المتغٌر المستقل : القوابم المالٌة المعدلة بالقوة الشرابٌة العامة. -8

 المتغٌر التابع : التنبإ عن الفشل المالً . -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -: تًالدراسة وفق الشكل اآلانموذج  وٌمكن تلخٌص

 ( 8شكل ) 

 نموذج الفرضً للدراسةاأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: اعداد الباحث

  مجتمع وعٌنة الدراسة :سادساً 

فً سوق العراق لؤلوراق  درجةٌتمثل مجتمع الدراسة فً الشركات الصناعٌة العراقٌة الم     

 فقد اختار الباحث الشركات الصناعٌة اآلتٌة، اما عٌنة الدراسة ( شركة  33المالٌة والبالغ عددها ) 

:- 

 شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف / شركة مساهمة -8

 مختلطة ( -بغداد ) ش . م -الشركة العراقٌة لؤلعمال الهندسٌة  -3

 الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة  -2

 اسلوب القوة الشرائٌة العامة

 ) الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك (

 ارتفاع فً المستوى العام لألسعار

 ) التضخم (

البٌانات المحاسبٌة 

 التارٌخٌة

ٌة  تارٌخالمحاسبٌة البٌانات ال

 معدلةال
 كشف العملٌات الجارٌة

 حقٌقٌةنتٌجة اعمال 

 المٌزانٌة العمومٌة

 مركز مالً حقٌقً

 عن الفشل المالً التنبإ



نتاجٌة الربٌسة  لما لها من دور وقد تم اختٌار شركات القطاع الصناعً باعتبارها الشركات اال    

فً تنشٌط االقتصاد الوطنً ، وتطورها ونجاحها ٌساعد على تحقٌق معدل عال للنمو االقتصادي 

وتوفٌر فرص عمل كثٌرة ، وجاء اختٌار الشركات وعٌنة الدراسة كونها مدرجة فً سوق العراق 

التقارٌر والقوابم المالٌة المنشورة  لؤلوراق المالٌة ، وٌمكن الحصول على بٌاناتها المحاسبٌة ضمن

للسنوات التً تغطٌها الدراسة ، إذ توافرت لدى الباحث رإٌة متكاملة حول العٌنة وقدرتها على 

 تمثٌل المجتمع بالكامل .

  حدود الدراسة سابعاً:

 تتمثل حدود الدراسة باالتً :

القطاع الصناعً المدرجة  تتمثل الحدود المكانٌة للدراسة ببعض شركات -: الحدود المكانٌة -8

 -والمتمثلة بالشركات اآلتٌة :فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة 

 / شركة مساهمة  شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف -أ 

 مختلطة ( -) ش . م بغداد -الشركة العراقٌة لؤلعمال الهندسٌة -ب 

 الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة -ج 

للفترة  تطبٌق الدراسة على القوابم المالٌة للشركات عٌنة الدراسة  تم -: نٌةاالحدود الزم -3

 . 3684الى  3682من المالٌة 

 والتنبإالمعدلة ،  القوابم المالٌةبمتغٌرات الدراسة )  الحدود البحثٌةتتمثل  -: الحدود البحثٌة -2

 . لفشل المالً فً الشركات (عن ا

 اسلوب ومنهج الدراسة  ثامناً :

  استعان الباحث باالتً :للدراسة  جانب التطبٌقً تغطٌة الجانب النظري وال من اجل      

  اوال: الجانب النظري

تم االعتماد على االسلوب الوصفً لوضع االطار المفاهٌمً لمتغٌرات الدراسة من خبلل   

استخدام المصادر العربٌة واالجنبٌة المتاحة من الكتب والرسابل واالطارٌح باإلضافة الى 

لمقاالت االجنبٌة المنشورة فً المواقع االلكترونٌة التً ترتبط بموضوع الدراسة ، بهدف ا

 اغناء الجوانب النظرٌة للدراسة قدر االمكان .

 

 



  ثانٌا: الجانب التطبٌقً

وتعدٌلها  من خبلل  القوابم المالٌةالتجرٌبً إلعداد  تطبٌقًتم االعتماد على االسلوب ال 

 -االدوات اآلتٌة :

( فً 3684 - 3683لشركات عٌنة الدراسة وللمدة من )عن اتقارٌر السنوٌة المنشورة ال -8

 . ةدلٌل سوق العراق لؤلوراق المالٌة / السوق النظامٌ

التقارٌر السنوٌة الخاصة باألرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلك والمنشورة عن وزارة التخطٌط  -3

 ( . 3685 -3683سٌة وللمدة من ) قسم االرقام القٌا  –الجهاز المركزي لئلحصاء  -

استخدام اسلوب القوة الشرابٌة العامة ) الكلفة التارٌخٌة المعدلة ( فً تعدٌل القوابم المالٌة  -2

 من الكلفة التارٌخٌة الى الكلفة التارٌخٌة المعدلة .

القوابم لفشل المالً باالعتماد على عن ا للتنبإ Altman ( Z-score) انموذج  استعمال -3

 -اآلتٌة: المعدلة للشركات عٌنة الدراسة وحسب الصٌغة الرٌاضٌة ٌةالمال

Z =  61683 X1 + 61683X2 +61622X3 + 61665X4 + 6168X 5    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثانً 

  دراسات سابقة

ثار سلبٌة على فاعلٌة القوابم آظاهرة االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار وما لها من  دتع       

هم المواضٌع التً لقٌت أمالٌة فً التعبٌر عن نتٌجة االعمال والمركز المالً للشركات ، من ال

اهتماما واسعا لدى الكثٌر من الباحثٌن ،  باإلضافة الى  االزمات المالٌة التً تتعرض لها الشركات 

فً لدراسات الكثٌر من االبحاث وا الك، والتنبإ بها فً وقت مبكر وكٌفٌة الكشف عنها ، فكانت هن

. ورغم اختبلف هذه الدراسات فٌما بٌنها من حٌث المنهجٌة المتبعة ، واالسلوب هذٌن المجالٌن 

نحو اهداف  جةمتو، او متغٌرات الدراسة ، او الحدود الزمانٌة والمكانٌة اال انها كانت  عملالمست

 متقاربة .

المعدلة والكشف عن الفشل المالً  ٌةالقوابم المالمن أثر  مجال كل  ونظرا لندرة البحث فً        

سابقة باللغتٌن العربٌة واالجنبٌة التً تناولت الدراسات المن  بعضمجتمعٌن حاول الباحث جمع 

موضوع تعدٌل القوابم المالٌة وكذلك التنبإ بالفشل المالً مجتمعة او كبل على حده لبلستفادة منها فً 

 .التطبٌقٌة والتحلٌلٌة والجوانب النظرٌة ، 

 -: على ما ٌؤتًومن اجل االلمام بموضوع الدراسة قام الباحث بتقسٌم المبحث 

فً اوقات االرتفاع فً المستوى العام  القوابم المالٌةدراسات سابقة عربٌة وأجنبٌة تناولت تعدٌل  -8

 لؤلسعار .

 لشركات.افً التنبإ والكشف المبكر عن الفشل المالً ذات صلة بدراسات سابقة عربٌة وأجنبٌة  -3

 .منها تحلٌل ومناقشة دراسات سابقة وموقع الدراسة الحالٌة  -2

 دراسات  سابقة ذات صلة بتعدٌل البٌانات المالٌة  اوال :

 دراسات عربٌة :  -1

  ( :9:9: ) محمد ,  دراسة 

 عنوان الدراسة :  " التغٌر فً المستوى العام لألسعار واثره على الكشوفات المالٌة "

  على الكشوفات  األثار السلبٌة للتغٌر فً المستوى العام لؤلسعارالى بٌان هدفت الدراسة

المالٌة ، واعتماد االسالٌب المحاسبٌة لمعالجة تلك االثار وتحدٌد نتٌجة االعمال والمركز 



على القوابم المالٌة للمنشاة العامة  اجرٌت الحقٌقً من خبلل دراسة تطبٌقٌةالمالً بالشكل 

  ( . 8876الى  8868فً الناصرٌة للفترة المالٌة ) من لصناعة االلمنٌوم 

 ان ظاهرة التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار ) التضخم ( من  الدراسة هإلٌ اهم ما توصلت

وان القوابم ، الظواهر االقتصادٌة التً تعانً منها معظم اقتصادٌات العالم ومنها العراق 

فً ظل تلك الظروف ال تعبر عن نتٌجة النشاط  على اساس الكلفة التارٌخٌة المالٌة المعدة

اهم االسالٌب المتبعة فً قٌاس هذه الظاهرة هً االرقام القٌاسٌة والمركز المالً للمنشؤة و

كذلك بٌنت الدراسة ان اهم ما ٌمٌز االسلوب المتبع لتعدٌل البٌانات المحاسبٌة ) , االسعار 

 . ٌن العناصر النقدٌة والعناصر غٌر النقدٌةمحاسبة المستوى العام لؤلسعار ( هو التمٌٌز ب

 هو خلق وعً محاسبً لمشكلة التغٌر فً المستوى العام  به الدراسة اهم ما اوصت

لما لهذه الظاهرة من اثار سلبٌة  فً مختلف القطاعات  لؤلسعار لجمٌع الكوادر المحاسبٌة

والتعرف على الوسابل  التقلٌدٌة ، القوابم المالٌةعلى البٌانات المحاسبٌة عند اعداد 

كذلك اوصت الدراسة بإعداد مبلحظات اضافٌة او  واالسالٌب التً تحد من تلك االثار ،

بتغٌرات االسعار كمرحلة اولى ،  تفسٌرٌة عن العناصر المحاسبٌة التً تتؤثر بشكل كبٌر

فات ثم االنتقال الى مرحلة التعدٌل الشامل على شكل كشوفات مالٌة معدلة ترفق مع الكشو

 التقلٌدٌة .

  , ( 7117دراسة : ) الجبوري 

 للمنشآت "اآلثار التضخمٌة وانعكاساتها على البٌانات المالٌة  "عنوان الدراسة :  

التضخم وانعكاسها على البٌانات المالٌة  آثارٌتمثل نطاق هذه الدراسة فً بٌان          

سة الجاهزة / الموصل للمدة من للمنشآت وذلك بالتطبٌق على الشركة العامة لصناعة االلب

 . 3666ولغاٌة   8877

 الى تسلٌط الضوء على بٌان أهمٌة اثر التضخم على القوابم المالٌة  هدفت الدراسة

التً تشملها تلك القوابم  حاسبٌةللمنشآت ، وذلك من خبلل القٌام بتعدٌل البٌانات الم

سً ألسعار المستهلك ( وحسب مإشر األرقام القٌاسٌة ) الرقم القٌا عمالالمالٌة باست

طرٌقة القوة الشرابٌة العامة ) محاسبة التضخم ( والعمل على معالجة هذه البٌانات 

المالٌة لكً ٌمكن االعتماد علٌها فً عملٌة اتخاذ القرارات من قبل متخذي القرارات فً 

 ظل ظروف ٌسودها التضخم . 

 ستوى العام لؤلسعار )التضخم( ٌعد ان االرتفاع فً الم هوالدراسة  هإلٌ اهم ما توصلت

التحدي الكبٌر لمصداقٌة البٌانات المحاسبٌة فً التعبٌر عن حقٌقة الوضع المالً ونتٌجة 



النشاط وٌكون انعكاسها سلبٌا على دقة هذه البٌانات وقدرتها على التعبٌر بوضوح تام 

بٌن مفاهٌم  اا افقتو لكان هناالدراسة المنشآت وواقعها المالً ، كما اثبتت  انشطةعن 

 . عمالمحاسبة التضخم والعدٌد من المفاهٌم المحاسبٌة الشابعة االست

 هو أهمٌة تعمٌق الوعً باآلثار السلبٌة المترتبة على البٌانات  به الدراسة اهم ما اوصت

البٌانات خدمً ومستمن جراء استمرار ظاهرة التضخم ، وعلى المحاسبٌن  حاسبٌةالم

ع ظاهرة التضخم على انها مشكلة محاسبٌة هامة تإثر على نتابج المحاسبٌة التعامل م

 . العمل المحاسبً

  , (  7117دراسة : ) وادي 

عنوان الدراسة : " اثر التضخم على اإلفصاح المحاسبً للقوائم المالٌة فً الوحدات 

 االقتصادٌة الفلسطٌنٌة"

صناعٌة المساهمة العامة المدرجة فً تناولت هذه الدراسة تحلٌل القوابم المالٌة للشركات ال     

 .(  3663 الى 3666من  ) سوق فلسطٌن للمدة

 تعدها التً المالٌة القوابم على التضخم آثار مبلبمة إلظهار طرٌقة اختٌار إلى الدراسة هدفت 

 هذه علٌها تشتمل التً المحاسبٌة األرقام وذلك بتعدٌل فلسطٌن ، فً االقتصادٌة الوحدات

 بالمستوى المخرجات تعدٌل ثم ومن الخاص لؤلسعار، المستوى فً للتغٌرات طبقاا  القوابم

 انموذج  وهو للتطبٌق المقترح نموذجألواختبار ا فلسطٌن ، فً المستهلكٌن ألسعار العام

 التارٌخٌة الكلفة أساس على البٌانات المعدة بٌن المقارنة ثم ومن المعدلة ، االستبدالٌة كلفةال

 مخرجات على المترتبة اآلثار المعدلة لمعرفة االستبدالٌة الكلفة أساس على المعدة والبٌانات

 نموذجألا اختبار تم وقد . فً الحسبان األسعار فً التغٌرات آثار أخذ عند المالٌة القوابم

  .فلسطٌن فً الصناعٌة الشركات إحدى على المقترح

 على المحاسبً القٌاس نتابج بٌن جوهرٌة هو أن هنالك فروقاا  الدراسة إلٌه اهم ما توصلت 

 مما التارٌخٌة الكلفة ألساس طبقاا  المحاسبة ظل فً النتابج تلك وبٌن المقترح نموذجألا أساس

 مضللة بصورة المالٌة القوابم مخرجات إظهار إلى ٌإدي الكلفة التارٌخٌة أساس إتباع أن ٌعنً

 للواقع .  مطابقة وغٌر

 ى تطوٌر بعض المبادئ والفروض والمفاهٌم هو العمل عل به الدراسة اهم ما اوصت

المحاسبٌة المتبعة فً القٌاس المحاسبً لتتبلءم مع التغٌرات فً االسعار ، وتقدٌم قوابم مالٌة 

فً صورة قوابم مستقلة ، وان ٌتضمن تقرٌر مدقق  شركاتمعدلة ضمن التقرٌر السنوي لل

 الحسابات رأٌه فً القوابم المالٌة المعدلة .



 ( : 7117القرٌشً ,  دراسة  ) 

عنوان الدراسة : " دور القوائم المالٌة المعدلة فً ظل اقتصاد جامح التضخم وفقا للمعاٌٌر 

 ) دراسة تحلٌلٌة للقوابم المالٌة للشركة العربٌة لبلستثمارات الصناعٌة ( المحاسبٌة المعتمدة "

فً لبلستثمارات الصناعٌة  جرٌت هذه الدراسة على القوابم المالٌة للشركة العربٌةأ          

 .(  3662الى  8868العراق للفترة الممتدة ) من 

 دراسة الحلول التطبٌقٌة فً إعداد وعرض القوائم المالٌة وبٌان الى  هدفت هذه الدراسة

أثر التعدٌالت علٌها وعلى مدى تحسٌن مستوى أتخاذ القرار خالل فترة التضخم الجامح 

المعتمدة , وقدمت الدراسة دلٌال عملٌا حول الطرٌقة التً المعاٌٌر المحاسبٌة  عمالباست

فٌها القوائم المالٌة المعدلة التخاذ قرارات مختلفة تساعد فً تحسٌن المركز  عملتست

 المالً ونتٌجة النشاط . 

 هو البحث عن أسالٌب محاسبٌة جدٌدة , بحٌث تجعل  الدراسة هالي اهم ما توصلت

اقع االقتصادي المعاصر وما ٌنطوي علٌه من بٌئة تضخمٌة القوائم المالٌة متفقة مع الو

, وٌشتمل ذلك على القوائم المالٌة المؤقتة التً تعد احد المصادر المهمة لتقدٌم 

المعلومات الن إعداد هذه القوائم فً ظل ارتفاع األسعار وفق الكلفة التارٌخٌة ٌؤدي إلى 

ركز المالً للمدة التً تعد عنها هذه عرض بٌانات مالٌة ال تعبر عن نتٌجة النشاط والم

وأن معالجة التضخم فً جوهرها تعدٌل للقوائم المالٌة طبقا لمبدأ الكلفة التقارٌر, 

ألسالٌب البدٌلة ألسلوب الكلفة االتارٌخٌة , اضافة الى ذلك اعتبرت الدراسة ان 

نوعٌة من وتعزٌز خصائصها ال المحاسبٌة التارٌخٌة تؤدي إلى زٌادة كفاءة المعلومات

تخاذ القرارات إخالل ما توفره القوائم المالٌة من أرقام ٌمكن أن ٌعول علٌها ألغراض 

 بالدقة والموضوعٌة .تصافها االقتصادٌة إل

 هو إعداد تقارٌر مكملة للتقارٌر المالٌة األساسٌة على األقل به الدراسة  اهم ما اوصت

أساس القوة الشرائٌة العامة  عمالباستمعدلة بالتغٌرات فً المستوى العام لألسعار وذلك 

. 

 دراسات أجنبٌة -2

 ( : دراسةAL Harbi, et.al. , 2012   ) 

 The impact of inflation on financial accounting its" عنوان الدراسة :

relation with Arab spring " and 



 "اثر التضخم على المحاسبة المالٌة وعالقته ببلدان الربٌع العربً" 

فً بعض البلدان العربٌة المتمثلة بمصر والٌمن تناولت هذه الدراسة تحلٌل اثر التضخم      

 .(  3688ولغاٌة  3668من  ) وتونس وسورٌة والبحرٌن للمدة

 الى دراسة كٌف ٌإثر التضخم على القوابم المالٌة والقرارات ،  هذه الدراسة هدفت

سٌطرة على التضخم وتحدٌد العبلقة بٌن وتحدٌد السٌاسات التً ٌمكن اتباعها للتغلب وال

التضخم والربٌع العربً ، باإلضافة الى التعرف على اثر التضخم فً مصداقٌة ونزاهة 

القوابم المالٌة ، وما هً الصعوبات االكثر اهمٌة التً تواجهها االدارة من جراء تجاهل 

 تؤثٌر التضخم فً البنود المالٌة .

 تقٌٌم لبعض االسالٌب والحلول المقترحة لمعالجة اثر  هو اهم ما توصلت الٌه الدراسة

التضخم على البٌانات المالٌة واعتبرت ان ارتفاع معدالت التضخم تسببت فً التدهور 

االقتصادي وارتفاع االسعار مما انعكس على الوضع السٌاسً فً الدول العربٌة محل 

 الدراسة .

 ور الغامض الذي تلعبه الشركات هو ضرورة الكشف عن الد به الدراسة اهم ما اوصت

التجارٌة فً زٌادة معدالت التضخم ، وتوفٌر وسابل تمكن الباحثٌن من اكتشاف 

ق التً تساعد فً الحد من الزٌادة المستمرة فً معدالت التضخم فً بلدان الربٌع ابالطر

 العربً .

 

 

 

 

 

 ( : دراسةEdmonton Alberta, 2012  ) 

 Exploring the Effects of Inflation on Financialعنوان الدراسة : "

Statements through Ratio Analysis"   

 "اكتشاف اثار التضخم على القوائم المالٌة من خالل تحلٌل النسب"

 الى تسوٌة آثار التضخم سواء كانت معدالت التضخم مرتفعة او  هدفت هذه الدراسة

م المالٌة حتى وان كانت معدالت الن تسوٌات التضخم تغٌر االرقام فً القواب ةمنخفض

( إلعادة صٌاغة القوابم المالٌة ، وتم  38التضخم منخفضة ، وتطبٌق المعٌار الدولً ) 



ٌ  انموذج  وضع عدل حسب معدالت التضخم فً حاالت خاص لمعالجة اثار التضخم 

 االرتفاع واالنخفاض . 

 وهو  حاسبٌةلبٌانات المخطرة على ا اا هو ان للتضخم آثار الدراسة هالٌ اهم ما توصلت

عامل خارجً ال ٌمكن السٌطرة علٌه من قبل الشركات ، وان عملٌة تعدٌل البٌانات 

فً اوقات التضخم ٌجب ان تكون مستمرة وان تطبق باستمرار حتى المحاسبٌة 

 ( .38بمعدالت تضخم اقل من ما هو مطلوب من قبل المعٌار الدولً )

 ( 38الدولً رقم ) ٌارلشركات الى تطبٌق المعهو دعوه ا به الدراسة اهم ما اوصت

الى الدراسة وعدم التركٌز على المعاٌٌر المحلٌة فقط فً معالجة التضخم كما دعت 

للقوابم المالٌة باآلثار السلبٌة للتضخم والقٌمة الزمنٌة للنقود  خدمةتثقٌف االطراف المست

ل المستثمرٌن بؤرباح ، وضرورة االفصاح عن الربح المتحقق بشكل حقٌقً وعدم تضلٌ

 مرتفعة وهمٌة . 

  ( : دراسةChinwuba & Ohonba , 2012 )  

 عنوان الدراسة :

   " Price level changes and financial accounting measurement Empirical 

evidences from Nigeria"                       

 االدلة التجرٌبٌة من نٌجٌرٌا " " تغٌرات مستوى االسعار والقٌاس المحاسبً المالً "

 .تناولت هذه الدراسة تؤثٌر التغٌرات فً مستوى االسعار على أرقام المحاسبة المالٌة 

 الى اعتماد البٌانات التارٌخٌة المعدلة حسب التضخم الى جنب البٌانات   الدراسة هدفت

من  من عشر   التارٌخٌة لتعزٌز قٌمة واهمٌة المعلومات المحاسبٌة ، أذ تم أخذ عٌنة

 ( . 3686 – 3668الشركات العاملة فً نٌجٌرٌا للمدة من ) 

 ٌهو ان البٌانات المحاسبٌة المعدلة تعطً قدرة تفسٌرٌة اعلى  الدراسة هاهم ما توصلت ال

للقوابم المالٌة وتوفٌر فهم افضل واكثر واقعٌة عن الوضع المالً للشركات ، وان البٌانات 

وقات التضخم لٌست ذات قٌمة فً اتخاذ القرارات ذات الصلة من المحاسبٌة التارٌخٌة فً ا

المعلومات المحاسبٌة لذلك ٌجب اعادة التؤكٌد على البٌانات المحاسبٌة  خدمًقبل مختلف مست

 وتعدٌلها لتعكس الحقابق االقتصادٌة السابدة فً الشركات .

  ارٌخٌة المعدلة التً عرض  المعلومات المحاسبٌة الت ضرورةهو اهم ما اوصت به الدراسة

كشفت عن تؤثٌر التغٌرات فً مستوى االسعار جنبا الى جنب مع المعلومات المحاسبٌة 

الوكاالت والتارٌخٌة ، باإلضافة الى ذلك دعت الدراسة مجلس التقارٌر المالٌة النٌجٌرٌة 



ر التنظٌمٌة االخرى كمسالة ضرورٌة االخذ فً نظر االعتبار التغٌرات فً مستوى االسعا

  عند اعداد التقارٌر المالٌة  لتعزٌز أهمٌة وقٌمة المعلومات المحاسبٌة .

 لشركاتفً االفشل المالً والكشف عن التنبإ فً دراسات سابقة ذات صلة  ثانٌا :
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  , ( 7119دراسة : ) جبل واخرون 

 كات"عنوان الدراسة :" دور المعرفة المحاسبٌة فً التنبإ بالفشل المالً للشر

تناولت هذه الدراسة تطبٌق نماذج التنبإ بالفشل المالً على شركات الغزل والنسٌج فً مدٌنة       

مة ءنموذج االكثر مبلألمة هذه النماذج لواقع هذه الشركات واستخبلص اءمبلحلب ومعرفة مدى 

 Kida ) انموذج  لعمافً التحلٌل المالً بهدف التنبإ بالفشل المالً قبل وقوعه ، وتم است عمالهالست

كلفة التارٌخٌة المعدلة دٌل القوابم المالٌة على اساس الللتنبإ بالفشل المالً ، أذ قامت الدراسة بتع( 

مة على البٌانات الفعلٌة والبٌانات المعدلة للشركات المعنٌة ومطابقة ءنموذج االكثر مبلألوتطبٌق ا

 النتابج .

 ة المعدة على اساس االرتفاع فً المستوى ان المعلومات المحاسبٌ ثم اثبتت الدراسة

مة للتنبإ بالفشل المالً للشركات خبلل فترات التضخم من ءالعام لؤلسعار اكثر مبل

للتنبإ بالفشل المالً على البٌانات الفعلٌة (  Kida ) انموذج  خبلل مقارنة تطبٌق

 والبٌانات المعدلة .

  ًاهم ما اوصت به الدراسة هو اآلت:- 

اد على المعلومات المحاسبٌة المعدة على اساس الكلفة التارٌخٌة فً اوقات عدم االعتم - أ

االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار فً التنبإ بالفشل المالً للشركات ألنها قد تكون مضللة 

 وال ٌمكن االعتماد علٌها .

ام لؤلسعار، أذ اعداد قوابم مالٌة ملحقة بالقوابم المالٌة الفعلٌة تكون معدلة وفق المستوى الع - ب

مة عن الوضع ءلمعدلة فً توفٌر المعلومات المبلاثبتت الدراسة تفوق الكلفة التارٌخٌة ا

 المالً للشركات وكان دورها فعاال فً التنبإ بالفشل المالً .

  ً( 7194, دراسة : ) الكعبً والركاب 

اجرٌت عراق " عنوان الدراسة " التنبإ بالفشل للشركات باستخدام التحلٌل المالً فً ال

هذه الدراسة على عٌنة من شركات القطاع الصناعً تتؤلف من ست شركات صناعٌة 

 عراقٌة ، قامت هذه الدراسة على تطبٌق اسالٌب التحلٌل المالً وبالخصوص استعمال

 ( للتنبإ بفشل الشركات عٌنة الدراسة. ( Altman and Mccovgh انموذج 



 لشركات والتنبإ بالفشل المالً قبل وقوعه من الى تقٌٌم اداء ا هدفت هذه الدراسة

خبلل وضع مجموعة متكاملة من النسب المالٌة التً تمثل ادوات للكشف المبكر 

عن الفشل المالً مما ٌتٌح للشركات امكانٌة اتخاذ القرارات الصاببة فً وقت مبكر 

 لمعالجة وتبلفً الفشل المالً .

  مال انموذج  )من خبلل استعاهم ما توصلت الٌه الدراسةAltman and 

Mccovgh   )متعثرة مالٌا واقتصادٌا وفً  عٌنة الدراسة هو ان معظم الشركات

، وقد ٌعود السبب الى نتٌجة وجود طاقة عاطلة اثرت سلبا طرٌقها نحو االفبلس 

على اداء الشركات ، وان عملٌة تقوٌم االداء تعد من العملٌات األساسٌة للتعرف 

الشركات فً تحقٌق اهدافها وتقٌٌم كفاءة وفاعلٌة ادابها عن طرٌق  على قدرة وقابلٌة

 تحدٌد نسبة النمو وتضرر ادابها من سنة الى اخرى. 

  ان للتحلٌل المالً اهمٌة كبٌر فً مجال التنبإ بفشل  اهم ما اوصت به الدراسة

ال الشركات لذلك طالبت الدراسة االهتمام بعقد دورات تدرٌبٌة مستمرة فً هذا المج

، فضبل عن دعوة الجامعات العراقٌة المختصة بالمحاسبة والتدقٌق الى زٌادة 

 االهتمام بموضوع التحلٌل المالً والتركٌز على الجانب التطبٌقً للموضوع .

 

 

 

 

 

  , ( 7193دراسة : ) بزام 

 عنوان الدراسة :  "استخدام المإشرات المالٌة للتنبإ بالتعثر المالً"

بوالٌة من الشركات الصغٌرة والمتوسطة  36دراسة على عٌنة مكونة من اجرٌت هذه ال      

مختلفة االنشطة وجمٌعها تابعة للقطاع الخاص من خبلل دراسة قوابمها المالٌة لسنة ورقلة ، 

3683 . 

 للتوصل إلى أفضل مجموعة ممكنة من المإشرات المالٌة التً ٌمكن   هدفت هذه الدراسة

لشركات الصغٌرة والمتوسطة من أجل التعرف على وضعٌة تلك للتنبإ بتعثر ا عمالهااست

الشركات واتخاذ اإلجراءات المناسبة ، كذلك محاولة الربط بٌن ظاهرة التعثر المالً 

 األسلوب اإلحصابً الذي ٌعتمد على التحلٌل التمٌٌزي . عمالباست والمإشرات المالٌة ،



 ها القدرة على التنبإ وهً كل من نسبة إلى اختٌار اربعة مإشرات مالٌة ل توصلت الدراسة

االصول الجارٌة الى اجمالً االصول ، نسبة االصول غٌر الجارٌة الى اجمالً االصول ، 

 . المبٌعاتالى  الربح الصافًالى المبٌعات الصافٌة واخٌرا نسبة  لتشغٌلنسبة ربح ا

 ًاهم ما اوصت به الدراسة هو اآلت :- 

والمإشرات ضحة ومحددة لئلفصاح المبكر عن البٌانات ضرورة اتباع سٌاسة محاسبٌة وا - أ

 .نموذج المقترحألالمالٌة ، من اجل توفر تلك البٌانات والمإشرات لتطبٌق ا

االعتماد على النماذج الكمٌة المطورة والعمل على تطوٌر التحلٌل المالً لمساعدة الشركات  - ب

 على معرفة الوضع الحالً والتنبإ بالمستقبل .

 ( 7196ماري , دراسة : ) ع 

عنوان الدراسة : "دور تقٌٌم االداء المالً فً التنبإ بالفشل المالً للشركات " دراسة حالة 

 . 7197 -:711من عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق الكوٌت لألوراق المالٌة للفترة 

 علمٌة تسمح بالكشف المبكر عن المخاطر طرابق  الى اٌجاد هدفت هذه الدراسة

ان تواجهها الشركات واٌجاد اختبار عن مدى قدرة التقٌٌم المالً التً ٌمكن 

 النسب المالٌة فً التنبإ بالفشل المالً للشركات . عمالباست

( 85استعانت الدراسة بعٌنة مكونة من ) دراسةولغرض الوصول الى هدف ال      

ة ( شركة ناجحة تنشط فً سوق الكوٌت لؤلوراق المالٌة للفتر85شركة فاشلة و)

التحلٌل التمٌٌزي وخمس طرابق  عمال( وباست 3683 الى 3668 المالٌة )من

 نسبة مالٌة تم احتسابها انطبلقا من القوابم المالٌة للشركات . ةعشر

 هو قدرة النسب المالٌة على التمٌٌز بٌن الشركات  اهم ما توصلت الٌه الدارسة

، أذ استطاعت هذه الدراسة للتنبإ  انموذج  الناجحة والفاشلة ، وقدرتها على بناء

 من تحدٌد النسب االكثر قدرة فً تحدٌد الفشل والتنبإ به من قبل الشركات .

 هو محاولة ادراج تقرٌر دوري تقوم به الشركات  اهم ما اوصت به الدراسة

ٌختص بتقٌٌم االداء السنوي لها مما ٌجعل منها مرجعا التخاذ القرارات ، كما 

التنبإ  ترونٌة تتضمن النسب المالٌة التً لها قدرة علىدعت الى تطوٌر برامج الك

بالفشل المالً من اجل تزوٌد الشركات بالمعلومات البلزمة لمعالجة االزمات قبل 

 حدوثها .
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 ( : دراسةMo Vaziri , et.al., 2012 ) 

 عنوان الدراسة :

"Comparative predictability of failure of financial institutions using           

multiple models " 

 "التنبإ بالفشل المالً للمإسسات المالٌة باستخدام نماذج متعددة"

 الى معرفة االسباب  التً ادت الى حدوث الفشل المالً  فً  الدراسة ههدفت هذ

، المإسسات المالٌة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة المتمثلة بالتغٌٌرات فً السوق 

الدراسة ة . وكانت عٌن والسٌاسة ، واالقتصاد ، والنفوذ السٌاسً التً أدت إلى اإلفبلس

باالعتماد على البٌانات الختامٌة االمرٌكٌة من شركات الوالٌات المتحدة  ةمجموع

نموذج ؤمجموعة من نماذج التنبإ بالفشل المالً ك عمال( باست 3686 -3668للسنوات )

اللوغارٌتم  انموذج  باإلضافة الى تطبٌق ( تاندرو وبورزس) نموذج أو ( التمان) 

 وتحلٌل التماٌز.

 الختامٌة لسنوات  البٌاناتتطبٌق نماذج التنبإ بالفشل على  من خبلل توصلت الدراسة

هذه النماذج تساعد ادارة المإسسات المالٌة على التنبإ بمخاطر  عمالالى ان است الدراسة

ل أخذ التدابٌر البلزمة للحٌلولة دون وقوع االفبلس الفشل المالً قبل وقوعه من أج

 المالً.

 هو على وكاالت التنظٌم والمإسسات المالٌة تحلٌل العوامل  اهم ما اوصت به الدراسة

واالسباب التً تإدي الى الفشل المالً بصورة اكثر تعمقا من اجل اتخاذ اجراءات 

 ع افبلس محتمل .واحترازٌة لمنع وق

 ( : دراسةAltman , et.al.,  2014  ) 

 عنوان الدراسة :

"Distressed Firm and Bankruptcy prediction in an international  

context: a review and empirical analysis of Altman’s Z-Score Model" 

"الشركات المتعثرة والتنبإ باإلفالس فً ظل السٌاق الدولً , دراسة  تحلٌلٌة وتجرٌبٌة 

 التمان" انموذج  لعماباست

 ألتمان  انموذج  مراجعة ما كتب حول فعالٌة وأهمٌة الى هدفت هذه الدراسة

للتنبإ باإلفبلس عالمٌا وتطبٌقاتها فً العلوم المالٌة والمجاالت ذات الصلة ، 



( ورقة علمٌة نشرت فً الفترة من عام 23تحلٌل ) إلىوٌستند هذا االستعراض 

عٌنة دولٌة واسعة  عمالوالمحاسبٌة ، وتم است فً أهم المجبلت المالٌة 3666

 انموذج  ( شركة من الشركات االوربٌة وغٌر االوربٌة لتقٌٌم تطبٌق23من )

 التمان فً التنبإ بالفشل المالً بالشركات .

 التمان جٌد فً عملٌة التنبإ المالً فً  انموذج  أن اهم ما توصلت الٌه الدراسة

%( وقد ٌصل فً بعض البلدان الى 64صل الى )العدٌد من البلدان بنسبة دقة ت

فً بعض البلدان  عمل%( بشكل استثنابً فً حٌن انه قد ٌكون غٌر مست86)

 . لهالمنافسة االخرى نتٌجة لتفوق النماذج 

 التمان فً الكشف عن  انموذج  عمالهو ضرورة است اهم ما اوصت به الدراسة

بٌة لسهولة التطبٌق والتفسٌر الفشل المالً فً البلدان االوربٌة وغٌر االور

 بالمقارنة مع النماذج االخرى .

 

  ( : دراسة Sulub , 2014)  

 عنوان الدراسة :

"Testing the predictive power of altman revised- Z model: The 

case of 10 Multinational Companies"   

ً حالة من عشر شركات ( المنقحة : ف Zنموذج التمان ) أل"اختبار القوة التنبئٌة 

 متعددة الجنسٌات "

 نموذج التمان المنقحة فً ألالى تحقٌق واختبار القوة التنببٌة  هدفت هذه الدراسة

( شركات متعددة 86حالة الشركات المتعددة الجنسٌة ، أذ تم اخذ عٌنة من )

( شركات ناجحة لمدة عامٌن ، 4( شركات فاشلة و)4الجنسٌة تضمنت )

بٌانات  عماللى هدف الدراسة تم اتباع المنهج الكمً باستولغرض الوصول ا

 التقارٌر المالٌة للشركات عٌنة الدراسة .

 التمان ٌمتلك دقة عالٌة  للتنبإ  انموذج  هو ان اهم ما توصلت الٌه هذه الدراسة

 عمالوصلت نسبة التنبإ  باست أذبالفشل المالً للشركات متعددة الجنسٌات 

%( للشركات 44النسبة للشركات الفاشلة ونسبة تنبإ )%( ب66نموذج الى )األ

 غٌر الفاشلة .



 الباحثٌن الى تعمٌم العٌنة وتوسٌعها على  ةهو دعو اهم ما اوصت به الدراسة

مة  ءومبلعدد اكبر من الشركات المتعددة الجنسٌة لتوفٌر الدقة فً البٌانات  

فً الدراسة  عملةلمستنموذج فً اكتشاف الفشل المالً ، أذ لم تكن العٌنة األا

 ذات كفاٌة  ألجراء التعمٌم على الشركات متعددة الجنسٌات .

 سابقة وموقع الدراسة الحالٌةالدراسات بعض التحلٌل ومناقشة  ثالثا :

 سابقةالدراسات بعص الأوجه أتفاق الدراسة الحالٌة مع   -9

تتفق مع الدراسة الحالٌة انها  ٌلحظسابقة الدراسات بعض الفً ضوء العرض السابق لنتابج      

 AL Harbi, et.al.   Edmonton، الجبوري، وادي، القرٌشً) محمد ، وكانت دراسة كل من 

Alberta )  هً االقرب للدراسة الحالٌة فً ما ٌخص تعدٌل البٌانات المحاسبٌة وبٌان اثر

من تضلٌل  هتج عنظاهرة االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار على اعداد القوابم المالٌة وما ٌن

فً قٌاس النتٌجة وتحدٌد المركز المالً للشركات التً تعد قوابمها المالٌة على اساس الكلفة 

على البٌانات المحاسبٌة ، وان معظم  تغٌرات االسعارالتارٌخٌة دون االخذ فً نظر االعتبار اثر 

خم بغض النظر عن على تعدٌل البٌانات المحاسبٌة فً اوقات التض تفقتالسابقة ادراسات ال

االسلوب المتبع فً التعدٌل ، وان المعلومات المحاسبٌة الناتجة بعد اجراء عملٌة التعدٌل هً 

 التخاذ القرارات الحاسمة . مبلبمةهمٌة وأالمعلومات االكثر 

تطرقت الى ظاهرة االرتفاع أعبله سابقة الدراسات الغلب أوكما فً الدراسة الحالٌة فان        

وى العام لؤلسعار متناولة التعرٌف بمفهومها واسبابها وطرق عبلجها واثرها على فً المست

واسالٌب تعدٌل البٌانات المحاسبٌة كؤسلوب الكلفة طرابق  عناصر القوابم المالٌة ، باإلضافة الى

دراسات الالتارٌخٌة المعدلة واسلوب الكلفة االستبدالٌة والكلفة االستبدالٌة المعدلة وركزت بعض 

لجنة معاٌٌر (   IASC) ( الصادر عن  38على اهمٌة االلتزام بالمعٌار الدولً ) لسابقة ا

 .   بخصوص التقرٌر المالً فً االقتصادٌات ذات التضخم المرتفع المحاسبة الدولٌة

جبل واخرون ،  ) فً الشركات فكانت دراسة كل من كتشافهاواما فً ما ٌخص الفشل المالً 

، هً االقرب للدراسة الحالٌة من خبلل دراستها (   ,.Mo Vaziri , et.alبزام ، عماري ، 

 عماللحالة الفشل المالً فً الشركات ومحاولتها إلٌجاد الطرق العلمٌة الكتشافه وعبلجه ، واست

أذ تناولت موضوع الفشل المالً ( جبل واخرون ) دراسة  السٌمانماذج التنبإ بالفشل المالً ، و

ت البٌانات المحاسبٌة المعدلة فً تطبٌق نماذج التنبإ بالفشل المالً ثم فً الشركات واستعمل

المستوى العام لؤلسعار اكثر  أن المعلومات المحاسبٌة المعدة على اساس االرتفاع فًاثبتت 

 . مة للتنبإ بالفشل المالً للشركات خبلل فترات التضخمءمبل



دور تعدٌل البٌانات المحاسبٌة فً زٌادة وبذلك تكون جمٌع الدراسات السابقة اعبله قد ناقشت 

درجة الثقة فً القوابم المالٌة فً اوقات التضخم ، ودور نماذج الكشف والتنبإ بالفشل المالً فً 

التمٌٌز بٌن الشركات الناجحة والفاشلة ، أي أن كل ما تم مناقشته فً الدراسات اعبله ٌتفق 

 واهداف الدراسة الحالٌة . 

 سابقةالدراسات بعض اللحالٌة عن ما ٌمٌز الدراسة ا -7

من خبلل الربط سابقة الدراسات بعض العن  تمٌزالدراسة الحالٌة نمطا تطبٌقٌا ٌ تقدم      

بٌن عدم االخذ بنظر االعتبار االثار السلبٌة لتغٌرات االسعار وانخفاض القوة الشرابٌة للنقد 

الدراسة بنظر االعتبار اثر  وتعرض الشركات لمخاطر الوقوع فً الفشل المالً ، إذ اخذت

القوة  االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار على القوابم المالٌة من خبلل تعدٌلها بؤسلوب

المالٌة على بٌان  قوابمفً تحسٌن قدرة الالمعدلة دور البٌانات  ثم بٌنتالشرابٌة العامة ، 

توصل الى مإشرات مالٌة واثر ذلك فً ال،  نتٌجة االعمال والمركز المالً بالشكل الحقٌقً

بداللة ومصداقٌة مقبولة تحققت من خبلل تجانس عناصر القوابم المالٌة المكونة لتلك 

تطبٌق انموذج فً  هااستعمالالمإشرات بعد تعدٌلها بالقوة الشرابٌة العامة ، ومن ثم 

(Altman ( Z-score ضع الكشف المبكر عن الولبٌان تؤثٌرها فً لتنبإ عن الفشل المالً ل

المالً للشركات وتحدٌد أي من الشركات المدروسة معرضة لخطر الوقوع فً الفشل المالً 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 م انثانٍـانفص

 

فاعهُح انقىائى املانُح املعذنح تانقىج انشرائُح 
 انعايح يف انتنثؤ عن انفشم املايل

 

 

 

انعاو االرتفاع يف املستىي  انقىائى املانُح يف ضم -:املثحث االول 
 واسانُة املعاجلح نألسعار

 انكشف املثكر عن انفشم املايل تأسهىب انتنثؤ -املثحث انثانٍ :

 

 

 

 



 

 

 املثحث االول

 

االرتفاع يف املستىي انعاو  انقىائى املانُح يف ضم
 واسانُة املعاجلح نألسعار

 

  

  
ا
 االقتصادٌ: انتضخى  اوال

 
ا
 ملانُح واحملاسثُحيف انىظُفح ااالقتصادٌ : يشاكم انتضخى ثانُا

 
ا
 تغرياخ االسعار )انتضخى( ذيشاكم انقُاس احملاسثٍ عن:  ثانثا

 
ا
 ُحاملان قىائى:  اثر تغرياخ االسعار عهً ان راتعا

 
ا
  انقىائى املانُحتعذَم واهذاف  ًُح: اه خايسا

 : 
ا
 انقىائى املانُحادواخ تعذَم سادسا

 : 
ا
 انقىائى املانُحق تعذَم ائطر ساتعا

 : ا
ا
 سانُة تعذَم انقىائى املانُحثاينا



 االولالمبحث 

 القوائم المالٌة فً ضل

 واسالٌب المعالجة االرتفاع فً المستوى العام لألسعار

 

باعتبارها ظاهرة االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار) التضخم (  ناولهذا المبحث ت ٌتضمن         

مشاكل القٌاس المحاسبً التعرف على و، الظاهرة ذات االثر السلبً على المعلومات المحاسبٌة 

مبٌنا أهم الطرابق ، والمإشرات المالٌة المشتقة منها  المالٌة قوابمالمصاحبة لها واثرها على ال

 .واالسالٌب المتبعة فً تعدٌل القوابم المالٌة من الكلفة التارٌخٌة الى الكلفة التارٌخٌة المعدلة 

  nflationEconomic i االقتصادي: التضخم  اوالً 

مصطلح التضخم لوصف عدد من الحاالت المختلفة ولكنه بالشكل العام ٌعبر عن  عملٌست       

التغٌر فً الحجم والخروج عن المؤلوف فعندما ٌكون سعر سلعة ما قد تضخم فانه ٌعنً ان سعرها 

فً وقد تدل كلمة التضخم على معانً ومفاهٌم عدة منها  التضخم  خرج عن وضعه الطبٌعً ،

ارتفاع غٌر عادي فً االسعار، والتضخم فً الدخل فً حالة ارتفاع  هنالكاالسعار عندما ٌكون 

الدخول النقدٌة لئلفراد بشكل غٌر متوقع ، او التضخم فً التكالٌف مثل ارتفاع ألسعار عوامل 

 (. 333: 3663لً ، الحٌااالنتاج ) 

 ( علااى انااه "ظاارف   True Inflation( التضااخم الحقٌقااً )Keynes كٌنااز )  كمااا عاارف

ال تإدي فٌه زٌادة اضافٌة فً الطلب الكلً الاى زٌاادة اخارى فاً النااتج" ، بمعناى ان أي زٌاادة فاً 

لة مروناة العارض مقابال آالطلب الكلً تعبار عان نفساها بالكامال فاً صاورة زٌاادة االساعار ماع ضا

 ( .  2: 3663الزٌادة الحاصلة ) الجبوري ،

بناء  همن عرف التضخم باتجاهات مختلفة منهم من عرف الكتاب والباحثٌن عدٌد منال هنالك       

على مظاهره واسبابه ، وٌمكن ان ٌكون السبب عابدا  همعلى مسبباته ومنهم بناء على اسبابه وبعض

 Goulbornالى التطورات العدٌدة التً مر بها التضخم بمرور الزمن ، فمن حٌث مسبباته عرفه 

  ( . 86: 3683من السلع ) مشكور ورشم ، قلٌبلا  اا لنقود ٌطارد عددبؤنه قدر كبٌر من ا

( بان التضاخم هاو وساٌلة او اداة لمعالجاة وضاع معاٌن  Emile Jamesوٌرى امٌل جمٌز ) 

تتصاف باالساتمرار  ةنتٌجة لفابض الطلاب ، ولهاذا فاان التضاخم لاٌس ساوى مجارد "حركاة صاعودٌ



درة العارض" . ولكان االتجااه الساابد حالٌاا باٌن معظام الذاتً الناتج عان فاابض الطلاب الزاباد عان قا

االقتصااادٌن للنظاار الااى التضااخم علااى انااه االرتفاااع فااً المسااتوى العااام لؤلسااعار وان هااذا االرتفاااع 

(  87: 3683بؤنه حركة االرتفاع فً االسعار) مشكور ورشم ، Flamanقال إذ  مستمر وملموس ،

. 

قابلاه انخفااض فاً قٌماة ٌن التضخم هو ارتفاع فً االسعار من خبلل التعارٌف السابقة ٌتضح ا     

والذي ٌنشؤ  ،النقود ) القوة الشرابٌة للنقود ( نتٌجة لزٌادة حجم السٌولة النقدٌة المطروحة فً السوق 

 نتٌجة لفابض الطلب وندرة العرض ، أو نتٌجة لئلصدار النقدي بشكل مفرط، أو للسببٌن معا.

 -التضخم االقتصادي من خبلل ذكره للخصابص اآلتٌة: ( 383: 3686) العامري، وقد وصف  

 . ٌتصف التضخم االقتصادي بصفة الحركة التصاعدٌة -8

 . ٌتؤثر التضخم االقتصادي بالعوامل االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة -3

 . ٌإدي التضخم االقتصادي الى انخفاض القوة الشرابٌة للنقود -2

 . لؤلسعار عاما وفعلٌاٌكون االرتفاع فً المستوى العام  -3

ٌتؤثر بالدوافع الداخلٌة والخارجٌة التً تإدي الى اختبلل توازن اركان الهٌكل االقتصادي  -4

 . والنقدي للبلد

 االقتصادي انواع التضخم -9

 -:االقتصادي ة من التضخم انواع ربٌس ةثثبل هنالك

 ,Croushorerصف )ٌإذ  هو التضخم الناتج من ارتفاع تكالٌف االنتاج ،تضخم التكالٌف :  -أ 

لتفسٌر ظاهرة التضخم بؤن زٌادة التضخم الناجم عن ارتفاع تكالٌف  الكلفة أنموذج(   1998

االنتاج هً مستمدة من االجور االعلى التً تدفع الى العمال المهرة والنادرة ، بحٌث تنعكس 

 .(  Mario, 2009: 5زٌادة تكالٌف العمالة على ارتفاع اسعار السلع والخدمات ) 

ٌستند هذا النوع من التضخم على نظرٌة توازن السوق من خبلل تفاعبلت  تضخم الطلب : -ب 

عدم توازن السوق نتٌجة انخفاض فً العرض  ة، وٌبرز التضخم فً حالالعرض والطلب 

من السلع والخدمات عن الطلب الكلً على تلك السلع والخدمات ، مما ٌإدي الى االرتفاع 

 العام لؤلسعار.

غالبا ما ٌوجد هذا النوع من التضخم فً الببلد النامٌة نتٌجة العتمادها لمستورد : التضخم ا -ج 

، التً عاصرت موجات تضخمٌة ، فهً  على السلع والخدمات الواردة من البلدان الصناعٌة



لهذا  ةوالمنشبوتكون العوامل الخارجٌة هً المتحكمة  تصدر التضخم الى البلدان النامٌة ،

 ( . 383: 3686, التضخم ) العامري

 فً الوظٌفة المالٌة والمحاسبٌة االقتصادي : مشاكل التضخم ثانٌاً    

ق المستخدمة فً الوظٌفة ابالى حدوث مشاكل فً االجراءات والطر االقتصادي ٌإدي التضخم        

 -المحاسبٌة وعلى القرارات التً تتخذها الوظٌفة المالٌة ومن هذه المشاكل :

: نتٌجة الرتفاع االسعار وانخفاض القوة الشرابٌة للنقد تقوم بعض  ائدةارتفاع اسعار الف .8

الشركات فً أعادة النظر فً آلٌة تحدٌد سعر الفابدة لتؤخذ فً نظر االعتبار معدل 

التضخم من فترة الى أخرى ، لتشجٌع المقرضٌن والدابنٌن على تقدٌم امولهم بدون ان 

لفابدة بإضافة عبلوة التضخم الى العابد على تلحق بهم خسارة ، وبذلك ترتفع اسعار ا

 (. 36: 3665، اموال المقرضٌن ) وادي

 السٌما: تإدي التقلبات السعرٌة وصعوبات التنبإ والتخطٌط للمصروفات واالٌرادات  .3

االرتفاع فً مستواها العام الى عدم القدرة على التنبإ بشكل موضوعً وصحٌح 

مما ٌإثر سلبا على الموازنات  ، لمستقبلٌةلئلٌرادات المتوقعة او المصروفات ا

 التخطٌطٌة والمٌزانٌات التقدٌرٌة التً تعد من االدوات الرقابٌة فً الشركات .

: ٌعتمد اتخاذ القرارات المالٌة على المعلومات التً صعوبة اتخاذ القرارات المالٌة  .2

تعبر عن حقٌقتها  تفصح عنها القوابم المالٌة ، فإذا كانت القوابم المالٌة مضللة وال

االقتصادٌة بسبب التضخم فمن المإكد مواجهة صعوبات فً عملٌة اتخاذ القرارات فً 

 (. 384: 3686أي نشاط من انشطة الشركة ) العامري ،

: ٌتطلب اقتناء الشركات لؤلصول الثابتة  توفٌر زٌادة الطلب على رإوس االموال  .3

لى ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة فؤن موارد مالٌة كبٌرة ، ولما كان التضخم ٌإدي ا

جودات الثابتة ) مشكور وحاجة الشركات تزداد الى الموارد المالٌة من اجل اقتناء الم

 (. 382: 3683ورشم ،

: فً اوقات االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار ٌستفٌد المدٌن  تؤثر المدٌن والدائن .4

قٌة للدٌن بٌن تارٌخ الدٌن وتارٌخ سداده وٌتضرر الدابن ، نظرا الختبلف القٌمة الحقٌ

 متؤثرة بتغٌرات االسعار والتً تنخفض مع ارتفاع االسعار.

 تغٌرات االسعار )التضخم( دمشاكل القٌاس المحاسبً عن:  ثالثاً   

المالٌة ) كشف  قوابمٌسبب االرتفاع العام لؤلسعار وانخفاض قٌمة النقد مشاكل عدٌد فً ال       

 ال تعبرمضللة و قوابمالمركز المالً ( والعناصر المكونة لها ، االمر الذي ٌجعل هذه ال الدخل وقابمة



القٌاس المحاسبً على  أنموذجٌستند إذ  ،بالشكل الحقٌقً ومركزها المالً  الشركةعن نتٌجة اعمال 

 ( والتً تعتبر االساس الذي ( GAAPمجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها 

قٌاس الدخل المحاسبً وتحدٌد المركز المالً للشركات ، وتتمثل هذه الفروض فً ثبات علٌه  ٌقوم

، والذي ٌقتضً ان تعد التقارٌر  هالتارٌخٌة الذي ٌشتق من الكلفةالقوة الشرابٌة لوحدة النقد ومبدأ 

على وحدة  أتً تطروالقوابم المالٌة على وحدة قٌاس ثابتة ، وهذا ٌعنً عدم االعتراف بالتغٌرات ال

 أالقٌاس او انها غٌر ذات اهمٌة وال تإثر على صحة القٌاس المحاسبً ، وٌشتق من هذا الفرض مبد

التارٌخٌة الذي ٌتطلب تسجٌل جمٌع معامبلت الوحدة المحاسبٌة بالقٌمة التارٌخٌة الفعلٌة فً  الكلفة

 (. 4: 3682تارٌخ اتمام العملٌة ) نور الدٌن ،

اهمٌة للتغٌرات فً وحدة القٌاس الذي ٌسببه التغٌرات فً  ًن المحاسبة التقلٌدٌة لم تعطفاوبذلك       

التارٌخٌة تنشؤ مشاكل واخطاء فً القٌاس المحاسبً  الكلفةالمستوى العام لؤلسعار، وبتطبٌق مبدأ 

بل عن ، فض بالشكل الحقٌقً للشركةقوابم مالٌة ال تعكس نتابج االعمال والمركز المالً  هٌنتج عن

على مدى  همما ٌنعكس أثرعدم سبلمة وفاعلٌة النسب المالٌة المشتقة من القوابم المالٌة لتلك القوابم ، 

 . ذات الصلةمة المعلومات المحاسبٌة لمستخدمٌها فً اتخاذ قراراتهم ءمبل

وال وقبل الخوض فً كٌفٌة المعالجات المحاسبٌة لمشكلة التغٌرات فً االسعار ٌجب التعرف ا      

 قوابمالمتضمنة فً الالمحاسبٌة مة ومصداقٌة البٌانات والمعلومات ءمبلعلى آثار هذه الظاهرة على 

 المالٌة والتً تعبر عن نتابج القٌاس المحاسبً التقلٌدي .

 ٌةالمال قوائمالاثر تغٌرات االسعار على  :  رابعاً 

لقوابم فً افً العناصر الواردة ٌسبب التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار مشاكل عدٌدة         

تإدي الى تضلٌل نتٌجة االعمال والمركز المالٌة الختامٌة ) كشف الدخل وقابمة المركز المالً ( 

المالً للشركات وٌنتج عنها مإشرات مالٌة غٌر مناسبة من جراء عدم تجانس وحدة القٌاس 

( نقبل   Onaolapo & Odetayo,2012: 184)إذ ٌذكرالنقدٌة التً قٌمة بها تلك العناصر، 

( ان القوابم المالٌة تعد اهم مصدر للمعلومات الممكن للشركة Klimek & Jarmin 2004عن)

الحصول علٌها ، إذ ٌعتبر ان الغرض الربٌس من القوابم المالٌة هو تقدٌم معلومات بشؤن 

ان تواكب  الوضع المالً والنتابج التشغٌلٌة للشركة لذلك ٌجب على الممارسات المحاسبٌة

التغٌرات والتطورات االقتصادٌة والتكنلوجٌة السرٌعة الن لها تؤثٌراا دابماا ومستمراا على اهمٌة 

 وقٌمة البٌانات المحاسبٌة الداخلة فً اعداد القوابم المالٌة .

( ان الكلفة التارٌخٌة ال تعكس على  Chinwuda & Ohonba ,2012 : 73بٌن )  كما        

المالً الحالً او االداء االخٌر للشركة ، ألنها تحدث فً توارٌخ مختلفة تختلف الدوام الوضع 

عمال فٌها القوة الشرابٌة لوحدة النقد ، مما ٌإدي الى اخطاء فً عملٌة القٌاس من جراء است



غٌر مناسبة التخاذ القرارات ذات  القوابم المالٌةوحدات قٌاس غٌر متجانسة ، وبالتالً تكون 

زٌادة اهمٌة وقٌمة المعلومات المحاسبٌة فً فترات ولالمعلومات المحاسبٌة ،  دمًمستخالصلة ب

 لتعكس الحقابق االقتصادٌة السابدة فً الشركة . القوابم المالٌةالتضخم العام ٌجب تعدٌل 

وابم الجهات المهنٌة المختصة بوضع المعاٌٌر المحاسبٌة التً تدعوا الى تعدٌل الق لذلك قامت        

كلفة التارٌخٌة خبلل الفترات التً ٌسودها عدم االستقرار فً مستوى الٌة المعدة وفق مبدأ الالم

 22البٌان رقم  8868( عام  FASBصدر عن المجلس االمرٌكً لمعاٌٌر المحاسبة ) إذ  االسعار ،

المعٌار ( وٌتطلب هذا Aydin , et.al.,2012: 45بعنوان "أعداد التقارٌر المالٌة وتقلبات االسعار" )

سنوات  من بلٌون دوالر ان تقوم لمدة خمسانه على الشركات االمرٌكٌة التً مجموع اصولها اكثر 

الجارٌة الثابتة للقوة الشرابٌة ،  الكلفةالتارٌخٌة الثابتة للقوة الشرابٌة و الكلفةباإلفصاح عن كل من 

(  265: 3663فردرٌك واخرون،التارٌخٌة )  الكلفةعن افصاح  ولٌس بدٌبلا  اا اضافٌ اا وتكون افصاح

. 

( "التقرٌر المالً فً  38المعٌار ) (  IASB)  مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولًصدر عن  كذلك     

االقتصادٌات ذات التضخم المرتفع " والذي طالب المنشآت التً تعد قوابمها المالٌة بعملة مرتفعة 

جارٌة ، إن تعدل قوابمها باستخدام وحدة قٌاس ال الكلفةالتارٌخٌة أو  الكلفةالتضخم سواء على اساس 

( . باإلضافة الى ما أقره مجلس المعاٌٌر  Edmonton ,2012:154 جارٌة فً تارٌخ القوابم ) 

( بشؤن  7القاعدة المحاسبٌة )  38/2/8886المحاسبٌة والرقابٌة فً العراق بجلسته المنعقدة فً 

 ( . 263: 3682مشكور، المعلومات التً تعكس آثار التغٌر باألسعار)
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تؤثٌر واضح على نتٌجة اعمال الشركة فً اوقات االرتفاع العام لؤلسعار ٌظهر بشكل  هنالك      

جلً من خبلل عدم تمثٌل الربح المحاسبً للفترة المالٌة للربح الحقٌقً ، فقد ٌكون الربح المحاسبً 

ٌكون له تؤثٌر سلبً على حفظ الطاقة االنتاجٌة خاصة عندما تقوم الشركة و ، او كلٌاا  جزبٌاا  اا وهمٌ

من راس المال )  اا منها مدفوع ءبتوزٌع حصص ربحٌة للمساهمٌن على اساس ربح وهمً ٌكون جز

 (. 87: 3665العامري ، 

تحت  اصبح القٌاس المحاسبً التقلٌدي المستخدم فً تحدٌد نتٌجة االعمال الشركات الواقعة      

قٌاس العناصر عدم تماثل الوحدات النقدٌة التً تتم فٌها بسبب  تؤثٌر تغٌرات االسعار غٌر كاف  ،

التً تدخل فً تحدٌد الربح او الخسارة فً كشف الدخل ألنها قد تكون مبنٌة على اسعار تارٌخٌة 



اإلٌرادات الن ، مقابلة االٌرادات بالمصروفات ٌإدي الى قٌاس االرباح بشكل غٌر سلٌم متعددة ، ف

عنها بوحدات النقد الحالٌة السابدة خبلل الدورة المحاسبٌة ، بٌنما ٌتم اا تظهر فً القوابم المالٌة معبر

وتكلفة المبٌعات التً تظهر  ندثار السنوي للموجودات الثابتةمقابلتها ببعض المصروفات مثل اال

ٌة والفترة التً سبقتها ، لذلك ٌتم اللجوء الى لشرابٌة بٌن الفترة الحالابوحدات نقدٌة تختلف فً قوتها 

تعدٌل كل من مصروفات واٌرادات الشركة لقٌاس القٌمة الحقٌقٌة لصافً الربح والتغٌر الحقٌقً الذي 

 (. 836: 3665) وادي ،  هطرأ علٌ

ات موجودلذلك تعتبر القوابم المالٌة مضللة خبلل فترات تغٌرات االسعار، فالقٌمة االصلٌة لل      

المسجلة وقت اقتنابها نادرا ما تعكس قٌمتها الجارٌة فً فترات التضخم ، فتثبٌت تلك القٌمة 

قٌمة االندثار السنوي لتلك الموجودات وبالتالً المنخفضة فً القوابم المالٌة ٌإدي الى انخفاض 

لى زٌادة قٌمة المصارٌف ومن ثم زٌادة الدخل ، وهذه الزٌادة فً تقٌٌم االرباح تإدي اانخفاض 

الضرابب التً تحسب على نسبة االرباح المتحققة ، ومطالبة حملة االسهم بؤرباح اكبر والعاملٌن 

 (. 384 -383: 3663بؤجور اعلى ) فردرٌك واخرون ، 
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او ما ٌسمى بالمحاسبة التارٌخٌة )  التارٌخٌة الكلفةمبدأ على تعتمد المحاسبة التقلٌدٌة       

Historical accounting ، ًالموجودات  ٌتم قٌاس وتقٌٌمإذ  ( فً تقٌٌم عناصر المركز المال

، وفً ظل االرتفاع المستمر فً االسعار  باألسعار االصلٌة وقت اقتنابها كاألصول الثابتة والمخزون

تباعد زمنً  هنالكعندما ٌكون  السٌماحاضرة ، وال الكلفةاالصلٌة لتلك العناصر عن  الكلفةتختلف 

بٌن تارٌخ االقتناء وتارٌخ القٌاس ، مما ٌإدي الى تضمٌن قابمة المركز المالً بؤرقام تارٌخٌة ال 

لتلك العناصر فً  الشركةتعبر عن القٌمة الحقٌقٌة لهذه العناصر فً وقت اعدادها ، كذلك عند حٌازة 

ها ارباح او خسارة ال تإخذ فً االعتبار عند قٌاس قٌمتها ) بدوي فترات تغٌر االسعار ٌترتب علٌ

،3663 :358 . ) 

 -وٌمكن توضٌح اثر تغٌرات االسعار على عناصر قابمة المركز المالً باآلتً :

 ندثارها الثابتة وا الموجودات -9-7

ن قٌمتها الحقٌقٌة لفترة من الزمن ع الشركةالتً تقتنٌها  للموجوداتتبتعد القٌمة المحاسبٌة       

نتٌجة لمرور فترة طوٌلة على اقتنابها واستخدامها فً النشاطات االنتاجٌة ، باإلضافة الى التغٌرات 

فؤن الموجودات  فً البٌبة االقتصادٌة واالرتفاع فً االسعار ، وبسبب تغٌر االسعار عن وقت اقتناء



القٌمة التارٌخٌة والقٌمة الحالٌة ،  فرق بٌن هنالكالقٌمة الحالٌة الحقٌقٌة تكون مضللة وٌصبح 

 . ستبدالالتارٌخٌة ٌإدي الى تخفٌض قٌمته وظهوره بؤقل من كلفة اال الكلفةب الموجودواحتساب 

الثابتة فهو ٌتؤثر بارتفاع االسعار ألنه احتسب على اساس الموجودات  ندثارباكذلك فٌما ٌتعلق        

 الكلفةبناء على  ندثارفضة بمقدار الفرق بٌن قسط االالقٌمة التارٌخٌة لؤلصل واصبحت قٌمته مخ

المعدلة ، وهذا االنخفاض سٌإدي الى زٌادة الربح التشغٌلً  الكلفةبناء على  ندثارالتارٌخٌة وقسط اال

من عناصر المصروفات التشغٌلٌة وبالتالً ٌإدي الى زٌادة معدل العابد  اا ٌمثل عنصر ندثار، الن اال

كما ٌبلحظ ان المبالغ المستقطعة من اٌرادات الفترة المالٌة التً تخصص على حقوق الملكٌة ، 

الثابتة عندما ٌراد استبدالها بسبب ارتفاع االسعار، وهذا الموجودات  ال تغطً عملٌة تجدٌد ندثارلبل

 (. 336-335: 3686،العامري) ٌقود الشركة الى الخسابر الن الطاقة االنتاجٌة ستنخفض 

الزٌادة فً المإشرات ذات  الى ندثارع االسعار ٌجب ان تستند عملٌة احتساب االوعندما ترتف     

على تكلفة اقتناء االصل  ندثارالصلة ) قٌمة الموجودات المعدلة ( ، وخبلف ذلك فؤن احتساب اال

سٌجعل من الصعب استبدالها وٌنتج عن ذلك  الموجودات  االستبدالٌة لهذه الكلفةبغض النظر عن 

 ,Bessong &Charles) مبالغ زابدة من االرباح والضراببلغ فٌها مما ٌإدي الى دفع ارباح مبا

2012 :132 ) .    

 المخزون -7-7

ٌمتاز المخزون بالتجدٌد والحركة المستمرة على العكس من باقً الموجودات الثابتة ، وان عدم       

التارٌخٌة والقٌمة الحالٌة  الكلفةبٌن بقاء المخزون فترة طوٌلة داخل الشركة ال تسمح باتساع الفارق 

ارتفاع اعتٌادي فً االسعار، ولكنه ٌتؤثر فً حالة حدوث قفزات سرٌعة فً  هنالكعندما ٌكون 

الكلفة التارٌخٌة ، مما ٌجعل اساس تقٌٌم المخزون ب الكلفةاالسعار تبتعد فٌها القٌمة السوقٌة عن 

د المخزون ومن ثم ٌشكل خطر خسارة مادٌة مهمة ، من تجدٌ شركةغٌر مبلبم وال ٌمكن الالتارٌخٌة 

 ( . 848: 3683لذلك ٌجب تعدٌل اجمالً القٌمة النقدٌة للمخزون لتبلفً الخسارة ) مشكور ورشم ،

لشركة التً تقوم بتسعٌر المخزون على اساس طرٌقة الوارد اخٌرا صادر لذلك ٌبلحظ ان ا       

الن  ( FIFOالتً تستخدم طرٌقة الوارد اوال صادر اخٌرا) ( تتؤثر بدرجة اقل من الشركةLIFOاوال )

الطرٌقة االخٌرة تإدي الى تحمٌل االٌرادات باألسعار القدٌمة عند احتساب كلفة البضاعة المباعة 

) فهً تهدف الى تحفٌض كلفة البضاعة المباعة مما ٌنتج عنه ارباح رقمٌة غٌر حقٌقٌة ) وهمٌة ( 

فهً تإدي الى زٌادة تكلفة االنتاج نتٌجة الى تسعٌر  (LIFO)طرٌقة ، اما (  338: 3663حمادة ،



المخزون المستخدم بؤحدث االسعار مما ٌإدي الى انخفاض االرباح وظهور المخزون فً المٌزانٌة 

العمومٌة بؤقدم االسعار ، وهذا ٌعنً ان جمٌع طرق تقٌم المخزون غٌر صالحة لمعالجة اثار التضخم 

تطلب االمر تطبٌق احد االسالٌب المحاسبٌة كؤسلوب لكلفة التارٌخٌة المعدلة او على المخزون لذلك ٌ

 ( . 37: 3665اسلوب الكلفة الجارٌة ) القرٌشً ، 
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النقدٌة التً تندرج ضمن الموجودات المتداولة  الموجودات تتكون العناصر النقدٌة من          

النقدٌة التً تندرج ضمن المطلوبات  مطلوباتوال، قروض الممنوحةن واوراق القبض والكالمدٌنٌ

ن حٌازتها فً إالنقدٌة ف للموجوداتوالقروض المستلمة واوراق الدفع . فبالنسبة  ٌنالمتداولة كالدابن

النقدٌة التً تمثل  مطلوباتخسابر فً القوة الشرابٌة ، اما العلٌه  وقت االرتفاع العام لؤلسعار ٌترتب

ت مقاسة بوحدة نقدٌة تقل قوتها الشرابٌة عن وحدة النقد فً الوقت الذي نشؤت فٌه ٌترتب التزاما

 (. 268: 3663علٌها مكاسب فً القوة الشرابٌة ) شحاتة  وبدوي ،

 حقوق الملكٌة  -3-7

تتمثل حقوق الملكٌة فً راس المال المدفوع من قبل المساهمٌن واالحتٌاطٌات التً تعتبر      

حافظة على راس المال واالرباح المحتجزة ، وجمٌع هذه المكونات تتؤثر بتغٌرات تسوٌات للم

االسعار ،فهً تبتعد عن قٌمتها التارٌخٌة فً حاالت التضخم وانخفاض القوة الشرابٌة لوحدة النقد 

 وبالتالً ال تعبر عن حقوق المساهمٌن فً الشركة بصورة عادلة.

االرباح الشركات االرتفاع العام لؤلسعار عندما تعتبر بعض  ٌتؤثر راس المال فً اوقاتإذ         

الربح  بتوزٌع الشركة التارٌخٌة ارباح حقٌقٌة قابلة للتوزٌع ، فعند قٌام الكلفةالمتحققة فً ظل مبدأ 

 وهذاانما تقوم بتوزٌع جزأ من راس المال ، مما ٌإدي الى تآكل راس المال علٌه  بعد دفع الضرابب

 (.  836: 3665ى التصفٌة ) وادي ،ال شركةٌقود ال

ان التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار ٌضلل القوابم المالٌة التً  رى الباحثمن خبلل ما تقدم ٌ      

التارٌخٌة بحٌث تصبح غٌر مبلبمة وال تلبً احتٌاجات المستخدمٌن  الكلفةتم اعدادها على اساس 

ضوبها تكون غٌر مناسبة ، وٌكون احتمال وقوع  على اختبلف انواعهم ، والقرارات التً تتخذ فً

 الشركة فً الفشل المالً مرتفعة ، لذلك استوجب اتخاذ بعض االجراءات والطرق العلمٌة لتعدٌل

التارٌخٌة فً اوقات التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار لتصبح  الكلفةالمعدة على اساس القوابم المالٌة 

 االعمال والمركز المالً للشركة بالشكل الحقٌقً.القوابم المالٌة معبرة عن نتٌجة 
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فً أوقات االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار  مبدأ الكلفة التارٌخٌةتبعا لان إعداد القوابم المالٌة       

وٌصبح االعتماد على  ،لقوابم المالٌة التً تتضمنها تلك االمعلومات المحاسبٌة  ٌإدي إلى تضلٌل

التارٌخٌة غٌر سلٌم وغٌر فعال مما ٌإثر على  القوابم المالٌة  مالٌة مشتقة من تلكقٌاس  مإشرات

 . مإشراتمصداقٌة وموضوعٌة تلك ال

صر من العناصر المحاسبٌة الى تجانس تلك العنا ألي قٌاس أي مإشر مالًعملٌة  تتطلب           

وقٌم كل من البسط المإشرات المالٌة هً عبلقة بٌن بسط ومقام، فة القٌاس النقدٌة من حٌث وحد

ولغرض  ،المعروضة فً كشف الدخل وقابمة المركز المالً القوابم المالٌة  والمقام مكونة من

المالٌة ٌجب عدم اإلخبلل بمكونات البسط او مكونات  المإشراتالمحافظة على داللة ومصداقٌة 

فعلى سبٌل المثال عند احتساب معدل دوران الموجودات  ،(  Kieso,  et.al. 2000 : 12المقام ) 

فالمبٌعات  الموجودات، صافً المبٌعات إلى إجمالً ٌحتسب من خبلل حاصل قسمةلفترة معٌنة فانه 

ٌتم التعبٌر عنها بقٌمة تعكس األسعار الجارٌة لنفس الفترة بٌنما مجموع الموجودات ٌتضمن قٌم 

المإشرات ات ثابتة مستثمرة منذ سنوات سابقة تختلف أسعارها عن أسعار فترة احتساب موجود

فً اتخاذ  ٌمثل مإشراا جٌداا ٌمكن االعتماد علٌهوبذلك فإن معدل دوران الموجودات ال  المالٌة،

صافً الربح ٌدخل فً احتسابه عناصر  فانالربحٌة  مإشراتإلى  بالنسبةكذلك الحال  ،القرار

مختلفة مثل قسط االندثار السنوي الذي ٌتم احتسابه بؤسعار تارٌخٌة او تقٌٌم المخزون  محاسبٌة

وبالتالً  ،واحتساب كلفة البضاعة المباعة بؤسعار تارٌخٌة سابقة مما اثر على احتساب صافً الربح 

لك لذ ،المالٌة لٌس بالمستوى المطلوب وال ٌمكن االعتماد علٌها لغرض التحلٌل  المإشراتتكون 

ٌتطلب األمر تعدٌل عناصر كشف الدخل والمٌزانٌة العمومٌة للتوصل الى صافً ربح ومركز مالً 

 ( .   836 : 3686 ،ٌؤخذ بعٌن االعتبار اثر التغٌر فً مستوى األسعار ) التمٌمً 

 لذلك ٌرى الباحث ان اي نسبة مالٌة مشتقة من القوابم المالٌة التارٌخٌة فً االوقات التضخمٌة     

ٌكون صافً الربح او المخزون السلعً او الموجودات الثابتة طرفا فٌها ال تصلح للحكم على كفاءة 

اداء الشركة وال ٌتناسب استخدامها فً تحلٌل القوابم المالٌة لغرض الكشف عن الفشل المالً فً 

 الشركات .

  القوائم المالٌةتعدٌل واهداف  مٌة: اهخامساً 

ألسعار إجراء التعدٌبلت البلزمة اخٌمة التً تنشؤ وقت االرتفاع فً مستوى اآلثار الو تقتضً        

التارٌخٌة لغرض الوصول الى قٌاس نتابج اعمال الشركات  الكلفةالمعدة على اساس  للقوابم المالٌة



، لذلك ال بد من التركٌز على اهمٌة الحالً ومركزها المالً بصورة تعبر تعبٌرا حقٌقٌا عن الواقع 

 .القوابم المالٌة  تعدٌل

فً اوقات االرتفاع تزداد اهمٌة تعدٌل القوابم المالٌة  الى انه ( 84: 3665، ) العامريفقد اشار      

  -ٌمكن تلخٌصها باآلتً : لتحقٌقها العدٌد من االهداف والتً العام لؤلسعار

 لٌة للشركة.تحدٌد االرباح بالشكل الحقٌقً وتقٌٌم المركز المالً للشركة او القٌمة الحا -8

تجنب دفع الضرابب على دخول صورٌة لم تحققها الشركة اصبل ، أثر تغٌر االسعار  -3

 هورها فً الكشوفات المالٌة .ظوانخفاض القوة الشرابٌة على 

 اتخاذ القرارات وتحدٌد االهداف والخطط المستقبلٌة ، والرقابة االدارٌة . -2

التً ٌمكن االهداف مجموعة من (  8876، ( نقبل عن ) الهبللً 68: 3665وٌضٌف ) وادي ،

 -: تحقٌقها من وراء تعدٌل القوابم المالٌة هً كاآلتً

 المتماثلة . شركاتسهولة اجراء المقارنات بٌن ال -8

 اظهار الكفاءة الحقٌقٌة للعملٌة االدارٌة . -3

 صعوبة تبلعب االدارة فً االرباح المتحققة خبلل الفترة . -2

 ارباح الحٌازة الزمنٌة .فصل ارباح التشغٌل الجارٌة عن  -3

 . شركةاظهار المركز المالً الحقٌقً لل -4

الختامٌة ) المالٌة المسجلة فً القوابم  البٌانات المحاسبٌة ٌشمل تعدٌل آثار التضخم االقتصادي     

كشف الدخل وقابمة المركز المالً ( بالكلف التارٌخٌة ، لغرض قٌاس النتابج بصورة صحٌحة 

المحاسبٌة بدرجة عالٌة من الموثوقٌة  معلوماتً الحقٌقً للشركة ، مما ٌجعل الوتحلٌل الوضع المال

سواء كانوا من داخل الشركة كاإلدارٌٌن او المحللٌن المالٌٌن التخاذ قراراتهم االدارٌة  خدمٌنلمستل

، والمالٌة ، او من خارج الشركة كالمستثمرٌن الحالٌٌن والمرتقبٌن التخاذ قراراتهم االستثمارٌة 

) القوابم المالٌة  ٌن اسباب واهتمامات مختلفة لتعدٌلٌالداخلٌٌن والخارج عملٌنولكل من المست

 (. 87: 3683مشكور ورشم ، 

ٌإدي الى تحلٌل حقٌقً للوضع المالً ، القوابم المالٌة  فبالنسبة إلدارة الشركة فان تعدٌل      

، اما  ٌل دور الرقابة على تنفٌذ االهدافواتخاذ القرارات وتحدٌد االهداف بؤسلوب مناسب ، وتفع

بالنسبة للمستثمرٌن فهم ٌهتمون باالطمبنان على استثماراتهم عن طرٌق التعرف على قٌمة الشركة 



لقرار االستثمار)  تثمار الذي ٌعتبر المعٌار االساسالحالٌة ، لضمان حصولهم على عابد االس

 (. 33: 3665العامري ،

اهمٌة كبٌرة ٌجب ان تحظى باهتمام كافة االطراف القوابم المالٌة  عدٌلٌرى الباحث ان لت       

وقت االرتفاع فً المستوى العام القوابم المالٌة  المستخدمة للمعلومات المحاسبٌة ، الن عدم تعدٌل

معرفة الوضع المالً الحقٌقً للشركة ، فقد ٌبٌن القٌاس  ساعد علىلؤلسعار ٌضلل نتابج القٌاس وال ٌ

بمقدار معٌن قد تقوم الشركة بتوزٌعه كحصص للمساهمٌن بعد دفع الضرٌبة علٌها  اا ارباح لكهناان 

صورٌة ألنها بنٌت على بٌانات مالٌة غٌر معدلة ، ففً هذه الحالة  اا ارباحتعد ولكنها فً الحقٌقة 

 هةا جمن التوزٌعات من راس المال ، مما ٌإدي الى تآكل راس المال وتكون الشركة مت اا تكون جزء

 الى الوقوع فً فشل مالً قد ٌإدي بها الى االفبلس ثم التصفٌة .

 القوائم المالٌةادوات تعدٌل :  سادساً 

ٌتم قٌاس تغٌرات االسعار عن طرٌق رصد التغٌرات التً تحدث فً المستوى العام ألسعار      

 وبهدفسعار، السلع والخدمات على اختبلف انواعها للتوصل الى مإشر لقٌاس التغٌرات فً اال

حتاج الى اداة لقٌاس التغٌرات التً حصلت لؤلسعار ٌمقارنة االسعار او الكمٌات لسلعة معٌنة 

بالفترات السابقة وهذه االداة هً االرقام القٌاسٌة. وٌقارن مإشر  مقارنةوالكمٌات فً الفترة الحالٌة 

ى اخرى ، فمإشر مستوى مستوى االسعار التغٌرات العامة او الخاصة فً االسعار من فترة ال

االسعار العام مبنً على عدد كبٌر من السلع والخدمات ، أما المإشر الخاص لؤلسعار فإنه مرتبط 

  .سلعة معٌنة او قطاع معٌنب

 الرقم القٌاسً لألسعار Price Index  

ترات لعبلقة بٌن متوسط مجموعة من السلع والخدمات فً ففً االرقم القٌاسً لؤلسعار ٌتمثل        

من السلع والخدمات فً تارٌخ معٌن ٌسمى سنة االساس ، ذاتها متعاقبة ومتوسط سعر المجموعة 

وتتطلب عملٌة احتساب الرقم القٌاسً تحدٌد مجموعة من السلع والخدمات التً تدخل فً تكوٌنه 

مختلفتٌن  وتحدٌد اوزان كل منها ، ثم ٌتم تحدٌد اسعار كل من هذه السلع والخدمات لفترتٌن زمنٌتٌن

) : عمالالرموز اآلتٌة لتوضٌح طرٌقة احتساب كل رقم من االرقام القٌاسٌة الشابعة االست عملوتست .

 ( 864 -863: 3688،  ) كاظم( و  243:  3668بلقاوي ، 

ة .= سعر السلعة أو الخدم  P  

= كمٌة السلعة أو الخدمة .   Q 



PoQo س . = سعر وكمٌة السلعة أو الخدمة فً فترة االسا 

PnQn. سعر وكمٌة السلعة أو الخدمة فً الفترة الحالٌة = 

PaQa ًوسط ما .فترة = سعر وكمٌة السلعة أو الخدمة ف 

: الرقم القٌاسً التجمٌعً لؤلسعار المرجح ( Laspeyers) الرقم القٌاسً ألسعار السبٌرز -8

ترة االساس بكمٌات سنة االساس ، سعر كل سلعة بموجب هذه الصٌغة ٌرجح بكمٌاتها فً ف

لذلك تسمى اوزان االساس الثابتة ، وتتخذ معادلة الرقم القٌاسً ألسعار السبٌرز الصٌغة 

 -اآلتٌة :

   
∑    

∑    
       

: الرقم القٌاسً التجمٌعً لؤلسعار المرجح بكمٌات  (Paasche) الرقم القٌاسً ألسعار باش -3

ذا المقٌاس بكمٌاتها فً فترة المقارنة وٌطلق سنة الترجٌح ، ٌرجح سعر كل سلعة بحسب ه

علٌه قانون اوزان المقارنة المتغٌرة الن االوزان تتغٌر فٌه بتغٌر فترة المقارنة ، وٌتخذ 

 -ة اآلتٌة :غالصٌ

   
∑    

∑    
       

مٌات : الرقم القٌاسً التجمٌعً لؤلسعار المرجح بك( Fisher) الرقم القٌاسً ألسعار فٌشر -2

سنة االساس وسنة المقارنة ، ٌحقق هذا الرقم اختباري االنعكاس فً الزمن واالنعكاس فً 

المعامل وٌعالج التحٌز فً مقٌاسً السبٌرز وباش مما ٌعطٌه بعض المزاٌا النظرٌة عن بقٌة 

 االرقام القٌاسٌة ، وٌتخذ الصٌغة اآلتٌة: 

  √
∑    

∑    
  
∑    

∑    
 

الرقم القٌاسً ألسعار الوزن الثابت : تفترض هذه الصٌغة بؤن مإشر السعر ٌتمثل  - 3

 بالمجموع الموزون ألسعار الفترة الحالٌة مقسوما على المجموع الموزون ألسعار فترة االساس

  .ان االسعار تمثل متوسط كمٌات السلع إذ 



                                                                
∑    

∑    
         

ٌرى الباحث ان احتساب االرقام القٌاسٌة للمجامٌع الفرعٌة والربٌسة والرقم القٌاسً العام  باستعمال 

هً الطرٌقة المبلبمة فً هذه الدراسة ألنها الصٌغة المعتمدة فً  (Laspeyers) السبٌرزصٌغة 

لمستهلك فً العراق بحسب النشرات الصادرة عن وزارة التخطٌط احتساب االرقام القٌاسٌة ألسعار ا

 الجهاز المركزي لئلحصاء قسم االرقام القٌاسٌة . –

ات مجموعة من  المإشرات العامة لؤلسعار التً لها عبلقة بتغٌر هنالكعبلوة على ما تقدم     

 -:االسعار ٌمكن  تحدٌدها باآلتً

بط الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك بمقارنة تكالٌف : ٌرت الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك -8

المعٌشة من فترة الى اخرى ومن مكان الى أخر وتحدٌد اجور العمال واعادة احتسابها 

 اا كمقٌاسهذا الرقم  عملوتعدٌلها وفقا لتطور الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك ، كذلك ٌست

ن اهم المإشرات لقٌاس التغٌر فً للتغٌرات فً القدرة الشرابٌة لوحدة النقد ، وٌعد م

 ( . 88: 3686) الخرٌشة ،بالحٌاة الٌومٌة للفرد االسعار لما له من ارتباط 

: ٌرتبط مإشر الرقم القٌاسً ألسعار الجملة بمعدل التغٌر فً الرقم القٌاسً ألسعار الجملة  -3

قبل هذا المإشر من  عمل، وٌست ةمجموعة من السلع ٌتم التعامل بها فً سوق معٌن

االقتصادٌٌن والخبراء لتقٌٌم وتحلٌل وتطوٌر اتجاهات االسعار وكمإشر لقٌاس أثر التضخم 

فً االقتصاد الكلً ، وٌقٌس هذا المإشر مجموعة السلع التً ٌتعامل بها فً سوق الجملة 

العدٌد من السلع ال ٌتم التعامل بها فً هذه االسواق اضافة الى عدم  هنالك، بٌنما  حصرا

فً قٌاس  اا عار الخدمات ألنها التباع وال تشترى فً اسواق الجملة مما ٌشكل قصورقٌاس اس

 التغٌر فً االسعار بموجب هذا المإشر .

: ٌتمثل مخفض السعر الضمنً  الرقم القٌاسً لألسعار ذات العالقة بإجمالً الناتج القومً -2

مات التً ٌتم تبادلها فً للناتج القومً االجمالً بالمتوسط المرجح ألسعار جمٌع السلع والخد

القطاعات االقتصادٌة ، وٌعد مإشرا هاما لقٌاس التغٌرات التً تحدث فً المستوى العام 

لؤلسعار ، وٌعتبر من المقاٌٌس الدقٌقة ألنه ٌمثل اسعار جمٌع السلع والخدمات المتاحة فً 

 . (48:  3663االقتصاد القومً ) الجبوري ، 

ان ورقة عمل مجلس معاٌٌر المحاسبة ب(  3668لٌه بلقاوي ) وٌإٌد الباحث ما أشار ا     

مإشر سعر المستهلك كمإشر عن القدرة اختارت ( " محاسبة الدوالر الثابت "  FASBالمالٌة ) 



فً اوقات االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار الن احتسابه ٌتم القوابم المالٌة  الشرابٌة فً تعدٌل

سهولة الحصول على  فضبلا عن(،  244:  3668ٌن) بلقاوي ، شهرٌا وٌشمل كافة المستهلك

 –ٌصدر عن جهة رسمٌة  متمثلة  بوزارة التخطٌط  ألنهالرقم القٌاسً ألسعار المستهلك  

 الجهاز المركزي لئلحصاء ، ولهذا سٌعتمد الباحث على مإشر اسعار المستهلك فً تعدٌل

 .القوابم المالٌة 

 ئم المالٌةالقواق تعدٌل ائطر :  سابعاً 

 -هما :القوابم المالٌة  ن لتعدٌلاطرٌقت توجد   

 الطرٌقة المباشرة لتعدٌل النتٌجة   -9

دون تغٌٌر فً التدفقات ) المبٌعات ، والمشترٌات ،  اا حسب هذه الطرٌقة ٌكون التعدٌل مباشر      

االعتبار منذ بداٌة وغٌرها ( واالكتفاء بتحدٌد القٌمة الحقٌقٌة للمخزون ، وأخذ االندثارات  بنظر 

اقتناء الموجودات ، وتخفٌض المصروفات المالٌة من المكتسب النقدي ، باعتبارها عناصر مضللة 

 للنتٌجة .

 المحاسبٌةالطرٌقة الشاملة لتعدٌل جمٌع البٌانات    -7

وفق هذه الطرٌقة تنصب عملٌة التعدٌل على جمٌع البنود المحاسبٌة الواردة فً كشف الدخل        

ل جمٌع تلك البنود الى قٌمها الحالٌة فً تارٌخ التعدٌل ، وتكون عملٌة ٌمٌزانٌة العمومٌة لتحووال

استخدام احد االسالٌب المحاسبٌة مثل اسلوب الكلفة التارٌخٌة المعدلة واسلوب التعدٌل عن طرٌق 

ط السنة ) تحدٌد سنة اساس ، ورقم قٌاسً فً نهاٌة السنة واخر فً متوسالكلفة الجارٌة من خبلل 

 ( . 233 -236: 3683مشكور ورشم ، 

ٌرى الباحث ان الطرٌقة الشاملة للتعدٌل هً الطرٌقة االكثر مبلءمة لمعالجة اثر االرتفاع فً      

المستوى العام لؤلسعار ألنها تؤخذ فً نظر االعتبار تعدٌل كافة بنود القوابم المالٌة وبٌان قٌمتها 

الذي ٌإدي بدوره الى زٌادة فاعلٌة تلك القوابم فً تحدٌد نتٌجة اعمال الحالٌة فً تارٌخ التعدٌل ، و

الشركة ومركزها المالً ، فضبلا عن اعتمادها على االرقام القٌاسٌة التً غالبا ما تكون متوفرة 

الجهاز  –وٌسهل الحصول علٌها من الجهات الرسمٌة المصدرة لها والمتمثلة ) بوزارة التخطٌط 

( . وٌوجد اكثر من أسلوب للتعدٌل وفق هذه الطرٌقة كؤسلوب القوة الشرابٌة المركزي لئلحصاء 

العامة ) الكلفة التارٌخٌة المعدلة ( واسلوب الكلفة الجارٌة ) الكلفة االستبدالٌة ( والتً سٌتم تناولها 

 بالتفصٌل فً المبحث القادم .



 القوائم المالٌةثامناً : اسالٌب تعدٌل 

رتفاع فً المستوى العام لؤلسعار من اخطر الظواهر االقتصادٌة تؤثٌرا على تعتبر ظاهرة اال     

تضلٌل مخرجات  البٌانات والمعلومات المحاسبٌة المنشورة فً القوابم المالٌة ، ٌإدي تجاهلها الى

 القوابم المالٌة وعدم قدرتها على التعبٌر الحقٌقً عن نتابج االعمال والمركز المالً للشركات

نظر االعتبار تلك اآلثار ٌجب تطبٌق الطرابق واالسالٌب المحاسبٌة  لتعدٌل البٌانات ،ولؤلخذ ب

المحاسبٌة وجعل القوابم المالٌة اكثر فعالٌة فً بٌان نتٌجة االعمال والمركز المالً للشركات بالشكل 

ناسبة الحقٌقً ، مما ٌخدم االدارة والمستخدمٌن على اختبلف احتٌاجاتهم فً اتخاذ القرارات الم

 -،وٌمكن تعدٌل القوابم المالٌة بؤحد االسالٌب اآلتٌة :

 اسلوب المعالجات جزئٌة  -8

بموجب المعالجات الجزبٌة ٌتم تعدٌل جزء من عناصر كشف الدخل والمركز المالً والمتمثلة  

 -باالندثار وكلفة البضاعة المباعة وكاآلتً :

 طرٌقة االندثار اوالً :

 383 -388: 3665) العامري ،  -اب االندثار بإحدى االسالٌب اآلتٌة :ٌتم وفق هذه الطرٌقة احتس 

) 

: حسب هذه الطرٌقة ٌتم احتساب نسبة عالٌة لبلندثار القسط المعجل الحتساب االندثار -أ 

فً السنوات االولى من العمر االنتاجً للموجود الثابت ثم تخفض فً السنوات االخٌرة 

ة من الموجود  لغرض تقلٌل اثر التضخم الذي ، وبذلك ٌتم استهبلك اكبر قٌمة ممكن

ٌفترض ان ٌكون قلٌبل فً السنوات االولى من العمر االنتاجً ، ومن ثم تقلٌل االثر 

على كشف الدخل ، وكلما انقضى من العمر االنتاجً للموجود الثابت اصبح المبلغ 

ٌرها ضبٌبلا المتبقً من كلفة الموجود ضبٌبل حتى مع زٌادة معدالت التضخم ٌكون تؤث

 على كشف الدخل .

: ٌتم وفق هذه الطرٌقة اعادة تقدٌر قٌمة الموجودات الثابتة  االستبدالٌة الكلفةاساس  -ب 

على اساس الكلفة االستبدالٌة ثم ٌحتسب االندثار على القٌمة المقدرة  وٌقارن مع 

ارتفاع االندثار على اساس الكلفة التارٌخٌة وٌرحل الفرق بٌنهما الى حساب احتٌاطً 

 الكلفة االستبدالٌة .



تستعمل االرقام القٌاسٌة العامة الحتساب االندثار وفق  : التارٌخٌة المعدلة الكلفةاساس  -ج 

اساس الكلفة التارٌخٌة المعدلة وٌقارن االندثار التارٌخً مع االندثار المعدل وٌرحل 

 الفرق الى حساب احتٌاطً ارتفاع الكلفة التارٌخٌة.

 لفة البضاعة المباعةطرٌقة كثانٌاً : 

ٌتم معالجة كلفة البضاعة المباعة للحد من تؤثر االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار بؤحد         

 ( 385-384: 3683) مشكور ورشم ،  -االسالٌب اآلتٌة :

: تقوم هذه الطرٌقة على احتساب كلفة البضاعة  (  LIFO) ما ٌرد اخٌرا ٌصرف اوال -أ 

ر بضاعة تم شراءها ألنها تكون قرٌبة الى اسعار البضاعة المباعة المباعة على اساس اخ

بشرط ان ال ٌكون هنالك فارق زمنً كبٌر بٌن الشراء وتارٌخ البٌع ، وهذا ما ٌجعل هذه 

الطرٌقة غٌر موضوعٌة عند تقٌٌم المخزون ألنه غالبا ما ٌكون هنالك عدم تطابق فً تارٌخ 

 لشركات الصناعٌة .شراء المواد مع المبٌعات خاصة فً ا

: ٌتم احتساب كلفة البضاعة المباعة على اساس القٌمة السوقٌة وتحوٌل  االستبدالٌة الكلفة -ب 

 الفرق بٌن الكلفة التارٌخٌة والكلفة االستبدالٌة الى حساب االحتٌاطً .

: ٌتم االحتساب على اساس تعدٌل الكلفة التارٌخٌة للبضاعة  االرقام القٌاسٌة العامة -ج 

ل االرقام القٌاسٌة وترحٌل الفرق بٌن الكلفة التارٌخٌة والكلفة المعدلة الى حساب باستعما

 احتٌاطً الكلفة التارٌخٌة المعدلة.

 المحاسبة عن الكلفة الجارٌة (اسلوب   معالجات خاصة )   -7

ٌعكس اسلوب  المحاسبة عن الكلفة الجارٌة التغٌرات فً االسعار الخاصة لعناصر        

ت فً القوابم المالٌة ، لذلك ٌعرف هذا األسلوب بالمحاسبة عن التغٌرات فً االسعار الموجودا

الخاصة ، إذ  ٌتم وفق هذا األسلوب تعدٌل القٌم التارٌخٌة للعناصر غٌر النقدٌة لتظهر بالقٌم الجارٌة 

تظهر بؤسعارها  السابدة فً تارٌخ اعداد القوابم المالٌة ، اما العناصر النقدٌة فبل ٌتم تعدٌلها ألنها

الخاصة التً تتغٌر من وقت ألخر، وعلى العكس من اسلوب  الكلفة التارٌخٌة المعدلة فؤن هذا 

األسلوب ٌعترف بمكاسب وخسابر االحتفاظ بالموجودات غٌر النقدٌة وال ٌعترف بمكاسب وخسابر 

حاسبٌة وتحدٌد الموجودات النقدٌة ، وٌتم استعمال اساس االسعار الخاصة لتعدٌل البٌانات الم

 مكاسب وخسابر الحٌازة .



هنالك صورتان ألسلوب الكلفة الجارٌة فإذا تم استعمال االسعار الحالٌة للمدخبلت ) اسعار       

الشراء ( ٌعرف بؤسلوب الكلفة االستبدالٌة ، اما اذا تم استعمال االسعار الحالٌة للمخرجات ) اسعار 

 (. 53: 3663مة البٌعٌة ) الفضل واخرون ، البٌع ( ٌعرف حٌنبذ بؤسلوب صافً القٌ

 اسلوب الكلفة االستبدالٌةاوالً :

القوابم الكلفة االستبدالٌة من اهم الطرق التً تحقق المعالجة الخاصة لتعدٌل ٌعتبر اسلوب         

المالٌة ، وتعرف الكلفة االستبدالٌة على انها كلفة احبلل الخدمات المتوقعة للموجودات الممتلكة 

فً الشركة ، او تمثل مقدار النقدٌة التً ٌمكن دفعها القتناء نفس الموجودات البلزمة إلنجاز 

 -388: 3683) مشكور ورشم ، اعمال الشركة ، وتحدد الكلفة االستبدالٌة عن طرٌق اآلتً :

266 . ) 

 قوابم االسعار الحالٌة . .8

 الكلفة الصناعٌة المعٌارٌة . .3

 االرقام القٌاسٌة الخاصة . .2

 دٌر خبراء مختصٌن .تق .3

 خبرة الشركة . .4

( الى اقتراح استعمال الكلفة االستبدالٌة من قبل  364: 3666وٌشٌر ) القاضً وحمدان ،     

( فً  SEC، ومطالبة لجنة بورصة االوراق المالٌة فً الوالٌات المتحدة )  8888جون بارو عام 

 تكلفة االستبدال . بؤفصاحات اضافٌة على اساس 8864( عام  886النشرة رقم ) 

الموجودات الثابتة والمخزون  ٌشمل التعدٌل على اساس اسلوب  الكلفة االستبدالٌة      

والمصروفات ، فتكلفة استبدال أي من الموجودات هً القٌمة الجارٌة الواجب دفعها االن 

لشًء ذاته للحصول على نفس الموجود الثابت وبنفس القدرة االنتاجٌة التً تحتفظ بها الشركة ا

 ٌنطبق على المخزون والمصروفات. 

تسعى طرٌقة الكلفة االستبدالٌة الى المحافظة على الطاقة االنتاجٌة للشركة ) المحافظة على      

راس المال المادي الحقٌقً ( عن طرٌق تحدٌد االٌرادات التً تسمح باقتناء كمٌة من السلع تكون 

ا الهدف ما لم ٌكن سعر البٌع ٌغطً فً أي لحظة زمنٌة اعلى من تلك التً بٌعت ، وال ٌتحقق هذ

الكلفة الحالٌة لتجدٌد الموجودات الثابتة والمخزون مما ٌإدي الى محافظة الشركة على نشاطها ، 



ً  قبل تحقٌق هذا الهدف ، وٌمكن  وهذا المبدأ ٌقوم على اساس انه لٌس هنالك ربٌح مادٌي او حقٌق

 ( 336: 3686على اساس هذا المبدأ : ) العامري ، تمٌز ثبلثة انواع من االرباح 

: ٌمثل الفرق بٌن سعر البٌع وتكلفة االستبدال والسلع التً استهلكت فً العملٌة  ربح التشغٌل .8

 االنتاجٌة .

 : ٌمثل الفرق بٌن تكلفة استبدال السلع وتكلفة اقتنابها . ربح الحٌازة .3

ال تدخل ضمن منتجات النشاط الجاري : المتحقق من بٌع السلع التً الربح االستثنائً .2

 والمخصصة للبٌع.

 اجراءات التعدٌل وفق اسلوب  الكلفة االستبدالٌة -9

الكلفة االستبدالٌة ٌتم اوال اسلوب   لغرض اعداد كشف الدخل وفق : تعدٌل كشف الدخل  -أ

 : تحدٌد صافً ربح الشركة من مصدرٌن ربٌسٌٌن

لفرق بٌن مجمل ربح الشركة صافً دخل النشاط الجاري : الذي ٌقاس با -

 والمصارٌف التسوٌقٌة واالدارٌة والمالٌة .

مكاسب وخسابر الحٌازة المتحققة وغٌر المتحققة للموجودات ، والمخزون ) حسب  -

 طرٌقة التقٌٌم ( .

: عند اعداد قابمة المركز المالً وفق اسلوب  الكلفة االستبدالٌة ،  قائمة المركز المالً -ب 

ر الكلفة االستبدالٌة للموجودات عند احتساب االندثار المتراكم لهذه الموجودات ٌجب مبلحظة اث

، واعادة احتسابه على اساس الكلفة االستبدالٌة للموجودات وقت اعداد القوابم المالٌة ) الفضل 

 (. 64: 3663واخرون ،

 لتحدٌد الكلفة الجارٌة ٌتم استعمال الصٌغة اآلتٌة : و

  

                                  / الرقم القٌاسً الخاص فً بداٌة العام  الرقم القٌاس الخاص فً نهاٌة العام   ×الكلفة التارٌخٌة  

 

 

ٌرى الباحث انه قد تكون طرٌقة الكلفة االستبدالٌة مفٌدة فً تمٌٌز الدخل التشغٌلً من       

ق بٌن الكلفة االستبدالٌة والكلفة المكاسب الناتجة من االحتفاظ بالموجودات الثابتة نتٌجة الفر

التارٌخٌة ، ولكنها بالمقابل تحتاج الى وقت اطول وكلفة اعلى فً عملٌة الحصول على البٌانات 



البلزمة ألعداد القوابم المالٌة ، وتفسح المجال امام التقدٌرات الشخصٌة والتحٌز ، فضبل عن انها 

ر مما ٌتطلب تعدٌبلت اضافٌة لعدم تسهٌلها لعملٌة ال تتضمن أثار التغٌر فً المستوى العام لؤلسعا

  المقارنة .

 اسلوب صافً القٌمة البٌعٌة ثانٌاُ :

صافً القٌمة البٌعٌة او صافً القٌمة القابلة للتحقق لموجود ما ، وهً عبارة عن المبلغ        

كلفة المخمن او الذي ٌمكن الحصول علٌه اذا تم بٌع الموجود فً السوق مطروحا منه ال

المرتبطة بعملٌة البٌع ، أي ان الشركة اذا ما ارادت تقٌٌم موجوداتها وفق هذا األسلوب فعلٌها 

تخمٌن المبلغ الذي سوف تبٌع به تلك الموجودات المملوكة حالٌا باألسعار الجارٌة بالسوق 

 وطرح المصارٌف التً تتحملها الشركة من جراء عملٌة البٌع ، وبهذه الطرٌقة ٌتم تقٌٌم

موجودات الشركة على اساس االسعار الحالٌة للمخرجات مما ٌمكن الشركة من التكٌف مع 

 ( .  Diewert,2005:7الظروف االقتصادٌة ككٌان ٌعٌش فً السوق وٌتعامل معه ) 

قد تكون هنالك صعوبة فً تحدٌد هذه القٌمة بشكل مباشر من خبلل اسعار السوق لذلك ٌتم  

ة لؤلسعار محسوبة من قبل هٌبات خارجٌة او من داخل الشركة او استعمال ارقام قٌاسٌة خاص

ٌتم اللجوء الى استعمال الخبرة المهنٌة فً التقدٌر، وغالبا ما ٌستعمل هذا األسلوب فً تقٌم 

الموجودات المتداولة كالمخزون السلعً الذي ٌتم الحصول علٌه لغرض البٌع بشكل اكبر من 

 (.  372: 3668ثابتة ) القاضً وحمدان، استعماله فً تقٌٌم الموجودات ال

 معالجات عامة ) محاسبة القوة الشرائٌة العامة (  -4

ٌعد اسلوب القوة الشرابٌة العامة من اقدم االسالٌب التً قدمت فً الفكر المحاسبً ، ففً عام       

تغٌرات بضرورة استعمال مإشرات لتعدٌل القوابم المالٌة وفق  (Fisher اوصت دراسة )  8888

( الذي وضع اسساا لطرٌقة القوة الشرابٌة عن  Sweenyاالسعار ، ثم جاءت بعد ذلك دراسة ) 

طرٌق تعدٌل االرقام التارٌخٌة باستعمال مإشر االسعار العام الذي ٌمثل معدل تغٌر اسعار كل من 

لتعبٌر عن السلع والخدمات خبلل فترة معٌنة ، والحصول على ارقام جدٌدة تكون اكثر قدرة على ا

التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار ، " اي ضرورة ان ٌتم قٌاس عناصر القوابم المالٌة بوحدات نقدٌة 

مماثلة تعكس نفس مستوى القوة الشرابٌة لكً ٌمكن جمعها بصورة مناسبة مع بعضها بعض 

 (. 875: 3686للحصول على نتابج سلٌمة " ) شروٌدر وآخرون ،



الطرٌقة تعدٌل القوابم المالٌة على اساس اسلوب  محاسبة القوة الشرابٌة  ٌتم بموجب هذه        

العامة ) محاسبة المستوى العام لؤلسعار ( والتً تعرف احٌانا بالكلفة التارٌخٌة المعدلة ، وٌقوم 

اسلوب  القوة الشرابٌة على اساس ان قٌمة االصل تتكون من خبلل قٌمته التارٌخٌة الحالٌة ، وٌتم 

ٌر عن عناصر كشف الدخل والمٌزانٌة العمومٌة بوحدات نقدٌة ذات قوة شرابٌة فً تارٌخ التعب

 (. 383: 3665اعداد القوابم المالٌة ) العامري ، 

بٌن ثبلثة مستوٌات لتغٌرات التمٌٌز  الى انه ٌتعٌن(  88: 3663) الفضل واخرون ،  وأشار  

 -وهً كاآلتً : قوابم المالٌةالعند القٌام بتعدٌل األسعار لتجنب الخلط بٌنها 

كافة فً  : ٌشٌر الى التغٌر فً اسعار السلع والخدمات التغٌر فً المستوى العام لألسعار -8

االقتصاد والتً ٌقابلها التغٌر فً القدرة الشرابٌة العامة لوحدة النقد ، وٌتم قٌاس التغٌر فً 

ما لها من قدرة على عكس المستوى العام لؤلسعار باستعمال االرقام القٌاسٌة العامة ل

التغٌرات فً اسعار السلع والخدمات ، ومن المعروف ان هنالك ارقاماا قٌاسٌة عدة ٌمكن 

االعتماد علٌها فً تحدٌد التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار مثل الرقم القٌاسً ألسعار الجملة 

 والرقم القٌاسً ألسعار المعٌشة .

ٌمثل التغٌر فً سعر سلعة او خدمة معٌنة وفً سوق  : التغٌر فً المستوى الخاص لألسعار -3

 معٌنة ، وٌتم قٌاس التغٌر فً المستوى الخاص لؤلسعار باستعمال االرقام القٌاسٌة الخاصة .

التغٌر فً  الفرق بٌنالتغٌر النسبً لؤلسعار ٌمثل التغٌر فً المستوى النسبً لألسعار:  -2

خاص لؤلسعار ، فهو ٌشٌر الى ذلك الجزء المستوى العام لؤلسعار والتغٌر فً المستوى ال

الباقً من التغٌر فً المستوى الخاص لؤلسعار بعد الغاء تؤثٌر التغٌر فً المستوى العام 

 . لؤلسعار

القوة الشرابٌة العامة ) التكلفة التارٌخٌة اسلوب   (. أن 383: 3665وٌذكر) العامري ،       

باستعمال االرقام القٌاسٌة العامة، وٌقوم هذا النوع من  لٌةالقوابم الماالمعدلة ( ٌتم بموجبه تعدٌل 

فٌما عدا االعتراف بالتغٌرات التً تطرا  ذاتهاالتعدٌل على االجراءات المحاسبٌة المتعارف علٌها 

 على القوة الشرابٌة للنقود .

  القوائم المالٌةخطوات تعدٌل اوالً :

) جبل   -بم المالٌة بوحدات ذات قوة شرابٌة عامة :ٌتعٌن اتباع الخطوات اآلتٌة عند تعدٌل القوا  

 (. 283: 3668وآخرون ،



 توفٌر مجموعة كاملة من القوابم المالٌة لتعدٌل بٌاناتها التارٌخٌة . -8

هنالك ارقام قٌاسٌة عامة تغطً الفترة الزمنٌة ألقدم بند فً القوابم المالٌة الى اخر بند ،  و -3

االقتصاد القومً ٌمثل كافة السلع والخدمات التً ٌتم  ن هما رقم قٌاسً على مستوىاختٌارا

التعامل بها ، ورقم قٌاسً على مستوى الشركة ٌمثل كافة السلع والخدمات التً تتعامل فٌها 

 .الشركة 

 تحدٌد البنود النقدٌة والبنود غٌر النقدٌة فً القوابم المالٌة . -2

 . تعدٌل البنود غٌر النقدٌة باستعمال االرقام القٌاسٌة -3

 عن االحتفاظ بالبنود النقدٌة. ةاحتساب مكاسب وخسابر المستوى العام لؤلسعار الناجم -4

 (. 72: 3665) وادي ، : وٌتم التعدٌل حسب الصٌغة اآلتٌة 

 

الرقم القٌاسً فً وقت التعدٌل / الرقم القٌاسً وقت االقتناء × الكلفة التارٌخٌة المعدلة = الكلفة التارٌخٌة 

               او لسنة االساس 

 

التمٌٌز بٌن العناصر النقدٌة  القوابم المالٌةالقوة الشرابٌة العامة عند تعدٌل اسلوب   ٌتطلب      

وٌقصد بالعناصر النقدٌة العناصر التً تبقى مبالغها ثابتة متجاهلة التغٌر ،  نقدٌةالوالعناصر غٌر 

المستحقة ولكنها غٌر ثابتة من حٌث قوتها  فً مستوٌات االسعار، فهً اذن ثابتة من حٌث كمٌة النقد

واوراق القبض ، والمطلوبات  نٌنالشرابٌة ، وتتمثل بالموجودات النقدٌة كحساب النقدٌة والمدٌ

 (. Yaniv, 2011: 7واوراق الدفع )  ٌنالنقدٌة كالدابن

تتؤثر إذ   حدات النقودمن و اا ثابت اا هً العناصر التً ال تمثل قٌمتها عددفنقدٌة الاما العناصر غٌر      

، ومن امثلتها  مبالغها بالتغٌرات فً مستوٌات االسعار اي تختلف تبعا الختبلف مستوى االسعار

 (. 86: 3682الموجودات الثابتة والمخزون السلعً ومكونات حقوق الملكٌة ) نور الدٌن ، 

ة من الكلفة التارٌخٌة الى وٌمكن توضٌح الخطوات الربٌسة المتبعة فً تعدٌل القوابم المالٌ       

الكلفة التارٌخٌة المعدلة وفق اسلوب القوة الشرابٌة العامة ) الكلفة التارٌخٌة المعدلة (  بالشكل اآلتً 

:- 

 

 

 

 

 



 غير النقدية  العناصر التمييز بين العناصر النقدية و -9

كشف المركز المالً عند  ٌجب التمٌٌز بٌن العناصر النقدٌة والعناصر غٌر النقدٌة الظاهرة فً      

 القوة الشرائٌة العامة وذلك الختالف معالجة كل منها ) حناناسلوب   وفق القوائم المالٌةتعدٌل 

,3662 :72 .) 

النقدٌة ال ٌتم تعدٌلها بأثر التغٌرات السعرٌة لوحدة النقد للتعبٌر عنها بعدد ثابت من العناصر        

االرتفاع العام لألسعار ٌحقق للشركة مكاسب او ٌعرضها  الوحدات , واالحتفاظ بها فً اوقات

للخسارة ومن امثلتها االرصدة النقدٌة واوراق القبض والحسابات المدٌنة والدائنة واوراق الدفع 

 (. 37: 3665والقروض طوٌلة االجل ) القرٌشً ,

ى الموجودات العناصر النقدٌة بأنها "تلك العناصر التً تشتمل عل  Sweenyعرف  فقد        

 والمطلوبات التً اسست قٌمتها بشكل نهائً وقطعً بقٌم معٌنة ال تتغٌر بتغٌر قٌمة وحدة النقد".

ة للموجودات النقدٌة والمطلوبات النقدٌة لتبلفً فقد ركز على الخصابص الربٌس Heathاما       

نقدٌة هً تلك الموجودات االلتباس عند القٌام بتمٌٌزها عن العناصر غٌر النقدٌة ، فالموجودات ال

التً ٌنتج عنها مكاسب وخسابر القوة الشرابٌة عند االحتفاظ بها نتٌجة للتغٌرات فً المستوى العام 

فً القوابم المالٌة  خدمةلؤلسعار، كالعمبلت المحتفظ بها والمطالبات المثبتة لنفس وحدات النقد المست

انها التزام بدفع مبلغ ثابت من الوحدات النقدٌة ، ا عدما ذاتها النقدٌة فلها الخاصٌة  طلوبات، اما الم

ان اسعار هذه العناصر تتغٌر بتغٌر مستوى االسعار) الفضل بفٌما مٌز العناصر غٌر النقدٌة 

 (. 34-33: 3663واخرون، 

النقدٌة فؤن باقً العناصر االخرى تختلف طبٌعتها من وقت الى اخر لذلك نجد  الكن فً ما عد      

ً التمٌٌز بٌن عنصر ٌتمٌز بالثبات او التغٌر تبعا للتغٌر فً المستوى العام لؤلسعار، صعوبة ف

 -: وٌمكن التمٌٌز بٌن البنود النقدٌة وغٌر النقدٌة فً الجدول اآلتً

 

 (  0جدول ) 

 تصنٌف البنود النقدٌة وغٌر النقدٌة

بنود غٌر 

 نقدٌة

 بنود نقدٌة

 

 البنود

 اوال : الموجودات

 .لنقد تحت الٌد وودائع تحت الطلب فً البنوك ا -0 × 

  .ودائع ألجل -3 × 

 .عمالت اجنبٌة تحت الٌد او مطالبات بعمالت اجنبٌة -2 × 



 

× 

 

 

× 

× 

 

 اوراق مالٌة سرٌعة التداول: -4

 .اسهم -

 .سندات) عدى تلك القابلة للتحوٌل( -

ت تعطً الحق سندات قابلة للتحوٌل )لغاٌة قبل تحوٌلها فإن هذه السندا -

 .(استالم مبلغ ثابت فً

 .المدٌنون واوراق القبض -2 × 

 .مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها -6 × 

 

× 

× 

 .المخزون -7 

 .تم انتاجه فً ظل عقود مثبتة وتتم المحاسبة عنه بسعر العقد – 

 .بقٌة انواع المخزون -

 

 قروض العاملٌن -8 × 

 .ٌة المدفوعات مقدماالتامٌن واالعالن واالٌجار المدفوع مقدما وكذلك بق -9  ×

 المدٌنون طوٌل االمد-01 × 

 .التأمٌنات الواجبة السداد للمنشاة نقدا-00 × 

 .مقدمات مدفوعة الى الفروع غٌر المندمجة-03 × 

راس المال المستثمر فً الفروع غٌر المندمجة او فً مشروعات -02  ×

 اخرى.

ة االموال تحت سٌطرة صندوق التقاعد واحتٌاطً سداد والسندات وبقٌ-04 × 

 الشركات.

 الموجودات الثابتة.-02  ×

 االندثار المتراكم للموجودات الثابتة.-06  ×

 القٌمة النقدٌة المستردة للتامٌن على الحٌاة.-07 × 

 التزامات بالشراء )جزء مدفوع فً ظل عقد مثبت االسعار(.-08  ×

 د(.مقدمات مدفوعة الى المجهزٌن)لٌس فً ظل عق-09 × 

 برءات االختراع , العالمات التجارٌة, والتراخٌص.-31  ×

 شهرة المحل.-30  ×

 الموجودات غٌر الملموسة االخرى والنفقات المؤجلة.-33  ×



 ثانٌا : المطلوبات  

 .الدائنون واوراق الدفع-0 × 

 .المصارٌف المستحقة )االجور على سبٌل المثال(-3 × 

ة)اذا ما تم دفعها على اساس معدالت االجور فً اجور العطل المستحق-2  ×

 توارٌخ العطل واذا كانت هذه االجور تتغٌر(.

 مقسوم االرباح النقدي الدائن.-4 × 

 االلتزامات الدائنة بالعملة االجنبٌة.-2 × 

 التزامات المبٌعات)الجزء المحصل فً ظل عقد مثبت(.-6  ×

 المقدمات المستلمة من العمالء.-7 × 

 الخسائر المستحقة من التزامات الشركات بالشراء.-8  ×

 الدخل المؤجل.-9 × 

 التامٌنات الواجبة الدفع من قبل الشركات نقدا.-01 × 

 السندات الدائنة والدٌون الطوٌلة االمد.-00  ×

عالوات وخصومات السندات غٌر المطفأة وفوائد مدفوعة مقدما عن -03 × 

 السندات واوراق الدفع.

 السندات القابلة للتحوٌل.-02 × 

 التزامات التقاعد المستحقة.-04 × 

 التزامات فً ظل الضمانات.-02 × 

 ضرٌبة الدخل المؤجلة.-06  ×

 ضرٌبة االستثمار الدائنة المؤجلة.-07  ×

 

 

 

× 

 

× 

 االسهم الممتازة.-08

   .السدادالتصفٌة المثبت او سعر مندرجة بمبلغ مساو ل -

  .السداد التصفٌة المثبت او سعر غ اقل من مندرجة بمبل -

 

 اسهم راس المال العادٌة.-09  ×

 

 (238 -236: 3668) بلقاوي, 
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التً تم اعدادها على اساس  القوائم المالٌةتقوم محاسبة القوة الشرائٌة العامة على تعدٌل       

لتارٌخٌة بوحدات نقدٌة لها نفس القوة الشرائٌة فً وقت اعداد القوائم المالٌة , اي تعدٌل ا الكلفة

متجانسة الى قٌم شرائٌة متجانسة , لرفع أثر العناصر القوائم المالٌة ذات القٌم الشرائٌة غٌر 

 التغٌر فً المستوى العام لألسعار.

القٌاسٌة التً تعتبر مقارنة سعرٌة بٌن  االرقام عمالوالن هذا التعدٌل ٌتم من خالل است     

تارٌخٌن مختلفٌن اي النسبة بٌن متوسط االسعار لمجموعة معٌنة من السلع والخدمات فً تارٌخ 

معٌن وبٌن متوسط االسعار لنفس السلع والخدمات فً تارٌخ سابق , وٌعرف التارٌخ االخٌر 

فً اختٌار الرقم  اتصعوبال ضٌالحظ وجود بعلذلك , ( 76:  3665بسنة االساس ) وادي , 

 -:هً كاآلتً القوائم المالٌةالقٌاسً المناسب لتعدٌل 

وجود اكثر من طرٌقة ٌتم بموجبها احتساب الرقم القٌاسً منها على سبٌل المثال طرٌقة  - أ

وطرٌقة (  Passche Method) وطرٌقة باش (  Laspeyers method)  زالسبٌر

تختلف عن االخرى فً عملٌة االحتساب لذلك  , وكل طرٌقة( ( Fishers Methodفٌشر

فان النتائج تختلف من طرٌقة الى اخرى , مما ٌؤدي الى حدوث فروقات فً حساب االرقام 

مشكلة فً اختٌار الطرٌقة المناسبة , وٌمكن تالفً هذه المشكلة  هنالكالقٌاسٌة , لذلك توجد 

الرسمٌة والتخلص من اشكالٌات من خالل اعتماد االرقام القٌاسٌة الصادرة من الهٌئات 

 احتساب الرقم القٌاسً المناسب .

تعدد وتنوع االرقام القٌاسٌة مثل الرقم القٌاسً العام لألسعار والرقم القٌاسً الخاص  - ب

مشكلة فً المفاضلة بٌنهما الى ان جاءت التوصٌة الصادرة عن  هنالككانت إذ   لألسعار,

والتً تفٌد " ان تعدٌل القوائم المالٌة  8858لسنة  ( 2رقم )  APBالمبادئ المحاسبٌة  مجلس

االرقام القٌاسٌة للتغٌرات فً  عمالبأثر التغٌرات فً المستوى العام لألسعار ٌتم باست

 المستوى العام لألسعار" . 

قٌاسٌة للمستوى العام لألسعار مثل الرقم القٌاسً ألسعار الرقام الاتعدد باإلضافة الى        

الضمنً ألجمالً الناتج  فضالرقم القٌاسً ألسعار الجملة والرقم القٌاسً للمخالمستهلك , 

جدل واضح حول اي رقم قٌاسً مناسب فً تعدٌل البٌانات المحاسبٌة  هنالككان إذ  القومً ,

 8868الصادرة فً عام (  FASB) المعاٌٌر للمحاسبة المالٌة  مجلسالى ان جاءت توصٌة 

 (.  32 -33: 3663ة للمستهلك ) الفضل واخرون ,االرقام القٌاسٌ عمالباست

 معالجة مكاسب وخسائر القوة الشرائية -4



ثر التغٌر فً المستوى العام لألسعار تقوم أتبٌن مما تقدم ان محاسبة القوة الشرائٌة العامة ب     

 غٌر النقدٌة , وذلك الن التعدٌل ٌشملالعناصر على اساس التمٌٌز بٌن العناصر النقدٌة و

العناصر غٌر النقدٌة فقط , اما العناصر النقدٌة فال تحتاج الى تعدٌل الن طبٌعتها تعبر عن 

 (. Karapinar , et.al.,2012: 48وحدات نقدٌة جارٌة ) 

ن مبالغ البنود النقدٌة عادة ما تكون مثبتة بعدد من وحدات النقد من خالل عقد او اي وسٌلة إ     

تتأثر باالرتفاع العام لألسعار الن قٌمة  كذلكها مبالغ مثبتة فهً اثبات اخرى , وبالرغم من ان

النقود تتغٌر تبعا لتغٌر القدرة الشرائٌة العامة للنقود , وبالتالً فأن حاملً البنود النقدٌة ٌكسبون 

 (. 227: 3668او ٌخسرون قدرة شرائٌة تبعا لتغٌر المستوى العام لألسعار) بلقاوي ,

اسب وخسائر القوة الشرائٌة الناتجة من االحتفاظ بتلك العناصر فً اوقات ٌتم احتساب مك      

االرتفاع العام لألسعار, فقد تحقق مكاسب للشركة او تحملها خسائر فً القوة الشرائٌة بحسب 

صافً المركز النقدي الذي ٌتحدد عن طرٌق الفرق بٌن االصول النقدٌة وااللتزامات النقدٌة ) 

 ( . 83: 3682نور الدٌن ,

) الفضل وآخرون  -وٌتم احتساب مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة وفق الخطوات اآلتٌة :

,3663 :35.) 

 احتساب قٌمة صافً الموجودات النقدٌة فً بداٌة الفترة اي صافً المركز المالً . .8

 تعدٌل صافً الموجودات النقدٌة بمؤشر االسعار الممثل للقوة الشرائٌة فً بداٌة الفترة . .3

المقبوضات النقدٌة خالل السنة بمؤشرات االسعار فً نهاٌة الفترة واضافتها الى  كافةٌل تعد .2

 ( . 3الخطوة رقم ) 

النقدٌة خالل السنة بمؤشرات االسعار فً نهاٌة الفترة وطرحها من  كافة المدفوعاتتعدٌل  .3

 ة .صافً المركز المالً فً نهاٌة الفتر ٌتم التوصل الى( وبذلك  2نتٌجة الخطوة ) 

فً آخر السنة من صافً الموجودات النقدٌة  ةعلٌطرح صافً الموجودات النقدٌة الف .4

( لٌمثل الناتج مكاسب او خسائر القوة  3المحتسبة فً نهاٌة الفترة المعدلة وفقا للخطوة ) 

 .الشرائٌة 

وٌمكن بٌان خطوات االحتساب فً الجدول اآلتً والذي ٌمثل كشف مكاسب وخسائر القوة 

   -ٌة للنقود :الشرائ

 

    

 



 (   3جدول ) 

 مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة

بيانات  خطوات االحتساب

 تاريخية

بيانات تاريخية  الرقم القياسي للتعديل

 معدلة

 صافً المركز النقدي فً اول الفترة:

 الموجودات النقدٌة           

 المطلوبات النقدٌة -

 = صافً المركز النقدي فً اول الفترة المعدل

 باثر تغٌرات االسعار

 + المتحصالت النقدٌة خالل العام

=  مجموع صافً المتحصالت النقدٌة المتاحة 

 خالل السنة

 تطرح المدفوعات النقدٌة

= صافً الموجودات النقدٌة المعدلة باثر 

 التغٌرات فً االسعار فً نهاٌة الفترة المالٌة

 صافً الموجودات النقدٌة المعدلة  

 ت النقدٌة الفعلٌةصافً الموجودا -

 مكاسب )خسائر( القوة الشرائٌة

 

××× 

××× 

××× 

 

××× 

 

 

×× 

 

××× 

 

××× 

 

االرقم القٌاسً نهاٌة 

العام / الرقم القٌاسً 

 اول العام

 

 

الرقم القٌاسً نهاٌة 

العام / متوسط  الرقم 

 القٌاسً للعام

 

الرقم القٌاسً نهاٌة 

العام / متوسط  الرقم 

 القٌاسً للعام

 

 

××× 

××× 

××× 
 

××× 

 

××× 

 

××× 

 

××× 

××× 

××× 

××× 

 المصدر : اعداد الباحث    

تتحقق من امتالك الشركة عناصر نقدٌة ) تفوق الموجودات فأن خسائر القوة الشرائٌة وبذلك       

النقدٌة على المطلوبات النقدٌة ( خالل فترات االرتفاع العام لألسعار, بٌنما تتحقق المكاسب نتٌجة 

لوبات النقدٌة على الموجودات النقدٌة . وٌمكن تلخٌص نتائج االحتفاظ بالعناصر النقدٌة لتفوق المط

 ( 48:  3663) الجبوري ، فً اوقات االرتفاع العام لألسعار بالجدول اآلتً : 

 ( نتٌجة االحتفاظ بالعناصر النقدٌة فً اوقات ) التضخم ( 2جدول ) 

 ى العام لألسعاراالرتفاع في المستو  شركةملالمركز النقدي 

 في القوة الشرائية  خسائر النقدية مطموباتالنقدية < ال لموجوداتا

 في القوة الشرائيةمكاسب  النقدية  مطموباتالنقدية > ال موجوداتال

 ( بتصرف 48:  3663) الجبوري ،  المصدر   

 



 القوائم المالٌةاجراءات تعدٌل  ثانٌاً :

وفق محاسبة القوة  فً كشف الدخل والمٌزانٌة العمومٌة ٌتبع فً تعدٌل البٌانات المحاسبٌة

 -االجراءات اآلتٌة :  الشرابٌة العامة

 تعدٌل عناصر كشف الدخل  -8

ان جزءا كبٌراا من االٌرادات إذ  ٌمتد تؤثٌر تغٌرات االسعار الى جمٌع بنود كشف الدخل ،       

الختامٌة ٌتم قٌاسها بوحدة قٌاس  ان لم ٌكن جمٌعها والتً تظهر فً الطرف الدابن من الحسابات

لؤلسعار الجارٌة ولكن بالمقابل ٌبلحظ ان بعض المصارٌف والسٌما اندثار االصول الثابتة 

وتكوٌن المخزون اول واخر المدة تكون مقاسة باألسعار القدٌمة بسبب تطبٌق مبدا الكلفة التارٌخٌة 

 (.  373: 3688) الوقاد ، 

ج قٌاس سلٌمة لعناصر الدخل وفق اسس عادلة  ٌجب االخذ وألجل الوصول الى نتاب     

بالتغٌرات التً تطرأ على االسعار من ناحٌة والتغٌرات فً القوة الشرابٌة للنقود من ناحٌة اخرى، 

وٌتم ذلك عن طرٌق تعدٌل كل من االٌرادات والمصروفات بضرب مبلغها فً معامل التعدٌل، إذ  

الى مجموعتٌن، االولى تشمل االٌرادات والمصروفات  ٌتم تصنٌف االٌرادات والمصروفات

المرتبطة بالتغٌرات فً الموجودات والمطلوبات النقدٌة ، وتشمل الثانٌة مجموعة االٌرادات 

والمصروفات المرتبطة بالتغٌرات فً الموجودات والمطلوبات غٌر النقدٌة ، الن لكل مجموعة 

 ( .387: 3683،معامل تحوٌل ٌختلف عن االخرى ) مشكور ورشم 

 ( 54: 3663وٌتم تعدٌل عناصر كشف الدخل بالشكل اآلتً : ) الجبوري ، 

الرقم  ×التارٌخٌة  الكلفةالتارٌخٌة المعدلة =  الكلفةالمبٌعات ) اٌراد النشاط الجاري ( :  -9

 الرقم القٌاسً العام خبلل العام .متوسط القٌاسً فً نهاٌة العام / 

 كلفة المبٌعات :  -7

المدة : حسب طرٌقة المعدل الموزون المتبعة فً تقٌٌم المخزون بموجب  مخزون اول -أ 

النظام المحاسبً الموحد ٌعدل رصٌد المخزون اول المدة الى الوحدات النقدٌة فً آخر 

المدة بضرب كلفته فً الرقم القٌاسً العام فً نهاٌة السنة مقسوما على الرقم القٌاسً فً 

 بداٌة السنة .

المشترٌات تتم بشكل منتظم خبلل السنة لذلك ٌتم تعدٌلها عن طرٌق المشترٌات : الن  -ب 

ضرب كلفتها عند الشراء فً الرقم القٌاسً نهاٌة العام مقسوما على الرقم القٌاسً وقت 

 الشراء.



مخزون آخر المدة : ٌتم تعدٌل قٌمته بناء على تارٌخ الحصول علٌه إذ  ٌتم ضرب كلفته   -ج 

 لسنة مقسوما على الرقم القٌاسً وقت الحصول علٌه .فً الرقم القٌاسً فً نهاٌة ا

الرقم × التارٌخٌة  الكلفةالتارٌخٌة المعدلة =  الكلفةمصارٌف البٌع والمصارٌف االدارٌة :   -4

 الرقم القٌاسً خبلل العام متوسط القٌاسً العام فً نهاٌة العام / 

لمراد اجراإه على الموجود تعدٌل االندثار ٌجب أن ٌتبلءم مع التعدٌل ا: االندثار السنوي -3

 المتعلق به ، وهنالك طرٌقتٌن لبلحتساب :

  : الرقم القٌاسً × قسط االندثار للسنة الحالٌة االندثار السنوي المعدل = الطرٌقة االولى

 . او لسنة االساس اقتناء الموجودوقت العام نهاٌة العام / الرقم القٌاسً 

  858:  3663وادي ، (الطرٌقة الثانٌة ) 

معامل قسط  ×الكلفة التارٌخٌة المعدلة الندثار السنة الحالٌة = قسط االندثار السنة الحالٌة  -أ 

 . االندثار التارٌخً المعدل للعام الحالً

التارٌخٌة المعدلة لؤلصل فً  الكلفةمعامل قسط االندثار التارٌخً المعدل للسنة الحالٌة =  -ب 

 .ٌة السنة التارٌخٌة لؤلصل فً نها الكلفةنهاٌة السنة / 

 العمومٌة تعدٌل عناصر المٌزانٌة -3

بٌن العناصر النقدٌة  التمٌٌز عٌنعناصر المٌزانٌة ٌتقبل اجراء عملٌة التعدٌل على         

قوة شرابٌة جارٌة ، وٌنعكس اثر  ألنها تحمل، فالعناصر النقدٌة ال تعدل  والعناصر غٌر النقدٌة

قوة الشرابٌة وخسابرها ، اما العناصر غٌر النقدٌة فٌتم تعدٌلها فً قابمة الدخل عن طرٌق ارباح ال

تعدٌلها عن الفترة من تارٌخ نشإ البند حتى تارٌخ اعداد القوابم المالٌة مثل الموجودات الثابتة 

ومخصصات االندثار والمخزون وحقوق الملكٌة ، وتعدل عن طرٌق ضرب مبلغها فً معامل 

القٌاسً السابد فً نهاٌة الفترة والرقم القٌاسً وقت الحصول التحوٌل الذي ٌمثل العبلقة بٌن الرقم 

 (. 288: 3666على العناصر غٌر النقدٌة ) القاضً وحمدان ،

تتضمن المٌزانٌة العمومٌة العناصر النقدٌة والعناصر غٌر النقدٌة ، فالعناصر النقدٌة ال تحتاج 

ن القٌمة الجارٌة للنقد ، اما العناصر الى تعدٌل وتظهر بالمٌزانٌة العمومٌة كما هً ألنها تعبر ع

 -غٌر النقدٌة فتعدل وفق اآلتً:

 هاالثابتة واندثار لموجوداتتعدٌل الكلفة التارٌخٌة ل -9

 الكلفة التارٌخٌة المعدلة للموجودات الثابتة : -أ 

  ًالرقم القٌاسً فً نهاٌة  × 8/8= الكلفة التارٌخٌة فً  8/8الكلفة التارٌخٌة المعدلة ف

 . رقم القٌاسً وقت االقتناء او لسنة االساسالعام / ال



 ) + ( الرقم  ×لكلفة التارٌخٌة المعدلة لئلضافات خبلل السنة= الكلفة وقت االقتناء ا

 .او االضافةالقٌاسً فً نهاٌة العام / الرقم القٌاسً وقت الشراء 

  (- ) الرقم  × خبلل السنة= الكلفة وقت االقتناء ستبعادلكلفة التارٌخٌة المعدلة لبلا

 . القٌاسً فً نهاٌة العام / الرقم القٌاسً وقت الشراء

 الكلفة التارٌخٌة المعدلة لالندثار : -ب 

  ًالرقم القٌاسً  × 8/8= رصٌد االندثار فً  8/8الكلفة التارٌخٌة المعدلة لبلندثار ف

 . او لسنة االساس اقتناء الموجودوقت العام نهاٌة العام / الرقم القٌاسً 

 الرقم القٌاسً نهاٌة العام / × ضافات خبلل العام  =  قسط االندثار السنوي ) + ( اال

 الرقم القٌاسً وقت الشراء او االضافة .

  (-  االستبعاد خبلل العام = اندثار الموجودات المشطوبة او المباعة ) × ًالرقم القٌاس

 . اساو لسنة االس اقتناء الموجودوقت العام الرقم القٌاسً نهاٌة العام / 

الرقم القٌاسً فً نهاٌة العام / الرقم × التارٌخٌة  الكلفةالتارٌخٌة المعدلة =  الكلفةرأس المال :  -7

 .او لسنة االساس  هالقٌاسً وقت الحصول علٌ

: تعدل من خبلل ضرب مبلغها فً الرقم القٌاسً فً نهاٌة العام  التخصٌصات طوٌلة االجل -4

 لعام .مقسوما على الرقم القٌاسً فً بداٌة ا

 ( 233:  3668تعدل االرباح المحتجزة بالشكل اآلتً : ) بلقاوي ، :  االرباح المحتجزة -3

عند تعدٌل الكشوفات المالٌة على اساس وحدات من قدرة شرابٌة عامة حالٌة ألول مرة   - أ

تحدد االرباح المحتجزة على انها المتبقً بعد تعدٌل كافة البنود االخرى فً قابمة المركز 

 .المالً 

فً الفترات البلحقة للتعدٌل تمثل االرباح المحتجزة صافً الدخل بوحدات من القوة  - ب

الشرابٌة العامة المندرجة فً كشف الدخل متضمنا مكاسب وخسابر المستوى العام لؤلسعار 

 عن البنود النقدٌة .

 القوة الشرائٌة العامة وانتقادات اسلوبمزاٌا  - رابعاً 

 ائٌة العامةمزاٌا اسلوب القوة الشر 

تتمٌز طرٌقة القوة الشرابٌة العامة بالبساطة والموضوعٌة ، إذ  تعد من الطرق السهلة التطبٌق  -8

 ، وبالتالً توفر درجة عالٌة من امكانٌة االعتماد على المعلومات التً توفرها .

المحافظة على ثبات قٌمة عناصر القوابم المالٌة ، إذ  ٌسند كل عنصر او بند الى قٌمته  -3

 العنصر او البندالتارٌخٌة الثابتة وقٌمته الحالٌة من خبلل مإشر سعر موحد وثابت وٌتم تعدٌل 



بموجب مإشر معٌن او نسبة معٌنة ، وبذلك تعتبر عبلجا شامبل لمشكلة التضخم وانسجاما مع 

 (. 377: 3688مفهوم المحافظة على راس المال الحقٌقً ) الوقاد ، 

بموجب طرٌقة القوة الشرابٌة ، والتوصل الى نتابج مفٌدة ة تعدٌل جمٌع عناصر المٌزانٌ -2

للمقارنة بٌن المٌزانٌة االفتتاحٌة المعدلة والمٌزانٌة الختامٌة المعبر عنها بالعملة النقدٌة نفسها ) 

 (. 328: 3665العامري ، 

توفر مقابلة افضل للمصارٌف واالٌرادات بسبب استعمال قٌاس ذي قدرة شرابٌة حدٌثة او  -3

لى االقل ذي قدرة شرابٌة تخص الفترة االكثر قرباا لتارٌخ اعداد القوابم المالٌة ) بلقاوي ع

،3668 :252 .) 

التوصل الى معلومات معدلة ٌمكن االعتماد علٌها وقابلة للتحقق ، ألنها عدلت بؤرقام قٌاسٌة  -4

مدخل مع ٌتم اعدادها بواسطة اجهزة حكومٌة مختصة ومحاٌدة ، اضافة الى اتساق هذا ال

المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها فهو ال ٌتطلب اجراء تعدٌبلت فً السجبلت المحاسبٌة وانما 

 (.83: 3682ٌقتصر التعدٌل على اعداد قوابم مالٌة اضافٌة ) نور الدٌن ،

تمٌل هذه الطرٌقة الى تخفٌض االرباح بالمقارنة مع الكلفة التارٌخٌة التً تظهر ارباحاا وهمٌة  -5

جة عدم تعدٌل البٌانات المحاسبٌة ورفع أثر التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار) القاضً ، نتٌ

 (. 366: 3666وحمدان ،

 االنتقادات الموجة ألسلوب القوة الشرائٌة العامة 

ال تفصح محاسبة القوة الشرابٌة عن القٌمة الجارٌة التً تكون ضرورٌة التخاذ القرارات  -8

 وتقٌٌم االداء .

ذه الطرٌقة على راس المال الحقٌقً ألنها تحافظ فقط على القوة الشرابٌة العامة ال تحافظ ه -3

 (. 388: 3683لراس المال المستثمر) مشكور ورشم ،

تؤخذ بنظر االعتبار التغٌر فً المستوى العام لؤلسعار فقط متجاهلة التغٌر فً المستوى الخاص  -2

 بلقاوي ) حتفاظ بالموجودات غٌر النقدٌةلؤلسعار ، لذلك ال ٌتم االعتراف بمكاسب وخسابر اال

 ،3668: 254 ). 

ٌرى الباحث ان مزاٌا محاسبة القوة الشرابٌة تتفوق على عٌوبها من خبلل ما تحققه من         

المحافظة راس المال النقدي للشركة وتصحٌح اقساط االندثار السنوٌة مما ٌتٌح للشركة من تكوٌن 

جودات مستقببل للمحافظة على الطاقة االنتاجٌة كنتٌجة لرفع اثر مخصصات تساعد فً استبدال المو

التضخم عن البٌانات المالٌة ، باإلضافة لكونها ال تمثل خروجا عن المبادئ المحاسبٌة فهً ال تمثل 

خروجاا عن مبدأ الكلفة التارٌخٌة انما تعد التطبٌق السلٌم له فً اوقات االرتفاع فً المستوى العام 



فضبل عن اعتمادها على االرقام القٌاسٌة العامة التً تصدر عن جهات رسمٌة ٌسهل لؤلسعار ، 

الحصول علٌها ، وبالتالً فان القوابم المالٌة المعدلة وفق هذه الطرٌقة ٌمكن التؤكد من صحتها 

 واالعتماد علٌها .

لكلفة كذلك ٌرى الباحث من خبلل ما تم عرضه ان اعداد القوابم المالٌة على اساس ا     

التارٌخٌة ٌضلل حساب النتٌجة والمركز المالً للشركات خبلل فترات االرتفاع فً المستوى 

العام لؤلسعار ، إذ ان المحاسبة على اساس الكلفة التارٌخٌة ال تجعل العناصر الواردة فً القوابم 

تقوم  المالٌة معبرة تعبٌرا حقٌقٌا حٌنما تطبق فً شركات تشكو من تضخم اقتصادي ، ألنها

بتثبٌت عناصر المٌزانٌة بتكلفة اقتنابها ، وبتغٌر القوة الشرابٌة فً اوقات ارتفاع االسعار 

ٌحصل تفاوت ما بٌن القٌم التارٌخٌة والقٌم الحالٌة لعناصر المٌزانٌة ، مما ٌستوجب تسوٌة او 

 تعدٌل هذا التفاوت لجعل عناصر المٌزانٌة تعبر عن حقٌقتها االقتصادٌة .

ٌإدي االرتفاع العام لؤلسعار الى ارتفاع اسعار مستلزمات انتاج السلع وتقدٌم الخدمات          

مما ٌنتج عنه ارتفاع اسعار بٌع المنتجات ، باإلضافة الى تؤثر باقً عناصر حساب النتٌجة مثل 

لٌة الرواتب والفوابد واالرباح ، وٌنجم عن هذا التؤثٌر تضلٌل الربح المحاسبً خبلل الفترة الما

الواقعة تحت تؤثٌر التضخم االقتصادي ، مما ٌنعكس اثره على توزٌع الحصص الربحٌة وتحمل 

الشركة ضرابب على ارباح غٌر حقٌقٌة ٌكون له مردود سلبً على التموٌل الذاتً للشركة قد 

 ٌقودها فً المستقبل الى التعرض للفشل المالً.

ارٌخٌة عند اعداد  للقوابم المالٌة امرا البد منه لذلك اصبح تعدٌل البٌانات المحاسبٌة الت      

وضرورة ملحة للغاٌة فً اوقات االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار ، حتى وان تطلب االمر 

 اعداد قوابم ملحقة تؤخذ فً نظر االعتبار اثر ارتفاع االسعار. 

القتصادي هً طرٌقة ومن اهم الطرق المحاسبٌة الشابعة االستعمال فً اوقات التضخم ا      

القوة الشرابٌة العامة التً تقوم على اساس تعدٌل البٌانات المحاسبٌة بموجب مإشر المستوى 

العام لؤلسعار، والتً تهدف الى المحافظة على راس المال المستثمر من قبل المساهمٌن ، 

قٌٌم العناصر وطرٌقة الكلفة االستبدالٌة التً تستند الى السعر االخٌر المعروف فً عملٌة ت

المحاسبٌة ، والتً تهدف بدورها الى المحافظة على راس المال االقتصادي او عناصر الطاقة 

 التشغٌلٌة.

وٌبقى تحدٌد او اختٌار الطرٌقة المبلبمة للتعدٌل مرهوناا بالهدف من تعدٌل البٌانات         

لنتابج اعمالها ، فؤن من المحاسبٌة ، فإذا كان هدف الشركة هو التوصل الى القٌاس الحقٌقً 

المفضل استعمال طرٌقة القوة الشرابٌة العامة ألنها تختص بشكل واسع فً تعدٌل اثر االرتفاع 



العام فً األسعار، وتحقٌق هدف جوهري من بٌن اهداف ادارة الشركة  فً الوصول الى قٌاس 

امة الشركات ذات النشاطات حقٌقً للنتٌجة والرقابة علٌها ، كما تناسب طرٌقة القوة الشرابٌة الع

المتنوعة والمتغٌرة ، اما اذا كان الهدف من عملٌة التعدٌل ٌتجه نحو رغبة الشركة فً تقٌٌم 

اصولها وخصومها فإنه من المفضل استعمال طرٌقة الكلفة االستبدالٌة ألنها تساعد على تخفٌض 

وتناسب هذه الطرٌقة آثار تقلبات االسعار حتى فً ظل غٌاب ظاهرة التضخم االقتصادي ، 

 الشركات الموجه نحو ممارسة نشاط معٌن ضمن خطة محددة مسبقا .

والن هدف الدراسة هو تحدٌد نتٌجة اعمال الشركة وصافً مركزها المالً بشكل معبر عن        

شكل الحقٌقة االقتصادٌة لفترة اعداد القوابم المالٌة ، واالستعانة بنتابج القٌاس الحقٌقٌة فً الكشف وب

مبكر عن أي احتمال او تؤكٌد ٌمكن ان تتعرض الشركة فٌه الى مخاطر الفشل المالً ، ومساعدة 

ادارة الشركة فً اتخاذ التدابٌر واالجراءات التصحٌحٌة البلزمة التً تحول دون وقوعها فً الفشل 

القوة الشرابٌة المالً الذي قد ٌقودها الى االفبلس والتصفٌة ، فؤن الطرٌقة المبلبمة للتعدٌل هً 

العامة ) الكلفة التارٌخٌة المعدلة ( ألنها تختص بشكل واسع فً تعدٌل اثر االرتفاع فً المستوى 

العام لؤلسعار ، فضبلا عن بساطة ولسهولة تطبٌقها وتوفر مإشرات االسعار التً تعتمد علٌها فً 

 التعدٌل وهو مإشر الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ث انثانٍاملثح
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ا
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 الثانًالمبحث 

 الكشف المبكر عن الفشل المالً بؤسلوب التنبإ

 

خبلل نشؤتها ومزاولتها االنشطة والعملٌات المختلفة التً تهدف  تمر الشركات بمراحل مختلفة       

الى تحقٌق االرباح من خبللها ، فقد تكون فً حالة ازدهار نتٌجة زٌادة الطلب على منتجاتها او 

وتحافظ على مكانة متقدمة بٌن منافسٌها تحقق فٌها ارباح جٌدة ، او قد تمر فً ازمات مالٌة خدماتها 

وابتعاد عن المنافسة وانخفاض فً الطلب على منتجاتها او خدماتها مما ٌإدي الى تعرضها للخسارة 

ن ، وعلى الرغم من ان الهدف االساس لجمٌع الشركات هو النجاح وتحقٌق االهداف التً نشؤت م

اجلها ، اال ان العدٌد منها تواجه مشاكل االخفاق والفشل فً االداء . لذلك تضمن هذا المبحث الفشل 

 المالً مبٌنا مفهومه وانواعه واسبابه ومراحله . 

  The concept of financial failure مفهوم الفشل المالً:  اوالً 

لمعاٌٌر المحددة لها سواء كانت معاٌٌر قد تختلف باختبلف ابمفاهٌم عدة الفشل المالً بدأ       

للفشل المالً كالتعثر المالً ، العسر ذاته اقتصادٌة ، مالٌة  او قانونٌة ، لكنها غالبا ما تعطً المعنى 

( ، وكل  37: 3683، المالً ، واالفبلس المالً ، ولكنها قد تكون مختلفة التوارٌخ والقٌم ) قرٌشً

الذي ٌشٌر الى  االنحدار المالًل المالً تعتبر المراحل التً ٌمر بها من هذه المفاهٌم بما فٌها الفش

بمتطلبات استمرارٌة نشاطها وتصبح فٌه  ٌفاءانعدام قدرة الموارد المالٌة المتاحة للشركة على اال

االٌرادات والتدفقات النقدٌة للشركة منخفضة جدا مما ٌوقعها فً خسابر مالٌة متتالٌة تإدي الى 

التعثر المالً  لكل من سٌتم التطرق(. و343: 3682، اغبلقها ) الحمدانً والقطانانهٌارها و

 لفشل المالً.ل وذلك الشتقاق تعرٌف دقٌق والعسر المالً واالفبلس المالً

  ًبؤنه مواجهة الشركة لظروف طاربة  وغٌر متوقعة التعثر المالً : ٌعرف التعثر المال

اقتصادي او فابض نشاط ٌكفً لسد التزاماتها فً  تإدي الى عدم قدرتها على تولٌد مردود

فً مواردها  اا الشركة نتٌجة قصور قد ٌكون مإقت هاالجل القصٌر، او اضطرابات مالٌة تواج

 ( . 2:  3683وامكانٌاتها عن الوفاء بالتزاماتها فً االجل القصٌر) بزام ، 

ٌه اذا ما قامت الشركة باتخاذ وحالة التعثر المالً تسبق الفشل المالً وقد ال تإدي ال      

االجراءات التصحٌحٌة لتدارك الوضع المالً ، وخبلفا لذلك اذا استمرت االضطرابات المالٌة او 



: 3683حققت الشركة خسابر متتالٌة ٌمكن ان ٌتدرج بها الى مستوى اشهار افبلسها ) قرٌشً ، 

23 . ) 

  ًوهً الحالة  العسر المالً الفنًو : ٌتخذ العسر المالً مظهرٌن ، االول هالعسر المال ،

التً تكون فٌها الشركة غٌر قادرة على الوفاء بالتزاماتها المستحقة بالرغم من تفوق اجمالً 

، عندما تكون  العسر المالً الحقٌقًالموجودات على اجمالً المطلوبات . اما الثانً فهو 

لً موجوداتها ٌقل عن اجمالً الشركة غٌر قادرة على الوفاء بالتزاماتها المستحقة واجما

 ( .  David &Eyo,2013: 20المطلوبات ، وٌتخذ الفشل المالً نفس المظهرٌن السابقٌن )

 ًهً الحالة التً ال تستطٌع فٌها الشركة تسدٌد التزاماتها المستحقة الدفع ،  االفالس المال :

ا قضابٌا الى التنازل عن اصولها وتسلٌمه الى وقد تضطر الشركة خبلل هذه المرحلة

حقوق المساهمٌن ، تناقص ادارتها ، وتتمٌز هذه المرحلة بخسابر كبٌرة متراكمة تإدي الى 

واالفبلس المالً مرحلة تؤتً بعد الفشل المالً ، وٌتم فٌها اشهار افبلس الشركة بحكم من 

: 3683المحكمة وتعرض ممتلكاتها للبٌع تمهٌدا لسداد الدٌون إلصحابها  )موسى واخرون ،

836  . ) 

الفشل المالً بانه ناتج من قٌام الشركة بعملٌات او أعمال ٌتبعها  Dun& Bradstreetعرف       

، او حدوث خسارة للدابنٌن بعد عملٌات فاشلة ، او  تنازل عن ممتلكات او اصول لصالح الدابنٌن

اصدار الحكم علٌها عدم القدرة على استرجاع العقار المرهون او الحجز على ممتلكات الشركة قبل 

 (. 83: 3686) عباس ،

قد ٌكون الفشل المالً على شكل اعسار او افبلس ، فاإلعسار ٌعنً ان الشركة غٌر قادرة        

المطلوبات قٌمة على الوفاء بالتزاماتها الحالٌة فً وقت استحقاقها ، والذي ٌحدث عندما تتجاوز 

ٌة اخرى فؤن االفبلس ٌحدث عندما تتجاوز المطلوبات ألصول المتداولة ، ومن ناحقٌمة االمتداولة ل

 (. Sulub,2014 : 174) الشركة بالكامل المتداولة قٌمة اصول

ٌعرف الفشل المالً بؤنه عدم قدرة الشركة على مواجهة االلتزامات المالٌة التً بذمتها ، كذلك        

عند حدوث  تالشركة فشل وذكر بؤن 8855هذا التعبٌر عام خدم اول من است Beaverوٌعتبر 

االفبلس ، او عدم قدرتها على تسدٌد دٌونها ، او عدم سداد االرباح المستحقة لحملة االسهم ، كما 

أذ عرفه بؤنه " العملٌة  8875مصطلح الفشل المالً من قبل الباحث جون ارجنتٌفً عام  خدماست

ٌنتهً بحدوث العسر المالً" )  التً تكون فٌها الشركة قد بدأت بالسٌر فً الطرٌق الطوٌل الذي

 (. 36: 3684عماري ، 



ومن خبلل ما تقدم ٌمكن تعرٌف الفشل المالً على انه عدم قدرة ادارة الشركة على العمل بكفاءة     

مالٌة ٌنتج عنه عجز مالً ٌتمثل بعدم القدرة على تسدٌد االلتزامات فً تارٌخ استحقاقها بسبب 

متراكمة ، او عجز اقتصادي ناتج عن عدم قدرة االٌرادات على النقص فً السٌولة والخسابر ال

 تغطٌة المصروفات . 

 انواع الفشل المالً : ثانٌاً 

-: انواع من الفشل المالً ةتتعرض الشركات الى ثبلث  

 الفشل االقتصادي -9

معدل عدم قدرة عابدات الشركة على تغطٌة نفقاتها او انخفاض ٌتمثل الفشل االقتصادي فً     

عدم تحقٌق الشركة عابدا مناسبا على راس المال المستثمر ٌتناسب أذ ان االستثمار،  ابد علىالع

والمخاطر المتوقعة فً االستثمار نفسه ٌعنً ان الشركة واقعة فً منطقة الفشل االقتصادي ، وٌقال 

على دي ان الشركة فاشلة اقتصادٌا عندما ال ٌكفً دخلها لتغطٌة نفقاتها ، وٌحصل الفشل االقتصا

قدرة الشركة على دفع التزاماتها فقد تكون فاشلة من الناحٌة االقتصادٌة ومع ذلك ال  الرغم من

تتوقف عن دفع االلتزامات عندما ٌحٌن موعد استحقاقها ، لذلك ال ٌترتب على الفشل االقتصادي 

 (.  34: 3684اشهار افبلس الشركة  ) عماري ، 

 الفشل االداري -7

الجهاز االداري للشركة وفشلها فً تقدٌر ما قد وفاعلٌة داري عن عدم كفاءة ٌنتج الفشل اال     

هم فً تدهور نشاط الشركة وارباحها ، ا ٌإدي الى نتابج اعمال سلبٌة تسٌحدث فً المستقبل ، مم

وعدم قدرتها على التكٌف والمواءمة مع البٌبة الخارجٌة ، ووضع الخطط البدٌلة لمواجهة ما ٌطرا 

، فالكفاءة تعبر عن عدم قدرة ادارة الشركة فً االستخدام االمثل للموارد  غٌر متوقعةمن احداث 

المالٌة التً تحت تصرفها ، والتً ٌمكن ان تقاس من خبلل المإشرات المالٌة كمعدل العابد على 

الموجودات ومعدل العابد على راس المال المستثمر فضبل عن نسب الربحٌة كنسبة الربح التشغٌلً 

ى المبٌعات ، اما الفاعلٌة فهً تعبر عن ما تحققه الشركة لمعدالت النمو فً صافً المبٌعات وفً ال

الموجودات ومعدالت النمو فً ربحٌة السهم الواحد وتوزٌع االرباح للسهم الواحد وبالتالً لتحقٌق 

 . ( 385:  3686االهداف المرسومة ) التمٌمً ، 

 الفشل المالً او القانونً -4



، ٌتمثل االول بعجز الشركة عن تسدٌد الدٌون والفوابد  تخذ هذا النوع من الفشل مظهرٌنٌ       

المستحقة الدفع حتى وان كانت قٌمة اصولها تزٌد عن التزاماتها ، وٌعبر عن هذا المفهوم بؤزمة 

مستحقة السٌولة ) العسر الفنً ( ، اما الثانً فقد ٌحدث عندما تعجز الشركة عن مواجهة التزاماتها ال

، ) العسر الحقٌقً (  فً وقت تكون فٌه قٌمة اصولها اقل من التزاماتها  وٌعبر عنه بالعسر المالً

وٌصل  هوفً هذه الحالة ال تتمكن الشركة من مواجهة الفشل وال تستطٌع التحكم فٌه او التغلب علٌ

راءات القانونٌة إلعبلن فٌها الى ضرورة االعتراف بالفشل فً الشكل القانونً الذي ٌعنً اتخاذ االج

 .(  265:  3668)جبل واخرون ،االفبلس ومن ثم التصفٌة 

للفشل المالً مترابطة فٌما بٌنها وقد ٌسبب احدها لآلخر لذلك  ٌرى الباحث ان االنواع الثبلثة     

ٌتعٌن التركٌز على كل نوع والعمل على اكتشافه فً وقت مبكر وتحدٌد اسبابه واتخاذ االجراءات 

، وان اكتشاف الفشل االقتصادي والفشل االداري فً وقت مبكر لمعالجتهتصحٌحٌة البلزمة ال

 .أو المالً ٌساعد على تبلفً الوقوع فً الفشل القانونً 

 اسباب الفشل المالً :ثالثاً 

منها فً  العوامل التً تظهر جمٌعها او بعضغالبا ما ٌنتج الفشل المالً عن مجموعة من       

قد تكون هذه العوامل داخلٌة او خارجٌة ، مختلفة من شركة الى اخرى ، وتعود اغلبها الشركة ، و

الى سوء االدارة العامة وعدم كفاٌة السٌاسات التشغٌلٌة والتموٌلٌة واالستثمارٌة المتبعة والمإدٌة 

 -الى ضعف الموقف النقدي والتجاري للشركة ، وهً على النحو اآلتً :

 اسباب داخلٌة   -8

اهم االسباب الداخلٌة للفشل المالً فً االسباب المالٌة واسباب غٌر المالٌة ) االدارٌة  تتمثل 

 ) 

  اسباب مالٌة - أ

واالنفاق غٌر العقبلنً الذي ال ٌتناسب مع االٌرادات  ضعف الهٌكل المالً للشركة ٌعتبر

 تلخٌص وٌمكن،  الى تعرضها للفشل المالً من اهم االسباب التً تإديالتً حققتها الشركة 

 ( David &Eyo,2013: 20 ) -اآلتً :التً تعرض الشركة للفشل المالً باالسباب المالٌة 

ادارة مالٌة ضعٌفة غٌر قادرة على اتخاذ قرارات مالٌة فعالة مثل القرارات االستثمارٌة  .8

 والتموٌل وقرارات سٌاسة توزٌع االرباح.

 ارتفاع المدٌونٌة . .3

 التوسع فً توزٌع االرباح . .2



 االلٌات وعدم صٌانتها بشكل مناسب . ارندثا .3

 التؤخر فً تحصٌل الدٌون وارتفاع نسبة الدٌون المعدومة . .4

 زٌادة فترة دورة االنتاج وانخفاض معدل دوران راس المال والمخزون . .5

 زٌادة الفجوة بٌن الربح االجمالً والربح الصافً . .6

 -وٌنتج عن هذه االسباب االختبلالت االدارٌة اآلتٌة :

 تبلل الهٌاكل التموٌلٌة وارتفاع كلفة التموٌل.اخ .8

 قلة االرباح بسبب المنافسة وتراكم الخسابر. .3

 فقدان السٌولة النقدٌة وعجز الشركة عن الوفاء بدٌونها وتراكمها . .2

 . اعتماد الشركة على البنوك لسد النقص فً السٌولة ودفع فوابد عالٌة .3

 اسباب غٌر مالٌة - ب

 ءة االدارة نتٌجة لغٌاب االفراد القٌادٌٌن واالكفاء من اهم ان عدم كفا:  اسباب ادارٌة

االسباب التً تإدي الى تعثر الشركة ، فالصراعات بٌن اطراف الهرم التنظٌمً للشركة 

تإدي الى ظهور اختبلالت ادارٌة مثل : )  والمالكٌنوتغلب المصلحة الخاصة للمساهمٌن 

 (. 373: 3666الزبٌدي ،

 تها على اتخاذ القرارات .ضعف االدارة وعدم قدر .8

 ضعف الرقابة والسٌطرة على المخزون . .3

انخفاض الروح المعنوٌة للعاملٌن وظهور بوادر القلق على مستقبلهم وامنهم الوظٌفً  .2

 ومٌلهم لترك العمل .

للعمل لٌس لدٌة المرونة والقدرة غٌر كفوء عدم توفر الخبرة االدارٌة واختٌار فرٌق  .3

 على التغٌٌر .

 تتمثل االسباب الفنٌة واالنتاجٌة باآلتً ::  نٌة وانتاجٌةاسباب ف- 

 التطورات التكنلوجٌة .ة عدم قدرة الشركة على مساٌر .8

 دراسة الجدوى الفنٌة بشكل خاطا منذ البداٌة . .3

 وجود تفاوت بٌن قدرات ومهارات العمالة والوسابل التكنلوجٌة المستخدمة . .2

 اسباب خارجٌة -7

لعدم ، جٌة من اخطر االسباب المإدٌة الى تعرض الشركة للفشل المالً قد تكون االسباب الخار

قدرة الشركة فً التحكم بها او البحث عن حلول للحد منها ، كالتغٌر فً السٌاسات الحكومٌة ، 



والتوقعات المتشابمة للمستثمرٌن ، او فشل الكثٌر من الشركات بسبب سٌطرة شركات عمبلقة 

 387:  3686،فضبل عن االسباب الخارجٌة اآلتٌة :  ) التمٌمً ،دان من البل عدٌدعلى اسواق ال

) 

 الظروف االقتصادٌة المحٌطة مثل عدم توفر األتمان وارتفاع تكلفته . -8

 . المنافسة الشدٌدة بٌن الشركات -3

 قرارات الدولة وقوانٌنها. -2

 الكوارث الطبٌعٌة . -3

ضمن االسباب الخارجٌة للفشل وٌمكن ان تندرج االسباب االقتصادٌة واالسباب التسوٌقٌة 

 -المالً وكما ٌؤتً :

  اسباب اقتصادٌة 

هناك العدٌد من االسباب االقتصادٌة الى تإدي الى وقوع الشركة بالفشل المالً من اهمها:      

 (. 23: 3684) الشرٌف ،

التقلبات الحادة فً اسعار الصرف والتغٌر فً المستوى العام لؤلسعار)التضخم( التً  -أ 

 ى ارتفاع قٌمة المدٌونٌة بشكل ادى الى اختبلل الهٌكل التموٌلً .ادت ال

ظروف اقتصادٌة داخل البٌبة التً تعمل فً اطارها الشركة وكذلك الظروف  -ب 

 االقتصادٌة الدولٌة .

  اسباب تسوٌقٌة 

تعد االسباب التسوٌقٌة من االسباب الخارجٌة للفشل المالً ، فبالنظر النفتاح االسواق     

ة على بعضها تزداد المنافسة فً ما بٌنها مما ٌإدي الى ارتفاع التكالٌف التسوٌقٌة ، وعدم العالمٌ

قدرة الشركة على الوقوف بوجه المنافسٌن وضعف قدرتها على تقدٌر حجم المبٌعات واالرباح 

فضبل عن صغر حجم السوق المحلٌة  المتوقعة بسبب تغٌر الطلب على منتجات الشركة ،

وان اعاقة العملٌة التنظٌمٌة فً الشركة لبحوث التسوٌق  بالمنتجات مستوردة . واغراق االسواق

ٌمكن التً داخلٌة السباب الااالقتصادٌة أو التشغٌلٌة تعد من وعدم االهتمام بدراسة الجدوى 

 8882، ) عبٌدات ، إلدارة الشركة تجاوزها والتغلب علٌها عكس االسباب التسوٌقٌة الخارجٌة 

،865 . )    



( ان اخطر االسباب المإدٌة للفشل  385:  3686وٌإٌد الباحث ما ذكره ) التمٌمً ،          

فً االستخدام  المالً هً االسباب الداخلٌة االدارٌة والتً تعود الى عدم كفاءة وفاعلٌة االدارة 

التحلٌل  االمثل للموارد المالٌة ، وهو ما ٌتوافق تماما للتحلٌل االستطبلعً الذي اجرته مإسسة

% من 86( التً توصلت الى ان اكثر من   Dan and Brad streatالمالً وتقوٌم االداء ) 

اسباب الفشل المالً ٌرجع الى فشل االدارة فً تحقٌق الكفاءة فً االستخدام االمثل للموارد 

 المالٌة الواقعة تحت تصرفها ، وعدم فاعلٌتها فً تحقٌق معدالت النمو المطلوبة .

 مراحل الفشل المالً :رابعاً 

خمس مراحل من الفشل المالً تمر بها الشركة قبل ان تتعرض الى االفبلس ، لذلك  لكهنا     

،  ٌجب على الشركة ادراكها مسبقا واتخاذ االجراءات البلزمة فً وقت مبكر قبل اعبلن افبلسها

بالشكل اآلتً  8868سنة   Gordan( الى التقسٌم الذي وضعه  38: 3684فقد اشار )عماري ، 

:- 

من الطبٌعً ان الفشل المالً ال ٌظهر فجؤة او بشكل غٌر متوقع وإنما  : مرحلة النشوء  -9

والتً ٌمكن معالجتها من قبل االدارة خاصة  هك بعض المإشرات التً تدل علٌلتكون هنا

ت فً هذه المرحلة التً تعتبر اول مرحلة للفشل المالً مثل التغٌر فً الطلب على المنتجا

والتزاٌد المستمر فً التكالٌف غٌر المباشرة وتقادم طرق االنتاج وتزاٌد المنافسة ونقص 

 .مع انخفاض راس المال العامل التسهٌبلت االبتمانٌة وتزاٌد االعباء 

فً هذه المرحلة تعجز الشركة عن مقابلة التزاماتها الجارٌة على :  مرحلة عجز السٌولة  -7

موسة على التزاماتها ، وتكون لدٌها حاجة ملحة للسٌولة ، الرغم من زٌادة اصولها المل

ولكنها تجد صعوبة فً تحوٌل االصول الى سٌولة نقدٌة لتغطٌة دٌونها المستحقة ، وقد 

تستمر هذه المرحلة الى اٌام او الى عدة شهور، ومن الممكن أن ال تتعرض الشركة الى 

موال كافٌة لمواجهة احتٌاجاتها خسابر اقتصادٌة فً هذه المرحلة عن طرٌق اقتراض ا

 النقدٌة الفورٌة .

عسرة مالٌا تفً هذه المرحلة تصبح الشركة م:  ( االعسار المالً مرحلة التدهور المالً )  -4

وغٌر قادرة على تغطٌة دٌونها ودفع نفقاتها المستحقة النخفاض قدرتها اإلٌرادٌة ، وهذا 

مة والضرورٌة ، لذلك تضطر الشركة ٌعنً عدم قدرتها فً الحصول على االموال البلز

الى اللجوء الى اسالٌب مالٌة جدٌدة مثل تسٌٌل االصول المالٌة عن طرٌق بٌع السندات 



معدل الفابدة الذي ٌقبله حامل السند الستثمار امواله فً شركة  منبمعدل عابد اعلى نسبٌا 

 اخرى .      

للحصول على تموٌبلت اضافٌة  عندما تنتهً كل المحاوالت :  مرحلة االعسار الكلً  -3

بالفشل تكون الشركة قد وصلت الى نقطة حرجة فً حٌاتها ، وال ٌمكن لها تجنب االعتراف 

بالفشل أذ تتجاوز االلتزامات الكلٌة قٌمة اصول الشركة وٌصبح الفشل الكلً واالفبلس 

 محققا .

ٌها غٌر قادرة على وهً المرحلة النهابٌة التً تصبح الشركة ف : مرحلة اعالن االفالس  -6

مواجهة االلتزامات المستحقة ، أذ ٌتم فٌها التنازل عن اصولها والقٌام باإلجراءات القانونٌة 

لحماٌة حقوق الدابنٌن وتإدي هذه المرحلة الى زوال الشكل القانونً للشركة أي اعبلن 

 (. 353: 3682افبلسها والقٌام بالتصفٌة ) الحمدانً والقطان ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( المراحل التً تمر بها الشركة لغاٌة االفبلس 825: 3683ٌما بٌن ) موسى واخرون ،ف

  والتصفٌة من خبلل الشكل اآلتً:

 (  3شكل ) 

 مراحل الفشل المالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بتصرف.825: 3683المصدر) موسى واخرون،

 

 

 النقص فً السٌولة فً االجل القصٌر

 النقص فً السٌولة فً االجل الطوٌل

 العسر المالً الفنً

 اعادة التنظٌم قتصاديالفشل اال العسر المالً الحقٌقً

 الداريالفشل ا االندماج او االنضمام القانونًالمالً او الفشل 

 االفالس

 فٌةالتص



ٌرى الباحث ان الشركة تمر بالعدٌد من المراحل قبل تصفٌتها  وزوال شكلها القانونً ،        

تعانً فٌها من تعثر مالً او عجزها عن دفع التزاماتها ، لذلك على الشركة الكشف عن هذه 

المراحل من خبلل المإشرات التً تم ذكرها ومحاولة التعرف على اسبابها ومعالجتها بطرٌقة او 

ثر من طرق واسالٌب معالجة الفشل المالً ، وخاصة اذا ما تم الكشف فً المراحل االولى اك

المتقدمة للفشل المالً قبل الوصول الى مرحلة العجز الكلً الذي ٌنذر باحتمالٌة افبلس الشركة التً 

 تعتبر اقصى درجات الفشل .

ٌمكن استعمالها فً التنبإ بالفشل لذلك جاءت الدراسات واالبحاث بالعدٌد من النماذج التً       

المالً قبل حدوثه ، وقٌاس اداء الشركة ، متكونة من مجموعة نسب مالٌة تم استخبلصها من 

القوابم المالٌة . وفً هذه الدراسة سٌقوم الباحث بعد تعدٌل القوابم المالٌة باستعمال احد هذه النماذج 

نجاح او فشل الشركات المدروسة مالٌا فً سنة  فً الكشف المبكر عن الفشل المالً ، لغرض تحدٌد

 تطبٌق األنموذج .

 خامساً: الكشف المبكر عن الفشل المالً فً الشركات 

نظرا للدور الربٌس الذي ٌمثله النشاط المالً فً تحرٌك باقً انشطة الشركة فؤن تعرض         

والتً ٌجب علٌها ادراكه هذا النشاط الى الفشل ٌعد من اخطر االمور التً تواجهها الشركة 

مسبقا او فً مراحل اولٌة ، من خبلل استعمال مإشرات معٌنة للكشف او التنبإ تساعد االدارة 

 فً اتخاذ االجراءات التصحٌحٌة البلزمة لتدارك الوضع المالً .

 اهمٌة الكشف المبكر عن الفشل المالً  -9

ج عن العوامل واالسباب االقتصادٌة تواجه الشركات مجموعة من المعوقات والمشاكل تنت        

كالتغٌر فً المستوى العام لؤلسعار او التغٌرات فً العرض والطلب ، قد تتعرض بسببها الشركات 

الى الفشل الذي ٌإدي الى االفبلس ثم التصفٌة . واصبح من المهم إلدارة الشركة استعمال البٌانات 

فضبلا عن االهتمام المتزاٌد والقلق من قبل الجهات  المالٌة الحالٌة للكشف والتنبإ بالوضع المالً ،

ذات العبلقة مع الشركة كالمستثمرٌن والدابنٌن والحكومات وشركات االقراض بالوضع المالً 

للشركة والكشف عن أي خلل ٌإدي الى عدم قدرة الشركة من االٌفاء بالتزاماتها خاصة بعد تعرض 

 (.:888Chen & Guo, 2011شركات عمبلقة للزوال وتقلٌل المنافسة ) 

تعد عملٌة الكشف المبكر عن الفشل المالً عن طرٌق استخدام نماذج التنبإ من العملٌات            

ذات األهمٌة البالغة بالنسبة لمختلف الجهات ذات العبلقة المباشرة وغٌر المباشرة بالشركة مثل 



 &Altman) المتعثرة نفسهاالمصارف والمستثمرٌن والجهات الحكومٌة وإدارات الشركات 

et.al.2014 :2)، : ًوعلى النحو اآلت- 

بحاجة للتقلٌل من  مللتموٌل فه ان النشاط المصرفً المزود الربٌس صرفٌونالم ٌعتبر -8

 مستوى القروض المتعثرة وتحقٌق اقصى قدر ممكن من االرباح على النشاط االبتمانً.

حفظتهم االستثمارٌة الن الضابقة المالٌة ن الى ادوات موثوقة الختٌار مٌحتاج المستثمرو -3

للشركات تضر عوابد المستثمرٌن وبذلك ٌمكنهم اتخاذ قراراتهم االستثمارٌة والمفاضلة بٌن 

 البدابل المتاحة .

ٌساعد الكشف المبكر الجهات الحكومٌة فً وظٌفتها الرقابٌة على الشركات حرصا منها على  -2

 االقتصاد الوطنً .

ات الى معرفة وضعها المالً التخاذ االجراءات التصحٌحٌة الضرورٌة تحتاج ادارة الشرك -3

  .إلنقاذ الشركة فً الوقت المناسب لضمان استمرارٌتها وجذب المستثمرٌن لبلستثمار فٌها

( ان تجنب الوقوع فً الفشل المالً ٌجب ان ٌكون فً المقام  Richard, 2014 :17وٌذكر )       

من خبلل تحدٌد الصعوبات المالٌة فً وقت مبكر إلتاحة الوقت الكافً  االول من اهتمامات االدارة

امام المعنٌٌن التخاذ التدابٌر البلزمة مثل مراجعة قدرات قٌاداتها واعادة النظر فً خطة التطوٌر 

 والتحسٌن او الدخول فً شراكة مع شركة عالٌة االداء  .

 نماذج الكشف والتنبإ عن الفشل المالً  -7

ت الحاجة الى وجود وسابل للوقاٌة من خطر الوقوع فً الفشل المالً او على االقل ظهر        

تخفٌض فرص الوقع فٌه ، تتمثل بإٌجاد مجموعة من المإشرات التً تكتشف مسبقا عن احتمال 

وألهمٌة الكشف عن الفشل المالً فً وقت مبكر فً مساعدة االدارة فً اتخاذ  وقوع الفشل المالً ،

لتصحٌحٌة التً تحول دون الوقوع فٌه ، والجهات ذات العبلقة بالشركة فً اتخاذ االجراءات ا

 القرارات المناسبة .

فقد قام العدٌد من الباحثٌن السٌما فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بدراسات لبناء انموذج للتنبإ       

تحدٌد امكانٌة استمرارٌة بالفشل المالً او للتمٌٌز بٌن الشركات الفاشلة والشركات الناجحة او 

الى ان تم   8855اول من قام بدراسة فً هذا المجال عام  Beaverالشركة من عدمه . وٌعتبر 

من جامعة نٌوٌورك  Altmanتطوٌر انموذج للكشف والتنبإ بالفشل المالً متعدد المتغٌرات من قبل 



جمٌع انحاء العام فً مجاالت ، باإلضافة الى الدراسات التً قام بها الباحثون فً  8857فً عام 

 ( .   David, et.al.,2006:41مختلفة كالتموٌل ، والخدمات المصرفٌة ، ومخاطر االبتمان )

التً اختبرها واستعملها الباحثون وفٌما ٌؤتً توضٌح ألهم نماذج التنبإ بالفشل المالً للشركات   

، لبٌان اي من هذه النماذج  ات الناجحةوحققت نسباا عالٌة فً التمٌٌز بٌن الشركات الفاشلة والشرك

 -االكثر مبلءمة الستعماله فً اكتشاف الفشل المالً للشركات عٌنة الدراسة وكاآلتً :

  انموذجBeaver  9:77عام 

،  إذ تم بناء انموذج ٌقوم  8855اول من قام بدراسة فً هذا المجال عام  Beaverٌعتبر      

شركة صناعٌة  847بة من خبلل اختٌار عٌنة مكونة من على ما ٌعرف بالنسب المالٌة المرك

(،  8853الى  8843( شركة فاشلة للمدة ) من  68( شركة ناجحة و )  68مقسمة على ) 

( نسبة مالٌة قسمها  26)  Beaverوباالعتماد على القوابم المالٌة للشركات عٌنة الدراسة استعمل 

) عماري ،  -شركات عن طرق النسب اآلتٌة :على خمس مجموعات ثم توصل الى التنبإ بفشل ال

3684  :2 ) 

 التدفق النقدي  / مجموع االلتزامات 

 صافً الربح / مجموع الموجودات 

 جوداتومجموع االلتزامات / مجموع الم 

 صافً راس المال العامل / مجموع الموجودات 

 الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة 

عالٌة جعلته قادراا على التنبإ بفشل الشركات قبل وقوعه بخمس  وكانت لؤلنموذج قدرة تنبإٌة

 سنوات .

 انموذجscore -Altman  Z   1968عام 

( وفقا الى Sulub,2014:174) ٌذكرٌعد هذا األنموذج من النماذج االكثر استعماال  إذ        

Alareeni & Branson 2013) تم عن الفشل المالً ( ان معظم نماذج التنبإ والكشف

اختبارها فً الدول المتقدمة مثل ) الوالٌات المتحدة والدول االوربٌة ( ومن بٌن النماذج االكثر 

الذي استعمل فً بناء األنموذج اسلوب احصابً    Altman  Z-scoreانموذج شٌوعا هو

 Multipleتجاوز الطرٌقة التقلٌدٌة فً التحلٌل سمً بؤسلوب ) التحلٌل التمٌٌزي ( )



Discriminant Analysis وتمكن هذا االسلوب من استنتاج عبلقة خطٌة بٌن مجموعة من ، )

 المتغٌرات هً االفضل فً التمٌٌز بٌن الشركات الناجحة والشركات الفاشلة .

المتعدد من خبلل تحدٌد مجموعة شركات  زتحلٌل التماٌ عمالاستتم بناء هذا االنموذج ب         

،  ناجحة( شركة 22) شركة فاشلة و (22)جموعتٌن م علىشركة قسمت  (66)مكونة من 

على من خبللها حصل ( نسبة من واقع التقارٌر المالٌة للشركات الصناعٌة 22احتساب )و

نسب مالٌة ( والذي ٌمثل مزٌجاا من خمس  Z- SCOREانموذج)  الصٌغة المعروفة باسم

األنموذج إلى بٌانات كشف ، واستندت النسب المالٌة التً اختبرت لبناء هذا  ومعامل الوزن

المدرجة فً سوق الصناعٌة لشركات افً هذا األنموذج  عملٌستالدخل والمٌزانٌة العمومٌة ، و

 ,Kassar & Soileauاي الشركات التً ٌكون تداولها معلناا وحسب الصٌغة اآلتٌة : )المال 

2014: 147  . ) 

Z =  61683 X1 + 61683X2 +61622X3 + 61665X4 + 6168X 5                    

 إذ ان:

Z  المإشر العام = 

X1 س المال العامل / اجمالً الموجوداتأ= ر .  

X2 االرباح المحتجزة / اجمالً الموجودات = . 

X3 االرباح قبل الفوابد والضرابب / اجمالً الموجودات = . 

X4   = / للمطلوبات اجمالًالقٌمة السوقٌة لحقوق المساهمٌن . 

X5  =ٌعات / اجمالً الموجوداتالمب . 

 -وفٌما ٌؤتً توضٌح مختصر للمإشرات المالٌة المستخدمة فً هذا األنموذج :

 

X1  راس المال العامل / اجمالً الموجودات = 

س المال العامل الذي أٌعد هذا المإشر بمثابة مقٌاس لصافً الموجودات السابلة ، أي مقٌاس لر     

لة إلى راس مال الشركة اإلجمالً )الفرق بٌن الموجودات المتداولة ٌمثل مجموع الموجودات المتداو



والمطلوبات المتداولة( من خبلل بٌان نسبة حجم راس المال العامل من إجمالً الموجودات، وٌمثل 

 ( .Altman & et.al., 2014 :4 جٌدة ألداء الشركة ) ةارتفاع هذا المإشر نتٌج

X2 اجمالً الموجودات باح المحتجزة واالحتٌاطً /= االر 

حجم االرباح المتراكمة الى اجمالً الموجودات والتً تمثل نسبة المبالغ ٌقٌس هذا المإشر      

المعاد استثمارها ، أو مقدار الخسابر المتراكمة ) العجز المتراكم ( الى اجمالً الموجودات ، 

ل االرباح التً تحصل مدى المنفعة التً تقدمها موجودات الشركة من خبلوٌبٌن هذا المإشر 

علٌها ، وغالبا ما ترتبط هذه النسبة بالسٌاسة التً تتبعها االدارة فً توزٌع االرباح ) 

Velavan,2011:61  ). 

X3     ائد والضرائب / اجمالً الموجودات= االرباح قبل الفو 

وهو ما ٌعكس القدرة االنتاجٌة الحقٌقٌة او ربحٌة موجودات الشركة ، ٌبٌن هذا المإشر         

القدرة على الكسب من الموجودات إذ ان وجود الشركة ٌعتمد على قدرتها على الكسب من 

 (. Altman,2006: 242) موجوداتها 

X4   = / للمطلوبات اجمالًالقٌمة السوقٌة لحقوق المساهمٌن 

ات ، الى قدرة حقوق المساهمٌن على تغطٌة ما بذمة الشركة من مطلوبٌشٌر هذا المإشر      

وتمثل قٌاساا من حٌث القٌمة السوقٌة لبلسهم باإلضافة الى الدٌون ،  إذ تعتبر حقوق المساهمٌن 

بمثابة هامش امان بالنسبة للدابنٌن ، وٌساعد هذا القٌاس على بٌان كم من الموجودات المتاحة 

الى  لبلستثمار ٌمكن ان تتدهور قبل ان تتجاوز المطلوبات على الموجودات وتذهب الشركة

 االفبلس .

X5  =المبٌعات / اجمالً الموجودات 

معٌاراا مالٌاا للمبٌعات وهو احد مقاٌٌس قابلٌة االدارة فً التعامل مع هذا المإشر  ٌعد       

قابلٌة المبٌعات على تولٌد موجودات الشركة وقدرة هذا المإشر الظروف التنافسٌة ، وتقٌس 

 خبلل المبٌعات التً تحققها الشركة . الموجودات على تولٌدها لؤلرباح من 

أعبله مع المعاٌٌر التً ) دالة الكشف عن الفشل المالً ( فً المعادلة  Zتقارن قٌمة       

( للتمٌٌز بٌن الشركات الفاشلة والشركات الناجحة ( Altman Z-score وضعها انموذج 

 (  Sulub,2014 :175) -والمتمثلة باآلتً :



تكون الشركة ناجحة وقادرة على  ( 2.99) او تساوي بر اك Zاذا كانت قٌمة  .8

 االستمرار.  

ٌنظر الى الشركة على انها فاشلة وغٌر قادرة  ( 1.81) اقل او تساوي  Z اذا كانت قٌمة .3

 على االستمرار.

ك تنبإ واضح حول الفشل لال ٌكون هنا1.8 - 2.99  ) 8 )تتراوح بٌن  Zاذا كانت قٌمة  .2

دٌد موقف الشركة وبالتالً لصعوبة تح ( بالمنطقة الرمادٌة)  المالً وتمثل ما ٌسمى

 . لى دراسة تفصٌلٌةتحتاج الشركة ا

 نموذج اKida    9:99عام 

من النماذج الكمٌة المهمة إلجراء دراسة الفشل المالً فً الشركات   Kidaانموذج ٌعد         

 333:  3686) التمٌمً ، ً :، وٌبنى هذا األنموذج على خمس نسب مالٌة ربٌسة تتمثل باآلت

) 

 Kida( النسب المالٌة والوزن النسبً ألنموذج  3جدول ) 

 الوزن النسبً  طبٌعة النسبة المالٌة النسبة المالٌة المتغٌر

X1 81633 نسبة ربحٌة صافً الربح بعد الضرٌبة / مجموع الموجودات 

X2 6.336 نسبة رفع مدٌونٌة حقوق المساهمٌن / مجموع المطلوبات 

X3 61358 نسبة السٌولة الموجودات النقدٌة / المطلوبات المتداولة 

X4 61352 نسبة النشاط المبٌعات / مجموع الموجودات 

X5 61368 نسبة النشاط الموجودات النقدٌة / مجموع الموجودات 

 المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مصادر عدة

  -األنموذج بالشكل اآلتً :وبالتالً تكون الصٌغة الرٌاضٌة لهذا 

Z =  1.042 X1 + 0.420 X2 +0.461 X3 + 0.463X4 + 0.271 X 5  

         

( فً المعادلة اعبله  Zوتكون احتماالت الفشل مرتفعة حسب هذا األنموذج إذا كانت قٌمة ) 

 ة تكون فً امان من الفشل المالً.( موجبة فؤن الشرك Zسالبة أما إذا كانت قٌمة ) 

 

 

 



 وذج انمSherrod  1986عام 

من النماذج المهمة التً تم اقتراحها من قبل الباحثٌن ألنه  ٌإدي الى  Sherrodٌعتبر انموذج      

تحقٌق هدفٌن مهمٌن هما تقٌٌم مخاطر االبتمان والتنبإ بالفشل المالً ،  إذ ٌستعمل الهدف االول من 

للمشارٌع ، والهدف الثانً ٌستعمل من  قبل المصارف فً تقٌٌم مخاطر االبتمان عند منح القروض

قبل الشركة او المدقق الخارجً لبٌان قدرة الشركات على االستمرار ومزاولة نشاطها فً المستقبل ) 

 (. 344:  3663الحٌالً ، 

وٌعتمد هذا األنموذج على ستة مإشرات مالٌة مستقلة باإلضافة الى االوزان النسبٌة لمعامبلت     

 -سب الصٌغة اآلتٌة :دالة التمٌٌز وح

Z= 17x1+ 9x2 +3.5x3 +20x4 + 1.2x5 + 0.1x6                                  

 إذ ان :

X1. ) صافً راس المال العامل / اجمالً الموجودات ) مإشر سٌولة = 

X2. ) االصول السابلة / اجمالً الموجودات )مإشر سٌولة = 

X3دات ) مإشر رفع مدٌونٌة (.= مجموع حقوق المكٌة / اجمالً الموجو 

X4.) صافً الربح قبل الضرٌبة / اجمالً الموجودات )مإشر ربحٌة = 

X5.) مجموع الموجودات / مجموع المطلوبات ) مإشر رفع مدٌونٌة = 

X6. ) مجموع حقوق الملكٌة / مجموع الموجودات الثابتة )مإشر رفع مدٌونٌة = 

( ان وفق الصٌغة اعبله ألنموذج  3667لشٌخ ( عن ) ا 838: 3685وٌذكر) حلٌحل وكرٌم ،

Sherrod  تصنف الشركات الى خمس فبات ربٌسة حسب قدرتها على االستمرار بناء على قٌمة

 -وهً كاآلتً : Zالمإشر 

 

 

 



 Sherrod( فبات درجة المخاطرة ألنموذج  4جدول ) 

 Zقٌمة المإشر  درجة المخاطرة الفبة

 Z  ≥ 25 اطر االفبلسالشركة غٌر معرضة لمخ الفبة االولى

 Z  ≥ 20 ≤ 34 تعرض الشركة لمخاطر االفبلسمنخفض لاحتمال  الفبة الثانٌة

 Z  ≥ 5 ≤ 36 ٌصعب التنبإ بمخاطر تعرض الشركة لئلفبلس الفبة الثالثة

 Z  ≥ - 5 ≤ 4 الشركة معرضة لمخاطر االفبلس . الفبة الرابعة

 Z< - 5 ر االفبلسالشركة معرضة بشكل كبٌر لمخاط الفبة الخامسة

 المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مصادر عدة

  انموذجModel  score-Z  49:عام:  

،  إذ تم بناء االنموذج  8857عام  Z- score   Altmanٌعد هذا االنموذج تعدٌبلا على انموذج

االثر الخاص بالشركات غٌر الصناعٌة بعد استبعاد معدل دوران اجمالً الموجودات لتخفٌض 

الصناعً المرجح ان ٌحدث عند استعمال األنموذج للتنبإ بفشل الشركات غٌر الصناعٌة ، الن 

معدل دوران الموجودات فً الشركات غٌر الصناعٌة اعلى منه فً الشركات الصناعٌة . وٌعتمد 

 ( Mo Vaziri , et.al., 2012 : 123)  -على الصٌغة اآلتٌة :  Z- score Modelانموذج 

Z = 6.56 x1 + 3.26 x2 + 6.72 x3 +1.05 x4                                                         

 إذ ان    

Z  المإشر العام = 

X1 س المال العامل / اجمالً الموجوداتأ= ر .  

X2 االرباح المحتجزة / اجمالً الموجودات = . 

X3 دات= االرباح قبل الفوابد والضرابب / اجمالً الموجو . 

X4   = للمطلوباتألجمالً / القٌمة الدفترٌة  الدفترٌة لبلسهم القٌمة . 

وفقا  لهذا االنموذج تصنف الشركات الى ثبلث فبات تبٌن قدرتها على االستمرار بناء على قٌمة 

 -: وهً كاآلتً Zالمإشر 



 Z-score  Model( فبات القدرة على االستمرار ألنموذج  5جدول ) 

 Zقٌمة المإشر  لشركة على االستمرارقدرة ا الفبة

 Z < 1.1 شركة مفلسة وغٌر قادرة على االستمرار الفبة االولى

 Z > 2.6 شركة غٌر مفلسة وقادرة على االستمرار الفبة الثانٌة

شركة ٌصعب تحدٌد وضعها المالً وتحتاج الى دراسة  الفبة الثالثة
 تفصٌلٌة

Z < 2.6> 818 

 باالعتماد على مصادر عدة المصدر : اعداد الباحث 

( هو اكثر النماذج مبلءمة للدراسة وٌمكن  Altman  Z-scoreٌرى الباحث ان انموذج)          

استعماله للكشف المبكر عن الفشل المالً فً الشركات الصناعٌة العاملة فً العراق ، لمبلءمة 

لمالٌة والبنود المحاسبٌة المكونة المإشرات او النسب المالٌة لهذا األنموذج اسلوب عرض القوابم ا

لها فً هذه الشركات ، وسهولة تفسٌرها والوصول الى مكوناتها ، باإلضافة الى كون األنموذج تم 

 Mo Vaziri   125 :2012اختباره فً الكثٌر من الدراسات واعطى نسبة تنبإ عالٌة ، مثل دراسة )

, et.al., (بنسبة تنبإ تراوحت بٌن )و %76 -% 69 ،) ( 181دراسة: Sulub,2014 ًوالت )

( 833: 3684ودراسة ) زغٌب وغبلب ، % (،70حصلت على نسبة تنبإ بحاالت الفشل بمقدار) 

 % ( .100بنسبة تنبإ بفشل المإسسات تصل الى ) 

 ق ووسائل عالج الفشل المالًائطر :سادساً 

لً ، والمراحل التً تمر بها بعد التعرف على االسباب المإدٌة الى تعرض الشركة للفشل الما      

وصوال لئلفبلس والتصفٌة ، ونماذج التنبإ والكشف عنه ، البد من التعرف  على أهم الطرابق 

والوسابل التً تساعد الشركة فً عبلج الفشل المالً ومنع وصول الشركة الى مرحلة التصفٌة ، 

سباب التً ادت الى الفشل المالً والستعمال هذه الوسابل فان الشركة تحتاج الى دراسة مستفٌضة لؤل

، وقد تستعمل اكثر من وسٌلة للعبلج او قد تتداخل هذه الوسابل فً ما بٌنها . وهنالك وسابل عدة 

 ( 28:  3686متاحة امام الشركة من اهمها : ) شحات ،

اتباع الشركة استراتٌجٌة جدٌدة من شانها ان تساعد فً تصحٌح  ٌتمثل فً -: اعادة الهٌكلٌة  -8

، ولزٌادة فعالٌة اعادة الهٌكلٌة وضمان التوصل الى نتابج  لخلل المالً واالبقاء على الشركةا

اال تقتصر على اعادة الهٌكلٌة المالٌة وانما ٌجب أن اٌجابٌة فً التغلب على الفشل المالً ٌجب 

 : تًاآلبلل . وٌمكن للشركة اعادة الهٌكلٌة المالٌة من خ ان تمتد لتشمل اعادة الهٌكلٌة االدارٌة



اعادة تقٌٌم االصول لتعكس القٌمة السوقٌة الحالٌة لتحسٌن نسبة المدٌونٌة بالنسبة لحقوق  .8

 . الملكٌة

اعادة هٌكلٌة الدٌون عن طرٌق تفاهمات الشركة مع دابنٌها فً بعض االمور كتحوٌل  .3

الدٌون قصٌرة االجل الى دٌون طوٌلة االجل ، الحصول على فترة سماح جدٌدة او 

 ، او تخفٌض سعر الفابدة . ٌل سداد اقساط دٌن بشكل مإقتتؤج

 . زٌادة راس المال عن طرٌق اصدار اسهم جدٌدة لتوفٌر بعض السٌولة .2

 . مبادلة المدٌونٌة بالملكٌة عن طرٌق اصدار اسهم ملكٌة بما ٌعادل قٌمة الدٌون .3

لمخزون وبٌع زٌادة التدفقات النقدٌة الداخلة عن طرٌق زٌادة المبٌعات والتخلص من ا .4

 . ةو استبجار بعض االصول غٌر الربٌساالصول التالفة و المعٌبة ا

خفض التدفقات النقدٌة الخارجة من خبلل تؤجٌل سداد بعض الدٌون باالتفاق مع الدابنٌن  .5

او ترشٌد االنفاق المباشر وغٌر المباشر وتحدٌد كمٌة المشترٌات والبحث عن مواد 

 ل تكلفة .بدٌلة اق

الهٌكلٌة االدارٌة فهً بمثابة مكمل إلعادة الهٌكلٌة المالٌة ، وٌمكن ان تتم بواحد او اكثر اما اعادة 

 .(  David &Eyo,2013: 22) من االجراءات اآلتٌة :

 . تحسٌن االنتاج وخفض التكالٌف عن طرٌق اتباع استراتٌجٌات جدٌدة .8

بغرض زٌادة الفعالٌة تحسٌن استراتٌجٌات التسوٌق ادارة فعالة لسوق المنتجات عن طرٌق  .3

 . التسوٌقٌة وخفض التكالٌف التسوٌقٌة

دة فعالٌة عنصر العمل وخفض تكالٌفه كتدرٌب اعداد دراسة لسٌاسات االفراد تهدف الى زٌا .2

 وتطوٌر الموظفٌن لتحسٌن االداء الوظٌفً  

 العمل على زٌادة المبٌعات لتخفٌض نصٌب الوحدة من التكالٌف الثابتة وبالتالً انخفاض .3

 . التكالٌف الكلٌة

 . التخلص من االنشطة والمجاالت غٌر االقتصادٌة وخفض التكالٌف االدارٌة المختلفة .4

هناك دوافع واهداف عدٌدة الندماج  شركتٌن او اكثر فً كٌان جدٌد تفقد من خبلله  -:االندماج  -3

االت ، ومواجهة ح الشركات المندمجة شخصٌتها وتتحول الى شخصٌة جدٌدة للكٌان الجدٌد

 . الفشل المالً واحدة من هذه االهداف

ق الفعالة فً  عبلج الفشل المالً ٌعتبر تغٌٌر الشكل القانونً من الطر -:تغٌٌر الشكل القانونً   -2

فالتحول من شكل اقل مرونة الى شكل اكثر مرونة ٌتٌح لئلدارة حرٌة اكثر فً الحركة او  ،

 .   اتخاذ العدٌد من القرارات



ألنه قد ٌكون غٌر متاح فً اغلب االحوال وٌعتمد على  اا بقى خٌار التؤجٌر محدودٌ -: التؤجٌر  -3

 . نشاط الشركة او امكانٌة توفر هذا الخٌار

قد ٌتم انهاء ملكٌة الشركة عن طرٌق البٌع الحد االفراد او البٌع للعمبلء والدابنٌن   -: البٌع  -4

، وفً هذه الحالة ٌتم نقل  فشل مالًعندما ٌعجز مبلك الشركة عن وجود حلول لما اصابها من 

ملكٌة الشركة بحالتها الفاشلة الى مبلك جدد قد تكون لدٌهم دوافع او اهداف مختلفة. وٌمكن ان 

، او طرح  وبؤسالٌب مختلفة مثل البٌع عن طرٌق المزاد او الممارسة اا او جزبٌ اا ٌكون البٌع كلٌ

او أي طرٌقة متاحة امام المبلك تحقق لهم  المشروع لبلكتتاب العام وبٌع االسهم فً البورصة

 . فابدة اعلى

عندما تصل الشركة الى المراحل المتقدمة والمستعصٌة من الفشل المالً وتكون  -: التصفٌة  -5

،  قٌمة التصفٌة اعلى من قٌمة استمرارٌة الشركة تصبح الطرق السابقة غٌر مجدٌة فً المعالجة

اتخاذ االجراءات القانونٌة لسداد التزامات الشركة تجاه لذلك البد من اجراء عملٌة التصفٌة و

 . (  28: 3686آلخرٌن ) شحات ،ا

ٌرى الباحث ان الكشف المبكر عن الفشل المالً هو المفتاح االساس لطرق ووسابل العبلج       

ى وبمثابة وقاٌة قبل العبلج كما ٌقال ، فكلما قامت الشركة باتباع اجراءات الكشف بشكل دوري عل

نتابج اعمالها ومركزها المالً ، كلما كان اكتشاف الفشل فً مراحل اولٌة ٌكون من السهل على 

الشركة اٌجاد الحلول والمعالجة او المناورة بٌن الوسابل المتاحة امامها ، ألنها وفرت الوقت الكافً 

 التخاذ االجراءات البلزمة من خبلل الكشف المبكر عن الفشل المالً .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثانثم انـانفص

 

اخراءاخ تعذَم انقىائى املانُح وانتنثؤ عن انفشم 
  املايل يف انشركاخ انصناعُح انعراقُح

 

 

 

يف انشركاخ عُنح  انقىائى املانُحتعذَم  املثحث االول: اخراءاخ
 وحتهُم اننتائحانذراسح 

 

يف انشركاخ عُنح انذراسح  انفشم املايل نتنثؤ عناملثحث انثانٍ:  ا

  ائحوحتهُم اننت

 

 

 

 



 المبحث االول  

  القوائم المالٌةتعدٌل  اجراءات

 وتحلٌل النتائج فً الشركات عٌنة الدراسة

ٌتضمن هذا المبحث تعدٌل القوابم المالٌة من الكلفة التارٌخٌة الى الكلفة التارٌخٌة المعدلة       

ار ان الشركات عٌنة المتمثلة فً كشف العملٌات الجارٌة وقابمة المٌزانٌة العمومٌة على اعتب

الدراسة تطبق النظام المحاسبً الموحد وذلك باستعمال مإشرات االرقام القٌاسٌة العامة ) الرقم 

القٌاسً ألسعار المستهلك ( وحسب اسلوب القوة الشرابٌة العامة ، لرفع اآلثار التضخمٌة وبٌان 

  ع االقتصادي للشركات .نتٌجة االعمال والمركز المالً بالشكل الحقٌقً والمعبر عن الواق

 الشركات عٌنة الدراسة وصف : اوالً 

 شركة مساهمة/ شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف  -9

( مبتان  346برأسمال  قدرة )  8853/  4/  36شركة مساهمة خاصة تؤسست بتارٌخ        

برأسمال و 3663/  6/  34وخمسون الف دٌنار، ادرجت فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة بتارٌخ 

 3684/  83/  28( تسعون ملٌون دٌنار فً تارٌخ األدراج ، ورأسمالها المدرج بتارٌخ  86قدرة ) 

( ملٌار وثمانون ملٌون دٌنار. نشاط الشركة الربٌس صناعة الورق ومنتجاتها  8676بلغ ) 

ى تتوزع نسبة المساهمة فً الشركة عل االساسٌة ورق التغلٌف وصنادٌق الكارتون المعرج ،

% ، تعتمد الشركة على  85145% ، والقطاع الخاص بنسبة  2133القطاع االشتراكً بنسبة 

النظام المحاسبً الموحد فً جمٌع اعمالها المحاسبٌة والمالٌة ،إذ ان جمٌع الكشوفات والقوابم المالٌة 

فقات النقدٌة تعد بموجب هذا النظام مثل ) كشف العملٌات الجارٌة ، المٌزانٌة العمومٌة ، كشف التد

).  

تهدف الشركة ومنذ مباشرتها بممارسة نشاطها الى تطوٌر اعمالها االهداف الخاصة للشركة: 

وامكانٌاتها لتكون الشركة الرابدة فً القطر فً حقل صناعة الصنادٌق الكارتونٌة لؤلغراض 

طورة من اجل الصناعٌة والتجارٌة ، وتسعى الشركة الى اضافة الخطوط والمكابن االنتاجٌة المت

االرتقاء بنوعٌة ومواصفات المنتج الى ما ٌضاهً انتاج الشركات المماثلة فً الدول المجاورة وبما 

 هات المستفٌدةجوبالمواصفات التً تلبً حاجة كافة ال ٌتبلءم واستعماالتها للتغلٌف وحماٌة المنتجات

.  



ع استثمار رأس المال الخاص تهدف الشركة ومنذ تؤسٌسها الى تشجٌ : االهداف العامة للشركة

ومساهمته فً التنمٌة الصناعٌة من خبلل تكوٌن نواة لصناعة التعببة والتغلٌف والعمل على 

تطوٌرها من اجل المساهمة الفعالة لسد حاجة السوق المحلٌة من الصنادٌق والطبقات الكارتونٌة 

 المعرجة .

 مختلطة ( -) ش . مبغداد  -الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة  -7

مساهمة مختلطة  –تحت أسم شركة المعجنات العراقٌة  8874 عام فً الشركة تؤسست        

 ( ثمانٌة مبلٌٌن دٌنار 7 قدره )اسمً مال برأس 8872لسنة  25بموجب قانون الشركات رقم 

ٌة لتصبح الشركة العراق 8877تم تغٌٌر اسم ونشاط الشركة فً عام ، مقسمة الى ثمانٌة مبلٌن سهم 

 6/  7مالٌة بتارٌخ درجت فً سوق العراق لؤلوراق الالمساهمة المختلطة ، ا –للصناعات الهندسٌة 

( مبتان واربعون ملٌون دٌنار ، بلغ راس  336مال  فً تارٌخ االدراج قدره ) وبرأس 3663/ 

 دٌنار ، ملٌون( ملٌار وخمسمابة  8466بمقدار )  3684/  83/  28المال المدرج فً تارٌخ 

القطاع الخاص بنسبة ) و% (  2215)  بنسبةالقطاع العام تتوزع نسبة المساهمة فً الشركة بٌن 

تعتمد الشركة على النظام المحاسبً الموحد فً جمٌع اعمالها المحاسبٌة والمالٌة إذ  ،% (  5513

ة ، ان جمٌع الكشوفات والقوابم المالٌة تعد بموجب هذا النظام مثل ) كشف العملٌات الجارٌ

 .المٌزانٌة العمومٌة ، كشف التدفقات النقدٌة ( 

: تهدف الشركة الى تحسٌن نوعٌة المنتوج من المواد االحتكاكٌة االهداف الخاصة للشركة

واالنشابٌة والكهربابٌة لتضاهً المنتجات االجنبٌة ، وتسعى الى التغلب على معوقات العمل 

لدراسات التً تإدي الى تحسٌن وزٌادة اداء والتسوٌق فً مواقع الشركة ، من خبلل اجراء ا

 الشركة . 

: تهدف الشركة الى المساهمة فً دعم وتطوٌر الحركة الصناعٌة فً االهداف العامة للشركة 

العراق وتعزٌز االقتصاد الوطنً ضمن اهداف خطة التنمٌة  ومستلزمات خطة البناء من خبلل 

 وسد احتٌاجات البلد . ابٌة انتاج المواد االحتكاكٌة واالنشابٌة والكهرب

  الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة -4

(  4) ه مال مدفوع بالكامل قدربرأس 8878/ 4/ 86تؤسست فً تارٌخ شركة مساهمة خاصة       

مال وبرأس 3663/ 6/  34مالٌة بتارٌخ خمسة مبلٌٌن دٌنار، ادرجت فً سوق العراق لؤلوراق ال

ندماج ، تتوزع نسبة المساهمة فً الشركة الخمسمابة ملٌون دٌنار عراقً فً تارٌخ ا(  466 ) هقدر



على اربعة قطاعات وهً القطاع العام ، القطاع التعاونً ، القطاع المختلط  والقطاع الخاص 

تعتمد الشركة على النظام  ،% ( على التوالً 8616%،  613% ، 817% ،  612وبنسبة ) 

جمٌع اعمالها المحاسبٌة والمالٌة إذ ان جمٌع الكشوفات والقوابم المالٌة تعد المحاسبً الموحد فً 

  .بموجب هذا النظام مثل ) كشف العملٌات الجارٌة ، المٌزانٌة العمومٌة ، كشف التدفقات النقدٌة (

: تهدف الشركة عند تؤسٌسها الى تحسٌن نوعٌة المنتوج من السجاد االهداف الخاصة للشركة

  لٌنافس المنتوجات المستوردة من حٌث الجودة والنوعٌة . والمفروشات

تهدف الشركة بشكل عام الى سد احتٌاجات البلد من منتج السجاد  :االهداف العامة للشركة

والمفروشات االرضٌة والجوارب بمختلف االنواع ، باإلضافة الى تصنٌع المرشحات المٌكانٌكٌة 

 صناعً . والفبلتر الى دوابر الدولة والقطاع ال

 معطٌات الدراسة  : ثانٌاً 

) كشف العملٌات الجارٌة ، المٌزانٌة العمومٌة ، وكشف المالٌة والكشوفات تمدت القوابم اع -8

المنشورة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة للشركات عٌنة الموجودات الثابتة واندثارها ( 

 الكلفة التارٌخٌة .( والمعدة على اساس  3684،  3683،  3682لدراسة للسنوات ) ا

أعتمد اسلوب القوة الشرابٌة العامة ) الكلفة التارٌخٌة المعدلة ( فً تعدٌل البٌانات المحاسبٌة  -3

للشركات عٌنة الدراسة ، وباستعمال مإشرات االرقام القٌاسٌة ) الرقم القٌاسً ألسعار 

 المستهلك(.  

الجهاز  –زارة التخطٌط و عن اعتمدت االرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلك المنشورة -2

قسم  ٌقوم الجهاز المركزي لئلحصاء /، إذ للدراسة  زمنٌةالمركزي لئلحصاء للحدود ال

عتماد على سنة الاالرقام القٌاسٌة بإصدار تقرٌر شهري للرقم القٌاسً ألسعار المستهلك با

ً باعتبارها السنة التً تم فٌها اخر مسح اجتماعً واقتصادي لؤلسر ف 3666االساس 

قدم الجهاز  3685بالنسبة لسنوات الدراسة ، واعتبارا من شهر كانون الثانً لسنة  العراق

بدال من  3683المركزي لئلحصاء تقرٌر االرقام القٌاسٌة لؤلسعار باألساس الجدٌد لسنة 

باعتبارها السنة التً نفذ فٌها اخر مسح اجتماعً واقتصادي لؤلسرة فً العراق  3666سنة 

. 

الصادرة بخصوص االخذ  المحلٌةالمحاسبٌة والقواعد  المحاسبٌة الدولٌةعاٌٌر الماعتمد  -3

 . نظر االعتبار أثر تغٌرات االسعار عند اعداد القوابم المالٌةب



نظرا لعدم توفر البٌانات حول فترة اقتناء الموجودات على مدى حٌاة الشركات وصعوبة  -4

واعتبار المٌزانٌة  Cut off Sampling تحدٌدها بدقة لجؤ الباحث الى تحدٌد نقطة قطع 

المٌزانٌة المقارنة لغرض تعدٌل المٌزانٌة العمومٌة لسنة  28/83/3683العمومٌة كما فً 

 باعتبارها السنة االولى للتعدٌل . 3682

 تعتمد جمٌع الشركات عٌنة الدراسة طرٌقة المعدل الموزون فً تقٌٌم مخزون اخر المدة . -5

الكشوفات والقوابم المالٌة بالدٌنار العراقً ومقسومة على   جمٌع المبالغ المذكورة فً -6

(8666  . ) 

 كانت االرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلك الشهرٌة كما فً الجدول اآلتً :     -7

 ( 3684 -3683)  االرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلك الشهرٌة  للمدة(  6جدول ) 

 ( 866=  3666سنة االساس )

 الشهر

 السنة

 كانون

 الثانً

تشرٌن  اٌلول آب تموز حزٌران أٌار نٌسان اذار شباط

 االول

تشرٌن 

 الثانً

كانون 

 االول

7197 94836 94933 93139 93733 93137 94838 94939 9393: 93734 93137 93136 93136 

7194 141.3 93933 93737 93339 93737 9313: 93936 93731 937.8 93631 93334 9333: 

7193 93831 93638 93636 93737 93337 93339 93339 9363: 93638 93734 93937 93837 

7196 93737 93737 93639 93831 93737 93837 93937 93:38 93939 93937 96139 96137 

                              اعداد الباحث باالعتماد على بٌانات الجهاز المركزي لإلحصاء/ قسم االرقام القٌاسٌة: المصدر 

 -: ٌتم احتساب الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك فً بداٌة ونهاٌة العام كاآلتً -8

 الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك نهاٌة العام : -أ 

الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك خبلل شهر ) كانون االول ( للعام المطلوب + الرقم  =

                                                                   3 ÷ر ) كانون الثانً ( للعام التالً القٌاسً العام ألسعار المستهلك خبلل شه

 ( 8معادلة ) ........  

 :التالً الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك بداٌة العام  -ب 

     ( 3دلة ) معا.......     8مخرجات المعادلة ) لتالً = بداٌة العام االرقم القٌاسً فً  =

                                                                                         

 الرقم القٌاسً خالل العام :  -ج 

 ( 2معادلة ) ........                      83 ÷= مجموع االرقام القٌاسٌة ألشهر السنة  

 7197 هاٌة عام الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك فً ن  



                                    = 83614 + 83812 / 3  =83618 

  83618=   7194الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك فً بداٌة عام 

  7194الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك فً نهاٌة عام   

                                      =83318  +83616  /3  =83418 

  83418=   7193الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك فً بداٌة عام 

  7193الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك فً نهاٌة عام  

                                      =83613  +83513  /3  =83517 

  83517=   7196الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك فً بداٌة عام 

 7196رقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك فً نهاٌة عام ال 

                                      =84615  +84616  /3 = 84612 

والجدول اآلتً ٌبٌن االرقام القٌاسٌة فً بداٌة ونهاٌة السنة ومتوسط الرقم القٌاسً لكل سنة 

 -من سنوات الدراسة :

 اٌة ونهاٌة السنة ومتوسط الرقم القٌاسً (االرقام القٌاسٌة ) بد ( 9جدول ) 

 ( 911=  7118سنة االساس )

فً بداٌة  الرقم القٌاسً السنة

 العام

متوسط الرقم القٌاسً 

 خالل العام

فً نهاٌة  الرقم القٌاسً

 العام

7194 9313: 93738 9363: 

7193 9363: 9363: 937.9 

7196 93739 93931 96134 

   ث باالعتماد على بٌانات الجهاز المركزي لإلحصاء / قسم االرقام القٌاسٌةالمصدر: اعداد الباح    

 التارٌخٌة بالقوة الشرائٌة العامة القوائم المالٌةتعدٌل  : ثالثاً 

نظر االعتبار اثر االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار على البٌانات بلغرض االخذ            

) كشف العملٌات الجارٌة والمٌزانٌة بنود القوابم المالٌة  ٌجب تعدٌل كافة التارٌخٌة المحاسبٌة

. وإلجراء عملٌة (  3684 -3682الدراسة )  مدةالدراسة طٌلة عٌنة للشركات العمومٌة ( 

حتساب مكاسب وخسابر اسٌتم ، إذ  تمٌٌز بٌن البنود النقدٌة والبنود غٌر النقدٌةالتعدٌل ٌجب ال

ولتنفٌذ خطوات عملٌة تعدٌل القوابم  . تعدٌل البنود غٌر النقدٌةو القوة الشرابٌة للبنود النقدٌة

 -المالٌة من الكلفة التارٌخٌة الى الكلفة التارٌخٌة المعدلة قام الباحث بإعداد الجداول اآلتٌة :

 رٌخٌة للموجودات الثابتة واندثارها للشركات عٌنة الدراسةتعدٌل الكلفة التا -9



 التغلٌف اوالً: شركة بغداد لصناعة مواد 

تتضمن تعدٌل كل بند من البنود غٌر النقدٌة ) كلفة الموجود الثابت (  83 – 8الجداول من ) 

 . 3684وحتى  3682واندثارها ( من الكلفة التارٌخٌة الى الكلفة التارٌخٌة المعدلة ابتداء من 

   التارٌخٌة المعدلةالكلفة  ( بند االراضً  حسب :جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

 تكلفة االراضً

 9/9/7194فً  

97 9363: /

911 

99 97 93739/911 99 97 96134/911 99 

 -----  ----- -----  ----- -----  ----- اضافات خالل العام

 االراضً  تكلفة

 31/97/7194فً 

97  99 97  99 97  99 

 

 التارٌخٌة المعدلة الكلفة  كلفة واندثار بند المبانً حسب(  91جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

فً كلفة ال

9/9/7194 

9619:1 9363:/

911 

79:978 7778:1 93739/911 478166 743386 96134/911 467397 

)+( االضافات خالل 

 السنة

87711 9363: /

9313: 

86987 99796 93739 /

9363: 

99868 46:6: 96134/93739 47997 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

------  ----- ----  ---- ----  ---- 

فً  كلفة كماال

49/97/7194 

7778:1  7:3414 743386  449997 781343  49:747 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

4464 9363:/

911 

39:7 6883 93739/911 9387 7:93 96134/911 913:8 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

7371 93471* 49:3 9791 93333* 9838 9791 9334:* 9839 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

-----  -----  ----  ----   

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

----  ---- ----- ----  ---   

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

6884  9197 7:93  91774 99:3  97749 

 3::487 96134/911 777731 :47969  7783:9 797798  798198القٌمة الدفترٌة كما 



 49/97/7194فً 

 

 التارٌخٌة المعدلةالكلفة  كلفة واندثار بند اآلالت والمعدات حسب(  99ل ) جدو

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

 تارٌخٌة معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

993:7: 9363:/911 77:981 789737 93739/911 4:9881 439698 96134/911 674979 

)+( االضافات خالل 

 السنة

97784 9363: /

9313: 

9:83: 87986 93739 /

9363: 

8843: 37741 96134/

93739 

34737 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

----  ----- -----   ----   

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

789734  46:79: 439698  38799: 4:9938  678378 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

73379 9363:/911 46731 78384 93739/911 31441 79::6 96134/911 3468: 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

4136 93474* 3179 9677 93477* 718: 9:77 93361* 7898 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

----- ----- ----- ----   ----   

محول ( االندثار ال-)

 الى ح االحتٌاطٌات

----- ----- ----- ----      

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

78384  4:779 79::6  3731: 41:98  37477 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

733981  49::69 49:677  344891 471741  679919 

 

 التارٌخٌة المعدلة الكلفة  كلفة واندثار بند وسائل نقل وانتقال حسب(  97جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

733:9 9363:/911 46847 98978 93739/911 7777: 77:98 96134/911 43333 

فات خالل )+( االضا

 السنة

----  ---- 6161 93739 /

9363: 

6199 7761 96134/93739 7894 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

7773 9363:/911 :773 -----  ------ ----  ---- 

 48968  76678 49491  77:98 77179  98978كلفة كما فً ال



49/97/7194 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

:977 9363:/911 9441: :974 93739/911 944:7 :974 96134/911 94897 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

----  ----- ----  ---- ----  ---- 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

----  ----- ----  ---- ----  ---- 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

:977  9441: :974  944:7 :974  94897 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194ً ف

9836  9786: 948:3  98:99 97333  74336 

 

 التارٌخٌة المعدلة الكلفة  كلفة واندثار بند العدد والقوالب حسب(  94جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 عدلةم

كلفة فً ال

9/9/7194 

763 9363:/911 489 763 93739/911 484 967: 96134/911 77:9 

)+( االضافات خالل 

 السنة

----  ---- 9786 93739 /

9363: 

9794 ----  ---- 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

----  ---- ----  ---- ----  ---- 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

763  489 967:  9767 967:  77:9 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

764 9363:/911 47: 763 93739/911 484 763 96134/911 499 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

---  ---- ----  ---- ----  ---- 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

---- ---- ---- ----  ---- ---  ----- 

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

---- ---- ---- ----  ---- ----  ---- 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

764  47: 763  484 763  499 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

9  7 9786  9794 9786  9:98 

 

 



 التارٌخٌة المعدلةالكلفة  كلفة واندثار بند اثاث واجهزة مكتبٌة حسب(  93جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

99889 9363:/911 98993 97969 93739/911 98939 96937 96134/911 77869 

)+( االضافات خالل 

 السنة

491 9363: /

9313: 

4:4 7:93 937.. /

9363: 

7117 379 96134/93739 38: 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

----  ---- ----  ---- ----  ---- 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

97969  98688 96937  9:961 96791  74748 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

3387 9363:/911 7641 6991 93739/911 8619 6378 96134/911 9968 

ندثار السنة )+( ا

 الحالٌة

744 93336* :93 498 93491* 396 498 93399* 389 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

---- ---- ---- ---  ---- ----  ---- 

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

---- ---- ---- ----  ---- ----  ---- 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

6991  8333 6398  8:97 6833  9779 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

8139  91944 :896  99:43 :977  9371: 

 ثانٌاً:  الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة

تتضمن تعدٌل كل بند من البنود غٌر النقدٌة ) كلفة الموجود الثابت (  36 – 84الجداول من ) 

 . 3684وحتى  3682التارٌخٌة المعدلة ابتداء من واندثارها ( من الكلفة التارٌخٌة الى الكلفة 

   التارٌخٌة المعدلةالكلفة  ( بند االراضً  حسب 96جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

 تكلفة االراضً

 9/9/7194فً  

761 9363: /

911 

:39 761 93739/911 :63 761 96134/911 :88 

 -----  ----- -----  ----- -----  ----- اضافات خالل العام

 تكلفة االراضً 

 31/97/7194فً 

761  :39 761  :63 761  :88 

 



 التارٌخٌة المعدلة الكلفة  كلفة واندثار بند المبانً حسب(  97جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

9787117 9363:/

911 

9966969 9787117 93739/911 99787:: 9787117 96134/911 9:9999: 

)+( االضافات خالل 

 السنة

------  ------ ----  ---- ----  ---- 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

------  ----- ----  ---- ----  ---- 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

9787117  9966969 9787117  99787:: 9787117  9:9999: 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

6:39: 9363:/

911 

977:7 :94:9 93739/911 933349 948474 96134/911 717368 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

49:93 9336: * 67988 49:94 93379 * 68778 49396 93614 * 68934 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

-----  -----       

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

   99 93739/911 97 61: 96134/911 877 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

:94:9  93467: 948474  71973: 98644:  774643 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

9984799  9897797 994374:  9776761 91:7774  9739796 

 

 التارٌخٌة المعدلة الكلفة  كلفة واندثار بند اآلالت والمعدات حسب(  98جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

96419 9363:/911 77443 96419 93739/911 77387 97339 96134/911 9981: 

)+( االضافات خالل 

 السنة

----  ----- ------  ----- ----  ----- 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

----  ----- 7971 93739/911 39:9 ----  ----- 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

96419  77443 97339  99783 97339  9981: 

 9:478 96134/911 :9796 79696 93739/911 93813 71:97 911/:9363 93499االندثار المتراكم فً 



9/9/7194 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

889 93369* 9943 67: 93379 * 946 776 93614 * 449 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

366 9363:/911 773 9:63 93739/911 7979 ----  ---- 

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

----- ----- ----- 371 93739/911 786 99: 96134/911 793 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

93813  79367 9796:  99988 979:6  9:499 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

713  997 (399)  (714) (338)  (787) 

 

 التارٌخٌة المعدلة الكلفة  كلفة واندثار بند وسائل نقل وانتقال حسب(  99جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  ٌخٌةتار

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

99:97: 9363:/911 984979 978439 93739/911 997:38 91947: 96134/911 977999 

)+( االضافات خالل 

 السنة

78111 9363: /

9313: 

78:69 -----  ----- ----  ---- 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

99979 9363:/911 7836: 9:19: 93739/911 78:71 ----  ---- 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

978439  983478 91947:  96:178 91947:  977999 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

7:8:1 9363:/911 34373 78391 93739/911 31748 73477 96134/911 47797 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

99847 9347: * 97178 99797 93379* 97376 91839 93614* 97934 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

93997 9363:/911 716:6 93773 93739/911 71:4:    

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

78391  49:47 73477  46874 46914  6786: 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

:::49  946349 94:78  974773 84777  99116: 

 

 

 

 



 التارٌخٌة المعدلةالكلفة  كلفة واندثار بند العدد والقوالب حسب( :9جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

7871 9363:/911 :913 7871 93739/911 :976 7871 96134/911 91911 

)+( االضافات خالل 

 السنة

----  ----- ----  ---- ----  ---- 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

----  ----- ----  ---- 74: 96134/911 46: 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

7871  :913 7871  :976 7399  :839 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

7796 9363:/911 :179 7741 93739/911 :844 7741 96134/911 ::76 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

6:6 93369 * 978 438 93379 * 61: 787 93614 * 31: 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

991 9363:/911 777 ----  ---- 74: 96134/911 46: 

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

---- ---- ---- 438 93739/911 61: 787 96134/911 31: 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

7741  :784 7741  :844 74:9  :717 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

:1  949 :1  947 :1  946 

   

 التارٌخٌة المعدلة الكلفة  كلفة واندثار بند اثاث واجهزة مكتبٌة حسب(  71جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  ٌةتارٌخ

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

7796: 9363:/911 47441 7496: 93739/911 46176 96861 96134/911 74787 

)+( االضافات خالل 

 السنة

9811 9363: /

9313: 

9871 71:6 93739  /

936.. 

7919 ----- ----- ---- 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

----  ---- 91713 93739/911 93:8: :61 96134/911 9379 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

7496:  431:1 96861  77963 93911  77733 

 :::94 96134/911 493: 761:6 93739/911 981:6 77866 911/:9363 966:7االندثار المتراكم فً 



9/9/7194 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

7318 93379 * 4348 9647 93317* 7963 9474 93614* 7139 

( االستبعاد خالل -)

 السنة

:19 9363:/911 9476 :977 93739/911 944:9 748 96134/911 467 

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

---- ---- ---- 9:9 93739/911 791 96 96134/911 978 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

981:6  73978 :493  94689 91466  96673 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

7873  :774 7347  9687 3336  7791 

 

 : الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصةلثاً ثا

النقدٌة ) كلفة الموجود الثابت تتضمن تعدٌل كل بند من البنود غٌر (  34 – 38الجداول من ) 

 . 3684وحتى  3682واندثارها ( من الكلفة التارٌخٌة الى الكلفة التارٌخٌة المعدلة ابتداء من 

 التارٌخٌة المعدلة الكلفة  كلفة واندثار بند المبانً حسب(  79جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

مل معا تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

71877 9363:/911 996:: 71877 93739/911 9:937 71877 96134/911 :9789 

)+( االضافات خالل 

 السنة

------  ------ ----  ---- ----  ---- 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

------  ----- ----  ---- ----  ---- 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

71877  996:: 71877  9:937 71877  :9789 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

377:9 9363:/911 79814 36479 93739/911 77637 39473 96134/911 877:9 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

4147 9336: * 337: 4147 93379 * 3368 4147 93614 * 3674 

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

-----  ----- ----  ----- 91:7 96134/911 9738 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

36478  77947 39473  81::: 61413  86718 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

964::    77378 97477  99938 91377  96773 



 التارٌخٌة المعدلةالكلفة  دثار بند اآلالت والمعدات حسبكلفة وان(  77جدول ) 

 7196 7193 7194 البند

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

37:79 9363:/911 79697 37:79 93739/911 79:4: 37:79 96134/911 81697 

)+( االضافات خالل 

 السنة

----  ----- ------  ----- ----  ----- 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

----  ----- -----  ---- ----  ----- 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

37:79  79697 37:79  79:4: 37:79  81697 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

37361 9363:/911 78881 37649 93739/911 79499 37976 96134/911 81489 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

37:7 9336:* 7969 39:7 93379 * 8998 37:7 93614 * 8169 

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

371: 9363:/911 7873 3719 93739/911 7876 371: 96134/911 7:78 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

37649  789:8 37976  79831 37:94  8161: 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

373  79: 947  9:: 39  84 

 

 

 التارٌخٌة المعدلةالكلفة  كلفة واندثار بند وسائل نقل وانتقال حسب(  74جدول ) 

 البند

 

7194 7193 7196 

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

 معامل تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

34337 9363:/911 74497 34337 93739/911 74884 34337 96134/911 767:4 

)+( االضافات خالل 

 السنة

   -----  ----- ----  ---- 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

      ----  ---- 

 كلفة كما فًال

49/97/7194 

34337  74497 34337  74884 34337  767:4 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

49:47 9363:/911 3769: 4681: 93739/911 67371 4:393 96134/911 6:433 

 8:3: *93614 7697 676: *93379 7697 618: * :9347 7697)+( اندثار السنة 



 الحالٌة

( االندثار المحول -)

 حتٌاطٌاتالى ح اال

7831 9363:/911 4::9    7831 96134/911 3999 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

46819  671:9 7831 93739/911 3177 34771  76171 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

8843  99793 4:396  68:74 999  784 

 

 التارٌخٌة المعدلة الكلفة كلفة واندثار بند العدد والقوالب حسب(  73جدول ) 

 البند

 

7194 7193 7196 

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

4376 9363:/911 3::8 4981 93739/911 6799 497: 96134/911 6996 

)+( االضافات خالل 

 نةالس

333 9363: /

9313: 

371 ----  ---- ----  ---- 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

497:  6368 4981  6799 497:  6996 

االندثار المتراكم فً 

9/9/7194 

7881 9363:/911 3139 7:67 93739/911 3443 4931 96134/911 389: 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

696 93391 * 976 6:1 93379 * 977 6:1 93614 * 997 

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

317 9363:/911 698 317 93739/911 6:1 314 96134/911 717 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

7:67  378: 4931  3791 4479  3::: 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

:98  9989 841  9189 637  997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التارٌخٌة المعدلةالكلفة  كلفة واندثار بند اثاث واجهزة مكتبٌة حسب ( 76جدول ) 

 البند

 

7194 7193 7196 

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

معامل  تارٌخٌة

 التعدٌل 

تارٌخٌة 

 معدلة

تارٌخٌة  معامل التعدٌل  تارٌخٌة

 معدلة

كلفة فً ال

9/9/7194 

37364 9363:/911 78886 38:93 93739/911 81449 3:3:1 96134/911 83494 

)+( االضافات خالل 

 السنة

9379 9363: /

9313: 

9694 9687 93739  /

9363: 

9697 79: 96134/93739 7:7 

(االستبعاد خالل -)

 السنة 

----  ---- -----  ---- ----  ---- 

كلفة كما فً ال

49/97/7194 

38:93  7:799 3:3:1  89:73 3:88:  8378: 

ر المتراكم فً االندثا

9/9/7194 

46:36 9363:/911 67333 49979 93739/911 66:79 31466 96134/911 71763 

)+( اندثار السنة 

 الحالٌة

6877 93337 * 9783 6987 93364* 9649 7196 93611* :177 

( االندثار المحول -)

 الى ح االحتٌاطٌات

4636 9363:/911 6987 4737 93739/911 6437 4876 96134/911 676: 

االندثار المتراكم فً 

49/97/7194 

49977  66637 31466  6:964 37717  73198 

القٌمة الدفترٌة كما 

 49/97/7194فً 

:8:7  94837 :946  97889 8984  91777 

 

 ذ بنظر االعتبار االضافات فً كلفة الموجودات الثابتة خبلل السنة عند احتساب لغرض االخ* 

 -: تم اعتماد المعادلة اآلتٌةالمعدلة لقسط االندثار السنوي  الكلفة التارٌخٌة

/ 28الكلفة التارٌخٌة للموجود فً ÷  83/ 28معامل التعدٌل = الكلفة التارٌخٌة المعدلة للموجود فً 

83 . 

 معامل التعدٌل .× الكلفة التارٌخٌة المعدلة لبلندثار السنوي = قسط االندثار السنوي 

 

 

 

 

 



د تطبٌق اجراءات تعدٌل الكلفة التارٌخٌة لكل موجود من الموجودات الثابتة واندثارها بعو          

لكل سنة من المعدل السنوي التوصل الى اندثار الموجودات الثابتة للشركات عٌنة الدراسة تم 

كؤحد مصروفات الفترة المعدل الذي ٌدخل ضمن عناصر كشف العملٌات الجارٌة  سنوات الدراسة

الكلفة التارٌخٌة المعدلة واالندثار المتراكم ، باإلضافة الى  متحقق فٌهاارباح السنة اللٌخفض من 

لكل سنة من سنوات  28/83القٌمة الدفترٌة المعدلة للموجودات الثابتة فً المعدل وصوال الى 

كلفة المعدلة . والجدول التالً ٌمثل اجمالً الالمٌزانٌة العمومٌة عناصر الدراسة التً تندرج ضمن 

،  3683،  3682التارٌخٌة المعدلة للموجودات الثابتة واندثارها للشركات عٌنة الدراسة للسنوات ) 

3684 : )- 

 ( 9111على  ومةبالكلفة التارٌخٌة المعدلة ) المبالغ مقس هاكشف الموجودات الثابتة واندثار ( 77جدول ) 

 سنةشركة /الال       
 البند

 الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة تغلٌفشركة بغداد لصناعة مواد ال

7194 7193 7196 7194 7193 7196 7194 7193 7196 
 418433 7:8988 :7:477 79791:6 7977677 71:6946 46866: 8817:6 637417 9/9كلفة فً ال

 7:7 9697 9:84 ---- 7919 7:899 94763 9387: 976499 )+( االضافات خالل السنة

 ----- ----- ---- 9898 381:8 :7836 ---- ---- 773: ( االستبعاد خالل السنة-)

 418731 374::7 7:6737 7977419 7188684 71:84:3 :919:31 979878 7:8:67  97/ 49كلفة كما فً ال

 االندثار المتراكم فً 

 9 /9    

71831 81187 87478 997:79 739199 797473 747638 738686 778897 

 49474 41794 7:997 87899 889:1 89497 :::3 3739 9947 )+( اندثار السنة الحالٌة

 ---- ----- ---- 896 489:9 77937 ----- ----- ---- ( االستبعاد خالل السنة-)

( االندثار المحول الى -)

 االحتٌاطٌات سابح

----- ----- ----- ----- 9391 9697 97399 97874 99:68 

االندثار المتراكم فً 

49/97 

79987 83494 99477 7493:8 78:711 471933 736:67 779376 791967 

القٌمة الدفترٌة كما فً 

49/97 

77:191 8:3363 :49194 99699:8 98:8:84 9876373 3:7:1 48::9 78399 

 

        

 

 

 

 

 



 اجراءات تعدٌل القوائم المالٌة -7

 شركة مساهمة/ مواد التغلٌف  شركة بغداد لصناعة 

 احتساب مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة  - أ

 ( 9111مة على ومقسبالدٌنار ) المبالغ  ( مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة للنقود 78جدول ) 

 7196 7193 7194 سنةال       

معامل  تارٌخٌة البند
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  ارٌخٌةت
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

 *صافً االصول النقدٌة 

 9/9فً 
تضاف المتحصالت النقدٌة 

 عام الخالل 
 اٌرادات النشاط الجاري

 
تطرح المدفوعات النقدٌة 

 عام  لخال
 

 مشترٌات اصول ثابتة
 

 الرواتب واالجور
 المستلزمات السلعٌة

 المستلزمات الخدمٌة
 الضرائب والرسوم

 نوات سابقةمصروفات س
 
 

صافً المركز النقدي فً 

49/97 
 
 

مكاسب ) خسائر ( القوة 

 * *الشرائٌة 

97:497  

 
 

98:979 

 439384  439384 
 
 
 

96:734 

 
 

94783 

76967 

96414 
---- 
---- 

794887 
               

737:8 

9363: 

/9313: 

 

9363:  /

93738 

 
 
 

9363: 

/9313: 

 

9363:  /

93738 

 

986471 

 
 

99498: 

4693:: 
 
 
 

976419 

 
 

96661 

76871 

96737 
---- 
---- 

7:7773 
 

77786 
 

737:8 

77786 

(9689 ) 

649171  

 
 

991:87 

737147 
 
 
 

:897: 

 
 

:1376 

41797 

74867 

77:7 

---- 

733:77 
 

4:8183 

93739   /

9363: 

 

93739  /

9363: 

 
 
 

93739  

/9363: 

 
 

93739  /

9363: 

 

643447 

 
 

999771 

736::7 
 
 
 

:9387  

 
 

:1:94 

41916 

74:14 

7491 

---- 

737384 
 

4::674 
 

4:8183  

4::674 

(733:) 

49164:  

 
 

37:37 

468399 
 
 
 

99818 

 
 

96793 

71:93 

9678: 

94979 

697 

798119 

 

931384 

96134 

/93739 

 

96134  /

93931 

 
 
 

96134   /

93739 

 
 

96134  /

93931 

 

498:34 

 
 

38789 

476793 
 
 
 

94766 

 
 

9771: 

79491 

96697 

94484 

6:6 

779169 

 

933667 

 

931384 

933667 

(3194 ) 

)  –= )المدٌنون + النقود (  المطلوبات النقدٌة –= الموجودات النقدٌة  9/9فً  التارٌخً  *صافً المركز النقدي

 الدائنون (

 97:497=  6636 –(   911977+ 83149= )  7194/  9/9صافً المركز النقدي فً  

 649171= 6931 –( :36:97+  87449= )  7193/  9/9قدي فً صافً المركز الن

 :49164 = 997:9 –(  748363+  9487:= )  7196/  9/9صافً المركز النقدي فً 

صافً الرصٌد النقدي  -مكاسب ) خسائر ( القوة الشرائٌة  = صافً الرصٌد النقدي التارٌخً نهاٌة السنة   **

عترف بكافة مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة للنقود فً كشف الدخل المبنً على ) ٌ التارٌخً المعدل نهاٌة السنة .

          المستوى العام لألسعار ( .                                                                                                    

( اعبله  36د والمعروضة فً الجدول ) اعتمادا على نتابج مكاسب وخسابر القوة الشرابٌة للنقو

 -ٌمكن مبلحظة اآلتً :

  -3338،   -8467حققت الشركة خسابر فً القوة الشرابٌة للنقود من جراء االحتفاظ بالنقد بمقدار ) 

الذي صافً الموجودات النقدٌة  الن ( على التوالً ، 3684، 3683، 3682( للسنوات )  -3672، 

اعلى من صافً المطلوبات النقدٌة ( على التوالً ،  237726،  425366،  863746كان ٌبلغ) 



، وسٌتم تحوٌل خسابر  لذلك تحققت الخسارة ( على التوالً 87388،  4836،  4434التً بلغت ) 

مالٌة  القوة الشرابٌة الى كشف العملٌات الجارٌة للسنوات المذكورة لتخفض من نتٌجة اعمال كل سنة

. 

 الجارٌةتعدٌل كشف العملٌات  - ب

 ( 9111مة على ومقسبالدٌنار ) المبالغ  97/  49( كشف العملٌات الجارٌة للسنة المنتهٌة فً  79جدول ) 

 7196 7193 7194 سنةال       

معامل  تارٌخٌة البند
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

 ت الجارٌةاالٌرادا

 اٌراد النشاط الجاري
 اٌراد فوابد دابنة

مجموع اٌرادات النشاط 
 الجاري

 
تنزل : المصروفات 

 الجارٌة

 الرواتب واالجور
 المستلزمات السلعٌة
 المستلزمات الخدمات

 االندثار
 

 الضرابب والرسوم
 مصروفات سنوات سابقة

 
مجموع مصروفات النشاط 

 الجاري
 

فائض )عجز( العملٌات 
 رٌة /المرحلة االولىالجا

 
تضاف :االٌرادات 
 التحوٌلٌة االخرى

 اٌرادات سنوات سابقة
 االٌرادات عرضٌة 
مجموع االٌرادات 
 التحوٌلٌة واالخرى

 
تنزل: المصروفات 
 التحوٌلٌة واالخرى

المصروفات التحوٌلٌة 
 االخرى

مجموع المصروفات 
 التحوٌلٌة واالخرى

 
مكاسب)خسائر( القوة 

 الشرائٌة للنقود
 

فائض )عجز( العملٌات 
 الجارٌة /المرحلة الثانٌة

 

98:979 

---- 

98:979 
 
 
 
 
 

94783 

76967 

96414 

71:: 
 

----- 
----- 

 

941747 

 
 

39:7: 

 
 
 
 
 

----- 
----- 

 
 
 
 
 
 

9861 

 

9861 
 
 
 
 

 
3:98: 

 

 

9363:/

93738 

 
 
 
 
 
 

9363:/

93738 

 
 ( 77جدول ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9363:/

93738 
 
 
 

 ( 78)  جدول

 

 

99498: 

----- 

99498: 
 
 
 
 
 

96661 

76871 

96737 

9947 
 

---- 
---- 

 

946167 

 
 

39978 

 

 
 
 
 

---- 
---- 

 
 
 
 
 
 

9:37 

 

9:37 
 
 

(9689 ) 

 

 

48714 

 

 

:7491 

93777 

991:87 

 
 

 
 
 

:1376 

41797 

74867 

413: 
 

77:7 

---- 

 

961937 

 
 

(4:977) 

 
 
 
 
 

96:8 

9181 

7778 

 
 
 
 
 

39 

 

39 
 
 
 
 
 

 

(47638) 

 

 

93739/

9363: 

 
 
 
 
 
 

93739/

9363: 

 
 ( 77جدول ) 

 

93739/

9363: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

93739/

9363: 
 
 
 
 
 
 

93739/

9363: 
 

 
 

 ( 78جدول ) 
 

 

:7:13 

93867 

999771 

 
 
 

 
 

:1:94 

41916 

74:14 

3739 
 

7491 

---- 

 

967737 

 
 

(31697) 

 

 
 
 
 

9718 

9188 

7793 

 
 
 
 

 

3: 

 

3: 
 
 

(733:) 

 

 
(317:7) 
 

 

37:37 

------ 

37:37 
 
 
 
 
 

96793 

71:93 

9678: 

433: 
 

94979 

697 

 

949861 

 
 

(:9919) 
 
 
 
 
 

8396 

---- 

8396 

 
 
 
 

 

----- 

 
----- 

 
 
 
 
 

 

(93474) 
 

 

96134/

93931 

 
 
 
 
 
 

96134/

93931 

 
 ( 77جدول ) 

 

96134/

93931 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

96134/

93931 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 78جدول ) 
 

 

38789 

----- 

38789 
 
 
 
 

 

9771: 

79491 

96697 

3::: 
 

94484 

6:6 

 

937317 

 
 

(:3849) 

 

 
 
 
 

8719 

---- 

8719 

 
 
 
 

 

----- 

 
----- 

 
 

(3194 ) 

 

 

(:9794) 

للسنوات ) ( اعبله  37فً جدول ) العملٌات الجارٌة ف كشعتمادا على البٌانات المعروضة فً ا

 -اآلتً :( ٌمكن مبلحظة  3684،  3683،  3682

وفقاا ألسلوب القوة الشرابٌة العامة زٌادة  االندثار السنوي  اظهرت االرقام المعدلة - أ

المعدل عن االندثار السنوي التارٌخً ، وهذا ٌبٌن النقص فً القوة الشرابٌة لبلندثار 



السنوي التارٌخً والذي ٌإدي الى انعكاسات خطٌرة على االرباح السنوٌة المتحققة 

 قدار الضرابب .وبالتالً على سبلمة قرارات توزٌع االرباح وم

 ٌوجد فرق واضح فً نتٌجة العملٌات الجارٌة للشركة بٌن البٌانات المعدة على اساس - ب

حققت الشركة فابض  3682كلفة التارٌخٌة المعدلة ، ففً سنة الكلفة التارٌخٌة وال

( بحسب كشف العملٌات الجارٌة للشركة والمعد  38868العملٌات الجارٌة بمقدار ) 

ر االرتفاع فً المستوى خٌة ، وبعد االخذ بنظر االعتبار أثالتارٌالكلفة  على اساس

العام لؤلسعار عن طرٌق تعدٌل البٌانات المحاسبٌة المتضمنة فً كشف العملٌات 

الجارٌة للشركة باألسعار القٌاسٌة ) الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك ( واحتساب 

ظهر  بمقدار وعملٌات الجارٌة مكاسب وخسابر القوة الشرابٌة للنقود انخفض فابض ال

كان عجز العملٌات الجارٌة فقد (  3684،  3683، اما فً السنوات )  ( 26562) 

( على التوالً بحسب كشف العملٌات الجارٌة للشركة - 73232،  -25436بمقدار )

التارٌخٌة ، بٌنما ظهر العجز اعلى من ذلك خبلل العامٌن الكلفة  والمعد على اساس

، وتبٌن هذه  ( على التوالً للبٌانات التارٌخٌة المعدلة - 88382،  - 36385بمقدار ) 

الفروقات فً النتابج مقدار االرباح والخسابر الصورٌة لنتٌجة اعمال الشركة الناتجة 

 ر االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار. من عدم االخذ بنظر االعتبار أث

ات ونسبة الزٌادة فً االندثار السنوي وفابض ) عجز ( ٌبٌن مقدار الفروق الجدول اآلتًو        

العملٌات الجارٌة من خبلل المقارنة بٌن البٌانات التارٌخٌة والبٌانات التارٌخٌة المعدلة بالقوة 

 -:الشرابٌة العامة 

 ( مقارنة قسط االندثار السنوي وفائض ) عجز ( العملٌات الجارٌة  :7جدول ) 

 

 السنة

 ائض )عجز( العملٌات الجارٌةف السنوياالندثار 

 نسبة الزٌادة الفروقات المعدل تارٌخً نسبة الزٌادة الفروقات المعدل تارٌخً

7194 71:: 9947 714: 44 % 3:98: 48714 99687 74 % 

7193 413: 3739 99:7 4: % (47638) (317:7)   (483:  )  91 % 

7196 433: 3::: 9661 36 % (93474) (:9794)   (79:1 ) 9 % 

     

لشركة بالشكل الحقٌقً بعد المعدلة قد عبرت عن نتٌجة عملٌات االمحاسبٌة وبذلك تكون البٌانات  

 وانخفاض القوة الشرابٌة للنقود. نظر االعتبار االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعاراالخذ ب

 



 تعدٌل المٌزانٌة العمومٌةجـ ـ 

 ( 9111مة على ومقسبالدٌنار ) المبالغ  97/  49( المٌزانٌة العمومٌة كما فً  41جدول) 

 7196 7193 7194 سنةال       

معامل  تارٌخٌة البند
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

 الموجودات 

الموجودات الثابتة )بالقٌمة 
 الدفترٌة(

مجموع الموجودات 
 ابتةالث
 

 الموجودات المتداولة

 المخزون
 

 المدٌنون 
 النقود
 

مجموع الموجودات 
 المتداولة

 مجموع الموجودات
 
 

مصادر االموال طوٌلة 
 االجل

راس المال االسمً 
 والمدفوع

 ارباح ) خسابر ( السنة
 

 االحتٌاطٌات
 مجموع حقوق الملكٌة

 
مصادر التموٌل قصٌرة 

 االجل

 الدابنون
 

وٌل مجموع مصادر التم
 قصٌرة االجل

 

 مجموع مصادر التموٌل
 

 

387::1 

 

387::1 
 
 
 
 

979879 
 

87449 

36:97: 

 

768:79 

 

9943:99 
 
 
 

 
9191111 

 
 
 

3:887 

997:887 

 
 
 

694: 

 

694: 

  
 

9943:99 

 

 ( 77جدول ) 

 
 
 
 
 
 

9363:/

9313: 
---- 
---- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

9363:/911 

 

 ( 79جدول ) 
 

 متمم حسابً 

 

77:191 

 

77:191 
 
 
 
 

977131 
 

87449 

36:97: 

 

777731 

 

97:9471 

 

 
 
 

9686871 
 

48714 
 

(478937) 

9797999 
 
 
 

694: 

 

694: 

 
 

97:9471 

 

689991 

 

689991 
 
 
 
 

713987 
 

:9487 

748364 

 

644816 

 

9916696 
 
 

 
 

9191111 

 
 
 

8773 

9198773 
 
 
 

997:9 

 
997:9 

 
 

9916696 
 

 

 ( 77جدول ) 

 
 
 
 
 
 

93739/

9363: 
---- 
---- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

93739/911 

 

 ( 79جدول ) 

 
 متمم حسابً

 

8:3363 

 

8:3363 

 
 
 
 

717931  
 

:9487 

748364 

 

643:7: 

 

947:374 
 

 
 
 

9696331  
 

(317:7) 
 

(743197) 

9499947 
 
 
 

997:9 

 

997:9 

 
 

947:374 

 

761179 

 

761179 
 
 
 
 

797877 
 

7931: 

88117 

 

469939 

 

911971: 
 
 

 
 

9191111 
 
 
 

(881:9) 

9117:17 

 
 
 

6418 

 

6418 

 
 

911971: 

 

 ( 77جدول ) 

 
 
 
 
 
 

96134/

93931 
---- 
---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

96134/911 
 

 ( 79جدول ) 
 

 متمم حسابً
 
 
 
 

 
:49194 

 

:49194  
 
 
 
 

797147 
 

7931: 

88117 

 

479338 

 

97::641 
 
 
 
 

9774731 
 

(:9794) 
 

(748913) 

97:3774 
 
 
 

6418 

 

6418 

 
 

97::641 

 

(  26فً جدول ) وقابمة المٌزانٌة العمومٌة (  35جدول رقم )  لمعروضة فًاعتمادا على البٌانات ا

 -اآلتً :( اعبله ٌمكن مبلحظة  3684،  3683،  3682للسنوات ) 

ارتفاع قٌمة الموجودات الثابتة المعدلة عن قٌمة الموجودات الثابتة التارٌخٌة ، وزٌادة  - أ

ار التارٌخً ، وهذه الزٌادة مخصص االندثار المعدل بصفة مستمرة عن مخصص االندث

تمثل مقدار النقص فً مخصص االندثار التارٌخً خبلل فترة حٌازة الشركة 

للموجودات الثابتة القابلة لبلندثار ، وبذلك تكون مخصصات االندثار المكونة وفق 

اساس الكلفة التارٌخٌة فً ظل االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار منخفضة وال تكفً 

 ملٌة االحبلل والحفاظ على القدرة االنتاجٌة للشركة .للقٌام بع



ارتفاع اجمالً حقوق المساهمٌن طبقا ألنموذج القوة الشرابٌة العامة عن اجمالً حقوق  - ب

المساهمٌن التارٌخً ، وٌعبر هذا االرتفاع عن النقص فً اجمالً حقوق المساهمٌن 

دوره الى عدم قدرة الشركة فً نتٌجة هبوط القوة الشرابٌة لوحدة النقد ، والذي ٌشٌر ب

المحافظة على القوة الشرابٌة لراس المال عند اعتماد اساس الكلفة التارٌخٌة فً اوقات 

 االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار.

ٌبٌن مقدار الفروقات ونسبة الزٌادة فً االندثار المتراكم وكلفة الموجودات  الجدول اآلتًو        

المساهمٌن من خبلل المقارنة بٌن البٌانات التارٌخٌة والبٌانات التارٌخٌة المعدلة الثابتة وقٌمة حقوق 

 -:بالقوة الشرابٌة العامة 

 ( مقارنة مخصص االندثار وقٌمة الموجودات الثابتة وحقوق المساهمٌن 49جدول ) 

 

مما سبق من نتابج فً الفقرتٌن ) أ ( ، ) ب ( اعبله ٌوضح الفروقات فً الكلفة التارٌخٌة        

 332867،  845368المعدلة والبالغة )  لمجموع الموجودات ومصادر التموٌل عن الكلفة التارٌخٌة

 ( على التوالً . 388238، 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة

 حقوق المساهمٌن الموجودات الثابتة المتراكم  االندثار

 تارٌخً 

 

تارٌخً 

 دلمع

نسبة  الفروقات
 الزٌادة

تارٌخً  تارٌخً 

 معدل

نسبة  الفروقات
 الزٌادة

تارٌخً  تارٌخً 

 معدل

نسبة  الفروقات

 الزٌادة

7194 61897 79987 991:3 47 % 387::1 

 

77:191 

 

9671:1 49 % 997:887 

 

9797999 

 

96731: 93 % 

7193 63749 83494 71197 48 % 689991 
 

8:3363 
 

777733 4: % 9198773 
 

9499947 
 

774:19 71 % 

7196 38844 99477 446:4 81 % 761179 

 

:49194 

 

799196 33 % 9117:17 97:3774 

 

7:9479 7: % 



  مختلطة ( -) ش . م بغداد -الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة  

 مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة  احتساب -أ

 ( 9111على  ومةمقسبالدٌنار  ) المبالغ( مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة للنقود  47جدول ) 

 7196 7193 7194 سنةال       

معامل  تارٌخٌة البند
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

 *صافً االصول النقدٌة 

 9/9فً 

تضاف المتحصالت النقدٌة 

 عام الخالل 

 اٌرادات النشاط الجاري

 فوائد واٌجارات اراضً دائنة

 

المدفوعات النقدٌة  تطرح

 عامالخالل 

 مشترٌات اصول ثابتة

 الرواتب واالجور

 المستلزمات السلعٌة

 المستلزمات الخدمٌة

مشترٌات بضاعة بغرض 

 البٌع

 الضرائب والرسوم

 

صافً المركز النقدي فً 

49/97 

 
 
 
 
 

مكاسب )خسائر( القوة 

 * *الشرائٌة

9:6:  

 

 

 

966139 

8778 

989778 

 

 

79811 

997164 

697:7 

86748 

649:79 

 

93843 

999848 

67641 

9363: 

/9313: 

 
 
 

9363:  /

93738 
 
 
 
 
 

9363: 

/9313: 

 
 

9363:  /

93738 
 

:788 

 

 

 

983796 

8341 

9:1:77 

 

 

7:899 

999766 

67969 

88444 

63493: 

 

96173 

948381 

64367 

 

67641 

64367 

  (:77 ) 

74:494  

 

 

 

768739 

:99: 

617484 

 

 

4:8 

99344: 

78999 

74478 

978:89 

 

3991 

489777 

978899 

93739   /

9363: 
 
 
 
 

93739  /

9363: 

 
 
 
 
 

93739  

/9363: 

 
 

93739  /

9363: 
 

73189: 

 

 

 

769979 

:991 

61:3:8 

 

 

4:: 

996133 

79747 

74899 

979871 

 

3931 

491::8 

979611 

 

978899   

979611 

(89:) 

948477 

 

 

 

94949: 

6919 

78369: 

 

 

747 

917169 

91976 

37137 

81868 

 

996 

414444 

 (79993 ) 

96134 

/93739 

 
 
 

96134  /

93931 
 
 
 
 
 

96134   /

93739 

 
 

96134  /

93931 
 

9316:7 

 

 

 

944341 

69:9 

78::73 

 

 

748 

918817 

99481 

37877 

89967 

 

998 

419139 

 (79973 ) 

 

 (79993 ) 

 (79973 ) 

(7:1) 

)  –المطلوبات النقدي  = ) المدٌنون + النقود (  –الموجودات النقدٌة =  9/9صافً المركز النقدي التارٌخً فً   *    

 الدائنون(

                                                :9:6=  37714 –(  79949+  78173= )  7194/  9/9صافً المركز النقدي فً 

   74:494 = 66749  –(  7398:1+  36879= )   7193/  9/9صافً المركز النقدي فً 

      948477=  33367  –(  9:9739+  378: -) =   7196/  9/9صافً المركز النقدي فً 

صافً الرصٌد النقدي  -مكاسب ) خسائر ( القوة الشرائٌة  = صافً الرصٌد النقدي التارٌخً نهاٌة السنة   **

ئٌة للنقود فً كشف الدخل المبنً على ) ٌعترف بكافة مكاسب وخسائر القوة الشرا التارٌخً المعدل نهاٌة السنة .
           المستوى العام لألسعار ( .                                                                                                    

 ( اعبله 23اعتمادا على نتابج مكاسب وخسابر القوة الشرابٌة للنقود والمعروضة فً الجدول ) 

 -ٌمكن مبلحظة اآلتً :



،  - 678،  - 833حققت الشركة خسابر فً القوة الشرابٌة للنقود من جراء االحتفاظ بالنقد بمقدار )

الذي صافً الموجودات النقدٌة  ، الن( على التوالً  3684،  3683،  3682( للسنوات ) - 586

التً افً المطلوبات النقدٌة اعلى من ص( على التوالً ،  878663،  383448،  44853كان ٌبلغ) 

، وسٌتم تحوٌل خسابر  لذلك تحققت الخسارة ( على التوالً 33343،  328282،  7848بلغت )

مالٌة  القوة الشرابٌة الى كشف العملٌات الجارٌة للسنوات المذكورة لتخفض من نتٌجة اعمال كل سنة

. 

 تعدٌل كشف العملٌات الجارٌة - ب

 ( 9111على  ومةمقسبالدٌنار ) المبالغ  97/  49ارٌة للسنة المنتهٌة فً ( كشف العملٌات الج 44 جدول )

 7196 7193 7194 سنةال       

معامل  تارٌخٌة البند
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

 االٌرادات الجارٌة

 اٌراد النشاط الجاري
 واٌجار اراضً دابنةفوابد 

مجموع اٌرادات النشاط 
 الجاري

 
تنزل : المصروفات 

 الجارٌة

 الرواتب واالجور
 المستلزمات السلعٌة
 المستلزمات الخدمات

مشترٌات بضاعة بغرض 
 البٌع

 االندثار
 الضرابب والرسوم

 
مجموع مصروفات النشاط 

 الجاري
فائض )عجز( العملٌات 
 الجارٌة /المرحلة االولى

االٌرادات تضاف :
 التحوٌلٌة االخرى

اٌرادات االستثمارات 
 المالٌة

 االٌرادات التحوٌلٌة
 االٌرادات االخرى
مجموع االٌرادات 
 التحوٌلٌة واالخرى

 
تنزل: المصروفات 
 التحوٌلٌة واالخرى

المصروفات التحوٌلٌة عدا 
 )الضرابب والرسوم(
 المصروفات االخرى
مجموع المصروفات 

 التحوٌلٌة واالخرى
اسب)خسائر( القوة مك

 الشرائٌة للنقود
 

فائض )عجز( العملٌات 
 الجارٌة /المرحلة الثانٌة

 

966139 

8778 

977419 

 
 
 
 
 

997164 

697:7 

86748 

649:79 

 

633:9 

93843 

 

933646 

 

98884 
 
 
 
 

6139 
 

----- 

93813 

9:836 
 
 
 
 

661 
 

4497: 

4339: 
 
 
 
 

 
41:: 

 

9363:/

93738 

 
 
 
 
 
 
 

9363:/

93738 

 
 

 ( 77دول ) ج

9363:/

93738 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9363:/

93738 
 
 
 
 
 
 

9363:/

93738 
 
 
 

 ( 47جدول ) 

 

 

983796 

8341 

999736 

 
 
 
 
 

999766 

67969 

88444 

63493:  

 

89497 

96173 

 

997943 

 

(339:) 

 
 
 
 

6963 
 

----- 

96143 

71999 
 
 
 
 

677 
 

43779 

469:1 
 

 (:77 ) 

 

 
 

(71394) 

 

768739 

:999 

77816: 

 
 
 
 
 

99344: 

78999 

74478 

978:89 

 

67738 

3991 

 

341:97 

 

(974964) 
 
 
 

 

 

99:48 

 

9986 

3:19 

99894 
 
 
 
 

797 
 

77398 

7417: 
 
 
 
 
 

(97997:) 

 

93739/

9363: 

 
 
 
 
 
 
 

93739/

9363: 
 

 
 ( 77جدول ) 

93739/

9363: 

 
 
 
 
 
 
 
 

93739/

9363: 

 
 
 
 
 
 
 

93739/

9363: 
 
 
 

 ( 47جدول ) 

 

 

769979 

:98: 

779818 

 
 
 
 
 

996133 

79747 

74899 

979871 

 

889:1 

3931 

 

368899 

 

(99:199) 

 
 
 

97199 
 

9998 

3:49 

9997: 

 
 
 
 

797 

 

77666 

74989 

 

(89:) 
 

 
 

(9:3797) 

 

949499 

691: 

9489:8 

 
 
 
 
 

917169 

91976 

37137 

81868 

 

69198 

996 

 

46399: 

 

(797::7) 
 
 
 
 

::34 
 

---- 

9:6 

91949 
 
 
 
 

466 
 

7894 

8179 
 
 
 
 
 

(794:77) 

 

96134/

93931 

 
 
 
 
 
 
 

96134/

93931 

 
 

 ( 77جدول ) 

96134/

93931 

 
 
 
 
 
 
 

96134/

93931 
 
 
 
 
 
 
 
 

96134/

93931 
 
 
 

 ( 47جدول ) 

 

 

944341 

69:: 

94:47: 

 
 
 
 
 

918817 

99481 

37877 

89967 

 

87899 

998 

 

4936:7 

 

(736774) 

 
 
 

911:9 

 
----- 

9:9 

917:7 
 
 
 
 

471 
 

7998 

8988 
 

(7:1) 

 

 
 

(737943) 



اعبله للسنوات ) (  22فً جدول ) العملٌات الجارٌة ف اعتمادا على البٌانات المعروضة فً كش

   -:اآلتً ( ٌمكن مبلحظة  3684،  3683،  3682

اظهرت االرقام المعدلة وفقاا ألسلوب القوة الشرابٌة العامة زٌادة  االندثار السنوي المعدل  - أ

وهذا ٌبٌن النقص فً القوة الشرابٌة لبلندثار السنوي عن االندثار السنوي التارٌخً ، 

التارٌخً والذي ٌإدي الى انعكاسات خطٌرة على االرباح او الخسابر السنوٌة المتحققة ، 

وبالتالً على سبلمة قرارات توزٌع االرباح ومقدار الضرابب ، وهذا ٌعنً ان كشف 

تضمن ارباح وخسابر صورٌة ) العملٌات الجارٌة التارٌخً خبلل السنوات محل الدراسة 

 وهمٌة ( .

 ٌوجد فرق واضح فً نتٌجة العملٌات الجارٌة للشركة بٌن البٌانات المعدة على اساس - ب

حققت الشركة فابض  3682كلفة التارٌخٌة المعدلة ، ففً سنة الكلفة التارٌخٌة وال

معد على ( بحسب  كشف العملٌات الجارٌة للشركة وال2688العملٌات الجارٌة بمقدار ) 

فً  اا عجزهنالك  ان بٌنما أظهر كشف العملٌات الجارٌة المعدل التارٌخٌة ، الكلفة  اساس

كان فقد ( 3684،  3683( ، اما فً السنوات ) 36382العملٌات الجارٌة  بمقدار ) 

( على التوالً للبٌانات التارٌخٌة 382833،  857858عجز العملٌات الجارٌة بمقدار )

( على 333723،  883383ز اعلى من ذلك خبلل العامٌن بمقدار )بٌنما ظهر العج

التوالً للبٌانات المعدلة ، وتبٌن هذه الفروقات فً النتابج مقدار االرباح والخسابر 

ر االرتفاع فً من عدم االخذ بنظر االعتبار أثالصورٌة لنتٌجة اعمال الشركة الناتجة 

  . المستوى العام لؤلسعار

ٌبٌن مقدار الفروقات ونسبة الزٌادة فً االندثار السنوي وفابض ) عجز (  آلتًالجدول او       

العملٌات الجارٌة من خبلل المقارنة بٌن البٌانات التارٌخٌة والبٌانات التارٌخٌة المعدلة بالقوة 

 -:الشرابٌة العامة 

 ( مقارنة قسط االندثار السنوي وفائض ) عجز ( العملٌات الجارٌة 43جدول ) 

 

 سنةال

 العملٌات الجارٌة فائض )عجز(             السنوي االندثار              

 نسبة الزٌادة الفروقات معدلتارٌخً  تارٌخً نسبة الزٌادة  الفروقات  معدلتارٌخً  تارٌخً 

7194 633:9 89497 74993 33 % 41:: (71394) 74697 86 % 

7193 67738 889:1 73634 37 % (97997:) (9:3797) 77134 96 % 

7196 69198 87899 767:3 61 % (794:77) (737943) 79:97 94 % 

 



المعدلة قد عبرت عن نتٌجة عملٌات الشركة بالشكل الحقٌقً المحاسبٌة وبذلك تكون البٌانات       

 .نظر االعتبار االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار وانخفاض القوة الشرابٌة للنقود ببعد االخذ 

 تعدٌل المٌزانٌة العمومٌة -جـ 

 ( 9111على  ومةمقسبالدٌنار ) المبالغ  97/  49( المٌزانٌة العمومٌة كما فً  46جدول ) 

 7196 7193 7194 سنةال       

معامل  تارٌخٌة البند
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

 الموجودات 

الموجودات الثابتة )بالقٌمة 
 الدفترٌة(

االستثمارات المالٌة طوٌلة 
 االجل

مجموع الموجودات 
 الثابتة

 
 الموجودات المتداولة

 المخزون
 المدٌنون 

 النقود
 

مجموع الموجودات 
 المتداولة

 مجموع الموجودات
 

مصادر االموال طوٌلة 
 االجل

راس المال االسمً 
 والمدفوع
 سابر ( السنةارباح ) خ

 
 االحتٌاطٌات

مجموع مصادر التموٌل 
 طوٌلة االجل

 
مصادر التموٌل قصٌرة 

 االجل

 الدابنون
 

مجموع مصادر التموٌل 
 قصٌرة االجل

 
 مجموع مصادر التموٌل

 

 

9799768 

 

991447 

9379::4 

 
 
 
 
 

966:69 

36879 

7398:1 

 
361617 

 

9:973:6 

 
 
 

9611111 

 
 
 

468768 

 
9968768 

 
 
 
 

66749 

 

66749 

 
 

9:973:6 

 

 ( 77جدول ) 

 

9363:/911 

 
 
 
 
 

9363:/

9313: 

---- 
---- 

 
 
 
 
 
 
 
 

9363:/911 

 

 ( 44جدول ) 

 
 متمم حسابً 

 

99699:8 

 

4991 77 

7977118 

 
 
 
 
 

979396 

36879 

7398:1 

 

367147 

 

7689134 
 
 
 

7999611 

 

(71394) 

 

463899 

 

7677916 
 
 
 
 

66749 

 

66749 

 
 

7689134 
 

 

9776487 

 

9994:8 

931787: 

 
 
 
 
 

963918 

(:378) 

9:9739 

 

447699 

 

9834461 
 
 
 

9611111 

 
 
 

9:99:9 

 

97:99:9 

 
 
 
 

33367 

 

33367 

 
 

9834461 

 
 

 

 ( 77جدول ) 

 

93739/911 

 
 
 
 
 

93739/

9363: 

---- 
---- 

 
 
 
 
 
 
 
 

93739/911 

 

 ( 44جدول ) 

 
 متمم حسابً

 

98:8:84 

 

7777:9 

7173773 

 
 
 
 
 

966877 

(:378) 

9:9739 

 

448647 

 

7319911 
 
 
 

7717111 

 
(9:3797) 
 

43:671  

 

7468439 
 
 
 
 

33367 

 

33367 

 
 

7319911 

 

 

9983779 

 

941:77 

9416661 

 
 
 
 
 

963697 

8789 

993793 

 

787383 

 

9697176 
 
 
 

9611111 

 
 
 

48744 

 

9648744 

 
 
 

 
334:7 

 

334:7 

 
 

9697176 
 
 

 

 ( 77جدول ) 

 

96134/911 

 
 
 
 
 
 

96134/93931 
---- 

---- 
 
 
 
 
 
 
 
 

96134/911 
 

 ( 44جدول ) 
 

 متمم حسابً
 
 
 
 

 

9876373 

 

9:7887 

9:77731 

 
 
 
 
 

967:93 

8789 

993793 

 

789987 

 

7739997 
 
 
 

7763611 

 
(737943) 
 

996169 

 

79:7873 
 
 
 
 

334:7 

 

334:7 

 
 

7739997 
 

 

(  24فً جدول )  ومٌة( وقابمة المٌزانٌة العم 35جدول ) اعتمادا على البٌانات المعروضة فً 

   -:اآلتً( اعبله ٌمكن مبلحظة  3684،  3683،  3682)   للسنوات

ارتفاع قٌمة الموجودات الثابتة المعدلة عن قٌمة الموجودات الثابتة التارٌخٌة ، وزٌادة  - أ

مخصص االندثار المعدل بصفة مستمرة عن مخصص االندثار التارٌخً ، وهذه الزٌادة 

مخصص االندثار التارٌخً خبلل فترة حٌازة الشركة  تمثل مقدار النقص فً



للموجودات الثابتة القابلة لبلندثار، وبذلك تكون مخصصات االندثار المكونة وفق اساس 

الكلفة التارٌخٌة فً ظل االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار منخفضة وال تكفً للقٌام 

 ة .بعملٌة االحبلل والحفاظ على القدرة االنتاجٌة للشرك

ارتفاع اجمالً حقوق المساهمٌن طبقا ألنموذج القوة الشرابٌة العامة عن اجمالً حقوق  - ب

المساهمٌن التارٌخً ، وٌعبر هذا االرتفاع عن النقص فً اجمالً حقوق المساهمٌن 

نتٌجة هبوط القوة الشرابٌة لوحدة النقد ، والذي ٌشٌر بدوره الى عدم قدرة الشركة فً 

الشرابٌة لراس المال عند اعتماد اساس الكلفة التارٌخٌة فً اوقات المحافظة على القوة 

 االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار. 

والجدول اآلتً ٌبٌن مقدار الفروقات ونسبة الزٌادة فً االندثار المتراكم وكلفة الموجودات         

خٌة والبٌانات التارٌخٌة المعدلة الثابتة وقٌمة حقوق المساهمٌن من خبلل المقارنة بٌن البٌانات التارٌ

 -بالقوة الشرابٌة العامة :

 ( مقارنة مخصص االندثار وقٌمة الموجودات الثابتة وحقوق المساهمٌن 47جدول )  

  

اعبله ٌوضح الفروقات فً الكلفة التارٌخٌة ) أ ( ، ) ب ( الفقرتٌن مما سبق من نتابج فً          

 547346،  554437لمجموع الموجودات ومصادر التموٌل عن الكلفة التارٌخٌة المعدلة والبالغة ) 

 ( على التوالً . 548688، 

 

 

 

 

 

 السنة

 حقوق المساهمٌن الموجودات الثابتة المتراكم  االندثار

تارٌخً  تارٌخً 

 معدل

نسبة  الفروقات
 الزٌادة

تارٌخً  تارٌخً 

 معدل

نسبة  الفروقات
 الزٌادة

تارٌخً  تارٌخً 

 معدل

نسبة  الفروقات

 الزٌادة

7194 973741 7493:8 864:9 37 % 9799768 

 

99699:8 688731 36 % 9968768 7677916 

 

776639 47 % 

7193 9:1679 78:711 9:187 37 % 9776487 
 

98:8:84 687719 37 % 97:99:9 
 

7468439 
 

769361 4: % 

7196 731194 471933 971879 61 % 9983779 

 

9876373 6:1947 61 % 9648744 

 

79:7873 

 

76:1:9 34 % 



 الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة  

 مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة  احتساب - أ

 ( 9111مة على ومقسبالدٌنار ) المبالغ  ( مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة للنقود 48جدول ) 

 7196 7193 7194 سنةال       

معامل  تارٌخٌة البند
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

 *صافً االصول النقدٌة 
 9/9فً 

تضاف المتحصالت النقدٌة 

 عامالخالل 

 اٌرادات النشاط الجاري

 

 
تطرح المدفوعات النقدٌة 

 عامالخالل 

 مشترٌات اصول ثابتة

 

 الرواتب واالجور

 السلعٌةالمستلزمات 

 المستلزمات الخدمٌة

 الضرائب والرسوم

 

 
صافً المركز النقدي فً 

49/97 

 

 

مكاسب )خسائر( القوة 

 * *الشرائٌة 

947:943  
 

 
 

7:37:7 

7173977 

 

 
 

9:16 

 
376371 

84747 

77447 

73891 

779138 

 
94:718: 

 
 

9363: 

/9313: 

 
 

9363:  /

93738 

 

 
 

9363: 

/9313: 

 
 

9363:  /

93738 

 

9488173 

 
 
 

81:979 

7197996 
 

 

 
9:84 

 
3869:9 

86798 

74843 

76773 

737967 

 
933387: 

 

94:718: 

933387: 

 
(39761 ) 
 

9311661 
 

 
 

8817:6 

7989736 

 
 
 

9687 

 

3:3889 

3747: 

88697 

7777: 

737613 

 

9679839 

93739   /

9363: 

 
 

93739  /

9363: 

 

 
 

93739  

/9363: 

 

 
93739  /

9363: 

 

931:99: 

 
 
 

88633: 

7993749 

 

 
 

9697 

 
3:8941 

37741 

88::1 

77349 

737378 

 
9649989 

 

9679839 

9649989 

 
(:341 ) 

93:7919 

 
 
 

878981 

779:789 

 

 
 

79: 

 
384736 

37419 

77864 

77836 

794831 

 
9716649 

 
 

96134 

/93739 

 
 

96134  /

93931 

 

 
 

96134   /

93739 

 
 

96134  /

93931 

 

9678794 

 
 

 
849389 

7777963 
 

 
 

7:7 

 
399117 

38179 

788:1 

78979 

774799 

 
9737984 

 
9716649 

9737984  

 
(48446 ) 
 

 المطلوبات النقدي –= الموجودات النقدٌة  9/9صافً المركز النقدي التارٌخً فً   *

 ) الدائنون (  –= ) استثمارات مالٌة قصٌرة االجل +المدٌنون + النقود (  

                                                          947:943=  9999833 –(  4179:9+  7998+ 794:611= )    7194/  9/9صافً المركز النقدي فً 

 9311661=  9389136 –(  9198893+  9999+  9897111= ) 7193/  9/9صافً المركز النقدي فً  

 93:7919=  991:897 –( 7::9664+  9973+  9137111= )   7196/  9/9صافً المركز النقدي فً 

صافً الرصٌد النقدي  -مكاسب ) خسائر ( القوة الشرائٌة  = صافً الرصٌد النقدي التارٌخً نهاٌة السنة   **
التارٌخً المعدل نهاٌة السنة . ) ٌعترف بكافة مكاسب وخسائر القوة الشرائٌة للنقود فً كشف الدخل المبنً على 

                                               المستوى العام لألسعار ( .        

( اعبله ٌمكن  26اعتمادا على نتابج مكاسب وخسابر القوة الشرابٌة للنقود المعروضة فً الجدول ) 

 -مبلحظة اآلتً :

 8326،  - 37546حققت الشركة خسابر فً القوة الشرابٌة للنقود من جراء االحتفاظ بالنقد بمقدار ) 

صافً الموجودات النقدٌة  الن ( على التوالً ، 3684،  3683،  3682( للسنوات )  - 26224،  -

اعلى من صافً المطلوبات ( على التوالً ،  3568736،  3768484،  3337467الذي كان ٌبلغ) 

،  لذلك تحققت الخسارة ( على التوالً 838386،  8366446،  8238723التً بلغت )النقدٌة 



لقوة الشرابٌة الى كشف العملٌات الجارٌة للسنوات المذكورة لتخفض من نتٌجة وسٌتم تحوٌل خسابر ا

 .مالٌة  اعمال كل سنة

 تعدٌل كشف العملٌات الجارٌة - ب

 ( 9111) المبالغ بالدٌنار مقسومة على  97/  49( كشف العملٌات الجارٌة للسنة المنتهٌة فً  49جدول ) 

 7196 7193 7194 سنةال       

معامل  ةتارٌخٌ البند
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

 االٌرادات الجارٌة

 اٌراد النشاط الجاري
مجموع اٌرادات النشاط 

 الجاري
 

تنزل : المصروفات 
 الجارٌة

 الرواتب واالجور
 المستلزمات السلعٌة
 المستلزمات الخدمات

 راتاالندثا
 الضرابب والرسوم

 
مجموع مصروفات النشاط 

 الجاري
 

فائض )عجز( العملٌات 
 الجارٌة /المرحلة االولى

 
تضاف :االٌرادات 
 التحوٌلٌة االخرى

اٌرادات االستثمارات 
 المالٌة

 االٌرادات االخرى
مجموع االٌرادات 
 التحوٌلٌة واالخرى

 
تنزل: المصروفات 
 التحوٌلٌة واالخرى

 وٌلٌة المصروفات التح
 

مجموع المصروفات 
 التحوٌلٌة واالخرى

مكاسب)خسائر( القوة 
 الشرائٌة للنقود

 
فائض )عجز( العملٌات 
 الجارٌة /المرحلة الثانٌة

 

7:37:7 

7:37:7 

 
 
 
 
 

376371 

84747 

77447 

71666 

73891 

 

7377:8 

 
 

386:6 
 
 
 
 

918717 
 

79796 

9869:9 
 
 
 
 
 

73666 

 

73666 
 
 
 
 
 

9:9:49 

 

9363:/

93738 
 
 
 
 
 

9363:/

93738 
 

 ( 77جدول ) 

9363:/

93738 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9363:/

93738 
 
 
 
 
 
 
 

9363:/

93738 

 
 
 

 ( 48جدول )
 

 

81:979 

81:979 

 
 
 
 
 

3869:9 

86798 

74843 

7:997 

76773 

 

781183 

 
 

4:898 

 
 
 
 

91:791 

 

81776 

98:946 

 
 
 
 
 

76917 

 

76917 

 
 

(39761 ) 

 

 

936977 

 

8817:6 

8817:6 

 
 
 
 
 

3:3889 

3747: 

88697 

71:96 

7777: 

 

779934 

 
 

919967 
 
 
 
 

918714 
 

86 

918789 
 
 
 
 
 

76691 

 

76691 
 
 
 
 
 

9:9171 

 

93739/

9363: 
 
 
 
 
 

93739/

9363: 
 

 ( 77جدول ) 

93739/

9363: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

93739/

9363: 
 
 
 
 
 
 
 

93739/

9363: 

 
 
 

 ( 48جدول )
 

 

88633: 

88633: 

 
 
 
 
 

3:8941 

37741 

88::1 

41794 

77349 

 

7863:3 

 
 

:::66 

 
 
 
 

919777 
 

87 

919437 
 
 
 
 
 

76778 

 

76778 
 
 

(:341 ) 

 

 

984711 

 

878981 

878981 

 
 
 
 
 

384736 

37419 

77864 

71963 

77836 

 

743416 

 
 

:7976 
 
 
 
 

86961 
 

43614 

991464 
 
 
 
 
 

8397 

 

8397 
 
 
 
 
 

9:6917 

 

96134/

93931 
 
 
 
 
 

96134/

93931 
 

 ( 77جدول ) 

96134/

93931 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

96134/

93931 
 
 
 
 
 
 
 

96134/

93931 

 
 
 

 ( 48جدول )
 

 

849389 

849389 
 
 
 
 
 

399117 

38179 

788:1 

49474 

78979 

 

763419 

 
 

93974 

 
 
 
 

8817: 
 

4614: 

997179 
 
 
 
 
 

8678 

 

8678 
 
 

(48446 ) 

 

 

96947: 

 

للسنوات ) اعبله (  27فً جدول ) العملٌات الجارٌة ف اعتمادا على البٌانات المعروضة فً كش

 -اآلتً :( ٌمكن مبلحظة  3684،  3683،  3682

اظهرت االرقام المعدلة وفقاا ألسلوب القوة الشرابٌة العامة زٌادة  االندثار السنوي المعدل  - أ

عن االندثار السنوي التارٌخً ، وهذا ٌبٌن النقص فً القوة الشرابٌة لبلندثار السنوي 



ة على االرباح السنوٌة المتحققة وبالتالً على التارٌخً والذي ٌإدي الى انعكاسات خطٌر

 سبلمة قرارات توزٌع االرباح ومقدار الضرابب .

 ٌوجد فرق واضح فً نتٌجة العملٌات الجارٌة للشركة بٌن البٌانات المعدة على اساس - ب

حققت الشركة فابض العملٌات الجارٌة إذ  كلفة التارٌخٌة المعدلة ،الكلفة التارٌخٌة وال

( حسب كشف العملٌات الجارٌة للشركة  884765،  888636،  887828بمقدار ) 

،  ( على التوالً 3684،  3683،  3682التارٌخٌة للسنوات ) الكلفة  والمعد على اساس

تؤثٌر االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار عن طرٌق تعدٌل  الحسبانوبعد االخذ فً 

الجارٌة باألسعار القٌاسٌة ) الرقم القٌاسً البٌانات المحاسبٌة المتضمنة فً كشف العملٌات 

ألسعار المستهلك ( واحتساب مكاسب وخسابر القوة الشرابٌة للنقود تبٌن ان نتٌجة 

فقد حققت الشركة فابض العملٌات ، العملٌات الجارٌة للشركة انخفضت بشكل ملحوظ 

،  3682( للسنوات ) 848258،  862366،  834755الجارٌة بعد التعدٌل بمقدار ) 

( على التوالً للبٌانات المعدلة ، وتبٌن هذه الفروقات فً النتابج مقدار  3684،  3683

من عدم االخذ بنظر االعتبار االرباح والخسابر الصورٌة لنتٌجة اعمال الشركة الناتجة 

  . ر االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعارأث

زٌادة فً االندثار السنوي وفابض ) عجز ( ٌبٌن مقدار الفروقات ونسبة ال الجدول اآلتًو     

العملٌات الجارٌة من خبلل المقارنة بٌن البٌانات التارٌخٌة والبٌانات التارٌخٌة المعدلة بالقوة 

   -:الشرابٌة العامة 

 ( مقارنة قسط االندثار السنوي وفائض ) عجز ( العملٌات الجارٌة :4جدول ) 

 

 السنة

 العملٌات الجارٌةفائض )عجز(  السنوياالندثار 

 نسبة الزٌادة الفروقات المعدل تارٌخً نسبة الزٌادة الفروقات المعدل تارٌخً

7194 71666 7:997 :449 36 % 9:9:49 936977 64176 77 % 

7193 71:96 41794 :7:9 37 % 9:9171 984711 98971 : % 

7196 71963 49474 9137: 61 % 9:6917 96947: 33348 77 % 

المعدلة قد عبرت عن نتٌجة عملٌات الشركة بالشكل الحقٌقً بعد المحاسبٌة تكون البٌانات  وبذلك

 نظر االعتبار االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار وانخفاض القوة الشرابٌة للنقود باالخذ 

         

 

 

 



 تعدٌل المٌزانٌة العمومٌة -جـ 

 ( 9111مة على ومقسبالدٌنار لمبالغ ) ا 97/  49( المٌزانٌة العمومٌة كما فً  31جدول ) 

 7196 7193 7194 سنةال       

معامل  تارٌخٌة البند
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

معامل  تارٌخٌة
 التعدٌل

تارٌخٌة 
 معدلة

 الموجودات 

الموجودات الثابتة )بالقٌمة 
 الدفترٌة(

االستثمارات المالٌة طوٌلة 
 لاالج

مجموع الموجودات 
 الثابتة

 
 الموجودات المتداولة

 المخزون
 

استثمارات مالٌة قصٌرة 
 االجل

 المدٌنون 
 النقود

مجموع الموجودات 
 المتداولة

 
 مجموع الموجودات

 
مصادر االموال طوٌلة 

 االجل

راس المال االسمً 
 والمدفوع

 ارباح ) خسابر ( السنة
 االحتٌاطٌات

مجموع مصادر التموٌل 
 االجل طوٌلة

 
مصادر التموٌل قصٌرة 

 االجل

 الدابنون
مجموع مصادر التموٌل 

 قصٌرة االجل
 

 مجموع مصادر التموٌل

 

43776 

 

84199 

918464 

 
 
 
 
 

3:8976 
 

9897111 
 

9999 

9198893 

 

447:371 

 

4387884 

 
 
 
 

611111 
 
 

9616879 

7116879 

 
 
 
 

9389136 

 

9389136 

 

4387884 

 

 ( 77جدول ) 

 

9363:/911 

 
 
 
 
 
 

9363:/

9313: 

---- 
 

---- 
---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9363:/911 
 

 ( 49جدول ) 

 متمم حسابً 

 

3:7:1 

 

917746 

966:76 

 
 
 
 
 

6963:9 
 

9897111 
 

9999 

9198893 

 

4498197 

 

4634199 
 
 
 
 

87:611 
 

936977 

99:7711 

7189:77 

 
 
 
 

9389136 

 

9389136 

 

4634199 

 

 

77471 

 

84199 

::319 

 
 
 
 
 

379378 
 

9137111 
 

9973 

9664::7 

 

4181798 

 

497:7:6 
 
 
 
 

611111 
 
 

966::94 

716::94 

 
 
 
 

991:897 

 

991:897 

 

497:7:6 
 

 

 ( 77جدول ) 

 

93739/911 

 
 
 
 
 
 

93739/

9363: 

---- 
 

---- 
---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

93739/911 
 

 ( 49جدول ) 

 متمم حسابً

 

48::9 

 

9187:4 

9367:9 

 
 
 
 
 

389468 
 

9137111 
 

9973 

9664::7 

 

4184988 

 

4799379 
 
 
 
 

843111 
 

984711 

9719667 

7919867 

 
 
 
 

991:897 

 

991:897 

 

4799379 

 

 

99477 

 

84199 

:9363 

 
 
 
 
 

384779 
 

9:71111 
 

9948 

774397 

 

77:9:79 

 

78:1486 
 
 
 
 

611111 
 
 

93:1846 

9::1846 

 
 
 

 
8::731 

 

8::731 

 
78:1486 

 
 

 

 ( 77جدول ) 

 

96134/911 

 
 
 
 
 
 

96134/

93931 

---- 
 

---- 
---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

96134/911 
 

 ( 49جدول ) 

 متمم حسابً
 
 
 
 

 

78399 

 

91:969 

94844: 

 
 
 
 
 

39917: 
 

9:71111 
 

9948 

774397 

 

7817797 

 

7934779 
 
 
 
 

869611 
 

96947: 

9939997 

7134:99 

 
 
 
 

8::731 

 

8::731 

 

7934779 

 

 36فً جدول )  لمٌزانٌة العمومٌةوقابمة ا (  35جدول رقم )  اعتمادا على البٌانات المعروضة فً

 -( اعبله ٌمكن مبلحظة اآلتً : 3684،  3683،  3682للسنوات ) ( 

ارتفاع قٌمة الموجودات الثابتة المعدلة عن قٌمة الموجودات الثابتة التارٌخٌة ، وزٌادة  - أ

مخصص االندثار المعدل بصفة مستمرة عن مخصص االندثار التارٌخً ، وهذه الزٌادة 

ار النقص فً مخصص االندثار التارٌخً خبلل فترة حٌازة الشركة تمثل مقد

للموجودات الثابتة القابلة لبلندثار ، وبذلك تكون مخصصات االندثار المكونة وفق 



اساس الكلفة التارٌخٌة فً ظل االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار منخفضة وال تكفً 

 نتاجٌة للشركة .للقٌام بعملٌة االحبلل والحفاظ على القدرة اال

ارتفاع اجمالً حقوق المساهمٌن طبقا ألنموذج القوة الشرابٌة العامة عن اجمالً حقوق  - ب

المساهمٌن التارٌخً ، وٌعبر هذا االرتفاع عن النقص فً اجمالً حقوق المساهمٌن 

نتٌجة هبوط القوة الشرابٌة لوحدة النقد ، والذي ٌشٌر بدوره الى عدم قدرة الشركة فً 

ة على القوة الشرابٌة لراس المال عند اعتماد اساس الكلفة التارٌخٌة فً اوقات المحافظ

 االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار. 

ٌبٌن مقدار الفروقات ونسبة الزٌادة فً االندثار المتراكم وكلفة الموجودات  الجدول اآلتًو       

انات التارٌخٌة والبٌانات التارٌخٌة المعدلة الثابتة وقٌمة حقوق المساهمٌن من خبلل المقارنة بٌن البٌ

 -:بالقوة الشرابٌة العامة 

 ( مقارنة مخصص االندثار وقٌمة الموجودات الثابتة وحقوق المساهمٌن 39جدول ) 

اعبله ٌوضح الفروقات فً الكلفة التارٌخٌة ) أ ( ، ) ب ( الفقرتٌن مما سبق من نتابج فً       

،  37662،  55327لمجموع الموجودات ومصادر التموٌل عن الكلفة التارٌخٌة المعدلة والبالغة ) 

 على التوالً . (  42335

ان النتابج الظاهرة فً القوابم المالٌة المعدلة للشركات عٌنة الدراسة  تبٌن اهمٌة التعدٌل وفق     

االسلوب المتبع ) القوة الشرابٌة العامة ( فً اوقات االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار بشكل 

بشكل عام ، وما ٌنتج عنه فً  خاص ، واهمٌة اتباع الطرابق واالسالٌب المحاسبٌة فً التعدٌل

التوصل الى نتٌجة االعمال والمركز المالً بالشكل الحقٌقً والمعبر عن الواقع االقتصادي الذي 

تعمل تحت تؤثٌره تلك الشركات ٌمكن االعتماد علٌها فً التنبإ عن الفشل المالً فً الشركات 

  -.وكما هو موضح بالملخص االتً :

ة الشرابٌة الظاهرة بعد تطبٌق اجراءات التعدٌل متحققة وتقفل فً تعتبر مكاسب وخسابر القو -8

حساب كشف العملٌات الجارٌة ، إذ تبٌن من خبلل احتساب مكاسب وخسابر القوة الشرابٌة 

 

 السنة

 حقوق المساهمٌن الموجودات الثابتة المتراكم االندثار

تارٌخً  تارٌخً 

 معدل

نسبة  الفروقات
 الزٌادة

خً تارٌ تارٌخً 

 معدل

نسبة  الفروقات
 الزٌادة

تارٌخً  تارٌخً 

 معدل

نسبة  الفروقات

 الزٌادة

7194 979738 736:67 88416 37 % 43776 

 

3:7:1 96176 33 % 7116879 

 

7189:77 

 

77749 4341 % 

7193 98997: 779376 947:7 38 % 77471 
 

48::9 99789 33 % 716::94 
 

7919867 
 

39884 7347% 

7196 997399 791967 :4839 61 % 99477 
 

78399 :977 61 % 9::1846 
 

7134:99 
 

64737 7378% 



لوحدة النقد ان جمٌع الشركات عٌنة الدراسة حققت خسابر نتٌجة الرتفاع الموجودات النقدٌة 

النقد وعدم وجود التزامات نقدٌة طوٌلة االجل، وكانت عن المطلوبات النقدٌة الحتفاظها ب

 -(  كاآلتً : 3684،  3683،  3682الخسابر النقدٌة للشركات خبلل سنوات الدراسة ) 

 .(  -3672،   -3338،   -8467) شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف :  -أ 

 . ( - 586،   - 678،   - 833 )  الشركة العراقٌة لؤلعمال الهندسٌة -ب 

 . ( - 26224،   - 8326،   - 37546)  شركة العراقٌة للسجاد والمفروشاتال -ج 

بلغت نسبة الزٌادة فً فابض ) عجز ( العملٌات الجارٌة عند مقارنة الكلفة التارٌخٌة والتارٌخٌة  -3

  -(  كاآلتً : 3684،  3683،  3682للسنوات ) المعدلة 

 % ( . 7 % ، 86% ،  32شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف : )  -أ 

 % ( . 82% ،  84% ،  64)   الشركة العراقٌة لؤلعمال الهندسٌة -ب 

 .( % 33% ،  8% ،  35)  الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات -ج 

وتعود الزٌادة فً فابض ) عجز ( العملٌات الجارٌة الى خسابر القوة الشرابٌة للنقود 

 وزٌادة تكلٌف االنتاج بعد اجراء عملٌة التعدٌل .

الكلفة التارٌخٌة والكلفة التارٌخٌة المعدلة الفروقات بالزٌادة فً مجموع الموجودات بٌن بلغت  -2

 -كاآلتً : (  3684،  3683،  3682للسنوات ) 

 ( . 388238،  332876،  845368شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف : )  -أ 

 ( . 548688،  547346،  554437)   الشركة العراقٌة لؤلعمال الهندسٌة -ب 

 . ( 42335،  37662،  55327)  لشركة العراقٌة للسجاد والمفروشاتا -ج 

وٌعود الفرق الى الزٌادة فً العناصر غٌر النقدٌة المتمثلة بالموجودات الثابتة واالندثار       

 المتراكم والمخزون التً تم تعدٌلها وفق اسلوب القوة الشرابٌة العامة . 

الكلفة التارٌخٌة والكلفة التارٌخٌة المعدلة التموٌل  بٌن  فً مجموع مصادرفٌما كان الفرق       

،  3683 ،  3682للسنوات ) ٌعود الى الزٌادة فً العناصر غٌر النقدٌة المتمثلة براس المال  

 -(  كاآلتً : 3684

 ( . 432336،  464336،  384636شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف : )  -أ 

 ( .643466،  663666،  577466)   ةالشركة العراقٌة لؤلعمال الهندسٌ -ب 

 . ( 348466،  323666،  338466)  الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات -ج 

 



 المبحث الثانً

 التنبإ عن الفشل المالً

 فً الشركات عٌنة الدراسة وتحلٌل النتائج  

والتارٌخٌة  ٌتضمن هذا المبحث احتساب المإشرات المالٌة لعناصر القوابم المالٌة التارٌخٌة       

على البٌانات  ( Altman  Z-score ) التمانالمعدلة بالقوة الشرابٌة العامة وتطبٌق انموذج 

المحاسبٌة التارٌخٌة المعدلة فً كشف العملٌات الجارٌة والمٌزانٌة العمومٌة للتنبإ عن الفشل المالً 

ة بمتغٌرات الدراسة المتمثلة فً الشركات عٌنة الدراسة ، وتحلٌل النتابج واثبات الفرضٌات المرتبط

 بالقوابم المالٌة المعدلة بالقوة الشرابٌة العامة والتنبإ عن الفشل المالً .

 المعدلة التارٌخٌة والتارٌخٌة  القوائم المالٌةعناصر  : اوالً 

 عناصر القوائم المالٌة التارٌخٌة -9

الدراسة فً عملٌة احتساب تم استخدام عناصر القوابم المالٌة التارٌخٌة ادناه للشركات عٌنة 

المإشرات المالٌة لغرض مقارنتها بالمإشرات المالٌة التً سٌتم احتسابها على اساس عناصر 

 القوابم المالٌة المعدلة بالقوة الشرابٌة العامة . 

 ( 9111مة على ومقسبالدٌنار التارٌخٌة ) المبالغ  القوائم المالٌة( عناصر  37جدول )      

 سنة/ال شركةال       
 البند

 الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف

7194 7193 7196 7194 7193 7196 7194 7193 7196 
مجموع الموجودات 

 المتداولة

768:79 644816 469939 361617 447699 787383 447:371 4181798 77:9:79 

 78:1486 497:7:6 4387884 9697176 9834461 9:973:6 :911971 9916696 9943:99 وع الموجوداتمجم

المطلوبات مجموع 

 المتداولة

694: 997:9 6418 66749 33367 334:7 9389136 991:897 8::731 

 799::99 9:71686 99:9486 747197 :7:797 4:6773 467943 696393 767897 راس المال العامل

قٌمة السوقٌة لحقوق ال

 المساهمٌن

997:887 9198773 9117:17 9968768 97:99:9 9648744 7116879 716::94 9::1846 

 731::8 991:897 9389136 334:7 33367 66749 6418 997:9 :694 المطلوبات مجموع 

صافً المبٌعات )اٌراد 

 النشاط الجاري(

99498: :7491 37:37 966139 768739 949499 7:37:7 8817:6 878981 

االرباح قبل الفوائد 

 والضرائب

3:98: (43769) (89966) 98944 (97446:) (794919) 774739 79879: 777669 

 93:1846 94::966 9616879 48744 9:99:9 468768 (881:9) 8773 3:887 االرباح المحتجزة

 

 



 عناصر القوائم المالٌة التارٌخٌة المعدلة -7

على البٌانات المحاسبٌة االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار تؤثٌر  االعتبار بنظرخذ بعد اال          

على القوابم ) الكلفة التارٌخٌة المعدلة ( سلوب القوة الشرابٌة العامة اتطبٌق التارٌخٌة من خبلل 

الشكل ، والتوصل الى نتٌجة االعمال والمركز المالً بالتارٌخٌة للشركات عٌنة الدراسة المالٌة 

تم فً المبحث السابق ،  المعبر عن الواقع االقتصادي الواقعة تحت تؤثٌره الشركات عٌنة الدراسة

تلخٌص نتابج البنود المحاسبٌة المعدلة والمطلوبة فً تحدٌد المإشرات المالٌة المعتمد فً احتساب 

 -فً الجدول اآلتً :دالة التنبإ عن الفشل المالً 

 ( 9111مة على ومقسبالدٌنار التارٌخٌة المعدلة ) المبالغ  ئم المالٌةالقوا( عناصر  34جدول ) 

 سنةشركة /الال       
 البند

 الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف

7194 7193 7196 7194 7193 7196 7194 7193 7196 
مجموع الموجودات 

 لمتداولةا

777731 643:7: 479338 367147 448646 789987 4498197 4184988 7817797 

 7934779 4799379 4634199 7739997 7319911 7689134 641::97 947:374 97:9471 مجموع الموجودات

المطلوبات مجموع 

 المتداولة

694: 997:9 6418 66749 33367 334:7 9389136 991:897 8::731 

 9:17737 9:74376 9:97139 743393 7:4194 3118:9 467931 697789 768919 ال العاملراس الم

القٌمة السوقٌة لحقوق 

 المساهمٌن

9797999 9499947 97:3774 7677916 7468439 79:7873 7189:77 7919867 7134:99 

 731::8 991:897 9389136 334:7 33367 66749 6418 997:9 :694 المطلوبات مجموع 

صافً المبٌعات )اٌراد 

 النشاط الجاري(

99498: :7:13 38789 983796 769979 944341 81:979 88633: 849389 

االرباح قبل الفوائد 

 والضرائب

48714 (49197) (88931) (643:) (99:487) (737898) 989941 99:749 989641 

 :96947 984711 99:7711 (737943) (9:3797) 463899 (9794:) (317:7) (748937) االرباح المحتجزة

 

 عن الفشل المالً انموذج التنبإ  تطبٌقاحتساب المإشرات المالٌة و : ثانٌاً 

الصناعٌة عن الفشل المالً فً الشركات تنبإ لل ( Altman  Z-score) التمانتعمال انموذج سا      

تم التوصل الٌها فً الجدول ) والتً المعدلة  عناصر القوابم المالٌةعٌنة الدراسة وباالعتماد على 

المعدلة على اساس االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار على  القوابم المالٌة رتؤثٌبٌان ( اعبله ، و32

ها ومركزالشركة لفشل المالً بما توفره من افصاح حقٌقً عن نتٌجة اعمال عن ا التنبإ عملٌة

 -المالً ، وفق المعادلة اآلتٌة :

Z =  61683 X1 + 6.014X2 +61622X3 + 61665X4 + 6168X5                    



  -لجدول اآلتً:با اعبله معادلةحسب الووضح المإشرات والوزن النسبً لكل مإشر توٌمكن 

 واوزانها (  Altman  Z-score)( المإشرات المالٌة ألنموذج  33جدول ) 

 الوزن النسبً طبٌعة المإشر المإشرات المالٌة المتغٌرات

X1 13197 مإشر سٌولة صافً راس المال العامل / اجمالً الموجودات 

X2 ٌرتبط بسٌاسة االدارة فً توزٌع  االرباح المحتجزة / اجمالً الموجودات

 االرباح

13193 

X3 13144 مإشر العائد على االستثمار االرباح قبل الفوائد والضرائب / اجمالً الموجودات 

X4 13117 مإشر رفع مالً اجمالً المطلوبات اهمٌن /القٌمة السوقٌة لحقوق المس 

X5 1319 معدل دوران اجمالً الموجودات المبٌعات / اجمالً الموجودات 

 المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على  مصادر عدة           

ات للتمٌٌز بٌن الشركات الناجحة والشرك(  Z-score) تم تحدٌد معٌار لدالة  Altman ألنموذجوفقا 

 -الفاشلة والذي صنف الشركات الى ثبلث فبات وكما فً الجدول اآلتً:

 ( Z-score( معٌار التمٌٌز بٌن الشركة الفاشلة والشركة الناجحة لدالة )  36جدول ) 

 Zقٌمة دالة  القدرة على االستمرار الفئات

 Z     ≤  ::73 ًشركة ناجحة وقادرة على االستمرار وال ٌتوقع لها الفشل المال الفئة االولى

 Z<   9399 للفشل المالً ضعٌف ومرشحة اكثر من غٌرها إلى التعرض هاأداإشركة  الفئة الثانٌة

 ::Z   <73>  9399 صعوبة تحدٌد موقف الشركة وتحتاج الى دراسة تفصٌلٌة الفئة الثالثة

 المصدر :اعداد الباحث باالعتماد على مصادر عدة       

 االولىواختبار الفرضٌة  الٌة الم احتساب المإشرات -9

لؤلنموذج المالٌة  مإشرات( سٌتم احتساب ال Altman  Z-score)انموذج  لغرض تطبٌق           

باستخدام عن الفشل المالً ، التنبإ  الرٌاضٌة لدالة معادلةالمعتمدة فً ال(  33الموضحة فً جدول ) 

( 32( والجدول )  33لة المعروضة فً الجدول ) عناصر القوابم المالٌة التارٌخٌة والتارٌخٌة المعد

بعد اجراء عملٌة التعدٌل عٌنة الدراسة قبل والٌها من واقع القوابم المالٌة للشركات  التً تم التوصل

 -: ٌؤتًوكما 

 

 



 ( X1 ,X2 ,X3 ,X4 ,X5( نسبة المإشرات المالٌة لعناصر القوائم المالٌة التارٌخٌة ) 37جدول ) 

 ركات شال           
 المتغٌرات

 الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف

7194 7193 7196 7194 7193 7196 7194 7193 7196 

X1 13686 0.477 0.33: 0.206 0.167 0.146 0.546 0.618 0.680 

X2 13133 13117 (0.076) 13997 0.114 0.023 13344 0.492 0.534 

X3 0.043 (0.031) (0.070) 1311: (0.093) (0.135) 0.064 0.068 0.079 

X4 219 59 189 33 38 34 1.36 1.8 2.50 

X5 0.161 0.087 0.046 0.44 0.147 0.083 0.199 0.243 0.260 

 

  ( X1 ,X2 ,X3 ,X4 ,X5عدلة )( نسبة المإشرات المالٌة لعناصر القوائم المالٌة التارٌخٌة الم 38جدول ) 

 شركات ال           
 المتغٌرات

 الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف

7194 7193 7196 7194 7193 7196 7194 7193 7196 

X1 1361: 13499 13783 13966 13977 13913 13631 13766 1.760 

X2 (13764) (13149) (13181) 13949 (13191) (13919) 13448 13163 13164 

X3 13179 (13179) (1317) (13117) (13189) (13919) 13139 13148 13177 

X4 761 87 733 37 64 3: 9339 93: 7366 

X5 13939 13187 13147 1344: 13918 1316: 13711 13731 1376: 

ٌمكن  والمحسوبة على اساس الكلفة التارٌخٌة  اعبله ( 35)  فً الجدول ظاهرةال النتابجاستنادا الى 

مدى التغٌر فً قٌمة المإشرات المالٌة المحسوبة على اساس عناصر القوابم المالٌة مبلحظة 

( كنتٌجة لتحقٌق التجانس بٌن تلك  36التارٌخٌة المعدلة بالقوة الشرابٌة العامة فً الجدول ) 

 -اآلتً:اخلة فً احتساب المإشرات اعبله والتً كانت  كالعناصر الد

( والذي ٌمثل راس المال العامل الى اجمالً الموجودات للسنوات )  X1إن قٌمة المتغٌر )  -8

 -للشركات موضع الدراسة كانت كاآلتً :(  3684،  3683،  3682

التارٌخٌة )  بالكلفة(  X1قٌمة المتغٌر ) كانت :  شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف  .أ 

(  61363،  61277،  61468 )( وبالكلفة التارٌخٌة المعدلة 61238، 61355،  61464

والسبب ٌعود الى االنخفاض التدرٌجً فً انخفاض مستمر إذ نبلحظ انها  ،على التوالً 

( على التوالً والذي  245836،  485567،  546868لراس المال العامل الذي بلغ ) 

(  8388426،  8238332،  8388253مجموع الموجودات إذ كانت ) قابلته زٌادة فً 

االنخفاض فً صافً راس المال العامل ٌدل على عدم وجود سٌولة  وهذا على التوالً ،



وغٌر قادرة على متتالٌة ٌشٌر الى ان الشركة تحقق خسابر  هو ماكافٌة لدى الشركة و

 .  لى الفشل المالًاالٌفاء بالتزاماتها  وهذا احد االسباب المإدٌة ا

بالكلفة التارٌخٌة ) (  X1قٌمة المتغٌر ) كانت :  الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة  .ب 

 ذإ فً انخفاض مستمر ( وبالكلفة التارٌخٌة المعدلة كانت 61835،  61856،  61365

، ان االنخفاض المستمر لراس المال ( على التوالً 61863، 61833، 61844 بلغت )

( على  323373،  382672،  366687بلل سنوات الدراسة والذي بلغ ) العامل خ

التوالً ٌعكس عدم كفاءة اداء الشركة فً توفٌر السٌولة الكافٌة ومإشر على ان الشركة 

  .تحقق خسابر متتالٌة  

بالكلفة التارٌخٌة )  (   X1قٌمة المتغٌر ) كانت: الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات .ج 

منخفضة ثم ارتفعت ( وبالكلفة التارٌخٌة المعدلة كانت 61576،  61587،  61435

،وٌبلحظ ان ارتفاع ( على التوالً  61566،  61544،  61346 بلغت )إذ  بالتدرٌج

،  2432688النسبة كان نتٌجة النخفاض مجموع الموجودات لدى الشركة والتً كانت ) 

ه زٌادة فً راس المال العامل ) ( على التوالً ، والذي قابلت 3732538،  238723567

 ( على التوالً ، وهذا مإشر جٌد ألداء الشركة 8865533،  8852354،  8885638

 . مما ٌعكس االهمٌة النسبٌة لراس المال العامل الى اجمالً الموجودات

صافً الموجودات السابلة لدى للشركة الى مجموع الموجودات ،  ٌقٌس هذا المإشر      

مما ٌعكس االهمٌة النسبٌة لراس المال العامل الى ألداء الشركة  اا جٌد اا مثل مإشروارتفاعها ٌ

، لذلك فؤن اجمالً الموجودات، والن الوحدات الصناعٌة تحتاج الى رأس مال عامل اكبر 

االنخفاض فً صافً راس المال العامل ٌدل على عدم وجود سٌولة كافٌة لدى الشركة وهذا 

قق خسابر وغٌر قادرة على االٌفاء بالتزاماتها  وهذا احد االسباب ٌشٌر الى ان الشركة تح

 المإدٌة الى الفشل المالً.

كاآلتً  كانتوالذي ٌمثل االرباح المحتجزة الى اجمالً الموجودات  ( X2إن قٌمة المتغٌر )  -3

:- 

بالكلفة التارٌخٌة )  ( X2قٌمة المتغٌر )كانت  : شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف .أ 

بلغت ) إذ ( فٌما انخفضت بالكلفة التارٌخٌة المعدلة  -61665،  61665،  61633

متراكم لدى  ز( على التوالً ، وذلك بسبب وجود عج -61666،  - 61628،  -61342

 - 236687( إذ بلغت )  32كما ٌبلحظ فً جدول ) الشركة  ناتج من الخسابر المتتالٌة 

 .( على التوالً  - 88382،  - 36385، 



 61875) بالكلفة التارٌخٌة ( X2قٌمة المتغٌر )كانت :  لشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌةا .ب 

موجبة فً سنة  كانت بالكلفة التارٌخٌة المعدلة( اما عند احتسابه  61632، 61883، 

( ثم اخذت باالنخفاض الى ان اصبحت قٌمته سالبة  61838بلغت ) إذ  ( 3682)

على التوالً ، وذلك  ( - 6.867،  - 6.676بلغت ) إذ  ( 3684،  3683للسنوات ) 

بسبب وجود عجر متراكم لدى الشركة  ناتج من الخسابر المتحققة للسنتٌن االخٌرتٌن 

 .( على التوالً  - 333726،  - 883383والبالغة ) 

  بالكلفة التارٌخٌة ( X2قٌمة المتغٌر )كانت :  الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات .ج 

بانحدار منخفضة و الكلفة التارٌخٌة المعدلة( بٌنما كانت ب 61423،  61383 ، 61322)

بلحظ ان قٌمة المتغٌر ٌعلى التوالً ، و(  61642،  61643،  6.267بلغت ) إذ  تدرٌجً

االرباح المتحققة لدى الشركة التدرٌجً فً بلنخفاض لتنخفض من سنة الى اخرى نتٌجة 

 .(على التوالً  84258 ، 862366،  8885484والتً كانت ) 

على مدى حٌاة الشركة قٌس حجم االرباح المتراكمة ٌ من المبلحظ ان هذا المإشر        

الى اجمالً الموجودات والتً تمثل نسبة المبالغ المعاد استثمارها ، والتً تبٌن مدى المنفعة 

 ٌكون هذاما  التً تقدمها موجودات الشركة من خبلل االرباح التً تحصل علٌها ، وغالبا

بالدرجة االساس بسٌاسة االدارة فً  ألنه ٌرتبطللتبلعب من قبل االدارة  خاضع المإشر

 توزٌع االرباح.

والذي ٌمثل االرباح قبل الفوابد والضرابب الى اجمالً الموجودات كانت  ( X3إن المتغٌر )  -4

 -:كاآلتً

)  بالكلفة التارٌخٌة  ( X3المتغٌر ) ةكانت قٌم : شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف  .أ 

موجبة كانت   الكلفة التارٌخٌة المعدلة( وعند احتسابها ب -61666،  -61628،  61632

( نتٌجة لؤلرباح الطفٌفة المتحققة ، إال انها اخذت  6.637بلغت ) إذ  ( 3682)  فً عام

 إذ ( حتى وصل االنخفاض الى تحقٌق قٌما سالبة 3684،  3683باالنخفاض للعامٌن ) 

الشركة الى خسابر  عرض( على التوالً ، بسبب ت - 6.65،  - 61637كانت قٌمتها ) 

 . ( على التوالً  - 66736،  - 27675والبالغة ) متتالٌة ) فابض عجز ( 

)    بالكلفة التارٌخٌة  ( X3المتغٌر ) ةكانت قٌم:  الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة  .ب 

)  سالبة للسنوات كانت  الكلفة التارٌخٌة المعدلةب ( بٌنما -61824،  -61682،  61668

( وعلى  - 6.867،  - 6.667،  - 6.663بلغت ) إذ  ( 3684،  3683،  3682

الشركة الى  عرضالتوالً ، ومن المبلحظ ان النسبة كانت فً انخفاض مستمر بسبب ت



(  - 333636،  - 878263،  - 4238والتً بلغت ) خسابر متتالٌة ) فابض عجز ( 

 . على التوالً

   بالكلفة التارٌخٌة ( X3المتغٌر ) كانت قٌمت:  الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات  .ج 

،  6.626،  6.637)  الكلفة التارٌخٌة المعدلةوب ( 61668، 61657،  61653) 

إذ  ( على التوالً ، ومن المبلحظ ان النسبة كانت متؤرجحة صعودا ونزوال 6.653

 .قٌاسا بؤجمالً الموجودات(  3684) لى ارباحها فً سنة حققت الشركة اع

القدرة االنتاجٌة الحقٌقٌة او ربحٌة اصول الشركة ، وهو ما ٌعكس  ٌبٌن هذا المإشر        

ان وجود الشركة ٌعتمد على قدرتها على الكسب من إذ  القدرة على الكسب من االصول

المستعملة لتمٌٌز الشركات الناجحة من اهم المإشرات  هذا المإشرعد ٌو,  موجوداتها

ان فاعلٌة الموجودات فً تولٌد االرباح إذ  مثل معدل العابد على االستثمار ،ٌوالفاشلة ألنه 

 تقاس بصافً الربح قبل الفوابد والضرابب ولٌس بعدها .

 ( والذي ٌمثل القٌمة السوقٌة لحقوق المساهمٌن الى اجمالً المطلوبات X4إن قٌمة المتغٌر )  -3

 -كاآلتً :كانت 

)    بالكلفة التارٌخٌة(  X4قٌمة المتغٌر ) : كانت شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف  .أ 

 63،  346بلغت )  ( اما بالكلفة التارٌخٌة المعدلة فقد كانت مرتفعة إذ878،  48،  388

، وٌعود ارتفاع هذه النسبة الى ارتفاع القٌمة السوقٌة لحقوق  ( على التوالً 333، 

( على التوالً  قٌاسا  8383332،  8288823،  8375334لمساهمٌن التً بلغت ) ا

 . (  4266،  87388،  4828بإجمالً مطلوبات الشركة البالغة ) 

،  22) بالكلفة التارٌخٌة(  X4قٌمة المتغٌر ) كانت:  الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة  .ب 

 42،  35) المعدلة كانت مرتفعة إذ بلغت  اما عند احتسابها بالكلفة التارٌخٌة ( 23،  27

،وٌعود هذا االرتفاع الى مقدار القٌمة السوقٌة المعدلة لحقوق ( على التوالً  38، 

( على  3885633،  3246237،  3433764المساهمٌن لسنوات الدراسة التً بلغت ) 

 .(  33283،  33343،  44327التوالً تقابلها اجمالً مطلوبات بقٌمة ) 

   بالكلفة التارٌخٌة(  X4بلغت قٌمة المتغٌر ) :ركة العراقٌة للسجاد والمفروشاتالش .ج 

( على التوالً  3144،  818،  8138) وبالكلفة التارٌخٌة المعدلة ( 3146،  817،  8125)

(  3632878،  3867645،  3668855القٌمة السوقٌة لحقوق المساهمٌن )  ، إذ كانت

   .( 688536،  8868683،  8368634)  مقابل اجمالً مطلوبات بقٌمة



مقدار تغطٌة حقوق المساهمٌن لمجموع ما بذمة الشركة من  ٌقٌس هذا المإشر      

، وٌساعد هذا القٌاس بٌان كم من الموجودات المتاحة لبلستثمار ٌمكن ان او دٌون مطلوبات 

فبلس ، وان الشركة الى اال تجهتتدهور قبل ان تتجاوز المطلوبات على الموجودات وت

ٌدل على زٌادة نسبة دٌون الشركة مقارنة بموجوداتها وبالتالً عدم  هذا المإشرانخفاض 

 قدرة الشركة على تسدٌد التزاماتها وهذا ما ٌإدي الى الفشل المالً.

 -كاآلتً :( والذي ٌمثل المبٌعات الى اجمالً الموجودات كانت  4Xوإن قٌمة المتغٌر )  -6

عند احتساب ( 61635،  61676،  61858)  :واد التغلٌفشركة بغداد لصناعة م  .أ 

،  6.838بلغت ) إذ فٌما انخفضت بالكلفة التارٌخٌة المعدلة  المإشر بالكلفة التارٌخٌة

عدم كفاءة اداء  مما ٌدل على( على التوالً ، ولكنها بانحدار تدرٌجً   61625،  61663

،والسبب فً ذلك ٌعود الى ة موجوداتها لتحقٌق مبٌعات عالٌ الشركة فً استغبلل

(  36568،  85863،  872868االنخفاض المستمر فً مبٌعات الشركة التً بلغت ) 

 .على التوالً 

( بالكلفة التارٌخٌة اما 61672،  61836،  6133)  :الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة  .ب 

التوالً ، ولكنها ى ( عل 61648،  61866،  61228) فقد كانت  بالكلفة التارٌخٌة المعدلة 

نتٌجة الى انخفاض المبٌعات قٌاسا بموجودات الشركة إذ بلغت المبٌعات  بانحدار تدرٌجً

 عدم كفاءة اداء الشركة فً استغبلل مما ٌدل على(  822326،  347737،  763384) 

 . موجوداتها لتحقٌق مبٌعات عالٌة

( بالكلفة التارٌخٌة 61356،  61332،  61888)   :الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات .ج 

ومن المبلحظ ( على التوالً ،  61348،  61336،  61366)  اما بالكلفة التارٌخٌة المعدلة

 . 3682وكان أدنى انخفاض لها فً سنة ان نسبة المإشر كانت منخفضة 

للمبٌعات وهً احد مقاٌٌس قابلٌة االدارة فً التعامل مع  اا مالٌ اا معٌار ٌعد هذا المإشر

قابلٌة المبٌعات على تولٌد موجودات الشركة  وٌقٌس هذا المإشرلظروف التنافسٌة ، ا

,  وقدرة الموجودات على تولٌدها لؤلرباح من خبلل المبٌعات التً تحققها الشركة

هذا المإشر ٌشٌر الى عدم كفاءة ادارة الشركة فً تحقٌق مبٌعات عالٌة نخفاض وا

على فشل الشركة فً توسٌع  اا مإشر ٌمثل، و داتتتناسب وحجم استثماراتها فً الموجو

  .حصتها السوقٌة

 X1 ,X2 ,X3 ,X4)وبذلك ٌمكن استنتاج ان المإشرات المالٌة التً تم التوصل الٌها للمتغٌرات        

,X5 )  ( اعبله تتمتع بقدر كاف  من المصداقٌة والموضوعٌة وٌمكن  36والمعروضة فً الجدول )



طبٌق االنموذج المقترح فً التنبإ عن الفشل المالً ، ألنه تم احتسابها بعد رفع االعتماد علٌها فً ت

االثار التضخمٌة وقٌاس جمٌع العناصر المحاسبٌة بوحدة قٌاس متجانسة . وهذا ما ٌبٌن دور القوابم 

المالٌة المعدلة بالقوة الشرابٌة العامة فً زٌادة مصداقٌة وموضوعٌة المإشرات المالٌة المشتقة 

منها ، من خبلل تحقٌقها لتجانس العناصر المحاسبٌة التً تمثل احد طرفً احتساب أي من 

 H0الفرضٌة الصفرٌة ( وبذلك ترفض  8المإشرات المالٌة وهو ما ٌحقق اثبات الفرضٌة االولى ) 

القوة الشرائٌة بؤسلوب  القوائم المالٌةٌإدي تعدٌل  ) التً مفادها H1قبل الفرضٌة البدٌلة تو

 الٌةالم مإشراتمصداقٌة الو المعدلة على داللةالى تحسٌن فاعلٌة القوائم المالٌة الختامٌة  عامةال

 . المشتقة منها (

 لثانٌةواختبار الفرضٌة ا score-Altman  Zانموذج  استعمال -7

على نتابج المإشرات  ( Altman  Z-scoreبعد تطبٌق الصٌغة الرٌاضٌة ألنموذج التمان )    

( اعبله للشركات عٌنة الدراسة  36فً الجدول ) ناصر القوابم المالٌة التارٌخٌة المعدلة لعالمالٌة 

 -:اآلتٌة ( تم التوصل الى النتابج  3684،   3683،  3682وللسنوات ) 

   Zوقٌمة (  X1 ,X2 ,X3 ,X4 ,X5المتغٌرات )نتائج (  39جدول ) 

 الشركات           

 المتغٌرات

 الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات الشركة العراقٌة لألعمال الهندسٌة عة مواد التغلٌفشركة بغداد لصنا

7194 7193 7196 7194 7193 7196 7194 7193 7196 

X1 1.1179 1.1137 1.1147 1.1199 1.1193 1.1197 1.1176 1.1189 1.1191 

X2 (1.1147) (1.1113) (1.1191) 1.119: (1.1199) (1.1196) 1.1138 1.1119 1.1118 

X3 1.111: (1.111:) (1.119:) (1311117) (1.1176) (1.1146) 1.1197 1.1197 1.1171 

X4 1.50 0.43 9337 1379 1347 1341 13119 1.199 13196 

X5 1.1193 1.1118 1.1114 1.1144 1.119 1.1116 1.1171 1.1173 1.1176 

 Z 9.61 13343 9337 137: 1349 1341 13179 13174 13179 قٌمة

 -اعبله ٌمكن مبلحظة اآلتً: ( 37 ) فً الجدول ظاهرةالنتابج الاستنادا الى 

للشركات عٌنة الدراسة (   Altman  Z-score )انموذج  على اساس صٌغة  Zعند احتساب قٌمة 

 -كاآلتً :( بلغت  3684،  3683،   3682وللسنوات ) 

( على  8.46  ،61323  ،8135 )  Zٌمة بلغت ق:  شركة بغداد لصناعة مواد التغلٌف .أ 

فً الجدول ) ( كما  Z<  8178)التوالً ، وهذا ٌعنً ان الشركة واقعة ضمن الفبة الثانٌة 

(  Zاحتمالٌة الفشل المالً لهذه الشركة مإكدة إذ ان قٌمة ) ان  والذي ٌشٌر الى(  34

  . 8178لسنوات الدراسة اقل من 



( على التوالً  6138  ،6128  ،6126)   Zبلغت قٌمة :  سٌةالشركة العراقٌة لألعمال الهند .ب 

-Z) اعبله بمعٌار دالة (  37) المحسوبة فً الجدول (  Z  ) ، ومن خبلل مقارنة قٌمة

score  )  ( تبٌن ان الشركة واقعة  34للتمٌٌز بٌن الشركات الناجحة والفاشلة فً الجدول )

احتمالٌة الفشل المالً لهذه الشركة ان  الى ( والذي ٌشٌر Z<  8178)ضمن الفبة الثانٌة 

  .8178( لسنوات الدراسة اقل بكثٌر من  Zمإكدة إذ ان قٌمة ) 

( على  61638  ،61632  ،61637)   Zبلغت قٌمة :  الشركة العراقٌة للسجاد والمفروشات .ج 

) الة اعبله بمعٌار د(  37) المحسوبة فً الجدول (  Z )التوالً ، ومن خبلل مقارنة قٌمة 

Z-score  )  ( تبٌن ان الشركة  34للتمٌٌز بٌن الشركات الناجحة والفاشلة فً الجدول )

احتمالٌة الفشل المالً لهذه ان  ( والذي ٌشٌر الى Z<  8178)واقعة ضمن الفبة الثانٌة 

 .8178( لسنوات الدراسة اقل بكثٌر من  Zالشركة مإكدة إذ ان قٌمة ) 

فً  (  Z-score) وحسب فبات دالة للشركات عٌنة الدراسة وٌمكن تلخٌص الوضع المالً 

 -الجدول اآلتً :

 معٌار التمٌٌز بٌن الشركة الفاشلة والشركة الناجحة و  Zمقارنة قٌمة (  :3جدول ) 

 شركات ال                 
 فئةال

 Zومعٌار دالة  

شركة بغداد لصناعة مواد 

 التغلٌف

الشركة العراقٌة لألعمال 

 الهندسٌة

الشركة العراقٌة للسجاد 

 والمفروشات

7194 7193 7196 7194 7193 7196 7194 7193 7196 

          Z     ≤ ::73          االولى

 Z 9.61 13343 9337 137: 1349 1341 13179 13174 13179<   9399           الثانٌة

          ::Z   <73>  9399الثالثة       

 

اعبله ان االعتماد على  ( 38( والجدول )  37فً الجدول ) خبلل جمٌع النتابج  ٌن منٌتب        

 )انموذج  استعمالعن الفشل المالً للشركات بالتنبإ  فًبالقوة الشرابٌة العامة المعدلة  القوابم المالٌة

Altman  Z-score )  ٌنة تم من خبللها تحدٌد الوضع المالً للشركات ع فاعلةقد حققت نتابج

لمعٌار تحدٌد (  Z<   8178)وقعت جمٌع الشركات فً الفبة الثانٌة إذ  الدراسة  بشكل واضح ،

فً  عٌنة الدراسة لدٌها احتمالٌة عالٌة للوقوع فً الفشل المالًالشركات جمٌع اي ان الفشل المالً 

رفض الفرضٌة توبذلك (  3)  الثانٌة وهو ما ٌثبت الفرضٌة ،حدود السنوات المالٌة موضع الدراسة

القوة بؤسلوب  القوائم المالٌةٌإدي تعدٌل  ) التً مفادها H1قبل الفرضٌة البدٌلة تو H0الصفرٌة 



عن الفشل المالً فً التنبإ  فً المعدلة الى تحسٌن فاعلٌة القوائم المالٌة الختامٌةالشرائٌة العامة 

   (. فشل المالًالعن للتنبإ   Altman  Z-scoreالشركات من خالل تطبٌق أنموذج 

وبذلك ٌتبٌن من خبلل ما تم اثباته من فرضٌات فً هذه الدراسة مدى دور القوابم المالٌة           

المعدلة بالقوة الشرابٌة العامة فً اوقات االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار على كشف الفشل 

قوابم المالٌة فً التعبٌر عن نتٌجة المالً وبشكل مبكر عن طرٌق التنبإ ، ابتداء من تحسٌن فاعلٌة ال

التوصل لمإشرات مالٌة ذات داللة ومصداقٌة ادى استخدامها فً  االعمال والمركز المالً ، الى

( للتنبإ عن الفشل المالً الى تحقٌق نتابج فاعلة فً  Altman  Z-scoreتطبٌق األنموذج المقترح )

 ن السنة االولى للتطبٌق .التنبإ عن الوضع المالً للشركات عٌنة الدراسة وم
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 المبحث االول

 االستنتاجات

بناء على ما تم استعراضه فً هذه الدراسة فً الجانب النظري والتطبٌقً ٌمكن التوصل الى       

  -تٌة :االستنتاجات اآل

تعد حاالت االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار من اخطر الظروف االقتصادٌة تؤثٌراا على  -8

البٌانات والمعلومات المحاسبٌة المنشورة فً القوابم المالٌة ، ٌإدي تجاهلها الى تضلٌل 

لً مخرجات القوابم المالٌة وعدم قدرتها على التعبٌر عن حقٌقة نتابج االعمال والمركز الما

 للشركات وبالتالً الى عدم مصداقٌة المإشرات المالٌة المشتقة منها .

فً اوقات االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار باالعتماد على اسلوب  القوابم المالٌةان تعدٌل  -3

القوة الشرابٌة العامة ٌحقق الدقة والموضوعٌة فً النتابج العتماده على الكلفة التارٌخٌة وعدم 

لمبادئ المحاسبٌة ، وٌمتاز بسهولة التطبٌق من خبلل توفر االرقام القٌاسٌة العامة خروجه عن ا

) الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك ( ،وهذا التمٌز بالسهولة والوضوح ٌساعد الشركات على 

 تطبٌقه سنوٌا والكشف عن الوضع المالً الحقٌقً من سنة الى اخرى .

ر االعتبار اثر االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار توجد عبلقة واضحة بٌن عدم االخذ بنظ -2

وااللتزام بالكلفة التارٌخٌة فً اعداد القوابم المالٌة وبٌن تعرض الشركات الى الفشل المالً ، 

 تتجلى من خبلل التضلٌل الذي ٌصٌب القوابم المالٌة .

ى العام لؤلسعار وفق أتضح ان تعدٌل القوابم المالٌة التارٌخٌة فً اوقات االرتفاع فً المستو -3

اسلوب القوة الشرابٌة العامة ٌحسن من فاعلٌة القوابم المالٌة فً التعبٌر عن نتٌجة االعمال 

والمركز المالً للشركات بالشكل الحقٌقً ، فقد أظهرت الدراسة أن جمٌع الشركات المدروسة 

رقم القٌاسً بحسب الفً المستوى العام لؤلسعار المستمر تؤثرت بشكل واضح باالرتفاع 

السنة  3684( نهاٌة  84612الى )  3666( لسنة االساس  866ألسعار المستهلك من ) 

 % ( . 46االخٌرة للدراسة بزٌادة بمقدار ) 

هنالك امكانٌة لتعدٌل القوابم المالٌة التارٌخٌة فً الشركات الصناعٌة العراقٌة وفق االسلوب  -4

والتوصل الى مإشرات مالٌة ذات داللة ومصداقٌة المقترح ) اسلوب القوة الشرابٌة العامة ( 

المإشرات المالٌة التً ٌتم هذه ان استعمال و تساعد الشركات فً تحدٌد وضعها المالً بدقة ،

ٌساعد على الكشف المبكر عن الفشل فً انموذج التنبإ استخبلصها من القوابم المالٌة المعدلة 



بالقوة الشرابٌة  المعدلة القوابم المالٌةاعتماد المالً فً الشركات ، فقد اظهرت الدراسة ان 

نموذج التنبإ بالفشل المقترحة ألصٌغة الفً تحدٌد المإشرات المالٌة التً تدخل ضمن  العامة

 المالً تعطً نتابج جٌدة بسبب احتسابها على اساس عناصر محاسبٌة متجانسة . 

اب داخلٌة تعود الى عدم كفاءة ان اخطر االسباب المإدٌة للوقوع فً الفشل المالً هً اسب -5

االدارة فً االستخدام االمثل للموارد المالٌة التً تحت تصرفها ، كما ان الفشل المالً ٌمر 

بمراحل متعددة والكشف المبكر عنه من خبلل التنبإ ٌساعد ادارة الشركة على اتخاذ 

 . االجراءات البلزمة لتبلفً الوقوع فٌه وتقلٌل مخاطر االفبلس والتصفٌة

عن الفشل المالً باالعتماد على  تنبإ( ل Altman  Z-scoreاتضح ان تطبٌق انموذج )  -6

المإشرات المالٌة المستخلصة من القوابم المالٌة المعدلة ٌساعد فً الكشف المبكر عن الفشل 

 3682، فقد توصلت الدراسة الى  أن جمٌع  الشركات عٌنة الدراسة للفترات المالٌة )  المالً

( ،  Z<  8178(  واقعة ضمن الفبة الثانٌة من فبات القدرة على االستمرار ) 3684،  3683، 

( للشركات كانت  Zاحتمالٌة الفشل المالً لهذه الشركة مإكدة إذ ان قٌمة ) ان  شٌر الىت   التً

 ، مما ٌزٌد من مخاطر االفبلس والتصفٌة لتلك الشركات.8178اقل بكثٌر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًالمبحث الثان

 التوصٌات

هذه الدراسة الجانب النظري والجانب التطبٌقً لاستنادا الى ما تم التوصل الٌه من استنتاجات فً 

لغرض االستفادة مما تم تضمن هذا المبحث مجموعة من التوصٌات الى الجهات ذات العبلقة 

 التوصل الٌه .

ار التقلبات نظر االعتبحاسبٌة واضحة ومحددة بشان االخذ بضرورة تطبٌق سٌاسة م -8

االقتصادٌة وباألخص ذات اآلثار السلبٌة على البٌانات المحاسبٌة والتً تإدي الى تضلٌل 

، ٌنتج عنها قرارات غٌر سلٌمة تضر  القوابم المالٌة وبالتالً افراز معلومات مضللة

 بمصالح الشركة .

رتفاع فً المستوى ضرورة قٌام الشركات بؤعداد وتقدٌم القوابم المالٌة المعدلة فً اوقات اال -3

العام لؤلسعار ضمن التقرٌر السنوي على شكل قوابم مستقلة او فً صورة ارقام مقارنة مع 

االرقام التارٌخٌة مضافة ضمن القوابم االساسٌة ، وان ٌتضمن تقرٌر مراقب الحسابات رأٌه 

آثار التضخم  فً القوابم المالٌة المعدلة ، لمساعدة مستعملً القوابم المالٌة فً التعرف على

 على البٌانات المالٌة للشركة .

( 38كبنًؼٛبس انًحبسجٙ انذٔنٙ )ضشٔسح انزضاو انششكبد ثبنًؼبٚٛش انًحبسجٛخ انذٔنٛخ  -2

ػُذ إػذاد لٕائًٓب انًبنٛخ فٙ أٔلبد ( 7كبنمبػذح انًحبسجٛخ )ٔانمٕاػذ انًحبسجٛخ انًحهٛخ 

فٙ ثٛبٌ انٕضغ انًبنٙ نهششكبد ثبنشكم االسرفبع فٙ انًسزٕٖ انؼبو نألسؼبس، ٔرنك ألًْٛزٓب 

انحمٛمٙ، ٔيسبػذح انًسزخذيٍٛ نهمٕائى انًبنٛخ فٙ انزؼشف ػهٗ آثبس االسرفبع فٙ انًسزٕٖ 

 انؼبو نألسؼبس ػهٗ انجٛبَبد انًبنٛخ نهششكخ. 

النماذج المتاحة للكشف عن الفشل المالً فً وتطبٌق ضرورة قٌام الشركات باستعمال  -3

يؼشفخ حمٛمخ ردبِ ٔ،  والتغلب علٌها فً حٌنها هك لمواجهة مخاطرمراحله االولى وذل

الى  فقطتمتد ال آثاره السلبٌة وخطر الوقوع فٌه والتً  ومواجهة َشبطبرٓب انًسزمجهٛخ

االطراف المعنٌة ذات المصالح المباشرة مع الشركة ، انما تمتد آثاره السلبٌة الى االقتصاد 

 .الوطنً 

ى القوابم المالٌة المعدة على اساس الكلفة التارٌخٌة فً اوقات ضرورة عدم االعتماد عل -4

التضخم فً الكشف عن الفشل المالً للشركات ، ألنها قد تعرض معلومات محاسبٌة مضللة 

وال ٌمكن االعتماد علٌها فً تحلٌل المإشرات المالٌة الخاصة بنماذج الكشف عن الفشل 

 لؤلسعار . المالً فً ظل االرتفاع فً المستوى العام 



للكشف عن الفشل المالً المقترح فً Altman  Z-score )  ) استعمال انموذجضرورة  -5

الفشل المالً  كشفهذه الدراسة فً شركات القطاع الصناعً سنوٌا ، اذ استطاع االنموذج 

 . للتطبٌقالشركات المدروسة ومن السنة االولى فً 

عتبار ما توصلت الٌها الدراسة من ضرورة قٌام الشركات المدروسة فً االخذ بنظر اال -6

نتابج فً الكشف والتنبإ عن الفشل المالً واتخاذ االجراءات التصحٌحٌة البلزمة التً تحول 

دون االستمرار فً الوضع المالً الحالً الذي قد ٌإدي بالشركات الى الخسارة النهابٌة ثم 

 التصفٌة .

المحاسبة االهتمام بموضوع محاسبة على الجهات التعلٌمٌة واالكادٌمٌة المتخصصة فً   -7

التضخم واجراءات تعدٌل القوابم المالٌة ، فضبل عن االهتمام بموضوع الفشل المالً فً 

 الشركات ، وضرورة التركٌز على الجانب التطبٌقً فً المواضٌع المذكورة  .
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 الكرٌم: القرآن اوالً 

 : المصادر العربٌةثانٌاً 

 .3663، دار الجامعة الجدٌدة ، االسكندرٌة ،  المحاسبة المالٌة المتقدمةبدوي ، محمد وعباس ،  -8

دار الٌازوري العلمٌة للنشر والطبع  عمان  ، نظرٌة المحاسبة بلقاوي ، احمد رٌاض ، العبدهللا ، -3

 .3668، االردن، 

، دار الكتب الٌمنٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ،  المالً التحلٌلالتمٌمً ، محفوظ صالح ،  -2

3686 . 

، 8، دار وابل للطباعة والنشر، ط بدائل القٌاس المحاسبً المعاصرحنان ، رضوان حلوة ،  -3

 .3662عمان ، االردن ،  

، القاهرة ، بدون دار نشر  3، جموسوعة معاٌٌر المحاسبة حمادة ، طارق عبدالعال ،  -4

،3663. 

، منهج علمً وعملً متكامل ،  االتجاه المعاصر فً التحلٌل المالً، ولٌد ناجً ،  الحٌالً -5

 . 3663، االردن ،  8مطبعة الوراق ، ط 

 .3663دار الحامد ، عمان ، دراسة فً المشاكل المحاسبٌة المعاصرة ,الحٌالً ، ولٌد ناجً ،  -6

، مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع  لالتحلٌل المالً تقٌٌم االداء والتنبإ بالفشالزبٌدي ، حمزة ،  -7

  ،3666 . 

، دار الجامعة الجدٌدة ، االسكندرٌة المحاسبة المالٌة المتقدمة شحاتة ، احمد وبدوي ، محمد ،  -8

 . 3663، مصر ، 

خالد علً  ، تعرٌب كاجٌجً نظرٌة المحاسبة، رٌتشارد وكبلرك مارتل وكاثً جاك  شروٌدر -86

 . 3686،  ، دار المرٌخ للنشر، الرٌاضكٌبلنً، عبدالكرٌماحمد وفال، ابراهٌم ولد محمد وال

، منهج علمً للمشاكل المحاسبٌة وحلولها ، دار  المحاسبة الدولٌةالعامري ، سعود جاٌد ،  -88

 . 3686المناهج للنشر والتوزٌع ، عمان ، 

دار زهران للنشر ،  محاسبة التضخم بٌن النظرٌة والتطبٌقالعامري ، سعود جاٌد مشكور،  -83

 . 3665،  8، طالتوزٌع، عمان ، االردن و

، تعرٌب ، حجاج ، احمد  المحاسبة الدولٌة،  تشوي وكارول ،آن فروست وجاي مٌكفردرٌك  -82

 3663عصام الدٌن ، دار المرٌخ للنشر، الرٌاض ، المملكة العربٌة السعودٌة ، ، حامد  وزٌدان 

. 



، دار  ل المحاسبٌة المعاصرة, المشاك ونور ،عبدالناصر والدوغجً، علًالفضل ، مإٌد  -83

 . 3663، 8المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ، ط 

، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، عمان ،  , نظرٌة المحاسبة القاضً ، حسٌن وحمدان ، مؤمون -84

 . 3666،  8االردن ، ط

مان ، االردن ، دار العلمٌة الدولٌة ، ع نظرٌة المحاسبةالقاضً ، حسٌن وحمدان ، مؤمون ،  -85

 . 3668،  8،ط 

، 3، مطبعة المٌزان ، النجف االشرف ، العراق ، ط  المحاسبة الدولٌةمشكور ، سعود جاٌد ،  -86

3682 . 

، دار الدكتور  التضخم والمعالجات المحاسبٌة مشكور ، سعود جاٌد ورشم ، محمد حسٌن ، -87

 . 3683للعلوم ، بغداد ، 

ادارة سوزان سمٌر ،، والحداد، وسٌم محمد وذٌب م،شقٌري نوري ونور، محمود ابراهٌموسى  -88

 . 3683، 8، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ، االردن ، ط المخاطر

، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ،  النظرٌة المحاسبٌة الوقاد ، سامً محمد ، -36

 . 3688،  8ط االردن ،

 ورٌاتالبحوث والمجالت والد: ثالثاً 

دور المعرفة المحاسبٌة فً التنبإ ،  قطبً خالد ،وخٌاطة محمد نوريو،عبلء الدٌن  جبل ، -8

التابعة للقطاع العام دراسة تطبٌقٌة على شركات الغزل والنسٌج  ، بالفشل المالً للشركات

،  84، مجلة تنمٌة الرافدٌن ، العدد  جامعة الموصل –كلٌة االدارة واالقتصاد فً سورٌة ،

3668 . 

دور اجراءات المحقق الخارجً فً بٌان حلٌحل ، جلٌلة عٌدان وكرٌم ، حسٌن صالح ،  -3

، بحث تطبٌقً فً دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي ، مجلة قدرة الشركات على االستمرارٌة 

 . 3685، 34، العدد  32المحاسب للعلوم المحاسبٌة والتدقٌقٌة ، المجلد

للتنبإ  Sherrodنموذج ااستخدام لقطان ، ٌاسٌن طه ٌاسٌن ، الحمدانً ، رافعة ابراهٌم  وا -2

دراسة تطبٌقٌة فً الشركة العامة لصناعات االدوٌة والمستلزمات الطبٌة فً بالفشل المالً: 

 . 3682،  86العدد   4 نٌنوى ، مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة ،المجلد



، دراسة تحلٌلٌة على ٌة والمالٌة لفشل الشركات تحدٌد االسباب االدارعباس ، علً ،  -3

شركات التضامن االردنٌة ، مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة ، العدد الخامس 

 . 3686والعشرون ، 

، مجلة دراسة العلوم  اسباب تعثر المشروعات الصناعٌة فً االردنعبٌدات ، محمد ،  -4

 . 8882الثالث ، االنسانٌة ، المجلد العشرون ، العدد 

التنبإ بتعثر الشركات باستخدام التحلٌل الكعبً ، بثٌنة راشد والركابً ، علً خلف ،  -5

الجامعة المستنصرٌة ، العدد اربعة وتسعون  –، مجلة االدارة واالقتصاد  المالً فً العراق

 ،3682 . 

،  قوائم المالٌة, االسالٌب المحاسبٌة لمعالجة أثر التضخم على النور الدٌن ، احمد قاٌد  -6

واقع وآفاق النظام المحاسبً المالً فً المإسسات الصغٌرة  الملتقى الوطنً حول

 . 3682والمتوسطة فً الجزابر، جامعة الوادي ، 

 : الرسائل الجامعٌةرابعاً 
، دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من  استخدام المإشرات المالٌة للتنبإ بالتعثر المالًبزام ، صافٌة ،  -8

كلٌة العلوم  -ورقلة –لصغٌرة والمتوسطة بوالٌة ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح المإسسات ا

 . 3683االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، 

االثار التضخمٌة وانعكاساتها على البٌانات المالٌة الجبوري ، جمٌلة حمران نامس محمود ،  -3

صل ، كلٌة االدارة واالقتصاد / المو ، بالتطبٌق على الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة

 . 3663،  جامعة الموصل -

دور الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً ترشٌد القرارات الجعدي ، نورة علً ،  -2

 . 3686،  جامعة العلوم والتكنلوجٌا -سانٌة، كلٌة العلوم االدارٌة واالن االقتصادٌة

 . 3686،  رة االحصاء العامة ، االردن، داب االرقام القٌاسٌة لألجورالخرٌشة ، محمد ،  -3

نموذج هولدر فً التنبإ انموذج التمان وامدى فاعلٌة زغٌب ، ملٌكة وغبلب نعٌمة ،  -4

دراسة مٌدانٌة ، كلٌة  –، الجزابر بالفشل المالً لمإسسات البناء واالشغال العمومٌة 

ملفات االبحاث فً ،  جامعة عبدالحمٌد مهري قسنطٌنة -العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 . 3684االقتصاد والتسٌٌر ، العدد الرابع الجزء الثانً ، 

، دراسة عٌنة  دور تقٌٌم االداء المالً فً التنبإ بالفشل المالً للشركاتعماري ، سلٌم ،  -5

من الشركات المدرجة فً سوق الكوٌت لؤلوراق المالٌة ، كلٌة العلوم االقتصادٌة والعلوم 

 . 3684،  ورقلة -جامعة قاصدي مرباح -سٌٌرالتجارٌة وعلوم الت



دور المعلومات المحاسبٌة المفصح عنها وفق النظام المحاسبً قرٌشً ، خٌر الدٌن ،  -6

كلٌة العلوم  -ورقلة –جامعة قاصدي مرباح  ،( فً التنبإ بخطر االفالس   SCFالمالً )

 . 3683، تصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌراالق

دور القوائم المالٌة المعدلة فً ظل اقتصاد جامح التضخم  وهدي ، القرٌشً ، سعد رشٌد -7

، رسالة ماجستٌر، المعهد العربً  وفقا للمعاٌٌر المحاسبٌة المعتمدة , دراسة تطبٌقٌة

 . 3665للمحاسبٌن القانونٌٌن ، بغداد ،

العراق االرقام القٌاسٌة ومنهجٌة تطبٌقها فً االنشطة االقتصادٌة )كاظم ، ابراهٌم جواد ،  -8

 . 3688،البحث والتطوٌر -، جامعة دٌالى انموذجا (

، التغٌر فً المستوى العام لألسعار واثره على الكشوفات المالٌة محمد ، فاطمة جاسم ،  -86

 . 8878، كلٌة االدارة واالقتصاد  –جامعة البصرة رسالة ماجستٌر ، 

لقوائم المالٌة فً اثر التضخم على االفصاح المحاسبً لوادي ، مدحت فوزي علٌان ،  -88

 . 3665فلسطٌن ، –، الجامعة االسبلمٌة ، غزة  الوحدات االقتصادٌة الفلسطٌنٌة

 : المواقع االلكترونٌةخامساً 

،  3686 ، طرق ووسائل عالج الفشل المالً للشركات،  ، جمال شحات -8

beta.argaam.com/article/detail/19934http://alpha   

من التشخٌص الى التنبإ ثم  - الفشل المالً فً المإسسة االقتصادٌةالشرٌف ، رٌحان ،  -3

 3684  جامعة باجً مختار عنابة ، -، كلٌة علوم االقتصاد وعلوم التٌسٌر العالج

https://www.facebook.com/MahmoudFaragCoPublicAccountants/po

sts/1144338278925893 

قسم االرقام القٌاسٌة ،  –الجهاز المركزي لئلحصاء  -2

http://www.cosit.gov.iq/ar/stat-index/index-number  

-http://www.isxالسوق النظامً ،  -دلٌل الشركات –سوق العراق لؤلوراق المالٌة  -3

iq.net/isxportal/portal/homePage.html 

 : المصادر االجنبٌةسادساُ 

1- AL Harbi Tibah Abdullah and Mshael Mohamed Taher and Athathy 

Haifa Mohsen and Esmaael Ahlam Yahya and Maafa Abrar Kacam, 

The impact of inflation on financial accounting and its relation with 

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/19934
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/19934
https://www.facebook.com/MahmoudFaragCoPublicAccountants/posts/1144338278925893
https://www.facebook.com/MahmoudFaragCoPublicAccountants/posts/1144338278925893


Arab spring , College of Business Administration Academic Campus ( 1 

) for girls , Jazan University , jizan , K.S.A , 2012 . 

2- Altman  I. Edward ,and Iwanicz-Drozdowska Matgorzata and K. 

Laitinen Erkky and Suvas Arto , Distressed Firm and Bankruptcy 

prediction in a international contrxt; a review and empirical analysis 

of Altman Z – Score Model, Latest version,july9, 2014. 

3- Altman I, Edward , Corporate Financial Distress and Bankruptcy ,John 

Wiley & sons, INC, Hoboken, New Jersey, 2006. 

4- Aydin Karapinar and Figen Zaif ,and Ridvan Bayirli, Impact of inflation 

accounting application on key financial ratios, Gazi University, 2012. 

5- Bessong, Peter Kekung & Charlies, Effiong , Comparative  analysis of 

fair value and historical cost Accounting on reported profet ,A Study 

of selected manufacturing Companies in Nigeria, 2012. 

6- Chen ,L.H. & Guo ,T. Y, Forecasting financial crises for an enterprise 

by using the Grey Markov forecasting model, Springer Science 

+Business Media B.V., Qual Quant ,2011. 

7- Chinwuba Okafor & Ohonba Nosa , Price level changes and financial 

accounting measurement : Empirical evidences from Nigeria , 

University of Benin, Benin City , Journal of management and 

corporate governance , volume 4, 2012 . 

8- David L. Senteney, and Chen Yinning and Gupta Ashok, Predicting  

Impending Bankruptcy from auditor opinions and audit firm 

changes, Journal of Applied business research- Ohio University.2006. 

9- David O. Mbat & Eyo I.Eyo, Corporate Failure: Causes and Remedies, 

University of Calabar, Nigeria, Business and Management Research 

,Vol 2, No.4; 2013. 



10- Diewert W. Erwin , The Measurement of Business Capital, Income 

and Performance , Tutorial presented at the University Autonoma of 

Barcelona. Spain, September 21 – 22, 2005 . 

11- Edmonton ,Alberta, Exploring the Effects of inflation on financial 

statements through Ratio Analysis ,international Journal of Business 

and social science,2012. 

12- Karapinar,Aydin and Zaif Figen and Bayirli Ridvan , impact of 

Accounting Application on Key Financial Ratios,2012.  

13- Kassar A . Talal & Jared S. Soileau, Financial performance evaluation 

and bankruptcy prediction (failure)"Arab Economcs and Business 

Journal.9,2014.  

14- Kieso , Donald, &Pual , Kimmet & Jerry , Weygandt, , Financial 

Accounting , John Wiley & Sons, USA, 2000. 

15- Mario, Situm, The effects of money printing on inflayion accounting  

Electronyc Journal, University of Applied Sciences Kufstein,2009. 

16- Mo Vaziri and Bhuyan Rafiqul and Manuel Ponkala, Comparative 

predictability of failure of financial institutions using multiple 

models, Investement Management and Financial Innovations 

,VOLUME 9, Issue 2, 2012.  

17- Onaolapo A.A & Odetayo T . A , Effect of Accounting Information 

System on Organizational Effectiveness :A Case Study of Selected 

Companies in Ibadan, Nigeria, American journal of Business and 

Management, Vol.1, No. 4, 2012. 

18- Richard, Murray , financial failure in the NHS , What causes it and 

how best to manage it ,NHS Trust Development Authority , October 

2014 . 



19- Sulub , Saed Ahmed, Testing the Predictive Power of Altman’s 

Revised Z ’Model; The Case of 10 Multinational, companies 

,Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5,N .21, 2014. 

20- Velavan M. Measuring, Financial Health of Kothari Sugars Limited Z 

Score Model , Advances in Management, vol4,M a v ,2011. 

21- Yaniv, konchitchki, Inflation and Nominal Financial Reporting: 

Implications for Performance and stock Prices, the Accounting 

Review, volume 86, number3, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

      The study aims at detecting financial failure early and helping 

companies cope with it using revised accounting data. The study took into 

account the effect of the increase in the general price level and the decrease 

in purchasing power of the monetary unit on the accounting data. It is based 

on the general purchasing power method and on the basis of the general price 

index, which increases the effectiveness of the financial statements on the 

real expression on the outcome of the company's business and financial 

position, then provide useful information to assist the categories used to 

make the appropriate decisions reach more accurate and objective results 

when used in the early detection of financial failure. 

       To achieve the objectives of the study, the modified historical cost 

method was applied in a sample of the Iraqi industrial companies listed in the 

Iraqi Stock Exchange for the period (2013-2015) using the general indices to 

detect financial failures in the sample companies by applying the Altman 

model (Z-score) on the adjusted accounting information's. In the first step, 

the study examined the application of the method of amendment to improve 

the effectiveness of the final financial statements for use in early detection of 

financial failure, and then tested the hypothesis of correlation and influence 

in a statistical method to show the effect of the relationship between the 

variables of the study of revised accounting information's and early detection 

of financial failure.     

        The study found that the sample companies have the possibility of 

adjusting their accounting data using the general purchasing power method 

(historical cost adjusted), The amendment of the accounting data in this 

manner improves the effectiveness of the financial statements in the true 

expression of the business results and financial position، Indicates the actual 

financial position of the company. applying the financial failure detection 

model annually and showing the results of their business and their real 



financial position from year to year. The study sample avoids falling into 

financial failure when it is discovered early because financial failure goes 

through multiple stages and rarely infects the company abruptly. 

The study recommended that companies should comply with 

international accounting standards and local accounting rules when preparing 

their financial statements at times of rise in the overall level of prices 

because they are important in accurately disclosing the financial position of 

companies. The effects of the rise in the general level of prices on the 

accounting data of the company, and the need to apply one of the models 

used in early detection of financial failure in companies and know the truth 

about its future activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REPUBLIC OF IRAQ                                                                                                                                     

              MINISTRY OF HIGHER                                                                                                     

    EDUCATION & SCIENTIFIC RESEARCH                                                                                                

        UNIVERSITY OF AL-QADISIYAH                                                                                                       

COLLEGE OF ADMINISTRATION AND ECONOMICS                                                                               

   DEPARTMENT OF ACCOUNTING                                                                                                

 

The Role of the Revised Financial Statements 
With general purchasing power In predicting 

financial failure  
( Applied study in a sample of industrial companies in 

the Iraqi market for securities )  
 

A Thesis Submitted to the Council of the College of 

Administration and Economics \ University of 

Qadisiyah 

In Partial Fulfillment of  the Requirements for the 

Master of Science degree in Accounting 
 

By 

ABDUL JABBAR ALWAN JEBUR 

  

Supervision of 

Prof.Dr . Saoud chayed Mashkoor 

 

1439.A.H                                                                                  2017 .A.D 


