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الب، وال يسعين هنا أيضاً وخاصة إدارة كلية التجارة جلهودهم املتواصلة خلدمة الط  

إال أن أتقدم جبزيل الشكر إىل األخوة احملاسبني واملدققني اخلارجيني الذين قاموا بتعبئة 
  .االستبانه لتخصيصهم جزء من وقتهم الثمني لذلك خدمة للبحث العلمي
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   المستخدمة في الدراسةاالختصارات
  :قد ترد في الدراسة بعض االختصارات نجملها في التالي

  
(ASC) Accounting Standards Committee. 

  .لجنة معاییر المحاسبة
 
(ASC) Accounting Standards Committee. 

  .لجنة توجیھ معاییر المحاسبة في المملكة المتحدة
 
(AICPA) American Institute of certificate Public Accountants. 

  .المجمع األمریكي للمحاسبین القانونیین
  

(FASB) Financial Accounting Standards Board. 
  ).ألمریكيا(مجلس معاییر المحاسبة المالیة 

  
(SIC) Standing International Committee. 

  ).والتي تتعلق بمعاییر المحاسبة الدولیة( اللجنة الدولیة للتفسیرات 
  
  

(IOSCO) International Organization of Securities Commissions. 
  .الھیئة العالمیة المشرفة على األسواق المالیة

 
(IAS) International Accounting Standards. 

  .معاییر المحاسبة الدولیة
 
(IASC) International Accounting Standards Committee. 

  .لجنة معاییر المحاسبة الدولیة
 
(IASB) International Accounting Standards Board. 

  .مجلس معاییر المحاسبة الدولیة
  

(E11, E23, E32, E44) Exposure 11,23,32,44. 
  .44، 32، 23، 11لتمهيدية أرقام الدراسات ا

 
(UNCTAD) United Nations Conference on Trade and Development.  

  .مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة
  

(IFRS) International Financial Reporting Standards.  
  .المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
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(IFAC) International Financial Accounting Committee. 
 

  االتحاد الدولي للمحاسبین المالیین
(SPSS) Statistical Package for Social Science 
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  الملخص
  

هذه الدراسة إلى دراسة قياس وتحليل مدى التزام الشركات المدرجة فـي سـوق              هدفت  
آثار التغيرات في أسـعار صـرف       ) "21(ألوراق المالية بمعيار المحاسبة الدولي رقم       فلسطين ل 

العمالت األجنبية، من وجهة نظر معدي القوائم المالية والمراجعين الخارجيين لهـذه الـشركات              
  .لتطبيق متطلبات هذا المعيار

  
للحصول على  ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي              

البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب النظري ، كما تم استخدام االستبانه لجمع البيانات األوليـة              
 اإلحـصائي،   SPSSالمتعلقة بموضوع الدراسة، ومن ثم تفريغها وتحليلها باسـتخدام برنـامج            

 ذات قيمـة    واستخدام االختبارات والمعالجات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول إلـى دالالت         
  .تدعم موضوع الدراسة

  
ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن الشركات المدرجـة فـي سـوق         

، وذلك من وجهة نظر     )21(فلسطين لألوراق المالية تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم          
ا أن الشركات تحقق مزايـا      كالً من معدي القوائم المالية والمدققين الخارجيين لهذه الشركات، كم         

من تطبيق متطلبات المعيار تشمل تحسين القرارات لمستخدمي القوائم الماليـة، وزيـادة كفـاءة               
القوائم المالية، وحل مشاكل الشركات التي لها فروع أجنبية فيما يتعلق بترجمة القـوائم الماليـة،       

ثلة في عـدم وجـود دورات       وذلك على الرغم من وجود معوقات تحد من تطبيق المعيار والمتم          
تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية وكذلك عدم وضوح الدور الذي تقوم بـه الجمعيـات والهيئـات                

  .المهنية لإلشراف على تطبيق المعيار
  

وأوصت الدراسة بضرورة العمل علي تفعيـل دور جمعيـة المحاسـبين والمـراجعين              
االستفادة من خبرات الدول العربيـة فيمـا        الفلسطينية بخصوص معايير المحاسبة الدولية، كذلك       

يتعلق بمعايير المحاسبة الدولية، وذلك إلصدار معايير وطنية فلـسطينية تـتالءم مـع الواقـع                
 .االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني

    
  
  



 س  

Abstract   
 
This study aims to examine, measure and analyze the extent of 

adherence of  companies in Palestinian Stock Market in implementing 
requirements of International Accounting Standards (IAS 21) "The Effects 
of Changes in Foreign Exchange Rates" from the accountants and external 
auditors perspective, also showing the differences between them in 
standard requirements. 

 
To achieve the objectives of this study the researcher using 

descriptive analytical method where used to obtain data and information on 
the theoretical side, the analytical method  used to obtain the primary data 
through distribute questionnaires to study and compile the necessary 
information placing the subject of research, and then unloaded and 
analyzed using SPSS statistical program, and the use of statistical tests and 
treatments in order to reach the appropriate indications of value supports 
the study. 

 
The study found a set of conclusions that the companies listed in the 

Palestinian stock market are committed to the requirements of International 
Accounting Standard (IAS 21), from the viewpoint of both accountants and 
external auditors of these companies, and companies achieve the benefits 
from the application of the requirements of the standard, although of the 
obstacles that limit the implementing requirements of standard and the lack 
of courses on international accounting standards, as well as the lack of 
clarity of the role played by associations and professional bodies to 
supervise the application of the standard. 

 
The study recommended the need to work on activating the role of 

Palestinian Accountants and Auditors on international accounting 
standards, as well as benefit from the experiences of arab countries with 
regard to International Accounting Standards, and for issues  a Palestinian 
national standards compatible with the Palestinians economic and social 
realities.  
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  المقدمة
 متنوعـة  بمراحـل  ومـرت  ىاألخر المهن سائرك الزمن عبر تطورت مهنةك المحاسبة إن

 انـصب  ولقـد  ،متطلباتهـا  لكافـة  واستجاب معها يبالتواز المحاسبة علم تطور ماك ،ومختلفة

 عنهـا  الـصادرة  المالية المعلومات وتقديم لها، المنظمة عداالقو إعداد على البداية في المحاسبون
 تابهاكو أدباؤها حاول وقد ،ةالمحاسبي بالمعلومات المهتمين المستفيدين احتياجات لكافة مستجيبين

 محاسـبية  نظرية تكوين بهدف العلمية، واألفكار بالنظريات مدها مهنيين أو اديميينكأ باحثين من

 رغم لكن المجتمع، أفراد افةك يخدم فكرك لها المالئمة واألسس والمفاهيم الفروض وتحديد شاملة،
 توحيـد  من المزيد إلى بحاجة المحاسبي رالفك يزال ال مجاالتها، شتى في المبذولة الكبيرة الجهود

 هذا ومع وشاملة، واحدة نظرية إعداد إلى من أجل التوصل تطورها ظروف مع الناشئة النظريات

 وقد المحاسبية، لكالمشا فةكا على التغلب محاولين المحاسبة تابكو المحاسبون تعاملفقد  الواقع

 األمـد  وطويلة بيرةك جهودا وبذلت عاما، قبوال ةمقبول محاسبية ومبادئ معايير بإعداد التفكير أبد
  ).2: 2004 ،غادر (دولية محاسبة معايير إعداد تم حتى الغاية، هذه لتحقيق

  
وقد أصبحت معايير المحاسبة الدولية مرجعا ال غنى عنه يسترشد به المهنيون فـي جميـع                

يوجد في معظـم تلـك      أنحاء العالم عامة، وفي دول العالم الثالث على وجه الخصوص حيث ال             
الدول معايير محلية تحكم الممارسات المهنية فيها، ولعل ذلـك كـان دافعـا لجهـات الرقابـة                  
واإلشراف على مهنة المحاسبة في معظم الدول العربية ألن تلزم الشركات والبنوك والمؤسسات             

ة المنشورة الـصادرة  المالية باعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية كأساس إلعداد البيانات المالي     
عنها، وذلك بعد مراعاة تكييف تطبيقها بما يتالءم ومتطلبات البيئة االقتصادية والمالية والمحليـة              

  .)21: 2002جربوع وحلس، (في كل منها 
  
  

 : وهى لقد تضافرت جهود هذه المنظمات الثالث و

 .1969 في المملكة المتحدة عام ASCتوجيه المعايير المحاسبية لجنة   . 1
 .1973 في الواليات المتحدة عام FASBمجلس معايير المحاسبة األمريكي  . 2

 .1973 عام ASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  . 3

فأثمرت في البدء معايير محاسبية وطنية متماثلة حـددت مـضامين المـصطلحات والمفـاهيم               
مومية وقائمـة الـدخل     الميزانية الع (الدورية ذات الغرض العام       وكذلك القوائم المالية   ،المحاسبية

وأشكال عرضها والحـد األدنـى مـن    ) وقائمة التدفقات النقدية وقائمة تغيرات حقوق المساهمين 
غة المعايير  وضع وإعادة صيا  تمثلت في   اإلفصاح المحاسبي الالزم، وتبعها بعد ذلك خطوة تالية         
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علمية تستند إلـى إطـار      تناداً إلى سياسة التحسين المستمر وفق إستراتيجية        المحاسبية الدولية اس  
أتفق عليه من المنظمات الوطنية الدولية السابقة الذكر لغرض تحقيق تقدم معرفي في علم              نظري ُ 

  ).3: 2007حنان،  (المحاسبة، وهو ما يمثل اللبنة األساس في تطوير معايير محاسبية دولية
  

كون بمقدور األشخاص   وبدونها لن ي  ،  فالمعايير هي الوسيلة التي تجعل المحاسبة لغة موثوقة       
 نهـا إوالتقارير واالطمئنان إليهـا،     هذه  التقارير المالية أن يضمنوا سالمة      ة  سادريقومون ب الذين  

ج بتفسيرات موثوقـة   وخركم يجب ال  ،  ة واضحة عن الوضع الفعلي للمنشأة     تعطي صور يجب أن   
ـ القيـام ب  معرفة األسس التي تم االستناد إليها عنـد         وكذلك  لتلك التقارير     داد هـذه التقـارير    إع

  ).5: 1997، ةأبوغزال(
  

بأن المعايير تعتبر ترجمة مدروسة لمستوى الفكـر المتـاح     ) 35: 2003شاهين،  (وأضاف  
  .والمتمثل في مجموعة من المبادئ واألهداف والمفاهيم والفروض

  
  مشكلة الدراسة

معيار المحاسبة   الباحث من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على الواقع العملي لتطبيق             يسعى
، من خالل التعرف على التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق            )21(الدولي رقم   

  .المالية لهذا المعيار
  :وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تدور حول اإلجابة على السؤال الرئيس التالي

  
الـدولي  المحاسبة  ما مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بمعيار            

  ؟والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية) 21(رقم 
  

  :يةالتالومن هذا السؤال تتفرع األسئلة 
هل تقوم الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بالقياس واالعتـراف عـن               . 1

 المعامالت التي تتم بعملة أجنبية غير عملة التقارير المالية؟

وم الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بالقياس واالعتـراف عـن             هل تق  . 2
 العمليات التي تتم بعملة أجنبية غير عملة التقارير المالية؟

هل تلتزم الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بمتطلبات اإلفـصاح وفقـاً               . 3
 ؟)21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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ن آراء معدي القوائم المالية والمدققين الخارجيين للشركات المدرجـة          هل يوجد فروقات بي    . 4
 ؟)21(في سوق فلسطين لألوراق لتطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ؟)21(ما هي ايجابيات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  . 5

  ؟)21(ما هي معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  . 6
  

  أهداف الدراسة
 الدراسة إلى تسليط الضوء علي مدى التزام الشركات المدرجة في سـوق فلـسطين               تهدف

والمتعلق بآثار التغيرات في أسـعار صـرف   ) 21(لألوراق المالية بمعيار المحاسبة الدولي رقم   
  :العمالت األجنبية، حيث يمكن تلخيص أهم أهداف الدراسة فيما يلي

 سوق فلسطين لألوراق الماليـة بالقيـاس        التعرف على مدى التزام الشركات المدرجة في       . 1
واالعتراف عن المعامالت والعمليات التي تتم بعملة أجنبية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة            

 ).21(الدولية رقم 

التعرف على مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بمتطلبـات              . 2
 ).21(دولي رقم اإلفصاح طبقاُ لمتطلبات معيار المحاسبة ال

معرفة المزايا التي تحققها الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية اللتزامهـا              . 3
 ).21(بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ).21(بيان المزايا التي تحققها الشركات لتطبيقها معيار المحاسبة الدولي رقم  . 4

  ).21(سبة الدولي رقم تحديد المعوقات التي تحول دون تطبيق معيار المحا . 5
  

  أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهمية وخاصة في فلسطين وذلك لعدم وجود عملة وطنية، حيـث يـتم                

 األردني و الشيقل اإلسرائيلي إضافة إلى       رالتبادل بعمالت متعددة وهى الدوالر األمريكي والدينا      
المعامالت التجارية به بين فلسطين ودول      اليورو األوربي والذي ال يتم التداول فيه نقدا وإنما تتم           

االتحاد األوربي بواسطة التحويالت، وخاصة عند االستيراد من هذه الدول، كما تقوم العديد مـن       
دول االتحاد األوربي بمنح تمويل للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بعملة اليورو األوربـي،             

ى وجود تغيرات في أسعار صرف العمـالت        وبالتالي فإن وجود أكثر من عملة للتداول يؤدى إل        
، كما أن هناك اهتمام عالمي متزايد لتحديد        )21(وهذا ما نص عليه معيار المحاسبة الدولي رقم         

  . والتطبيق العملي بين كافة دول العالمةمعايير محاسبية دولية تصلح كأساس للممارس
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واتجاهاته، وهو مؤشـر     تثمارمؤشراً يومياً عن ظروف االس    ونظرا الن السوق المالي يعتبر      
مـستوى األداء للقطاعـات االقتـصادية     كما أنه يعكس يعكس قوة االقتصاد الوطني أو ضعفه،

، كما أن الممارسة العمليـة للمحاسـبة الماليـة عـن            وكذلك األداء المالي للشركات االستثمارية    
بية ايجابيـة لكثيـر مـن       المعامالت بعمالت أجنبية وترجمة القوائم المالية تعتبر استجابة محاس        

أصحاب المصالح في الوحدة االقتصادية، لما لهذه الممارسة من دور فعال في إنتـاج معلومـات     
  .مالية مالئمة التخاذ القرارات

  
 المدرجة في   تومن هنا تتجسد أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على مدى التزام الشركا            

والخاص بآثار التغيـر    ) 21(المحاسبة الدولي رقم    سوق فلسطين لألوراق المالية بتطبيق معيار       
  .في أسعار صرف العمالت األجنبية

  
  فرضيات الدراسة

    لقد اعتمد الباحث على مجموعة من الفرضيات في محاولة اإلجابة علـى مـشكلة الدراسـة           
  :والتي تشمل

  : الفرضية األولى
بية  طبقاً لمعيـار المحاسـبة   ال يتم القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعملة أجن       

  .للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 21(الدولي رقم 
  :الفرضية الثانية

 التي تتم بعملة أجنبية  طبقـاً لمعيـار المحاسـبة    ملياتال يتم القياس واالعتراف عن الع  
  .للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 21(الدولي رقم 

  :ةية الثالثالفرض
 بمتطلبات اإلفـصاح  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية     ال يوجد التزام  

  .)21(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  : الفرضية الرابعة

لشركات المدرجة في سـوق     مزايا ل  أية) 21(يحقق االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم       ال  
  .فلسطين لألوراق المالية

  :خامسةرضية الالف
للشركات المدرجـة   ) 21(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم      تحد من   وجد معوقات   تال  

  .في سوق فلسطين لألوراق المالية
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  :سادسةالفرضية ال
) 21(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

وائم المالية في الشركات المدرجة في سوق فلسطين بين إجابات المدققين الخارجيين ومعدي الق
  .α=05.0عند مستوى داللة لألوراق المالية 
  :الفرضية السابعة

) 21(بمعيار المحاسبة الدولي رقم     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام          
   -:تعزى إلى المتغيرات التالية

  .طبيعة نشاط الشركة •
  . الشركةرأس مال •
 عدد سنوات الخبرة •

عنـد مـستوى    وذلك لمعدي القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية            
  .α=05.0داللة 

  
  نهجية الدراسةم

استخداما في    استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه من أكثر المناهج               تم
م استخدام المصادر الثانوية والتي تشمل األدبيات التي        وكذلك ت  ،جتماعية واإلنسانية الدراسات اال 

كتبت عن موضوع البحث وكذلك ما تم نشره من أبحـاث علميـة ومقـاالت فـي الـدوريات                   
  . وكذلك القوانين والتشريعات المرتبطة بموضوع الدراسةالمتخصصة

استبانه تم تصميمها وتوزيعهـا خصيـصا       على   ثاعتمد الباح وفيما يتعلق بالمصادر األولية         
  SPSSم برنـامج ا مـن خـالل اسـتخد   هتفريغ وتحليل االسـتبان دراسة، وكذلك تم لغرض ال

  .ضرورية لموضوع البحثالمناسبة والحصائية اإلختبارات االتم احتساب كما  اإلحصائي،
  

  

   حدود الدراسة
سطين لألوراق المالية مـع اسـتبعاد           اقتصرت الدراسة علي الشركات المدرجة في سوق فل       

قطاع البنوك وذلك للطبيعة الخاصة لهذا القطاع، وبالتالي فإن الدراسة اشتملت علـى الـشركات        
في القطاعات األخرى وهى قطاع التأمين وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وقطاع االسـتثمار،             

لسطين لألوراق المالية وفقـاً     واعتمد الباحث في تحديد نوع العملة للشركات المدرجة في سوق ف          
  لما قررته الشركة نفسها كعملة للمحاسبة، بحيث تعتبر أية عملة خالفاً لعملة المحاسبة عملة 
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  .أجنبية بالنسبة للشركة
  الدراسات السابقة

الباحث من الحصول على دراسات سابقة في نفس الموضوع وهو معيار المحاسبة            لم يتمكن   
سة واحدة تم تطبيقها على البنوك األردنية، إال إنه تم الحصول علـى   سوى درا ) 21(الدولي رقم   

دراسات أخرى تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية، وقد تم ترتيب الدراسات السابقة من األقدم إلـى               
  .األحدث
  
   العربيةتالدراسا: أوالً 

  
 )1997(دراسة خليف  -1

صادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدوليـة        هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق المعايير ال       
في الممارسة المختلفة ومدى مالءمة تطبيقها في الدول النامية، وكذلك تقويم الواقـع المحاسـبي               
المصري في ضوء المعايير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية مع إجراء مقارنة شاملة              

لدولية التي تخدم وظيفة االتـصال المحاسـبي        بين المعايير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة ا       
  .والمعايير الصادرة عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين

     ونتج عن الدراسة إلى أنه يوجد نوعين من القضايا المحاسبية محل الخالف والتـي تـرتبط        
 يـشجع علـى     بأنه) 21(بتطبيق تلك المعايير في الدول المختلفة، ومنها المعيار المحاسبي رقم           

استخدام طريقة السعر الجاري للصرف وال يتعامل مع آثار تغير أسعار الـصرف اآلجـل فـي             
 45الدول ذات العمالت غير القابلة للتحويل بصورة حرة دولياً، كما أظهرت الدراسـة وجـود                

مشكلة مختلفة لتطبيق المعايير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية فـي الممارسـة فـي              
) 21(ر وترتبط تلك المشكالت بسبعة عشر معيار محاسبي دولي، وفيما يخص المعيار رقم              مص

  :تتمثل المشكالت المحتملة في تطبيقه في مصر في اآلتي 
o               وجود فوائد تأخير نتيجة عدم سداد مستحقات الموردين األجانب في دولة ذات عملـة  

  .غير قابلة للتحويل بصورة حرة دولياً
o وخسائر الصرف األجنبي في العناصر النقدية طويلة األجل  معالجة مكاسب .  
o معالجة خسائر الصرف األجنبي التي تنتج من هبوط حاد في قيمة العملة  .  
o سعر الصرف الواجب استخدامه لترجمة قائمة دخل وحدة أجنبية مستقلة  .  
o نبية   معالجة مكاسب وخسائر الصرف األجنبي الناتجة عن ترجمة قائمة دخل وحدة أج 
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  .باستخدام سعر صرف بخالف سعر اإلقفال
o معالجة مكاسب وخسائر الصرف األجنبي لألعمال المكملة لعمل الشركة األم  . 

 
 النظر في بعض المعايير وتعديلها بحيث يتم ذكر المعالجـات           ة    وأوصت الدراسة بإعاد  

 اللوائح التنفيذية لبعض    الكاملة للقضايا المحاسبية التي يغطيها كل معيار، وإعادة النظر في         
القوانين الصادرة في مصر بحيث يتم تعديلها للقضاء على التضارب واألخطاء واسـتكمال        
النقص، وكذلك إلى إصدار إطار نظري للمحاسبة يـالءم البيئـة المـصرية باالسـتعانة               
بتجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، كما أوصت الدراسة بتوحيد جهة إصدار المعـايير              

  .  إعطائها السلطة الكافية لمراقبة االلتزام بتطبيق المعايير من قبل الشركات العاملةو
  
  )2003(دراسة خشارمة  -2

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى اإلفصاح في البيانات المالية للبنـوك والـشركات الماليـة           
إلفصاح فـي البيانـات     المشابهة المندمجة في األردن، من خالل دراسة ميدانية بعنوان مستوى ا          

المالية للبنوك والشركات المالية المشابهة المندمجة في األردن، حيث تم في الدراسـة تلخـيص               
  .إلى بنود قسمت إلى أجزاء رئيسة) 30(متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
حاسـبة       ونتج عن الدراسة إلى وجود اتفاق بين آراء المجيبين حول أهمية تطبيق معيـار الم     

واعتبار متطلبات المعيار مهمة جداً من وجهة نظر عينة الدراسة المتمثلة فـي     ) 30(الدولي رقم   
الشركات المندمجة في األردن، كما بينت الدراسة وجود معوقات تعترض تطبيق المعيـار بدقـة     
شملت القصور في تدريب الموظفين، وانه يجب العمل على تحديث أسس العمل المحاسبي بمـا               

  ).  30(الءم مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم يت
      

 ليتالءم مع القـوانين     30    وأوصت الدراسة بتعديل بعض بنود المعيار المحاسبي الدولي رقم          
والتشريعات السارية وبما يخدم المجتمع المحلي، وإدخال أنظمة آلية متطورة ضمن المؤسـسات             

لى إجراء المزيد من الدراسات حول تطبيق المعايير الدوليـة          المالية لمواكبة التطورات، وكذلك إ    
  .األخرى في المؤسسات المالية األردنية

      
 )2004 (دراسة جربوع -3

  فت الدراسة إلى التعرف على المتطلبات الالزمة لإلفصاح والعرض وفقا لمعيار هد     
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الئم لمـستخدمي القـوائم الماليـة،     مع بيان أهمية تقديم اإلفصاح الم     ) 30(المحاسبة الدولية رقم    
وكذلك فحص مدى التزام البنوك الفلسطينية باإلفصاح والعرض، وبيان ضرورة قيام سلطة النقد             
الفلسطينية بممارسة وظيفتها في الضغط على البنوك الفلسطينية بإعداد البيانـات الماليـة وفقـا               

  .لمعايير المحاسبة الدولية
ظهرتها الدراسة أنه يجب على البنوك االلتزام بمعـايير المحاسـبة                ومن أبرز النتائج التي أ    

الدولية خصوصا وأنه ال يوجد لفلسطين معايير محاسبية خاصة بها، كما يجب على سلطة النقـد                
الفلسطينية أن تصدر التعليمات الخاصة بإلزام البنوك الوطنية بتطبيق معايير المحاسبة الدوليـة،             

ابات مراعاة معايير المحاسبة الدولية وأن ال يتم إعطاء تقريراً نظيفاً           وأنه يجب على مدققي الحس    
  . في حالة عدم قيام البنك بااللتزام بمعايير المحاسبة الدولية

  
وقد أوصت الدراسة بضرورة اعتماد معايير المحاسبة الدوليـة، كمـا البـد للهيئـات                 

 وهيالمعاصر وفقاً لثالثة مراحل، األولي األكاديمية من اعتمادها كمادة تعليمية للفكر المحاسبية 

 الجـامعي  ميكـادي األ التعلـيم  مرحلة في عتمدي مستقل تعليمي مقرر كاعتمادها الواجب المرحلة

 والمعاهـد  الجامعات أغلبية اعتمدته ما وهذا المحاسبية، العلمية الدراسات من المتقدمة والمراحل
 خالل من يريالمعا ذه تطوير ه تمثل مرحلة  فهي الثاني المرحلة، واللبنانية الجامعة ومنها العليا،

 العـام  اإلطـار  فـي  تـدخل  علمية فلسفةك اعتمادها على المحاسبي الفكر وتوجيه العلمي البحث
 البيانـات  مـستخدمي  واحتياجات العصر متطلبات مع تالءمي بما رهايوتطو المحاسبية اتيللنظر
 يريالمعـا  هذه مع بدمجه ثيالحد المحاسبي الفكر ترسيخ مرحلة هيف الثالثة رحلة، أما المالمالية

  .والشاملة الموحدة المحاسبية ةيالنظر نيتكو ومحاولة
  

 ) 2005( دراسة صيام  -4
     هدفت الدراسة إلى استعراض فكرة تدويل المعايير المحاسبية والعوامل التـي دعـت إلـى               

أييد القائمين علـى مهنـة المحاسـبة        وجود معايير محاسبية دولية، وكذلك التعرف على درجة ت        
لاللتزام بتطبيق معايير المحاسبة في األردن واإليجابيات التي يمكن تحقيقها، وذلك مـن خـالل               

 الدولية في األردن من خـالل إجـراء   ةدراسة بعنوان ايجابيات ومعوقات تطبيق معايير المحاسب  
اً إلى استعراض فكرة تدويل المعايير      دراسة استكشافية آلراء القائمين على مهنة المحاسبة، وأيض       

المحاسبية والعوامل التي دعت إلى وجود معايير محاسبية دولية، ولتحقيق ذلك فقد تـم اختيـار                
عينة عشوائية من األكاديميين والمهنيين العاملين في مجال المحاسبة فـي األردن وتـم توزيـع                

  .وقابلة للتحليل استبانه مستردة 150 استبانه واعتمدت الدراسة  أول 200
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     وقد تبين من نتائج الدراسة أن هناك تأييدا كبيرا لاللتزام  بتطبيق معايير المحاسبة الدوليـة                
في األردن لما لهذا التطبيق من ايجابيات، كما توصل إلى أن هناك معوقات تحد مـن االلتـزام                  

تـصادية واالجتماعيـة    بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في األردن مثل اختالف الظـروف االق          
والثقافية والحضارية والتفاوت في المفاهيم والـسلوكيات الـسائدة، وكـذلك اخـتالف القـوانين       
والتشريعات، والتفاوت في دور الهيئات والجمعيات المهنية المناط بها اإلشـراف علـى مهنـة               

  .المحاسبة
  

ن في األقسام المحاسـبية       وأوصت الدراسة بضرورة تنمية مهارات وقدرات وكفاءات العاملي       
والدوائر المالية في الشركات لتمكينهم من المنافسة العالمية، وكذلك إلى إعادة النظر فـي أسـس     
منح تراخيص مزاولة مهنة التدقيق بحيث يتم التأكد من قدرتهم على التعامل مع معايير المحاسبة               

  .قدمةوالتدقيق الدولية بشكل منافس لمدققي الحسابات في الدول المت
  
  )2006(دراسة وادي  -5

علـى القيـاس    ) التغيرات في مستويات األسـعار    ( هدفت الدراسة إلى أثر ظاهرة التضخم       
واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية المعدة والمنشورة في فلسطين، وأيضاً إلى معرفـة أثـر               

لتزام بتطبيق اإلفصاح   التضخم حول مدى مصداقية وعدالة القوائم المالية، والتعرف على مدى اال          
المحاسبي في القوائم المالية، وكذلك التعرف على معالجة اثر التضخم عند إعداد القوائم الماليـة،       
كما تناولت الدراسة اآلثار السلبية الناجمة عن عدم اخذ اثر التضخم في الحسبان عند إعداد قائمة              

 بهدف الحفاظ على الطاقة اإلنتاجيـة       الدخل والمركز المالي، وتحديد الدخل ومكوناته بشكل سليم       
  .للوحدات االقتصادية

  
     ونتج عن الدراسة أن التضخم يؤثر على القوائم المالية فتعطي نتائج مـضللة ألن ظـاهرة                
التضخم من أكثر الظواهر االقتصادية تأثيراً على البيانات والمعلومـات المحاسـبية المنـشورة              

 يعتبر أمراً ضرورياً وممكن تطبيقـه       ةالتضخم على القوائم المالي   بالقوائم المالية، وأن إظهار أثر      
  . عمليا
       

     وقد أوصت الدراسة بتقديم القوائم المالية المعدلة ضمن التقرير السنوي للمنشأة في صـورة              
قوائم مستقلة أو في صورة أرقام مقارنة مع األرقام التقليدية ضمن القوائم األساسية مع ضـرورة   

  من تقرير مدقق الحسابات رأيه في القوائم المعدلة ومدى إفصاحها عن حقيقة نشاط أن يتض
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المنشأة ومركزها المالي، كما قدمت الدراسة نموذج مقتـرح لتقـديم القـوائم الماليـة المعدلـة                 
واعتبارها قوائم إضافية مكملة وليست قوائم أساسية إلظهار أرقام واقعية تفـصح عـن القـوائم           

  .المالية
  
  )2007( دراسة الشرايرى وآخرون -6

هدفت الدراسة إلى بيان مدي التزام البنوك األردنية بمتطلبات معيار المحاسبي الدولي رقـم              
 وبيان الفروقـات  ،  من وجهة معدي القوائم المالية في البنوك األردنية والمدققين الخارجين          )21(

وجهة نظر المدققين الخـارجين فـي       بين وجهة نظر معدي القوائم المالية في البنوك األردنية و         
 والتعـرف علـي المـشاكل     ،)21(التزام البنوك األردنية بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم         

، وذلك مـن خـالل      )21(بيق معيار المحاسبة الدولي رقم      والصعوبات واآلثار المترتبة علي تط    
وكذلك على المدققين الخـارجيين     توزيع استبانات على معدي القوائم المالية في البنوك األردنية،          

  .الذين يقومون بالتدقيق على البنوك محل الدراسة
  

     ونتج عن الدراسة أن البنوك األردنية تلتزم بتطبيق متطلبات المعيار وذلك من وجهة نظـر               
معدي ومدققي القوائم المالية وذلك فيما يتعلق بترجمة القـوائم الماليـة، وكـذلك فيمـا يخـص         

ي الشركات األجنبية، أما فيما يتعلق بترجمة مفردات القوائم المالية للفروع األجنبيـة             االستثمار ف 
المالية لم يتعاملوا مع بعض متطلبـات المعيـار    بعض معدي القوائمللبنوك فنتج عن الدراسة أن 

األجنبية، باإلضافة أن إدارة البنوك ال تـصنف كافـة    من قبل مثل التخلص من الشركات التابعة
التخلص من صافي االستثمار وإنما تعمل على تسجيلها  ات الصرف كحقوق ملكية حتى يتمفروق

  .   في األرباح والخسائر
  

تقوم بتـصنيف فروقـات الترجمـة    أن البنوك األردنية   على   يجب هأنوقد أوصت الدراسة ب   
ليس ضمن  للقوائم المالية للفروع األجنبية كحقوق ملكية حتى يتم التخلص من صافي االستثمار و            

قيـام  كـذلك    ،)21(األرباح والخسائر من اجل إتمام االلتزام بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي           
البنوك األردنية بتفعيل مهارات وخبرات معدي القوائم المالية لبعض متطلبات معيـار المحاسـبة    

إكـسابهم   والمتعلقة بالمعالجة المحاسبية لتصفية الشركات التابعة مـن اجـل            )21(الدولي رقم   
  .الخبرات للتعامل مع جميع متطلبات المعيار
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  )2007(دراسة العفيفى  -7

     هدفت الدراسة إلى التعرف على قدرة شركات المقاوالت في قطاع غزة على تطبيق معيـار     
في إعداد القوائم المالية، والمعوقات التي تحول دون ذلـك، وكـذلك        ) 11(المحاسبة الدولي رقم    

ر معايير المحاسبة الدولية في إضفاء الثقة والمصداقية على القوائم المالية لشركات            هدفت إلى دو  
اسـتبانه علـى شـركات    ) 70(المقاوالت، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتوزيـع عـدد     

 اسـترد   نالمقاوالت المصنفة درجة أولى ودرجة ثانية وفقاً لتصنيف اتحاد المقاولين الفلـسطينيي           
  .تبانهاس) 60(منها 

  
بشكل كامل فـي    ) 11(     ونتج عن الدراسة إلى أنه ال يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم             

معظم شركات المقاوالت، و يرجع ذلك إلى عدة معوقات أهمها عدم وجود قـوانين وتـشريعات            
ـ               ة تلزم هذه الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وأيضا قلة الوعي ونقص الخبـرة المهني

لدى موظفي الدوائر المالية واإلدارة في شركات المقاوالت فيما يخص تطبيق معايير المحاسـبة              
  .الدولية

  
فرض قيود على شركات المقاوالت من الهيئات والمؤسـسات             وأوصت الدراسة بالعمل على     

بإعـداد   ووزارة األشغال العامة بحيث تقوم شركات المقـاوالت          ن اتحاد المقاولين الفلسطينيي   لمث
القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية، والعمل على التوفيق بين شركات المقاوالت ودائـرة        
ضريبة الدخل فيما يتعلق بتحديد الربح المحتسب من خالل طريقة شهادة المهنـدس عنـه فـي                 

  .طريقة التكلفة
  

   األجنبيةتالدراسا : ثانياً
  

 )Gagnon )2003   دراسة -1
لتعرف على أثر التغير في أسعار الصرف على األجور والمستوى          إلى ا هذه الدراسة   هدفت       

وذلـك علـى    خالل التسعينيات من القرن الماضي        العام لألسعار واألرباح في المملكة المتحدة       
 الذي مثله الموردين، والقطاع الثاني التوزيع الذي مثلـه          األول اإلنتاج قطاع  ال،   رئيسيين قطاعين

  .نالمستوردي
  في العام الجنيه اإلسترليني انخفاض قيمة أن  هي  الدراسةإليهاالنتائج الرئيسة التي توصلت و
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 كمـا أن زيـادة الجنيـه    ن،ين وانخفاض أربـاح المـوزع     يأدى إلى زيادة أرباح المنتج     1992
له آثـار   وأن التغيير في سعر الصرف كان        أدى إلى نتائج معاكسة،      1996اإلسترليني في العام    

  . على تكلفة العمليلة جداًقل
  

 ) :Tarca) 2004 دراسة -2
     هدفت هذه الدراسة إلى فحص عينة من الشركات األجنبية والمحلية من خمسة دول وهـى               
بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان واستراليا لتحديد الشركات التي تستخدم معايير المحاسبة الدولية            

(IAS)مريكية المقبولة عموما  األة أو المبادئ المحاسبي(US GAAP)   حيث تم اإلشارة إلـى 
، وقد نتج عـن الدراسـة أن   2000 -1999كلتا المعايير بالمعايير الدولية، وذلك خالل الفترة      

الشركات التي تستخدم معايير المحاسبة الدولية او المبادئ المحاسبية األمريكية المقبولة عمومـا             
كما إن العالقة بين المعايير الدولية التـي تـستخدمها هـذه            هي أكبر وذات دخل خارجي أكثر،       

الشركات ناتجة من وجود تعامل لها في سوق األوراق المالية، وأوضحت الدراسة أن كـال مـن     
  .المانيا وفرنسا واليابان هي أكثر استخداما للمعايير الدولية من كال من بريطانيا واستراليا

  
 )Halbouni) 2005 دراسة -3

دفت هذه الدراسة إلى معرفة االنطباع السائد لدى كل من معدي ومـدققي ومـستخدمي                    وه
ى مالئمة معايير المحاسبة الدولية في األردن وذلك من خـالل اسـتخدام             دالقوائم المالية حول م   

الدراسة الميدانية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المستجيبين لديهم انطباع قوي بحيادية وقـدرة              
يير المحاسبة الدولية على إصدار معايير محاسبية مناسبة يمكن تطبيقها في كل الدول             مجلس معا 

من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن كل مـن سـنوات                  
الخبرة وتنوعها لدى المستجيبين كان لهما األثر األكبر حول ذلك االنطباع المتكون لديهم، كمـا               

كثر العوامل المؤثرة في اعتماد معايير المحاسبة الدولية في األردن هي الرغبة في زيادة              أن من أ  
  .تدفق االستثمارات األجنبية

  
وأوصت الدراسة إلى ضرورة االستفادة من التجارب السابقة للدول النامية فيمـا يتعلـق             

  . باعتماد معايير المحاسبة الدولية
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  التعليق على الدراسات السابقة
من استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية نجد أن هناك اهتمام من البـاحثين حـول          
تطبيق معايير المحاسبة الدولية، سواء كانت لقياس درجة مالءمتها في الدول النامية أو لتناولهـا               

بيـق   من تطبيقه ومدى مالءمتـه للتط تأحد المعايير المحاسبية الدولية وبيان االيجابيات والسلبيا      
والتي تناولت التضخم وأثره علـى      ) وادي(في المجتمعات العربية باستثناء الدراسة التي قام بها         

  .اإلفصاح المحاسبي في فلسطين
  

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على معيار محاسبي دولي وهو المعيـار رقـم                
د معايير المحاسبة الدوليـة،  بحيث جاءت متفقة مع بعض الدراسات العربية في تناولها ألح   ) 21(

وتعتبر هذه الدراسة هي األولى في فلسطين على حد علم الباحث والتي تتعلق بدراسـة معيـار                 
والخاص بآثار التغير في أسعار صرف العمالت األجنبيـة بتطبيقـه          ) 21(المحاسبة الدولي رقم    

دراسة تساهم في دراسة    على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، كما أن هذه ال           
أحد معايير المحاسبة الدولية والتي تتفق مع معظم الدراسات السابقة بوجه عـام لدراسـة احـد                 

  .معايير المحاسبة الدولية
  

كذلك فإن هذه الدراسة تساهم في حث الباحثين علـى دراسـة المعـايير الدوليـة لمعرفـة               
لجهات الحكومية كوزارة المالية والجهات      من تطبيقها خاصة في فلسطين ليتم تحفيز ا        تاإليجابيا

المهنية والمتمثلة في جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، وكذلك هيئة األوراق المالية فـي             
فلسطين إلصدار معايير محاسبية وطنية تتماشى مع البيئة االقتـصادية واالجتماعيـة الوطنيـة              

  . الفلسطينية
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  مقدمة
 يير المحاسبة إحدى الوسائل التي تستخدمها الكثيـر مـن دول العـالم            يعتبر إصدار معا  

إلرساء السياسة المحاسبية، ومن أهم هذه الوسائل إصدار المعايير المحاسـبية، حيـث تعكـس               
المعايير المحاسبية لمجتمع ما السياسة المحاسبية له ويقوم بتطبيقها في قيـاس وتوصـيل نتـائج        

لمجتمع، والتي تعتبر انعكاسا للعديد من المتغيرات التـي مـن           أعمال الشركات التي تخص هذا ا     
أهمها الخصائص االقتصادية والبيئية التي يتصف بها المجتمع، حيث تعتبر المعايير المحاسـبية             
أفضل الحلول للمشاكل التي تواجه مهنة المحاسبة في بلد ما، ألنها نابعة من البيئـة والظـروف                 

  ).177: 1990الوابل، (لهذا المجتمع 
  

وتبرز أهمية معايير المحاسبة بأنه تم بناءها وتطويرها باالعتماد على ثالثـة مـصادر              
النظريـة المحاسـبية، والعوامـل    : رئيسة تمثل المنهج العلمي لوضع معايير المحاسبة تتمثل في        

البيئية، والعرف المحاسبي، حيث تشكل النظرية المصدر األساس والدائم لمهمة بنـاء المعـايير،         
تتمثل العوامل البيئية بأنها ذات صبغة عملية لتكون المعايير مالئمـة للظـروف واالعتبـارات         و

الخاصة بالزمان والمكان، وبالنسبة للعرف المحاسبي فله تأثير يتعلق بنوع معين مـن المعـايير               
يعرف بالمعايير اإلجرائية وذلك بالعمل على ضبط الجوانب الفنية المتعلقـة بتـشغيل وعـرض              

  ).126-125: 1990الشيرازي، (ومات المحاسبية المعل
  

كما أن معايير المحاسبة الدولية تمثل قمة ما وصل إليه الفكر المحاسبي لكي يستطيع أن               
يتالءم مع التطورات االقتصادية على المستوى العالمي، بحيث يتم الوصول إلى طريقة موحـدة              

ي القوائم المالية لتمكيـنهم مـن اتخـاذ        لتحديد وقياس األحداث المالية ومن ثم عرضها لمستخدم       
  .القرار المناسب في الوقت المناسب

  
وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، خـصص المبحـث األول لدراسـة نـشأة                 
وأهداف معايير المحاسبة الدولية، واألسباب التي دعت إلي نشوء لجنة معايير المحاسبة الدولية،             

ية للمعايير، وتناول المبحث الثاني دراسة لجنة معايير المحاسبة         وكذلك الخصائص الفكرية والعمل   
الدولية والهيئات التابعة لها، وأهداف معايير المحاسبة الدولية، وكيفية إصـدار المعـايير، كمـا               
تناول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، أما المبحث الثالث فتم تخصيصه لدراسة ترجمـة              

 وتعريف سعر الصرف، وكذلك الطرق المختلفة لتحديد سعر الـصرف، أمـا             العمالت األجنبية 
  . المبحث الرابع فقد تم تخصيصه لبعض العوامل التي تساهم في تطوير مهنة المحاسبة
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  المبحث األول
  اإلطار العام لمعايير المحاسبة الدولية

  
  تمهيد

بة الدولية، حيـث تـضم هـذه    تعتبر معايير المحاسبة الدولية نتاج كبير للجنة معايير المحاس   
اللجنة مندوبين لهيئات المحاسبة المهنية، وخبراء على قدر كبير من الكفـاءة المهنيـة، وتلقـى                
معايير المحاسبة الدولية قبوال من أغلب المنظمات والهيئات المهنية سواء في الدول المتقدمـة أو           

عا يسترشد به المهنيون فـي أنحـاء        الدول النامية، لذا فقد أصبحت معايير المحاسبة الدولية مرج        
العالم، ونظرا لعدم وجود معايير محلية تحكم الدول النامية فتم اعتبار ذلك حافزاً للجهات الرقابية               
واإلشرافية على مهنة المحاسبة لهذه الدول وخاصة الدول العربية بأن تلزم الـشركات والبنـوك              

ية كأساس إلعداد ونشر البيانات الماليـة التـي        والمؤسسات المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدول     
تصدر عنها، مع مراعاة أن يتالءم التطبيق مع الظروف االقتـصادية والمحليـة لهـذه الـدول                 

  ).  21: 2001جربوع وحلس، (
  

وتنبع أهمية معايير المحاسبة الدولية من أنها تحدد الخصائص التي يجـب أن تتـوفر فـي                 
 بمثابة القواعد األساسية الواجب استخدامها لتقيـيم نوعيـة هـذه        المعلومات المحاسبية، فهي تعد   

المعلومات، لذلك يجب تحديد الخصائص التي تجعل هذه المعلومات مفيدة في اتخاذ القـرارات،              
وذلك من خالل إصدار مجموعة من المعايير المحاسبية تحدد طـرق قيـاس تـأثير العمليـات                 

كة، حتى يتم توصيل النتائج إلى المهتمين بالـشركة         واألحداث والظروف على نتائج أعمال الشر     
  ). 77: 1989عثمان، (
  

يتناول هذا المبحث نشأة معايير المحاسبة الدولية واألسباب التي دعت إلـى نـشأتها، كمـا         و
  .سيتناول الخصائص الفكرية والعملية للمعايير
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  واألهدافمعايير المحاسبة الدولية النشأة 
عايير المحاسبة الدولية ضرورة ملحة عند القيام بإعداد وتجهيز القـوائم           لقد أصبح استخدام م   

المالية حيث إن هذه القوائم لم تعد تخدم طرفا واحدا والمتمثل في أصـحاب المـشروع وإنمـا                  
معـايير المحاسـبة الدوليـة أصـبح       استخدام  تبني و وبالتالي فإن   أصبحت تخدم أطرافا متعددة،     

وعية البيانات المالية المنشورة حتى تـصبح قابليتهـا للمقارنـة    ضرورة ملحة، فهي تحسن من ن     
أكبر، وبالتالي زيادة مصداقيتها األمر الذي يعزز من فائدتها لكافة األطراف ذات العالقـة بهـذه       

  .القوائم
     

أن نتائج القوائم المالية تتفاعـل مـن خـالل ثـالث      )Belkoui, 2004: 164(فقد أوضح 
  :لمصالح وهممجموعات يمثلوا أصحاب ا

 إدارة الشركة •

المرتبط بإجراءات المحاسبة فهي التي تقـوم بإعـداد التقـارير           وتمثل الجزء األساس     
 . المالية وذلك بمساعدة المحاسبين والمدققين الداخليين للشركة

  المستخدمون •

ن إنتـاج المعلومـات المحاسـبية يتـأثر بمـصالحهم           حيث إ  المجموعة الثانية    يمثلواو
 والمحللين الماليين والمقرضـين      الحاليين والمرتقبين  حملة األسهم تضمن هذه الفئة    وت ،وحاجاتهم

 . الحكوميةجهاتوالوالعاملين في الشركة 

  المحاسبةةمهن •

من أصحاب المصالح والتي يمكن أن تؤثر علـى المعلومـات            ة الثالث مجموعةال شكلتو
ها القوائم تتوافق مع المبـادئ والمعـايير        المالية والتحقق من أن البيانات المالية التي تحتوي علي        

  .المحاسبية المقبولة عموما حتى تكتسب التقارير المالية ثقة المستخدمين الخارجيين
    

مجموعة أخرى تتبع مجموعة مهنـة المحاسـبة        ) 125: 2003،  "أ"حنان  (وقد أضاف   
 الماليـة وفـق مبـادئ     وتتمثل في التدقيق الخارجي المستقل، باعتباره مسئوالً عن تدقيق القوائم         

ومعايير معترف بها عموماً، وما تتضمنه هذه القوائم من معلومات تهم المستخدمين الخـارجيين              
حتى تحظي التقارير والقوائم المالية بثقة المهتمين ومستخدمي القوائم المالية، وبالتـالي تـصبح              

  .يق الخارجي المستقلالمجموعة الثالثة من أصحاب المصالح تتمثل في مهنة المحاسبة والتدق
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  أسباب نشأة معايير المحاسبة الدولية
هناك عدة أسباب ساهمت بشكل فعال ومباشر في نشوء معايير المحاسبة الدوليـة فمـن               

 وتعدى ذلك إلى عدم وجـود  تهذه األسباب وجود اختالفات تتعلق بالمسميات او تتعلق بالمعالجا      
جه المحاسبين، كما ساهمت العولمة بشكل مباشر في        إجابات قاطعة للكثير من المشكالت التي توا      

ذلك حتى تتمكن الشركات من االنفتاح على األسواق العالمية وتمكينها من إدراج أسـهمها فـي                
  :البورصات العالمية وتتمثل هذه األسباب في التالي

  
  الحاجة إلى تطوير علم المحاسبة: أوال

 الفروض والمفاهيم والمبادئ والقواعـد  علم المحاسبة يقوم على مجموعة مننظرا لكون     
والسياسات والتقاليد واألعراف المحاسبية مما أدى إلى تعدد التعريفات والمفاهيم وتنـاقض بـين              

  .المبادئ وبالتالي عدم تحديد مفاهيم المحاسبة بشكل واضح ومفهوم
  

 بعض األمثلة على اختالف المـسميات والتعارضـات       ) 10-9: 2003شاهين،  (وقد أورد   
  :والتناقضات بين المبادئ والسياسات المحاسبية كما يلي

  .نظام القيد المزدوج يطلق عليه مبدأ أو نظرية أو طريقة •
يعرف البعض مفهوم االستمرارية على أن الوحدة المحاسبية سوف تبقى في مزاولة نشاطها              •

حـين أن    أطول من أي أصل فيها في        شركةن حياة ال  إإلى ما ال نهاية والبعض األخر يرى        
هناك تفسير ثالث يرى أنه استمرار لنمط الملكية القائم لـرأس المـال أو الـشكل القـانوني               

  .ةشركلل
االتفاق بين المحاسبين على إعداد التقارير الدورية ولكنهم يختلفون حول الفتـرة المحاسـبية              •

  .وكذلك مواعيد التقارير المرحلية
  .التكلفة كأساس لتقويم األصولتعارض بين سياسة الحيطة والحذر وبين استخدام  •
عدم توفر معالجات موحدة للكثير من األحداث المتشابهة، مثل تعـدد المعالجـات لتـسعير                •

  .المخزون وطرق استهالك األصول الثابتة
عدم وجود إجابات محددة على بعض المشكالت التي تواجه المحاسب مثل مشكلة التغير في               •

 .  ، وقياس التكلفة والعائد االجتماعياألسعار، وقياس األصول غير الملموسة
 

أن األمر ال يقتصر فقط على تعدد طرق المعالجة وأسس          ) 91: 2003،  "أ"حنان  (ويضيف  
القياس والتقويم، وإنما يشمل أيضا عدم توفر أساس علمي يمكن االعتماد عليه عند المفاضلة بين               
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م المحاسب ومدقق الحسابات بالوقوع تحـت       هذه البدائل المتاحة لالختيار فيما بينها، وبالتالي اتها       
  .تأثير اإلدارة وما يترتب على ذلك من تقديم قوائم وتقارير مالية غير موضوعية

  
أنه يمكن تقسيم التباين في الممارسة المحاسبية       ) 13: 2008القاضي وحمدان،   (كما أضاف   

  :المعاصرة وفق التقسيم التالي
  . في تحقيق اإليرادنالتباي . 1
  .ي تحميل المصروفاتالتباين ف . 2
  .التباين في اإليضاح . 3
 . أسس التقويم . 4
 

قد أجمل المخاطر التـي     ) القاضي وحمدان (ويرى الباحث أن التقسيم السابق الذي أورده           
تنطوي عليها الممارسات المحاسبية، وبالتالي الحاجة الملحة إلى وجود إطار عام أو هيكل يحـدد     

محاسبية في الواقع العملي بمـا يـضمن التوصـل إلـى          األسس الواجب اتباعها في الممارسة ال     
ممارسة مهنية تجمع االختالفات التي توجد بين المحاسبين، وهذه الممارسـة تـضمنها معـايير               

  .المحاسبة الدولية، والتي يفضل اتباعها للوصول إلى األهداف المرجوة
  

  العولمة: ثانيا
ركات المتعددة الجنـسيات، والتـي      مع تعاظم القوة االقتصادية للش    العولمة  ظاهرة  بدأت  

مثلت سلطة هذه العولمة دون أن تعلن عن هويتها أو والءاتها، وهذه الشركات غيـر خاضـعة                 
، كما أنه و تماشياً مع االنفتـاح        لمسؤولية معينة ألنها ال تمثل السلطة الرسمية ألية أمة من األمم          

ية فقد ألح المجتمـع االسـتثماري       االقتصادي العالمي واستقطاب مزيد من االستثمارات الخارج      
الدولي على ضرورة تحسين المعايير الدولية القائمة وإصدار معايير جديدة تنمي أداء ومـستوى              

  .التبادل في أسواق المال
    

 في المقـام األول،     اقتصاديةعملية  "تعريف العولمة في موسوعة ويكيبيديا بأنها       ورد  فقد  
 )org.wikipedia.ar.www "والثقافيـة  االجتماعيـة ، ويتبـع ذلـك الجوانـب    سياسـية ثـم  

15/6/2008)    
  

ويالحظ على هذا التعريف التركيز على ارتباط العولمة باالقتصاد علـى اعتبـار أنـه               
  .السبب الرئيس النتشار العولمة على المستوى الدولي
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بكونها التوسع المطرد في تدويل اإلنتاج من قبـل         ) 36 :2001المجدوب،  (وقد عرفها   

تعددة الجنسيات بالتوازي مع الثورة المستمرة في االتصاالت والمعلومات التي حـدت       الشركات م 
  .بالبعض إلى تصور إن العالم قد تحول بالفعل إلى قرية كونية صغيرة

  
فقد بين أن العولمة تمثل تكامل اقتصادي أي التكامل بـين           ) 121: 2000الصرن،  (أما  

 التجارة والتـدفقات الماليـة وتبـادل التكنولوجيـا        االقتصادات في أنحاء العالم، وذلك من خالل      
والمعلومات وسهولة تحركات األفراد بين دول العالم، وهذا التكامـل يعكـس بـدوره األهميـة                

  .المتزايدة للتجارة الدولية والتدفقات الرأسمالية في االقتصاد الدولي
  
جز أمام حركـة الـسلع      ن العولمة واألخذ بمفاهيم اقتصاد السوق وإزالة الحوا       الي فإ تالوب

 كل ذلـك    ، ذلك من تطور في عمل األسواق المالية       رافقوما  واألفراد  والخدمات واالستثمارات   
 أظهـرت قـصور   والتيانعكس على مهنة المحاسبة لتتالءم مع المتغيرات في االقتصاد العالمي          

  .جدةإظهار األوضاع المالية وفقاً للحقائق االقتصادية المست البيانات المالية عن
  

ـ خـالل   أنـه   )  4: 2007حنان،  (ونظرا ألهمية األسواق المالية فقد أوضح        سنوات ال
علـى   (IOSCO)  تم االتفاق مع الهيئة العالمية المشرفة على األسواق المالية         1999 – 1994

عدد من المعايير الشاملة الواجب إصدارها بغية اعتمادها وقبولها ألغراض متطلبات األسـواق              
  . المالية

  
  
  لخصائص الفكرية والعملية للمعاييرا

إن النظرية في المحاسبة ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسـيلة ألحكـام وترشـيد                   
التطبيق العملي، أما ما يتعلق بالمبادئ العلمية فإنها تمثل قمة الفكر في النظريـة حيـث تمثـل                  

داث والعمليات والظـروف  األحكام األساسية العامة التي تحدد أفضل أسس القياس والعرض لألح     
االقتصادية، وفى المحاسبة تعتبر الخطوة المنطقية التي تلي التوصل إلى المبادئ هـي ترجمـة               

  ).122-121: 1990الشيرازي، (المبادئ إلى معايير التطبيق العملي 
  

وتمثل المعايير نماذج أو مستويات لألداء المحاسبي، فهي أحكام خاصة بعنـصر محـدد       
ائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو األحداث أو الظروف التي تـؤثر             من عناصر القو  
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على الوحدة المحاسبية، فالمعايير ليست لمجرد االسترشاد العام وإنما هي تعبير عن موقف مهني              
رسمي يتعلق بكيفية تطبيق مبدأ محاسبي معين، ومن الطبيعي أن المعايير تأتى كترجمـة أمينـة            

: 2003شـاهين،   (دئ المحاسبية وبعد دراسة متأنية ألفضل الممارسات العملية لهـا           واعية للمبا 
38  .(  
  

  العالقة بين معايير المحاسبة واإلطار الفكري للمحاسبة المالية
 لتحديـد الالزمـة   الـسليمة  الطرقو ساسياتاأل بتحديد عام بشكل المحاسبة معايير تهتم  
 واألحـداث  العمليـات  وأثـر  الماليـة  القوائمليها البنود التي تحتوي ع وإيضاح وعرض وقياس

 بعنـصر  عـادة  المحاسبي المعيار ويتعلق أعمالها، ونتائج ةلشركل المالي المركز على والظروف

 المركـز  على تؤثر التي األحداث أو العمليات من معين بنوع أو المالية القوائم عناصر من محدد
 الفكـري  اإلطـار  أجزاء كأحد المالية المحاسبة أهداف  تهتمينما بأعمالها؛ ونتائج للمنشأة المالي
 وتهتم، المستفيدين احتياجات لتلبية إنتاجها المالية المحاسبة على الواجب المعلومات طبيعة بتحديد

 لتلبية المالية المحاسبة بواسطة المنتجة المعلومات ونوعية طبيعة بتعريف المالية المحاسبة مفاهيم
 اإلطـار  وأجزاء  المحاسبة معايير بين المنطقي االرتباط يتضح هنا منو، المستفيدين احتياجات
 فبدون تحديد أهداف المستفيدين وبدون تحديد طبيعة ونوعية المعلومات التي يمكـن  لها، الفكري

 وعـرض  وقيـاس  لتحديدالالزمة  السليمة الطرقو ساسياتإنتاجها يكون من الصعب تحديد األ

 وأثر العمليات واألحداث على المركز المـالي للـشركة ونتـائج    يةالمال القوائمعناصر  وإيضاح
  (www.socpa.org.sa, 17/5/2008)أعمالها 

  
  التقارير الماليةالدولية إلعداد معايير المعايير المحاسبة الدولية و

ـ  الدولية إلعداد التقارير  معايير  ال إصدار تم   2001عام  ابريل  بتداء من   ا   ة والتـي    المالي
، ومنذ ذلك التاريخ حلت هذه التسمية محـل معـايير المحاسـبة         )IFRS(اً بإسم   تعرف اختصار 

م 1973، حيث إن معايير المحاسبة الدولية تم إصدارها خالل الفترة بين عـامي              )IAS(الدولية  
م، وال زالت معايير المحاسبة الدولية والتي صدرت في تلك الفترة تحتفظ باالسم القـديم               2001و

 معيار تحت هذا المسمي بحيث بقـى مـن   41حيث تم إصدار " محاسبة الدوليمعيار ال"لها وهو  
، أمـا  )2.1( معيار نافذ المفعول حسب ما هو موضح في الجـدول رقـم        31هذه المعايير عدد    

 معايير دولية وذلك حسب ما هو موضـح فـي           7بالنسبة لمعايير التقارير المالية فقد تم إصدار        
  ).2.2(الجدول رقم 

  
  

http://www.socpa.org.sa
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  )2.1 (جدول رقم

  2008معايير المحاسبة الدولية نافذة المفعول حتى عام 
  البيــــــــــــان  رقم المعيار  م
1.   IAS 1  عرض البيانات المالية  
2.   IAS 2  المخزون  
3.   IAS 7  بيان التدفق النقدي  
4.   IAS 8  السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء  
5.   IAS 10 تاريخ الميزانية العمومية األحداث بعد   
6.   IAS 11  عقود اإلنشاء  
7.   IAS 12  ضرائب الدخل  
8.   IAS 14  تقديم التقارير حول القطاعات  
9.   IAS 16  الممتلكات والمصانع والمعدات  

10.   IAS 17  عقود اإليجار  
11.   IAS 18  اإليراد  
12.   IAS 19  منافع الموظفين  
13.   IAS 20 المساعدات الحكومية محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن   
14.   IAS 21   آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  
15.   IAS 23  تكاليف االقتراض  
16.   IAS 24  اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة  
17.   IAS 26  المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد  
18.   IAS 27  البيانات المالية الموحدة والمنفصلة  
19.   IAS 28 ة واالستثمارات في المنشآت الزميلة المحاسب  
20.   IAS 29  التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع  
21.   IAS 30 اإلفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة  
22.   IAS 31  الحصص في المشاريع المشاركة  
23.   IAS 32  اإلفصاح والعرض : األدوات المالية  
24.   IAS 33  حصة السهم من األرباح  
25.   IAS 34   التقارير المالية المرحلية  
26.   IAS 36  انخفاض قيمة األصول  
27.   IAS 37  المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة  
28.   IAS 38  األصول غير الملموسة  
29.   IAS 39  اإلعتراف والقياس :  األدوات المالية  
30.   IAS 40  اإلستثمارات العقارية  
31.   IAS 41 اعة الزر  

  )إعداد الباحث بالرجوع إلى عدة مواقع الكترونية: المصدر(
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  )2.2(جدول رقم 

  2008نافذة المفعول حتى عام إلعداد التقارير المالية معايير الدولية ال
  البيــــــــــــان  رقم المعيار  م

1.   IFRS 1  تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  
2.   IFRS  2 دفع على أساس األسهم ال  
3.   IFRS 3  اندماج األعمال  
4.   IFRS 4  عقود التأمين  
5.   IFRS 5  األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة  
6.   IFRS 6  استكشاف وتقييم الموارد المعدنية  
7.   IFRS 7  اإلفصاحات : األدوات المالية 

  )8: 2007حنان، : المصدر(
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  المبحث الثاني

  الجهات المنظمة لمعايير المحاسبة الدولية
  

  تمهيد 
 بأنها ليست الهيئة الوحيدة التي تعمل على        (IASC)تعتبر لجنة معايير المحاسبة الدولية        

إعداد المعايير المحاسبية لتطبيقها على المستوى الدولي، حيث يوجد العديد من هذه الهيئات تعمل              
 سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي، ونظراً لجوانب القـصور         ة المعايير المحاسبي  على إعداد 

في هذه الهيئات والمنظمات سواء من حيث عدم شمول المعايير الصادرة عن بعضها لدول العالم               
كافة أو عدم شمول معايير بعضها للقياس واإلفصاح، باإلضافة إلى عدم اهتمام بعضها بمـشاكل            

مية، فقد أفسح ذلك المجال أمام لجنة معايير المحاسبة الدولية لتـولي إعـداد المعـايير       الدول النا 
  ).4-3: 2005صيام، (المحاسبية على المستوى الدولي 

  
وبذلك فإن لجنة معايير المحاسبة الدولية تعتبر الجهة التي تقوم بإصدار ونـشر معـايير           

ختلف دول العالم حتى تتمكن الـشركات مـن      المحاسبة الدولية، وكذلك توحيد هذه المعايير في م       
إعداد القوائم المالية وفقا لهذه المعايير للوصول إلى طريقة يتم بها توحيد إعداد وعـرض هـذه                 
القوائم، كما تقوم بالعمل على تطوير األنظمة والمعايير واإلجراءات المتعلقـة بعـرض القـوائم         

  .المالية والتوفيق بينها
     

 تعريف لجنة معايير المحاسبة الدولية والهيئات التابعة لها، وكـذلك أهـداف   ويتناول هذا المبحث 
 إلعداد وإصـدار معـايير المحاسـبة        ةمعايير المحاسبة الدولية، والتعرف إلى الخطوات الالزم      

  .الدولية
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  )IASC(لجنة معايير المحاسبة الدولية 
د المعـايير المحاسـبية     وهى تمثل منظمة خاصة مستقلة تهدف إلى وضع ونشر وتوحي           

الدولية التي يمكن استخدامها من قبل الشركات في إعداد القوائم المالية في مختلف أنحاء العـالم                
  ).4: 2005صيام، (
  

وتهدف أيضا إلى تطوير مهنة المحاسبة لجعلها مترابطة وذات أصول منسقة ومحـددة،             
ات المحاسبية القائمة في كـل مـن        م إثر اتفاق بين المنظم    1973حيث تم تشكيل اللجنة في عام       

استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والواليـات             
بينمـا  ) Founder members(المتحدة األمريكية، وقد تم اعتبار هذه الدول أعضاء مؤسـسين  

وهـذا   ،)Associate Member(ين جميع الدول الذين انتموا الحقا تم اعتبارهم أعضاء مشارك
العربيـد،  ( وكذلك في إصدار المعايير التصنيف يعتبر له أثر في التصويت والمشاركة في اللجان       

2005 ،84.(  
  

 شملت عضوية اللجنة كالً من المنظمات المحاسبية المهنية األعـضاء        1983ومنذ العام   
 أصـبحت اللجنـة تـضم    1996ثاني  وابتداء من كانون الIFACفي االتحاد الدولي للمحاسبين     

 104 عضواً مـن     143 أصبحت اللجنة تضم     1999 دولة وابتداء من العام      85 منظمة و  116
بلداً يمثلوا مليوني محاسب، ويعتبر استخدام المعايير المحاسبية الدولية ليس قصرا علـى الـدول       

تي لم تنضم إلى عضوية     األعضاء فقط ولكن يتم استخدامها أيضا في الدول والمنظمات المهنية ال          
  ).107-106: 2008القاضي وحمدان، (اللجنة بعد 

  
  الهيئات التابعة للجنة معايير المحاسبة الدولية

: 2006لطفي،  (توجد عدة لجان تابعة للجنة معايير المحاسبة الدولية وتشمل هذه اللجان            
403-404:(  

  
  مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية . 1

 معايير المحاسبة المالية والتقرير المالي للمنـشآت، وتـشمل          ومهمته هي وضع وتحسين   
مسئولياته اعتماد مقترحات المشروعات وطرق وأساليب اعداد المعـايير وإقـرار مـسودة             

 13اإلعالن ومعايير المحاسبة الدولية النهائية، ويتكون المجلس من سبع عشرة منظمة منها             
  .   منظمات أخرى4هيئة محاسبية و
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  الستشاريةالمجموعة ا . 2
وتقوم بتقديم المشورة للجنة معايير المحاسبة الدولية حول أجندة المشروعات وأولوياتهـا            

 15والقضايا الفنية، وليس لها أية مسئوليات عند وضع المعايير، وتتكون المجموعـة مـن               
  .منظمة يختارها مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية

  
  المجلس االستشاري . 3

اتيجية وخطط مجلس اللجنة للتأكد من مقابلة المجلـس اللتزاماتـه،          ويقوم بمراجعة إستر  
ويقوم المجلس االستشاري باالشتراك في إجراءات قبول أعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية            

  . عن طريق ممارسي مهنة المحاسبة ومستخدمي القوائم المالية وغيرهم من األطراف المهمة
  

  اللجنة الدائمة للترجمة . 4
 عضو لكل منهم حق التصويت، وتعد هـذه اللجنـة ترجمـة لمعـايير               12من  وتتكون  

  . من مجلس اللجنةاالمحاسبة الدولية العتماده
  

  جماعة العمل االستراتيجي . 5
وتقوم بمراجعة إستراتيجية لجنة معايير المحاسبة الدولية للفترة التي تلي االنتهـاء مـن              

لمحاسـبة الدوليـة وإجـراءات العمـل        العمل الجاري، وكذلك مراجعة هيكل لجنة معايير ا       
وعالقاته مع واضعي المعايير المحاسبة الدولية، وكذلك مهام البحـث والتـدريب والتعلـيم              

  .والتمويل
  
   معايير المحاسبة الدوليةدافهأ

 أهداف معايير المحاسبة الدوليـة وذلـك   (Alexander & Archer, 2001: 1.03)تناول 
ستور لجنة معايير المحاسبة الدولية والذي تمـت الموافقـة          وفق ما نص عليه الهدف الرسمي لد      

  : م كالتالي1992عليه في العام 
صياغة ونشر المعايير المحاسبية الدولية التي ينبغي مراعاتها وااللتزام بهـا عنـد إعـداد                 -أ 

 .وعرض القوائم المالية وبما يحقق المصلحة العمة وكذلك قبول هذه المعايير دوليا
ين والتنسيق وتوافق التعليمات والمعايير المحاسبية وكـذلك اإلجـراءات          العمل على التحس    -ب  

  .المتعلقة بعرض البيانات المالية
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كما يهدف تبني معايير المحاسبة الدولية أنه وباإلضافة إلى اإلفصاح عن المعايير يكون له أثـر                
ية للمقارنة، وهذا   كبير وذلك بمرور الوقت، فسوف تتحسن نوعية القوائم المالية وتكون أكثر قابل           

معايير المحاسبة الدوليـة،    (بدوره يعزز الثقة في المعايير وزيادة منفعتها على المستوى الدولي           
1997 :13.(  

  
  خطوات إعداد وإصدار معايير المحاسبة الدولية

يعتبر إصدار المعيار المحاسبي الدولي ليس باألمر السهل حيث يجب أن يكون متفق عليـه               
ين لمهنة المحاسبة، ويجب االستماع لآلراء المطروحة في مـسودة العـرض            من معظم الممارس  

وأراء الممارسين حول تلك المواضيع، وعند إصدار المعيـار المحاسـبي الـدولي فإنـه يمـر                 
  ):  96: 2000الجبر، (بالخطوات التالية 

يتم تشكيل لجنة من خالل مجلس معايير المحاسبة الدولية يترأسها عضو مـن المجلـس            . 1
ضوية ممثلين لبعض الهيئات المهنية من ثالث دول على األقل، كما يمكن أن تمـنح               وع

العضوية ألعضاء من منظمات أخرى يكون لها تمثيـل فـي المجلـس أو المجموعـة                
  .  االستشارية أو ممن لديهم الخبرة في موضوع معين

 مع األخذ في    ومراجعة جميع القضايا المحاسبية المتعلقة بالموضوع،      بتحديد   تقوم اللجنة  . 2
االعتبار متطلبات لجنة معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بإطار إعداد وتقـديم التقـارير       
المالية الخاصة بتلك القضايا المحاسبية، وتقوم كذلك بدراسة التطبيقات المحاسبية القومية           

 تلـك   واإلقليمية باإلضافة إلى المعالجات المحاسبية الخاصة بظروف معينة، وبعد تحديد         
القضايا يتم إرسال العناصر التفصيلية لنطاق المشروع إلى مجلـس معـايير المحاسـبة              

 . الدولية

تقوم اللجنة بعد تلقي المالحظات من المجلس بإعداد ونشر مسودة بيان المبادئ بهـدف                . 3
التعليق على المبادئ المحاسبية من كافة األطراف ذات العالقة والتي سـتكون األسـاس         

 . العرضإلعداد مسودة

تقوم اللجنة بمراجعة التعليقات الواردة على مسودة بيان المبادئ ثم توافـق علـى بيـان         . 4
نهائي للمبادئ، ويتم إرساله إلى المجلس العتماده وذلك السـتخدامه كأسـاس إلعـداد              

 .مسودة عرض لمعيار محاسبي دولي مقترح

بعـد المراجعـة   تقوم اللجنة بإعداد مسودة العرض للحصول على موافقـة المجلـس، و      . 5
وموافقة ثلثي أعضاء المجلس على األقل يتم نشر مسودة العرض، ويتم طلب التعليقـات              

  من جميع األطراف ذات العالقة خالل فترة العرض والتي تمتد من شهر إلى ثالثة 
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 .أشهر

تقوم اللجنة بمراجعة التعليقات الواردة ثم إعداد مسودة معيار المحاسبة الدولي لمراجعته             . 6
ل المجلس، وبعد المراجعة وموافقة ثالثة أرباع أعضاء المجلس على األقـل يـتم              من قب 

  . نشر المعيار
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  المبحث الثالث
  محاسبة العمالت األجنبية

  
  تمهيد

محاسبة العمالت األجنبية وترجمة القوائم المالية مـن المـصاعب التـي تواجـه             تعتبر  
تي لها أنشطة محلية بعملة تختلف عن عملة إعداد التقارير المالية، أو            الشركات سواء الوطنية وال   

قد يكون لها أنشطة خارجية تتمثل في استيراد وتصدير البـضائع والخـدمات، أو تكـون هـذه             
الشركات متعددة الجنسية وهي تلك الشركات التي لها فروع ونشاطات في دول أجنبية، ونظـراً               

ي القيام بأنشطتها وفي نفس الوقت التزامها بإعداد التقارير المالية          لتعدد العمالت لتلك الشركات ف    
بعملة قد تختلف عن عمالت التداول وما قد ينتج عن ذلك من مكاسب أو خـسائر فـي ترجمـة       

  .  القوائم المالية
  

وقد تناول هذا المبحث ترجمة العمالت األجنبية، وتحديد مفهوم سعر الصرف، والطرق            
 عنه، والفرق بين ترجمة العمالت وتحويل العمـالت، كـذلك دراسـة مـدى     المستخدمة للتعبير 

  .الحاجة إلى ترجمة العمالت األجنبية
  

  ترجمة العمالت األجنبية
تناول عدة مؤلفين موضوع ترجمة العمالت األجنبية في العديد من المؤلفات، فقد اعتبـر     

 مـن أهـم المـشاكل    ةئم الماليأن مشكلة ترجمة العمالت األجنبية بالقوا     ) 147: 1982محمد،  (
 والشركات الوطنية التي لها نـشاط أو فـروع          تالمحاسبية التي تواجه الشركات متعددة الجنسيا     

خارجية، فالعديد من هذه الشركات تؤدي عملياتها اليومية بعمالت مختلفة مما يؤدي إلى ظهـور              
، وتكمن المشكلة فـي   ومصروفاتها مقومة على أساس عدة عمالت    اأصولها وخصومها وإيراداته  

 أيضا أن الشركات قد تتحمل خسائر نتيجة تغيير أسعار تبادل العمـالت           ةترجمة العمالت األجنبي  
وبالتالي فهي تؤدي إلى تخفيض األرباح التي حققتها الشركة من نشاطها الرئيس وقد يحدث هـذا    

  .التخفيض بنسب كبيرة
  

رجمة العمـالت األجنبيـة مـن       ت فقد اعتبروا أن  ) 231: 2004تشوي وأخرون،   (أما  
  أصعب المشاكل في محاسبة الشركات وقد وجدت عدة حلول نظرية وعملية، والتي ستظل ذات 
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فائدة عظيمة، ونظراً لتذبذب أسواق العمالت ونتيجة لعولمة أسواق األوراق المالية فقد عرفوا أن              
، "ملة إلـى عملـة أخـرى      إعادة حساب معلومات القوائم المالية من ع      "المقصود بالترجمة أنها      

وتصبح الترجمة ضرورية عندما تعد الـشركة متعـددة الجنـسية قوائمهـا الماليـة الموحـدة                 
 من مشاكل الترجمـة نتيجـة ألن أسـعار صـرف            دللمجموعات التابعة لها وبالتالي تنشأ العدي     

  .العمالت األجنبية نادرا ما تكون ثابتة
  

وع ترجمة العمالت األجنبيـة بأنهـا       موض) 293: 2007شحاتة وعلي،   (وتناول أيضاً   
  :تشتمل على ما يلي

قياس واالعتراف بالمعامالت التي تتم بعملة أجنبية التي تقوم بها الشركة بعملة وطنية ثـم                 -أ 
اإلفصاح عن آثار هذه المعامالت على القوائم المالية بالعملة الوطنية، أو العملة التـي تعـد      

  .بها التقارير المالية للشركة
 المالية للعمليات والفروع والشركات األجنبية التابعة للشركة األم إلى عملـة            ملقوائترجمة ا   -ب  

  .التقرير في الدولة التي بها الشركة األم
اختيار وتطبيق سعر الصرف المالئم، ويجب االعتراف في القوائم المالية باآلثـار الماليـة                -ج 

 بعملة أجنبية وكذلك عنـد  للتغيرات في أسعار الصرف، وذلك عند المحاسبة عن المعامالت     
  .المحاسبة عن أنشطة العمليات األجنبية

  
يتعلق بترجمة العمـالت األجنبيـة للـشركات        )  محمد(ويالحظ مما سبق أن ما تناوله       

الوطنية التي لها معامالت أجنبية سواء داخل الدولة التي بها الشركة األم أو يكون لها تعـامالت                 
 متعددة الجنـسيات ومـا يواجـه هـذه      ت قد تناول الشركا   مع شركات أخرى خارج الدولة، كما     

الشركات من مشاكل مع العمليات التي يقوم بها الفروع األجنبية التابعة لها، وكذلك قام بتوضـيح      
أثر هذه المشكلة بأنه ينعكس على القوائم المالية للشركات سواء بتحقيق مكاسب أو خسائر نتيجة               

  .القيام بعملية الترجمة
  

فقد اقتصر على إعادة حساب القوائم الماليـة فقـط   ) تشوي وآخرون(ة لما تناوله    وبالنسب
ولم يتم اإلشارة إلى المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية قبل إصدار القوائم المالية، أما ما تناولـه                 

 ، فقد تم بيان المعامالت بالعملة األجنبية وترجمة القوائم المالية بشئ من التفصيل            )شحاتة وعلي (
  .ولم يقصرها على الشركات متعددة الجنسية فقط
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ألن مفهوم المحاسبة عـن  ) شحاتة وعلي(ويتفق الباحث مع التفصيل الذي تناوله تعريف      
 متعـددة، كمـا أنهـا       تترجمة المعامالت بالعملة األجنبية وترجمة القوائم المالية لها اختصاصا        

لتي تقوم بإنجاز جزء من معامالتها بعملـة        تساعد على جمع البيانات المالية الخاصة بالشركات ا       
  . أجنبية وأيضا التي لها فروع خارجية حتى تتمكن من إنتاج معلومات ذات فائدة

  
 وفي فلسطين فإن عملية ترجمة العمالت في القوائم المالية قد تطـال كافـة الـشركات             

اليومية من بيع وشراء    العاملة بسبب عدم وجود عملة وطنية وبالتالي فإن الشركات في تعامالتها            
وإقراض واقتراض تتعامل بأكثر من عملة األمر الذي يؤدى إلـى حـدوث مـشاكل الترجمـة                 

 الماليـة  اوبالتالي يلزم ذلك العمل على إيجاد الحلول العملية لكي تستطيع الشركات إظهار قوائمه           
  .بعدالة

  
  سعر الصرف

 عملة إلى عملة أخرى وهى      المعدالت المستخدمة للتحويل من   "يعرف سعر الصرف بأنه       
: 1982محمـد،   " (تتحدد وفقا للقيمة النسبية إلحدى العمالت في مواجهـة العمـالت األخـرى            

148.(  
  

معدل تبادل العمالت األجنبية مقابل العملة الوطنية، أي هو سعر نسبي           " كما يعرف بأنه    
ألسـعار الـسلع    ترتبط به العمالت المختلفة، كما يعبر سعر الصرف عـن العالقـة العكـسية               

  ).8: 2006حسين وأخرون، " (والخدمات بين الدولة المعنية والدول األخرى
  

سعر التبادل بين عملة وأخرى وهو الكمية أو المقدار من عملة معينة            "ويعرف أيضا بأنه    
  ).196: 1997علي، " (والذي يجب دفعه للحصول على وحدة واحدة من عملة أخرى

  
سعر الصرف بأنه العالقة الـسعرية بـين        ) 67: 2002 شحاتة وبدوي، (وتناول أيضا   

  .العمالت األجنبية والعملة المحلية، والمتمثلة في سعر مبادلة عملة دولة معينة بعملة دولة أخرى
  

بأن سعر الصرف يتحدد عنـدما  ) Hermanson & Others, 1989: 532(وقد وضح 
 فإن على المحاسب تتبـع سـعر        يتم تحويل موارد بين طرفين مثل شراء بضاعة على الحساب،         

  الصرف عند تقديم المعلومات، وأن تحويل الموارد يتطلب التسجيل بالسعر المتفق بين األطراف 
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  .في وقت عملية التبادل
  

حددا سعر الصرف بأنـه عـدد   ) Brighame & Gapenski, 1994: 1100(كما أن 
 من عملة أخـرى، وأن سـعر       الوحدات من عملة معينة والتي من خاللها يتم شراء وحدة واحدة          

  . صرف العمالت يظهر يوميا في الجزء الخاص بالماليين في الجرائد
   

معـدل التبـادل بـين      " بأنه سعر الصرف    )21(وقد عرف معيار المحاسبة الدولي رقم       
  ).442: 1999المعايير المحاسبية الدولية، " (عملتين

  
 الصرف يمثل عالقة عملة بعملـة       حظ أن التعريفات السابقة اتفقت على اعتبار سعر       يالو

الحصول على قيمة مادية يتم من خاللها الحـصول علـي الـسلع             مقابل  في وقت معين    أخرى  
  .والخدمات والتسجيل في السجالت المالية مقابل ذلك

  
  األسعار المختلفة لتبادل العمالت

تكمن للعمالت وهذه األسعار تكون متاحة في نفس الوقت، و        متعددة  صرف   أسعار   كهنا  
الصعوبة التي تواجه المحاسب في اختيار سعر الصرف المناسب، حيث تقوم العديد من الـدول               

  .باتباع نظام أسعار التحويل المتعددة لغرض الرقابة على العمالت األجنبية
  

  :هذه األسعار كما يلي) 149-148: 1982محمد، (وقد بين   
  السعر الرسمي

  .ركزي ويبيع العملة المحليةوهو السعر الذي يشتري به البنك الم  
  السعر الحر

  .وهو السعر الذي تقبل به البنوك المحلية واألجنبية عمليات التحويل  
  سعر السوق السوداء

  .وهو السعر الذيُ يحدد بواسطة العمالء غير الرسميين لتبادل العمالت
  السعر الجزائي

جيع نـوع معـين مـن       وهو السعر الذيُ يحدد لنوع معين من القرارات خاصة بعدم تش            
  .الواردات
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  السعر التفضيلي أو التشجيعي
  .وهو السعر الذي يستخدم لعمليات معينة عادة لتشجيع نوع معين من الصادرات  

  السعر السياحي
ويتم استخدامه في بعض الدول التي تحاول تشجيع االصطياف فيها لألجانب، وبناء على               

 المـصطافين  بعار صرف لعمالتها خاصة باألجان    ذلك فإن حكومات هذه الدول تستعمل عادة أس       
  ). 95: 1992آل هاشم، وأبوغزالة، (فيها 

  
  الطرق المستخدمة للتعبير عن سعر الصرف

  : توجد طريقتين لذلك وهما كما يلي  
   سعر الصرف المباشر -أ

 لشراء وحدة واحدة من العملة األجنبية فـي  ةيقصد به عدد وحدات العملة المحلية الالزم      
، ووفقا لهذه الطريق فإن العملة الوطنية تعتبر المبلغ المتغيـر   )197: 1997علي،  (ريخ معين   تا

  ).137: 1997صادق، (والعملة األجنبية مبلغها ثابت 
   

  :ويتم التعبير عن سعر الصرف المباشر بالمعادلة التالية
  

  عدد وحدات العملة الوطنية
  =سعر الصرف المباشر 

  العملة األجنبية
  
   سعر الصرف غير المباشر-ب

يتم التعبير عن سعر الصرف بعدد الوحدات مـن العملـة األجنبيـة             وفقا لهذه الطريقة      
، وتعتبـر العملـة     )65: 2008مطير،  (الالزمة للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية         

ـ      صـادق،  (ر الوطنية في هذه الحالة ذات المبلغ الثابت أما العملة األجنبية فيكـون مبلغهـا متغي
1997 :137.(  

  
وتعتبر هذه الطريقة مقلوب طريقة سعر الصرف المباشـر، وللحـصول علـى سـعر               

  :الصرف غير المباشر تكون المعادلة وفقا لهذه الطريقة على الشكل التالي
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  العملة األجنبية 
  =سعر الصرف غير المباشر 

  عدد وحدات العملة الوطنية
  

  سعر الصرف المشتق
صرف مشتقاً إذا لم تكن العملة الوطنية طرفاً في عملية االستبدال، ويعنـي             يعتبر سعر ال  

ذلك أن يتم إيجاد سعر عملة مقابل سعر عملة أخرى غير العملة المحلية من خالل عالقة هـاتين    
  ). 139: 1997صادق، (العملتين بعملة ثالثة مشتركة 

  
  شراصرف المباشر وسعر الصرف غير المبلالعالقة بين سعر ا

هذه العالقة وبين أنه توجد عالقة ثابتة بين كـال          ) 295: 1999،   وبصل يلجباال(تناول  
من طريقة سعر الصرف المباشر وطريقة سعر الصرف غير المباشر، إذ يمكن أن يتم اشـتقاق                

  :احدهما من األخر، من خالل المعادلة التالية
       

1  
  سعر الصرف غير المباشر  =سعر الصرف المباشر 

  
  ار البيع والشراء للعمالت األجنبيةأسع

تتطلب عملية القيام بعرض سعر صرف العمالت األجنبية أن يتم ذكر سعرين للـصرف              
  ):296: 1999الجبالي، وبصل، (وهما كما يلي 

  
  سعر الشراء

  .وهو السعر الذي يقوم البنك بعرضه لشراء العملة األجنبية  
  سعر البيع
  . بعرضه لشراء العملة األجنبيةوهو السعر الذي يقوم فيه البنك  

  
ويجب مالحظة أن سعر الشراء وسعر البيع تتمثل في تلك األسعار التي يعرضها البنك،                

وبالتالي فإن سعر شراء العملة من وجهة نظر البنك يعتبر سعر بيع من وجهة نظر بائع العملـة،   
  .ي العملةوالعكس بالنسبة لسعر البيع فهو يعتبر سعر شراء من وجهة نظر مشتر
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  الفرق بين ترجمة العمالت وتحويل العمالت
 فيجـب أن يـتم      نظرا ألنه قد يتم الخلط بين مفهوم ترجمة العمالت وتحويل العمـالت             

توضيح الفرق بين كال المفهومين، فيطلق على القيام بعملية إظهار العمالت األجنبية في القـوائم               
ظ الترجمة، وهى عملية تتم دفتريا أي على السجالت         المالية قياسا بنظيرتها من العملة المحلية لف      

المحاسبية فقط دون حدوث تبادل نقدي، أما فيما يتعلق بلفظ التحويل فهي عملية تحويـل فعلـي                 
: 1999الجبالي وبصل،   (ويتم بموجبها تبادل نقدي حقيقي بين العملة المحلية والعمالت األجنبية           

295.(  
  

  ت بالعملة األجنبية وترجمة القوائم المالية المحاسبة عن المعامالالحاجة إلى
وتقدم وسائل النقل واالتصاالت إلى تسهيل التعامـل        أدى التقدم االقتصادي والتكنولوجي     

الدولي بين مختلف المصدرين والمستوردين في مختلف دول العالم، وعندما يـتم التعامـل بـين     
تكون عملة البلد الـذي ينتمـي إليـه         مستورد ومصدر فإن التعامل يجب أن يتم بعملة معينة قد           

المستورد أو المصدر وبالتالي يتم التسجيل وقت التعاقد بسعر تبادل معين كما أن السداد والـذي                
هو في الغالب يكون آجل سوف تتغير قيمة العملة مما يؤدى إلـى تخفـيض أو زيـادة إحـدى                    

  ).261، 1999دهراوي، شحاتة، وال(العملتين وينتج عن ذلك مكاسب أو خسائر فرق العملة 
  
 أوجـز  تعتبر المحاسبة عن المعامالت بعملة أجنبية تطبيق خاص للمحاسبة المالية، وقد      و

  :ذلك في النقاط التالية) 445-444: 2004/2005علي وسالم، (
 وما ترتب عليها من تحرير التجارة الدولية إلى اتجاه الشركات           ةأدى توجه العالم نحو العولم     . 1

 لهـذه   تنها نحو توسيع أنشطتها دوليا، وأدى ذلك إلى أداء بعض المعامال          وخاصة الكبيرة م  
الشركات بعمالت أجنبية وما يترتب على ذلك من إعادة تقويم معامالتها األجنبيـة بالعملـة               

  .الوطنية حتى تتمكن الشركات من إصدار تقاريرها وقوائمها المالية
ة األم تستلم تقارير وقـوائم ماليـة مـن         أدى انتشار الشركات متعددة الجنسية إلى أن الشرك        . 2

 البد لهذه الشركات مـن إعـادة   يفروعها األجنبية بعملة الدولة التي يعمل بها الفرع، وبالتال        
تقويم عمليات الفروع األجنبية بالعملة الوطنية لتتمكن من إصدار القوائم الماليـة المجمعـة              

  .بعملة الدولة التي بها الشركة األم
 حركة التجارة الدولية بأن تقوم الشركات الوطنية بإتمام بعـض معامالتهـا     ترتب على زيادة   . 3

بعمالت أجنبية، األمر الذي أوجد حاجة ملحة لسياسات وإجراءات محاسبية مالئمة حتى تـتم   
  .المحاسبة عنها بالعملة الوطنية للدولة
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يخـدم أصـحاب    إعداد القوائم المالية المجمعة للشركات متعددة الجنسية بالعملـة الوطنيـة             . 4
المصالح سواء كانوا مساهمين أو دائنين أو أية أطراف أخرى وذلك بغرض اتخاذ القرارات              
المالئمة حتى تتحقق مصالحهم، وبذلك يتم ترجمة القوائم الماليـة للفـروع األجنبيـة لهـذه              

  .الشركة من العمالت األجنبية إلى العملة التي تعمل فيها الشركة األم
 المعلومات إلى زيادة معامالت وصفقات التجارة اإللكترونية، وما تبـع           أدت ثورة تكنولوجيا   . 5

 تذلك من زيادة االعتماد على وسائل الدفع اإللكترونية إلى أهمية المحاسبة عـن المعـامال              
 .الفورية التي تتم بالعمالت األجنبية وتحويلها إلى عملة الدولة التي بها مقر الشركة األم
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  المبحث الرابع
  التي تساهم في تطوير مهنة المحاسبةالعوامل 

  
  تمهيد

مهنة المحاسبة كغيرها من المهن لها دورها ومكانتها وأهميتها فـي المجتمعـات             تعتبر    
المتطورة، فقد أفردت لها دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسـست           

تحـرص علـى    كمـا    ،ويتهاعضللحصول على   لها جمعيات مهنية دولية تعقد امتحانات تأهيلية        
تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها، وتعمل علـى حمايـة وحفـظ               
استقاللية أعضائها وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه تقدم وحمايـة سـمعة           

 رة أو الخدمة العامة   المحاسب، سواء فيما يتعلق بالممارسة أو الخدمة في مجال الصناعة أو التجا           
  .)16-15: 2007القشي والعبادي، (
  

مهنة المحاسبة فقد تم تخصيص هذا المبحث ليتناول واقع مهنة المحاسـبة          ألهمية   ونظرا  
 جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية فيما يتعلق بمعايير المحاسبة الدولية،          رفي فلسطين ودو  

لمحاسبة التابعة لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية،      والتوصيات التي أقرتها لجنة معايير ا     
وكذلك بيان دور الجامعات الفلسطينية ودور مراجع الحسابات فيما يخـص معـايير المحاسـبة               

  .الدولية، ثم بيان العوامل التي تؤثر في تطوير مهنة المحاسبة
  
  واقع مهنة المحاسبة في فلسطين 

ت ركارآة لألداء المالي واالقتصادي وعصب الحياة للـش   تعد مهنة المحاسبة والمراجعة م      
وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على أخالقيـات   على حد سواء، فالبد من     االقتصادية والخدمية 

ير هـذه   بة، بما يكفـل تطـو     دراسة القوانين المنظمة لمهنة المحاس    والعمل على   مهنة المحاسبة   
جديد يخص مهنة المحاسبة سـواء علـى مـستوي          القوانين وفى نفس الوقت مواكبة كل ما هو         

معايير المحاسبة الدولية أو ما يتعلق بما يتم تبنيه من خالل جمعيـة المحاسـبين والمـراجعين                 
نشر الـوعي  القانونيين الفلسطينية من إجراءات تخص المهنة والقائمين عليها، ويجب العمل على  

 حتـى   بةس المحا  ويدهم بالمستجدات في علم   زالمحاسبي في الدولة وتأهيل الكوادر المحاسبية وت      
  .يتم النهوض بالمهنة واالرتقاء بها
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  :ويرى الباحث أنه من خالل النقاط التالية يتم العمل على تنظيم مهنة المحاسبة في فلسطين
ضرورة مساهمة جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين والجمعيات المهنية األخرى بتنظيم           . 1

  . المحاسبية الدوليةرمجال العمل المهني وخاصة ما يتعلق بالمعاييدورات متخصصة في 
العمل على زيادة كفاءة المحاسبين في اللغة االنجليزية والتي تعتبر جواز مرور للعديد مـن                . 2

مجاالت العمل التي تحتاجها بيئة العمل الفلسطيني هذا من ناحية ومن ناحية أخري تفتح أفاق               
 المحاسبون من التواصل مع آخر المستجدات المهنيـة وكـذلك           على العالم الخارجي ليتمكن   

 .تسهيل متابعة الدراسة للراغبين في إكمال دراستهم
التعاون بين الجامعات الفلسطينية والجمعيـات المهنيـة لتنظـيم مـؤتمرات وورش عمـل                . 3

للمحاسبين لتعريفهم على معايير المحاسبة الدولية باإلضافة إلى طبـع النـشرات واطـالع              
 .صمحاسبين على كافة المستجدات بالخصوال

تضمين الخطة الدراسية في الجامعات الفلسطينية مادة المحاسبة الدولية ومعـايير المحاسـبة          . 4
 .الدولية وجعلها ضمن المواد اإللزامية ألهميتها في الحياة العملية

  
  جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية 

 فـي   1979عـام   في شهر مـارس     مراجعين الفلسطينية   تأسست جمعية المحاسبين وال           
يكـون  ، و1980تسجيل بصفة رسمية في شهر يوليو سنة المدينة غزة، وقد حصلت على اإلذن ب 

ورام اهللا   مقرها الرئيس القدس، وتتخذ من غزة مقراً مؤقتاً لها ويكون للجمعية في مدينتي غـزة              
 ُأعيد توفيـق أوضـاع    و ، مكان في فلسطين   نشئ فروعاً في أي   مراكز رئيسية والجمعية لها أن ت     

م لدى الدائرة المختصة في محافظات غزة تحت رقـم          2000لسنة  ) 1( وفقاً لقانون رقم     الجمعية
الجمعية على عضوية مراقب فـي لجنـة معـايير        م، وقد حصلت    30/5/2001 بتاريخ   1974

 اإلتحاد  يلجمعية عضو ف  ام، كما أن    17/9/2002بتاريخ   التقييم الدولية التي انعقدت في بلجيكا     
  .)www.paaa.net,15/7/2008 (م1985العام للمحاسبين والمراجعين العرب منذ عام 

  
بمعـايير المحاسـبة    دور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية فيما يتعلـق         

  الدولية
 الداخلية للنظام األساسـي لجمعيـة       ة من الفصل التاسع من الالئح     75تنص المادة رقم      

سبين والمراجعين الفلسطينية على إنشاء لجان فرعية ومن ضمن هذه اللجان لجنة معـايير              المحا
المحاسبة، وتعتبر هذه اللجنة من ضمن اللجان المتخصصة التي أقرها النظام األساسي لجمعيـة              

 أهداف هذه اللجنـة كمـا وردت فـي        تناول الباحث يوسوف  المحاسبين والمراجعين الفلسطينية،    

http://www.paaa.net,15/7/2008
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خلية للنظـام األساسـي لجمعيـة المحاسـبين والمـراجعين الفلـسطينية كالتـالي               الالئحة الدا 
(www.paaa.net,15/7/2008):  

  .معايير المحاسبة الفلسطينية في ضوء المعايير الدولية للمحاسبة وضع وتطوير ونشر . 1
  .ملية حول المعايير المحاسبيةعإجراء بحوث ودراسات علمية و . 2
الزمة إلعداد ونشر معـايير المحاسـبة و تأهيـل العـضو            القيام بكافة األنشطة األخرى ال     . 3

  .لتطبيقها
  .التعاون مع جهات االختصاص لوضع المعايير المحاسبية موضع التنفيذ . 4
  .متابعة ما يصدر من نشرات و أبحاث حول المعايير المحاسبية . 5

  
ر يتضح لنا مما سبق أن وضع المعايير الفلسطينية البد من أن يكون متوافق مع المعـايي                 

المحاسبية الدولية، حيث إن إتباع المعايير المحاسبية الدولية سوف يسهل من فهم وقبول البيانات              
  .المالية في جميع أنحاء العالم

  
وهذا أيضا يتوافق مع المؤتمر الذي تم عقده في دبي لمعايير المحاسبة الدوليـة حيـث                   
ر معايير محاسبية عالية الجـودة      أن اللجنة الدولية تقوم بإصدا    ) 23: 1995أبو غزالة،   (أوضح  

ومقبولة عالميا، وتستغرق هذه المعايير سنوات قبل أن تصدر فـي صـيغتها النهائيـة، ويجـب       
مالحظة أنها تصدر أوال كمسودات للعرض توزع ويعاد توزيعها بين األعضاء، وبعـد إجـراء               

ك حاجة حقيقية لبلـدان     مباحثات دولية مكثفة تصدر المعايير في صيغتها النهائية، لهذا فليس هنا          
منفردة في العالم العربي للشروع في إصدار معاييرها الوطنية طالما أن هناك معايير محاسـبية               
ذات عالقة تمت دراستها من خالل عملية اإلجراءات المقررة الدولية قبل إصدارها، وفي حاالت              

حتياجات الخاصـة لبلـد     نادرة تكون هناك حاجة لنموذج من المعايير يعد حسب الطلب لتلبية اال           
  .معين ولكن كل من الدول على حدة ليست بحاجة إلصدار معاييرها الخاصة

  
   سبة الفلسطينيةاتوصيات لجنة معايير المح

يتطلب عند القيام بصياغة اإلطار الفكري المحاسبي الفلسطيني تضييق نطاق االخـتالف              
 واألنظمة التي تحكم تطبيق المعـايير       تاالقائم بالعمل على توفير االتساق واالنسجام في التشريع       

 البيانات المالية، األمر الذي يتطلب التركيز علـى هـذه      دالمحاسبية واإلجراءات المتبعة في إعدا    
  البيانات التي يتم إعدادها لغرض توفير معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات االقتصادية وتشجيع 

  

http://www.paaa.net,15/7/2008)
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م عرض توصيات لجنة معايير المحاسبة الفلسطينية       االستثمار وتحديد السياسات الضريبية، وقد ت     
  :)12-11 :1999القدوة، (في النقاط التالية 

  .تبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية بما يتناسب مع الوضع الفلسطيني . 1
مساعدة مراجعي الحسابات بالتوصل إلى رأي حول مدى توافق البيانات المالية مع معـايير               . 2

  .المحاسبة الدولية
  . الهيئات المحلية بوضع وتطوير معايير محلية تتماشى مع المعايير الدوليةمساعدة . 3
مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تفسير وفهم محتويات تلك البيانات التي تـم إعـدادها                . 4

وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتوفير المعلومات لألطراف المهتمة بعمل لجنة المعايير لتبني            
 . الدوليةمعايير المحاسبة

تطوير التعليم األكاديمي من خالل دراسة المقررات الدراسية التي تدرس حاليا وتشكيل لجنة              . 5
بعضوية لجنة المعايير ومندوب عن جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية ومندوب مـن            
وزارة التعليم العالي ومندوب عن كل جامعة من الجامعات الفلسطينية لبحث إمكانية تحـديث        

  .تطوير التعليم الجامعي في كلية التجارة شعبة المحاسبةو
تطوير التعليم المهني عن طريق المنشورات والـدورات المهنيـة المتخصـصة والتـدريب         . 6

  .العملي
  

    الدوليةةدور الجامعات الفلسطينية فيما يتعلق بمعايير المحاسب
الكبيـر مـن الطـالب       نظرا للعدد    ميعتبر قسم المحاسبة في الجامعات من أكبر األقسا         

المسجلين به، وبالتالي من الضروري أن تسعى الجامعات أن يكون طالبها على اطـالع بـأخر                
  .المستجدات فيما يتعلق بمزاولة المهنة بعد التخرج

  
تـوفير خدمـة التعلـيم      ومن بين األهداف التي تسعى الجامعات بشكل عام إلى تحقيقها             
ـ    والعمل على    تلف مناحي الحياة  مواكبة التقدم العلمي في مخ    والعالي   ات العلميـة   تقويـة العالق
رفـد   بشكل خاص إلى كلية التجارة ، كما تهدف المجتمع خدمةت األخرى وع الجامعا موالثقافية

إعداد الكوادر المؤهلة   والمجتمع باحتياجاته من الكوادر المؤهلة في العلوم االقتصادية والتجارية،          
تزويـد  وف والتطلعات الفلسطينية السامية نحـو التقـدم والتنميـة           نظرياً وعملياً لتحقيق األهدا   

المـستويات،  خريجيها بالمعرفة والمهارات والقيم التي تمكنهم من مزاولة حياتهم المهنية بأعلى             
 وتطوير األعمال وتقديم حلول مبتكرة للمشاكل الموجودة على أرض الواقـع          كم تساهم في إثراء     

)www.iugaza.edu, 11/7/2008 .(  

http://www.iugaza.edu
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ومن أجل تحقيق ذلك فإن األمر يصبح ملح أكثر من أي وقت مضى العتماد مقرر واحد               
 أساسي للحصول علـى     بكحد أدني في المحاسبة الدولية ضمن خطط كليات التجارة فيها كمتطل          

 في المحاسبة، وأضاف، أنه تم طرح مقرر المحاسبة الدولية ضـمن خطـة              سدرجة البكالوريو 
ن الجامعة اإلسالمية من الجامعات الفلسطينية الرائدة في هذا المجال، حيث           المحاسبة، وبذلك تكو  

يهدف قسم المحاسبة من تدريس مقرر المحاسبة الدولية إلى تحقيق معرفة الطالـب الفلـسطيني               
بالمنظمات المهنية الدولية واإلقليمية والمحلية والتي تعني بـشؤون مهنـة المحاسـبة وتـدقيق               

 ما يصدر من هذه المنظمات من أصول دولية للمحاسبة وأدلـة دوليـة              الحسابات والتعرف على  
لتدقيق ومراجعة الحسابات ومدى تأثيرها على نوعية التقارير المالية وكيفية إعدادها من حيـث              

  ).14: 1999حلس، (المحتويات والعرض 
  
  ور مراجع الحسابات فيما يتعلق بمعايير المحاسبة الدوليةد

 االقتصادية او الحكومية وتعتبر     سواء في األوساط المالية او    حيويا  تلعب المراجعة دورا      
القوائم المالية المدققة من قبل مراجع الحسابات الخارجي المستقل ذات ثقة، حيث يتم إبداء الرأي               
على هذه القوائم من أجل الحصول على معلومات يمكن االعتماد عليها في عمليـات التخطـيط                

ات، ومن شأن هذه المعلومات أن يستفيد منها األطراف ذات العالقة بهـذه           والرقابة واتخاذ القرار  
القوائم سواء من داخل الشركة ممثلة في إدارة الشركة وحملة األسهم او من خارج الشركة سواء                
المساهمين المرتقبين والدائنين والمقرضين والجهات الحكومية وأفراد المجتمع المهتمين بـاألمور   

  .المالية
  

ا الن مراجع الحسابات يقوم بالتدقيق على القوائم الماليـة التـي يقـوم بإعـدادها               ونظر  
المحاسب فالبد له من التأكد من أن هذه القوائم تم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبـوال     
عاما أو المبادئ المحاسبية الدولية حيث يتم اإلشارة إلى ذلك في تقرير المراجـع الـذي يعتبـر                 

صة ما توصل إليه المراجع من خالل فحص األدلة والمستندات والمالحظـات وأيـة أدلـة                خال
  .أخرى يراها ضرورية

  
كما يجب على المراجع التأكد من مدى تطابق البيانات المالية والتأكيدات التي تقوم إدارة                

سبية المقبولة قبوالً   الشركة بتقديمها عن هذه البيانات مع معايير المحاسبة الدولية أو المبادئ المحا           
  ) .25: 2006الذنيبات، (عاماً ومع القوانين واألنظمة ذات العالقة 
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    ومعايير المحاسبة الدوليةأهداف معايير المراجعة الدوليةالعالقة بين 
-44: 2008مطيـر،   (نظراً لوجود ارتباط وثيق بين المحاسبة والمراجعة فقد أوضح            

  :مراجعة الدولية ما يليإن من بين أهداف معايير ال) 47
 الدوليـة مـن شـأنه أن يـسهل إجـراء            ةإعداد القوائم المالية استناداً إلى معايير المحاسب        -أ 

المقارنات بين القوائم المالية في دول متعددة للحصول على نتائج دقيقة وفعالة طالمـا تـم                
  .توحيد المعايير المستخدمة في هذه الدول

 معايير المحاسبة يؤدي إلى اطمئنان الـدول الـصناعية          وجود معايير المراجعة إضافة إلى      -ب  
بصحة النتائج التي يتم عرضها في القوائم المالية في الشركات الموجودة في الدول النامية،              

  .وهذا يؤدي إلى زيادة االستثمارات في هذه الدول
 وجود معايير المراجعة إضافة إلى معايير المحاسبة يؤدي إلـى زيـادة ثقـة المـستثمرين                -ج 

ـ        تومستخدمي القوائم المالية الذين يعتمدون على االعتبارا        ه الدوليـة فـي اتخـاذ قرارات
  .االستثمارية بصورة أكبر من اعتمادهم على ظروف البيئة المحلية

    
وتعتبر فقرة الرأي من أهم الفقرات في تقرير المراجع ألنها تمثل النتيجة النهائية لعملية                 

المطارنـة،  (لمهني للمراجع، ففي هذه الفقرة حـسب مـا أوضـح            التدقيق ويعتمد عليها الحكم ا    
في رأينا أن القوائم المالية المشار إليها عرضت بعدالة         "في نموذج لتقرير نظيف     ) 122: 2006

 xx200/31/12وصدق ، في كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للـشركة المـؤرخ فـي         
مالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعـايير المحاسـبية          ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة ال     

  ".المتعارف عليها
    

  العوامل المؤثرة في تطوير مهنة المحاسبة
تاج المحاسبة كغيرها من العلوم إلى التطور المستمر بحيث تواكب التـسارع الكبيـر              تح  

ـ              ة المعلومـات   الحاصل في بيئة المال واألعمال وينعكس التطور بصورة ايجابيـة علـى نوعي
  .المحاسبية، وبالتالي البد من توفر بعض الشروط التي تساعد وتساهم في تطوير مهنة المحاسبة

  
مجموعة من العوامل والتـي يمكـن       ) 9 - 4،  2006: الدرويش والغالي ( فقد أوضح     

  :تبنيها للتطبيق في فلسطين والتي تؤثر في تطوير مهنة المحاسبة كالتالي
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 وجود هيئات مهنية .1
 ومهما في تطوير مهنة المحاسبة كمـا أنهـا          حيث تلعب المنظمات المهنية دورا رئيسيا       

  .تساهم في إيجاد اإلطار المالئم لنجاح المهنة
بأن الجمعية المهنيـة يجـب أن يكـون         ) 55: 1992آل هاشم، وأبوغزالة،    (وأضاف    

ها المهنيـة  معترف بها وقادرة على التطوير حسب القانون ويجب أن يتـوافر فـي أعـضائ    
  .  والقدرة على التحدث نيابة عن المهنة وتمثيلها عند التعامل مع الحكومة واألطراف المهنية

  

 )التعليم المحاسبي(وجود محاسبين على مستوى من الكفاءة والتأهيل  .2
حيث تعتمد مهنة المحاسبة وفي جميع مراحلها على مخرجات مراحل التعليم المحاسـبي              

  .متخصصةفي إيجاد الكوادر ال
   

 مستخدمو المعلومات المحاسبية .3
يعتبر لحجم الطلب على المعلومات المالية أثر كبير في تطوير مهنة المحاسبة، وتاريخيا               

  . ثبت أن مهنة المحاسبة والمراجعة تطورت استجابة لتوقعات وطلبات خارجية
  

 استقرار مؤسساتي .4
 المستويات التنظيميـة، مـن      وله دور مهم في وضع وتنفيذ أية سياسة وذلك على جميع            

خالل خلق المناخ المالئم لتطوير السياسات وتطبيقها، والتعديل فيها بـين الحـين واألخـر               
  .لتتالءم مع متطلبات الواقع االقتصادي للدولة

  
 نظم محاسبية متطورة .5

إن تبني نظام متطور للمعلومات المحاسبية من شأنه أن يفـرض بعـض الممارسـات                 
  .ة على المستخدمين والتي سيكون لها أثر ايجابي على تطور المهنةالمحاسبية الجديد

  
 ثقافة المجتمع .6

نظرا لكون المحاسبة من العلوم اإلنسانية فهي تتأثر بـشكل كبيـر بالمـستوى الثقـافي                 
واالجتماعي واالقتصادي ألي مجتمع، حيث بدأ االهتمام بتأثير المستوى الثقـافي والنظـرة             

  .محاسبةاالجتماعية على مهنة ال
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  الفصل الثالث
  ترجمة القوائم المالية

  
  آثار التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية ")21(المحاسبة الدولي رقم معيار : المبحث األول

  
  الطرق الفنية لترجمة القوائم المالية: انيلمبحث الثا
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  مقدمة
ت األجنبية للشركات بالكيفية التي يـتم       يتعلق موضوع المحاسبة عن المعامالت والعمليا     

بها القياس واإلفصاح عن تلك المعامالت والعمليات، فمن جهة يجب تحديـد األسـس والطـرق       
الواجب اتباعها عند القيام بعملية الترجمة، كما يجب اإلفصاح عن األثـر النـاتج عـن عمليـة              

لترجمة والكيفية التي ستظهر بهـا      الترجمة والمتمثل في المكاسب أو الخسائر الناتجة من عملية ا         
  ).209: 1994مطر وزواتي، (في القوائم المالية 

  
وما أدى ذلك إلي زيـادة عمليـات االسـتيراد          التجارة الدولية   في حركة   زيادة  ال تعتبرو

والتصدير أصبح من الضروري ترجمة هذه المعامالت التي تمت بعملة غير العملة المحلية حتى              
ر الشركة األم، كما ال يقتصر التعامل بالعمالت األجنبية فقط علي عمليـات             يتم تسجيلها في دفات   

التصدير واالستيراد، وإنما أيضا إلى معامالت بيع وشراء داخـل الدولـة وكـذلك اإلقـراض                
واالقتراض، باإلضافة إلى ترجمة القوائم المالية لفروع الشركة األم في البالد األجنبية إلى العملة              

 واحدة وهي العملة المحليـة لكـي يـستفيد منهـا            ةتم إعداد التقارير المالية بعمل    المحلية، حتى ي  
  ).195: 1997علي، (األطراف الداخليين والخارجيين المهتمين بالشركة 

  
 المبحث األول دراسـة معيـار المحاسـبة         يتناولقد تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين        و

ل واقع مهنة المحاسبة والعوامـل المـؤثرة علـى          ، أما المبحث الثاني فتم تناو     )21(الدولي رقم   
  . تطويرها
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  األوللمبحث ا
  آثار التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية) "21(معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
  تمهيد

أحد أصعب المشاكل التي تواجه المحاسبين في       ) 21(يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم      
ـ           الحياة العملية وهى مش     ةكلة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية وكذلك ترجمة القـوائم المالي

 العملية للمحاسبة المالية، وتنعكس أهمية      ةللشركة بعملة التقرير، ويعتبر المعيار انعكاساً للممارس      
هذا المعيار على الدور االيجابي للمعامالت التي تتم بعملة أجنبية نتيجـة لطلـب الكثيـر مـن                  

صلحة في الشركات، وكذلك لما لهذه الممارسـة مـن دور فعـال فـي تزويـدهم                 أصحاب الم 
  ).290: 2007شحاتة، وعلي، (بالمعلومات المالية التي تساهم في اتخاذ القرارات 

    
وترجع أهمية إصدار هذا المعيار إلى تذبذب أسعار صرف العمـالت األجنبيـة علـى               

لوجيا المعلومات وظهور االنترنت وإمكانية عقـد       المستوى الدولي، كما أن التقدم الهائل في تكنو       
الصفقات بين المتعاملين سواء كانوا أفراد أو شركات من خالل شبكة المعلومات الدولية وما تبع               
ذلك من زيادة االعتماد على وسائل الدفع اآللي أصبح هناك حاجة ضـرورية وملحـة لطريقـة             

عامالت المالية بطريقة فورية حتـى تـتمكن   محاسبية تستطيع من خاللها الشركات من إجراء الم     
  . من تحويل هذه المعامالت إلى عملة الدولة أو إلى العملة التي يتم إعداد التقارير المالية بها

  
وشـرح متطلبـات    ) 21(ويتناول هذا المبحث الهدف من معيار المحاسبة الدولي رقـم           

بة الدولية وما يخص المعيار محـل       المعيار، وشرح مفهوم التفسيرات التي تعلق بمعايير المحاس       
الدراسة من التفسيرات، كما تم تناول أسعار الصرف المستخدمة في الترجمة ومجاالت تطبيـق              
المعيار، والطرق الفنية المستخدمة لترجمة القوائم المالية وتحديد مفهوم المكاسب والخسائر وفقـا     

 الكيفية التي تظهر بهـا فـي القـوائم          لمتطلبات تطبيق المعيار وكيفية معالجتها محاسبيا وأيضا      
  .المالية
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   )21(معيار المحاسبة الدولي رقم مقدمة عن 
كيفية المعالجة المحاسبية للشركات التـي لهـا        ) 21(يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم      

معامالت بعملة أجنبية أو التي لها عمليات أجنبية، والكيفية التي يـتم عـرض القـوائم الماليـة                  
لمعامالت والعمليات األجنبية التي قامت بها الشركة وكيفية ترجمة القوائم المالية بعملة التقرير،             ل

كما يتناول المعيار كيفية اختيار سعر الصرف المستخدم في إثبات أثر التغيـرات فـي أسـعار                 
  ).  510: 2006حماد، (الصرف في القوائم المالية 

  
  )21( الهدف من معيار المحاسبة الدولي رقم

تزايدت الحاجة إلى بيانات ومعلومات مالية تكون مفيدة في اتخاذ القرارات وللقيام بهـذه              
المهمة كان البد من إيجاد طريقة يتم من خاللها قياس اآلثار المترتبة على تقلبات أسعار صرف                

ت أسـعار   العمالت األجنبية، وتعتبر الشركات المتعددة الجنسية والتي تتأثر بصورة مباشرة بتقلبا          
الصرف دور كبير في ذلك، ونظراً لما تتمتع به هذه الشركات من عالقات اقتصادية دولية، ولما                
تمارسه من ضغوط سياسية على الدول المضيفة، كما أن هذه الشركات تواجه ضغوط من قبـل                

رارات، الفئات التي تتأثر بأنشطتها، األمر الذي ترتب عليه الحاجة إلى معلومات مفيدة التخاذ الق             
وكان البد للمحاسبة أن تفي بالكيفية التي يتم بها قياس التأثيرات التي تسببها التغيرات في قيمـة                 
العمالت لتوصيل نتائج هذا القياس إلي المهتمين عن طريق قوائم مالية تعكس نتائجهـا الماليـة                

رض له الـشركات  بطريقة يتم قياسها بعمالت الدول المضيفة، بحيث تعكس هذه القوائم ما قد تتع         
 المختلفة الموجود بهـا     لمن مخاطر ناتجة عن التذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية للدو          

 ويكون ذلك بأن يتم التعبير عن بنود القوائم المالية بوحدة القياس للشركة األم              فروع للشركة األم،  
  )249 :2000بدوي وعثمان، (

  
الت األجنبية يجب المحافظة على مضمون      ولمعالجة آثار التقلبات في أسعار صرف العم      

وداللة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية للوحدات متعددة الجنسية سواء ما كان منها يمثـل              
شركة تابعة أو فرع إلحدى الشركات األجنبية، لذلك فإن مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة                 

عن الذي صـدر فـي      ) 8(و المعيار رقم    بالواليات المتحدة األمريكية أصدر معيارين األول وه      
الـذي  ) ترجمة العمـالت األجنبيـة  ) (52(، والثاني وهو المعيار رقم )تم إلغاؤه  (1975أكتوبر  

  ).66-65: 2002شحاتة وبدوى،  (1981صدر في ديسمبر 
  

  وبالتالي فإن الهدف من ترجمة المعامالت التي تتم بعملة أجنبية وكذلك ترجمة القوائم 
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تقديم معلومات متوافقة مع آثار التغيرات في فروقات أسعار الصرف للتدفقات النقديـة  المالية هو   
للشركات والتي تؤثر على حقوق الملكية، والتأكيد على أن القوائم المالية تقدم بـصورة حقيقيـة                

 تم  وعادلة نتائج أعمال اإلدارة، كما أن القوائم المالية المدمجة يجب أن تعكس النتائج المالية التي              
    (Wilkins, 1998/99: 187)قياسها بالعملة األجنبية للقوائم المالية خالل فترة الترجمة 

  
وبحسب نص المعيار فإن الهدف من المعيار هو توضيح أن الشركات يمكـن أن تقـوم                

  ):522: 2000معايير المحاسبة الدولية، (بنشاطات أجنبية بطريقتين 
o أن يكون لها معامالت بعمالت أجنبية.  
o أن يكون لها عمليات أجنبية  . 

  
ومن أجل شمول المعامالت بالعمالت األجنبية والعمليات األجنبية فـي القـوائم الماليـة           

ة معدة التقرير، كما يجب ترجمة القـوائم        شركة، فإنه يجب التعبير عن المعامالت بعملة ال       شركلل
التي يتناولهـا    األساسية   مثل األمور وتت ،يررالتق معدة   شركةالمالية للعمليات األجنبية إلى عملة ال     

ثر التغيرات في   واإلثبات أل في تحديد سعر الصرف الواجب استخدامه وكيفية االعتراف         المعيار  
  ). 523: 2001معايير المحاسبة الدولية، (في القوائم المالية  أسعار الصرف

  
  21التطور التاريخي لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

المحاسبة عن  "م وقد كان يطلق عليه اسم       1/1/1983ا المعيار في    تم البدء في تطبيق هذ    
وسبق ذلك التطبيـق تقـديم مـسودة تـم          ،  "ثار التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية      آ

على  تعديالتعدة  ثم جرت   عرضها للبحث في تفسير العمليات الخارجية وترجمة القوائم المالية          
   (www.iasplus.com, 19/5/2008)) 3.1(هذا المعيار  حسب الجدول رقم 
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  )3.1(جدول رقم 

  21التطور التاريخي لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  البيــــــــــان  التاريخ

  . الخارجية وترجمة القوائم الماليةت تتعلق بتفسير العملياE11 رقم دراسة تمهيدية  1977ديسمبر 
 وتمثـل   E23 وعرض الدراسة التمهيديـة رقـم        E11 تم تعديل الدراسة التمهيدية رقم      1982مارس 

  .المحاسبة عن آثار التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية
 المحاسبة عن آثار التغيـرات فـي معـدالت صـرف       21المعيار المحاسبي الدولي رقم       1983يوليو 

  . العمالت األجنبية
  .21تاريخ نفاذ المعيار المحاسبي الدولي رقم   1985 يناير 1

  . آثار التغير في أسعار صرف العمالت األجنبيةE44دراسة تمهيدية رقم   1992مايو 
  .تم تعديله لمقارنة القوائم المالية للمشروع) 1983 (21المعيار المحاسبي الدولي رقم   1993

آثار التغير في أسـعار صـرف العمـالت         ) 1993 (21المعيار المحاسبي الدولي رقم       1993ديسمبر 
لمشروع المـستند علـى الدراسـة     " مقارنة البيانات المالية  " ية تم تعديله كجزء من      األجنب

  . E32تمهيدية رقم 
  .21تاريخ نفاذ معيار المحاسبة الدولي رقم   1995 يناير 1

  . IASB والتي تم إصدارها من 21النسخة المعدلة من معيار المحاسبة الدولي رقم   2003 ديسمبر 18
  .2003 المعدل في 21يخ نفاذ معيار المحاسبة الدولي رقم تار  2005 يناير 1

  .تم تعديل بسيط على المعيار والمتعلق بصافي االستثمار في عملة أجنبية  2005ديسمبر 
     )  com.iasplus.www 21معيار المحاسبة الدولي رقم : المصدر (

  
يالحظ أن المعيار قد مر بعدة مراحل علـى مـدى عـدة           ) 3.1(من خالل الجدول رقم     

على القوائم المالية التي تغطـي      سنوات وأن التطبيق الفعلي لهذا المعيار في صورته الحالية بدأ           
 ويحل محـل المعيـار المحاسـبي        ، أو ما بعد ذلك التاريخ     1995اير   ين 1الفترات التي تبدأ في     

، " عن آثار التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبيـة         المحاسبة "الدولي الحادي والعشرون  
 محاسـبة التحـوط لبنـود    الحادي والعشرون يتناول المعيار المحاسبي الدولي     كما أن المعيار ال   
 وذلك حسب التعـديل  )فيما عدا البنود المتعلقة في االستثمارات بعمالت أجنبية    (العمالت األجنبية   

  .2005الذي تم على المعيار في ديسمبر 
  )32(الدراسة التمهيدية رقم 

 فـي ينـاير   دراسـة توضـيحية   بإصدار   (IASC)لجنة معايير المحاسبة الدولية     قامت    
وتعتبـر هـذه الدراسـة تطـوير     " القابلية للمقارنة في القوائم المالية"بعنوان  ) 32( برقم   1989
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 وهدفت الدراسـة إلـى   ،1973ألهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية التي تم إصدارها في عام          
استبعاد معظم األساليب المحاسبية البديلة لتعظيم خاصية القابلية للمقارنة حتى يتم زيادة المنفعـة              

 (Harmonization)من المعلومات الواردة في القوائم المالية، وتم استخدام مصطلح التجـانس            
ها الشركات متعـددة الجنـسية،      لتوفير خاصية القابلية للمقارنة للقوائم المالية خاصة التي تصدر        

  ):386-381: 2004أبو المكارم، (ولتحقيق هدف التجانس فقد تبنت الدراسة هدفين 
  

  . االقتصار على استخدام أسلوب محاسبي واحد في الظروف واألحداث المتماثلة:األول
          استخدام أسلوبين بديلين فقط والمفاضـلة بينهمـا فـي حالـة تبـاين الظـروف بـين                     :الثاني

، بينما أطلـق    (Benchmark)الشركات المعنية، وقد أطلق على البديل األول األسلوب المفضل          
  .(Allowed Alternative)على البديل الثاني األسلوب المسموح به 

  
ويجب على الشركة أن تقوم باستخدام األسلوب المفضل، أمـا فـي حالـة اسـتخدامها                  

تأكد من أنها استخدمت األسلوب الذي يتالءم مع ظروفهـا،          األسلوب المسموح به يجب أن يتم ال      
كما يجب أن توضح الشركة أثر استخدام هذا البديل على صافي الدخل وحقوق الملكية للـشركة                
عنه في حالة استخدامها األسلوب المفضل حتى تكون قوائمها المالية متسقة مع معايير المحاسبة               

مت بإجراء تعديالت على معايير المحاسبة الدولية، وفيمـا         قا) 32(الدولية، كما إن الدراسة رقم      
فقد تضمنت الدراسة ستة تعديالت تمت الموافقة علـى         ) 21(يخص معيار المحاسبة الدولي رقم      

بحسب ما ورد في الدراسـة      ) 2.2(تعديلها بالكامل، وتم توضيح هذه التعديالت في الجدول رقم          
 والذي صدر في العـام      (IASC)دولية لمعايير المحاسبة    من تقرير اللجنة ال   ) 32(التمهيدية رقم   

  ).386-385: 2004أبو المكارم،  (1990
  

  المقترحات التي تمت الموافقة عليها دون تغيير جوهري
بناء على استطالعات الرأي وافقت اللجنة على اقتراحـات تتعلـق بواحـد وعـشرين                 

وهري، ويعتبـر معيـار المحاسـبة       موضوعا تخص ثمانية معايير محاسبية دولية دون تغيير ج        
أحد هذه المعايير الثمانية حيث تم توضيح هذه المقترحات في الجـدول رقـم              ) 21(الدولي رقم   

  ):398-394، 2004أبو المكارم، (التالي ) 3.2(
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  )3.2(جدول رقم 
  دون تغيير جوهري) 21(المقترحات التي تم الموافقة عليها لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

م رق
  موضوع االقتراح  الموضوع

األسلوب المحاسبي 
 المطلوب

Benchmark 

سلوب البديل المسموح األ
 Allowed به

Alternative  

 األساليب المستبعدة
Eliminated 

ــراف بمكاســب   1 االعت
وخسائر التغيـر فـي     
سعر صرف العمـالت   
األجنبية للعقود طويلـة   

  .األجل

االعتراف بالمكاسـب   
والخسائر فـي دخـل     

يـة إذا لـم     حالة ال الفتر
تمكن الـشركة مـن     ت

تجنب أثر التغيرات في    
  .أسعار الصرف

ــب    ــل المكاس تأجي
والخسائر واستنفاذها  
علـــى الفتـــرات 

  .المستقبلية

ــسائر   2 ــراف بخ االعت
المبادلة عنـد حيـازة     

  .األصل

بالخسائر في  االعتراف  
ــرة  قائمــة دخــل الفت

  .حاليةال

يعترف بالخسائر كجـزء    
  .صلمن تكلفة حيازة األ

  

 الفـروق فـي     ةمعالج  3
قائمة الدخل المترجمة   
وفقا لـسعر الـصرف     

  .بخالف سعر اإلغالق

يعترف بها في حقـوق     
  .الملكية

يعترف بها في دخل      
  .الفترة الجارية

ــصرف   4 ــعر الـ سـ
المستخدم في ترجمـة    

  .عناصر قائمة الدخل

يستخدم سعر الصرف   
فــي تــاريخ حــدوث 
العملية أو متوسط سعر    

  .الصرف

دام ســعر اســتخ  
  .اإلغالق

تعديل القوائم الماليـة      5
ــشركات التابعــة   لل
األجنبية التي تعمل في    
 اقتصاديات ذات تضخم  

  .مرتفع

إعادة صياغة القـوائم    
المالية وفقـا لمعيـار     

ولية رقـم   دالمحاسبة ال 
  *.قبل ترجمتها) 29(

ترجمة القوائم المالية     
  .دون تعديلها

ـ     6  ةفروق التبادل الناتج
أجنبيـة  عن عمليـات    

ومكملــة لعمليــات  
  .الشركة القابضة

يعترف بها في دخـل     
الفترة الجارية مـا لـم     

  .يمكن تجنبها

يعترف بها كجـزء مـن      
تكلفة األصل عندما تنتج    
ــعر   ــاض س ــن انخف م

كـن  مالصرف ما لـم ي     
  .تجنبها

ــسائر   ــل الخ تأجي
والمكاسب واستنفاذها 

  .في الفترات التالية

  .)397-396 :2004، أبو المكارم: المصدر(

  ".التقریر المالي في االقتصادیات ذات معدل التضخم المرتفع ) "29(المعیار رقم * 
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  تفسيرات معايير المحاسبة الدولية
 بتشكيل لجنة تفسيرات لتأخـذ فـي        1997قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في العام        

متباينة أو غير مقبولة فـي      االعتبار، األمور المحاسبية التي يمكن أن يتم فيها استخدام تفسيرات           
غياب إرشادات رسمية وتكون مراجعتها ضمن نطاق المعايير المحاسبية الدولية واإلطار الـذي             
وضعته اللجنة، وتقوم اللجنة أثناء تطوير التفسيرات بالتشاور مع لجان وطنية مـشابهة رشـحت     

ير الدولية للمحاسبة حيث تم تكـوين        تطور مالئم في لجنة المعاي     تالتفسيرالهذا الغرض وتعتبر    
حددت وجهة نظر لجنة المعايير الدوليـة للمحاسـبة عـن    بحی ث   ،(SIC)لجنة دائمة للتفسيرات    

بعض القضايا التي يتم التعامل معها بالتفصيل والوضوح الكافي عن طريـق المعـايير الدوليـة            
ى معنـى االلتـزام بالمعـايير       للمحاسبة، وأن عمل اللجنة الدائمة للتفسيرات قد ألقت الضوء عل         

 ). 445: 2006لطفي، (الدولية للمحاسبة 

  
أن اللجنة تتعامل مع مـسائل محاسـبية   ) 21: 2005حماد،  (وفى هذا الموضوع تناول     

  : التفسيرات كال منيذات اهتمام واسع وليست لمجموعة صغيرة من الشركات، وتغط
r     رسـة غيـر مقنعـة    موضوعات قائمة تستحق البحث وذلك في حالة وجود مما

ضمن نطاق المعايير المحاسبية الموجودة ولم تؤخذ في االعتبار عنـد تطـوير          
  .المعايير

r       موضوعات عارضة وهى تمثل مواضيع جديدة تعود إلى المعـايير المحاسـبية
 .الموجودة ولم تؤخذ في االعتبار عند تطوير المعايير

  
  ) 21 (التفسيرات التي حدثت على معيار المحاسبة الدولي رقم

كما فـي الجـدول     ) 21(لقد تم إدخال عدة تفسيرات تتعلق بمعيار المحاسبة الدولي رقم           
  ):3.3(التالي رقم 
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  )3.3(جدول رقم 
  21تفسيرات معيار المحاسبة الدولي رقم 

  البيــــــــــان  رقم التفسير

  إدخال عملة اليورو  7التفسير رقم 
ألغ ى   (الناجمة عن التخفی ضات الح ادة ف ي س عر العم الت      رسملة الخسائر    –التقارير المالية     11التفسير رقم 

  )2003 والتي تمت في عام 21وتم دمجھ في النسخة المعدلة للمعیار 
ألغ ى   (29 و المعيـار     21 قياس وعرض القوائم المالية بموجب المعيار        –عملة التقرير     19التفسير رقم 

  )2003  والتي تمت في عام 21وتم دمجھ في النسخة المعدلة للمعیار 
ألغ ى وت م دمج ھ ف ي الن سخة      ( الترجمة من عملة القياس إلى عملة التقريـر  –عملة التقرير     30التفسير رقم 

  )2003  والتي تمت في عام 21المعدلة للمعیار 
     )  omc.iasplus.www 21معيار المحاسبة الدولي رقم : المصدر (

كما ورد في كتاب المعايير المحاسبية الدوليـة، أمـا          ) 7( يتم تناول التفسير رقم      سوفو
فقد تم دمجهـا فـي النـسخة        ) 3.3(بالنسبة لباقي التفسيرات فهي كما هو موضح بالجدول رقم          

  .2003والتي تمت في العام ) 21(المعدلة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

المعـايير  ( المتعلق بإدخال عملة اليورو علـى النقـاط التاليـة            )7(ونص التفسير رقم    
  ):1001: 1999المحاسبية الدولية، 

وهو التاريخ الفعلي لإلتحاد االقتصادي والنقـدي األوربـي   1999ابتداء من األول من يناير       . 1
ستصبح اليورو العملة األوربية الموحدة، وسوف يتم استخدام أسعار التحويل بـين اليـورو              

مالت الوطنية المشاركة بشكل نهائي وغير قابل للنقض، وسوف يـتم إلغـاء فورقـات               والع
  .الصرف الالحقة المتعلقة بهذه العمالت ابتداء من هذا التاريخ

لالنتقال من العمالت الوطنية للدول األعـضاء       ) 21(يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم        . 2
  .روالمشاركة في االتحاد األوربي إلى عملة اليو

  

  )21(الدولي رقم المحاسبة معيار على التعديالت 
وهمـا  ) 21(على بعض الفقرات التي تخص المعيـار الـدولي رقـم    تم إجراء تعديلين      
  :)521: 2001معايير المحاسبة الدولية، (كالتالي 
لتـتالئم  ) 21( من المعيار المحاسبي الدولي رقـم  2 تعديل الفقرة رقم     1998 تم في عام     األول  

  ". االعتراف والقياس: "األدوات المالية) 39(المعيار المحاسبي الدولي رقم مع 
   الستبدال اإلشارة إلى المعيار الدولي العاشر 46 تم تعديل الفقرة رقم 1999 في عام الثاني
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لتشير إلى المعيار الدولي العاشر     " المخصصات واألحداث الحاصلة بعد تاريخ الميزانية العمومية      "
  ". األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية) "1999 المعدل عام(
  

  )21(نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
يحدد النطاق الصفات النوعية واألهداف التي يغطيها المعيار وفى بعض الحاالت يكـون           
 المعيار مقصوراً على نوع معين من الشركات، فعلى سبيل المثال معيار المحاسبة الـدولي رقـم   

، كـذلك معيـار     لمقـاوالت اشركات  على  ه فقط    تطبيق تميفإنه  والخاص بعقود المقاوالت    ) 11(
ـ      الذي يتناول اإلفصاح    ) 30(المحاسبة الدولي رقم      ةفي البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالي

ـ       فقد حدد نطاق المعيار بأن يتم تطبيقه        المشابهة   سات عند إعداد البيانات المالية للبنـوك والمؤس
، وفيما يتعلق بنطاق تطبيق المعيار فهو يمثل القيود على تطبيق معايير المحاسـبة          المالية المماثلة 

الدولية التي يتم توضيحها في نصوص المعايير، ويسري مفعول المعيـار المحاسـبي الـدولي                
جعـي  اعتبارا من التاريخ المحدد فيه ما لم يذكر خالف ذلك كما ال يتم تطبيق المعيـار بـأثر ر           

  ).27: 2005حماد، (
    

 آثـار الخـاص ب  ) 21(وفيما يتعلق بالمعيار محل الدراسة وهو معيار المحاسبة الدولي رقم           
 فقد تم تحديد نطـاق تطبيـق المعيـار كالتـالي            رف العمالت األجنبية  ص رالتغييرات في أسعا  

  ):275: 2006جريوننج، (
   .فروق الصرف . 1
للعمليات األجنبية عندما يـتم العـرض بعملـة         ية  ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنب     . 2

 .تختلف عن عملة التعامل

يتـضمن النقـاط    ) 21(وبحسب نص المعيار فإن نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم           
  ):442-441: 1999المعايير المحاسبية الدولية، (التالية 
ة عدا عن فروق الصرف      ال يتعامل هذا المعيار مع محاسبة التحوط لبنود العملة األجنبي          . 1

ـ              ة ركالناشئة عن التزام بعملة أجنبية تجري المحاسبة عنه كتحوط لصافي استثمار في ش
 أما األوجه األخرى لمحاسبة التحوط، بما في ذلك معـايير اسـتخدام محاسـبة               ،أجنبية

:  األدوات الماليـة   39التحوط، فسيتم التعامل معها فـي المعيـار المحاسـبي الـدولي             
 . القياساالعتراف و

 يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون، المحاسبة عن أثار  . 2
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  .م1983التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، المصادق عليه في 
ة أن تعرض قوائمها المالية بها ولكـن        ركال يحدد هذا المعيار العملة التي يجب على الش         . 3

 أما إذا استخدمت عملة مختلفة، فإن هـذا         ،بلد الذي تقيم فيه   ة عادة عملة ال   ركتستخدم الش 
 كما يتطلب المعيار اإلفصاح عن      ،المعيار يتطلب اإلفصاح عن سبب استخدام تلك العملة       

  . ةشركسبب أي تغير في عملة تقرير ال
عملة التقرير إلى عملـة     ة من   ركال يتعامل هذا المعيار مع إعادة بيان القوائم المالية للش          . 4

  .متها للمستخدمين المعتادين على تلك العملة أو ألغراض مشابهةئى لمالأخر
ال يتعامل هذا المعيار مع عرض للتدفقات النقدية الناشئة عن معـامالت فـي العمـالت          . 5

حيـث   (األجنبية وترجمة التدفقات النقدية للعمليات األجنبية في قائمة التـدفقات النقديـة           
 ).  بقوائم التدفقات النقدية7يختص معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
  أسعار الصرف المستخدمة في الترجمة

يوجد ثالثة أسعار صرف يمكن أن يتم استخدامها        ) 21( حسب معيار المحاسبة الدولي رقم      
: 2004تشوي وأخـرون،    (في ترجمة أرصدة العمالت األجنبية إلى عملة التقرير وهى كالتالي           

240:(  
  

 سعر اإلغالق . 1
  . د في وقت إعداد القوائم المالية ويسمى أيضا بالسعر الجاريوهو السعر السائ

  السعر الفوري . 2

وهو سعر الصرف الخاص بالتسليم الفوري للعمالت المتبادلة، بمعنى أنه سعر الصرف            
السائد عند قيام الشركة بالحصول على أصل بعملة أجنبية أو التزام على الـشركة ألول مـرة،                 

  . المعاملة ويعرف أيضا بالسعر التاريخيبمعنى أنه سعر الصرف بتاريخ
  السعر المتوسط . 3

وهو عبارة عن سعر الصرف المتوسط ألسعار الصرف الفورية وتقوم الشركة باحتساب            
متوسط أسبوعي أو شهري لكافة معامالتها التي تتطلب ترجمة عمالت أجنبية  خالل تلك الفترة،               

 معدالت الصرف فإن استخدام هذا السعر       ويجب مالحظة أنه في حالة وجود تغيرات كبيرة على        
  . يعتبر غير موثوق
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  سعر الصرف الجاري المناسب
 ليس باألمر السهل ألن لكل عملة أسعار متعددة كمـا يوجـد   اختيار سعر الصرفيعتبر  

لنفس سعر الصرف سعرين وهما أسعار شراء وأسعار بيع وأسعار حاضرة وأسعار مؤجلة، كما              
ار غير رسمية ويختلف معدل السعر بين كل من هذه األسعار، وعلـى             يوجد أسعار رسمية وأسع   

ذلك يمكن اعتبار بأن سعر الصرف الصحيح والمناسب هو السعر الحر والمعلن عنه للمعامالت              
في الدولة فهو السعر الصحيح الواجب استخدامه في الترجمة ألنه السعر الوحيد الذي يقيس قيمة               

  ).254-253: 2004ون، تشوي وأخر(المعامالت الجارية 
  

 عن المعامالت بالعملة األجنبية وفقا لمعيـار المحاسـبة          ة المحاسب ت تطبيق مجاال
  )21(الدولي رقم 

بالمعالجة المحاسبية لآلثار الناتجة عن التغيـر  ) 21(يختص معيار المحاسبة الدولي رقم        
  :في أسعار صرف العمالت األجنبية والتي تشمل

  .نبيةالمعامالت بالعملة األج . 1
 .القوائم المالية للعمليات األجنبية . 2

  التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية . 3
  .اآلثار الضريبية لفروقات أسعار الصرف •

  .اإلفصاح . 4
  .أحكام انتقالية . 5
  .تاريخ التطبيق . 6

  
  المعامالت بالعملة األجنبية -1

التي يتم التعبير عنها    ة  معاملتعتبر المعاملة بعملة أجنبية طبقا لمتطلبات هذا المعيار بأنها ال           
شـحاتة وعلـي،    (  بعملة أجنبيـة،     تها تسوي سيتمأو  أو التي تم إبرامها أو سدادها بعملة أجنبية،         

2007 :297.(  
      والمعامالت األجنبية تتمثل بأنها التي يتم التعاقد عليها بعملة أجنبية، مثـل شـراء أو بيـع           

ملة أجنبية، واإلقراض واالقتراض الذي يتم دفعـه  البضائع والخدمات التي تكون قيمتها محددة بع  
أو قبضه بعملة أجنبية، وكذلك اقتناء األصول عندما يتحدد الشراء أو السداد بعملة أجنبية، وقـد                

علي وجوب القيام بتسجيل المعـامالت المحـددة بعملـة      ) 21(حدد معيار المحاسبة الدولي رقم      
لشركة األم التي تعتبر عملة إصدار القوائم الماليـة،         أجنبية على أساس ما يعادلها من عملة بلد ا        
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كما يتم استخدام سعر الصرف السائد بين عملة الشركة األم وبين العملة األجنبيـة فـي تـاريخ                  
  ).217: 2001جمعة، (حدوث العملية، ويطلق عليه السعر الفوري 

  
ة األجنبية من خالل بالعملالمعامالت كيفية إثبات ) 21(وحدد معيار المحاسبة الدولي رقم 

  :اإلجراءات التالية
  

  االعتراف األولي : أوال
حيث يتم إثبات المعاملة بالعملة األجنبية عند االعتراف األولـي بعملـة إعـداد التقـارير            

المالية، ويكون هذا التسجيل ناتج عن حاصل ضرب مبلغ المعاملة األجنبيـة بـسعر الـصرف                
أن يـتم   ) 21(لمعاملة، وحدد معيار المحاسبة الدولي رقم       الفوري وهو السعر السائد في تاريخ ا      

التسجيل بتاريخ المعاملة وذلك باستخدام سعر الصرف الفوري، وأشار المعيار أيضا إلى إمكانية             
استخدام سعر صرف تقريبي مثل المعدل المتوسط ألسعار الصرف األسبوعي أو الشهري بحيث             

 حدثت خالل تلك الفترة المحددة بشرط عـدم تغيـر           يشمل هذا السعر على كافة المعامالت التي      
معدالت الصرف بشكل كبير جداً حتى ال يصبح استخدام السعر المتوسط غيـر مالئـم وغيـر                 

 :2004/2005علـي وسـالم،     (موثوق به، ويتطلب االعتراف األولي قيام الشركة بمـا يلـي            
451-452(:  

  

  .أسعارها محددة بعملة أجنبيةن تكوخدمات تأدية أو الحصول على شراء أو بيع سلع أو  . 1
حددة التي سيتم تحصيلها م   أو  للسداد  إقراض أو اقتراض أموال عندما تكون المبالغ المستحقة          . 2

  .بعملة أجنبية
   .ولم يتم انجازهعملة أجنبية بطرفاً في عقد تبادل الشركة تصبح أن  . 3
 . نبيةتخلص من أصول أو تسدد التزامات محددة بعملة أجتأو أن تمتلك الشركة  . 4

  

  تقديم التقارير في تواريخ الميزانيات العمومية الالحقة: ثانيا
األسس التالية في تاريخ كل ميزانية عموميـة  ) 21(لقد حدد معيار المحاسبة الدولي رقم        

  ):264، 2008القاضي وحمدان، (
 التقريـر   يتم عرض البنود النقدية بالعملة األجنبية في الميزانية العمومية بعد تحويلها لعملة             -أ 

  .باستخدام سعر اإلقفال
 يتم عرض البنود غير النقدية في الميزانية العمومية والتي تم االحتفاظ بها بالتكلفة التاريخية   -ب  
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  .والمحددة بعملة أجنبية بعد أن تحويلها لعملة التقرير باستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة
لة والمحددة بعملة أجنبية في الميزانية بعد       يتم عرض البنود غير النقدية المقومة بالقيمة العاد         -ج 

  .تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيم
  

ويقصد بالقيمة العادلة المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل أو تسديد االلتزام به بـين أطـراف                
  ). Epstein & Mirza, 2001: 826(مطلعة ومتراضية والراغبة في التعامل وفقا آللية السوق 

  
   أسعار الصرفاتاالعتراف بفروق: ثالثا

وفيما يتعلق باالعتراف بفروقات أسـعار الـصرف   ) 21(وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
فقد تم تحديد عدة بنود بحيث تشمل كيفية معالجة فروقات أسعار الصرف الناتجة عن االنخفاض               

ئية في حالة عدم وجود وسائل عملية يـتم مـن           الحاد في قيمة العملة أو الهبوط في قوتها الشرا        
خاللها التحوط ضد هذا الهبوط الحاد بحيث يؤثر على االلتزامات التي ال يمكن تسويتها والتـي                

معـايير  (تنشأ من تملك حديث ألصول تستحق السداد بعملة أجنبية وذلك فـي النقـاط التاليـة                 
  ):528-527: 2001المحاسبة الدولية، 

محاسبة التحوط لبنود العملة األجنبية عدا أن يتم تصنيف فروقـات           ) 21(ار  ال يتعامل المعي   . 1
الصرف التي تنشأ عن االلتزام بعملة أجنبية تجري المحاسبة عنه كتحوط لـصافي اسـتثمار    
في وحدة أجنبية، وفيما عدا ذلك يتم المحاسبة باسـتخدام محاسـبة التحـوط وفقـا لمعيـار        

  . االعتراف والقياس: ت الماليةاألدوا) 39(المحاسبة الدولي رقم 
فروق الصرف التي تنشأ عن تسوية أو التقرير عن بنود نقدية للشركة بمعدل يختلف عن ما                 . 2

تم تسجيله عند االعتراف األولي، أو التي تم عرضها في القوائم المالية السابقة، يجب أن يتم                
 . االعتراف بها كدخل أو كمصروف في نفس الفترة التي تنشأ فيها

ينتج فرق سعر الصرف في حالة تغير معدل الصرف بين تاريخ العملية وتاريخ سـدادها أو                 . 3
تسويتها للبنود النقدية والتي تنشأ من معاملة أجنبية، فعندما يتم السداد في نفس الفتـرة يـتم                 
االعتراف بكامل فرق الصرف في تلك الفترة، وعند السداد في فترة الحقة يتم تحديد فـرق                

الذي تم االعتراف به في الفترات السابقة للتسوية بموجب تغير سعر الصرف            سعر الصرف   
 .خالل تلك الفترة

 
  ويهدف التحوط ضد االنخفاض الحاد في قيمة العملة أو الهبوط في القوة الشرائية للعملة  
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  ):465-464: 2004/2005علي وسالم، ( إلى تحقيق األهداف التالية 
  .ل ناتجة عن القيام بمعامالت بعملة أجنبيةالتحوط لمواجهة التزامات وأصو  -أ 
  .التحوط لمواجهة ارتباطات ناتجة عن معامالت وعقود مستقبلية بعملة أجنبية  -ب  
  .  التحوط بشأن صافي مراكز االستثمارات في شركات أجنبية  -ج 

  
  صافي االستثمار في شركة أجنبية: رابعا

لتي تشكل جـزءاً مـن صـافي        يتم تصنيف فروقات الصرف التي تنشأ عن البنود النقدية وا         
استثمار الشركة في شركة أجنبية أخري كحقوق ملكية في القوائم المالية للشركة الرئيسية إلى أن               

المعـايير المحاسـبية الدوليـة،    (يتم التخلص من صافي االستثمار ويجب مراعاة النقاط التاليـة    
1999 :444:( 

راف بفروقات الصرف المؤجلة للـشركة  عند القيام بالتخلص من الشركة األجنبية يجب االعت     . 1
األجنبية كدخل أو كمصروف وذلك في نفس الفترة التي يتم االعتراف بها فـي المكـسب او          

 .الخسارة من التخلص

في حال عدم قيام الشركة بدفع أو قبض مبالغ لبنود نقدية لشركة أجنبية أو عـدم التخطـيط                   . 2
 في الشركة األجنبية، وقد يكون ضمن       لذلك مستقبال، يجب تخفيض صافي االستثمار للشركة      

 .البنود النقدية ذمم مدينة طويلة األجل أو القروض باستثناء المدينين والدائنين التجاريين

يتم تصنيف فروقات الصرف التي تنشأ عن التزام الشركة بعملة أجنبية في شـركة أجنبيـة                 . 3
م االعتراف بها كـدخل أو  كحقوق ملكية إلى أن يتم التخلص من صافي االستثمار، وعندئذ يت   

 .مصروف

  
  المعالجة البديلة المسموح بها   : خامسا

 فروقـات الـصرف الناتجـة عـن         ةيتم معالج ) 21(طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم         
المعامالت األجنبية كدخل أو كمصروف وذلك عند تسوية التسجيل األولي أو بعد أن تم التقريـر              

ابقة، ولكن توجد بعض الحاالت التي يمكن اسـتخدام معالجـة بديلـة        عنها في القوائم المالية الس    
  ):529: 2001معايير المحاسبة الدولية، (وذلك حسب التالي 

فروقات الصرف الناتجة عن االنخفاض الحاد في العملة والتي ال توجد وسائل عملية للتحوط              . 1
 قيام الشركة بتملـك     ضدها وتؤثر على االلتزامات بحيث ال يمكن تسويتها وتكون ناشئة عن          

أصل تم تسعيره بعملة أجنبية يتم تسجيلها ضمن قيمة األصل، بـشرط أن ال تزيـد القيمـة                  
  .المسجلة المعدلة عن تكلف االستبدال من بيع أو استخدام األصل
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ال تشمل فروقات الصرف في القيمة المسجلة لألصل في حالة أن الشركة قادرة على تـسديد           . 2
جنبية نتيجة تملك األصل، وتعتبر خسائر الصرف جزء من التكـاليف           التزامها في العملة األ   

المتعلقة مباشرة باألصل عندما ال تتمكن الشركة من سداد االلتزام وال توجد وسائل عمليـة               
  .      للتحوط ضدها

  
  لعمليات األجنبية القوائم المالية ل-2

الت والصفقات بين الـشركة     لقد أدي وجود الشركات متعددة الجنسية إلى تزايد حجم المعام         
األم والفروع التابعة لها، وترتب علي هذه الظروف المستجدة نوعان من المـشاكل المحاسـبية               

  ):209، 1994مطر وزواتي، (
كيفية معالجة المكاسب والخسائر الناتجة عن تغير أسعار صـرف العمـالت األجنبيـة         -أ 

  .ألجنبيةنتيجة المعامالت التي حدثت بين الشركة األم وفروعها ا
الكيفية التي يتم بها ترجمة القوائم المالية المعدة بالعمالت المحلية للفروع إلـى العملـة                 -ب  

التي تعد بها القوائم المالية لشركة األم، ومن ثم معالجة المكاسب أو الخسائر عن عملية               
 .الترجمة

  
دة القيـاس فـي هـذه       عند القيام بترجمة القوائم المالية األجنبية يتطلب ذلك القيام بتغيير وح          

القوائم من العملة األجنبية التي تم استخدامها في العمليات األجنبية إلى العملة التـي تـستخدمها                
الشركة األم، ويقصد بالترجمة التعبير بواسطة العملة المحلية عن عمليات تم قياسها بعملة أجنبية              

  ).428: 2001جربوع وحلس، (
الية للعمليات األجنبية وفق معيار المحاسبة الدولي رقـم         ويتطلب القيام بترجمة القوائم الم    

  :القيام بالتالي) 21(
  
    تصنيف العمليات األجنبية: أوال

تعتمد طريقة ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية على الطريقة المستخدمة فـي تمويـل              
ف العمليـات   يتـصن م  يـت وفقاً لهذا المعيار    وتشغيل العملية التي تخص الشركة معدة التقرير، و       

  :)12: 2007الشرايري وأخرون،  (األجنبية إلى فئتين
، بمعني كيان أجنبي يمثل فرعا ة الرئيسيةركأ من عمليات الشزعملية تشكل جزءاً ال يتج •

 مستقل للشركة األم معدة التقرير، وفي هذه الحالة تعتبر المعامالت في العمليات رغي
  . نفسهااألجنبية تخص الشركة معدة التقرير
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 وهذه ال تشكل جزءاً من  عن الشركة األم معدة التقرير)كيان أجنبي(وحدات أجنبية مستقلة  •
 .ة الرئيسيةركعمليات الش

  
 كشركة مستقلة عن الشركة األم معدة التقرير فـي          يوبصورة عامة يتم اعتبار الكيان األجنب     

  ):Epstein & Mirza, 2001:  828(الحاالت التالية 
  .لكيان األجنبي عن الشركة األم في ممارسة األنشطةاستقاللية ا . 1
  .ال تمثل معامالت الكيان األجنبي نسبة كبير من إجمالي معامالت الشركة األم معدة التقرير . 2
  .قيام الكيان األجنبي بتمويل موارده دون االعتماد على الشركة األم . 3
لمواد وتكاليف الصنع اإلضـافية     يقوم الكيان األجنبي بدفع كافة التكاليف المتعلقة بالعمالة وا         . 4

  .وكذلك المصروفات األخرى بعملة غير عملة الشركة األم
  .تتم مبيعات الكيان األجنبي بعملة تختلف عن عملة الشركة األم . 5
  .يتم فصل التدفقات النقدية للشركة األم عن األنشطة اليومية للكيان األجنبي . 6
  

بية كشركة أو كيان أجنبـي غيـر واضـح،          وفي بعض الحاالت قد يعتبر تصنيف العملية األجن       
 International)ويكون بالتالي االجتهاد والتقدير الشخصي ضرورياً لتحديد التصنيف المناسب 

Accounting Standards, 2000: 531)  .  
  

  العمليات األجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات الشركة معدة التقرير: ثانيا
التفريـق بـين   يجـب  التي تعتبر متكاملة مع الشركة األم فإنه      فيما يتعلق بالعمليات األجنبية     

على أنه يعتبر جزء من عمليات الشركة األم ومتكامل         ) الكيان األجنبي (عمليات الشركة األجنبية    
معها، ويعتبر هنا أن عمليات الشركة األجنبية ضمن معامالت الشركة األم ويتم المحاسـبة عـن     

 األجنبية، أما عندما تعتبر الشركة األجنبية كيـان مـستقل عـن            هذه العمليات كمعامالت بالعملة   
بعـض العوامـل المحـددة      ) 513-511: 2004/2005علي وسالم،   (الشركة األم فقد أورد     

  : لترجمة القوائم المالية لهذه الكيانات كالتالي
  .يتم التقرير عند البنود النقدية بالعملة األجنبية بسعر اإلقفال  -أ 
بنود غير النقدية بالعملة األجنبية والتي سبق إثباتهـا بالتكلفـة التاريخيـة             يتم التقرير عن ال     -ب  

  .بالسعر التاريخي أي بالسعر الساري في تاريخ المعاملة
يتم التقرير عن البنود غير النقدية والتي أثبتت بالقيمة العادلـة مثـل األراضـي والمبـاني        -ج 

  .لتقويم بالقيمة العادلةواآلالت وذلك باستخدام سعر الصرف السائد وقت إعادة ا
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يتم ترجمة كافة بنود قائمة الدخل بسعر الصرف في تاريخ المعاملة، كما يمكـن اسـتخدام                  -د 
  . متوسط السعر خالل الشهر في الترجمة

االعتراف بفروق الصرف الناتجة من ترجمة البنود ضمن بنود قائمة الدخل في نفس الفترة                -ه 
  .التي نشأت فيها

إلهالك باستخدام السعر السائد عند اقتناء األصل، أما إذا تم إعـادة          يتم الترجمة لمصاريف ا     -و 
تقويم األصل باستخدام القيمة العادلة، يجب أن يتم التقويم بنفس السعر وقت إعادة التقـويم،               

  .بمعني أن مصاريف اإلهالك تتبع األصل في الترجمة
 حالة تحديد القيمـة الممكـن    يتم الترجمة للمخزون بالسعر السائد في تاريخ االقتناء، أما في     -ز  

استردادها أو القيمة القابلة للتحقق للمخزون، يتم الترجمة باستخدام سعر الـصرف الـسائد              
  .وقت إعادة التقويم

  
  ت األجنبيةشركاال: ثالثا

شـركة أجنبيـة    "بأنها  ) 21(ورد تعريف الشركات األجنبية في معيار المحاسبة الدولي رقم          
 International Accounting)"  لنشاطات الشركة معـدة التقريـر  نشاطاتها ليست جزء مكمالً

Standards, 2000: 525). 
  

وعند القيام بترجمة القوائم المالية للشركات األجنبية يجب األخذ في االعتبار كون هذا الكيان              
أو الشركة األجنبية تمثل شركة أو كيان مستقل ويمثل شركة تابعة للشركة األم كشركة قابـضة،                

  ). 516: 2004/2005علي وسالم، (ها حق السيطرة عليه بالكامل ل
  

توضيح المعالجة المحاسبية في حالة كون الشركة       ) 21(وتناول معيار المحاسبة الدولي رقم      
األجنبية كيان مستقل، بأن الشركة األم ولترجمة وإدماج الشركة األجنبية في قوائمها المالية يجب              

  ):447، 1999: عايير المحاسبية الدوليةالم(ية أن تستخدم اإلجراءات التال
  

  .تم ترجمة األصول وااللتزامات النقدية وغير النقدية للشركة األجنبية بسعر اإلقفالي . 1
باستثناء قيام  بأسعار صرف في تواريخ العمليات اتفوترجمة عناصر الدخل والمصر .2

 ففي هذه الحالة يتم ترجمة الشركة األجنبية تعد تقاريرها بعملة ذات اقتصاد عالي التضخم،
  .عناصر الخل والمصروفات بسعر اإلقفال

  .تصنيف فروقات الصرف الناتجة كحقوق ملكية إلى أن يتم التخلص من صافي االستثمار .3
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كما أن هناك بعض األسباب العملية التي يتم استخدام سعر تقريبي ألسعار الصرف الفعليـة،            
متوسط لفترة أسبوع أو شهر والتي يمكن استخدامه لترجمة         وفي هذه الحالة يتم استخدام السعر ال      

 International)كافة المعامالت األجنبية التي حدثت خالل فتـرة تحديـد الـسعر المتوسـط     

Accounting Standards, 2000: 532). 
  

كما قد ينتج فروقات صرف ناتجة عن ترجمة القـوائم الماليـة للمنـشأة األجنبيـة ويجـب        
  ):447: 1999المعايير المحاسبية الدولية، (ندما تكون ناشئة عن االعتراف بها ع

ترجمة بنود قائمة الدخل بسعر الصرف في تاريخ العمليات بينمـا األصـول وااللتزامـات          -أ 
 .تترجم بسعر اإلقفال

ترجمة صافي االستثمار االفتتاحي للشركة األجنبية باستخدام سعر صرف مختلف عن ما تم               -ب  
 .التقرير عنه سابقا

  .ية تغيرات في حقوق الملكية للشركة األجنبيةأ  -ج 
  

ويجب عدم االعتراف بفروقات الصرف هذه كدخل أو كمصروفات للفتـرة فـي الحـاالت       
  ):529: 2006حماد، (التالية 

أن تكون لهذه التغيرات اثر بسيط أو ليس لها أثر مباشر على التدفقات النقدية الحاضـرة أو              -أ 
 . أو على الشركة األم معدة التقريرالمستقبلية علي الشركة األجنبية

عند القيام بتوحيد الشركة األجنبية غير المملوكة بالكامل فإن فروقات الـصرف المتجمعـة               -ب  
والناتجة عن الترجمة والتي تعزى لحقوق األقلية يتم التقرير عنها كجزء من حقوق األقليـة           

  .في الميزانية العمومية المجمعة
  

ة أجنبية أو أي تعديالت في القيمة العادلة لقـيم          شركعن تملك   تتم معالجة أي شهرة ناشئة      و
 :Epstein & Mirza, 2001 (يلي ة األجنبية كماركاألصول أو الخصوم الناشئة عن تملك الش

833-834:(   
  . بسعر اإلقفالتهاترجميتم ة األجنبية ورككأصول والتزامات للش  -أ 
 يـتم معاملتهـا     والتقرير أ  عنها بعملة    تم التعبير والتي إما   ة األم   رككأصول والتزامات للش    -ب  

كبنود غير نقدية بعملة أجنبية والتي يتم التعبير عنها باستخدام سعر الصرف السائد بتـاريخ         
   .المعاملة
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بالشركات األجنبية التي تعد قوائمها المالية بعملة ذات اقتصاد مرتفع التضخم           أما فيما يتعلق    
التقرير المالي في   ) "29(موجب معيار المحاسبة الدولي رقم      يجب أن يتم إعادة بيان هذه القوائم ب       

وذلك قبل القيام بترجمتها إلى عملـة التقريـر للـشركة األم         " االقتصاديات ذات التضخم المرتفع   
(International Accounting Standards, 2000: 138) .  

  
  التخلص من الشركة األجنبية: رابعا

جنبية فإن المبلغ المتراكم لفروقات الـصرف التـي تـم           عندما يتم التخلص من المنشأة األ     
تأجيلها وتعود للشركة األجنبية يجب أن يتم االعتراف به كدخل أو مصروفات وذلك فـي نفـس            

  .الفترة التي تم بها االعتراف في المكسب أو الخسارة من التخلص
 التـصفية أو    كما يمكن للشركة األم أن تتخلص من حصتها في الشركة األجنبية بـالبيع أو             

إعادة دفع أسهم رأس المال أو أن يتم التخلي عن جزء أو كل الشركة األجنبية وفي هذه الحالـة                   
  ):155: 2001مبادئ التقارير المالية المتقدمة،(يجب التفريق بين التالي 

يعتبر دفع توزيعات األرباح جزء من التخلص فقط إذا كان يمثل هـذا التوزيـع اسـترداداً                -أ 
  .لألسهم

 التخلص الجزئي يتم إجراء حصة نسبية من فروقات الصرف المتراكمة في المكـسب              عند  -ب  
  .او الخسارة

ال يعتبر تخفيض القيمة المسجلة للشركة األجنبية تخلص جزئي، وبناء على ذلـك ال يـتم                   -ج 
  .االعتراف بأي جزء مؤجل من مكسب أو خسارة العمالت األجنبية في تاريخ التخفيض

  
  نيف العمليات األجنبيةالتغيير في تص: خامسا

عندما يحدث تغيير في تصنيف العمليات األجنبية، يجب أن يتم تطبيق اإلجراءات المناسـبة              
للترجمة والتي تناسب التغيير اعتبارا من تاريخ تغيير التصنيف، وعندما يحدث ذلك فإنه يجـب               

  ):535: 2001معايير المحاسبة الدولية، (أن يتم إتباع اإلجراءات التالية 
فروقات الصرف الناشئة عن ترجمة األصول غير النقدية يجب تـصنيفها ضـمن حقـوق                 -أ 

  .الملكية في تاريخ إعادة التصنيف
المبالغ المترجمة للبنود غير النقدية والناشئة عن إعادة تصنيف الشركة األجنبيـة كعمليـة                -ب  

يخية لتلك لبنود   أجنبية مكملة لعمليات الشركة األم معدة التقرير يجب أن تعامل كتكاليف تار           
 .في فترة التغير وكذلك الفترات الالحقة
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ال يتم االعتراف بفروقات الصرف المؤجلة كدخل أو كمصروف إلى أن يتم التخلص مـن                 -ج 
 .العملية

   التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية-3
  اآلثار الضريبية لفروق صرف العمالت •

من ترجمـة العمـالت األجنبيـة، وكـذلك     من الممكن أن يكون للمكاسب والخسائر الناشئة        
فروقات الصرف الناشئة من ترجمة نتائج األعمال والمركز المالي للشركة آثار ضريبية بحيـث              

" المحاسبة عـن ضـرائب الـدخل      ) "12(تتم المحاسبة عنها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم         
(International Accounting Standards, 2000: 536).  

  
  اإلفصاح -4

المعايير المحاسـبية    (ة اإلفصاح عن  شرك يجب على ال   21وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم      
  : )450: 1999الدولية، 

  .فترةعن الربح أو خسارة والمعترف بها كالصرف أسعار قيمة فروقات  . 1
تـسوية  وال،  كيةحقوق المل ضمن  كبند منفصل   التي تم تبويبها    الصرف  أسعار  صافي فروقات    . 2

  .صرف في بداية ونهاية الفترة ال أسعارفروقمبلغ التي تمت على 
قيمة فروقات أسعار الصرف خالل الفترة التي تم تسجيلها ألصل ضمن المعالجة البديلة وفقا               . 3

 ).21(للمعيار 

عندما تختلف العملة التي يتم بها عرض القوائم عن عملة التعامل التي بها مقر الشركة األم،                 . 4
 . اإلفصاح عن سبب التغيير في عملة التقارير الماليةيجب اإلفصاح عن ذلك، كما يجب

 :عندما يتم تغيير تصنيف عملية أجنبية، يجب على الشركة اإلفصاح عن . 5

  .طبيعة التغيير في التصنيف  -أ 
  .سبب التغيير  -ب  
  .أثر التغيير في التصنيف على حقوق الملكية  -ج 
ض األثر الناتج على صافي األرباح أو الخسائر عن كل فترة سـابقة تـم عـر        -د 

القوائم المالية لها كما لو أن التغيير في التصنيف قد حدث بدية أول فتـرة تـم                 
 .عرضها

 اإلفصاح عن الطريقة المختارة لترجمة الشهرة والتعديالت بموجب القيمة العادلة نتيجة تملك  . 6
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  .الشركة األم لشركة أجنبية
ية علـى البنـود النقديـة     اثر التغيرات الهامة في أسعار الصرف الالحقة لتاريخ القوائم المال          . 7

للمعامالت بالعملة األجنبية أو علي ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية، بحيث يؤثر عدم             
 . اإلفصاح على قرارات مستخدمي القوائم المالية

  .السياسة التي تتبعها المنشأة في إدارة مخاطر العمالت األجنبية . 8
  
  أحكام انتقالية -5

تحتاج إلى فترة زمنية لتطبيقهـا، فتحـدد   لمعايير   هناك بعض ا   أنبقالية   باألحكام االنت  ويقصد
 إلى حين تطبيق المعيار     ةاألحكام االنتقالية ما هو الواجب على الشركات القيام به خالل تلك الفتر           

األحكام االنتقالية بأنه عندما تقوم الـشركة بتطبيـق         ) 21(وقد حدد معيار المحاسبة الدولي رقم       
ل مرة يجب أن تقوم باإلفصاح عن الرصيد المتجمع في بداية الفترة لفروقات أسـعار        المعيار ألو 

، 2001جربوع، وحلـس ،     (الصرف المؤجلة والمدرجة ضمن حقوق الملكية في فترات سابقة          
23.(  
  
  تاريخ التطبيق -6

ألول وفقا لمتطلبات المعيار فقد تم تحديد تاريخ التطبيق على القوائم المالية اعتباراً مـن ا     
 International)م أو بعـد ذلـك التـاريخ    1995سـنة  ) ينـاير (من شهر كـانون الثـاني   

Accounting Standards, 2000:  537)  
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  المبحث الثاني
  الطرق الفنية المستخدمة في ترجمة القوائم المالية

  
  تمهيد

 الماليـة الخاصـة     من الناحية العملية توجد أربع طرق يتم استخدامها في ترجمـة القـوائم            
بالعمليات األجنبية للشركة، حيث يتم تمييز بنود قائمة المركز المالي التي سـيتم ترجمتهـا إمـا               
بسعر اإلقفال أو بالسعر التاريخي، وهذا التمييز يكون بين البنود النقدية والبنود غير النقديـة، أو                

دية تم تقييمهـا بالقيمـة العادلـة أو         بين البنود المتداولة وغير المتداولة، أو التي تتضمن بنود نق         
  ).Alexander & Archer, 2000:  19.03( التاريخية ةبالتكلف
  

الغرض األساسي من إجراء الترجمة هو تغيير وحدة القياس من العملة األجنبية التي             ويعتبر  
المبحـث  وسوف يتناول هذا     في القوائم المالية،     ة إلى العملة المستخدم   عمليات األجنبية  بها ال  تمت

الطرق المختلفة لترجمة العمالت األجنبية وكذلك طريقة الترجمـة المـستخدمة وفـق معيـار               
  ).21(المحاسبة الدولي رقم 

  
  طرق الترجمة للقوائم المالية 

  طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة: أوال
ل الترجمـة  تعتبر طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة من أكثر الطرق شيوعا فـي مجـا             

 الصادر  AICPAالصادر عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين       ) 43(بموجب المعيار رقم    
الخـاص باإلفـصاح عـن      ) 52(، الذي بقى سائدا حتى تاريخ صدور المعيار رقم          1961عام  

ـ              ة المعلومات المتعلقة بترجمة القوائم المالية والذي ترك المجال حراً الستخدام الطريقـة المالئم
 وبنـود  ةللترجمة، وعند استخدام هذه الطريقة يتم تقسيم بنود قائمة المركز المالي إلى بنود متداول 

  ):250-249: 1994مطر و زواتي، (غير متداولة، ثم القيام باإلجراءات التالية 
ترجمة بنود األصول والخصوم المتداولة باستخدام سعر اإلغالق في تـاريخ إعـداد قائمـة              . 1

ي، أما بنود األصول والخصوم غير المتداولة وحقوق الملكية فيتم استخدام سعر            المركز المال 
  ).التاريخي(الصرف الفوري 

 والمصروفات بقائمة الدخل يتم استخدام السعر المتوسط، مع مالحظة          تبالنسبة لبنود اإليرادا   . 2
يزانيـة، مثـل   أن يتم استخدام السعر الفوري بالنسبة للبنود التي لها ارتباط مباشر ببنـود الم   
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مصروف اإلهالك حيث تتم ترجمته باستخدام السعر السائد وقت شراء األصـل أي بـنفس               
  .سعر الصرف الذي تم احتساب قيمة األصل به

فيما يتعلق بمكاسب وخسائر الترجمة المحققة نتيجة تغير أسعار الـصرف فيجـب أن يـتم                 . 3
لها علـى نفـس الفتـرة، أمـا         االعتراف بها وإظهارها في قائمة الدخل بمعنى أن يتم تحمي         

 :أنه يجب التفرقة بين ) 253: 1997علي، (المكاسب والخسائر غير المحققة فقد أورد 

  .يجب عدم االعتراف بالمكاسب المحققة من الترجمة حتى تتحقق  -أ 
يتم تحميل الخسائر غير المحققة على دخل الفترة، تطبيقا لسياسة الحيطـة والحـذر فـي               -ب  

 . المحاسبة

  
  قة البنود النقدية وغير النقديةطري: ثانيا

يستند هذا األسلوب على أن األصول وااللتزامات والحقوق النقدية لها خـصائص متماثلـة،              
فتعتبر جميعا قصيرة وطويلة األجل ثابتة المقدار بالعملة األجنبية، لذا ينبغي تقويمهـا وتحويلهـا          

حنـان وكحالـة،    (ئم الماليـة    في تاريخ إعداد القوا   ) سعر اإلغالق (وفق سعر الصرف الجاري     
2001 :252 .(  
  

ووفقا لهذه الطريقة يتم تقسيم بنود قائمة المركز المالي إلى بنود نقدية وبنـود غيـر نقديـة،          
وتعتبر البنود النقدية بنود ثابتة في مقدار النقد بغض النظر عن التغيـرات الـسعرية الخاصـة                 

ل على النقديـة، وحـسابات المـدينين،        والعامة، وتظهر ضمن األصول وااللتزامات، فهي تشم      
، )وليست األسهم (وأوراق القبض، وحسابات الدائنين، وأوراق الدفع، واالستثمارات في السندات          

وجزء من المخزون السلعي مباع مقدماً بسعر محدد ولكنه لمُ يسلم بعـد، ومـصاريف إداريـة                 
  ).83 :2003، "ب"حنان (ومالية مستحقة، وعوائد األسهم قابلة للدفع 

  
 باستثناء ما تم    –  األخرى تأما البنود غير النقدية فهي تشمل كل عناصر األصول وااللتزاما         

     ). 431: 2002جربوع وحلس، ( بما فيها حقوق الملكية -تصنيفه كبنود نقدية
  

 البنود النقدية بأنهـا األصـول أو   (Welsch, Zlatkovich, 1989: 1314)كما تناول   
 المحددة بوحدات نقدية ثابتة، هذه الوحدات النقديـة ال  ندية والمدينون والدائنوااللتزامات مثل النق  

تتغير نتيجة التغير في األسعار، وأنه ال التضخم وال االنكماش يؤثران في عدد الوحدات النقديـة              
  التي سوف يتم استالمها أو التي سوف يتم دفعها بالرغم من أن قيمة هذه الوحدات النقدية قد 
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، أما البنود غير النقدية فهي تلك البنود الموجودة فـي           )في التضخم تنخفض قيمة النقود    (تغيرت  
القوائم المالية والتي ال يعبر عنها بعدد محدد وثابت من وحدات النقد، بمعنى أن كل البنود التـي                 

  .  لم يتم تصنيفها على أنها بنود نقدية يتم اعتبارها بنود غير نقدية
  

  ):153: 1982محمد، (وتتلخص هذه الطريقة فيما يلي 
 طويلة وقصيرة األجل وفق سعر اإلغالق وقت إعـداد القـوائم            ةتتم ترجمة البنود النقدي     -أ 

 .المالية
ترجمة المخزون والعناصر الملموسة األخرى مثل األصول المتداولة باسـتخدام الـسعر              -ب  

  .التاريخي
إليرادات المحصلة مقـدما باسـتخدام الـسعر        تتم ترجمة المصروفات المدفوعة مقدما وا       -ج 

  . التاريخي
تتم ترجمة البنود الموجودة في قائمة الدخل والمتمثلة في عناصر اإليرادات والمصروفات              -د 

: 1982محمـد،   (باستخدام السعر المتوسط السائد خالل العام، عدا المخزون واإلهـالك           
153.(  

وكذلك الخسائر غير المحققة بقائمـة الـدخل،         يتم االعتراف بالمكاسب والخسائر المحققة       -هـ  
 ). 257: 1997علي، ( بينماُ تعلق المكاسب غير المحققة بالميزانية العمومية إلى أن يتم تحققها

  
   الطريقة الزمنية: ثالثا

 الماليـة، فكـل   متعتمد هذه الطريقة على أسس القياس التي تم اتباعها عند إعداد القـوائ              
شـحاتة وبـدوي،    ( تحافظ علي القياس األساسي      ةية يجب ترجمته بطريق   حساب في القوائم المال   

2002 :75.(  
  

وتقوم هذه الطريقة على أساس اختيار سعر صرف مالئم لترجمة كل بند من بنود القوائم                 
المالية، مع المحافظة على طبيعة وأسس قياس هذا البند، فإذا كانت بنود قائمة المركـز المـالي                 

جنبية التابعة مقومة على أساس القيمة الجارية أو القيمة الحاليـة أو القيمـة               أو للشركة األ   عللفر
 سعر الصرف الذي يحافظ على التقييم في هذه الحالة يعتبر سـعر الـصرف               نالقابلة للتحقق، فإ  

  ).140-139: 2008مطير، (الجاري 
   

  -433: 2001جربوع وحلس، (وتتم ترجمة القوائم المالية وفقا لهذه الطريقة كما يلي 
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434:(  
يتم ترجمة األصول والخصوم التي تظهر في قائمة المركـز المـالي بـسعر اإلغـالق                  -أ 

  .في تاريخ إعداد الميزانية العمومية، مثل النقدية وأوراق القبض وأوراق الدفع) الجاري(
مثـل المخـزون    ) سـعر الـسوق   (األصول التي تقوم على أساس التكلفـة االسـتبدالية            -ب  

 األجل يتم ترجمتها على أساس سـعر اإلغـالق، أمـا إذا قومـت           واالستثمارات قصيرة 
  .بالتكلفة التاريخية فيتم ترجمتها بسعر الصرف الفوري وقت حدوث المعاملة

األصول الثابتة وحقوق الملكية تقوم على أساس سعر الصرف الفـوري وقـت حـدوث                 -ج 
  .المعاملة

توسط ماعدا البنود المتعلقة    يتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات على أساس السعر الم          -د 
بشكل مباشر مع بنود قائمة المركز المالي مثل مصروف اإلهالك فيتم ترجمتها باستخدام             

  .سعر الصرف الفوري وقت حدوث المعاملة
 . مكاسب وخسائر الترجمة يتم تحميلها واالعتراف بها خالل نفس الفترة التي حدثت بها-هـ 

  
  :ترجمة القوائم لمالية باستخدام الطريقة الزمنية ملخص ل) 3.4( ويوضح الجدول رقم 
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  )3.4(جدول رقم 

  ترجمة البنود وفقا للطريقة الزمنية
  العناصر أو البنود  سعر الصرف المستخدم

  )التاريخي(الفوري   )الجاري(اإلغالق 
   ü  نقدية

  استثمارات في أوراق مالية قصيرة األجل 
  بسعر السوق

  كلفةبسعر الت
ü    

ü 

    ü  المدينون وأوراق القبض
    ü  مخصص الديون المشكوك فيها

  مخزون البضاعة
  بسعر السوق
  بسعر التكلفة

ü    
ü 

  ü    مصروفات مدفوعة مقدما
  ü    أصول ثابتة

  ü    مصروف اإلهالك
 ü    أصول غير ملموسة
    ü  دائنون وأوراق دفع

    ü  االلتزامات طويلة األجل
    ü  التزامات أخرى

      قوق الملكيةح
 ü    رأس المال
  ü    احتياطيات

  ü    أرباح محتجزة
  )262-261 :1997علي، : المصدر(
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  طريقة السعر الجاري: رابعا
 في استخدام سعر صرف واحد في تاريخ إعداد القوائم المالية  وهو            تتلخص هذه الطريقة  

حتساب بنود الميزانية أو    ، وذلك لتالفي استخدام عدة أسعار صرف في ا        )الجاري(سعر اإلغالق   
شـحاتة والـدهراوي،   (بنود قائمة الدخل، ووفقا لهذه الطريقة تتم ترجمة القوائم المالية كالتـالي            

1999 :316-317:(  
  ).الجاري(تتم ترجمة كافة بنود األصول والخصوم باستخدام سعر اإلغالق  . 1
  ).التاريخي(تم ترجمة بنود حقوق الملكية باستخدام السعر الفوري  . 2
تتم ترجمة بنود قائمة الدخل على أساس السعر المتوسط للفترة بما فيها مصروف االهـالك                . 3

  .وتكلفة المبيعات
مكاسب وخسائر الترجمة ال يتم إدخالها ضمن حساب األرباح والخسائر، ويتم إظهارها فـي               . 4

حساب مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المـالي أي يـتم إظهارهـا كحـساب                 
  ).263: 1997علي، (رأسمالي 

  
طرق الترجمة األربعة بالنسبة ألسعار الصرف المـستخدمة ألهـم   )  جربوع وحلس(وقد لخص   

  :التالي) 3.5(مفردات قائمة المركز المالي وذلك حسب الجدول رقم 
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  )3.5(جدول رقم
  ملخص طرق الترجمة

  انـــــــــالبي
البنود المتداولة 
  وغير المتداولة

نود النقدية الب
  وغير النقدية

  ة الزمنيةقالطري
 السعر ةطريق

  الجاري
  السعر الجاري  السعر الجاري   السعر الجاري  السعر الجاري  نقد

  السعر الجاري  السعر الجاري  السعر الجاري  السعر الجاري  مدينون
  بضاعة

  سعر السوق
  

  السعر الجاري
  

  السعر التاريخي
  

  السعر الجاري
  

  السعر الجاري
  السعر الجاري  السعر التاريخي  السعر التاريخي  السعر الجاري  ر التكلفةسع

          استثمارات قصيرة األجل
  السعر الجاري  السعر الجاري  السعر التاريخي  السعر الجاري  سعر السوق
  السعر الجاري  السعر التاريخي  السعر التاريخي  السعر الجاري  سعر التكلفة

          استثمارات طويلة األجل
  السعر الجاري  السعر الجاري  السعر التاريخي  السعر التاريخي  عر السوقس

  السعر الجاري  السعر التاريخي  السعر التاريخي  السعر التاريخي  سعر التكلفة
          موجودات ثابتة أخرى

  السعر الجاري  السعر الجاري  السعر التاريخي  السعر التاريخي  سعر السوق                 
  السعر الجاري  السعر التاريخي  السعر التاريخي  السعر التاريخي  سعر التكلفة                 

  السعر الجاري  السعر الجاري   السعر الجاري  السعر الجاري  مطلوبات متداولة
  السعر الجاري  السعر الجاري   السعر الجاري  السعر التاريخي  مطلوبات غير متداولة

  السعر الجاري  السعر التاريخي   السعر التاريخي  يخيالسعر التار  حساب رأس المال األسمى
  )264 :2001جربوع وحلس، : المصدر(
  

  )21(معيار المحاسبة الدولي رقم ل طبقا ةطريقة الترجمة المستخدم
معايير المحاسبة  (ذلك كما يلي    ) 11(في الفقرة   ) 21( المحاسبة الدولي رقم     ناول معيار ت
  ):529: 2001الدولية، 

  :عموميةنية ا ميز كلخاريت يف
  .اإلقفال م سعراستخدااألجنبية ببالعملة يجب التقرير عن البنود النقدية   -أ 
 المحتفظ بها بالتكلفة التاريخية والمحددة بعملة أجنبيـة         يةقدلن ا البنود غير يجب التقرير عن      -ب  

  .باستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة
القيمة العادلة والمحـددة بعملـة أجنبيـة        يجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها ب          -ج 

 . باستخدام أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيمة
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فإن طريقة البنود النقدية وغير النقدية هي الطريقة الواجـب اسـتخدامها عنـد               يتاللوبا  
  .21 الدولي رقم ةإعداد القوائم المالية تطبيقا لمعيار المحاسب

  
  النقدية وغير النقديةة البنود قمزايا تطبيق طري

يرى مؤيدو هذا األسلوب بأنه ال يتخلى عن مبدأ التكلفة التاريخية وأن القـوائم الماليـة                  
 والمتمثلة في الشركة األم والفروع األجنبية والشركات التابعة يتم توحيدها في صورة             ةللمجموع

  ).252، 2001: حنان وكحالة(متسقة مع المبادئ 
    
  :هذه المزايا في النقاط التالية) 154: 1982محمد، (ووضح   

  .تلقى هذه الطريقة قبوال عاما نتيجة للمنطق التي تعتمد عليه . 1
 النقدية طويلة األجل باستخدام األسعار الجارية للتبادل إلى الحصول          تتؤدى ترجمة االلتزاما   . 2

  .على قيمة واقعية لهذه االلتزامات مما يفيد في التخطيط واتخاذ القرارات المالية
  

  عيوب طريقة البنود النقدية وغير النقدية
 لطريقة البنود النقديـة وغيـر   21 ولكن بالرغم من اختيار معيار المحاسبة الدولي رقم         

قـد أوردا   في كتابهما المحاسبة الدوليـة ) جربوع وحلس (النقدية عند إعداد القوائم المالية إال أن        
يقة على تصنيف عناصر الميزانية إلى بنـود        عيوب استخدام هذه الطريقة، حيث تعتمد هذه الطر       

نقدية وبنود غير نقدية في تحديد سعر الصرف المالئم على الرغم من أن عملية ترجمة القـوائم                 
المالية تمثل عملية قياس وليس عملية تصنيف، وفيما يلي عيوب الطريقـة فـي النقـاط التاليـة          

  ):433-432: 2002جربوع وحلس، (
ثابتة والمخزون على اعتبار انها أصول غير نقديـة باسـتخدام سـعر        يتم ترجمة األصول ال    . 1

الصرف التاريخي، في حين أن األصول الثابتة يتم تقويمها علـى أسـاس التكلفـة، بينمـا                 
  .المخزون فيتم تقويمه على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل

  .تتجاهل هذه الطريقة أثر تغير أسعار الصرف على البنود النقدية . 2
 قـصيرة  ت المخزون واألصول الثابتة باستخدام السعر التاريخي بينما تتم ترجمة االلتزاما     يتم . 3

األجل بسعار الصرف الجاري، وبالتالي تصبح النسب والمؤشرات المالية ذات داللة مختلفـة    
  .بعد الترجمة عنها قبل الترجمة

  طويلة األجل عند انخفاض سعر الصرف تحقق الشركة أرباح نتيجة لترجمة االلتزامات  . 4
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واألصول الثابتة بسعر الصرف الجاري المنخفض واألصول الثابتة بسعر الـصرف التـاريخي             
المرتفع والعكس عندما يرتفع سعر الصرف، وهذا يخالف اآلثار االقتصادية المتوقعة عند تغييـر       

  .سعر الصرف
الجـاري مـع   مقارنة المبيعات التي يتم قياسها باألسعار الجارية وترجمتها بسعر الـصرف           . 5

تكلفة البضاعة المباعة التي يتم تقويمها بالتكلفـة التاريخيـة وترجمتهـا بـسعر الـصرف                
 .التاريخي، وهذا يؤدي إلى تشويه الربح

  
  ن تقلبات أسعار الصرفعالمكاسب والخسائر الناتجة 

ال تخلو أي شركة سواء كانت كبيرة أو صغيرة من القيام بمعامالت بعملة أجنبية، حيـث       
ذه الشركات يكون لها تعامالت بعملة أجنبية من خالل البيع بعملة والتحصيل بعملة أخري،              إن ه 

وكذلك الحال من قيامها بعملية الشراء سواء كان محلي أو استيراد من الخـارج، كـذلك تقـوم                  
الغالبية العظمى من الشركات باالقتراض من البنك وفي بعض الحاالت إقراض الغير، كمـا قـد       

ات الكبيرة فروع في الخارج بحيث تمارس هذه الفـروع نـشاطها بعملـة الدولـة                يكون للشرك 
الموجود فيها الفرع، وعند قيام الشركة األم بإعداد القوائم المالية المجمعة البـد لهـا أن تقـوم                  
بترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية إلى عملة الشركة األم التيُ تعد بها تقاريرها المالية وهى               

 بعملة تختلف عن عملة الفروع، ونتيجة قيام الشركات بكل أو جزء من هذه األنشطة التي تم                 تتم
ذكرها ينشأ فروقات نتيجة زيادة أو انخفاض أسعار الصرف، وهذه الفروقـات إمـا أن تكـون                 

  .  مكاسب أو خسائر ينبغي إظهارها في القوائم المالية
  

عن ار الصرف أحد متطلبات االفصاح      ويعتبر اإلفصاح عن مكاسب وخسائر تقلبات أسع        
فقد نـص   " عرض البيانات المالية  ) "1(وتطبيقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم      السياسات المحاسبية   
عمليـات أو معـامالت     كل شركة لها      من هذا المعيار بأنه يجب على      100جزء من المادة رقم     

 وخـسائر  مكاسـب ية لالعتـراف ب فإنه يتوقع اإلفصاح عن السياسات المحاسـب   بالعملة األجنبية   
  .الصرف األجنبي

   
المكاسب والخسائر الناتجة مـن تقلبـات أسـعار         ) 212: 1994مطر وزواتي   (وقد لخص   

  :الصرف في الشكل التالي
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  )3.1( شكل رقم
  الصرف                  مكاسب وخسائر تقلبات أسعار 

  

  
  
  )212 :1994مطر وزواتي، : المصدر (

  

  
يالحظ أن كال من المعامالت التي تتم بعملـة أجنبيـة وترجمـة             ) 3.1(شكل رقم   من ال 

 نتيجة التقلبات التي تحدث علـى       رالقوائم المالية للفروع األجنبية ينتج عنها إما مكاسب أو خسائ         
  ).3.1(يام الشركة بجزء أو بكل العمليات الموضحة بالشكل رقم أسعار الصرف نتيجة ق

كما تم توضيح المكاسب والخسائر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف في النقاط التاليـة              
  ):212: 1994مطر وزواتي، (

  
  مكاسب أو خسائر المعامالت التي تتم بعملة أجنبية: أوالً

قيمتها بالعملة األجنبية أو تـصدير بـضاعة        عمليات استيراد بضاعة من مورد أجنبي تسدد         . 1
  للخارج ليتم تحصيل قيمتها بالعملة األجنبية

  حيث يتم الحصول على القرض أو تسديده بالعمالت األجنبية: اإلقراض أو االقتراض . 2
  )اآلجلة(عقود الصرف المستقبلية  . 3
  

  مكاسب أو خسائر ترجمة القوائم المالية للفروع األجنبية: ثانياً
  . قيم بنود القوائم المعدة بالعملة األجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحليةويلويتم تح  

  
   والخسائرالمكاسبمفهوم 

 األثر الناتج عن تقلبات أسـعار الـصرف       حسب معيار المحاسبة الدولي فإنه يتم معالجة      
المفهوم الـذي   "المكاسب بأنها   ) 135-132،  2002الناغي،  (كمكاسب أو كخسائر، فقد عرف      

  يشير إلى الزيادة في دخل الشركة عن طريق ممارسة األنشطة التشغيلية أو العادية، أما الخسائر 

  
 عار الصرفمكاسب أو خسائر تقلبات أس

  
 ترجمة القوائم المالیة للفروع األجنبیة

  
  المعامالت التي تتم بعملة أجنبیة
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  ".فهي تمثل التضحية بدون عائد والخسائر هي عكس المكاسب
  

أن البند غير العادي يخضع لمعيارين حاكمين ويجب        ) 257: 2003،  "أ"حنان  (ووضح  
 عدم تكرار الحدوث، وإذا توافر في البنـد معيـار           معيار غير المعتاد ومعيار   : توافرهما في معا  

واحد فقط فيكون بنداً غير معتاد أو بنداً غير متكرر، وإن البنود غير المعتـادة أو البنـود غيـر      
المتكررة يجب إظهارها بصورة منفصلة في جزء من النشاط غير التشغيلي قبـل البنـود غيـر               

ة ذلك مكاسب وخسائر تغيـر أسـعار العمـالت          العادية وقبل العمليات غير المستمرة ومن أمثل      
  .األجنبية

  
المكاسب والخسائر بأنها تنجم عن المعامالت العرضـية        ) 542: 2007لطفي،  (وتناول  

  .والتصادفية للشركة مع غيرها، أو تنتج من األحداث والظروف األخرى المؤثرة عليها
  

نهـا تمثـل أحـداثا    عرفا المكاسب والخسائر بأ) 136: 1985ضيف وشحاتة، (كما أن  
مالئمة أو غير مالئمة للشركة، ال تتصل اتصاال مباشرا بنواحي نشاطه العادية التـي تـستهدف                

  .الحصول على اإليراد
  

 فقد عرف مصطلح المكاسب على      1985أما مجلس معايير المحاسبة األمريكي في عام        
لعرضية أو الفرعية أو عن     الناتجة عن العمليات ا   ) صافى األصول (انه الزيادة في حقوق الملكية      

عمليات أخرى أو أحداث وظروف تؤثر على الوحدة المحاسبية خالف تلـك التـي تتمثـل فـي      
إيرادات أو زيادة في استثمارات أصحاب رأس المال، وفيما يتعلق بمصطلح الخسائر فقد عرفها               

ة أو الفرعيـة   الناتج عن العمليات العرضي   ) صافى األصول (أيضا بأنها النقص في حقوق الملكية       
أو عن عمليات أخرى أو أحداث وظروف تؤثر على الوحدة المحاسبية خالف تلك التـي تتمثـل           

  ). FASB, 1985, 31(في مصروفات أو توزيعات ألصحاب رأس المال 
  

أن ما يمثل مكاسب أو خسائر بالمقارنة مع        ) 249-248: 1990الشيرازي،  (وقد ذكر   
 ف من وحدة ألخرى مع اختالف طبيعة النشاط واخـتال         اإليرادات أو المصروفات سوف يختلف    

الظروف المحيطة، فمثال تعتبر االستثمارات في أوراق مالية أحد أوجه النشاط الرئيسي بالنـسبة              
للبنوك وبالتالي يعتبر نتائج هذه االستثمارات إيرادا أو مصروفا في حين أن األمـر غيـر ذلـك         

  . ذ يمكن اعتبارها من عناصر المكاسب والخسائربالنسبة للمشروعات التجارية والصناعية إ
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وهذا التوضيح الذي ذكره الشيرازي يتفق مع السبب الذي دعا بلجنة معـايير المحاسـبة     
 على معالجة آثار تغيرات فروقات الصرف علـى         21الدولية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم       

الذي تقوم به الشركات وإنما نـتج عـن      أنها مكاسب أو خسائر، إذ ال تعتبر من النشاط الرئيسي           
  .  وجود حالة معينة يستلزم معها إجراء محاسبي معين
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  لفصل الرابعا
  الدراسة الميدانية

  
 منهجية الدراسة وصدق وثبات االستبانه: المبحث األول

  
 تحليل النتائج واختبار الفرضيات: المبحث الثاني

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 81 

  بحث األولالم
  منهجية الدراسة وصدق وثبات االستبانه

  
  تمهيد

 وصفاً لمنهج الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا، وكـذلك أداة    المبحثيتناول هذا  
 وصفا لإلجراءات   المبحثالدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا          

تـم  راسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجات اإلحـصائية التـي         في تقنين أدوات الد    ام بها يقتم ال التي  
  .د عليها في تحليل الدراسةاعتماال

  
   الدراسة يةمنهج

والذي يعرف بأنـه    لمنهج الوصفي التحليلي    ا  استخدام فقد تم جل تحقيق أهداف الدراسة     أمن  
ا هـي   حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كم       أطريقة في البحث تتناول     

وتهدف هذه  ،   ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها       ،دون تدخل الباحث في مجرياتها    
الدراسة إلى التعرف على مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلـسطين لـألوراق الماليـة                

، وسـوف   "آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية      ) "21(بمعيار المحاسبة الدولي رقم     
  :تمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البياناتتع
  

 البيانات الثانوية: أوالًً
 الكتـب والـدوريات والمنـشورات       االطالع على  من خالل استخدام البيانات الثانوية فقد تم      

وكذلك األبحاث والدراسات السابقة، كما تم تصفح العديـد مـن           المتعلقة  ة  صصمتخالوالمقاالت  
  فقد تم  من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة      و ى شبكة االنترنت،  المواقع االلكترونية عل  

التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عـن               
  .آخر المستجدات التي حدثت في مجال الدراسة

  
  البيانات األولية: ثانياً

 موضوع البحث فقد صممت استبانه خصيـصاً        حيث إن المصادر الثانوية غير كافية لتحليل      
  وذلك في عدة محاور ) 21(لهذه الدراسة، وذلك باالعتماد على نص معيار المحاسبة الدولي رقم 
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 لدراسة بعض مفردات البحث وحصر وتجميـع        تتبانااالستوزيع  تم  ومن محاور االستبانه،    
  SPSS باسـتخدام برنـامج   ومن ثم تفريغها وتحليلهـا ، المعلومات الالزمة في موضوع البحث

اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسـبة بهـدف الوصـول لـدالالت ذات قيمـة               
  .ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة

  
  مجتمع الدراسة والعينة

يشمل مجتمع الدراسة الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلـك لطبيعـة              
اإلدراج التـي تـم   اسـتيفائها لـشروط   ة التي تقوم بها، وكذلك وتعدد األنشطالشركات المدرجة  

إقرارها لتتوافق مع قانون هيئة سوق رأس المال وفق المستوى الذي تم ادراج الشركة به سـواء        
لما بـأن   المستوى األول أو المستوى الثاني حيث إن لكل مستوى شروط خاصة لإلدراج فيه، ع             

 5موزعـة علـى     ) م31/10/2008ك حتى تـاريخ     وذل( شركة   37عدد الشركات المدرجة هو     
   ).قطاع البنوك و قطاع التأمين وقطاع االستثمار والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات(قطاعات 

  
وذلـك للطبيعـة     شركة   31 بنوك لتصبح العينة     6قطاع البنوك وعددها    الباحث   ىاستثنوقد  

ستخدم أسلوب المـسح    فقد تم ا  ع  ، ونظرا لصغر حجم المجتم    الخاصة التي يتمتع بها قطاع البنوك     
  . وذلك بتوزيعها على المحاسبين لهذه الشركاتالشامل في هذه الدراسة

  
ومن أجل تدعيم هذه الدراسة فقد تم توزيع االستبانه على مكاتب التدقيق التي تقوم بمراجعـة    

لـى   مكتب يقومون بالتدقيق ع    11الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وعددها         
 شركة، مع تغيير جزئي في البيانات الشخصية للمدققين الخارجيين، حيث تم تغيير المـسمى               31

الوظيفي ليتالءم مع فئة المدققين الخارجيين، وإضافة سؤال يتعلق بالشهادات المهنيـة للمـدققين              
 تـم  حيـث الخارجيين، وفيما عدا ذلك فقد بقيت أسئلة االستبانه والمتعلقة بالجزء الثاني كما هي،       

 للمدققين الخارجيين بواقع    33 للشركات بواقع استبانه واحدة لكل شركة و       31( استبانه   64توزيع  
وبعـد تفحـص    منها   استبانه   44 تم استرجاع    ،على عينة الدراسة  )  استبانات لكل مكتب تدقيق    3

 تسـتبانا وبذلك يكون عـدد اال    ،   تم استبعاد استبانه واحدة لعدم جدية االستجابة عليها        تاالستبانا
 اسـتبانه مـن المـدققين       20 استبانه من الـشركات و       23 ( استبانه فقط  43الخاضعة للدراسة   

مـن مكاتـب التـدقيق،      % 60.6من الشركات، ونسبة    % 74.0أي بنسبة استرجاع    ) الخارجيين
  :والجداول التالية تبين خصائص عينة الدراسة كالتالي
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  خصائص عينة الدراسة

   البيانات الشخصية
تم وضع نفس البيانات الشخصية لإلجابة على استبانه الدراسة لكـل مـن مـوظفي               د  لق  

الشركات والمدققين الخارجيين مع تغيير المسمى الوظيفي لكل منهما الختالفـه فيمـا بينهمـا،               
وإضافة سؤال يتعلق بالشهادات المهنية للمدققين الخارجيين دون موظفي الشركات، وبناء علـى             

  :ات المستجيبين كالتاليذلك فقد جاءت إجاب
   
   في الشركات المدرجة في سوق فلسطين المالي  معدي القوائم المالية: أوال

  
  المؤهل العلمي

 يمن عينة الدراسة الخاصة بالشركات مؤهلهم العلم      % 82.6أن  ) 4.1(يبين جدول رقم    
عينة هم ممـن    ال، ويالحظ هنا أن جميع أفراد       "ماجستير"مؤهلهم العلمي   % 17.4و  " لوريوسبكا"

 وتعزيز قـدرتهم علـى      يحملون مؤهالت دراسية عليا مما يساعدهم في فهم محتويات االستبانه         
  .إجابة أسئلتها

  )4.1(جدول رقم 
   حسب متغير المؤهل العلميلمعدي القوائم الماليةتوزيع عينة الدراسة 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  0.0  0  دبلوم
  82.6  19  بكالوريوس

  17.4  4  ماجستير   

 0.0  0  دكتوراه

  100.0  23  المجموع

  
  التخصص العلمي

 من عينة الدراسة الخاصـة بالـشركات تخصـصهم          91.35أن  ) 4.2(يبين جدول رقم    
، ويعتبر ذلك مؤشر بأن معظـم أفـراد         "إدارة أعمال "تخصصهم  % 8.7 أن، و " محاسبة"العلمي  

  ما يعزز من فهمهم مالية غالبيتهم العظمى من المحاسبين، العينة الذين يقومون بإعداد القوائم ال
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  .لموضوع الدراسة وبما يتناسب مع طبيعة أعمالهم وهذا يعطي فرصة أكبر لدقة النتائج
  )4.2(جدول رقم 

   حسب متغير التخصص العلميلمعدي القوائم الماليةتوزيع عينة الدراسة 
  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي

  91.3  21      محاسبة 

  8.7  2    إدارة أعمال

 0.0  0  علوم مالية ومصرفية

  0.0  0  أخرى

  100.0  23  المجموع

  
  

  عدد سنوات الخبرة
من عينة الدراسة الخاصة بالشركات بلغ عدد سنوات % 4.3أن ) 4.3(يبين جدول رقم 

 5يهم من من العينة تراوحت سنوات الخبرة لد% 21.7 أن، و سنوات5قل من أالخبرة لديهم 
من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة % 30.4 كما أن سنوات، 10قل من أسنوات إلى 

 سنوات  عددمن عينة الدراسة بلغ% 43.5 أن سنة، و15قل من أ سنوات إلى 10لديهم من 
، ومن خالل الجدول نالحظ ارتفاع نسبة عينة الدراسة ممن لديهم  سنة15الخبرة لديهم أكثر من 

 سنة، وهذا يدل على ارتفاع العدد من ذوي الخبرة والدراية بالعمل، 15رة تزيد عن سنوات خب
   . لدى المجيب في فهم محتوى االستبانة والقدرة على إجابتهاةمما يعتبر وجود خبر

  
  )4.3(جدول رقم 

   حسب متغير عدد سنوات الخبرةعدي القوائم الماليةتوزيع عينة الدراسة لم
  النسبة المئوية  تكرارال  عدد سنوات الخبرة

  4.3  1   سنوات5أقل من 

  21.7  5   سنوات10وأقل من   سنوات5

  30.4  7   سنة15 سنوات وأقل من 10

  43.5  10   سنة15أكثر من 

  100.0  23  المجموع
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  لوظيفة الحاليةا
من عينة الدراسة الخاصة بالشركات الوظيفة الحالية % 13.0أن ) 4.4(يبين جدول رقم 

% 43.5أن و"  رئيس قسم المحاسبة"من العينة الوظيفة الحالية لهم % 34.8أن ، و" بمحاس"لهم 
من عينة الدراسة الوظيفة % 8.7كما أن ، " مدير مالي"من عينة الدراسة الوظيفة الحالية لهم 

، ويالحظ هنا ارتفاع االستبانات المستردة ممن هم يشغلون وظيفة مدير "مدقق داخلي"الحالية لهم 
ممن % 43.5 كما يمكن ربط هذه النتيجة مع الجدول السابق وبالتالي يمكن القول أن مالي،

يشغلون وظيفة مدير مالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية لديهم سنوات 
  . سنة15خبرة أكثر من 

  
  )4.4(جدول رقم 

  الية حسب متغير الوظيفة الحلمعدي القوائم الماليةتوزيع عينة الدراسة 
  النسبة المئوية  التكرار  الوظيفة الحالية

  13.0  3  محاسب

  34.8  8  رئيس قسم المحاسبة

  43.5  10  مدير مالي

  8.7  2  مدقق داخلي

 0.0  0  أخرى

  100.0  23  المجموع

  
  

  العمر
من عينة الدراسة الخاصة بالشركات تراوحت % 34.8أن ) 4.5(يبين جدول رقم 

قل أ سنة إلى 35ن ي بهي نفس النسبة لمن أعمارهم سنة، و35ن قل مأ سنة إلى 25أعمارهم من 
،  سنة فأكثر45من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم % 30.4 أن سنة، و45من 

  .ياًوذلك ألن إعداد القوائم المالية يتطلب خبرة عملية وتدرجاً وظيف
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  )4.5(جدول رقم 
   حسب متغير العمريةلمعدي القوائم المالتوزيع عينة الدراسة 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  0.0  0   سنة25أقل من 

  34.8  8     سنة35وأقل من   سنة25

  34.8  8   سنة  45 سنة وأقل من 35

  30.4  7   سنة فأكبر45

  100.0  23  المجموع

  
  

تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة تدريبية دورات في  شاركتهل 
  ؟)21(دولي رقم ال

دورات من عينة الدراسة الخاصة بالشركات تلقـوا        % 39.1 أن) 4.6(يبين جدول رقم    
% 60.9أن   في حين    ،)21(تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم          

سـبة  من عينة الدراسة لم يتلقوا أي دورات تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحا             
، وهذا يدل على أن الغالبية من عينة الدراسة لم يتلقوا دورات تتعلق بمعـايير               )21(الدولي رقم   

  .المحاسبة الدولية
  

  )4.6(جدول رقم 
  )21(الدورات المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم 

  الدورات المتعلقة بمعايير المحاسبة
  النسبة المئوية  التكرار  ار المحاسبةالدولية وخاصة معي

  39.1  9  نعم

  60.9  14  ال

  100.0  23  المجموع
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  الخارجيينالمدققين : ثانياً
  المؤهل العلمي

من عينة الدراسة الخاصة بالمدققين الخارجيين % 55.0أن ) 4.7(يبين جدول رقم 
، ونجد هنا زيادة في عدد "ماجستير"مؤهلهم العلمي % 45.0أن ، و"بكالوريوس"مؤهلهم العلمي 

المدققين الخارجيين الحاصلين على شهادة الماجستير وهذا يدل على زيادة االهتمام من هذه الفئة 
  .  وقدرتھم على اإلجابة على االستبانھ بشكل جید للحصول على مؤهالت عليا

  

  )4.7(جدول رقم 
  لميتوزيع عينة الدراسة للمدققين الخارجيين حسب متغير المؤهل الع

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  55.0  11  بكالوريوس

  45.0  9  ماجستير   

 0.0  0  دكتوراه

  100.0  20  المجموع

  
  

  عدد سنوات الخبرة
من عينة الدراسة الخاصة بالمدققين الخارجيين % 20.0 أن) 4.8( يبين جدول رقم 
من عينة الدراسة الخاصة بالمدققين % 20.0 أن سنوات، و5قل من أبلغت سنوات الخبرة لديهم 

 أن ما نسبته سنوات، و10قل من أ سنوات إلى 5الخارجيين تراوحت سنوات الخبرة لديهم من 
 10من عينة الدراسة الخاصة بالمدققين الخارجيين تراوحت سنوات الخبرة لديهم من % 35.0

مدققين الخارجيين بلغت من عينة الدراسة الخاصة بال% 25.0أن  سنة، و15قل من أسنوات إلى 
وهذا يعني أن المدققين الخارجيين لديهم الخبرة الكافية ،  سنة15سنوات الخبرة لديهم أكثر من 

  .في مجال التدقيق وبالتالي تقييم متطلبات المعيار موضوع الدراسة
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  )4.8(جدول رقم 
  ةتوزيع عينة الدراسة للمدققين الخارجيين حسب متغير عدد سنوات الخبر

  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة

  20.0  4   سنوات5أقل من 

  20.0  4   سنوات10وأقل من   سنوات5

  35.0  7   سنة15 سنوات وأقل من 10

  25.0  5   سنة15أكثر من 

  100.0  20  المجموع

  
  

  الوظيفة الحالية
ارجيين من عينة الدراسة الخاصة بالمدققين الخ% 20.0 أن) 4.9(يبين جدول رقم 

" مدقق رئيسي"من عينة الدراسة وظيفتهم الحالية % 25.0أن ، و" مساعد مدقق"وظيفتهم الحالية 
من عينة الدراسة % 10.0، و"دير تدقيقم"ة الدراسة الوظيفة الحالية لهم من عين% 45.0و

  .ك مكتب التدقيقيالوظيفة الحالية لهم صاحب أو شر
  

  )4.9(جدول رقم 
  لمدققين الخارجيين حسب متغير الوظيفة الحاليةتوزيع عينة الدراسة ل

  النسبة المئوية  التكرار  الوظيفة الحالية

  20.0  4  مساعد مدقق

  35.0  7  مدقق رئيسي

  45.0  9  مدير تدقيق

  0  0  صاحب أو شريك مكتب تدقيق

 0.0  0  أخرى

  100.0  20  المجموع
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  العمر
ة الخاصة بالمدققين الخارجيين من عينة الدراس% 40.0أن ) 4.10(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة تراوحت % 35.0 أن سنة، و35قل من أ سنة إلى 25تراوحت أعمارهم بين 
من عينة الدراسة بلغت % 25.0 أن سنة، و45قل من أ سنة إلى 35سنوات الخبرة لديهم من 

  .لفئة من العمر ما يعني توفر الخبرة الكافية لدى هذه ا، سنة فأكثر45سنوات الخبرة لديهم 
  

  )4.10(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة للمدققين الخارجيين حسب متغير العمر

  النسبة المئوية  التكرار  العمر
  0.0  0   سنة25أقل من 

  40.0  8     سنة35وأقل من   سنة25

  35.0  7   سنة  45 سنة وأقل من 35

  25.0  5   سنة فأكبر45

  100.0  20  المجموع

  
  يةلشهادات المهنا

من عينة الدراسة الخاصة بالمدققين الخارجيين ممن % 5.0أن ) 4.11(يبين جدول رقم 
من عينة الدراسة الخاصة % 10.0 أن، و"ACPA"يمتلكون شهادات مهنية نوع الشهادة 

من عينة % 85.0أن و" CPA"بالمدققين الخارجيين ممن يمتلكون شهادات مهنية نوع الشهادة 
  .يمتلكون شهادات مهنيةال ين الخارجيين ممن الدراسة الخاصة بالمدقق

  
  )4.11(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة للمدققين الخارجيين حسب متغير الشهادات المهنية
  النسبة المئوية  التكرار  الشهادات المهنية

ACPA  1  5.0  
CPA  2  10.0  

Chartered Accountant  0  0  
 85.0  17  )هم شهادات مهنيةديليس ل(  أخرى

  100.0  20  لمجموعا
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  أداة الدراسة 
  : على النحو التاليوقد تم إعداد االستبانه

لى إإعداد استبانه أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات وذلك باالستناد              -1
  ).21(متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .لبياناتمتها لجمع اءجل اختبار مدى مالأ على المشرف من هعرض االستبان -2

 . بشكل أولي حسب ما يراه المشرفتعديل االستبانه -3

 على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقـديم النـصح            تم عرض االستبانه   -4
 .هواإلرشاد وقد قام الباحث بتعديل ما يلزم وحذف ما ال يلزم من االستبان

 . حسب ما هو مناسب حيث تم التعديلهإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبان -5

 على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة، ولقد تم تقـسيم             هتوزيع االستبان  -6
 :االستبانه إلى جزأين كما يلي

  

  البيانات المتعلقة بعينة الدراسة وبيانات الشركات:الجزء األول

 :  وقد اشتمل على خمسة محاور كما يلي:الجزء الثاني

يناقش القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار : المحور األول 
 . فقرة16 ويبلغ عدد فقراته )21(المحاسبة الدولي رقم 

يناقش القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار : المجال الثاني 
 .رة فق21ويبلغ عدد فقراته )21(المحاسبة الدولي رقم 

 )21(يناقش االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم : المجال الثالث 
 . فقرات9ويبلغ عدد فقراته 

للشركات المدرجة ) 21(يناقش مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم : المجال الرابع 
 . فقرات5في سوق فلسطين لألوراق المالية ويبلغ عدد فقراته 

 للشركات المدرجة) 21(عوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ميناقش : المجال الخامس 
 . فقرات5 ويبلغ عدد فقراته في سوق فلسطين لألوراق المالية

  
  مقياس ليكرت الخماسي لإلجابة على الفقرات، حسب ماهو موضح في  تم اعتماد وقد 



 91 

  ):4.12(الجدول رقم 
  )4.12(جدول رقم 

  كارت الخماسيمقياس لي
  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  
 انهصدق وثبات االستب

  :تم تقنين فقرات االستبانه وذلك بالتأكد من صدقها وثباتها كالتالي
  

  انهصدق فقرات االستب: أوالً

  :تم التأكد من صدق فقرات االستبانه بطريقتين

 المحتوىصدق  . 1
أعضاء من أعضاء  ) 7(رض االستبانه على مجموعة من المحكمين تألفت من         حيث تم ع  

الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية وجامعة األزهـر وكـذلك مـن وزارة               
التربية والتعليم العالي متخصصين في المحاسبة واإلحصاء، وقـد اسـتجاب الباحـث آلراء          

زم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد أن تسجيلها          السادة المحكمين وقام بإجراء ما يل     
في نموذج تم إعداده خصيصاً لهذا الغرض، وبذلك خرجت االستبانه فـي صـورتها شـبه                

  .النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية
  

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانه .2
 مفـردة،  20نة الدراسة البالغة تم قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عي      

وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له وقـد كانـت                
  : النتائج كالتالي

  
القياس واالعتراف عن المعـامالت     (: المحور األول قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات      : أوالً

  )21ة الدولي رقم التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار المحاسب
  األول المحـور معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات          ) 4.13(يبين جدول رقم    

حيث إن  ) 0.05(ومعدل فقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             
 r قيمة   من أكبر المحسوبة لكل فقرة     r، وكذلك قيمة    0.05قيمة مستوى الداللة لكل مجال أقل من        
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 وبذلك تعتبر فقـرات     ،0.444 يوالتي تساو  18  ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة     
  .المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه
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  )4.13(جدول رقم 
م بعمالت القياس واالعتراف عن المعامالت التي تت(معامل االرتباط بين فقرات المحور األول 

  ومعدل فقراته) 21(أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  البيـــــــــــــــــان  م
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 بعملة أجنبية بأنها تلك المعـامالت المحـددة أو          تتقوم الشركة باعتبار المعامال     1
 0.008 0.576  .المعامالت التي تتطلب التسوية بعملة أجنبية

 0.000 0.714  .تمثل المعامالت األجنبية للشركة بيع السلع والخدمات المحددة بعملة أجنبية  2
تنتج المعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بإقراض أو اقتراض األموال عندما             3

 0.018 0.524  .يتم استالمها أو دفعها بعملة أجنبية

طرفاً في عقد تبادل بالعملة األجنبية    تمثل المعامالت األجنبية للشركة عندما تكون         4
 0.024 0.503  . ولم يتم إنجازه بعد

تنتج المعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بامتالك أو التخلص مـن أصـول               5
 0.032 0.480  .محددة بعملة أجنبية

تنتج المعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بسداد التزامـات محـددة بعملـة               6
 0.008 0.578  .أجنبية

يتم تحديد مبلغ المعامالت األجنبية عن طريق حاصل ضـرب قيمـة المعاملـة                7
 0.003 0.627  .األجنبية بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة

في حال تعذر تحديد سعر الصرف بتاريخ المعاملة يتم اللجوء إلى استخدام معدل               8
ي تتم خالل تلـك الفتـرة       صرف تقريبي أسبوعي أو شهري لكافة المعامالت الت       

  . المحددة
0.577 0.008 

في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود النقديـة بالعملـة األجنبيـة                 9
 0.003 0.634  .باستخدام سعر اإلقفال

في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود غير النقدية بالعملة األجنبيـة        10
تكلفة التاريخية والتي كانت محددة باستخدام سـعر الـصرف الـسائد       باستخدام ال 

  .بتاريخ المعاملة
0.556 0.011 

في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود غيـر النقديـة والتـي تـم                   11
االحتفاظ بها باستخدام القيمة العادلة والتي كانت محددة باستخدام سعر الـصرف            

  .تلك القيمةالسائد عند تحديد 
0.599 0.005 

في حال وجود فرق سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ السداد، وتم السداد               12
في نفس الفترة المالية فيتم االعتراف بكامل فروقات الصرف في نفـس الفتـرة              

  . المالية
0.708 0.000 

م السداد  في حال وجود فرق سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ السداد، وت             13
في فترة مالية الحقة، تحدد الشركة فروقات الصرف المعترف بها في كل فتـرة              

  .مالية تقع قبل فترة التسوية بموجب التغير في أسعار الصرف خالل تلك الفترة
0.651 0.002 

تلتزم الشركة بتصنيف فروق الصرف الناشئة عن البنود النقدية التي تشكل جزءاً              14
ركة أجنبية كحقوق ملكية في دفاتر الشركة معدة التقرير إلى          من االستثمار في ش   

  .أن يتم التخلص من صافي االستثمار
0.463 0.040 

تلتزم الشركة بإظهار فروق الصرف الناتجة عـن عمليـة التحـوط والمتعلقـة                15
باالستثمار في عمليات أجنبية ضمن حقوق الملكية حتى تاريخ البيع أو الـتخلص             

  .منها
0.685 0.001 

في حال الهبوط الحاد للعملة ولم تتوفر وسائل التحوط لها عند شراء أصل بعملة                16
 0.000 0.709  .أجنبية فإن الخسائر تعتبر جزءاً من تكلفة األصل

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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 عمليـات القياس واالعتراف عن ال   (: نيلثاالمحور ا قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات      : ثانياًً

  )21التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
الثاني  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  )4.14(يبين الجدول رقم 

 حيث إن) 0.05(ومعدل فقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 r المحسوبة لكل فقرة أكبر من قيمة r، وكذلك قيمة 0.05قيمة مستوى الداللة لكل مجال أقل من 

 وبذلك تعتبر فقرات ،0.444يوالتي تساو 18  ودرجة حرية0.05الجدولية عند مستوى داللة 
  .المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه

  

  )4.14(جدول رقم 
القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت (ثاني معامل االرتباط بين فقرات المحور ال
  ومعدل فقراته) 21 المحاسبة الدولي رقم أجنبية طبقاً لمعيار

  

  البيـــــــــــــــــان  م
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

في حال وجود عمليات أجنبية مكملة لعمليات الشركة معدة التقرير، يتم اعتبـار               17
 0.003 0.622  .أنها امتداد لعمليات لشركة معدة التقريرهذه العمليات على 

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تـشكل               18
جزءاً من عمليات الشركة معدة التقرير عندما تـتحكم الـشركة معـدة التقريـر      

  .ليةباألنشطة األجنبية وتتم هذه األنشطة بدرجة كبيرة من االستقال
0.497 0.026 

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تـشكل               19
جزءاً من عمليات الشركة معدة التقرير عندما ال تشكل أنشطة العملية األجنبيـة             

  .نسبة كبيرة من أنشطة الشركة معدة التقرير
0.758 0.000 

ركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تـشكل         تقوم الشركة باعتبار العملية ش      20
جزءاً من عمليات الشركة معدة التقرير عندما يتم تمويل أنشطة العملية األجنبيـة        

  .بشكل رئيس من أنشطتها الخاصة دون االعتماد على الشركة معدة التقرير
0.595 0.006 

رها عملية أجنبية تـشكل     تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبا          21
جزءاً من عمليات الشركة معدة التقرير عندما يتم سداد تكاليف العمـل والمـواد             

  .للمنتجات أو الخدمات بشكل رئيسي بعملة غير عملة الشركة معدة التقرير
0.668 0.001 

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تـشكل               22
 من عمليات الشركة معدة التقرير عندما تتم مبيعات العملية األجنبية بشكل            جزءاً

  .رئيس بعمالت مختلفة غير عملة الشركة معدة التقرير
0.453 0.045 

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تـشكل               23
ن التدفقات النقدية للشركة معدة    جزءاً من عمليات الشركة معدة التقرير عندما تكو       

  .التقرير تتم بمعزل عن أنشطة العملية األجنبية وال تتأثر بأنشطتها
0.524 0.018 

يتم اللجوء إلى االجتهاد والتقدير الشخصي في حالـة عـدم وضـوح العمليـات        24
 0.002 0.639  .األجنبية كشركة أجنبية

ول المشتراة بعملة أجنبية باسـتخدام      تلتزم الشركة بترجمة تكلفة االستهالك لألص       25
 0.038 0.468  .سعر الصرف بتاريخ الشراء لألصل الثابت
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  البيـــــــــــــــــان  م
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

عندما يكون األصل مدرجاً بالقيمة العادلة وتم شراؤه بعملة أجنبية فـإن الـسعر                26
 0.002 0.654 .المستخدم في الترجمة هو السعر السائد بتاريخ التقييم

لمخزون بأسعار الـصرف الموجـودة عنـد تكبـد        تلتزم الشركة بترجمة تكلفة ا      27
 0.009 0.570 .التكاليف

تلتزم الشركة بترجمة صافي القيمة القابلة لالسترداد أو للتحقق لألصـل بعملـة               28
 0.028 0.492 .أجنبية باستخدام سعر الصرف السائد عندما يتم تحديد تلك القيم

دية وغير النقدية للفـروع األجنبيـة   تلتزم الشركة معدة التقرير بترجمة البنود النق   29
 0.028 0.495  .لقائمة المركز المالي بسعر اإلقفال

تلتزم الشركة معدة التقرير بترجمة قائمة الدخل للفروع األجنبية باستخدام سـعر              30
 0.024 0.503  .الصرف بتاريخ العمليات

ية كحقـوق   تقوم الشركة بتصنيف كافة فروق الصرف الناتجة عن الفروع األجنب           31
 0.025 0.500  .ملكية إلى أن يتم التخلص من صافي االستثمار األجنبي

تعترف الشركة بفروق الصرف نتيجة ترجمة بنود قائمة الدخل بأسعار الـصرف        32
 0.015 0.536  . وبأسعار اإلقفال عند ترجمة األصول وااللتزاماتتفي تاريخ العمليا

عن ترجمة صافي االستثمار االفتتـاحي      تعترف الشركة بفروق الصرف الناتجة        33
 0.023 0.506  .في الشركة األجنبية بسعر صرف مختلف عن ما تم استخدامه سابقاً 

تلتزم الشركة باالعتراف بفروق الصرف التي تنتج عن التغيرات األخـرى فـي               34
 0.000 0.734  .حقوق المالكين في الشركة األجنبية

بية غير المملوكة بالكامل فـإن الـشركة تعتـرف       عندما يتم توحيد الشركة األجن      35
بفروقات أسعار الصرف المتراكمة الناتجة عن الترجمة كحقوق أقلية في قائمـة            

  .المركز المالي الموحدة
0.515 0.020 

في حال التخلص من الشركة التابعة األجنبية فـإن الـشركة تعتـرف بالمبـالغ                 36
ـ       ود للـشركة األجنبيـة كـدخل أو        المتجمعة لفروقات الصرف المؤجلة التي تع

  .كمصروف في نفس الفترة التي يعترف فيها بمكاسب أو خسارة التخلص
0.607 0.005 

عند حصول تغيير في تصنيف العملية األجنبية فـإن الـشركة تلتـزم بتطبيـق                 37
 0.024 0.504  .إجراءات الترجمة على التصنيف المعدل بدءاً من تاريخ تغيير التصنيف

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05جدولية عند مستوى داللة  الrقيمة 
  

االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً (: لثالثالمحور اقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات : ثالثاًً
  )21لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

الثالث  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  )4.15(يبين الجدول رقم 
حيث إن ) 0.05(فقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ومعدل 

 r المحسوبة لكل فقرة أكبر من قيمة r، وكذلك قيمة 0.05قيمة مستوى الداللة لكل مجال أقل من 
 وبذلك تعتبر فقرات ،0.444 يوالتي تساو 18  ودرجة حرية0.05الجدولية عند مستوى داللة 

  . الثالث صادقة لما وضعت لقياسهالمحور
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  )4.15(جدول رقم 

االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة (معامل االرتباط بين فقرات المحور الثالث 
  ومعدل فقراته) 21(الدولي رقم 

  البيـــــــــــــــــان  م
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

يمة فروقات الصرف التي يتضمنها صافي الربح أو        تلتزم الشركة باإلفصاح عن ق      38
 0.000 0.731  .الخسارة للسنة المالية

تلتزم الشركة باإلفصاح عن صافي فروقات الصرف المـصنفة ضـمن حقـوق               39
الملكية كبند منفصل وبيان تسويتها لمبلغ فروقات الصرف ما بين بدايـة الفتـرة              

  .ونهايتها
0.755 0.000 

إلفصاح عن مبلغ فروقات الصرف الناشئة خالل الـسنة الماليـة           تلتزم الشركة با    40
 0.000 0.722  .والتي تم تسجيلها ضمن القيمة الدفترية لألصول

تلتزم الشركة باإلفصاح عن سبب استخدام عملة مختلفة عن عملة إعداد التقارير              41
 0.000 0.753  .المالية

ركة تلتزم باإلفصاح عن طبيعـة      في حال تغيير تصنيف العملية األجنبية فإن الش         42
 0.000 0.755  .وسبب التغيير في التصنيف

في حال تغيير تصنيف العملية األجنبية فإن الشركة تلتزم باإلفصاح عـن تـأثير                43
التصنيف على حقوق الملكية وعلي صافي األرباح والخسائر للفتـرات الـسابقة            

 فـي بدايـة أقـدم فتـرة         التي تم عرضها كما لو أن التغيير في التصنيف قد تم          
  .معروضة

0.821 0.000 

تلتزم الشركة باإلفصاح عن طريقة الترجمة لتعديالت الشهرة والقيمـة العادلـة              44
 0.000 0.817  .لألصول وااللتزامات الناشئة عن تملك الشركة األجنبية

تلتزم الشركة باإلفصاح عن أثر التغير في أسعار صرف البنود النقديـة بالعملـة          45
ألجنبية أو على القوائم المالية للعمليات األجنبية إذا كان التغيير مهما بحيث يؤثر             ا

  .على قرارات مستخدمي القوائم المالية
0.702 0.001 

 0.000 0.843  .تقوم الشركة باإلفصاح عن إدارة مخاطر العمالت األجنبية  46

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

 بمعيار المحاسبة مزايا االلتزام(: المحور الرابعقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات : رابعاًً
  )للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 21(الدولي رقم 

الرابع  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ) 4.16(يوضح الجدول رقم 
حيث إن ) 0.05(ن أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ومعدل فقراته، والذي يبي

 r المحسوبة لكل فقرة أكبر من قيمة r، وكذلك قيمة 0.05قيمة مستوى الداللة لكل مجال أقل من 
 وبذلك تعتبر فقرات ،0.444 يوالتي تساو 18  ودرجة حرية0.05الجدولية عند مستوى داللة 

  . وضعت لقياسهالمحور الرابع صادقة لما
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  )4.16(جدول رقم 

) 21(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم (معامل االرتباط بين فقرات المحور الرابع 
  ومعدل فقراته) للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

  البيـــــــــــــــــان  م
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

إلى زيـادة كفـاءة القـوائم       ) 21(عيار المحاسبة الدولي رقم     يؤدي االلتزام بم    47
 0.000 0.876  .المالية للشركة

الـشركات فـي تحـسين    ) 21(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم         48
 0.000 0.876  . القرارات لمستخدمي القوائم المالية للشركة

في مساعدة الـشركات فـي   ) 21(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم     49
 0.000 0.876  .تسجيل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية

الشركات التي لهـا فـروع      ) 21(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم         50
 0.000 0.886  . أجنبية في حل مشكلة ترجمة القوائم المالية للفروع األجنبية

 عن فروقات صرف العمالت األجنبية     يحقق تسجيل المكاسب والخسائر الناشئة      51
 0.005 0.605  .مزايا ضريبية

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

معوقات تطبيق معيار المحاسبة (المحور الخامس قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات : خامساًً
  )وراق الماليةللشركات المدرجة في سوق فلسطين لأل) 21(الدولي رقم 

الخامس  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  )4.17(يبين الجدول رقم 
حيث إن ) 0.05(ومعدل فقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 r قيمة  المحسوبة لكل فقرة أكبر منr، وكذلك قيمة 0.05قيمة مستوى الداللة لكل مجال أقل من 
 وبذلك تعتبر فقرات ،0.444 يوالتي تساو 18  ودرجة حرية0.05الجدولية عند مستوى داللة 

  .المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسه
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  )4.17(جدول رقم 

) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (معامل االرتباط بين فقرات المحور الخامس 
  ومعدل فقراته) في سوق فلسطين لألوراق الماليةللشركات المدرجة 

  البيـــــــــــــــــان  م
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

يمثل االختالف في البيئة االقتصادية واالجتماعية بين الدول التي تضع المعايير             52
الدولية والدول التي تطبق هذه المعايير أحد المعوقات لتطبيق معيار المحاسـبة            

  ).21(ي رقم الدول
0.537 0.015 

 0.000 0.865  ). 21(عدم وجود قوانينُ تلزم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم   53
عدم وضوح الدور الذي تقوم به الجمعيات والهيئات المهنية في اإلشراف علـى      54

 0.000 0.772  ) .21(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

اسبين لمساعدتهم في تطبيق معيـار المحاسـبة        عدم وجود دورات تدريبية للمح      55
 0.001 0.693  ).21(الدولي رقم 

يمثل التعليم الجامعي لطلبة قسم المحاسبة دور كبير في المعوقات التـي تمنـع                56
 0.000 0.717  ).21(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  
  الصدق البنائي لمجاالت االستبانه

مدى ارتباط كل محور من محاور االستبانه بمعدل فقـرات          ) 4.18(يوضح الجدول رقم    
االستبانه، والذي يبين أن محتوى كل محور من محاور االستبانه له عالقة قوية بهدف الدراسـة                

حور األول والمتعلـق    نالحظ أن الم  ) 4.18(، ومن خالل الجدول رقم      )0.05(عند مستوى داللة    
، %93بالقياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعملة أجنبية قد حقق أعلى نسبة حيث بلغـت      

، فـي حـين أن المحـور    %80يليه االلتزام بمتطلبات االفصاح والخاص بالمحور الثالث بنسبة         
ا االلتـزام بمعيـار     ، وأن مزاي  %78.9الثاني والمتعلق بالعمليات التي تتم بعملة أجنبية بلغ نسبة          

، وجاء أخيـرا المحـور الخـامس والمتعلـق          %71.9بلغت نسبته   ) 21(المحاسبة الدولي رقم    
  %.67.5بنسبة ) 21(بمعوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
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  )4.18(جدول رقم 
  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

رقم 
 عنوان المجال  لمجالا

معامل 
  االرتباط

مستوى 
 ةالدالل

القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً   األول
 0.000 0.930 .)21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً   الثاني
 0.000 0.789 .)21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم االلتزام بمتطلبات اإلفصا  الثالث
)21( 0.800 0.000 

للشركات ) 21(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم   الرابع
 0.000 0.718 .المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

للشركات ) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم   الخامس
 0.001 0.675 .الماليةالمدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  Reliability نهثبات االستبا
تم إجراء خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئـة             

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
  

 Split-Half Coefficient تجزئة النصفيةطريقة ال •

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية             
، وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باسـتخدام معامـل            هالرتبة لكل محور من محاور االستبان     

حـسب المعادلـة    ) Spearman-Brown Coefficient(ارتباط سبيرمان  بـراون للتـصحيح   
  : التالية

  
  ر2

  =معامل الثبات 
  ر+1

  
أن هناك معامالت ثبات كبيرة     ) 4.19( معامل االرتباط وقد بين جدول رقم        رتمثل  حيث  

وقد بلغ معامـل الثبـات العـام     0.8603و  0.7699 نسبيا لفقرات االستبيان حيث تراوحت بين
  0.8171لجميع الفقرات 
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  )4.19(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( مل الثبات معا

  عنوان المجال  المجال
معامل 
 االرتباط

معامل 
 الثبات

مستوى 
 المعنوية

القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت   األول
 0.000 0.7824 0.6425 )21(أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ي تتم بعمالت أجنبية القياس واالعتراف عن العمليات الت  الثاني
 0.000 0.8134 0.6855 )21(طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي   الثالث
 0.000 0.7699 0.6259 )21(رقم 

) 21(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم   الرابع
 0.000 0.8266 0.7045 ألوراق الماليةللشركات المدرجة في سوق فلسطين ل

) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم   الخامس
 0.000 0.8603 0.7549 للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

 0.000 0.8171 0.6908  جميع الفقرات  

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  
  
  Cronbach's Alpha  ريقة ألفا كرونباخط •

 كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين       ه طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبان      تم استخدام 
 0.8125  حيث تراوحت بين ه، االستبانلمحاورأن معامالت الثبات مرتفعة ) 4.20(جدول رقم ال
   .0.8465 وقد بلغ معامل الثبات العام لجميع الفقرات 0.8895و
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  )4.20( جدول رقم
  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

  عنوان المجال  المجالرقم 
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
كرونباخ 
 للثبات

القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً   األول
 0.8501  16 )21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

اس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً القي  الثاني
 0.8655  21 )21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 0.8125  9 )21(االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم   الثالث

للشركات المدرجة ) 21(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم   الرابع
 0.8754  5 لسطين لألوراق الماليةفي سوق ف

للشركات ) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم   الخامس
 0.8895  5 المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

  0.8465  56  جميع الفقرات

  
  

  المعالجات اإلحصائية
اإلحصائي وتـم اسـتخدام    SPSSقام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانه من خالل برنامج      

  :االختبارات اإلحصائية التالية
 .النسب المئوية والتكرارات . 1

 .المتوسطات الحسابية والوزن النسبي . 2

  .اختبار التجزئة النصفية لثبات فقرات االستبانه . 3
 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانه . 4

 . معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات . 5

 -1(سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -ومجروفاختبار كول . 6

Sample K-S.(   
 ".3" للفرق بين متوسط العينة والمتوسط الحياديOne sample t testاختبار  . 7

 . للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين independent sample t testاختبار  . 8

 .ث متوسطات فأكثرتحليل التباين األحادي للفروق بين ثال . 9
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  المبحث الثاني
  تحليل النتائج واختبار الفرضيات

  
  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي
 لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي        " سمرنوف -كولمجروف" تم استخدام اختبار  

ن معظم االختبارات المعلمية تشترط      أل ،تضروري في حالة اختبار الفرضيا      وهو اختبار  ،أم ال 
قيمـة  إن نتائج االختبـار حيـث      ) 4.21( ويوضح الجدول رقم     ،أن يكون توزيع البيانات طبيعياً    

.05.0(  0.05 من  لكل قسم أكبرمستوى الداللة  >sig ( تتبـع   وهذا يدل على أن البيانـات
  .معلميه الالتوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات

  
  )4.21(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي
رقم 
  المجال

قيمة   عنوان المجال
Z 

 قيمة مستوى الداللة

القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت   األول
 0.279 0.991 )21(أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

عتراف عن العمليات التي تتم بعمالت أجنبية القياس واال  الثاني
 0.578 0.780 )21(طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي   الثالث
 0.179 1.098 )21(رقم 

) 21(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم   الرابع
 0.086 1.255 طين لألوراق الماليةللشركات المدرجة في سوق فلس

) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم   الخامس
 0.129 1.171 للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

  
 0.793 0.649  جميع الفقرات

  
  

  بيانات الشركة 
  

  الشركةالقطاع الذي تنتمي إليه 
أن مـا   ات ينتمون إلى قطاع الصناعة، و     من الشرك % 43.5أن  ) 4.22(يبين جدول رقم    

  من الشركات ينتمون إلى % 21.7التامين، وأن من الشركات ينتمون إلى قطاع  %17.4 نسبته
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  .الخدماتمن الشركات ينتمون إلى قطاع % 17.4االستثمار، وأن قطاع 
  )4.22(جدول رقم 

  القطاع الذي تنتمي إليه الشركة
  النسبة المئوية  التكرار  نوع القطاع

  43.5  10  الصناعة   

  17.4  4  التأمين

  21.7  5  االستثمار      

  17.4  4  الخدمات

  100.0  23  المجموع

  
  

  )دوالربالمليون (رأس مال الشركة 
وراق من الشركات المدرجة في سوق فلسطين لأل% 21.7أن ) 4.23(يبين جدول رقم 

من الشركات تراوح رأس مالها % 56.5 أن مليون دوالر ، و5قل من أبلغ رأس مالها يالمالية 
 مليون 15من الشركات تراوح رأس مالها من % 4.4 مليون دوالر، و 15قل من  وأ5بين 

 30من الشركات بلغ رأس مالها أكثر من % 17.4 أن مليون دوالر، و30قل من أدوالر إلى 
  .مليون دوالر فأكثر

  
  )4.23(جدول رقم 
  )بالمليون الدوالر(رأس مال الشركة 

  النسبة المئوية  التكرار  )دوالربالمليون (س مال الشركة رأ

  21.7  5   مليون دوالر5قل من أ
  56.5  13   مليون دوالر15قل من أ - مليون دوالر 5من 
  4.4  1   مليون دوالر30قل من أ – مليون دوالر 15
  17.4  4   مليون دوالر فأكثر30

  100.0  23  المجموع
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  مدة مزاولة نشاط الشركة

وراق من الشركات المدرجة في سوق فلسطين لأل% 4.3أن ) 4.24(بين جدول رقم ي
من الشركات تراوحت مدة % 69.6 سنوات، و 10قل من أالمالية بلغت مدة مزاولتها لنشاطها 

من الشركات تراوحت مدة % 8.7 سنة، و 20قل من أ سنوات إلى 10مزاولتها لنشاطها من 
من الشركات بلغت مدة % 17.4 أن سنة، و30قل من أى  سنة إل20مزاولتها لنشاطها من 

  . سنة30مزاولتها لنشاطها أكثر من 
  
  )4.24(جدول رقم 

  مدة مزاولة نشاط الشركة
  النسبة المئوية  التكرار  مدة مزاولة نشاط الشركة

  4.3  1   سنوات10أقل من 

  69.6  16   سنة20وأقل من   سنوات10من 

  8.7  2   سنة30 سنة وأقل من 20من 

  17.4  4   سنة30أكثر من 

  100.0  23  المجموع

  
  

  :عدد سنوات اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية
وراق من الشركات المدرجة في سوق فلسطين لأل% 26.1أن ) 4.25(يبين جدول رقم 

من الشركات المدرجة في % 8.7 أن سنوات، و3قل من أ هالمالية بلغ عدد سنوات اإلدراج في
 سنوات، 6قل من أ سنوات إلى 3وراق المالية تراوح عدد سنوات اإلدراج من ن لألسوق فلسطي

وراق المالية تراوح عدد سنوات من الشركات المدرجة في سوق فلسطين لأل% 13.0 أنو
من الشركات المدرجة في سوق % 52.2 أن سنوات، و9قل من أ سنوات إلى 6اإلدراج من 
  . سنوات9نوات اإلدراج أكثر من وراق المالية  بلغ عدد سفلسطين لأل
  

م وكان 1997وتفسير ذلك أن سوق فلسطين لألوراق المالية بدأ تعامالته في فبراير 
م 2004هناك عدد كبير من الشركات ترغب في تداول أسهمها في السوق المالي، وفي عام 

 الفلسطينية الصادر عن هيئة سوق رأس المال) 12(صدر قانون األوراق المالية الفلسطيني رقم 
من الفصل الرابع منه، بأنه يتعين ) 34(م والذي نص في المادة رقم 2004 ديسمبر 1بتاريخ 
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وهو الشخص االعتباري الذي يصدر أوراق مالية أو يعلن عن رغبته في (على المصدر 
أن يقوم بتقديم طلب لإلدراج في السوق، وعلى سوق فلسطين لألوراق المالية أن يقوم ) إصدارها

دراج األوراق المالية الخاصة بالمصدر والمستوفية للشروط الخاصة باإلدراج، كما يتوجب بإ
على الشركة التي تقوم بإدراج أوراقها المالية بغرض التداول لدي السوق أن تلتزم بشروط 

وهذا  )ps.pcma.www,2008/7/13(ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية 
  .  شركات6يفسر أيضا العدد المتزايد للشركات التي أدرجت بعد صدور القانون والذي بلغ 

  
  )4.25(جدول رقم 

  عدد سنوات اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية
  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية

  26.1  6   سنوات3أقل من 

  8.7  2     سنوات6وأقل من   سنوات3من 

  13.0  3   سنوات9 سنوات وأقل من 6من 

  52.2  12   سنوات9أكثر من 

  100.0  23  المجموع

  
  

  تحليل فقرات وفرضيات الدراسة
) One Sample t test(  للعينـة الواحـدة   t  استخدام اختبـار في اختبار الفرضيات تم

محتواهـا إذا   الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على         ، وتكون   هلتحليل فقرات االستبان  
قـل  أمستوى المعنوية   أو   (2.02والتي تساوي    الجدولية   tكبر من قيمة    أ المحسوبة   tقيمة  كانت  

، وتكون الفقرة سلبية بمعنـى أن أفـراد العينـة ال            ) % 60كبر من   أ والوزن النسبي    0.05من  
والتـي تـساوي     الجدوليـة    t قيمة المحسوبة أصغر من     t قيمة يوافقون على محتواها إذا كانت    

، وتكـون آراء    ) %60قـل مـن     أ النسبي    والوزن 0.05قل من   أ مستوى المعنوية    أو  (-2.02
  .0.05من كبر أ  لهاالعينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية
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 تتم بعملة أجنبية  طبقاً لمعيار ال يتم القياس واالعتراف عن المعامالت التي: الفرضية األولى
  .لألوراق الماليةللشركات المدرجة في سوق فلسطين ) 21(المحاسبة الدولي رقم 

تتعلق بالمعامالت ) 16 إلى رقم 1من رقم ( تم إعداد أسئلة والختبار هذه الفرضية فقد  
قد عليها بعملة أجنبية، بالمعامالت األجنبية بأنها تلك التي يتم التعاالتي تم بعملة أجنبية، ويقصد 

مثل شراء أو بيع البضائع والخدمات التي تكون قيمتها محددة بعملة أجنبية، واإلقراض 
واالقتراض الذي يتم دفعه أو قبضه بعملة أجنبية، وكذلك اقتناء األصول عندما يتحدد الشراء أو 

  : ، وذلك في أسئلة المحور األول كالتاليالسداد بعملة أجنبية
  

القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة : األولالمحور 
  )21(الدولي رقم 

والذي يبين أن آراء ) 4.26( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
 الجدولية والتي tمة  من قيأكبر المحسوبة tن قيمة إأفراد العينة في جميع الفقرات ايجابية حيث 

 من  أكبر، والوزن النسبي لكل فقرة 0.05قل من أومستوى الداللة لكل فقرة  ،2.02تساوي 
  :عينة الدراسة يتفقون على أن، بمعنى أن أفراد % "60"الوزن النسبي المحايد 

ت  بعملة أجنبية بأنها تلك المعامالت المحددة أو المعامالتتقوم الشركة باعتبار المعامال" .1
  .%"84.19"بوزن نسبي   "التي تتطلب التسوية بعملة أجنبية

يتم تحديد مبلغ المعامالت األجنبية عن طريق حاصل ضرب قيمة المعاملة األجنبية بسعر " .2
 .%"83.26"بوزن نسبي  " الصرف السائد بتاريخ المعاملة

داد في نفس في حال وجود فرق سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ السداد، وتم الس" .3
بوزن نسبي   " الفترة المالية فيتم االعتراف بكامل فروقات الصرف في نفس الفترة المالية

"82.79"%. 

بوزن " تنتج المعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بسداد التزامات محددة بعملة أجنبية" .4
 .%"82.33"نسبي 

بوزن نسبي   " لمحددة بعملة أجنبيةتمثل المعامالت األجنبية للشركة بيع السلع والخدمات ا" .5
"80.00"%. 

في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر " .6
 .%"79.53"بوزن نسبي  " اإلقفال

في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود غير النقدية والتي تم االحتفاظ بها " .7
  تخدام القيمة العادلة والتي كانت محددة باستخدام سعر الصرف السائد عند تحديد تلك باس
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 .%"79.53" بوزن نسبي  "القيمة

تنتج المعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بامتالك أو التخلص من أصول محددة بعملة " .8
 .%"78.14"بوزن نسبي  " أجنبية

لمعاملة يتم اللجوء إلى استخدام معدل صرف في حال تعذر تحديد سعر الصرف بتاريخ ا" .9
  بوزن نسبي " تقريبي أسبوعي أو شهري لكافة المعامالت التي تتم خالل تلك الفترة المحددة

"77.67"%. 

في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود غير النقدية بالعملة األجنبية " .10
" حددة باستخدام سعر الصرف السائد بتاريخ المعاملةباستخدام التكلفة التاريخية والتي كانت م

 .%"77.67"بوزن نسبي  

تنتج المعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بإقراض أو اقتراض األموال عندما يتم " .11
 .%"77.21" بوزن نسبي   "استالمها أو دفعها بعملة أجنبية

وط والمتعلقة باالستثمار في تلتزم الشركة بإظهار فروق الصرف الناتجة عن عملية التح" .12
بوزن نسبي  " عمليات أجنبية ضمن حقوق الملكية حتى تاريخ البيع أو التخلص منها

"76.28"% 

في حال وجود فرق سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ السداد، وتم السداد في " .13
 تقع قبل فترة مالية الحقة، تحدد الشركة فروقات الصرف المعترف بها في كل فترة مالية

 .%"74.88"بوزن نسبي   " فترة التسوية بموجب التغير في أسعار الصرف خالل تلك الفترة

تلتزم الشركة بتصنيف فروق الصرف الناشئة عن البنود النقدية التي تشكل جزءاً من " .14
االستثمار في شركة أجنبية كحقوق ملكية في دفاتر الشركة معدة التقرير إلى أن يتم التخلص 

 %"73.49"بوزن نسبي  " ي االستثمارمن صاف

تمثل المعامالت األجنبية للشركة عندما تكون طرفاً في عقد تبادل بالعملة األجنبية ولم " .15
 %"72.09"بوزن نسبي  " يتم إنجازه بعد

في حال الهبوط الحاد للعملة ولم تتوفر وسائل التحوط لها عند شراء أصل بعملة أجنبية " .16
 %"72.09"بوزن نسبي  "  من تكلفة األصلفإن الخسائر تعتبر جزءاً

 
، والوزن النسبي  3.91وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول 

 المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60"كبر من الوزن النسبي المحايد أوهي % 78.20يساوي 
  0.000وى الداللة تساوي  ، و مست2.02 الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أوهي   15.454

عن ي يتم القياس واالعتراف  مما يدل على رفض الفرضية العدمية أ0.05قل من أوهي 
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للشركات المدرجة في ) 21(المعامالت التي تتم بعملة أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  .سوق فلسطين لألوراق المالية

  
ل السابق أن الوزن النسبي إلجابات الموظفين ومن التحلي) 4.26(ويتبين من الجدول رقم 

الماليين في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية كانت مرتفعة للفقرات التالية 
، %84.19و% 80.0حيث احتلت وزن نسبي يتراوح بين ) 2، 6، 12، 7، 1(على التوالي 

بوزن نسبي ) 15، 3، 11، 8، 5، 10، 9(وجاء في المرتبة الثانية الفقرات التالية على التوالي 
فقد جاءت في المرتبة ) 16، 4، 14، 13(، أما الفقرات %)79.53و% 76.28(يتراوح بين 

  %. 74.88و% 72.09الثالثة واألخيرة بوزن نسبي يتراوح بين 
  

  )4.26(جدول رقم 
نبية طبقاً القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت أج(تحليل فقرات المحور األول 

  ))21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  البيـــــــــــــــــان  م

بي
سا
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ط 
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لمت

ا
  

بي
نس

ن ال
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مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
  

يب
ترت

ال
  

1  
 بعملة أجنبية بأنها تلك المعامالت      تتقوم الشركة باعتبار المعامال   

 1 0.000 19.265 84.19 4.21  .المحددة أو المعامالت التي تتطلب التسوية بعملة أجنبية

2  
تمثل المعامالت األجنبية للشركة بيع السلع والخـدمات المحـددة       

  5 0.000 9.503 80.00 4.00  .بعملة أجنبية

3  
تنتج المعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بإقراض أو اقتراض   

  9 0.000 8.827 77.21 3.86  .األموال عندما يتم استالمها أو دفعها بعملة أجنبية

4  
تمثل المعامالت األجنبية للشركة عندما تكون طرفاً في عقد تبادل          

  13 0.000 4.670 72.09 3.60  . بالعملة األجنبية ولم يتم إنجازه بعد

5  
تنتج المعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بامتالك أو التخلص         

  7 0.000 8.700 78.14 3.91  .من أصول محددة بعملة أجنبية

6  
لمعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بـسداد التزامـات         تنتج ا 

  4 0.000 12.493 82.33 4.12  .محددة بعملة أجنبية

7  
يتم تحديد مبلغ المعامالت األجنبية عن طريق حاصل ضرب قيمة    

  2 0.000 12.408 83.26 4.16  .المعاملة األجنبية بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة
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8  
د سعر الصرف بتاريخ المعاملة يتم اللجوء إلى في حال تعذر تحدي

استخدام معدل صرف تقريبي أسبوعي أو شهري لكافة المعامالت    
  . التي تتم خالل تلك الفترة المحددة

3.88 77.67 7.932 0.000 8  

9  
في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود النقدية بالعملة 

  6 0.000 7.992 79.53 3.98  .فالاألجنبية باستخدام سعر اإلق

10  
في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود غير النقدية           
بالعملة األجنبية باستخدام التكلفة التاريخية والتي كانـت محـددة          

  .باستخدام سعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة
3.88 77.67 9.268 0.000 8  

11  
لمالية يتم التقرير عن البنود غير النقدية       في تاريخ إعداد القوائم ا    

والتي تم االحتفاظ بها باستخدام القيمة العادلة والتي كانت محددة          
  .باستخدام سعر الصرف السائد عند تحديد تلك القيمة

3.98 79.53 10.726 0.000 6  

12  
في حال وجود فرق سعر الصرف بين تاريخ المعاملـة وتـاريخ        

نفس الفترة المالية فيتم االعتراف بكامـل       السداد، وتم السداد في     
  . فروقات الصرف في نفس الفترة المالية

4.14 82.79 12.436 0.000 3  

13  

في حال وجود فرق سعر الصرف بين تاريخ المعاملـة وتـاريخ        
السداد، وتم السداد في فترة مالية الحقة، تحدد الشركة فروقـات           

قبل فتـرة التـسوية   الصرف المعترف بها في كل فترة مالية تقع        
  .بموجب التغير في أسعار الصرف خالل تلك الفترة

3.74 74.88 5.756 0.000 11  

14  

تلتزم الشركة بتصنيف فروق الصرف الناشئة عن البنود النقديـة          
التي تشكل جزءاً من االستثمار في شركة أجنبية كحقوق ملكية في   

ـ              افي دفاتر الشركة معدة التقرير إلى أن يتم الـتخلص مـن ص
  .االستثمار

3.67 73.49 5.471 0.000 12  

15  
تلتزم الشركة بإظهار فروق الصرف الناتجة عن عملية التحـوط          
والمتعلقة باالستثمار في عمليات أجنبية ضمن حقوق الملكية حتى         

  .تاريخ البيع أو التخلص منها
3.81 76.28 7.638 0.000 10  

16  
ائل التحوط لها عنـد     في حال الهبوط الحاد للعملة ولم تتوفر وس       

شراء أصل بعملة أجنبية فإن الخسائر تعتبر جـزءاً مـن تكلفـة             
  .األصل

3.60 72.09 5.215 0.000 13  

   0.000 15.454 78.20 3.91  جميع فقرات المحور  

  2.02تساوي " 42" " ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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عتراف عن العمليات التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار  واالال يتم القياس: الفرضية الثانية
  ).21(المحاسبة الدولي رقم 

تتعلق بالعمليات التي ) 37 إلى رقم 17من رقم ( تم إعداد أسئلة والختبار هذه الفرضية فقد
اللية يقصد بالعمليات األجنبية بأنها تلك العمليات التي تتم بدرجة كبيرة من االستقتم بعملة أجنبية، و

  : ، وذلك في أسئلة المحور الثاني كالتاليعن نشاط الشركة معدة التقرير
  

القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة : المحور الثاني
  )21(الدولي رقم 

الذي يبين أن و) 4.27( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tم استخدام اختبار        ت
 الجدولية tكبر من قيمة أ المحسوبة tن قيمة إآراء أفراد العينة في جميع الفقرات ايجابية حيث 

كبر أ، والوزن النسبي لكل فقرة 0.05قل من أ، ومستوى الداللة لكل فقرة 2.02والتي تساوي 
  :أنعينة الدراسة يتفقون على ، بمعنى أن أفراد % "60"من الوزن النسبي المحايد 

تلتزم الشركة بترجمة تكلفة االستهالك لألصول المشتراة بعملة أجنبية باستخدام سعر " .1
 .%"84.65" بوزن نسبي " الصرف بتاريخ الشراء لألصل الثابت

تلتزم الشركة بترجمة صافي القيمة القابلة لالسترداد أو للتحقق لألصل بعملة أجنبية " .2
 %"81.40" بوزن نسبي" ديد تلك القيمباستخدام سعر الصرف السائد عندما يتم تح

تلتزم الشركة معدة التقرير بترجمة البنود النقدية وغير النقدية للفروع األجنبية لقائمة " .3
  .%"80.93"  بوزن نسبي "المركز المالي بسعر اإلقفال

عندما يكون األصل مدرجاً بالقيمة العادلة وتم شراؤه بعملة أجنبية فإن السعر المستخدم " .4
 .%"79.07"  بوزن نسبي "ترجمة هو السعر السائد بتاريخ التقييمفي ال

 "تلتزم الشركة بترجمة تكلفة المخزون بأسعار الصرف الموجودة عند تكبد التكاليف" .5
 .%"78.14" بوزن نسبي

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تشكل جزءاً " .6
دة التقرير عندما تتحكم الشركة معدة التقرير باألنشطة األجنبية من عمليات الشركة مع

 .%"76.74"بوزن نسبي  " وتتم هذه األنشطة بدرجة كبيرة من االستقاللية

تلتزم الشركة معدة التقرير بترجمة قائمة الدخل للفروع األجنبية باستخدام سعر الصرف " .7
 .%"76.28" بوزن نسبي " بتاريخ العمليات
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لشركة بفروق الصرف نتيجة ترجمة بنود قائمة الدخل بأسعار الصرف في تاريخ تعترف ا" .8
  .%"76.28"بوزن نسبي  " وبأسعار اإلقفال عند ترجمة األصول وااللتزاماتتالعمليا

في حال وجود عمليات أجنبية مكملة لعمليات الشركة معدة التقرير، يتم اعتبار هذه " .9
  ".%74.88" بوزن نسبي" ركة معدة التقريرالعمليات على أنها امتداد لعمليات لش

 في حال التخلص من الشركة التابعة األجنبية فإن الشركة تعترف بالمبـالغ المتجمعـة             ". 10
لفروقات الصرف المؤجلة التي تعود للشركة األجنبية كدخل أو كمصروف فـي نفـس              

 .%"74.88"بوزن نسبي  " الفترة التي يعترف فيها بمكاسب أو خسارة التخلص

   عند حصول تغيير في تصنيف العملية األجنبية فإن الشركة تلتزم بتطبيـق إجـراءات             ". 11
 بـوزن نـسبي    " الترجمة على التصنيف المعدل بدءاً مـن تـاريخ تغييـر التـصنيف            

"74.42"%. 

 تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تشكل جـزءاً       ". 12
لشركة معدة التقرير عندما تتم مبيعات العمليـة األجنبيـة بـشكل رئـيس             من عمليات ا  

  .%"73.49"بوزن نسبي " بعمالت مختلفة غير عملة الشركة معدة التقرير
 تقوم الشركة بتصنيف كافة فروق الصرف الناتجة عن الفروع األجنبية كحقوق ملكيـة            ". 13

  .%"72.56"  نسبيبوزن  "إلى أن يتم التخلص من صافي االستثمار األجنبي
 تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تشكل جـزءاً       ". 14

أو من عمليات الشركة معدة التقرير عندما يتم سداد تكاليف العمل والمـواد للمنتجـات               
بـوزن نـسبي     " الخدمات بشكل رئيسي بعملة غير عملـة الـشركة معـدة التقريـر            

"71.63"%. 

 تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تشكل جـزءاً       ". 15
من عمليات الشركة معدة التقرير عندما تكون التدفقات النقدية للشركة معدة التقرير تـتم             

 .%"71.16"بوزن نسبي " بمعزل عن أنشطة العملية األجنبية وال تتأثر بأنشطتها

 إلى االجتهاد والتقدير الشخصي في حالة عدم وضوح العمليـات األجنبيـة           يتم اللجوء   ". 16
 .%"70.23" بوزن نسبي" كشركة أجنبية

 تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تشكل جـزءاً       ". 17
كبيرة من  أنشطة العملية األجنبية نسبة     من عمليات الشركة معدة التقرير عندما ال تشكل         

 .%"69.77" بوزن نسبي" أنشطة الشركة معدة التقرير

   عندما يتم توحيد الشركة األجنبية غير المملوكة بالكامل فإن الشركة تعترف بفروقات. "18
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 المركز المالي الموحدة  أسعار الصرف المتراكمة الناتجة عن الترجمة كحقوق أقلية في قائمة           
 .%"69.77" بوزن نسبي" 

 الشركة بفروق الصرف الناتجة عن ترجمة صافي االستثمار االفتتـاحي فـي           تعترف  ". 19
  بـوزن نـسبي    " اسـتخدامه سـابقاً     الشركة األجنبية بسعر صرف مختلف عن ما تم         

"69.30"%. 

 تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارها عملية أجنبية تشكل جـزءاً       ". 20
رير عندما يتم تمويل أنشطة العملية األجنبية بشكل رئـيس          من عمليات الشركة معدة التق    

 بـوزن نـسبي   " من أنشطتها الخاصة دون االعتمـاد علـى الـشركة معـدة التقريـر         
"68.84"%. 

تلتزم الشركة باالعتراف بفروق الصرف التي تنتج عن التغيرات األخرى في حقـوق             ". 21
  .%"68.84" بوزن نسبي  "المالكين في الشركة األجنبية

  
، و الـوزن    3.72وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني                   

 المحـسوبة   tوقيمـة   % " 60"كبر من الوزن النسبي المحايـد       أوهي  % 74.44النسبي  يساوي    
، ومستوى الداللة تـساوي  2.02 الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أوهي  18.183تساوي  
 مما يدل على رفض الفرضية العدمية أي يتم القياس واالعتراف عن           0.05 من   قلأ وهي   0.000

  .)21(العمليات التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

ومن التحليـل الـسابق أن الـوزن النـسبي إلجابـات       ) 4.27(ويتبين من الجدول رقم       
ق فلسطين لألوراق المالية كانت مرتفعة للفقرات       الموظفين الماليين في الشركات المدرجة في سو      

، %84.65و% 80.93حيث احتلت وزن نسبي يتراوح بـين  ) 29، 28، 25(التالية على التوالي   
بوزن نـسبي   ) 1،  32،  30،  18،  27،  26(وجاء في المرتبة الثانية الفقرات التالية على التوالي         

فقد جـاءت  ) 24، 23، 21، 31، 22،  37،  36(، أما الفقرات    %74.88و% 79.07يتراوح بين   
، 19(وجاء في المرتبة األخيـرة الفقـرات   % 74.88في المرتبة الثالثة بوزن نسبي يتراوح بين       

  % .69.77و% 68.84بوزن نسبي يتراوح بين ) 34، 20، 33، 35
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  )4.27(جدول رقم 
  

عمالت أجنبية طبقاً لمعيار القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم ب(تحليل فقرات المحور الثاني 
  ))21(المحاسبة الدولي رقم 
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17  
في حال وجود عمليات أجنبية مكملة لعمليات الشركة معـدة          
التقرير، يتم اعتبار هذه العمليات على أنها امتـداد لعمليـات        

  .عدة التقريرلشركة م
3.74 74.88 7.416 0.000 9  

18  

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارهـا          
عملية أجنبية تشكل جزءاً من عمليات الشركة معدة التقريـر          
عندما تتحكم الشركة معدة التقرير باألنشطة األجنبية وتتم هذه         

  .األنشطة بدرجة كبيرة من االستقاللية

3.84 76.74 11.330 0.000 6  

19  

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارهـا          
عملية أجنبية تشكل جزءاً من عمليات الشركة معدة التقريـر          
عندما ال تشكل أنشطة العملية األجنبية نسبة كبيرة من أنشطة          

  .الشركة معدة التقرير

3.49 69.77 6.332 0.000 16  

20  

تبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارهـا        تقوم الشركة باع  
عملية أجنبية تشكل جزءاً من عمليات الشركة معدة التقريـر          
عندما يتم تمويل أنشطة العملية األجنبية بشكل رئـيس مـن           

  .أنشطتها الخاصة دون االعتماد على الشركة معدة التقرير

3.44 68.84 4.914 0.000 18  

21  

ية شركة أجنبية بدال من اعتبارهـا       تقوم الشركة باعتبار العمل   
عملية أجنبية تشكل جزءاً من عمليات الشركة معدة التقريـر          
عندما يتم سداد تكاليف العمل والمواد للمنتجات أو الخـدمات      

  .بشكل رئيسي بعملة غير عملة الشركة معدة التقرير

3.58 71.63 6.496 0.000 13  

22  

ية بدال من اعتبارهـا     تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنب     
عملية أجنبية تشكل جزءاً من عمليات الشركة معدة التقريـر          
عندما تتم مبيعات العملية األجنبية بشكل رئيس بعمالت مختلفة 

  .غير عملة الشركة معدة التقرير

3.67 73.49 8.473 0.000 11  

23  

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال من اعتبارهـا          
جنبية تشكل جزءاً من عمليات الشركة معدة التقريـر         عملية أ 

عندما تكون التدفقات النقدية للشركة معدة التقرير تتم بمعزل         
  .عن أنشطة العملية األجنبية وال تتأثر بأنشطتها

3.56 71.16 6.207 0.000 14  



 114 

  البيـــــــــــــــــان  م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
  

يب
ترت

ال
  

24  
يتم اللجوء إلى االجتهاد والتقدير الشخصي في حالـة عـدم           

  15 0.000 4.559 70.23 3.51  .كشركة أجنبيةوضوح العمليات األجنبية 

25  
تلتزم الشركة بترجمة تكلفة االستهالك لألصـول المـشتراة         
بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف بتاريخ الشراء لألصـل         

  .الثابت
4.23 84.65 18.908 0.000 1  

26  
عندما يكون األصل مدرجاً بالقيمة العادلة وتم شراؤه بعملـة          

عر المستخدم في الترجمة هو الـسعر الـسائد         أجنبية فإن الس  
 .بتاريخ التقييم

3.95 79.07 7.961 0.000 4  

27  
تلتزم الشركة بترجمة تكلفـة المخـزون بأسـعار الـصرف           

 .الموجودة عند تكبد التكاليف
3.91 78.14 8.700 0.000 5  

28  
تلتزم الشركة بترجمة صافي القيمة القابلة لالسترداد أو للتحقق 

ملة أجنبية باستخدام سعر الصرف السائد عندما يتم        لألصل بع 
  .تحديد تلك القيم

4.07 81.40 17.446 0.000 2  

29  
تلتزم الشركة معدة التقرير بترجمة البنود النقدية وغير النقدية         

  3 0.000 14.130 80.93 4.05  .للفروع األجنبية لقائمة المركز المالي بسعر اإلقفال

30  
تقرير بترجمة قائمـة الـدخل للفـروع        تلتزم الشركة معدة ال   

  7 0.000 8.513 76.28 3.81  .األجنبية باستخدام سعر الصرف بتاريخ العمليات

31  
تقوم الشركة بتصنيف كافة فروق الصرف الناتجة عن الفروع  
األجنبية كحقوق ملكية إلى أن يـتم الـتخلص مـن صـافي             

  .االستثمار األجنبي
3.63 72.56 5.442 0.000 12  

32  
عترف الشركة بفروق الصرف نتيجة ترجمـة بنـود قائمـة        ت

 وبأسعار اإلقفـال    تالدخل بأسعار الصرف في تاريخ العمليا     
  .عند ترجمة األصول وااللتزامات

3.81 76.28 9.080 0.000 8  

33  
تعترف الشركة بفروق الصرف الناتجة عن ترجمـة صـافي      

تلف االستثمار االفتتاحي في الشركة األجنبية بسعر صرف مخ       
  .عن ما تم استخدامه سابقاً 

3.47 69.30 4.149 0.000 17  

34  
تلتزم الشركة باالعتراف بفروق الصرف التـي تنـتج عـن           

  18 0.000 4.137 68.84 3.44  .التغيرات األخرى في حقوق المالكين في الشركة األجنبية

35  

عندما يتم توحيد الشركة األجنبية غير المملوكة بالكامل فـإن          
تعترف بفروقات أسعار الصرف المتراكمة الناتجـة       الشركة  

  .عن الترجمة كحقوق أقلية في قائمة المركز المالي الموحدة
  

3.49 69.77 4.013 0.000 16  
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36  

في حال التخلص من الشركة التابعة األجنبية فـإن الـشركة           
تعترف بالمبالغ المتجمعة لفروقات الصرف المؤجلة التي تعود 

ل أو كمصروف في نفس الفتـرة التـي         للشركة األجنبية كدخ  
  .يعترف فيها بمكاسب أو خسارة التخلص

3.74 74.88 9.060 0.000 9  

37  
عند حصول تغيير في تصنيف العملية األجنبية فإن الـشركة          
تلتزم بتطبيق إجراءات الترجمة على التصنيف المعدل بـدءاً         

  .من تاريخ تغيير التصنيف
3.72 74.42 8.004 0.000 10  

   0.000 18.183 74.44 3.72  ع فقرات المحورجمي  
  2.02تساوي " 42" " ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
  

 بمتطلبات  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةال يوجد التزام: الفرضية الثالثة
  ).21(اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

تتعلـق بمـدى    ) 46 إلى رقـم     38من رقم   ( تم إعداد أسئلة     الفرضية فقد والختبار هذه   
االلتزام بمتطلبات اإلفصاح للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بحسب مـا ورد    

  :، وذلك في أسئلة المحور الثالث كالتالي)21(في معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  )21(اح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم االلتزام بمتطلبات اإلفص: المحور الثالث
والذي يبين أن ) 4.28( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

 الجدولية t من قيمة أكبر المحسوبة tن قيمة إآراء أفراد العينة في جميع الفقرات ايجابية حيث 
 أكبر،  والوزن النسبي لكل فقرة 0.05 من قلأ، ومستوى الداللة لكل فقرة 2.02والتي تساوي 

  :عينة الدراسة يتفقون على أن، بمعنى أن أفراد "%60"من الوزن النسبي المحايد 
تلتزم الشركة باإلفصاح عن قيمة فروقات الصرف التي يتضمنها صافي الربح أو " .1

  .%"84.65"بوزن نسبي " الخسارة للسنة المالية

أثر التغير في أسعار صرف البنود النقدية بالعملة األجنبية تلتزم الشركة باإلفصاح عن " .2
 أو على القوائم المالية للعمليات األجنبية إذا كان التغيير مهما بحيث يؤثر على قرارات 
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 .%"80.00"بوزن نسبي  "مستخدمي القوائم المالية

 ."%80.00"بوزن نسبي  "تقوم الشركة باإلفصاح عن إدارة مخاطر العمالت األجنبية" .3

في حال تغيير تصنيف العملية األجنبية فإن الشركة تلتزم باإلفصاح عن طبيعة وسبب " .4
 .%"78.60"بوزن نسبي  "التغيير في التصنيف

تلتزم الشركة باإلفصاح عن مبلغ فروقات الصرف الناشئة خالل السنة المالية والتي تم " .5
 ".%77.67"بوزن نسبي " تسجيلها ضمن القيمة الدفترية لألصول

تلتزم الشركة باإلفصاح عن صافي فروقات الصرف المصنفة ضمن حقوق الملكية كبند " .6
بوزن نسبي   "منفصل وبيان تسويتها لمبلغ فروقات الصرف ما بين بداية الفترة ونهايتها

"77.21"%. 

في حال تغيير تصنيف العملية األجنبية فإن الشركة تلتزم باإلفصاح عن تأثير التصنيف " .7
لكية وعلي صافي األرباح والخسائر للفترات السابقة التي تم عرضها كما على حقوق الم

  بوزن نسبي "لو أن التغيير في التصنيف قد تم في بداية أقدم فترة معروضة
"77.21"%.  

" تلتزم الشركة باإلفصاح عن سبب استخدام عملة مختلفة عن عملة إعداد التقارير المالية" .8
  .%"76.74"بوزن نسبي 

شركة باإلفصاح عن طريقة الترجمة لتعديالت الشهرة والقيمة العادلة لألصول تلتزم ال" .9
  .%"75.81"بوزن نسبي  " وااللتزامات الناشئة عن تملك الشركة األجنبية

 
أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور ) 4.28(من الجدول وبصفة عامة يتبين 

%" 60"وزن النسبي المحايد ر من الكبأوهي % 78.66 ، والوزن النسبي يساوي3.93الثالث 
، 2.02 الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أوهي  12.235 المحسوبة تساوي tوقيمة 

 مما يدل على رفض الفرضية العدمية أي 0.05قل من أوهي  0.000ومستوى الداللة تساوي  
فصاح وفقاً لمعيار  بمتطلبات اإل للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةيوجد التزام

  .)21(المحاسبة الدولي رقم 
  

ومن التحليـل الـسابق أن الـوزن النـسبي إلجابـات            ) 4.28(ويتبين من الجدول رقم     
الموظفين الماليين في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية كانت مرتفعة للفقرات             

، %84.65و% 80.0يتراوح بـين    حيث احتلت وزن نسبي     ) 46،  45،  38(التالية على التوالي    
بوزن نسبي  ) 44،  43،  39،  40،  41،  42(وجاء في المرتبة الثانية الفقرات التالية على التوالي         

  %.78.6و% 75.81يتراوح بين 
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  )4.28(جدول رقم 
  ))21(االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (تحليل فقرات المحور الثالث 
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38  
تلتزم الشركة باإلفصاح عـن قيمـة فروقـات         
الصرف التي يتضمنها صافي الربح أو الخسارة       

  .للسنة المالية
4.23 84.65 13.230 0.000 1  

39  

تلتزم الشركة باإلفصاح عن صـافي فروقـات        
من حقوق الملكيـة كبنـد      الصرف المصنفة ض  

منفصل وبيان تسويتها لمبلغ فروقات الصرف ما       
  .بين بداية الفترة ونهايتها

3.86 77.21 7.949 0.000 5  

40  
تلتزم الشركة باإلفصاح عـن مبلـغ فروقـات         
الصرف الناشئة خالل السنة المالية والتـي تـم         

  .تسجيلها ضمن القيمة الدفترية لألصول
3.88 77.67 7.932 0.000 4  

41  
تلتزم الشركة باإلفصاح عن سبب استخدام عملة       

  6 0.000 6.996 76.74 3.84  .مختلفة عن عملة إعداد التقارير المالية

42  
في حال تغيير تصنيف العمليـة األجنبيـة فـإن        
الشركة تلتزم باإلفصاح عـن طبيعـة وسـبب         

  .التغيير في التصنيف
3.93 78.60 9.120 0.000 3  

43  

صنيف العمليـة األجنبيـة فـإن     في حال تغيير ت   
الشركة تلتزم باإلفصاح عن تأثير التصنيف على       
حقوق الملكية وعلي صافي األرباح والخـسائر       
للفترات السابقة التي تم عرضـها كمـا لـو أن           
التغيير في التصنيف قد تم في بداية أقـدم فتـرة       

  .معروضة

3.86 77.21 7.598 0.000 5  

44  
ريقـة الترجمـة    تلتزم الشركة باإلفصاح عن ط    

لتعديالت الشهرة والقيمـة العادلـة لألصـول         
  .وااللتزامات الناشئة عن تملك الشركة األجنبية

3.79 75.81 8.122 0.000 7  

45  

تلتزم الشركة باإلفصاح عن أثـر التغيـر فـي          
أسعار صرف البنود النقدية بالعملة األجنبيـة أو        
على القوائم المالية للعمليات األجنبيـة إذا كـان         
التغيير مهما بحيث يؤثر على قرارات مستخدمي       

  .القوائم المالية

4.00 80.00 12.268 0.000 2  

46  
تقوم الـشركة باإلفـصاح عـن إدارة مخـاطر        

  2 0.000 9.060 80.00 4.00  .العمالت األجنبية

   0.000 12.235 78.66 3.93  جميع فقرات المحور  

  2.02تساوي " 42" " حرية  ودرجة0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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أية مزايا للشركات ) 21(ال يحقق االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم : الفرضية الرابعة
  .المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

تتعلـق بمزايـا    ) 51 إلى رقـم     47من رقم   ( تم إعداد أسئلة     والختبار هذه الفرضية فقد   
للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة،        ) 21 (تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم    

  :وذلك في أسئلة المحور الرابع كالتالي
  

للشركات المدرجة في سوق ) 21( بمعيار المحاسبة الدولي رقم مزايا االلتزام: المحور الرابع
  فلسطين لألوراق المالية
والذي يبين أن آراء ) 4.29( رقم  للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدولtتم استخدام اختبار 

 الجدولية والتي t من قيمة أكبر المحسوبة tقيمة جميع الفقرات ايجابية حيث إن أفراد العينة في 
 من  أكبر، والوزن النسبي لكل فقرة 0.05 من قلأ، ومستوى الداللة لكل فقرة 2.02تساوي 

  :ة يتفقون على أنعينة الدراس، بمعنى أن أفراد "%60"الوزن النسبي المحايد 
الشركات في تحسين القرارات ) 21(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم " .1

  .%"82.33"بوزن نسبي " لمستخدمي القوائم المالية للشركة

" إلى زيادة كفاءة القوائم المالية للشركة) 21(يؤدي االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم " .2
 .%"80.47"بوزن نسبي 

الشركات التي لها فروع أجنبية في ) 21(هم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم يسا" .3
 %"80.47"بوزن نسبي  " حل مشكلة ترجمة القوائم المالية للفروع األجنبية

في مساعدة الشركات في تسجيل ) 21(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم " .4
  .%"80.00"ن نسبي بوز "المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية

يحقق تسجيل المكاسب والخسائر الناشئة عن فروقات صرف العمالت األجنبية مزايا " .5
  .%"74.42"بوزن نسبي   "ضريبية

 

أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع ) 4.29(من الجدول وبصفة عامة يتبين 
وقيمة %" 60"لنسبي المحايد كبر من  الوزن اأوهي  % 79.53 ، والوزن النسبي  يساوي 3.98

t كبر من قيمة أهي و 15.120 المحسوبة تساويt مستوى ، و2.02 الجدولية والتي تساوي
بمعنى أنه  مما يدل على رفض الفرضية العدمية 0.05قل من أ وهي 0.000الداللة تساوي  

 فلسطين للشركات المدرجة في سوقمزايا  )21( بمعيار المحاسبة الدولي رقم تزامل االيحقق
  .لألوراق المالية
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ومن التحليل السابق أن الوزن النسبي إلجابات الموظفين ) 4.29(ويتبين من الجدول رقم 
الماليين في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية كانت مرتفعة ومتقاربة نسبياً 

% 80.0يتراوح بين حيث احتلت وزن نسبي ) 49 ،50 ،47 ،48(للفقرات التالية على التوالي 
 والمتعلقة بالمزايا الضريبية التي تنشأ عن فروقات صرف 51، وجاءت الفقرة %82.33و

  % .74.42العمالت األجنبية في المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
    

  )4.29(جدول رقم 
ة في للشركات المدرج) 21(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم (تحليل فقرات المحور الرابع 

  )سوق فلسطين لألوراق المالية
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47  
) 21(يؤدي االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم       

  2 0.000 13.125 80.47 4.02  .إلى زيادة كفاءة القوائم المالية للشركة

48  
) 21(ار المحاسبة الدولي رقم     يساعد االلتزام بمعي  

الشركات في تحسين القرارات لمستخدمي القوائم      
  . المالية للشركة

4.12 82.33 13.462 0.000 1  

49  
) 21(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم       

في مساعدة الشركات في تسجيل المعامالت التـي   
  .تتم بعمالت أجنبية

4.00 80.00 13.439 0.000 3  

50  
) 21(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم       

الشركات التي لها فروع أجنبية في حـل مـشكلة       
  . ترجمة القوائم المالية للفروع األجنبية

4.02 80.47 14.514 0.000 2  

51  
يحقق تسجيل المكاسب والخسائر الناشـئة عـن        

  4 0.000 5.724 74.42 3.72  .فروقات صرف العمالت األجنبية مزايا ضريبية

   0.000 15.120 79.53 3.98  جميع فقرات المحور  

  2.02تساوي " 42" " ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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) 21(وجد معوقات تحد من تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم تال : الفرضية الخامسة
  . لألوراق الماليةللشركات المدرجة في سوق فلسطين

تتعلـق بمعوقـات   ) 56 إلى رقم 52من رقم   ( تم إعداد أسئلة     ر هذه الفرضية فقد   والختبا
للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة،        ) 21(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم      

  :وذلك في أسئلة المحور الخامس كالتالي
ت المدرجة في للشركا) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم : المحور الخامس

  .سوق فلسطين لألوراق المالية
والذي يبين أن آراء ) 4.30( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

 الجدولية والتي tكبر من قيمة أ المحسوبة tقيمة جميع الفقرات ايجابية حيث إن أفراد العينة في 
كبر من  أ، والوزن النسبي لكل فقرة 0.05قل من أ، ومستوى الداللة لكل فقرة 2.02تساوي 

  :عينة الدراسة يتفقون على أن، بمعنى أن أفراد "%60"الوزن النسبي المحايد 
دم وجود دورات تدريبية للمحاسبين لمساعدتهم في تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ع" .1

  .%"81.86" بوزن نسبي ")21(

ات والهيئات المهنية في اإلشراف على تطبيق عدم وضوح الدور الذي تقوم به الجمعي" .2
 .%"78.60" بوزن نسبي ")21(معيار المحاسبة الدولي رقم 

يمثل االختالف في البيئة االقتصادية واالجتماعية بين الدول التي تضع المعايير الدولية " .3
" )21(والدول التي تطبق هذه المعايير أحد المعوقات لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .%"76.74"بوزن نسبي 

ُ تلزم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم " .4 وزن نسبي   ب")21(عدم وجود قوانين
"75.35"%. 

يمثل التعليم الجامعي لطلبة قسم المحاسبة دور كبير في المعوقات التي تمنع تطبيق " .5
  .%"73.49"بوزن نسبي  ")21(معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس       ) 4.30(الجدول  من  وبصفة عامة يتبين    

 tوقيمـة  % " 60"كبر من الوزن النسبي المحايد أوهي % 77.21 والوزن النسبي يساوي    ،3.86
، ومستوى الداللة   2.02 الجدولية والتي تساوي     tكبر من قيمة    أ ىهو 16.220المحسوبة تساوي   

وجد معوقـات   ت يدل على رفض الفرضية العدمية أي         مما 0.05قل من   أ وهي   0.000تساوي      
   .للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 21(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ل
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ومن التحليل السابق أن الوزن النسبي إلجابـات المـوظفين          ) 5.10(ويتبين من الجدول رقم     
 55وراق المالية كانت مرتفعة للفقـرة رقـم   الماليين في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لأل      

وهذا يدل على أهمية الدور الذي تقوم به الدورات التدريبية للمحاسـبين            % 81.86وبوزن نسبي   
على ) 53،  52،  54(، وبالنسبة للفقرات    )21(لمساعدتهم في تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم        

ـ          ، وجـاءت  %78.6و% 75.35راوح بـين   التوالي فقد جاءت في المرتبة الثانية بوزن نسبي يت
  % .73.49 في المرتبة األخيرة بوزن نسبي 56الفقرة رقم 

  
  
  )4.30(جدول رقم 

للشركات المدرجة ) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (تحليل فقرات المحور الخامس 
  )في سوق فلسطين لألوراق المالية

  البيـــــــــــــــــان  م

حس
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ا
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وز
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قي

t اللة
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ست

م
  

يب
ترت

ال
  

52  

يمثل االختالف في البيئة االقتصادية واالجتماعية      
بين الدول التي تضع المعايير الدوليـة والـدول         
التي تطبق هذه المعايير أحد المعوقات لتطبيـق        

  ).21(معيار المحاسبة الدولي رقم 

3.84 76.74 7.984 0.000 3  

53  
نينُ تلزم تطبيق معيار المحاسـبة      عدم وجود قوا  

  4 0.000 9.545 75.35 3.77  ). 21(الدولي رقم 

54  
عدم وضوح الدور الذي تقـوم بـه الجمعيـات          
والهيئات المهنية في اإلشراف على تطبيق معيار       

  ) .21(المحاسبة الدولي رقم 
3.93 78.60 11.054 0.000 2  

55  
هم عدم وجود دورات تدريبية للمحاسبين لمساعدت     

  1 0.000 12.583 81.86 4.09  ).21(في تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

56  
يمثل التعليم الجامعي لطلبة قسم المحاسـبة دور        
كبير في المعوقات التي تمنـع تطبيـق معيـار          

  ).21(المحاسبة الدولي رقم 
3.67 73.49 5.282 0.000 5  

   0.000 16.220 77.21 3.86  جميع فقرات المحور  

  2.02تساوي " 42" " ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tمة قي
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بمعيار المحاسبة : الفرضية السادسة
 في الشركات المدرجة في ومعدي القوائم الماليةبين المدققين الخارجيين ) 21(الدولي رقم 

  .α=05.0ة عند مستوى داللة سوق فلسطين لألوراق المالي
  

 والنتـائج  t (Independent Samples T-test(الختبار الفرضية تم استخدام اختبار و
لكـل محـور مـن    المحسوبة ) t(، والذي يبين القيمة المطلقة لقيمة   )4.31(مبينة في جدول رقم     
 ومستوى  "41" عند درجة حرية     2.02الجدولية والتي تساوي    ) t( من قيمة    محاور الدراسة أكبر  

 مما يعني   0.05 كما أن قيمة مستوى الداللة لكل محور من محاور الدراسة أكبر من              0.05داللة  
المدققين الخارجيين ومعدي القوائم المالية فـي       عدم وجود فروق في كل من محاور الدراية بين          

  .α=05.0اللة الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية عند مستوى د
  

  0.723المحسوبة لجميع المحاور تـساوي  ) t(وبصفة عامة تبين أن القيمة  المطلقة لقيمة 
 مما يعنـي قبـول   0.05كبر من أ وهي   0.474، كما أن قيمة مستوى الداللة       2.02قل من   أوهي  

م بمعيـار المحاسـبة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتـزا         الفرضية العدمية أي    
 في الشركات المدرجة في سـوق  ومعدي القوائم الماليةبين المدققين الخارجيين ) 21(الدولي رقم  

  .α=05.0فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة 
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  )4.31(جدول رقم 
لشركات المدرجة في سوق ل لماليةمعدي القوائم ا للفروق بين اراء المدققين الخارجيين وtاختبار 

  )21(فلسطين لألوراق المالية حول درجة االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

مجموع   )ن(العدد  البيان  أبعاد القدرات العقلية
  الدرجات

االنحراف 
مستوى   )ت(قيمة   المعياري

  الداللة

مدقق 
 0.471 3.85 20  خارجي

القياس واالعتراف عن المعامالت 
التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً 
معدي   )21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

القوائم 
  المالية

23 3.96 0.295 
-0.947 0.349 

مدقق 
 0.244 3.71 20  خارجي

القياس واالعتراف عن العمليات 
التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً 
معدي   )21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

القوائم 
  اليةالم

23 3.73 0.279 
-0.291 0.773 

مدقق 
 0.516 3.80 20  خارجي

االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً 
  )21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

معدي 
القوائم 
  المالية

23 4.05 0.466 
-1.658 0.105 

مدقق 
 0.415 3.98 20  خارجي

مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة 
للشركات ) 21(الدولي رقم 

المدرجة في سوق فلسطين 
  لألوراق المالية

معدي 
القوائم 
  المالية

23 3.97 0.440 
0.046 0.963 

مدقق 
 0.073 3.97 20  خارجي

معوقات تطبيق معيار المحاسبة 
للشركات ) 21(الدولي رقم 

المدرجة في سوق فلسطين 
  لألوراق المالية

معدي 
القوائم 
  المالية

23 3.77 0.454 
1.992 0.053 

مدقق 
 0.319 3.81 20  خارجي

معدي   رجمیع المحاو
القوائم 
  المالية

23 3.87 0.241 
-0.723 0.474 

  2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 41"الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة 
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بمعيار المحاسبة ال: الفرضية السابعة
  :ى المتغيرات التاليةإلتعزى ) 21(الدولي رقم 

   .طبيعة نشاط الشركة •
  .رأس مال الشركة •
 للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق       عدد سنوات الخبرة لمعدي القوائم المالية      •

  .المالية
  α=05.0عند مستوى داللة وذلك 

  
  طبيعة نشاط الشركة: أوالً

 One Way ANOVAل التباين األحادي الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحلي
عنـد  نه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية       أ يبين   ، والذي )4.32(مبينة في جدول رقم     والنتائج  
" )21(االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الـدولي رقـم    " لمحوري    0.05مستوى  

لمدرجة في سوق فلسطين لألوراق     للشركات ا ) 21(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم       و
، حيـث كانـت      يعزى لطبيعة نشاط الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية          "المالية
 أمـا  ،3.13تساوي الجدولية والتي ) F( من قيمة أكبرالمحسوبة لكل من تلك المحاور      ) F(قيمة  

ن زى لطبيعة نشاط الشركة حيث إنة يعلبقية المحاور فال توجد فروق في آراء أفراد العي بالنسبة
  .0.05عند مستوى داللة الجدولية ) F( من قيمة قلأالمحسوبة  لكل منهم ) F(قيمة 

  
 من قلأ وهي  2.819مجتمعةالمحسوبة لجميع األبعاد ) F(ولكن بصفة عامة بلغت قيمة 

لـة لجميـع     عند مستوى داللة  كما أن قيمة مستوى الدال         3.13والتي تساوي   الجدولية  ) F(قيمة  
 ال توجـد    أي ة مما يعني قبول الفرضـي     0.05 من     أكبر وهي   0.067المحاور مجتمعة تساوي    

تعـزى إلـى    ) 21(فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم             
  α=05.0طبيعة نشاط الشركة عند مستوى داللة 
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  )4.32(جدول رقم 
 للفروق بين المتوسطات تعزى لطبيعة نشاط (One Way ANOVA )لتباين األحادي تحليل ا

  الشركات 
مجموع  مصدر التباین البعد

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى   )F( قیمة المربعات

 الداللة
ین ب

 0.134 3 0.4027 المجموعات
داخل 

  0.080  19  1.5171 المجموعات
القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم 

بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
)21(  

    22  1.9198 المجموع

1.681 
 

0.205 
 

بین 
 0.124 3 0.3706 المجموعات

داخل 
القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت   0.070  19  1.3379 المجموعات

  )21(أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
    22  1.7086 المجموع

1.754 
 

0.190 
 

بین 
 0.631 3 1.8942 المجموعات

داخل 
االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة   0.152  19  2.8916 المجموعات

  )21(الدولي رقم 
    22  4.7858 المجموع

4.149 
 

0.020 
 

بین 
 0.557 3 1.6723 المجموعات

داخل 
  0.136  19  2.5920 المجموعات

) 21(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
ت المدرجة في سوق فلسطين لألوراق للشركا

  المالية
    22  4.2643 المجموع

4.086 
 

0.021 
 

بین 
 0.300  3 0.9002 المجموعات

داخل 
  0.191  19  3.6320 المجموعات

) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

  المالية
    22  4.5322 المجموع

1.570 
 

0.230 
 

بین 
 0.131 3 0.3940 المجموعات

داخل 
  جميع االبعاد  0.047  19  0.8852 المجموعات
    22  1.2793 المجموع

2.819 
 

0.067 
 

  3.13 تساوي 0.05و مستوى داللة ) 3،19( الجدولیة عند درجتي حریة Fقیمة 

  
  رأس مال الشركة: ثانياً

 One Way ANOVAالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
، والذي يبين انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في )4.33(والنتائج مبينة في جدول رقم 
 مال الشركة  يعزى لرأسلكل محور من محاور الدراسة  0.05آراء أفراد العينة عند مستوى 

 0.05الجدولية عند مستوى داللة ) F( من قيمة قلأالمحسوبة  لكل منهم ) F(ن قيمة إحيث 
    .0.05 من أكبروكذلك قيمة مستوى الداللة لكل محور 
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قـل  أ وهـي   1.710المحسوبة لجميع األبعاد مجتمعة ) F(ولكن بصفة عامة بلغت قيمة 

عند مستوى داللة  كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع           3.13الجدولية والتي تساوي    ) F(من قيمة   
 ال توجـد    أي ة مما يعني قبول الفرضـي     0.05كبر من     أ وهي   0.199المحاور مجتمعة تساوي    

تعزى إلى رأس   ) 21(فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم            
  .α=05.0مال الشركة عند مستوى داللة 

  
  )4.33(رقم جدول 

  للفروق بين المتوسطات تعزى لرأس مال الشركة (One Way ANOVA ) تحليل التباين األحادي 
مجموع  مصدر التباین البعد

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى   )F( قیمة المربعات

 الداللة
بین 

 0.123 3 0.3679 المجموعات
داخل 

  0.082  19  1.5519 المجموعات
القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت 

  )21(ر المحاسبة الدولي رقم أجنبية طبقاً لمعيا
    22  1.9198 المجموع

1.501 
 

0.246 
 

بین 
 0.133 3 0.3997 المجموعات

داخل 
  0.069  19  1.3088 المجموعات

القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت 
  )21(أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

    22  1.7086 المجموع

1.934 
 

0.158 
 

بین 
 0.411 3 1.2331 المجموعات

داخل 
  0.187  19  3.5528 المجموعات

االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة 
  )21(الدولي رقم 

    22  4.7858 المجموع

2.198 
 

0.122 
 

بین 
 0.309 3 0.9272 المجموعات

داخل 
  0.176  19  3.3371 المجموعات

) 21(حاسبة الدولي رقم مزايا االلتزام بمعيار الم
للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

  المالية
    22  4.2643 المجموع

1.760 
 

0.189 
 

بین 
 0.226 3 0.6784 المجموعات

داخل 
  0.203  19  3.8538 المجموعات

) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

  ليةالما
    22  4.5322 المجموع

1.115 
 

0.368 
 

بین 
 0.091 3 0.2719 المجموعات

داخل 
  جميع االبعاد  0.053  19  1.0073 المجموعات
    22  1.2793 المجموع

1.710 
 

0.199 
 

  3.13 تساوي 0.05و مستوى داللة ) 19، 3( الجدولیة عند درجتي حریة Fقیمة 
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 للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق عدد سنوات الخبرة لمعدي القوائم المالية: ثالثاً
  المالية

 One Way ANOVAالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
جد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد       ، والذي يبين انه تو    )4.34(والنتائج مبينة في جدول رقم      

القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار          " لمحوري    0.05مستوى  
القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت أجنبية طبقـاً          " و  " )21(المحاسبة الدولي رقم    

برة لمعدي القوائم المالية في الشركات      لعدد سنوات الخ  يعزى  " )21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم     
المحـسوبة لكـل مـن تلـك        ) F(، حيث كانت قيمة     المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية     

لبقية المحاور فال توجـد   ، أما بالنسبة 3.13الجدولية والتي تساوي ) F( من قيمة أكبرالمحاور  
المحسوبة  لكل مـنهم  ) F(ن قيمة إ فروق في آراء أفراد العينة يعزى لطبيعة نشاط الشركة حيث    

  .0.05الجدولية عند مستوى داللة ) F( من قيمة قلأ
  

 قـل أ وهـي   2.123المحسوبة لجميع األبعاد مجتمعة ) F(ولكن بصفة عامة بلغت قيمة 
 عند مستوى داللة  كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع           3.13الجدولية والتي تساوي    ) F(من قيمة   

 ال توجـد  أي ة مما يعني قبـول الفرضـي   0.05 من   أكبر وهي   0.131تساوي  المحاور مجتمعة   
تعزى إلى عـدد  ) 21(فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم        

  α=05.0سنوات الخبرة للقائمين على إعداد القوائم المالية عند مستوى داللة 
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  )4.34(قم جدول ر
عدد سنوات الخبرة  للفروق بين المتوسطات تعزى (One Way ANOVA )تحليل التباين األحادي 

  لمعدي القوائم المالية في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
مجموع  مصدر التباین البعد

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى   )F( قیمة المربعات

 الداللة
بین 

 0.227 3 0.6817 المجموعات
داخل 

  0.065  19  1.2381 المجموعات
االعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت القياس و

  )21(أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
    22  1.9198 المجموع

3.487 
 

0.036 
 

بین 
 0.189 3 0.5673 المجموعات

داخل 
  0.060  19  1.1413 المجموعات

القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت 
  )21(بة الدولي رقم أجنبية طبقاً لمعيار المحاس

    22  1.7086 المجموع

3.148 
 

0.049 
 

مجموع  مصدر التباین البعد
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى   )F( قیمة المربعات

 الداللة
بین 

 0.180 3 0.5410 المجموعات
داخل 

  0.223  19  4.2448 المجموعات
االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة 

  )21(دولي رقم ال
    22  4.7858 المجموع

0.807 
 

0.505 
 

بین 
 0.284 3 0.8518 المجموعات

خل دا
  0.180  19  3.4126 المجموعات

) 21(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

  المالية
    22  4.2643 المجموع

1.581 
 

0.227 
 

بین 
 0.156 3 0.4682 المجموعات

داخل 
  0.214  19  4.0640 المجموعات

) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

  المالية
    22  4.5322 المجموع

0.730 
 

0.547 
 

بین 
 0.107 3 0.3212 المجموعات

داخل 
  عادجميع األب  0.050  19  0.9581 المجموعات
    22  1.2793 المجموع

2.123 
 

0.131 
 

  3.13 تساوي 0.05و مستوى داللة ) 19، 3( الجدولیة عند درجتي حریة Fقیمة 
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  لخامسالفصل ا
  النتائج والتوصيات
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  النتائج: أوال
 إلى ما أظهره التحليل العلمي الستبانه الدراسة، فإن الباحث توصل إلى مجموعة             استناداً

معيـار المحاسـبة    الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ب       من النتائج حول التزام     
 ويمكن تحديدها فـي     نيي الخارج ين والمدقق معدي القوائم المالية   من وجهة نظر     )21(رقم  الدولي  
  :يةلاالنقاط الت

رقـم  الدولي معيار المحاسبة الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ب     تلتزم   . 1
، والمتعلقـة بكـل مـن       نيي الخارج ينوالمدققمعدي القوائم المالية     من وجهة نظر     )21(

 واإلفصاح  ،التي تتم بعمالت أجنبية وترجمة مفردات القوائم المالية       والعمليات  المعامالت  
  .معيارعن متطلبات ال

وسـط  متبلـغ ال  حيـث   االعتراف والقياس عن المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية،         يتم   . 2
الشركات المدرجة في   ، مما يدل على التزام      %78.20بوزن نسبي   ) 3.91(الحسابي لها   

 بكيفيـة االعتـراف والقيـاس عـن       المتعلقـة   والمعيار  سوق فلسطين لألوراق المالية ب    
  .جنبيةالمعامالت التي تتم بعمالت أ

وسط الحسابي  متبلغ ال حيث   التي تتم بعمالت أجنبية،      لعملياتاالعتراف والقياس عن ا   يتم   . 3
الشركات المدرجة فـي سـوق      ، مما يدل على التزام      %74.44بوزن نسبي   ) 3.72(لها  

 التي تـتم    بكيفية االعتراف والقياس للعمليات   المتعلقة  والمعيار  فلسطين لألوراق المالية ب   
  .بعمالت أجنبية

 وفقـاً   تلتزم الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بمتطلبـات اإلفـصاح            . 4
بوزن نسبي  ) 3.93(وسط الحسابي لها    متبلغ ال ، حيث   )21(لمعيار المحاسبة الدولي رقم     

الشركات المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق الماليـة         ، مما يدل على التزام      78.66%
  ).21(بة الدولي رقم باإلفصاح وفقاً لمعيار المحاس

تحقق الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية مزايا من تطبيقها لمتطلبـات              . 5
، والتي تشمل تحسين القـرارات لمـستخدمي القـوائم       )21(معيار المحاسبة الدولي رقم     

المالية، وزيادة كفاءة القوائم المالية للشركة، وحل المشاكل للشركات التـي لهـا فـروع          
ية فيما يتعلق بترجمة القوائم المالية، مساعدة الشركات في تسجيل معامالتها التي تتم             أجنب

  .بعملة أجنبية
من وجهة نظر معـدي القـوائم   ) 21(توجد معوقات لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم    . 6

  المالية للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
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، ويعتبر عدم وجود دورات تدريبية لمعدي القوائم المالية         %77.21بوزن نسبي   ) 3.86(لها  
وكذلك عدم وضوح الدور الذي تقوم به الجمعيات والهيئات المهنية في اإلشراف على تطبيق              
معايير المحاسبة الدولية من أكثر المعوقات لتطبيق معايير المحاسبة الدوليـة، كمـا تـشكل               

صادية واالجتماعية بين الدول التي تضع المعايير والـدول التـي تقـوم             اختالف البيئة االقت  
بتطبيقها، وكذلك عدم وجود قوانين تلزم تطبيق المعايير دور في المعوقـات لتطبيـق هـذه                

 ).21(المعايير وبخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم 

ائم المالية  أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات معدي القو            . 7
، حيث بلغ مجموع    )21(والمدققين الخارجيين حول االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم         

الدرجات لجميع محاور االستبانه بالنسبة لمعدي القوائم المالية للشركات المدرجـة فـي             
للمـدققين  ) 3.81(، وفي نفـس الوقـت بلغـت         )3.87(سوق فلسطين لألوراق المالية     

  .الخارجيين
شكل طبيعة نشاط الشركة عائقاً في تطبيق متطلبات معيار المحاسـبة الـدولي رقـم      لم ت  . 8

، من وجهة نظر معدي القوائم المالية للشركات المدرجـة فـي سـوق فلـسطين                )21(
  .لألوراق المالية وذلك بالنسبة لجميع محاور االستبانه

الـدولي رقـم   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق متطلبات معيار المحاسـبة         . 9
من وجهة نظر معدي القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق            ) 21(

  .المالية تعزى إلى رأس مال الشركة بالنسبة لجميع محاور االستبانه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بمعيار المحاسبة الـدولي              . 10

لمعدي القوائم المالية للشركات المدرجـة فـي        تعزى إلى عدد سنوات الخبرة      ) 21(رقم  
 .سوق فلسطين لألوراق المالية
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  التوصيات: ثانياً

  : يلي  فإن الباحث يوصي بماالتي أسفرت عنها الدراسةنتائج الفي ضوء 
  

بتفعيـل مهـارات وخبـرات      جمعية المحاسبين والمراجعين الفلـسطينية      قيام  ضرورة   . 1
 لقاءات وورش عمل ودورات تدريبيـة لمعـدي القـوائم           المحاسبين، عن طريق تنظيم   

  .المالية لمساعدتهم في تطبيق معايير المحاسبة الدولية
 ومكاتـب التـدقيق مجـاراة        المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية      تالشركاعلى   . 2

التطورات الجديدة في المعايير الدولية، لألخذ بالتغيرات التي تطرأ على بنود المعـايير،             
 فـي بدايـة عـام     )21( حصل في تعديل بعض بنود المعيار المحاسبي الدولي رقم           كما

 .م2005

 العمل علي قيام الجامعات الفلسطينية بإدراج مادة المحاسبة الدولية ومعايير المحاسـبة             . 3
الدولية ضمن المقررات اإللزامية لطلبة قسم المحاسبة وليس االكتفاء بإدراجهـا ضـمن       

  .المواد االختيارية
 إللزام معـدي القـوائم      ةعمل علي تفعيل دور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطيني       ال . 4

 ).21(المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم 

نظراً لكون بعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تتلقى دعم ومنح مـن الخـارج               . 5
مسئولة عن إعطاء االعتماد لهذه الجمعيات والهيئات       بعمالت مختلفة فيجب على الجهة ال     

والممثلة في وزارة الداخلية عدم اعتماد القوائم المالية التي تقدمها هذه الجهات إال بعـد               
 ).21( الدولي رقم ةالتأكد من تطبيقها لمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسب

ق بمعايير المحاسبة الدولية، وبخاصة مصر      االستفادة من خبرات الدول العربية فيما يتعل       . 6
والسعودية، حيث إن لهما معاييرهما الوطنية والتي هي ترجمة لمعايير المحاسبة الدولية            
وفقاً للبيئة اإلقليمية لهذه الدول، وذلك إلصدار معايير وطنية فلسطينية تتالءم مع الواقع             

 .االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني
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  قائمة المراجع

  لمراجع العربيةا: ال أو

   الكتب-أ

، دراسات متقدمة فـي المحاسـبة الماليـة   ، )2004(أبو المكارم، وصفي عبد الفتاح،   . 1
 .الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية

، دار وائـل     المحاسبة المتقدمة  ،)1999(الجبالي، محمود علي، وبصل، نشأت سعد،        . 2
 .للنشر، عمان

المؤسـسات  ،  )2001( و عبد السالم، الـسيدة عبـد الفتـاح،           الحناوي، محمد صالح،   . 3
 .، الدار الجامعية، اإلسكندريةالمالية، البورصات والبنوك التجارية

تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية واألنظمة        ،  )2006(الذنيبات، علي،    . 4
ـ          : والقوانين المحلية  ان، نظرية وتطبيق، الطبعة األولى، بـدون دار نـشر، عم

 . األردن

، كتـاب مقـرر     المحاسـبة الدوليـة   ،  )1992(آل هاشم، ضياء، وأبو غزالة، طالل،        . 5
للمتقدمين المتحانات المجمع العربي للمحاسبين القـانونيين، منـشورات المجمـع       

 .العربي للمحاسبين القانونيين
، دار السالسل للطباعة والنـشر  نظرية المحاسـبة ، )1990(الشيرازي، عباس مهدي،   . 6

 .لتوزيع، الكويتوا

أساسيات التجارة الدولية من الميـزة المطلقـة إلـى        ،  )2000(الصرن، رعد حسن،     . 7
 .، الطبعة األولى، دار الرضا للنشر، دمشقالعولمة والحرية والرفاهة االقتصادية

، الطبعـة   المحاسبة الدولية ومعاييرهـا   ،  )2008(القاضي، حسين، وحمدان، مأمون،      . 8
 .شر والتوزيع، عماناألولى، دار الثقافة للن

، مستقبل العالم العربي فـي التجـارة   العولمة واإلقليميـة ، )2001(المجدوب، أسامة،   . 9
 .الدولية، الدار المصرية اللبنانية

منشورات ،  المعايير المحاسبية الدولية  ،  )1999(المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،      . 10
 .، عمانالخطالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين، شركة مطابع 

، مبادئ التقـارير الماليـة المتقدمـة      ،  )2001(المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،      . 11
بموجب المنهاج الدولي الذي أقره مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية األونكتاد،           
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UNCTAD         ،إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مطابع الـشمس ،
 . عمان، األردن

، الناحية النظرية، الطبعة    تدقيق الحسابات المعاصر  ،  )2006(، غسان فالح،    المطارنة . 12
 .األولى، دار المسيرة، عمان

، دراسات في نظرية المحاسبة والمعايير المحاسـبية      ،  )2002(الناغي، محمود السيد،     . 13
 .الطبعة األولى، المكتبة العصرية، المنصورة

دراسات في قضايا ومشاكل    ،  )2000 (بدوي، محمد عباس، وعثمان، األميرة إبراهيم،      . 14
 .، منشأة المعارف، اإلسكندريةمحاسبية معاصرة

تعريب، زايد، محمد عـصام الـدين،       ،  المحاسبة الدولية ،  )2004(تشوي، وأخرون،    . 15
  . الرياض، المملكة العربية السعودية،دار المريخ للنشروحجاج، أحمد حامد، 

، مـع   المحاسـبة الدوليـة    ،)2002 (جربوع، يوسف محمود، وحلس، سالم عبد اهللا،       . 16
 .، عمانالتطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع

 معـايير التقـارير     ،، ترجمة، حماد، طارق عبد العـال      )2006(جريوننج، هيني فان،     . 17
 .، دليل التطبيق، الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية، مصريةالمالية الدول

، ممارسـات المحاسـبة الماليـة المتقدمـة       ،  )2001( حلمي، وأخرون،    جمعة، أحمد  . 18
األونكتـاد  (بموجب المنهاج الذي أقره مؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة             

UNCTAD(  المجمع العربي للمحاسـبين القـانونيين، مطـابع         ت، من إصدارا 
 .الشمس، عمان

 اإلعداد والعرض والتحليل،    ، أسس التقارير المالية ،  )2005(حماد، طارق عبد العال،      . 19
 .الدار الجامعية، اإلسكندرية

النموذج المحاسبي المعاصر مـن المبـادئ إلـى         ،  )2003 (رضوان حلوة، ،"أ"حنان   . 20
 . ، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمانالمعايير

، دار وائـل  بدائل القياس المحاسـبي المعاصـر     ،  )2003(،  "ب"ــــــــــ . 21
 . عمانللنشر، الطبعة األولى،

، المحاسبة المالية الخاصة  ،  )2001(ــــــــــ، وكحالة، جبرائيل جوزيف،      . 22
الطبعة الثانية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيـع،            

 . األردن
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محاضرات نظريـة المحاسـبة،     ،  النظرية المحاسبية ،  )2003(شاهين، علي عبد اهللا،      . 23
 غـزة، ، كلية التجارة، الجامعـة اإلسـالمية،      لمحاسبة والتمويل  ماجستير ا  جبرنام

 .فلسطين

، الـدار   المحاسبة المتقدمة ،  )1999(شحاتة، أحمد بسيوني، والدهراوي، كمال الدين،        . 24
 .الجامعية، اإلسكندرية

، المحاسبة الماليـة المتقدمـة    ،  )2002(ــــــــــ، وبدوى، محمد عباس،      . 25
 .يةدار الجامعة الجديدة، اإلسكندر

المحاسبة المالية المتقدمة   ،  )2007(ــــــــــ، وعلي، عبد الوهاب نصر،       . 26
 .، الدار الجامعية، اإلسكندريةوفقا لمعايير المحاسبة الدولية واألمريكية والعربية

، الطبعة األولـى،     الصرف األجنبي  تالنقود الدولية وعمليا  ،  )1997(صادق، مدحت،    . 27
  . القاهرةدار غريب لطباعة والنشر والتوزيع،

في تطور الفكـر المحاسـبي، دار       ،  )1985(ضيف، خيرت، وشحاتة، أحمد بسيوني،       . 28
 .، بيروتالنهضة العربية

 مـشاكل   فـي دراسـات    ،المحاسبة المتقدمـة  ،  )1997(علي، رمضان محمد غنيم،      . 29
 .محاسبية معاصرة، الطبعة األولى، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان

المحاسبة عـن   ،  )2004/2005( وسالم، أحمد محمد كامل،      علي، عبد الوهاب نصر،    . 30
، وفقـا لمعـايير     األدوات والمشتقات المالية وعمليات الشركات متعددة الجنسية      

 .المحاسبة الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية

، ترجمـة   2000معايير المحاسبة الدوليـة     ،  )2001(لجنة معايير المحاسبة الدولية،      . 31
 .ربي للمحاسبين القانونيين، األردنجمعية المجمع الع

، الـدار  ر التوافق الـدولي ونظرية المحاسبة، منظ  ،  )2006(لطفي، أمين السيد أحمد،      . 32
 .الجامعية، اإلسكندرية

نظرية المحاسبة، القياس واإلفصاح والتقريـر المـالي      ،  )2007(ـــــــــ،   . 33
 . اإلسكندرية، الجزء الثاني، الدار الجامعية،عن االلتزامات وحقوق الملكية

، مـدخل اقتـصادي محاسـبي،       الشركات الدوليـة  ،  )1982(محمد، محمد الفيومي،     . 34
 .اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية

، حاالت وتطبيقـات    المحاسبة المتقدمة ،  )1994(مطر، محمد، وزواتي، عبد الكريم،       . 35
 .عملية في المشاكل المحاسبية المعاصرة، الطبعة األولى، دار حنين، عمان
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، منشورات الجامعة اإلسالمية، غزة،     المحاسبة الدولية ،  )2008(مطير، رأفت حسين،     . 36
 .فلسطين

، ترجمة، فخرا، محمود عبـد الملـك، والـشامي،          )1997(معايير المحاسبة الدولية،     . 37
مصطفى أحمد، مراجعة، العظمة، محمد أحمد، جمعية المحاسـبين والمـراجعين           

 . الكويتية، الكويت
 ن، النص الكامل، ترجمة المجمع العربي للمحاسـبي       )2000(ة الدولية،   معايير المحاسب  . 38

 .القانونيين

  
  الدوريات-ب

، المداخل المحلية والدولية إلصـدار المعـايير المحاسـبية فـي           )2000(الجبر، نبيه،    . 39
، 25، العـدد    المجلة العلمية لتجـارة األزهـر     السعودية، دراسة تحليلية مقارنة،     

 .122-91يناير، ص ص 

، تسييس المعرفة المحاسبية ودوره في إصدار المعـايير         )2005(ربيد، عصام فهد،    الع . 40
، ديـسمبر، ص  2، العـدد    26، المجلد   المجلة العربية لإلدارة  المحاسبية الدولية،   

 .93-65ص 

، العوامـل   )2006(الدرويش، بشير محمد عاشور، و الغالي، عبد المولي علي محمد،            . 41
 مجلة دراسات في االقتصاد واإلدارة،    ة في ليبيا،    المؤثرة في تطوير مهنة المحاسب    

 .25النسخة اإللكترونية، المجلد 

، )2007(الشرايرى، جمال عادل، والشبيل، خالد عدنان عويس، وعبـد اهللا، طـارق،              . 42
 21 التزام البنوك األردنية بتطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقـم             ىمد

، ، مجلـة علـوم إنـسانية   المدقق الخارجيمن وجهة نظر معدي القوائم المالية و  
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-177، مـايو، ص ص      66، العدد   مجلة اإلدارة العامة  أولوية إصدار المعايير،    

201. 
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  المالحق
  

  استبانه الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية: أوالً
 

  استبانه المدققين الخارجيين: ثأنياً
  

  أسماء المحكمين: ثالثاً
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  الشركات هاستبان: أوالً
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  اإلخوة واألخوات الكرام

  تحية طيبة وبعد
  

  استبانه/ الموضوع
معيار المحاسبة الدولي بعن مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية 

  " آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية) "21(رقم 
  

على مـدى التـزام   هذه الدراسة إلى التعرف إجراء  الباحث من خالل   هدفي
معيار المحاسبة الدولي   يق  طبتالشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ب       

، وأيضا التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المعيـار إن             )21(رقم  
  .وجدت، وكذلك معرفة االيجابيات أو السلبيات من تطبيق هذا المعيار

  
 درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل من        لنيل هوقد تم تصميم هذه االستبان    

، مـع  هالجامعة اإلسالمية بغزة، راجيا منكم التكرم باإلجابة على أسئلة هذه  االستبان         
العلم بأن هذه البيانات سوف تعامل بسرية مطلقة ولن تستخدم لغير أغراض البحث             

  .العلمي
          

   والتقديرالحتراموتفضلوا بقبول فائق ا

  باحثال       

  هاني اسحق نسمان                          
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  :الجزء األول
   بيانات الشركة: أوالً

  ....................................................................................... ):اختياري(اسم الشركة 
  :القطاع الذي تنتمي إليه الشركة

o    الصناعة         o التأمين          o       االستثمار     oالخدمات   
  ):بالدوالر(رأس مال الشركة 

o  5,000,000                                                 أقل من o 5,000,000  15,000,000 وأقل من   
 15,000,000 o    30,000,000 وأقل من                    o 30,00,000 أكثر من  

  :مدة مزاولة نشاط الشركة
o  سنوات 10أقل من                        o سنة20وأقل من   سنوات10 من  

 o سنة                 30 سنة وأقل من 20 من              o سنة30 أكثر من .  
  :اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق الماليةعدد سنوات 

o  سنوات 3أقل من o                                                     سنوات6وأقل من   سنوات3 من     
o  سنوات         9 سنوات وأقل من 6 من                   o سنوات9 أكثر من .  
    البيانات الشخصية: ثانيا

  :المؤهل العلمي
o دبلوم             o      بكالوريوس   o    ماجستير       oدكتوراه   

  :التخصص العلمي
o      محاسبة                                         oإدارة أعمال     
o           علوم مالية ومصرفية   o                                  الرجاء تحديدها( أخرى( ...................  

  :عدد سنوات الخبرة
o  سنوات5 أقل من                o 5سنوات10وأقل من   سنوات   
o  10 سنة15 سنوات وأقل من                o        سنة15 أكثر من .  

  الوظيفة الحالية
oمحاسب            o رئيس قسم المحاسبة        oمدير مالي         
o   مدقق داخلي                                      o الرجاء تحديديها(أخرى( ..................  

  :العمر
o  سنة25 أقل من              o 25سنة35وأقل من   سنة     
o  35 سنة  45 سنة وأقل من                    o 45سنة فأكبر .  

  ) 21(هل تلقيت دورات تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم 
oنعم       oال   
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  :الجزء الثاني
لمحاسبة القياس واالعتراف عن المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار ا         : المحور األول 
التي يتم التعاقد عليها بعملة أجنبية، مثل شراء أو تلك ويقصد بالمعامالت األجنبية بأنها "، )21(الدولي رقم 

بيع البضائع والخدمات التي تكون قيمتها محددة بعملة أجنبية، واإلقراض واالقتراض الذي يتم دفعه أو قبضه           
  . "الشراء أو السداد بعملة أجنبيةبعملة أجنبية، وكذلك اقتناء األصول عندما يتحدد 

  البيـــــــــــــــــان  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
  بشدة

 بعملة أجنبية بأنهـا     تتقوم الشركة باعتبار المعامال     1
تلك المعامالت المحددة أو المعامالت التي تتطلـب        

  .التسوية بعملة أجنبية

          

ة بيـع الـسلع     تمثل المعامالت األجنبيـة للـشرك       2
  .والخدمات المحددة بعملة أجنبية

          

تنتج المعامالت األجنبية للـشركة نتيجـة قيامهـا           3
بإقراض أو اقتراض األموال عندما يتم استالمها أو        

  .دفعها بعملة أجنبية

          

تمثل المعامالت األجنبية للشركة عندما تكون طرفاً         4
  . إنجازه بعدفي عقد تبادل بالعملة األجنبية ولم يتم 

          

تنتج المعامالت األجنبية للـشركة نتيجـة قيامهـا           5
  .بامتالك أو التخلص من أصول محددة بعملة أجنبية

          

تنتج المعامالت األجنبية للشركة نتيجة قيامها بسداد         6
  .التزامات محددة بعملة أجنبية

          

يتم تحديد مبلغ المعامالت األجنبيـة عـن طريـق            7
 قيمة المعاملة األجنبية بسعر الصرف      حاصل ضرب 

  .السائد بتاريخ المعاملة

          

في حال تعذر تحديد سعر الصرف بتاريخ المعاملـة     8
يتم اللجوء إلى استخدام معـدل صـرف تقريبـي          
أسبوعي أو شهري لكافة المعامالت التي تتم خـالل   

  . تلك الفترة المحددة

          

تم التقرير عن البنود    في تاريخ إعداد القوائم المالية ي       9
  .النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر اإلقفال

          

في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود           10
غير النقدية بالعملـة األجنبيـة باسـتخدام التكلفـة          
التاريخية والتي كانـت محـددة باسـتخدام سـعر          

  .الصرف السائد بتاريخ المعاملة
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  بيـــــــــــــــــانال  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
  بشدة

في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التقرير عن البنود           11
غير النقدية والتي تم االحتفاظ بها باستخدام القيمـة         
العادلة والتي كانت محددة باستخدام سعر الـصرف        

  .السائد عند تحديد تلك القيمة

          

 فرق سعر الـصرف بـين تـاريخ         ل وجود في حا   12
المعاملة وتاريخ السداد، وتم السداد في نفس الفتـرة         
المالية فيتم االعتراف بكامل فروقات الصرف فـي        

  . نفس الفترة المالية

          

 فرق سعر الـصرف بـين تـاريخ         في حال وجود    13
المعاملة وتاريخ السداد، وتم السداد في فترة ماليـة         

ة فروقات الصرف المعترف بها     الحقة، تحدد الشرك  
في كل فترة مالية تقع قبل فترة التـسوية بموجـب           

  .التغير في أسعار الصرف خالل تلك الفترة

          

تلتزم الشركة بتصنيف فروق الصرف الناشئة عـن          14
البنود النقدية التي تشكل جزءاً من االسـتثمار فـي          
شركة أجنبية كحقوق ملكية في دفاتر الشركة معـدة     

  .قرير إلى أن يتم التخلص من صافي االستثمارالت

          

 الناتجـة عـن   الصرف بإظهار فروق  شركةلتزم ال ت  15
المتعلقة باالستثمار فـي عمليـات      وعملية التحوط   

أجنبية ضمن حقوق الملكية حتى تـاريخ البيـع أو          
  .التخلص منها

          

لعملة ولـم تتـوفر وسـائل       لحاد  الهبوط  الفي حال     16
عند شراء أصل بعملـة أجنبيـة فـإن         التحوط لها   

  .الخسائر تعتبر جزءاً من تكلفة األصل
          

القياس واالعتراف عن العمليات التي تتم بعمالت أجنبية طبقاً لمعيار المحاسبة : المحور الثاني
يقصد بالعمليات األجنبية بأنها تلك العمليات التي تتم بدرجة كبيرة من " ، )21(الدولي رقم 

  ".ية عن نشاط الشركة معدة التقريراالستقالل

  البيـــــــــــــــــان  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
  بشدة

في حال وجود عمليات أجنبيـة مكملـة لعمليـات            17
الشركة معدة التقرير، يتم اعتبار هذه العمليات على        

  .أنها امتداد لعمليات لشركة معدة التقرير
          



 148 

  ـــــانالبيــــــــــــ  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
  بشدة

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال مـن           18
اعتبارها عملية أجنبية تشكل جزءاً مـن عمليـات         
الشركة معدة التقرير عندما تتحكم الـشركة معـدة         
التقرير باألنشطة األجنبية وتتم هذه األنشطة بدرجة       

  .كبيرة من االستقاللية

          

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال مـن           19
اعتبارها عملية أجنبية تشكل جزءاً مـن عمليـات         
الشركة معدة التقرير عندما ال تشكل أنشطة العملية        
األجنبية نسبة كبيرة مـن أنـشطة الـشركة معـدة      

  .التقرير

          

 تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال مـن          20
اعتبارها عملية أجنبية تشكل جزءاً مـن عمليـات         
الشركة معدة التقرير عندما يتم تمويل أنشطة العملية      
األجنبية بشكل رئيس من أنـشطتها الخاصـة دون         

  .االعتماد على الشركة معدة التقرير

          

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال مـن           21
اً مـن عمليـات     اعتبارها عملية أجنبية تشكل جزء    

الشركة معدة التقرير عندما يتم سداد تكاليف العمـل    
والمواد للمنتجات أو الخدمات بشكل رئيسي بعملـة        

  .غير عملة الشركة معدة التقرير

          

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال مـن           22
اعتبارها عملية أجنبية تشكل جزءاً مـن عمليـات         

عندما تـتم مبيعـات العمليـة    الشركة معدة التقرير   
األجنبية بشكل رئيس بعمالت مختلفة غيـر عملـة         

  .الشركة معدة التقرير

          

تقوم الشركة باعتبار العملية شركة أجنبية بدال مـن           23
اعتبارها عملية أجنبية تشكل جزءاً مـن عمليـات         
الشركة معدة التقرير عندما تكون التدفقات النقديـة        

تتم بمعزل عن أنشطة العملية     للشركة معدة التقرير    
  .األجنبية وال تتأثر بأنشطتها

          

 في حالة   الشخصيوالتقدير  يتم اللجوء إلى االجتهاد       24
            .عدم وضوح العمليات األجنبية كشركة أجنبية
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  البيـــــــــــــــــان  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
  بشدة

ـ لاالسـتهالك    بترجمة تكلفة    شركةلتزم ال ت  25 ل وألص
باسـتخدام سـعر الـصرف      المشتراة بعملة أجنبية    

  . لألصل الثابتشراءالبتاريخ 
          

وتـم  ن األصل مدرجاً بالقيمـة العادلـة        وكعندما ي   26
فـإن الـسعر المـستخدم فـي      شراؤه بعملة أجنبية    

 .الترجمة هو السعر السائد بتاريخ التقييم
          

لمخـزون بأسـعار    تكلفـة ا   بترجمة   ةكشرلتزم ال ت  27
 .الصرف الموجودة عند تكبد التكاليف

          

اد د بترجمة صافي القيمة القابلة لالستر     ةكشرلتزم ال ت  28
باسـتخدام سـعر    بعملة أجنبيـة    لألصل  أو للتحقق   

 .تحديد تلك القيميتم  ماالصرف السائد عند
          

تلتزم الشركة معدة التقرير بترجمة البنـود النقديـة           29
ية للفروع األجنبية لقائمة المركز المـالي       وغير النقد 

  .بسعر اإلقفال
          

تلتزم الشركة معدة التقرير بترجمة قائمـة الـدخل           30
للفروع األجنبية باستخدام سعر الـصرف بتـاريخ        

  .العمليات
          

تقوم الشركة بتصنيف كافة فروق الصرف الناتجـة          31
عن الفروع األجنبية كحقوق ملكيـة إلـى أن يـتم           

  .تخلص من صافي االستثمار األجنبيال
          

تعترف الشركة بفروق الصرف نتيجة ترجمة بنـود        32
 تقائمة الدخل بأسعار الصرف في تـاريخ العمليـا        
  .وبأسعار اإلقفال عند ترجمة األصول وااللتزامات

          

تعترف الشركة بفروق الصرف الناتجة عن ترجمة         33
ة األجنبيـة   صافي االستثمار االفتتاحي في الـشرك     

  .بسعر صرف مختلف عن ما تم استخدامه سابقاً 
          

تلتزم الشركة باالعتراف بفروق الصرف التي تنتج         34
عن التغيرات األخرى في حقـوق المـالكين فـي          

  .الشركة األجنبية
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  البيـــــــــــــــــان  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
  بشدة

 األجنبية غيـر المملوكـة      شركة توحيد ال  تمما ي عند  35
عتـرف بفروقـات أسـعار      الـشركة ت  ن  إبالكامل ف 

الصرف المتراكمة الناتجة عن الترجمـة كحقـوق        
  .الموحدةقائمة المركز المالي أقلية في 

          

 التخلص من الشركة التابعة األجنبية فـإن      في حال     36
عترف بالمبالغ المتجمعة لفروقات الصرف     الشركة ت 

ـ  للـشركة لمؤجلة التي تعود    ا أو  كـدخل    ة األجنبي
في نفس الفتـرة التـي يعتـرف فيهـا          كمصروف  

  .التخلصأو خسارة بمكاسب 

          

عند حصول تغيير في تصنيف العملية األجنبية فإن          37
لتزم بتطبيق إجـراءات الترجمـة علـى        ت ةكشرال

  .التصنيف المعدل بدءاً من تاريخ تغيير التصنيف
          

  
   ).21(االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم : لثالثالمحور ا

  البيـــــــــــــــــان  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
  بشدة

 باإلفصاح عن قيمة فروقات الـصرف   ةكشرلتزم ال ت  38
تضمنها صافي الـربح أو الخـسارة للـسنة         يالتي  
  .المالية

          

صـافي فروقـات      باإلفـصاح عـن    ةكشرلتزم ال ت  39
الصرف المصنفة ضمن حقوق الملكية كبند منفصل       
وبيان تسويتها لمبلغ فروقات الصرف ما بين بدايـة        

  .الفترة ونهايتها

          

مبلغ فروقات الـصرف  عن  باإلفصاح ةكشرلتزم ال ت  40
الناشئة خالل السنة المالية والتي تم تسجيلها ضـمن       

  .القيمة الدفترية لألصول
          

تلتزم الشركة باإلفصاح عن سبب اسـتخدام عملـة           41
            .مختلفة عن عملة إعداد التقارير المالية

في حال تغيير تصنيف العملية األجنبية فإن الشركة          42
تلتزم باإلفصاح عن طبيعة وسـبب التغييـر فـي          

  .التصنيف
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  البيـــــــــــــــــان  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
  بشدة

في حال تغيير تصنيف العملية األجنبية فإن الشركة          43
تلتزم باإلفصاح عن تأثير التصنيف علـى حقـوق         
الملكية وعلي صافي األرباح والخـسائر للفتـرات        

تم عرضها كما لـو أن التغييـر فـي          السابقة التي   
  .التصنيف قد تم في بداية أقدم فترة معروضة

          

اإلفـصاح عـن طريقـة الترجمـة        كة ب تلتزم الشر   44
القيمــة العادلــة لألصــول الــشهرة ولتعــديالت 

  .ة األجنبيشركةوااللتزامات الناشئة عن تملك ال
          

 أثر التغير في أسـعار      اإلفصاح عن تلتزم الشركة ب    45
صرف البنود النقدية بالعملة األجنبية أو على القوائم        

يير مهما بحيث   المالية للعمليات األجنبية إذا كان التغ     
  .يؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المالية

          

تقوم الشركة باإلفصاح عن إدارة مخاطر العمـالت          46
            .األجنبية

  
للشركات المدرجة في سوق ) 21( بمعيار المحاسبة الدولي رقم مزايا االلتزام: المحور الرابع

  .فلسطين لألوراق المالية

  ـانالبيــــــــــــــــ  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
  بشدة

) 21(يؤدي االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم          47
            .إلى زيادة كفاءة القوائم المالية للشركة

) 21(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم          48
الشركات في تحسين القرارات لمستخدمي القـوائم        

  . المالية للشركة
          

) 21(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم          49
في مساعدة الشركات في تسجيل المعامالت التي تتم        

  .بعمالت أجنبية
          

) 21(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم          50
الشركات التي لها فروع أجنبية فـي حـل مـشكلة         

  . ترجمة القوائم المالية للفروع األجنبية
          

يحقق تسجيل المكاسب والخـسائر الناشـئة عـن            51
            .فروقات صرف العمالت األجنبية مزايا ضريبية
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للشركات المدرجة في ) 21(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم : المحور الخامس
  .سوق فلسطين لألوراق المالية

  البيـــــــــــــــــان  م
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  شدةب
يمثل االختالف في البيئة االقتصادية واالجتماعيـة         52

بين الدول التي تضع المعايير الدولية والدول التـي         
تطبق هذه المعايير أحد المعوقات لتطبيـق معيـار         

  ).21(المحاسبة الدولي رقم 

          

عدم وجود قوانينُ تلزم تطبيـق معيـار المحاسـبة            53
            ). 21(الدولي رقم 

وضوح الدور الذي تقوم به الجمعيات والهيئات       عدم    54
المهنية في اإلشراف على تطبيق معيار المحاسـبة        

  ) .21(الدولي رقم 
          

عدم وجود دورات تدريبية للمحاسبين لمساعدتهم في      55
            ).21(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

يمثل التعليم الجامعي لطلبة قسم المحاسبة دور كبير          56
ي المعوقات التي تمنع تطبيق معيـار المحاسـبة         ف

  ).21(الدولي رقم 
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  مكاتب التدقيق هاستبان: اًثاني
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  :الجزء األول

  البيانات الشخصية: أوالً
  ...................................................................... ):اختياري(التي تقوم بتدقيقها اسم الشركة 

  
  :لمؤهل العلميا
o   بكالوريوس         o ماجستير   o   دكتوراه      o الرجاء تحديدها( أخرى( ...................  
  

  :التخصص العلمي
o      محاسبة                                         oإدارة أعمال     
o           علوم مالية ومصرفية   o                                  الرجاء تحديدها( أخرى( ...................  
  

  :عدد سنوات الخبرة
o  سنوات5 أقل من                o 5سنوات10وأقل من   سنوات   
o  10 سنة15 سنوات وأقل من                o        سنة15 أكثر من .  

  
  الوظيفة الحالية

oساعد مدقق م          o مدقق رئيسي       o مدير تدقيق         
o صاحب أو شريك مكتب تدقيق         o الرجاء تحديديها(أخرى( ..................  
  

  :العمر
o  سنة25 أقل من              o 25سنة35وأقل من   سنة     
o  35 سنة  45 سنة وأقل من                    o 45سنة فأكبر .  
  
  :شهادات المهنيةال
o   ACPA                                         o CPA    
o   Chartered Accountant   o                                  الرجاء تحديدها( أخرى( ...................  
  
ور واألسئلة ايحتوي الجزء الثاني من استبانه المدققين الخارجيين على نفس المح*

   الخاصة بالشركات
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  أسماء المحكمين: اًثالث
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   السادة المحكمين ترتيباً أبجدياًتم ترتيب أسماء
  

  أكرم حماد / الدكتور .1
  جبر الداعور/ الدكتور .2
  سالم عبد اهللا حلس/ األستاذ الدكتور .3
  علي عبد اهللا شاهين/ الدكتور .4
  ماهر ضرغام/ الدكتور .5
  نافذ بركات/ الدكتور .6
  يوسف جربوع/ األستاذ الدكتور .7
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 *31/10/2008لية حتى أسماء الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الما

  اسم الشركة
المقر 
  البريد االلكتروني  فاكس  هاتف  الرئيسي

          قطاع التأمين
  info@alarabiya.ps   092341033  092341040 نابلس  شركة المؤسسة العربية للتأمين

  info@aig.ps  2824015  28240325 غزة  شركة المجموعة األهلية للتأمين

  mic97@p-ol.com 022988089  022958090 اهللارام   شركة المشرق للتأمين

  nic@nic-pal.com 022407460  022983800 رام اهللا  التأمين الوطنية لمحدودة

  trustwb@palnet.com 022425734  022978550 رام اهللا  شركة ترست للتأمين

          قطاع الصناعة

  acpc_co@yahoo.com 092311390  092311614 نابلس  الشركة العربية لمنتجات الباطون

  apcpaints@p-ol.com 092311302  092311301 نابلس  الشركة العربية لصناعة الدهانات

  aziza@aziza-ppc.com 092683180  092683177 نابلس  شركة دواجن فلسطين

  contact@bpc.ps 022967205  022987572 رام اهللا  شركة بيرزيت لألدوية

  info@gwmc.ps 022818014  022818013 بيرزيت  شركة مطاحن القمح الذهبي

  inform@jerucig.com 022799770  022799777 العيزرية  شركة سجاير القدس

  info@jepharm.ps  022403246  022406550 البيرة  شركة القدس للمستحضرات الطبية

  ppic@palnet.com 092398715  092398716 نابلس  شركة فلسطين لصناعة اللدائن

  nci@padico.com 092311294  092311290 نابلس   لصناعة الكرتونالشركة الوطنية

  voic@padico.com 092325036  092324161 نابلس  شركة مصانع الزيوت النباتية

          قطاع الخدمات

  hotels@palnet.com  022965242  022965240 رام اهللا  شركة المؤسسة العربية للفنادق

  aqareia.arab@hotmail.com 092384034  092384030 نابلس  المؤسسة العقارية العربية

  Info@grandpark.com 022956950  022986194 رام اهللا   جراند بارك شركة

  info@nsh-pal.org 092341506  092341501 نابلس  شركة مركز نابلس الجراحي

  paltel@paltel.net 092376227  092376225 نابلس  شركة االتصاالت الفلسطينية

  info@pec-gpgc.com 2823297  2823800 غزة  الفلسطينية للكهرباءالشركة 

  info@plaza.ps 022428582  022428581 البيرة  الشركة العربية لمراكز التسوق

  info@wassel.ps 022972020  022974444 رام اهللا  الفلسطينية الخدمات اللوجستية

          قطاع االستثمار

 iyad.abdo@jerucig.com 022799020  022799021 العيزرية  المستثمرون العرب

alitiman_company@yah 092332420  092332421 نابلس  شركة االئتمان لالستثمار والتنمية
oo.com  

  jrei@palnet.com 022965217  022965215 رام اهللا  شركة القدس لالستثمارات العقارية

  padicojo@padico.com    عمان  شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

mailto:info@alarabiya.ps
mailto:info@aig.ps
mailto:mic97@p-ol.com
mailto:nic@nic-pal.com
mailto:trustwb@palnet.com
mailto:acpc_co@yahoo.com
mailto:apcpaints@p-ol.com
mailto:aziza@aziza-ppc.com
mailto:contact@bpc.ps
mailto:info@gwmc.ps
mailto:inform@jerucig.com
mailto:info@jepharm.ps
mailto:ppic@palnet.com
mailto:nci@padico.com
mailto:voic@padico.com
mailto:hotels@palnet.com
mailto:aqareia.arab@hotmail.com
mailto:Info@grandpark.com
mailto:info@nsh-pal.org
mailto:paltel@paltel.net
mailto:info@pec-gpgc.com
mailto:info@plaza.ps
mailto:info@wassel.ps
mailto:iyad.abdo@jerucig.com
mailto:jrei@palnet.com
mailto:padicojo@padico.com
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  pidcopal@yahoo.com 022954027  022954028 رام اهللا  الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

  piico@palnet.com 092384354  092386180 نابلس  لصناعيشركة فلسطين لالستثمار ا

  aqariarm@palnet.com 022986506  022986505 رام اهللا  فلسطين لالستثمار العقاري

  info@uci.ps 022974978  022974992 رام اهللا  الستثمارشركة االتحاد لإلعمار وا

  
  لم یتم إضافة قطاع البنوك ضمن ھذه القائمة* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:pidcopal@yahoo.com
mailto:piico@palnet.com
mailto:aqariarm@palnet.com
mailto:info@uci.ps
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أسماء مكاتب التدقيق التي تقوم بالتدقيق على الشركات المدرجة في سوق فلسطين 
  :لألوراق المالية

  
  إرنست آند يونغ . 1
 سابا وشركاه . 2

  ايس ووتر هاوسبر . 3
  االستشاريون العرب . 4
  جمال الطريفي وشركاه . 5
  سميح معايعه . 6
  مؤسسة فتوح لتدقيق الحسابات . 7
  اليوسف وشركاه . 8
 معايعة وشركاه . 9

  مؤسسة طريفي لتدقيق الحسابات.10
  شركة مصطفى عرقاوي لتدقيق الحسابات.11

 
 


