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 ملخص البحث
 

تحلیل مقارن لتطبیق أسلوب القیاس :"أطروحة العنوان. 2014. حبیب الرجال فراتاما
اعتماد ( 13رقم ) PSAK(لالستثمار العقاریاستندا إلى بیان معاییر المحاسبة المالیة 

ومبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الوالیات ) 40المعیار المحاسبي الدولي رقم 
 ,PT Lippo General Insuranceالتشغیل  علىأرباح  (US GAAP)المتحدة

Tbk" 
 الحاج عبد القادرعوسري:  المشرف

 التشغیل أسالیب القیاس، االستثمار العقاري، أرباح: الكلمات الرئیسیة

وھناك طریقة القیمة . یتم قیاس الخاصیة لمعرفة قیمة االستثمار في العقارات
رقم ) PSAK(ذي یستند إلى بیان معاییر المحاسبة المالیة العادلة والتكلفة األسلوب ال

وأسالیب ذات القیمة التاریخیة التي ) 40اعتماد المعیار المحاسبي الدولي رقم ( 13
لقیاس االستثمار " مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الوالیات المتحدة " تستند إلى 

تطبیق أسلوب القیاس  والغرض من ھذا البحث ھو معرفة الفرق في. العقاري
اعتماد المعیار المحاسبي الدولي رقم ( 13رقم  PSAKلالستثمار العقاري على أساس 

،ومعرفة أثر تطبیق أسلوب مقارنة االختالفات في أرباح التشغیل US GAAPو) 40
 .2013، في سنة  PT Lippo General Insurance, Tbkمن 

لبیانات التي تم جمعھا مع أسالیب ا. یستخدم ھذا البحث المنھج الوصفي الكیفي
بأسلوب , تم القیام بتحلیل البیانات عن طریق قیاس الخاصیة بكل األسالیب. موثقة

وبمجرد قیاس، نتائج القیاس ھي . القیمة العادلة، تكلفة األسلوب أو أسلوب التاریخیة
 PT Lippo General -مقارنة ولخص تطبیق األسلوب حیث األكثر ربحیة ل

Insurance, Tbk. 
وأظھرت النتائج أن ھناك فرقا بین القیمة العادلة وطریقة التكلفة استنادًا إلى 

PSAK  وطریقة التكلفة التاریخیة ) 40اعتماد المعیار المحاسبي الدولي رقم ( 13رقم
تطبیق القیمة المعقولة لألسلوب للقیام بالقیاسات المتكررة  "US GAAP"استنادًا إلى 

ھو القیام بتطبیق أسلوب قیاس التكلفة عن . االستثمار كل سنةدون إھالك خصائص 
في حین طریقة التكلفة . طریق االستھالك وإعادة تقییم االستثمارات العقاریة كل عام

 .التاریخیة، الممتلكات االستثماریة دون إھالك لكن أعید تقییمھا بكل سنة
یمة العقارات بتطبیق أسالیب القیاس المختلفة، سیكون لھا تأثیر على ق

 PT Lippo Generalاالستثماریة، العدد من أرباح التشغیل واألداء للتأمین العامة 
Insurance, Tbk.  استنادًا إلى قیاس االستثمار العقاري مع جمیع األسالیب، أسالیب

لقیاس خصائص االستثمار التي توفر أكبر قدر من التأثیر على قیمة العقارات 
 .التشغیل األرباح وأداء الشركة بتطبیق أسالیب ذات قیمة معقولةاالستثماریة، عدد 


