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 إهداء

 :تواضعأهدي هذا اإلنتاج الفكري امل

 صلى ا عليه وسلم الذي محل األمانة وبلغ الرسالة على أمت إىل معلمي األكرب واألوفى حممدٍ
 .وأفضل وجه

 .إىل والدي احلنونني، رمزا الوفاء واحملبة أطال ا عمرمها ورزقهما وافر الصحة

 .إىل أخوتي وأصدقائي اللذين شجعوني على السري يف درب العلم

 .ماهر موسى درغام: خر جهداً إال وبذله معي الدكتورذ الذي مل ييزإىل دكتوري العز

 .إىل كل من علمين حرفاً

 .ا البحثجناز هذإ كل من ساهم يف إىل

 .إىل كل من يدافع عن األقصى بكل ما ميلك

 .إىل شهدائنا األكرم منا مجيعاً

  .كل جماهد وكل فلسطيين حيب هذا الوطن ويدافع عنهإىل 
  ي هذا اجلهدأهد..... إليهم 

 وعرفاناً.. ووفاء .. حمبةً 
 
  
  
  

  الباحث



 ث  

  شكر وتقدير
 الذي هدانا إىل هذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا ا، نشكره على نعمته وفضله، والصالة والسالم على      احلمد 

 .رسولنا حممد صلى ا عليه وسلم معلم اإلنسانية أمجعني إىل يوم الدين

 عنا آمني آمني واحلمد  رب نا وزدنا وال تنقصنا وأرضنا وأرضا علمتنا وعلمنا مبا ينفعنا وأعطنا وال حترمربنا أنفعنا مب
  ...العاملني وبعد

ومن منطلق األمر السماوي حيث أمرنا ا سبحانه وتعاىل أن نقدم الشكر ملن أجرى ا النعمة على أيديهم خلدمة      
ومن صنع إليكم معروفاً : "...ل رسول ا صلى ا عليه وسلم، يف حديثه الشريفاإلسالم واملسلمني، حيث يقو

  ).رواه أمحد" (فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه به، فادعوا له حتى تروا أنكم كافئتموه
 أتقدم أنسعين إال جناز هذا البحث، كما ال يال أن أمحد ا سبحانه وتعاىل بأن وفقين إلال يسعين يف هذا املقام، إ     

من جهد مشكور من خالل إشرافه على ما بذله  ماهر موسى درغام: كتور املربي الفاضلالد :إىلجبزيل الشكر والتقدير 
 باملعلومات العلمية، والنصيحة واملشورة، فمن علمين حرفاً واإلمدادجناز البحث والذي مل يبخل علي بوقته وإرشاداته يف إ

 .كنت له عبداً

قبوهلم عمر عيد اجلعيدي: ، والدكتورمحدي شحدة زعرب:  الدكتور،وجه بعظيم الشكر ألساتذتي األفاضلكما أت ، ل
  . امللموس يف حتسينهثراأل ملا سيكون له مناقشة البحث

  . لغوياً ملا ساهم يف تنقيح البحثوديع النواجحة: إىل األستاذ الفاضل بالشكر أتوجهكما 
 على توضيحهم ونصحهم شركة االتصاالت الفلسطينية من قاموا مبساعدتي يف إىلزيل  بالشكر والعرفان اجلأتوجهكما 

  . يف هذا البحث اجلانب العمليإلمتاموتوجيهم 
خص بالذكر كلية التجارة  والعاملني فيها، وأاإلسالميةاجلامعة  جامعتنا العريقة إىل بالشكر والعرفان أتقدمكما      

    . من عون طيلة فرتة الدراسة اجلامعيةوالعاملني فيها ملا قدموه لنا
 بعيد، وخصوصاً زمالئي يف قسمي  احملاسبة والتمويل أوم لنا مساعدة من قريب  كل من قدإىلكما أتقدم بالشكر      

  .اإلسالمية يف اجلامعة واإلدارة
 حمضراً تكون جهود هؤالء مجيعاً، يف سجل حسناهتم يوم جتد كل نفس ما عملت من خريأنأسال ا .  

  .ال وسعها نفسا إن تكن األخرى فال يكلف ا، وإ يل ا وتيسريه من الذي أردت فهذا توفيق قد أصبتتكنوأخرياً فان 
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  الفهرس
  الصفحة  الموضوع

  ب  اآلية الكريمة
  ت  اإلهداء

  ث  شكر وتقدير
  ج  الفهرس

  ذ  قائمة الجداول
  ر  قائمة األشكال

  ز  ملخص البحث باللغة العربية
  س  ملخص البحث باللغة اإلنجليزية

  ش  االختصارات المستخدمة في البحث
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  ملخص البحث
تكلفـة  ) 23( الـدولي الثالـث والعـشرون        استعراض معيار المحاسـبة   إلى   البحث   يهدف     

لتكلفـة   خالل الوقـوف علـى المعالجـات المحاسـبية    ، من )Borrowing Costs(االقتراض 
 االقتراض علـى المحتـوى المعلومـاتي        أثر تغير المعالجة المحاسبية لتكلفة    االقتراض، لمعرفة   

 المعالجة المحاسبية األساسية باعتبـار  اتباع تحول الشركة من   أثر  بحث للقوائم المالية، من خالل   
، ولقد تـم  الفوائد مصروفاً إيرادياً، إلى المعالجة البديلة المسموح بها باعتبارها مصروفاً رأسمالياً      

  .بار ذلك من خالل فرضيات البحثاخت
     ولقد اعتمد الباحث على التحليل المالي للقوائم المالية لمجتمع البحث المتمثـل فـي شـركة                

  . االتصاالت الفلسطينية  من خالل استخراج بعض المؤشرات والنسب المالية المهمة
 t (Paired Samples Test( تم استخدام المؤشـر اإلحـصائي        والختبار فرضيات البحث

المحـسوبة لالعتمـاد    ) t( وقيمة   ةوليالجد) t(لفحص درجة المعنوية ودرجة االختالف بين قيمة        
  .عليها في تفسير النتائج

 فـي   سياسة الرسملة تؤدي إلى تحسن ذات داللة إحصائية عاليـة         إن  بحث،  وبينت نتائج ال       
 رقـم صـافي     هل ذاتياً وذلك بارتفاع    خالل فترة اإلنشاء لألصل المؤ     المؤشرات والنسب المالية  

 مقارنةً بسياسة اعتبار الفوائـد مـصروفاً        الربح، ونسب الربحية، وانخفاض في نسب المديونية      
عالية لفرضيات البحث حيـث تـم   ظهار فروق جوهرية ذات داللة إحصائية   إإيرادياً، وأدت إلى    

ياسـة اعتبـار الفوائـد      تطبيـق س  خالل   من   رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة،     
، لصالح اعتبار الفوائـد مـصروفاً        رأسمالياً مصروفاً إيرادياً عن سياسة اعتبار الفوائد مصروفاً      

  .رأسمالياً وبدورها تؤثر على متخذ القرار
على الشركة تطبيـق سياسـة رسـملة تكلفـة          ، بأنه   استناداً لنتائج البحث يوصي الباحث    و     

كثر موضوعية، وعلى    جيدة بإظهار القوائم المالية بصورة أفضل وأ       االقتراض، لما لها من نتائج    
اإلفصاح الكامل عن كافة التفاصيل      ضرورة سياسة رسملة تكلفة االقتراض،   ل اتباعها الشركة عند 

  . في المالحظات المرفقة بالقوائم الماليةلسياسة الرسملة
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Abstract 
     This research aims to investigate the International Accounting Standard 
the Twenty three (23) for Borrowing cost, by standing on the foundation of 
accounting treatment the Borrowing cost to see the effect of changing the 
accounting treatment for Borrowing costs to the informational content of 
financial statements, through the study of the impact of the transformation 
of the company to follow the treatment fundamental accounting benefits as 
an revenue expenditure, to the allowed alternative treatment as a capital 
expenditure. 
     The researcher has adopted the financial analysis of the financial 
statements for the research community of the Palestinian 
Telecommunications Company by extracting some of the indicators and 
financial ratios task 
     To test the hypotheses of the study,  using done of the statistical 
indicator (t) Paired Samples Test to examine the degree of the moral and 
the degree of difference between the value of (t) schedule and the value of 
(t) calculated to draw upon to interpret the results. 
     The results of the research revealed, The policy of capitalization, 
leading to a clear improvement in all financial statements during the 
construction period of the asset self-qualified, an increase number net profit 
and retained earnings and equity and total assets compared to an expense 
policy that interest revenue expenditure, backs and led to substantial 
differences with statistical significance between the financial statements 
resulting from the implementation of the policy revenue expenditure as an 
expense on the policy of holding interest allowance capitalist, for the 
benefit of that interest allowance capitalist, in turn, affect the decision-
maker. 
     The research recommended that, Implementation of the policy of the 
company capitalized cost of borrowing, because of their good results to 
show financial statements to better and more objective, and the company in 
case of the policy of capitalization of borrowing costs, the need to establish 
clear conditions for the adoption of this policy, and full disclosure of all the 
details of the policy of capitalization 
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  بحثاالختصارات المستخدمة في ال
  : بعض االختصارات نجملها في التاليبحثقد ترد في ال

  
 (ASC) Accounting Standards Committee. 

  .لجنة معاییر المحاسبة
  

 (AICPA) American Institute of certificate Public Accountants. 
  .نیی القانوننی للمحاسبكيی األمرالمجمع

  
(FASB) Financial Accounting Standards Board. 

  ).كيیاألمر (ةی المحاسبة المالریی معامجلس
  

(SIC) Standing International Committee. 
  ).ةی المحاسبة الدولرییوالتي تتعلق بمعا ( راتی للتفسةی الدولاللجنة

  
(IAS) International Accounting Standards. 

  .ةی المحاسبة الدولرییمعا
  

(IASC) International Accounting Standards Committee. 
  .ةی المحاسبة الدولریی معالجنة

  
(IASB) International Accounting Standards Board. 

  .ةی المحاسبة الدولریی معامجلس
  

(IFRS) International Financial Reporting Standards. 
  .ةی المالری إلعداد التقارةی الدولرییالمعا

  
(IFAC) International Financial Accounting Committee. 

  نیی المالنی الدولي للمحاسباالتحاد
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  ث األولالمبح
  اإلطار العام للبحث

  :المقدمة
لبـي  ي  نظام رافقت المحاسبة نشوء الحضارة وتطورها، ولم تكن مجرد نظام كمي بل كانت        

وقد تطورت المحاسـبة    ،  القتصادي والسياسي على مر العصور    متطلبات التطور االجتماعي وا   
 دولة فـي ضـوء األنظمـة    في مختلف دول العالم وذلك بما ينسجم مع متطلبات التطور في كل        

 ذلك على المحاسبة وبـدا واضـحاً فـي          انعكسوقد   والتشريعات والقوانين السائدة في كل منها     
مجلـس   حيث يهتم ،  )9: 2008، وحمدان،   القاضي (اختالف أسس القياس واإلفصاح المحاسبي    

ـ   ل  المحاسبية معالجاتبالمقام األول بال   ةمعايير المحاسبة الدولي   ن تحديـد وقيـاس     لقوائم المالية م
لسد الفجوة في اإلجراءات العملية بين دول العالم ليس إلنهاء االختالف بينهـا             وعرض وإفصاح   

 والمعالجات المحاسـبية  وذلك بهدف تحسين جودة الممارسات      ولكن لتقليصها والحد من آثارها،      
 وفق معايير المحاسـبة      وبالتالي إن إعداد القوائم المالية      المالية لخدمة كافة المستفيدين من القوائم    

مـن قبـل كافـة     تكلفـة االقتـراض   الدولية وتدقيقها وفق معايير التدقيق الدولية يعزز الثقة في 
  .المستفيدين

المعيار المحاسـبي   لتوحيد العمليات المحاسبية بين دول العالم       صدرت   أ ومن المعايير التي        
يعـد أحـد معـايير    و) Borrowing Costs( تكلفة االقتـراض  )23( الثالث والعشرون الدولي

خدمـة  ل بها عند إعداد القوائم المالية المنـشورة         واالسترشادالمحاسبة الدولية التي ينبغي تطبيقها      
 وعلى الـرغم    االقتصادية،لعديد من فئات المجتمع السيما ونحن نعيش عصر العولمة وأبعادها           ا
 برسـملة تكـاليف     الـشركات م يلزم   ل) 23 (الثالث والعشرون ن أن المعيار المحاسبي الدولي      م

 سياسة موحدة في رسملة أو عدم رسملة هذه األعبـاء           اتباع وجوب   إلى إال أنه أشار     االقتراض،
 عنهـا   اإلفصاحها في حالة الرسملة، كما أوجب       اتباعوأكد على وجوب وضع قواعد محددة يتم        

تـدرج  اضـي بـدأت   ومع بدايات القرن الم معظم الشركات ويرجع ذلك إلى أن ،  وبشكل واضح 
ضمن تكلفة اإلنتاج كل التكاليف بما فيها الفوائد، ثم اتجه معظم الكتاب في المحاسبة إلى التفرقـة            
بين التكاليف الصناعية من ناحية والتكاليف البيعية واإلدارية من ناحيـة أخـرى، وأن تتـضمن          

  ).60: 1990الجوهري،  (م1991لك عام تكلفة اإلنتاج التكاليف الصناعية فقط وكان ذ
 المؤهلـة    المعالجة المحاسبية لتكلفة االقتراض المتعلقة باقتناء األصول طويلة األجـل          تعتبر     

لجدل منذ بدايـة     الجدل في الفكر المحاسبي لفترةً طويلة من الزمن، وقد نشأ هذا ا            ت أثار ذاتياً قد 
عتماد المتزايد علـى    وما صاحبها من تطورات تكنولوجية سريعة متالحقة واال       الثورة الصناعية،   

اآلالت في العمليات اإلنتاجية، والتوسع الكبير في حجم الشركات االقتصادية، وكان من الطبيعي             
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أن يصاحب ذلك التوسع البحث عن مصادر للتمويل بخالف حقوق الملكية للشركات االقتـصادية      
يـد نحـو تأسـيس    حيث أصبحت ال تكفي لتمويل تلك التوسعات، وعلى الرغم من االتجاه المتزا   

شركات مساهمة تتمتع بالقدرة العالية علـى تجميـع األمـوال مقارنـة بـشركات األشـخاص                 
 االحتياجات الالزمة لتمويل تلـك      ن رؤوس أموال هذه الشركات لم تكف      والشركات الفردية إال أ   

األجـل  التوسعات المطلوبة مع االحتفاظ بدرجةً من السيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة             
وكان طبيعياً أن تلجأ هذه الشركات إلى االعتماد على االقتراض بصورةً متزايدة مما حمل هـذه                
الشركات بأعباء كبيرةً تضمنت سداد الفوائد المستحقة في مواعيدها باإلضـافة إلـى رد أصـل                

  ). أ: 2000المناوي، (القرض 
تفاع النسبي لتكلفـة رأس المـال            ويرجع توجه المنشات االقتصادية إلى االقتراض هو االر       

المملوك مقارنة باألموال المقترضة ويرجع ذلك إلى أن المستثمر يتوقع معدل عائد أعلى علـى               
استثماره عن معدالت الفائدة السائدة في السوق نتيجة المخاطرة التي يتحملها وإال ما كـان أقـدم         

وفـراً ضـريبياً بالنـسبة للـشركة         وأيضاً ألن تكلفة األموال المقترضة تحقق        ،على االستثمار 
باعتبارها من العناصر التحميلية في قائمة الدخل، وعلى العكس فان التوزيعات تعتبـر توزيعـاً               

ومـع تزايـد سـرعة التطـورات     ، (Anthony, 1975: 11)للدخل وتفتقد  الميزة الضريبية 
سايرة ركب التطـور،  التكنولوجية، تزايدت حدة المشكلة، حيث أصبح لزاماً على هذه الشركات م       

 الشركة  مرة حتى ال يصيبها التقادم، وحتى ال تفقد       وتحديث وإحالل اآلالت والمعدات بصورة مست     
مزاياها التنافسية، وكان من نتيجة ذلك أن ازداد االعتمـاد علـى التمويـل لعمليـات اإلحـالل          

ها واستنزافاً لمواردها   بالقروض، وأصبحت الفوائد التي تدفعها تلك الشركات تمثل عبئاً كبيراً علي          
  ).أ: 2000المناوي، (المالية 

     ومن أجل ذلك سيقوم الباحث بإجراء دراسة تحليلية تطبيقية على الممارسات المتبعة لتكلفـة              
 تحول الشركة من المعالجـة المحاسـبية   أثرالتصاالت الفلسطينية ومعرفة   االقتراض في شركة ا   

 المعالجة المحاسبية المسموح بها باعتبـار  إلىيرادياً واالنتقال  إ باعتبار الفوائد مصروفاً األساسية
  .  رأسمالياًالفوائد مصروفاً
  :مشكلة البحث

 الثالـث   تتلخص مشكلة البحث في تعدد الممارسات التي نادى بها معيار المحاسبة الـدولي                 
بـدى المعيـار    لمعالجة تكلفة االقتراض الخاصة بإنشاء األصول ذاتياً حيـث أ         ) 23 (والعشرون

. األولوية في اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً وقد سمح بمعالجتها بواسطة رسملة تكلفة االقتراض            
وال شك أن هذا التنوع في معالجة نفس المفردة حتى في ظل ظروف متـشابهة يظهـر نتـائج                    

ـ  ة كأداةً التخاذ القرارمختلفة لمستخدم القوائم المالي   ث فـي الـسؤال   ، لذلك تتمحور مـشكلة البح
  :الرئيس التالي
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 علـى   إحصائية عاليـة  بدرجة معنوية المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض  تغير  يؤثر      هل
تكلفـة  ) 23 ( الثالث والعـشرون  المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي       

  ؟االقتراض
  :بحثأهداف ال

) 23( الثالث والعـشرون      معيار المحاسبة الدولي   الضوء على  إلى تسليط    بحث ال ا هذ هدفي     
  :، من خالل األتي)Borrowing Costs(تكلفة االقتراض 

  .  الوقوف على األسس المحاسبية لمعالجة تكلفة االقتراض-1
األساسـية باعتبـار الفوائـد       المعالجة المحاسبية    اتباع تحول الشركة من     أثر  التعرف على     -2

  .، إلى المعالجة البديلة المسموح بها باعتبارها مصروفاً رأسمالياًمصروفاً إيرادياً
  :بحثأهمية ال

 خاصةً في   تها في اتخاذ القرارا   أثر تحليل تكلفة االقتراض و    بحث حيث يتناول  نبع أهمية ال  ي     
ضوء ما لوحظ من تعثر العديد من الشركات حول العالم بسبب عجزها عن سداد الفوائد الناتجـة    

  Trading Corporation( مثل اد على التمويل باالقتراض االقتراض في ظل زيادة االعتمعن هذا

Foreign & US( ، التي يجـب   التعرف على المعالجة المحاسبية المناسبةبحث الاحاول هذيلذلك 
ها لمعالجة تكلفة االقتراض المناسبة إلعـداد القـوائم الماليـة،           اتباع ع البحث على الشركة موض  

ذي يظهر دور وأهمية المعلومات المحاسبية في خدمة أهداف الشركة من خالل تـسليط              األمر ال 
ها وتطبيقها في هذا الخصوص وما ينـتج        اتباعالضوء على المعالجة المحاسبية الفضلى الممكن       

  .عنه من زيادة منفعة تلك المعلومات في ترشيد القرارات

  :فرضيات البحث
  :ن أجل اختبارها لتحقيق أهداف البحث م على فرضيات     يستند هذا البحث

ال توجد فروق جوهرية بين صافي الربح الناتج من تطبيق سياسة الرسملة وبـين صـافي                 -1
   نسب الربحية نسب المديونية .الربح من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً

ـ /صافي الربح  (" بين نسب الربحية    ذات داللة إحصائية   ال توجد فروق جوهرية    -2 ، "راداتاالي
 الناتجة من تطبيق سياسـة  ) ، ربحية السهم "حقوق الملكية /صافي الربح "،  "األصول/صافي الربح "

 .الرسملة وبين نسب الربحية من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً

، "األصـول /المديونيـة ("المديونيـة    بين نسب     ذات داللة إحصائية    ال توجد فروق جوهرية    -3
 الناتجة من تطبيق سياسة الرسملة وبين نسب المتـاجرة مـن اعتبـار    ").حقوق الملكية /المديونية

  .الفوائد مصروفاً إيرادياً
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  :نموذج البحث
، حيث تمثـل المعالجـة المحاسـبية        وأهداف نموذج البحث بعد تحديد مشكلة البحث          تم بناء   

 والمعالجـة المـسموح     ةاألساسي المعالجة   إلىالمتبعة لتكلفة االقتراض بالمتغير المستقل، وتنقسم       
المتغيرات التابعة وتتمثل بصافي الربح، نـسب الربحيـة         بها، وتمثل المؤشرات والنسب المالية      

) ، ربحية السهم  "حقوق الملكية /صافي الربح "،  "األصول/صافي الربح "،  "االيرادات/صافي الربح ("
  ").حقوق الملكية/، المديونية"األصول/المديونية("نسب المديونية 

  :ية البحثمنهج
 الـسابقة فـي مجـال    عرض المعايير والدراساتل التحليليستخدم الباحث النموذج الوصفي        ا

لتكلفة االقتراض علـى المحتـوى المعلومـاتي          اختالف المعالجة المحاسبية   أثروتفسير  البحث،  
 إلـى  ، وذلك من خالل المصادر الثانوية إلظهار الجانب النظري للبحث بـالرجوع  للقوائم المالية 

الكتب والدوريات والمجالت واألبحاث العلمية والرسائل العربية واألجنبية، وأيضاً مـن خـالل             
المصادر األولية من خالل المقابالت واالتصاالت الهاتفية والمراسلة االلكترونية وذلك إلظهـار            

 والختبار فرضيات الدراسـة اسـتخدم البرنـامج اإلحـصائي           ،وتوضيح اإلطار العملي للبحث   
)SPSS ( اإلحـصائي المؤشـر  باستخدام ) t ((Paired Samples Test)    اختبـار العينـات 

المحـسوبة  ) t(الجدولية وقيمـة    ) t(لفحص درجة المعنوية ودرجة االختالف بين قيمة        الزوجية  
 البيانات غير   إجراء اختبار تم  ولتدعيم النتائج    ،للدراسةلالعتماد عليها في تفسير النتائج التحليلية       

الطبيعي وعنـدما    في حالة عدم خضوع البيانات للتوزيع        ات االختبار  تستخدم هذه  حيثعلمية،  الم
 بطـة  تم اسـتخدام اختبـار العينـات المرت    ولقد .)2008بربخ،   (30قل من   يكون حجم العينة أ   

)Two Related Samples Test(  لتدعيم نتـائج الدراسـة التطبيقيـة    وهو اختبار ضروري
  . رضياتختبار الفال

  :)شركة االتصاالت الفلسطينية(مجتمع البحث 
 كشركة مساهمة عامة وباشرت أعمالهـا       م1995 شركة االتصاالت الفلسطينية سنة      تأسست     
 خدمات االتـصاالت مـن شـبكات        أنواعم كمشغل ومقدم لكافة     1997 عام من يناير    األولفي  

الرقميـة  المعلومات والـدارات     والخلوية واالنترنت وخدمات تراسل المعطيات و      الثابتةالهواتف  
 االقتصاد الفلسطيني وداعمة لنمـوه      أسسحد   شركة االتصاالت الفلسطينية أ    وأصبحت. المؤجرة

  .  في االقتصاد الفلسطينياألكبروتطوره وبوصلة لالستثمار باعتبارها المساهم الرئيس والمشغل 
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  المبحث الثاني
   الدراسات السابقة

دراسة إمكانيـة تطبيـق الـشركات الـصناعة         : " بعنوان ،)2008 (درغام، دراسة   -1
   ".دراسة تحليلية: االقتراضالفلسطينية لمعيار رسملة تكاليف  ساهمة العامةلما

حيث هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى دراسة إمكانية تطبيق الـشركات الـصناعية              
 لمعيار رسـملة تكـاليف      المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية        

ستبانة خصيصاً وزعت على العاملين بالدائرة الماليـة ذوي         ااالقتراض، ولتحقيق ذلك تم تصميم      
  ).     10(العالقة بإعداد القوائم المالية في جميع الشركات وعددها 

غالبية المبحوثين أكدوا على أهمية إعـداد القـوائم         : وبينت نتائج الدراسة ما يأتي، أوالً     
هنـاك  : ثانياً. مالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وهذا يزيد من ثقة المستفيدين في هذه القوائم            ال

إدراك كبير من قبل إدارة الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية ألهمية تطبيق معيـار              
. ى حٍد كبيـر   تطبق الشركات معيار رسملة تكاليف االقتراض إل      : ثالثاً. رسملة تكاليف االقتراض  

تلتزم الشركات المطبقة لرسملة تكاليف االقتراض بقواعد الرسملة المنصوص عليها فـي            : رابعاً
تطبـق  : خامـساً . معايير المحاسبة الدولية إلى حٍد كبير، مع تفاوت هذا االلتزام بين تلك القواعد            

  .الشركات أسساً واضحةً في معالجة تكاليف االقتراض محاسبياً إلى حٍد كبير
وأوصت الدراسة بأنه يجب على إدارة الشركات االهتمام بتطبيـق معـايير المحاسـبة              

  .الدولية ومعايير التدقيق الدولية لكسب البيانات المالية مصداقية وشفافية أكبر محلياً ودولياً
إيجابيات ومعوقات تطبيـق معـايير المحاسـبة    " :، بعنوان)2005( صيام،  دراسة  -2

  ". على مهنة المحاسبةالقائمين آلراء استكشافيةدراسة : الدولية في األردن
 إيجابيات ومعوقات معايير المحاسبة الدولية في األردن من         إظهارركزت هذه الدراسة على          

  . على مهنة المحاسبةالقائمينوجهة نظر 
بة الدولية فـي   لاللتزام بتطبيق معايير المحاسر كبيهناك تأييد : ائج الدراسة، أوالً  ومن أهم نت       

مثل توفير الجهد الكبير واألموال الطائلة الالزمة لوضـع         : األردن لما لهذا التطبيق من إيجابيات     
مثـل  : هناك معوقات تحد من االلتزام بتطبيق معـايير المحاسـبة الدوليـة           : ثانياً. معايير محلية 

 المفـاهيم فـي  اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والحـضارية والتفـاوت        
، والتفاوت في دور الهيئات والجمعيات      والقوانينوالسلوكيات والقيم السائدة واختالف التشريعات      
  .المهنية المناط بها اإلشراف على مهنة المحاسبة

تنمية مهارات وقدرات وكفاءات العـاملين  : صت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها، أوالً      وخلُ     
إعـادة  : ثانيـاً . لدوائر المالية في الشركات لتمكينهم من المنافسة العالمية    في األقسام المحاسبية وا   



  7

النظر في أسس منح تراخيص مزاولة مهنة التدقيق بحيث يتم التأكد من قدرتهم على التعامل مـع       
  . الحسابات في الدول المتقدمةيمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية بشكل منافس لمدقق

 على الخـصائص  هأثرقياس تكلفة االقتراض و  " :، بعنوان )2000( المناوي، دراسة   -3
  ".دراسة تطبيقية: الكيفية للمعلومات المحاسبية

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة المعالجات المختلفة لتكلفة االقتراض وذلك بتوضـيح مزايـا                   
لماليـة   الفكـري للمحاسـبة ا     اإلطـار وعيوب كل منهما من حيث اتفاق المعالجة المحاسبية مع          

والمبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً، وأن توفر هذه المعالجة معلومـات محاسـبية تتـصف               
  .بالجودة، من خالل توافر الخصائص الكيفية في المعلومات الناتجة من تطبيق هذه السياسة

  تكلفة االقتـراض أدت إلـى تحـسن         رسملة تطبيق سياسة : ومن أهم النتائج ما يأتي، أوالً          
واضح في رقم صافي الربح الذي يرحل إلى قائمة األرباح المحتجزة، وزيادة تكلفـة األصـول                
المسجلة في قائمة المركز المالي وزيادة النقدية المتولدة عن أنشطة التشغيل ونقص فـي النقديـة             

 تكلفـة االقتـراض تـؤثر علـى          رسملة تطبيق سياسة : ثانياً. المتولدة عن األنشطة االستثمارية   
  .صائص الكيفية للمعلومات المحاسبية بالسلب، وعدم قابليتها للمقارنةالخ
ضرورة الحد من تطبيق سياسة رسملة تكلفة االقتراض،        : ومن أهم التوصيات ما يأتي، أوالً          

ضرورة : ثانياً.  في قائمة الدخل للفترة التي تستحق فيها       اإليراد سياسة تحميل الفوائد على      اتباعو
  .ة للشركات التي تتبع سياسة رسملة تكلفة االقتراضوضع شروط واضح

ملخص معايير المحاسبة الدولية للمعـايير      : "، بعنوان )1996(،  وني مري  دراسة   -4
  ".م1994 يناير 1 من اعتباراًالمطبقة 

ركزت هذه الدراسة على قواعد اعتماد سياسة رسملة تكاليف االقتراض حيث إنه إذا كـان                    
 على أجزاء وكان استعمال كل جزء ممكناً في حين يكون العمل مستمراً فـي               إعداد األصول يتم  

 عن كـل جـزء تـم        اإلقراضإعداد األجزاء األخرى، وجب عندئذ التوقف عن رسملة تكاليف          
إنجازه، أما إذا كان ال بد من إكمال جميع األجزاء قبل أن يصبح فـي اإلمكـان اسـتعمال أيـة           

  .ة تكاليف االقتراض إلى أن يتم إنجاز األصول بالكاملأصول، فالعادة هي أن تستمر رسمل
   ". الفائدةالمحاسبة عن تكلفة: "، بعنوان)1975(، أنتوني دراسة -5

 المحاسبين للمفاهيم االقتصادية عند معالجـة تكلفـة   اتباع     ركزت هذه الدراسة على ضرورة  
ال وإدارتها، بينما تهتم المحاسبة     التمويل وذلك ألن علم االقتصاد يصف المبادئ التي تحكم األعم         

المالية بقياس نتائج األعمال وتوصيلها إلى اإلدارة ونتيجة هذا االرتباط يتوقع الفرد وجود اتفـاق     
  .بين المبادئ االقتصادية والمحاسبية
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     ولقد توصلت تلك الدراسة إلى أن تطبيق األسلوب االقتصادي لمعالجة تكلفة التمويل سـوف          
  .ئج ايجابية سواء على قائمة المركز المالي أو معلومات قائمة الدخليكون له نتا

 قائمة المركز المالي على المخزون المحتفظ به لفترة طويلة والتجهيـزات   ي     حيث إنه يؤثر ف   
الرأسمالية ألنها سوف تتضمن تكلفة الفوائد المرتبطة باالحتفـاظ، والفوائـد علـى رأس المـال      

لصناعية، وهذا االقتراح سوف يؤدي إلى تقيـيم المخـزون والتجهيـزات            المستخدم في العملية ا   
  .الرأسمالية بالتكلفة الحقيقية

     ويرى أنتوني إنه سوف يكون هناك اختالفاً كبيراً باسـتخدام المعالجـة التقليديـة للفوائـد                
، حيـث   باعتبارها مصروفاً إيرادياً، ويضرب مثاالً بتكلفة المباني التي تختلف بصورة واضـحة           

تختلف تكلفة مبنى قامت الشركة بإنشائه بنفسها عن تكلفة نفس المبنى لو قامت شـركة أخـرى                 
ويرجع السبب في ذلك إلى إدراج فوائد على رأس المال اإلجمالي           . بإنشائه لحساب نفس الشركة   

ل عند تحديد سعر البيع في الحالة الثانية ، وذلك يرجع أيضاً إلى إدراج فوائد علـى رأس المـا                  
المقترض كعنصر تكلفة، ويحتسب كذلك هامش للربح يقترب من تكلفة الفوائد على رأس المـال               

  . المملوك، وتصبح الفوائد بكلى نوعيها عنصرا من عناصر تكلفة هذا المبنى
  :تعليق على الدراسات السابقة

لفلـسطينية  إمكانية تطبيق الشركات الصناعية المساهمة العامة ا   على   )درغام(ركزت دراسة        
 حيث ركزت علـى  ة لمعيار رسملة تكاليف االقتراض،  المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالي     

  .لمعيار رسملة تكلفة االقتراض من إمكانية أو عدم إمكانية التطبيق الجانب النظري
 المختلفـة لتكلفـة االقتـراض        المحاسبية لمعالجاتا دراسةإلى   هدفت )المناوي( دراسة        أما

 الفكـري  اإلطـار ك بتوضيح مزايا وعيوب كل منهما من حيث اتفاق المعالجة المحاسبية مع       وذل
للمحاسبة المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً، وأن توفر هـذه المعالجـة معلومـات               
محاسبية تتصف بالجودة، من خالل توافر الخصائص الكيفية في المعلومات الناتجة من تطبيـق              

  .سياسةهذه ال
مـاد سياسـة رسـملة تكـاليف        قواعـد اعت    توضـيح  على ركزت )وني مري (  دراسة      أما

  .االقتراض
 المحاسبين للمفاهيم االقتصادية عند معالجـة      اتباع ركزت على ضرورة     )أنتوني(أما دراسة        

 تهـتم   تكلفة التمويل وذلك ألن علم االقتصاد يصف المبادئ التي تحكم األعمال وإدارتها، بينمـا             
المحاسبة المالية بقياس نتائج األعمال وتوصيلها إلى اإلدارة ونتيجة هذا االرتباط يتوقـع الفـرد               

  .وجود اتفاق بين المبادئ االقتصادية والمحاسبية
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 األسـاس العملـي      علـى  ارتكزت أنها ،هم ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة      وأ     
 الشركة  اتباع مقارنة    من خالل  تكلفة االقتراض ) 23(شرون  للمعيار المحاسبي الدولي الثالث والع    

 القوائم  بإعدادالتي تقوم    المعالجة المحاسبية األساسية باعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً         محل البحث 
 بية البديلة المسموح بها وبحث     والتحول إلى المعالجة المحاس    األساسالمالية الخاصة بها على هذا      

، وتنبـع  ى القوائم المالية من خالل النسب والمؤشرات التي سيتم اسـتخراجها ا التحول عل  هذ أثر
 مـن   األولـى  السابقة كانت في بيئات مختلفة وهذه        األبحاثن كافة    من اختالف البيئة أل    أهميتها

  .نوعها التي تجرى على البيئة الفلسطينية
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  الفصـل الثانـي
  ولية والبيئة الفلسطينيةالمعايير المحاسبية الد

  
  :المقدمة

  معايير المحاسبة الدولية: المبحث األول

  مقومات مهنة المحاسبة وتوفرها في البيئة الفلسطينية: المبحث الثاني
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  :المقدمة
  وسائل تطوير مهنة المحاسـبة لتواكـب التطـورات   أهمتعتبر معايير المحاسبة الدولية من           

تحديد طرق قياس تأثير العمليات واألحداث والظروف على المركز     ل األعمالة في مجال    الجوهري
المالي ونتائج أعمال تلك المنشآت وإيصالها للمستفيدين وهذا مـا أدركتـه دول عديـدة، حيـث               
سارعت العديد من الدول إلى إصدار معايير محاسبية يتم بناء عليهـا قيـاس تـأثير العمليـات                  

ن وبناء على ذلـك     ف على المركز المالي ونتائج األعمال وإيصالها للمستفيدي       واألحداث والظرو 
سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على معايير المحاسبة الدولية، والمعايير المحاسبية والبيئة             

  :الفلسطينية كما يأتي
ـ           -1 رف المبحث األول يعرف المعيار المحاسبي، والمعايير المحاسبية الدولية من خالل التع

على نشأة المعايير الدولية وأسباب نشأتها والتعرف على لجنة معايير المحاسبة الدوليـة             
  .والهيئات التابعة لها وأهدافها وإجراءات وضع معايير المحاسبة الدولية

 يتم من خالله التعرف على مقومات مهنة المحاسبة وتوفرها فـي البيئـة              المبحث الثاني  -2
ة المحاسبة في فلسطين والمراحل التي مرت بهـا مهنـة           الفلسطينية من خالل واقع مهن    

المحاسبة وواقع  معايير المحاسبة الدولية وايجابيات ومعوقات تطبيق معايير المحاسـبة            
 .الدولية في فلسطين
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  المبحث األول
  معايير المحاسبة الدولية

  :المعيار المحاسبي -1
لقاعـدة المحاسـبية     االنجليزية وهي تعني ا    Standard لقد جاءت كلمة معيار ترجمة لكلمة          

 بأنهـا ويقصد بكلمة معيار فـي اللغـة العربيـة    .  استخدام معيار محاسبيإلى ونويميل المحاسب 
 في المحاسبة فيقصد    أما،  درجة جودته  أو طوله   أويقاس على ضوئه وزن شيء      ، نموذج يوضع 

روف التي تؤثر على المركز المالي للـشركة   والظواألحداث لقياس العمليات    األساسبها المرشد   
  ).11: 2008 ،سابا( المستفيدين إلى المعلومات وإيصال أعمالهاونتائج 

 بنوع معين من    أووالمعيار بهذا المعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية                 
 أعمالهـا  للشركة ونتـائج   الظروف التي تؤثر على المركز المالي   أو األحداث أو العمليات   أنواع

  . غيرهاأوالبضاعة ، الثابتةمثل الموجودات 
 يرجـع   إرشاديةعبارة عن قواعد     "بأنهاوقد عرفت لجنة القواعد الدولية القاعدة المحاسبية             
كمـا  ، أبـداً  االجتهاد   أوولكنها ال تلغي الحكمة     ،  المهنيون لدعم اجتهاداتهم واستلهام حكمتهم     إليها
 تقليـل درجـة     إلىني رفيع المستوى للممارسات المهنية المقبولة عموما وتهدف          وصف مه  إنها

 عام لتقييم نوعية وكفاءة     كإطار الممارسة في الظروف المتشابهة وتعتمد       أواالختالف في التعبير    
  ).12، 2008سابا،  (يةالعمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهن

  فـي  هاوترشيدالممارسات العملية    إلى توجيه    يادات عامة تؤد  ير هي نماذج أو إرش    والمعاي     
 فالمعايير لها صفة اإلرشـاد العـام      ، المحاسبة والمراجعة وبذلك تختلف المعايير عن اإلجراءات      

 معينـة  تطبيقيـة   بينما تتناول اإلجراءات الصفة التنفيذية لهذه المعايير علـى حـاالت     ،والتوجيه
  ).33 :2005 ، وتوفيق،القاضي(
  : نشأة معايير المحاسبة الدولية-2

     بدأت محاوالت وضع معايير محاسبية على المستوى الدولي مع بدايات القرن الحالي حيـث     
م في سانت لويس في والية ميسوري في الواليـات  1904عقد المؤتمر المحاسبي األول في عام     

في الواليات المتحدة األمريكية قبل     المتحدة األمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين        
 83دد المـسجلين فـي المـؤتمر         وقد بلغ ع   م،1917 المحاسبين األمريكيين عام     تأسيس مجمع 

 عـضواً مـن     350 عضواً مـنهم     360 أما عدد الحضور فقد فاق عدد المسجلين وبلغ          عضواً،
 دار البحث فـي ذلـك     وقد ،اثنان من انجلترا واحد من هولندا     الواليات المتحدة وسبعة من كندا و     

وانعقد بعد هذا المؤتمر العديـد مـن        . المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين الدول       
 حيث انعقد المـؤتمر األخيـر الـسابع          سبعة عشر مؤتمراً إلى يومنا هذا،      المؤتمرات التي بلغت  

لنمو واالسـتقرار   وقد عقد تحت شعار تحقيق ام،2006سطنبول في تركيا في نوفمبر      عشر في ا  
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واستقرار أسواق رأس المال في أنحاء      ، ومساهمة المحاسبة في تطوير األمم    ، االقتصادي العالمي 
  ).104 ،2008حمدان، و القاضي،( ودور المحاسبين في عملية تقييم المشروعات، العالم

ائم      وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة مـن مـستخدمي القـو              
المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيـات            
حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ             

  ).106: 2008 القاضي، وحمدان،(الالزم لتطبيق هذه المعايير 
  : الدوليةأسباب نشأة معايير المحاسبة -3

هـذه   هناك عدة أسباب ساهمت بشكل فعال ومباشر في نشوء معايير المحاسبة الدولية فمن                 
  تتعلق بالمعالجات وتعدى ذلك إلـى عـدم وجـود          أواألسباب وجود اختالفات تتعلق بالمسميات      

  في  كما ساهمت العولمة بشكل مباشر     ،إجابات قاطعة للكثير من المشكالت التي تواجه المحاسبين       
 ذلك حتى تتمكن الشركات من االنفتاح على األسواق العالمية وتمكينها من إدراج أسـهمها فـي               

  :)21-19: 2008 نسمان، (البورصات العالمية وتتمثل هذه األسباب في التالي
  :الحاجة إلى تطوير علم المحاسبة: 1

  المبادئ والقواعد لكون علم المحاسبة يقوم على مجموعة من الفروض والمفاهيم ونظراً     
  والسياسات والتقاليد واألعراف المحاسبية مما أدى إلى تعدد التعريفات والمفاهيم وتناقض بين

  .المبادئ وبالتالي عدم تحديد مفاهيم المحاسبة بشكل واضح ومفهوم
  :العولمة: 2

مثلـت   لتي وا ،بدأت ظاهرة العولمة مع تعاظم القوة االقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات              
لمسؤولية   وهذه الشركات غير خاضعة    ،سلطة هذه العولمة دون أن تعلن عن هويتها أو والءاتها         

االقتـصادي    كما أنه وتماشياً مع االنفتاح     ،معينة ألنها ال تمثل السلطة الرسمية ألية أمة من األمم         
الـدولي علـى     ريالعالمي واستقطاب مزيد من االستثمارات الخارجية فقد ألح المجتمع االستثما         

التبـادل فـي     ضرورة تحسين المعايير الدولية القائمة وإصدار معايير جديدة تنمي أداء ومستوى          
وبالتالي فإن العولمة واألخذ بمفاهيم اقتصاد السوق وإزالة الحواجز أمـام حركـة              .أسواق المال 

 كـل  ،اق الماليةوالخدمات واالستثمارات واألفراد وما رافق ذلك من تطور في عمل األسو     السلع
انعكس على مهنة المحاسبة لتتالءم مع المتغيرات في االقتصاد العـالمي والتـي أظهـرت                ذلك

  .البيانات المالية عن إظهار األوضاع المالية وفقاً للحقائق االقتصادية المستجدة قصور
  ):IASC( لجنة معايير المحاسبة الدولية -4

 إعداد معايير يمكن استخدامها من قبـل الـشركات        منظمة مستقلة تهدف إلى   هي عبارة عن         
وقد شكلت هذه اللجنـة فـي عـام         ، والمؤسسات لدى إعداد القوائم المالية في جميع أنحاء العالم        

م إثر اتفاق بين المنظمات المحاسبية القائدة في كل من استراليا وكندا وفرنـسا وألمانيـا                1973
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ومنـذ عـام    .  والواليات المتحدة األمريكية   ادة وايرلند هولندا والمملكة المتح  واليابان والمكسيك و  
م شملت عضوية اللجنة كل من المنظمات المحاسبية المهنية األعضاء في االتحاد الـدولي              1983

 85 منظمة مـن  116م صارت اللجنة تضم 1996وابتداء من كانون الثاني  ) IFAC( للمحاسبين
 بلدان يمثلون مليـوني     104 عضواً من    143  أصبحت اللجنة تضم   م1999دولة وابتداء من عام     

 إلـى  الدول التي لم تنضم      أووقد شاع استخدام المعايير الدولية حتى من تلك المنظمات          ، محاسب
  ).106 :2008 ،حمدانو ،القاضي( عضوية اللجنة بعد

  الهيئات التابعة للجنة معايير المحاسبة الدولية -5
: 2006 ،لطفـي ( المحاسبة الدولية وتشمل هذه اللجـان        توجد عدة لجان تابعة للجنة معايير          
403-404:(  

  : مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية:1
 ،هاوتحـسين  للـشركات  ةرير المالي االتقمعايير  ومهمته هي وضع معايير المحاسبة المالية و           

 ر مـسودة   المعايير وإقرا  إعدادمسئولياته اعتماد مقترحات المشروعات وطرق وأساليب        وتشمل
هيئة  13ويتكون المجلس من سبع عشرة منظمة منها        ، اإلعالن ومعايير المحاسبة الدولية النهائية    

  . منظمات أخرى4محاسبية و
  :المجموعة االستشارية: 2

 وتقوم بتقديم المشورة للجنة معايير المحاسبة الدولية حول أجندة المـشروعات وأولوياتهـا                 
منظمـة   15 وتتكون المجموعة من   ، أية مسئوليات عند وضع المعايير      وليس لها  ،والقضايا الفنية 

  .يختارها مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية
  : المجلس االستشاري:3

ويقوم ، ويقوم بمراجعة إستراتيجية وخطط مجلس اللجنة للتأكد من مقابلة المجلس اللتزاماته               
عـن   أعمال لجنة معايير المحاسـبة الدوليـة      المجلس االستشاري باالشتراك في إجراءات قبول       

  .طريق ممارسي مهنة المحاسبة ومستخدمي القوائم المالية وغيرهم من األطراف المهمة
  : اللجنة الدائمة للترجمة:4

المحاسـبة    وتعد هذه اللجنة ترجمة لمعايير     ، عضو لكل منهم حق التصويت     12وتتكون من        
  .الدولية العتمادها من مجلس اللجنة

  : جماعة العمل االستراتيجي:5
العمل  لجنة معايير المحاسبة الدولية للفترة التي تلي االنتهاء من        لوتقوم بمراجعة إستراتيجية         

وعالقاتـه مـع     وكذلك مراجعة هيكل لجنة معايير المحاسبة الدولية وإجراءات العمـل          ،الجاري
  .والتمويل  والتدريب والتعليمة الدولية، وكذلك مهام البحثيواضعي المعايير المحاسب
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  :يأتي أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية بما -6
 المختلفـة   وتشجيع األطراف  ، والعمل على نشرها   ، إعداد معايير محاسبية ألجل الصالح العام      :1

  .على قبولها والعمل بموجبها
 القـوائم  المتعلقة بتقديم العمل على تطوير وتوافق األنظمة مع المعايير المحاسبية وخاصة تلك  :2

  .المالية
  بأهليتها رغم عدم وجود سـلطة لـديها لفـرض          اً واسع اً دولي اًواكتسبت هذه اللجنة اعتراف        

  كاالتحـاد الـدولي    ،ةمعاييرها وقد التحق بها عدد كبير من الجمعيات المهنية في البلدان المختلف           
 ار عمل اللجنة من قبل مجلس يـضم        هذا ويد  ،للمحاسبة الذي يضم في عضويته مليوني محاسب      

 4 المعينين من قبل مجلس االتحاد الـدولي للمحاسـبين ومـن             13 ألممثلي الهيئات المحاسبية    
  كمـا ،منظمات مهتمة في وضع التقارير المالية ، وتكون عضوية المجلس لفترة سنتين ونـصف  

 يين والجمعية الدولية لمعهـد    تضم اللجنة ممثلين عن لجنة التنسيق الدولية لجمعيات المحللين المال         
  وتسعى اللجنة إلى إقناع الحكومات والمنظمات المهنيـة المـسئولة بالمعـايير            ،المدراء الماليين 

 ، كما تسعى اللجنة إلقناع الجهات المشرفة على أسواق المال المختلفة          ،الدولية والتأكد من تطبيقها   
-265: 2004 وآخـرون،  ،فردريك( اييربإلزام الشركات بإعداد قوائمها المالية حسب هذه المع       

266.(  
     وتحصل اللجنة على إيرادات من بيع منشوراتها كما تتلقى دعما ماليا من االتحـاد الـدولي                

وتـدار  . للمحاسبين وبعض المنظمات المحاسبية والشركات والمؤسسات ومنشآت التدقيق الكبرى        
باإلضافة إلى ممثلين   ، م االتحاد الدولي  أعمال اللجنة من قبل مجلس يمثل ثالث عشرة دولة يعينه         

عن لجنة التنسيق الدولي لجمعيات المحللين الماليين واتحاد الشركات المسيطرة الـصناعية فـي              
سويسرا والجمعية الدولية لمعاهد المدراء الماليين وهيئة معايير المحاسبة الماليـة فـي أمريكـا               

FASB)) (،107: 2008 القاضي، وحمدان.(  
م المجلس االستشاري الدولي من األشخاص البارزين فـي  1995أسست اللجنة في عام        وقد  

ويـتلخص دور المجلـس   ، المراكز الرئيسة في مهنة المحاسـبة ومـستخدمي القـوائم الماليـة          
عـن  ، االستشاري في تعزيز قبول معايير المحاسبة الدولية وتعزيز مصداقية عمل اللجنة عموما           

  :طريق
  .ستراتيجية وخطط المجلس والتعليق عليها إعادة النظر بإ-1
  . تحقيق أهدافه وفي تنفيذ أعمالهرير السنوي حول فعالية المجلس في إعداد التق-2
 تعزيز المشاركة في عمل اللجنة وقبولها من أوساط المهنـة ومـستخدمي القـوائم الماليـة                 -3

  .واتحادات العمال واألطراف األخرى ذات العالقة
  . لعمل اللجنة بشكل ال يضعف من استقاللهام على التمويل الالز السعي والحصول-4
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  ).IASC( إعادة النظر بالموازنة والقوائم المالية للجنة-5
     ويعمل المجلس في بيئة تشجع األعضاء والمنظمات الممثلة وأعضاء المجموعة االستشارية           

ممـا  ، ة أو إصدار معايير جديدةوغيرهم على تقديم المقترحات التي تضمن تحديث المعايير القائم 
  ).107: 2008 القاضي، وحمدان،(لية معايير عالية الجودة يضمن جعل معايير المحاسبة الدو

  : إجراءات وضع معايير المحاسبة الدولية-7
  ):109-108 :2008لقاضي، وحمدان، ا(وتشمل إجراءات وضع معايير المحاسبة الدولية ما يلي 

يترأسها ممثل عن المجلس وتضم ممثلين عن المنظمـات       ، ية توجيهية يشكل المجلس لجنة دول   : 1
وقد تتضمن اللجنة التوجيهية ممثلين عن المنظمات األخـرى         . المحاسبية لثالث دول على األقل    

  .الممثلة في المجلس أو المجموعة االستشارية أو ذات الخبرة في موضوع معين
ة بالموضوع وتراجعهـا جيـداً حـول القـضايا          تحدد اللجنة التوجيهية كل القضايا المرتبط     : 2

 المحاسـبية المحليـة     توتدرس اللجنة التوجيهية المتطلبـات والممارسـا      ، المرتبطة بالموضوع 
وبعـد  ، واإلقليمية بما فيها المعالجات المحاسبية المختلفة التي قد تكون مالئمة لمختلف الظروف           

  .ذلك تقدم اللجنة التوجيهية موجزاً بالنقاط الرئيسة
تحضر اللجنة التوجيهية بيان تمهيـدي      ، بعد تلقي تعليقات المجلس على موجز النقاط الرئيسة       : 3

بالمبادئ األساسية التي تشكل أساس مسودة للعرض وتشرح الحلول البديلة التي أخذت باالعتبار             
  .ر عادةأشهواألسباب التي أدت إلى قبولها أو رفضها وتمتد هذه الفترة ألربعة 

اللجنة التوجيهية التعليقات على بيان العرض التمهيدي بالمبادئ وتوافق علـى البيـان         تراجع  : 4
كما يستخدم كأساس إلعداد مسودة العرض بالمعيار       ، النهائي بالمبادئ الذي يقدم للمجلس للموافقة     

ويتاح هذا البيان النهـائي للعمـوم دون نـشره          ) أو التعديل المقترح  (المحاسبي الدولي المقترح    
  .ياًرسم

تعد اللجنة التوجيهية مسودة عرض تمهيدية للموافقة من قبل المجلس بعد التنقـيح علـى أن                 : 5
وتطلـب  ، وتنشر مسودة العرض بعد ذلـك     ، توافق عليه بنسبة ثلثي أعضاء المجلس على األقل       

التعليقات من كل األطراف المهتمة خالل فترة العرض والتي هي شهر كحد أدنى وقد تمتد إلـى                 
  .شهرستة أ

تعيد اللجنة التوجيهية النظر بالتعليقات وتعد مخطط المعيار المحاسبي الدولي لمراجعته مـن             : 6
  . يتم نشر المعيار، وبموافقة ثالثة أرباع أعضاء المجلس على األقل، وبعد التنقيح، قبل المجلس

ـ              شاورات      وخالل هذه المرحلة قد يقرر المجلس أن الحاجة للموضوع محل الدراسة يبرر م
إضافية أو يمكن أن يخدم بشكل أفضل عبر إصدار ورقة مناقشة للتعليق عليها وقد يكـون مـن                  

  .الضروري إصدار أكثر من مسودة عرض واحدة قبل وضع مخطط المعيار المحاسبي الدولي



  17

     ومن حين آلخر قد يقرر المجلس إحداث لجنة توجيهية لتدرس فيما إذا كان مـن الواجـب                 
قيحـات  نأمـا الت  ، ر المحاسبة الدولية الحالية كي تؤخذ التطورات المستجدة باالعتبار        تعديل معايي 

نـاً تمهيـداً    الثانوية فقد يأمر المجلس اللجنة التوجيهية بإعداد مسودة العرض دون أن تنـشر بيا             
  ).49: 1997بهلول، (بالمبادئ 

 معالجتين محاسبيتين للعمليـات       وفي بعض الحاالت التي تقدم فيها المعايير المحاسبية الدولية   
واألحداث المتشابهة يتم تصميم إحدى المعالجات على أنها المعالجة األساسية واألخرى على أنها             

  .معالجة بديلة مسموح بها
 كما تمنع الهيئـة     ة الدولية،      وتمنع سياسة اللجنة الحالية إصدار تفسيرات لمعاييرها المحاسبي       

  .شادات حول معنى المعاييراإلدارية من تقديم أية إر
،  معياراً محاسبياً دولياً قبل أن تتم إعـادة هيكلتهـا          IASC (41(     وقد أصدرت هيئة اللجنة     

كما أصدرت العديـد مـن التفـسيرات        .  معياراً 34وبعد مراجعات عديدة لتلك المعايير فقد بقي        
  .م2001 تفسيراً حتى عام 33والتي بلغت 

  : المحاسبة الدولية إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية التحول من لجنة معايير-8
لتصبح تحت اسم مجلس معـايير      ) IASC(     وقد أعيدت هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية        

  .م2001وذلك في آذار ) IASB(المحاسبة الدولية 
الدولية التـي        ويقوم هذا المجلس بمهام تطوير معايير المحاسبة الدولية حيث اعتمد المعايير            

  .أصدرتها اللجنة السابقة وقد أخذت على عاتقها مسؤولية تعديلها وتطوير وتفسير المعايير
والتي بدأ المجلس بإصدارها بهذا     ) IFRS(     وقد ظهر مفهوم المعايير الدولية للتقارير المالية        

 9ير التـي أصـدرت      ، وقد بلغ عدد المعـاي     االسم لكي يتم تمييزها عن المعايير الدولية السابقة       
  .معايير دولية للتقارير المالية

     وقد بدأت مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة الدولية             
ية ابتداء  وتقوم بإعداد مرجع عام للمعايير الدول     . بإصدار تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية     

  ).110-109: 2008 مدان،حو القاضي،(م 2006من عام 
  :لجنة معايير المحاسبة الدولية ودورها في توافق التطبيقات المحاسبية -9

تعمل في        بدأت األعمال في عالم اليوم تأخذ شكالً دولياً، فال عجب أن نرى مؤسسات يابانية             
مـا   البـاً وبما أن المحاسبة والتـي غ     ، أو شركات فرنسية تقام في بعض الدول العربية       ، أفريقيا

 والسبب يرجع فـي ذلـك إلـى أن المبـادئ          ، تتصف بأنها لغة األعمال نجدها تواجه صعوبات      
يجـب  ، وبما أن األعمال تمارس على مستوى دولي، تختلف من بلد آلخر، والتطبيقات المحاسبية 

وتظهر المشكلة فـي    ، على المحاسبة إيجاد طريقة لتحسين وتزويد خدماتها على المستوى الدولي         
مع العلم أن هذه البيئة ليـست       ، المحاسبة تعكس البيئة االقتصادية واالجتماعية التي تعمل فيها       أن  
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ويعـزز االختالفـات    ، متشابهة على سبيل المثال البيئة في فلسطين تختلف عنها فـي اليابـان            
تصاد فالدول التي تتبنى نظام االق    ، المحاسبية وجود أنظمة قانونية وسياسية مختلفة في تلك البلدان        

وبالتـالي ال  ، المختلط على سبيل المثال تكون الدولة هي الجهة المالكة لجميع أو معظم الممتلكات    
وتبقى المحاسبة في هذا النظام غير متطورة، أمـا البلـدان           ، يوجد حقوق ملكية أو ملكية خاصة     

متروكة للقطاع  التي تعتمد نظام االقتصاد الحر فإن المبادئ المحاسبية والتقارير المحاسبية تكون            
وعلى ذلك فإن درجة التطور في المهن المحاسبية والمستوى العام من التعليم في بلد ما               ، الخاص

وتقوم البلدان التي ال تكون مهنة      ، يؤثر أيضا على اإلجراءات والتطبيقات المحاسبية في ذلك البلد        
ة الموجودة فـي البلـدان      المحاسبة فيها متطورة باستخدام واستعارة الطرق والتطبيقات المحاسبي       

وتعمل بعض الجهات على تحقيق فهم وتنسيق أكبر للتطبيقات المحاسبية المختلفة فـي         ، المتطورة
هي لجنة معايير المحاسبة الدوليـة إضـافة        ، البلدان المتعددة، واحدة من أهم الهيئات والمنظمات      

تياجات ومتطلبات المعلومات   إلى االتحاد الدولي للمحاسبين بحيث تقوم هذه المنظمات بدراسة اح         
وتطبيقات المحاسبة في الدول المختلفة، وتقوم لجنة معايير المحاسبة الدوليـة بإصـدار معـايير             
توصى بها من خالل تطبيقات معينة في جميع الدول األعضاء في لجنة معايير المحاسبة الدوليـة   

  ).3-2 :2001 ،مبادئ التقارير المالية المتقدمة(
  :فرها في معايير المحاسبة الدوليةالواجب توخصائص اال -10

  البد أن ترتكـز علـى أهـداف      ،من أجل أن تكون معايير المحاسبة الدولية مالئمة للتطبيق             
 متوافقة مع بعضها الـبعض       الدولية ومن أجل أن تكون معايير المحاسبة     ، واضحة للقوائم المالية  

: 1987 ،توفيـق ( أتي ونوردها فيما ي   خصائص والمقومات يجب أن ترتكز على مجموعة من ال      
184-185:(  

 صياغة المعايير في ضوء أهداف المحاسبة المالية وبصفة خاصة توفير المعلومات المحاسبية             :1
تبنـى   لـذلك البـد أن    ، المناسبة لخدمة أهداف المستخدمين والمستفيدين على اختالف قطاعاتهم       

  .للمحاسبة المالية متكامل ييير من واقع االسترشاد بإطار فكرالمعا
 حيث ينبغي عند وضع المعايير مراعاتها لألوضـاع       ،  مالئمة المعايير للبيئة التي ستطبق فيها      :2

 وذلك حتى ال نخلق حواجز وفروقات بـين الممارسـات المحليـة          ، االجتماعية والبيئية المحيطة  
  .والمعايير الدولية

  بمـا  المهنيين والمتأثرين بهـا عمومـاً      سهولة فهم المعايير وقبولها من جانب المستخدمين و        :3
 ويمكن تحقيق ذلك من خالل مشاركة جميع المهتمين بهذه المعـايير          ، يضفى عليها صفة الشرعية   

  .عند إصدارها
ويمكـن  ،  اتساق المعايير الدولية التي يتم إصدارها في تواريخ مختلفة مع بعـضها الـبعض              :4

عايير ترتكز على أساس كامل وموحد لإلطـار        تحقيق ذلك من خالل رسم خطة متكاملة لبناء الم        
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، الفكري للمحاسبة وتحديد لنوعية المعايير التي سيتم إصدارها في األجلـين القـصير والطويـل    
  .والتي سيتم بناؤها لخدمة األهداف المحلية والدولية

  :مجاالت استخدام معايير المحاسبة الدولية -11
  حـول لمعلوماتياحسين التواصل المالي وزيادة التبادل   تهدف معايير المحاسبة الدولية إلى ت          
  ):23-22: 2002 حماد، (يأتيا فيما  ويتم استخدامه،العالم

  . الدول التي ترغب في التطوير االقتصادي:1
  بما في ذلك بلدان صناعية رئيسة وعدد( اه الدول التي تسعى إلى تطوير متطلبات خاصة ب:2

  ).صين وبلدان أخرى عديدة في آسيا وفي أوروبامتزايد من األسواق الصاعدة كال
  أسواق رأس المال والسلطات المنظمة التي تسمح للشركات األجنبيـة أو المحليـة بعـرض               :3

  .قوائمها المالية بموجب معايير المحاسبة الدولية
 فـي   من الهيئات الوطنية مثل المفوضية األوروبية التي أعلنت    ى الهيئات الدولية التي هي أعل     :4

  . المالرأسم اعتمادها الكبير علي اللجنة إلعطاء نماذج تفي بحاجات أسواق 1995عام 
  . الشركات بأنواعها وأنشطتها كافة:5

  : األساسية للمعايير المحاسبية الدولية الفروض-12
  :أساس االستحقاق: 1

ـ    ،      من أجل أن تتحقق أهداف معايير المحاسبة الدولية   ى أسـاس  تعـد البيانـات الماليـة عل
وبموجب هذا األساس فإنه يتم االعتراف بآثار العمليات المالية واألحـداث         . االستحقاق المحاسبي 

ويجـري قيـدها فـي      ) وليس عندما تقبض أو تدفع النقدية أو ما يعادلها        (األخرى عندما تحدث    
انات المالية  إن البي . السجالت المحاسبية وتقريرها في البيانات المالية عن الفترات التي تمت فيها          

المعدة على أساس االستحقاق تبلغ المستخدمين ليس فقط عن العمليات المالية الـسابقة المنطويـة          
وعليـه فإنهـا    ، على دفع واستالم نقدية بل وتبلغهم كذلك عن التزامات دفع النقدية في المستقبل            

خرى التي تعتبر أكثر    توفر ذلك النوع من المعلومات حول العمليات المالية السابقة واألحداث األ          
  .)IFAC, 2000: 49( فائدة للمستخدمين في صنع القرارات االقتصادية

  :االستمرارية: 2
قبل      يجري إعداد البيانات المالية عادة بافتراض أن المشروع مستمر وسيبقى يعمل في المست            

 حجم عملياتـه  نه ليس لدى المشروع نية أو الحاجة للتصفية أو تقليص         وعليه يفترض أ  ، المنظور
ن البيانات المالية ربما يجب أن تعد علـى أسـاس         فإ،  ولكن إن وجدت مثل هذه النية      مهم،بشكل  
  .وفي مثل هذه الحالة يجب أن يفصح عن األساس المستخدم، مختلف
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  :  الخصائص النوعية للبيانات المالية-13
مات المعروضة في البيانـات          تعتبر الخصائص النوعية للبيانات المالية صفات تجعل المعلو       

، الموثوقية، المالئمة، القابلية للفهم : إن الخصائص األساسية أربعة هي    . المالية مفيدة للمستخدمين  
  ):IFAC, 2000: 50(القابلية للمقارنة 

  :القابلية للفهم: 1
للفهـم        تعتبر القابلية للفهم إحدى الخصائص األساسية للمعلومات المالية من حيث جاهزيتها            

يفترض إن لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة فـي  ، لهذا الغرض. من قبل المستخدمين  
األعمال والنشاطات االقتصادية والمحاسبية وأن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول            

ـ          فإ، ومهما يكون . ايةمن العن  ب أن  نه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي يج
 االقتصادية اعتماداً علـى     تتتضمنها البيانات المالية وذلك ألنها مالئمة لحاجات صانعي القرارا        

  ).112: 2001جربوع، (عب جداً فهمها من قبل المستخدمين أرضيات ألنه من الص
  :مةالمالء: 2

تمتلك و. تمة لحاجات متخذي القرارا   ه يجب أن تكون مالء         ولكي تكون المعلومات مفيدة فإن    
مة عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين بمـساعدتهم فـي   المعلومات خاصية المالء 

إن . تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تأكيـد أو تـصحيح تقييمـاتهم الماضـية              
ى المعلومات حول المـستو   ، على سبيل المثال  . بؤي والتأكيدي للمعلومات متداخالن   الدورين التن 

 التنبؤ بقدرة الشركة فـي      لحالي لألصول المملوكة وبنيتها ذات قيمة للمستخدمين عندما يحاولون        ا
وتلعب نفس المعلومات دوراً تأكيـدياً      . استغالل الفرص وقدرتها على مقاومة األوضاع المعاكسة      

جبهـا  الطريق التي يجب هيكلة المـشروع بمو      ، على سبيل المثال  ، فيما يتعلق بالتنبؤات الماضية   
  ).14: 2007لطفي، (ها ونتائج العمليات التي خطط ل

     غالباً ما تستخدم المعلومات حول المركز المالي واألداء السابق كأسـاس للتنبـؤ بـالمركز               
مثل أرباح األسهم ومـدفوعات   ، المالي واألداء المستقبلي ومسائل أخرى تهم المستخدمين مباشرة       

ومقدرة المشروع على مواجهة التزاماته عندما تصبح       ، اليةاألجور وتحركات أسعار األوراق الم    
نه ليس بالضرورة أن تكون على شـكل تنبـؤات       تى يكون للمعلومات قيمة تنبؤية فإ     وح. مستحقة

صريحة تعزز القدرة على عمل تنبؤات من البيانات المالية من خالل األسلوب الذي تعرض فيـه    
تتعزز القيمـة التنبؤيـة     ، فعلى سبيل المثال  ، الماضيةالمعلومات عن العمليات المالية واألحداث      

لبيان الدخل إذا تم اإلفصاح عن كل بند من البنود غير العادية والشاذة وغير المتكررة من الدخل                 
  .والمصروفات
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  ):األهمية النسبية(المادية : 3
المعلومـات  ففي بعض الحاالت فـان طبيعـة        . مة المعلومات بطبيعتها وماديتها        تتأثر مالء 

اإلفصاح عن قطاع جديد يمكن أن يـؤثر  ، على سبيل المثال، لوحدها تعتبر كافية لتحديد مالئمتها   
على تقييم المخاطر والفرص التي تواجه المشروع بغض النظر عن مادية النتائج التـي حققهـا                

مـات لهـا    وفي حاالت أخرى فإن كالً من طبيعة ومادية المعلو        . القطاع الجديد في فترة التقرير    
  .أهمية مثل مبالغ المخزون المحتفظ بها ضمن الفئات الرئيسة التي تعتبر مناسبة للعمل

     تعتبر المعلومات ذات موضوعية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القـرارات               
حجم البند  وتعتمد المادية على    . االقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتماداً على البيانات المالية       

وعليه فإن مفهـوم  . أو الخطأ المقدر ضمن الظروف الخاصة التي تؤدي إلى الحذف أو التحريف   
ومات أن تتصف بهـا   المادية تضع حداً أو نقطة قطع أكثر من لو أنها خاصية أساسية يجب للمعل             

  ).79: 2004حماد، (لكي تكون مفيدة 
  :الموثوقية: 4

وتمتلـك المعلومـات خاصـية    . ها يجب أن تكون موثوقاً بها     لكي تكون المعلومات مفيدة فإن 
ويمكـن االعتمـاد عليهـا مـن قبـل          ، مة والتحيـز  مهالموثوقية إذا كانت خالية من األخطاء ال      

  .المستخدمين كمعلومات تعبر بصدق عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه بشكل معقول
بطبيعتهـا أو تمثيلهـا لدرجـة إن         ومات مالئمة ولكن غير موثوقـاً          ويمكن أن تكون المعل   

إذا كانـت مـشروعية ومبلـغ       ، على سبيل المثال  . االعتراف بها من المحتمل أن يكون مضلالً      
فإن اعتراف المـشروع بكامـل   ، األضرار المطالب بها بموجب إجراء قانوني هي موضع نزاع 

لى إنه مـن الممكـن   ع، المبلغ المطالب به في الميزانية العمومية من الممكن أن يعد غير مناسب           
  ).113: 2001جربوع، (إلفصاح عن المبلغ وظروف المطالبة أن يكون مناسباً ل

  :التمثيل الصادق: 5
 يجب أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية واألحـداث األخـرى            تكون صادقة، كي       ل

يجب أن تمثل   ، تاليالتي من المفروض أنها تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عنها بشكل معقول وبال             
الميزانية العمومية بصدق العمليات المالية واألحداث األخرى التي ينشأ عنها أصول والتزامـات             

  .وحق ملكية للمشروع بتاريخ وضع التقرير وفقاً لمقاييس االعتراف على سبيل المثال
ادق الـذي        إن معظم المعلومات المالية عرضة لبعض المخاطر كونها أدنى من التمثيل الص           

 الصعوبات الكامنة في التعرف     ولكن بسبب ، وهذا ليس بسبب التحيز   . من المفروض أنها تصوره   
أو في تصميم واستخدام وسائل قياس      ، على العمليات المالية واألحداث األخرى التي يجب قياسها       

يعتبـر  ، في حـاالت معينـة    . وعرض إليصال الرسائل التي تنسجم مع تلك العمليات واألحداث        
قياس اآلثار المالية لبعض العناصر غير مؤكدة بحيث أن المشروع عموماً ال يعترف بهـا فـي                 
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شهرة داخليـة علـى مـرور       حيث إن معظم المشاريع تولد      ،  فعلى سبيل المثال   المالية،البيانات  
نه في العادة من الصعب التعرف عليها أو قياس تلك الشهرة بموثوقية وفـي حـاالت         الزمن إال أ  
طـأ المحـيط    ما يكون من المالئم االعتراف بالعناصر واإلفصاح عـن مخـاطر الخ           أخرى رب 

  ).47-46: 2005حماد، (باالعتراف بها وقياسها 
  :الجوهر فوق الشكل: 6

     لكي تمثل المعلومات تمثيالً صادقاً العمليات المالية واألحداث األخرى التي مـن المفتـرض       
تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقاً لجوهرهـا وحقيقتهـا         فمن الضروري أن تكون قد      . أنها تمثلها 

إن جوهر العمليات المالية واألحداث األخـرى لـيس         . االقتصادية وليس لشكلها القانوني فحسب    
 يمكن أن يتخلص المشروع     فعلى سبيل المثال،  . كلها القانوني دائماً متطابقاً مع تلك الظاهرة في ش      

 أن وثائقها نقلت ملكية األصـل إلـى الطـرف           من أصل إلى طرف آخر بطريقة من المفترض       
ـ            . اآلخر ستقبلية ومع ذلك قد يوجد اتفاقاً يضمن استمرارية تمتع المشروع بالمنافع االقتصادية الم

صدق العملية التي    فإن تقريرها عن عملية بيع ال يمثل ب        المجسدة في األصل، وفي تلك الظروف،     
  ).81: 2004حماد، (تم الدخول فيها 

  :الحياد: 7
وال .  أي خالية مـن التحيـز  تحتويها البيانات المالية محايدة،     يجب أن تكون المعلومات التي    

تعتبر البيانات المالية محايدة إذا كان اختيار أو عرض المعلومات يؤثر على اتخـاذ القـرار أو                 
  ).47: 1999ن، المجمع العربي للمحاسبين القانونيي(حقيق نتيجة أو حصيلة محددة سلفاً الحكم ألجل ت

  :الحذر: 8
     ال بد أن يكافح معدي البيانات المالية حاالت عدم التأكد المحيطـة والمالزمـة لكثيـر مـن        

وتقدير العمر االقتصادي المحتمل    ، مثل قابلية الديون المشكوك في تحصيلها     ، األحداث والظروف 
ويعترف بمثـل هـذه     . ثللمصنع والمعدات وعدد مطالبات التعويضات التي من الممكن أن تحد         

الحاالت من عدم التأكد من خالل اإلفصاح عن طبيعتها ومداها من خالل ممارسة الحـذر عنـد               
ويقصد بالحذر تبني درجة من االحتراس في اتخاذ األحكـام الـضرورية            . إعداد البيانات المالية  

صول والدخل  إلجراء التقديرات المطلوبة تحت ظروف عدم التأكد بحيث ال ينتج عنها تضخم لأل            
إن ممارسة الحذر ال يسمح مثالً بإيجاد احتياطيـات سـرية أو     . وتقليل االلتزامات والمصروفات  

أو تقليل معتمـد لألصـول والـدخل أو مبـالغ معتمـدة لاللتزامـات               ، مخصصات مبالغ فيها  
ن البيانات المالية لن تكون محايدة وعليـه فإنهـا لـن تمتلـك خاصـية                 وذلك إل  والمصروفات

  .وقيةالموث
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  :االكتمال: 9
حيـث  .      إن المعلومات في البيانات المالية يجب أن تكون كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة            
 بهـا   وٍقإن أي حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة وبالتالي تصبح غير موث              

 .(IFAC, 2000: 53)وضعيفة من حيث مالئمتها 

  :القابلية للمقارنة: 10
الية للمشروع على مرور الـزمن       من إجراء مقارنة للقوائم الم        يجب أن يتمكن المستخدمون     

كما يجب أن يكون بإمكـانهم مقارنـة        . جل تحديد االتجاهات في مركزه المالي وفي األداء       من أ 
 فـي  واألداء والتغيرات ، جل التقييم النسبي لمراكزها المالية    للمشاريع المختلفة من أ   القوائم المالية   

المركز المالي ومن هنا فإن عملية قياس وعرض األثر المالي للعمليات المتـشابهة واألحـداث               
األخرى يجب أن تتم على أساس ثابت ضمن المشروع وعلى مرور الـزمن لـذلك المـشروع                 

  .وبطريقة متماثلة في المشاريع
الـسياسات المحاسـبية         ومن أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة إعالم المستخدمين عن           

ويجـب  . وأي تغيرات في هذه السياسات وآثار هذه التغيرات، المستخدمة في إعداد القوائم المالية    
أن يستطيع المستخدمون من تحديد االختالفات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المـشروع        

ـ            إن . شاريع المختلفـة  للعمليات المالية المتشابهة واألحداث األخرى من فترة ألخرى وبـين الم
االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك اإلفصاح عن السياسات المحاسبية يـساعد فـي               

  .تحقيق القابلية للمقارنة
كمـا يجـب أن ال   ،      إن الحاجة إلى القابلية للمقارنة يجب أن ال يتشوش مع مفهوم االتـساق     

 إن من غير المناسب للمشروع أن تـستمر فـي           .تصبح عائقاً إلدخال معايير محاسبية متطورة     
خاصـية  المحاسبة بنفس األسلوب عن عملية مالية أو حدث آخر إذا كانت السياسة ال تتفق مـع                 

ن نه من غير المناسب للمشروع أن تبقي على سياستها المحاسـبية دو           كما إ ، المالئمة والموثوقية 
  .مة وموثوقيةتعديل إن وجدت سياسات أكثر مالء

واألداء والتغيرات في المركز المالي     ، يث إن المستخدمين يرغبون بمقارنة المركز المالي           ح
لموازيـة  فان من الضروري أن تظهر القوائم المالية المعلومـات ا         ، للمشروع على مرور الزمن   

  ).48: 1999المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، (الخاصة بالفترات السابقة 
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  :مة والموثوقيةالمعلومات المالء القيود على -14
ن ، فـإن هنـاك محـددا           عند توفير المعلومات ذات الخصائص النوعية التي تجعلها مفيـدة         

  : كما يأتي في االعتبار هماأخذهما يلزم نأساسيا
  :التوقيت المناسب: 1

لـذا  . ن المعلومات قـد تفقـد مالئمتهـا   ر غير ضروري في تقديم التقارير فإ      إذا حدث تأخي  
فاإلدارة بحاجة إلى الموازنة بين ميزة رفع التقارير في الوقت المناسـب وتـوفير المعلومـات                

فلكي تقدم المعلومات بالوقت المناسب ربما يؤدي في الغالب إلى تقديم التقارير عن             . الموثوق بها 
ا يـضعف   وهذ. عملية مالية دون أن تكون كافة أوجه العملية المالية أو األحدث األخرى معروفة            

الموثوقية وعلى العكس من ذلك إذا تم تأخير تقديم التقارير حتى تعـرف كافـة األوجـه فـإن                   
المعلومات قد تكون موثوق بها بشكل كبير ولكن ذات استخدام قليل للمستخدمين الذين كان عليهم               

االعتبـار  فـإن   ، لذلك عند تحقيق التوازن بين المالئمة والموثوقية      . اتخاذ قراراتهم في أثناء ذلك    
  ).47: 2004حماد، (كل ـي القرارات االقتصادية بأفضل شالحاسم يجب أن يكون تلبية حاجات صانع

  :الموازنة بين التكلفة والمنفعة: 2
.      تعتبر الموازنة بين التكلفة والمنفعة قيد متشعب األثر أكثر مـن كونهـا خاصـية نوعيـة                

ومهما . لتكاليف المتكبدة في توفير هذه المعلومات     فالمنافع المشتقة من المعلومات يجب أن تفوق ا       
يكن فإن تقييم المنافع والتكاليف هي عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئـيس علـى عمليـة اتخـاذ                  

، وفوق ذلك فإن التكاليف قد ال تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنـافع              . األحكام
فعلى سبيل المثـال  ، جلهم المعلوماتالذين أعدت من أد منها آخرون غير     كما إن المنافع قد يستفي    

  .فإن توفير معلومات إضافية للمقرضين يمكن أن يقلل من تكاليف االقتراض على المشروع
ومع هذا فإن   ، لهذه األسباب فإن من الصعب إجراء اختبار التكلفة أو المنفعة على أي حالة معينة             

 أن يكونوا علـى     خدمي البيانات المالية يجب   وكذلك معدي ومست  ، واضعي المعايير بشكل خاص   
  ).2005:47حماد، (دراية بهذا القيد 

  :الموازنة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية حسب معايير المحاسبة الدولية
     في الممارسة العملية غالباً ما تكون عملية تخفيف التوازن بين الخصائص النوعيـة مطلبـاً               

أمـا األهميـة النـسبية      . جلهـا ت المالية األهداف التي أعدت مـن أ       البياناضرورياً لكي تحقق    
  .للخصائص في الحاالت المختلفة فهي مسالة متروكة للتقدير المهني

  :)التمثيل العادل(الصورة الصحيحة والعادلة  -أ
 أو تمثل بعدالة المركز المـالي     ،      توصف البيانات غالباً بأنها تظهر بصورة صحيحة وعادلة       

ومع أن هذا اإلطار ال يتعامل مباشرة مع هـذه          . واألداء والتغيرات في المركز المالي للمشروع     
إال أن تطبيق الخصائص النوعية األساسية والمعايير المحاسبية المناسبة ينتج عنه فـي             ، المفاهيم
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لـك   بعدالـة ت   العادة بيانات مالية توصل ما استنتج بأنه الصورة الصحيحة والعادلـة أو تمثـل             
  .(IFAC, 2000: 55)المعلومات 

  :على المستوى الدولي  المحاسبة الدوليةاستخدام معايير ايجابيات -15
 كمـا يـأتي     الكثيرة على القوائم الماليـة    دولياً بالفوائد    الدولية   يؤدي تطبيق معايير المحاسبة       

  :)7: 2003،  والججاوى،نور(
 مستخدمي   على تسهيلال ويؤدى ذلك إلى     ، بلدان مختلفة   المعدة في   المالية  قابلية مقارنة القوائم   -1

  .المالية وتعزيز قرارات االستثمار والتمويل من أي بلد وإن كانت معدة في بلدان أخرى القوائم
  استخدام معايير موحدة يؤدى إلى تسهيل توحيد الفروع األجنبية المنتشرة في فـروع العـالم          -2

  . موحدة ماليةمن خالل توحيد نتائج األعمال بقوائم
 الموحـدة تكـون    المالية تحسين القرارات اإلدارية في الشركات متعددة الجنسية ألن البيانات    -3

  .الفهم لصانعي القرار وال تتطلب تفسيرات مختلفة سهلة
مستخدمي د   موحدة يتم إزالة الغموض والتناقض وااللتباس عن        دولية  من خالل وجود معايير    -4

  .المالية القوائم
 جود معايير دولية يؤدي إلى اختصار الزمن والتكلفة والجهود التي تبذلها الـدول الناميـة              و -5

  . التي وصلت إليها الدول المتقدمة الدوليةللوصول إلى معايير مثل المعايير
 والطرق واإلجراءات المحاسبية التي      الدولية  تكون الدول النامية على دراية ووعي بالمعايير       -6

  .شركات الكونية وفروعها العاملة في تلك الدولفي ظلها ال تعمل
 المعدة من دول مختلفة وإزالة عدم الفهم فإن ذلك يزيـد مـن    المالية من خالل مقارنة القوائم    -7

  .بالقوائم المالية واالعتماد عليها الموثوقية
  :على عملية اتخاذ القراروأثرها غياب المعايير المحاسبية الدولية  -16

  :ة اتخاذ القرار صعوبة عملي-1
 حـداث والظـروف   حيث إنه بسبب االختالف في األسس التي تعالج بموجبها العمليات واأل               

 الـشركات يؤدي ذلك إلى صعوبة مقارنة المراكز المالية لهـذه          حيث  ،  المختلفة للشركاتالمالية  
 فـي اتخـاذ    ويؤدي إلى صعوبة المفاضلة بين البدائل ومن ثم يؤدي إلى صعوبة        ،أعمالها ونتائج
نـوي  ت مختلفـة  شركات البيانات المالية صعوبة أحيانا في المقارنة بين  وكما يجد مستخدم   القرار

 على المعلومات المعروضة في القوائم المالية نتيجة الستخدام طـرق    فيها اعتماداً  اأمواله استثمار
لصعوبة في اتخـاذ    مختلفة لمعالجة عمليات أو أحداث أو ظروف مماثلة مما يؤدي إلى ا            محاسبية

  ).94: 2000 ،الجبر( االستثمار قرار
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  : الخطأ في عملية اتخاذ القرار-2
استخدام   يؤدي ذلك إلى   ،في حال غياب المعايير المحاسبية التي تحقق التشابه في المعالجات              

إنتـاج    بدورها إلـى   يطرق أو قواعد محاسبية غير سليمة في المعالجات المحاسبية والتي تؤد          
وبمـا    ويؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئة      ،وائم مالية ال تعبر بصدق عما قصدت إلى تحقيقه        ق

 أن المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية تمثل أحد المداخل األساسـية التخـاذ قـرارات               
فإذا   بهذه المعلومات  اً كبير اًمتعددة من قبل مستفيدين مختلفين فالشك أن هذه القرارات تتأثر تأثر          

  ).34: 1990 ،الوابل(  خاطئة تكون القرارات التي تبنى عليها خاطئةم الماليةكانت هذه القوائ
  :تعقيد عملية اتخاذ القرار :3

ممـا   بسبب عدم وجود معايير تنظم العمل المحاسبي فإن القوائم المالية قد تعد بطريقة معقدة               
   إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى، منها الماليةيترتب عليه صعوبة استفادة مستخدمي هذه القوائم

 سـواء  ، في معظم الحاالتةًر متوفتهما ليستا متميزة وكل وعمليةمصادر إعدادها أو قدرة علمية 
 وأالحجـم    وأإمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث الـسرية أو التـشعب               لعدم

 توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع         والشك أن هذه األمثلة    ،الخبرة والمعرفة  المكان أو 
  ).94: 2000 ،الجبر( المستفيدين وزيادة احتمال الخطأ فيها كبير من
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  المبحث الثاني
  مهنة المحاسبة ومقوماتها في البيئة الفلسطينية

  
  : مقومات مهنة المحاسبة وتوفرها في البيئة الفلسطينية-1

فـإذا  ،  مهنة سيادية تتعدى الحدود الجغرافية للدولة أو القطـر المعنـي       تعتبر مهنة المحاسبة  
فانه ال بد   ، أريد لها أن تؤدي دورها في تلبية متطلبات مستخدمي البيانات المالية داخلياً وخارجياً            

  :مقومات في العناصر التاليةأن تتوفر لها المقومات األساسية الالزمة لهذه المهنة وتتلخص أهم ال
  :يم الخدمات الضرورية ذات القيمة تقد-1

حيث ينظـر   ،  نظرة المجتمع الفلسطيني للخدمات الكثيرة التي تقدمها مهنة المحاسبة              لم ترتقِ 
وذلك ناتج من الظروف التي يمـر  . إليها بالقصر على التخليص الضريبي وإهمال باقي الخدمات 

ة الذي أدى إلى تقويض دعامـة رئيـس  ر األم، بها الشعب الفلسطيني التي أسهمت في هذه النظرة  
  ).49: 2008سابا، (ن دعائم مهنة المحاسبة في فلسطين م
  : اإلطار الفكري للمحاسبة-2

ر المحاسبة  وهذا من شانه أن يعيق تطبيق معايي      ،      ال يوجد إطار فكري للمحاسبة في فلسطين      
 األساسية التي تـسير عليهـا   ن اإلطار الفكري يبين األسس واألهداف والمفاهيم    وذلك أل ، الدولية

لذلك يتعين وضع إطار فكري للمحاسبة في فلسطين يأخـذ فـي االعتبـار    ، المحاسبة في أي بلد  
طبيعة البيئة الفلسطينية واألهداف والمفاهيم المحاسبية بحيث تشكل أساس سليم لوضـع وإقـرار         

  ).7: 2007 الب،ك(المبادئ والمعايير المحاسبية في فلسطين 
  :ير المحاسبية المعاي-3

 مهنة المحاسـبة والـشركات   و     لم توضع أية معايير محاسبية فلسطينية لكي يلتزم بها ممارس      
حيث يالحظ أن جزء من الشركات والمحاسـبين        ، في العمل المحاسبي عند إعداد البيانات المالية      

 تقوم بعض   كما، وبدرجات متفاوتة ، يسترشدون وبشكل فردي وطوعي بمعايير المحاسبة الدولية      
الشركات وخاصة المسجلة بسوق فلسطين لألوراق المالية بنشر قوائمها المالية فـي الـصحف               

  .اليومية تطبيقاً لمبدأ الشفافية واإلفصاح
  : برامج التأهيل والتدريب والتعليم المستمر-4

تدريب  غير موجود وال    يكون      نالحظ ضعف في البيئة الفلسطينية لمجال التأهيل المهني ويكاد        
نـه مـن   إلذلك ف، يقتصر على دورات متقطعة وغير مبرمجة كما ال توجد برامج للتعليم المستمر    

الضروري أن يكون هناك تفكير وتخطيط جدي إلقرار برامج للتأهيل المهني تمنح استناداً إليهـا            
كما يتعين أن تترافق مع برامج تدريب مخططة تعمـل علـى صـقل              ، تراخيص مزاولة المهنة  
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كذلك يجب اعتماد برامج للتعليم المستمر تكون محددة وأساسـية          ،  وتطويرها نت الممارسي مهارا
وفي جميع األحوال يتعين أن تراعي هذه البرامج متطلبات البيئة          ، لتجديد تراخيص مزاولة المهنة   

  ).8: 2007 كالب،(ن التكامل ومسايرة التطور المحلية والمتغيرات الخارجية بما يضم
  : المهنية التنظيمات-5

     تم تشكيل جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين بقطاع غزة وجمعية مدققي الحـسابات            
وضعف بـرامح التأهيـل     ، وقد كان النعدام التنسيق بين الجمعيتين في الماضي       ، بالضفة الغربية 

.  في فلسطين  دور كبير في التأثير على واقع وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة         ، والتدريب المنفذة 
م فـي تعميـق ازدواجيـة    2004لـسنة  ) 9(كما ساهم قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم      

وفـصل مهنـة   ، التنظيمات المهنية التي تمثل وتشرف على تنظيم ومنح تراخيص مهنة المراجعة  
المراجعة عن مهنة المحاسبة من خالل إنشاء الجمعيتين التي تضم إحداها المـدققين واألخـرى               

، وتجاهل الجمعية األم جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين وإغفال أي دور لها          ، لمحاسبينا
  .كل ذلك ساهم في تقويض الدعامة والمقومات األساسية لمهنة المحاسبة والتدقيق في فلسطين

  :فلسطين واقع مهنة المحاسبة في -2
فهـي ال تعامـل   ، طين متدنية بشكل عام        ما زالت النظرة االجتماعية لمهنة المحاسبة في فلس       

على أنها مهنة مستقلة لها كيانها الخاص وإنما كمهنة تابعة تمليها اعتبارات قانونية تجعل البعض               
أكثر من كونها نظام للمعلومات المفيدة      ، ينظر إليها على أنها وسيلة من وسائل التهرب الضريبي        

وقد ترسخت  ، ا من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات      لمساعدة اإلدارة على القيام بوظائفه     ةوالالزم
ن خدمات مهنة المحاسبة غير ملموسة ويصعب قياسها        نظرة من قبل مجتمعنا الفلسطيني أل     هذه ال 

ولدرجـة  ، بسبب مبالغتها في التركيز على النواحي اإلجرائية على حساب نواحي الخلق واإلبداع    
  .ابات أو ماسك الدفاتر وهناك فروق بينهمذابت فيها شخصية المحاسب في شخصية كاتب الحس

     وقد انعكست النظرة االجتماعية المتدنية لمهنة المحاسبة في قطاع غزة على مـدى تقـدير               
فأسندت لها دوراً ثانوياً في هذا المجال علـى         ، الجهات الرسمية ألهمية دورها في عملية التنمية      

الحالي عن تـوفير المعلومـات االقتـصادية       أساس أن النظم المحاسبية فيها قاصرة في وضعها         
  .وتنفيذها

     إن بداية ظهور مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين يرجع إلى الثالثينـات مـن القـرن                
حيث كانت تقـدم الخـدمات   ، م1943الماضي في المقابل بدأت المهنة تظهر في األردن منذ عام  

اجعين فلسطينيين من الـضفة الغربيـة لنهـر         المحاسبية قبل هذا التاريخ في األردن من قبل مر        
وما نتج عنهـا مـن هجـرة        ، م1948األردن إال أن الحرب العربية اإلسرائيلية األولى في عام          

حيث نقلت الشركات والبنـوك مراكـز   ، فلسطينية أدت إلى انتقال المهنة من فلسطين إلى األردن   
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 حلـس، ( المحاسبة والمراجعة    كاتبأعمالها من القدس إلى عمان وبذلك انتقلت معها شركات وم         
1997: 17-18.(  

     إن مهنة المحاسبة والمراجعة في األردن وفلسطين قد تناولتها القوانين واألنظمة التي نشأت             
الحاجة إليها مع التطورات التي شهدتها المنطقة خالل العقـود الخمـسة األخيـرة مـن القـرن           

أي قوانين تنظم مهنة المحاسبة والمراجعة إال في        فلم يكن هناك وحتى مطلع الستينيات       ، الماضي
وعلى ، وهو قانون مهنة المراجعة والذي عالج مهنة المراجعة دون مهنة المحاسبة          ، م1961سنة  

مستوى القطاع الخاص دون القطاع العام وتناول اإلجراءات والحقوق والواجبـات دون وضـع        
ينية ولم يطبق على قطاع غزة حتـى ينـاير        وقد طبق القانون على الضفة الفلسط     ، معايير للمهنة 

حيث صدر قرار رئاسي بشأن سريان مفعول قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم             ، م1997
  .م على كافة األراضي الفلسطينية1961 لسنة 10

م بعد صدور قـانون مهنـة     1961 لسنة   10     أما في األردن فقد تم إلغاء العمل بالقانون رقم          
والذي حاول تنظيم مهنتي المحاسـبة والمراجعـة فـي          ، م1985 لسنة   32بات رقم   تدقيق الحسا 

وقـد صـدر    ، األردن وذلك لعدم وجود معايير محاسبية أو أدلة مراجعة محلية في تلك الفتـرة             
، م1986 لسنة   30م نظامين األول هو نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم          1985بموجب قانون   

والتي صـرح القـانون     ، م1986 لسنة   42الحسابات األردنية رقم    أما الثاني نظام جمعية مدققي      
وقد تأسس لهذه الجمعية فرع في الضفة الفلـسطينية عـرف باسـم جمعيـة مـدققي                 ، بتأسيسها

في المقابل كان قد تأسس للمحاسبين في قطـاع غـزة جمعيـة             ، الحسابات القانونيين الفلسطينية  
وذلـك فـي    ، جعين القانونيين العرب بقطاع غزة    عرفت في حينها باسم جمعية المحاسبين والمرا      

كبر بمهنة المراجعة في الضفة الفلسطينية      م وقد نتج عن ذلك اهتمام أ      1979ام  شهر مارس من ع   
وقد استمر العمل بقانون مزاولة مهنـة تـدقيق         ، مقابل اهتمام أقل بمهنة المحاسبة في قطاع غزة       

 لـسنة   9زاولة مهنة تـدقيق الحـسابات       م إلى أن صدر قانون م     1961 لسنة   10الحسابات رقم   
ابات م والذي أنشأ بموجبه جمعية مهنية لمدققي الحسابات عرفت باسم جمعية مدققي الحـس     2004

  ).    9: 2008 حلس،(القانونيين الفلسطينية 
  : مراحل مهنة المحاسبة في فلسطين-3
  :م1967 مرحلة ما قبل يونيو -1

ـ  ام مرجعيت 1967ب يونيو   نية قبيل حر  ساد األراضي الفلسطي          للمرجعيـة  ن تبعـاً  ان قانونيت
  فالمحافظات الجنوبية أو ما يعرف بقطاع غزة كانـت تـسري فيهـا      ،السياسية التي كانت سائدة   

 المحافظات الشمالية أو الضفة الغربيـة لنهـر األردن سـادتها          و، القوانين االقتصادية المصرية  
  :قوانين التي تتناول مهنة المحاسبة في هذه المرحلة وقد كانت ال،القوانين االقتصادية األردنية

  .قانون ضريبة القيمة المضافة -1
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  .م والخاص بضريبة الدخل ويطبق في قطاع غزة1947لسنة  )13(قانون رقم  -2
  .م والخاص بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات1964لسنة ) 10(قانون رقم  -3
  .الدخل ويطبق في الضفة الغربيةم والخاص بضريبة 1964لسنة  )25( قانون رقم -4

 إعداد ميزانيات سنوية للجمعيات والمنظمـات األهليـة       "تحث هذه القوانين في مجملها علي            
 والتعاونية مصدق عليها من قبل مدقق حسابات تعكس واقع العمليات المالية التي تمـت خـالل               

  .)40: 2004نشوان،  ("العام
  ):م1994 ، مايووحتى ،م1967، يويون( مرحلة االحتالل اإلسرائيلي -2

 م إلى هدم االقتصاد الـوطني الفلـسطيني       1967عمد االحتالل اإلسرائيلي بعد حرب يونيو            
 وبنيته التحتية إضافة إلى تحويله إلى اقتصاد مستهلك ذي تبعية اقتـصادية إسـرائيلية مـستخدماً        

 لمحاسـبة واسـتخدام جميـع      الهدف ممارسات متعددة من أهمها طمس هوية مهنة ا         التحقيق هذ 
  وظلت مهنـة المحاسـبة فـي   ،اً ودولياًيالعوائق أمام تطورها ومسايرتها للمتغيرات الحادثة عرب  
  بالرغم من تأسيس جمعيـة المحاسـبين       ،فلسطين طيلة زمن االحتالل حبيسة الفوضى والعفوية      

 ض بها من خـالل     بهدف تطوير مهنة المحاسبة والنهو     م1979والمراجعين الفلسطينية في العام     
  إال أن سلطات االحتالل نكلـت بأعـضاء هيئتهـا اإلداريـة         ،عقد دورات تدريبية وورش عمل    

  حيث كان ينظـر  وظل هذا الوضع قائماً ،ورفضت منحها الشرعية من خالل عدم االعتراف بها       
م 1989) 37( رقم   ى صدور بيان االنتفاضة األول    ىنه مجرد مخلص ضرائب حت    إ ىللمحاسب عل 

  .) 27-26: 2008محسن،  (ينص على مقاطعة الدوائر الضريبة اإلسرائيليةوالذي 
  ):م2000،  سبتمبرىم وحت1994، مايو(مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية  -3

الثالث عشر   الموقعة في واشنطن في      أوسلوقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقية            
لظروف البيئية الفلسطينية وانـسحاب االحـتالل مـن         م مما أدى إلى تحسن ا     1993سبتمبر  من  

 ألن المحاسبة تعمل     على الواقع االقتصادي الفلسطيني ونظراً     فلسطينية بما انعكس ايجابياً    مناطق
 فقـد   ،توفير البيانات والمعلومات المالية بغرض ترشيد القرارات اإلداريـة واالقتـصادية           علي

  :تاليتضح ذلك من خالل الي المحاسبة والسلطة الوطنية الفلسطينية بمهنة اهتمت
  تفعيل دور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين من خالل عقـد ورش عمـل وعقـد               -1

  .الدورات التدريبية في مجال المحاسبة وإصدار مجلة المحاسب القانوني
 يـة دور  الحسابات القانونيين الفلسطينيين وذلك في محاولة لزيـادة أهم ي تأسيس جمعية مدقق   -2

 عداده بشكل جيد وتأهيله بأحسن صورة ممكنة وإيجاد عالقة وديـة          إمراجع الحسابات من خالل     
  والتي أخذت علي عاتقها منذ إنشائها تفعيـل        ،بين المدققين من خالل إصدار مجلة بعنوان المدقق       

 خـالل  وذلك مـن     ،دور مدقق الحسابات أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني         
  .الدورات وورش العمل وإصدار المجالت المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة
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  . إصدار حزمة من القوانين لتشجيع االستثمار في فلسطين-3
  تنظيم السياسات المحاسبية من خالل معايير محاسبية مالئمة للتطبيق العملـي فـي منـاطق          -4

  شـكلت م2000اضة األقصى المباركة في سـبتمبر  السلطة الوطنية الفلسطينية إال أن اندالع انتف    
  .)62 :2008سابا،  (نقطة تحول أخري في اتجاه تراجع االقتصاد الفلسطيني

  :) اآلنىم وحت2000 ، سبتمبر28(مرحلة انتفاضة األقصى : 4
 اتبعت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ انتفاضة األقصى العديـد مـن الوسـائل واألسـاليب           

  وحظر التجوال  ،جرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني مثل االجتياح العسكري للمناطق        القمعية واإل 
  ممـا أدى إلـى مزيـد مـن التـدهور           ،غالقات المشددة على أراضي السلطة الفلـسطينية      واإل

  ومـر  ، حيث عانى االقتصاد الفلسطيني من الكثير من التقلبات وعـدم االسـتقرار            ، االقتصادي
  الكبير والتدهور شبه التـام نتيجـة لـسياسات اإلغـالق والحـصار            بفترات طويلة من الركود   
  وهو ما يـنعكس سـلباً      ،الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني      والعقوبات التي يمارسها  

  للنظام االقتصادي  اً واضح اًعلى مهنة المحاسبة في فلسطين ألن المفاهيم المحاسبية تعتبر انعكاس         
  : هذه المهنة من الجوانب التاليةداخل المجتمع ومن ثم تعاني

  بها عند الممارسة المهنية والرجـوع االلتزامغياب قواعد المحاسبة المتعارف عليها التي يتم     -1
  .إليها عند الحاجة

 عدم تعبير القوائم المالية المعدة والمنشورة بصدق وعدالة عن طبيعة المركز المالي ونتيجـة              -2
 معظم الوحدات االقتصادية تقوم بإعداد القوائم الماليـة لالسـتخدام    حيث إن    ،أعمال الفترة المالية  

 الضريبي فقط كما أنها ال تلتزم بأي معايير محاسبية سواء أكانت دولية أو أمريكية أو مـصرية                
  .)42: 2004نشوان،  (بل تكون أسس اإلعداد مجموعة من األعراف واألساليب واإلجراءات

  :ة في فلسطين واقع معايير المحاسبة الدولي-4
     رغم أن معايير المحاسبة الدولية التي وضعتها لجنة معايير المحاسبة الدولية شـكلت نقلـة               

يبقى مـن الـضروري     ، نوعية في تنظيم العمل المحاسبي وتوحيد مخرجاته على مستوى العالم         
خصوصية االهتمام بوجود معايير محاسبية محلية لكل دولة تأخذ في االعتبار ظروفها الخاصة و            

والتطور وتقترب من المعايير الدولية بما يوفر سبل مقارنـة نتـائج أعمـال              ، الممارسة المهنية 
لة والمتابعة الداخلية والخارجية وحمايـة الممـولين         المحلية بالخارجية وتعزيز المساء    الشركات

ر محاسبية  نه حتى تاريخه لم توضع أي معايي      النظر إلى الواقع الفلسطيني نجد أ     وب، والمستثمرين
،  مهنة المحاسبة والشركات في العمل المحاسبي وإعداد البيانات الماليـة     وطنية يلتزم بها ممارسو   

حيث يالحظ أن جزء من الشركات والمحاسبين يسترشدون وبشكل فـردي وطـوعي بمعـايير               
كما تقوم بعض الشركات وخاصة المسجلة بـسوق األوراق         ، المحاسبة الدولية وبدرجات متفاوتة   

لذلك ، مالية الفلسطيني بنشر قوائمها المالية في الصحف اليومية تطبيقا لمبدأ الشفافية واإلفصاح           ال
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فإنه من الضروري تشكيل لجنة مختصة لمعايير المحاسبة تتولى إعداد وتطوير معايير محاسبية             
ويجـب  ، على اختالف أشكالها النظامية أو األنشطة التي تمارسها       ، فلسطينية تلتزم بها الشركات   

أن تراعي اللجنة بإعداد المعايير وفق أسلوب علمي يأخذ في االعتبار التجربة الدولية وتجربـة               
وأخذ رأي ذوي االهتمام واالختصاص والتنظيمات المهنية بما يضمن صـياغة           ، الدول المجاورة 

  ).8-7 :2007كالب، (االقتصادي الحالي والمتوقع وإقرار معايير محاسبية تتفق وظروف النشاط 
  : ايجابيات تطبيق معايير المحاسبة الدولية-5

وفيمـا  إن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فلسطين يعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني                  
  :)55-54: 2008 سابا،(يأتي بعض االيجابيات 

  . جلب المستثمر األجنبي من منطلق الثقة بمعايير المحاسبة الدولية-1
  . الشركات الفلسطينية في البورصات العالمية تداول أوراق-2
  . المساعدة في رفع مستوى األداء للشركات الفلسطينية-3
  . الزيادة من كفاءة اإلفصاح المالي ينعكس إيجاباً على االقتصاد الفلسطيني-4
  . إمكانية مقارنة البيانات المالية مع الدول األخرى التي تستخدم المعايير الدولية-5
  .عدة في توجيه األنشطة االقتصادية بشكل علمي مدروس ومجرب المسا-6
 تطبيق المعايير الدولية يوفر الوقت والجهد والتكلفة لصياغة معـايير محليـة مـن خـالل                 -7

  .االستفادة من المعايير الدولية
  : مشكالت تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فلسطين-6

يق معايير المحاسبة الدولية إال إنـه يوجـد بعـض                على الرغم من وجود ايجابيات من تطب      
  :)55-54: 2008، سابا(السلبيات كما يأتي 

 التكلفة الهائلة التي ستتكبدها الجهات المعنية من خالل تأهيل القـوى العاملـة للتـأقلم مـع                  -1
  .المعايير الدولية وممارستها وتطبيقها

ذي قد يخرجها نهائيـاً مـن الـسوق          عدم تمكن بعض الشركات من مجاراة تلك المعايير ال         -2
  .وبالتالي حصول بعض الضرر والذي قد يكون كبير لالقتصاد الوطني

ها المعايير الدولية كونها    اتباع طبيعة البيئة الفلسطينية الخاصة والتجاهل الذي سوف تلقاه من           -3
بـي   للغـزو االقتـصادي األجن     اها سوف يفتح األسواق على مصراعيه     اتباعبلد غير صناعي و   

  . وهجرة االستثمارات ونضوب الموارد
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  الفصـل الثالـث
  المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون 

  وأسس القياس
  

  :المقدمة

  تكلفة االقتراض) 23(المعيار المحاسبي الدولي : األولالمبحث 

   القياس المحاسبيةأسس: المبحث الثاني

  ه على القوائم الماليةأثرو) 23(المعيار المحاسبي الدولي : المبحث الثالث
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  :المقدمة
  إنـشائها ي يتطلـب ت الول األصيه-      تعتبر تكلفة االقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة ذاتياً    

 من الموضوعات التـي أثـارت       -زمنياً طويالً ليصبح جاهزاً لالستخدام المقصود أو البيع        وقتاً
االقتراض، وقد صدر المعيار المحاسـبي الـدولي الثالـث          الجدل بين المحاسبين لمعالجة تكلفة      

 والعشرون تكلفة االقتراض للوصول إلى حلول مناسبة لتكلفة االقتراض حيث هدف هذا المعيـار   
يتطلـب االعتـراف بتكـاليف      إلى وصف المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض فهذا المعيـار          

عالجة بديلة برسلمة تكـاليف االقتـراض       كمصروف ومع ذلك يسمح هذا المعيار وكم       االقتراض
 وبناء على ذلك سنحاول من خـالل        التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل          

 القياس المحاسبي   وأسستكلفة االقتراض   ) 23(هذا الفصل التعرف على معيار المحاسبة الدولي        
  :ة كما يأتيالقوائم المالية على  تغير المعالجة المحاسبيأثرلتكلفة االقتراض والتعرف على 

 التطور التـاريخي    إلىالمبحث األول المعيار المحاسبي لتكلفة االقتراض من خالل التطرق           -1
 وفي نهاية المبحث يتم توضيح      ، وشرح نص المعيار بالكامل    ،للمحاسبة عن تكلفة االقتراض   

 .ررات، واالنتقادات الموجهة للمعالجات المحاسبية المتبعة المبأهم

المبحث الثاني ويتناول أسس القياس المحاسبية من خالل توضيح مفهـوم عمليـة القيـاس                -2
 .واإلجراءات الالزم اتخاذها قبل البدء بتنفيذ عملية القياس، وخطوات عملية القياس

 معالجة تكلفة االقتراض على القوائم المالية الميزانية العموميـة،          أثرالمبحث الثالث ويتناول     -3
  .ائمة التدفقات النقديةقائمة الدخل، ق
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  المبحث األول
  تكلفة االقتراض) 23(الثالث والعشرون  المعيار المحاسبي الدولي

  
  :التطور التاريخي للمحاسبة عن تكلفة االقتراض -1

رسملة "بعنوان ) 23(م أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم 1984     في سنة 
 السياسة من فترة إلى اتباع، وترك المعيار المحاسبي الحرية للشركات في "تكلفة االقتراض

  .أخرى
ليصبح عنوانه تكلفة االقتراض وقد ) 23(م تم تعديل المعيار الدولي رقم 1993     وفي عام 

أعطى هذا التعديل األولوية العتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً، على أن تعتبر رسملة تكلفة 
لمعالجة البديلة في ظل شروط أكثر تشدداً من المعيار األصلي، ويسري هذا االقتراض هي ا

ويختلف المعيار المحاسبي الدولي  .م1995التعديل على القوائم المالية المعدة بعد أول يناير 
  :األصلي في عدة نقاط كما يلي

  الدوليلمحاسبةبينما معيار ا" ة االقتراضتكلف"ن عنوان المعيار المحاسبي الدولي المعدل  إ-1
  ".رسملة تكلفة االقتراض "القديم عنوانه

 قسم المعيار المحاسبي الدولي المعدل المعالجة المحاسبية لتكلفة االقتراض إلى معالجتين، -2
والتي تنطوي على اعتبار تكلفة االقتراض مصروفاً ) المعالجة األساسية(المعالجة األولى وهي 

المعالجة البديلة المسموح (ستخدام القروض، والمعالجة الثانية إيرادياً بصرف النظر عن كيفية ا
  .والتي تنطوي على إمكانية رسملة تكلفة االقتراض) بها
 المعالجة المحاسبية البديلة المسموح بها اتباع اشترط المعيار المحاسبي الدولي إمكانية -3
مؤهل للرسملة بصورة ضرورة ارتباط االقتراض بإنشاء األصل ال) رسملة تكلفة االقتراض(

مباشرة ذاتياً، ومن ناحية أخرى افتراض قياس المنافع المستقبلية الناتجة من تكلفة االقتراض 
  .بصورة يمكن االعتماد عليها

 متطلبات اإلفصاح للمعيار المحاسبي الدولي المعدل هي ضرورة اإلفصاح عن السياسة -4
 السياسة المتبعة هي سياسة الرسملة فيجب المستخدمة في معالجة تكلفة االقتراض، فإذا كانت

  .اإلفصاح عن قيمة الفوائد التي تم رسملتها خالل الفترة وكذلك معدل الرسملة المستخدم
   :تكاليف االقتراضالمعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون  هدف -2

المعيار يتطلب يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض فهذا      
االعتراف بتكاليف االقتراض كمصروف ومع ذلك يسمح هذا المعيار وكمعالجة بديلة برسلمة 
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 :IASC, 2000)تكاليف االقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل
587-594): 

  : تكاليف االقتراض-1
  .قبل الشركة فيما يتعلق باقتراض األموالهي تكلفة الفائدة والتكاليف األخرى المتكبدة من      

  :ييل وتتضمن تكاليف االقتراض ما
  الفائدة على حساب السحب على المكشوف لدى البنك واالقتراض قصير األجل وطويل-1

  .األجل
  . إطفاء الخصومات أو العالوات المتعلقة باالقتراض إن وجدت-2
  .بترتيبات االقتراض إطفاء التكاليف الملحقة المتكبدة فيما يتعلق -3
 تكاليف التمويل المتعلقة بعقود اإليجار التمويلي المعترف بها بموجب المعيار المحاسبي -4

  .الدولي السابع عشر، المحاسبة عن عقود اإليجار
  . فروقات الصرف الناتجة عن اقتراضات العمالت األجنبية-5
  : األصل المؤهل-2

 وفيما يلي الً ليصبح جاهزاً لالستخدام المقصود أو البيعهو األصل الذي يتطلب وقتاً زمنياً طوي
  :أمثلة على األصول المؤهلة

  . المنشآت الصناعية ومرافق توليد الطاقة-1
  . المخزون الذي يتطلب فترة طويلة من الوقت ليصبح جاهزاً للبيع-2

 بكميات كبيرة أما االستثمارات األخرى والمخزونات التي يتم تصنيعها بشكل روتيني أو إنتاجها
بصورة متكررة في فترة قصيرة فليست أصوالً مؤهلة وكذلك األمر األصول الجاهزة لالستخدام 

  .ال تعتبر أصوالً مؤهلة المقصود أو البيع
  :المعالجة األساسية لتكاليف االقتراض -3
على  يعترف بتكاليف االقتراض كمصروف في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها وتحمل -1

  .قائمة الدخل
 تعالج تكاليف االقتراض كمصروف على الدورة المالية التي تنشأ فيها بغض النظر عن -2

  .كيفية استخدام االقتراض
 يجب أن يتم اإلفصاح في القوائم المالية عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف -3

  .)433: 2006حماد، ( االقتراض
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  :المسموح بها وفق المعيار المحاسبي الدوليالمعالجة البديلة  -4
 إن تكاليف االقتراض التي تتعلق بتملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يجب رسملتها كجزء -1

من تكلفة ذلك األصل ولذلك يجب تحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهل لرسملته بموجب هذا 
  .المعيار

 المعيار الدولي، يتم إدخال تكاليف االقتراض التي  بموجب هذه المعالجة البديلة التي سمح بها-2
ويتم رسملة . تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل ضمن تكلفة ذلك األصل

تكاليف االقتراض هذه كجزء من تكلفة األصل عندما يكون من المحتمل أنه سينتج عنه فائدة 
بينما يتم االعتراف بتكاليف . فة بشكل موثوقاقتصادية مستقبلية للمنشأة ويمكن قياس التكل

  .االقتراض األخرى كمصروف في الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها
  :أسس تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة -5
 يجب أن ترتبط تكاليف االقتراض ارتباط مباشرة بعملية تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل -1

 على األصل المؤهل وبالتالي اإلنفاق يمكن تجنبها لو لم يتم أي أن تكاليف االقتراض كان. مؤهل
رض الحصول على أصل مؤهل محدد فإن تكاليف االقتراض غفإن األموال المقترضة خصيصاً ل

  .المرتبطة مباشرة بذلك األصل يمكن تحديدها بسهولة
ل  عندما يكون من الصعب تحديد عالقة مباشرة بين عملية اقتراض معينة وأصل مؤه-2

ه، يتطلب هذا األمر ممارسة الحكم الشخصي نبوتحديد االقتراض الذي كان يمكن خالفاً لذلك تج
  :من أجل تحديد تكاليف االقتراض الواجب رسملتها مثال على هذه الصعوبة

  .عندما يتم تنسيق نشاط االقتراض بشكل مركزي -1
 بأسعار فائدة مختلفة وثم عندما تستخدم المجموعة أدوات دين متعددة القتراض األموال -2

  .تقرضها على أسس مختلفة للمنشآت األخرى في المجموعة
  .عند استخدام قروض محددة أو مرتبطة بالعمالت األجنبية -3
  .عندما تعمل المجموعة في اقتصاديات ذات تضخم ومرتفع، وتقلب في أسعار الصرف -4
لى األصل المؤهل على أساس تكاليف  يتم تحديد مبلغ تكاليف االقتراض القابلة للرسملة ع-8

االقتراض الفعلية على ذلك االقتراض مطروح منها أي دخل ناتج عن االستثمار المؤقت لألموال 
  .رض الحصول على أصل مؤهلغالمقترضة وذلك في حدود االقتراض بشكل خاص ل

  :الدخل الناتج عن االستثمار المؤقت لألموال المقترضة -6
رتيبات التمويلية ألصل مؤهل أن تحصل الشركة على أموال مقترضة وتتكبد قد ينتج عن الت     

تكاليف اقتراض متعلقة بذلك قبل استخدام كل أو بعض األموال المقترضة لألصل المؤهل، في 
عند تحديد . مثل هذه الظروف يتم استثمار األموال مؤقتاً بانتظار إنفاقها على األصل المؤهل
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خالل الفترة من تكاليف االقتراض يجب طرح أي دخل استثمار اكتسب المبلغ المؤهل للرسملة 
  .على هذه األموال من تكاليف االقتراض

وتستخدم لغرض الحصول على ) شركةاقتراضات ال(عندما يتم اقتراض األموال بشكل عام  -1
أصل مؤهل فإن المبلغ المؤهل للرسملة من تكاليف االقتراض يجب أن يحدد بواسطة تطبيق 

ويكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف . دل رسملة على النفقات على ذلك األصلمع
االقتراض المطبقة على اقتراضات الشركة القائمة خالل الفترة، عدا االقتراض الذي يتم 

ويجب أن ال يزيد المبلغ تكاليف االقتراض المرسمل خالل . خصيصاً للحصول على أصل مؤهل
  .تكاليف االقتراض المتكبدة خالل الفترةالفترة عن مبلغ 

ساب المعدل المرجح لتكاليف االقتراض يكون مناسباً شمول جميع في بعض األحيان وعند ح -2
  .اقتراضات الشركة األم والشركات التابعة

وفي أحيان أخرى يكون من المناسب أن تستخدم كل شركة تابعة معدل مرجح لتكاليف  -3
  .راضها الخاصاالقتراض المناسب القت

  :زيادة القيمة المسجلة لألصل المؤهل عن المبلغ القابل لالسترداد -7
 إذا زادت القيمة المسجلة أو التكلفة النهائية المتوقعة لألصل المؤهل عن المبلغ القابل -1

لالسترداد أو صافي القيمة القابلة للتحقق، عندئٍذ يجب تنزيل أو شطب القيمة المسجلة بموجب 
  .ت معايير المحاسبة الدولية األخرىمتطلبا

 في حاالت محددة يتم إعادة تسجيل مبلغ التنزيل أو الشطب بموجب تلك المعايير المحاسبية -2
  .األخرى

  :بدء الرسملة -8
   ذاتياًمن حيث المبدأ يجب أن تبدأ رسملة تكاليف االقتراض كجزء من تكلفة األصل المؤهل     

  . على األصلعندما يجري تكبد النفقات -1
  .عندما يجري تكبد تكاليف االقتراض -2
  .عندما تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل الستخدامه المقصود أو البيع قيد التنفيذ -3

تشمل النفقات على األصل المؤهل النفقات التي نجم عنها دفعات نقدية أو تحويل أصول      
ي تخفيض النفقات بأية دفعات إنجاز مستلمة أخرى أو اقتراض التزامات تحمل فائدة كما يجر

محاسبة المنح الحكومية ) 20(المعيار المحاسبي الدولي (وهبات مستلمة فيما يتعلق باألصل 
  ) .واإلفصاح عن المساعدات الحكومية

تشمل النشاطات الضرورية إلعداد األصل لالستخدام المقصود أو البيع أكثر من مجرد      
شمل العمل التقني واإلداري قبل بدء البناء المادي لألصل، مثل النشاطات بناءه المادي فهي ت

 الرخص قبل بدء البناء المادي لألصل، ولكن هذه النشاطات يجب أن ال بالحصول علىالمتعلقة 
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حماد، ( تشمل االحتفاظ باألصل عندما ال يكون هناك إنتاج أو تطوير يغير من حالة األصل
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتكبدة في الفترة التي تكون  :مثالعلى سبيل ال .)440: 2006

نشاطات تطوير األرض سائرة ولكن ال يتم رسملة تكاليف االقتراض المتكبدة أثناء اقتناء 
  .األرض لغايات البناء عليها طالما ال يوجد أي نشاط تطوير متعلق بذلك

  :تعليق الرسملة -9
تراض خالل الفترات الطويلة التي يتوقف خاللها التطور يجب تعليق رسملة تكاليف االق -1

  .الفعلي
 قد يتم تكبد تكاليف اقتراض خالل فترة طويلة من التوقف عن النشاطات الضرورية إلعداد -2

  .األصل مثل هذه التكاليف تعتبر تكاليف احتفاظ بأصول تامة جزئياً وال تكون مؤهلة للرسملة
 خالل الفترة التي تنفذ فيها األعمال التقنية اض ال تتوقف عادةً إال أن رسملة تكاليف االقتر-3

  .واإلدارية الجوهرية
 ال تتوقف رسملة تكاليف االقتراض خالل فترة التأخير المؤقت الضرورية كجزء من -4

  .إجراءات إعداد األصل الستخدامه المقصود
سوب المياه خاللها إلى إعاقة تستمر الرسملة خالل الفترة اإلضافية التي يؤدي ارتفاع من: مثال

بناء جسر إذا كانت مستويات المياه العالية أمر طبيعي خالل فترة اإلنشاء في ذلك اإلقليم 
  .الجغرافي

  :توقف الرسملة - 10
يجب توقيف رسملة تكاليف االقتراض عندما تستكمل وبشكل جوهري كافة النشاطات  -1

  .الضرورية إلعداد األصل المؤهل لالستخدام
عندما يتم إكمال صنع األصل المؤهل على أجزاء بحيث يمكن استخدام كل جزء لوحده بينما  -2

يستمر العمل على األجزاء األخرى، فإن رسملة تكاليف االقتراض يجب أن تتوقف عندما 
  : ومن األمثلةتستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية إلعداد ذلك الجزء لالستخدام

 والذي يمكن استخدام كل مبنى فيه إفرادياً مثال على ل المؤلف من عدة مباٍنمجمع األعما إن -أ
  .أصل مؤهل كل جزء فيه قابل لالستخدام بينما يستمر العمل على األجزاء األخرى

 أن يتم  بينما مصنع الفوالذ يعتبر مثال على األصل المؤهل الذي يجب أن يكون كامالً قبل-ب
لمصنع يحتوي على عدة عمليات صناعية تتم بشكل متتابع في ن اإاستخدام أي جزء منه حيث 

  .أجزاء مختلفة من المصنع في نفس الموقع
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  :اإلفصاح - 11
  :يجب أن تفصح القوائم المالية     

  . السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف االقتراض-1
  . مبلغ تكاليف االقتراض المرسملة خالل الفترة-2
  .ة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة معدل الرسمل- 3
  : سياسة رسملة تكلفة االقتراضاتباع مبررات -3
 يتفق هذا األسلوب في معالجة تكلفة االقتراض مع تعريف التكلفة التاريخية لألصل والتي -1

اً لالستخدام تتضمن كافة التكاليف الضرورية والمالئمة التي تنفق على األصل حتى يصبح صالح
يل إنشاء األصل هي تكلفة شأنها ولما كانت تكلفة االقتراض المستخدمة في تمو. المعد من اجله

  .نه من الضروري رسملة هذه التكاليف وإضافتها إلى تكلفة تلك األصولشأن المواد واألجور، فإ
بت في توليد  يترتب على هذه المعالجة مقابلة أفضل بين اإليرادات والمصروفات التي تسب-2

نه باعتبار الفوائد تكلفة رأسمالية، فإنها تحمل على تكلفة األصل، وتستهلك هذه اإليرادات، حيث إ
  .معه، وبذلك تؤدي إلى مقابلة أفضل بين إيرادات الفترات المحاسبية ومصاريفها

  توفر هذه المعالجة مقارنة أفضل بين األصول التي تدفع قيمتها على مراحل خالل فترة-3
اإلنشاء، وبين تلك األصول التي تدفع قيمتها مرة واحدة في نهاية إنشائها حيث المقابل في الحالة 

  .)435: 2006حماد، ( األخيرة يحتوي بالضرورة على عنصر الفائدة
لنقدية المتوقعة من األصل  إن المعلومات التي تستند إلى التكلفة التاريخية كمؤشر للتدفقات ا-4

نه في تاريخ اقتناء األصل يعتقد متخذ القرار اب المؤيدة لعملية الرسملة، حيث إحد األسبتعتبر أ
إن قيمة التدفقات النقدية المتوقعة من األصل تساوي على األقل التكاليف التي تحملتها الشركة 

  .القتناء ذلك األصل، وإال لما أقدمت الشركة على عملية االقتناء من البداية
 نقدية أو موارد أخرى تضحي بها الشركة في سبيل اقتناء األصل توفر ن أي     وعلى ذلك، فإ

  .دليل موضوعي للتدفقات النقدية المتوقعة من ذلك األصل في تاريخ االقتناء
 إن عالقة السبب والنتيجة بين حيازة األصل وتحمل الفوائد يجعل من تلك الفائدة عنصر -5

مواد واألجور وعلى ذلك يجب الربط بين عنصر تكلفة مشابها لعناصر التكلفة األخرى مثل ال
  .الفوائد وتكلفة األصل

 يرى البعض أنه قد تم االتفاق على ضرورة تحميل األصول المشيدة داخلياً بالتكاليف -6
المباشرة والتكاليف غير المباشرة المرتبطة باإلنشاء، وبجزء من التكاليف غير المباشرة الثابتة، 

ض تكاليف غير مباشرة ثابتة، فان من المنطقي تحميل األصل بجزء من وباعتبار تكلفة االقترا
  .تكاليف االقتراض التي تحملتها الشركة خالل فترة اإلنشاء
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 يعتقد البعض أن سياسة رسملة تكلفة االقتراض تؤدي إلى ما يعرف بتمهيد الربح، أي أن -7
م تقلبه بشكل جوهري من هذه السياسة تحقق الثبات النسبي في رقم صافي الربح وتضمن عد

سنة إلى أخرى، وذلك ينتج من استهالك الفوائد على مدى عمر األصل بدال من االعتراف بها 
  ).46-45: 2000المناوي، (مرة واحدة في الفترة التي تستحق فيها 

  : أهم االنتقادات الموجهة لسياسة رسملة الفوائد-4
الجة تكلفة االقتراض على أساس أن  يعترض البعض على استخدام هذا األسلوب في مع-1

رسملة تكلفة االقتراض ال توفي باحتياجات مستخدمي القوائم المالية، حيث تضعف هذه السياسة 
 على استخدام المعلومات الواردة في القوائم - خاصة أولئك ذوي المقدرة المحدودة–قدرتهم 

  .المالية في اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة
لى اعتبار أن الفوائد تكلفة لها خصائص مختلفة عن التكاليف األخرى،  يعترض البعض ع-2

وهذا االختالف يرجع إلى أن مصدر هذه التكلفة هي األموال التي يدفع عنها هذه الفوائد، وهذا 
  :المصدر له خصائص فريدة منها

، ، القروضدر مختلفة منها األنشطة اإليراديه إنه يمكن الحصول على األموال من مصا-أ
حد هذه المصادر فقط القروض يتم االعتراف ديدة، بيع الموارد االقتصادية، وأإصدار أسهم ج

  .بتكلفته في اإلطار المحاسبي الحالي
 إن األموال المدفوعة في عملية تبادل مع أصل غير نقدي، توفر األساس المناسب لقياس -ب

 بنفس طريقة توزيع تكلفة المواد تكلفة هذا األصل، ولذلك فال يمكن توزيع تكلفة هذه األموال
  .واألجور الخدمات

 إن تكلفة الفوائد هي عائد المقرضين عن استخدام أموالهم لفترة معينة ولهذا فان تكلفة الفوائد -ج
  .)436: 2006حماد، ( تعتبر مثلها مثل التوزيعات، ترتبط بالفترة

تصادية غير مرغوبة أهمها  يعتقد البعض أن تطبيق هذه السياسة قد يتسبب في نتائج اق-3
  .احتمال التدخل الحكومي كرد فعل لمفهوم الربحية المستخدم في هذه السياسة

 يعتمد المعيار أساساً على تعريف التكلفة التاريخية القتناء أصل معين، ويهمل تعريف قيمة -4
 األصل، األصل، حيث قيمة األصل تمثل في القيمة الحالية للمنافع االقتصادية المتوقعة من

تعتبر "ويعلق البعض على األهمية النسبية لكل من مفهوم التكلفة ومفهوم القيمة الحالية بأن 
التكلفة جوهرية أساساً ألنها تقترب من القيمة العادلة في تاريخ اقتناء األصل، ولكنها ليست هامة 

" ه لقيمة ما تم اقتناؤكونها مقياساًفي حد ذاتها حيث تمثل مبالغ دفعت فعالً، وتستمد أهميتها من 
ويستنتج من ذلك إن أهمية التكلفة ترجع إلى كونها مقياسا للقيمة، وأن التكلفة تقترب من القيمة 
العادلة في تاريخ االقتناء، وألنهما قد يختلفان، فالقيمة قد تختلف من فترة إلى أخرى ولكن التكلفة 

بين التركيز على قيمة األصل وليس على مما سبق يعتقد أنه على المحاس. تظل ثابتة في الدفاتر
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المنافع (تكلفته خاصة عند عملية المبادلة وال يستطيع الفرد أن يجادل بان قيمة األصل 
 المناوي، قد ازدادت لمجرد أن تمويل األصل قد تم عن طريق االقتراض) االقتصادية المتوقعة

2000 :39( .  
لى التأثير في داللة رقم صافي الربح، حيث  يرى البعض أن رسملة تكلفة االقتراض تؤدي إ-5

تقاس داللة صافي الربح بمدى اقترابه من صافي التدفق النقدي، وإن التوسع في رسملة التكاليف 
بصفة عامة يؤدي إلى تدنية جودة رقم صافي الربح، وتأكيداً للحقيقة السابقة، حيث إن رسملة 

كل ملحوظ في الفترة التي يتم فيها إنشاء تكلفة االقتراض تؤدي إلى ارتفاع صافي الربح بش
األصل مما يؤدي إلى زيادة الضرائب، واحتمال زيادة في التوزيعات، مما يؤدي إلى انخفاض 

  .صافي التدفق النقدي، ومن ثم ابتعاده عن رقم صافي الربح
ت، ا يستند مؤيدو الرسملة إلى أن هذه السياسة تحقق مقابلة أفضل بين اإليرادات والمصروف-6

نه قد تم اإلخالل بهذا الرأي أكثر من مرة في المعايير المحاسبية لسبب أو وقد وجد الباحث أ
بعدم رسملة تكلفة األبحاث والتطوير، ما لم ) 2(آلخر حيث يوصي معيار المحاسبي الدولي رقم 

تكن تتعلق بأصل ملموس أو غير ملموس له استخدامات بديلة، ومن ناحية أخرى فالمعالجة 
محاسبية لنفقات التأسيس حيث إنه من المفترض أن تستنفذ هذه النفقات على عدد من السنوات ال

يساوي عمر األصل ومن وجهة نظر مبدأ المقابلة ولكن هذه المعالجة ال تتم في الواقع العملي، 
وعلى النقيض . حيث تستنفذ هذه النفقات على عدة سنوات ال تقل عن خمس سنوات في الغالب

المنافع المتوقعة من (مؤيدي الرسملة يعتقد أن الفوائد ال تضيف شيئا إلى قيمة األصل من رأي 
 اإليرادات في الفترة التي تستحق وترتبط بالفترة، ومن ثم يجب تحميلها على) خدمة األصل

  .)32: 1990الصادق، (
 تدفع قيمتها  يعتقد مؤيدو الرسملة أن هذه السياسة تؤدي إلى مقارنة أفضل بين األصول التي-7

على دفعات أثناء اإلنشاء وبين تلك األصول التي تدفع قيمتها مرة واحدة في نهاية فترة اإلنشاء، 
ولكن القابلية للمقارنة في هذه الحالة محدودة تماما فهناك حاالت أخرى قد ال تكون عملية 

قتراض واآلخر حدهما ممول عن طريق االن أرنة ممكنه، كما لو كان هناك أصالن متماثالالمقا
من مصادر داخلية، فتكلفة األصلين، وأقساط اإلهالك، وتكلفة اإلنتاج، وصافي الربح تصبح 

  .)40: 1990الجوهري،  (عندئذ غير قابلة للمقارنة
 إن عالقة السبب والنتيجة بين تحمل تكلفة االقتراض وبين إنشاء األصول هي موضع شك، -8

ت االقتراض وأسعار الفائدة والتي يتحكم فيها عوامل فتكلفة االقتراض تتقلب بحسب مستويا
  .أخرى غير مجرد اقتناء األصول

 يؤيد البعض هذه السياسة على أساس أنها تؤدي إلى تمهيد الربح من سنة إلى أخرى، -9
ويعترض البعض على تمهيد الربح المحاسبي ويصفه بأنه تمهيد دفتري يعتمد على استغالل 
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تيار الطرق المحاسبية من بين مجموعة الطرق المتعارف عليها، ويعتبر اإلدارة للمرونة في اخ
نوعاً من التمهيد الدفتري بغرض عرض البيانات المحاسبية بشكل ال يعبر عن حقيقتها، وهذا 
يختلف عن التمهيد الحقيقي والذي ينتج من قرارات اإلدارة بالتحكم في توقيت ونوعية أحداث 

ختيار سياسة تكلفة االقتراض إذا استخدمت بهدف تمهيد الربح، فإنها معينة، ويعتقد الباحث أن ا
  .تعد في هذه الحالة تمهيد من النوع األول

 تكلفة االقتراض بصورة تمنع أي لبس، ة ماهية األصول المؤهلة للرسملر لم يحدد المعيا-10
خزون السلعي، حتى فعلى سبيل المثال يمنع المعيار رسملة تكلفة االقتراض ألنواع معينة من الم

  .إذا كان تأثير سياسة الرسملة جوهرياً، ومع ذلك لم يحدد المعيار هذه األنواع بصورة واضحة
 لم يحدد المعيار ما هو المقصود بالمشروعات التي تنتج بصورة منفصلة وهل هي -11

 الدولية مقصورة على ما حدده المعيار أم أنها على سبيل المثال، ويذكر مجلس معايير المحاسبة
انه إذا أثار جدل حول أصل ما في كونه مشروعاً منفصالً أو من عناصر المخزون التي تصنع 
بصورة روتينية، فانه يفترض أن هذا األصل هو مشروعاً منفصالً، ويعلق البعض إن تطبيق 

 بشان عمليات تالمعيار اعتماداً على اختبارات افتراضية سوف يؤدي إلى التنوع في الممارسا
   .(Arcady, and Baker, 1981: 64-66)  تماثلةم

 للتنوع ه يرى البعض أن المعيار قد استخدم ألفاظاً غير محددة، وتفتح الباب على مصراعي-12
  .في الممارسات

 يرى البعض إن حساب الفوائد المرسملة على أساس المتوسط المرجح للنفقات المتراكمة -13
 كان مصدره، سوف يؤدي إلى تعلية األصل بفوائد ؤهل أياًوالذي يشتمل اإلنفاق على األصل الم

  .محتسبة على األموال المملوكة التي تكون قد أنفقت على األصل
 عند استخدام المتوسط المرجح لمعدالت الفائدة، لم يحدد المعيار كيف يمكن حساب هذا -14

م أن الشركة المتوسط، وهل من الضروري أن تدخل كل القروض في حساب هذا المتوسط، أ
رى البعض أن عليها أن تختار مجموعة القروض التي استخدمت في تمويل إنشاء األصل، وي

  . إلى الحكم الشخصي مرة أخرى حتى يمكنها الحصول على المعدل الدقيقالشركة عليها أن تلجأ
ها  وقد سمح المعيار المحاسبي بإمكانية طرح دخل الفوائد على القروض التي يعاد استثمار-15

بصورة مؤقتة حتى بداية األنشطة الضرورية إلنشاء األصل من مصروف الفوائد المستحقة على 
هذه الديون، وال شك أن هذه المعالجة تجعل من عمليات حساب المتوسط المرجح لمعدالت 

 أنشطة ةنه ال يمكن الفصل بين ثالث ويعترض البعض على هذا على أساس أالفائدة أكثر تعقيداً،
  .وهي اقتراض األموال واالستثمار المؤقت لها واقتناء األصول الرأسماليةمختلفة 
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، حيث يرى ضرورة بعض أن اإلفصاح الذي تتطلبه المعايير بصفة عامة غير كاٍفال يعتقد -16
اإلفصاح عن آثار رسملة تكلفة االقتراض على صافي الربح وعلى نصيب السهم من صافي 

  . إيرادياًع البديل المحاسبي اآلخر وهو اعتبار الفوائد مصروفاًالربح مع عمل مقارنة إذا ما اتب
 بموجب المعالجة المحاسبية البديلة المسموح بها ترسمل تكاليف االقتراض التي تعزى -17

ويتم رسملة تكاليف . مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل ضمن تكلفة ذلك األصل
نه سينتج عنها فائدة اقتصادية ألصل عندما يكون من المحتمل أفة ااالقتراض هذه كجزء من تكل

  . )44: 2000المناوي، (مستقبلية
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  المبحث الثاني
 أسس القياس المحاسبي

 
  :مفهوم عملية القياس المحاسبية -1

تقبلية  الشركة الماضية والجارية والمسبأحداث األعداد     يتمثل القياس بشكل عام في قرن 
). A.A.A., 1966: 47 ( جارية وبموجب قواعد محددةأووذلك بناء على مالحظات ماضية 

 عملية القياس المحاسبية بالمفهوم العلمي، هي عملية مقابلة يتم من خاللها  قرن خاصية معينة

هي خاصية التعدد النقدي، لشيء معين هو حدث اقتصادي يتمثل فيها بعنصر معين في مجال 
و المشروع االقتصادي، بعنصر آخر محدد هو عدد حقيقي، في مجال آخر هو نظام معين ه
  الحقيقية، وذلك باستخدام مقياس معين هو وحدة النقد، وبموجب قواعد اقتران معينة هي األعداد

  .قواعد الحساب
 وذلك  هذه العملية ثم نتائجهاإطاروبالمفهوم السابق لعملية القياس المحاسبية، حيث يختلف      

 القياس، والخواص محل القياس تبعاً لتغير القواعد المستخدمة في عملية أغراضتبعاً الختالف 
 أربعةالقياس، والشخص القائم بعملية القياس، وبوجه عام تقوم عملية القياس المحاسبية على 

  ):111-100: 2007الحيالي،  ( رئيسة هيأركان
  : الخاصية محل القياس-1

 كان مجالها على خاصية معينة لشيء معين، وفي وأياً القياس بشكل عام      تنصب عملية
ن الخاصية التي تنصب إ الشركة هي مجال القياس، فأن اعتبرنا إذامجاالت القياس المحاسبي 

 االقتصادية للشركات األحداثعليها عملية القياس، تكون التعدد النقدي لشيء معين هو حدث من 
  . سبيل المثال علىأرباحه أوكمبيعاته 

  : مقياس مناسب للخاصية محل القياس-2
     يتوقف نوع المقياس المستخدم في عملية القياس، على خاصية محل القياس، بالنسبة للشركة 

 كانت خاصية التعدد النقدي للربح مثالًً هي الخاصية محل القياس، فالمقياس المستخدم هو إذا
  ).وحدة النقد(مقياس للقيمة 

  :القياس المميزة للخاصية محل القياس وحدة -3
     عندما يكون الهدف من عملية القياس هو قياس المحتوى الكمي، حينئذ ال يكفي فقط تحديد 

يضاً من تحديد نوع وحدة القياس، فمثالً لو كانت قيمة ربح أنوع المقياس المناسب، ولكن ال بد 
 وحدة النقد المميزة لهذه القيمة، على يضاً من تحديد نوعأالمشروع هي محل القياس، فال بد 

 .الخ سبيل المثال، دوالر، دينار، شيقل
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  : الشخص القائم بعملية القياس-4
ن نتائج عملية القياس أل.  في عملية القياسماًمه      يعتبر الشخص القائم بعملية القياس عنصراً

والشخص .  الموضوعية في حالة عدم توفر المقاييستختلف باختالف القائمين بها خصوصاً
 وأساليبساسياً ليس في تحديد مسار أالقائم بعملية القياس المحاسبية وهو المحاسب ويلعب دوراً 

  .يضاًأعملية القياس المحاسبية فقط بل في تحديد نتائجها 
  : اإلجراءات الالزم اتخاذها قبل البدء بتنفيذ عملية القياس-2
  : تحديد العملية محل القياس-1

العملية محل القياس بالنسبة للشركة هي عملية اقتصادية تاريخية تؤثر على المركز المالي      و
تكمن المشكلة في .  آثار اقتصادية متوقعة على الشركة، كما قد يكون حدثاً مستقبلياً ذاللشركة

  . عدم قدرة المحاسب في معظم األحيان على تعريف أو تحديد العملية محل القياس تعريفاً دقيقاً
على سبيل المثال لو طلب من مجموعة من المحاسبين حساب ربح الشركة، فسوف نجد خالف 
في تعريف مفهوم الربح مما سيترتب عليه االختالف في طرق قياسه، قياسه بمفهوم اقتصادي، 

  . محاسبي، قانوني، إداري؟ فهذا يؤدي إلى اختالف النتائج
إن الحرص المبالغ فيه من "ذه المشكلة حيث قال      وقد ذكر أحد الباحثين لتلخيص أبعاد ه

جانب المحاسبين على التمسك بالمفاهيم والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في مجاالت القياس 
المحاسبي، ليس سوى وسيلة يدارون فيها عدم اتفاقهم حول مفاهيم العمليات المطلوب منهم 

المبادئ، إنما يهدفون لدرء المسؤولية التي قد ألنهم بتمسكهم الحرفي بهذه المفاهيم و. قياسها
  ).Devin, 1966: 13-26" (تترتب عليهم من جراء األخطاء المحتملة من عملية القياس

  : تحديد نوع المقياس المناسب مع وحدة القياس الميزة-2
     يتوقف اختيار نوع المقياس المناسب وكذلك وحدة القياس المناسبة على أغراض عملية 

في حالة التبويب لحدث محل القياس، فالمقياس . ياس، وعلى نوع الخاصية محل القياسالق
فالمقياس المناسب هو مقياس ، المناسب لهذا الغرض مقياس اسمي، في حالة مقارنة بين أصلين

الترتيب، وفي حالة تحديد المحتوى الكمي للحدث كقيمة األصلين، ففي هذه الحالة يستخدم مقياس 
  .ل بوحدة النقد وأيضاً يجب تحديد نوع هذه الوحدة هل هي الدينار، الدوالر، الشيقلنسبي الممث

  : تحديد أسلوب القياس المناسب لعملية القياس-3
     يتوقف أسلوب القياس المتبع في تنفيذ عملية القياس على الهدف واألفق الزمني لعملية 

ويب الحدث أو إثباته محاسبياً من واقع القياس، حيث إذا كان الهدف من عملية القياس مجرد تب
مستند أو فاتورة، وهو ما يعرف بأسلوب القياس المباشر، أو القياس غير المباشر المبني على 
عالقات رياضية حيث يستخدم في الحاالت األخرى مثل التوقعات المستقبلية التي تتعدى عملية 

 ).110: 2007الحيالي، (بعملية التنبؤ اإلثبات محاسبياً حيث تتخذ شكل التحليل ضمن ما يسمى 
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  : خطوات عملية القياس المحاسبية-3
  :هااتباع     من أجل إتمام عملية القياس المحاسبي هناك أربع خطوات رئيسة يجب 

 تجميع البيانات عن األحداث االقتصادية التي تنتج عن عمليات المشروع وتعبر هذه العمليات -1
رادات والمصروفات، وتنتج جميعها من التبادل السوقي للسلع عن أشياء مختلفة، مثل اإلي

  .والخدمات، ويتم قياسها بوحدات نقدية على أساس سعر التبادل المتفق عليه
 تسجيل العمليات المادية السابقة طبقاً لنظام القيد المزدوج، وبناء على دليل موضوعي قابل -2

  .للتحقق مثل السند أو الفاتورة
ع وتسجيل األحداث االقتصادية كما وقعت، يكون من الضروري تبويب  بمجرد تجمي-3

. مكن الحصول على معلومات مفيدةالعمليات واألحداث المختلفة في مجموعات مترابطة كي ي
 تلخيص العمليات حتى تحقق الفائدة المرجوة من تسجيل المعلومات المالية المتعلقة بالشركة -4

م تلخيص هذه المعلومات في شكل تقرير أو قائمة، تقدم في مجموعات، ومن الضروري أن يت
لألشخاص المعنيين بالشركة، وتهدف هذه الخطوة إلى إيضاح األمور واألحداث المالية التي 

  .)311-310: 1997غنيم، ( وقعت والتي أمكن تبويبها
  : أسس القياس المحاسبي-4

 تقديرات وأحكام المحاسب الخاصة      تعتمد الممارسة المحاسبية في كثير من مجاالتها على
ولقد أفرزت التجربة األمريكية المبادئ . التي يفترض أن تقرب القياس المحاسبي من العدالة

) GAAP(لتقليل التفاوت في الممارسة العملية، وقد كان ) GAAP(المحاسبية المقبولة عموماً 
 بتغير الظروف االقتصادية التي يدور بشكل عام في فلك التكلفة التاريخية، لكن ذلك بدأ يختلف

قرب إلى الواقعية في القياس بدت المعايير المحاسبية السائدة أتلت الحربين الكونيتين حتى 
وبالرغم من األسس الراسخة . المحاسبي، حتى ولو أدى ذلك إلى الخروج على التكلفة التاريخية

ى أساس مصادرات أهمها التحقق التي قدمتها نظرية المحاسبة التقليدية التي بنت مبادئها عل
والدليل الموضوعي، فإن نظريات أخرى ظهرت إلى السطح واعتمدت على بدائل أخرى للقياس 

هذه الظروف التي تواجه إدارة المشروع فتنعكس على . المحاسبي، إذا اقتضت الظروف ذلك
  .تغيرةسياسات مختلفة منها السياسات المحاسبية التي غدت أكثر تأثراً بالظروف الم

     أما في دول أخرى كألمانيا حيث تتداخل القوانين في تفاصيل القياس واإليضاح المحاسبي، 
نجد تمسكاً أقوى في التكلفة التاريخية، كتعبير عن موقف القانون األلماني بعد الحرب العالمية 

. لبدائل أخرىالثانية، ما انعكس على نصوص قانونية ترسخ التكلفة التاريخية وال تفسح المجال 
 تطبق تكاليف االستبدال وتعلن دوالً أخرى في وسط أوروبا كهولنداوعلى العكس من ذلك نجد 

  .قوائمها المالية على هذا األساس وهذا يؤدي إلى تباين النتائج
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     ونجد دوالً أوربية كفرنسا وايطاليا تحافظ على التكلفة التاريخية إال أنها تعدلها للتعبير عن 
لضغوط التضخمية، وغالباً ما يكون التعديل عن طريق إعادة التقويم بعد مرور عدة آثار ا
ومن الواضح أن هذه األرقام المعدلة ليست تكلفة تاريخية وليست قيماً استبدالية، وهذا . سنوات

  .)25: 2008القاضي، وحمدان، ( يجعل المقارنة أكثر صعوبة
  ):القروض( المطلوبات طويلة األجل -5

المطلوبات طويلة األجل هي االلتزامات التي ال يتوقع تسديدها خالل الدورة التشغيلية      
قروض، سندات، أوراق دفع، . االعتيادية وبدالً من ذلك هي مستحقة في موعد بعد ذلك الوقت

م المطلوبات طويلة األجل ـام تقسـعدخل المؤجلة، اإليجارات المستحقة بشـكل ضرائب ال
  :(Kieso, 2007: 672)إلى

 االلتزامات الناشئة عن حاالت تمويلية خاصة مثل االقتراض، إصدار سندات، التزامات -1
  .االستئجار طويل األجل، أوراق الدفع طويلة األجل

 االلتزامات الناشئة عن العمليات االعتيادية للشركة مثل التزامات التقاعد ومطلوبات ضريبة -2
  .الدخل المؤجلة

 تعتمد على ظهور أو عدم ظهور واحد أو أكثر من األحداث في المستقبل  االلتزامات التي-3
لتؤكد المبلغ المستحق أو تحدد من الذي يجب أن يدفع له أو تاريخ االستحقاق مثل ضمانات 

  الخدمات أو المنتجات والطوارئ 
  . االلتزامات المرتبطة بتمويل من خارج الميزانية مثل التزامات التأجير الرأسمالي-4

     وبصفة عامة فإن قدر كبير من اإلفصاح اإلضافي يكون مطلوبا بالنسبة لهذا الجزء من 
الديون وااللتزامات طويلة األجل لكونها خاضعة للعديد من الشروط والقيود لحماية المقرضين، 
ويجب أن تتضمن معلومات اإلفصاح الملحقة للميزانية العمومية بيانات عن االلتزامات طويلة 

ل مثل تاريخ االستحقاق، طبيعة االلتزامات، معدل الفائدة، وأي أصول مرهونة لضمان هذا األج
االلتزام وفقاً لالتفاقات التعاقدية بين الشركة والمقرضين كما يجب أن يظهر قرض السندات 

  )122-121: 2008كمال، وعبد اهللا، (مية وتعديله بخصم أو عالوة سندات بالقيمة االس
  : تقوم الشركة بإنشائها ذاتياً األصول التي-6

وتحديد تكاليف هذه األصول الثابتة .      تقوم الشركات في بعض األحيان ببناء أصولها ذاتياً
يمكن أن يكون مشكلة وبدون سعر شراء أو سعر محدد بموجب عقد فعلى تعقده الشركة على أن 

وتعتبر المواد واألجور . اًتوزع المصاريف والتكاليف للوصول إلى تكلفة األصل المنشأ ذاتي
المباشرة التي تستخدم في بناء األصل ال تشكل أي عقبة فهذه التكاليف يمكن تتبعها مباشرة من 

  .أوامر المواد والعمل المرتبطة باألصل الثابت الذي يتم إنشاؤه
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هذه .      ولكن المشكلة تكمن في تحديد التكاليف غير المباشرة التي تخلق مشاكل خاصة
كاليف غير المباشرة تسمى أعباء أو مصاريف عامة مثل الفوائد البنكية، الطاقة الكهربائية، الت

الفداغ، (تهالك لألصول الثابتة والتجهيزات الضرائب على األصول، أجور المشرفين، االس
2002 :480.(  

  :     هذه المصاريف واألعباء أنفة الذكر يمكن معالجتها بإحدى الطرق الثالث التالية
 ال تحمل أية مصاريف عامة ثابتة على تكلفة األصل الذي يتم إنشاؤه حسب طريقة التكاليف -1

على أساس أن المصاريف العامة غير المباشرة هي ثابتة بطبيعتها وال تزداد نتيجة . المباشرة
  .لعمليات اإلنشاء الذاتي

م التكاليف الكلية وهو  تحميل جزء من المصاريف العامة كلها إلى مراحل البناء وهو مفهو-2
  .مالئم في حالة اعتقاد الفرد أن التكاليف مرتبطة بكل األصول المقامة ذاتياً

وهو تحميل األصل المقام ذاتياً بتكلفة الفرصة .  تحميل التكاليف على أساس اإلنتاج الضائع-3
  ).Kieso, 2007: 475(البديلة بسبب بناء األصل بدال من شرائه 

صناعية الثابتة يجب أن تحمل إلى األصل المقام ذاتياً بنسب معينة للوصول إلى      التكاليف ال
حيث هذه المعالجة تطبق بكثافة من قبل المحاسبين ألنهم يعتقدون أنها تحقق بشكل كبير . تكلفته

الصناعية ونتج عنه تسجيل حيث إنه إذا تم تحميل المصاريف . لمقابلة اإليرادات بالمصروفات
 مما كان يجب أن يدفع لمنتج خارجي مستقل فان هذه الزيادة يجب أن تسجل خسارة كبرتكاليف أ

للفترة بدالً من اعتبارها مصروفاً رأسمالياً لغرض تحميل األصل بأكبر من القيمة السوقية 
  ).481: 2002الفداغ، (المحتملة 

  : تكاليف الفوائد خالل فترة اإلنشاء-7
وهنا ثالثة أساليب مقترحة . نت ولفترة طويلة موضع خالف     المحاسبة لتكاليف الفوائد كا

  .للمحاسبة على الفوائد التي تظهر نتيجة تمويل إنشاء األصول ذاتياً
حيث تعتبر الفوائد تكاليف تمويلية وليس تكلفة .  عدم تحميل أية فوائد خالل فترة اإلنشاء-1

  .بناء
حيث يعتمد على مفهوم التكلفة . اإلنشاء تحميل الفوائد الفعلية المستحقة فقط خالل فترة -2

وتعتبر الفائدة المتحققة تكلفة لتملك . التاريخية وهو أن العمليات الفعلية فقط يجب أن يتم تسجيلها
ونتيجة ذلك يكون التمويل باستخدام الدين إلنشاء أصل يكون . األصل مثل تكلفة المواد واألجور

  .ويل عن طريق األسهمتكلفته أكبر من الشركة التي تستخدم التم
  . تحميل األصل المنشأ ذاتياً بكافة التكاليف التمويلية المستخدمة على حد سواء-3

     مهنة المحاسبة بشكل عام تبنت األسلوب الثاني وهو أن الفوائد الفعلية يجب اعتبارها 
ل التكاليف رأسمالية نسبة إلى مفهوم التكلفة التاريخية في أن تكلفة أي أصل يجب أن يتضمن ك
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التي من ضمنها الفوائد البنكية المتحققة لجلب األصل إلى الوضع أو المكان الضروري 
  .الستخدامه

     ويعتمد هذا األسلوب على أنه خالل فترة اإلنشاء أن األصل ال يولد أية إيرادات ولذا فإن 
اء مباشرة فان وبعد أن يتم اإلنش. تكلفة الفائدة يجب أن تؤجل أي تضاف إلى تكلفة األصل

عند هذه النقطة فان . األصل يكون جاهزاً للغرض الذي أنشأ من أجله وتبدأ اإليرادات بالتحقق
وينتج عن ذلك أن أية تكاليف فائدة . الفائدة يجب أن تعرض كمصروف وتعامل مع اإليرادات

 تتحقق عند شراء أصل ما ويكون جاهزاً للغرض الذي تم شراؤه من أجله يجب أن تعتبر
  ).483-482: 2002الفداغ،  (إيراديهمصاريف 

  : األصول المؤهلة لرسملة الفائدة-8
 أصل معين، فانه يجب أن يكون له فترة زمنية لتجهيزه ى     لكي تتم رسملة الفائدة عل

وتتم الرسملة منذ بداية اإلنفاق على األصل وتستمر عملية الرسملة . لالستخدام المعد من أجله
  .ألصل ويصبح جاهزا لالستخدامإلى أن يكتمل ا

     ومن األصول التي تخضع لرسملة تكاليف الفائدة األصول التي يتم إنشاؤها لالستخدام 
، واألصول المعدة للبيع أو التأجير والتي يتم إنشاؤها أو )مثل المباني، اآلالت(الخاص بالشركة 

األصول المستعملة أو . الفائدةومن األصول التي ال تخضع لرسملة . إنتاجها كمشروعات مستقلة
الجاهزة لالستخدام المقصود منها، وأيضاً األصول التي تستخدم في األنشطة الجارية بالشركة 
وال تجري عليها األنشطة الالزمة للتجهيز واالستخدام مثل األراضي التي يتم استصالحها 

  .واألصول التي ال تستخدم بسبب التقادم
  : فترة الرسملة-9

عندما تحقق ثالثة ) وهي الفترة الزمنية التي يلزم رسملة الفائدة خاللها(دأ فترة الرسملة      تب
  :شروط

  . بداية اإلنفاق على األصل-1
  . بداية أداء األنشطة الالزمة لتجهيز األصل لالستخدام المقصود منه-2
  . وجود فوائد قد تحققت-3

شروط الثالثة متحققة، وتنتهي فترة الرسملة      وتستمر عملية رسملة الفائدة طالما أن هذه ال
  . (Kieso, 2007: 476)عندما يصبح األصل كامالً وجاهزاً لالستخدام

  : المقدار الخاضع للرسملة- 10
     يتحدد مقدار الفائدة الخاضع للرسملة بتكاليف الفائدة الفعلية التي تتحملها الشركة خالل 

  .الفترة
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  :معدالت الفائدة - 11
 التي يلزم استخدامها في تحديد معدالت الفائدة المناسبة التي تضرب في األساسيةبادئ      الم

  :المتوسط المرجح لجملة النفقات
نه إ فأصل إلنشاء مبالغ مقترضة أية يساوي أو أي جزء من هذا المتوسط المرجح يقل عن -1

  .يستخدم معدل الفائدة المستحق عن هذه القروض
 فانه يستخدم المتوسط األصل إنشاء دين لتمويل أيةسط يزيد عن  أي جزء من هذا المتو-2

 (Kieso, 2007: 477). المرجح لمعدالت الفائدة على كل الديون الموجودة خالل الفترة

  : بعض القضايا المهمة المتعلقة برسملة الفائدة- 12
  :  النفقات المتعلقة باألراضي-1

 معين، فتعتبر تكاليف الفائدة المتعلقة بها      في حالة شراء أرض بغرض استخدامها لهدف
ن تكاليف الفائدة  األرض بغرض إقامة عليها مبنى، فإوفي حالة شراء. تستوفي شروط الرسملة

في الحالة .التي ترسمل خالل فترة اإلنشاء تعد جزء من تكلفة المبنى وليس من تكلفة األرض
ن حالة ال يجوز رسملة الفوائد أل الاألولى لو تم شراء األرض بغرض المضاربة ففي هذه

األصل بحالته الراهنة جاهزا لالستخدام، أما في الحالة الثانية شراء األرض بغرض إنشاء مبنى 
فيتم رسملة تكلفة الفوائد واعتبارها جزء من تكلفة األرض التي سوف تكون جزء من تكلفة 

  . (Kieso, 2007: 480)المبنى
  : إيراد الفائدة-2

شركات باقتراض األموال إلنشاء أصولها في بعض الحاالت، ويكون لدى الشركة      تقوم ال
فائض في األموال المقترضة فتقوم باستثماره مؤقتاً في أوراق مالية يعود عليها بإيراد فوائد، 
وخالل المراحل األولى لإلنشاء قد تفوق إيرادات الفوائد تكاليفها فتظهر لدينا مشكلة هل يمكن 

يرادات وتكاليف الفوائد لتحديد قيمة الفوائد التي يجب رسملتها خالل الفترة، ولحل مقاصة بين إ
 5-81بإصدار نشرته الفنية رقم ) FASB(الخالف في وجهات النظر بين المحاسبين قام 

وأعلن فيها أن إيراد الفائدة " المقاصة بين تكاليف الفائدة التي يلزم رسملتها وإيراد الفائدة"بعنوان 
ألن قرارات االستثمار المؤقت ال تتعلق بالفائدة التي تحملتها . ب طرحه من تكلفة الفائدةال يج

الشركة كجزء من تكلفة إنشاء األصل وعلى ذلك يتم رسملة الفائدة بالكامل سواء تم استثمار 
وينتقد بعض المحاسبين هذه المعالجة ألنها . فائض األموال في أوراق مالية قصيرة األجل أم ال

 ,Kieso)مكن الشركة من تأجيل تكلفة الفوائد والتقرير عن إيراد الفوائد في الفترة الحاليةت

2007:480).  
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  :أثر رسملة الفائدة: 3
من .      اإللزام برسملة الفائدة قد يكون له أثر معنوي على القوائم المالية لشركات األعمال

السهم وبصفة خاصة في شركات خالل أثرها على صافي الدخل العام ومن ثم على عائد 
المرافق العامة، ورغم أن اإللزام برسملة الفائدة قد أصبح يستخدم على نطاق واسع اآلن إال إنه 

ومن الوجهة النظرية يعتقد الكثيرون في أن تكلفة الفائدة إما أن ترسمل على . مازال محل خالف
  .)493-491: 2002الفداغ، (اإلطالق أو أن ال ترسمل بالكامل 

  : تكاليف االقتراض المتعلقة باألصول طويلة األجل- 13
على وجوب االعتراف بتكاليف ) تكاليف االقتراض (23     نص المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  .االقتراض كمصروف في الفترة التي تم تحمله فيها
لشركة لقاء      ويقصد بتكاليف االقتراض، تكاليف الفائدة والتكاليف األخرى التي تحملتها ا

  .اقتراضها أموال
     كما نص نفس المعيار على المعالجة البديلة المسموح بها وتقضي برسملة تكاليف االقتراض 
التي تنسب مباشرة إلى امتالك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل وذلك كجزء من تكلفة ذلك 

  .األصل
 طويالً ليصبح جاهزاً لالستخدام      ويقصد باألصل المؤهل، انه األصل الذي يتطلب وقتاً زمنياً

أما ما يتم إنتاجه بشكل روتيني أو ينتج بكميات كبيرة وبصورة متكررة في . المقصود أو البيع
فترة قصيرة، فهو ليس أصالً مؤهالً، وكذلك بالنسبة لألصول الجاهزة لالستخدام المقصود أو 

  .البيع
اليف االقتراض الفعلية التي تحملتها      وتمثل تكاليف االقتراض المذكورة على أساس تك

الشركة خالل فترة اإلنشاء، بعد تنزيل أي دخل ناتج عن االستثمار المؤقت لهذه األموال 
  .المقترضة وذلك في حدود ما تم اقتراضه خصيصا من أجل الحصول على األصل المؤهل

ة األصل المؤهل      كما نص المعيار على أن تبدأ رسملة تكاليف االقتراض كجزء من تكلف
  :عندما

  . يجري تحمل النفقات على األصل-1
  . تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل الستخدامه المقصود أو البيع قيد التنفيذ-2
  . يجري تحمل تكاليف االقتراض-3

     كما نص المعيار على وجوب إيقاف الرسملة عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات 
  .د األصل المؤهل لالستخدام المقصودالضرورية إلعدا
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ويجب تعليق الرسملة خالل الفترات الطويلة التي يحدث خاللها توقف للتطوير الفعلي،      
وألنها ال تتوقف خالل الفترة التي تنفذ فيها األعمال التقنية واإلدارية الجوهرية أو فترة التأخير 

  .المؤقت الضروري إلعداد األصل
 على أن ال تزيد تكاليف االقتراض المرسملة خالل الفترة عن مبلغ تكاليف      ونص المعيار

  .االقتراض التي تحملها فعلياً خالل الفترة
     ويجب أن يتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف االقتراض ومبلغ 

اليف حديد مبلغ تكتكاليف االقتراض المرسملة خالل الفترة ومعدل الرسملة المستخدم لت
  ).151-150: 2008القاضي، وحمدان، (االقتراض المؤهلة للرسملة 
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  المبحث الثالث
  وأثره على القوائم المالية رسملة تكلفة االقتراض ) 23(المعيار المحاسبي الدولي

  : أثر السياسة المتبعة على نتائج قائمة الدخل-1
ة تكلفة االقتراض تؤدي إلى تحسن فوري على صافي الربح فـي سـنوات                   إن عملية رسمل  

إنشاء األصل وذلك بمقدار الفوائد التي ترسمل مطروحاً منها الوفر الضريبي على هذه الفوائـد،               
مما يؤدي إلى التحسن في بعض النسب المالية المهمة، أما اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً فهـو                 

ه سوف يؤدي إلى انخفاض صافي الربح في السنوات التي تتحمل فيهـا             على العكس من ذلك ألن    
  .فوائد على القروض التي استخدمتها على حد سواء أكان في إنشاء األصل أو استخدامات أخرى

     ولكن على المدى الطويل وبعد االنتهاء من إنشاء األصل والبدء في استخدامه فـإن األثـر                
هتالك الفوائد التي سبق رسملتها، ولكن فـي  ي الربح بمقدار ا بسبب انخفاض صاف  يصبح عكسياً، 

حالة اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً فسوف يرتفع صافي الربح على المدى الطويل ألن الـشركة    
تكون قد تحملت مصاريف إضافية في السنوات األولى لإلنشاء على سبيل المثال وفـي الوقـت                

  . تسديد القروض المسجلة على الشركةالحاضر تم إلغاء هذه المصاريف بسبب
  : أثر السياسة المتبعة على قائمة األرباح المحتجزة-2

والذي يكون  .      قائمة األرباح المحتجزة تتأثر برقم صافي الربح المرحل إليها من قائمة الدخل           
سة اعتبار  سيااتباع سياسة الرسملة للفوائد عليه بزيادة صافي الربح والعكس في حالة            اتباعتأثير  

، وتعتبر قائمة األرباح المحتجزة عبارة عن حلقة الوصـل بـين قائمـة               إيرادياً الفوائد مصروفاً 
الدخل وقائمة المركز المالي، حيث إن رقم صافي الربح سوف يرحـل إلـى قائمـة األربـاح                  

  .المحتجزة، والتي ترحل بدورها إلى قائمة المركز المالي بجانب حقوق الملكية
  :اسة المتبعة على الميزانية العمومية أثر السي-3

 سياسة رسملة تكلفة الفوائد تؤثر على الميزانية العمومية في اتجاهين، االتجـاه األول              اتباع     
هو زيادة تكلفة األصول نظراً ألن الفوائد المرسملة تحمل على تكلفة األصول وتنـدمج معهـا،                

 الثاني وهو زيادة حقوق الملكية من خالل زيـادة          وهو ما يمكن اعتباره تأثيراً مباشراً، واالتجاه      
األرباح المحتجزة والتي تأثرت بقائمة الدخل من قبل وهو ما يمكن اعتباره تأثيراً غير مباشـر،                
وعلى العكس من ذلك في حالة اعتبار تكاليف االقتراض مصروفاً إيرادياً يخـص الـسنة التـي        

لمستحقة على القروض الخاصة بإنشاء األصل ذاتياً،       حدث فيها، فلن تتأثر األصول بقيمة الفوائد ا       
وأيضا سوف تنخفض قيمة حقوق الملكية انخفاض األرباح المحتجزة والتي تأثرت بقائمة الـدخل     

  .من قبل
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  : أثر السياسة المتبعة على قائمة التدفقات النقدية-4
األنـشطة   التشغيلية و       إن أثر السياسة المتبعة لتكلفة االقتراض ينصب على قطاعي األنشطة         

  االستثمارية وذلك كما يأتي
  : أثر السياسة المتبعة على األنشطة التشغيلية-1

     حيث يوضح هذا القطاع التغير في النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية، وهذا التغير يمكن              
 مثـل  إيجاده سواء بتعديل صافي الربح بالعناصر التي يترتب عليها دخـول أو خـروج نقديـة             

اإلهتالك والنفاذ ومكاسب أو خسائر بيع أصول ثابتة، وكذلك يعدل بالتغيرات التي تحـدث فـي                
 سياسـة الرسـملة   اتبـاع حيث إنه في حالة    . األصول قصيرة األجل وااللتزامات قصيرة األجل     

ي سوف تكون النقدية المتولدة من العمليات التشغيلية مرتفعة بالفرق ببين صافي الربح والزيادة ف             
مدفوعات الضرائب، عنها باعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً الذي سوف يؤدي إلى تخفيض صافي             

  .الربح الذي يقوم بدوره بتخفيض النقدية المتولدة من األنشطة التشغيلية
  : أثر السياسة المتبعة على األنشطة االستثمارية-2

 األصول طويلة األجـل، وتـؤثر            حيث يوضح التغير في النقدية الناتجة عن التصرفات في        
سياسة رسملة تكلفة االقتراض على ناتج األنشطة التشغيلية من خالل تأثيرهـا المباشـر علـى                
النقدية الخارجة لالستثمار في األصول طويلة األجل، ومن ثم تؤدي إلى انخفاض التدفقات النقدية              

النقدية هو نقص في التدفقات النقدية      من األنشطة االستثمارية، واألثر النهائي على قائمة التدفقات         
  .)50-48: 2000المناوي، ( الصافية نتيجة زيادة مدفوعات الضرائب
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  الرابعالفصل 
  الدراسة التطبيقية
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   الماليةالقوائم على المعالجة المحاسبية  التحول فياختبار أثر
  طينيةاالتصاالت الفلس شركةحالة  دراسة

  : المقدمة-1
بتعـديل  وتحقيقاً لهذا الهدف قـام الباحـث        ،  فرضيات البحث  إلى اختبار    لفصلهدف هذه ا       ي

 المناسـبة    واإلحصائية القوائم المالية لشركة االتصاالت الفلسطينية، وتم إجراء التحليالت المالية        
لـى االسـتخدام األمثـل    ى نتائج تـؤدي إ يتم من خالل هذا التحليل التوصل إل      لهذا البحث، لكي    

 .تكلفة االقتراض) 23(ار المحاسبة الدولي يحسب معللمعالجة المحاسبية لتكلفة االقتراض 

  : بيئة البحث-2
 اختيار هـذه     على القوائم المالية لشركة االتصاالت الفلسطينية، وقد تم             تم إجراء هذه البحث   

طينية من الـشركات الخمـسة األكثـر        حيث تعتبر شركة االتصاالت الفلس     الشركة كعينة للبحث  
تداوالً في سوق فلسطين لألوراق المالية من حيث حجم رأس المال حجم التداول القيمة االسـمية              
للسهم نصيب السهم من األرباح، وتعتبر الشركة األكثر انتشاراً بين أفراد المجتمـع الفلـسطيني               

ستوى القطاع الخاص، وتعـد قـوائم       بكافة شرائحه، وتعتبر من األكثر الشركات تشغيالً على م        
 مالية مدققة دورياً، مما يسهل عملية جمع المعلومات وسهولة الوصول إليها بأقل وقـت وتكلفـة                  

ق الملكية في السنوات التي تم تعديلها من        و باالقتراض نسبة إلى إجمالي حق     وتعتبر نسب التمويل  
  :كما يليهي وجوهرية و نسب عالية م 2007 –م 2003سنة 

  )1( رقم جدول
  التمويل بالديننسبة

 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

 %14.80 %22.90 %12.10 %21.50 %27.10 نسبة التمويل

  
مة ومن هـذه     العملي ومتطلباته من إجراء بعض التعديالت المه       اإلطارهناك أسباب خاصة تهم     و

  : األسباب
  .ة بمبالغ كبيرة وجوهريةإن شركة االتصاالت تقوم بتجهيزات رأسمالية خاص: 1
إن شركة االتصاالت الفلسطينية تعتمد على نسبة كبيرة في تمويلها عـن طريـق القـروض               : 2

  .البنكية، وتتحمل الشركة على هذه القروض فوائد بقيم عالية، والتي يمكن رسملتها
  .سهولة إجراء التعديالت على القوائم المالية بسبب قرب الشركة من المجتمع: 3
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  : أدوات البحث-3
 سوف يقوم الباحث بجمع القوائم المالية المتمثلة في الميزانيـة العموميـة وقائمـة الـدخل                  

م، وبعـد ذلـك سـيتم      2007م حتى عام    1998المنشورة لشركة االتصاالت الفلسطينية من سنة       
ها مـن   م بحيث يتم تعـديل    2007م إلى سنة    2003إجراء بعض التعديالت للقوائم المالية من سنة        

المعالجة المحاسبية األساسية لتكلفة االقتراض باعتبار الفوائد مصروفاً إيراديـاً إلـى المعالجـة              
المحاسبية البديلة المسموح بها باعتبار الفوائد مصروفاً رأسمالياً، وتبقى السنوات التي تسبقها كما             

ـ   اج النسب وا  هي، وبعد ذلك يتم تبويب القوائم المالية ودراستها واستخر         ة  لمؤشرات المالية المهم
  .ومقارنة السنوات الخمسة األولى بالسنوات الخمسة التي تليها

  : إجراءات البحث-4
  : في اآلتيتتمثل إجراءات البحث

  .الحصول على القوائم المالية المنشورة المطلوبة وبعض المعلومات غير المنشورة: 1
ية اتخاذ القرار مثـل صـافي الـربح،    قياس بعض المؤشرات والنسب المالية المهمة في عمل   : 2

  .بحية، ونسب المديونيةإجمالي األصول، حقوق الملكية، ونسب الر
تعديل القوائم المالية للشركة باستخدام المعلومات المتاحة لألخـذ بـسياسة اعتبـار الفوائـد               : 3

  .رأسمالية وسياسة اعتبارها مصروفاً إيرادياً
  .قةإعادة قياس المؤشرات والنسب الساب: 4
  .قياس الفرق بين ثانياً ورابعاً وتحليلها: 5
  .استخدام جوهرية هذه الفروق للوصول إلى نتيجة قد تدعم الفرضية أو تنفيها: 6
  : الفرضياتاختبار -5

باسـتخدام المؤشـر    ) SPSS( اسـتخدم البرنـامج اإلحـصائي             والختبار فرضيات البحث  
) t(ة المعنوية ودرجة االختالف بين قيمة  لفحص درجPaired Samples Test) t(اإلحصائي 

، ولتدعيم النتـائج    للبحثتفسير النتائج التحليلية    المحسوبة لالعتماد عليها في     ) t(الجدولية وقيمة   
 االختبار في حالة عدم خضوع البيانات       هذهستخدم  حيث ت إجراء اختبار البيانات غير المعلمية      تم  

 Two Related(ولقـد تـم اسـتخدام   ، 30قل من نة أالطبيعي وعندما يكون حجم العيللتوزيع 

Samples Test(،وهو اختبار ضـروري لتـدعيم نتـائج الدراسـة     طة اختبار العينات المرتب 
  .ياتالتطبيقية الختبار الفرض

     وألهمية عنصر الفوائد التي تم رسملتها خالل السنوات الخمس لـسنوات التحليـل فيعتبـر             
رسملتها عنصراً مهماً وله تأثير على القـرار المتخـذ مـن قبـل     عنصر الفوائد التي سوف يتم     

  : كما يلياإلدارة ونسبة الفوائد التي سوف يتم رسملتها  لصافي الدخل لسنوات التحليل
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  )2( رقم جدول
 )صافي الدخل/الفوائد المرسملة(نسبة 

 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

 7.654 3.971 2.924 4.039 15.617 صافي الدخل/ الفوائد

حيـث نجـد أن تحليـل أداء شـركة          ، إليه الباحـث       تؤكد التحليالت اإلحصائية ما توصل      
م يؤكد على حقيقة أن رسـملة تكلفـة االقتـراض يكـون     2003االتصاالت الفلسطينية عن عام  

واضحاً وجوهرياً عندما تكون الفوائد المرسملة جوهرية، فنجد زيادة في نـسبة صـافي الـربح      
وزيادة في نسبة   % 14.698 )إجمالي األصول /صافي الربح (وزيادة في نسبة    % 15.617ها  قيمت

% 13.893 )حقوق الملكية /الربحصافي  ( وزيادة في نسبة     15.617%) اإليرادات/صافي الربح (
 قد انخفـضت نتيجـة      بينما نجد أن نسب المديونية    ، %15.617 بنسبة   )ربحية السهم (وزيادة في   

 قـد انخفـضت بنـسبة    )إجمالي األصول/إجمالي المديونية (ة، فنجد أن نسبة      سياسة الرسمل  اتباع
  .%1.538 قد انخفضت بنسبة )حقوق الملكية/إجمالي المديونية(ونسبة % 0.795

  
  :(Shapiro- Wilk) شابيرو ويلك اختبار التوزيع الطبيعي
يعي أم ال وهو اختبـار   لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطب    شابيرو ويلك      تم إجراء اختبار    

معلميه تـشترط أن يكـون توزيـع    ار الفرضيات ألن معظم االختبارات    ضروري في حالة اختب   
  .البيانات طبيعياً

  )3(جدول رقم 
Tests of Normality Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. 

 0.317 5 0.882 صافي الربح رسملة

 0.442 5 0.906 صافي الربح بدون

 0.307 5 0.879 االيرادات رسملة/ صافي الربح

 0.524 5 0.919  االيرادات بدون/ صافي الربح

 0.495 5 0.914  رسملةاألصول/ صافي الربح 

 0.483 5 0.913  بدوناألصول/ صافي الربح 

 0.441 5 0.906 حقوق الملكية رسملة/صافي الربح 

 0.542 5 0.922 حقوق الملكية بدون/صافي الربح 

 0.993 5 0.994 هم رسملةربحية الس
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 0.954 5 0.984 ربحية السهم بدون

 0.407 5 0.899  رسملةاألصول جماليإ/ المديونية 

 0.487 5 0.913  بدوناألصول إجمالي/ المديونية 

 0.170 5 0.842 حقوق الملكية رسملة/ المديونية

 0.185 5 0.847 حقوق الملكية بدون/ المديونية

  
 نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل قـسم اكبـر مـن             السابق      ويوضح الجدول 

0.05) 0.05 >sig. (ن البيانات تتبع التوزيع الطبيعيوهذا يدل على أ.  
  
  :لصافي الربح بالنسبة األخرىلتحول من معالجة محاسبية إلى اختبار الفرضية األولى ا -1

بين صافي الربح النـاتج مـن       لة إحصائية   ذات دال ال توجد فروق جوهرية     : الفرضية الصفرية 
  .تطبيق سياسة الرسملة وبين صافي الربح من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً

بين صافي الربح الناتج مـن تطبيـق   ذات داللة إحصائية  توجد فروق جوهرية    : الفرضية البديلة 
  .سياسة الرسملة وبين صافي الربح من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً

  )4(جدول رقم 
Paired Samples Test 

  .t" Sig"قيمة  المحور

 0.024 3.547  صافي الربح بدون-صافي الربح رسملة 

  
الجدولية ) t( بينما قيمة    3.547المحسوبة تعادل   ) t(     ويتضح من التحليل اإلحصائي أن قيمة       

ـ         2.571تعادل   ة، وهـذا يفيـد بـأن        مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديل
االختالفات بين صافي الربح باعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً وصافي الـربح باعتبـار الفوائـد              

م المتمثلـة   2002م حتـى عـام      1998مصروفاً رأسمالياً جوهرياً عبر سلسلة زمنية من عـام          
م 2003زمنية من عام    ، والسلسلة ال  إيرادياًبالمعالجة المحاسبية األساسية باعتبار الفوائد مصروفاً       

  .المتمثلة بالمعالجة المحاسبية البديلة المسموح بها برسملة تكلفة االقتراض ،م2007حتى عام 
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 إلى نسب   التحول من معالجة محاسبية إلى األخرى بالنسبة      اختبار الفرضية الثانية     -2
  :الربحية

  ):اداتاالير/صافي الربح( التحول من معالجة محاسبية إلى أخرى لنسبة -أ
) االيـرادات /صافي الربح ( ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين          :الفرضية الصفرية 

من اعتبار الفوائـد مـصروفاً       )االيرادات/صافي الربح (الناتج من تطبيق سياسة الرسملة وبين       
  .إيرادياً

النـاتج   )اداتاالير/صافي الربح (توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين        : الفرضية البديلة 
  .من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً )االيرادات/صافي الربح(من تطبيق سياسة الرسملة وبين 

  
  )5(جدول رقم

  
 بينما قيمـة    6.612المحسوبة تعادل   ) t( أن قيمة    صائي في الجدول  تحليل اإلح يتضح من ال       

)t (   مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، وهذا يفيد           2.571الجدولية تعادل 
بالرسـملة   )االيرادات/صافي الربح(بدون رسملة و )االيرادات/صافي الربح(بأن االختالفات بين  

م المتمثلـة بالمعالجـة المحاسـبية       2002م حتى عام    1998من عام   جوهرياً عبر سلسلة زمنية     
م، 2007م حتى عام    2003، والسلسلة الزمنية من عام      إيرادياًاألساسية باعتبار الفوائد مصروفاً     

  .برسملة تكلفة االقتراضالمتمثلة بالمعالجة المحاسبية البديلة المسموح بها 
  ):األصول/صافي الربح(بة  التحول من معالجة محاسبية إلى أخرى لنس-ب

) األصـول /صافي الـربح  (ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين         : الفرضية الصفرية 
من اعتبـار الفوائـد مـصروفاً       ) األصول/صافي الربح (الناتج من تطبيق سياسة الرسملة وبين       

  .إيرادياً
النـاتج   )األصـول /الربحصافي (توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين : الفرضية البديلة 

  .من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً )األصول/صافي الربح(من تطبيق سياسة الرسملة وبين 
  
  

Paired Samples Test 

  .t"  Sig"قيمة   المحور

 0.003 6.612 )االيرادات بدون/ صافي الربح( – )االيرادات رسملة/ صافي الربح(
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  )6(جدول رقم 
  
  
  
  
  

 بينما قيمـة  6.154المحسوبة تعادل   ) t( أن قيمة    ل اإلحصائي في الجدول   تحليويتضح من ال       
)t (   مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، وهذا يفيد           2.571الجدولية تعادل 

صـافي  (باعتبـار الفوائـد مـصروفاً إيراديـاً و         )األصول/صافي الربح (بأن االختالفات بين    
م 1998وائد مصروفاً رأسمالياً جوهرياً عبر سلسلة زمنية من عـام           باعتبار الف  )األصول/الربح

، إيراديـاً م المتمثلة بالمعالجة المحاسبية األساسية باعتبـار الفوائـد مـصروفاً            2002حتى عام   
م، المتمثلـة بالمعالجـة المحاسـبية البديلـة         2007م حتى عام    2003والسلسلة الزمنية من عام     

  .ضاقترلمسموح بها برسملة تكلفة االا
  ):حقوق الملكية/صافي الربح( التحول من معالجة محاسبية إلى أخرى لنسبة -ج

حقـوق  /صـافي الـربح  (ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـين      : الفرضية الصفرية 
من اعتبار الفوائـد    ) حقوق الملكية /صافي الربح (الناتج من تطبيق سياسة الرسملة وبين       ) الملكية

  .مصروفاً إيرادياً
) حقـوق الملكيـة   /صافي الربح (ق جوهرية ذات داللة إحصائية بين       توجد فرو : الفرضية البديلة 

من اعتبار الفوائد مـصروفاً  ) حقوق الملكية/صافي الربح(الناتج من تطبيق سياسة الرسملة وبين     
  .إيرادياً

  )7(جدول رقم 
  
  
  
  
  

 بينما قيمـة  6.154المحسوبة تعادل   ) t(ويتضح من التحليل اإلحصائي في الجدول أن قيمة              
)t(     بأن االختالفات بين) صـافي  (باعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً و    ) حقوق الملكية /صافي الربح

ار الفوائد مصروفاً رأسمالياً جوهرياً عبر سلسلة زمنيـة مـن عـام             باعتب) حقوق الملكية /الربح
م المتمثلة بالمعالجة المحاسبية األساسية باعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً،     2002م حتى عام    1998

Paired Samples Test 

  .t"  Sig"قيمة   المحور

 0.004 6.154 ) بدونألصولا/ صافي الربح( – ) رسملةاألصول/ صافي الربح(

Paired Samples Test 

  .t"  Sig"قيمة   المحور

 0.002 7.295 ) بدونلملكيةا/ صافي الربح( – ) رسملةيةالملك/ صافي الربح(
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م، المتمثلـة بالمعالجـة المحاسـبية البديلـة         2007م حتى عام    2003والسلسلة الزمنية من عام     
  .فة االقتراضالمسموح بها برسملة تكل

  ):ربحية السهم( التحول من معالجة محاسبية إلى أخرى لنسبة -د
النـاتج مـن   ) ربحية السهم(ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين     : الفرضية الصفرية 

  .من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً) ربحية السهم(تطبيق سياسة الرسملة وبين 
الناتج من تطبيـق    ) ربحية السهم (جوهرية ذات داللة إحصائية بين      توجد فروق   : الفرضية البديلة 

  .من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً) ربحية السهم(سياسة الرسملة وبين 
  )8(جدول رقم

  
  
  
  
  

الجدوليـة  ) t( بينما قيمة    3.434المحسوبة تعادل   ) t(تحليل اإلحصائي أن قيمة          يتضح من ال  
 مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلـة، وهـذا يفيـد بـأن                2.571تعادل  

 باعتبـار الفوائـد     )ربحية السهم ( ر الفوائد مصروفاً إيرادياً    باعتبا )ربحية السهم (االختالفات بين   
م المتمثلـة   2002م حتـى عـام      1998ياً جوهرياً عبر سلسلة زمنية من عـام         مصروفاً رأسمال 

م 2003، والسلسلة الزمنية من عام      إيرادياًبالمعالجة المحاسبية األساسية باعتبار الفوائد مصروفاً       
  .م، المتمثلة بالمعالجة المحاسبية البديلة المسموح بها برسملة تكلفة االقتراض2007حتى عام 

ب نـس التحول من معالجة محاسبية إلى األخرى بالنـسبة إلـى          فرضية الخامسة   اختبار ال  -3
  :المديونية

  ):إجمالي األصول/المديونية( التحول من معالجة محاسبية إلى أخرى لنسبة -أ
) إجمالي األصول /المديونية(ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين         : الفرضية الصفرية 

من اعتبار الفوائد مـصروفاً     ) إجمالي األصول /المديونية(رسملة وبين   الناتج من تطبيق سياسة ال    
  .إيرادياً

) إجمـالي األصـول   /المديونيـة (توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين        : الفرضية البديلة 
من اعتبار الفوائد مـصروفاً     ) إجمالي األصول /المديونية(الناتج من تطبيق سياسة الرسملة وبين       

  .إيرادياً
  
  

Paired Samples Test 

  .t"  Sig"قيمة   المحور

 0.026 3.434 )ربحية السهم بدون (-)ربحية السهم رسملة(
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  )9(ول رقم جد

  
) t( بينمـا قيمـة      -6.199المحـسوبة  تعـادل      ) t(أن قيمة   يتضح من التحليل اإلحصائي          

الصفرية وقبول الفرضية البديلة، وهـذا يفيـد         مما يعني رفض الفرضية      2.571الجدولية تعادل   
إجمالي األصول باعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً بين نـسبة         / بأن االختالفات بين نسبة المديونية    

عبر سلسلة زمنية من عام     إجمالي األصول باعتبار الفوائد مصروفاً رأسمالياً جوهرياً        / المديونية
، إيرادياًالجة المحاسبية األساسية باعتبار الفوائد مصروفاً   م المتمثلة بالمع  2002م حتى عام    1998

م، المتمثلـة بالمعالجـة المحاسـبية البديلـة         2007م حتى عام    2003والسلسلة الزمنية من عام     
  .المسموح بها برسملة تكلفة االقتراض

  ):حقوق الملكية/المديونية( التحول من معالجة محاسبية إلى أخرى لنسبة -ب
) حقـوق الملكيـة  /لمديونيةا(ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين   : ريةالفرضية الصف 

من اعتبـار الفوائـد مـصروفاً    ) حقوق الملكية/لمديونيةا(الناتج من تطبيق سياسة الرسملة وبين      
  .إيرادياً

النـاتج  ) حقوق الملكية /المديونية(توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين        : الفرضية البديلة 
  .من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً) إجمالي األصول/المديونية(من تطبيق سياسة الرسملة وبين 

  )10(جدول رقم 

  
الجدوليـة تعـادل    ) t( بينما قيمة    -7.852المحسوبة  تعادل    ) t(أن قيمة    يتضح من التحليل        

 مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، وهذا يفيد بـأن االختالفـات        2.571
حقـوق  / بين نسبة المديونية  وحقوق الملكية باعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً       / بين نسبة المديونية  

م حتى عـام    1998روفاً رأسمالياً جوهرياً عبر سلسلة زمنية من عام         الملكية باعتبار الفوائد مص   

Paired Samples Test 

  .t"  Sig"قيمة   المحور

 0.003 6.199-  )إجمالي األصول بدون/المديونية (–) إجمالي األصول رسملة/المديونية(

Paired Samples Test 

  .t"  Sig"قيمة   المحور

 0.003 6.199-  )حقوق الملكية بدون/المديونية (–) حقوق الملكية رسملة/المديونية(
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، والسلسلة الزمنية   إيرادياًم المتمثلة بالمعالجة المحاسبية األساسية باعتبار الفوائد مصروفاً         2002
م، المتمثلة بالمعالجة المحاسبية البديلة المسموح بهـا برسـملة          2007م حتى عام    2003من عام   

  .تكلفة االقتراض
  :(Wilcoxon S. R. Test) العينات المرتبطةاختبار 

، وهو اختبار ضروري لتدعيم نتـائج  )(Two Related Samples Test     تم إجراء اختبار 
  .بيقية الختبار الفرضياتالدراسة التط

  اختبار العينات المرتبطة) 11(جدول رقم 
NPar Tests: Wilcoxon Signed Ranks Test 

 مستوى الداللة "z"قيمة  المحور

 0.043 2.023-   صافي الربح رسملة-صافي الربح بدون 

 0.043 2.023-  رسملةاألصول إجمالي - بدون األصول إجمالي

 0.043 2.023-  حقوق الملكية رسملة-حقوق الملكية بدون 

 0.043 2.023-  رسملةاإليرادات/  صافي الربح- بدون اإليرادات/ صافي الربح

 0.043 2.023-  رسملةاألصول/  صافي الربح - بدون األصول/ صافي الربح 

 0.043 2.023- حقوق الملكية رسملة/ الربح صافي -حقوق الملكية بدون /صافي الربح 

 0.043 2.023-  ربحية السهم رسملة-ربحية السهم بدون 

 0.043 2.023-  رسملةاألصول إجمالي/  المديونية - بدون األصول إجمالي/ المديونية 

 0.043 2.023- حقوق الملكية رسملة/  المديونية-حقوق الملكية بدون / المديونية

  
 نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل         ويتضح من التحليل اإلحصائي في الجدول            

وهذا يدل على أن الفـرق بـين المتوسـطات ذات داللـة             ) .sig >0.05 (0.05قسم اقل من    
  . البحث يقبل الفرض البديل لكافة محاورإحصائية وعليه

  
 إحـصائية  ذات داللـة  ويتضح من التحليالت اإلحصائية السابقة أنه توجد فروق جوهريـة             
 وذلـك   وقبول الفرضية البديلة   حيث تم رفض الفرضية الصفرية        في كافة متغيرات البحث    عالية
 إلـى المعالجـة     وائد مصروفاً إيرادياً   باعتبار الف  لتحول من المعالجة المحاسبية األساسية    ل يرجع

اعتبار الفوائد مصروفاً رأسمالياً علـى القـوائم الماليـة والتـي        ب المحاسبية البديلة المسموح بها   
جوهرية، حيث أدت هذه النتائج إلى إظهـار        قرار وتعتبر هذه الفروق     بدورها تؤثر على متخذ ال    

ة بدورها انعكست على النسب والمؤشـرات       أن الفروقات التي حدثت على القوائم المالية جوهري       
،  الربحية وانخفاض في نسب المديونية     المالية باإليجاب وأدت إلى تحسن ملحوظ في كافة النسب        
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وذلك يؤدي إلى إظهار القوائم المالية بشكل جيد من خالل رسملة الفوائد وتوزيع قيمـة الفوائـد                 
ن اعتبارها مـصاريف إيراديـه ويـتم        مدار عمر األصل  بدالً م      واستهالكها على    األصلعلى  

تحميلها على نفس السنة التي حدثت فيها مما يؤدي إلى تخفيض غير حقيقي فـي األربـاح فـي           
السنة التي يتم تحملها لهذه النفقات وترتفع األرباح بشكل غير عادي في السنوات التـي ال يـتم                  

   . تحمل فيها هذه الفوائد
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  مسالخاالفصل 
   والتوصياتالنتائج
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  :النتائج
المحتـوى  تكلفـة االقتـراض علـى       المعالجة المحاسبية ل   تغير  أثر  الباحث إلى أن        ويستنتج

 ت علـى  تعـديال ال  إجراء بعـض   بعدذلك  ، و من خالل الدراسة العملية    المعلوماتي للقوائم المالية  
 لمؤشرات وعمل المقارنات بين اعتبـار الفوائـد مـصروفاً         استخراج النسب وا  القوائم المالية و  

 الباحـث مـن     إيرادياً، واعتبار الفوائد مصروفاً رأسمالياً، وباستخدام التحليل اإلحصائي تمكـن         
 المحتوى  لتكلفة االقتراض على   المعالجة المحاسبية    تغير أن أثر    اتضحو اختبار فرضيات البحث  

تدعيم النتائج   وب لفحص درجة المعنوية  ) t ( المؤشر اإلحصائي  م باستخدا لقوائم المالية المعلوماتي ل 
  : اتضح ما يلي خالل التحليل للفرضياتومنبطة  اختبار العينات المرتراءإجتم 
 توجد فروق جوهرية بين صافي الربح الناتج من تطبيق سياسة الرسملة وبين صافي الـربح    -1

  . اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياًمن 
، "االيـرادات /صـافي الـربح   ("روق جوهرية ذات داللة إحصائية بين نسب الربحية      توجد ف  -2
 الناتجة من تطبيق سياسـة  ) ، ربحية السهم "حقوق الملكية /صافي الربح "،  "األصول/صافي الربح "

 .الرسملة وبين نسب الربحية من اعتبار الفوائد مصروفاً إيرادياً

، "األصـول /المديونيـة ("المديونيـة   ن نـسب    توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـي        -3
 مـن اعتبـار      سياسة الرسملة وبين نسب المديونية      الناتجة من تطبيق   ").حقوق الملكية /المديونية

  .الفوائد مصروفاً إيرادياً
 وقبول الفرضية البديلـة والـذي يقـضي         صفرية في كافة الفرضيات   رفض الفرضية ال       تم  

  :أدت إلى ئج التحليل في القوائم الماليةتابوجود اختالفات جوهرية بين ن
خالل فترة اإلنـشاء لألصـول       كثر موضوعية بصورة أفضل وأ    جميع القوائم المالية        إظهار

 المحتجزة وحقـوق الملكيـة وإجمـالي        المؤهلة ذاتياً وذلك بارتفاع رقم صافي الربح واألرباح       
  .األصول

 تكلفة االقتراض أدت إلـى تحـسن       رسملة ياسةتطبيق س بأن    وهذا ما أكده المناوي في دراسته       
واضح في رقم صافي الربح الذي يرحل إلى قائمة األرباح المحتجزة، وزيادة تكلفـة األصـول                
المسجلة في قائمة المركز المالي وزيادة النقدية المتولدة عن أنشطة التشغيل ونقص فـي النقديـة             

  .المتولدة عن األنشطة االستثمارية
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  :توصياتال
  القـوائم الماليـة     إظهـار  ، ألنها تؤدي إلـى     ضرورة تطبيق سياسة رسملة تكلفة االقتراض      -1

  كثر موضوعيةبصورة أفضل وأ

الحظات م سياسة رسملة تكلفة االقتراض، عليها بضرورة وضع         اتباعب  الشركة يامفي حالة ق   -2
  .اسبية القوائم المالية لتظهر التغير المتراكم لهذه المعالجة المحفصاحات فيوإ
حاسبية المتعلقة بجانب الفوائـد، فـي        السياسة الم   أثر  على الشركات أن تقوم باإلفصاح عن      -3

ثـر  قيمة الفوائد التي تم رسملتها، وأ      اإلفصاح عن قيمة إجمالي الفوائد، و      الرسملة من خالل  حالة  
  .ياسةهذه السياسة على صافي الربح وتكلفة األصول والعناصر األخرى التي تتأثر بهذه الس

 نفس السياسة المحاسبية فيما يتعلق بالفوائد من فترة ألخرى بصرف           اتباع يجب على الشركة     -4
النظر عن مركزها المالي، وفي حالة الضرورة للخروج عن السياسة المتبعة يجب على الشركة              

  .سةأن تفصح عن سبب التغيير في هذه السياسة واآلثار التراكمية الناتجة عن تغيير لهذه السيا
االعتبار تأثير سياسة الرسملة على     ة بضرورة األخذ بعين     ي اإلدار تالقرارا يجب على متخذ     -5
  . االستثماريةيانات المالية عند اتخاذ القراراتالب
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  :أبحاث مقترحة
 على أسعار األسهم في سـوق        بشكل جوهري   هل تؤثر المعالجة المحاسبية لتكلفة االقتراض      -1

  . لألوراق الماليةفلسطين
 ما هي مشاكل تطبيق سياسة رسملة تكلفة االقتراض على القوائم المالية الموحدة للـشركات               -2

  .القابضة في فلسطين
 إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الصرف على المعالجة المحاسـبية لتكلفـة                 -3

  ). سياسة الرسملةاتباعبوجه خاص في حالة (االقتراض 
 للوصول إلـى الهـدف األساسـي     معالجات المحاسبية البديلة   هو األسلوب األمثل لتقييم ال      ما -4

  .للمحاسبة المالية
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  بيانات البحث) 1(ملحق 
  

 االتصاالت الفلسطینیة المساھمة العامة المحدودة شركة
 12/31/المیزانیة العمومیة الموحدة كما في 

 األردني بالدینار اهأدنالمبالغ الواردة 
2003  2004  2005  2006  2007    

 الموجودات          
 موجودات غیر متداولة          
 مشاریع تحت التنفیذ+ عقارات وآالت ومعدات   174303395  160036108  148833345  143220015  139550608
 ودات غیر ملموسةموج  32126113  33212374  19744473  17259372  19416793

 مخزون المواد  5588429  2812228  5476038  6529656  5545816
 استثمارات في شركات حلیفھ  50306296  56306296  721187  0  0
 موجودات مالیة متوفرة للبیع  10133157  7988989  5194300  0  0

 االمتیاز صافيتكلفة الخطوط والرخصة و  0  0  12112070  13214366  14316662
 مجموع الموجودات غیر المتداولة  272457390  260355995  192081413  180223409  178829879
 موجودات متداولة          

 بضاعة  7133754  5680820  2657357  3097280  1812625
 ذمم مدینة  72283178  50202042  33046798  21312171  22479806

 موجودات متداولة أخرى  23512804  25828708  6716257  3136352  2952784
 موجودات مالیة للمتاجرة  14640313  20129927  22649741  2929932  0

 النقد والنقد المعادل  31566110  15069823  28927461  28771818  18049468
 دات المتداولةمجموع الموجو  149136159  116911320  93997614  59247553  45294683

  المتداولة وغیر المتداولةالموجودات إجمالي  421593549  377267315  286079027  239470962  224124562



  

 حقوق الملكیة والمطلوبات  2007  2006  2005  2004  2003
  الشركةأسھمحقوق ملكیة حملة           

  المال المدفوعرأس  131625000  131625000  101250000  67464053  66584059
 إجبارياحتیاطي   28899260  22346682  16730526  9724143  5915805
 احتیاطي اختیاري  6756219  6756219  6756219  6756219  6756219
 احتیاطي خاص  7949555  7949555  7949555  7949555  7949555

 أجنبیةفروقات ترجمة عمالت   26009-  10828-  9535-  0  0
 التغیر المتراكم في القیمة العادلة  61516-  0  0  0  0

  مقترح توزیعھاأرباح  26325000  26325000  0  13500000  8214349
  مدورةأرباح  75859280  43211080  69615674  40308225  19533180

 مجموع حقوق الملكیة  277326789  238202708  202292439  145702195  114953167
 المطلوبات غیر المتداولة          

 قروض خاضعة للفائدة  19784954  38948051  15804653  26390479  27796176
 مخصص تعویض نھایة الخدمة  13496922  10801405  8597691  6701779  4994736

  غیر المتداولةتالمطلوبامجموع   33281876  49749456  24402344  33092258  32790912
 المطلوبات المتداولة          

 دائنةذمم   41702584  25090798  26278432  30751326  43591977
 قروض خاضعة للفائدة  28483181  31630972  11926560  13412848  14878898
 مخصص ضریبة الدخل  0  350372  3542591  969555  1700000

 أخرىمطلوبات متداولة   40799119  32243009  17636661  15542780  16209608
 مجموع المطلوبات المتداولة  110984884  89315151  59384244  60676509  76380483

 مجموع المطلوبات المتداولة وغیر المتداولة  144266760  139064607  83786588  93768767  109171395
 مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات  421593549  377267315  286079027  239470962  224124562

  



  

  شركة االتصاالت الفلسطینیة المساھمة العامة المحدودة
 12/31/قائمة الدخل الموحدة كما في 

 األردني بالدینار أدناهالمبالغ الواردة 
2003  2004  2005  2006  2007    

            
 اإلیرادات  226202357  183709568  152195511  121376364  101699571
 تكالیف خدمات االتصاالت  16605057-  14456173-  10508093-  12890019-  17979996-
 المصاریف التشغیلیة  0  0  0  0  49787177-
 رسوم رخصة  16805332-  13742534-  11589519-  9472202-  7643419-

 تكالیف أخرى  14668354-  11413333-  6018504-  4373898-  0
26288979  94640245  124079395  144097528  178123614    
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  0  0  0  0  5128375-
 مصاریف إداریة  98517140-  84744030-  69500115-  54684969-  315687-

  شھرةإطفاء  0  0  0  2157421-  2157421-
  استثماراتأرباحخسائر   11391808-  10411972-  14862563  207938  3478234-
  شركة حلیفةأعمال خسائر أرباححصة الشركة من   0  0  87428-  0  709000-

 مصاریف التمویل  5215392-  3250129-  2048320-  1684321-  1839284-
 ادات أخرى صافيإیر  2708933  12199524  6997144  1761911  61851-

 ربح السنة قبل ضریبة الدخل  65708207  57890921  74303239  38083383  12599127
 مصروف ضریبة الدخل  182429-  1729359-  4239407-  0  1100000-
 الربح للسنة  65525778  56161562  70063832  38083383  11499127

 الربح لكل سھم          
  والمخفضة للسھم من ربح سنةأألساسیةالحصة   0.498  0.427  0.692  0.376  0.170

  



  

  الفلسطینیة المساھمة العامة المحدودةتشركة االتصاال
  12/31/المیزانیة العمومیة الموحدة كما في 

 األردني بالدینار أدناهالمبالغ الواردة 
2002  2001  2000  1999  1998    

 الموجودات          
 موجودات غیر متداولة          
 مشاریع تحت التنفیذ+ عقارات وآالت ومعدات   59591100  128564605  154302110  162342311  153302596

 موجودات غیر ملموسة  0  0  0  0  0
 مخزون المواد  5942729  8629485  9937606  7023451  5727361

 قبل التشغیل صافي وما التأسیسمصاریف   209693  0  0  0  0
 موجودات مالیة متوفرة للبیع  0  0  0  0  0

 تكلفة الخطوط والرخصة واالمتیاز صافي  17093348  16153214  17710050  16570168  15443415
 مجموع الموجودات غیر المتداولة  82836870  153347304  181949766  185935930  174473372

 لةموجودات متداو          
 بضاعة  0  104352  1045612  2137069  2138998

 ذمم مدینة  14202465  18600391  32623146  30546080  29147427
 موجودات متداولة أخرى  3251625  11042270  7522003  6350232  5077938

 موجودات مالیة للمتاجرة  0  0  0  0  0
 النقد والنقد المعادل  10346887  6936870  12121068  13109689  15704950
 مجموع الموجودات المتداولة  27800977  36683883  53311829  52143070  52069313

  المتداولة وغیر المتداولةالموجودات إجمالي  110637847  190031187  235261595  238079000  226542685
  
  



  

  
 دودةاالتصاالت الفلسطینیة المساھمة العامة المح شركة

 12/31/المیزانیة العمومیة الموحدة كما في 
 األردني بالدینار أدناهالمبالغ الواردة 

2002  2001  2000  1999  1998    
 الموجودات          
 موجودات غیر متداولة          

 تحت التنفیذمشاریع + عقارات وآالت ومعدات   59591100  128564605  154302110  162342311  153302596
 موجودات غیر ملموسة  0  0  0  0  0

 مخزون المواد  5942729  8629485  9937606  7023451  5727361
  وما قبل التشغیل صافيالتأسیسمصاریف   209693  0  0  0  0
  موجودات مالیة متوفرة للبیع  0  0  0  0  0

 تكلفة الخطوط والرخصة واالمتیاز صافي  17093348  16153214  17710050  16570168  15443415
 مجموع الموجودات غیر المتداولة  82836870  153347304  181949766  185935930  174473372

 موجودات متداولة          
 بضاعة  0  104352  1045612  2137069  2138998

 ذمم مدینة  14202465  18600391  32623146  30546080  29147427
 موجودات متداولة أخرى  3251625  11042270  7522003  6350232  5077938

 موجودات مالیة للمتاجرة  0  0  0  0  0
 النقد والنقد المعادل  10346887  6936870  12121068  13109689  15704950
 مجموع الموجودات المتداولة  27800977  36683883  53311829  52143070  52069313

  المتداولة وغیر المتداولةالموجودات إجمالي  110637847  190031187  235261595  238079000  226542685
  



  

  
 حقوق الملكیة والمطلوبات  1998  1999  1999  2000  2001

  الشركةأسھمحقوق ملكیة حملة           
 دفوع المال المرأس  44422504  49891349  49891349  66629118  66559064
 إجبارياحتیاطي   1869524  2506618  2506618  3519199  3730730
 احتیاطي اختیاري  1869524  2506618  2506618  3519199  3730730
 احتیاطي خاص  2024394  2024394  2024394  4049555  6449555

 أجنبیةفروقات ترجمة عمالت   0  0  0  0  0
 اكم في القیمة العادلةالتغیر المتر  0  0  0  0  0
  مقترح توزیعھاأرباح  0  0  0  0  0

  مدورةأرباح  12931803  13584679  13584679  18125133  20347401
 مجموع حقوق الملكیة  63117749  70513658  70513658  95842204  100817480

 المطلوبات غیر المتداولة          
 قروض خاضعة للفائدة  14881118  47226719  47226719  48875140  55120054
 مخصص تعویض نھایة الخدمة  1359229  1636434  1636434  2654554  3247745

  غیر المتداولةتالمطلوبامجموع   16240347  48863153  48863153  51529694  58367799
 المطلوبات المتداولة          

 دائنةذمم   17018623  29906120  29906120  44798065  43506007
 قروض خاضعة للفائدة  11782205  31053132  31053132  32013051  21625819

 مخصص ضریبة الدخل  0  0  0  0  0
 أخرىمطلوبات متداولة   2478923  9695124  9695124  11078581  13761895
  المطلوبات المتداولةمجموع  31279751  70654376  70654376  87889697  78893721

 مجموع المطلوبات المتداولة وغیر المتداولة  47520098  119517529  119517529  139419391  137261520
 مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات  110637847  190031187  190031187  235261595  238079000



  

  
 شركة االتصاالت الفلسطینیة المساھمة العامة المحدودة

 12/31/قائمة الدخل الموحدة كما في 
 األردني بالدینار أدناهالمبالغ الواردة 

2002  2001  2000  1999  1998    
            

 اإلیرادات  36189449  47494570  69247505  100454651  91148778
 تكالیف خدمات االتصاالت  0  0  0  27171199-  18205532-
 المصاریف التشغیلیة  19666858-  31933222-  44341693-  48190026-  47847203-
 رسوم رخصة  3396399-  3938041-  5800743-  5925488-  9109243-

 تكالیف أخرى  0  0  0  0  0
15986800  19167938  19105069  11623307  13126192    
 یون مشكوك في تحصیلھامخصص د  1443936-  1534203-  7385996-  7939042-  2347801-
 مصاریف إداریة  0  0  0  981198-  328204-

  شھرةإطفاء  0  0  0  0  0
  استثماراتأرباحخسائر   2534720-  48832  787733  0  974694-

  شركة حلیفةأعمال خسائر أرباححصة الشركة من   311729  0  3094636  1605406-  1769889-
 مصاریف التمویل  885994-  4056903-  6828435-  4095677-  2830353-

 إیرادات أخرى صافي  0  289911  182230-  498715  120766
 ربح السنة قبل ضریبة الدخل  8573271  6370944  8590777  5045330  7856625
 مصروف ضریبة الدخل  0  0  0  0  600000-
 الربح للسنة  8573271  6370944  8590777  5045330  7256625

 الربح لكل سھم          
  والمخفضة للسھم من ربح سنةأألساسیةالحصة   0.190  0.140  0.130  0.075  0.108



  

  القوائم المالية المقارنة) 2(ملحق 
  

  

  
  
  
  
  
  

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 2003/12/31الميزانية العمومية الموحدة المقارنة كما في 

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2003  2003    
 الموجودات بدون رسملة رسملة

 موجودات غير متداولة    

 مشاريع تحت التنفيذ+ عقارات وآالت ومعدات   139550608  141346473

 موجودات غير ملموسة  19416793  19416793

 مخزون المواد  5545816  5545816

 مارات في شركات حليفهاستث  0  0

 موجودات مالية متوفرة للبيع  0  0

 تكلفة الخطوط والرخصة واالمتياز صافي  14316662  14316662

 مجموع الموجودات غير المتداولة  178829879  180625744

 موجودات متداولة    

 بضاعة  1812625  1812625

 ذمم مدينة  22479806  22479806

 موجودات متداولة أخرى  2952784  2952784

 موجودات مالية للمتاجرة  0  0

 النقد والنقد المعادل  18049468  18049468

 مجموع الموجودات المتداولة  45294683  45294683

  المتداولة وغير المتداولةالموجودات إجمالي  224124562  225920427



  

 

 حقوق الملكية والمطلوبات  2003  2003

  الشركةأسهمحقوق ملكية حملة  بدون رسملة رسملة

  المال المدفوعرأس  66584059  66584059

 إجبارياحتياطي   5915805  5915805

 احتياطي اختياري  6756219  6756219

 احتياطي خاص  7949555  7949555

 أجنبيةفروقات ترجمة عمالت   0  0

 ةالتغير المتراكم في القيمة العادل  0  0

  مقترح توزيعهاأرباح  8214349  8214349

  مدورةأرباح  19533180  21329045

 مجموع حقوق الملكية  114953167  116749032

 المطلوبات غير المتداولة    

 قروض خاضعة للفائدة  27796176  27796176

 مخصص تعويض نهاية الخدمة  4994736  4994736

  غير المتداولةتلمطلوباامجموع   32790912  32790912

 المطلوبات المتداولة    

 دائنةذمم   43591977  43591977

 قروض خاضعة للفائدة  14878898  14878898

 مخصص ضريبة الدخل  1700000  1700000

 أخرىمطلوبات متداولة   16209608  16209608

 مجموع المطلوبات المتداولة  76380483  76380483

 مجموع المطلوبات المتداولة وغير المتداولة  109171395  109171395

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  224124562  225920427

  
  
  
  
  
  



  

  
 

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 12/31 /2003 قائمة الدخل الموحدة المقارنة كما في

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2003  2003    
   بدون رسملة رسملة

 اإليرادات  101699571  101699571

 تكاليف خدمات االتصاالت  17979996-  17979996-

 المصاريف التشغيلية  49787177-  49787177-

 رسوم رخصة  7643419-  7643419-

 تكاليف أخرى  0  0
26288979  26288979    

 ن مشكوك في تحصيلهامخصص ديو  5128375-  5128375-

 مصاريف إدارية  315687-  315687-

  شهرةإطفاء  2157421-  2157421-

  استثماراتأرباحخسائر   3478234-  3478234-

  شركة حليفةأعمال خسائر أرباححصة الشركة من   709000-  709000-

 مصاريف التمويل  1839284-  43419-

 يإيرادات أخرى صاف  61851-  61851-

 ربح السنة قبل ضريبة الدخل  12599127  14394992

 مصروف ضريبة الدخل  1100000-  1100000-

 الربح للسنة  11499127  13294992

 األسهمعدد   67641924  67641924

  والمخفضة للسهم من ربح سنةساسيةألاالحصة   0.170  0.197
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 لعامة المحدودةشركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة ا

 12/31 /2004 الميزانية العمومية الموحدة المقارنة كما في

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2004  2004    
 الموجودات بدون رسملة رسملة

 موجودات غير متداولة    

 مشاريع تحت التنفيذ+ عقارات وآالت ومعدات   143220015  146329591

 موجودات غير ملموسة  17259372  17259372

 مخزون المواد  6529656  6529656

 استثمارات في شركات حليفه  0  0

 موجودات مالية متوفرة للبيع  0  0

 تكلفة الخطوط والرخصة واالمتياز صافي  13214366  13214366

 مجموع الموجودات غير المتداولة  180223409  183332985

 موجودات متداولة    

 بضاعة  3097280  3097280

 ذمم مدينة  21312171  21312171

 موجودات متداولة أخرى  3136352  3136352

 موجودات مالية للمتاجرة  2929932  2929932

 النقد والنقد المعادل  28771818  28771818

 مجموع الموجودات المتداولة  59247553  59247553

  المتداولة وغير المتداولةالموجودات إجمالي  239470962  242580538

  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

 حقوق الملكية والمطلوبات  2004  2004

  الشركةأسهمحقوق ملكية حملة  بدون رسملة رسملة

  المال المدفوعرأس  67464053  67464053

 إجبارياحتياطي   9724143  9724143

 احتياطي اختياري  6756219  6756219

 حتياطي خاصا  7949555  7949555

 أجنبيةفروقات ترجمة عمالت   0  0

 التغير المتراكم في القيمة العادلة  0  0

  مقترح توزيعهاأرباح  13500000  13500000

  مدورةأرباح  40308225  43417801

 مجموع حقوق الملكية  145702195  148811771

 المطلوبات غير المتداولة    

 خاضعة للفائدةقروض   26390479  26390479

 مخصص تعويض نهاية الخدمة  6701779  6701779

  غير المتداولةتالمطلوبامجموع   33092258  33092258

 المطلوبات المتداولة    

 دائنةذمم   30751326  30751326

 قروض خاضعة للفائدة  13412848  13412848

 مخصص ضريبة الدخل  969555  969555

 أخرىمطلوبات متداولة   15542780  15542780

 مجموع المطلوبات المتداولة  60676509  60676509

 مجموع المطلوبات المتداولة وغير المتداولة  93768767  93768767

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  239470962  242580538

  
  
  
  



  

  
 

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 12/31 /2004  الموحدة المقارنة كما فيقائمة الدخل

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2004  2004    
   بدون رسملة رسملة

 اإليرادات  121376364  121376364

 تكاليف خدمات االتصاالت  12890019-  12890019-

 المصاريف التشغيلية  0  0

 رسوم رخصة  9472202-  9472202-

 تكاليف أخرى  4373898-  4373898-
94640245  94640245    

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  0  0

 مصاريف إدارية  54684969-  54684969-

  شهرةإطفاء  2157421-  2157421-

  استثماراتأرباحخسائر   207938  207938

  شركة حليفةأعمال خسائر أرباححصة الشركة من   0  0

 مصاريف التمويل  1684321-  146127-

 إيرادات أخرى صافي  1761911  1761911

 ربح السنة قبل ضريبة الدخل  38083383  39621577

 مصروف ضريبة الدخل  0  0

  سنوات سابقة بعد التعديلأرباح  0  1571382

 الربح للسنة  38083383  41192959

 األسهمعدد   101285593  101285593

  والمخفضة للسهم من ربح سنةاألساسيةصة الح  0.376  0.407
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 12/31 /2005 الميزانية العمومية الموحدة المقارنة كما في

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2005  2005    
 الموجودات بدون رسملة رسملة

 داولةموجودات غير مت    

 مشاريع تحت التنفيذ+ عقارات وآالت ومعدات   148833345  153574484

 موجودات غير ملموسة  19744473  19744473

 مخزون المواد  5476038  5476038

 استثمارات في شركات حليفه  721187  721187

 موجودات مالية متوفرة للبيع  5194300  5194300

  الخطوط والرخصة واالمتياز صافيتكلفة  12112070  12112070

 مجموع الموجودات غير المتداولة  192081413  196822552

 موجودات متداولة    

 بضاعة  2657357  2657357

 ذمم مدينة  33046798  33046798

 موجودات متداولة أخرى  6716257  6716257

 موجودات مالية للمتاجرة  22649741  22649741

 النقد والنقد المعادل  28927461  28927461

 مجموع الموجودات المتداولة  93997614  93997614

  المتداولة وغير المتداولةالموجودات إجمالي  286079027  290820166

  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

 حقوق الملكية والمطلوبات  2005  2005

  الشركةأسهمحقوق ملكية حملة  بدون رسملة رسملة

  المال المدفوعرأس  101250000  101250000

 إجبارياحتياطي   16730526  16730526

 احتياطي اختياري  6756219  6756219

 احتياطي خاص  7949555  7949555

 أجنبيةفروقات ترجمة عمالت   9535-  9535-

 التغير المتراكم في القيمة العادلة  0  0

  مقترح توزيعهاأرباح  0  0

  مدورةحأربا  69615674  74356813

 مجموع حقوق الملكية  202292439  207033578

 المطلوبات غير المتداولة    

 قروض خاضعة للفائدة  15804653  15804653

 مخصص تعويض نهاية الخدمة  8597691  8597691

  غير المتداولةتالمطلوبامجموع   24402344  24402344

 المطلوبات المتداولة    

 دائنةذمم   26278432  26278432

 قروض خاضعة للفائدة  11926560  11926560

 مخصص ضريبة الدخل  3542591  3542591

 أخرىمطلوبات متداولة   17636661  17636661

 مجموع المطلوبات المتداولة  59384244  59384244

 مجموع المطلوبات المتداولة وغير المتداولة  83786588  83786588

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  286079027  290820166

  
  
  
  



  

  
 

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 2005/12/31 قائمة الدخل الموحدة المقارنة كما في 

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2005  2005    
   بدون رسملة رسملة

 اإليرادات  152195511  152195511

 تكاليف خدمات االتصاالت  10508093-  10508093-

 المصاريف التشغيلية  0  0

 رسوم رخصة  11589519-  11589519-

 تكاليف أخرى  6018504-  6018504-
124079395  124079395    

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  0  0

 مصاريف إدارية  69500115-  69500115-

  شهرةإطفاء  0  0

  استثماراتأرباحخسائر   14862563  14862563

  شركة حليفةأعمال خسائر أرباححصة الشركة من   87428-  87428-

 مصاريف التمويل  2048320-  0

 إيرادات أخرى صافي  6997144  6997144

 ربح السنة قبل ضريبة الدخل  74303239  76351559

 مصروف ضريبة الدخل  4239407-  4239407-

  سنوات سابقة بعد التعديلأرباح  0  2692819

 الربح للسنة  70063832  74804971

 األسهمعدد   101248312  101248312

  والمخفضة للسهم من ربح سنةاألساسيةالحصة   0.692  0.739
 
 
 
  
 



  

 
 

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 12/31 /2006  فيالميزانية العمومية الموحدة المقارنة كما

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2006  2006    
 الموجودات بدون رسملة رسملة

 موجودات غير متداولة    

 مشاريع تحت التنفيذ+ عقارات وآالت ومعدات   160036108  166334762

 موجودات غير ملموسة  33212374  33212374

 وادمخزون الم  2812228  2812228

 استثمارات في شركات حليفه  56306296  56306296

 موجودات مالية متوفرة للبيع  7988989  7988989

 تكلفة الخطوط والرخصة واالمتياز صافي  0  0

 مجموع الموجودات غير المتداولة  260355995  266654649

 موجودات متداولة    

 بضاعة  5680820  5680820

 ذمم مدينة  50202042  50202042

 موجودات متداولة أخرى  25828708  25828708

 موجودات مالية للمتاجرة  20129927  20129927

 النقد والنقد المعادل  15069823  15069823

 مجموع الموجودات المتداولة  116911320  116911320

  المتداولة وغير المتداولةالموجودات إجمالي  377267315  383565969

  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

 حقوق الملكية والمطلوبات  2006  2006

  الشركةأسهمحقوق ملكية حملة  بدون رسملة رسملة

  المال المدفوعرأس  131625000  131625000

 إجبارياحتياطي   22346682  22346682

 احتياطي اختياري  6756219  6756219

 احتياطي خاص  7949555  7949555

 أجنبيةت ترجمة عمالت فروقا  10828-  10828-

 التغير المتراكم في القيمة العادلة  0  0

  مقترح توزيعهاأرباح  26325000  26325000

  مدورةأرباح  43211080  49509734

 مجموع حقوق الملكية  238202708  244501362

 المطلوبات غير المتداولة    

 قروض خاضعة للفائدة  38948051  38948051

 مخصص تعويض نهاية الخدمة  10801405  10801405

  غير المتداولةتالمطلوبامجموع   49749456  49749456

 المطلوبات المتداولة    

 دائنةذمم   25090798  25090798

 قروض خاضعة للفائدة  31630972  31630972

 مخصص ضريبة الدخل  350372  350372

 رىأخمطلوبات متداولة   32243009  32243009

 مجموع المطلوبات المتداولة  89315151  89315151

 مجموع المطلوبات المتداولة وغير المتداولة  139064607  139064607

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  377267315  383565969

  
  
  
  



  

  
 

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 12/31 /2006 ما فيقائمة الدخل الموحدة المقارنة ك

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2006  2006    
   بدون رسملة رسملة

 اإليرادات  183709568  183709568

 تكاليف خدمات االتصاالت  14456173-  14456173-

 المصاريف التشغيلية  0  0

 رسوم رخصة  13742534-  13742534-

 اليف أخرىتك  11413333-  11413333-
144097528  144097528    

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  0  0

 مصاريف إدارية  84744030-  84744030-

  شهرةإطفاء  0  0

  استثماراتأرباحخسائر   10411972-  10411972-

  شركة حليفةأعمال خسائر أرباححصة الشركة من   0  0

 مصاريف التمويل  3250129-  1019816-

 إيرادات أخرى صافي  12199524  12199524

 ربح السنة قبل ضريبة الدخل  57890921  60121234

 مصروف ضريبة الدخل  1729359-  1729360-

  سنوات سابقة بعد التعديلأرباح  0  4068341

 الربح للسنة  56161562  62460215

 األسهمعدد   131525906  131525906

  والمخفضة للسهم من ربح سنةألساسيةاالحصة   0.427  0.475
 
 
 
 
  



  

 
 

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 12/31 /2007 الميزانية العمومية الموحدة المقارنة كما في

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2007  2007    
 الموجودات بدون رسملة رسملة

 موجودات غير متداولة    

 مشاريع تحت التنفيذ+ عقارات وآالت ومعدات   174303395  184665542

 موجودات غير ملموسة  32126113  32126113

 مخزون المواد  5588429  5588429

 استثمارات في شركات حليفه  50306296  50306296

 موجودات مالية متوفرة للبيع  10133157  10133157

 صة واالمتياز صافيتكلفة الخطوط والرخ  0  0

 مجموع الموجودات غير المتداولة  272457390  282819537

 موجودات متداولة    

 بضاعة  7133754  7133754

 ذمم مدينة  72283178  72283178

 موجودات متداولة أخرى  23512804  23512804

 موجودات مالية للمتاجرة  14640313  14640313

 لنقد والنقد المعادلا  31566110  31566110

 مجموع الموجودات المتداولة  149136159  149136159

  المتداولة وغير المتداولةالموجودات إجمالي  421593549  431955696

  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

 حقوق الملكية والمطلوبات  2007  2007

  الشركةأسهمحقوق ملكية حملة  بدون رسملة رسملة

 ال المدفوع المرأس  131625000  131625000

 إجبارياحتياطي   28899260  28899260

 احتياطي اختياري  6756219  6756219

 احتياطي خاص  7949555  7949555

 أجنبيةفروقات ترجمة عمالت   26009-  26009-

 التغير المتراكم في القيمة العادلة  61516-  61516-

  مقترح توزيعهاأرباح  26325000  26325000

  مدورةأرباح  75859280  86221427

 مجموع حقوق الملكية  277326789  287688936

 المطلوبات غير المتداولة   

 قروض خاضعة للفائدة  19784954  19784954

 مخصص تعويض نهاية الخدمة  13496922  13496922

  غير المتداولةتالمطلوبامجموع   33281876  33281876

 المطلوبات المتداولة    

 دائنةذمم   41702584  41702584

 قروض خاضعة للفائدة  28483181  28483181

 مخصص ضريبة الدخل  0  0

 أخرىمطلوبات متداولة   40799119  40799119

 مجموع المطلوبات المتداولة  110984884  110984884

 مجموع المطلوبات المتداولة وغير المتداولة  144266760  144266760

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  421593549  431955696

  
  
  
  



  

  
 

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 12/31 /2007 قائمة الدخل الموحدة المقارنة كما في

 األردني بالدينار أدناهالمبالغ الواردة 
2007  2007    
   بدون رسملة رسملة

 راداتاإلي  226202357  226202357

 تكاليف خدمات االتصاالت  16605057-  16605057-

 المصاريف التشغيلية  0  0

 رسوم رخصة  16805332-  16805332-

 تكاليف أخرى  14668354-  14668354-
178123614  178123614    

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  0  0

 مصاريف إدارية  98517140-  98517140-

 هرة شإطفاء  0  0

  استثماراتأرباحخسائر   11391808-  11391808-

  شركة حليفةأعمال خسائر أرباححصة الشركة من   0  0

 مصاريف التمويل  5215392-  200313-

 إيرادات أخرى صافي  2708933  2708933

 ربح السنة قبل ضريبة الدخل  65708207  70723286

  مصروف ضريبة الدخل  182429-  182429-
  سنوات سابقة بعد التعديلأرباح  0  5347068

 الربح للسنة  65525778  75887925

 األسهمعدد   131577867  131577867

  والمخفضة للسهم من ربح سنةاألساسيةالحصة   0.498  0.577
 
 



  

  
  
  

  ثر رسملة تكلفة االقتراض على القوائم المالية أ)3 (ملحق
 2003تراض على القوائم المالية للشركة عن عام  رسملة تكلفة االقأثرجدول يوضح 

 البيان بدون رسملة رسملة )النقص(الزيادة النسبة المئوية

 صافي الربح  11499127  13294992  1795865  15.617

 األصول إجمالي  224124562  225920427  1795865  0.801

 حقوق الملكية  114953167  116749032  1795865  1.562

  المطلوبات إجمالي  76380483  76380483  0  0.000

 اإليرادات  101699571  101699571  0  0.000

 األسهمعدد   67641924  67641924  0  0.000

 مصاريف التمويل  1839284  43419  1795865-  97.639-

 .ض. صافي الربح ق  12599127  14394992  1795865  14.254

 ةنسب الربحي        

 اإليرادات/صافي الربح  11.307  13.073  1.766  15.617

 األصول إجمالي/صافي الربح  5.131  5.885  0.754  14.698

 حقوق الملكية/صافي الربح  10.003  11.388  1.384  13.839

 ربحية السهم  0.170  0.197  0.027  15.617

 المديونيةنسب         

 األصول إجمالي/المديونية  34.079  33.809  0.271-  0.795-

 حقوق الملكية/المديونية  66.445  65.423  1.022-  1.538-

 المدينةمعدل تغطية الفوائد  7.850 332.537  324.687  4136.127

  تبلغ الفوائد المرسملة هذا العام 1795865   
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  
 

 2004ية للشركة عن عام  رسملة تكلفة االقتراض على القوائم المالأثرجدول يوضح 

 البيان بدون رسملة رسملة )النقص(الزيادة النسبة المئوية 

 صافي الربح  38083383  41192959  3109576  8.165

 األصول إجمالي  239470962  242580538  3109576  1.299

 حقوق الملكية  145702195  148811771  3109576  2.134

  المطلوبات إجمالي  60676509  60676509  0  0.000

 اإليرادات  121376364  121376364  0  0.000

 األسهمعدد   101285593  101285593  0  0.000

 مصاريف التمويل  1684321  146127  1538194-  91.324-

  .ض. صافي الربح ق  38083383  39621577  1538194  4.039
 نسب الربحية        

 اإليرادات/صافي الربح  31.376  33.938  2.562  8.165

 األصولإجم /صافي الربح  15.903  16.981  1.078  6.779

 حقوق الملكية/صافي الربح  26.138  27.681  1.543  5.905

 ربحية السهم  0.376  0.407  0.031  8.165

 المديونيةنسب         

 األصول إجمالي/المديونية  25.338  25.013  0.325-  1.282-

 حقوق الملكية/المديونية  41.644  40.774  0.870-  2.090-

 المدينةمعدل تغطية الفوائد  23.611 272.145  248.534  1052.642

  تبلغ الفوائد المرسملة هذا العام  1538194   
 
 
  
  
  
  



  

  
  
 

 2005 رسملة تكلفة االقتراض على القوائم المالية للشركة عن عام أثرجدول يوضح 

 البيان بدون رسملة رسملة )النقص(الزيادة لنسبة المئوية ا

 صافي الربح  70063832  74804971  4741139  6.767

 األصول إجمالي  286079027  290820166  4741139  1.657

 حقوق الملكية  202292439  207033578  4741139  2.344

  المطلوبات إجمالي  59384244  59384244  0  0.000

 اإليرادات  152195511  152195511  0  0.000

 األسهمعدد   101248312  101248312  0  0.000

 مصاريف التمويل  2048320  0  2048320-  100.000-

 .ض. صافي الربح ق  74303239  76351559  2048320  2.757

 نسب الربحية        

 راداتاإلي/صافي الربح  46.035  49.151  3.115  6.767

 األصول إجم/صافي الربح  24.491  25.722  1.231  5.026

 حقوق الملكية/صافي الربح  34.635  36.132  1.497  4.322

 ربحية السهم  0.692  0.739  0.047  6.767

 المديونيةنسب         

 األصول إجمالي/المديونية  20.758  20.420  0.338-  1.630-

 حقوق الملكية/المديونية  29.356  28.683  0.672-  2.290-

 المدينةمعدل تغطية الفوائد  37.275 0.000  0.000  0.000

 تبلغ الفوائد المرسملة هذا العام   2048320      

 
  
 
 
 
  
  



  

  
 
 

 2006 رسملة تكلفة االقتراض على القوائم المالية للشركة عن عام أثرجدول يوضح 

 البيان بدون رسملة رسملة )النقص(الزيادة النسبة المئوية 

 صافي الربح  56161562  62460215  6298653  11.215

 األصول إجمالي  377267315  383565969  6298654  1.670

 حقوق الملكية  238202708  244501362  6298654  2.644

  المطلوبات إجمالي  89315151  89315151  0  0.000

 اإليرادات  183709568  183709568  0  0.000

 األسهمعدد   131525906  131525906  0  0.000

 مصاريف التمويل  3250129  1019816  2230313-  68.622-

 .ض. صافي الربح ق  57890921  60121234  2230313  3.853

 نسب الربحية        

 اإليرادات/صافي الربح  30.571  33.999  3.429  11.215

 األصول إجم/صافي الربح  14.886  16.284  1.398  9.389

 حقوق الملكية/صافي الربح  23.577  25.546  1.969  8.350

 ربحية السهم  0.427  0.475  0.048  11.215

 المديونيةنسب         

 األصول إجمالي/المديونية  23.674  23.285  0.389-  1.642-

 حقوق الملكية/المديونية  37.495  36.530  0.966-  2.576-

 المدينةمعدل تغطية الفوائد  18.812 59.953  41.141  218.698

 تبلغ الفوائد المرسملة هذا العام  2230313   

 
 
 
  
  
  



  

  
  
 

 2007 رسملة تكلفة االقتراض على القوائم المالية للشركة عن عام أثرجدول يوضح 

 البيان بدون رسملة رسملة )النقص(الزيادة النسبة المئوية 

 صافي الربح  65525778  75887925  10362147  15.814

 األصول إجمالي  421593549  431955696  10362147  2.458

 حقوق الملكية  277326789  287688936  10362147  3.736

  المطلوبات إجمالي  110984884  110984884  0  0.000

 اإليرادات  226202357  226202357  0  0.000

 األسهمعدد   131577867  131577867  0  0.000

 مصاريف التمويل  5215392  200313  5015079-  96.159-

 .ض. صافي الربح ق  65708207  70723286  5015079  7.632

 نسب الربحية        

 اإليرادات/صافي الربح  28.968  33.549  4.581  15.814

 األصولإجم / الربحصافي  15.542  17.568  2.026  13.036

 حقوق الملكية/صافي الربح  23.628  26.378  2.751  11.642

 ربحية السهم  0.498  0.577  0.079  15.814

 ديونيةنسب الم        

 األصول/نسبة المديونية  26.325  25.694  0.632-  2.399-

 حقوق الملكية/نسبة المديونية  40.020  38.578  1.441-  3.602-

 المدينةمعدل تغطية الفوائد  13.599 354.064  340.465  2503.621

 تبلغ الفوائد المرسملة هذا العام   5015079   

 
  
  
  
  
  



  

  النتائج اإلحصائية للبحث) 4(حق مل
  

  يظهر نتائج اختبار شابيرو ويلك للتوزيع الطبيعي) 1(دول رقم ج
Tests of Normality Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. 

 0.317 5 0.882  رسملة)صافي الربح

 0.442 5 0.906  بدون)صافي الربح

 0.307 5 0.879  رسملة)االيرادات/صافي الربح(

 0.524 5 0.919   بدون)االيرادات/صافي الربح(

 0.495 5 0.914  رسملة)األصول/صافي الربح(

 0.483 5 0.913  بدون)األصول/صافي الربح(

 0.441 5 0.906  رسملة)لملكيةحقوق ا/صافي الربح(

 0.542 5 0.922  بدون)حقوق الملكية/صافي الربح(

 0.993 5 0.994  رسملة)ربحية السهم(

 0.954 5 0.984  بدون)ربحية السهم(

 0.407 5 0.899  رسملة)األصول إجمالي/المديونية (

 0.487 5 0.913  بدون)األصول إجمالي/المديونية(

 0.170 5 0.842  رسملة)ملكيةحقوق ال/المديونية(

 0.185 5 0.847  بدون)حقوق الملكية/المديونية(

  
  

  )صافي الربح(يوضح معنوية الفرق في ) 2(جدول رقم 
  Paired Samples Test 

  95% Confidence 
  

 N روالمح
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  قيمةأعلى ةاقل قيم النسبي

 "t"قيمة 
مستوى 
 الداللة

P
ai
r 
1 

صافي الربح رسملة 
  صافي الربح بدون-

4 5261476 3316793 1483315 1143133 9379819 3.547 0.024 

  ).2.776(تساوي ) 4(ودرجة الحرية )  0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) T(قيمة 
  
  
  
  
 
  



  

  )إجمالي األصول(يوضح معنوية الفرق في ) 3(جدول رقم 
  Paired Samples Test 

  95% Confidence 
  

 N المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  قيمةأعلى اقل قيمة المعياري

 "t"قيمة 
مستوى 
  الداللة

Pair 
2 

 األصول إجمالي
 إجمالي -رسملة 
  بدوناألصول

4 5261476 3316793 1143134 9379819 3.547 0.024 

 ).2.776(تساوي ) 4(ودرجة الحرية )  0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) T(قيمة 
  
  
  
  

  )حقوق الملكية(يوضح معنوية الفرق في ) 4(جدول رقم 
  Paired Samples Test 

  95% Confidence 
  

 N المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  قيمةأعلى اقل قيمة المعياري

 "t"قيمة 
مستوى 
 الداللة

Pair 
3 

حقوق الملكية رسملة 
وق الملكية  حق-

 بدون
4 5261476 3316793 1143134 9379819 3.547 0.024 

 ).2.776(تساوي ) 4(ودرجة الحرية )  0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) T(قيمة 

  
  
  
  

  )اإليرادات/صافي الربح(: يوضح معنوية الفرق في نسب الربحية) 5(جدول رقم 
  Paired Samples Test 

  95% 
Confidence 

  
 N  المحور

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 اقل قيمة النسبي

 أعلى
 قيمة

 "t"قيمة 
مستوى 
 الداللة

Pair 
4 

 اإليرادات/ صافي الربح
/  صافي الربح-رسملة 

  بدوناإليرادات
4 3.091 1.045 0.467 1.793 4.388 6.612 0.003 

  ).2.776(تساوي ) 4(ودرجة الحرية )  0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) T(قيمة 
  
  
  
  



  

  )إجمالي األصول/صافي الربح(يوضح معنوية الفرق في نسب الربحية بين ) 6(جدول رقم 
  Paired Samples Test 

  95% 
Confidence 

  
 N المحور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 اقل قيمة النسبي

 أعلى
 قيمة

 "t"قيمة 
مستوى 
 الداللة

Pair 
5 

 األصول/ صافي الربح 
/  صافي الربح -رسملة 

  بدوناألصول
4 1.297 0.471 0.211 0.712 1.883 6.154 0.004 

 ).2.776(تساوي ) 4(ودرجة الحرية )  0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) T(قيمة 

  
  
  
  

  
  )حقوق الملكية/صافي الربح(يوضح معنوية الفرق في نسب الربحية بين ) 7(جدول رقم 

  Paired Samples Test 

  95% 
Confidence 

  
 N المحور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 اقل قيمة النسبي

 أعلى
 قيمة

 "t"قيمة 
مستوى 
 الداللة

Pair 
6 

حقوق /افي الربح ص
صافي  -الملكية رسملة 

حقوق الملكية /الربح 
 بدون

4 1.829 0.561 0.251 1.133 2.525 7.295 0.002 

  ).2.776(تساوي ) 4(ودرجة الحرية )  0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) T(قيمة 
  
  
  
  

  )ربحية السهم(ضح معنوية الفرق في نسب الربحية يو) 8(جدول رقم 
  Paired Samples Test 

  95% 
Confidence 

  
 N المحور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 اقل قيمة النسبي

 أعلى
 قيمة

 "t"قيمة 
مستوى 
 الداللة

Pair 
7 

 -ربحية السهم رسملة 
 ربحية السهم بدون

4 0.350 0.228 0.102 0.067 0.634 3.434 0.026 

  ).2.776(تساوي ) 4(ودرجة الحرية )  0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) T(قيمة 
  



  

  )حقوق الملكية/المديونية( بين نسب المديونيةوضح معنوية الفرق في ي) 9(جدول رقم 
  Paired Samples Test 

  95% 
Confidence 

  
 N المحور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 اقل قيمة النسبي

 أعلى
 قيمة

 "t"قيمة 
مستوى 
 الداللة

Pair 
8 

 إجمالي/ المديونية 
 - رسملة األصول

 إجمالي/ المديونية 
  بدونولاألص

4 -0.391 0.141 0.063 -0.566 -0.216 -
6.199 0.003 

 ).2.776(تساوي ) 4(ودرجة الحرية )  0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) T(قيمة 
  
  
  
  

  )إجمالي األصول/المديونية( بين وضح معنوية الفرق في نسب المديونيةي) 10(جدول رقم 
  Paired Samples Test 

  95% 
Confidence 

  
 N المحور

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 اقل قيمة النسبي

 أعلى
 قيمة

 "t"قيمة 
مستوى 
 الداللة

Pair 
9 

حقوق الملكية / المديونية
/  المديونية-رسملة 

 حقوق الملكية بدون
4 -0.994 0.283 0.127 -1.346 -0.643 -

7.852 0.001 

  ).2.776(تساوي ) 4(ودرجة الحرية )  0.05(داللة الجدولية عند مستوى ال) T(قيمة 
  
  
  
  

  يوضح نسبة التمويل بالدين للمشاريع في الشركة) 11(جدول رقم 
 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

 48268135 70579023 27731213 39803327 42675074 القروض الخاضعة للفائدة
 277326789 238202708 202292439 145702195 114953167 حقوق الملكية
 325594924 308781731 230023652 185505522 157628241 اإلجمالي

 14.8% 22.9% 12.1% 21.5% 27.1% %نسبة التمويل بالدين 

  
  
  



  

  يظهر نتائج اختبار ويكسون) 12(جدول رقم 
NPar Tests: Wilcoxon Signed Ranks Test 

 "z"قيمة  المحور
مستوى 
 الداللة

 0.043 2.023-   صافي الربح رسملة-ون صافي الربح بد
 0.043 2.023-  رسملةاألصول إجمالي - بدون األصول إجمالي

 0.043 2.023-  حقوق الملكية رسملة-حقوق الملكية بدون 
 0.043 2.023-  رسملةاإليرادات/  صافي الربح- بدون اإليرادات/ صافي الربح

 0.043 2.023-  رسملةألصولا/  صافي الربح -  بدون األصول/ صافي الربح 
 0.043 2.023- حقوق الملكية رسملة/ الربح صافي -حقوق الملكية بدون /صافي الربح 

 0.043 2.023-  ربحية السهم رسملة-ربحية السهم بدون 
 0.043 2.023-  رسملةاألصول إجمالي/  المديونية - بدون األصول إجمالي/ المديونية 
 0.043 2.023- حقوق الملكية رسملة/  المديونية- بدون حقوق الملكية/ المديونية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   البيانيةاألشكال) 5(الملحق 
 )صافي الربح( الرسملة على أثريوضح ) 1(شكل رقم 

 
 

0
10000000
20000000
30000000
40000000

50000000
60000000
70000000
80000000

20072006200520042003

صافي ال ربح ب دون   صافي الربح رس  ملة
 

 
 
 
  
 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

صافي الربح رسملة  75887925 62460215 74804971 41192959 13294992 

صافي الربح بدون 65525778 56161562 70063832 38083383 11499127 

20072006200520042003

  
  
  
 



  

  
  )إجمالي األصول( الرسملة على أثريوضح ) 2(شكل رقم 

0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
450000000
500000000

20072006200520042003

اجم الي االص ول ب دون    اجمالي االص ول رس  ملة 
  

  
 
 
 
 
  

0

500000000

1000000000

إجم  الي األص  ول رس  ملة   431955696 383565969 290820166 242580538 225920427 

إجم  الي األص  ول ب  دون   421593549 377267315 286079027 239470962 224124562 

20072006200520042003

 
 
 
 
 
 
 



  

 
  )حقوق الملكية(ى  الرسملة علأثريوضح ) 3(شكل رقم 

  

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

20072006200520042003

حق  وق الملكی  ة ب  دون  حق  وق الملكی  ة رس  ملة 
 

 
 
 
  
 

0

200000000

400000000

600000000

حقوق الملكیة رسملة 287688936 244501362 207033578 148811771 116749032 

حقوق الملكیة بدون 277326789 238202708 202292439 145702195 114953167 

20072006200520042003

 
 
 
 
 
 
 



  

 
  )اإليرادات/صافي الربح(لة على نسبة  الرسمأثريوضح ) 4(شكل رقم 

  

0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

20072006200520042003

ص  افي ال  ربح  / اإلی  رادات ب  دون  ص افي ال  ربح /   اإلی  رادت رس  ملة 
  

  
 
 
 
 
 

0.000

50.000

100.000

الربح/ اإلیرادات رس ملة  33.549 33.999 49.151 33.938 13.073 

الربح/ اإلیرادات بدون  28.968 30.571 46.035 31.376 11.307 

20072006200520042003

 
 
 
 
 
 
 



  

 
  )إجمالي األصول/صافي الربح(لى نسبة  الرسملة عأثريوضح ) 5(رقم شكل 

  
  

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

20072006200520042003

ص افي ال  ربح /   إجم  الي األص  ول ب  دون      ص افي ال  ربح /   إجم  الي األص  ول رس  ملة  
   

  
 
 
 
 
 

0.000

20.000

40.000

60.000

الربح/ األصول رس ملة  17.568 16.284 25.722 16.981 5.885 

الربح/ األصول بدون  15.542 14.886 24.491 15.903 5.131 

20072006200520042003

 
 
 
 
 
 
 



  

 
  )لكيةحقوق الم/صافي الربح( الرسملة على نسبة أثريوضح ) 6(شكل رقم 

  

0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

20072006200520042003

ص  افي ال  ربح  /   حق  وق الملكی  ة ب  دون  ص افي ال  ربح /   حق  وق الملكی  ة رس  ملة 
  

  
  
 
 
  
  

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

الربح/ حقوق الملكیة رس  ملة 26.378 25.546 36.132 27.681 11.388 

الربح/ حقوق الملكیة ب دون  23.628 23.577 34.635 26.138 10.003 

20072006200520042003

 
 
 
 
 
 



  

 
  )ربحية السهم(على  الرسملة أثريوضح ) 7(شكل رقم 
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0.200

0.400

0.600

0.800

20072006200520042003

ربحی ة الس ھم ب  دون   ربحی ة الس ھم رس  ملة  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

ربحی ة الس ھم رس  ملة   0.577 0.475 0.739 0.407 0.197 

ربحی ة الس  ھم  ب  دون   0.498 0.427 0.692 0.376 0.170 

20072006200520042003

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  )إجمالي األصول/المديونية( الرسملة على نسبة أثريوضح ) 8(شكل رقم 

  

0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000

20072006200520042003

المدیونی  ة/   إجم  الي األص  ول ب  دون   المدیونی  ة/   إجم  الي األص  ول رس  ملة  
 

 
  
  
  
 

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

المدیونی  ة/   األص  ول رس  ملة  25.694 23.285 20.420 25.013 33.809 

المدیونی  ة/   األص  ول ب  دون  26.325 23.674 20.758 25.338 34.079 

20072006200520042003

 
  
  
  
  



  

  
  )حقوق الملكية/المديونية(يوضح أثر الرسملة على نسبة ) 9(شكل رقم 

  

0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

20072006200520042003

المدیونی  ة/   حق  وق الملكی  ة ب  دون  المدیونی  ة/   حق  وق الملكی  ة رس  ملة 
 

 
 
 
 
  
  
  

0.000

50.000

100.000

150.000

المدیونی  ة/   حق  وق الملكی  ة رس  ملة  38.578 36.530 28.683 40.774 65.423 

المدیونی  ة/   حق  وق الملكی  ة ب  دون  40.020 37.495 29.356 41.644 66.445 

20072006200520042003

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  يوضح أثر عدد مرات تغطية الفوائد المدينة) 10(كل رقم ش

  

0.000

100.000

200.000

300.000

400.000

20072006200520042003

مع  دل تغطی  ة الفوائ  د المدین  ة ب  دون    مع  دل تغطی  ة الفوائ  د المدین  ة رس  ملة   
  

  
  
  
 
 
  
  

0.000

100.000

200.000

300.000

400.000

معدل تغطیة الفوائد المدین ة رس  ملة  354.06459.9530.000272.145332.537

معدل تغطیة الفوائد المدین ة ب دون   13.59918.81237.27523.6117.850

20072006200520042003

  
  
  
  

  
 



  

  
  يوضح الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية) 11(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يوضح القيود على المعلومات المحاسبية) 12(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قابلیة 
  المقارنة

  االكتمال

  الحذر

  الحیاد
  الجوھر

  فوق
  الشكل

  التمثیل
  الصادق

  الموثوقیة

  المادیة

  مالءمةال
  القابلیة 

  للفھم

  الخصائص النوعیةالخصائص النوعیة
   للبیانات المالیة للبیانات المالیة

القیود على القیود على 
  المعلوماتالمعلومات
   المالئمة المالئمة

  و الموثوقةو الموثوقة

  التمثیل
  الصادق

  الموازنة 
  بین

 الخصائص 
  النوعیة

  الموازنة 
  بین

  التكلفة
  والمنفعة

  التوقیت 
  المناسب



  

  :ملخص الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية) 6(المالحق 
  : القابلية للفهم-1
  .لبيانات للفهم من قبل المستخدمينيقصد بذلك قابلية ا  *
  .يفترض توفر مستوى معقول من المعرفة لدى المستخدمين *
  .الهامة حتى لو كانت معقدة نسبياًيجب عدم استبعاد المعلومات عن المسائل  *
  
   : المالءمة-2
  . متخذي القراراتك المفيدة لحاجاتالمعلومات المالئمة هي تل *
تتحقق خاصية المالءمة في المعلومات عندما تساعد على اتخاذ القرارات من خالل تقييم  *

  .أكيد أو تصحيح تقييماتهم الماضيةوالحاضرة والمستقبلية أو ت األحداث الماضية
، مثل من خالل التوسع في مستوى اإلفصاحيمكن تعزيز القدرة التنبؤية للبيانات المالية  *
  .وغير العادية في قائمة الدخل ديةلتفريق بين البنود العاا
  
  : المادية-3
تعد المعلومات ذات قيمة مادية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على قرارات  *

  .المستخدمين 
  .دتعتمد المادية على حجم البن *
  
  : الموثوقية-4
   .خلو البيانات من األخطاء الهامة والتحيز *
   .نية االعتماد عليها من قبل المستخدمينإمكا *
  
   : التمثيل الصادق-5

أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية واألحداث األخرى التي من المفروض أنها تمثلها * 
  .تماداً على مقاييس وأسس االعترافبشكل معقول اع أو أن تعبر عنها

  
  :الجوهر فوق الشكل -6
  جوهر العمليات واألحداث وحقيقتها االقتصادية وليس على شكلهااالعتماد في المحاسبة على *

  .القانوني فقط



  

 بيع أصل مع االحتفاظ بالمنافع االقتصادية المستقبلية رغم وجود وثائق نقل ملكية ، فإن مثالً *
   عملية بيع ، ال يمثل بصدق الحدث االقتصاديبأنهاالعملية  االعتراف بهذه

   
   : الحياد-7

  .انات من التحيزخلو البي* 
  
  :الحذر  -8
  على معد البيانات بذل الجهد الكافي لمواجهة حاالت عدم التأكد *
  . قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل -: مثل  *

  . تقدير العمر االقتصادي لألصول -          
  .الحذر من تضخيم األصول أو الدخل  *
  الحذر من تقليل االلتزامات والمصروفات   *
  
   االكتمال-9

  .لفةيجب أن تكون المعلومات كاملة ضمن حدود المادية والتك* 
  .ة يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللةحذف المعلوم* 
  

  : قابلية المقارنة-10
  .لنفس المشروع: إمكانية المقارنة عبر الزمن * 
  . إمكانية المقارنة بين المشروعات* 
  .الثبات في أسس القياس والعرض* 
  . التغير أثر عن السياسات المحاسبية المستخدمة وتغيراتها وحاإلفصا* 
  .قةلقوائم المقارنة للسنوات السابعرض ا* 



  

 ملخص معايير المحاسبة الدولية) 7(المالحق 

 Presentation of Financial Statements عرض القوائم المالية  1

 Inventories المخزون  2

 Cash Flow Statements قائمة التدفقات النقدية   7

8  
السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات  

 واألخطاء المحاسبية
Accounting Policies, Changes in 
accounting estimates and errors 

 Events After the Balance Sheet Date األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية  10

 Construction Contracts عقود اإلنشاء  11

 Income Taxes ضرائب الدخل  12
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20 
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30 
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 Interests In Joint Ventures الحصص في المشاريع المشتركة  31
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37 
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 Financial Instruments: Recognition and االعتراف والقياس: األدوات المالية   39
Measurement 

 Investment Property االستثمارات العقارية  40

 Agriculture الزراعة  41

 


