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 ملخـــــص البحـــــــث

القوائم ادلالية ودراسة خطر تغًن سعر الصرؼ وأتثًنه على ىذه القوائم وكيفية التعامل يهدؼ ىذا البحث إىل القاء الضوء على 

 يت تتعرض ذلا ادلؤسسة  االقتصادية على سلتلف أنواع نشاطهاشاكل التعترب مشكلة أسعار الصرؼ من أبرز ادلسبياً حيث معو زلا

 اليـو .  العامل خاطرة اليت يعيشهاتتسم بظروؼ عدـ التأكد وادل، واليت ظهرت كانعكاس للمتغًنات االقتصادية اليت  دويل وزللي

إفَّ التطور ادلستمر يف عامل األعماؿ ينتج عنو مواضيع و  قضااي جديدة تستوجب البحث والتحليل احملاسيب واحلاجة إىل تطوير 

 دية . القواعد وادلبادئ احملاسبية  لتستوعب تلك التغيًنات اجلديدة يف ظل التطورات االقتصا

سواء  ه احملاسبةذذل عايًن احملاسبية الدولية إبتباع قواعد معينةعاجلة آاثر التغًنات يف أسعار صرؼ العمالت األجنبية تقضي ادلودل

الية علومات اليت تتضمنها القوائم ادلادل يؤدي إىل احملافظة على مضموف وداللةشلا  فيما يتعلق ابلقياس أو االعرتاؼ أو اإلفصاح

عيار حيث تطرؽ ادل ايًن معيار مستقلعه ادلىذ لس معايًن احملاسبة الدولية الذي تبىن إصداررل اللمؤسسات، ولقد خصص ذل

 . احلادي والعشرين إىل آاثر التغًنات يف أسعار صرؼ العملة األجنبية
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Research Summary 

 

This research aims to shed light on the financial statements and study the risk of 
changing the exchange rate and its impact on these lists and how to deal with it 
accounting, as the problem of exchange rates is one of the most prominent 
problems faced by the economic institution on the various types of its 
international and local activities, which appeared as a reflection of the economic 
variables that are characterized by conditions Uncertainty and risk in the world 
today. 
 
The continuous development in the business world results in new topics and 
issues that require research and accounting analysis and the need to develop 
accounting rules and principles to accommodate these new changes in light of 
economic developments. 
 
In order to address the effects of changes in foreign exchange rates, international 
accounting standards require that certain rules be followed 
For this accounting, whether with regard to measurement, recognition or 

disclosure, which leads to preserving the content and significance of the 

information contained in the financial statements of institutions, and the 

International Accounting Standards Board has assigned it to this issue, which 

adopted the issuance 

These standards are an independent standard. The twenty-first standard deals with 

the effects of changes in foreign currency exchange rates. 
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 :  ادلقدمــــة  -1

، وذلػػػػك  سػػػػعر صػػػػرؼ عمػػػػالت التقيػػػػيم األساسػػػػية تعػػػػاف كافػػػػة دوؿ العػػػػامل منػػػػد فػػػػرتة السػػػػبعينيات مػػػػن آاثر التقلبػػػػات احلػػػػادة يف

 .1971  عاـ "  Bretton Woods systemوودز  بريتوف "نظاـ اهنيارإثر 

و بتقلباهتا ادلستمرة وما يرتتب عن ذلك تتميز أسعار الصرؼ يف ظل   ـ الذي وَّ ادلعمعظم الدوؿ الكربى نظاـ سعر الصرؼ تبىن وت 

أو التجاري  ادلايلابلنشاط  االقتصادية ذات النشاط احمللي والدويل  فيما يتعلق من آاثر سلبية ابلغة األعلية ابلنسبة للمؤسسات 

وتقنيات لتجنب مثل ىذه  عدة أساليب ابستخداـ مواجهة سلاطر أسعار الصرؼ جعل من الضروري شلا  ، على حد سواء

 . ادلخاطر

 وخاصةً  ؟ فما ىو وضع ادلؤسسات التابعة للدوؿ النامية ،  إذا كانت األمور كذلك ابلنسبة للمؤسسات الكربى للدوؿ ادلتقدمة

 ؟ أسواؽ العمالت األجنبية يف يتميز ابلتقلبات احلادة والسريعة أحيانً  االقتصاديأف الوضع 

 بسببسسات تتعرض ذلا تلك ادلؤ  اليتللمؤسسات التابعة للدوؿ النامية صلد زايدة ادلخاطر  االقتصاديةاألوضاع  يفوابلتدقيق  

لتغطية معينة  طرؽ ستخادـ شلا يتطلب اللجوء إىل ا.السوؽ يفمبا يتفق مع ادلستوايت السائدة  سعر صرفهاادلستمر يف لتغيًن ا

 . وىنا تكمن أعلية إدارة سلاطر سعر الصرؼ سلاطر تقلبات أسعار الصرؼ
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 مشكلة البحث: - 2

تتػػػػػػأثر ادلصػػػػػػارؼ بصػػػػػػورة عامػػػػػػة بتقلبػػػػػػات أسػػػػػػعار صػػػػػػػرؼ العملػػػػػػػة ، بشػػػػػػكل  مبا ػػػػػػر مػػػػػػن خػػػػػػالؿ صػػػػػػفقات الصػػػػػرؼ األجنػػػػػيب  

والعمليػػػػات اخلارجيػػػػػة  وةػػػػًن ادلبا ػػػػػرة مػػػػن خػػػػػالؿ بيتػػػػة ادلنافسػػػػػػة اخلارجيػػػػػة ، الػػػػػيت تػػػػػنعكس علػػػػػى أسػػػػعار السػػػػػوؽ  ثػػػػر إغلػػػػػا  أو 

يمػػػػػػة السػػػػػػوقية للمصػػػػػػارؼ ، واسػػػػػتناداً لػػػػػذلك فػػػػػاف مشػػػػػكلة البحػػػػػث تكمػػػػػن يف  ديػػػػػد سػػػػػليب وبنسػػػػػب سلتلفػػػػػة وابلتػػػػػػايل علػػػػػػى الق

نػػػػػػوع ادلصػػػػػػػػارؼ والشػػػػػػركات الصػػػػػػناعية والتجاريػػػػػػة  التػػػػػػػػي تتعػػػػػػػػرض بصػػػػػػػػورة أكبػػػػػػػػر دلخػػػػػػػػاطر أسػػػػػػػػعار الصػػػػػػػػرؼ يف مػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػت 

ىػػػػػػات ونسػػػػػػب أتثػػػػػػًن سلػػػػػػاطر أسػػػػػػعار الصػػػػػػرؼ علػػػػػػى ادلصػػػػػػػػارؼ ادلتفرعػػػػػػة زلليػػػػػػاً فقػػػػػػي أـ ادلتفرعػػػػػػة زلليػػػػػػاً وخارجيػػػػػػاً ؟ مػػػػػػاىي ا ا

 القيمة السوقية ؟

 

تثبيػت سػعر  1992جػرى بنهايػة العػاـ تقلبات كثًنة يف أسعار الصرؼ منػذ الثمانيػات مػروراً ابلتسػعينات حيػث عرؼ لبناف لقد   

 إىل اليـو . رة مستم تدلعدالت التضخم ما زال الصرؼ االمسي للعملة اللبنانية وصلم عن ذلك خفض 

سػػنوايً. إال أف مػػا مي ػػز احلقبػػة الػػيت تلػػت العػػاـ  % 5,3 مػػا يقػػارب  2001 -1994وقػػد بلػػد معػػدؿ التضػػخم الوسػػطي حلقبػػة 

وكانػػػت مػػػن أسػػػباب اهنيػػار سػػػعر صػػػرؼ العملػػػة  . ىػػو ظلػػػو الػػػدين العػػاـ بشػػػكل مل يسػػػبق لػػػو مثيػػل يف  ريػػػ  لبنػػػاف ادلعاصػػر 1992

 فيو .لبناف مر ًحا من جديد الهنيار سعر صرؼ عملتو ولنشوء تضخم كبًن  جعل اللبنانية، و ىذا الواقع

% مػن قيمتهػا يف 85هبا لبناف لعل أسوأىا االهنيار الذي  هدتو اللػًنة اللبنانيػة  وفقػداهنا أكثػر مػن  رَّ مو بعد األزمات ادلتتالية اليت 

 . لًنة لبنانية بتاري  يومنا ىذا 18200=  دوالر 1والذي وصل إىل حد   2021 – 2020اآلونة األخًنة من العاـ  

 .ما هي أسباب األزمة ؟  وما هي مفاتيح احلل ؟
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لكػن تػدىور اللػًنة  ػكل كية ومالحقػة ادلتػاجرين ابلعملػة احتواء الوضع عرب تدابًن سلتلفة كدعم سػلع اسػتهال  عبثاً حاولت احلكومة

احتيػػاطي ادلصػػرؼ ادلركػػزي مػػن الػػدوالر الػػذي ي سػػتخدـ بشػػكل  ذفمػػن  ػػأف نفػػا ضػػربة قاصػػمة للجهػػود والنزيػػف مر ػػ. لالسػػتمرار.

 .رئيسي لدعم استًناد القم. واحملروقات واألدوية ، أف غلعل الدولة عاجزة عن توفًن أبسي اخلدمات

 مػػا يفػػاقم التضػػخم ادلفػػرط أساسػػاً ، عوضػػاً عػػن امسػػاذ إجػػراءات حامسػػة ويؤخػػذ علػػى مصػػرؼ لبنػػاف ادلركػػزي اسػػتمراره يف طبػػع العملػػة

للحػػد مػػن التػػدىور وإعػػادة بنػػاء ثقػػة ادلػػودعٌن ابدلصػػارؼ وجػػذب األمػػواؿ مػػن اخلػػارج وتوحيػػد سػػعر الصػػرؼ، حسػػب رأي ادلػػراقبٌن 

 لألزمة اللبنانية .

لػػًنة لبنانيػػة  19000وحػػي يومنػػا ىػػذا كػػاف تغيػػًن سػػعر الصػػرؼ بشػػكل  كبػػًن جػػداً حيػػث وصػػل تقريبػػاً إىل  2020ولكػػن منػػذ عػػاـ 

د شلا  لَّ حركة البلد واالقتصاد والصناعة والتجارة وأصبحت الديوف  ادلرتاكمة كبًنة جداً وأةلقػت ادلصػارؼ و مقابل الدوالر الواح

مجدت احلساابت ادلوجودة فيها وكانت اخلسائر كبػًنة جػداً وأدت االحتجاجػات الػيت طالػت الػبالد إىل زايدة الوضػع سػوء ومل يكػن 

 رؼ من قبل ادلسؤولٌن .ىناؾ أي حل جذري أو تدخل مفيد يف سوؽ الص

حبسب رأي بعض اخلرباء فقد كاف سبب ارتفاع سعر الصرؼ واهنيار اللًنة اللبنانية ىػو ارتفػاع حجػم وكميػات ادلسػتوردات األجنبيػة 

مػػن البضػػائع األساسػػية . فارتفػػاع الطلػػب علػػى الػػدوالر يف اآلونػػة األخػػًنة بسػػبب عمليػػات الشػػراء الكبػػًنة والتهريػػب  كػػاف سػػبباً مػػن 

 (2021)عماد حسن،  ارتفاع سعر الصرؼ    باب أس

لػػػػػػػذلك فػػػػػػػ ف ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة هتػػػػػػػدؼ إىل إبػػػػػػػراز أىػػػػػػػػم التقنيػػػػػػػات ادلسػػػػػػػتعملة يف إدارة ادلخػػػػػػػػاطر ادلرتبطػػػػػػػة ابلتقلبػػػػػػػات يف أسػػػػػػػػعار  

 .الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ابلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة للمؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واحملليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعية والتجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 



02 
 

موضوع ىذه الدراسة حوؿ كيفية و أعلية ادلعاجلة احملاسبية ألثر تغًنات أسعار صرؼ العمالت األجنبية على القوائم ادلالية يتمحور 

والنظاـ احملاسيب ادلايل، ومن ىنا ف ف ادلشكلة األساسية يف احملاسبة على ادلعامالت  IAS 21 يف ظل تطبيق ادلعيار احملاسيب

األجنبية ىي يف  ديد سعر الصرؼ الواجب استخدامو وكيفية االعرتاؼ يف القوائم ادلالية  ثر  ابلعملة األجنبية والعمليات

التغًنات يف أسعار الصرؼ يف ظل ما صدر من معايًن زلاسبية عن اذليتات احملاسبية الدولية اليت تبحث عن أحسن ادلمارسات 

جيدة واحلصوؿ على قوائم مالية ذات مصداقية وصاحلة لعملية ادلقارنة احملاسبية اليت ؽلكن من خالذلا معاجلة ىذا اإل كاؿ بطريقة 

  :وعليو ؽلكن طرح اإل كالية التالية .واالستخداـ للمستخدمٌن ذلا

 ما ىي القوائم ادلالية ؟ 

 ما ىو سعر الصرؼ ؟ 

  فق ادلعيار احملاسيب كيف تتم ادلعاجلة احملاسبية آلاثر تغًنات أسعار صرؼ العمالت األجنبية على القوائم ادلالية و

 ( والنظاـ احملاسيب ادلايل . 21الدويل رقم )

 

 أمهية البحث: -3

تكتسػػب ىػػذه الدراسػػة أعليػػة يف تناولػػو دلوضػػوع تغػػًنات أسػػعار الصػػرؼ يف ظػػل النظػػاـ احملاسػػيب ادلػػايل وانفتػػاح السػػوؽ احملليػػة أمػػاـ  

فأتػػت ىػػذه الدراسػػة لتوضػػي. أعليػػة عػػرض القػػوائم ادلاليػػة وفػػق معػػايًن وأثػػر تغػػًن سػػعر الصػػرؼ علػػى القػػوائم ادلاليػػة   ادلسػػتثمر األجنػػيب.

احملاسػػبية ادلاليػػة والػػيت تكػػن مسػػتخدميها مػػن امسػػاذ القػػرارات ادلالئمػػة. وابلتػػايل فػػ ف وجػػود أكثػػر مػػن عملػػة للتػػداوؿ يػػؤدى إىل وجػػود 

 . ( 21تغًنات يف أسعار صرؼ العمالت ىذا و ما نص عليو معيار احملاسبة الدويل رقم   ) 
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 :متغريات البحث   -4

 األزمة االقتصادية  واحلصار االقتصادي يف ظل الوضع السياسي واالقتصادي الراىن  ادلتغري ادلستقل:

 فيما ؼلص تغًن سعر الصرؼ يف السوؽ احمللية وأثره على األعماؿ االقتصادية والتجارية  ●

 فيما ؼلص صعوبة أتمٌن ادلواد والسلع ادلطلوبة وتغًن أسعارىا الدائم وادلتواصل بسبب تغًن سعر الصرؼ يف السوؽ احمللية  ●

 القوائم ادلالية اخلاصة ابلشركات وابألعماؿ االقتصادية والتجارية على حد سواء. ادلتغري التابع :

 

 أهداف البحث :  -6

علي سعر الصػرؼ وتغًناتػو اليوميػة يف يومنػا ىػذا يف ظػل الظػروؼ االقتصػادية الصػعبة احلاليػة تتمثل أىداؼ البحث يف القاء الضوء 

 وكيفية معاجلتها زلاسبياً واليت ؽلكن القاء نظرة عليها من خالؿ البنود التالية :

ؼ العمػػالت إيضػػاح مفهػػـو العملػػة الوظيفيػػة و  ديػػد كيفيػػة معاجلػػة األرابح واخلسػػائر الػػيت تنػػتج عػػن تغػػًنات أسػػعار صػػر   -1

 األجنبية اليت يتم التعامل هبا .

تقدمي أىم اإلجراءات واألسس الػيت ؽلكػن الرجػوع إليهػا أو االسػتعانة هبػا يف معاجلػة أثػر تغػًنات أسػعار صػرؼ العمػالت   -2

 األجنبية وفق ادلعيار احملاسيب الدويل وقانوف النظاـ احملاسيب ادلايل .

سػػعر الصػػرؼ وفروقاتػػو  يف القػػوائم ادلاليػػة ابلنسػػبة للمعػػامالت ابلعملػػة األجنبيػػة  التعػػرؼ علػػى الطريقػػة الػػيت يػػتم هبػػا إدراج  -3

 و ديد أىم القوائم ادلالية اليت يظهر فيها أثر تغًنات أسعار الصرؼ

  ديد أسعار الصرؼ اليت غلب استخدامها لرتمجة بنود القوائم ادلالية . -4
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 لتحقيق أهداف البحث متَّ تقسيمه إىل :

   من حيث ادلتدخلٌن فيو : يف ىذا النوع من األسواؽ متدخلٌن خاصٌن يقوموف بتنشيطو و إجراء العمليات فيو   -1

 ومنهم :

 من أىم ادلتعاملٌن يف أسواؽ الصرؼ ، وؽلكن تصنيفهم حسب تدخلهم إىل :  البنوك : -1

تػتمكن مػن تلبيػة حاجيػات زابئنهػا تتػدخل سػواء حلسػاهبا اخلػاص أو حلسػاب زابئنهػا ولكػي  البنوك التجاريـة : –أ 

 غلب أف تكوف متواجدة بشكل دائم يف ىذه األسواؽ.

تكػػػوف تػػػدخالت ىػػػذه البنػػػوؾ يف السػػػياؽ النقػػػدي أو االقتصػػػادي فهػػػي تلعػػػب دور ادلػػػنظم  البنـــوك ادلركزيـــة : -ب

للعمػالت للحفاظ علي أسعار الصػرؼ عنػد حػدود معينػة أو ضػمن رلػاؿ معػٌن مػن خػالؿ الشػراء أو البيػع ادلكثػف 

 الصعبة حبسب اال اه الذي تريده ألسعار الصرؼ 

ىػػؤالء ال يتػػدخلوف يف أسػػعار الصػػرؼ لكػػنهم صػػلة الوصػػل بػػٌن البػػائع وادلشػػرتي ويتقاضػػوف علػػى ىػػذا  الوســطاء : -2

 العمل عمولة اثبتة متفق عليها مسبقاً  سب بنسبة متوية من حجم الصفقة 

لصػػػػرؼ ويكػػػػػوف دورىػػػػم مػػػػن خػػػػالؿ عمليػػػػاهتم بواسػػػػطة البنػػػػػوؾ ال يتػػػػدخلوف بشػػػػكل مبا ػػػػر يف سػػػػعر ا الــــز:ئن : -3

 . أو وسطاء الصرؼ 
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 :الدراســــات السابقــــــة   -7

 بعض الدراسات على سبيل ادلثاؿ ال احلصر : مت االىتداء إىل عرض

 دراسة أثر تغًنات سعر الصرؼ على ظلوذج التوازف االقتصادي الكلي"   : عنواهنا"  بن قدور علي "للطالب  رسالة ماجستًن"

 2004ادلركز اجلامعي سعيدة 

 2006جامعة تلمساف  "أثر الدوالر واليورو على التجارة اخلارجية اجلزائرية"  : بعنواف" رفيقة صباغ " رسالة ماجستًن للطالبة 

 " رللة حبوث اقتصادية عربية ، مركز الدراسات الوحدة العربية  دولية والعربية "أثر ظهور اليورو على اقتصادايت ال  ريي عابد

 2007لبناف38 ،العدد 

 

 :الدراسةفرضيات   -8

 :لإلجابة على األستلة ادلطروحة ضمن متطلبات ىذه الدراسة نطرح الفرضيات اآلتية

 . اليةتنعكس ادلعاجلة احملاسبية ألسعار صرؼ العمالت األجنبية على القوائم ادل -1

 . تتم ادلعاجلة احملاسبية للعمالت األجنبية من خالؿ تطبيق متطلبات ادلعيار احملاسيب الدويل احلادي والعشرين -2

 . للمعايًن احملاسبية الدولية يساىم يف زايدة قيمة ادلعلومات إف االلتزاـ بتطبيق احملاسبة عن العمالت األجنبية وفقاً  - 3
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 ية القوائم ادلالية وأسعار الصرف ادلبحث األوَّل : ماه

 القوائــــم  ادلاليــــة ادلطلب األوَّل : 

 

  : القوائم ادلالية

على الشركة  تعرب عن قيمة ادلؤسسة ادلالية ومركزىا ادلايل من حيث أصوذلا و أرابحها و االلتزامات اليت ىي القوائم اليت

ادلوردين وادلقرضٌن و ادلستثمرين و محلة األسهم ومصلحة الضرائب وةًنىا ويهتم هبا كل من ادلالؾ و .والسيولة ادلالية 

 . ألىداؼ سلتلفة مثل  ديد حجم االستثمار فيها ونوعية وحجم القرض ذلا

دارة اء كانوا من داخل ادلؤسسة مثل اإلعد القوائم ادلالية بغرض تقدمي ادلعلومات ادلالية الالزمة دلستخدمي تلك القوائم سو وت  

لتعطي فكرة مالية صحيحة عن الوضع ادلايل للمنشأة او  وظفٌن أو خارجها مثل الدائنٌن وماضلي القروض وأصحاب ادلؤسسة .ادل

 ادلؤسسة وتسهل عملية القياس احملاسيب ومقارنة الوضع ادلايل يف سنوات العمل ورلاؿ ادلنافسة .
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 ومن أهم القوائم ادلالية :

 قائمة الدخل  -1

 ادلايلقائمة ادلركز   -2

 قائمة التدفقات النقدية  -3

 

 قائمة الدخل(Income Statement) : 

بيػػػػػػػاف اإليػػػػػػػرادات و  نتيجػػػػػػػة أعمػػػػػػػاؿ ادلؤسسػػػػػػػة خػػػػػػػالؿ فػػػػػػػرتة زمنيػػػػػػػة معينػػػػػػػة فهػػػػػػػي  تػػػػػػػوي علػػػػػػػى ىػػػػػػػي عبػػػػػػػارة عػػػػػػػن تقريػػػػػػػر يظهػػػػػػػر

اإلداريػػػػػػػػة والعموميػػػػػػػػة و مصػػػػػػػػاريف البيػػػػػػػػع والتوزيػػػػػػػػع و ضػػػػػػػػريبة الػػػػػػػػدخل   وفات و تكلفػػػػػػػػة البضػػػػػػػػاعة ادلباعػػػػػػػػة و ادلصػػػػػػػػاريفادلصػػػػػػػػر 

وصػػػػػػايف الػػػػػػدخل وترجػػػػػػع أعليتهػػػػػػا يف  ديػػػػػػد الػػػػػػرب. أو اخلسػػػػػػارة خػػػػػػالؿ فػػػػػػرتة زمنيػػػػػػة معينػػػػػػة داخػػػػػػل ادلنشػػػػػػأة ومعرفػػػػػػة نتيجػػػػػػة العػػػػػػاـ 

 مؤسسات.احلايل ومقارنتو ابلعاـ ادلاضي لتحديد الوضع ادلايل لل

 ( 01الشكل ) 

 

https://linkitsys.com/ar/قائمة-الدخل-في-برنامج-حسابات-الشركات/
https://linkitsys.com/ar/قائمة-الدخل-في-برنامج-حسابات-الشركات/
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  قائمة ادلركز ادلايل (Financial Statement) : 

 تػػػػػوي علػػػػػى عػػػػػرض و ليػػػػػل دلصػػػػػادر األمػػػػػواؿ )األمػػػػػواؿ ادلقرتضػػػػػة ورأس ادلػػػػػاؿ ادلملػػػػػوؾ(، واسػػػػػتثمار ىػػػػػذه األمػػػػػواؿ يف سلتلػػػػػف   

 واالحتياطي. توض. التغيًن على حقوؽ ادلالؾ وتوزيعات األرابح  أصوؿ ادلشروع، كذلك

 ( 02الشكل )

 

     

 

 وتتكوف قائمة ادلركز ادلايل من:

 إىل : األصول وهي عبارة عن حقوق وممتلكات ادلؤسسات وتنقسم -

إىل نقدية مثل األسهم والسندات ، ادلخزوف  وتعرؼ  هنا األصوؿ النقدية واألخرى اليت ؽلكن  ويلها  أصول متداولة : *  

 ادلستحقة  وادلصروفات ادلدفوعة مقدماً .السلعي ، أوراؽ القبض ، اإليرادات 
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وىي اليت تتلكها ادلنشأة بقصد استخدامها يف أداء نشاطها مثل األراضي ، ادلباف ، السيارات ، أجهزة   * األصول الثابتة :  

 الكمبيوتر وةًنىا .

دي ملموس مثل :   هرة الشركة أو منفعة ليس ذلا كياف ما تثل ما دفعتو ادلنشأة  للحصوؿ على  األصول غري ادللموسة : *

 ، العالمات التجارية . ادلصنع

 ادلنشأة ا اه الغًن وتنقسم إىل: وىي االلتزامات على اخلصوم: ●

 الشركة  اه الغًن مثل مستحقات ادلوردين وأوراؽ الدفع . ىي االلتزامات ادلستحقة على * خصوم متداولة :  

 حق للجهات الضريبية من ضرائبجبميع أنواعهم وما يست * الدائنون : 

 مثل رواتب آخر الشهر اخلاصة ابدلوظفٌن و اإلغلارات اخلاصة ابدلؤسسة اليت مل تدفع بعد . : ادلصاريف ادلستحقة *

سدادىا بعد مدة مثل السندات ، القروض طويلة ادلدي ، قروض  وىي التزامات واجب على ادلنشأة : خصوم طويلة األجل *

 برىن عقار .

عبارة عن استثمارات ادلالؾ يف ادلنشأة وتتمثل يف رأس ادلاؿ ابإلضافة إىل أي أرابح مرتاكمة : حقوق ادللكية )صايف األصول(*  

 لدى ادلنشأة .

 

 قائمة التدفقات النقدية  (Cash Flow Statement: ) 

 تبٌن األثر النقدي لكافة النشاطات اليت قامت هبا الشركة من : 

 مثل ادلقبوضات من العمالء وادلدفوعات من ادلوردين : * أنشطة تشغيلية

 مثل أقساط القروض، توزيعات األرابح و الزايدة يف القروض طويلة األجل :أنشطة دتويلية* 
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ويتم ذلك خالؿ الفرتة ادلالية مع بياف طبيعة  وتشمل ادلتحصالت النقدية من بيع استثمارات طويلة األجل :أنشطة استثمارية* 

فهي من األمور ادلهمة داخل ادلؤسسة ليكوف لديها ماؿ   من كونو يشكل تدفقا نقداي داخال للشركة أو خارجا منهاىذا األثر 

 كاؼ لدفع نفقاهتا و راء األصوؿ .

( 03الشكل )   

 

  

. 
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 : سعر الصرف المطلب الثَّاني : 

 ما هو سعر الصرف ؟

 .مفهـو سعر الصرؼ يتلخص يف رلموع الوحدات ادلعينة الواجب دفعها للحصوؿ على وحدة أخرى من عملة أخرى 

 .  أخرىيعرؼ سعر الصرؼ على أنو عدد الوحدات اليت غلب دفعها من عملة معينة للحصوؿ على وحدة من عملة   -

     ( 10، صفحة 2009)طاىر قانة، 

كما ؽلكن أف نعرفو بطريقة عكسية على "أنو عدد الوحدات من العملة األجنبية الالزمة للحصوؿ على وحدة من العملة  -

   احمللي

، صفحة 2008)زينب حسن عوض هللا،  .  ىو مثن عملة دولة ما مقومة يف  كل عملة دولة أخرى، أو ىو نسبة مبادلة عملتٌن -

44)  

يقصد بسعر الصرؼ كذلك  نو سعر أو نسبة مبادلة عملة بعملة أخرى، حيث تعد إحدى العملتٌن سلعة يف حٌن تعترب  -

 (31، صفحة 1987)محدي عبد العظيم،  ذلااألخرى السعر النقدي 

)طاىر طرش،  احمللي و أسعار السلع يف االقتصاد العادليوكذلك سعر الصرؼ ىو أداة الربي بٌن أسعار السلع يف االقتصاد  -

   (96، صفحة 2005

 

 

 



22 
 

 

 كما أن تسعري العمالت خيضع لطريقتني مها :

: ىػػػو عػػػدد العمػػػالت مػػػن العمػػػالت األجنبيػػػة الواجػػػب دفعهػػػا للحصػػػوؿ علػػػى العملػػػة الوطنيػػػة وىػػػي عمليػػػة ال  فالتســـعري ادلباشـــر

   دوالر أمريكي 1.37جنيو اسرتليين =  1تستخدـ ةالباً اال يف بعض الدوؿ كربيطانيا حيث 

دمة يف معظػم بيػة  وىػي طريقػة مسػتخفهو عدد العمالت الوطنية الػيت تسػاوي واحػد مػن العملػة  األجن أما التسعري الغري ادلباشر :

    لًنة لبنانية 19000  ≈دوالر أمريكي   1حيث  الدوؿ ومنها لبناف 

 

 كما أنَّ لسعر الصرف عدة أنواع تتمثل يف :

نػػو مقيػػاس لقيمػػة عملػػة إحػػدى البلػػداف الػػيت ؽلكػػن أكػػن تعريػػف سػػعر الصػػرؼ االمسػػي علػػى وؽل ســعر الصــرف اال ــي : -1

  (103، صفحة 2005)عبد اجمليد قدي، ادلدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية،   .تبادذلا بقيمة عملة بلد آخر 

وحدة واحدة من السلع احمللية وابلتايل يعرب عن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء  سعر الصرف اال ي احلقيقي :
، صفحة 2005)عبد اجمليد قدي،    . يقيس القدرة على ادلنافسة كما انو يساعد للمتعاملٌن االقتصاديٌن يف امساذ قراراهتم

104) 

 

 

سػػعر الصػػرؼ الفعلػػي ىػػو عػػدد الوحػػدات العملػػة ادلدفوعػػة فعليػػا أو ادلقبوضػػة لقػػاء معاملػػة دوليػػة  ســعر الصــرف الفعلــي : -2

قيمتها وحدة واحدة وعليو فمن اجل تقييم تطور قيمة العملة دوليا نقػـو حبسػاب سػعر الصػرؼ الفعلػي حيػث يعتػرب ىػذا 
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ـو لرئيسػٌن، حيػث أنسػػعر الصػرؼ الفعلػي يقػػاألخػًن ادلتوسػي اذلندسػي ادلقػػدر ألسػعار الصػرؼ ال ػاه  ػػركائو التجػاريٌن ا

 اً .بدراسة تطور قيمة العملة دولي

 

ىػػي القيمػػة الفعليػػة للعملػػة الوطنيػػة مقابػػل رلموعػػة مػػن العمػػالت األجنبيػػة ادلرجحػػة ،  : ســعر الصــرف الفعلــي احلقيقــي -3

 ولة ادلعنية وابقي العامل .أيخذ ىذا السعر بعٌن االعتبار تطور سعر الصرؼ االمسي ومستوى األسعار بصفة عامة يف الد

 

 

ويف ظػػػػػل الوضػػػػػع الػػػػػراىن الػػػػػذي تشػػػػػهده الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة  مػػػػػن حػػػػػرب علػػػػػى األرض وحصػػػػػار اقتصػػػػػادي . يعػػػػػاف سػػػػػوؽ الصػػػػػرؼ 

مػػػػن تذبػػػػذب القيمػػػػة الفعليػػػػة للصػػػػرؼ يوميػػػػاً ومػػػػن قػػػػيم سلتلفػػػػة وعػػػػدـ ثبػػػػات لسػػػػعر الصػػػػرؼ وىػػػػذا يػػػػؤثر علػػػػى التجػػػػارة وعلػػػػى كػػػػل 

لعمليػػػػػػات الػػػػػػيت  ػػػػػػري بشػػػػػػكل يػػػػػػومي يف الشػػػػػػركات الصػػػػػػناعية والتجاريػػػػػػة ويف البنػػػػػػوؾ مػػػػػػا يتعلػػػػػػق بسػػػػػػعر الصػػػػػػرؼ وعلػػػػػػى كػػػػػػل ا

 وادلصارؼ .
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 خطــــر الصـــرف وطـــرق قياســــه :

يعر ؼ خطػر الصػرؼ  نَّػو خطػر تسػديد مبلػد أكػرب أو  صػيل إيػراد أقػل نتػج عػن التعامػل  مفهوم خطر تغري سعر الصرف :

وعليػػو فػػ  فَّ خطػػر الصػػرؼ متعلػػق بتغيػػًنات معػػدالت الصػػرؼ عنػػدما يػػتم التعامػػل ،  اجنبيػػة أخػػرى ةػػًن العملػػة الوطنيػػة بعملػػة 

كما ؽلكن تعريفو ابخلطر الػذي يسػجل خسػارة او ربػ. ،   اء العملية يف حلظتها ) ألجل ( بعملة ةًن العلمة الوطنية وال يتم إهن

ملة األساس واليت تكوف على األصػوؿ ادلختلفػة ) احلقػوؽ والػديوف ادلسػجلة بعملػة ةًن متوقع عند عملية  ويل عملة صعبة بع

إفَّ ىػػذا اخلطػػر بػػدء يف الظهػػور منػػذ اعتمػػاد نظػػاـ الصػػرؼ العػػائم ألسػػعار الصػػرؼ ، وابلتػػايل كػػل األنشػػطة التجاريػػة . خػػرى ( أ

 اخلارج .اخلارجية معرضة ذلذا اخلطر ويطبق على ادلؤسسات اليت تقـو بعمليات مالية مع 

 هناك ثالثة أنواع من أخطار الصرف :

ىػو خطػر  قيػق خسػارة او ربػ. الػذي ؽلكػن أف  ققػو ادلؤسسػة عنػد قيامهػا بعمليػات  خطر الصرف ادلتعلق :لعملية : -1

ماليػػة مػػع اخلػػارج بسػػبب تغػػًنات أسػػعار الصػػرؼ ، لكػػي يكػػوف ىنػػاؾ خطػػر للصػػرؼ متعلػػق ابلعمليػػة غلػػب تػػوافر ثالثػػة 

  روط وىي : 

   ىػػذه العمليػػات غلػػب أف تكػػوف مػػع اخلػػارج وتكػػوف إمةػػا عمليػػات  اريػػة مثػػل اسػػتًناد وتصػػدير السػػلع واخلػػدمات أو ماليػػة

 كاإلقراض أو اقرتاض رؤوس األمواؿ 

  غلػػب أف تكػػوف ىػػذه العمليػػات مسػػجلة ابلعملػػة الصػػعبة ، فادلسػػتورد او ادلصػػدر الػػذي يقػػـو بعملياتػػو ابلعملػػة الوطنيػػة ال

 طر يتعرض ذلذا اخل

   غلػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ فػػارؽ زمػػين بػػٌن  ريػػ  إجػػراء العمليػػة و ريػػ   قػػق التػػدفق ادلػػايل فعػػاًل ) تسػػديد أو  صػػيل ( فػػ ذا

 كانت العملية نقداً فأسعار الصرؼ معروفة لدى الطرفٌن وال يكوف ىناؾ رلاؿ لعدـ التأكد وابلتايل ال رلاؿ ذلذا اخلطر 
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سع من خطر الصرؼ ادلتعلػق ابلعمليػة ألنػو يػرتجم او يشػرح أتثػًنات التغػًنات : ىو مفهـو او  خطر الصرف االقتصادي -2

ولكػػػي تتعػػػرض مؤسسػػػة مػػػا خلطػػػر الصػػػرؼ االقتصػػػادي لػػػيس مػػػن  الغػػػًن مسػػػبقة ألسػػػعار الصػػػرؼ علػػػى قيمػػػة ادلؤسسػػػة 

ة تبيػػػع الضػػػروري أف تكػػػوف قػػػد قامػػػت بعمليػػػات خارجيػػػة ابلعملػػػة األجنبيػػػة ) الصػػػعبة ( ، فمػػػثاًل إذا كانػػػت  ػػػركة أمريكيػػػ

منتجػػات تنافسػػها فيهػػا  ػػركة ايابنيػػة يف السػػوؽ األمًنكيػػة سػػوؼ تتػػأثر مبيعػػات الشػػركة األمًنكيػػة سػػلباً إذا اطلفػػض الػػٌن 

 الياابف مقابل الدوالر األمريكي أو اذا اطلفضت أسعار ىذه ادلنتجات .

 

: ىػذا اخلطػر خػاص ابدلؤسسػات االـ الػيت تقػـو بتجميػع  خطر الصرف ادلتعلق بعمليات التجميع للمؤسسات العادلية -3

حساابهتا يف قوائم مالية موحدة دلختلف فروعها األجنبية ، يف  ري  إجراء عملية التجميع ف فَّ األصوؿ واخلصػـو للفػروع 

فرقػػػاً يف  االجنبيػػػة غلػػػب أف تػػػرتجم بعملػػػة ادلؤسسػػػة االـ يف سلتلػػػف الطػػػرؽ احملاسػػػبية . فػػػ فَّ تغػػػًنات سػػػعر الصػػػرؼ  ػػػدث

 .النتائج الصافية للمؤسسات 

 
 

فإنَّ اجلمعيات ادلهنية احملاسبية دلختلف الـدول قـد طـورت عـدة اتفاقيـات لوضـع منهجيـة مناسـبة دلعاجلـة مثـل هـ   التغيـريات 

 ومنها طريقة السعر اجلاري أو السعر احلايل ، والطريقة النقدية / غري النقدية والطريقة اجلارية / غري اجلارية 
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وىي من أىم الطرؽ واألكثر استعمااًل على ادلستوى العػادلي حيػث كػل عناصػر  طريقة السعر اجلاري أو السعر احلايل : -1

 األصوؿ واخلصـو يتم  ويلها يف  ري  إعداد ادليزانية ما عدا رأس ادلاؿ ) األسهم ( ػلوؿ ابلسعر التارؼلي .

يف حلظة  قق اإليرادات وادلصاريف اخلاصة هبا او بسعر الصػرؼ أما عناصر حساابت النتائج  وؿ سواء بسعر الصرؼ 

األرابح واخلسار النا ة عن عملية التجميع ال يتم أخذىا بعٌن االعتبار عند حساب اإليراد الصايف بل ادلرج. ادلناسب .

 يتم نقلها إىل حساب األمواؿ اخلاصة .

تنػازؿ عػن اسػتثماراهتا يف أحػد الفػروع االجنبيػة فػ فَّ األرابح واخلسػائر مثاًل إذا قامت الشركة األساسية " األـ " البيػع أو ال

اجملمعة للسنوات السابقة أتخذ بعٌن االعتبار عند حساب صايف دخل الفػرع او ادلؤسسػة ، فكػل عناصػر ادليزانيػة مػا عػدا 

 . رأس ادلاؿ سوؼ ترتفع أو تنخفض قيمتها حبسب تغًن سعر الصرؼ للعملة األجنبية

ويـتم  ،حلالة ؽلكن القوؿ اف الشركة تعرضت خلطر الصرؼ أي عندما تكػوف األصػوؿ الصػافية ال تسػاوي الصػفريف ىذه ا

 حساهبا عن طريق ادلعادلة التالية :

 اخلصوم ادلتغرية ( * نسبة االخنفاض او االرتفاع للعملة األجنبية –خسارة عملية التجميع = ) األصول ادلتغرية 

 نقدية الزمنية : الطريقة النقدية / غري ال -2

) حسػاب الصػندوؽ ، حسػاب أوراؽ القػبض ، .... ( وكػذلك اخلصػـو   ل األصوؿ ادلالية يف ادليزانيػةيف ىذه الطريقة يتم  وي

ادلاليػػة ) خصػػـو قصػػًنة األجػػل ، الػػديوف الطويلػػة وادلتوسػػطة االجػػل ( ابسػػتخداـ سػػعر الصػػرؼ احلػػايل . أمػػا ابقػػي العناصػػر مػػن 

 األصوؿ واخلصـو يتم  ويلها ابستخداـ السعر التارؼلي 

 الطريقة اجلارية / غري اجلارية : -3
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ذه الطريقػػة كػػل األصػػوؿ واخلصػػـو القابلػػة للتحويػػل إىل نقديػػة يػػتم  ويلهػػا ابسػػتخداـ سػػعر الصػػرؼ احلػػايل أي سػػعر يف ىػػ

 .الصرؼ عند إعداد ادليزانية ، أما ابقيا لعناصر الغًن نقدية يتم  ويلها ابستخداـ السعر التارؼلي  

 

 

 التايل : وأهم االختالفات بني الطرق الثالثة سوف يتم توضيحا يف اجلدول

 (01جدول ) 

 الطريقة اجلارية / الغري جارية الطريقة النقدية / الغري نقدية الصرف اجلاري طريقة سعر البنـــد

 معرضة للخطر ادلخزون
 غري معرضة للخطر

 معرضة للخطر

 غري معرضة للخطر معرضة للخطر األصول الثابتة
 غري معرضة للخطر

 الديون الطويلة األجل
 غري معرضة للخطر معرضة للخطر معرضة للخطر

 

 

 

 



28 
 

خـالل سوف نتطرق يف ه ا البحث  إىل طريقة معاجلة القـوائم ادلاليـة يف  ـل هـ ا التغيـري يف سـعر الصـرف وارتفاعـه يف لبنـان 

  2021و    2019الفرتة ادلمتدة بني عامي 

 

اذلػدؼ مػن ادلعيػار ىػو إيضػاح كيفيػة معاجلػة العمليػات الػيت ( ،  21يتم تنظيم القوائم ادلالية ابستخداـ ادلعيػار احملاسػيب الػدويل رقػم )

تتم ابلعمالت األجنبية لدى ادلنشاة واليت تتكوف أساساً إما من معػامالت بعمػالت أجنبيػة أو يكػوف لػديها عمليػات أجنبيػة وذلػك 

حيػػث غلػػب التعبػػًن عنهػػا بعملػػة مػػن أجػػل تشػػميل ادلعػػامالت ابلعمػػالت األجنبيػػة و العمليػػات األجنبيػػة يف القػػوائم ادلاليػػة للمنشػػأة 

 ادلنشأة األـ .

إفَّ ادلشكلة األساسية الواجب معاجلتها ىي  ديد سعر الصرؼ الواجب استخدامو وكيفية االعرتاؼ يف القوائم ادلالية  ثػر تغيػًنات 

 سعر الصرؼ ، غلب أف يطبق ىذا ادلعيار يف النطاؽ اآليت :

 يةاحملاسبة عن  ادلعامالت ابلعمالت األجنب  -1

ترمجػػة القػػوائم ادلاليػػة للعمليػػات ادلاليػػة ادلشػػمولة يف القػػوائم ادلاليػػة للمنشػػأة بواسػػطة التوحيػػد الكلػػي أو النسػػيب أو بطريقػػة   -2

 ادللكية 

 وعليو ف فَّ اذلدؼ األساسي ىو  ديد سعر الصرؼ  الذي غلب استخدامو وكيفيو توضي. أثره يف القوائم ادلالية .
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 ادلعاجلة احملاسبية : ادلطلب الثَّالث : 

مػػن خػػالؿ مػػا ورد أعػػاله واسػػتناداً إىل مفهػػـو احملاسػػبة الدوليػػة ومعػػايًن احملاسػػبة الدوليػػة وطريقػػة التعامػػل مػػع القػػوائم 

 ادلالية كاف ال بدَّ من إغلاد طريقة للتعامل مع ىذه القوائم بطريقة عادلية مفهومة جلميع الدوؿ .

سم. إبعداد قوائم مالية تشرح وضع ادلؤسسة ادلايل وتعطي عالمػات دقيقػة وموضػوعية ف فَّ احملاسبة ادلالية ىي اليت ت

عن نشاط ادلؤسسة ، لكن اإل كاؿ الذي تواجهو احملاسبة على ادلسػتوى الػدويل ىػو خضػوعها إىل عػدة مرجعيػات 

 وىذا السبب الذي دعا إىل اعتماد مبدأ زلاسيب موحد . زلاسبية مستلف يف ادلبادئ وادلفاىيم

األسػػاس أف  .غلػػب أف تسػػجل ادلعاملػػة ابلعملػػة األجنبيػػة بسػػعر الصػػرؼ السػػائد بينهػػا وبػػٌن عملػػة التقريػػر بتػػاري  ادلعاملػػة 

استخداـ معػدؿ صػرؼ تقػرييب  –وىذا ةالباً ما يتم  –يشار إىل سعر الصرؼ بتاري  ادلعاملة ولكن ألسباب عملية غلوز 

نت معدالت الصرؼ تتغًن بشكل كبًن جداً فػ فَّ اسػتخداـ متوسػي الفػرتة ولكن اذا كا.  للمعدؿ الفعلي بتاري  العملية 

 قد يكوف ةًن موثوؽ بو .

 تقدمي التقرير يف تواريخ ادليزانيات العمومية الالحقة :  -1

 يف  ري  كل ميزانية عمومية :

 غلب التقرير عن البنود النقدية ابلعمالت األجنبية ابستخداـ سعر اإلقفاؿ - أ

البنػػػود الغػػػًن نقديػػػة احملػػػتف  هبػػػا ابلتكلفػػػة التارؼليػػػة واحملػػػددة بعملػػػة أجنبيػػػة ابسػػػتخداـ سػػػعر غلػػػب التقريػػػر عػػػن   - ب

 الصرؼ بتاري  ادلعاملة
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غلب التقرير عن البنود الغًن نقدية احملػتف  هبػا ابلقيمػة العادلػة واحملػددة بعملػة أجنبيػة ابسػتخداـ أسػعر الصػرؼ  - ت

 السائدة عند  ديد تلك  القيم 

غلػب قيػاس كافػة ادلوجػودات ادلاليػة مبقػدار القيمػة العادلػة   -االعػرتاؼ والقيػاس  –األدوات ادلاليػة  39حملاسػيب رقػم مبوجب ادلعيػار ا

 فيما عدا ما يلي حيث غلب تسجيلها مبقدار التكلفة على اف تكوف خاضعة الختبار اطلفاض القيمة وىي : 

 زلتفظة هبا للمتاجرة القروض والذمم ادلدينة اليت احدثتها ادلنشأة واليت ىي ةًن -

االستثمارات االخرى ذات االسػتحقاؽ الثابػت مثػل االدوات ادلاليػة للػدين واالسػهم ادلمتػازة القابلػة لالسػرتداد إجبػاراي والػيت  -

 تنوي ادلنشأة االحتفاظ هبا حي االستحقاؽ 

وات حقػػوؽ ادللكيػػة بػػدوف سػػعر ادلوجػػودات ادلاليػػة الػػيت ال ؽلكػػن قيػػاس قيمتهػػا العادلػػة بشػػكل موثػػوؽ وتقتصػػر علػػى بعػػض اد -

 مدرج يف السوؽ

 

 االعرتاف بفروق أسعار الصرف :   -2

إفة فروقػات الصػرؼ النا ػػتة عػن تسػوية بنػػود نقديػة أو عنػد التقريػػر عػن بنػود نقديػػة للمنشػأة مبعػدالت صػػرؼ سلتلفػة عػػن 

سابقة ، غلػب االعػرتاؼ هبػا كػدخل او تلك اليت سبق أف سجلت هبا أولياً خالؿ الفرتة أو متَّ التقرير عنها يف قوائم مالية 

 مصروؼ يف تلك الفرتة .
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جنبيػة حيػث غلػب تصػنيف فروقػات األسػعار النا ػتة عػن البنػد أويستثىن من ذلك مػا يتعلػق بصػايف االسػتثمار يف منشػاة 

م يف القػػوائ –حقػػوؽ  ادلػػالكٌن  –النقػػدي الػػذي يشػػكل يف جػػوىره جػػزء مػػن صػػايف االسػػتثمار للمنشػػاة يف  ػػركة أجنبيػػة 

 ادلالية للمنشأة حي يتم التخلص من صايف االستثمار ، غلب عنده االعرتاؼ هبا كدخل او مصروؼ 

 –تغطيػػة  –ونفػس ادلعاجلػة تػتم ابلنسػبة لفروقػات الصػػرؼ النا ػتة عػن التػزاـ ابلعملػة األجنبيػػة تػت احملاسػبة عنػو كتحػوط 

 يف االستثمار لصايف استثمار ادلنشأة يف منشاة أجنبية حي يتم التخلص من صا

ؽلكن أف تنتج فروقات الصرؼ عن مسفيض أو ىبوط حاد لعملة وال يوجد عملية  وط ضدىا حيث تؤثر على التزامػات مل  -

 جنبية أتتم تسويتها وتنشأ مبا رة عن تلك حديث ألصل مسعر بعملة 

القيمة ادلسجلة ادلعدلة على األقل عػن غلب مشوؿ مثل ىذه الفروؽ يف القيمة ادلسجلة لألصل ادلرتبي هبا  ريطة اف ال تزيد  -

 او استخداـ األصل  تكلفة االستبداؿ أو ادلبلد القابل لالسرتداد من بيع
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 ادلعاجلة البديلة ادلسوح هبا : -

  تنػػتج فروقػػات الصػػرؼ بشػػكل عػػاـ عنػػد تغػػًن سػػعر الصػػرؼ وىبوطػػو بشػػكل حػػاد وال يوجػػد وسػػائل للتحػػوط ضػػد ىػػذا

على التزامات ال ؽلكن تسػويتها وتنشػأ عنػد تلػك أصػل جديػد مسػعر بعملػة أجنبيػة . يف ىػذه  اذلبوط والتغًن والذي يؤثر

احلالػػة يشػػػمل ىػػػذا الفػػػرؽ ضػػػمن قيمػػػة األصػػػل بشػػػرط اف اؿ تزيػػػد ىػػػذه القيمػػػة عػػػن ادلبلػػػد القابػػػل لالسػػػرتداد عنػػػد بيػػػع أو 

 استخداـ األصل

 

 ا كانػػت الشػػركة قػػادرة علػػى تغطيػػة ىػػذا الفػػرؽ عنػػد تلػػك احلالػة الثانيػػة ال يػػتم مشػػوؿ الفػػرؽ ضػػمن قيمػػة األصػػل ادلسػػجلة اذ

األصل اجلديد ابلعملة األجنبية إال أفًّ اخلسارة النا ة من  ىذا الفرؽ يعترب جزء من التكلفة ادلتعلقة ابألصػل  يف حػاؿ مل 

لػى عمػالت تتمكن الشركة من سدادىا وال يوجد وسائل للتحوط ضدىا . مػثاًل عنمػا يكػوف ىنػاؾ أتخػًن يف احلصػوؿ ع

 . أجنبية نتيجًة للرقابة على الصرؼ األجنيب 

لذلك ف نَّو وفقاً دلفهـو ادلعاجلة البديلػة ادلسػوح هبػا تعتػرب تكلفػة األصػل ادلسػعر بعملػة أجنبيػة ىػي مبلػد عمليػة التقريػر الػيت 

 غلب على ادلنشأة يف النهاية دفعها وتقدؽلها للحصوؿ على ىذا األصل . 
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 جنبية يف لبنان :محاسبة عن التعامالت :لعمالت األللالتطبيق العملي 

 :القياس احملاسيب للمعامالت األجنبية -

للمعامالت  بشكل عاـ ؽلكن  ديد  ثالثة تواري  أساسية كما ىو مبٌن يف الشكل أسفلو مرتبطة ابلقياس احملاسيب

 (503صفحة  ،2005)دمحم أبو زيد ادلربوؾ، األجنبية 

 تت  ري  حدوث العملية وتسجيلها يف الدفاتر ويتم استخداـ سعر الصرؼ السائد يف تلك الفرتة إلثبات العملية اليت .أ

ابلعملة  أف تسجل ادلعامالت غلب ابلعملة األجنبية، حيث طبقاً دلتطلبات ادلعيار احملاسيب الدويل احلادي والعشرين

الصرؼ السائد بينها  ألويل هبا بعملة التقرير، ابدلبلد الناتج عن ضرب مبلد ادلعاملة األجنبية بسعراألجنبية عند االعرتاؼ ا

 عملة التقرير بتاري  ادلعاملة .بٌن و 

سجلة يف ادلرحلة ذا التاري  تعديل أسعار العمليات ادلى ري  إعداد ادليزانية وإقفاؿ حساابت النتيجة حيث يتم يف  .ب

الصرؼ اجلاري يف ىذا التاري  وذلك للعمليات اليت مل  تنتو ومل تسدد بعد، وبسبب تقلبات أسعار  األوىل لتعكس سعر

 الصرؼ للعمالت ادلختلفة ةالباً ما ػلدث خسائر أو مكاسب بٌن ىذين التارؼلٌن .

التاري    ىذا ري  انتهاء من خالؿ السداد أو التحصيل ابلعملة األجنبية، وةالباً ما  دث مكاسب أو خسائر يف .ت

 . نتيجة اختالؼ أسعار الصرؼ بٌن  ري   ادليزانية  و ري  السداد أو التحصيل

 

 ( القياس احملاسيب للعمالت األجنبية 04الشكل رقم ) 

 

 

 503مرجع سبق ذكر ، ص.ادلصدر : دمحم ادلربوك أبو زيد، 

 

1 2 3 

 تاريخ السداد تاريخ إعداد الميزانية تاريخ حدوث العملية 
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 :(  01تطبيقي )  ــالــــــــــمثــ

 و خسارة من خالل تغري سعر الصرف عند السداد :حتقيق ربح أ

السداد بعد  هر  دوالر أمريكي وبفرض أف100,000 قامت  ركة لبنانية  بشراء بضاعة من الوالايت ادلتحدة األمريكية مببلد  

لًنة لبنانية ، وعند السداد بعد  هر  2000وابفرتاض أف سعر الصرؼ الدوالر ابللًنة اللبنانية كانت 2019/10/01     من 

 لًنة لبنانية  . 1800كاف سعر الصرؼ 

 ادلطلوب إثبات ىذه العملية ؟

 إثبات عملية الشراء  : - 1

 من ح/ الشركة اللبنانية                        200,000,000

 إىل ح/ الدائنوف ) ادلوردوف (                                                   200,000,000  

  راء بضاعة ابألجل دلدة  هر

200,000,000  =  2,000 ×100,000 

 :سداد القيمة بعد مرور  هر  - 2

  )  موردوف ( من ح/ الدائنوف                        200,000,000  

 إىل مذكورين                                                          

 ح/ النقدية                                                         180,000,000  

 ح/ مكاسب عمليات الصرؼ                                                            20,000,000 
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 : يتم حساهبا كاآليت للمورد اخنفاض سعر الصرف وسداد ادلستحقادلكاسب احملققة على الشركة  بسبب 

 200,000,000     ح/ الدائنوف : 

 بعد التعديل (  ) قيمة ادلشرتايت  100,000×  1800=  180,000,000     ح/ النقدية :

 :ح/ مكاسب على عمليات الصرؼ

20,000,000 = 180,000,000 – 200,000,000                   

  هناك رأي آخر حيث ال يعرتف ه ا الرأي :لربح أو اخلسارة عند تغري سعر الصرف ولكن يعتربها زايدة أو اخنفاض

  بقيمة ادلشرتايت ويكون التسجيل احملاسيب : 

 :سداد القيمة بعد مرور  هر  - 2

 من ح/ الدائنوف )موردوف (                    200,000,000   

 إىل مذكورين                                                                   

 ح/ النقدية                                                              180,000,000 

 يةالشركة اللبنانح/                                                                  20,000,000

 الصرؼ مسفيضا لقيمة ادلشرتايت سداد ادلستحق ) للمورد ( مل يتم إظهار قيمة ادلكاسب احملققة ، واعترب اطلفاض يف سعر
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 : حالة حتقق خسائر بسبب ارتفاع سعر الصرف يف اتريخ السداد  

 لًنة لبنانية :   2200

 القيد األوؿ كما ىو عند الشراء1 - 

 :سداد قيمة ادلشرتايت 2 - 

 : ابلنسبة للرأي االوؿ يكوف التسجيل احملاسيب كما يلي وىو االعرتاؼ ابخلسارة 

 :مذكورينمن            

 من ح/الدائنوف )ادلوردين (     200,000,000

 من ح/خسائر عمليات الصرؼ    20,000,000    

 لنقديةإىل ح/ ا                                                      220,000,000  

 

 ابلنسبة للرأي الثاف الذي ال يعرتؼ ابخلسارة يكوف التسجل احملاسيب يف حالة ارتفاع سعر الصرؼ 

 القيد األوؿ كما ىو عند الشراء1 - 

 :قيد سداد قيمة ادلشرتايت2 - 

 : من مذكورين                 

 من ح/الدائنوف )ادلوردين (          200,000,000

 الشركة اللبنانية من ح/        20,000,000    

 إىل ح/ النقدية                                                       220,000,000  
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 :( 02تطبيقي )  ــالــــــــــمثــ

 : دراسة استرياد بضاعة خارجية والدفع عن طريق ادلصرف

ػػا تقػػـو بتػػوفًن العمػػالت األجنبيػػة لتسػػاعد ادلسػػتوردين يف سػػداد قيمػػة    إفَّ البنػػوؾ التجاريػػة مػػن خػػالؿ تعامالهتػػا مػػع ادلسػػتوردين ف هنَّ

بضػػاعتهم ابلقطػػع األجنػػيب . فهػػي تقػػـو بلعػػب دور الوسػػيي بػػٌن ادلسػػتورد وادلصػػرؼ ادلركػػزي حيػػث تقػػـو بشػػراء القطػػع األجنػػيب مػػن 

صػػرؼ ادلعتمػػد مػػن قبػل الدولػػة وبيعػػو للمسػػتوردين بسػػعر صػػرؼ ػلػدد مسػػبقاً خػػاص ابلبنػػك التجػػاري ومػػن ادلصػرؼ ادلركػػزي بسػػعر ال

 خالؿ ىذه العملية يتحقق ىامش رب. للمصارؼ التجارية .

دوالر أمريكػػػي لػػػدى بنػػػك  100000يف ىػػػذه احلالػػػة سػػػنقـو بدراسػػػة وضػػػع زبػػػوف أو مسػػػتورد تقػػػدـ بطلػػػب لفػػػت. اعتمػػػاد بقيمػػػة 

. بعػدر دراسػة  5/8/2019العر  ( من أجل سػداد قيمػة بضػاعة مسػتوردة مػن اخلػارج ابلعملػة األجنبيػة بتػاري  التجاري ) البنك 

 15/9/2019طلبو من قبل البنك تت ادلوافقة على فت. االعتماد ابعتباره من الزابئن األوفياء للبنك ومتَّ إبالةػو ابدلوافقػة بتػاري   

 لعملية .من أجل  راء العملة األجنبية وإتاـ ا

حيث يقـو البنك العر  مبراسلة البنػك ادلركػزي طالبػاً منػو  ػراء ادلبلػد احملػدد مػن الػدوالرات مقابػل  ػراء البضػاعة ادلسػتوردة موضػحاً  

 كل ىذه التفاصيل يف ادلذكرة اليت ترفع للبنك ادلركزي .

 1600ركػزي حيػث كػاف  الػدوالر يف ىػذا التػاري  = وىنا يقػـو البنػك العػر  بشػراء الػدوالر مػن البنػك ادلركػزي بسػعر بيػع البنػك ادل

 لًنة لبنانية 
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 فتكوف القيمة اليت سيدفعها البنك العر  للبنك ادلركزي =

 لًنة لبنانية   160,000,000=    1600×    100,000 

طبعػاً أعلػى قيمػة مػن سػعر  وبعد ذلك يقـو البنك العر  ببيع ىذا ادلبلد من العملة الصعب للزبوف بسعر خاص ابلبنك العػر  وىػو

 لًنة لبنانية  1620مبيع البنك ادلركزي ويساوي تقريبا 

 فتكوف القيمة اليت سيدفعها ادلستورد للبنك العر      =  

 لًنة لبنانية 162,000,000=   1620×    100,000 

 ػػراء و بيػػع العمػػالت  –نػػة وىنػػا يكػػوف البنػػك العػػر  قػػد حقػػق ىػػامش ربػػ. مػػن ىػػذه العمليػػة يسػػجل ضػػمن حسػػاب عمػػوالت دائ

 نقداً.

وميكــن ادلالحظــة يف هــ   احلالــة ان النتيجــة ســتكون دائمــاً ربــح لصــاه البنــم العــرحم ألَن هنــاك دائمــا هــام  حمــدد بــني ســعر 

 .الشراء وسعر ادلبيع من البنم ادلركزي يتحصل عليه البنم 

ادلؤسسات وخاصًة ذات التعامل اخلارجي ) االسـترياد ( بصـفقات نالحظ أيضاً من خالل ادلثالني مدى أتثر القوائم ادلالية يف 

 ضخمة وكبرية بتغري سعر الصرف مقابل العملة الوطنية
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  2021و  2019لصرف يف لبنان بني عامي ا تغريات سعرادلبحث الثاين : أثــــر 

 على القوائم ادلالية وعلى الوضع االقتصادي زمة يف لبنان وأتثريها األادلطلب األول : 

و وفقاً للوضع احلايل من  .قريبا كارثياً  يصب. قد لبناف يف ادلتفاقمة االقتصادية األزمة أتثًن أف من الدويل البنك حذر

 ادلالية االهنيارات أسوأ من واحدة تكوف قد اليت لبناف، يف االقتصادية لألزمة األفق يف تلوح هناية توجد ال أَّنو الواض.

 ابلفعل د فعوا قد لبناف سكاف نصف من أكثر يكوف أف احملتمل ومن .عاـ 200 من يقرب ما منذ العامل  هدىا اليت

 .الفقر خي  ت

، إىل أف التقػػاعس ادلسػػتمر يف تنفيػػذ "أزمػػات عادليػػة 3: ضلػػو أسػػوأ  أ ػػار التقريػػر الػػذي صػػدر بعنػػواف "لبنػػاف يغػػرؽوقػػد  

وةيػػاب سػػلطة تنفيذيػػة تقػػـو بوظائفهػػا ابلكامػػل، يهػػدداف األوضػػاع االجتماعيػػة واالقتصػػادية ادلرتديػػة  سياسػػات اإلنقػػاذ،

 .أصاًل والسالـ االجتماعي اذلش يف البالد

    واطلفضت قيمة إمجايل  .2020يف ادلتة خالؿ عاـ  20.3ف ف إمجايل الناتج احمللي احلقيقي انكمش بنسبة   للتقرير ووفقاً       

 مليار دوالر يف العاـ ادلاضي. 33إىل ما ي قد ر بنحو  2018مليار دوالر أمريكي عاـ  55احمللي للبناف من حوايل  الناتج

 .2020يف ادلتة خالؿ  129واطلفض متوسي سعر الصرؼ الذي ػلتسبو البنك الدويل بنسبة 

لبنػػػػػػاف أمػػػػػػر ابلػػػػػد الصػػػػػػعوبة، وىػػػػػػو الب عػػػػػػد ووفقػػػػػا للتقريػػػػػػر، فػػػػػػ ف إصػػػػػػالح األضػػػػػرار الدائمػػػػػػة يف رأس ادلػػػػػػاؿ البشػػػػػػري الػػػػػذي ؼلسػػػػػػره 

  (2021)تقرير األزمة يف لبناف،   الذي غلعل األزمة اللبنانية فريدة من نوعها مقارنة ابألزمات العادلية األخرى.
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ومن ادلقدر أف  .لاحلساب اجلاري، ومتطلبات التموي ابلتحدايت مع ارتفاع الدين العاـ، وعجز الوضع االقتصادي زلفوفاً وأصب.  

، ومن ادلتوقع أف يرتفع بسرعة مع عجز 2017 % من إمجايل الناتج احمللي يف هناية 150يكوف الدين العاـ قد بلد أكثر من 

 .فرتة الزمنية اليت يغطيها التنبؤيف ال %10ادلوازنة الذي يتجاوز 

وما مل يتحقق خفض كبًن يف االحتياجات التمويلية لالقتصاد أو تزداد تدفقات الودائع الداخلة إليو )ويف ضوء اآلفاؽ ادلتوقعة  

فسوؼ ػلتاج مصرؼ لبناف إىل رفع أسعار الفائدة أو استخداـ احتياطاتو اإلمجالية الكبًنة لتلبية  (   ألسعار الفائدة العادلية

 التمويل.  احتياجات االقتصاد من

 .ويواجػو  ػدايت تعػوؽ احلفػاظ علػى تػدفقات الودائػع.موقف ادلالية العامة ابلػد الصػعوبة وينطػوي علػى سلػاطر كبػًنة أيضاً  يزاؿال  

ففي السابق كانت تدفقات الودائع األجنبيػة مصػدرا أساسػيا لتمويػل العجػز الكبػًن يف احلسػاب اجلػاري وادلوازنػة العامػة. ةػًن أف ظلػو 

  هد تراج عا يف السنوات األخًنةالودائع 

ابدلتػػة وفقػػاً لتقػػديرات  144وكػػذلك انعكػػس اهنيػػار اللػػًنة اللبنانيػػة أمػػاـ الػػدوالر علػػى  األسػػعار بشػػكل عػػاـ حيػػث ارتفعػػت حبػػوايل 

 (2021)سقوط مدو   القتصاد لبناف، صندوؽ النقد الدويل  
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 السياسات الواجب اتباعها يف لبنان للحد من تغري سعر الصرف واحملافظة على مستوي اثبت ادلطلب الثّاين : 

و جػراء عمليػة كبػػًنة للضػبي ادلػػايل  ػاف  علػػى إطػار السياسػػة االقتصػادية احلػايل الػػذي يقػـو علػػى سػعر صػػرؼ اثبػت تدعمػػإ -

ـ ويف سػػياؽ مػػن النمػػو ادلػػنخفض يف لبنػػاف فقػػد بلػػد الػػدين اللبنػػاف مسػػتوى ةػػًن مسػػتدا .تػػدفقات الودائػػع الداخلػػة الكبػػًن

سػػػيزداد تػػػدىور ديناميكيػػػة الػػػدين ويػػػزداد الػػػدين العػػػاـ بسػػػرعة إىل مسػػػتوى أقػػػل بقليػػػل مػػػن  أسػػػعار الفائػػػدة ادلتزايػػػدة عادليػػػاً و 

علػػػى أف يسػػػتمر بعػػػدىا يف االرتفػػػاع  حسػػػب السػػػيناريو األساسػػػي، 2023% مػػػن إمجػػػايل النػػػاتج احمللػػػي حبلػػػوؿ عػػػاـ 180

بػػادؿ بػػػٌن وتػػزداد كثافػػة االعتمػػاد ادلت فػػاع احتياجػػات احلكومػػػة مػػن التمويػػلسيسػػتمر ارت لضػػبي ادلػػايلمل يتحقػػق ا إذا وابدلثػػل

ويػػؤدي اعتمػػاد لبنػػاف ادلتزايػػد علػػى تػػدفقات الودائػػع الداخلػػة إىل زايدة تعػػرض االقتصػػاد للتقلبػػات ادلفاجتػػة يف ثقػػة  البنػػوؾ 

   .ادلودعٌن

ولػػن يكفػػي  كبػػًنة  . لكنػػو يتطلػػب جهػػوداً  إليقػػاؼ ارتفػػاع الػػدين العػػاـ يف حػػدود قابلػػة للتحقػػقزاؿ حجػػم الضػػبي ادلػػايل الػػالـز ال يػػ

مػػن إمجػػايل  %5مػػن زايدة اإليػػرادات ومسفػػيض اإلنفػػاؽ اجلػػاري يصػػل إىل حػػوايل  فػػاألمر يتطلػػب مزغلػػاً  ة االسػػتداممبفػػرده لضػػماف 

إمجػايل النػاتج احمللػي ويبػدأ امسػاذ مسػار تنػازيل مطػرد. وال  ػك الناتج احمللي على ادلدى ادلتوسي حي يثبػت الػدين العػاـ كنسػبة مػن 

أف ذلذا الضبي الكبًن كلفة مرتفعػة، لكػن رؤيتػو يف حالػة لبنػاف ينبغػي أف تكػوف مػن منظػور متطلبػات التمويػل وعجػز ادلوازنػة الكبػًن 

 . صالح االقتصاديومع تطبيق برنمج  امل للضبي ادلايل واإل .من إمجايل الناتج احمللي  %10الذي يتجاوز 

خطػػػػة فوريػػػػة للضػػػػبي ادلػػػػايل تشػػػػكل ركيػػػػزة لسياسػػػػة ادلاليػػػػة العامػػػػة ويػػػػتم مػػػػن خالذلػػػػا تثبيػػػػت الػػػػدين كنسػػػػبة  ينبغػػػػي اعتمػػػػاد -

مػػػػػن إمجػػػػػايل النػػػػػاتج احمللػػػػػي يل وضػػػػػعو علػػػػػى مسػػػػػار تنػػػػػازيل واضػػػػػ.. وأي زايدة يف االسػػػػػتثمارات العامػػػػػة يتعػػػػػٌن أف تسػػػػػتند 

  .العمل على تعزيز إطار إدارة االستثمار العاـإىل خطة الضبي ادلذكورة وأف يسبقها 
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ينبغػػػػي احتػػػػػواء ادلخػػػػػاطر الػػػػيت هتػػػػػدد االسػػػػػتقرار ادلػػػػايل مبػػػػػا يف ذلػػػػػك  فيػػػػز البنػػػػػوؾ علػػػػػى تعزيػػػػز ىػػػػػوامش األمػػػػػاف ابلتػػػػػدريج   -

  .وامساذ مزيد من اإلجراءات الرامية إىل  سٌن جودة االئتماف

الة والتنافسية، ينبغي إصالح قطاع الكهرابء مع تعزيز وتفعيل اإلطار لتشجيع النمو ادلستداـ و قيق درجة أكرب من العد  -

 (2018)صندوؽ النقد الدويل،  .التنظيمي دلكافحة الفساد

ن طريػػق اخلارجيػػة مػػن خػػالؿ البنػػوؾ وعػػ والبضػػائع دلػػوادواسػػتًناد غلػػب االلتػػزاـ ابلتعامػػل ابلعملػػة األجنبيػػة يف صػػفقات  ػػراء  -

 ادلصارؼ وعدـ اال اه إىل السوؽ السوداء وادلضاربٌن للمحافظة قدر اإلمكاف علي سعر صرؼ اثبت .

مراقبػة الصػرؼ حيػث تقضػي سياسػة مراقبػة الصػرؼ إخضػاع ادلشػرتايت وادلبيعػات للعملػة الصػعبة إىل رخصػة خاصػة ، ويػػتم   -

 ٌن التدابًن اليت تعتمدىا السلطات النقدية :استخدامها دلقاومة خروج رؤوس األمواؿ خاصة خروج ادلضاربٌن ، ومن ب

  . منع تسوية الواردات قبل االستالـ 

 يتفق عليها ضمن بنود العقد االلتزاـ إبعادة العمالت األجنبية احملصل عليها يف اخلارج نتيجة التصدير ضمن فرتة زمنية زلددة 

  حساابت للمقيمٌن ال ؽلكن عن و  من التحويل اخلارجي للعملةتقسيم احلساابت البنكية إىل حساابت لغًن ادلقيمٌن تستفيد
 طريقها تسوية ادلعامالت مع اخلارج.

رة على ضبي سػوؽ الصػرؼ والػتحكم يف دوعدـ الق ظاىرة التعومي انتشارمعظم الدوؿ بدأت تتخلى عن مراقبة الصرؼ بعد حيث 

 .سعره 

يف األسواؽ وتوجيو السياسة التجارية خلدمة بعض إقامة سعر صرؼ متعدد يهدؼ إىل مسفيض آاثر حدة التقلبات  -
 األةراض احملددة.
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ومن أىم الوسائل ادلستخدمة ىو اعتماد نظاـ ثنائي أو أكثر لسعر الصرؼ بوجود سعرين أو أكثر لسعر صرؼ العملة ، أحدعلا 

أما السلع احمللية ات ادلراد دعمها وترقيتها. مغاىل فيو ويتعلق ابدلعامالت اخلاصة ابلواردات الضرورية أو األساسية أو أدوات القطاع

 .العادي  ادلوجهة للتصدير أو الواردات ةًن األساسية فتخضع لسعر الصرؼ

 مدفوعاهتم وايراداهتمؽلكن للمتعاملٌن يف التجارة اخلارجية اللجوء إىل خيارات الصرؼ للحد من أخطار الصرؼ على قيمة  -

 ة اخلارجية.من صفقاهتم التجاري جنبيةابلعملة األ
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 اخلادتـــــــــــــة :

من خالل دراستنا النظرية والعملية يف حتليل القوائم ادلالية جند أن ما أصدرته هيئة معايري احملاسـبة الدوليـة مـن 

ممتهــم مهنــة احملاســبة وحــي مســتخدمي القــوائم ادلاليــة ممــا  لقــوانني و معــايري حماســبية تشــكل مرجعــاً مهمــاً لكــ

تــواجههم خــالل عملهــم للوصــول إىل  أن  ادلشــاكل والصــعو:ت الــ  ميكــن ىتــوفر  مــن حلــول وإجــا:ت علــ

 قوائم مالية صحيحة و دقيقة تتسم :

 النوعية من ادلصداقية وادلالئمة والوضوح وقابلية ادلقارنة  ابصفاهت -

 وعدم قابلية ادلقاصة ، األمهية النسبية واحلياد  احليطة واحل ر وادلوضوعيةوصفاهتا النوعية ادلشتقة من  -

 وصفاهتا األساسية إبعطاء صورة واضحة و وفية للمؤسسة وتقدمي قائمة مالية مميزة .   -

ا عــن موضــوع  ثنــا فمــع ازدايد العمليــات اخلارجيــة الــ  تــتم :لعملــة الصــعبة وزايدة حجــم  التعامــل و أمَّــ

 فإننا نالحظ أنَّ:الدويل واحمللي :لعمالت األجنبية 

كــل عمليــة ةاريــة أو ماليــة تــتم مــع الوســع اخلــارجي ينــتت عنهــا خطــر الصــرف نتيجــة التغــريات الغــري  -

 متوقعة يف سعر الصرف .

 ن عملية معاجلة سعر الصرف حماسبياً حتقيق ربح أو خسارة  صرف .ينتت ع -

إنَّ طرق معاجلة القوائم ادلالية عند تغري سعر الصرف ختتلف من مؤسسة ألخرى ومن بلد آلخر  -

 :ختالف ادلعايري احملاسبية ادلستخدمة .

تغريات أسعار ه حتدث ، وما :لنسبة لرتمجة القوائم الدالية األجنبية يف  ل وجود عدة طرق للرتمجة -

عيار تطلبات ادلدل وفقاً  ه، فإن ايلركز ادلآاثر سواء على بنود قائمة الدخل أو بنود قائمة ادل الصرف من
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، أي يتم االعرتاف بفروق  احلادي والعشرين يتم اعتماد طريقة سعر الصرف اجلاري احملاسيب الدويل

 . وقائمة الدخلايل ركز ادلخاصة بقائمة ادل الرتمجة يف حسا:ت

للمعايري  ؤسسات االقتصادية حتقق مزااي تطبيق متطلبات احملاسبة عن العمالت األجنبية وفقاً ن ادلإ -

الية عاجلة احملاسبية :إلضافة إىل تسهيل قراءة القوائم ادل، وال  تتمثل يف إيضاح ادل الدولية احملاسبية

وتسهيل إجراءات  للمؤسسات اليةكفاءة القوائم ادل، وزايدة   ليةاوحتسني قراراهتم ادل اللمستخدمني ذل

 . تجانسة احملليةؤسسات ادلا من ادلهركز الدايل للمؤسسة مع غري ادل قارنة بنيوعمليات ادل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلــــراجــــــــــع : 
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