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 الخلصة

ان لظاهرة االنكماش والتضخم اثار اقتصادية على الوحدات االقتصادية بشكل عام النها تعد من المشكالت التي 

الصناعية المتقدمة، ومن المعروف ان النقود هي االداة المستخدمة في  تواجهها اغلب دول العالم بما فيها الدول

المحاسبة لقياس العمليات المالية، فعندما تحدث ظاهرة االنكماش تكون القيم المسجلة في تاريخ حدوثها مختلفة 

ذلك تمثلت مشكلة عن قيمتها في تاريخ اعداد القوائم المالية بسبب التغيرات في القوة الشرائية للوحدة النقد، وب

فقط في اعداد القوائم المالية وهذا البحث في ان هناك وحدات اقتصادية الزالت ملتزمة بمبدأ الكلفة التأريخية 

مع الواقع االقتصادي، ويهدف البحث الى التعرف طابقها ت يؤدي بدوره الى فقدان مصداقية القوائم المالية لعدم

ائم المالية، وكذلك يهدف البحث الى تعديل بعض بنود كشف الدخل على ظاهرة االنكماش واثارها على القو

للشركة عينة البحث ) التي تمثلت بشركة الحياة النتاج المشروبات الغازية والمعدنية / المحدودة (، وذلك 

خسائر القوة الشرائية للبنود النقدية لمعدلة وكذلك اعداد كشف مكاسب وباستخدام نموذج الكلفة التأريخية ا

بعد  للشركة، وبناء على ذلك فقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات العملية والنظرية التي اهمها مايلي:

ان هنالك  تم التوصل الى 5102،5102خسائر القوة الشرائية لوحدة النقد في السنتين احتساب كشف مكاسب و

نكماش في هاتين السنتين وقد كان احتفاظ قوة الشرائية لوحدة النقد بسبب مرور الشركة بظروف االخسائر لل

  الشركة بالموجودات النقدية خالل السنة اقل من التزاماتها النقدية.
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ABSTRACT 

The phenomenon of deflation and inflation has economic effects in general on 

economic unity, since it is one of the problems that faced most countries, including 

advanced industrial countries. Traditionally, money is the tool that used in accounting 

to measure financial operations. When the phenomenon of deflation occurs the values 

recorded at the date of their occurrence are different from their value at the date of 

preparation of the financial statements due to changes in purchasing power of 

monetary unit. Therefore, the problem of this study is that there are economic units 

still committed to the principle of historical cost only in the preparation of financial 

statements. This in turn leads to the loss of credibility of the financial statements 

because they do not conform to the economic reality. Besides, this study aims to 

identify the phenomenon of deflation and its effects on the financial statements as 

well as aims to amend some items of the company's sample study income statement 

(which was represented by Al-Hayat limited company for the production of soft 

drinks and mineral) using the modified historical cost model as well as prepare a 

profit and loss statement for the purchasing power of the company's cash items. Based 

on the above, the study has reached a set of practical and theoretical outcomes, the 

most important was after the calculation of the purchasing power gains and losses of 

the monetary unit in 2015 and 2016 the purchasing power losses of the monetary unit 

were reached due to the company's transition to deflationary conditions in these two 

years. The company's retention of cash assets during the year was less than its cash 

commitments. 
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 المقدمة:

خم من المشاكل التي تشغل اهتمام االقتصاديين نكماش جنبا الى جنب مع ظاهرة التضتعتبر ظاهرة اال

والمحاسبين، وبالرغم من قلة الدراسات حول موضوع االنكماش، اال اننا نرى ان هذه الظاهرة تعتبر من اهم 

 من تغيرات في االسعار.االسباب المؤدية الى تغير قيمة العملة ووحدة النقد وما يصاحبه 

اهرة اثار اقتصادية على الوحدات االقتصادية بشكل عام حيث تتجه اسعار الموجودات تعتبر لهذه الظوبذلك 

االرتفاع المستمر ولكن واسعار االستهالك نحو االنخفاض وهو عكس التضخم الذي نرى فيه االسعار متجه نحو 

التضخم عن النسب المسموح بها هي ظاهرة سلبية على اداء  يعتبر خروج كل من الظاهرتين ان االنكماش او

 الوحدات االقتصادية.

تتمثل مشكلة البحث بان هناك وحدات اقتصادية الزالت تفضل مبدأ الكلفة التأريخية وملتزمة بأفتراض ثبات 

عن التمثيل الصادق للواقع  وحدة النقد في اعداد القوائم المالية وهذا يؤدي الى فقدان مصداقية القوائم المالية لبعدها

االقتصادي. وتمثلت االهداف الرئيسية للبحث في تعديل بعض بنود كشف الدخل لشركة الحياة النتاج المشروبات 

الغازية والمياه المعدنية / المحدودة وفي تحديد قائمة مكاسب وخسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية للشركة 

 (.5102-5102للفترة المتمثلة بالسنوات )

ولغرض تحقيق اهداف البحث يتم تقسيم البحث الى اربعة مباحث يتناول المبحث االول منهجية البحث 

واما المبحث الثاني فقد تناول الجانب النظري للبحث من حيث التطور التأريخي لمفهوم والدراسات السابقة 

للجانب التطبيقي والمبحث الرابع واالخير االنكماش واسبابه واساليب معالجته، اما المبحث الثالث فقد خصص 

التي توصلت اليها الباحثتان وكذلك اهم التوصيات وذلك على ضوء الجانبين النظري االستنتاجات فتناول اهم 

 والتطبيقي.

 

 ث الالالمبح

 سابقة ادراسات منهجية البحث

 

 موكلة البحثاال: 

التضخم والتي قد تكون لها اثار اقتصادية سلبية وماش بصورة مستمرة الى ظاهرة االنك يتعرض اقتصاد العالم

على الوحدات االقتصادية وعلى المجتمع ككل. ويتمثل االنكماش بالنقص في التداول النقدي الذي يترتب عليه 

طلب على السلع نسبة الى العرض وبالتالي يؤدي الى انخفاض في المستوى العام لالسعار الذي بدوره لانخفاض ل

 تغيرات في القوة الشرائية للنقود.يؤدي الى 

ومن المعروف ان النقود هي االداة المستخدمة في المحاسبة لقياس جميع العمليات المالية، لذلك عندما تحدث 

تكون القيم المسجلة في تأريخ حدوثها مختلفة عن قيمتها في تأريخ اعداد القوائم المالية بسبب ظاهرة االنكماش 

، هالقوة الشرائية لوحدة النقود. وبذلك تتمثل مشكلة البحث انه بالرغم من كل ما سبق ذكر التغيرات التي تحدث في

فان هناك وحدات اقتصادية الزالت تفضل مبدأ الكلفة التأريخية وملتزمة بأفتراض ثبات وحدة النقد في اعداد 

القوائم وذلك لعدم اتفاقها مع هذه القوائم المالية وهذا يؤدي الى تضليل مستخدمي المعلومات وفقدان مصداقية 

  الواقع االقتصادي.

 

 اهمية البحثثانيا: 

بهدف اهم االجراءات المتخذة من قبل الدولة يستمد البحث اهميته من اهمية االسباب التي تؤدي الى االنكماش و

ة العاملة تحريك عجلة االقتصاد مرة اخرى، ومن جانب اخر تتمثل اهمية البحث في تحفيز الوحدات االقتصادي
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عالجة االثار السلبية التي تنتج في اقليم كوردستان على استخدام نماذج واجراءات محاسبية في القوائم المالية لم

  ن ظاهرة االنكماش.ع

 هدف البحثثالثا: 

 هدف البحث الى تحقيق االتي:ي

المعالجة تلك  لمحاسبة فية ودور اعلى القوائم المالي ها السلبيةاترتَاثيتوضيح و االنكماش التعريف بظاهرة -0

 .االثار

باستخدام الكلفة  / المحدودةالمعدنيةالنتاج المشروبات الغازية ول لشركة الحياة بنود كشف الدختعديل بعض  -5

 .التاريخية المعدلة

المعدنية/ ازية ولشركة الحياة النتاج المشروبات الغ للعناصر النقديةخسائر القوة الشرائية مكاسب و تحديد -3

 .اربيل-ةالمحدود

 فرضية البحثرابعا: 

 تكمن فرضيات الرئيسية للبحث في االتي:

يؤدي الى  فقط في حالة تقلبات االسعار ان افتراض ثبات وحدة النقد واالعتماد على مبدأ الكلفة التاريخية -0

 بعيدة عن الواقع االقتصادي. الوصول الى نتائج

الكلفة التاًريخية  ذجفي ظل االنكماش باستخدام نمو )بالتركيز على كشف الدخل( اليةعديل القوائم المان ت -5

 يؤدي الى الوصول الى نتائج متفقة مع الواقع االقتصادي. المعدلة

 الحداد المكانية االزمانية للبحث:خامسا: 

اربيل  -تتمثل الحدود المكانية للبحث بأحدى شركات القطاع الخاص العاملة في اقليم كوردستانالحداد المكانية: 

المحدودة، والتي تعمل بامتياز من شركة بيبسي كوال  -المعدنيةية ووبات الغازشركة الحياة النتاج المشر وهي

 العالمية في امريكا.

باالعتماد على كشوفات  (5102، 5102، 5102 تتمثل الحدود الزمانية للبحث بالسنوات) الحداد الزمانية:

 الدخل والميزانيات العمومية للشركة عينة البحث.

 مصادر البيانات االمعلومات:سادسا: 

 اعتمدت الباحثتان في جمع البيانات في الجانبين على االتي:

حوث واالطاريح تم االعتماد على ماهو متوفر من المصادر العربية واالنكليزية من الكتب والب الجانب النظري:

 والرسائل الجامعية واالنترنيت.

وهيكلها التنظيمي  اربيل -المحدودةالمعدنية/بات الغازية والنتاج المشروة تم اختيار شركة الحيا الجانب العملي:

 عينة لتطبيق البحث.

 دراسات السابقة:

 -)اثر الجزيير في المسجوى العام للسعار على مصداقية بيانات القوائم المالية 0212دراسة حسين،:  -1

 سودان(-خرطوم -دراسة حالة شركة المن الزذائي المحدادة

تجاهل التغير في  قية معلومات القوائم المالية، اذالبحث اثر التغير في المستوى العام لالسعار على مصدا يتناول

عمال والمركز المالي، وان النقود كمعيار للقيمة المستوى العام لالسعار يؤدي الى عدم مصداقية قوائم نتائج اال

الخرى،  مدةبب التغير المستمر في قوتها الشرائية من معيارا غير ثابت عند اعداد القوائم المالية وذلك بس يعد

ويهدف البحث الى معرفة اثر االنخفاض في القوة الشرائية لوحدة النقود على مصداقية بيانات القوائم المالية في 

ى عللالسعار الشركة االمن الغذائي المحدودة، وتحليل اهم االثار المترتبة على تجاهل التغير في المستوى العام 

 القوائم المالية.

البحث تحتوي في جزء كبير منها على ارباح  منها ان االرباح الشركة عينةوتوصل الباحث الى استنتاجات 

رائب اضافية ناتجة عن ظهور نشاط الشركة وايضا تحملت الشركة ضصورية وهي التعكس االرباح الحقيقية ل
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ريبة االرباح الصورية وان سداد هذه الضرائب يصبح ضاالرباح باكبر من قيمتها الحقيقية وتساوي في جملتها 

بنود غير النقدية الظاهرة في القوائم لقيم التاريخية لالعلى راس المال المستثمر وفي هذا تاكل لراس المال، وان 

مستوى العام لالسعار، ومن الالمالية المعدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية غير حقيقية بسبب تجاهل التغيرات 

فاع المستوى العام لالسعار على بنود قائمة الدخل والتفكير الجاد من صيات الباحث ضرورة مراعات اثر ارتتو

سليم والمحافظة على راس المال بشكل  قبل الشركات في اتجاه تطبيق اسس محاسبة التضخم بغرض تحديد الربح

 المستثمر.  

كلية الججارة جامعة   لية على موكلة تزيير السعار()اثر تطبيق معا ير المحاسبة الدا 0222دراسة سامح -0

 مصر. -بني سو ف

يدرس البحث بان المشكلة عند تغيير في المستوى العام لالسعار ان عرض المعلومات المالية الخاصة بأثر التغير 

ضوع لذلك في األسعار في القوائم األساسية أو المالحق الخاصة بالمنشات  ال يوجد إجماع دولي حول هذا المو

ترى لجنة المعايير المحاسبية ضرورة إجراء المزيد من اإلجراءات والتجارب قبل إلزام المنشآت استخدام نظام 

يتم ذلك فإن إعطاء معلومات عن أثر التغير اذ واحد وشامل لمعالجة آثار تغير األسعار في القوائم المالية، إلى أنه 

سية التي يجري إعدادها على أساس التكلفة التاريخية يساعد في التوصل في األسعار كملحق للبيانات المالية األسا

 .إلى إجماع مقبول

إن االقتراحات المتعلقة بالعناصر الواجب تضمينها للمعلومات اإلضافية في المالحق هي عديدة وتتراوح بين 

من المرغوب فيه أن يتم و .تعديل بعض بيانات الدخل إلى معالجة جميع عناصر كل من قائمة الدخل والميزانية

 .اتفاق على المستوى الدولي لتحديد حد أدنى من المعلومات الخاصة ببيانات المنشآت

 

 ث الثانيالمبح

 جانب النظريال

 

 الجطور الجار خي لمفهوم النكماشاال: 

عتباره فترة من لم يكن علماء االقتصاد قديما يعرفون كلمة انكماش بالمعنى الحرفى وان كانت تعبر عنه مجازيا با

الكساد يعود بعدها الوضع الطبيعى لالسواق من حيث التوازن بين المعروض والمطلوب وفى بداية القرن التاسع 

عشر بدأ دخول مصطلح االنكماش يدخل فعليا ضمن المصطلحات التى يستخدمها علماء االقتصاد وهى الفترة 

األدبيات االقتصادية أصبحت كلمة االنكماش تعني إزالة التى تسبق الركود االقتصادي، وعندما دخل التضخم في 

ً قوياً، على التضخم بذالك ارتبط المفهومان اال الرغم ان االنكماش حٌل للتضخم في نكماش والتضخم ارتباطا

ظهر . ففي ظل االقتصاد الرأسمالي اي )اقتصاد السوق(  ي( Campbell" 1990 :135تحقيق التوازن)

في  اقتصاد السوق توازنه اي التوازن بين العرض والطلب عندما تكون عوامل االنتاج النكماش، عندما يفقدا

، اما في ظل االقتصاد االشتراكي، يكون Keynes االقتصادي البريطاني كينز نقطة التشغيل الكامل حسب رأي

ألن اإلنفاق اإلجمالي أو  خطط االقتصادية واستخدام المواردللوجود خلل في كيفية تحديد أهداف ااالنكماش نتيجة 

كون االنكماش النقدي نتيجة تخمينات غير صحيحة الهدف منها تقلل من تدفقات او ي أقل من قيمة الناتج اإلجمالي،

ظهر االنكماش بشكل مختلف عندما  تحاول سلعية، أما في البلدان النامية، يالكتلة النقدية مقارنة بالتدفقات ال

لى رفع معدالت التنمية بأساليب تضخمية، مما التستجيب له البنية االقتصادية السياسات االقتصادية الهادفة إ

 (.532: 5111كارسون،) .االجتماعية، فيقع االنكماش
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العرض نحو االرتفاع قياساَ  العرض والطلب الكليين فكلما اتجه ظهر من خالل عدم التوازن بيناذاَ االنكماش ي

حدث التضخم، وإذا كان االنكماش هو الوجه اآلخر للتضخم، فإن الركود لى الطلب يحدث االنكماش، والعكس يا

هو الوجه اآلخر لالزدهار عند حالة االنكماش تلوح في االفق عالمات التشاؤم على الحياة االقتصادية نتيجة 

 إللغاء احتماالت الربح أو اإلفالس في المشروعات أو تعطيل عوامل اإلنتاج أو زيادة نفقات اإلنتاج. 

ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع األسعار تضخما، ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع األسعار 

المحلية بشكل أسرع من ارتفاع األسعار العالمية، ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات، ويخشى في 

اوتعمل الدولة  .("Campbell 134:2005نة)نهاية األمر أن تنصب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدي

وقد تلجأ الدولة إلى عل التقليص القسري للكتلة النقدي، على كبح جماح األسعار أو إجبارها على االنخفاض بف

تحقيق نوع من التنمية من دون تضخم، يتسم معه االعتدال في السياسة التسليفية بنوع من االنكماش. وأهم التدابير 

ماش التسليفي هو تحكم مصرف اإلصدار بالسيولة النقدية ورفع كلفتها، تارة عن طريق سعر إعادة في إطار االنك

في العمليات التي من شأنها إيجاد   الخصم مما يجبر مصارف الودائع على رفع معدالت الفائدة لديها واإلبطاء

فائدة في السوق المالية، وسلوك وسائل الدفع وطوراً عن طريق منح االعتمادات، وذلك بالتأثير في معدالت ال

لديها من أوراق مالية تمتص بفضلها جزءاً من الودائع  فتبيع الدولة ما open market سياسة السوق المفتوحة

لدى البنوك مقلصة بذلك السيولة لدى هذه األخيرة مما يحدّ من قدرتها على التسليف. وتعمد السلطات المالية إلى 

نظام االحتياطي اإللزامي على المصارف، بحملها على إيداع نسبة من األموال لدى  تدابير متممة منها تطبيق

المصرف المركزي معادلة لجزء من ودائع الزبائن، كما تفرض رقابة صارمة على السيولة النقدية يحظر 

 (.002: 0995بموجبها على المصارف تجاوز االعتمادات.) ارنولد، 

 

 ي:أسباب النكماش القجصادثانيا: 

سواء كانت هذه  يوجد العديد من األسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى االنكماش االقتصادي وتراجع اإلنتاج

 (Richard ,5101 17:) :االسباب منفرده أو مجتمعة

الصدمات الخارجية التي يتلقاها االقتصاد من خالل تراجع الطلب الخارجي على المنتجات المحلية)تراجع  -

 قلص أعداد السائحين أو انخفاض تحويالت العمال المقيمين بالخارج أو ارتفاع أسعار السلع األوليةالتصدير( أو ت

تؤدي هذه الصدمات إلى تراجع الطلب اإلجمالي وبالتالى تنخفض مستويات  والطاقة المستوردة مثل النفط اذ

 .اإلنتاج

اربة ،وتمثل أزمة الرهن العقاري التي حدوث أزمات بسبب انفجار الفقاعات المالية التي تنشأ عن المض  -

 .نموذجا يستشهد به 5112اندلعت في الواليات المتحدة عام 

ينتج عن هذا تراجع في االستهالك واالستثمار،  اق رغبة في خفض عجز الميزانية اذالتقشف الحكومي في اإلنف -

 .بالتالي يؤدى إلى انخفاض الطلب الذي يعقبه انخفاض في اإلنتاج

اد البنك المركزي لسياسة نقدية انكماشية رغبة في التحكم في األسعار ومواجهة التضخم، مما ينعكس سلبا اعتم -

 .على االئتمان بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتناقص السيولة

في االنكماش ينعكس االختالل على نظام األسعار بطريقة معاكسة للتضخم ، فيحدث انخفاض في األسعار، وبذلك 

ت المبادلة بين هذه السلع وتتغير كذلك تكاليف عناصر اإلنتاج ، وتنخفض أجور العمال والموظفين تختل معدال

، فينخفض انخفاض أسعار السلع االستهالكية، وتتفاقم البطالة، ويقل الطلب على السلعلكنها تكون بنسبة أكبر من 

 ( وكما يلي:0خالل الشكل ) ، ويمكن توضيح ذلك من(223: 0999)عمر،.اإلنتاج ويقل أو ينعدم النمو
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 حياة النكماش( دارة 1شكل )

دمحم  ،جامعة2)مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية(، ط خم(،) التض(:5102المصدر:ابوطه،احمد دمحم احمد،) 

 .029بو ضياف، المسيلة، الجزائر،ص

 

 

 النكماش االقجصاد الوطنيثالثا: 

من الخطر كلما سار االقتصاد الوطني في طريق االنكماش. ألن االنكماش يؤدي إلى  الفكر االقتصادي تحذر

زمة الكساد وهذا يحمل أسوأ العواقب على العمالة والفعاليات االقتصادية. ولعل أكبر سابقة من هذا النوع كانت أ

د إذ نكماش أدت إلى الكساهذه األزمة وضعت الفكر االقتصادي أمام حالة من اال الثالثينات من القرن العشرين،

 مما دعا االقتصاديين إلى التفكير بالوسائل الضرورية للخروج من األزمة. اجتاحت أكثر الدول األوربية،

ً حين طالبت برفع األجور االسمية لرفع مستوى الطلب الفعال، وحين  ً تاريخيا أسهمت التدابير الكينزية إسهاما

لبطالة عن طريق زيادة اإلنفاق الحكومي وتمويل عناصره، والسيما اشتركت الدولة في هذا وفي حل مشكلة ا

بير منتقلة إلى مرحلة من ذ تخطت االقتصاديات الرأسمالية أزمتها بفضل هذه التداإ «التمويل بعجز الموازنة»

مها االتجاه ، تظهر أهمية السياسة االنكماشية، أي أن تعود إلى تدابيرها التقليدية لمكافحة الركود ومن أهاالزدهار

العهد الصناعي » بقوة نحو األسواق الخارجية وجبهات القتال لتصريف فائض اإلنتاج والسيما فائض إنتاج

، «الوسائل الكينزية» إن اإلمعان في استعمالو، (229: 0991) فاضل،الذي تمخضت عنه األزمة نفسها« الثالث

يسمح  لمقدرة اإلنتاجية الحقيقية، مما يطلق التضخم والألنها أسهل الوسائل، يؤدي إلى توفير سيولة نقدية تفوق ا

ً بالحدّ من زيادة الكتلة النقدية للحدّ من  ألي سياسة انكماشية أن تعمل بأي حال من األحوال، ويكون ذلك حتما

جموح الطلب االستهالكي، وبالعمل على ساحة العرض لزيادة إنتاج السلع الزراعية والصناعية حين يحصل 

ن حجم اإلنتاج وحجم اإلنفاق من تزايد  تبدو سياسة الحدّ من اإلنفاق الخاص والعام مسألة البدّ من حلها الخلل بي

 (229:0999) عمر،وتأخذ الصور التالية:

تخفيض األجور. والمعلوم أنه ليس لتخفيض األجور والرواتب مكان واسع في الفكر االقتصادي وال هو   -

االجتماعي. ولذلك تستعيض الدولة عن تخفيض األجور بزيادة الضرائب  مستحب في مراحل التطور االقتصادي

المتصاص القوة الشرائية الزائدة. وتفضل الضرائب الشخصية المباشرة بشرط أن تصيب جميع الدخول المعلنة 

 التي كان من السهل التهرب من إعالنها..

عامة وذلك باإلقالل من النفقات من جهة وتحقيق تلجأ السلطات المعنية إلى السياسة االنكماشية في الموازنة ال-

 واالشتراكية،اما وفر في الموازنة من جهة أخرى. وهو أمر يمكن أن ينجح في االقتصاديات الرأسمالية

والمعلوم هنا أن نسبة كبيرة من النفقات العامة الحكومية تميل إلى االرتفاع، كالرواتب  في االقتصاد المتخلف،

يذهب إال إلى  والدفاعية واألمنية، فإن الحد من اإلنفاق العام مهما تصدت له السلطات المعنية ال والنفقات اإلدارية
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منتجات، فالتنمية تتطلب زيادة في اإلنفاق الحكومي لزيادة كمية ال ستثماري. ومن هنا كانت المفارقة،اإلنفاق اال

 (559: 5102كينز، ( .بتخفيض هذا اإلنفاق )التقشف( يعمل واالنكماش

 

  اساليب المعالجةابعا: ر

وذلك إلبقاء أكبر رائب واعفاء البعض منها نهائيا، بالنسبة للسياسة االقتصادية فتقوم الدولة بخفض معدالت الض

 (212:0999)عمر، :قدر ممكن من النقود في أيدي أفراد المجتمع وذلك لسببين

  .ةخطوة لمساعدتهم على تخفيف األعباء المالي -0

 .لزيادة االستثمار واالستهالك تحفيزهم -5

مستوى البطالة وتزيد من الحركة االقتصادية وترفع النمو  تخلق فرصاً جديدة للعمل فتقل ألن زيادة االستثمار

وزيادة االستهالك من شأنها أن ترفع الطلب على السلع وبالتالي تحفز المستثمرين على اإلنتاج وهذا  االقتصادي

كما أن من الضرائب تكون لتحفيز االستثمار، ان بعض اإلعفاءات  فضال عن. دة النمويؤدي في النهاية إلى زيا

الدولة تعمل على زيادة إنفاقهاعلى المشاريع العامة المنتجة كبناء الطرق والمؤسسات واألعمال العامة ذات 

 دورها تزيد من الحركة االقتصادية.المنفعة االجتماعية وهذه ب

النقدية فيجب ان يلجأ البنك المركزي إلى خفض معدالت الفائدة من أجل زيادة حجم  أما فيما يتعلق بالسياسة

فسيتوجه االفراد والمستثمرين  ى االستثمار وبناء مشاريع تجارية،اإلقراض، خاصة اإلقراض الذي يهدف إل

بنك المركزي وأيضا يلجأ ال بشكل أكبر إلى البنوك بغرض االقتراض عندما تكون الفائدة على القروض منخفضة

 فى بعض االوقات إلى رفع مستوى السيولة في المجتمع بشكل مباشر عن طريق ضخ أموال نقدية في القطاع

 (252: 0991) فاضل، او التيسير الكمي المصرفي بما يسمى التحفيز النقدي

 

هو رفع السيولة معالجة لالنكماش سواء كانت اقتصادية أو نقدية تهدف الى شئ واحد ووفى النهاية فان سياسة 

وبالتالى النمو  وبما ان السيولة مرتفعة ستكون محفزة على االستثمار ومن ثم رفع مستوى اإلنتاج

 ). (Faia,  2012: 7االقتصادي

 

 جضخملة النكماش باعلقخامسا: 

دل ومقياسا تتخذ المحاسبة من النقود وحدة للقياس واساسا للتسجيل في السجالت المحاسبية باعتبارها وسيلة للتبا

للقيم ويفترض ايضا انها ثابتة التتغير. اال ان الوحدة النقدية ليست مقياسا ثابتا وانما هي مقياسا متغيرا وقيمتها 

تتمثل في قوتها الشرائية التي تتغير من زمن الى اخر السباب عدة ويمكن القول بصفة عامة ان االسعار ترتفع 

اع االسعار اش التي هي حالة نادرة في ايامنا هذه مع مالحظة ان ارتففي حالة التضخم وتنخفض في حالة االنكم

يكون واحدا على جميع السلع والخدمات ايضا السباب عديدة تعانيها االقتصاديات المتقدمة والنامية  او انخفاضها

رة تنموية على حد سواء اال ان الفكر االقتصادي اعتبر احيانا ان التضخم ظاهرة صحية ويجب عدم اعتباره ظاه

ئقة واحيانا اخرى اعتبرت الظواهر التضخمية بانها مؤشر لوجود خلل في االنتاج وعدم توازن العرض مع عا

الزيادة في المستوى العام لالسعار او تناقص القوة  بأنه: " الطلب، وهو ما يظهر بوضوح في تعريف التضخم 

المتوسط المرجح السعار كل السلع والخدمات في الشرائية لوحدة النقد والمستوى العام لالسعار عبارة عن 

 (Meigs&Meigss,2005:309) ."االقتصاد

ذن التضخم واالنكماش وجهان لعملة واحدة فالتضخم كظاهرة حيث االسعار العامة للسلع والخدمات ترتفع إ

ا باالسعار بسرعة. واالنكماش يحدث عند إنخفاض االسعار عموما. ،او عدم تطابق االنفاق مع قيمة انتاجه

الجارية. ويمكن القول بأن االنكماش هو تراجع الطلب على السلع والخدمات اما بسبب تراجع القدرة الشرائية 

للمستهلكين او تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود 

 السلع والخدمات سعيا منهم لزيادة مبيعات منتجاتهم.للتداول. او المنافسة الحادة بين المصنعين ومنتجي 
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 لثار النكماش على قوائم الماليةمدة لجراء المعالجات المحاسبية : النماذا المعجسادسا

 نورد فيما يلي بعض النماذج لمعالجة اثار االنكماش على القوائم المالية:

لمحاسبة على اساس احدة النقد ة )انموذا الجكلفة الجأر خية المعدلة بالرقام القياسية : -1

 ة(ثابجال

تظهر مشكلة بالمحاسبة في كون ان أغلب الدول تعتمد على مبدأ الكلفة التاريخية ، الذي يقوم الى حد بعيد على 

فرض ان قيمة النقود للفقرات المدرجة بالقوائم المالية هي ثابتة ، أي ان قيمة وحدة النقود التتغير . إن مبدأ الكلفة 

تاريخية يقوم على إثبات عمليات الشركة بسعر العملية وال يجري عليها أي تعديل الحقا . إن بقاء األصول ال

القوائم المالية  مسعرة بكلفتها األصلية وتجنب أي تسوية لهذه القيمة وفقا لتغيرات مستوى األسعار سيفقد

 من تلك التي التتسم بالموضوعية ) ان المعلومات المحاسبية الموضوعية هي أكثر معولية مصداقيتها، اذ

(Gernon & Meek, 2001 ة يجعل مقارنة الدخول من ناحية أخرى فأن األعتماد على مبدأ الكلفة التاريخي

، ويعطي المستخدمين األنطباع بأن الميزانية العمومية تمثل تقريب للقيم وليس مجرد كشف بأرصدة مسألة صعبة

 (  Kam, 1990الكلف غير الموزعة )

وتقوم هذه الطريقة على التفرقة بين البنود النقدية والبنود غير النقدية، فالبنود النقدية تتمثل في المبالغ النقدية 

والحقوق وااللتزامات التعاقدية بمبلغ ثابت، اي انها ستصفى تحصيال وسدادا بنفس عدد الوحدات النقدية التي 

الشرائية من نقص بسبب التضخم مثل المدينين والدائنين حدثت بها بصرف النظر عنها عن ما حدث في قوتها 

واالستثمارات المالية ذات العائد الثابت، مع تسويتها باالضافات للنقدية على مدار العام مثل ايراد المبيعات 

 وهذه البنود النقدية يؤدي امتالكها الى حدوث خسائر تتمثل وغيرها، وكذا باستخدامات النقدية على مدار العام،

في انخفاض القوة الشرائية للوحدات النقدية التي تمت بها كما يؤدي االلتزام بها مثل الدائنين الى مكاسب نقدية 

 (2: 0992لردها بنفس العدد الذي حدثت وقيمته اقل من القيمة التي اخذت بها.)عمر،

الكلفة التأريخية في القياس  من المعروف ان المحاسبة مازالت تعتمد على افتراض ثبات قيمة وحدة النقد ومبدأو

المحاسبي. ومن الطبيعي ان النظام المحاسبي الذي يعتمد على ذلك يعمل بطريقة جيدة الى حد بعيد في فترات 

استقرار االسعار او اذا كان التضخم معتدال ولكن عندما يكون التضخم حادا يفقد النظام المحاسبي معناه. ويمكن 

يواجه المحاسبين هو البحث عن اساليب محاسبية جديدة تجعل القوائم المالية متفقة  القول ان التحدي الكبير الذي

 (Meigs&Meigss,2005:888)مع الواقع االقتصادي 

بانه الزيادة او النقص في اجمالي مستويات االسعار للسلع والخدمات في االقتصاد والزيادة  عرف هذا النموذج

دف الى ان تكون العناصر التي تحتويها القوائم المالية بنفس القوة تعني التضخم والنقص يعني انكماش. ويه

 (Williams,etal,1989: 1390-1398) الشرائية .

ووفق هذا النموذج تستخدم االرقام القياسية لتعديل البيانات التأريخية وذلك لمعالجة ما يسببه االرتفاع او 

 (530: 0992اثار سلبية )ضيف،االنخفاض في القوة الشرائية العامة لوحدة النقد من 

وفي ظل هذا النموذج تعدل التكاليف الموجودة في القوائم المالية الى عدد من وحدات النقد الجارية التي تعكس قيم 

متجانسة في قوتها الشرائية، وطبقا لذلك يعبر عن كل المبالغ في شكل وحدات نقدية متساوية في قوتها الشرائية. 

اسي العام لالسعار يستخدم في تعديل التكاليف التأريخية، فأن المحاسبة باستخدام وحدة النقد وطالما ان الرقم القي

المتجانسة سوف تفصح عن تأثير التغيرات في المستوى العام لالسعار، ولذلك يطلق البعض على هذا المدخل 

اما البنود غير (Meigs&Meigss,2005:890)المحاسبة على اساس التغيرات في المستوى العام لالسعار 

النقدية وتتمثل في جميع البنود بخالف البنود النقدية مثل المخزون السلعي واالصول الثابتة فان اسعارها سوف 

 تتاثر بالتضخم ارتفاعا وبالتالي يتم تعديلها باستخدام االرقام القياسية لالسعار كاالتي:

 الرقم القياسي لالسعار في تاريخ اعداد قوائم المالية                                                                  

                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            القيمة المعدلة = القيمة التاريخية     

 الرقم القياسي لالسعار في تاريخ حدوث البند                                                                   
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 وتظهر القيمة المعدلة لكل بند منها في قائمة المركز المالي

ن المعروف ان راس المال والذي يمثل صافي االصول فسوف يظهر معدال هو االخر نتيجة لما حدث في م

 االصول والخصوم من تعديالت.

 

 يا : انموذا القيمة الجار ة:ثان

يمكن النظر الى محاسبة القيمة الجارية على انها تعديل للبيانات التأريخية وفق االسعار الخاصة باًصول المنشأة 

وليس وفق المستوى العام لالسعار وان هذا التعديل يثبت في السجالت حيث تعتمد القيم الجديدة الجارية، وهذا 

الجارية تمثل بديال للقياس المحاسبي التأريخي وان هذا البديل الجديد يهدف عكس يعني ان محاسبة القيمة 

عن طريقة الكلفة  ، وتختلف هذه الطريقة(000: 5113التغيرات الخاصة في االسعار التي تهم المنشأة.)حنان،

يقة الجارية ينصب على المعدلة وكالهما يختلفان عن طريقة الكلفة التأريخية اذ يكون التعديل وفق الطرالتأريخية 

اساس القياس ذاته بدال من االساس التأريخي الذي يعتمد االساس الحالي، كما ان هذه الطريقة تعتمد على الرقم 

 (599: 5100القياسي الخاص لالسعار. وتتمثل اسس قياس طريقة الكلفة الجارية بما يلي: )الوقاد، 

 القيمة السوقية -0

 لتحققصافي القيمة البيعية القابلة ل -5

 تكلفة االحالل -3

 القيمة االستبدالية. -2

 

 المبحث الثالث

 يالجانب الجطبيق

 

 اربيل -المحدادة  المعدنيةا نجاا المورابات الزاة ةنبذة عن شركة الحياة ل :االا 

اربيل تعمل بأمتياز من شركة بيبسي كوال العالمية في  المعدنية المحدودةو الحياة للمشروبات الغازيةشركة 

ومن  02/0/5112كوردستان من وزارة التجارة بتأريخ  حصلت على اجازة تأسيس المشروع في االقليمو اميركا

ه قدربرأسمال وع استثماري ستراتيجي واسست المشروع مشرويعتبر  2/0/5112قبل هيئة االستثمار بتأريخ 

لنكهات للمشروبات ( نوع منتج من مختلف انواع ا22وينتج الشركة ) مليون دوالر،خمسون $( 21111111)

 .(كركوكالغازية و المياه المعدنية، وتقوم بتسويق منتجاتها في المحافضات ) اربيل، سليمانية، دهوك، نينوى، 

 تتكون الشركة من االقسام االنتاجية االتية :

كعب ( متر م52( متر مكعب في الساعة للماء المعالج و)91قسم وحدة معاملة وتعقيم المياه وبطاقة انتاجية ) -0

 في الساعة للماء اليسر.

 لسكر السائل وتحضير الشراب ( متر مكعب ل51قسم وحدة تذويب السكر وبطاقة انتاجية تبلغ ) -5

 مكائن ومعدات قسم تعبئة الشراب في قناني البالستيك . -3

 مكائن ومعدات قسم تعبئة الشراب في علب االلمنيوم . -2

 قسم المختبرات المركزية . -2

 .ة النفخ(ماكن)ج بطل البالستيك مكائن ومعدات قسم انتا -2

 . CO2مكائن ومعدات قسم انتاج غاز  -2

 وركة عينة البحثلل الدخل  على قائمه لنكماشثار االمعالجة المحاسبية آل: اثاني

في الجانب العملي سيتم التركيز على تعديل كشف الدخل للشركة واحتساب صافي المكاسب والخسائر للقوة     

على  نكماشاللمعرفة مدى انعكاسات ظاهرة اشركة واظهاره بشكل مستقل في كشف الدخل الشرائية النقدية لل
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ولغرض إجراء هذا التعديل سيتم إستخدام نموذج الكلفة التأريخية المعدلة في الشركة  شركةالالقوائم المالية في 

 عينة البحث وبأتباع الخطوات االتية: 

 النقد ة:ة اغير نقد اليز بين الفقرات يا: الجمثالث

التغير في المستوى العام  تختلف الفقرات النقدية عن الفقرات غير النقدية في المعالجات المحاسبية في الفترات

عند اعداد القوائم  قى كما هي اي ال تحتاج للتعديلالتضخم واالنكماش وذلك بان الفقرات النقدية تبك لالسعار 

لها قدرة الشرائية للفقرات الى تعديل للتعبير عنها بوحدات النقدية  تاج اما فقرات غير النقدية فتحالمالية المعدلة، 

( يبين الفقرات النقدية والفقرات غير النقدية للميزانية العمومية للشركة عينة البحث لسنة 0النقدية نفسها.وجدول )

5102: 

 

 (1جدال )

 حث الى نقد ة اغير نقد ةفي الوركة عينة الب 11/10/0212تصنيف فقرات الميزانية العمومية في 

 فقرات غير نقدية فقرات نقدية

 االالت والمعدات مدينون

 سيارات نقل البضائع واالشخاص حسابات جارية مدينة

 العدد سلف

 االثاث فروقات نقدية وخزنية

 نفقات التاسيس تامينات لدى الغير

 مشروعات تحت التنفيذ ايرادات مستحقة

 المخزون الصندوق

 مخزون المواد االولية البنك

 مخزون المواد الكيمياوية دائنون

 مخزون االدوات االحتياطية مقاوليون

 مخزن المخلفات والمستهلكات مجهزو االالت والمعدات

 مخزن بضائع بغرض البيع مجهزو المواد االولية

 االحتياطيات مجهزو وسائل النقل

  مجهزو الدعاية واالعالن

  مصاريف مستحقة 

  امينات مستلمة ت

  حسابات جارية دائنة 

  مستحقات المصارف

  TBIمقابل تسهيالت رهن اراضي الى بنك 

 )المصدر: من إعداد الباحثجين (       
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 (0جدال )

 نقد ة البحث الى نقد ة اغير   في الوركة عينة  11/10/0212تصنيف فقرات الميزانية العمومية في 

 فقرات غير نقد ة فقرات نقد ة

 االالت والمعدات  مدينون 

 سيارات نقل البضائع واالشخاص  حسابات جارية مدينة

 العدد سلف

 االثاث تامينات لدى الغير 

 نفقات التاسيس ايرادات مستحقة 

 مشروعات تحت التنفيذ  فروقات نقدية وخزنية

 المخزون  الصندوق

 واد االوليةمخزون الم البنك 

 مخزون المواد الكيمياوية دائنون 

 مخزون االدوات االحتياطية مقاولون

 مخزن المخلفات والمستهلكات مجهزو االالت والمعدات

 مخزن بضائع بغرض البيع مجهزو المواد االولية

 االحتياطيات مجهزو وسائل النقل

  مجهزو الدعاية واالعالن 

  مصاريف مستحقة 

  ستلمة تامينات م

  تامينات مستلمة من المقاولين

تامينات مستلمة عن  موجودات الشركة 

 )السيارات(

 

  حسابات جارية دائنة 

  مستحقات المصارف

  TBIمقابل تسهيالت رهن اراضي الى بنك 

 ( 9)المصدر: من إعداد الباحثجين بالسجناد الى الجدال     

 

 (1جدال )

 في الوركة عينة البحث الى نقد ة اغير نقد ة 11/10/0212ة العمومية في تصنيف فقرات الميزاني     

 فقرات غير لنقدية فقرات نقدية

 االراضي  مدينو نشاط الشركة 

 االالت والمعدات  تامينات لدى الغير 

 سيارات نقل البضائع واالشخاص  ايرادات مستحقة 

 العدد الصندوق

 االثاث البنك 

 المباني  عداتمجهزو االالت والم

 المكائن مجهزو المواد االولية

 نفقات التاسيس مجهزو وسائل النقل

 مشروعات تحت التنفيذ  مجهزو الدعاية واالعالن 

 االحتياطيات مصاريف مستحقة 
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 المخزون  تامينات مستلمة 

 مخزون المواد االولية تامينات مستلمة من المقاولين

شركة تامينات مستلمة عن موجودات ال

 )السيارات(

 مخزون المواد الكيمياوية

 مخزون االدوات االحتياطية حسابات جارية دائنة 

 مخزن المخلفات والمستهلكات مستحقات المصارف

 مخزن بضائع بغرض البيع TBIمقابل تسهيالت رهن اراضي الى بنك 

 مخزن االنتاج نصف المصنع 

 (12على الجدال  )المصدر: من اعداد الباحثجين بالسجناد    

 

ا رابع  للوركة عينة البحث بالكلفة الجأر خية.  االميزانية العمومية ووفات الدخل: عرض كا

الجداول المعروضة ادناه تبين كشوفات الدخل لشركة الحياة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية بالكلفة      

  .5102، 5102، 5102ية للشركة للسنوات ميزانيات العمومال، وكذلك 5102و  5102لسنتين لالتأريخية 

 

 

 (2جدال )

)المبالغ 0212المعدنية لسنة لحياة للمورابات الزاة ة اكوف الدخل بالكلفة الجار خية لوركة ا  

 (المر كي بالدالر

 المبالغ المبالغ المبالغ    

   صافي المبيعات

 

97،218،051 

   كلفة البضاعة المباعة

 

90،722،343 

 2،571،889   ن اول المدةمخزو

 101،140،282   المشتريات 

 )12،989،829(   مخزون اخر المدة 

   مجمل الربح 

 

6،495،708 

   المصاريف غير المباشرة

 4379813 المصاريف االدارية  

 135،159 المصاريف المالية  

 184،324 المصاريف البيعية  

 33،830 المصاريف التسويقية  

 1،359،300 ف االطفاء نفقات التاسيسمصاري  

 5،331،061 االندثارات  

 مجموع المصاريف غير المباشرة  

 

11423487 

   30،820 ايراد بيع المخلفات 

     13،248 عرضيةايرادات  

     pluspport 52،743ايراد 

     coop 300،492ايراد 

     81،978 ايراد استئجار الموجودات الثابتة

     36،333 اد خدمات النقلاير

     unilateral  1،285،083ايراد من 
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 1،800،697   المجموع

   صافي الربح 

 

(3127082) 

سجالت الن إعداد الباحثتين باالستناد )المصدر: م

 الشركة(

(2جدال )  

  
)المبالغ 0212المعدنية لسنة لحياة للمورابات الزاة ة اكوف الدخل بالكلفة الجار خية لوركة ا    

 بالدالر المر كي(

 المبالغ المبالغ المبالغ    

 97465901     صافي المبيعات

 70،518،826     كلفة البضاعة المباعة

 مخزون اول المدة

 

12،989،829   

 المشتريات

 

69،049،335   

 مخزون اخر المدة

 

)11،520،338(   

 مجمل الربح

  

26947075 

 شرةالمصاريف غير المبا

 

0   

 160،521  والماليه المصاريف االدارية

 

  

 20،159 المصاريف البيعية

 

  

 117،520 المصاريف التسويقية

 

  

 1،359،300 مصاريف االطفاء نفقات التاسيس

 

  

 12،316،141 االندثارات

 

  

 مجموع المصاريف غير المباشرة

 

13،973،641   

 4،232 ايراد بيع المخلفات

 

  

 994،821 عرضيةت ايرادا

 

  

 pluspport 140،536ايراد 

 

  

 coop 5،158ايراد 

 

  

 12،978 ايراد استئجار الموجودات الثابتة

 14،260 ايراد خدمات النقل  

 unilateral  1،315،381ايراد من   

    

 المجموع   

 

2487،366 )11،486،275( 

 صافي الربح

  

15460800 

 باالستناد الى سجالت الشركة( تينحث)المصدر: من إعداد البا
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 (2جدال )

) المبالغ 0212-10-11المعدنية كما فيالحياة للمورابات الزاة ة االميزانية العمومية بالكلفة الجار خية لوركة 

 (المر كي بالدالر

 المبالغ   المبالغ   المطلوبات المبالغ   المبالغ   الموجودات

 االالت والمعدات

 824،559 )المخصص المتراكم(

1،056،371 

 5،600،500   دائنون 231،812

سيارات النقل البضائع 

 واالشخاص

 5،756،012 )المخصص المتراكم(

7،527،808 

1،771،795 
   1،558،250 مقاولون

 العدد

 233،594 كم()المخصص المترا

373،750 

140،155 

مجهزو االالت 

   1،297،200 والمعدات

االثاث واالجهزة 

 الكهربائية

 12،543،252 )المخصص المتراكم(

18،610،358 

6،067،105 
مجهزو المواد 

   2،242،500 االولية

 4،077،900 سيسنفقات التأ

 

مجهزو وسائل 

   244،720 النقل

مشروعات تحت 

 62،100،000 التنفيذ

 

مجهزو الدعاية 

   257،830 واالعالن

    

 

مصاريف 

 155،507   مستحقة

مجموع الموجودات 

 85،535،317 الثابتة

 

 1،991،266   تامينات مستلمة

      

حسابات جارية 

 41،985،042   دائنة

 2،571،889   المخزون

مستحقات 

 36،661،158   المصارف

 1،199،625   حتياطياتاال   1،515،010 مخزون المواد االولية

مخزون المواد 

 الكيمياوية

338،560 

  

مقابل تسهيالت 

رهن االراضي 

 الى

 TBI   36،353،800البنك  

مخزون االدوات 

 االحتياطية
262،200 

        

مخزن المخلفات 

 والمستهلكات
199،640 

        

مخزن بضائع بغرض 

 البيع
256،479 

        

       8،285،459   مدينون
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         2،884،200 حسابات جارية مدينة

         2،899،223 سلف

فروقات نقدية 

 ومخزنية
690،000 

        

         221،375 تامينات لدى الغير

         1،590،661 ايرادات المستحقة

       8،204،185   الصندوق

       19،350،048   البنك

مجموع الموجودات 

 38،411،581 المتداولة

 

  5،600،500 118،346،398 

 123،946،898   مجموع الموجودات

مجموع 

 123،946،898 0 المطلوبات

  (باالستناد الى سجالت الشركة تينمن إعداد الباحث: المصدر)

                                        

 

 

(7جدال )  

-10-11اة للمورابات الزاة ة االمياه المعدنية كما في الميزانية العمومية بالكلفة الجار خية لوركة الحي   

 ) المبالغ بالدالر المر كي(0212

 المبالغ   المبالغ   المطلوبات المبالغ   المبالغ   الموجودات

 االالت والمعدات

 836990 )المخصص المتراكم(

1،182،871 

 3،058،998                  دائنون 345،880

ضائع سيارات النقل الب

 واالشخاص

 6،029،836 )المخصص المتراكم(

8،618،008 

2،588،171 
   35،130 مقاولون

 العدد

 264،138 )المخصص المتراكم(

475،640 

211،501 

مجهزو االالت 

   617،888 والمعدات

االثاث واالجهزة 

 الكهربائية

 11،249،980 )المخصص المتراكم(

21،646،358 

10،396،377 
مجهزو المواد 

   1،300،886 ليةاالو

 2،718،600 اسيسننفقات ال

 

مجهزو وسائل 

   65،232 النقل

مشروعات تحت 

 62،100،000 التنفيذ

 

مجهزو الدعاية 

   1،039،862 واالعالن

    0 

مصاريف 

 81،562   مستحقة

مجموع الموجودات 

 83،199،544 الثابتة

 

 697،515   تامينات مستلمة

      

تامينات 

المستلمة من 

   65،232 المقاولين
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 12،989،828   المخزون

تامينات 

المستلمة عن 

موجودات 

   632،283 الشركة

   4،531،738 مخزون المواد االولية

حسابات جارية 

 41،985،041   دائنة

مخزون المواد 

   276،630 الكيمياوية

مستحقات 

 36،661،158   المصارف

مخزون االدوات 

 2،427،132   حتياطياتاال   2،496،399 االحتياطية

مخزن المخلفات 

   637،376 والمستهلكات

مقابل تسهيالت 

رهن االراضي 

 الى

 TBI   36،353،800البنك  

مخزن بضائع بغرض 

         5،047،685 البيع

       7،756،457   مدينون

         5،232،500 حسابات جارية مدينة

         1،188،617 سلف

فروقات نقدية 

         52،306 مخزنيةو

         301،875 تامينات لدى الغير

         981،159 ايرادات المستحقة

       5،726،811   الصندوق

       11،592،566   البنك

            

مجموع الموجودات 

       38،065،662   المتداولة

 121،265،206   مجموع الموجودات

مجموع 

 121،265،206   المطلوبات

 بالسجناد الى سجلت الوركة( جين)المصدر: من إعداد الباحث
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(2جدال )  

) المبالغ 0212-10-11المعدنية كما في لحياة للمورابات الزاة ة االميزانية العمومية بالكلفة الجار خية لوركة ا

 بالدالر المر كي(

 المبالغ   المبالغ المطلوبات المبالغ المبالغ الموجودات

 6،471،086   االراضي

قروض قصيرة 

 9،293،618   االجل

 االالت والمعدات

 2،386،963   دائنون 697،141   )المخصص المتراكم(

سيارات النقل البضائع 

 واالشخاص

   35،132 مقاولون 7،323،041   )المخصص المتراكم(

 العدد

 255،548   )المخصص المتراكم(

مجهزو االالت 

   617،980 داتوالمع

االثاث واالجهزة 

 الكهربائية

 12،323،409   )المخصص المتراكم(

مجهزو المواد 

   306،856 االولية

 المباني

 10،940،483   )المخصص المتراكم(

مجهزو وسائل 

   373،467 النقل

 المكائن

 16،410،062   )المخصص المتراكم(

مجهزو الدعاية 

   1،053،528 واالعالن

 1،359،300   اسيستنفقات ال

مصاريف 

 25،960   مستحقة

مشروعات تحت 

       164،608   التنفيذ

      

حسابات جارية 

 21،985،041   دائنة

      

مستحقات 

 36،661،158   المصارف

مجموع الموجودات 

 1،571،504   االحتياطيات 55،944،678 0 الثابتة

 8،783،335   المخزون

مقابل تسهيالت 

راضي رهن اال

 الى

 TBI   36،169،801البنك  

         4،200،289 مخزون المواد االولية

مخزون المواد 

         223،495 الكيمياوية

مخزون االدوات 

         3،071،164 االحتياطية
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مخزن المخلفات 

         621،701 والمستهلكات

مخزن بضائع بغرض 

         303،151 البيع

غرض مخزن االنتاج ب

         363،535 البيع

       2،125،200   حسابات جارية مدينة

       3،477   تامينات لدى الغير

       981،159   ايرادات المستحقة

       7،915،979   الصندوق

 0     32،340،217   البنك

مجموع الموجودات 

       52،149،367   المتداولة

 108،094،045 0 مجموع الموجودات

مجموع 

 108،094،045 0 المطلوبات

  (بالسجناد الى سجلت الوركة جينمن إعداد الباحث: المصدر)

 

 اا: عرض جدال الرقام القياسية العامة  خامس

يوضح االرقام القياسية العامة ألسعار المستهلك في أقليم كوردستان العراق الذي ( 9الجدول )استخدام تم 

%، وذلك 011أي ان هذه السنة هي  5103سنة  إعتبار أن سنة االساس هيعلى  ،5102 الى5103 منللسنوات 

 لتطبيق نموذج الكلفة التأريخية المعدلة في القوائم المالية للشركة عينة البحث.

                                       

 (9جدال )

 (0212 - 0212 -0212-0211الرقام القياسية العامة للسنوات )

 ةالسن

 5102 5102 5102 5103 االشهر

 99.7 102.6 150.4 011 كانون الثاني

 99.2 101.7 149.4 011 شباط

 95.9 103 148.2 011 اذار

 95.8 101.9 147.6 011 نيسان

 96.0 101.5 145.6 011 ايار

 96.6 102.2 146.5 011 حزيران

 96.6 102.5 147.0 011 تموز

 97.0 102.4 148.4 011 اب

 96.5 102.4 148.7 011 ولايل

 95.9 101.6 150.0 011 تشرين االول

 95.9 102.2 152.4 011 تشرين الثانى

 96.0 99.6 152.1 011 كانون االول
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معدل الرقم القياسي 

 96.7 101.9 148.8 011 العام

  أربيل( –المد ر ة العامة لألحصاء بالسجناد الى بيانات  جينمن أعداد الباحث :المصدر)

 

 ، وفق المعادلة االتية: 5102-5102من  وباالعتماد على الجدول السابق يمكن إستخراج نسبة التضخم للسنوات

 

 الرقم القياسي في بداية السنة  –الرقم القياسي في نهاية السنة                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة التضخم او االنكماش=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الرقم القياسي في بداية السنة                                                  

                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*025.0  -- 011    /011   

 

 

 (12جدال )

 أقليم كوردسجانالجضخم في  النكماش أا نسبة

 نسبة النكماش أا الجظخم السنوات 

5102 25.0% * 

5102  - 32.2% 

5102 3.20 -% 

 (لأربي –المد ر ة العامة لألحصاء بيانات بالسجناد الى  جينمن إعداد الباحث )المصدر:     

 

 

 (11جدال )

 (0212-0212-0212مقابل د نار العراقي للسنوات ) المر كي الدالرامجوسط سعر اسعار الصرف  

 السنة

 الشهر

0212 0212 0212 

 124.265 122.197 123.452 كانون الثاني

 124.683 123.997 122.997 شباط

 126.690 127.438 123.056 اذار

 128.586 129.930 121.813 نيسان

 129.540 131.664 121.745 ايار

 127.206 131.543 122.330 حزيران

 127.939 123.737 123.138 تموز

 128.541 122.112 122.226 اب

 129.503 122.913 121.284 ايلول

011    
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 130.252 122.247 120.926 تشرين االول

 130.393 122.490 120.385 تشرين الثانى

 130.815 121.962 121.330 كانون االول

معدل الرقم 

 128.200 125.185 122.056 القياسي العام

 أربيل(  –  بنك المناره)المصدر: من أعداد الباحثجين بالسجناد الى بيانات 

 

ا: إحجساب مكاسب أا خسائرسادس  النقد ة  لبنودلسعار المسجوى العام لأل ا

( الذي يوضح 9لنقدية وغير النقدية وكذلك الجدول )( التي تم تصنيف البنود ا3(،)5(،)0استنادا الى الجداول )

االرقام القياسية العامة، يتم احتساب المكاسب والخسائر للمستوى العام لالسعار للبنود النقدية كما في الخطوات 

 التالية:

 0212النقد ة لسنة  فقراتلأا خسائر المسجوى العام لألسعار إحجساب مكاسب  .1

كشف الدخل للشركة واحتساب صافي المكاسب والخسائر للقوة الشرائية للعناصر  سيتم هنا التركيز على تعديل

 :النقدية باتباع الخطواط التالية

اللذين تم عرضهما  (2( و )3واستناداً الى الجدولين )حساب صافي الموجودات النقدية في أول وأخر العام  .أ 

   0/0/5102سابقاً فإن صافي الموجودات النقدية في 

  المطلوبات في أول المدة  –موجودات في أول المدة ال يساوي 

              32939295 – 055222523  =( 92912290)   

 30/05/5102( فإن صافي الموجودات النقدية في 2بالرجوع الى الجدول )و     

 المطلوبات في أخر المدة  –الموجودات في أخر المدة  يساوي     

             52122933 – 009939122  =(93225520) 

 يعدل صافي الموجودات النقدية في أول المدة كما يلي:      

 = 0/0/5102صافي الموجودات النقدية في     

      9291229099.2÷025.0 =(56909895) 

 بقى دون تعديل.فال يعدل أي ي 30/05/5102أما صافي الموجودات النقدية في      

 

 مقبوضات خالل العام-ب

 9250912099.2÷010.9 =95023728دات صافي المبيعات : ايرا

  99.2÷010.9=30124 31951ايراد بيع مخلفات : 

 99.2÷010.9=12949 13248ايرادات عرضية : 

 plsupport  :52743 99.2÷101.9 =51552ايراد 

 coop  :300492 99.6 ÷010.9 =293710ايرادات من 

 99.2 ÷ 010.9=80128 81978بتة : ايراد استئجار الموجودات الثا

   3633399.2 ÷ 010.9 =35513ايراد خدمات النقل : 

 unilateral  :1285083 99.2÷010.9 =1256077ايراد من 

 المدفوعات خالل العام: .أ 

 99.2÷010.9 =98857430 101140282المشتريات :   

 المصروفات النقدية:
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 99.2÷010.9 =4280955 4379813المصاريف االدارية :  

 99.2÷010.9 =132108 135159المصاريف المــالية :  

 99.2÷010.9 =180164 184324المصاريف البيعيــة : 

 99.2÷010.9 =33066 33830المصاريف التسويقية: 

    

ك ألن المقبوضات وذل لقياسي العام في أول وأخر العام( تم استخدام االرقام القياسية المعدلة ) متوسط الرقم ا 

 خالل السنة . تتموالمدفوعات 

 .2015المستوى العام لألسعار للشركة عينة البحث لسنة  ب وخسائر( يبين كشف مكاس05والجدول )

 

 (10جدال )

المعدنية لسنة نجاا المورابات الزاة ة األسعار لوركة الحياة لمكاسب االخسائر  للمسجوى العام لكوف ال

 الر المر كي()المبالغ بالد 2015

 المبالغ معامل التعديل الكلفة التاريخية البند

 صافي الموجودات النقدية  أول المدة

 : المقبوضات النقديةيضاف  

 إيراد المبيعات   

 مخلفاتالايراد بيع    

 ايرادات متفرقة   

 plsupportايراد    

 coopايرادات من    

 ايراد استئجار الموجودات الثابتة

 دمات النقلايراد خ

 unilateralايراد من 

 

 : المدفوعات النقديةطرح ت

 المشتريات     

     المصاريف االدارية         

 المصاريف المالية           

 المصاريف البيعية          

 المصاريف التسويقية         

              

 خر المدةآصافي الموجودات النقدية 

 خر المدةية آصافي الموجودات النقد(-)

 المستوى العام لألسعار او خسائر مكاسب 

(86907581) 

 

97218051 

30820 

13248 

52743 

300492 

81978 

36333 

1285083 

12111167 

 

101140282 

4379813 

135159 

184324 

33830 

 

93762241 

(93762241) 

)0) 

99.6÷ 152.1  

 

  99.6÷101.9 

  99.6÷101.9 

  99.6÷101.9 

  99.6÷101.9 

  99.6÷101.9 

  99.6÷101.9 

  99.6÷101.9 

  99.6÷101.9 

 

 

 99.6÷ 101.9  

 99.6÷101.9  

 99.6÷101.9  

 99.6 ÷101.9  

 99.6÷101.9  

 

(56909895) 

 

92153259 

30124 

12949 

51553 

293710 

80128 

35513 

1256077 

39873887 

 

98857430 

4280955 

132108 

180164 

33066 

 )63609836( 

(93762241) 

 (30152405) 

 

 (12(، )9)(،7)(، 2(،)2)،(1)(2) بالسجناد الى الجداال جينمن إعداد الباحث :المصدر

 

بتعديل صافي الموجودات النقدية  العام لالسعار وذلك بدءاً احتساب الخسائر للمستوى   كيفيه (05الجدول )يوضح 

( مقسوما على الرقم القياسي العام 99.2لذي بلغ )واالمدة بضربه في الرقم القياسي لالسعار في نهاية السنة  لاو

( 01وحسب الجدول ) 5102( ونظرا لالنكماش الكبير الذي يظهر في سنة 025.0والذي بلغ )، في بداية السنة
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%( فقد اثر ذلك تاثيرا كبيرا على صافي الموجودات النقدية اول المدة، فبعد ان كان المبلغ 32.2-والذي بلغ )

$( وبالتالي كان تاثيره المباشر على 59992292$( اي انخفض بمقدار )22919992بح )$( اص92912290)

اما ايرادات المبيعات وااليرادات االخرى فتم تعديلها بضربها في االرقام زيادة خسائر المستوى العام لالسعار، 

(، وكذلك تم تعديل 010.9لغ )الذي ب رالقياسية لالسعار في نهاية السنة مقسوما على متوسط الرقم القياسي لالسعا

المصروفات والمشتريات خالل السنة بنفس طريقة تعديل االيرادات، في حين يبقى صافي الموجودات جميع 

المستوى العام  الخسائروبذلك بلغت  نه تم قياسه بوحدات نقدية جارية،هو دون تعديل ال النقدية اخر المدة كما

 ( دينار عراقي.37746228820$( اي ما يعادل )30152405لالسعار )

 2016النقد ة لسنة  فقراتإحجساب مكاسب أا خسائر المسجوى العام لألسعار لل 

 النقدية كاالتي:  فقراتيتم إحتساب مكاسب أو خسائر المستوى العام لألسعار لل

 حساب صافي الموجودات النقدية في أول وأخر العام : -أ 

  0/0/2016حساب صافي الموجودات النقدية في    

 المطلوبات في أول المدة  –الموجودات في أول المدة  يساوي

     25075833 – 118838074 ( =93762241) 

 30/05/2016حساب صافي الموجودات النقدية في  -ب 

 المطلوبات في أخر المدة  –الموجودات في أخر المدة  يساوي    

    43366032 – 106522541 ( =63156509)  

 ت النقدية في أول المدة كما يلي: يعدل صافي الموجودا

 = 0/0/2016صافي الموجودات النقدية في 

          (93762241) 96 ÷ 99.6 ( =91323522) 

 بقى دون تعديل.يفال يعدل أي  30/05/2016أما صافي الموجودات النقدية في 

 مقبوضات خلل العام -ب

 97465901  ÷ 96.7   =96760356 96 ايرادات صافي المبيعات = 

    ÷ 96.7  = 4201 96   4232ايراد بيع مخلفات = 

 96 ÷ 96.7 =987620  994821ايرادات متفرقة )العرضية( = 

 plsupport  =140536  96÷  96.7  =139519ايراد 

   coop  =5158  96÷ 96.7=5121ايرادات من 

  96÷ 96.7=12884  12978ايراد استئجار الموجودات الثابتة = 

  96   14260  ÷ 96.7= 14157  ايراد خدمات النقل = 

 unilateral =1315381   96  ÷ 96.7   = 1305859ايراد من 

 المدفوعات خالل العام:  .أ 

             96÷ 96.7=68549495  69049335المشتريات =      

 المصروفات النقدية:

    96÷ 96.7  =159359 160521المصاريف االدارية             

   96 ÷ 96.7   =20013 51029ة      المصاريف المالي          

 96÷96.7  =116669  002251المصاريف البيعية          
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 خر العام ( وذلك ألن المقبوضاتسط الرقم القياسي العام في أول وآتم استخدام االرقام القياسية المعدلة ) متو

( يبين كشف إحتساب مكاسب أو خسائر المستوى العام لألسعار 03والجدول )خالل السنة.  تتم والمدفوعات

 .5102للشركة لسنة 

 (11جدال )

 0212المسجوى العام لألسعار لوركة الحياة للمورابات الزاة ة االمياه المعدنية لسنة  مكاسب ا خسائر

 المبلغ المعدل معامل الجعد ل الكلفة الجار خية البند

 صافي الموجودات النقدية أول المدة  

 : المقبوضات النقديةيضاف  

 إيراد المبيعات   

 ايراد بيع مخلفات   

 ايرادات متفرقة   

 plsupportايراد    

 coopايرادات من    

 ايراد استئجار الموجودات الثابتة

 ايراد خدمات النقل

 unilateralايراد من 

 

 : المدفوعات النقدية طرح ت

 شتريات     الم

 المصروفات النقدية:        

 المصاريف االدارية         

     المصاريف المالية         

 المصاريف البيعية          

  

 خر المدةآصافي الموجودات النقدية 

خر آطرح صافي الموجودات النقدية 

 المدة

 المستوى العام لألسعارخسائر 

(93225520) 

 

97465901 

2535 

992950 

021232 

2029 

05929 

02521 

0302390 

6191026 

 

29129332 

 

021250 

51029 

002251 

 

(23022219) 

(63156509) 

)0( 

92 ÷ 99.2   

 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

 

92  ÷96.7 

 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

92  ÷96.7 

 

 

 

(90373244) 

 

96760356 

4201 

987620 

139519 

5121 

12884 

14157 

1305859 

8856473 

 

68549495 

 

159359 

20013 

116669 

 

)59989063( 

(63156509) 

 )3167446( 

 (12(، )9)(،2(،)7(، )2)(، 0) الجداالبالسجناد الى  جينمن إعداد الباحث :المصدر

 

 لدءاً بتعديل صافي الموجودات النقدية اوعام لالسعار بتوى الاحتساب الخسائر للمس  ( كيفيه03يوضح الجدول )

وقد كان  المدة بضربه في الرقم القياسي لالسعار في نهاية السنة مقسوما على الرقم القياسي العام في بداية السنة

 االثر في انخفاض صافي الموجودات النقدية اول المدة بمبلغ 5102%( في سنة 3.20-لالنكماش الذي بلغ نسبة )

، اما ايرادات المبيعات وااليرادات االخرى فتم تعديلها بضربها في االرقام القياسية لالسعار في $(3399992)

(، 010.9نهاية السنة مقسوما على متوسط الرقم القياسي لالسعار او )معدل الرقم القياسي العام ( الذي بلغ )

فس طريقة تعديل االيرادات، وقد انخفضت جميع سنة بنوكذلك تم تعديل جميع المصروفات والمشتريات خالل ال

في حين يبقى صافي الموجودات النقدية اخر المدة مبالغ المقبوضات والمدفوعات يسبب نسبة االنكماش المذكور، 

وقد ادى كل ذلك الى خسائر في المستوى العام لالسعار  كماهو دون تعديل النه تم قياسه بوحدات نقدية جارية

 .( دينار عراقي 212122222$( اي ما يعادل )3022222التي بلغت )
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( وكما هو واضح في  5102 – 5102خالل السنوات ) حظ أن الشركة قد مرت بظروف االنكماشومن المال

هي اقل من التزامات  5102 -5102 واتان احتفاظ الشركة بالموجودات النقدية خالل السن، و( 10الجدول )

سائر في المستوى العام لالسعار وخسائر في القوة الشرائية لوحدة النقد في وهذا سبب حصول خالشركة النقدية 

 هاتين السنتين

(، بالدوالر االمريكي 5102للمستوى العام لألسعار هو في سنة ) ( يبين أن أكبر صافي خسائر03والجدول )

 وبالدينار العراقي وكما هو مبين أدناه:

 (12جدال ) 

 سعارصافي مكاسب المسجوى العام لأل

 السنوات

صافي مكاسب 

المستوى العام والخسائر

 لألسعار بالدوالر االمريكي

 متوسط أسعار التحويل
صافي مكاسب المستوى العام 

 المبالغ )بالدينار العراقي(،لألسعار

5102 (31025212) 052.092 (32222599951) 

5102 (3022222) 059.511 (212122222) 

 (11(،)10ل )السجناد الى الجدااب جينعداد الباحثمن إ :المصدر

 

ا: تعد ل سابع  كووفات الدخل للوركة عينة البحث  فقراتا

 :5102و  5102كشف الدخل للشركة عينة البحث للسنتين  فقراتوفيما يلي تعديل         

 .0212كوف الدخل للوركة عينة البحث لسنة  فقراتتعد ل  (1

 ( كاالتي:2،9 حسب الجدول ) 5102ث لسنة كشف الدخل للشركة عينة البح فقراتيتم تعديل 

  9250912099.2÷010.9  =92153259صافي المبيعات :  

 99.2 ÷152.1  =0292022 5220999مخزون أول المدة :  

 01002159599.2 ÷010.9  =99922231المشتريات :    

  0599995999.2 ÷010.9  =05292233خر المدة : آمخزون  

 ( أدناه:  02لألسعار حسب الجدول ) ألرقام القياسية للمستوى العاماببضاعة المباعة المعدلة ويتم إحتساب كلفة ال

 

 (  12جدال )

 0212كلفة البضاعة المباعة المعدلة بالرقام القياسية لسنة 

 الكلفة التأريخية المعدلة معامل التعديل الكلفة التأريخية البند

 0292022 99.6 / 152.1 2571889 مخزون اول المدة

 99922231 99.6 / 101.9 101140282 )+( المشتريات

 05292233 99.6 / 101.9 (12989829) ( مخزون أخر المدة-)

 92922923  90722343 كلفة البضاعة المباعة 

 (  9( ا )2) ينالالجدبالسجناد الى  جينمن إعداد الباحث :المصدر      

  4379813 99.6 ÷101.9= 4280955 : المصاريف االدارية 

  135159  035019 99.6 ÷ 101.9 = : اليةــــالمصاريف الم

  184324 091022 99.6 ÷ 101.9 =  عية: ــــالمصاريف البي

  33830  33122 99.6 ÷ 101.9 =  المصاريف التسويقية: 
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  1359300  0323925 99.6 ÷ 100 =   إطفاء نفقات التأسيس: 

 30820  31052 99.6 ÷101.9=   ايراد بيع مخلفات : 

  13248   05929 99.6 ÷ 101.9=    ايرادات متفرقة : 

 plsupport :   =101.9 ÷ 99.6  52743  20223ايراد 

 coop :   =101.9÷ 99.6  300492  593201ايرادات من 

  81978 91059 99.6 ÷101.9 =  ايراد استئجار الموجودات الثابتة : 

  36333  32203 99.6 ÷101.9=  نقل : ايراد خدمات ال

 unilateral  :  =101.9÷ 99.6  1285083 0522122ايراد من 

  5102( يبين كشف الدخل بالكلفة التأريخية المعدلة للشركة عينة البحث لسنة  02) والجدول

 (12) جدال

 11/10/0212في عن السنة المنجهية  عينة البحثوركة للكوف الدخل بالكلفة الجأر خة المعدلة 

 المبالغ بالكلفة الجأر خية المعدلة المبالغ بالكلفة الجأر خية البند

 92153259 97218051 صافي المبيعات) االيرادات ( 

 92922925 90722343 كلفة البضاعة المباعة 

 0292022 2571889 مخزون اول المدة 

 99922231 101140282 المشتريات 

 (05292232) (12989829) مخزون اخر المدة  

 11190888 11423487 مجمل الربح 

   المصاريف غير المباشرة 

 4280955 4379813 المصاريف االدارية 

 035019 135159 المصاريف المالية 

 091022 184324 المصاريف البيعية 

 33122 33830 المصاريف التسويقية 

 2501233 5331061 االندثارات  

 0323925 1359300 اسيساطفاء نفقات الت

 2932299 7068898 غير المباشرة مجموع المصاريف 

 31052 30820 ايراد بيع مخلفات 

 05929 13248  متفرقهايرادات 

 plsupport 52743 20223ايراد 

 coop 300492 593201ايرادات من 

 91059 81978 ايراد استئجار الموجودات الثابتة 

 32203 36333 ايراد خدمات النقل 

 unilateral 1285083 0522122ايراد من 

   

خسارة(الصافي الربح )  (3127082) (2252058) 

النقدية البنود خسائر   (30152405) 

 (32404463)  صافي الربح )الخسارة(

 (15(، )12)(،9(،)2(،)0)(، 1بالسجناد الى الجداال ) جينمن إعداد الباحث :المصدر 
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( دوالر أمريكي أما 11201227( بأن مجمل الربح حسب الكلفة التأريخية قد بلغ )15ل )يالحظ من الجدو   

دوالر ، في حين ( 010299( دوالر امريكي أي بفارق )11192222حسب الكلفة التأريخية المعدلة فقد بلغ )

ة لتأريخي( دوالر أمريكي وحسب الكلفة ا1107220حسب الكلفة التأريخية قد بلغ ) نرى أن صافي الخسارة

ظاهرة  ومن خالله يتبين مدى إنعكاس( دوالر أمريكى 0020222) واصبح المعدلة تغير مبلغ صافي الخسارة

مظللة وتنتج عنها قرارات ادارية  النتائج تكونوإن بقي كشف الدخل بدون تعديل ف الدخل، على كش نكماشالا

 غير سليمة للشركة عينة البحث.  

 0212 كوف الدخل لسنة فقراتتعد ل  (0

 كاالتي: 5102كشف الدخل للشركة عينة البحث لسنة  فقراتيتم تعديل 

  9222291092 ÷92.2  =92221322صافي المبيعات :  

 0599995992 ÷92.2  =05992292مخزون أول المدة :  

 2912933292 ÷92.2  =29229292المشتريات :    

  0025133992 ÷92.2  =00232922مخزون أخر المدة :  

 ( أدناه:  02ألرقام القياسية للمستوى العام  لألسعار حسب الجدول )كلفة البضاعة المباعة المعدلة با يتم إحتساب

 

 (  17جدال )

 0212كلفة البضاعة المباعة المعدلة بالرقام القياسية لسنة 

 

 البند
 معامل التعديل الكلفة التأريخية

الكلفة التأريخية 

 المعدلة

 05251302 96.0 / 99.6 12989829 مخزون اول المدة

 29229292 96.1 /96.2 69049335 )+( المشتريات

 (11436944) 96.1 / 96.2 (11520338) ( مخزون أخر المدة-)

 69632868  70518826 كلفة البضاعة المباعة 

 (  9(، )2) الجدالينبالسجناد الى  جينالمصدر: من إعداد الباحث  

        

  92  ÷92.2 =159359 021250اريف االدارية: المص         

 5102992  ÷92.2  =20013المصاريف المالية :          

   92  ÷92.2  =116669 002251المصاريف البيعية:         

  92  ÷92.2  =12226986 05302020 : االندثارات       

 92  ÷92.2  =1349460 0329311أطفاء نفقات التأسيس :        

  92  ÷92.2  =4201 2535:  ايراد بيع مخلفات        

  92 ÷ 92.2  =987620 992950: ايرادات عرضية        

 plsupport  :021232  92  ÷92.2  =139519ايراد        

 coop  :2029  92  ÷92.2  =5121ايرادات من        

  92  ÷92.2  =12884 05929ايراد استئجار الموجودات الثابتة :        

  92  ÷92.2  =14157 02521ايراد خدمات النقل :        

 unilateral  :0302390  92  ÷92.2  =1305859ايراد من       

يتم إعداد هذا الكشف بالكلفة التأريخية المعدلة حسب  5102كشف الدخل لسنة  فقراتوبعد إجراء التعديالت على 

 .(09الجدول )
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 (12جدال )

ة المعدلة لوركة الحياة للمورابات الزاة ة االمياه المعدنية عن السنة المنجهية يوف الدخل بالكلفة الجأر خك

 11/10/0212في 

المبالغ بالكلفة التأريخية  المبالغ بالكلفة التأريخية البند

 92221322 92222910 صافي المبيعات) االيرادات ( المعدلة 

 69632868 21209952 كلفة البضاعة المباعة

 12520317 05999959 مخزون اول المدة

 68549495 29129332 المشتريات

(00251339) مخزون اخر المدة  (11436944) 

 52052299 52922122 مجمل الربح

   مباشرةالالمصاريف غير 

 159359 021250 المصاريف االدارية

 20013 51029  ماليهالمصاريف ال

 116669 002251 المصاريف التسويقية

 12226982 05302020 االندثارات

 1349460 0329311 اطفاء نفقات التاسيس

 13872488 03923220 غير المباشرةمجموع المصاريف 

 4201 2535 ايراد بيع مخلفات

 987620 992950 ايرادات عرضية

 plsupport 021232 139519ايراد 

 coop 2029 5121ايرادات من 

 12884 05929 الموجودات الثابتةايراد استئجار 

 14157 02521 ايراد خدمات النقل

 unilateral 0302390 1305859ايراد من 

 2469361 5292322 مجموع االيرادات

 12702121 12222222 صافي الربح )خسارة(

النقدية البنود الخسائر    (3022222) 

 10222912  صافي الربح )الخسارة(

 (17،)(11(، )9) (،2)(،1(،)0)بالسجناد الى الجداال  جينعداد الباحثالمصدر: من إ      

       

( 02927272بإن مجمل الربح الظاهر في كشف الدخل حسب الكلفة التأريخية هو ) (09يالحظ من جدول )

 أي أن مجمل الربح حسب اً ( دوالر07107222) هوفأما مجمل الربح حسب الكلفة التأريخية المعدلة  اً دوالر

هو فحسب الكلفة التأريخية  ، أما صافي الربحاً ( دوالر122211بمبلغ ) لكلفة التأريخية المعدلة قد ازدادا

            هو ف المستوى العام لألسعار ضافة خسائرإ، وحسب الكلفة التأريخية المعدلة قبل اً ( دوالر12222222)
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، اً ( دوالر$  021221 ) مبلغبخية المعدلة قد ارتفع كلفة التأريحسب ال أي أن صافي الربح اً ( دوالر2702121 )

 .$(05222902خفاض صافي الربح الى )وبعد اضافة خسائر البنود النقدية نرى ان

وبهذا فقد تحققت الفرضية االولى والثانية في البحث، حيث ان االعتماد على مبدأ الكلفة التأريخية فقط في حالة    

 الواقع االقتصادي، لذلك تم تعديل ماش االقتصادي يؤدي الى نتائج بعيدة عنمرور الشركة عينة البحث باالنك

الى نتائج قد كشوفات الدخل لشركة عينة البحث باستخدام نموذج الكلفة التاريخية المعدلة للوصول بقدر االمكان 

 تتفق مع الواقع االقتصادي.

 

 المبحث الرابع

 السجنجاجات االجوصيات

 

 اال: السجنجاجات

نكماش عند عدم التوازن بين العرض والطلب الكليين فكلما اتجه العرض نحو االرتفاع الا حدث ظاهرةي -0

 العكس يحدث التضخم.بنكماش والالى الطلب يحدث ا اقياس

الصدمات الخارجية التي يتلقاها االقتصاد من خالل تراجع الطلب االنكماش االقتصادي هي من اهم اسباب  -5

عن المضاربة وكذلك التقشف سبب الفقاعات المالية التي تنشأ ث ازمات بوالمحلية وحدالخارجي على المنتجات 

نفاق رغبة في خفض عجز الميزانية وايضا اعتماد البنك المركزي لسياسة نقدية انكماشية رغبة الالحكومي في ا

 تحكم في االسعار.الفي 

عى دائما)حلقة االنكماش مفرغة(! النه قد ط المتواصل في المستوى العام لالسعار وتداالنكماش يعني الهبو -3

يخلق توقعات انكماشية الى المستهلكين تأجيل االستهالك انتضارا السعار اقل في المستقبل، وتؤدي بالشركات 

بسبب نقص القوة  انخفاض هامش الربح راسمال وارات بسبب الخسائر المتوقعة في الى تأخير او الغاء االستثم

 الشرائية.

السيولة وبذلك  شيء واحد وهو زيادة النكماش سواء كانت اقتصادية او نقدية تهدف الىعالجة اسياسة مان  -2

 .فأن هذه السياسة ستكون محفزة لالستثمار

معقوال الى حد ما في فترات استقرار  التاريخية في قياس المحاسبي يعد مقياساان االعتماد على مبدأ الكلفة  -2

اليصلح هذا المبدأ كطريقة في تقييم عناصر القوائم المالية النه اليمكن ان  قلب االسعاراالسعار ولكن عندما تت

يجعل من العناصر الواردة في القوائم المالية معبرة تعبيراً اقتصاديا في الوحدات االقتصادية التي تشكو من 

 .تقلبات االسعار

الى الواقع من ية وتعد مقياسا اقرب لى مبدأ كلفة التأريخعتمد اساسا عطريقة الكلفة التاريخية المعدلة تان  -2

 نكماش او تضخم.الكلفة الجارية وخاصة في حاالت ا

بلغت الخسائر في تلك السنة  5102سنة لمستوى العام لالسعار في نهاية خسائر امكاسب و بعد احتساب -2

ه ظروف االنكماش خالل هذ( دينارعراقي ويرجع السبب الى 32222559951اي ما يعادل )$( 31025212)

%( الذي اثر تأثيرا كبيرا على صافي الموجودات النقدية اول المدة باالنخفاض 32.2-بلغ بنسبة ) السنة اذ

للنقد، اضافة الى ذلك فقد كان احتفاظ الشركة وبالتالي كان تاثيره المباشر على زيادة خسائر القوة الشرائية 

لها وهذا سبب حصول خسائر في المستوى العام  بالموجودات النقدية خالل السنة اقل من االلتزامات النقدية

 .5102لالسعار في سنة 

$(، 535299 ) قد بلغ 5102  في سنه المعدلةحسب الكلفة التأريخية  الربح ان الفرق في احتساب مجمل -9

مبلغ الناجمة عن الفرق بين الكلفة التاريخية والكلفة التاريخية المعدلة بصافي الخسارة  وكذلك بلغت

نكماش على كشف الدخل وان هذه االرباح هي ارباح المدى انعكاس ظاهرة ا (، ومن خالله يتبين922152$)
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تج عنها قرارات ادارية غير سليمة ان لم يتم تعديلها بالكلفة التأريخية غير حقيقية وان هذه النتائج تكون مظللة وتن

 المعدلة.

بلغت الخسائر في تلك السنة  5102سنة  لمستوى العام لالسعار في نهايةابعد احتساب مكاسب وخسائر  -9

-( دينار عراقي حيث كان لظاهرة االنكماش الذي بلغ نسبة )212122222$( اي ما يعادل )3022222)

%( في هذه السنة االثر في انخفاض صافي الموجودات النقدية اول المدة وكذلك فان التزامات الشركة 3.20

في هذه السنة كل ذلك سبب حصول الخسائر في القوة الشرائية لوحدة  النقدية كانت اكبر من موجوداتها النقدية

 النقد في السنة المذكورة.

قد بلغ  5102كلفة التاريخية المعدلة في سنة الكلفة التاريخية والان الفرق بين مجمل الربح حسب  -01

مقدار فة التاريخية بكلفة التاريخية المعدلة عن كلالحسب ا الفرق في صافي الربح فقد ازداد ($ وام091203)

صافي  خية المعدلة ينخفضبالكلفة التاري لصافي الربح ($ وبعد اضافة خسائر المستوى العام لالسعار523220)

 (. $05222902) الىالربح 

 

 الجوصيات:

 اما اهم الجوصيات فجمثلت بالتي:

العتبار االثار السلبية لظاهرة االخذ بنظر االى عينة البحث بتوجيه المسؤولين الماليين قيام ادارة الشركة  -0

االنكماش على القوائم المالية وحسب النماذج المستخدمة في متن البحث وذلك لتجنب ظهور االرباح باقل من 

 القوائم المالية مصداقيتها لعدم اتفاقها مع الواقع االقتصادي. انقيمتها في اوقات االنكماش وفقد

مسؤولين الماليين االخذ بنظر االعتبار االثار السلبية لالنكماش من المفضل قيام ادارة الشركة بتوجيه ال -5

والتضخم على قوائم المالية وحسب النماذج المستخدمة في متن البحث وذلك لتجنب ظهور االرباح باقل من 

يون قيمتها الحقيقية في اوقات التضخم لكي يستطيع المحللون المالقيمتها الحقيقية في اوقات االنكماش وباعلى من 

 .تثمرون اتخاذ قرارات مالية رشيدةوالمس

وتوحيده السعار المستهلك ضرورة اهتمام الجهاز المركزي لالحصاء في اقليم كوردستان باالرقام القياسية  -3

 جهاز المركزي في بغداد.المع ما تصدره 

شاريع تغيرات في المستوى العام لالسعار عند اجراء دراسات الجدوى للمالخذ بنظر االعتبار اال -2

 االستثمارية.

كلفة التاريخية المعدلة عند اعداد القوائم المالية البنموذج والمامه العام محاسب الشركة ضرورة اهتمام  -2

  التقلبات المستمرة لالسعار. حدوث وخاصة عند

ضرورة تأهيل كوادر محاسبية ومالية كفوءة في الشركة عينة البحث وفتح دورات تدريبية لتأهيلهم بكيفية  -2

 طبيق االجراءات المحاسبية الالزمة عند حدوث التقلبات في االسعار.ت

 

 المصادر

،جامعة دمحم بو 2)مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية(،ط: (5102)احمد دمحم احمد،ابوطه، -0

 .ضياف، المسيلة، الجزائر

 .رة"، دار الحامد،عمان، االردن(،"الدراسات في المشاكل المحاسبية المعاص5115الحيالي،ناجي وليد، ) -5

 : )نظرية المحاسبة(، الطبعة االولى، دار المسيرة للنشر، عمان، االردن.5100الوقاد، سامي دمحم، -3

، الطبعة االولى، دار وائل للنشر، عمان، "بدائل القياس المحاسبي المعاصر": 5113، حلوة حنان، رضوان -2

 االردن.

"اثر التغيير في المستوى العام لالسعار على مصداقية بيانات   :5101عبدهللا، حسين عبدالوهاب جبريل،  -2

جامعة السودان للعلوم  –دراسة حالة شركة االمن الغذائي المحدودة"رسالة ماجستير  -القوائم المالية

 سودان. -خرطوم  –كلية دراسات التجارية  -والتكنولوجيا
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 العربي، القاهرة ، مصر. ، " التضخم المستورد "، دار المستقبل0992زكي، رمزي،  -2

(،"مفاهيم اساسية علم االقتصاد الكلي"، دار وائل للنشر، 0999عبدالرحمن واسماعيل، عريقات، حربي) -2

 عمان، االردن .

" مبادىء معرفة االقتصادية" ، الطبعة االولى، دار ذات السالسل للطباعة والنشر ،(5113)عمر، حسين،  -9

 والتوزيع، الكويت.

رسالة  ، "اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على مشكلة تغيير االسعار"5119عبدالستار ،، سامح سيد دمحم -9

 مصر. -جامعة بني سويف-ماجستير محاسبة، كلية التجارة 

 (،" الفكر المحاسبي"، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان .0992ضيف، خيرت،) -01

م لألسعار على القوائم المالية لبعض الشركات " آثار التغير في المستوى العا(0992فاضل، إيمان صالح) -00

 . المساهمة السعودية"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملـك بـن عبـد العزيز،السعوديه

 ،)النقود والبنوك(،دار الحكمة للطباعة والنشر،موصل، العراق.(0991)ضل،عوض،فا -05

تصاد"، دار الكتب للطباعة والنشر، (،"مباديء علم االق0993القريشي،دمحم صالح والشمري،ناظم،) -03

 الموصل، العراق.

، " النظرية العامة في التشغيل والفائدة النقود"، دار الفرقد (5102)كينز، جون ماينارد، ترجمة جمال سعيد، -02

 للنشر والطباعة، ديمشق، سورية.
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