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  كلــــــــمة شـــــــكر
       

  
أن     ـ جنابھ َّ عز ـ وأسالھ ة، الكث اتھ وخ العظيمة عمھ ع ً اطنا و ً را وظا ، ً وآخرا ً أوال مد ا

ن، مضل وال ن ضال غ تدين، م داة يجعلنا وأن الدين، بالفقھ ً جميعا علينا عيمن وأسلم وأص

الدين يوم إ بإحسان وأتباعھ ابھ وأ آلھ وع محمد نا نب ن للعامل رحمة   .املبعوث

  

فإنھ الدراسة، ذه إعداد أشار أو أعان من ل ل الشكر ل بجز شكر((أتقدم ال من هللا شكر ال

  .))الناس

بقبول  تفضل الذي ي، تيجا بالر الدكتور َّ أستاذي بالشكر الرسالة،وأخص ذه ع شراف

فجزاه ا، ُ د ْ ق ِ ع امل ت أن إ ا ف الشروع منذ للبحث ً ا وتوج للدراسة، عة متا املشرف؛ عم ان ولقد

ذلك وجعل فيھ هللا بارك د، وا اد ج ع الدائم ث وا يع ال منھ وجدت فقد ، ً ا خ هللا

حسناتھ ان   .م

متن و الشكر ل ب اتوجھ فرحاتكما جامعة من عومر ي علوا ي ع الدكتور من ل ل التقدير و ان

قسنطينة، جامعة من الذين نور زعبيط والدكتور باتنة جامعة من مصطفى عقار والدكتور عباس،

الرسالة ذه ومناقشة لقراءة ن الثم م وق من جزء س بتكر تفضلوا الذين ي   اساتذ

قتصادية         العلوم لية أشكر يلكما س د وج عون من تقدمھ ما ع سي ال وعلوم

بذلھ ما ع صال صا الدكتور ستاذ لية ال عميد بالشكر وأخص الناس، ن ب النافع العلم شر

قتصادية، الدراسات تأصيل يل س فة شر وأعمال جليلة خدمات   من

         

    



 

 

 

 
المقدمـــة
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  تمهید
شهد العالم في العقد األخیر من القرن الماضي أحداثًا عدیدة شملت فترات تضخم وفترات 

إلى خلق  1929انكماش، فقد أدت موجة التضخم الحادة التي یعیشها االقتصاد العالمي منذ سنة 

صعاب وقضایا اقتصادیة واجتماعیة عویصة، وفي مجال المحاسبة وقیاس األداء االقتصادي على 

مستوى االقتصاد الوطني وعلى مستوى الوحدة االقتصادیة، كان لهذه الموجة انعكاسات سلبیة بالغة 

تماعي،الذي الخطورة، ویترتب على ذلك أن أصبح من الصعب تفهم وتحلیل الواقع االقتصادي واالج

أفضت إلیه هذه الموجة التضخمیة، ومن ثم أصبح التوصل إلى حلول سلیمة ومناسبة بشأن القضایا 

  .والصعاب االقتصادیة التي أفرزتها هذه الموجة التضخمیة أمر بالغ الصعوبة

لقد كان أمر المحاسبة وقیاس األداء االقتصادي على مستوى المؤسسة في ظل هذه الظروف 

، فالنظام المحاسبي التقلیدي القائم على أساس التكلفة التاریخیة الذي ظل ولزمن  التضخمیة صعبًا جدًا

روف طویل اإلطار العام إلعداد القوائم المالیة للوحدات االقتصادیة، أصابه العجز في ظل الظ

التضخمیة، نتیجة لكونه قائمًا على افتراض ثبات القوة الشرائیة للنقود ، الشيء الذي یتناقض مع الواقع 

االقتصادي التضخمي، فأصبحت القوائم المالیة المعدة حسب هذا النظام تعكس صورا مشوشة وضبابیة 

هذه القوائم من أثار االرتفاع للنشاط االقتصادي للمؤسسة بسبب ما علق باألرقام والبیانات الواردة في 

لى حد بعید  -المستمر في مستویات األسعار، ولذا قلت  ٕ فعالیة هذه القوائم كأدوات التخاذ القرار  - وا

االقتصادي، ومن جهة أخرى أثرت هذه الوضعیة الجدیدة لهذه القوائم سلبا على العمل في مجال المحاسبة 

والمیزانیات والجداول القومیة وتسببت في تدني مستوى دقة  القومیة، فعقدت من عملیات تركیب الحسابات

ولقد أثارت وضعیة القوائم المالیة للوحدات االقتصادیة المعدة حسب النظام . البیانات االقتصادیة الكلیة

التقلیدي في ظل التضخم اهتمام كل من القائمین بأمر إعداد هذه القوائم ومستخدمي بیانات القوائم المالیة 

 . من اهتمامات هؤالء وأولئك من قناعة الكل بان التضخم أمسى واقعا معاشا ودائما وصعد

امتدت  بمرحلتین بارزتین، في الجزائر یالحظ أنها مرت  المستعرض لمراحل التنمیة إن    

  االقتصادي، للقطاع العام في النشاط   وتمیزت بالدور الكبیر والمباشر  التسعینیات  األولى حتى بدایة

الرقابة الصارمة على   والتدخل الحكومي المفرط في جهاز األثمان والمبالغة في تقدیم الدعم وفرض

العائد من صادرات البترول بسبب انهیار األسعار مما نتج عنه  تقلصالتجارة الخارجیة، وتزامن هذا مع 

  سبب االعتماد على مصادر وتوقف اآللة اإلنتاجیة ب الموارد المنفقة على القطاع الحكومي،  عدم كفایة 

 واسعة، بطالة    السیاسة نتائج هذه   كان من و  ، التي تتطلب العملة الصعبة التموین الخارجیة و
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وأزمة حادة في قطاع السكن وندرة كبیرة في األسواق من السلع وارتفاع دائم وكبیر في األسعار، وكذلك 

الخ وكانت هذه مجتمعة تنذر ...والصحة، والتعلیم  التدهور الذي عانى منه قطاع الخدمات مثل النقل،

 .بدخول مرحلة جدیدة

أما المرحلة الثانیة فقد جاءت للتخلصمن سلبیات المرحلة السابقة،حیث باشرت الجزائر سیاسة شاملة 

لإلصالح االقتصادي في جمیع المیادین شملت میدان التحریر االقتصادي والدخول في اقتصادیات 

من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن خالل خوصصة المؤسسات العمومیة التي لم السوق والتحول 

تحقق األهداف االقتصادیة المرجوة منها،وتحریر التجارة الخارجیة أمام المتعاملین االقتصادیین وكذلك 

  :تحریر أسعار أغلب السلع،وبالرغم من تطبیق هذه اإلصالحات إال أن األسعار ازدادت حده بسبب

تقلیص اإلنفاق الحكومي بكافة أشكاله بما فیه اإلنفاق على الخدمات العامة، والدعم للسلع  -أ

 األساسیة، والدعم للقطاع العام؛

تقلیص العرض من النقد واألثمان للقطاع الحكومي والخاص، ورفع أسعار الفائدة على الودائع  - ب

 المحلیة؛

 .وتخفیض مستویات األجور الحقیقیة تقلیص مناصب الشغل في المؤسسات الحكومیة، -ج

 إلغاء الدور الرقابي للدولة على األسعار وتحریر األسعار بشكل شبه كامل؛ - د  

 .تخفیض سعر الصرف للعملة الوطنیة، وتحریر التجارة الخارجیة -ه 

طني، وأمام هذه الظروف االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة الصعبة التي مر بها االقتصادیالو          

وجدت المؤسسة الوطنیة نفسها في وضعیة صعبة بسبباعتمادها على نظام معلومات غیر فعال ال 

فالقوائم المالیة والتقاریر المحاسبیة التي تعتمد علیها یستجیب لمتطلبات البیئة االقتصادیة الجدیدة،

، )...األجهزة الحكومیة المستثمرون، المدیرون، االقتصادیون، مدیرو البنوكومدیرو  (األطراف المختلفة

في معرفة المركز المالیواألداء التسییري للمؤسسة، ومن ثم إمكانهممن اتخاذ القرارات االقتصادیة،هذه 

كما أن هذه القوائم المعدة على أساس مبادئ المحاسبة التاریخیة ال األخیرة تؤثر على اقتصاد المجتمع،

  .تأخذ في الحسبان ارتفاعوتیرة معدالت التضخم

النظام المحاسبي التقلیدي   نجد أن  والنقدي وفي ظل ظروف االستقرار االقتصادي            

، لكن في فترات التغییر الحاد  قد أفاد مستعملي القوائم بالوضعیة الصادقة والحقیقیة عن المؤسسة

ذا االنتقاد ترجع ، وه لألسعار واجه هذا النظام المحاسبي عدة انتقادات من طرف العدید من االقتصادیین

  في  النظر  بإعادة تنادي   أسبابه مباشرة للمبادئ  التي یقوم علیها، وأصبحت هناك جهات عدیدة
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المحاسبي التقلیدي والسیاسات المحاسبیة، ومحاولة بناء نظام محاسبي یستجیب للتغییرات في   النظام 

  .بیئة األعمال واحتیاجات مستعملي القوائم

المحاسبي التقلیدي في فترات االستقرار االقتصادي والنقـدي یعتمـد فـي أحـد مبادئـه إن نجاح النظام 

یهي أن تتوافـــق داألساســـیة علـــى ثبـــات وحـــدة النقـــد، وعلـــى التكلفـــة التاریخیـــة فـــي قیاســـه المحاســـبي،ومن البـــ

ة، أمـا فـي ظروف االستقرار النسبیة مع مبـدأ التكلفـة التاریخیـة، ومـن ثـم یبقـى هـذا النظـام یعمـل بطریقـة جیـد

  .ظروف التضخم فإن هذا النظام یفقد فاعلیته

إن مجمــوع اإلجــراءات والطــرق المحاســبیة تهــدف إلــى معالجــة واســتبعاد أثــر التضــخم علــى القــوائم 

، واستبدال النظام المحاسبي التقلیدي غیر الفعـال بنظـام محاسـبي للتضـخم كفیـل بتصـحیح التشـوهات المالیة

مخرجــات النظــام التقلیــدي،مما یمكــن مــن إعــادة التقیــیم المســتمر للقــوائم، وذلــك التــي یحــدثها التضــخم علــى 

عن طریق التعدیالت الالزمة على عناصر القوائم المالیة بشكل تعطي مستعملیها القـدرة علـى مالحظـة أثـر 

  .التضخم وتقلبات األسعار
  

  طبیعة مشكلة البحث

لومــــات المحاســــبیةالتي تقــــیس األحــــداث تعــــد وظیفــــة القیــــاس مــــن الوظــــائف األساســــیة لنظــــام المع  

أن تكـون قابلـة للقیـاس محاسـبیا  -أي األحـداث  –والظواهر التي یتـأثر بهـا النظـام المحاسـبي، ویشـترط فیهـا

ن األشــیاء واألحــداث المقاســة كمیــا یــتم التعبیرعنهــا بعــدد مــن الوحــدات أوأن تكــون قابلــة للتكمــیم النقــدي،بحیث

قــدا الیخضـــع للتكمـــیم النقـــدي،وال یمكــن قیاســـه محاســـبیا ألغـــراض المحاســـبة ومـــا ال یمكـــن قیاســـه ن. النقدیــة

  .المالیة في صورة كمیة

إن افتراض ثبات وحدة النقد كوحدة قیاس محاسبیة في فترات التضخم أمر غیـر  واقعـي، بسـبب 

ذه األخیـرة أن التقلبات المستمرة في األسعار ینتج عنها تغیر في القوة الشرائیة للنقود، وعند اسـتخدام هـ

كوحــدة للقیــاس المحاســبي فــي ظــل ظــروف التضــخم تعطــي نتــائج قیــاس خاطئــة ویســتوجب تعــدیلها بمــا 

ــى . یتناســب ومعــدل التضــخم الســائد ــأثیر الســلبي لظــاهرة التضــخم عل ــذلك فــان مشــكلة البحــث هــو الت ل

تخـــذي مصـــداقیة المعلومـــات المحاســـبیة علـــى الكشـــوفات المالیـــة مـــن حیـــث فائـــدة هـــذه المعلومـــات لم

  . القرارات
  

التكـالیف التاریخیـة   بسـبب  االرتفـاع العـام فـي األسـعار یجعـل  ثبات القوة الشـرائیة للنقـود إن عدم 

ومعبـر   ، المسـتخدمة  بدرجة ملحوظة عن القیمة االقتصادیة الجاریة للمـوارد  منخفضة  ألصول المؤسسة

ذلــــــك إثبــــــات    عــــــن داللــــــة معینــــــة،وینتج   لــــــه  یكــــــون  تجمیعهــــــا ال  ، مختلفــــــة  نقــــــود  بوحــــــدات عنهــــــا 
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مخصصـــات إهـــتالك وتكـــالیف أقـــل مـــن قیمتهـــا، یتبعـــه ظهـــور أربـــاح بـــأكثر مـــن قیمتهـــا الحقیقیـــة أي أربـــاح 

دفع ضــرائب عالیــة، وتوزیعــات لألربــاح ال تخــرج عــن كونهــا مــدفوعات مــن رأس المــال، وهمیــة یترتــب عنهــا

  .باإلضافةإلىعجز في التمویل الذاتي
  

  البحثأهمیة 

یكتســي هـــذا البحــث أهمیتـــه مــن المكانـــة التــي حضـــت ظــاهرة التضـــخم  والتــي شـــهدتها الكثیــر مـــن 

اقتصــادیات دول العــالم المتقدمـــة والمتخلفــة علـــى حــد ســـواء، وحظیــت هـــذه الظــاهرة باهتمـــام كبیــر وبدراســـة 

أن دراســـة آثـــار وافیـــة علـــى المســـتوى االجتمـــاعي واالقتصـــادیمن قبـــل كثیـــر مـــن البـــاحثین االقتصـــادیین،إال 

ظاهرة التضخم على نظام المعلومات المحاسبیة وبالخصوص على القوائم المالیة، وكیفیـة معالجـة واسـتبعاد 

ویرجــع اهتمامنــا لدراســة هــذا الموضــوع إلــى قلــة البــاحثین الــذین .آثارهــا، لــم تلــق نفــس الدرجــة مــن االهتمــام

ة، وخاصـــة أن اغلــب المؤسســـات االقتصـــادیة تنــاولوا دراســـة أثـــر التضــخم علـــى نظـــام المعلومــات المحاســـبی

  .تستخدم المعلومات التاریخیة فیإصدارلقوائمها المالیة

  :وعلیه تنبع أهمیة هذا البحث من نواح عدة أهمیتها

أن البیانــات المحاســبیة فــي ظــل تغیــرات األســعار تثــار حولهــا كثیــرا مــن الشــكوك فیمــا یخــص  .أ 

هـذا الموضـوع إلیجـاد الحلـول واسـتنباط العـالج مصدقتیها، لذلك كان من األهمیة بمكـان بحـث 

 للمشكلة والذي من شانه إعادة الثقة للبیانات المحاسبیة بجعلها تعبر عن الحقیقة؛

إذا كان هذا الموضع قد نال حظه من الدراسة من الناحیة النظریة وتم التوصل في هـذا الشـأن  .ب 

ن لم یتم االتفاق ال ٕ تـام بشـأنها حتـى اآلن، إال انـه لـم ینـل إلى حلول تمثل اآلن اتجاها عاما، وا

 ؛حظه الكافي من الدراسة من الناحیة التطبیقیة

إن فعالیــة القــوائم المالیــة كــأداة لترشــید القــرار االقتصــادي تعتمــد فــي المقــام األول علــى مــدى  .ج 

صــحة البیانـــات التـــي تحتویهـــا، وتعتمــد صـــحة البیانـــات المالیـــة علــى مـــدى صـــحة المبـــادئ 

خدمة، و فــي ظــل التضــخم فــإن القــوائم المالیــة التــي یــتم إعــدادها وفــق هــذه المحاسـبیة المســت

  .المبادئ تعاني من نوا قض خطیرة
  

  أهداف البحــث
  : یمكن إیجاز أهداف الدراسة في النقاط التالیة  

  معرفــة عمــل نظــام المعلومــات المحاســبي فــي فتــرات التضــخم، ودراســة آثــار التغیــرات فــي مســتویات

  وعرض الحلول والبدائل المتاحة في الفكر المحاسبي؛ مخرجاتهاألسعار على 
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 ارتفــاع األســعار  علــى مســتوى المؤسســة وتأثیرهــا علــى البیانــات التــي تصــدرها  تحدیــد حجــم مشــكلة 

  بما یتیح  لمستعملي هذه البیانات أخذ قرارات  أكثر واقعیة؛

 تعملت بــدائل محاســبیة لتصـــحیح إلـــى الدراســات التــي اســـ دراســة البــدائل األخـــرى المتاحــة، والتطــرق

یجابیات كل طریقة؛ ٕ  القوائم المالیة من آثار التضخم، والوقوف على سلبیات وا

  مطابقـــة الحلـــول المتاحـــة علـــى مســـتوى النظریـــة المحاســـبیة مـــع الواقـــع العملـــي خاصـــة فیمـــا یتعلـــق

  بالمشاكل المعاصرة للمحاسبة وعلى رأسها تحدیات التضخم؛

 قدیــة والمالیـــة فــي معالجـــة التغیــر الــذي یطـــرأ علــى األســـعار والقــوة الشـــرائیة بیــان أثــر السیاســـتین الن

 .لوحدة النقود ومعالجة ظاهرة التضخم عموما

 
  

  فرضیات البحث
إن النمــوذج المحاســبي التقلیــدي أثبــت عــدم فعالیتــه فــي ظــل ظــروف تضــخمیة ســادها عــدم اســتقرار     

لهـــذا تزایـــد االهتمـــام بدراســـة التضـــخم وتحدیـــد آثـــاره علـــى القـــوائم المالیـــة، وتحـــاول هـــذه الدراســـة األســـعار، و 

  : اإلجابة على جملة من التساؤالت نطرحها كمایلي 

فیظــل الظــروف التضــخمیة مــا مصــداقیة المعلومــات التــي تقــدمها القــوائم المالیــة لمســتعملیها حــول وضــعیة  .أ 

  المؤسسة؟

لمركـز المـالي للمؤسسـة، وكـذلك الـدخل الـذي تحققـه، ومامصـداقیة توزیعـه علـى على أي أسـاس یـتم قیـاس ا .ب 

  ؟) الخ...أصحاب األرباح، نصیب العمال،الضرائب، التمویل الذاتي للمؤسسة(أصحابه، 

ـــدة المعلومـــات  .ج  ـــأثیر فائ ـــه ت ـــة فـــي ظـــل الظـــروف التضـــخمیة ل ـــة التاریخی ـــى طریقةالتكلف هـــل أن االعتمـــاد عل

ـــنقص فـــي مخصصـــات إهـــتالك االســـتثمارات ونقـــص فـــي تقیـــیم المحاســـبیة المفصـــح عنهـــا  ممـــا یـــؤدي إلى

  المخزون مما یؤدي إلى مغاالة فیاألرباح مما ینتج عنه  أرباح وهمیة؟

مـــا هـــي اآلثـــار الســـلبیة للتضـــخم علـــى المؤسســـة، وفـــي الوقـــت نفســـه مـــا مـــدى اســـتغالل المؤسســـة لـــبعض  .د 

  الجوانب اإلیجابیة؟

لــى مـا مـدى مصـداقیة القــوائم . ه  ٕ والتقـاریر المالیـة المتولـدة عــن نظـام معلومـات یرتكـز علــى التكلفـة التاریخیـة وا

  أي حد یعتمد علیها في تحلیل وتقییم وضعیة المؤسسة عند اتخاذ القرارات؟
  

  

  

هـا ومـاهي تالتحـدیات التـي واجهمـا و كیف تعاملت المؤسسـات الوطنیـة مـع هـذه الظـاهرة، 

عمـل التـي تصـیب الت الخـتمـا هـي اال .امـن آثارهـ التصحیحات المطلـوب اختیارهـا للـتخلص

  ؟نظام المعلومات المحاسبي وطرق التصحیح
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  :لإلجابة على هذه التساؤالت یمكن طرح الفرضیات التالیة

  

إن استخدام التكلفة التاریخیة في إعـداد القـوائم المالیـة فـي ظـل ظـروف یسـودها التضـخم، :الفرضیة األولى

  .القوائم المالیة باعتبارها أداة للتحلیل االقتصادي وترشید القراراتیضر كثیرا بمصداقیة 

في ظل الظروف التضخمیة، یعمل نظام المعلومـات المحاسـبیة التقلیـدي بصـورة خاطئـة : الفرضیة الثانیة

  .ویعطي نتائج غیر صادقة ال تتالئم مع مبدأ اإلفصاح المحاسبي

مهمــًا ان الحاجـة إلـى المعلومـات ا:الفرضـیة الثالثـة لمحاسـبیة والهـدف المطلـوب مـن اسـتخدامها تلعـب دورًا

  .في تحدید البدیل المختار من بین البدائل المحاسبیة المتاحة لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالیة

  

  منهج البحث
یعتمد هذا البحث منهجا مختلطا یقوم على االستنباط واالستقراء من : مصادر معلومات الدراسة  

دراسة أثر التضخم على القوائم المالیة في المنشآت وعرض البدائل و المعاییر المحاسبیة المطروحة خالل 

لمعالجة هذا الموضوع وكذلك استخدام أحد أسالیب محاسبة التضخم كأسلوب تحسین التكلفة التاریخیة أو 

لقیمة البیعیة لمعالجة أثر األرقام القیاسیة لألسعار أو التكلفة الجاریة أو تكلفة االستبدال أو صافي ا

  :هذا وقد تم االعتماد على مصدرین أساسین هما. التضخم على القوائم المالیة

نظرا لطبیعة الدراسة وتحقیقا ألهدافها سوف نعتمد على مزیج من المناهج المعتمدة في :المصادر األولیة  

دراسة خاصة األجزاء المتعلقة الدراسات االقتصادیة، حیث سنستخدم المنهج الوصفي في بعض أجزاء ال

بالجانب النظري لظاهرة التضخم من حیث تفسیراتها عبر المدارس الفكریة وأسبابها وآثارها االقتصادیة 

واالجتماعیة، والسیاسات المتبعة من طرف الدولة لمعالجتها، كما سوف نقوم كذلك بالوصف دقیق لنظریة 

صائصه،والمبادئ التي یقوم علیها، أما الجزء المتبقي من النظام المحاسبي منحیث تعاریفه، مكوناته، خ

الدراسة فقد تماالعتماد فیه على المنهج التحلیلي معتمدین في ذلك على اإلحصائیات المنشورة والتشریعات 

  .واللوائح التي لها صلة بالموضوع والمعاییر المحاسبیة، وبصفة عامة كل ماله صلة بموضوع الدراسة

سیتم التركیز على جمیع المصادر الممكنة من خالل المواقع المتوفرة على : ةالمصادر الثانوی

شبكة االنترنیت وذلك بالتركیز على بعض مواقع الجمعیات المهنیة المحاسبیةو بشكل عام ومواقع 

الدوریات العالمیة ومواقع الجامعات بشكل خاص وذلك الستقاء أحدث المستجدات والمشاكل التي تواجه 

  كما سیتم االطالع على أحدث الكتب،.التجارة اإللكترونیة وواقع جرائمهامستخدمي 
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والدوریات العلمیة، والمراجع والدراسات  بما یتعلق بنظم المعلومات المحاسبیة وشبكة االنترنیت  

 .والتجارة اإللكترونیة

  الدراسات السابقة

غیـرات فـي قیمـة النقـود ال تعتبـر إن مشكلة التقلبات في مستویات األسـعار ومـا یترتـب علیهـا مـن ت  

مشكلة معروفة منذ قیام المعامالت االقتصـادیة علـى أسـاس نقـدي، كمـا أن عـدم دقـة  الجدیدة فهي بالظاهرة

نمــا  ٕ القیــاس المحاســبي النــاتج عــن اســتخدام وحــدة نقــد متغیــرة القیمــة لیســت بالشــيء الجدیــد هــي األخــرى، وا

العدیـد  مـن القـرن الماضـي ظهـرت المشـكلة، فمنـذ بدایـة السـتینیاتالشيء الجدید هـو بدایـة االهتمـام بدراسـة 

  :من الدراسات العلمیة لتحدید المشكلة واقتراح بدائل للتغلب علیها،ومن أهم هذه الدراسات نذكر مار یلي

ظهــرت أولــى الدراســات التــي تعــالج مشــكلة التضــخم ومنهــا، أعمــال الباحـــث  الســتینیات قبــل فتــرة -أ

Hatfield1909بطریقـة التكلفـة الجاریـة، كبـدیل عـن التكلفـة التاریخیـة وكـان ذلـك سـنة  المتعلقـة ,

لیة إلعـــداد قــوائم إضـــافیة تلحـــق اطریقــة التكلفـــة اإلســتبد 1922فــي ســـنة  Pattonالكاتـــب وقــدم

ــالي لتصــــحیح بعــــض البنــــود مــــن آثــــار التضــــخم مثــــل بنــــد األصــــول الثابتــــة  بقائمــــة المركــــز المــ

دخل بالمحافظــــة علــــى رأســــمال العامــــل، كمــــا أن أول مــــن بــــدأ واإلهتالكات،كمــــا ربــــط تحقــــق الــــ

بإظهـــار  مشـــكلة التضـــخم وأثـــره علـــى القـــوائم المالیـــة علـــى مســـتوى المنشـــأة الدولیـــة والشـــركات 

وقــدم دراســته عــن محاســبة التغیــرات فــي األســعار، وفــي Sweenyالمتعــددة الجنســیة، الكاتــب 

یم الجاریـــة هـــي أفضـــل وأصـــدق مـــن أقـــر الباحـــث بـــأن المحاســـبة علـــى أســـاس القـــ 1939ســـنة 

المحاسـبة علـى أســاس التكلفـة التاریخیــة، كمـا أنــه فصـل بــین المكاسـب والخســائر المحققـة وغیــر 

 .1المحققة

إن أول المبــادرات الرســـمیة فـــي مجــال تصـــحیح أثـــار التضــخم جـــاءت مـــن البرازیــل وذلـــك بســـبب -ب

وتـــم التركیـــز علـــى  1964ســـنة المصـــالح األمریكیـــة واأللمانیـــة فـــي هـــذا البلـــد، وكـــان ذلـــك فـــي 

طبقــا ( تصــحیح المســتحقات، واألجــور وأجبــرت كــل المؤسســات بإعــادة تقــویم میزانیتهــا كــل ســنة 

  .وبصورة أخص االستثمارات ورأسمال العامل 2)1964جویلیة  17لقانون 

بتـدهور قیمــة   بنشــر دراسـة تتعلــق 1947قامـت لجنــة اإلجـراءات المحاســبیة األمریكیـة فــي سـنة  -ج

علــــى تقــــدیم  3:رقــــم  المعیــــار  مــــن خــــالل وحثــــت المؤسســــات  ، 3التكــــالیف نقــــود وتضــــخم ال

                                                
 .2006، جامعة  سطيف  وعلوم التسيري، قتصاديةالكلية العلوم ا  دكتوراهغري منشورة،رسالة ، دراسة أثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة،تيجاين بالرقي -1
 .178، ص جامعة عنابة ،معهد العلوم االقتصادية، رسالة ماجستري غري منشورة ،احملاسبة والتضخم، جاءوحدو رضا-2

3Revue Financière de comptabilité, 1980, N°106.p440 
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حساباتها الختامیة علـى أسـاس األسـعار الجاریـة ولـیس األسـعار التاریخیـة، ولـم یـتم االلتـزام بهـذا 

  .المعیار ألنه لم یكن إجباریا

  

راحــات لكثیرالمؤسســات مــن بألمانیــا، قامــت لجنــة المبــادئ المحاســبیة بتقــدیم اقت 1975وفــي ســنة  -د

ـــــائج   ـــــى حســـــاب النت ـــــرات األســـــعار عل ـــــار تغی ـــــرات ســـــنویة تأخـــــذ بعـــــین االعتب أجـــــل إعـــــداد تقری

  .واالهتالكات، تكلفة البیع ویلحق تقریر التعدیل بالقوائم المالیة المعدة حسب التكلفة التاریخیة

نتــا ســبب فــي تغیــر فــي كــل مــن أمریكــا وانجلتــرا صـدور وثیقتــین رســمیتین كا 1979شـهدت ســنة  -ه

الصـــادر فــي ســـبتمبر  33المعیـــار رقــم : كبیــر للطریقـــة المحاســبیة المســـتعملة ویتعلــق األمـــر بـــ 

وهـــي الهیئـــة المشـــرفة علـــى المعـــاییر  FASBمـــن مجلـــس معاییرالمحاســـبیة األمریكیـــة   1979

مـن لجنـة المعـاییر المحاسـبیة،  1979الصـادر فـي مـاي  24المعیـار رقـم .المحاسبیة في أمریكـا

كمــا نصـت هاتــان الوثیقتـان،على أنــه . 16بالمعیـار رقــم رقـم  1980وقـد تـم تعویضــه فـي أفریــل 

ة إضـــافیة معـــدة علـــى یجـــب علـــى المؤسســـات الكبیـــرة نشـــر قـــوائم مالیـــ 1980ابتـــداء مـــن بدایـــة 

  .أساس التكلفة االستبدالیة تلحق بالقوائم المالیة التقلیدیة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة

وعالقتها  1981خالل سنة  Blejer and leidermanالدراسة النقدیة التي قام بها كل من  -و

ارتفاع معدل التضخم  بالتضخم، حیث خلصا أن الزیادة في التوسع االئتماني المحلي یؤدي إلى

وتخفیض االحتیاطات الدولیة وتدهور سعر صرف العملة المحلیة، والمتغیرات النقدیة المحلیة لها 

كلما ارتفع   المدفوعات،  مباشر أقل على میزان  وأثر  أثر مباشر أكبر على التضخم المحلي 

  .الكلي  في اإلنفاق  في التجارة  غیر الداخلة  نصیب السلع

دور " من السعودیة ومضمونه   2002المنشور سنة زینه عبد اللطیف عبس  لصاحبهبحث  - ز

المعاییر الدولیة في معالجة آثار التضخم على القوائم المالیة للمؤسسات متعددة 

وخلصت الدراسة إلى أن المعاییر الدولیة الخاصة بعالج التضخم مناسبة لتعدیل "الجنسیة

الشركات متعددة الجنسیة السعودیة في ظل ظروف التغیر في وترجمة القوائم المالیة لتوابع 

  4.مستویات األسعار

آثار التغیر في المستوى العام لألسعار "دراسة إیمان صالح فاضل من السعودیة حول -ح     

  ، أبرزت 1995 سنة   "السعودیة المساهمة   الشركات لبعض   المالیة القوائم  على 

                                                
4- www.kau.edu.sa عمادة الدراسات العلیا –األبحاث  
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بــین نتــائج القیــاس المحاســبي علــى أســاس المســتوى العــام لألســعار وبــین الدراســة اختالفــات جوهریــة 

ا للتكلفة التاریخیة مما یؤثر على مـدى صـدق ومالءمـة المعلومـات  تلك النتائج في ظل المحاسبة طبقً

كمـــا أوضـــحت الدراســـة أن الطریقـــة .المحاســـبیة المنشـــورة بـــالقوائم المالیـــة لمســـتخدمي القـــوائم المالیـــة

یل مقارنـــة بغیرهـــا مـــن طـــرق التكلفـــة الجاریـــة هـــي األكثـــر مالئمـــة للتطبیـــق فـــي ظـــل المقترحـــة للتعـــد

الظروف الراهنة لمعالجة آثار التغیر فـي المسـتوى العـام لألسـعار علـى البیانـات والنتـائج المالیـة التـي 

 .تشتمل علیها القوائم المالیة المنشورة من قبل الشركات المساهمة السعودیة
  

  حدود الدراسة
لتعقیـد وتشــعب الموضـوع ونــدرة البحـوث والدراســات الحدیثـة المتخصصــة فـي هــذا المجـال فقــد  نظـرا  

  :تم إعداد البحث في الحدود التالیة

  یــتم التركیــز فــي هــذا البحــث علــى دراســة آثــار التضــخم علــى مخرجــات النظــام المحاســبي وبالضــبط

الـدیون، حقـوق الملكیـة، وسـوف ال األصـول الثابتـة، المخزونـات، : على بعض مراكـز المیزانیـة مثـل

القـــیم المعنویـــة واالســـتثمارات غیـــر المادیـــة نظـــرًا لصـــعوبة تقییمهـــا : نتطـــرق لألصـــول األخـــرى مثـــل

  وتحدیدها؛

  عنـــد دراســـة التغیـــرات فـــي مســـتویات األســـعار فـــإن الباحـــث یركـــز فـــي غالـــب األحیـــان علـــى اآلثـــار

لتغیـــر فـــي األســـعار كـــان دومـــا نحـــو الناجمـــة عـــن االرتفـــاع دون االنخفـــاض، وذلـــك كـــون منحـــى ا

الصعود ولم نشهد تقریبا تراجعـا فـي األسـعار إال فـي بعـض السـلع المحـدودة، كمـا هـو حاصـل مـثال 

  في قطاع اإلعالم اآللي والتكنولوجي؛

  فیما یخص اإلطار الزمني فسوف تشمل الدراسةالمیدانیة معالجـة آثـار التضـخم علـى للقـوائم المالیـة

 .2007إلى سنة 1997للفترة الممتدة من سنة )ع الریاضمجم(لشركة األسهم 

  

 خطة البحث
إلنجاز الدراسة واإلجابة علـى إشـكالیة البحـث واختبـار الفرضـیات والتزامـا بـالمنهج المحـدد فقـد قمنـا  

  :بتقسیم البحث إلى مقدمة وخمسةفصول وخاتمة كمایلي
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ر المـــــدارس المختلفـــــة وعالقتـــــه ویتنـــــاول التفســـــیرات النظریـــــة لظـــــاهرة التضـــــخم عبـــــ الفصـــــل األول

بالمتغیرات االقتصادیة، وهذا على مسـتوى الـدول النامیـة والمتقدمـة علـى حـد سـواء مـع التركیـز علـى طبیعـة 

 .التضخم في الجزائر

یحتوى علــــى التعریفبمفهــــوم نظریــــة النظــــام بصــــفة عامــــة، ودراســــة النظــــام المحاســــبي الفصــــل الثــــانی  

  .أساسیاتهوخصائصهبصورة مفصلة من خالل شرح 

خصص لدراسة التشوهات التي یحدثها التضخم والذي یعتبر جوهر البحث، الفصل الثالثفي 

علىمخرجات النظام المحاسبي في ظل مبدأ التكلفة التاریخیة، والطرق المتبعة للتخلص من هذه 

بدون هذه الطرق یث أن مع التطرق لمزایا وعیوب كل طریقة، ووضع بعض األمثلة التطبیقیة،حالتشوهات،

  .ال تؤدي القوائم المالیة الدور المنتظر منها في اتخاذ القرارات لدى مستعملیها

فیــتم مـن خاللــه عـرض الدراسـات النظریــة والتطبیقیـة الخاصــة بمحاسـبة التضــخم  الفصــل الرابـعأمـا 

ــي شــــهدتها بعـــض دول العـــالم  بمــــا فیهـــا الــــدول العربیـــة، والتطـــرق للتجربــــة الج زائریـــة وكیــــف والتجـــارب التـ

تعاملتمع البیانات المحاسبیة فـي فتـرة التضـخم، كمـا یبـین هـذا الفصـل مسـاهمة الجهـات المهنیـة فـي إصـدار 

  .المعاییر المحاسبیة التي تعالج هذه المشكلة

والـذي خصـص لعملیـة تقیـیم االسـتثمارات فـي مؤسسـة الریـاض سـطیف ویشـمل  الفصل األخیروفي 

تشـــــخیص للوضــــعیة المالیــــة للمؤسســـــة، وعملیــــة التطهیــــر المـــــالي الریــــف و فــــي مباحثــــه المبینـــــة الحقــــا التع

والمحاســبي الـــذي مــرت بـــه المؤسســة، وفـــي األخیــر نتطـــرق لعملیــة إعـــادة تقیــیم اســـتثماراتها، والكشــف عـــن 

  .النتائج المتوصل إلیها من عملیة تصحیح االستثمارات

  

  .البحـثوأخیـرا أتمنـى التوفیـق والسـداد فـي إعـداد هـذا 
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  تمهید        
توازن منذ مطلع القرن الماضي والعالم یشهد ظاهرة غیر عادیة، كان لها أثارًا مباشرة على    

دول المتقدمة واآلخذة بالنمو، ومن لالنشاط االقتصادي وعلى مجموع العوامل والمتغیرات االقتصادیة ل

  .أهم مظاهرها االرتفاع  في المستوى العام  لألسعار، وتدهور القوة الشرائیة للنقد

هــا إن ظــاهرة التضــخم تعتبــر مــن بــین المشــاكل األولــى للقــرن العشــرین ومــن أجــل ذلــك أعطیــت ل   

أولویة لدراسات واسعة ومعمقة من أجل إیجاد تفسیرات مقبولة  لها وشرح عوامل وأسباب نشأتها وتحدیـد 

المفـــاهیم التـــي تحكمهـــا، وأشـــهر هـــذه الدراســـات هـــي التـــي قـــام بهـــا البـــاحثون األكـــادیمیون عبـــر مختلـــف 

   .المدارس والبحوث التي قام بها اقتصادیو صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

ظاهرة نقدیة بحتة تعـود أسـبابها  "ولقد خلصت بعض الدراسات النظریة على تفسیر التضخم  بأنه      

، لقـد ارتـبط هـذا التحلیـل بحالـة  الـدول المتقدمـة علـى اعتبارهـا كانـت تعـاني "ونشأتها إلـى عوامـل نقدیـة

ظاهرة بالنسبة لهـا لیسـت نقدیـة بـل خذة في النمو، فالمن المشكلة النقدیة أو المالیة، أما بالنسبة للدول اآل

ترجـع إلــى أسـباب عینیــة تــرتبط بالهیكـل االقتصــادي ومتطلبــات تنفیـذ خطــة التنمیــة وعـرف أصــحاب هــذا 

  .التحلیل بالمدرسة العینیة

والجزائــر بحكــم انتمائهــا لمجموعــة الــدول اآلخــذة فــي النمــو،  فــإن عملیــة التنمیــة التــي قامــت بهــا       

  .عامل  التضخمسماتها ت  كان من أهم تخللتها عدة اختالال

  

  :ومن أجل  اإلجابة عن التساؤالت السابقة والمتعلقة بهذه الظاهرة تم اعتماد المبحثین التالیین    

  .التفسیرات النظریة لظاهرة التضخم :المبحث األول -

 .التضخم وعالقته بالتنمیة االقتصادیة :المبحث الثاني -

  

 ل األولــــــالفص

  التضخم كظاهرة اقتصادية عامة
 حالة اجلزائر - نقدية ودراسة حتليلية  
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  املبحث األول
  النظرية لظاهرة التضخمالتفسريات 

لقد شغلت ظاهرة التضخم الكثیر من االقتصادیین خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة  
كما أبرزت الكثیر من الدراسات أن مسألة التضخم من أهم المظاهر االقتصادیة التي اتسمت بها 

ل والقوى المؤثرة اقتصادیات  كل دول العالم، وترجع أهمیة هذه الظاهرة كونها تربط بین العوام
في حركة المتغیرات االقتصادیة وأهمها  مستویات األسعار، قیمة النقود،  تغیرات القوى الشرائیة، 

  .1الخ...العرض والطلب

و لقد أعطیت عدة تفسیرات تزعمتها كل من المدرسة الكالسیكیة والمدرسة الكینزیة من 
ویمكن عرض هذه التفسیرات حسب المحاور النقدي والنظریة الهیكلیة من جهة أخرى، التیار جهة و 
  :التالیة

  مفــاهیم وتعــاریف خاصة بالتضخم  -1  

شیوع  االصطالحات االقتصادیة شیوعًا غیر أنه على الرغم من أكبر من" التضخم"یعتبر  
ذلك إلى انقسام  ال یوجد اتفاق بین االقتصادیین بشأن تعریفه ویرجع استخدام هذا المصطلح فإنه

الحاالت  مفهوم التضخم حیث یستخدم هذا االصطالح لوصف عدد من حول تحدیدالرأي 
   :2منها الحاالت التالیة المختلفة یمكن أن نختار

 لألسعار؛ العام االرتفاع المفرط في المستوى 

 األرباح؛ األجور أو من عناصر الدخل النقدي مثل ارتفاع الدخول النقدیة أو عنصر 

 النقدیة وهو التضخم النقدي األرصدة نتاج واإلفراط في خلقارتفاع التكالیف عناصر اإل.   

من خالل األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع التضخم یتضح أنه لم یتم االتفاق لكن     
القرن التاسع عشر بالتضخم الذي نادى به مفكرو على معنى واحد لكلمة التضخم، فتعریف 

العشرین، فالتعریف الذي ساد في فترة معینة اختلف عنه یختلف عن التعریف الذي ساد القرن 
الحربین ، فالتعریف الذي ساد ما بین بل وقد یختلف التعریف في نفس الفترة في الفترة األخرى،

إصدار النقود االعتباریة بصفة مطلقة " العالمیتین األولي والثانیة عند كثیر من علماء االقتصاد

                                                
  .79 – 77ص , 1990اإلسكندریة , الدار الجامعة ,االقتصاد النقدي,مجدي محمود شھاب -1
، 1983، بیروت، دار النھضة العربیة، "الدولیة االقتصادیة النقود و العالقات" صبحي تادرس قریصة ومدحت محمود العقاد،  - 2

  .247: ص
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لكن بعد الحرب العالمیة  .1"جود تغطیة لهذه النقود الصادرة دون النظر إلى عوامل أخرى  كو 
هو فائض النقد على فائض السلع والخدمات "الثانیة والفترة التي أعقبتها أصبح المقصود منه

  .2"بصورة دائمة ومستمرة 
وفي فترة من الفترات كان یقصد بكلمة التضخم الزیادة في إصدار الورق النقدي   

المصارف في الدول، ثم تطور هذا المفهوم لیصبح تضخم المیزانیة،  المصرفي الذي تصدره

وقد . الخ...ویقصد به كذلك تضخم األجور، تضخم األسعار، تضخم الدخل وتضخم التكالیف

وللتذكیر أن التعریف الشائع بین علماء االقتصاد لكلمة . شمل معاني ومقاصد أخرى كذلك

  .س التعریف الخاص والمحدد لكلمة التضخمالتضخم هو تضخم األسعار ومع ذلك فهو لی

   أســس تعــریف التضـــخم -1.1
  :3بصفة عامة یمكن تصنیف تعریف التضخم في مجموعتین أساسیتین هما   

  التعاریف المبنیة على األسباب المنشئة للتضخم   -1.1.1

زمنیـة طویلــة لقـد سـاد معیـار األسـباب المنشــئة للتضـخم كأسـاس لتعریـف ظــاهرة التضـخم  لفتـرة 
خاصــة فــي القــرن التاســع عشــر وأوائــل هــذا القــرن، ولقــد كانــت التعــاریف المبنیــة علــى النظریــة 
الكمیــة هــي المتزعمــة للتعــاریف التــي تــدخل ضــمن هــذا المعیــار كمــا أن هنــاك تعــاریف أخــرى 

 .كالتعاریف المبنیة على عاملي العرض والطلب وتلك المبنیة على عاملي الدخل واإلنفاق
إن التضـخم النقـدي بنـاء علـى هـذه النظریـة یعنـي : 4التعریف المبني على النظریـة الكمیـة -أ 
، بمعنــى 5"كـل زیـادة فـي كمیـة النقـد المتـداول تـؤدي إلـى زیـادة فـي المسـتوى العـام لألسـعار"

الزیــادة فــي كمیــة النقــد المتــداول تــؤدي إلــى ارتفــاع األســعار الســائدة فــي الســوق ویعــد ذلــك ســببا 
وقد سیطرت مفاهیم النظریة النقدیة الكمیـة علـى مناقشـات معظـم . لظواهر التضخمیةا أةفي نش

 وتفســـیراتهم لنشـــوء الحركــــات التضـــخمیة حیـــث نســــبوا 20وأوائـــل القــــرن  19اقتصـــادیي القـــرن 
ظهورهــا الزدیــاد النقــد المتــداول فــي الســوق مؤیــدین آرائهــم، بحجــج ومبــررات اقتصــادیة كارتفــاع 

عالمیة األولـى وانخفـاض قیمـة العمـالت نتیجـة ارتفـاع األسـعار فـي بلـدان األسعار بعد الحرب ال
بمعنــى أنــه كلمــا تــم طــرح كمیــات مــن النقــود كلمــا ارتفعــت األســعار، ســواء كــان . هــذه العمــالت

ــــذي یحــــدث بمناســــبة تمویــــل المشــــاریع  هــــذا اإلصــــدار أو الطــــرح متعمــــدا، أو غیــــر متعمــــد كال
                                                

 .9، باتنة، ص 1986، دار الشهاب، التضخم الماليغازي حسین عنایة،  -1
 .10، ص السابقمرجع ال - 2
 57، ص 1986، الدار الجامعیة، النقدي والمصرفي االقتصادمصطفى رشدي شیحة،  - 3
وھذه النظریة تعتبر . ھي النظریة التي تبین العالقة بین كمیة النقود في اقتصاد ما والمستوى العام لألسعار: نظریة كمیة النقود- 4

  .أولى النظریات التي حاولت أن تفسر كیف یتحدد المستوى العام لألسعار والتقلبات التي تحدث لھ
 .14غازي حسین عنایة، مرجع سبق ذكره، ص  -  5
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د اســتعملت هــذه النظریــة مــن طــرف الفكــر الكالســیكي االقتصــادیة الكبــرى مــن طــرف الــدول، لقــ
كـــأداة مــــن أجــــل معالجــــة أو تفــــادي ظــــاهرة التضــــخم وممــــا زاد مــــن تمســــك االقتصــــادیین بهــــذه 

حیــث شــكلت هــذه األزمــة مــادة خصــبة وأساســا  1923، كمــا حصــل فــي ألمانیــا ســنة 1النظریــة
كبیـرة وذلــك كـأثر للتوســع النظریــة الكمیـة، حیـث ســاد التضـخم واســتفحل لدرجـة  مؤیـدا ألنصـار
النقــدي، وكثـرة التــداول النقــدي فـي األســواق األلمانیـة حتــى كانـت األســعار ترتفــع  فـي اإلصــدار

 بین لحظة وأخرى حتى هبطت القوة الشرائیة لتلك النقود لدرجة أنها فقدت قیمتها كوسیط بشدة
واسـتبداله  لـى إلغـاء النقـدللتبادل، ومن ثـم فقـدت ثقـة الشـعب بهـا ، ممـا دفـع الحكومـة األلمانیـة إ

كأحــد اإلجــراءات للحــد مــن انتشــار الظــواهر التضــخمیة حیــث ارجــع ســبب االرتفــاع الكبیــر فــي 
األسعار إلى كثرة النقد المتداول فـي األسـواق ممـا أدى بهـذه الدولـة إلـى إلغـاء العملـة واسـتبدالها 

  ونفس الحالة حدثت في بلدان أخرى
ثبـــات المغالطــة وكــذلك التنــاقض الـــذي  وبــالرغم مــن هــذا لــم یمنـــع مــن نقــد   ٕ هــذا المعیــار وا

یشــوبه  حیــث هــذا المعیــار ینقصــه الدقــة والوضــوح وصــدق الشــواهد الخاصــة بــه، فخــالل فتــرة 
ـــم ترتفـــع  1933-1929الكســـاد الكبیـــر  ـــم یظهـــر التضـــخم ول الـــذي ســـاد المجتمـــع الرأســـمالي ل

قــد المتــداول، وتــم تمویــل المشــاریع األســعار بــالرغم  أنــه ألقــي فــي األســواق كمیــات كبیــرة مــن الن
وكـــان الســـؤال المطـــروح متـــى یعتبـــر الفـــائض . االســـتثماریة مـــن اجـــل إعـــادة البنـــاء االقتصـــادي

النقـــدي ســـببا تضـــخمي،  كمـــا وجهـــت عـــدة انتقـــادات للفـــروض والـــدعائم التـــي تقـــوم علیهـــا هـــذه 
نهاء  البعض منها لكن وجود هذه االنتقـادات حـول صـالحیة هـذه  ٕ النظریـة فـي تفسـیر النظریة وا

  .التضخم ال یعني أن هذه النظریة ال تلعب دورا في تعریف التضخم
ـــــة  :ویمكـــــن حصـــــر أهـــــم الـــــدعائم التـــــي ارتكـــــزت علیهـــــا نظریـــــة الكمیـــــة فـــــي النقـــــاط التالی

  كمیة النقود هي العامل الهام والفعال في التأثیر على حركات األسعار؛إن   •
األســعار بمعنـى أنــه إذا زادت الكمیـة النقدیــة  كمیـة النقــود تناسـبا طردیــا مـع تتناسـب  •

  یترتب علیها ارتفاع في مستوى األسعار السائدة وبنفس النسبة والعكس؛ المتداولة
الكمیـة عكسـیا مـع قیمـة النقـود التـي تمثلهـا فهـي العامـل الرئیسـي والهـام فـي  تتناسـب  •

  القوة الشرائیة للوحدة النقدیة؛ التأثیر على
على السـلع وعكسـیا مـع العـرض بمعنـى أنـه  قدیة تناسبا طردیا مع الطلبتتناسب الكمیة الن  •

نــه یترتــب علیــه ارتفــاع فــي معــدل الطلــب علــى الســلع،  إذا ازدادت كمیــة النقــود المتبادلــة فاٍ

 ونقصه في العرض علیها؛

  

                                                
 .15، ص نفسهمرجع  ،غازي حسین عنایة - 1
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  .النظریة التشغیل الكامل لعناصر اإلنتاج تفترض هذه •
یعتمـد بعــض االقتصـادیین علــى الــدخل  :التعریـف المبنــي علــى نظریــة الــدخل واإلنفــاق -ب  

واإلنفــاق كســبب مــن األســباب المنشــئة لظــاهرة التضــخم ویتخذونــه كأســاس لهــذه النظریــة وتعنــي 
، وفـق هــذه بأنــه الزیــادة فـي معــدل اإلنفــاق والــدخلهـذه األخیـرة فــي تحدیـدها لمعنــى التضـخم  

رتفاع فـي األسـعار ینـتج عـن الزیـادة فـي نفقـات عناصـر اإلنتـاج وخاصـة الزیـادة النظریة فإن اال
في معدالت األجور باعتبار رفع مداخیل العمال العنصر الهـام مـن عناصـر اإلنتـاج و یفتـرض 
لصـــالحیة هـــذه النظریـــة أن تكـــون الزیـــادة فـــي اإلنفـــاق عامـــة وشـــاملة تفـــوق نســـبة الزیـــادة فـــي 

دولة أو المشاریع عبء هذه  الزیـادة  ودون أن تمتصـها فـي نفقـات األسعار، وحتى ال تتحمل ال
وقـد أخـذ بهـذه . اإلنتاج وتخفیض معدالت األرباح فإنها تلجأ إلى امتصاصها إلـى رفـع األسـعار

و افتـــرض لصـــالحیتها كأســـاس یعـــرف بموجبـــه التضـــخم أن تكـــون  فیـــزرالنظریـــة االقتصـــادي 
وحتـى تكـون لرفـع مسـتویات . فـوق الزیـادة فـي اإلنتـاجالزیادة في اإلنفاق عامـة وشـاملة وبنسـبة ت

  :   1األجور أثر في رفع األسعار یجب توفر شرطان هما
  رد فعل المشروعات والمنتجین إزاء الزیادة في األجور بأن ال تحمـل هـذه الزیـادة  فـي

  .نفقات اإلنتاج أو إنقاصها من األرباح
 ة تفوق الزیادة في اإلنتاجأن تكون الزیادة في اإلنفاق عامة وشاملة وبنسب . 

  
حســــــب هــــــذه النظریــــــة فــــــإن التضــــــخم   :التعریف المبني على نظریة العرض والطلب –ج   

یحـــدث عنـــدما تختـــل العالقـــة بـــین العـــرض والطلـــب الكلیـــین علـــى الســـلع والخـــدمات فالتضـــخم 
یحــدث عنــدما یكــون الطلــب الكلــي علــى الســلع والخــدمات یتجــاوز العــرض الكلــي  لهــذه الســلع 

  .والخدمات ولقد اشترط البعض شروطا  یجب توافرها في إمكانیة  تطبیق هذا التحلیل
یجـب أن یكــون االرتفــاع مفاجئــا وغیـر متوقــع، حیــث أنــه إذا أمكـن توقــع ارتفــاع فــي األســعار  -

  .فإنه یمكن تفادیه من قبل األفراد والحد من آثاره
لعالقــة بــین العــرض والطلــب ارتفاعــا أن یكــون االرتفــاع فــي األســعار النــاتج عــن الخلــل فــي ا -

    .عاما بحیث یشمل سوق السلع وأسواق عوامل اإلنتاج
  
  
  

  

                                                
 .580مصطفى رشدي شیحة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  التعاریف المبنیة على خصائص التضخم - 2.1.1 
یســتند أصــحاب هــذا المعیــار فــي تحلــیلهم لمعنــى التضــخم علــى الخصــائص واآلثــار الناتجــة      

   1 :یارعنه ومن بین االقتصادیین الذین ركزوا على هذا المع
ً بأنه ارتفاع غیر منتظم لألسعارروب ینس الذي عرفه  -   ◌  ً ◌  

ً فالمان  یعرفه  - ً بأنه حركة االرتفاع العام لألسعار  ◌  
بأنــه الحركــات العامــة الرتفــاع األســعار الناشــئة عــن العنصــر النقــدي كلــوزو یعرفــه ً  -  

 ً لــدى االقتصــادیین هــو  إن مــا زاد قبــول هــذا المعیــار فــي تعریــف التضــخم  .كعامل محرك دافع 
تفشــي هــذا النــوع مــن التضــخم وســرعة مالحظتـــه مــن طــرف العامــة لألفــراد فــي مظهــره األساســـي 

نظریــة ارتفــاع ( المتمثــل فــي ارتفــاع األســعار الــدائم والمســتمر، ویــرد علــى أصــحاب هــذه النظریــة 
  :بجملة من االنتقادات أهمها) األسعار 
مرا،  والمـــدة الزمنیـــة الالزمـــة لســـریان هـــذا متـــى یكـــون ارتفـــاع األســـعار مؤقتـــا أو مســـت -

  االرتفاع حتى نحكم أن هناك تضخم خالل هذه الفترة؛
درجـــة ونســـبة هـــذا االرتفـــاع، أي متـــى یمكـــن اعتبـــار المعـــدل الـــذي یصـــل إلیـــه ارتفـــاع  -

  األسعار بأنه معدل تضخمي؛
حـافظ األسعار قد ال ترتفع بالنسـبة لجمیـع السـلع، بـل قـد تـنخفض أسـعار سـلع معینـة وت -

  .األخرى على أسعارها مما یصعب الحكم على أن األسعار قد ارتفعت أم ال
 محاولة إعطاء تعریف للتضخم:  

نظـــرَا لكـــون األســـس والمعـــاییر التـــي وضـــعت لتعریـــف التضـــخم تلقـــى انتقـــادات شـــدیدة، فـــإن 
ولــة هــو كــل زیــادة فــي كمیــة النقــود المتدا: " التعریـف األفضــل هــو الجـامع بــین التعــاریف السـابقة

یترتب علیها زیادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي للسلع و الخدمات فـي فتـرة زمنیـة معینـة 
  . 2"یؤدي إلى زیادة المستوى العام لألسعار

  

  
  

  

  

                                                
 .15ص  ،مرجع سبق ذكره ،غازي حسني عناية -1
إلى أن قیمة  ھو عبارة عن متوسط أسعار السلع والخدمات، وعندما یزید فإن ذلك یشیر: المستوى العام لألسعار - 2-

  .العملة تتناقص والعكس صحیح

  . أي االرتفاع المفرط في األسعار: تضخم األسعار 
  . أي ارتفاع الدخول النقدیة مثل تضخم األجور وتضخم األرباح: تضخم الدخل 
  . أي ارتفاع التكالیف: تضخم التكالیف 
  . أي اإلفراط في خلق األرصدة النقدیة: التضخم النقدي 
 أي التضخم في االئتمان: تضخم االئتمان المصرفي 
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  عــرض أنــواع وأسبــاب التضــخم -1-2

ممــا تقـــدم مـــن نظریــات وتفســـیرات لظـــاهرة التضــخم عبـــر مختلـــف المــدارس، نجـــد أن هـــذه 
لها مفاهیم متعددة ویرجع ذلك لتعدد األسـباب والمعـاییر المعتمـدة، وكـذلك تعـدد خصـائص الظاهرة 

هـــذه الظـــاهرة، فــــبعض االقتصـــادیین یســــتندون فـــي تعـــریفهم لهــــذه الظـــاهرة علــــى أســـاس األســــباب 
المنشــأة والمولــدة لهــا، ومــنهم مــن اعتمــد فـــي تحدیــدهم للتضــخم علــى خصائصــه واآلثــار المترتبـــة 

لنظریـات منـذ القـرن الماضـي المتزعمـة فـي تحدیـدها لظـاهرة التضـخم، وبـاألخص ولقد ظلت ا. عنه
النظریـــة الكمیـــة، حیـــث فســـرت االرتفاعـــات فـــي األســـعار بالزیـــادة فـــي الكمیـــات النقدیـــة المطروحـــة 

  .للتداول، والبعض اآلخر حدد مفهوم كلمة التضخم بناء على الظواهر واآلثار التضخمیة
وبالرغم من تعدد النظریات المفسرة لظاهرة التضخم فإنه لم یتم اإلجماع علـى مفهـوم واحـد ،       

فضال على عدم اتصاف هـذه النظریـات بالوضـوح والتحدیـد، ممـا جعلهـا عرضـة النتقـادات عدیـدة، 
فتحدیــد مفهــوم التضــخم بأنــه ارتفــاع المتزایــد فــي األســعار ینقصــه الوضــوح، فلــیس كــل ارتفــاع فــي 
األســـعار تضـــخما، مثـــل االرتفـــاع المصـــاحب إلنشـــاء المشـــاریع التنمویـــة الضـــخمة، بـــل وقـــد یكـــون 
االرتفــاع هنــا مرغوبــا فیــه ومقصــودا، وقــد تلجــأ الحكومــات مــن خــالل سیاســاتها النقدیــة إلجــراءات 
تـــؤدي إلـــى ارتفـــاع األســـعار مثـــل فـــرض الضـــرائب غیـــر المباشـــرة، أو اإلعانـــات الحكومیـــة لـــبعض 

ففي بریطانیا مثًال فسر ارتفاع األسـعار أثنـاء وبعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة نتیجـة لفـرض المشاریع، 
  .1ضرائب غیر مباشرة على السلع

  

  . أنواع التضخم -1.2.1
إن تعدد المفاهیم والتعاریف الخاصة بالتضخم، أدى إلى تعدد أنواعه وتستند هذه األنواع 

  :2إلى معاییر یأتي فیما یلي ذكرها

  تحكم الدولة في جهاز األثمانمعیار:  
جراءاتها التشریعیة عامال هاما في تحدید بعض     ٕ تعتبر األجهزة الحكومیة من خالل سیاساتها وا

االتجاهات العامة لألسعار، والتأثیر فیها، ومن خالل تدخل الدولة یمكن أن نذكر ثالثة أنواع من 
  :االتجاهات التضخمیة

یمتاز هذا النوع من التضخم بارتفاع سافر في  :، الظاهر)المكشوف(التضخم الطلیق  -أ   
األسعار وذلك إذا توفرت شروط أهمها رفع األجور، والنفقات، والزیادة في المداخیل النقدیة، 

                      
                                                

 .56ص  ،مرجع سبق ذكره ،غازي حسني عناية - 1
 .56ص  ،نفسهرجع امل 2
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وهذا بدون تدخل من قبل الحكومة للحد من هذه االرتفاعات من األسعار، ونظرا للتداخل   
یؤدي إلى تفشي الظاهرة ) المخرجات –المدخالت (ا البعض القطاعات االقتصادیة مع بعضه

التضخمیة، وتعم االقتصاد بكله، إضافة إلى العوامل النفسیة لألفراد من بائعین ومشترین، 
فرفع أجور العمال أو مطالبتهم برفعها یؤدي بالمستثمرین  والمنتجین إلى رفع  أسعار 

تكالیف اإلنتاج، وهذا  بدوره  یؤدي  إلى  منتجاتهم وذلك  للمحافظة على مداخلهم وتغطیة
ارتفاع أسعار الحاجات االستهالكیة، مما  یسمح  للمنتجین بزیادة طاقاتهم اإلنتاجیة وتوسع 

  .في اإلنتاج موفرین بذلك أرباحا أكثر ویدفع العمال بدورهم إلى المطالبة بزیادة األجور

في القطاعات األخرى كالقطاعات إن الرفع في األسعار في قطاع ما قد یدفع المنتجین 
نتاج المواد األولیة إلى رفع أسعار منتجاتهم، وذلك یؤدي إلى تراكم االرتفاعات  ٕ الزراعیة، وا
السعریة،  ویصبح االرتفاع في األسعار عاما، ومن ثمة تنخفض القیمة النقدیة للنقود 

من خالل دوافعهم ) شترینبائعین وم(المتداولة، بسبب انخفاض قوتها الشرائیة ویسلك األفراد 
النفسیة، سلوكیات اندفاعیة، بحیث یقومون بالتخلص من النقود التي في حوزتهم، لفقدانها 
قیمتها، وانخفاض قوتها الشرائیة، فیلقي المشترون بنقودهم في السوق للحصول على السلع 

األفراد إلى عوض االحتفاظ بنقود فقدت وظیفة اختزان القیم، تؤدي هذه السلوكیات من قبل 
إغراق السوق بكمیات كبیرة من النقد، مما یؤدي بالبائعین اإلحجام عن عرض سلعهم 
باإلضافة إلى بعض السلوكیات األخرى الضارة، والمساعدة في االتجاهات التضخمیة، مثل 
شراء المعادن النفیسة الكتنازها، شراء األراضي، وتوظیف األموال في عملیات غیر مربحة، 

 .یؤدي إلى انخفاض معدالت االستثمار بسبب نقص المدخراتوهذا ما 

یتسم هذا النوع من التضخم بتدخل الدولة من خالل تحكمها ): المقید(التضخم المكبوت  –ب 
في سیاسة األسعار وحركة األثمان، فتحدد الدولة بواسطة أدواتها المختلفة مستویات معینة 

االرتفاع في األسعار أقل من معدالت االرتفاع لألسعار، مانعة تعدیلها، حیث تظل معدالت 
في التداول النقدي، ویجب اإلشارة أن الدولة بتدخلها هذا لم تقصد القضاء على التضخم بل 
تسعى بذلك لمنع استمراریة االرتفاع في األسعار والحد من حركة االتجاهات التضخمیة، 

  .ومنع انتشار آثاره على االقتصاد ككل

یتصف هذا النوع من التضخم باالرتفاع الملحوظ في المداخیل النقدیة،  :التضخم الكامن -جـ
دون أن یكون هناك مقابل من السلع والخدمات إلنفاق هذه المداخیل ویرجع ذلك لإلجراءات 
المختلفة التي تضعها الدولة التي تحول دون إنفاق هذه المداخیل، ومن ثمة یكون التضخم 

  . كامنا
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قصد مثال عن ذلك ظروف الحرب، حیث ینخفض اإلنتاج المدني لصالح اإلنتاج ولعل أ
الحربي، ویكون المعروض من السلع والخدمات قلیال، وتقوم الدولة بغلق أوجه اإلنفاق أمامها 
وذلك عن طریق تقنین الحصص االستهالكیة لألفراد، وبالرغم من أن تدخل الدولة یبقي 

  .لى ظهور األسواق السوداءالتضخم كامنا إال أنه یشجع ع

  

   معیار تعدد القطاعات االقتصادیة  
حسب هذا المعیار یمكن تمییز عدة أنواع من االتجاهات التضخمیة وهذا حسب تعدد       

القطاعات االقتصادیة، فالتضخم الذي یظهر في سوق السلع یختلف عن التضخم الذي یظهر 
تفشى في القطاع الصناعات االستهالكیة یختلف في سوق عوامل اإلنتاج، كذلك التضخم الذي ی

  .1عنه في القطاعات االستثماریة، فبالنسبة لسوق السلع یمكن التمییز بین نوعین من التضخم

وهو التضخم الذي یحصل في قطاع الصناعات االستهالكیة، حیث یعبر : التضخم السلعي -
   .عن زیادة نفقة إنتاج سلع االستثمار على االدخار

وهو التضخم الذي یحصل في قطاع صناعات االستثمار، حیث یعبر  :ضخم الرأسماليالت -
عن زیادة قیمة سلع االستثمار على نفقة إنتاجها، مما یترتب عنه أرباح قدریة في كل من  

أما بالنسبة لالتجاهات التضخمیة المتفشیة في أسواق اإلنتاج . االستهالك واالستثمار يقطاع
  :2وعین آخرین من التضخمیمكن التفریق بین ن

وهو ما یعبر عن زیادة االستثمار على االدخار بصفة عامة، بحیث : التضخم الربحي- .أ 
  .تتحقق أرباح قدریة في قطاعي صناعة السلع واالستهالك واالستثمار

ویحصل هذا النوع من التضخم نتیجة ارتفاع، وتزاید نفقات اإلنتاج،  :التضخم الدخلي- .ب 
  .ومن ضمن النفقات ارتفاع أجور الكفایة للعمال

  معیار حدة الضغط التضخمي  

  :وفق هذا المعیار یمكن تقسیم التضخم إلى    
یعتبر من أصعب أنواع التضخم من حیث األضرار التي یسببها، حیث  :التضخم الجامح-  

تتوالى ارتفاعات األسعار دون توقف وتترك آثار ضارة وكبیرة على االقتصاد القومي، یصعب 
مخزن للقیم، وقد على السلطات معالجتها، وتفقد النقود قیمتها الشرائیة ودورها كوسیط للتبادل و 

قدي بأكمله وحدث هذا النوع من التضخم في الكثیر من البلدان، في النظام النیؤدي إلى انهیار 

                                                
 .60غازي حسني عناية، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  . 61 ، ص نفس املرجع -2
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كریزا دوس من  100، حیث كان ما قیمته %1650ارتفعت األسعار  1983سنة  1البرازیل
دیسمبر من نفس السنة، تمثل  31كریزا دوس بتاریخ  1750جانفي یتطلب  01السلع بتاریخ 

في الیوم، ومن حیث  % 0.78في الشهر أو 04% هذه الحالة ارتفاع في األسعار تقدر بـ 
انخفاض قیمة النقود لهذا البلد یكون قیاسه أكثر داللة، حیث یمثل انخفاض القیمة الشرائیة 

  %.  94.3للعملة بـ 

وما حدث كذلك في ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة یعتبر أكبر مثال، فانهار النظام النقدي 
 1923، وتسدید الدیون وأعباء التشیید، حیث كان سنة تحت ضغط نفقات ما بعد الحرب

مارك تقابل واحد دوالر،  04، 1913ملیار مارك، بعدما كان سنة  4000واحد دوالر یقابل 
  :ومن الواضح أنه هناك عوامل كثیرة تتضافر نحو تحقیق هذه النتائج، أهمها

  .الحركة المتزایدة غیر المحدودة في األجور .أ 
  .ن تغطیة المعبر عنها بالزیادة في النشاط االقتصادي الحقیقياإلصدار النقدي دو 

في كونه أقل ) التضخم الجامح(یختلف هذا النوع عن سابقه  ):المتوسط(تضخم غیر الجامح -  
خطورة على االقتصاد القومي، حیث یسهل على األجهزة الحكومیة معالجته والحد من آثاره 

  :لعموم یتمیز بالخصائص التالیةویشكل خطرا على النظام النقدي، وعلى ا

  بها األشخاص في المدى القصیر؛ تالیة في األسعار بدرجات ال یشعرالزیادة الدائمة والمت .أ 
یمثل الخطورة من حیث األثر النفسي، حیث یتقبله األفراد بجرعات صغیرة ومتتالیة،   .ب 

  إلى أن یصبح أمرا عادیا وسلوكا طبیعیا؛
كافة االقتصادیات الصناعیة المتقدمة وكافة البلدان یعتبر األكثر شیوعا بحیث یمس  .ج 

المتخلفة التي تبحث عن النمو عن طریق االندماج في االقتصاد الرأسمالي، حیث یالحظ 
  االرتفاع المستمر في األسعار وانخفاض قیمة كافة العموالت الوطنیة؛

السلع  یتمیز بالتغیر في األسعار النسبیة، حیث أن الزیادة التي تصیب أسعار  .د 
والخدمات تختلف من سلعة إلى أخرى، ینطبق هذا على الزیادة تلحق بأسعار السلع االستهالكیة 

، هذا ما یؤدي  إلى نشوء ظاهرة التنوع في )األجور(التي في الغالب تفوق سعر ید العاملة 
  .مستویات أسعار السلع

  معیار الظواهر الجغرافیة والطبیعیة  
ترتبط بعض أنواع التضخم بحدوث الظواهر الطبیعیة واالستثنائیة التي لیست لها صفة          

الدوام، والتي تحصل بصورة عرضیة، مثل الزالزل والبراكین وانتشار األوبئة واألمراض، أو 
                                                

1 Yves CROZET، Inflation ou déflation، NATAN، 3eme édition،1988، p11. 
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لظروف سیاسیة مثل حدوث الثورات، والحروب، كل هذه األسباب غیر االعتیادیة تكون محفزا 
ظهور بوادر تضخمیة، ففي ظروف الحرب یالحظ تزاید في اإلنفاق العام من طرف جیدا ل

الحكومة، حیث یتم التركیز على المشاریع الحربیة على حساب المشاریع المدنیة، مما یؤدي إلى 
انخفاض السلع االستهالكیة والغذائیة في األسواق، ومن ثمة ترتفع األسعار، كما تتمیز هذه الفترة 

بقلة الید العاملة وضعف اإلنتاج وتسیطر األفكار الوطنیة والتضامنیة لدى األفراد ) ربفترة الح(
جراءاتها بما فیهم الطبقة العاملة، وقد تصل درجة التضامن بین األفراد  ٕ تضامنا مع الحكومات وا
والسلطة إلى حد تجمید األجور، إن ارتفاع األسعار في ظل هذه الظروف یطلق علیه بالتضخم 

ثنائي وماعدا ارتفاع األسعار الناتج عن الظواهر الطبیعیة واالستثنائیة أو السیاسیة فإن االست
  .، یرتبط مباشرة بالدورات االقتصادیة)حركي(التضخم الذي یحصل فهو تضخم دوري 

  

 معیار مصدر الضغط التضخمي  
 : حسب هذا المعیار یمكن تقسیم التضخم إلى      

الكلي على السلع والمنتجات عن نسبة المعروض منها  طلبزیادة ال وهو: تضخم الطلب - أ
، و یرتبط هذا النوع بالتفسیر السائد في التحلیل االقتصادي على أن 1محددة بثمن معین ثابت

أي العرض والطلب  2التضخم ینشأ من تغیر مراكز النشاط الحقیقیة واألساسیة في االقتصاد
ن كان یركز ٕ أساسا على تغییرات الطلب الكلي كعنصر أساسي  الكلیین على السلع والخدمات وا

فالتضخم یحدث عندما یكون هناك فائض إیجابي في الطلب على السلع . للتغیر في األسعار
والخدمات، أي جملة إنفاق المشروعات، األفراد، الحكومة على ما هو معروض من هذه السلع 

ي أحد القطاعات االقتصاد ثم عمم والخدمات، سواء كان عدم التوازن كلي أو قطاعي، أي بدأ ف
بعد ذلك في القطاعات األخرى، بحیث ینتج عن عدم توازن العرض الطلب ارتفاع عام في 
األسعار، فعندما ال یمكن للعرض من مواجهة الطلب المتزاید وذلك نظرا لبلوغ الجهاز اإلنتاجي 

، یؤدي إلى ارتفاع عام )لمرحلة التشغیل الكام(القومي طاقته القصوى لتشغیل عناصر اإلنتاج 
النظریة (ویرتكز التحلیل االقتصادي عن طریق الطلب على العالقة بین النظریة الكمیةلألسعار،

، فنعلم أنه طبقا للنظریة )العرض والطلب على السلع(والمتغیرات االقتصادیة الحقیقیة ) النقدیة
                          الكمیة للنقود یرتبط مستوى األسعار بكمیة النقود المتداولة، حیث أن التضخم یحدث عندما تزید 

  

                                                
 .66غازي حسین عنایة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .584مصطفى رشدي شیحة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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كمیة النقود المتداولة وتكون هذه الزیادة متناسبة مع الزیادة في األسعار، وتستقر األسعار 
  .عندما تتوقف الزیادة في كمیة النقود

ولما كانت لكمیة النقود التأثیر المباشر على األسعار، أي أن التوازن النقدي هو          
األسعار وهذا التوازن هو اآلخر یحدد من العالقة بین العرض والطلب المؤشر الرئیس في تحید 

، ومن هنا تظهر العالقة بین )األسعار المطلقة(على النقود والذي یعكسهما سعر الفائدة النقدیة 
التوازن االقتصادي العام الذي تحكمه األسعار النسبیة والتوازن النقدي الذي  یتحدد من خالل 

إن تحلیلنا لهذا النوع من التضخم یقودنا لفهم ). تكلفة االقتراض من البنوك(األسعار المطلقة 
  .العالقة بین األسعار التي تحكم سوق السلع والخدمات واألسعار التي تحكم سوق النقد

یعرف بتضخم النفقات و یحدث نتیجة االختالل بین ما :  التضخم بفعل جذب التكالیف - ب  
فاالرتفاع في األسعار . ا تستنفده هذه العوامل من النفقات و تكالیفعوامل اإلنتاج و بین م تدره

فیه ال یرجع إلى تغیرات فائض الطلب و إنما إلى التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة الحاصلة في 
والتكالیف نحو االرتفاع فتدفع األسعار  و التي بدورها تسبب تغیرات في عوامل اإلنتاج, المجتمع

  .نحو االرتفاع

 عیار التضخم النقدي باعتبار توقع حدوثه م  
  : ینقسم التضخم النقدي باعتبار توقع حدوثه إلى نوعین   

وهو تغیر في المستوى العام لألسعار بنسبة ال تزید على ما كان : التضخم النقدي المتوقع-  
وبیان ذلك أن المؤسسات االقتصادیة في الدول تسعى من خالل . متوقعًا على نطاق واسع

معطیات الوضع االقتصادي الحالي إلى التنبؤ بنسب التضخم في المستقبل، ولهذه التوقعات 
فإذا . تصادي والتقلیل من األضرار الناتجة عنهدور مهم في معالجة التضخم واإلصالح االق

وافقت نسبة التضخم ما كان متوقعًا أو كانت دونه فإنه یصنف ضمن التضخم النقدي 
وهذا في الواقع قلیل ألن التضخم المتوقع یأتي في الغالب بغتة وال یمكن التنبؤ به . المتوقع

  . بدقة

وهو الزیادة في المستوى العام لألسعار زیادة مفاجئة أعلى من  :المتوقعغیر  التضخم النقدي -
وغالبا ما یحدث من حاالت التضخم النقدي یندرج تحت هذا . النسبة المتوقعة عند أكثر الناس

النوع، وذلك ألن استشراف نسبة التضخم والتنبؤ بذلك أمر یكتنفه الكثیر من المخاطر وهو في 
المؤثرة في معدل التضخم ونسبته، ولصعوبة التحكم بها والسیطرة غایة الصعوبة؛ لكثرة العوامل 

ء على الوضع ویتبین ذلك بمعرفة أن توقع نسبة التضخم النقدي؛ إما أن یكون بنا. علیها
أما النظر في توقع نسبة . بالنظر إلى المستقبل، وفي كال األمرین إشكالاالقتصادي الماضي أو 
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عطیات والعوامل التي في الماضي قد ال تدوم فیختلف األمر التضخم إلى الماضي فمعلوم أن الم
وأما النظر إلى المستقبل فهو ضرب من التخمین الذي ال یبنى على مقدمات .  وتتبدل الحال

صحیحة؛لكونها قد تتغیر أو یطرأ ما لم یكن في الحسبان، ولهذا یفضل كثیر من االقتصادیین 
  .للخطأ قصر التوقعات على مدد غیر طویلة تجنباً 

  التضخــم أســـباب -2.2.1

بعض االقتصادیین على أنها  یمكن إرجاع  ظاهرة التضخم لعدة أسباب والتي یرى فیها       
  :أو نتائج لظاهرة التضخم أكثر مما هي أسباب لها وفیما یلي نعرض بإیجاز هذه األسبابمظاهر 

ي تلجا إلیه الحكومات، حیث أحد أهم أسباب التضخم یتمثل في التوسع النقدي الت-        
تقوم بإحداث عجـز في المیزانیة إي توسع في األنفاق العام یمول عن طریق إصدار نقدي  
وذلك لكون اإلیرادات العامة المتاحة من الضرائب والرسوم والقروض العامة ال تغطي األنفاق 

قصور اإلیرادات  العام، ویعتبر هذا السبب عامال مشجعا لتحقیق عملیة التنمیة، ففي ظل 
العادیة تلجأ الدولة إلى تمویل مشاریعها بواسطة إصدار نقدي جدید أو توسع في االئتمان 

ویعتبر هذا السبب "  التمویل بالتضخم"المصرفي من طرف البنوك وهذا بالضبط ما یعرف بـ  
تصادي من أحد العناصر التي یقوم علیها التعریف المالي للتضخم  وعلى خالف التعریف االق

الذي یقوم على أسباب هیكلیة ترتبط بالبنیة االقتصادیة خاصة في البلدان المتخلفة كما سیتم 
  .1توضیحه الحقا

یعود السبب الثاني لعدم توافق كل من العرض والطلب على السلع والخدمات  -        
ویكمن هذا االختالل في زیادة الطلب على مجموع السلع والخدمات الناتجة عن الزیادة في 
حجم السكان والهجرة من الریف إلى المدینة، دون أن یقابل هذه الزیادة عرض إضافي في 

األسعار إلى االرتفاع، وقد یرجع ندرة العرض في بعض السلع والخدمات وهذا ما یدفع 
الحاالت إلى الظروف الطبیعیة مثل الكوارث الطبیعیة ولكن التضخم في هذه الحاالت یكون 
استثنائیا وظرفیا یزول بزوال هذه الحالة، وفي حاالت أخرى یكون عامل الزمن هو المسؤول 

ف إجراءات التعدیلیة المطلوبة على المؤقت للسلع وهذا بسبب تخل ارتفاع األسعارعن 
  .العرض لمواجهة الطلب

یرجع البعض أسباب التضخم إلى عوامل اقتصادیة واجتماعیة مثل ارتفاع تكالیف عوامل -    
اإلنتاج بنسبة تفوق زیادة اإلنتاجیة یؤدي هذا إلى الزیادة في المستوى العام لألسعار السائدة 

 اإلنتاج من منتجات وخدمات، وبین ما تتطلبه هذهحیث یحصل خلل بین ما تقدمه عوامل 

                                                
 .22ص  ،مرجع سبق ذكره ،غازي حسني عناية -  1
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) العمالة ( العوامل من نفقات وتكالیف، ومن أمثلة هذه العوامل المتسببة رفع أجور العمال 
  .بحیث یترتب على رفع معدالتها ارتفاع عام في مستوى األسعار في ظل ثبات مستوى اإلنتاج

رجع إلى أسباب نقدیة فقط، بقدر ما ترجع و یرى أصحاب هذا التحلیل أن أسباب التضخم ال ت
إلى أسباب هیكلیة تتعلق بالبنیان االقتصادي، ویحدث التضخم وفق هذا السبب بالنسبة لدول 
المتقدمة عندما یصل االقتصاد لمستوى التشغیل الكامل، أما بالنسبة الدول المتخلفة عندما یكون 

  .إلخ…ى تكالیف اإلنتاج هناك جمود في البنیان االقتصادي وارتفاع في مستو 

  

  قیاس وتقدیر التضخم -3.2.1 

ووظیفة هذه . یستعمل االقتصادیون لقیاس نسبة التضخم النقدي األرقام القیاسیة لألسعار  
عن طریق قیاس التغیرات التي تحدث في فترات ) تقیس متوسط التغیر في األسعار(األرقام أنها 

زمنیة معینة، وذلك بمقارنة األسعار في السنوات المختلفة باألسعار في سنة محددة تسمى بفترة 
ویعبر عن هذا الدلیل أو المؤشر عادة بنسبة مئویة على اعتبار أن مستوى . (أو سنة األساس
عریف األرقام القیاسیة لألسعار بأنها عبارة عن یمكن ت(ومما تقدم ). 100الرقمفترة األساس هو 

ملخص التغیر النسبي في أسعار مجموعة من السلع في وقت معلوم بالنسبة إلى مستواها في 
وهناك أنواع متعددة من األرقام القیاسیة ). وقت آخر یتخذ أساسًا للقیاس أو أساسًا للمقارنة

لة، والرقم القیاسي ألسعار التجزئة، والرقم الرقم القیاسي ألسعار الجم: لقیاس األسعار مثل
كل . القیاسي ألسعار األسهم، والرقم القیاسي ألسعار المستهلكین، وغیر ذلك من األرقام القیاسیة

هذه األرقام تستخدم لقیاس متوسط التغیر في األسعار إال أن االقتصادیین یكادون یجمعون على 
تبر مؤشرًا ومقیاسًا أثناء فترات التضخم هو الرقم أن أفضل هذه األرقام القیاسیة، والذي یع

  :  لقیاس وتقدیر ظاهرة التضخم تستعمل ثالث طرق مختلفة وهي.  )1(القیاسي ألسعار المستهلكین

  :طریقة األرقام القیاسیة-  

 2"  عبارة عن متوسطات مقارنة نسبیة وزمنیة لألسعار"ألرقام القیاسیة لألسعار بأنهاتعرف ا     
أنها تبین مدى التطور في النقود واألسعار بالنسبة لشيء نسبیة، هو  والمقصود من أنها متوسطات

                                                
  :نظرا -1-
 )17(ص  ).م1982(، عام 1طمركز دراسات الوحدة العربیة، ، . مشكلة التضخم في االقتصاد العربي ،محمد عبد الفضیل -

، ص )هـ1406(، عام 2، دار النهضة العربیة، لبنان، طموسوعة المصطلحات االقتصادیة واإلحصائیةعبد العزیز هیكل،   -
411. 

 ).82-81(للدكتور شافعي ص   مقدمة في النقود والبنوك    -
 63، ص1969شافعي محمد زكي، مقدمة في البنوك و النقود،دار النهضة العربیة، القاهرة،   -2
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رنة التطورات في معین، وتقوم على استخدام أساس للمقارنة یسمى سنة األساس، حیث یتم مقا
على مدى الثبات النسبي لمستوى  ألساس، ویعتمد اختبار سنة األساسبسنة ا النقود واألسعار

نظرا لكونها تعكس التغیرات في  األرقام القیاسیة هي أرقام زمنیةكما أن .سعار في تلك السنةاأل
األسعار خالل تلك  مستویات األسعار خالل فترة زمنیة معینة، یتم االعتماد علیها في إجراء مقارنات حول تطورات

معبر عنها بوحدات النقود الفترة، ویتم إعداد األرقام القیاسیة لمختلف أنواع السلع في االقتصاد 
هار التغیرات في مستویات وتكتسب األرقام القیاسیة أهمیتها، من خالل مقدرتها على إظ

المراد )سلع التجزئة –سلع الجملة (لع السو یتم اختیار .في االقتصاد الوطنيالتي تحدث األسعار 
  : 1ریقتین التالیتین تطبیق األرقام القیاسیة علیها لمعرفة مقدار التضخم وذلك باستعمال الط

الطریقة الكلیة أو طریقة الناتج القومي، تقوم هذه الطریقة على حساب الرقم القیاسي العام    -
لألسعار الذي یعبر عن أسعار جمیع السلع والخدمات المنتجة في الدولة خالل فترة زمنیة 

  .الناتج الكليأي أن الرقم القیاسي یشمل أسعار ) سنة،خمس سنوات، عشر سنوات (محددة 
طریقة العینات،حسب هذه الطریقة یتم اختیار سلعة من السلع والخدمات ذات األهمیة  -

  .االقتصادیة الكبیرة في حیاة المجتمع، ثم یتم دراسة تطور أسعارها خالل مدة زمنیة معینة
  :واألرقام القیاسیة على نوعین هما       

وفق هذا النوع یتم تحدید سنتین، سنة األساس وسنة المقارنة  :السعر القیاسي البسیط -أ     
، ثم تتم عملیة مقارنة أسعار السنوات مع سنة 100على افتراض أن سنة األساس تساوي 

      : األساس، ویمكن حساب السعر القیاسي البسیط بالعالقة التالیة
  x  100أسعار سنة المقارنة = السعر القیاسي البسیط           

  أسعار سنة األساس                                        

بعد الحصول على السعر القیاسي البسیط لكل  سلعة من مجموع السلع تحت الدراسة یتم استخراج   
السلع، ألسعار  عر القیاسي للمستوي العامالمتوسط الحسابي لألسعار القیاسیة البسیطة والذي یمثل الس

لسلع موضوع الدراسة والستبعاد  األهمیة النسبیةالقیاسي البسیط أنه یعطي نفس   یعاب على هذا الرقم
  .هذا العیب یتم ترجیح األرقام القیاسیة بكمیات السلع كما سیتم إیضاحه الحقا

تقوم هذه الطریقة على مقارنة أسعار سنة األساس بأسعار سنة المقارنة  .األسعار القیاسیة المرجحة-ب
سنة األساس أو بكمیات سنة المقارنة أو بكمیات سنة األساس والمقارنة وذلك حسب  وترجیحها بكمیات

  :الحاالت التالیة
 

                                                
رسالة دكتورة، كلیة العلوم االقتصادیة،  جامعة   أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة،تیجاني بالرقي، دراسة  - 1

 215، ص 2006سطیف،
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  كمیات سنة األساس xأسعار سنة المقارنة  أي مجموع     ∑) 0ك 0ع/ 0ك 1ع:(قانون السبیر
      كمیات سنة األساسx األساس أسعار سنة                                                              

  .تعتمد الطریقة على ترجیح أسعار سنتي األساس والمقارنة بكمیات سنة األساس  
  كمیات سنة المقارنةxأسعار سنة المقارنة أي مجموع     ∑) 1ك 0ع/ 1ك 1ع: (قانون باش       

  كمیات سنة المقارنةx األساس أسعار سنة                                                             

 .تعتمد الطریقة على ترجیح أسعار سنتي األساس والمقارنة بكمیات سنة المقارنة 
         ∑) 1ك 0ع/ 1ك 1ع(  x   ∑) 0ك 0ع/ 0ك 1ع:    (قانون فیشر  .ه 

  .تعتمد الطریقة على ترجیح أسعار سنتي األساس والمقارنة بكمیات سنتي األساس و المقارنة    
  :طریقة الفجوات التضخمیة-    

كیف (في كتابه " كینز" إن أول من استعمل طریقة الفجوة التضخمیة العالم االنجلیزي          
وذلك من خالل معادالت حسابیة أصبحت فیما بعد أساسا تستند علیه الدراسات  ،)نمول الحرب

االقتصادیة في تفسیر وقیاس التضخم في البلدان الرأسمالیة، وتقوم فكرة الفجوة التضخمیة على 
: یمكن تعریف الفجوة التضخمیة بأنها وعلیه .تغیرات األسعار وعالقتها مع التوازن في السوق

بمعنى آخر تقدر . 1الكلي المتوقع من اإلنتاج المتحقق عند مستوى سعري معینزیادة اإلنفاق 
  .وحجم الناتج القومي الحقیقي) اإلنفاق القومي (تقدر الفجوة بالفارق بین الطلب الكلي النقدي 

  .الدخل الحقیقي –اإلنفاق الكلي = الفجوة التضخمیة 
  الوردات- اإلنفاق االستهالكي+االستثمارياإلنفاق  +اإلنفاق الحكومي=مع العلم أن اإلنفاق الكلي

  :ویمكن إیضاح الفجوة التضخمیة بالشكل التالي
  الفجوة التضخمیة: 01الشكل رقم                             

  
  
  
  
  
  
  

 63ص، 1969شافعي محمد زكي، مقدمة في البنوك والنقود،دار النهضة العربیة، القاهرة، : المصدر

  

                                                
 .79، ص بیروت، 1991، الجیل، دار تمویل التنمیة االقتصادیةغازي حسین عنایة،  -1

  اإلنفاق                                                                                                 
  

                        
                                                                               

  
              

  فجوة تضخمیة                                                                                                             

  
  

                                   
  45°                 الدخل الوطني                                                                                                      
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  .   طریقة فائض المعروض النقدي-  
یستخدم المعیار النقدي في قیاس الفجوة التضخمیة وذلك من خالل الفرق بین التغیر في      

أ   حیث .ق.ن/م( والتغیر في الطلب على النقود ) ونرمز له بـ   م ( عرض النقود 
  :وتحسب الفجوة كما یلي)  الناتج القومي اإلجمالي=أ.ق.ن

  أ.ق.ن     xأ .ق.ن/م –م =     الفجوة التضخمیة   
  

  .اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للتضخم  -4.2.1
  :ینتج عن التضخم آثار بالغة األهمیة نوجزها فیما یلي  
یعبر التضخم عن فشل النقود في تأدیة وظائفها األساسیة،  :اآلثار في الجهاز النقدي الداخلي.أ

فأول وظیفة تفقدها هي قدرتها القیام بدور مخزن للقیمة، ومعنى ذلك أن التدهور في القیمة 
الحقیقیة لوحدة النقد هو الوجه اآلخر للتضخم، وهذا األثر یقلل من الحافز لدى األفراد لالدخار، 

اق على االستهالك وتحویل المتبقي لدیهم لعمالت أجنبیة أكثر بحیث تمیل األفراد إلى اإلنف
لى شراء السلع المعمرة مثل العقارات أي یزید التفضیل السلعي عن التفضیل النقدي ٕ  .استقرار وا

یحدث التضخم اختالل في میزان المدفوعات، حیث یؤدي إلى  :اختالل میزان المدفوعات.ب
اردات لصالح السلع االستهالكیة على حساب السلع خلق عجز به بسبب الزیادة في حجم الو 

التجهیزیة الشيء الذي یساعد على تعرض الصناعة المحلیة للمنافسة الشدیدة من الخارج، ویقلل 
من الطلب على المنتج المحلي ویترتب عنه ذلك زیادة في البطالة وانخفاض في مستوى الدخل 

  .المحلي
في الظروف التضخمیة تكون األسعار في حالة ارتفاع مستمر  :تقویم المشاریع االستثماریة.ج

ومن ثم فإن القوة الشرائیة للنقود تكون في حالة انخفاض ویتسبب هذا في زیادة تكالیف إنجاز 
المشاریع االستثماریة عما كان مخصص لها، وقد تتوقف بعض القطاعات في إتمام إنجاز 

 .مشاریعها التنمویة
 
یؤدي التضخم إلى تعمیق التفاوت في توزیع الدخل، بحیث ال یؤثر  :واتتوزیع الدخل والثر .د

التضخم على أصحاب الدخول المتمیزة من تجار ومنتجین بقدر ما یؤثر على أصحاب الدخول 
الثابتة والذین لیس لهم وزن كاف في السوق یحمیهم عند حدوث التضخم،بعبارة أخرى  تستفید 

شرائیة ألصحاب الفئة الثانیة  و تمكنهم من رفع تمویالتهم الذاتیة الفئة األولى من تدني الطاقة ال
  .ومن الحصول على القروض المختلفة
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  النقود وعالقتها بالتضخم  -2
مما سبق نجد أن أغلب التعریفات السابقة تعالج موضوع التضخم لكونه ظاهرة نقدیة           

لها دور كبیر في تحدید مستوى العالقة بین التیارات الحقیقیة والتیارات النقدیة ومن ثم تحدید 
اه  مستوى األسعار، أي عدم التوافق بین حركة التیار النقدي والتیار الحقیقي  یؤثر على اتج

مستوى األسعار  التي تالحظ في  الغالب في شكل زیادة في األسعار ولفترة غیر طبیعیة تتحول 
  :إلى حالة تضخمیة، بالتالي فإنه من المهم التطرق إلى اآلتي

  المفاهیم الخاصة بالنقود  1. 2

لقد  سبق  نشأة  النقود  مرحلة  ما یعرف  بالمقایضة،   :النقود كمعیار للقیمة -1.1.2   

والتي  كانت ترتبط  آنذاك  بالمجتمعـات البدائیة، حیث كان األفراد یقومون بمبادلة ما یزید عن 

الخ  بما لدى األفراد اآلخرین من …استهالكهم الشخصي من لحوم وجلود وبقول وحیوانات 

وحدة المستعملة  كأساس للتبادل هي سلعة یتفق علیها الخ، وكانت ال…محاصیل زراعیة وقماش 

. األفراد وأصطلح على تسمیتها فیما بعد بالنقود السلعیة،  فالمقایضة هي مبادلة سلع بسلع أخرى

إن نظام المقایضة قد الءم وضع اقتصادي واجتماعي معین حیث كانت عالقات المبادلة  بین 

قتصادي ال یتعدى تأمین االستهالك الشخصي أي أن األفراد محدودة جدا، ومستوى النشاط اال

  .االقتصاد كان معاشیا

لكن مع التطور االقتصادي واالجتماعي الذي سادت فیه عالقات اجتماعیة معینة تلك العالقات 

التي تؤدي إلى ظهور السوق ونظام اإلنتاج السوقي أصبح  نظام المقایضة یواجه عدة صعوبات 

  : نجیزها في ما یلي

إن نظام المبادلة المباشرة   :وبة معرفة نسب مبادلة السلع بعضها ببعضصع   .أ 
للسلع فیما بین األفراد یقتضي معرفة النسبة التي تتم على أساسها مبادلة كل سلعة 
بالسلع األخرى وذلك في زمان ومكان معینین، فإذا افترضنا وجود سلعتین وتوافر 

معرفة النسبة التي سیتم بها التبادل  الرغبة لملكیهما في المبادلة،  فمن الضروري
بین الشخصین، وقد یبدو تحدید هذه النسبة سهال فیما یخص تبادل عدد معین من 
السلع، لكن في ظل عدد كبیر من السلع الموضوعة للتبادل فإنه یتطلب عددا كبیرا 

-الطول -الوزن ( من النسب، وباإلضافة إلى اختالف المقاییس الخاصة بكل سلعة
في ظل هذه القیود تكون نسبة التبادل صعبة التحدید ) الخ…الوحدة- م الحج

  .وتستحیل معها المقایضة
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والمقصود هنا صعوبة التعرف على من یرید مبادلة : صعوبة توافق رغبات األفراد .ب 
 -سلعته بأخرى، فإذا كان أحد األفراد یملك سلعة معینة ویرید مبادلتها بسلعة أخرى 

  :یجب توافر الشرطین التالیین - وحتى تتم المبادلة 
  .إیجاد من یرغب في الحصول على السلعة األولى -
مالكا لسلعة بدیلة، وبالكمیة التي ) الذي هو طرف في المبادلة ( أن یكون الشخص  -

  .تالئم السلعة موضوع المبادلة
خر وفي لذلك فإن إجراء المبادلة یقتضي أن یكون كل فرد راغبا في الحصول على سلعة اآل     

الوقت نفسه توافق الرغبات من حیث شروط المقایضة كالعدد والنوع والجودة، والشروط األخرى 
المتعلقة بالزمان ومكان التنفیذ، وتصبح عملیة المقایضة شبه مستحیلة إذا تعددت السلع المراد 

وب، وكمیة من مقایضتها بالنسبة للشخص الواحد، فمثال مالك البقرة یبادلها بمقدار معین من الحب
الجلود، ومجموعة معینة من أدوات الفالحة، ففي هذه الحالة من الصعب جدا إیجاد الشخص 

 . الذي تتوفر لدیه كل هذه السلع بالكمیات والمواصفات المطلوبة
هناك بعض السلع التي تنخفض قیمتها عند تجزئتها :عدم قابلیة بعض أنواع السلع للتجزئة .ج 

سلع إذا أراد مبادلتها بسلع ال تعادل سوى جزء من قیمتها ، وصاحب هذا النوع من ال
التبادلیة، فإنه ال یستطیع تجزئة سلعته ویصبح مضطرا لمبادلتها بسلعة قد یكون في غیر 

  .حاجة إلیها
في ظل نظام المقایضة فإن الطریقة الوحیدة لالحتفاظ : عدم توافر أداة صالحة اختزان القیم .د 

: األفراد بثرواتهم على شكل سلع، ولهذه الطریقة عدة مساوئ منها بالقوة الشرائیة هي احتفاظ
التكلفة المتعلقة بالتخزین، احتمال تغیر قیمة السلعة المخزنة، تعرضها للتلف، ظهور سلعة 

 .بدیلة قد تؤثر على قیمتها التبادلیة
ئمة لعملیة ونظرا للعیوب السالفة الذكر ظهرت الحاجة إلى سلعة تتوفر فیها الخصائص المال    

التبادل، وخاصة مع ظهور العالقات االقتصادیة واالجتماعیة، التي تمتاز بتقسیم وتخصص 
العمل وزیادة اإلنتاج وتكثیفه، بمعنى أن االقتصاد لم یعد مقتصرا على االستهالك الشخصي 
وبروز عملیات التبادل على نطاق واسع، حیث أصبح الفرد ینتج كمیات تفوق ما یلزم إشباع 
حاجاته الشخصیة، كما أن هذا الفرد یصبح نتیجة لذلك في حاجة إلى سلع أخرى تخصص في 

إن زیادة نطاق التخصص یقتضي زیادة حجم المبادالت، وهذا ما أدى إلى . إنتاجها أفراد آخرون
  .ظهور العالقات السوقیة
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جود وسیلة إن ظهور العالقات المشار إلیها وانتشارها الواسع أدى بدوره إلى ضرورة و   
تسهل عملیات التبادل، وتساعد على نموها وتطورها، كما تمكن من تعمیق التخصص وتقسیم 

  . العمل مما یؤدي إلى الرخاء االقتصادي، وهذه الوسیلة هي النقود
لقد عرفت المجتمعات منذ القدم النقود واتخذت هذه األخیرة عدة أشكال، بحیث استعملت 

معدنیة، ثم النقود الورقیة، وصوال إلى المرحلة االقتصادیة الحدیثة الحالیة النقود السلعیة، والنقود ال
  .التي لجأ فیها األفراد إلى استعمال النقود الكتابیة المتداولة اآلن

  
  الوظائف األساسیة للنقود  -2.1.2 

 :إن للنقود وظائف أساسیة یمكن إیجازها فیما یلي
من أجل التخلص من عیوب مرحلة المقایضة والمتمثلة في  .النقود وسیلة للمبادلة.أ

صعوبة توافق رغبات األفراد وعدم قابلیة بعض أنواع السلع للتجزئة، أصبح هناك وسیط 
في عملیة التبادل وهي النقود، فصاحب السلعة الذي یرید مبادلتها بسلعة أو خدمة أخرى 

م یبحث عن السلعة التي یرید یبحث عن شخص یرغب بها لیبیعه إیاها مقابل نقود، ث
لیشتریها بهذه النقود، فالنقود في هذه الحالة قد قامت بدور الوسیط، ووفق هذا الدور فإن 
لجامل النقود الحریة الكاملة في اختیار ما یشاء من سلع یرید شرائها في حدود المبلغ 

  .المتوفر لدیه
هذا الدور، فأي شيء وال یشترط في النقود أن تكون في شكل معین حتى تؤدي    

یصطلح األفراد في المجتمع علیه ویكون مقبوال لدى الجمیع یمكن أن یؤدي هذا الدور 
أو ) مثل الذهب أو الفضة (ویصبح بالتالي نقودا،ال فرق أن تكون النقود معدنا ثمینا 

كنقود الودائع المقیدة في ( معدنا أخر أو مصنوع من الورق أو لیس له شكل مادي 
البنوك أو النقود المثبتة على األقراص الممغنطة أو ما یعرف بالنقود  السجالت

  )االلكترونیة 
إن وظیفة النقود كمقیاس للقیم هي نفس الوظیفة التي یمارسها   .النقود مقیاس للقیم.ب

المتر في قیاس المسافات أو الوظیفة التي یؤدیها الكیلوغرام في قیاس الوزان، إن تشابك 
ادیة یقتضي وجود مقیاس مشترك للقیم كشرط البد منه لضمان حسن أداء لنظام العالقات االقتص

غیر واقعي ألن قیمة النقود  إن استعمال النقود كمقیاس للقیم بصورة مطلقة یعتبر أمر. االقتصادي
  عرضة للتغیر باستمرار انطالقا من العالقة العكسیة بینها وبین المستوى العام لألسعار
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نقود نفسها تقاس تقلباتها بما یحدث من تغیرات في المستوى العام أي أن قیمة ال 
  .لألسعار

إن المعامالت االقتصادیة الحدیثة المتعلقة بالشراء والبیع  :النقود وسیلة للمدفوعات.ج
في كثیر من األحیان ال یكون الدفع فیها فوریا، فقد یشترط أن یكون وفاء قیمة الصفقة  

یعني قیام النقود بوظیفتها كوسیلة للمدفوعات اآلجلة، یجب  بعد فترة من الزمن، وهذا
 .اإلشارة إلى أن قیام النقود بهذه الوظیفة یرتبط مباشرة بقیامها بوظیفة مقیاس للقیم

من خالل هذه الوظیفة یمكن لفرد االحتفاظ بالنقود  :النقود مستودع للقیمة أو الثروة.د
التي في حوزته إلنفاقها متى یرید على ما یرغب فیه من سلع وخدمات، وترتبط وظیفة 
النقود كمستودع للقیمة والثروة بوظائفها األخرى كوسیط للمبادلة ومقیاس للقیمة ذلك أنه 

یمكنه مبادلة ما لدیه من سلع ما دام باإلمكان مبادلة أي شيء بالنقود، فإن الفرد 
وخدمات بالنقود ثم یحتفظ بهذه النقود إلنفاقها متى أراد في اقتناء السلع والخدمات، في 
حین أن االحتفاظ بالسلع كقیمة قد تكون معرضة للتلف كما أنه قد یصعب االحتفاظ 

  .بها
 
  قیمة النقود    -3.1.2
بذلك لها قیمة، وهذه القیمة تأخذ عدة  على اعتبار أن النقود سلعة كباقي السلع، فهي  

إن . أشكال أهمها، تحدید قیمتها من خالل جانبها التنظیمي، قیمتها الخارجیة، والقیمة الداخلیة
تحدید هذه المفاهیم لقیمة النقود یمكننا فیما بعد من التفسیر الذي یحدث في هذه القیمة ومن ثم 

  .تأثیر هذا التغییر على مفهوم التضخم
  القیمة التنظیمیة للنقود  - أ    

و هي القیمة التي تحدد من طرف التشریع أو التنظیم، وهذا وفق نظام النقد الداخلي، فلكل 
نظام نقدي قاعدة  نقدیة تعبر عن مقیاس للقیم االقتصادیة، فمثال في نظام  قاعدة الذهب 

نظام النقد الداخلي،  تحدد قیمة العملة من خالل وزن معین للذهب، هذا التحدید التنظیمي في
ال یعني أي قیمة حقیقیة للنقود بل هو مجرد تنظیم لوحدات النقد الحسابیة، ومجرد أثر 
تاریخي لتطور أشكال النقود من نقود معدنیة إلى نقود ورقیة وائتمانیة، حتى القرن التاسع 

القاعدة لم  عشر كانت أغلب النقود تستمد قیمتها من قیمة المعدن التي تصنع منه، لكن هذه
تدم طویال وخاصة عندما تم اكتشاف كمیات كبیرة من المعادن التي تصنع منها النقود مما 
أدى إلى انخفاض قیمتها، وأصبحت النقود إما ورقیة أو ائتمانیة تتمتع بخاصیة القبول 

  .اإلجباري في المعامالت
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لوطنیة بالنقود و یقصد بها نسبة مبادلة النقود ا  :القیمة الخارجیة للنقود -ب    
األجنبیة عند تسویة المعامالت الخارجیة، وتعكس القیمة الخارجیة للنقود القوة الشرائیة للنقود 
الوطنیة في االقتصاد العالمي أي مقدرة النقود الوطنیة على شراء سلع أجنبیة، والقیمة 

عامة تحت قیود الخارجیة للعملة الوطنیة  تتوقف على القرار السیاسي الذي تحدده السلطة ال
 .اقتصادیة منها العجز أو الفائض في میزان المدفوعات أو تشجیع الصادرات أو الواردات

یقصد بها القیمة الحقیقیة للنقود، أو قوتها الشرائیة  :القیمة الداخلیة للنقود -جـ  
مات وهي قدرة العملة الوطنیة للتحول  لكمیة السلع والخدمات، وبمعنى آخر كمیة السلع والخد

التي تقابل عدد معین من وحدات النقد، وتكون هذه المقابلة عن طریق األسعار، فالسعر ما 
هو سوى عدد وحدات النقد الالزمة للحصول على هذه السلعة، السعر هو التعبیر النقدي 
لقیمة السلعة ومن ثم تعتبر األسعار النقدیة مؤشرات لقیمة النقود فارتفاع السعر یتطلب زیادة 

الوحدات النقدیة التي تدفع للحصول على سلعة ومن ثم انخفاض في قیمة النقود بالنسبة عدد 
لهذه السلعة  نخلص إلى أن قیمة النقود ینظر إلیها من خالل تقلب األسعار أو باألحرى 

  .لمستوى التضخم
  

  عالقة تغییر لقیمة النقود على إحداث الظواهر التضخمیة  -2-2
قود والذي ینتج من زیادة كمیة النقد المتداولة، مما یؤدي أساسا إن التغییر في قیمة الن  

إلى تغیر مستوى األسعار وهذا التغیر یكون ارتفاعا ونادرا ما یكون انخفاضا، ویترتب علیه 
وهذا ما . أوصاف وظواهر نقدیة نجد تفسیر أسبابها في تغییرات العالقات االقتصادیة الحقیقیة

ن الذین یرون بأن التضخم هو ظاهرة نقدیة، مثل أصحاب النظریة یدعم تفسیر بعض االقتصادیی
الكمیة، التي ترى أن كمیة النقود المتغیر االستراتیجي المحدد لمستوى العام لألسعار وبالتالي  
نشوء ظاهرة التضخم  وبصورة أخرى، فهو یبین أن هذه الظاهرة تنشأ  عندما تصبح الزیادة في 

ن معدل الناتج القومي فان هذا سیؤدي إلى ارتفاع المستوى العام  كمیة النقود بمعدل أكبر م
  .لألسعار

لكن هناك من یقر بأن التأثیر عكسي، أي اعتبار أن ظاهرة التضخم هي ظاهرة  سعریة،      
استنادًا آلثار التضخم، وتقضي هذه النظرة بأن  التضخم حركة مستمرة من خاللها یرتفع 

  .المستوى العام لألسعار أیا  كان سبب االرتفاع، مما یؤدي إلى خفض قیمة النقود
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  املبحث الثاني
  خم وعالقته بالتنمية االقتصاديةالتض

 

  التضخم في البلدان النامیة  -1
لم تلق دراسة التضخم في الدول النامیة باهتمام من طرف الباحثین، وكان التركیز على 
بحث ظاهرة التضخم في اقتصادیات الدول الرأسمالیة باعتبارها أضخم نظام إلنتاج  السلع، 

ذج من اإلنتاج مع باقي الدول واالقتصادیات أدى إلى انتشار وبحكم العالقة المسیطرة لهذا النمو 
رقعة التضخم لیصبح ظاهرة عالمیة ویشمل الدول االشتراكیة والمتخلفة على حد سوى، ولعل ما 

هو ذلك االنهیار الذي حدث في النظام النقدي "ساهم في سرعة االنتشار من بلد إلى آلخر 
الدولیة والتعمیم العشوائي الذي  طرأ على أسعار  الصرف الدولي، واإلفراط الشدید في السیولة 

  1". بین مختلف الدول

وبحكم تبعیة الدول المتخلفة لنظام الرأسمالي، واندماجها وتعاملها معه سهل من سرعة 
لى أبعد من ذلك، إذ تشیر التحالیل والتقاریر العالمیة أن شدة أو درجة  ٕ انتقال الظاهرة إلیها، بل وا

مما سهل عملیة االنتقال . هذه البلدان كان أقوى من البلدان المصدرة لهذه الظاهرة التضخم على
بهذه السرعة هي الصعوبات التي كانت تواجهها الدول النامیة في إحداث عملیة التنمیة، مثل 
ارتفاع في تكلفة االستثمار، عجز میزان المدفوعات، عدم الرشادة في اإلنفاق االستثماري، عدم 

  .إلخ… سیاسات االقتصادیة وضوح ال
وفي هذا اإلطار ومن أجل تحدید عالقة التضخم بالتنمیة في البلدان المتخلفة ارتأینا معالجة     

  :ما یلي
  :النظریة النقدیة كمفسر لظاهرة التضخم في البلدان النامیة 1-1

تفاع األسعار على للنظریة النقدیة وبالخصوص للنظریة الكمیة التي ترتكز في تفسیرها الر  استنادا
كمیة النقود المتداولة، بحیث أن زیادة كمیة النقود المتداولة سوف ینتج عنها زیادة متناسبة في 
األسعار، ویرى بعض االقتصادیون أنه لكي تطبق هذه النظریة وانتهاجها ضمن السیاسة النقدیة 

سوف تؤدي إلى  من أجل كبح تضخم سوف ال تنجح على اعتبار أن كل زیادة في كمیة النقد
  :ظهور ضغوطات تضخمیة ویستند هؤالء االقتصادیون على جملة من المبررات أهمها

  

                                                
 107، ص 1986، دار المستقبل العربي، مصر، 1ط، التضخم المستوردرمزي زكي،  1
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الجمود الهیكلي الذي تعاني منه هذه البلدان، تجعل من ممارسة كمیة النقود آلثارها  -        
على الكمیات الحقیقیة سریعة أمر صعبا، ذلك أنه عوض أن توجه الزیادة في كمیة النقد 

، إلى زیادة الطلب، وبالتالي إلى زیادة في الدخل الحقیقي، فإنها تظهر في )دار، أو إنفاقإص(
زیادة األسعار وظهور ضغوطات تضخمیة، وهذا الرتباط البلدان المتخلفة باألسواق الخارجیة، 

  .وطبیعة أسواقها الداخلیة، وكذلك نظام األثمان

ارتفاع المیل لالستهالك في البلدان المتخلفة، فكل زیادة في كمیة النقود تؤدي إلى ظهور ظاهرة   -      
  .التضخم

  

  .النظریة الهیكلیة كمفسر لظاهرة التضخم في البلدان النامیة 1-2

، تفسر تضخم كونه ظاهرة )العینیة(على عكس النظریة النقدیة، فإن النظریة الهیكلیة 
یة، ترتبط مباشرة بالهیكل االقتصادي ولیس ظاهرة نقدیة بحة،وعلى عكس النظریة عینیة، سلع

النقدیة  فإن هذه النظریة ترى أن ارتفاع األسعار ال یعود دوما لزیادة كمیة النقود، كما أثبتتها 
عدة حاالت كانت فیها الزیادة في كمیة النقود لم یصحبها تضخم، بل إن التضخم وارتفاع 

د لعوامل هیكلیة تتعلق بالبنیان اإلنتاجي لالقتصاد القومي، حیث أن القصور الذي األسعار یعو 
تتصف به االقتصادیات النامیة في جهازها اإلنتاجي وعدم مرونته، وعدم استجابته في استیعاب 
الحقن المتزایدة من النقد، هذا ما یجعل البلدان النامیة تمتاز بفائض طلب كلي نقدي عن فائض 

كلي السلعي، فضعف مستویات اإلنتاج وانخفاض الكفایة اإلنتاجیة مع التوسع النقدي العرض ال
  .والسكاني من شأنه أن یؤدي الرتفاع األسعار، وحدوث التضخم

من أبرز مظاهر التضخم في البلدان النامیة ذات ) السلعي(یعتبر التضخم الهیكلي 
ء تغییرات جوهریة في الهیاكل والقطاعات االقتصادیات الزراعیة، لذا فهذه البلدان ملزمة بإجرا

  .االقتصادیة واالجتماعیة، ولیس االعتماد على التغیرات النقدیة عند معالجتها لظاهرة التضخم

  .التضخم كعامل محفز للتنمیة للبلدان النامیة 3–1

یعتبر التضخم ظاهرة اقتصادیة تتجلى مظاهرها في االرتفاع في المستوى العام   
ك ألسباب إما هیكلیة عینیة، أو ألسباب نقدیة تترك آثارا وخیمة على اقتصاد بصفة لألسعار، وذل

عامة، ولكن قد یكون التضخم في بعض الحاالت مقصودا، ویستعمل كوسیلة إلحداث التنمیة 
  .» تمویل التنمیة بالتضخم« وهذا ما یصطلح علیه 
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ویقوم مفهوم تمویل التنمیة بالتضخم إلى إحداث عجز في المیزانیة، وذلك بالتوسع في 
اإلنفاق العام من خالل اإلصدار النقدي الجدید، أو اللجوء إلى االئتمان المصرفي، ومن ثم یكون 
 اإلنفاق الحكومي یفوق اإلیرادات القومیة المتاحة وتوجه هذه المصادر المستحدثة لتلبیة متطلبات

  . التنمیة المستهدفة في المخططات التنمویة الموضوعة

إن ضخ هذه الموارد المالیة من شأنها حفز الطلب الكلي حیث یزید على العرض الكلي 
للمنتج من السلع والخدمات، مما یؤدي إلى رفع أسعار هذه السلع والخدمات، وانخفاض قیمة 

دة الطلب الكلي االستهالكي عن العرض النقد، وعلى هذا األساس فالتمویل بالتضخم  هو زیا
الكلي نتیجة التوسع في إصدار النقدي الجدید، أو التوسع في االئتمان المصرفي یترتب علیه 

    .ارتفاع مستمر في األسعار وانخفاض في قیمة النقود

والتعریف السابق یتطابق مع التعریف المالي للتضخم، ویختلف عن التعریف االقتصادي 
من حیث األسباب، هذه األخیرة تكون هیكلیة عینیة، وفي كلتا الحالتین سواء كان التضخم مالي 
أو اقتصادي یجب التمییز بین التضخم كظاهرة اقتصادیة والتضخم كوسیلة تمویلیة وهذا التمییز 

لى وضع معاییر للتفرقة بین التضخم كظاهرة اقتصادیة وكوسیلة والتي نوجزها باختصار یجرنا إ
  : في النقاط التالیة

التضخم كظاهرة اقتصادیة یكون السبب المنشأ له هي قوى طبیعیة داخلیة أو خارجیة  - أ
مرتبطة بظروف العرض والطلب أو تتعلق بالهیكل االقتصادي لالقتصاد الوطني، في حین 

ر التضخم كوسیلة تمویلیة عن تضخمات األسعار المحفوزة، ویعتبر معیار الحفز هذا یعب
وحده كافي ما لم یكن مدعم بفكرة االستخدام المقصود للتضخم أي زیادة األسعار للتأثیر في 
مجرى المعطیات االقتصادیة المختلفة، وتتمثل فعالیة التضخم المحفوز كوسیلة تمویلیة في 

األثمان وعدم إخضاعه لحركة العرض والطلب، وذلك یحفز األسعار  تعطیل حركة جهاز
  .على االرتفاع وتسخیرها في عملیات التكوین الرأسمالي واالدخار اإلجباري

التضخم كوسیلة یعد إحدى طرق السیاسات النقدیة أو المالیة في تحقیق أهداف التنمویة  -ب
ر ومن ثم إحجام األفراد على اإلنفاق عندما یكون القصد من تلك السیاسات هو رفع األسعا

وتحویل األرباح المقتطعة من مداخیل األفراد إلى تمویل االستثمار وتمویل العملیات 
التنمویة، وبعبارة أخرى فإن التضخم كوسیلة یكمن في القدرة على تحویل الموارد من الفئات 

اص أو العام المنتج، وذلك المستهلكة المدخرة أو من القطاع الخاص المستهلك إلى القاع الخ
 . عن طریق حفز األسعار إلى االرتفاع
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وبصفة عامة فإن تسخیر التضخم من أجل خلق ادخار إجباري وتكوین رأسمالي عن طریق       
الزیادة في األسعار المحفوزة یعتبر المبدأ األساسي الذي یقوم علیه اختیار معاییر التفرقة بین 

  . لتضخم كوسیلة تنمویةالتضخم كظاهرة اقتصادیة وا
  

  طبیعة التضخم في الجزائر              -2

ترتبط طبیعة ظاهرة التضخم في الجزائر بالسیاسات االقتصادیة واالختیارات التنمویة          
التي قامت بها الدولة، وما نتج عنها من اختالالت هیكلیة وباألدوات المستعملة لتحقیق 

ة، ویمكن االستدالل عن مظاهر التضخم من خالل حركة أسعار األهداف االقتصادیة المسطر 
  .السلع والخدمات، لذا وجب تسلیط الضوء على نظام األسعار في الجزائر

  .سیاسة األسعار في الجزائر 2-1
تعتمد دراسة التضخم بصورة أساسیة على دراسة األسعار، حیث تعتبر من أهم أعراض        

التي یستدل بها عن هذه الظاهرة، وتعكس سیاسة األسعار التوجهات األساسیة لنموذج التنمیة 
الذي تختاره البلدان التي تتمیز باالقتصاد المخطط، لذا وضعت الدولة الجزائریة عدة أنظمة 

ها،قصد التأقلم مع المستجدات االقتصادیة والسیاسیة،كل هذه األنظمة تدل على صعوبة لتحدید
تحدید سیاسة ناجعة لألسعار تتوافق مع مستجدات االقتصاد الوطني،وفیما یلي مختلف األنظمة 

  .المنتهجة مند االستقالل إلى الوقت الحالي
  .1970نظام األسعار قبل سنة  2-1-1
وتمیزت بتدعیم الرقابة وتجمید األسعار  1969إلى سنة  1966من سنة  تمتد هذه الفترة     

حسب ما كانت علیه قبل االستقالل ،حیث اتخذت إجراءات تهدف إلى تشدید ومواصلة الرقابة 
ثالثة مراسیم تشتمل على ضرورة الرقابة  1966ماي 12وحیث صدرت في . على أسعار

  :الصارمة على األسعار عن طریق
  هوامش البیع بالجملة والتجزئة؛تحدید  -   
  وضع قائمة تحدد أسعار المواد المستوردة؛ -   
  .المصادقة على أسعار كل المنتجات والخدمات التي تحدد أسعارها وزارة التجارة -   

ولكن لم تكن الرقابة ساریة المفعول سوى على التوزیع الذي كانت هوامشه محددة رسمیُا        

والمالحظ في هذه المرحلة أن تنظیم األسعار لم یندمج  وكذلك أسعار السلع والخدمات المستوردة،

  .في السیاسة االقتصادیة اإلجمالیة ألنه سبق التخطیط االقتصادي
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تم تجمدت أسعار جمیع المنتجات والسلع والخدمات عند المستوى  1968خالل سنة        
 02/02/1968المؤرخ في  6-38وهذا وفق المرسوم  ،01/01/1968الذي وصلت إلیه في 

والهدف من ذلك هو تحقیق االستقرار في األسعار عند اإلنتاج بصفة عامة ولألسعار الحرة 
  .بصفة خاصة

لى بعض األسعار،كأسعار المواد الفالحیة والصید البحري لكن هذه القرارات لم تطبق ع       
وكذا المواد المستوردة، الشيء الذي دفع إلى ارتفاع أسعار التكلفة الناتجة عن تعدیالت الحقوق 
الجمركیة والرسوم،وبالتالي فهذا االرتفاع لم ینجم عنه سوى تضخم مستورد أو تضخم بالسیاسة 

    .الجبائیة
  
  1977-1970نظام األسعار لفترة   2-1-2

لقد تزامنت هذه المرحلة من بدایة تطبیق المخطط الرباعي األول وبدایة المخطط الرباعي       
الثاني،و في هده الفترة تعویض سیاسة تثبیت األسعار بالسیاسة االنتقائیة لألسعار والتي تهدف 

یة من أجل تفادي حدوث قوى إلى المحافظة على استقرار األسعار ضمن الخطة االقتصاد
  :تضخمیة، وقد تم تحدید هده السیاسة حیث اعتمدت على نظم األسعار التالیة

یتعلق األمر بأسعار المنتجات الفالحیة، ذات التكلفة الثابتة نسبیة : األسعار الثابتة -  أ
والسعلة التحكم فیها، مثل الحبوب والخضروات والحلیب والمواد ذات االستهالك الواسع ، 

خالل فترة  ذاویتم تحدید األسعار من طرف اإلدارة المركزیة حسب كل نوع من السلع وه
  .محددة والهدف من ذلك هو إزالة الفوارق اإلقلیمیة وضمان القدرة الشرائیة

  :و یخص هذا النظام أسعار المنتجات التالیة :األسعار الخاصة عند اإلنتاج -  ب
نتاج المرتفعة مقارنة مع أسعارها المطبقة أسعار المنتجات الفالحیة ذات تكلفة اإل -

وللمحافظة على استمراریة اإلنتاج یتم وضع سعر خاص یغطي بصورة كافیة تكالیف 
إنتاجها ویتعلق األمر بالمنتجات ذات الطابع الصناعي مثل القطن،التبغ،عباد الشمس  

كیة الضروریة وتهدف هذه اإلجراءات عموما إلى تزوید المجتمع المعوز بالمواد االستهال
  .وتدعیم المؤسسات والمستثمرات الفالحیة بالمواد األولیة والتجهیزات بهدف تشجیعها

أسعار المنتجات الفالحیة التي تتمیز بتكلفة إنتاج مرتفعة نسبیا مقارنة مع أسعارها   -
المطبقة والغیر مرغوب في إنتاجها، وفي هذه الحالة یكون السعر الخاص محدد بسعر 

   .تكلفة اإلنتاج في المناطق الغیر مرغوب تشجیع اإلنتاج فیهاأقل من 
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أسعار المنتجات الصناعیة الموجهة لالستعمال الفالحي من أجل تكثیف اإلنتاج    -
مثل بعض األنواع من األسمدة ، هذه المنتجات یحدد سعرها الخاص في حدود تكلفة 

  . إلنتاجها أو أقل إذا اقتضت الضرورة لذلك
إن تطبیق هذه األسعار بهدف التحكم في تكالیف :  األسعار المستقرة عند اإلنتاج -ج 

المشاریع االستثماریة وتحقیق تكامل فعال بین القطاعات، ویتعلق األمر بمنتجات التعدین 
وصناعة الحدید ومواد البناء والهدف منه هو القضاء أو التخفیف من التقلبات الناجمة 

  .عن األسعار العالمیة
ویتعلق األمر بأسعار السلع والخدمات التي تخرج من نطاق تطبیق : األسعار المراقبة -د   

األنظمة السابقة،و ال تعني عبارة أسعار مراقبة، إن تتم الرقابة من طرف عون مصالح 
الرقابة على األسعار بل یقصد منها وضع النصوص واللوائح التنظیمیة التي تحدد سعر 

  .ش الربحوسقف األسعار وهوام
  
    1980- 1977 نظام األسعار لفترة مابین 2-1-3

ظهرت بوادر تفكك النظام السابق لألسعار بسبب التجاوزات التي  1977مع بدایة سنة        
  :حدثت في األسعار وهذا یرجع لعدة أسباب أهمها

  عدم احترام األسعار من طرف المؤسسات والدواوین العمومیة التي كانت من واجبها    -        
  .العمل على تطبیق نظام األسعار           

  والعرض ) المحلیة والمستوردة(زیادة في الفارق بین الطلب على السلع والخدمات  -        
  .أدى إلى ارتفاع األسعار المتوفر         
      قلة الرقابة على مدى تطبیق نظام األسعار المنصوص علیه أدت بالقطاع الخاص  -        

  األسعار التي تناسبهاستعمال            
  .1978حل المعهد الوطني لألسعار سنة  -        

  :  نظام األسعار في الثمانینات  2-1-4
نظام استبدال  لضغط من أجل الكافي المعمول به، السببلقد كان لعدم فعالیة نظام األسعار 

من  ومحتوى هذا النظام مستوحى 1983أسعار آخر، وبدأ العمل بنظام الجدید مع بدایة سنة 
  العالقة بین ط الخماسي، وكانت التوجیهات الجدیدة بغرض ربط المخط علیهانص التوجیهات التي 
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األسعار وتكالیف اإلنتاج،لكن هذه اإلجراءات تهدف ضرورة التحكم في تطور القوة 
  :  الشرائیة للمواطن ومالئمة األنشطة اإلستراتیجیة، ویشتمل النظام الجدید على مایلي

ویتعلق األمر بالمنتجات والخدمات اإلستراتیجیة،الضروریة ذات : األسعار المثبتةُ  -  
االستهالك الواسع والتي لها تأثیر على االقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائیة للمستهلكین، 
وتحدد هذه األسعار إما على المستوى المركزي أو من خالل النصوص واللوائح التنظیمیة ، 

الموجهة للقطاع العائلي وكذلك التجهیزات واألدوات فأسعار السلع والخدمات األساسیة 
الضروریة الموجهة لنشاط االقتصادي ذو الطابع األولوي یتم تحدیدها بواسطة المراسیم، أما 

  . على المستوى المحلي یمكن للوالي تحدید أسعار السلع والخدمات المحلیة
ت التي تخرج من نطاق وترتبط هذه األسعار بكل من السلع والخدما   :أسعار مراقبة -

تطبیق النظام السابق، ولیس لها تأثیر على الوضعیة االقتصادیة للبالد، والمراقبة تتم عن 
طریق وسیط لعملیة وضع األسعار والتي هي إجباریة على كل السلع ولكل خدمة مقدمة في 

  .السوق الوطنیة
  
  1989ما بعد  -نظام األسعار الحرة  2-1-5

بمناسبة تطبیق اإلصالحات االقتصادیة التي باشرتها الدولة، وعلى األخص ما یتعلق        
باستقاللیة المؤسسات، حیث سمح لهذه األخیرة برفع أسعار منتجاتها المتصاص الخسائر 

 1989المتراكمة على عاتقها، وهذا من خالل وضع نظام أسعار جدید أعلن عنه في جویلیة 
  :لألسعار، یشمل نظام األسعار الجدید نظامین همایقضي بتحریر شبه المطلق 

یعمل هذا النظام على ضمان أسعار السلع والخدمات التي یتطلب : األسعار المنظمة-
إنتاجها وتوفرها تشجیعات وحمایة خاصة ویتعلق اآلمر بإثنى عشر منتوج مثل القمح وبذوره 

سقوف األسعار قبل عملیة إلخ، حیث یتم تحدید ...وطماطم الصناعیة والحلیب والسكر 
اإلنتاج،وتسمح هده األسعار بالتدخل المباشر للسلطات المركزیة من أجل منع التجاوزات في 

  .األسعار وتوجیه النشاط االقتصادي لفئات معینة وتنمیة مناطق جغرافیة معینة كذلك
ضعة وهي أسعار ینم التصریح عنها تخص المنتجات والخدمات غیر الخا :األسعار الحرة-

للتنظیم،وتتمیز هده األسعار بالمرونة تبعًا للتغیرات التي تحدث في السوق نتیجة الطلب 
والعرض، مع ذلك تم تقید حریة األسعار نوعًا ما وذلك بوضع رقابة بعد التجربة المعلن 
عنها،وقامت عقوبات صارمة على التجاوزات،الشيء الذي دفع التجار والحرفیین بالجزائر 

  .1990اإلضراب في جوان العاصمة إلى
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وكان الهدف من وضع هذا النظام الجدید لألسعار في هذه الفترة بالذات هو وضع         
عملیة تشكل األسعار وفق قواعد اقتصادیة موضوعیة،وجعلها مؤشرات حقیقیة تعبر عن 
 الوضعیة االقتصادیة للنشاط، ووسیلة تعدیل بین ظاهرتي العرض والطلب، فیما یلي جدول

    .یلخص متوسط أسعار االستهالك
لقد كان لتطبیق مختلف السیاسات المرتبطة باألسعار على طول الفترات السابقة عدة   

  :نقائص حالت بین تحقیق هدف استقرار األسعار التي كانت تسعى إلیه الدولة ونذكرها فیما یلي
سعار األثر السلبي  علیها، لقد كان لكثرة النصوص واللوائح الصادرة في مجال سیاسة تنظیم األ -

  مما جعلها تتصف بأنها مبهمة وغیر واضحة؛
لقد كانت تهدف سیاسة تنظیم األسعار إلى تدعیم أسعار السلع الضروریة ذات االستهالك  -   

الواسع، لكن كان ذلك على حساب االقتطاع من أسعار السلع الثانویة والسلع الكمالیة مما یجعل 
  اضطراب على مستوى السوق؛

ر وعدم تشجیع اإلنتاج       إن تحدید أسعار بعض المنتجات عند الحدود دنیة أدت إلى التبذی -   
الوطني، مما أدى كنتیجة لذلك نقص المعروض منها لظهور بوادر تضخمیة، ومن أمثلة ذلك 

  منتوج األسمدة والعتاد ألفالحي؛
  غیاب التخطیط الجید لألسعار؛   -
  سوء عمل قنوات التوزیع، كما ما یوضحه عدم استجابة العرض؛  -  
  ع التطور االقتصادي الذي كانت تعیشه البلد؛ عدم تكامل سیاسة األسعار م -  
  عدم احترام سیاسات األسعار من طرف المؤسسات والدواوین العمومیة؛ -  
  .موجة التضخم العالمیة -  

  
  . تطور مؤشرات األسعار في الجزائر  2-2

تعتبر مؤشرات األسعار المقیاس األساسي الذي یستدل به عند قیاس مستوى التضخم،   
، 1الجزائر یعتمد على مؤشرات األسعار الرسمیة التي یصدرها الدیوان الوطني لإلحصائیاتففي 

وهذا برغم من االنتقادات والشكوك حول التركیز على مؤشر األسعار عند دراسة التضخم،خاصة 
  في اقتصاد مثل االقتصاد الجزائري الذي یتصف سوقه بعدم االنتظام مما یجعل معدل التضخم 

  
  

                                                
وھي مؤسسة ذات طابع »  الدیوان الوطني لإلحصاء« تملك الجزائر حالیا مؤسسة واحدة متخصصة في المعلومات االقتصادیة ھي -1

عمومي وتخضع لتوجیھات الحكومة وتصدر تقاریرھا بناء على أدوات عمل محددة وغالبا ما تأتي تلك التقاریر مختلفة عما تصدره 
 .بمؤشرات االقتصاد الكليالھیئات الدولیة فیما لھ صلة 
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على أساس مؤشر األسعار دون أهمیة كبیرة، ویمكن إرجاع األسباب التي تجعل  المحسوب
  :1مؤشر األسعار ال یعكس حقیقة ظاهرة التضخم فیما یلي

  ظهور وتطور األسواق السوداء أو الموازیة والتي تتمیز أسعارها باالرتفاع؛  -  
  ندرة بعض السلع من السوق الوطنیة؛   -           

  تخصیص الدولة إعانات أسعار بمبالغ ضخمة للسلع ذات األولویة؛  -          
  .عدم ارتباط نوعیة السلعة بالسعر ، فقد تنخفض نوعیة السلعة مع بقاء سعر ثابت  -          

إن تحدید مؤشر أسعار االستهالك یتم من خالل حصر  أسعار سلة  من السلع        
یة أو بلد ما،و هذا من أجل التعبیر عن مستوى التضخم، لكن المؤشر والخدمات لمدینة أو ناح

 150المحسوب ال یكون له داللة نفسها لجمیع أفراد المجتمع، فمثال ارتفاع سعر مادة الزبدة بـ 
وصاحب المطعم،ولهذا   ال ینظر لها بنفس النظرة من طرف رب العائلة وصانع الحلویات %

لتكلفة المعیشیة أو تكلفة القوة الشرائیة لكل طبقة اجتماعیة یكون من األفضل تحدید مؤشر ا
و الجدول التالي یبین .معینة للتعبیر بصدق وبدقة عن أثر التضخم على الفئات المختلفة للمجتمع

  .2006-1987التطور السنوي لمؤشر أسعار  االستهالك الوطني للفترة 
    2006 -1987التطور الكلي لمؤشر أسعار االستهالك الوطني  من :  01الجدول رقم 

  ) 100= 1989سنة االساس(                                                                       
  %التغیر     المؤشر العام  السنة  %التغیر     المؤشر العام  السنة
1988 91.5 5.90 1998 550.7 6.2 
1989 100 9.29 1999 562.6 2.1 
1990 120.2 20.2 2000 558.7 0.6 

1991 150.8 25.5 2001 578.3 3.5 
1992 197.5 31.0 2002 591.3 2.2 
1993 240.2 21.6 2003 611.8 3.5 
1994 316.3 31.7 2004 639.8 4.6 
1995 406.2 28.4 2005 652.1 1.9 
1996 488.8 20.3 2006 663.9 1.8 
1997 518.4 06.1 2007 689.8 3.9 

  ). www.ons.dz  ( موقع اإللكتروني للدیوان الوطني لإلحصائیات:المصدر

یالحظ أن المؤشر العام لألسعار االستهالكیة قد عرف ارتفاعا  01إن المتفحص للجدول رقم      
متواصال خالل فترة التسعینیات، حیث تضاعف أكثر من ثالث وسجل معدل تغیر وسطي سنوي 

وكانت الجزائر على أبواب حدوث تضخم جامع  25.52مساویا لـ ) 1997–1990(خالل الفترة 
 1997سعار خالل الفترة المذكورة، ومع بدایة سنة یستدل عنه من خالل االرتفاعات المتتالیة لأل

  تراجعت معدالت الزیادة في السعار حیث أستقر المؤشر العام للرقم القیاسي لألسعار في
  

                                                
1 Hamid BALI، Inflation et mal développement en Algérie،Alger OPU،1993 ،p111. 
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لنسبة سالبة ، وعلى العموم لم  2000وتوالت االنخفاضات حتى وصلت سنة % 6.01حدود  
، 2007-1997وال سنوات العشریة على ط % 5یتعد المؤشر العام ألسعار االستهالك النسبة 

ویعود سبب تراجع معدالت الزیادة في األسعار للتفتح االقتصادي الذي شهدته الجزائر وقواعد 
المنافسة التي تم إرسائها في  األسواق، كما أن السیاسات المالیة والنقدیة المتشددة التي طبقتها 

  .استقرار األسعار الجزائر في الفترة المذكورة كان لها األثر البارز في
  أسباب التضخم في لجزائر  2-3

إن التطرق لدراسة أسباب التضخم في الجزائر یستلزم بحث جملة من المتغیرات          
الداخلیة التي تحكم وتحرك االقتصاد الوطني وعالقتها بالبنیة االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع، 

ل ومدى مساهمة االختالالت الهیكلیة، والسیاسات االقتصادیة المختلفة التي اتبعتها منذ االستقال
في إحداث هذه الظاهرة، هذا من جهة كما یجب عدم إهمال حجم وهیكل التجارة الخارجیة للدولة 

  .من جهة أخرى ، عند بحث أسباب االتجاهات التضخمیة
إن السیاسة التنمویة التي أتبعتها الدولة في ظل عدم التحكم في : األسباب الداخلیة 2-3-1 

قدیة والمالیة،حیث كان خلق النقود یتم بصورة موسعة  أدت استعمال الرشید ألدوات السیاستین الن
الى بروز متطلبات تمویل نقدي ضخم مما دفع بها إلى االقتراض،أو إلى اإلصدار لنقدي الذي 

  :لم یكن له مقابل مادي،و فیما یلي أهم العوامل الداخلیة التي یتولد عنها الضغط التضخمي
لب تنفیذ البرامج التنمویة المسطرة من طرف الدولة الجزائریة لقد تط : زیادة الكتلة النقدیة) ا   

أموال كثیرة ،وكان خلق النقود یتم بصورة موسعة من البنك المركزي، في الوقت الذي كانت هذه 
البرامج ال تولد مردودیة في األمد القریب، وكان كذلك مستوى النمو غیر متناسق مع تطور 

ضروري أن تكون قیمة الكتلة النقدیة أقل من اإلنتاج الوطني الحالة النقدیة، حیث انه  من ال
الخام، هذا ما لم یحصل في حالة الجزائر الشيء الذي ساعد على ارتفاع الضغوطات 

ونتج عنه اختالل في التوازنات االقتصادیة الكبرى كالتضخم والمدیونیة، ففي الفترة .التضخمیة
مرة في حین لم  70قدیة تطورت وتضاعفت بمقدار نجد إن الكتلة الن 1991الى  1966الممتدة 

  .مرة في نفس الفترة 27یشهد الناتج المحلي الخام تطورًا سوى 
كل من كتلة النقود من خالل هذا الجدول أدناه نالحظ الخلل والتباعد بین نسبة النمو ل        

تاج والنمو النقدي،تؤدي لمعظم الفترات،و استمرار حالة عدم التطابق بین نمو اإلن والدخل الوطني
  فعدم مواكبة التغیر في الناتج الداخلي الخام للتغیر . الى ظهور شبح التضخم ویصبح أمرًا حتمیاً 
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الحاصل في الكتلة النقدیة یعبر عن الوضع التضخمي لالقتصاد الوطني  ویتسبب في تراجع 
   .أوضاع األسر من حیث تراجع القدرة الشرائیة

  تطور الكتلة النقدیة والدخل الوطني: 02الجدول رقم 
% 
 PIBتغیر

 تغیر  %
MM 

 تغیر % السنوات
PIB 

 تغیر  %
MM 

تغیر  % السنوات
PIB 

 تغیر  %
MM 

 السنوات

0.09-  15.3 1994 01.9 49.6 1980   1966 
1.36 10.5 1995 02.5 11.7 1981 - 28.9 1967 
1.29 15.0 1996 06.4 22.7 1982 10.8 35.0 1968 
1.07 18.2 1997 05.3 21.0 1983 08.5 25.3 1969 
1.04 19.1 1998 05.5 18.0 1984 10.0 05.5 1970 
1.14 13.6 1999 05.2 23.6 1985 09.5-  11.0 1971 
1.32 12.9 2000 0.06 07.5 1986 22.3 32.0 1972 
1.02 22.3 2001 01.4-  01.1 1987 04.4 23.0 1973 
1.07 17.3 2002 02.9-  11.4 1988 03.7 20.0 1974 
1.16 15.6 2003 03.5 07.0 1989 05.8 31.5 1975 
1.18 11.4 2004 01.3-  12.2 1990 06.2 30.5 1976 
1.24 10.9 2005 0.02 21.4 1991 09.4 13.3 1977 

    02.9 24.0 1992 08.1 40.9 1978 
    02.2-  22.3 1993 - 18.1 1979 

  -)  www.ons.dz  ( موقع اإللكتروني للدیوان الوطني لإلحصائیات انظر : المصدر
Bali hamid, Inflation et mal Développement, OPU 1993,P 139                   -       

تمثل الزیادة في اإلنفاق الكلي أحد األسباب الرئیسیة المسؤولة  :التوسع في اإلنفاق الكلي) ب  
عن ارتفاع األسعار، سوى أكان اإلنفاق استهالكي والمتمثل في السیاسة التوسعیة لالستهالك  أو 
اإلنفاق االستثماري المعتمد لتمویل المشاریع االستثماریة، وتمثل أجور العاملین النصیب األكبر 

والجدول التالي یوضح . الكي والمحدد الرئیسي إلتجاه العام للطلب الكليمن اإلنفاق اإلسته
       . 2006-2002تطور كتلة األجور للفترة ما بین سنة  

       2006 -2002تطور كتلة األجور للفترة ما سنة :  03رقم جدول          
   ملیون دینار= الوحدة                                           

  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات
  1493.8  1356.5  1272.61  1137.1  1048.71  كتلة األجور
  1.42  1.30  1.21  1.08  -  نسبة التغیر 

  ) www.ons.dz  ( موقع اإللكتروني للدیوان الوطني لإلحصائیات:المصدر

فكل زیادة في كتلة األجور یكون لها تأثیر مباشر على المستوى العام لألسعار وهذا  
بسبب تأخر استجابة الجهاز اإلنتاجي بصورة أنیة لكل زیادة في الطلب الفعلي الناجم هو اآلخر 
من تأثیر زیادة األجور، وفي بعض الحاالت تكون استجابة قطاع اإلنتاج سلبیة حیث یلجأ 

  .هذا مما فترة استقرار السوق تكون أطوللالستیراد و 
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من بین األسباب التي تؤدي الرتفاع التكالیف اإلنتاجیة :  الزیادة في التكالیف اإلنتاجیة) ج  
في الكثیر من المؤسسات هو إنخفاض مستوى اإلنتاجیة،ویتم تحمیل الزیادة في تكالیف اإلنتاج 

التي ال توجد فیها قیود على تحدید أسعار ألسعار الوحدات المنتجة، السیما في القطاعات 
المنتجات النهائیة، وباإلضافة إلى انخفاض مستوى اإلنتاجیة یعتبر ارتفاع تكلفة أجور العمال 
أیضا من بین العناصر المسؤولة عن ارتفاع سعر الوحدة المنتجة، باإلضافة إلى ذلك فإن 

طلب الكلي، حیث كل زیادة فیها تؤثر األجور تعد من مكونات الدخل الوطني ، وأحد مكونات ال
على اتجاه اإلنفاق الكلي ومن ثم بروز اتجاهات تضخمیة كما تم توضیحه في النقطة السابقة، 
وعلى مستوى المؤسسات الوطنیة نجد ان تكلفة األجور تشكل أعلى نسبة من مجمل التكالیف إذ 

اع ارتفاع األجور وحدها ، ومع هذا ال یمكن إرج%  90تصل في بعض األحیان إلى نسبة  
المسؤولة عن ارتفاع تكالیف اإلنتاج الوطنیة، بل كذلك كان الرتفاع أسعار المواد األولیة 
الوسیطیة والرأسمالیة المستوردة من الخارج مساهمة معتبرة في إحداث الضغوطات التضخمیة 

سبب عملیات ،وما تبعه من تخفیض في سعر صرف الدینار وتضخیم في فاتورة المستوردات ب
  .التأخیر في الدفع والزیادات في فوائد التأخیر كل هذا تسبب في تضخیم التكالیف اإلنتاجیة

        

  األسباب الخارجیة 2-3-2
إن سیاسة االنفتاح االقتصادي وتحریر التجارة الخارجیة المنتهجة من طرف الدولة          

رئیسي والمباشر لتحویل التضخم من الدولة الجزائریة منذ مطلع التسعینیات، كان له الدور ال
المنتجة لسلع إلى الدولة المستوردة، وتصبح األسعار المحلیة متضخمة ویتسبب كذلك في تبیعات 
عدیدة مثل اختالل  میزان المدفوعات،تقلبات في أسعار صرف العملة المحلیة بالمقارنة مع 

  .م حجم المدیونیةأسعار العمالت المتداولة في األسواق العالمیة وتراك
یعتبر التضخم المستورد من أهم اآلثار المترتبة عن انفتاح االقتصاد   :التضخم المستورد) أ  

المحلي على التجارة الخارجیة، والجزائر كباقي الدول التي قامت بتحریر تعامالتها مع العالم 
ك أیضا طبیعة الخارجي، وأصبحت تتأثر بالتطورات االقتصادیة الدولیة وما ساعد على ذل

العادات االستهالكیة وأنماط التنمیة المتبعة، وتفضیل المستهلك الجزائري السلع األجنبیة خاصة 
ولرصد أثار    .الفرنسیة منها،وهذا بحكم العدید من العوامل منها الثقافیة والجغرافیة واالقتصادیة

ت وهذا من خالل التضخم المستورد في الجزائر، وجب معاینة األهمیة النسبیة للواردا
كما هو موضح   2006- 1994اإلحصائیات المتعلقة بالمبادالت مع العالم الخارجي للفترة 

  .بالجدول أدناه
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    2006-1994تطور الوردات والصادرات  في الفترة :  04الجدول رقم           
  ملیون دج= الوحدة                             

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنة
  690425  610673  552358  501579  498325  513192  340142  الواردات

  1657215  840516   588875  791767  740810  498450  324338  الصادرات
مؤشر أسعار 

  الواردات
100  125.5  148.9  136.9  136.1  134.4  139.8  

مؤشر أسعار 
  الصادرات

100  142.4  193.3  198.8  144.6  191.2  357.8  

     2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

    1558540  1493644  1314399  1047441  957039  764862  الواردات
    2337447  3421548  2337447  1902053  1501191  1480335  الصادرات

مؤشر أسعار 
  الواردات

135.5  136  141.1  154  164.9  172    

مؤشر أسعار 
  الصادرات

326.8  319.3  374.7  444.6  616.7  735.0    

  ) www.ons.dz  ( موقع اإللكتروني للدیوان الوطني لإلحصائیات:المصدر                   
یالحظ من خالل الجدول أعاله أن الوردات الجزائریة قد تضاعفت أربع مرات ونصف     

، والستدالل عن تنقل التضخم العالمي لالقتصاد الوطني وهذا من 2006 -1994 خالل الفترة
سنة األساس  100معاینة مؤشر أسعار الوردات لنفس الفترة المذكورة حیث نجده تطور من 

، ویعكس هذا التطور في مؤشر أسعار الوردات الصورة الواضحة 2006سنة  172إلى  1994
د الوطني جراء تزاید حدة التضخم في األسواق عن الضغوط التضخمیة التي یتعرض لها االقتصا

الخارجیة، خاصة إذا ما علمنا أن هیكل هذه الوردات یتمیز بنسبة عالیة من المواد االستهالكیة 
مما یزید من تبعیة االقتصاد الجزائري للعالم الخارجي ) االستهالك العائلي واالستهالك الصناعي(

دي بصورة مباشرة وسریعة إلى حدوث ضغوطات بحیث كل زیادة في األسعار العالمیة تؤ 
  .تضخمیة داخلیة

  

لقد ساهمت عدة أسباب مجتمعة في  :تطور حجم المدیونیة واختالل میزان المدفوعات) ب  
  :تفاقم المدیونیة الخارجیة للجزائر واختالل میزان المدفوعات ومن بین هذه األسباب نذكر

  ،االعتماد المطلق على قطاع المحروقات في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
واالستثمار في مجال المحروقات بمبالغ ضخمة ومما شجع على ذالك ارتفاع أسعار البترول 

لكن أسعار البترول لم تبقى في نفس المستوى المرتفع بل تذبذبت  1979و 1974خالل سنة 
ا اثر على تفاقم المدیونیة الخارجیة للجزائر بسبب اإلفراط في في السنوات الالحقة مم

عندما انخفضت أسعار البترول حدث تقلیص كبیر في عائدات  1986االقتراض، ففي سنة 
  .البترول ومن ثم حدوث العجز في میزان المدفوعات
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  ضخامة الجهود االستثماریة التي قامت بها الجزائر في المجال الصناعي من أجل
وض  بالتنمیة خاصة في بدایة السبعینیات وكانت هذه الجهود تفوق اإلمكانیات المحلیة النه

مما أدى بالجزائر للجوء إلى القروض الخارجیة العتقاد راسمي السیاسة االقتصادیة أنه ال 
یمكن تجاوز مرحلة التخلف التي یعیشها االقتصاد الجزائري إال عن طریق إقامة استثمارات 

تمویل هذه االستثمارات عن طریق القروض الخارجیة جعل من الجهاز  ضخمة، غیر أن
اإلنتاجي جهازا تابعا للخارج، إذ أن عملیة تشغیله تتوقف إلى حد كبیر على واردات السلع 

  .األولیة والسلع الوسیطة
 عدم وجود تناسب بین تركیبة العمالت األجنبیة  سیاسة االقتراض وهذا بسبب عدم نجاعة

دین الخارجي وبین نمط التجارة الخارجیة، حیث أن صادرات الجزائر تتم بصورة المكونة لل
شبه كلیة بالدوالر األمریكي ومنه یكفي انخفاض قیمة الدوالر مع ثبات العمالت األخرى حتى 

حصة القروض قصیرة األجل من إجمالي القروض تعتبر  یتفاقم حجم الدین الخارجي، كما إن
ذنا بعین االعتبار الشروط القاسیة المتعلقة بها وباألخص سعر كبیرة،  خاصة إذا ما أخ

زیادة خدمات الدین الخارجي  الفائدة المرتفع ومواعید االستحقاق، وما عمق في أزمة المدیونیة
كما یجب  ،1987سنة   %57.62في حین لم تتجاوز  1994سنة   %307إذ وصلت إلى 

اإلشارة لعدم المصداقیة في تسییر القروض حیث استعملت نسبة كبیرة منها في تمویل 
الواردات من السلع الكمالیة والجدول التالي یبین تطور المدیونیة الخارجیة وخدمة الدین للفترة 

 .2005- 1994من 
   

                               2005 -1994في الفترة  المدیونیة الخارجیة وخدمة الدینتطور :  05الجدول رقم 
    ملیون دوالر: الوحدة                                                                                     

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات
  28.315  30.473  31.222  33.651  31.573  29.486  الدیون

  5.116  5.180  4.465  4.281  4.244  4.520  خدمة الدین
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  17.192  21.821  23.353  22.642  22.571  25.261  الدیون
  5.858  5.658  4.358  4.150  4.464  4.500  خدمة الدین

  ). www.ons.dz  ( موقع اإللكتروني للدیوان الوطني لإلحصائیات:المصدر                   
لقد أدت هذه األسباب إلى صعوبة التوفیق بین استمرار قي الوفاء بأعباء الدین الخارجي   

وتمویل الواردات الضروریة من مواد االستهالكیة والوسیطیة مما أدى النتشار ظاهرة الندرة في 
ة في مؤشرات األسعار وطغت أسعار السوق أسواق السلع االستهالكیة وحدوث ارتفاعات حاد

السوداء على أسعاراألسواق الرسمیة، وتحسینا لمیزان المدفوعات قامت الجزائر ابتدأ من منتصف 
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باریس ولندن وحصول الجزائر على  الجزائر بإعادة جدولة دیونها مع ناديسنوات التسعینات قامت 
  .1997 -1994ما بین سنة ملیار دوالر  30دفعات من التمویالت الخارجیة والذي بلغ حوالي 

  %النسبة                  2009-1990تطور معدل التضخم خالل الفترة  06جدول  رقم  
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

معدل 
  التضخم

17.9  25.9  31.7  20.5  29  29.8  18.7  5.6  5.0  2.6  0.34  

      2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
معدل 

  التضخم
2.2  1.42  2.6  4.7  3.10  1.90  4.6  4.4  5.7      

    O.N.S  retrospctive statistique 1970.1996 édition: المصدر
  2000،2002،2004لسنوات .مشروع التقریر حول الظرف االقتصادي و االجتماعي : المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي

  .2000سبتمبر  -التقریر االقتصادي الغربي الموحد
Source: CIA World Factbook - Version du Mai 16, 2008(2005-2009  

  :من الجدول اعاله یتضح أن التضخم عرف عدة مراحل یمكن ذكرها في ما یلي  

  %31,7معدل  1992خالل هذه الفترة عرف التضخم تزاید متواصل حیث بلغ سنة  : 1992 - 1990ة الفتر
التوسع النقدي و المتتالي خالل  :اكبر معدل خالل سنوات الدراسة و تفسیر ذلك یرجع إلى عدة عوامل نذكر منها

انخفض  1993ا سنة أم .سنوات هذه الفترة وارتفاع معدالت السیولة وتزاید حجم الطلب مع ركود في مستویات الطلب
نقطة و ترجع هذه النتائج المشجعة إلى اإلجراءات المتخذة من طرف  11أي بـ %)20,5(فیها التضخم إلى معدل 

، باإلضافة إلى استقرار %* 21,62إلى  %24السلطات النقدیة، حیث انخفضت وتیرة التوسع النقدي من 
  .مستویات الطلب الكلي

ترة ظهر االرتفاع في معدالت التضخم من جدید و كان هذا متزاید من سنة خالل هذه الف :1995-1994لفترة ا
الركود الذي میز مستویات العرض : ویرجع ذلك على الخصوص إلى % 29,8معدل  1995ألخرى إذ بلغ سنة 

الكلي وتخصیصات القروض الموجهة لالقتصاد التي لم یكن لها مقابل إنتاجي باإلضافة إلى ارتفاع وتیرة الطلب 
  . الكلي
واصلة خالل هذه الفترة تراجعت معدالت التضخم وهذا ما یؤكد على مواصلة الجهود المت :1999 - 1996الفترة 

فراح هذا المعدل  18,7و قد بلغ معدل  1996والرامیة للحد من الضغوط التضخمیة و نجاحها بدایة من عام 
، وتعود  هذه النتائج الحسنة إلى تضافر عدة جهود 1999سنة  2,6یتراجع بصورة متواصلة لیقتصر على معدل 

  :نذكر منها 
وسع النقدي وتدني حجم االئتمان المحلي خالل هذه الفترة التحكم في السیولة االقتصادیة، واعتدال وتیرة الت -

  %)32(وتراجع مستوى الطلب الكلي بسبب انتشار البطالة التي عرفت خالل السنة اكبر معدل لها 
سنة  2,6مقابل  0,34بـ 2000استمر التضخم في االنخفاض إذ قدرت نسبته سنة : 2009–2000لفترة ا

ت الجزائر من الدول الشریكة األكثر أهمیة و حتى و أن كان یجب بذل و بهذه النسبة للتضخم أصبح 1999
لكن هذه النسبة للتضخم لم تستمر . المزید من المجهودات حتى تصبح الجزائر من الدول ذات التضخم المنعدم

سنة  %1.42، ثم تراجع من جدید لیقتصر  2001سنة % 2.2سرعان ما عاد التضخم حیث ارتفع إلى معدل 
حسب اإلحصائیات  2009في سنة %  4.8ثم حدود   2003سنة 2.6اخذ معدالت متزایدة من   ثم 2002
وتعود هده النتائج إلى استمرار السیولة المفرطة في السوق النقدیة باإلضافة إلى حركة هیكل الطلب . الرسمیة

  .على العملة لوسائل الدفع الفوریة 
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لقد عرفنا في هذا الفصل أن للتضخم تعاریف متضاربة حول ظاهرة التضخم، إال أنها         

أجمعت في معظمها على أنها ظاهرة تعبر عن ارتفاع األسعار وانخفاض قیمة النقود بسبب 
ویعتبر التضخم واحد من أهم مؤشرات . زیادة الطلب الذي یقابله انخفاض في العرض الكلي

ال یعتبر , حالة أو ظاهرة اقتصادیة وهو مثله مثل أي. القتصادي والمؤثرات بهالوضع ا
حدوده، وبالعكس أیضًا ال یعتبر انخفاض معدالت  بالضرورة حالة مرضیة إال بعد أن یتجاوز

حالة صحیة بالضرورة، إن قراءة واقع التضخم الستیضاح  التضخم وثباته على معدالت متدنیة
   .المرافقة له الظروفما یشیر إلیه رهن 

 الكالسیكیة فالمدرسةویختلف مفهوم التضخم وفق طروحات المدارس االقتصادیة المختلفة،          
والخدمات، فمعادلة  تشیر إلى أن األسعار تتحدد بالتفاعل الحر بین العرض والطلب للسلع

ثم جاء  .لمتداولةالنقود ا مثًال تتلخص بكون المستوى العام لألسعار یساوي كمیة) فیشر(
إن حركة األسعار أو معدل التضخم یتناسب طردیًا  فطور النظریة الكالسیكیة بالقول) كمبردج(

المدرسة  أما  .حجم اإلنتاج ومعدل الطلب على النقود مع كمیة النقد، ویتناسب عكسیًا مع
خدمات، بما زیادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح للسلع وال فترى أن التضخم یعني الكنزیة

النقود، وفي  وبالتالي فأن التضخم یرتبط ارتباطًا بالتغیرات في كمیة یؤدي إلى ارتفاع األسعار،
 .أسعار الفائدة، وفي مستوى التشغیل في الجهاز اإلنتاجي ألي بلد

إال أن الدراسة التحلیلیة لظاهرة التضخم في الجزائر بینت لنا أن زیادة التضخم راجع إلى ارتفاع    
أسعار االستهالك بسبب اإلفراط في اإلصدار النقدي، بهدف تمویل المشاریع االستثماریة، 
والسبب الثاني هو ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بسبب تحسن األجور، كذلك هذا 
االرتفاع سببه ارتفاع تكلفة المواد األولیة المستوردة والراجع إلى تدهور قیمة الدینار، مما یدل 

لف السیاسات التي اتبعتها الجزائر منذ االستقالل لم تتمكن من القضاء على بأن مخت
  .االختالالت في التوازن

، فإن االرتفاعات الكبیرة في أسعار المواد 2009وفیما یخص التضخم في الجزائر للعام         
في بعض المواد تجعل من الرقم الذي %  100الغذائیة واللحوم بنوعیها ومواد البناء ألكثر من 

وبسبب غیاب مؤسسة إحصائیة محایدة أو . رقما بعیدا عن الواقع%  5.7قدمه الدیوان وهو 
  .االقتصادي. ة، فإن األرقام المقابلة لألرقام الرسمیة تكون مبنیة على تقدیرات الخبراءخاص

  
  

  خالصـــة الفصــــــل األول
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  متهيد

األفكار  العالمي بعد أن كانتأصبح نظام المعلومات المحاسبیة یحتل موقعا ممیزا في االقتصاد  لقد    

كمرتكز للعجلة التي تدور حولها  االقتصادیة تتمحور حول الموارد الطبیعیة واإلنتاجیة كمحرك لالقتصاد العالمي

إال أنه ومع التقدم التقني السریع وظهور تقنیات ,الصناعیة  حلقات التنمیة االقتصادیة خاصة بعد ظهور الثورة

 تي عملت على اختصار المسافات بین البلدان واختزال الزمن عبر قارات العالم مقلصةال المعلومات واالتصاالت

أصبح یتسم بشفافیة مغلقة  الفجوة الزمنیة والمكانیة كل ذلك ساعد على نمو وتطور أهمیة المعلومات في اقتصاد

جدید إلى الموارد التقلیدیة  إلى إضافة موارد اقتصادي على محور الموارد االقتصادیة المعلوماتیة األمر الذي أدى

ة الستخدام المعلومات التي  وهي المعلوماتیة سات واتساع أنشطتها، ظهرت الحاجة الملحّ ّ بسبب تزاید حجم المؤس

المعلومات  توفرها المحاسبة، من طرف األفراد والجهات المختلفة وذلك من أجل اتخاذ القرارات السلیمة، كما تعتبر

  العامل الحاسم إلنجاح أي مشروع، 

كما أن انتشار تكنولوجیة المعلومات كان األساس الذي أدى إلى بناء وتصمیم واستخدام نظم المعلومات        

المحاسبیة التي تعرف بأنها مجموعة من العناصر البشریة المدربة والعناصر اآللیة الالزمة لجمع وتشغیل البیانات 

لها إلى معلومات تساعد في اتخاذ القرارات ویتكون هذا النظام من مدخالت وعملیات تحویل لغرض تحوی

عدادها طبقا  ٕ ومخرجات ویهدف نظام المعلومات المحاسبیة إلى الكشف عن المعلومات وتجمیعها وتحلیلها وا

تداول المعلومات  الحتیاجات مراكز العمل المختلفة بالمؤسسة أو الشركة كما أن نظام المعلومات یعمل على

  .وتجدیدها بشكل شبه یومي واسترجاعها عند الحاجة

  

وسنتناول في المبحث األول من هذا الفصل تحلیل وتعریف النظام بمعناه العام، ثم نتطرق في المبحثین الثاني 

  .والثالث لدراسة أساسیات وخصائص نظام المعلومات المحاسبیة

  

  

  

 الفصل الثاني

  النظـــام املعلومـــاتي احملـــاسبي
 أساسياته وخصائصه
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  املبحث األول
  لنظام وخصائصهماهية ا :مفاهيم خاصة

  النظام ماهیة - 1

من المعروف أن النظام یتكون من عدة عناصر مرتبطة بعضها ببعض وذلك لتأدیة وظیفة معینة أو عدة وظائف ، 

جراءات یتم إتباعها بشكل روتیني، كما تتم مراقبة  ٕ وبغض النظر إن كان ذلك النظام محوسبا أم ال، فدوما تحكمه سیاسات وا

ویعرف النظام بأنه . قبل المسؤول عن النظام للتأكد من عدم وجود أي اختراقات للسیاسات الموضوعةتلك اإلجراءات من 

، فالمشروع أو 1وحدة أو كیان مكون من مجموعة من أنظمة فرعیة متداخلة تهدف جمیعها لتحقیق مجموعة من األهداف

هذه المؤسسة، حیث لكل مصلحة أهداف  المؤسسة كوحدة إداریة تشكل نظام إداري، یشمل أنظمة فرعیة تخص مصالح

تعمل على تحقیقها في ظل األهداف العامة للمؤسسة، ولنفرض أن األهداف المختلفة للمؤسسة هي تحقیق مستوى مرضي 

  .من الدخل وتحسین جودة اإلنتاج والبقاء في السوق، وتحسین الوضع التنافسي

ویعرف نظام . دارة بالمعلومات المناسبة لعملیة اتخاذ القرار اإلداريیعد نظام المعلومات المصدر األساسي لتزوید اإل      

بأنه مجموعة من المكونات المربوطة مع بعضها البعض بشكل منتظم من أجل إنتاج المعلومات "المعلومات 

یصال هذه المعلومات إلى المستخدمین بالشكل المالئم ، والوقت المناسب ، من أجل مساعدتهم في  ٕ المفیدة، وا

ال یوجد ثمة شك بأن المعلومات تعد المفتاح الذهبي لألنشطة االقتصادیة المثمرة و  .2"أداء الوظائف الموكلة إلیهم

قد ذهب البعض إلى  من أجل هذا. الراهن، كما أنها باتت تمثل أكثر الموجودات المهمة للمؤسسات والشركات بعصرنا

قد تحول بكلیته إلى إدارة عجلة االقتصاد  األشیاء، ورأس المالإن التنظیم الذي كان یدور حول تداول " القول 

  ."(Drucker,1992) حول المعلومات

  :ومن المتعارف علیه كذلك أن أي نظام معلومات یتكون من ثالثة مكونات رئیسیة
  المدخالت(Inputs) : وهي عبارة عن األحداث والمعطیات التي یتم إدخالها للنظام لغایة

  .معالجتها

  المعالجة(Processing) : وهي عبارة عن جمیع العملیات الحسابیة والمنطقیة ، التي تجري على

  المدخالت بغرض إعدادها وتهیئتها للمرحلة الثالثة من النظام

  المخرجات(Outputs) : وهي عبارة عن المعلومات، والنتائج الصادرة من النظام بعد أن ینهي

  .دخلةالمعالجات المناسبة للبیانات الم

                                                
ارك ج. ستیفن أ - 1 كوف وم میكن ، . موس راراتس اذ الق بیة التخ ات المحاس ة  - نظم المعلوم ات ، ترجم اھیم وتطبیق مف

 .  21،ص .1989السعودیة  -ومراجعة كمال الدین سعید واحمد حامد حجاج ، دار المریخ 
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبةعبد الرزاق محمد قاسم ،  2

  .18، ص  2003األردن 
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ومن أهم خصائص النظام سواء كان نظاما كلیا أو فرعیا له مدخالت من البیئة المحیطة به، وله كذلك مخرجات یطرحها 

بیئة النظام بأنها مجموع العناصر التي ال تنتمي لهذا   R.L.ACKOFFالكاتب  یعرفللبیئة المتواجد فیها، 
ر بهذا النظام ونفهم من الكاتب بأن البیئـة كل ما هو النظام، والتي من شأنها أن تؤثر في النظام أو تتأث

 .ویمكن إیضاح ما سبق بالشكل التالي. موجود خارج النظام

  واألنظمة البیئیةالمؤسسة : 02الشكل رقم 

  البیئة الخارجیة              البیئة الخارجیة        

  

  

  

  مخرجات                     مدخالت      

  

  

  

  

  22، ص1984، دار المریخ، الریاض، نظم المعلومات المحاسبیة التخاذ القرارسیمكن، . موسكوف ومارك ج.ستیفن أ: المصدر

الدائرة الكبرى في المؤسسة تمثل نظام إداري مفتوح على البیئة له أهداف توضع من طرف مجلس  یالحظ من الشكل أن  

اإلدارة ویتأثر بهذه البیئة من خالل مداخالتها  وتؤثر في ذات البیئة من خالل مخرجاتها، كما یظهر من الشكل أن البیئة 

تقوم كل مصلحة بتحدید األهداف الخاصة بها في  الداخلیة للمؤسسة تشمل مصالح مختلفة تعتبر كأنظمة فرعیة، حیث

عالیة عندما تتحقق األهداف المحددة لكل مصلحة  األهداف العامة للمؤسسة بكفاءةإطار األهداف العامة للمؤسسة، وتتحقق 

حكام ، مثل القواعد واأل1بشكل مقبول، كما ال یمكن تصور بعض األنظمة الفرعیة المجردة التي ال  یظهرها الشكل رقم 

  ).المؤسسة ككل( السائدة والعالقات االجتماعیة داخل النظام اإلداري

البیئة الداخلیة األنظمة الفرعیة وباإلضافة إلى  المحیطة إلى بالمؤسسة بتوصیل المعلومات من البیئةیتولى النظام اإلداري الممثل 

، وقد تنوب علیه مصلحة )معالجة البیانات إلكترونیا مصلحة(نیة یحدث التفاعل بین هذه األنظمة، وفي ظل تواجد نظام للبیانات اإللكترو 

كبیرة من البیانات من مختلف أركان النظام اإلداري،  وجودها في المؤسسة، الذي یحصل على كمیة  المحاسبة في حالة عدم

  مصلحة
  أبحاث

  ودراسات

المصلحة 
  المالیة

مصلحة 
  األفراد

مصلحة 
  التسویق

مصلحة 
  المحاسبة

مصلحة 
  اإلنتاج

مصلحة 
معالجة 
البیانات 
  إلكترونیا

  البیئة الداخلیة
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صل إلى مكونات النظام تو  1أي المصالح المختلفة ومن البیئة الخارجیة، ثم یقوم بتصنیفها ومعالجتها لتصبح المعلومات 

  .في شكل تقاریر تستعمل في اتخاذ القرارات ) المصالح (

    

مجموعة مترابطة ومتجانسة من الموارد والعناصـر ، التـي تتفاعـل :  وخالصة القول أن النظام هو عبارة عن

من اجل تحقیق هدف مع بعضها البعض داخل إطار معین طبقا لمجموعة من القواعد واإلجراءات ، وتعمل كوحدة واحدة 

  .معین أو مجموعة من األهداف العامة في ظل الظروف أو القیود البیئیة المحیطة
  

  مكونات النظام -2

وهي ببساطة أجزاء، هذه األجزاء غیر محددة في تشكیالتها فهي قد تكون أشیاء مادیة أو مجردة، فلنأخذ مثال    

یة كالمباني، واألراضي، والمعدات، ویضم كذلك أجزاء مجردة مؤسسة معینة كنظام متكامل فهو مؤلف من مكونات ماد

كالقواعد واألحكام السائدة، وكذلك العالقات غیر الرسمیة بین العاملین، وترتبط مكونات النظام فیما بینها بواسطة عالقات 

م الكلي، لكن یمكن النظر متبادلة ولهذا فإن دراسة جزء في معزل عن بقیة األجزاء األخرى ال یعكس الصورة الكاملة للنظا

، ففي المثال السابق یمكن أن نتصور )نظام جزئي(إلى مكونات النظام باعتبارها نظاما قاما بذاته ولكن بصور أصغر 

أن مخرجات اآللة األولى هي ) المؤسسة(آلتین في سلسلة اإلنتاج، حیث أن العالقة التي تربط هذین المكونین للنظام الكلي 

ثانیة، حیث أن اآللة األولى تصنع المنتوج إلى مستوى معین لیمرر إلى اآللة الثانیة إلتمام التصنیع، مدخالت لآللة ال

  ) .على اعتبار كل آلة تشكل نظام جزئي له هدفه(فهدف اآللة الثانیة یتوقف على هدف اآللة األولى 

  الخصائص األساسیة للنظام -3

أنـــه تكـــون المعـــاییر األساســـیة التـــي تمیـــز النظـــام  یتفـــق معظـــم الكتـــاب علـــى أن الســـمات التالیـــة یمكـــن

  2:العام

ونقصـــد بالعالقــات تلـــك التـــي تـــربط النظـــام مـــع بعضـــه  :العالقـــة المتبادلـــة بـــین مكونـــات النظـــام 3-1

الــبعض، بحیــث تجعلــه یحقــق أهدافــه وبكفــاءة عالیــة، فــإذا لــم یكــن هنــاك تنســیق واتصــال بــین مكونــات 

  .النظام ال یتحقق هدف النظام الكلي حتى ولو تحققت أهداف األنظمة الفرعیة المكونة له 

                                                
ھي بیانات تم ف ،المعلوماتأما  .البیانات في دراستنا ھذه تشیر إلى األرقام أو حقائق محددة المعنىف :یجب التفرقة بین المعلومات والبیانات- 1

 .القرار اتخاذدالالت تستخدم في معالجتھا لتصبح حقائق ذات 

 .13ضیاء باقر الموساوي ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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كبــر مــن أجزائــه، فبالنســبة للمؤسســة مجمــوع الشــعب مــن بــدیهیات النظــام، أن یكــون أ :الشــمولیة 3-2
تشــكل فــرع ومجمــوع الفــروع تؤلــف مصــلحة ومجــوع المصــالح تؤلــف دائــرة ومجمــوع الــدوائر تشــكل وحــدة 

  .ومجموع الوحدات تشكل مؤسسة وهكذا 
لـه ) نظـام كلـي أو فرعـي(تتمیز كافة األنظمة بهذه الصفة، والتي تفید بأن لكل نظام  :االستهداف 3-3
  .داف عدیدة، إال أن النظام یحاول التنسیق والتكامل بین هذه األهداف لتحقیق التوازن واالستقرارأه
بهــذه الخاصــیة، حیــث یتلقــى ) خاصــة األنظمــة المفتوحــة(یتمیــز النظــام : المــدخالت والمخرجــات 3-4

  .مدخالت من البیئة المحیطة ویطرح مخرجات لنفس البیئة، فهو بذلك في حركة مستمرة معها 
من خالل الخاصیة السـابقة فـإن المـدخالت تجـرى علیهـا عملیـة معالجـة وتحویـل  :عملیة التحویل 3-5

  .من طرف أجزاء النظام لیحول هذه المدخالت إلى مخرجات تطرح إلى البیئة 
ونقصـد األنظمـة الفرعیـة، إن تجزئـة النظـام الواحـد إلـى أنظمــة  :الهرمیـة فـي ترتیـب أجـزاء النظـام 3-6

  .غر منه، من الوسائل الفعالة في تحلیل النظامفرعیة أص
یعتبر النظام الواحد نظام معقـد، ممـا یتوجـب تخصـص أجزائـه، حیـث یتـولى الـبعض  :التخصص 7- 3

العالقة مع البیئة، واآلخر باإلنجاز والمعالجة، والبعض اآلخر مراقبة النتـائج وصـوال إلـى تحقیـق أهـداف 
  .النظام

  

  المؤسسة كنظام مفتوح  -4

النظام المفتوح، هو نظـام یصـون نفسـه ذاتیـا مـن خـالل تفاعلـه مـع البیئـة المحیطـة، فكـل تغییـر فـي 
البیئــة تكــون هنــاك ردود فعــل علــى مســتوى هــذا النظــام وعلــى مســتوى مكوناتــه، وفــق فكــرة النظــام المفتــوح 

االسـتمرار  یمكنهـادومـا إلـى التكیـف مـع بیئتهـا، حتـى  بالكائنـات الحیـة التـي تسـعى یمكن تصور المؤسسـة
، التــي یجــب أن تتــوفر لهــا )المنظمــات(وهــذا أیضــا ینبغــي أن یرعــى فــي تصــمیم المؤسســات فــي البقــاء، 

المرونة الالزمة مع الظروف المتغیرة، وتحقیق أهدافها الكلیة فـي ضـوء هـذه الظـروف، وهـذا عكـس مـا كـان 
تبنــى مــنهج النظــام المغلــق فــي تفســیرها ســائدا لــدى مفكــري التنظــیم واإلدارة حــول فكــرة الــنظم، حیــث كانــت ت

ــــى األعمــــال، وكــــان الســــبب یعــــود إلــــى تركیــــزهم للظــــواهر التنظیمیــــة فــــي منظمــــات التكنولوجیــــا داخــــل  عل
المؤسسات كمبدأ وهدف أساسیین، مهملین في ذلك ضغوطات البیئة على المؤسسة، ولكن عنـد الـتمعن فـي 

المؤسسـة،  سـلوك تسـلكهفیهـا، فكـل الموجـود لبیئة المؤسسة كنظام مفتوح، نجدها بأنها تشكل جزء من ا
المؤسسة إال ویجب أن تأخذ في الحسبان متغیرات البیئـة المحیطـة، ومثـال ذلـك جهـاز  هدف تضعه أو كل

  اإلنتاج كنظام فرعي من المؤسسة مقید بالظروف والمتغیرات السوقیة، ولهذا فعلى المؤسسة
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حسـب  1ممـا سـبق یمكـن تصـور المؤسسـة كنظـام مفتـوح أن تعالج هذه المتغیرات لصالح أهدافها،  
  :الشكل الموالي 

  المؤسسة كنظــــام:  03الشكل رقم 

  

  

  
  التغذیة العكسیـــــة                          

  15ضیاء باقر الموساوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  :المصدر             

للبیئة المعلوماتیة، وهي المدخالت المباشرة  یبدو واضحًا من هذه الشكل أعاله بأن البیانات هي المورد األولي والخام     

معالجة إحدى أوصاف رمزیة ال تؤشر بوضوح إلى مفهوم محدد، فتفتقر إلى  التي تغذي منظومتها المعرفیة، بأعداد، أو

مفرداتها، واآلخر الذي  توفرها النماذج الریاضیة، أو المنطقیة، أو اإلحصائیة لكي تبرز العالقات المقیمة بین اآللیات التي

  .عملیات أخرى مهما كانت طبیعتها یقطن معها، أو خارجها بصیغة مفهوم عقلي یمكن توظیفه في

تمتاز بخاصیة المدخالت والمخرجات، فالمدخالت هي ما تأخذه المؤسسة على اعتبار المؤسسة كنظام مفتوح فإنها        

، تتفرع إلى أجزاء أصغر تمثل كل )إلخ… مثل المواد األولیة، العمل، المعدات، معلومات (من المحیط المتواجدة فیه، 

تطرح في البیئة، واحدة منها مدخالت نظام فرعي معین، من خالل معالجة هذه المدخالت یتم إنتاج مخرجات منظمة ل

، بما یؤدي بالمؤسسة إلى )التغذیة العكسیة(ولكون النظام المفتوح یتسم بالسیطرة الذاتیة فإن هذه المخرجات یكون لها ارتداد 

، فإن في أي نظام مفتوح یمكن أن نمیز نظامیین  Pierre GENASSEوحسب الكاتب . اتخاذ سلوك یخدم أهدافها

   :2ام التوجیهفرعیین هما نظام التشغیل ونظ

 ــــــي نریــــــد تســــــییرها، ویتــــــولى هــــــذا النظــــــام إعــــــداد األهــــــداف   فنظــــــام التشــــــغیل هــــــي المنظومــــــة نفســــــها الت

  والغایات الخاصة بالمؤسسة، كما یضمن حركة المدخالت والمخرجات مع البیئة؛

  وتطورات البیئة، إن) المؤسسة(نظام التوجیه من مهامه توجیه نظام التشغیل حسب األهداف المنظمة 

النظامین السابقین یتم االتصال بینهما بواسطة نظام آخر یسمى نظام المعلومات، هذا األخیر یؤمن وصول 

  .المعلومات الصادرة من نظام التشغیل نحو النظام الموجه

إن نظام المعلومات یشمل جمیع الوسائل واالتصاالت التي تضمن التسجیل، والقیاس،  والمراقبة، والتخزین وكذلك   

  :المعالجة وتوزیع المعلومات، ویمكن تلخیص ما سبق ذكره في الشكل التالي

                                                
 .15ضياء باقر املوساوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1

2 - Pierre GENASSE , Système Comptable et Variations Monétaires , édition Economica,  Paris, 1985,p13. 

  المخرجات
Outputs  

  المدخالت  المعالجة
Inputs  
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  المؤسسة واألنظمة المكونة لها:  04الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  مدخالت                     مخرجات                                                              

  

Pierre Gênasse, Système Comptable et Variations Monétaires, édition Economica, Paris, 

1985,p13. 

  القیمة االقتصادیة للمعلومات المحاسبیة  -5
أفرز الحاجة إلى إیجاد معاییر  إن بروز مفهوم تسلیع المعلومات، وتوظیفها في إنتاج القیمة االقتصادیة المضافة، قد     

ألن یعتمد كأساس في عملیات التقییم االقتصادي لحركتها  وثوابت دقیقة لقیاس محتوى المعلومات بمعیار كمي یصلح
 بصورة عامة تتوفر ثالثة معاییر رئیسة لتحدید عنصر القیمة الذي. الرقمي/ المعلوماتي داخل الهیكل االقتصادي للسوق

أما بقیة العوامل فیمكن . وعامل الزمن الكم، والنوع،: التي تقطن في البیئة التي نسكنها، وهذه المعاییر هي تمتلكه األشیاء 
  . ثانویة، أو مترابطة مع غیرها، للحكم على عنصر القیمة أن تستثمر هذه المعاییر في صیاغة معاییر

بیئة تقنیة المعلومات  یة، والخصائص التي تتسم بهالذلك فإن الخصائص الفریدة التي تتصف بها الموجودات المعلومات    
المعلومات بمعاییر وثوابت اقتصادیة ال زالت تحتفظ  ینشب عنها أكثر من عقبة مفاهیمیة عندما نحاول أن نعالج قیمة

یوجد ثمة شك  ال .والتي قد ال تصلح ألن تكون بذرة مثمرة في تربة الفضاء المعلوماتي الجدید بكثیر من المفاهیم التقلیدیة
الراهن، كما أنها باتت تمثل أكثر الموجودات  بأن المعلومات تعد المفتاح الذهبي لألنشطة االقتصادیة المثمرة بعصرنا

إن التنظیم الذي كان یدور حول تداول " قد ذهب البعض إلى القول  من أجل هذا. المهمة للمؤسسات والشركات
  ".إدارة عجلة االقتصاد حول المعلومات قد تحول بكلیته إلى األشیاء، ورأس المال

وممیزاتها الذاتیة التي تنشأ عن  االقتصادیة، بخصائصها، وبدًال من أن تتمیز المعلومات عن غیرها من الموجودات      
من  قیمتها االقتصادیة، واستنفادها لحجم كبیر من الموارد المؤسساتیة القتناص المعلومات إرساء حدود واضحة لتعریف

ةمص دامتها، فإنها رغم كل هذا ال زالت بمادتها عصیّ ٕ على المقاییس والمعاییر الكمیة  ادرها، وتخزینها، ومعالجتها، وا

وبینما یتم تحویل عتاد الحاسوب،   .الموازنة المالیة واالقتصادیة التقلیدیة، بحیث ال نجد لها قیمة مثبته على صحیفة
  بداللة رأس المال وبرمجیاته

  

  

  نظام
  التوجیھ 

  نظام المعــــلومــات

  نظام التشغیل
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غفال كبیر، ورغم الدور  نات االقتصادیة، ال زالت عملیة تحدید القیمة االقتصادیةفي المواز   ٕ للمعلومات تعاني من قصور وا
  في األنموذج االقتصادي المعاصر؟ الفاعل الذي باتت تلعبه المعلومات

 

المعلومات من جوانب  وبرمجیاته تكشف عن حقیقة كونها آلیات، ومعالجات تتناول إن النظرة المتأنیة لعتاد الحاسوب    

وقدرة كبیرة لتوجیه الخدمات، واتخاذ  الثمرة االقتصادیة الحقیقیة تكمن بالمعلومات ذاتها، ألنها توفر مناخًا مناسباً  شتى، وأن

إنجازات تنافسیة، باإلضافة إلى وجود إمكانیة لبیعها مباشرة كسلعة مستقلة  قرارات صائبة، وتحسین كفاءة األداء، وتحقیق

 :اإلنتاج السلعي، سیكون لدینا المكونات اآلتیة و حاولنا استخدام القیاس التمثیلي لبیئة المعلومات مع بیئة .هابذات

 األولیة؛ البیانات هي المادة 

 والمعدات العاملة فیه؛ البرمجیات، وعتاد الحاسوب، وشبكات المعلومات تمثل المصنع 

  العمالء إلىالمعلومات هي السلعة التي ینتجها المصنع فتورد.  
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  املبحث الثاني
  أساسيات نظام املعلومات احملاسبية

  

  تعریف نظام المعلومات المحاسبیة -1

یعتبــــر قســــم المحاســــبة فــــي المؤسســــة، كنظــــام فرعــــي مســــؤول علــــى تحویــــل البیانــــات المالیــــة إلــــى 

إلــى مسـتفیدین مــن معلومـات مناسـبة ونافعــة تسـاعد بــاقي مكونـات النظــام الكلـي التخـاذ القــرارات، باإلضـافة 

، مثـــل المســــتثمرین الحــــالیین )أي مـــن البیئــــة المتواجـــد فیهــــا المؤسســــة(هـــذه المعلومــــات مـــن خــــارج النظــــام 

والمتــوقعین، الـــدائنین والمقرضـــین، العـــاملین، عمـــالء، وغیـــرهم مـــن فئـــات المجتمـــع ذات الصـــلة بالمؤسســـة، 

لبیانــات عــن كــل األحــداث واألفعــال التــي وكــذلك الجهــات والهیئــات الحكومیــة، فقســم المحاســبة یقــوم بجمــع ا

تقــــوم بهــــا المؤسســــة كنظــــام إداري، ثــــم معالجتهــــا وتحلیلهــــا، وتوصــــیلها إلــــى األطــــراف الداخلیــــة والخارجیــــة 

للمؤسســة فــي شــكل قــوائم مالیــة تلخــص واقعــة المركــز المــالي للمؤسســة، مــن هــذا یمكــن وصــف عمــل قســم 

یصـــال نتـــائج هـــذا المحاســـبة بصـــفتین أو خاصـــیتین همـــا القیـــاس واالت ٕ صـــال، أي قیـــاس أفعـــال المؤسســـة وا

أحـــد مكونـــات التنظـــیم اإلداري یخـــتص بجمـــع "القیـــاس، ویمكـــن تعریـــف نظـــام المعلومـــات المحاســـبیة بأنـــه 

كالجهــات (وتبویـب ومعالجــة وتحلیــل وتوصـیل المعلومــات المالئمــة التخـاذ القــرارات إلــى األطـراف الخارجیــة 

دارة المؤسسة)الحكومیة والدائنین والمستثمرین ٕ   :، من هذا التعریف یمكن أن نستنتج1"، وا

  

أن نظام المعلومات المحاسبیة هو نظـام فرعـي مـن نظـام المعلومـات اإلداریـة، وینحصـر الفـرق  -1

ـــــات  ـــــاني بكافـــــة البیان ـــــات والمعلومـــــات المحاســـــبیة، بینمـــــا یخـــــتص الث بینهمـــــا فـــــي أن األول یخـــــتص بالبیان

  .لمؤسسة ككلوالمعلومات التي تتعلق بنشاط ا

توصیل المعلومات المحاسـبیة لألطـراف المهتمـة باألنشـطة المالیـة للمؤسسـة، ویمكـن أن نوضـح  -2  

العالقــة بــین النظــام المحاســبي ومخرجاتـــه مــن تقــاریر محاســبیة واألطــراف التـــي تســتخدم هــذه التقــاریر مـــن 

  :2خالل الشكل التالي
  

  

                                                
  25،ص ،مرجع سبق ذكره سیمكن ،.موسكوف ومارك ج.ستیفن أ - 1
 .29، ص  1983، دار المریخ ، الریاض ،  المحاسبة المالیةفالتر میجس ـ روبیرت میجس ،  - 2



 أساسیات النظام و خصائصھ:المحـــاسبينظـــام المعلومـــاتي ال .........................................الفصل الثاني 

48 
 

  توصیل المعلومات المحاسبیة :  05الشكل رقم 

                       

  

  

  قوائم مالیة                                                                   

  

                                                     

تقاریر جبائیة لمصالح الضرائب                                                                    

  تقاریر خاصة لألجهزة الحكومیة

   النظام                                                                     

  المحاسبي                                                                   

  

  تقاریر وبیانات إداریة                                                              

  

  

                                                              

  اإلدارة
  .29، ص  1983، دار المریخ، الریاض، المحاسبة المالیةوبیرت میجس، فالتر میجس ـ ر  :المصدر

یالحظ من الشكل السابق أن مخرجات نظام المعلومـات المحاسـبیة تتمثـل فـي أنـواع مختلفـة مـن التقـاریر    
والقـوائم المالیــة ، حســب المعلومــات التــي تطلبهــا كــل جهــة مــن مســتخدمي هــذه التقــاریر ، وحتــى تــتمكن كــل 

، یصـــطلح علـــى هـــذه  جهـــة مـــن تفســـیرها بطریقـــة مناســـبة یجـــب أن تعـــد هـــذه التقـــاریر وفـــق معـــاییر وقواعـــد
  .المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والتي سوف نتطرق إلیها بالتفصیل في الفصول الالحقة" األخیرة اسم 

  

  المحاسبة كنظام ینتج المعلومات المحاسبیة -2
إن األخذ بنظریة النظم ، یؤدي إلى اعتبار المحاسبة كنظام معلومات یختص بتوفیر المعلومات 

عتبار المحاسبة تقوم بجمع البیانات عن األنشطة الیومیة للمؤسسة ثم تصنیفها وتبویبها المالیة ، فبا
وبواسطة وسائل معینة یتم تلخیصها في تقاریر محاسبیة ، هذه الوسائل التي تستخدمها المؤسسة لتسجیل 

بالشكل  أنشطتها ثم تلخیصها في تقاریر محاسبیة تشكل ما یسمى بالنظام المحاسبي ویمكن إیضاح ذلك
  .التالي

العاملون   األجهزة    لعمالء والموردون  المالك والمستثمرون     اإلدارة
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  مسار المراجعة في المحاسبة المالیة: 06الشكل رقم          

  المخرجات                        المعالجة                   المدخالت            

  

      

        

              

  
  

  

               

                 

                

  32مرجع سبق ذكره ،ص سیمكن ،.موسكوف ومارك ج.ستیفن أ: المصدر        
إلخ كمدخالت …یبدأ عمل نظام المعلومات المحاسبیة باستالم المستندات األصلیة من فواتیر شراء وبیع ، إیصاالت      

أساسیة لهذا النظام ، ثم تلیها الخطوة األخرى ومعالجة البیانات التي تتضمنها هذه المستندات، وتشمل عملیة المعالجة 

ثباتها في الیومیة العامة  التأكد من البیانات ٕ عداد القیود وا ٕ ،ثم ترحل هذه القیود إلى دفتر األستاذ ) أو الیومیات المساعدة(وا

وثم إعداد میزان المراجعة لحسابات األستاذ العام ، ویتم االحتفاظ بالمستندات األصلیة ) أو دفتر األستاذ المساعد(العام 

عام، فإذا رغب أحد المراجعین ما مراجعة صحة عملیة ما ، یستطیع الحصول والیومیات المساعدة وكذلك دفتر األستاذ ال

على القید وتحدید رقم صفحة الیومیة المسجل فیها ومقارنة البیانات من واقع المستند األصلي للعملیة ، وكذلك مراجعة 

وتر فإن مسار المعالجة بكون غیر صحة أرصدة حسابات األستاذ التي رحل إلیها قید الیومیة ، إما في حالة استخدام الكمبی

ثباته في الیومیة وترحیله إلى دفتر األستاذ وحساب األرصدة داخل الكمبیوتر ٕ   .مرئیا ، حیث یتم إعداد القید وا

بعد مرحلة المعالجة یمكن إعداد الوثائق الملخصة المتمثلة في التقاریر والقوائم المالیة وذلك انطالقا من میزان      

میزان المراجعة یمكن من تسهیل عملیة تبویب المعلومات في جداول وقوائم ، تسمى هـذه الجداول بالقوائم المراجعة ، ف

  .الخ…والتقاریر المالیة مثل المیزانیة الختامیة، المیزانیة الجبائیة،  هذه التقاریر حول النشاط ترسل للمصالح داخل المؤسسة

  

  

  
  القوائم المالیة 

  
  و التقاریر األخرى

  الیومیات 
  المساعدة

المســــــــــــــــــــتندات 
  .األصلیة

  فواتیر مبیعات،
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتیر 

  مشتریات،
  إیصاالت ،

  دفتر
  األستاذ

  میزان
  المراجعة

  ملفات و مستندات أصلیة 
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  أهداف نظام المعلومات المحاسبیة -3
القوائم والتقاریر المالیة التي هي مخرجات نظام المعلومات المحاسبیة، المصدر الرئیسي للمعلومات التي  تعتبر  

أنتجها النظام للمستفیدین المتعددین ، فإن هذه المعلومات یشترط أن تكون ذات أهمیة على األقل من وجهة نظر 

لمؤسسة التي یتم قیاس نشاطها من خالل هذه القوائم المستفیدین منها ، حیث تمكنهم من تحقیق أهدافهم المرتبطة با

  .والتقاریر

و قد تختلف موضوعات  المعلومات التي تحتویها القوائم المالیة باختالف وتعدد األهداف التي تخدمها هذه المعلومات ، 

على أهداف ) كادیمیینسواء كانوا مهنیین أو أ(ولقد ظل االختالف سائدا حتى السبعینیات من هذا القرن لدى المحاسبین 

نشرة جمعیة المحاسبة  1973محددة للمحاسبة بصفة عامة ومن ثم القوائم التي تنتجها المحاسبة بصفة خاصة، وفي عام 

خالصتها أن الهدف األساسي للقوائم والتقاریر المالیة هو توفیر   1"أهداف القوائم المالیة " األمریكیین دراسة هامة بعنوان 

  .یدة في اتخاذ القرارات االقتصادیةالمعلومات المف

نشرت جمعیة المحاسبة األمریكیة وهي جمعیة أكادیمیة دراسة تحت عنوان أساسیات النظریة  1966و في علم         

  المحاسبیة، جاء فیها أن المحاسبة تهدف بصورة عامة توفیر المعلومات لألغراض 

  : 2التالیة

  ـــى مواضـــیع القـــرارات الهامـــة وتحدیـــد اتخـــاذ القـــرارات فـــي شـــأن المـــوارد ـــك التعـــرف عل ـــادرة، بمـــا فـــي ذل الن

  ؛.األهداف والغایات

 كفالة إدارة الموارد المادیة والبشریة للمشروع والرقابة علیها؛  

  تمكن اإلدارة من أداء مهامها في شأن وصایتها على الموارد المتاحة لها والتقریر عنها لمن یهمه 

 األمر؛  

 جتماعیة والرقابة على أوجه النشاط االقتصاديتفسیر الوظائف اال.  

لكن الدراستین اتفقتا على أن الهدف المشترك، هو أن القوائم والتقاریر المالیة هدفها األساسي توفیر معلومات 

  .لیةالتخاذ القرارات، غیر أنهما لم تشیرا بالتحدید للمواضیع التي یتم فیها إنتاج المعلومات والتي تلخصهم القوائم الما

أصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة وهو مجلس تكون في الوالیات المتحدة وخول له وضع معاییر  1974وفي عام      

  :3تضمن أهدفا ثالثة للتقاریر والقوائم المالیة 1المحاسبة، منشور رقم 

                                                
 . 32،ص  1988،دار النهضة العربية ، بريوت ،  احملاسيب واالتصالأصول القياس حممد الفيومي حممد ،  -حممد مسري الصبان  - عبد احلي مرعي  1

 .32، ص  نفسهرجع امل 2

 .33، ص  املرجع السابق 3
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یجب أن توفر التقاریر المالیة معلومات مفیدة في اتخاذ قرارات االستثمار واالئتمان والقرارات  -
  المماثلة؛

  یجب أن توفر التقاریر المالیة معلومات مفیدة في شأن تقدیر التدفقات النقدیة المتوقعة؛ -

  یجب أن توفر التقاریر المالیة معلومات مفیدة عن موارد المشروع، والحقوق في هذه  -

  .الموارد والتغیرات التي تطرأ علیها

وینص الهدف األول شرط احتواء القوائم على معلومات نافعة للمستثمرین الحالیین والمحتملین    
مان وما شابه ذلك كما یجب أن تكون هذه وباقي المهتمین بالمؤسسة في اتخاذ قرارات االستثمار واالئت

المعلومات مفهومة من قبل هؤالء األشخاص ، ألنهم یتمتعون بقدر مالئم من المعرفة بمجاالت األعمال 
  .والمحاسبة

كما یتضمن الهدف الثاني وجوب توفیر معلومات تساعد المتعاملین مع المؤسسة من مستثمرین         
ین وباقي المستخدمین، في تقدیر التدفقات والمتحصالت النقدیة المتوقعة، من حالیین والمتوقعین، والدائن

  .حیث القیمة والتوقیت ودرجة الثقة، ومن عوائد التعامل في السندات والقروض أو األسهم

ویتضمن الهدف الثالث توفیر المعلومات الالزمة عما تملكه المؤسسة من أصول وموجودات وصیغة      
لة لهذه األصول، وتحدید بدقة التزامات المؤسسة مع الغیر ومن ثم تحدید مركزها المالي التمویل المقاب

الصافي، وكذلك التغیرات التي تطرأ على هیكل كل من الموجودات وااللتزامات الناتجة من مزاولة 
  .المؤسسة لنشاطها

المعلومات  السابقة الذكر أمكن تحدید أهداف وموضوعات إنتاج 06فمن خالل المنشورة رقم 
المحاسبیة ،أما فیما یخص جودة ونفعیة هذه المعلومات المنتجة بواسطة نظام المعلومات المحاسبیة 

، حیث یرى المجلس أن 1980، التي أصدرها مجلس معاییر المحاسبة في سنة 2فحددتها المنشورة رقم 
والمصداقیة، حیث تعكس  القوائم المالیة والتقاریر یجب أن تتضمن خاصتین أساسیتین هما المالءمة

هاتان الخاصیتان قدرة المعلومات المحاسبیة على توجیه موقف متخذ القرار فیما یخص موضوع قرار 
معین، خاصة إذا كان هذا التوجیه یؤدي إلى اتخاذ قرار أكثر مالءمة ونفعا وأقل خطرا، وهذا بفضل ما 

ات یمكن االعتماد علیها مستندا في ذلك تتضمنه القوائم من معلومات تمكن مستخدمها من تكوین توقع
  .1لوقائع وأحداث مرتبطة بالمؤسسة ، حدثت بالفعل في الماضي أو ینتظر أن تحدث في المستقبل

  : وتكون المعلومات التي تحویها القوائم المالیة مفیدة إذا توفرت فیها خصائص ثالثة هي    

                                                
 .35، مرجع سبق ذكره ، ص وآخرون عبد الحي مرعي 1
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مة ارتجاعیة ، وأخیرا قیمة وقتیة فبالنسبة لقیمة التنبؤ أن تكون لها قیمة ألغراض التنبؤ ، وأن یكون لها قی
فلكي تتحقق في المعلومات یجب أن تنطوي هذه األخیرة على ما یفید مستخدمیها في التنبؤ باألحداث 
المستقبلیة بدرجة عالیة من التأكد، كما یكون للمعلومات قیمة ارتجاعیة إذا انطوت على ما یفید 

  .قعاتهم السابقة أو تعدیلها مستخدمیها في التأكید تو 

فیما یخص وقتیة المعلومات یقصد بها أن هذه المعلومات تتاح في الوقت المناسب والمالئم التخاذ      
  .قرار معین 

أما المصداقیة فهي خاصیة مفادها خلو المعلومات من الخطأ والتحیز، وأنها تنطوي بصدق على الخصائص والسمات     

  . ن الموضوع األصیل الذي یتم التقریر عنهالمستهدف إبرازها ع

  : فالمعلومات یمكن االعتماد علیها حسب مجلس المعاییر إذا توفرت فیها خصائص هي

إمكانیة التحقق منها ، بمعنى أنها تحوز على إجماع المحاسبین في أنها تعبر فعال عما یستهدف أن تعبر  - 

فرصید حساب الصندوق یمكن التحقق منه عن طریق العد عنه، وأن المعلومات تم قیاسها دون خطأ ، 

  غیر الخاطئ للرصید؛

الخاصیة الثانیة التي تتصف بها المصداقیة وهي الحیاد، بمعنى خلو المعلومات من التحیز تحت تأثیر  -  

  سلوك معین، أو توجیه القوائم المالیة نحو تحقیق خاصیة معینة مرغوب فیها؛

الخاصیة األخیرة التي یجب أن تحققها مصداقیة المعلومات هي صدق انطواء المعلومات على  سمات  -  

األصل المرغوب التعبیر عنها، وتتعلق هذه الخاصیة بموضوع القیاس، إذا كانت السمات والخصائص 

من هذه ) اسنتائج القی(موضوع القیاس، والقیاس المستخدم في هذا الشأن، یؤدي إلى إنتاج معلومات 

  السمات والخصائص تتفق فعال مع ما ینطوي علیه األصل موضوع القیاس؛
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 املبحث الثالث
  خصائص نظام املعلومات احملاسبية

  الخصائص الهیكلیة لنظام المعلومات المحاسبیة -1

یهدف نظام المعلومات المحاسبیة إلنتاج معلومات تفید متخذي القرار في قیاس الموارد المتاحة   

للمؤسسة وكذلك حقوقها في هذه الموارد، وااللتزامات المترتبة علیها في لحظة معینة، والتغیرات التي تطرأ 

المعلومات المحاسبیة من  على هذه الموارد وااللتزامات خالل فترة معینة ، وعلى اعتبار أن نتاج نظام

قوائم وتقاریر مالیة یتم توصیلها إلى جهات عدیدة هي الجهات المستفیدة من المعلومات، حیث لكل جهة 

أي أن مضمون ومحتوى القوائم والتقاریر المالیة تختلف أهمیته (غرض مستهدف من هذه المعلومات 

مات التي تتضمنها القوائم غیر متحیزة لجهة ، یجب أن تكون هذه المعلو )ومنفعته حسب تعدد المستفیدین

وقد حاولت عدة جهات محاسبیة متخصصة تحدید ماهیة . معینة، وتمتاز بخاصیتي الصدق والمالئمة

خصائص وجودة المعلومات، ومن أفضل النتائج التي تم التوصل إلیها كانت من قبل مجلس معاییر 

الخصائص ) (2(إصدار المفهوم المحاسبي رقم وذلك حین قام ب FASBالمحاسبة المالیة األمریكي 

) 1(جاء لسد الفجوة بین المفهوم رقم ) 2(فالمفهوم المحاسبي رقم ). "النوعیة للمعلومات المحاسبیة

والمفاهیم األخرى الالحقة، والذي قام بتغطیة شاملة آللیة االعتراف والقیاس واإلفصاح لعناصر القوائم 

ما هي الخصائص التي یجب أن تتمتع بها المعلومات المحاسبیة : السؤال التاليمحاوال اإلجابة على . المالیة

 .1"؟ لتصبح ناجعة

  المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما  1-1

ومن أجل بلوغ هذا الهدف وضعت مجموعة من المفاهیم تمثل اإلطار العام الذي في حدوده   

ادئ التي یلتزم المحاسب ویسترشد بها عند إعداده تعمل المحاسبة لتحقیق أهدافها، ومجموعة من المب

المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال " لتقاریر والقوائم المالیة، ویطلق على هذه المفاهیم والمبادئ اصطالح 

إن هذه المبادئ التي سوف نتطرق لشرحها بالتفصیل لم توضع أو تنشأ دفعة واحدة وبالصورة   ". عاما 

علیها الیوم، بل نشأة كل منها بصورة مستقلة، وبمناسبة ظهور الحاجة إلیه في المتكاملة التي هي 

  .2التطبیق، ومن ثم جرى العرف على استخدامه  واالعتماد علیه حیث حاز القبول العام  بمرور الزمن

  ) استقاللیة المشروع(  مبدأ الكینونة -أ  

                                                
 1-Richard G. SCHROEDER, Myrtle W. CLARK; and Jack M. CATHEY, Accounting Theory and Analyses, 
John Wiley & Sons, Inc. 2001. Page (19).  

 )195،  194( صفحة رقم . 1990ذات السالسل ، الكویت ، ،  نظریة المحاسبةعباس مھدي الشیرازي ، - 2
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اقتصادیة مكونة من فرد واحد مثل من المعروف أن األنشطة االقتصادیة تمارس في شكل وحدة   

المشاریع الفردیة، أو مجموعة محدودة من األفراد  كما في شركات األشخاص، أو عدد كبیر من األفراد 

كما في شركات األسهم، حیث یتولى النظام المحاسبي بقیاس هذه األنشطة التي تخص المشروع 

لهذه المشاریع من حملة األسهم أو أصحاب ، ویهمل العملیات الخاصة باألشخاص المالكین )المؤسسة(

  .حصص أو المالك

ویقضي هذا المبدأ على اعتبار أن المؤسسة لها شخصیة مستقلة عن شخصیة مالكها أو مالكها،      

مهما كان اإلطار القانوني الذي تمارس فیه أنشطتها، ولهذا یجب الفصل بدقة بین الذمة المالیة للمؤسسة 

ذا الفصل من الناحیة القانونیة یصلح إال إذا كانت األنشطة االقتصادیة تمارس في وذمة مالكیها، لكن ه

، بینما في األنشطة التي تمارس في منشأة فردیة فإنه ال یمكن من الناحیة ) تعدد الشركاء(شكل شركات 

وهذا  القانونیة اعتبارها مستقلة عن صاحبها، لكن یجوز اعتبارها مستقاة من وجهة النظر المحاسبیة،

یرجع لبعض االعتبارات مثل الضرائب ، قیاس أداء المنشأة الفردیة بمنشأة ذات طابع قانوني آخر، 

  .ومعرفة تطور المنشأة الفردیة بالنسبة لمالكها

  مبدأ استمراریة النشاط  -ب

یقضي هذا المبدأ بأن المؤسسة مستمرة في مزاولة نشاطها في المستقبل، ما لم یقم الدلیل على   

ذلك، وال یعني االستمرار أن المنشأة ستزاول نشاطها إلى ما النهایة، ولكن یعني ذلك أنها ستزاول  عكس

  .نشاطها لعدد مقبل من الفترات الزمنیة بما یمكنها من تحقیق أهدافها التي أنشأة من أجلها

إلى دورات، توزیع إن االلتزام بهذا المبدأ یبرر العدید من الممارسات المحاسبیة، تقسیم حیاة المنشأة 

التكالیف على عدة سنوات مثل تطبیق أقساط اإلهتالك التي تقضي بتوزیع تكلفة االستثمار على عدة 

دورات محاسبیة ، والمصاریف اإلعدادیة التي تطفي على مدار سنوات معینة، ونفس الشيء بالنسبة 

  .إلخ… لتكالیف اإلصالحات الكبرى 

برر شرعیة بعض المبادئ المحاسبیة األخرى، ففي ظل عدم وجود مبدأ كما أن تطبیق هذا المبدأ ی      

ال یصبح له معنى، فإذا تقرر مثال تصفیة المنشأة فإنه ) انتظام الطرق(االستمراریة ، فإن مبدأ االتصاق 

ال یمكن تقییم عناصر المیزانیة بنفس الطریقة الساریة في السنوات السابقة، حیث تظهر األصول بقیمة 

ومن بین االهتمامات التي یركز علیها مراجعو . یة، وهذا ما یبرر اعتیاد التقییم بالتكلفة التاریخیةالتصف

الحسابات هي مبدأ االستمراریة ، حیث یجب أن یشیر بوضوح من خالل مهمته عن كل عائق ومانع 

یستدل بها  یقف أمام استمرار نشاط المنشأة، فمجلس محافظي الحسابات بفرنسا وضع قائمة المؤشرات
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ولهذا فمن المهم جدا أن یكون من بین انشغاالت مسؤولي المؤسسات   :وهي 1عن مبدأ  االستمراریة 

  .والمهنیین ضرورة معرفة هل المؤسسة یتحقق فیها مبدأ االستمراریة أم ال

  مبدأ الدوریة  - ج

كل فترة بالدورة ، إن تطبیق هذا المبدأ یؤدي إلى تقسیم حیاة المؤسسة إلى فترات متتالیة تسمى 

حیث یقوم النظام المحاسبي بقیاس نشاط المؤسسة خالل هذه الدورة لیتعرف على مركزها المالي ومعرفة 

نتیجتها وأدائها ، ویرجع سبب هذا التقسیم كون المهتمین بالقوائم المالیة ال یمكنهم انتظار حتى انقضاء 

ها القوائم، وفي هذه الحالة تكون المعلومات تعبر حیاة المؤسسة وتصفیتها لمعرفة المعلومات التي تحوی

عن قوائم خاصة بالتصفیة، وهذه الحالة غیر عملیة لكون مدة االنتظار قد تطول لمدى بعید مما یفقد 

المعلومات التي تتضمنها القوائم المالیة خاصیة المالئمة والخاصیة الوقتیة التي یجب أن تتصف بها 

مفیدة لمستخدمیها،  فكل األشخاص الذین یهمهم أمر المؤسسة من مالك،  المعلومات المحاسبیة لتكون 

یرغبون في معرفة نتائج نشاطها وباستمرار وعلى فترات متقاربة حتى یمكنهم من . الخ…ومستثمرون 

اتخاذ القرارات المالئمة وفي األوقات المناسبة وقبل فوات األوان،كما أن العوامل األخرى مثل األحكام 

والتشریعات الجبائیة تنص على  إظهار  نتائج ) القانون التجاري ، وقانون الشركات التجاریة ( یة القانون

شهرا، أو السنة المیالدیة، ویجوز أن تختلف الدورة  12المؤسسات في قوائم مالیة  لكل فترة  تساوي 

  .المحاسبیة عن السنة المیالدیة  إذا اقتضت الظروف وذلك في حاالت استثنائیة 

إن تقســیم حیــاة المؤسســة لــدورات محاســبیة لتقیــیم أنشــطتها فــي نهایــة كــل دورة مــن هــذه الــدورات ال   

یعنــي توقـــف األنشــطة بـــل هــي فـــي الحقیقــة مســـتمرة، لكــن یتطلـــب تخصــیص وتحمیـــل كــل دورة بمـــا تنتجـــه 

ألكثـر مـن دورة ذات اآلثـار الممتـدة )  اإلهـتالك(العملیات المستمرة من آثار  مثل خدمات األصول الثابتـة  

  .محاسبیة ، وكذلك المصاریف مثل اإلیجارات والتأمینات التي تتعلق بفترات  ودورات محاسبیة مقبلة 

  مبدأ الفصل بین الدورات  -د

عدیـدة مـن طـرف المحاسـبین ) كـالتي أشـیر إلیهـا أعـاله ( إن األخذ بمبدأ الدوریة ، یطرح تسـاؤالت   

والمهنیین، وهي كیفیة تحدید مقیاس  تحمیل األحداث المحاسبیة لكـل دورة محاسـبیة  معنیـة، والمثـال التـالي 

المؤسسـات  تلقـت طلبیـة یعطي فكـرة  عـن اإلشـكالیة التـي قـد تحـدث  فـي المیـدان العملـي، لنفـرض أن أحـد 

  فیفري 5دیسمبر من سنة ن،  تم تسلیم البضائع للزبون في  1بضائع  بتاریخ 

                                                
1 Dang PHAM , Encyclopédie de Gestion , Article N° 13 , p 2457   
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، السـؤال المطــروح هنــا ألي  2+ ن جـانفي مــن الســنة  5وتـم إعــداد فــاتورة البیـع بتــاریخ   1+ ن مـن الســنة   

ل یطــــرح بالنســــبة لــــبعض دورة محاســــبیة یــــتم ربــــط العوائــــد الخاصــــة بهــــذه العملیــــة التجاریــــة، ونفــــس التســــاؤ 

ن   /10/ 15المصــاریف التــي تمــس دورات عدیــدة الحقــة،  فمــثال ســداد نــامین محــالت المؤسســة  بتـــاریخ 

  .یتم تحمیل هذه التكالیف) الخ…,2+،ن1+ن، ن( سنوات فألي دورة  5لمدة 

المرتبطـة یقضي مبدأ الفصل بین الدورات بأن تتحمل كل دورة محاسبیة التكـالیف والنـواتج الحقیقیـة   

   .بها وال یؤخذ بعین االعتبار تاریخ دفع التكالیف أو تحصیل النواتج

  مبدأ القیاس الكمي النقدي  -ه

یصال   ٕ إن الوظیفة األساسیة للمحاسبة هي قیاس األفعال واألحداث التي تتعلق بالمؤسسة، وا

نتائج القیاس في صورة صادقة لمن یهمهم أمر المؤسسة، في شكل  قوائم وتقاریر محاسبیة وللقیاس 

حالة  أهداف  عدیدة  ویخضع له أحداث ووقائع  ال حصر لها، كما أن المقاییس المالئمة تختلف في كل

  .حسب اختالف الهدف الموضوع

لیس كل األفعال واألحداث التي تقوم بها  أو تتعرض لها المؤسسة تدخل في نطاق القیاس   

المحاسبي، بل موضوع القیاس المحاسبي هو األحداث التي تأثر على المركز المالي للمؤسسة وعلى 

سبة هو قیاس نقدي أي أن األشیاء واألحداث نتائجها فقط، وتكون قابلة للتكمیم، والقیاس الكمي في المحا

التي یتم قیاسها كمیا  یتم التعبیر عنها في صورة عدد من الوحدات النقدیة، أي كمیة من النقود، أو 

بمعنى أخر التكمیم النقدي، فكل  ما  ال یمكن قیاسه نقدا أو ال یخضع للتكمیم النقدي ال یمكن قیاسه 

ر أثاره بصورة نقدیة في القوائم المالیة، لكن هذه االستثناءات الخاصة محاسبیا وبالتالي ال یمكن إظها

ببعض األحداث الغیر قابلة للتكمیم التي لها دور كبیر في سالمة وقوة مركز المؤسسة أصبحت تشكل  

انتقادا كبیرا لنظلم المعلومات المحاسبیة الحالي  وتصفه بالقصور اتجاه إظهار آثار هذه األفعال من 

مخرجاته، ویمكن إعطاء بعض األمثلة عنها، طاقات المسیرین، كفاءة وحدات البحث والتنمیة، خالل 

وفي   .الخ …العالمة التجاریة للمنتوج المناخ االجتماعي، إدارة الوقت، االتصال، التغیب، دوران العمل 

م عاما وعنونها تحت اس 20التي دامت قرابة  Henri SAVALLهذا الصدد یمكن ذكر أبحاث  

’ANALYSES  SOCI-ECONOMIQUES  والتي تهدف إلى قیاس بعض األحداث ذات الطابع

  .1 االجتماعي  محاوال إظهار نتائج قیاسها في القوائم والتقاریر المالیة، مع أنها تتعارض مع هذا المبدأ
 

                                                
1 Henri SAVALL, Véronique ZADET,  " Maitriser les Couts et Performances Caches", 
Edition Economica, Paris, 2007. p153. 
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  مبدأ التكلفة التاریخیة  -و

باســـتثناء ( هـــذا المبـــدأ بـــأن األصـــول تعتبـــر التكلفـــة التاریخیـــة أســـاس التقیـــیم  المحاســـبي، ویقضـــي   

تسجل قیمتها في الـدفاتر وقـت الحصـول علیهـا بتكلفتهـا، وتشـمل ) األصول النقدیة التي لها قیمة ذاتیة فیها 

التكلفـــة ســـعر الشـــراء مضـــافا إلیـــه كـــل تكـــالیف الملحقـــة بعملیـــة الشـــراء،و عنـــد إتمـــام واقعـــة الحصـــول علـــى 

االقتصــادیة فــي الزمــان والمكــان، أمــا بعــد هــذا التــاریخ فــإن تكلفــة األصــل فــإن تكلفــة األصــل تعــادل قیمتــه 

األصل قد تختلف خاصة في ظـروف تغییـر األسـعار، حیـث تصـبح التكلفـة التاریخیـة ال تتطـابق مـع السـعر 

السائد في السوق لنفس األصل، وبرغم مـن االنتقـادات التـي وجهـة لهـذا المبـدأ فلقـد اسـتمر فـي تطبیقـه حتـى 

عــداد قــوائم مالیــة ملحقــة إلــى جانــب القــوائم المعــدة حســب فــي ظــروف عــدم  ٕ اســتقرار األســعار ولهــذا فنشــر وا

التكلفة التاریخیة تبین أثر التقلبات في المستوى العـام فـي األسـعار، إن هـذا التعـدیل فـي التكلفـة التاریخیـة ال 

نما إسقاطا لمبدأ القوة الشرائیة لوحدة القیاس الم ٕ   .حاسبيیعد خروجا على المبدأ، وا

وتعتبر أفضل طرق تقییم األصول أو الخدمات التي تحصل علیهـا المؤسسـة، ویرجـع أفضـلیة هـذه  

الطریقة لما توفره من مصداقیة للقـوائم المالیـة والتـي یفتـرض أنهـا تتصـف بهـذه الخاصـیة حتـى تكـون مفیـدة، 

بالموضــوعیة بالمقارنــة بــالطرق  ویرجـع اســتمرار المحاســبین االلتــزام بهــذه الطریقــة فــي التقیــیم نظــرا التصــافها

األخـــرى للتقیـــیم، إذ یســـتند التقیـــیم إلـــى وجـــود أدلـــة إثبـــات یمكـــن التحقـــق منهـــا، مثـــل فـــواتیر الشـــراء، وثـــائق 

الـخ، سـهولة فهـم القـوائم مـن طـرف الجمیـع وهـذا لبسـاطة طریقـة التقییم،وتوافـق هـذه …االكتساب أو اإلنتـاج 

  .سةالطریقة مع االلتزامات الجبائیة للمؤس

  مبدأ ثبات القوة الشرائیة  -ز

یــرتبط مفهــوم القــوة الشــرائیة، بقیمــة وحــدة النقــد وهــذه األخیــرة تتــأثر بمســتوى العــام لألســعار، فعنــدما   

یــنخفض المســتوى العــام لألســعار فــإن قیمــة وحــدة النقــد ترتفــع، وعلــى العكــس عنــدما یرتفــع المســتوى العــام 

نعكس هذا االنخفاض أو االرتفاع في قیمة وحـدة النقـد إلـى تغییـر لألسعار فإن قیمة وحدة النقود تنخفض وی

في القوة الشرائیة، فاالنخفاض في قیمة وحدة النقد یؤدي إلى انخفاض في قوتهـا الشـرائیة بمعنـى زیـادة عـدد 

  .وحدات النقدیة لشراء نفس السلعة

الي للمؤسســـة وكـــذا وباعتبـــار أن المحاســـبة تقـــوم علـــى تقیـــیم النقـــدي لمجمـــوع عناصـــر المركـــز المـــ  

ــل التقلبــــات الرهیبــــة فـــي المســــتوى العــــام لألســـعار واتجاهاتهــــا نحــــو الصــــعود  عناصـــر االســــتغالل، وفــــي ظـ

المسـتمر فـإن القــوائم المالیـة للمؤسسـة تفقــد دالالتهـا ومعانیهـا، فعناصــر األصـول مـثال التــي یظهرهـا المركــز 

ة ویــؤدي التغییــر فــي األســعار إلــى أن تصــبح المــالي تتكــون مــن عــدة بنــود مشــتراة علــى فتــرات زمنیــة مختلفــ
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یقـل بكثیـر  1980هذه األصول مقومـة بوحـدات نقـد ذات قـوة شـرائیة مختلفـة ، فسـعر اكتسـاب آلـة فـي سـنة 

ظهار اآللتین في نفس المركـز المـالي للمؤسسـة بوحـدات نقـد ذات قـوة  2000عن سعر نفس اآللة سنة  ٕ ، وا

  .مالیةشرائیة مختلفة ال أي داللة للقوائم ال

لقد برزت هذه المشكلة في الفكر المحاسبي منذ مطلع الخمسینیات، حیث یرى معظم الكتاب ضرورة 

التخلي عن هذا المبدأ، وتعدیل وحدة القیاس أي النقود كلما كان هناك تغییر في األسعار، حتى تصبح 

ضة بوحدات نقدیة ثابتة وحدة القیاس متجانسة مما یجعل المعلومات التي تحویها القوائم المالیة معرو 

القیمة ففي إنجلترا قامت لجنة وضع المعاییر المحاسبیة المتفرعة عن مجمع المحاسبین القانونین بإصدار 

ولقد كانت المالمح الرئیسیة لذلك  1974سنة " المحاسبة عن تغییرات القوة الشرائیة للنقود " تقریر بعنوان 

  :1التقریر

  .بسجالتها وتقویم حساباتها السنویة األساسیة بالتكلفة التاریخیة تستمر الشركات في االحتفاظ -1

باإلضافة لذلك ینبغي أن تقدم الشركات إلى مساهمیها قائمة إضافیة معدة على أساس قیمة وحدة النقد في  - 2

  .نهایة الفترة التي تعد عنها الحسابات 

إلى أرقام  تظهر في ) على أساس التكلفة التاریخیة المعدة ( إن تحویل األرقام الواردة في حسابات األساسیة  - 3

  .القائمة اإلضافیة ینبغي أن تكون بواسطة رقم قیاسي عام للقوة الشرائیة لوحدة النقد

و في الوالیات المتحدة األمریكیة أولت الهیئات العلمیة والمهنیة اهتماما كبیرا بموضوع تغیر القوة   

عیة المحاسبین األمریكیین ومجمع المحاسبین، ووضعت الحلول الشرائیة، ومن أشهر هذه الهیئات جم

المناسبة التي تتمثل في إجراء تعدیل لجمیع بنود القوائم المالیة باستخدام  رقم قیاسي عام یعكس التغیر 

في القوة الشرائیة لوحدة النقد وذلك في صورة قوائم إضافیة تلحق بالقوائم األصلیة المعدة على أساس 

  .لتاریخیةالتكلفة ا

  مبدأ االتساق - ح

یعني هذا المبدأ الثبات في تطبیق نفس الطرق واألسالیب المحاسبیة وتطبیق نفس المبادئ التي 

تحضي بالقبول العام عند إعداد وتصمیم القوائم المالیة الخاصة بالمؤسسة من دورة محاسبیة إلى دورة 

للمؤسسة  أخرى، وتتضح أهمیة هذا المبدأ في ظل توافر طرق وبدائل محاسبیة متعارف علیها یمكن

استعمالها لإلفصاح عن مركزها، وحاجة المستفیدین إلى معلومات مفیدة ومالئمة، إلى إمكانیة مقارنة 

القوائم المالیة على مر الدورات بالنسبة للمؤسسة الواحدة، فالتنبؤات التي یتم القیام بها من طرف مستعملي 

                                                
 .893فالتر میجس ـ روبیرت میجس ،مرجع سبق ذكره ، ص   1
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إعدادها بطرق ووفق مبادئ متغیرة باستمرار، لكن  القوائم المالیة تكون صعبة جدا إذا كانت هذه القوائم یتم

في الظروف االستثنائیة یصبح تغییر الطرق ضرورة ملحة مثل حاالت التي تتغیر فیها القوانین 

والتشریعات، أو تغییر في موضوع نشاط المؤسسة، بشرط أن یتم اإلفصاح عن هذا التغییر في القوائم 

لذي تم التغییر إلیه واألسلوب الذي كان متبعا قبل التغییر، وما ترتب المالیة وتحدید الطریقة أو األسلوب ا

  .على هذا التغییر من اختالفات في النتائج

  مبدأ اإلفصاح  - خ

یقوم هذا المبدأ على إظهار كل المعلومات حتى تعطي الصورة الحقیقیة للمؤسسة، بحیث تكون 

معین یتعلق بالمؤسسة، كما یعني أیضا أن تكون  هذه المعلومات الموجه األساسي لمتخذ القرار نحو قرار

  .المعلومات التي تحویها القوائم المالیة واضحة وبلغة مفهومة دون لبس أو تضلیل

إن اإلفصاح بهذه الصورة وفي ظل المبادئ األخرى التي أصبحت ال تتماشى والتغییرات في البیئة 

ور والتغلب على أوجه النقص الذي ینشأ االقتصادیة، أصبح ضروري وذو أهمیة من أجل تغطیة القص

  .عن بعض المبادئ التي أصبحت ال محل لها

فمبدأ اإلفصاح یلزم المؤسسة إلى إعداد قوائم مالیة معدلة لعناصر المركز المالي في حاالت 

تغییر األسعار، حتى تكون هذه القوائم مالئمة ومفیدة التخاذ القرار فإنه ینبغي، إجراء بعض التصحیحات 

لى عناصر المركز المالي بالطرق البدیلة واإلفصاح عنها في قوائم ملحقة بالقوائم حسب التكلفة ع

التاریخیة، وأبعد من ذلك فالقوائم المالیة استنادا لمبدأ اإلفصاح یجب أن تتضمن بوضوح قیاس بعض 

ة العمال، سیر األفعال واألحداث التي ال یمكن قیاسها قیاسا كمیا نقدیا، مثل قدرات المسیر، كفاء

  .الخ…األبحاث، توترات االجتماعیة لدى العمال 

  مبدأ الحیطة والحذر  -ي

یفیــد مبــدأ الحیطــة والحــذر إلــى األخــذ بأحــد المبــادئ أو األســالیب مــن بــین األســالیب المتــوفرة عنــد   

قیـــاس عنصـــر معـــین، بحیـــث یـــؤدي هـــذا األســـلوب إلـــى تخفـــیض نتیجـــة العملیـــات ولـــیس زیادتهـــا،و مـــن ثـــم 

فیض  في صافي األصول ولیس تضخیمها، ویصـبح تطبیـق هـذا المبـدأ مـن األهمیـة بمكـان فـي ممارسـة تخ

العملیــات فــي الحــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة عالیــة مــن المخــاطرة أو عــدم التأكــد، فقــد یجــد المحاســبون 

ن أجــل والمهنیــون أنفســهم أمــام مشــاكل صــعبة تتعلــق بتقســیم بعــض عناصــر المركــز المــالي للمؤسســة، ومــ

تــوخي الحیطــة والحــذر فــإنهم یلجــؤون إلــى أســالیب قیــاس تعطــي أقــل تقیــیم ممكــن، مــدركین بــأن مــن وجهــة 

نظـر المســتفیدین الخــارجین مــن المعلومـات تضــخیم األربــاح هــو أخطــر بكثیـر مــن التقلیــل أو اإلغفــال فیهــا، 
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دج فــي األول مــن  1000ولتوضــیح ذلــك نفتــرض أن إحــدى مؤسســات التوزیــع التــي اشــترت بضــائع بمبلــغ 

دج، فبــأي ســعر یــتم  900دیســمبر مــن الســنة ن، فــي نهایــة الســنة ن كــان ســعر الســوق لــنفس البضــائع ب 

إظهـار البضــائع فــي القــوائم المــالي، والتزامــا بمبــدأ الحیطــة والحــذر یقــوم المحاســب بتخصــیص مؤونــة تتعلــق 

ة التاریخیـة بـرغم أنـه لـیس هنـاك مـا بتدهور المخزون حتى تظهر البضائع بسعر السوق ألنه أقـل مـن التكلفـ

وعنـد ذلــك  1+نیشـیر إلـى اسـتمرار سـعر السـوق عنـد هـذا الحـد، بـل قـد یتغیـر أو یرتفـع فـي الـدورة المقبلـة  

   .یقوم المحاسب بإلغاء المؤونة

  
  المشاكل والمحددات المتعلقة باستخدام الخصائص النوعیة -2.1

إذ ال یوجـــد توافـــق بـــین  :لومـــات المحاســـبیةاحتمـــاالت التعـــارض بـــین الخصـــائص الرئیســـة للمع - أ

مالءمــة المعلومــات ودرجــة الوثــوق بهــا، فمــثال قــد تــرفض معلومــة معینــة أو تقبــل إذا كانــت مالئمــة 

فأرقــام التكلفــة التاریخیــة تتمتــع . ولكنهــا غیــر موثــوق بهــا، أو أنهــا موثــوق بهــا ولكنهــا غیــر مالئمــة

أن األرقـــام التاریخیـــة تتمتـــع بدرجـــة منخفضـــة مـــن  بدرجـــة عالیـــة مـــن الثقـــة لخلوهـــا مـــن التحیـــز، إال

  .للواقع الفعلي -أو تمثیال –المالءمة؛ ألن تلك األرقام أقل ارتباطا 

كالتعـــارض بـــین التوقیـــت المالئـــم والقـــدرة التنبؤیـــة  احتمـــاالت التعـــارض بـــین الخصـــائص الفرعیـــة -  ب

للمعلومات المحاسبیة، فقد تصل المعلومة في الوقـت المناسـب؛ ولكنهـا ال تملـك قـدرة تنبؤیـة عالیـة، 

كذلك فـإن السـرعة فـي إعـداد المعلومـات غالبـًا مـا تكـون علـى . كما في حالة أرقام التكلفة التـاریخیة

  .عدم التأكد حساب درجة الدقة واالكتمال و 

ــدة؛ -  ت ــر معلومــات مفی ــوق بهــا تعتب ألنهــا قــد ال تكــون ذات  لیســت كــل المعلومــات المالئمــة والموث

إن البنـد یعـد مفیـدا وذو أهمیـة نسـبیة إذا أدى حذفـه ) اختبار مستوى األهمیة . ( أهمیة نسبیة تذكر

  .أو اإلفصاح عنة بطریقة محرفة إلى التأثیر على متخذ القرار 

/ اختبـار التكلفـة (  .تكلفة الحصول على المعلومات أكبر من العائـد المتوقع منهـا كذلك قد تكون -  ث

فالمعلومــــات التــــي ال تــــرتبط ارتباطــــا وثیقــــا بأهــــداف مســــتخدمي القــــوائم المالیــــة ال تعتبــــر ). العائــــد 

إن القاعــدة العامـة فیمــا یتعلـق باختبــار . معلومـات مهمــة ولـیس هنــاك مـا یــدعو إلـى اإلفصــاح عنهـا

التكلفــــة والعائــــد هــــي أن المعلومــــات المحاســــبیة یجــــب عــــدم إنتاجهــــا وتوزیعهــــا إال إذا زادت  محــــدد

ال فــإن الشــركة تتكبــد خســارة عنــد اإلفصــاح عــن تلــك المعلومــة، وذلــك بســبب  ٕ منفعتهــا عــن كلفتهــا وا

  .اإلفصاح عن معلومات كلفتها تفوق منفعتها
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أنـه تواجـه مسـتخدمها صـعوبة فهمهـا، قد تكون المعلومات المحاسـبیة مالئمـة وموثـوق بهـا إال  - ج

علــى الـرغم مــن أن المعلومـات ینبغــي أن . وتحلیلهـا واســتخدامها فــي نمـوذج القــرار الــذي یواجهـه

تكـون مفهومـة، وصـفة الفهــم هـذه تعكسـها خصــائص السـهولة والوضـوح التــي تتمیـز بهـا المعلومــات 

ـــیم مختلفـــة  ولكـــن هنـــاك عـــدد كبیـــر مـــن المســـتخدمین یمتلكـــون مســـتویات. المنشـــورة اســـتیعاب وتعل

لـذلك . وكذلك أهـداف مختلفـة ومتعـددة ممـا یجعـل مـن هـذه المهمـة صـعبة للغایـة بالنسـبة للمحاسـب

یقــع علــى عـــاتق المحاســب باعتبــاره الجهـــة التــي تعــد التقـــاریر المالیــة مهمــة التوفیـــق بــین الرغبـــات 

  . تحتویها تلك التقاریروالصفات المتعددة والمتباینة لمستخدمي المعلومات المحاسبیة التي 

ــه مســتخدمو المعلومــات  - ح ــإن مــا یهــتم ب ــة اتخــاذ القــرار، ف ــة فــي عملی ــة المقارن بــالرغم مــن أهمی

المحاســبیة مقارنــة المعلومــات الخاصــة بشــركة معینــة مــع شــركات مشــابهة أو منافســة أو مــع 

انیـة أو الزمانیـة إال أن عملیـة المقارنـة سـواء المك. القطاع الصناعي الذي تنتمي إلیه هـذه الشـركة

بسیاســة التماثــل أو االتســاق وعــدم ) أو الشــركة(قــد ال تكــون ذات جــدوى عنــدما ال تلتــزم الشــركات 

تغییــر الطـــرق المحاســبیة بمجـــرد الرغبــة فـــي التغییـــر وعنــد تغییـــر تلــك الطـــرق فإنــه مـــن الضـــروري 

مـالي ونتیجــة النشــاط اإلفصـاح عــن هـذا التغییــر واآلثـار المترتبــة نتیجــة هـذا التغییــر علـى الوضــع ال

 .   للشركة ذات العالقة

  المتغیرات المحاسبیة   1-3

یقــوم نظــام المعلومــات المحاســبي بتلقــي بیانــات مــن البیئــة خــارج المؤسســة وبیانــات أخــرى مــن داخــل       

المؤسسة، وكما سبق ذكره لكل نظام،نظام معالجة یقوم بمعالجة هذه البیانـات بحیـث تجـرى بعـض التغییـرات 

  :یها، وترتبط أنواع المحاسبات بأنواع عدیدة من المتغیرات المحاسبیة والتي نوجزها فیما یليعل

إن الهــدف مــن إعطــاء ملخــص عــن مصــادر المؤسســة ویتمثــل ذلــك مــن  :المتغیــرات الهیكلیــة والنشــاط -أ

لنـــا هـــذا خـــالل تقیـــیم موجوداتهـــا ومتابعـــة أداء نظامهـــا المحاســـبي، والمتغیـــرات الهیكلیـــة والنشـــاط تضـــمن 

  .الهدف

إن المتغیـرات الهیكلیـة تهــتم بتحدیـد العالقــات الداخلیـة بـین مختلــف أطـراف نظــام  :المتغیـرات الهیكلیــة  .ب 

المعلومــات المحاســـبي وتقـــوم بحصـــر مجمـــوع موجــودات ومطالـــب المؤسســـة، وفـــي أي نظـــام معلومـــات 

و حسـب .والمسـتخدمون محاسبي نالحظ مجموعتین من المتغیرات الهیكلیة هما عناصـر المركـز المـالي

منظــور النظــام المحاســبي فــإن المتغیــرات الهیكلیــة یمكــن النظــر إلیهــا مــن زاویتــین األولــى نظــرة شــاملة 
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وذلـــك راجـــع لكـــون الـــدیون والزبـــائن والنقـــدیات لهـــا خصـــائص المتغیـــرات الهیكلیـــة، كالمبـــاني  واآلالت، 

 .سسة ضمن النطاق المحاسبيوالنظرة الضیقة تتعلق بعدم اعتبار العنصر البشري داخل المؤ 

تــــتلخص متغیـــرات النشــــاط فــــي قیــــاس المـــدخالت مــــن خــــارج النظــــام المحاســــبي   :المتغیــــرات النشــــاط .ج 

وتحویلهــا إلــى مخرجــات خــارج النظــام وفــي األخیــر یــتم تقیــیم فعالیــة هیاكــل المؤسســة ، إن التمییــز بــین 

الحـــاالت صـــعبا جـــدا، فنجـــد أن یكـــون فـــي بعـــض ) الهیكلیـــة والنشـــاط ( هـــذین النـــوعین مـــن المتغیـــرات 

حــدث محاســبي متـــرجم مــن خــالل متغیـــر هیكلــي، یحســب علـــى انــه ناشــئ مـــن متغیــر نشــاط والعكـــس 

صحیح، فمثال  المصاریف المدفوعة على الحمالت اإلشهاریة تعتبر مـن قبیـل متغیـرات النشـاط وتـؤدي 

مثــل رأســمال یســتثمر علــى تبــین أن اإلعالنــات ت1إلــى تخفــیض نتیجــة الــدورة، لكــن كثیــر مــن الدراســات 

عــــدة ســــنوات مقبلــــة وینــــتج للمؤسســــة عائــــد حتــــى فــــي الســــنوات التــــي لــــم تصــــرف فیهــــا مبــــالغ علـــــى 

ــــى اإلعالنــــات لیســــت تكــــالیف بــــل هــــي  اإلعالنــــات،و علــــى هــــذا األســــاس فالمصــــاریف المدفوعــــة عل

يء یمكــن أن اسـتثمارات ومـن ثــم تعتبـر مـن المتغیــرات الهیكلیـة ولـیس مــن المتغیـرات النشـاط ونفــس الشـ

یحصل بالنسبة لمصـاریف العـاملین، حیـث تعتبـر فـي المحاسـبة التحلیلیـة علـى أنهـا مصـاریف اسـتغالل 

عادیــة، بــل تزایــد االهتمــام فــي الســنوات األخیــرة حــول العنصــر البشــري داخــل المؤسســة محــاولین بــذلك 

هـي مـن المتغیـرات  إدراج مصاریف العاملین ضمن أصول المؤسسة والمبالغ المنفقة علـى هـذا العنصـر

  .الهیكلیة ولیس من المتغیرات النشاط

من المثـالین السـابقین المتعلقـین بمصـاریف اإلشـهار ومصـاریف العـاملین تتضـح الصـعوبة  الكامنـة فـي 

التمییـــز بـــین متغیـــرات المحاســـبیة، أي صـــعوبة التوجیـــه المحاســـبي لألحـــداث التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـة، 

مـا هــو اســتثمار، وفــي المســتقبل قـد یؤخــذ هــذا اإلشــكال بعــین االعتبــار والتمییـز بــین مــا هــو مصــاریف و 

في تصمیم القـوائم المالیـة وخاصـة قائمـة المیزانیـة لتصـبح تشـمل فـي عناصـرها بعـض المصـاریف علـى 

  .أنها استثمارات كما تم شرحه أعاله

المعلومـات المحاسـبیة  إن األفعال واألحـداث التـي یعالجهـا نظـام :متغیرات الوضعیة ومتغیرات التدفق  -ب

تتمیــز بالحركیــة كبــاقي األحــداث االقتصــادیة لكــن تحلیــل هــذه األفعــال یــتم إمــا بطریقــة دینامیكیــة أو بطریقــة 

  ).ساكنة(ستا تكیة 

فالتحلیــل بطریقــة الســتاتكیة یمكــن تشــبیهها بآلــة التصــویر التــي تأخــذ صــورة علــى   :متغیــرات الوضــعیة  .د 

وتفیـد هـذه الطریقـة اكتشـاف التغیـرات بـین وضـعیتین فـي لحظتـین وضع معـین فـي لحظـة زمنیـة معینـة، 
                                                

1 J.P HELFER, Pour une nouvelle Pratique comptable a l’égard des dépensés Publicitaire, Revue 
Financière de comptabilité, 1977,  N°77 ,P 565. 
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ن وهـي بـذلك تهـل العامـل /31/12ن  و /1/1مختلفتین، مثل وضعیة عناصر المیزانیـة بـین لحظتـین  

 .الزمني وال تأخذه بعین االعتبار، وهذا بالضبط التفسیر المقابل للمتغیرات الوضعیة

الطریقــة الدینامیكیــة تأخــذ عامــل الــزمن بعــین االعتبــار بعكــس الطریقــة الســتاتكیة  :متغیــرات التــدفق .ه 

،فاألفعال التي تقوم بها المؤسسـة مـع بـاقي األعـوان االقتصـادیین یتـولى النظـام المحاسـبي تتبـع مسـارها 

، ابتــــداء مــــن مصــــدرها إلــــى أن تســــتقر، وهــــذا مــــا یــــتلخص فــــي عملیــــة التســــجیل والتبویــــب المحاســــبي 

ث االقتصادیة، وهذه األخیـرة نعبـر عنهـا فـي النظـام المحاسـبي بالتـدفق،إال أن هنـاك فـارق الـزمن لألحدا

الذي یستغرقه الحدث االقتصادي والزمن الذي یستغرقه نفس الحدث مـن الناحیـة المحاسـبیة، فاإلحـداث 

مــــــــن الناحیــــــــة المحاســـــــــبیة لهــــــــا نفـــــــــس الــــــــزمن ولــــــــیس أي عالقـــــــــة بــــــــالزمن الـــــــــذي یقضــــــــیه الفعـــــــــل 

ادي،باإلضافة إلى أن النظام المحاسبي یمكـن أن یتعامـل مـع األحـداث االقتصـادیة خـارج حـدود االقتص

  .الخ...الزمن الذي حدث الفعل مثل إعادة ترتیب التبویب وتصحیح األخطاء 

 أنواع المحاسبات 1-4

إن لتعدد المتغیرات المحاسبیة دور هام في تحدیـد أنـواع المحاسـبات، فـدمج المتغیـرات المحاسـبیة مثنـى     

  :مثنى من شأنه أن یحدد لنا كل نوع من المحاسبة كما سوف یتم إیضاحه من خالل الشكل التالي
  ها المتغیرات المحاسبیة وأنواع: 07الشكل رقم                                   

    متغیرات نشاط  متغیرات هیكلیة  

  

 متغیرات الوضعیة

 

I 

 

 

II 

  تحلیل ستاتیكي

                             

    

 متغیرات التدفق

  

III  

  

IV  

  تحلیل دینامیكي

تقییم األداء                   تقییم الذمة  

. Pierre GENSSE ، Systèmes d’informations comptable et variations monétaire، P 32 .و  :المصدر   
المحاســبة فـــي المؤسســـات االقتصـــادیة تهــتم دوریـــا بوضـــع تقـــیم لعناصــر ذمتهـــا المالیـــة وتحدیـــد صـــافي 

مركزها المالي ویتم ذلك من خالل تقییم أداء عناصر موجوداتهـا، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـري فالمحاسـبة 
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ن ،كمــا تلخــص لنــا /31/12طریقــة ســاكنة تعطینــا مــا تملكــه المؤسســة ومــا علیهــا مــن مطالــب فــي لحظــة وب

  .مسار أفعال المؤسسة خالل دورة معینة وهذا ما یسمى بالدراسة الدینامیكیة

  :في المنشأة االقتصادیة قد یجمع المتغیر الواحد بین عدة أنواع من المتغیرات، فقد یكون   

 عیة ومتغیــر هیكلیــة فــي نفــس الوقــت وعندئــذ تكــون هــذه المتغیــرات تعبــر عــن المیزانیــة المتغیــر متغیــر وضــ

  . Iفي الحیز  10كما هو موضح في الشكل 

  المتغیــر متغیــر تــدفق ومتغیــر نشــاط فــي نفــس الوقــت ویــتم تســجیل هــذه المتغیــرات علــى مســتوى حســابات

، ومــــن ثــــم قیـــــاس مســــتوى نشــــاط المؤسســـــة وقیــــاس أداء أصــــول المؤسســـــة )تكــــالیف والنـــــواتج ( النتــــائج 

 IV .في الحیز  10والموضحة بشكل رقم 

  المتغیــرات لقیــاس مســتوى حســاب نتیجــة الــدورة المتغیــر متغیــر الوضــعیة ومتغیــر النشــاط ویــتم تســجیل هــذه

 II .في الحیز  10الموضحة بشكل رقم 

  10المتغیــر متغیــر هیكلیــة متغیــر تــدفق وتمثــل هــذه المتغیــرات حســابات المیزانیــة، و الموضــحة بشــكل رقــم 

  IV .في الحیز 

وجــــودات یتضـــح انـــه هنــــاك نـــوعین مـــن المحاســـبات وهمـــا محاســـبة الم ،10مـــن خـــالل الشـــكل رقـــم      

  .ومحاسبة النشاط وهذان النوعان في الواقع یعبران في نفس الوقت عن محاسبة الوضعیة ومحاسبة التدفق

  محاسبة الموجودات ومحاسبة النشاط -أ

تهـــتم كـــل مـــن محاســـبة الموجـــودات والنشـــاط علـــى التـــوالي بدراســـة هیكـــل المؤسســـة والقیـــاس الســـنوي     

لألداء،فدراسة هیكل المؤسسة یتم من خالل البحث عن القوانین التـي تحكـم العالقـة بـین مجموعـة العناصـر 

ة وهــذا مــن صــمیم عمــل المعینــة،و مــن الناحیــة المحاســبیة نعبــر عنــه بــالمتغیرات الهیكلیــ) المؤسســة(للوحــدة 

المؤسســـة إمـــا ) أصـــول(المحاســـبة المالیـــة،فیما یخـــص تحلیـــل األداء فهـــو یبحـــث عـــن قیـــاس فعالیـــة هیكـــل 

مــا بطریقــة دینامیكیــة ) معبــر عنــه بالمیزانیــة ( بطریقــة ســتاتیكیة مــن خــالل متغیــرات الوضــعیة والنشــاط  ٕ ، وا

،و یتحـدد القیــاس نفســه )ل حســابات النتــائجمعبــر عنــه بجـدو ( مـن خــالل متغیـرات التــدفق ومتغیــرات النشـاط 

(  وجــدول حســابات النتــائج ) تطــور المتغیــرات الهیكلیــة ( ألداء أصــول المؤسســة وذلــك مــن خــالل المیزانیــة 

والخالصــة أن قیــاس أداء المؤسســة یمكــن قیاســه بطــریقتین وهمــا أســلوب التحلیــل ) تطــور متغیــرات النشــاط 

  .الهیكلي وأسلوب تحلیل األداء

  اسبة الوضعیة ومحاسبة التدفقمح-ب

إن كــل مــن محاســبة الوضــعیة ومحاســبة التــدفق تمكننــا مــن تتبــع وضــعیة المؤسســة وتطورهــا لحظــة       

بلحظة ،فمحاسـبة الوضـعیة هـي محاسـبة تلخـص وضـعیة المؤسسـة فـي لحظـة زمنیـة معینـة فـي الغالـب فـي 
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لتز  ٕ اتهـا والممثلـة بالمیزانیـة الختامیـة، وهـذا مـا مانهایة السنة،حیث تعطي لنا صورة عن موجودات المؤسسة وا

یفسـر النظـرة الســتاتیكیة للمحاسـبة، ذلــك ألنهـا تهمـل عنصــر الـزمن فــال یمكـن القـول مــثال االسـتثمارات التــي 

  .ن بكذا مبلغ/31/12تتضمنها المؤسسة هي كذا خالل السنة،بل القول الصحیح تقدر االستثمارات في 

غیرات والتطورات عبر مجال زمني،تهتم بتتبع مسـار حركـة المتغیـرات وتـرتبهم بینما محاسبة التدفق تقیس الت

مــن حیــث الــزمن،و هــذا مــا یعبــر عنــه بالتســجیل المحاســبي للعمالیــات التــي تقــوم بهــا المؤسســة، وفــي الغالــب 

  .نشاط،و نادرا ما تكون متغیرات تدفق وضعیة أفعال یمكن ترجمتها في شكل متغیرات تدفق

  المحاسبیةالعالقات   1-5

كل األفعال واألحداث االقتصـادیة التـي تقـوم بهـا المؤسسـة یمكـن ترجمتهـا إلـى أفعـال محاسـبیة باالسـتناد    

  مجموع االستخدامات=  مجموع المصادر أو         االستخدام= المصدر إلى العالقة    

إلـخ ،الـذي هـو فـي حـوزة ...ویقصد بالمصدر أصل وجود الشيء، أي منبع السـلع والخـدمات أو الـدیون     

  .المؤسسة وهذه المصادر یمكن أن تنشأ من المؤسسة نفسها أو من المحیط الذي تتعامل معه

والــذي كمــا یقصــد باالســتخدام االســتعمال الــذي یتطلبــه وجــود المصــدر الــذي هــو فــي حیــازة المؤسســة      

فمـن الناحیـة المحاسـبیة كـل فعـل تقـوم بـه المؤسسـة سـوى داخـل .الـخ...یكون في شكل سلع وخـدمات ودیـون

المؤسســـة أو مـــع محیطهـــا یمكـــن تصـــوره فـــي شـــكل تـــدفق اقتصـــادي نقطـــة بدایتـــه تســـمى بالمصـــدر ونقطـــة 

ل ، أصــل وصـوله تســمى باالســتخدام ومصـحوب بقیمــة مالیــة ،إذن لكـل مصــدر اســتخدام معـین ویمكــن القــو 

إن الفائـدة مـن  هـذه المعادلـة هـي التمثیـل المتجـانس لألفعـال التـي تقـوم . المصدر یساوي اسـتخدام المصـدر

بهـــا المؤسســـة مـــن حیـــث أن كـــل الظـــواهر لهـــا مصـــادر واســـتخدامات، ومـــن خصـــائص هـــذه التـــدفقات هـــي 

االسـتخدام، بمعنـى المحافظة على قیمة التـدفق خـالل مسـاره مـن نقطـة انطـالق المصـدر إلـى نقطـة وصـول 

  .انه ال یوجد ضیاع في قیمة التدفق

إن العالقات المحاسبیة تقوم على عامـل هـام وأسـاس هـو عـدم تالشـي أو اضـمحالل لقیمـة التدفق،وهـذا     

و فــي بعـــض   ،"كــل مصــدر یســتخدم إمــا بصــورة مؤقتــة أو بصــورة نهائیــة " : مــا یفســر القاعــدة التالیــة

یكون التبادل للقـیم غیـر متكـافئ كمـا هـو الحـال فـي تـدفقات النتیجـة ومـن اجـل التدفقات فإن أطراف العالقة 

ــــــدرج عنصــــــر الــــــربح  أو عنصــــــر الخســــــارة ) كمصــــــدر(المحافظــــــة علــــــى تكــــــافؤ أطــــــراف العالقــــــة فإنــــــه ی

،فـــي إحـــدى العملیـــات إذا كـــان مجمـــوع المصـــادر أكبـــر مـــن مجمـــوع االســـتخدامات فهـــذا یمثـــل  )كاســـتخدام(

ر عنـــه بالخســـارة كاســـتخدام حتـــى  یمكـــن المحافظـــة علـــى المســـاواة بـــین أطـــراف ضـــیاع لقیمـــة التـــدفق ویعبـــ
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العالقــة ، وفــي الحالــة المعاكســة إذا كــان مجمــوع المصــادر أصــغر مــن مجمــوع االســتخدامات فهــذه كــذلك 

  .حالة غیر مكافئة األطراف ندخل الربح كمصدر حتى تتحقق المساواة
  

  اسبیةالخصائص الوظیفیة لنظام المعلومات المح -2

  نطاق نظام المعلومات المحاسبیة 1- 2

یعتبر المجال التقلیدي للمحاسبة غامض وغیر دقیق وذلك راجع التساعه، حیث نجد المحاسبة     

إلخ، وكذلك محاسبة المواد التي تتعامل مع الكمیات فقط، … الدیموغرافیة التي تقیس الوفیات والموالید 

دراجه ضمن موجودات ومحاسبة الموارد البشریة التي تحاو  ٕ ل إعطاء مفهوم اقتصادي للعامل البشري وا

المؤسسة، وأخیرا المحاسبة الفضائیة التي تهتم بعدد النجوم ودوران الكواكب، وأمام تعدد هذه التقنیات 

ینبغي إعطاء توضیح دقیق لمجال ونطاق النظام المحاسبي ووضع خط فاصل بین أنواع المحاسبات 

  . ها من المحاسبة إال االسم والتقنیات التي لیس ل

إن المعامالت واألحداث التي تتم بین المؤسسة والمحیط، قد  :عناصر المجال المحاسبي - أ   

أبرمت برضاء المؤسسة كأي عقد من العقود یتطلب قبوله من طرفي العقد، وعلى هذا األساس فإن هذه 

المعامالت من الناحیة المحاسبیة غیر مفروضة على المحاسب، إال أنها تختار بموضوعیة استنادا إلى 

لمحاسبي من أجل قیاس موارد وأداء المؤسسة، كما أن هذه األفعال والمعامالت غایات یضعها النظام ا

یجب أن تشترك جمیعها في خاصیتین أساسیتین، األولى وهي أن یكون موضوعها ینطوي على الندرة 

وذات منفعة تعود على المؤسسة في الحاضر أو المستقبل، فهي بذلك لها قیمة اقتصادیة، أما الخاصیة 

  .مكان قیاسها كمیاالثانیة إ

إن التحلیل االقتصادي ینطلق من فكرة أن األشخاص لدیهم  :الحدث المحاسبي هو حدث اقتصادي -  

احتیاجات ومن أجل تلبیة هذه الحاجات یستعملون وسائل عدیدة، والنشاط االقتصادیة بصفة عامة یعرف 

بالندرة والمنفعة لتلبیة حاجات  على أنه النشاط الذي یهدف إلى إنتاج السلع والخدمات التي تتمیز

یتفقون على أن المحاسبة تهتم بترجمة  1إن معظم الكتاب في مجال المحاسبة. أشخاص بالكمیات الكافیة

األفعال االقتصادیة المتمثلة في قضایا اإلنتاج والتوزیع واالستهالك والثروة، وعلى هذا األساس نجد هناك 

تصاد، وهذه العالقة تحدد لنا بالضبط مجال المحاسبة كما عالقة وثیقة بین المحاسبة وعلم االق

                                                
 .101، مرجع سبق ذكره ، ص واخزون عبد الحي مرعي 1
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وهناك العدید من األفعال … إن المحاسبة بطبیعتها مقتصرة على األحداث االقتصادیة ( 1J.MEYERیوضح

). مثل اإلنسانیة، االجتماعیة، السیكولوجیة ال یرصدها النموذج المحاسبي إال إذا كان لها آثارا اقتصادیة

  .المحاسبیة هي أفعال اقتصادیة وتكمیمها وقیاسها یساعد على تعریفها أكثر فاألفعال 

ویقوم النموذج المحاسبي على قیاس األحداث بطریقة كمیة : قابل للقیاس كمیاالالحدث المحاسبي   -  

أي استعمال أرقام كنتائج للقیاس، فالمحاسبة جاءت من أجل تكمیم النشاط االقتصادي ولیس إعطاء 

والقیاس المحاسبي ما هو إال تعبیر عن بعض الخواص الكامنة في أصل معین . نظري أو مجردتفسیر 

أو العالقات الكامنة بینهما، ویلزم لكي یكون القیاس معبرا بصورة نافعة عن خاصیة األصل یجب أن 

من تجانس  یكون صادقا، وحتى یتحقق ذلك فإنه یلزم باإلضافة إلى توافر قواعد تعبیر مالئمة ال بد كذلك

  . مفردات موضوع القیاس المرغوب التعبیر عن أحد أو بعض خواصه

والتعبیر بالقیاس المحاسبي ال یكون تعبیرا لغویا فقط، ذلك ألنه ال یوفي الغرض منه، بل یعتمد على      

محددة التعبیر العددي عن الظواهر والعالقات بین المتغیرات، وعادة ما تكون األعداد والعالقات بینهما 

وتساوي  20معرف أنه عشرة أمثال الوحدة وهي في نفس الوقت أصغر من  10ومعروفة مسبقا، فالعدد 

لذا فإن نتائج القیاس تختلف باختالف األصل موضوع القیاس والخاصیة المراد قیاسها، فمثال إذا . نصفه

ة أو غیر نقدیة، فمن كانت هناك مجموعة من األصول فنعرف مسبقا أن هذه األصول إما أن تكون نقدی

حیث الخاصیة التي نرغب في التعبیر عنها بالقیاس یمكن أن تقسم األصول إلى فئتین أصول نقدیة 

ذا أردنا التعرف مثال عن الغرض من اقتناء هذه األصول فتكون نتیجة القیاس كذلك  ٕ وأصول غیر نقدیة، وا

) تقییم األصول(قیاس خاصیة التقییم الكمي فئتین أصول متداولة وأصول ثابتة، وأخیرا إذا كنا نرغب في 

  . فنجد أن هذه األصول تشترك كلها من حیث إمكانیة التعبیر عنها بعدد معین من وحدات النقد 
  

  حدود المجال المحاسبي   2-2

إن تحدیــد مفهــوم الحــدث المحاســبي كمــا ســبق شــرحه ســابقا، یمكننــا مــن حصــر المجــال المحاســبي 

ومـن ثـم وضــع حـدود لهــذا المجال،للفصـل بــین األفعـال التــي تـدخل ضــمن مجـال المحاســبیة والقابلـة للقیــاس 

وتلــــك األفعــــال األخــــرى التــــي تــــدخل ضــــمن مجــــال تقنیــــات أخــــرى هــــذا مــــن جهــــة، والتمییــــز بــــین األفعــــال 

القتصــادیة والغیــر االقتصــادیة مــن جهــة أخــرى، علــى اعتبــار أن كــل فعــل محاســبي هــو فعــل اقتصــادي،  ا

فكثیــر مــن الظــواهر واألحــداث التــي یــتم معالجتهــا بواســطة تقنیــات مختلفــة هــذه األخیــرة تحســب مــن طــرف 

                                                
1 Pierre GENSSE , Systèmes d’informations comptable et variations monétaire, P 29.                     



 أساسیات النظام و خصائصھ:المحـــاسبينظـــام المعلومـــاتي ال .........................................الفصل الثاني 

68 
 

الجــدول الـبعض مـن تقنیــات المحاسـبة فــي حـین بعــض هـذه األفعـال فــي الحقیقـة هــي أفعـال غیــر محاسـبیة و 

  . یوضح لنا ترتیب األفعال القابلة للتكمیم من حیث مدى اقتصادیتها ومدى قابلیتها للقیاس 1التالي
  األفعال االقتصادیة ومدى قابلیتها للقیاس: 08الجدول رقم

  أحداث غیر اقتصادیة  أحداث اقتصادیة  

  

  .أحداث قابلة للقیاس

  المجال المحاسبي

 .المحاسبة الخاصة -

 الوطنیةالمحاسبة  -

 المحاسبة العمومیة -

  المحاسبة المالیة -

  

 .محاسبة الموارد البشریة أو المحاسبة االجتماعیة -  .أحداث لم یتم قیاسها

  اقتصادیة/محاسبة اجتماعیة -

  

 .محاسبة دیمغرافیة -  .أحداث غیر قابلة للقیاس

  .حسابات األقمار الصناعیة -

  "محاسبة الفضاء " مثل 

   Source :Pierre GENSSE ، Systèmes d’informations comptable et variations monétaire، P 38. 

 

 

 

:األحداث االقتصادیة الغیر قابلة للقیاس 2-2-1                       

كثیر من األحداث االقتصادیة التي تحدث على المستوى القومي أو على مستوى المؤسسة الواحدة لم یتم 

مثل العمل المنزلي للنساء في المحاسبة الوطنیة،و على المستوى إدراجها ضمن المجال المحاسبي، 

الجزئي فكل المحاسبین ال یعطون أي أهمیة لألحداث التي تخص الموارد البشریة ماعدا األجور التي 

تسجل على أنها من المتغیرات النشاط،لكن في السنوات الخیرة تزاید االهتمام من طرف الكثیر من 

حاث تدور حول إدراج المتغیرات التي تتعلق باألجور ضمن المتغیرات الهیكلیة إال أن الباحثین وكانت األب

  .االختالف بین هؤالء الباحثین یكمن في أي طرف من قائمة المركز المالي یجب إظهار العنصر البشري

  :الموارد البشریة كأصل من األصول-أ 

لــذي یتطلــب التعــایش والتــأقلم مــع إن المســتوى التقنــي الــذي تتطلبــه بعــض الوظــائف، والتخصــص ا

ن كان العامل لدیـه معـارف وتأهیـل متحصـل علیـه فـي المـدارس،فإن هـذه المعـارف تتآكـل  ٕ المؤسسة، حتى وا

وتتــدهور ممــا یتوجــب علــى المؤسســة إنفــاق مبــالغ ضــخمة مــن أجــل توظیف،وتكــوین وتحســین العمــال، هــذه 

                                                
1Pierre GENSSE , Systèmes d’informations comptable et variations monétaire, P 32.                     
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موصــفات االســتثمارات، وبــرغم مــن الصــعوبات التــي  المبــالغ أو النفقــات مــن الناحیــة االقتصــادیة تعتبــر لهــا

تواجـــه تطبیـــق هـــذه األبحاث،مثـــل الفـــوارق الموجـــودة فـــي درجـــة الـــذكاء ومســـتوى األداء الـــذي یختلـــف مـــن 

فــإن .الــخ...شـخص إلــى أخــر فــي نفــس المنصــب، تغییبــات العمل،العطـل المرضــیة ، تقــدم العامــل فــي الســن

قوائمهـا المالیـة  1970نشـرة فـي سـنة ) (COLOMBIA ، Ohiaفـي BARRY CORPORATION شـركة 

التـي تضــمنت العمـال كاســتثمارات، قابلـة لالهــتالك كبـاقي االســتثمارات األخـرى، فــي نفـس التطبیقــات قامــت 

لكـن   Westinghouse ، Texas Instrument، lookeed شـركة بهـا العدیـد مـن الشـركات األمریكیـة مثـل

ي اســتعملتها، وكــان هــدفهم جمیعــا هــو تقیــیم العنصــر البشــري اخــتالف هــذه الشــركات  كــان فــي الطــرق التــ

  .وتصنیفه ضمن االستثمارات المعنویة

  :الموارد البشریة كمصدر من المصادر-ب

الـــذي یعتبـــر   E.Marquèsإن العنصــر البشـــري یأخـــذ كأصـــل مـــن األصـــول ، هنـــاك آخـــرون مثـــل 

العنصر البشري في المؤسسة كشریك یجب مكافأته على مدة زمنیـة طویلـة، ویجـب أن یمـارس نفـوذه كبـاقي 

الــــخ، فهــــي إذن تأخــــذ مكانــــة ضــــمن قائمــــة مصــــادر ...المســــاهمین وأصــــحاب رأســــمال وأصــــحاب الــــدیون 

بیــق هـذه البحــوث هــو لكـن المشــكل األساســي الـذي یقــف كعـائق أمــام تط.المؤسسـة فــي قائمـة المركــز المــالي

  .مشكلة تقییم الموارد البشریة

ولقد تزاید االهتمام بمحاسبة الموارد البشـریة،و تقـدمت األبحـاث ولدراسـة تـأثیر المحـیط االجتمـاعي  

ــة-اقتصــادیة  بالمحاســبة  وهــذا  مــا  یســمى بیــنهم، العالقــة  ، و تحدیــد  المؤسســة  علــى    اجتماعی

)COMPTABILITE SOCIO-ECONOMIQUE  LA(  وتحاول هـذه األخیـرة أن تقـیس التـدفقات التـي تحـدث

  ).الخ ...الموارد البشریة ، المستهلكین،التلوث،الجماعات المحلیة( بین المؤسسة والمجتمع 

  .األحداث االقتصادیة الغیر قابلة للقیاس 2-2-2

وهـي النقـد،وعلى یقوم نظام المعلومات المحاسـبي بقیـاس األفعـال االقتصادیة،مسـتعمال وحـدة قیـاس   

ال تســتعمل وحــدة القیــاس التــي  هــذا األســاس فهنــاك بعــض تقنیــات تعــالج بعــض األفعــال االقتصــادیة لكــن

یستعملها النظام المحاسبي، فهي تخرج من النطاق المحاسـبي،مثل مـا یصـطلح علیـه بالمحاسـبة الدیمغرافیـة 

عــــدد األشــــخاص الــــذین یعبــــرون  التــــي تهــــتم یومیــــا بجمــــع معلومــــات مختلفــــة عــــن الــــوالدات ، الوفیــــات ،

الــخ، ویـتم معالجــة هــذه المعلومـات وتبویبهــا فــي جـداول وقــوائم تحســب الجـنس والجنســیة والوظیفــة ...الحـدود

الـخ، تمكـن هـذه األخیـرة فـي أخـذ قـرارات معینـة مثـل تخطـیط الوظـائف،التعلیم، ونالحـظ أن وحـدة القیـاس ...

  .بذلك ال تخرج عن مجال علم اإلحصاءالفرد نفسه وهي  في المحاسبة الدیمغرافیة هي
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  األحداث الغیر اقتصادیة الغیر قابلة للقیاس 2-2-3

كما یتضح من الجدول السابق فمحاسبة الفضاء تجمع بین خاصیتین تجعلها تخرج من المجال   

" یراها المحاسبي، وهما عدم القابلیة للقیاس وعدم اقتصادیة األحداث التي تعالجها،و تقوم هذه التقنیة كما 

E de Fages 1 " المساحة التي تتحرك فیها المهجریات والكائنات المبادئ أساسیة للمحاسبةفي كتابه ،

والكائنات الصغیرة جدا، وتتولى المحاسبة بقیاس حركة هذه الكائنات واتجاهاتها وترتیب هذه الظواهر 

  .المالحظة

  خطوات عمل نظام المعلومات المحاسبیة 2-3

  : یمكن تلخیص خطوات عمل نظام المعلومات المحاسبیة في المؤسسة االقتصادیة في الشكل التالي   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Pierre GENSSE , Systèmes d’informations comptable et variations monétaire, P34 
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  خطوات الدورة المحاسبیة:  09شكل رقم 

  )3خطوة (              )2خطوة (           ) 1خطوة (       
  الترحیل إلى األستاذ                         تسجیل المعامالت                  إعداد المستندات األصلیة 

  العام و ترصید الحسابات                       في الیومیة                                 للمعامالت االقتصادیة 
  
  
  )4خطوة (                                  )  9خطوة (       

  إعداد میزانیة المراجعة                إعداد میزانیة المراجعة  
  بعد اإلقفال       
  
  
  
  )      8خطوة (        

  إثبات قیود اإلقفال في     
  الیومیة و ترحیلها إلى حسابات  

  األستاذ العام و ترصیدها   
  

 )5خطوة (                )     7خطوة (       
           إثبـات قیـود التسـویة                                                       إعداد القوائم المالیة     

              الیومیـة  فـي                                                                                                       
                                                                                   

          
  )6خطوة (

  ترحیل قیود التسویة إلى حسابات                                     
  األستاذ العام و ترصیدها و إعداد                                   

  .میزانیة المراجعة المعدل                                       

    34سیمكن ، مرجع سبق ذكره ،ص .موسكوف ومارك ج.ستیفن أ:  المصدر       
  

تفید التقاریر المالیة الجهات الخارجیة بمعلومات مالئمة خاصة بأربح الشركة خالل فترة معینة،      
وحتى نستطیع . ومركزها المالي في نهایة الفترة، ومقدار رأس المال العامل ومصادره واستخداماته

سجیل البیانات المالیة الحصول على تلك المعلومات، یجب أن تحتفظ المؤسسة بنظام للدفاتر المحاسبیة لت
الناتجة عن عملیات الیومیة وتحویل هذه البیانات إلى معلومات مالئمة یتم توصیلها إلى األطراف 

ویوضح التحلیل التالي خطوات الدورة « الدورة المحاسبیة « وتسمى عملیة تحویل البیانات هذه . الخارجیة
  .جها نظام المعلومات المحاسبیةالمحاسبیة مع التركیز على نوعیة المعلومات التي ینت

   .إعداد المستندات األصلیة للمعامالت االقتصادیة :الخطوة األولى -    
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إن المعامالت االقتصادیة تؤدي إلى تغییر في قیمة حسابات األصول أو الخصوم أو حقوق  

نا أن الوحدة ویجب أن نذكر ه. الملكیة أو إیرادات أو مصروفات الوحدة االقتصادیة مجتمعة أو فرادى

المحاسبیة تحتفظ بحساب مستقل لكل عنصر مالي بحیث یمكن الحصول على معلومات لقیمة أرصدة 

وتنتج المعامالت عن النشاط . كل منها، مثل أرصدة حسابات النقدیة والمدینین وأوراق الدفع وما إلى ذلك

ین، وأطراف داخلیة للمؤسسة مثل االقتصادي بین الوحدة المحاسبیة وأطراف خارجیة مثل الزبائن والمورد

ویجب أن تكون المعاملة قابلة للقیاس في صورة كمیة بوحدات . دفع المرتبات الشهریة للعمال والمسییرین

  .نقدیة حتى یمكن إثباتها ومعالجة بیاناتها في نظام المعلومات المحاسبیة

سبیل المثال تحرر  فاتورة فعلى . و ینتج عن كل معاملة اقتصادیة ما یبررها من مستندات أصلیة

المبیعات عن كل صفقة، یعطي صورة منها للعمیل ویستخدم صورة أخرى إلثبات الصفقة قي الدفاتر 

المحاسبیة، كما یستخدم هذا المستند كمدخالت لمسار المراجعة في المحاسبة المالیة، ویمثل المستند 

ونه ال یتم إثبات المعاملة في السجالت األصلي دلیال ملموسا على وقوع الحدث االقتصادي والذي بد

وتختلف أنواع المستندات باختالف نوع . المحاسبیة، كما یمثل المستند نقطة البدایة في مسار المراجعة

وباإلضافة إلى فواتیر البیع في مثالنا السابق یجد . النشاط االقتصادي الذي تقوم به الوحدة المحاسبیة

  :اهناك عدد آخر من المستندات منه

فواتیر المشتریات وتشتمل على معلومات عن نوع البضاعة المشتراة وكمیتها وقیمتها وتاریخ  -

  شرائها وشروط االئتمان الممنوحة؛

  أذونات االستالم وتشتمل، بجانب بیانات البضاعة واألصول المشحونة؛ -

  معینة،  بطاقة الوقت  وتشتمل على معلومات عن عدد ساعات العمل لكل موظف خالل فترة -

  تستخدم هذه البطاقات في حساب المرتبات واألجور الدوریة؛   

  أذونات الدفع وتشتمل على معلومات عن اسم وعنوان المستفید ومبلغ الشیك والغرض منها  -

  السداد؛   

ویتضح هنا أن استخدام تلك المستندات ما هو إال وسیلة لجمع البیانات الالزمة إلدخالها في  -

  .ومات المحاسبیةنظام المعل

  تسجیل المعامالت الیومیة: الخطوة الثانیة -  

یتم إثبات قیمة المعامالت االقتصادیة، من واقع المستندات األصلیة، طبقا لتسلسل حدوثها 

فإذا افترضنا أن المدیر العام یحتاج إلى معلومات خاصة بصفقة ما . التاریخي في دفتر الیومیة العامة
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جب مراعاة أنه إذا وی. حدثت في یوم معین، فیمكنه ببساطة أن یرجع إلى تاریخ هذا الیوم بالیومیة العامة

كانت الشركة تستخدم نظام المعلومات المحاسبیة اإللكتروني، فستحتفظ بالیومیة العامة على وسیلة تخزین 

  .معلومات مثل الشریط الممغنط الذي یمكن استخراج البیانات المخزنة علیه، بواسطة برامج الكمبیوتر

سبیة التي تقوم بها المؤسسات ومن أجل التغلب على مشكلة كثرة عدد المعامالت المحا 

االقتصادیة خالل فترة معینة، یمكن جمع هذه المعامالت في مجموعات متجانسة حسب تكررها والتي من 

شأنها تسهل مهمة معالجة هذه البیانات بأعلى كفاءة ممكنة ومن أهم مجموعات المعامالت االقتصادیة 

  :والمحاسبیة الشائعة

o ستثمارات أو المخزونات؛العملیات الخاصة باقتناء اال 

o العملیات الخاصة بمصاریف االستغالل؛ 

o العملیات الخاصة ببیع السلع والخدمات؛ 

o العملیات الخاصة باستالم ودفع نقدیة.  

ویوجد بالمنشآت الصناعیة مجموعة أخرى من المعامالت المحاسبیة تختص بجمع بیانات تكلفة 

  .مواد أولیة وأجور مباشرة وصناعات مختلفةاإلنتاج تحت التشغیل والبضاعة الجاهزة من 

  .العملیات الخاصة باقتناء االستثمارات والمخزونات -  أ

یمثـــل الجانـــب المـــدین مــــن هـــذا القیـــد حســـابا مــــن حســـابات األســـتاذ العـــام تســــجل فیـــه قیمـــة كافــــة 

وتســتخدم بعــض المؤسســات . المشــتریات مــن البضــائع والســلع التــي تحصــل علیهــا المؤسســة  بغــرض بیعهــا

ســاب فرعــي للمخــزون الســلعي حیــث یفصــل فــي كــل حســاب المعــامالت الخاصــة بكــل نــوع أو مجموعــة ح

أنواع من المخزون، وبذلك یتمكن المدیر من معرفة أرصدة وقیمة كل نوع علـى حـدة، وبالتـالي إعـداد خطـة 

سســـة وفـــي نفـــس الوقــت عنـــدما تشـــتري المؤ . شــراء المخـــزون ودراســـة وتحلیــل أرصـــدة الســـلع بطیئـــة الــدوران

احتیاجاتهــــا مــــن الســــلع والبضــــائع مــــن عــــدد كبیــــر مــــن المــــودین بشــــروط ائتمــــان مختلفــــة، تســــتطیع اإلدارة 

الحصـــول علــــى المعلومــــات الالزمــــة إلعــــداد الموازنــــة النقدیـــة وخطــــة التــــدفقات النقدیــــة الداخلــــة والخارجــــة، 

لحصـــول علـــى تلـــك ویمكـــن ا. واالســـتفادة مـــن الخصـــم النقـــدي عنـــد الســـداد فـــي مواعیـــد الخصـــم الممنوحـــة

  .المعلومات من دراسة أرصدة حسابات الموردین في دفاتر أستاذ الدائنین الفرعي

  .العملیات الخاصة المحاسبة على مصروفات االستغالل –ب 

ــــاء اویــــتم حصــــر مصــــ  ریف الخــــدمات مــــن واقــــع فــــواتیر مــــوردو الخــــدمات مثــــل فــــواتیر اإلیجــــارات والكهرب
مرتبـــات واألجــــور فیـــتم إثباتهـــا  مــــن البیانـــات التفصـــیلیة الموجــــودة إلـــخ وكــــذلك بالنســـبة لل…واإلصـــالحات 

بكشـــوف المهایـــا واألجـــور داخـــل نظـــام المعلومـــات المحاســـبیة، حیـــث یحـــتفظ بكشـــف مســـتقل لكـــل موظـــف 
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. وعامل یحتوي على تفاصـیل مرتـب أو أجـر كـل مـنهم اإلجمـالي والصـافي بعـد طـرح االسـتقطاعات الدوریـة
   . بیانات أخرى تتعلق بالحالة االجتماعیة، واسم ودرجة الوظیفة وما إلى ذلككما یشتمل هذا الكشف على 

أمــا بخصــوص مصــاریف الضــرائب والرســوم یقــوم نظــام المعلومــات المحاســبیة بتســجیلها مــن واقــع  
. الســندات المعــدة مــن طــرف المحاســب وفــق التشــریع الجبــائي ســاري المفعــول  والمســددة أو تنتظــر التســدید 

بالمصاریف المالیـة والمتنوعـة یسـجلها النظـام المحاسـبي مـن خـالل جـداول االهتالكـات الخاصـة فیما یتعلق 
بــالقروض المعــدة مــن طــرف الهیئــات المصــرفیة التــي تتعامــل معهــا المؤسســة  وفــواتیر المصــاریف المتعلقــة 

  .بالتأمینات وبعض االشتراكات
  العملیات الخاصة ببیع السلع والخدمات  -ج

إن عملیات البیع تمثـل موضـوع نشـاط المؤسسـة والغـرض الـذي مـن أجلـه أنشـأة  ولـذلك تـولى لهـا كبـرى     
ویــتم تســجیلها محاســـبیا فــي الحالــة العامـــة فــي  القیـــود التالیــة والخاصــة ببیـــع الســلع ســوى كـــان البیــع علـــى 

نظـام المعلومـات المحاسـبیة  ویمكننـا. الحالة أو بیع منتجات مصنعة والعملیـات التـي تتعلـق بتقـدیم الخـدمات
لزبــــائن للحصـــول علـــى المعلومـــات الالزمــــة إلدارة )  حســـابات فرعیـــة ( مـــن احتفـــاظ  بـــدفتر أســــتاذ فرعـــي 

ویجــب أن یطــابق مجمــوع أرصــدة حســابات العمــالء فــي دفتــر األســتاذ الفرعــي رصــید . االئتمــان والتحصــیل
م الشــركات الكبیــرة نظــم الكمبیــوتر فــي تســجیل وغالبــا مــا تســتخد. حســاب المــدینین فــي دفــاتر األســتاذ العــام

" قســم معالجــة البیانــات"البیانــات وحســاب أرصــدة حســابات الزبــائن فــي دفــاتر األســتاذ الفرعــي، حیــث یقــوم 
أســـبوعیا بإثبـــات معـــامالت البیـــع للعمـــالء وتحصـــیل أرصـــدة حســـاباتهم خـــالل الفتـــرة فـــي ســـجل كـــل عمیـــل، 

جـــب برمجــة الكمبیـــوتر لتحدیـــد وتحلیــل آجـــال حســـابات العمـــالء كمـــا ی. واســتخراج الرصـــید الجدیـــد للحســاب
عداد كشوف حسابات العمالء الشهریة ٕ   .أسبوعیا وا

فیمـــا یخـــص المبیعـــات، فتحـــتفظ المؤسســـة التجاریـــة الكبیـــرة بـــدفتر أســـتاذ فرعـــي للمبیعـــات یوضـــح 
المبیعــات اآلجلــة  تفاصــیل ذات أهمیــة كبیــرة فــي إعــداد مخطــط وموازنــة المبیعــات واإلیــرادات، منهــا تفاصــیل

والنقدیــة ، ومبیعــات كــل نــوع أو مجموعــة مــن الســلع، والمبیعــات فــي المنــاطق المختلفــة التــي فیهــا البیــع أو 
ویجـب بــالطبع أن . تتواجـد فیهـا فـروع لمؤسسـة  ، وكـذا تفاصـیل المبیعــات لكـل منـدوب بیـع ومكتـب مبیعـات

  .ألستاذ العامیوافق مجموع هذا األستاذ  رصید حساب المبیعات في دفتر ا
فیجــب أن تضـحي مــن جهتهــا بالشــيء المبــاع أو بالســلعة  ,  وبمقابـل حصــول المؤسســة علــى حقــوق

وهذا ما یمثل تكلفة المبیعات الذي یترجم بالقید الثاني هذا إذا كانـت المؤسسـة التجاریـة تتبـع نظـام المخـزون 
كلفــة المبیعــات دوریــا وقــد تمســك المســتمر، حیــث یحمــل كــل مــن حســاب تكلفــة الســلع  المباعــة والمخــزون بت

بعــض المؤسســات دفتــر أســتاذ فرعــي لتكلفــة الســلع المباعــة والــذي مــن شــأنه تزویــد قســم المبیعــات واألقســام 
األخــرى بمعلومــات یمكــن مقارنتهــا بقیمــة المبیعــات لتحلیــل ودراســة الربحیــة لمــزیج مــن الســلع أو لمجموعــة 

  . خاصة منها
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  .ودفع نقدیةالعملیات الخاصة باستالم  -د 
وتحتفظ كثیر من المؤسسات بدفتر أستاذ فرعي للمقبوضات النقدیة یوضح تفاصیل المتحصالت من    

كال المصدرین  لسداد مصروفات التشغیل وسداد الدیون والفوائد المستحقة علیها ودفع المستحقات إلى 
في الموازنة النقدیة للرقابة على  ویستخدم المدیر المالي المعلومات الواردة. إلخ …الدائنین التجاریین 

بین رصید حسابات النقدیة ) بشكل دوري ( التدفقات النقدیة خالل الفترة ، من خالل عمل المقارنات 
فإذا افترضنا على سبیل المثال، ارتفاع رصید حساب النقدیة في شهر معین . وتفاصیل الموازنة النقدیة

یجب على المدیر المالي في هذه الحالة أن یعید النظر في الخطة عن مقدار النقدیة المقدرة في الموازنة، ف
والبحث عن فرص الستثمار الفائض في مشروعات مختلفة بهدف العمل على تحقیق عائد استثمار 

وعلى العكس من ذلك عندما یكون رصید حساب النقدیة أقل من المستوى المخطط في الموازنة . مرض
لمؤسسة سداد بعض التزاماتها، وبناء علیه یجب أن یقوم المدیر المالي مما قد یؤدي إلى عدم استطاعة ا

  .بتدبیر مصادر لألموال مثل االقتراض من البنوك أو إصدار سندات أو أسهم
  .الترحیل إلى األستاذ العام وترصید الحسابات: الخطوة الثالثة -  

في حسابات رئیسیة تمثل هذه   تقضي هذه الخطوة بتوحید جمیع الحسابات الفرعیة وترصیدها        
یرادات . األخیـــرة ٕ دفتر األستاذ العام الذي یشمل على حسابات األصول والخصوم وحقوق الملكیة وا

وقد یتعذر على كل من األطراف الخارجیة أو الداخلیة للمنشأة اتخاذ قرارات سلیمة . ومصروفات المؤسسة
فإذا ما احتاج مدیر األفراد إلى معلومات بقیمة . اباتإذا لم یتوفر لدیهم معلومات عن أرصدة هذه الحس

مصروف المهایا خالل الربع األول من العام، یستطیع الرجوع إلى رصید حساب مصروف المهایا في 
  .دفتر األستاذ العام للحصول على تلك المعلومات

، في الیومیة العامة إال و بالرغم من توفر المعلومات، عن المعامالت المالیة التي تقوم بها المؤسسة    
أنه من الصعب على مدیر التسویق، مثال، الحصول على معلومات بأرصدة بعض العمالء أو قیمة 
المبیعات خالل فترة معینة، وذلك حیث أن الیومیة ما هي إال سجال یشتمل على تلك المعامالت وفقا 

حسابات المبیعات أو المدینین باألستاذ ولذلك یلزم على ذلك المدیر الرجوع إلى . لتسلسل حدوثها الزمني
  .العام للحصول على قیمة مجموع تلك العملیات

و یجب أن تحتفظ المؤسسة بكل من الیومیة العامة واألستاذ العام من أجل اتباع نظام معلومات محاسبیة 

ما بأن األستاذ هذا عل. سلیم، حیث یعتبر األستاذ العام مرحلة تالیة لعملیات التسجیل في الیومیة العامة

العام فقط یعتبر غیر كافیا لتوفیر المعلومات الكاملة عن عملیة تجاریة واحدة، ویجب هنا الرجوع إلى كل 

  .من جانب المدین والدائن لكل قید محاسبي تم إثباته في الیومیة العامة

  إعداد میزانیة المراجعة: الخطوة الرابعة -  
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ائمة بأرصدة حسابات األستاذ التي یتم ترصیدها في نهایة الفترة إن میزانیة المراجعة ما هو إال ق    
ومن استخدامات میزان المراجعة التحقق من صحة مطابقة مجموع . المالیة إلعداد التقاریر المالیة

األرصدة المدینة لمجموع األرصدة الدائنة لحسابات األستاذ العام ومطابقتهما لمجموع الیومیة ، فضال عن 
  .أولى في سبیل إعداد القوائم المالیةكونه خطوة 

  إثبات قیود التسویة في الیومیة: الخطوة الخامسة -  
یكون من الضرورة بمكان في معظم األحیان إعداد قیود یومیة لتسویة أرصدة حسابات األستاذ العام     

. المالیة عن الفترة المالیةقبل إعداد قوائم المالیة عن الفترة المالیة ویوجد وراء الحاجة إلى إعداد القوائم 
  :ویوجد وراء الحاجة إلى إعداد تلك التسویات مبدأین محاسبیین هما

  " .المقابلة " ومبدأ "   الفترة الزمنیة"مبدأ 
عادة تكون سنة ( تجزئة عمر الوحدة االقتصادیة إلى فترات زمنیة متساویة " الفترة الزمنیة"و یقصد بمبدأ 

المالي وحساب ربحیة نشاطها في نهایة كل منها، بهدف تزوید األطراف حتى یمكن تحدید مركزها ) 
المختلفة المعنیة بتلك الوحدة بمعلومات مالیة مالئمة التخاذ قراراتهم، حیث أن هذه األطراف ال تود أو ال 

وبالتالي تكون المنشأة مسؤولة . یمكنها االنتظار حتى نهایة أجل المنشأة للحصول على تلك المعلومات
  .عن تزوید هذه األطراف بمعلومات مالیة صحیحة في كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي

ویقصد بمبدأ المقابلة هو تحقیق الدقة في حساب صافي أرباح أو خسائر خالل الدورة المحاسبیة      
ت والمصاریف وكذلك تحدید قیمة عناصر مركزها المالي ویتم ذلك بأن تقوم المؤسسة تسجیل كل اإلیرادا

ثباتها خالل الدورة بغض النظر عن كون هذه المبیعات أو المصاریف قد تمت نقدا أو على الحساب  ٕ وا
  . بمعنى ربط كل اإلیرادات والمصاریف بالدورة الخاصة بهما

  : و یتعلق األمر بالعدید من تسویات لتحقیق هذین المبدئیین ونوجز منهم 
  .غیر مسجلةتسویة المصارف أو  اإللتزامات  ال .ز 
  .تسویة اإلیرادات والحقوق الغیر مسجلة .ح 
 تسویة اإلیرادات والمصاریف المسددة مسبقا .ط 

عداد میزان المراجعة : الخطوة السادسة  -   ٕ ترحیل قیود التسویة إلى حسابات األستاذ العام وترصیدها وا
  .المعدل

دفتر األستاذ العام بحیث  في هذه الخطوة یتم ترحیل قیود التسویات من دفتر الیومیة  العام إلى  
یبدأ بالطرف المدین حیث ترحل المبالغ المسجلة في الحسابات المدینة من القید إلى األطراف المدینة 

ونفس الشيء یتم بالنسبة لطرف الدائن الخاصة بالحسابات , لنفس الحسابات في دفتر األستاذ العام
, في سبیل إعداد القوائم المالیة للوحدة االقتصادیة , ثم یتم استخراج الرصید الصحیح للحسابات , المقیدة

ویستحسن إعداد میزان مراجعة معدل باألرصدة الجدیدة ومطابقته مع مجامیع الیومیة لتأكد من الترحیل 
  .الحسابات المتعلقة بالتسویة
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  .إعداد القوائم المالیة: الخطوة السابعة -  

ات الواردة في میزان المراجعة المعدل بعد إثبات قیود یتم  إعداد القوائم المالیة باستخدام المعلوم

التسویات في دفاتر األستاذ العام، وتبین هذه القوائم المعدة مبلغ األرباح والخسائر المحققة خالل الفترة 

  .المحاسبیة وكذلك المركز المالي للمؤسسة في نهایة المدة

  

یلها إلى حسابات األستاذ العام وتحدید أرصدة إثبات قیود اإلقفال في الیومیة وترح: الخطوة الثامنة

  الحسابات التي تأثرت بها 

تعتبر حسابات المصروفات واإلیرادات في األستاذ العام جزءا من حسابات حقوق الملكیة، حیث 

تستخدم هاتین المجموعتین من الحسابات بهدف حصر إیرادات ومصروفات الوحدة المحاسبیة خالل 

تقلة تستخدم أرصدتها الستخراج معلومات مالئمة لدراسة ربحیة الوحدة خالل الفترة، في حسابات مس

ولذلك یتم إقفال . تخص مالك المنشأة) األرباح والخسائر(مع مراعاة أن محصلة هذه الحسابات . الفترة

 "الحسابات المؤقتة"ولهذا السبب یطلق اسم . أرصدة تلك الحسابات في آخر الفترة في حساب نتیجة الدورة

على حسابات عناصر المصروفات واإلیرادات في دفتر األستاذ العام، ویتم فتحها " الحسابات االسمیة"أو 

قفالها في نهایتها ٕ هذا بخالف حسابات األصول والخصوم في قائمة المركز . في بدایة الفترة المالیة وا

فترة المالیة الموالیة بالمتبقي من المالي والتي تمثل أرصدة حسابات حقیقیة أو دائمة یتم فتحها في بدایة ال

  .األرصدة في الدورة السابقة

قفال   ٕ ومن الضروري أن تقوم المؤسسة بإعداد قوائمها المالیة فور انتهاء الفترة المحاسبیة وا
دفاترها بقدر اإلمكان، حتى تستطیع أن تزود مستخدمي هذه القوائم بمعلومات مالیة حدیثة ومالئمة التخاذ 

  .القرارات
  إعداد میزان المراجعة بعد اإلقفال: لخطوة التاسعةا

كما سبق ذكره في الخطوة الثامنة، تكون أرصدة حساب اإلیرادات والمصروف كلها مرصدة، كما   
تعكس حسابات حقوق الملكیة األرصدة الصحیحة لحسابات المالك آخر الفترة المالیة مشتملة على أرباح 

  .أو خسائر الفترة
إعداد میزان مراجعة آخر لیعكس األرصدة المدینة والدائنة لحسابات األستاذ الدائمة وأخیرا یتم 

وتتمثل أهمیة هذه الخطوة . والتي تمثل األرصدة الصحیحة لهذه الحسابات في بدایة الفترة المالیة التالیة
حتها قبل بدء في مطابقة مجموع األرصدة المدینة ومجموع األرصدة الدائنة لهذه الحسابات للتحقق من ص

  .التسجیل في الدفاتر المحاسبیة في الفترة المالیة التالیة
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لقد حاولنا في هذا الفصل التعریف بنظریة العامة لنظام، وذلك من خالل التطرق لماهیته،   

یقوم علیها،  ثم ركزنا على دراسة النظام المحاسبي والمبادئ التي. ومكوناته وخصائصه األساسیة

والتعرف على أهم وظیفة له والمتمثلة في تسجیل وتبویب وتخزین البیانات المحاسبیة وكذا إعداد 

الالزمة ) تقاریر إداریة، تقاریر حكومیة، ملفات للحفظ إلكترونیا(التقاریر المالیة على شتى أنواعها 

  .التخاذ القرارات التي تساهم في تحقیق أهداف المؤسسة

  :دم فإنه یمكن التأكید على النقاط التالیةومما تق   

اعتبار المؤسسة نظام إداري مفتوح، یتفاعل مع البیئة المحیطة، وأن نظام المعلومات المحاسبیة هو  -

نظام فرعي له، یختص األول البیانات والمعلومات التي تتعلق بنشاط المؤسسة ككل،  بینما یختص 

  المحاسبیة؛الثاني   بالبیانات والمعلومات 

  وفق مفهوم النظام، تعتبر المحاسبة كنظام ینتج المعلومات المحاسبیة؛ -   

  الوظائف اإلداریة والمتمثلة أساسا في اتخاذ القرارات تتوقف على مخرجات نظام المعلومات -   

  المحاسبیة؛

في الوقت إن نظام المحاسبي للمعلومات والمحكم التصمیم والذي یزود المؤسسة بالمعلومات  -    

  .المناسب كفیل بتحسین قدرة اتخاذ القرار والتمكین من المحافظة على أصول المؤسسة وتعظیم قیمتها

إن المحاسب الیوم یعمل في بیئة مثیرة ومعقدة ودائمة التغیر، وان البیئة االقتصادیة والقانونیة التي  -

   .یعمل بها المحاسب الیوم متغیرة أیضًا بطرق غیر متوقعة

تشكل جزءًا من  ة مما تقدم، فإن األهمیة االقتصادیة المتزایدة للموارد المعلوماتیة أصبحتخالص

حدى سماته الممیزة، وأن عملیة تحدید قیمة ٕ هذا المورد المعلوماتي یتطلب  االقتصاد العالمي الجدید وا

. ذات وجهین المورد على اعتبارها عملة مناقشة المفاهیم التي تتناول عملیة القیاس الخاصة بهذا

والثاني یتمثل بتحدید القیمة االقتصادیة لهذا  األول یمثل قیاس كلفة الحصول على هذا المورد، 

  .أحد عناصر الملكیة الجدیدة غیر الظاهرة بصورة ملموسة المورد باعتباره

  الثانيخالصة الفصل 
 



   .المقترحة اتالتصحیح التضخمیة و ظروفالمحـاسبي في ظل ال ينظـــام المعلوماتالإختالالت عمل  .................... الثالث الفصل

79 
 

 

 

 

 

  الفصل الثالث
  

 إختالالت عمل النظـــام املعلوماتي احملـاسبي 

يف ظل الظروف التضخمية  والتصحيحات 
 املقرتحة 

 

 

 

 

 

 

 

 



   .المقترحة اتالتصحیح التضخمیة و ظروفالمحـاسبي في ظل ال ينظـــام المعلوماتالإختالالت عمل  .................... الثالث الفصل

80 
 

  

  

  

  

  

  

    متهيد    

یعتبر النظام المعلوماتي المحاسبي المسؤول عن إمداد وتوفیر المعلومات المالئمة لألطراف المختلفة     

ألغراض اتخاذ القرارات، حیث أن القوائم والتقاریر المالیة التي تمثل نتاج النظام المحاسبي یجب أن ال تكون 

ا للمبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما ،مثل متحیزة لطرف من األطراف التي تستفید منها، لذا یتم إعدادها وفق

الخ، وقد تم صیاغة هذه المبادئ استنادا إلى افتراض وجود ...مبدأ التكلفة التاریخیة ومبدأ ثبات القوة الشرائیة 

إن اعتماد النظام المحاسبي التقلیدي على مبدأ التكلفة التاریخیة مع . استقرار نسبي في المستوى العام لألسعار

عداد البیانات الخاصة بها، یترتب علیه في ظل ا ٕ فتراض ثبات الوحدة النقدیة لتقییم عناصر القوائم المحاسبیة ، وا

التضخم وجود قصور كبیرا في البیانات المحاسبیة التي یتم إعدادها وفقا لهذا النظام، یتمثل في سوء التقییم 

للنتائج الواردة في جدول حسابات النتائج، مما ) بالزیادةالتقییم (لعناصر المیزانیة، وتضخیم ) التقییم بالنقص(

ولقد أثارت وضعیة القوائم المحاسبیة المعدة . یؤدي إلى إعطاء صورة غیر حقیقیة لنشاط المؤسسة ومركزها المالي

ات ومستخدمي بیان) المحاسبین(وفق النظام التقلیدي في ظل التضخم اهتمام كل من القائمین بإعداد هذه القوائم 

  .هذه القوائم

  

لقد أدت االختالالت التي أصابت عمل نظام المعلومات المحاسبي التقلیدي بسبب الظروف التضخمیة إلى   

اهتمام الهیئات المهنیة والعلمیة للبحث عن اإلجراءات والطرق الممكنة الستبعاد تأثیر التضخم على القوائم 

حاسبیة في ظل التضخم وطرق التصحیح المحاسبیة ولعرض إختالالت عمل نظام المعلومات الم. المالیة

  :المقترحة تم وضع المباحث التالیة

  .أثر التضخم على نظام المعلومات المحاسبیة في ظل مبدأ التكلفة  التاریخیة:  المبحث األول  -

  .الطرق المحاسبیة المتاحة في فترة التضخم: المبحث الثاني   -

  

  

  

 الفصل الثالث
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  املبحث األول
  على نظام املعلومات احملاسبية دراسة أثر التضخم

  يف ظل مبدأ التكلفة التارخيية

یقوم نظام المعلومات المحاسبي التقلیدي على مبدأ التكلفة التاریخیة، القائم على افتراض وحدة 

لكن في فترات التضخم التي تتمیز بارتفاع في مستویات األسعار یكون هذا االفتراض غیر متحقق النقد، 

تغیر في مستویات األسعار ینتج عنه تغیر في قیمة وحدة النقد كما تم تبیانه في  وذلك بسبب أن كل

، باإلضافة إلى ذلك فإن )قیمة النقد(الفصل األول، فعندما ترتفع األسعار تنخفض القوة الشرائیة للنقود 

ة المعدة وفقا لظاهرة التضخم أثرا سلبیا على مصداقیة المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها القوائم المالی

بحیث هذه األخیرة ال  للتكلفة التاریخیة ویظهر هذا التأثیر في التشوهات التي تحصل في القوائم المالیة

   . مما یخل بأهداف القوائم المالیة تعكس المركز المالي ونتائج أعمال الوحدة االقتصادیة بصورة صادقة

یجعـــل القـــوائم المالیـــة خـــالل فتـــرات التضـــخم إن االعتمـــاد علـــى طریقـــة التكلفـــة التاریخیـــة فـــي إعـــداد 

التكـــالیف التاریخیـــة ألصـــول المؤسســـة منخفضـــة بدرجـــة ملحوظـــة عـــن القیمـــة االقتصـــادیة الجاریـــة للمـــوارد 

المســتخدمة ومعبــر عنهــا بوحــدات نقــود مختلفــة تجمیعهــا ال یكــون لــه داللــة معینــة،  وینــتج عــن ذلــك إثبــات  

ا، یتبعـــه ظهـــور أربـــاح بـــأكثر مـــن قیمتهـــا الحقیقیـــة أي أربـــاح مخصصـــات إهـــتالك وتكـــالیف أقـــل مـــن قیمتهـــ

دفع ضرائب عالیـة، وتوزیعـات لألربـاح ال تخـرج عـن كونهـا مـدفوعات مـن رأس المـال، وهمیة یترتب علیها  

  .باإلضافة إلى العجز في التمویل الذاتي

لتكلفـــة مـــن خـــالل هـــذا المبحـــث ســـوف یـــتم التطـــرق إلـــى وظیفـــة القیـــاس المحاســـبي فـــي ضـــل مبـــدأ ا

ومــا هــي الطریقــة المناســبة التاریخیــة، والعوامــل المــؤثرة علــى القیــاس المحاســبي وخاصــة عامــل التضــخم، 

  لتعدیل القوائم المالیة لكي تعكس اثر التضخم؟

  التكلفة التاریخیة -1 

تعتبــر التكلفــة التاریخیـــة أســاس القیـــاس فــي النظــام المحاســـبي التقلیــدي، ویقصـــد بالتكلفــة التاریخیـــة 

الـثمن الـذي یـدفع للحصــول علـى ملكیـة واســتخدام أصـل معـین، حیـث یتضــمن جمیـع المـدفوعات الضــروریة 

، 1للحصــول علـــى األصــل فـــي الموقــع و الحالـــة المطلوبــة حتـــى یقــدم خـــدمات او العملیــات األخـــرى للوحـــدة

  باستثناء األصول النقدیة التي لها قیمة(األصول عناصر  ویقوم هذا المبدأ  على أن

                                                
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، "مساھمة علمیة لتحسین المخطط الوطني للمحاسبة" عقاري مصطفى ، - 1

  .2005سطیف، -جامعة فرحات عباس
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تســجل قیمتهـا فـي الــدفاتر بتكلفتهـا الفعلیـة وقــت الحصـول علیهـا، وتشــمل التكلفـة ســعر ) ة فیهـاذاتیـ 
الشراء مضافا إلیه كل تكالیف الملحقـة بعملیـة الشـراء،و عنـد إتمـام واقعـة الحصـول علـى األصـل فـإن تكلفـة 

األصــل قــد تختلــف  األصــل تعــادل قیمتــه االقتصــادیة فــي الزمــان والمكــان، أمــا بعــد هــذا التــاریخ فــإن تكلفــة
خاصة في ظـروف تغییـر األسـعار، حیـث تصـبح التكلفـة التاریخیـة ال تتطـابق مـع السـعر السـائد فـي السـوق 

 .لنفس األصل
وفقــا لهــذه الطریقــة فــإن كــل أفعــال التــي تقــوم المؤسســة ســوى تعلــق األمــر باألصــول والخصــوم أو 

الفعلیـــة المدفوعـــة وقـــت حـــدوث الفعـــل االقتصـــادي، بالمصــاریف والنـــواتج فإنـــه یـــتم قیاســـها وتقیـــدها بالتكلفـــة 
ویشـــترط لصـــحة القیـــاس ثبـــات وحـــدة القیـــاس وهـــي الوحـــدة النقدیـــة أو القبـــول بـــالتغیر الطفیـــف الـــذي یمكـــن 
تجاهله، وهذا ال یتحقق دائما بسبب التغییرات في مستویات األسـعار الـذي یـؤدي بـدوره إلـى تغییـر فـي قیمـة 

  .وحدة النقد
نظــــام المعلومــــات المحاســــبیة التقلیـــدي كمــــا هــــو معــــروف بالقیــــاس لكــــل مــــن  یتحـــدد نطــــاق عمــــلو 

ـــة  ـــة بقائمـــة التغیـــرات فـــي المركـــز المـــالي وقیـــاس اإلیـــرادات والمصـــاریف والممثل األصـــول والخصـــوم والممثل
بقائمة الدخل وذلك باالستناد لمبدأ التكلفة التاریخیـة، لكـن تقلبـات األسـعار ومـا یترتـب عنهـا مـن تغیـرات فـي 

یمة النقود یؤدي إلـى عـدم الدقـة فـي القیـاس المحاسـبي، ومشـكلة التقلبـات فـي األسـعار لهـا فـي واقـع األمـر ق
  :1شقین
 للتقلبـات فـي وحـدة  ویتعلـق بتعـدیل القیـاس المحاسـبي للتقلبـات فـي مسـتوى العـام لألسـعار، أي الشق األول

  القیاس ذاتها؛
 ویتعلق بتعدیل البیانـات المحاسـبیة للتغیـرات التـي تطـرأ علـى العالقـات النسـبیة ألسـعار السـلع  الشق الثاني

 .والخدمات المختلفة
   

  التقلبات في المستوى العام لألسعار -2

یــرتبط تصــحیح التقلبــات فــي المســتوى العــام لألســعار بتصــحیح وحــدة النقــد إي وحــدة القیــاس نفســها 

  :وذلك من أجل تحقیق هدفین

  توفیر خاصیة إمكانیة التجمیع الریاضي للبیانات المحاسبیة؛ -أ

  .توفیر خاصیة إمكانیة المقارنة اإلحصائیة للبیانات المحاسبیة -ب

ــیة األولــــى یقتضــــي األمــــر أن تكــــون البیانــــات المحاســــبیة متجانســــة  مــــن حیــــث  و لتحقیــــق الخاصــ

قیــاس، فوحــدة القیــاس وحــدة قیمیــة غیــر اشــتراكها جمیعــا فــي خاصــیة واحــدة مــع الخاصــیة الرئیســیة لوحــدة ال

مكانیــة التجمیــع تتطلــب أوال توحیــد قیمــة وحــدة القیــاس بتحویلهــا إلــى وحــدات متجانســة ثــم بعــد ذلــك  ٕ ثابتــة وا

                                                
 .296ص ,  1988 ,بیروت,العربیةدار النھضة ,التطور المحاسبي,سمیر الصبان محمدو  عبد الحي مرعي - 1
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تحدیــد قــیم موضــوعات القیــاس بمــا یكفــل لهــا التجــانس المطلــوب، وتســمى المحاســبة التــي تتــولى دارســة أثــر 

  .حاسبة المستوى العام لألسعاربمالتقلبات في المستوى العام لألسعار 

أمــا الخاصـــیة الثانیـــة وهـــي إمكانیـــة مقارنـــة البیانــات المحاســـبیة فتتطلـــب توحیـــد وحـــدة القیـــاس التـــي   

تسـتعملها كـل الوحـدات االقتصـادیة المعنیـة بإمكانیـة القیـام بعملیـات اإلحصـاء والمقارنـة، بمعنـى تكـون قیمـة 

انیة تحویلها إلى وحدة قیاس موحدة، بحیـث تـتم اإلشـارة للقـوائم وحدة القیاس المستخدمة واحدة، أو هناك إمك

المالیــة عنــد إعــدادها بعبــارة تــم إعــدادها فــي تــاریخ معــین وبأســعار ســنة معینــة وأن الــرقم القیاســي لألســعار 

  .الجاریة بالنسبة ألسعار السنة المعنیة هو سعر كذا

أصــبحت مخرجــات النظــام المحاســبي مــن و نتیجــة الســتمرار التقلبــات فــي المســتوى العــام لألســعار   

قــوائم وتقــاریر مالیــة عدیمــة المنفعــة والداللــة، فاألصــول النقدیــة والتــي تظهــر بالمیزانیــة العمومیــة باألســعار 

الجاریــة للعملـــة المســتعملة وبقیمتهـــا ســنة إعـــداد المیزانیــة، دون اإلشـــارة إلــى أربـــاح أو خســائر الحیـــازة لهـــذه 

القوة الشرائیة للعملة، كذلك بالنسبة للعناصر الغیـر نقدیـة مثـل األصـول الثابتـة  األصول نتیجة للتغییرات في

والمخزونات  بتكلفتهـا التاریخیـة حیـث تكـون مقـدرة بعـدة مقـاییس مختلفـة یـرتبط كـل مقیـاس بوحـدة النقـد عنـد 

وعهـا ال تواریخ الحصول على هذه األصول ومن ثم تكون المیزانیة شاملة ومجمعـة لقـیم غیـر متجانسـة مجم

  .یعني وال یدل على أي معنى

وال یقتصــر أثـــر التقلبـــات فــي مســـتویات األجـــور علـــى عناصــر المركـــز المـــالي فقــط، بـــل یمتـــد إلـــى 

حســابات النتــائج، حیــث أن تكلفــة االمــتالك التــي تعتمــد فــي حســاب النتیجــة، یــتم احتســاب المخصــص منهــا 

ع االرتفاعـــات فـــي األســـعار ال یكفـــي مجمـــوع ومـــ) تكلفـــة التاریخیـــة(علـــى أســـاس التكلفـــة الماضـــیة لألصـــل 

مخصصـات اإلهتالكــات إلحــالل األصــل المهـتالك، ممــا یــؤدي إلــى تضـخم مبلــغ  األربــاح وعــدم المحافظــة 

  .على رأس المال بسبب توزیعات  الوهمیة لألرباح ومغاالة في دفع الضرائب

  

  على قیاس المركز المالي التقلبات في المستوى العام لألسعارآثار   2-1

فــي ظــل اســتخدام مــدخل التكلفــة التاریخیــة یــتم قیــاس وتقــیم األصــول باألســعار األصــلیة فــي تـــاریخ        

اقتنائها، وفي ظـل االرتفـاع المسـتمر فـي األسـعار تختلـف التكلفـة األصـلیة للعناصـر غیـر النقدیـة كاألصـول 

حالــة وجــود تباعــد تــاریخي بــین وقــت االقتنــاء ووقـــت الثابتــة والمخــزون عــن التكلفــة الحاضــرة، خاصــة فــي 

القیاس، ویؤدي ذلك إلى تضمین المیزانیة العمومیـة بأرقـام تكلفـة ماضـیة لهـذه العناصـر ال تعبـر عـن القیمـة 

االقتصــادیة الحقیقیــة لهــا فــي تــاریخ إعــدادها، فضــال عــن أن حیــازة الوحــدة االقتصــادیة لتلــك العناصــر فــي 
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یترتــب علیهــا أربــاح أو خســائر كامنــة فــي هــذه األصــول ال تؤخــذ فــي االعتبــار عنــد فتــرات تغیــرات األســعار 

فبالنســبة للعناصــر النقدیــة الظــاهرة فــي المیزانیــة العمومیــة كالنقدیــة والعمــالء والمــوردین فإنهــا . قیــاس قیمتهــا

ر األسـعار تحقیـق تقـوم بوحـدة النقـد السـائدة فـي تـاریخ إعـداد المیزانیـة، ویترتـب علـى حیازتهـا خـالل فتـرة تغیـ

أربــاح أو خســـائر ناتجـــة عـــن التغیـــر فــي القـــوة الشـــرائیة لوحـــدة النقـــد، حیــث ال یـــنعكس تأثیرهـــا علـــى حقـــوق 

الملكیـــة بالمیزانیــــة العمومیــــة، وبــــذلك ال تظهــــر المیزانیــــة المعـــدة علــــى أســــاس تــــاریخي أیــــا مــــن األربــــاح أو 

ة، وتأسیســا علــى ذلــك فــإن إتبــاع مــدخل التكلفــة الخســائر الناتجــة عــن الحیــازة العناصــر النقدیــة وغیــر النقدیــ

التاریخیة فـي قیـاس عناصـر المیزانیـة العمومیـة یـؤدي إلـى فقـدان هـذه العناصـر داللتهـا االقتصـادیة وهـو مـا 

یـؤثر فــي اتخــاذ القـرارات المرتبطــة بتخصــیص المـوارد االقتصــادیة كمــا یـؤدي إلــى افتقــار هـذه العناصــر إلــى 

توى الوحـدة االقتصـادیة، وعلـى مسـتوى القطـاع الـذي تنتمـي إلیـه، كمـا یـؤدي أیضـا القابلیة للمقارنة على مسـ

إلــى عــدم قابلیــة هــذه العناصــر للتجمیــع الریاضــي الخــتالف قیمــة وحــدة النقــد المســتخدمة فــي القیــاس عنــد 

  .اقتنائها

  على قیاس نتیجة األعمال التقلبات في المستوى العام لألسعارآثار    2-2

الســـعریة علـــى قیـــاس نتیجـــة عملیـــات الوحـــدة االقتصـــادیة نظـــرا ألن الـــدخل النـــاتج عـــن تـــؤثر التغیـــرات 

العملیـات فـي فتـرات ارتفــاع األسـعار یكـون متضـخما بحیــث ال یعبـر عـن حقیقـة نتــائج األعمـال، ولمـا كانــت 

الوظیفــة األساســیة للمحاســبة تتمثــل فــي قیــاس مــدى تقــدم ونجــاح الوحــدة االقتصــادیة كمــا یــنعكس فــي قیــاس 

الدخل أو الخسارة المتولدة عن الوحدة المعینة، فإنه یكـون مـن الضـروري األخـذ فـي االعتبـار آثـار التغیـرات 

السـعریة علــى صــحة قیــاس العناصـر المحــددة للــدخل فــي ضــوء مفهـوم الــدخل الحقیقــي للوحــدة االقتصــادیة، 

محاسـبیة یـتم قیاسـه عـن بالرغم مـن أن طـرق قیـاس الـدخل المحاسـبي تتفـق جمیعهـا علـى أن دخـل الوحـدة ال

طریــق مقابلــة اإلیــرادات بالمصــروفات التــي ســاهمت فــي تحقیقهــا، إال أنهــا تختلــف فــي تفســیر مفهــوم الــدخل 

الحقیقــي للوحــدة االقتصــادیة، فالمشــكلة هنــا هــي قیــاس الــدخل وفقــا لمفهــوم المحافظــة علــى رأس المال،كمــا 

  .سوف یتم التطرق لطرق المحافظة علیه الحقا

وعلیه یمكن القول بأنه إذا كان التغییر في المستویات العامـة لألسـعار  تحـدث  بمعـدالت مرتفعـة           

وبصــفة مســتمرة فــإن القــوائم المالیــة والبیانــات التــي تحویهــا تصــبح عدیمــة الفائــدة مــا لــم  یــتم تعــدیلها وذلــك 

ال یخــل بمبــدأ القیــاس المحاســبي باســتعمال الــرقم القیاســي المناســب، ولتــذكیر فــإن اســتعمال األرقــام القیاســیة 

علــى أســاس التكلفــة التاریخیــة وكــل مــا فــي األمــر هــو توحیــد المقــاییس الغیــر المتجانســة فــي مقیــاس موحــد 

یعطــي مصــداقیة أكثــر للبیانــات المحاســـبیة المبوبــة علــى أســاس التكلفــة التاریخیـــة، كمــا یجــب اإلشــارة بـــأن 
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قلبـــات فــي األســـعار لیســـت بــاألمر الســـهل والمیســـور فهنـــاك عملیــة التعـــدیل للبیانـــات المحاســبیة مـــن أثـــر الت

مشـــاكل تتعلـــق باختیـــار الـــرقم القیاســـي المناســـب لألســـعار، والبنـــود المحاســـبیة الواجـــب إخضـــاعها للتعـــدیل 

مكانیــة إجــراء تعــدیل علــى فتــرات منقاریــة، ودرجــة الموضــوعیة التــي یمكــن توافرهــا فــي البیانــات المعدلــة،  ٕ وا

لكـــن هـــذه .المحاســـبیة إلجـــراء التعـــدیالت الالزمـــة مـــا إلـــى ذلـــك مـــن مســـائل الشـــائكة ومـــدى اســـتعداد الهیئـــة

یجـــاد الحلـــول لمشـــكلة التقلبـــات فـــي المســـتویات العامـــة  ٕ الصـــعوبات ال یجـــب أن تقـــف أمـــام العمـــل للبحـــث وا

  . لألسعار

  التقلبات في المستوى الخاص لألسعار -3

ســلعة أو خدمــة فــي ســوق معینــة ووفــق  یقصــد بــالتغیر فــي المســتوى الخــاص لألســعار تغیــر ســعر  

، ومـــن أســـباب تغیـــر ســـعر ســـلعة أو خدمـــة معینـــة، التغیـــر فـــي أذواق 1شـــروط دفـــع وتســـلیم متعـــارف علیهـــا

المـستهلكین وبالتـالي تغیـر الطلـب علیهـا، تحسـینات تكنولوجیة،المضـاربة،تغیرات طبیعیـة أو اصـطناعیة فـي 

. ظــروف التضــخم أو االنكمــاش االقتصــادي:یمــة النقــودعــرض الســلعة أو الخدمــة،أو كنتیجــة للتغیــرات فــي ق

وتسمى المحاسبة التـي تـدرس مشـاكل التقلبـات فـي المسـتوى الخـاص لألسـعار بمحاسـبة القـیم الجاریـة والتـي 

  :تتمیز بالموصفات واألسس التالیة

ل تتــولى محاســبة القــیم الجاریــة عملیــة تعــدیل البیانــات التاریخیــة وفــق األســعار الخاصــة بأصـــو  -أ  

المؤسســـة ولـــیس وفـــق المســـتوى العـــام لألســـعار، وأن هـــذا التعـــدیل یثبـــت فـــي الســـجالت حیـــث تعتمـــد القـــیم 

وهــذا یعنــي أن محاســبة القــیم الجاریــة تمثــل بــدیال للمحاســبة التــي تعتمــد علــى مبــدأ التكلفــة .الجدیــدة الجاریــة 

األســعار التــي لهــا عالقــة مــع التاریخیــة فــي القیــاس، وهــذا البــدیل الجدیــد یعكــس التغیــرات التــي تحــدث فــي 

  أصول المؤسسة؛

إن تطبیق المحاسبة التـي تعتمـد علـى القـیم الجاریـة فـي عملیـة القیـاس  یعتبـر خـروج عـن أهـم   -ب  

قواعد ومبـادئ المحاسـبة التاریخیـة وبصـفة خاصـة خـروج عـن مبـدأ تحقـق اإلیـراد بـالبیع المطبـق عمومـا فـي 

بــالتغییرات فــي  األســعار الخاصــة ألصــول المؤسســة یعنــي رفــض محاســبة التكــالیف التاریخیــة، فــاالعتراف 

ووفـق محاسـبة القـیم الجاریـة ال .أسـاس التكلفـة التاریخیـة وعـدم التقیـد بـالمفهوم التقلیـدي لتحقـق اإلیـراد والـربح

  ینتظر تحقق الفعلي عن طریق إبرام الصفقة أو المبادلة إلجراء تغییر على قیمة عناصر المركز المالي؛

تصــحیح القــوائم المالیــة مـــن آثــار التقلبــات فـــي األســعار وفــق محاســـبة المســتوى العــام فـــي  إن -ج  

األسـعار یكـون شـامال لجمیـع عناصـر القـوائم المالیـة سـواء كانـت هـذه البنـود نقدیـة أو غیـر نقدیـة، بینمـا فــي 

                                                
 .111ص, دار وائل لنشر و التوزیع, بدائل القیاس المحاسبي المعاصر, رضوان حلوة حنان .د -1



   .المقترحة اتالتصحیح التضخمیة و ظروفالمحـاسبي في ظل ال ينظـــام المعلوماتالإختالالت عمل  .................... الثالث الفصل

86 
 

قدیـــة علـــى محاســـبة األســـعار الخاصـــة یمـــس التعـــدیل العناصـــر الغیـــر نقدیـــة فقـــط، وتبقـــى العناصـــر الغیـــر ن

و مـــن ثـــم ال تقـــیس محاســـبة األســـعار الخاصـــة المكاســـب أو .حالهـــا ألنهـــا تظهـــر دومـــا بأســـعارها الخاصـــة

 الخسائر في القوة الشرائیة الناتجة عن حیازة عناصر نقدیة؛

إن إتبــاع محاســبة القــیم الجاریــة یــؤدي إلــى االعتــراف بمكاســب أو خســائر حیــازة األصــول غیــر  -د  

حصــول تغیــر فــي أســعارها الخاصــة وال یشــترط تحققهــا الفعلــي مــن خــالل التبــادل مــع النقدیــة وذلــك بمجــرد 

الطـــرف الخـــارجي كمـــا هـــو معـــروف فـــي محاســـبة التكلفـــة التاریخیـــة، إن حصـــول مكاســـب وخســـائر الحیـــازة 

  تعتبر أحدى مزایا تطبیق محاسبة القیم الجاریة ومؤشر هام لتقییم األداء  اإلداري؛

مكاســب وخسـائر الحیــازة للبنـود الغیــر النقدیـة مشــترط بحـدوث تغیــر فــي إن تحقـق میــزة حـدوث  -ه  

المستوى العام لألسعار أي تغیر في قوة الشرائیة للنقود، ولهـذا سـوف تكـون نتـائج القیـاس فـي محاسـبة القـیم 

الجاریــة متضــمنة أخطــاء مــا لــم یــتم توحیــد قیمــة وحــدة القیــاس النقــدي المســتخدمة، بینمــا محاســبة المســتوى 

  .ام لألسعار تتجنب أخطاء القیاس نفسهاالع

كمــا ذكــر أعــاله فــإن التغیــر فــي األهمیــة النســبیة للســلع والخــدمات بالعالقــة النســبیة لألســعار والتــي 

ترتبط بالتقلبات في العرض والطلب، فزیادة عرض سلعة معینة مع بقـاء العوامـل األخـرى علـى حالهـا یـؤدي 

رضـها بالمقارنـة بأسـعار السـلع والخـدمات األخـرى، ومـع افتـراض إلى نقص أهمیتها النسبیة ومن ثـم سـعر ع

ثبــات القــوة الشــرائیة النقــود فــإن انخفــاض ســعر ســلعة معینــة یعنــي نقــص قیمتهــا االقتصــادیة، ولهــذا الســبب 

تختلــف القــیم المحاســبیة  لبنــود المركــز المــالي للمؤسســة المســجلة علــى أســاس التكلفــة التاریخیــة عــن قیمهــا 

مما یؤدي إلى عدم االعتماد علیها فـي اتخـاذ القـرارات االقتصـادیة، ویترتـب عـن اخـتالف القـیم االقتصادیة، 

المحاســبیة والقــیم  االقتصــادیة بســبب التغیــرات التــي تطــرأ علــى األســعار الخاصــة كثیــر مــن المشــاكل والتــي 

  :نتعرض لها بالتفصیل فیما یلي

  التمییز بین الدخل المحاسبي والدخل االقتصادي 3-1

یتـــولى نظـــام المعلومـــات المحاســـبیة تحدیـــد الـــربح الـــذي تحققـــه المؤسســـة، ویعتبـــر قیاســـه مـــن أهـــم 

األهــداف المحاســـبة المالیــة فـــي الفكــر المحاســـبي المعاصـــر، لكــن رقـــم الــربح رغـــم أهمیتــه إال انـــه ال یمكـــن 

 :1االعتماد علیه لتحقیق األهداف المرجوة من قیاسه وذلك لألسباب التالیة

  المحاسبي للربح مازال یعد غامضا ولیس له داللة اقتصادیة واضحة؛أن المفهوم 
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  أن المبــادئ المحاســبیة المتعــارف علیهــا والمســتخدمة فــي قیــاس الــربح ال تــؤدي إلــى داللــة موحــدة لــه بــین

 . جمیع الوحدات االقتصادیة المختلفة أو حتى للوحدة االقتصادیة الواحدة على الفترات المحاسبیة المختلفة

          أن التقلبـــات فــــي مســــتویات األســــعار وكــــذا التغیــــرات فـــي العالقــــات النســــبیة بــــین أســــعار الســــلع

والخـدمات المختلفـة أدت إلـى عــدم دقـة القیـاس المحاسـبي القــائم علـى أسـاس تـاریخي ومــن ثـم أصـبح رقـم الــربح 

  . غیر دقیق

  الدخل االقتصادي 3-1-1

القدر الذي یمكـن للفـرد اسـتهالكه خـالل فتـرة زمنیـة بأنـه  1یعرف الدخل االقتصادي حسب هیكس

إن الـدخل هـو عبـارة عـن الفـائض   .معینة دون االنتقاص من مقدار رفاهیته التي كان علیها بدایة الفترة

مكانیتها فـي الحصـول علـى نفـس الفـائض  ٕ المعد للتوزیع، دون المساس باإلمكانیات االقتصادیة للمؤسسة، وا

ذلــك یتوجــب علــى المؤسســة توظیــف جــزء هــام مــن أرباحهــا بمعــدالت فائــدة تفــوق فــي المســتقبل، ولتحقیــق 

، علــى أنــه المســاوي لمجمــوع  الحصــص المســتهلكة مـــن F.Rey2معــدالت التضــخم الســائدة، بینمــا یعرفــه 

إن كــل مــن .النتیجــة مضــافا إلیهــا الجــزء الغیــر المــوزع مــن األربــاح أو التغیــر فــي رأس المــال بــین الفتــرتین

للمؤسســة مــا بــین بدایــة ونهایــة ) المتوقعــة( المــذكورین یرتكــزان علــى صــافي اإلیــرادات المســتقبلیة  التعــریفین

الــدورة المحاســبیة، لكــن إمكانیــة تحقیــق هــذه اإلیــرادات یعتمــد مــدى اســتقرار المحــیط االقتصــادي وبــاألخص 

 .على تغیرات األسعار المستقبلیة

  الدخل المحاسبي 3-1-2

الفــائض المتــأتي مــن أنشــطة المؤسســة خــالل دورة نقدیــة المرتبطــة بــدورة یقصــد بالــدخل المحاســبي 

، فالـدخل المحاسـبي حسـب التعریــف السـابق یمثـل الفـارق بــین اإلیـرادات المتحققـة عـن العملیــات 3االسـتغالل

ال المالیـة والتكـالیف التاریخیــة لهـذه اإلیــرادات لـنفس الــدورة المحاسـبیة، ویـتم قیاســه سـنویا لتحدیــد نتیجـة أعمــ

و تعتبــر قائمــة .فتــرة زمنیــة معینــة باعتمــاد علــى مبــادئ المحاســبة التقلیدیــة وبــاألخص مبــدأ التكلفــة التاریخیــة

الـــدخل التـــي یتحـــدد الـــدخل المحاســـبي مـــن خاللهـــا أهـــم قائمـــة مـــن بـــین القـــوائم المالیـــة التـــي ینتجهـــا النظـــام 

محاســبة المالیــة فــي بیانــه رقــم المحاســبي وذلــك لمــا تتضــمنه مــن معلومــات هامة،وحســب مجلــس معــاییر ال

)STATEMENT N°4 ( أن المعلومـــات التـــي تحویهـــا قائمـــة الـــدخل تعطـــي صـــورة أوضـــح عـــن إمكانیـــات

  .المؤسسة في سداد االلتزامات وتقییم كفاءة اإلدارة واستخدام الموارد االقتصادیة المتاحة

                                                
 .33ص,مؤسسة شباب اجلامعة,و املشاكل احملاسبية املعاصرة,احملاسبة يف القطاع العام, عبد احلي مرعي 1

-F.Rey,Developpement récents de la comptabilité, Paris, CNRS,1979. 2 
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والبقــاء فــي ) الــدخل المحاســبي(إن غایــة أي مؤسســة تجاریــة مــن ممارســة النشــاط هــو تحقیــق الــربح        

  :السوق وتعظیم الثروة، ویتم قیاس الربح من أجل العدید من األهداف

 التمییز بین الدخل القابل لالستهالك ورأس المال الواجب الحفاظ على قیمته؛ 

 قیاس كفایة استغالل الموارد االقتصادیة المتاحة والمساعدة في اتخاذ القرارات االستثماریة؛ 

 ایة اإلدارة من ناحیة ومساعدتها في ترشید قراراتها من ناحیة أخرى؛قیاس كف 

 أساس للتنبؤ بالمستقبل. 

 

  التفرقة بین الدخل القابل لالستهالك ورأس المال -3-1-3

إن مــن بــین أهــداف احتســاب األربـــاح مــن طــرف  المؤسســة هــو هـــدف التمییــز بــین الــدخل القابـــل 

علیــه، حیــث یعــرف هــذا األخیــر بأنــه المخــزون مــن الثــروة بصــرف لالســتهالك ورأس المــال الواجــب الحفــاظ 

فــــي لحظـــة زمنیــــة  -بغـــض النظــــر عـــن مســـتواها –لـــدى وحـــدة اقتصــــادیة معینـــة  -النظـــر عـــن مصــــدرها 

،بینما الدخل هـو مـا ینتجـه رأس المـال مـن تـدفقات سـلعیة وخدماتیـة بمـا فیهـا مـن مـوارد بشـریة خـالل 1معینة

  .فترة زمنیة معینة

مـــة رأس المــال علـــى قیمـــة الخــدمات والســـلع المنتظــر الحصـــول علیهـــا منــه فـــي الفتـــرات وتتوقــف قی

المستقبلیة، كما أن قیمة الدخل تتوقف على الكمیة المتاحة من رأس المال من ناحیـة وعلـى كفایـة اسـتغالله 

  .من ناحیة أخرى

ر غیـر كافیـة الن إن تحقیق هدف التفرقة بین الدخل ورأس المال للمحافظة علـى هـذا األخیـر، تعتبـ

المرغـوب الحفـاظ علیهـا ألننـا نجـد مفـاهیم عدیـدة ) رأس المـال ( المشكلة تكمن في مدى تحدیـد قیمـة الثـروة 

  .للحفاظ على رأس المال

وفقـا لهـذا المفهـوم فــان المحافظـة علـى رأس المــال : طریقـة المحافظـة علــى رأس المـال النقــدي -أوال 

تكــون فــي صـــورة وحــدات نقدیــة ولیســـت عینیــة حیــث یـــتم اســتخدام مــدخل التكلفـــة التاریخیــة كأســاس لتقیـــیم 

عناصـــر األصـــول الثابتـــة ومـــا یـــرتبط بهـــا مـــن مصـــروفات ویترتـــب علـــى ذلـــك أن یظهـــر اإلهـــتالك كأحــــد 

تــرتبط " فــي حالــة التضــخم"دات نقدیــة ذات قــوة شــرائیة مرتفعــة العناصــر الهامــة فــي قائمــة الــدخل مقومــا بوحــ

بتــاریخ اقتنــاء األصــل الثابــت المعــین، فــي حــین یــتم قیــاس اإلیــرادات المرتبطــة بهــا بوحــدات نقدیــة ذات قــوة 

شــرائیة منخفضــة تعكــس األســعار الجاریــة خــالل ســنة القیــاس، وبــذلك یكــون قــد تــم اســتخدام مقیاســین غیــر 
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ومعنـى هـذا . الدخل المحاسبي یترتب علیهما أثار تضخمیة فـي فتـرات ارتفـاع األسـعار متجانسین في تحدید

أن یــتم قیــاس عناصــر تحدیــد الــدخل المحاســبي بطریقــة تجاهــل تغیــرات األســعار بمــا یــؤدي إلــى أن تكــون 

اع األرباح المحققة غیر معبرة عـن األربـاح الحقیقیـة ألنهـا تتضـمن مكاسـب رأسـمالیة صـوریة فـي فتـرات ارتفـ

األســعار یــؤذي توزیعهـــا إلــى عـــدم المحافظــة علــى القیمـــة الحقیقیــة لـــرأس المــال مــن ناحیـــة، وزیــادة العـــبء 

الضریبي بسبب ضریبة الدخل على تلك األربـاح المتضـخمة مـن ناحیـة أخـرى، باإلضـافة إلـى ذلـك منتجـات 

  .1الوحدة االقتصادیة

  

  
  

تقــوم هــذه الطریقــة  علــى مقابلــة إیــرادات  :طریقــة المحافظــة علــى رأس المــال المــادي الحقیقــي: ثانیــا    

ا علـــــى أســـــاس األســـــعار االســـــتبدالیة الجاریـــــة لألصـــــول المحققـــــة خـــــالل الفتـــــرة بالمصـــــاریف المرتبطـــــة بهـــــ

المســـتخدمة خـــالل نفـــس الفتـــرة، أي أنـــه یـــتم قیـــاس الـــدخل مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار آثـــار التغیـــرات الســـعریة 

الخاصـة فقــط للمحافظــة علـى رأس المــال المــادي الحقیقــي ولـیس رأس المــال النقــدي، فـرأس المــال فــي بدایــة 

یسـتخدم جـزء منهـا  لتمویـل  تـدفقاتموعـة مـن األصـول المادیـة التـي تتحـول إلـى الفتـرة المالیـة یتمثـل فـي مج

األصــــول المادیــــة المســــتنفدة والبــــاقي یعتبــــر دخــــال للفتــــرة، وال یتضــــمن الــــدخل وفقــــا لهــــذه الطریقــــة األربــــاح 

الرأســمالیة إذ أن التغیــرات فــي قــیم األصــول ال تعتبــر دخــال، ولكنهــا تعــدیل لــرأس المــال النقــدي حتــى یظــل 

  .ظر رجال األعمالمعبرا عن رأس المال المادي الحقیقي من وجهة ن

  

  

  

تقــوم هــذه الطریقــة علــى أســاس  :طریقــة المحافظــة علــى القــوة الشــرائیة العامــة لــرأس المــال: ثالثــا      

تعدیل  البیانات والمعلومات المحاسبیة المعـدة بالتكلفـة التاریخیـة لـتعكس التغیـرات السـعریة العامـة فـي نهایـة 

الفتــرة المالیــة، أي أنــه یــتم قیــاس الــدخل باألخــذ فــي االعتبــار آثــار التغیــرات الســعریة العامــة فقــط مــن خــالل 

لشـرائیة، وبـذلك یمكـن التغلـب علـى التقلـب فـي وحـدة القیـاس، ومـن ثـم تكـون اختیار وحدة قیاس عامة للقوة ا

قد تحققت حالة سكون تقریبیة، ونـود أن نؤكـد فـي هـذا المجـال علـى أن هـذه الطریقـة فـي الواقـع ال تعـدو أن 
                                                

،  مناھج البحث العلمي في مجال المحاسبة، دار الجامعیة "معلومات المحاسبیة في ظل التضخممصداقیة ال"كمال الدین مصطفى الدھراوي،  - 1
  .166-149، االسكندریة،  ص 2002الجدیدة للنشر، 

كاسب الناتجة خالل الفترة والذي یمكن توزیعه إن تعریف الربح وفقا لهذا المفهوم هو إجمالي الم   
 .مع المحافظة على رأس المال في صورة القیمة النقدیة المستثمرة في بدایة الفترة

صافي الربح للمشروع والذي یمكن توزیعه مع المحافظة إن تعریف الربح وفقا لهذا المفهوم هو    
للمشروع بحیث یكون المشروع قادرا على تقدیم نفس القدر من السلع والخدمات  ةعلى القدرة التشغیلی

 .في آخر المدة مثلما كانت في أول المدة



   .المقترحة اتالتصحیح التضخمیة و ظروفالمحـاسبي في ظل ال ينظـــام المعلوماتالإختالالت عمل  .................... الثالث الفصل

90 
 

ة تكون مقابلة المصـروفات بـاإلیرادات بعـد التعبیـر عـن كلیهمـا بوحـدات ثابتـة مـن القـوة الشـرائیة ولـیس طریقـ

 .لقیاس الربح الحقیقي

  قیاس كفایة استغالل الموارد 3-1-4

هــــو قیــــاس كفایــــة اســــتغالل المــــوارد ) الــــربح ( كمــــا تــــم تبیانــــه فــــإن مــــن بــــین أهــــداف احتســــاب الــــدخل 

لــدى المؤسســة والمســاعدة فــي عملیــة اتخــاذ القــرارات االســتثماریة، ) رأس المــال ( االقتصــادیة المتاحــة 

دیــد مــن بــدائل الحتســاب الــدخل تتعــدد معهــا المقــدرة علــى قیــاس الكفایــة وینطــوي هــذا الهــدف علــى الع

  :والمساعدة على اتخاذ القرارات، وفیما یلي عرض لمضمون كل بدیل من هذه البدائل

تعبــر القیمــة المضــافة عــن المقابــل الــذي   :القیمــة المضــافة كأســاس الحتســاب الــدخل 3-1-4-1

فــي صــورة دخــل نتیجــة مســاهمته فــي العملیــة اإلنتاجیــة  یتلقــاه كــل عنصــر مــن عناصــر عوامــل اإلنتــاج

وهـــذه العوامـــل هـــي أربعـــة، رأس المال،العمـــل،الموارد الطبیعیـــة والمـــنظم، وتتكـــون القیمـــة المضـــافة مـــن 

  .عناصر األجور ببنودها المختلفة واألرباح والفوائد واإلیجارات

لســــوقیة إلنتــــاج الوحــــدة ومــــن وجهــــة أخــــرى، یمكــــن النظــــر للقیمــــة المضــــافة علــــى أنهــــا القیمــــة ا

االقتصــادیة بعــد خصــم كــل الســلع والخــدمات المســتنفدة فــي العملیــة اإلنتاجیــة والتــي تــم الحصــول علیهــا 

  .1عن طریق التحویل من وحدات اقتصادیة أخرى

إن االعتمــاد علــى طریقــة القیمــة المضــافة الحتســاب الــدخل مــن شــأنها إشــراك جمیــع المتــدخلون 

قتسـام هـذا الـدخل  سـوى كانـت مشـاركتهم مباشـرة أو غیـر مباشـرة، فكلمـا اتسـعت فـي العملیـة اإلنتاجیـة ال

دائرة المستفیدین من الدخل كلما كان ذالـك داللـة علـى مـدى كفایـة اسـتخدام المـوارد االقتصـادیة المتاحـة 

للوحــدة اإلنتاجیــة، واالحتفــاظ بجــزء مــن الــدخل فــي شــكل أربــاح محتجــزة تــؤدي علــى المــدى البعیــد إلــى 

كمـا . ة اإلنتاجیة عن طریق تنمیة رأس مال المنشأة والـذي بـدوره سـیعطي زیـادات فـي تـدفقات الـدخلزیاد

  أن القیمة المضافة تعتبر أحد العناصر الهامة في اتخاذ القرارات االستثماریة

ــــائض الوحــــدة االقتصــــادیة 1-4-2- 3 یمثــــل فــــائض الوحــــدة االقتصــــادیة الفــــرق بــــین اإلیــــرادات   :ف
اســـتبعاد تكلفــــة الفوائـــد علــــى القــــروض أو الضـــرائب أو توزیعــــات أخـــرى مــــن األربــــاح،  والمصـــروفات مــــع

فحســب مبــدأ فــائض الوحــدة االقتصــادیة ال تعتبــر الفوائــد علــى القــروض الممنوحــة للمؤسســة مــن تكــالیف 
التــي تخصــم وتخصــم مــن األربــاح بــل توزیعــا مــن توزیعاتــه،و نفــس الشــيء بالنســبة لضــرائب إذ تعتبــر مــن 

الــربح ولــیس مــن نفقــات اإلنتــاج، ومــن هنــا تــم الفصــل بــین النشــاط اإلنتــاجي والعالقــات المالیــة  توزیعــات
المالیـة للمؤسسة، بحث یعبر فائض الوحدة االقتصادیة عن النشاط اإلنتـاجي للمؤسسـة وال تـدخل العالقـات 
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علـى العالقــات المالیــة للمؤسســة   فـي احتســابه، ففــائض الوحـدة االقتصــادیة ینــتج أساسـا عــن نشــاطها اإلنتـاجي بینمــا یترتــب
  .نفقات مالیة ال تؤثر في نشاطها اإلنتاجي

ووفق هذا المفهوم، المتعلق بفائض الوحدة االقتصادیة یعتبـر دخـل المؤسسـة عائـدًا علـى المـوارد الرأسـمالیة المتاحـة          

الوحـدة االقتصـادیة یعتبـر رقمـًا الـدخل علـى أسـاس أنـه فـائض بصرف النظر عـن مصـدرها، ومـن ثـم فـإن احتسـاب 
  .إنتاجیة رأس المال وكفایة استخدامه’حساب  مفیدًا في

اإلیـرادات الخاصـة بفتـرة معینـة والمصـاریف یتحدد الربح المحاسبي بالفـارق بـین   :الربح المحاسبي 3-1-4-3

عینـــة باالعتمـــاد علـــى لتحدیـــد نتیجـــة أعمـــال المؤسســـة فـــي فتـــرة زمنیـــة مالمتعلقـــة بـــالفترة نفســـها، ویحســـب  دوریـــا 
العائــد علــى  رأس  أســلوب تكلفــة التاریخیــة، ویعتبــر الهــدف األساســي مــن قیــاس الــربح المحاســبي  هــو قیــاس

، ومــن ثــم یمكــن مــن قیــاس كفایــة اســتغالل رأس المــال المملــوك )مملــوك لمســاهمیها ( المــال المملــوك  للوحــدة  االقتصــادیة 

  .قتصادیةواتخاذ القرارات االستثماریة للوحدة اال
  :وفیما یلي  نتطرق بالتفصیل للعوامل المحددة لمقدار الربح المحاسبي        

  اإلیرادات: أوال 

  :لإللمام بمفهوم اإلیراد سوف یتم التطرق لنقاط التالیة   

  .ماهیة اإلیرادات - 

  .مكونات عناصر لإلیرادات - 

  .اكتساب اإلیرادات - 

  .كیفیة قیاس اإلیرادات - 

  ماهیة اإلیرادات - 1
، وتنــتج اإلیــرادات 1تعــرف إلیــرادات بأنهــا تــدفق الســلع والخــدمات التــي ینتجهــا  المشــروع خــالل فتــرة زمنیــة معینــة          

، ومن ثم جزئیا مسـاهمة هـذه العوامـل فـي )المواد األولیة ( بتضافر عوامل اإلنتاج المختلفة مع مستلزمات اإلنتاج الوسیطیة 

مـا  مسـتلزمات، ومـن هنـا تختلـف القیمـة المضـافة عـن اإلیـرادات بمقـدارلقیمـة االقتصـادیة إلـى هـذه اإلضافة إلـى ا
  .استهلكته من مواد وسیطیة لإلنتاج

  2 :كما یمكن تعریف اإلیراد انطالقا من أحد المفاهیم التالیة          
الوحـدة المحاسـبیة ونـاتج عـن فـاإلیراد تـدفق مـن صـافي األصـول داخـل إلـى : مفهوم التدفق الـداخل -

  .أداء نشاطها خالل فترة معینة
فـاإلیراد هـو تـدفق مـن السـلع أو الخـدمات خـارج مـن الوحـدة المحاسـبیة إلـى : مفهوم التـدفق الخـارج -

التعریـــف یتوافـــق مـــع الـــذي   هـــذا. التعامـــل مـــع الغیـــر  مـــن خـــالل  ینـــتج اإلیـــراد إال  العمـــالء، أي ال
"   أوردت مــا یلــي  حیــث 1986لســنة  06 رقــم   المالیــة فــي القائمــة  حاســبةمفــاهیم الم  أوردتــه لجنــة
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تتمثــل اإلیــرادات فــي التــدفقات الداخلــة إلــى الوحــدة أو أي زیــادة فــي أصــولها أو تســدیدا لخصــومها أو 
كلیهما معا، التي تنشا عن إنتاج وبیع السلع و نادیة الخدمات للغیر او اي اشـطة ممـا یشـكل األعمـال 

  .1"المعتادة والمستمرة الرئیسیة
فاإلیراد هو كل ما یسفر عنه النشاط اإلنتـاجي لوحـدة محاسـبیة معینـة خـالل : مفهوم التدفق المنتج -

  .   فترة زمنیة معینة،و ذلك سواء تم التبادل مع الغیر أو لم یتم

وحسب صاحب التعریف هندریكسن یعتبـر المفهـوم الثالـث لتـدفق المنـتج هـو أفضـل التعـاریف لتطابقـه مـع   

المفهوم االقتصادي إلجمالي اإلنتاج وذلك إلهماله لعنصر التوقیت والقیاس، ثـم یلیـه المفهـوم الثـاني للتـدفق 

لـــى الطـــرف الخـــارجي، وفـــي الخـــارج حیـــث انـــه ال یشـــترط ســـوى ضـــرورة انتقـــال الســـلع أو تقـــدیم الخـــدمات إ

األخیر المفهوم األول التدفق الداخل إضافة إلى إتمام عملیة التبـادل، إن یـؤدي أیضـا إلـى زیـادة فـي صـافي 

مـزیج مـن المفهـوم األول  FASBأصول الوحدة المحاسـبیة، ولقـد أعتمـد مجلـس المعـاییر المحاسـبة المالیـة 

ـــة إلـــى الوحـــدة المحاســـبیة، أو زیـــادة فـــي والثـــاني لتعریـــف اإلیـــرادات، حیـــث عرفهـــا علـــى أنهـــا  تـــدفقات داخل

أصــولها أو تســدید اللتزاماتهــا أو كالهمــا معــا والتــي تنشــأ خــالل الــدورة عــن إنتــاج الســلع أو بیعهــا أو تأدیــة 

  . الخدمات للغیر أو أیة أنشطة أخرى ناجمة عن األعمال الرئیسیة المعتادة والمستمرة
  

  مكونات عناصر لإلیرادات -2

  : لتحدید العناصر المكونة لإلیرادات یجب التمیز بین مبدأین    

ــدأ األول هــذا المبــدأ یقــوم علــى نظــرة محــددة لإلیــرادات، فهــي تشــمل فقــط علــى مــا ینــتج مــن العملیــة :المب

اإلنتاجیـــة فقــــط، إي مـــا ینــــتج عـــن االســــتغالل العــــادي المتكـــرر للمؤسســــة، ومـــا عــــدا ذلـــك یعتبــــر مــــن 

ائـــــــد غیــــــر متكـــــــررة وتمتـــــــاز باالســـــــتثنائیة،و هــــــذا مـــــــا یمیـــــــز اإلیـــــــراد عـــــــن المكاســــــب التـــــــي تمثـــــــل عو 

المكسب،وبحســـب مـــا تتطلبـــه أغـــراض القیـــاس والكفایـــة واتخـــاذ القـــرار االســـتثماري   یعتبـــر هـــذا المبـــدأ 

 .مقبوال عموما ویؤدي إلى نتائج أفضل

غاللیة فقـط، بـل تتعـداه إلـى حسب هذا المبدأ ال تقتصر اإلیرادات على إنتـاج العملیـات االسـت:المبدأ الثاني

اإلیـــرادات الرأســـمالیة، وأربـــاح الســـنوات الســـابقة،و الفوائـــد واألربـــاح الناتجـــة عـــن االســـتثمارات المالیـــة،و 

یعـاب علــى هـذا المبــدأ أن األربــاح الرأسـمالیة ال عالقــة لهـا بالكفایــة اإلنتاجیــة للمؤسسـة وتحــدث بصــورة 

  .عرضیة استثنائیة
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  اكتساب اإلیرادات -3

یعتبـر شـرط اكتسـاب اإلیــراد ركـن أساسـي لالعتــراف بـه، فـاإلیراد یـتم اكتســابه تـدریجیا عبـر مراحــل           

العملیــة االســتغاللیة، وذلــك بــدًا مــن اســتالم الطلبیــة ومــرورًا بأنشــطة التصــنیع والتخــزین والتســویق والبیــع ثــم 

لنقدیـــة وتنتهـــي بالنقدیـــة،كما إن عملیـــة التحصـــیل،و متتبـــع لهـــذه السلســـلة مـــن العملیـــات نجـــدها أنهـــا تبـــدأ با

) قطــاع األشــغال( اكتســاب اإلیــراد قــد تبــدأ وتنتهــي فــي نفــس الــدورة المحاســبیة، وقــد تشــمل دورتــین أو أكثــر 

حیــث تبــدأ فــي الــدورة الحالیــة وتنتهــي فــي دورة تالیــة،و قــد تســتغرق عــدة دورات لیــتم االكتســاب، و یحصــل 

ي للقـیم المضـافة، وینـتج اكتسـاب اإلیـراد إمـا مـن خـالل نشـاط إنتـاجي اكتساب اإلیراد فـي شـكل تـراكم تـدریج

مـــا مـــن نشـــاط  ٕ یترتـــب علیـــه ربحـــا یمثـــل الفـــرق بـــین الـــثمن النقـــدي للمنـــتج وبـــین تكلفـــة بیـــع هـــذا المنـــتج، وا

  .المضاربة المتعلق بتغیر أسعار األصول أو كالهما معا

  كیفیة قیاس اإلیرادات -4

دیا بالقیمـة الســوقیة للسـلع والخــدمات التـي ینتجهــا المشـروع خــالل فتـرة زمنیــة یـتم قیــاس اإلیـرادات اقتصــا    
ذا كان التحصیل النقدي یتطلب وقت، فإن اإلیرادات في هذه الحالة یـتم قیاسـها مـن خـالل حسـاب  ٕ معینة، وا

لیـة للقـیم القیمة الحالیة للمبالغ النقدیـة المنتظـر الحصـول علیهـا، وفـي كثیـر مـن األوقـات تتسـاوى القیمـة الحا
لكـن محاســبیا یــتم .النقدیـة للمنــتج مـع القیمــة السـوقیة وذلــك إذا تـم بیــع منـتج فــور إنتاجـه وتحصــیا قیمتـه نقــداً 

المتوقــع الحصــول علیهــا مقابــل تبــادل المنتجــات ) ولــیس بالقیمــة الحالیــة ( قیــاس اإلیــرادات بالقیمــة النقدیــة  
  1 :في السوق وذلك لألسباب التالیة

ــــــــــول فــــــــــإن قیمــــــــــة الخصــــــــــم لفتــــــــــرات قصــــــــــیرة تكــــــــــون صــــــــــغیرة  لمــــــــــا كــــــــــان ســــــــــعر -أ الخصــــــــــم معق
  ویمكن التغاضي عنها؛

ــــــــى أي حــــــــال مــــــــن  األحــــــــوال  -ب ــــــــود اإلیــــــــرادات عل ــــــــت الفائــــــــدة المكتســــــــبة تعتبــــــــر مــــــــن بن لمــــــــا كان
  فلن یترتب على فصلها عن اإلیرادات فائدة ملحوظة؛

ـــــــات البیـــــــع والتحصـــــــیل -ج ومتعـــــــددة ویترتـــــــب تكـــــــون فـــــــي الواقـــــــع مســـــــتمر  أن كـــــــل مـــــــن عملی
ــــــــــد  ــــــــــي ق ــــــــــة الت ــــــــــرر فائــــــــــدتها التكلف ــــــــــد ال تب ــــــــــة ق ــــــــــة احتســــــــــاب القیمــــــــــة الحالی ــــــــــك أي محاول ــــــــــى ذل عل

  .تترتب عنها
  

  المصاریف:ثانیا

شـروط ومعـاییر عامـة لالعتـراف بـأي بنـد مــن    FASBالمالیـةلقـد وضـع مجلـس معـاییر المحاسـبة      

أن ینطبـــق علـــى البنـــد التعریـــف :بنـــود القـــوائم المالیـــة یجـــب توافرهـــا لإلثبـــات فـــي الســـجالت المحاســـبیة وهـــي
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المعتمد من طرف مجلس المعاییر وأن تتوفر كذلك فـي البنـد خاصـیة القیـاس الكمـي النقـدي وأخیـر خاصـیة 

الخاصــة للقیــاس فإنــه یــتم التركیــز علــى خاصــیة تحقــق المصـــروفات  المالئمــة والموثوقیــة، بالنســبة لشــروط

  :وسوف یتم التطرف بإیجاز لهذه الشروط من خالل النقاط التالیة

  .تعریف المصروفات -

  .قیاس المصروفات -

  .توقیت احتساب المصروفات -

  تعریف المصاریف -1

یف علـــى أنهـــا تـــدفقات خارجـــة مـــن المصـــار   FASBیعـــرف مجلـــس المعـــاییر المحاســـبة المالیـــة            

والتـي تنشـأ خـالل الـدورة ) أو كالهمـا ( الوحدة المحاسبیة أو أي نقص في أألصولها أو زیـادة فـي التزاماتهـا 

من إنتاج السلع أو بیعها ومن تأدیـة الخـدمات أو أیـة أنشـطة أخـرى ناجمـة عـن األعمـال العادیـة والمسـتمرة، 

  :وتتمثل المصاریف في مایلي

  تدفق مصدره الوحدة المحاسبیة نحو الخارج؛ -         

  یصحب هذا التدفق استنفاذ الموارد االقتصادیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة؛ -         

  یحصل التدفق بمناسبة قیام الوحدة المحاسبیة بنشاطها الجاري المعتاد والمستمر؛ -         

  .الغرض منه حصول تدفق معاكس داخل یمثل اكتساب اإلیرادات خالل دورة محاسبیة معینة -         

یتضـح ممــا ســبق أن المصــاریف هـي النفــاذ والتضــحیات التــي تصـیب المــوارد االقتصــادیة  للمؤسســة        

جــــب اســــتبعاد مــــن أجــــل القیــــام بالنشــــاط العــــادي والمســــتمر والــــذي ینتظــــر تكــــراره مــــن فتــــرة إلــــى أخــــرى،و ی

التضـــحیات االقتصـــادیة التـــي تـــتم بصـــورة عرضـــیة واســـتثنائیة وهـــذا التمیـــز یزیـــد مـــن  منفعـــة  المعلومـــات 

  .المحاسبیة ویجعلها أكثر مالئمة في اتخاذ القرارات

یجب تمییز بین التدفقات التي تخرج  مـن المؤسسـة، فمنهـا مـا هـو ینطبـق  :المصاریف والمدفوعات  -أ

ف والــذي یعبــر عــن اســتنفاذ فــي قیمــة األصــول أو زیــادة فــي قیمــة  االلتزامــات أو علــى مفهــوم المصــاری

كلهمـــا، ومنهـــا كـــذلك مـــا یمثـــل تـــدفقًا ولكـــن لـــیس مصـــروفا مثـــل المـــدفوعات الخـــاص بســـداد المـــوردین،و 

و یترتــب علـى هـذا التمییـز مفهــومین .الـخ...أقسـاط الـدیون وتوزیعـات األربـاح أو التســبیقات علـى األجـور

مفهوم النقـدي الـذي یقـوم علـى مقابلـة المقبوضـات بالمـدفوعات لتحدیـد النتیجـة وهـذا المفهـوم غیـر هما، ال

مقبــول عمومــا ألنــه ال یفصــل بــین الــدورات  المحاســبیة،أما المفهــوم الثــاني وهــو مفهــوم االســتحقاق الــذي 
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لحقیقیــة التــي یقــوم علــى مقابلــة اإلیــرادات بالمصــروفات بحیــث تتحمــل كــل دورة المصــاریف واإلیــرادات ا

 .ترتبط بالدورة المحاسبیة، ویعتبر المفهوم األخیر مقبول قبوال عاماً 

ـــات -ب تمثـــل النفقـــات مجموعـــة شـــاملة مـــن التـــدفقات الخارجـــة، وتشـــمل بمـــا فیهـــا  :المصـــاریف والنفق

،فالنفقات قــد تتعلــق بالنشــاط  المصــاریف ، فكــل مصــروف یمثــل نفقــة ولكــن العكــس لــیس دائمــا صــحیحًا

لمؤسســــة وتســــمى هــــذه النفقــــات بالنفقــــات اإلیرادیــــة وفــــي  هــــذه الحالــــة تكــــون النفقــــات مطابقــــة العــــادي ل

للمصــاریف ، وقــد تكــون النفقــات موجهــة للحصــول األصــول الثابتــة بغیــة زیــادة الطاقــة اإلنتاجیــة لتســتفید 

  .منها دورات عدیدة وتسمى هذه النفقات بالنفقات الرأسمالیة

تختلـف المصـروفات عـن التكلفـة، فالتكلفـة مفهـوم یتعلـق بالنشـاط والمنتجـات  :المصاریف والتكالیف -ج

ویــرتبط بالعملیــة ) اســتنفاذ أصــول المؤسســة(وال تــرتبط بفتــرة زمنیــة،و تمثــل اســتنفاذا للمــوارد االقتصــادیة 

اإلنتاجیـــة، فمخصصـــات اإلهـــتالك الـــذي یصـــیب االســـتثمارات یمثـــل تكلفـــة تـــدرج ضـــمن تكـــالیف إنتـــاج 

هـــذه األخیـــرة قـــد یـــتم بیـــع جـــزء منـــه، وتظهـــر المنتجـــات المباعـــة تحـــت بنـــد تكلفـــة المخـــزون  المنتجـــات،

  .المستهلك والجزء الغیر مباع یظهر في قائمة المركز المالي في نهایة المدة  ضمن األصول 

  قیاس المصاریف -2

لقد أثار موضوع قیـاس المصـروفات جـدًال كبیـر فـي أوسـاط المحاسـبین والمهنیـین، ویرجـع السـبب           

فــي ذلــك إلــى عــدم االتفــاق حــول األهــداف المحــددة للقــوائم المالیــة واالخــتالف حــول المفهــوم المالئــم للــدخل 

لـى أسـاس القیمـة السـوقیة الواجب اإلفصاح عنه،و نـتج عـن هـذا االخـتالف طـریقتین األولـى وهـي القیـاس ع

للسلع والخدمات المستنفذة في العملیـة اإلنتاجیـة وقـت اسـتنفادها، واعتبـرت هـذه الطریقـة أفضـل طـرق قیـاس  

المصــروفات،لكن الطریقــة التــي جــرى علــى إتباعهــا العــرف المحاســبي التقلیــدي فــي قیــاس المصــروفات هــي 

  :قلیل من التفصیلطریقة التكلفة التاریخیة وفیما یلي عرض الطریقتین ب

كما هو الشأن بالنسبة لقیاس اإلیرادات وفق القیمة السـوقیة للسـلع والخـدمات :القیمة السوقیة الحالیة  -أ  

القیمـة السـوقیة (المنتجة، فمنطقیـًا التكـالیف الداخلـة فـي تولیـد هـذه اإلیـرادات یجـب أن تقـوم بـنفس الطریقـة 

ة اإلیـــرادات بالمصـــروفات المرتبطـــة بهـــا  والمقاســـة بـــنفس حتـــى یكـــون الـــربح النـــاتج مـــن مقابلـــ) الحالیـــة 

  1 :ولطریقة  قیاس المصروفات بقیمتها السوقیة مزایا وعیوب نذكرها فیما یلي.الطریقة، له داللة اقتصادیة

  المزایا   

 التفرقة بین األرباح الناتجة عن العملیات اإلنتاجیة واألرباح الناتجة عن حیازة األصول؛ 
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  احتساب التكلفة االقتصادیة لإلنتاج مما یسهل مـن عملیـة الرقابـة علیهـا بغـرض تخفیضـها،كما یسـهل إمكانیة

 من مهام المحاسب القومي؛

  إمكانیــة الحفــاظ علــى القیمــة االقتصــادیة لــرأس المــال ولــو بصــورة تقریبیــة حیــث یــتم احتســاب اإلهــتالك علــى

 خدماتها؛ األصول الثابتة على أساس القیمة السوقیة للمستنفد من

 إمكانیة تقویم المخزون على أساس قیمته السوقیة بما یتفق مع األسس االقتصادیة؛ 

 إمكانیة االعتماد على رقم الربح لقیاس الكفایة واتخاذ القرارات   . 

  

  :العیوب  

 عدم التزامها بالموضوعیة؛ 

  اإلهالك علیها؛ومن ثم ) مثل األصول الثابتة(عدم وجود سوق حاضر لبعض عناصر التكالیف 

 عدم إمكانیة التحقق من البیانات المحاسبیة. 
 

ــة التكلفــة التاریخیــة -ب  مكانیــة تحدیــد مقــدار  :طریق ٕ تتمیــز التكلفــة التاریخیــة بالموضــوعیة فــي القیــاس وا

المصــروفات بدقــة وســهولة التأكــد، لكــن یعــاب علــى هــذه الطریقــة كــون الداللــة االقتصــادیة للقــیم التاریخیــة 

تــــولى قیاســــها تكــــاد تكـــون معدومــــة ویرجــــع ســــبب ذلــــك إلهمالهـــا التغییــــرات التــــي تحــــدث فــــي هـــي التــــي ت

المســـتویات األســـعار، ومـــن نتـــائج االلتـــزام بتطبیقهـــا هـــو حصـــول علـــى مبلـــغ أربـــاح ال یعبـــر بصـــدق عـــن 

خالصة النشـاط لـدورة معینـة وذلـك بسـبب مقابلـة مصـاریف مقومـة بتكلفتهـا التاریخیـة أي التكلفـة المدفوعـة 

مـــــع ) الـــــخ ...مصـــــاریف مختلفـــــة –أقســـــاط اإلهـــــتالك  -تكلفـــــة المخزونـــــات المســـــتهلكة(نـــــد االكتســـــاب ع

  .اإلیرادات باألسعار الجاریة وهذه المقابلة تعتبر غیر سلیمة وتخل بأهداف ومصداقیة القوائم المالیة

  توقیت احتساب المصاریف -3  

الزمنیـــة التـــي یتحقـــق فیهـــا المصـــروف ویـــتم یقصـــد بتوقیـــت احتســـاب المصـــروفات تحدیـــد النقطـــة           

إن عملیــة تحقــق اإلیــرادات تســبقه عملیــة اســتنفاذ لمــوارد المؤسســة بمعنــى .1إثباتــه فــي الســجالت المحاســبیة

آخر تحقق المصروف، ویمكن أن یـتم إثبـات المصـروف قـي نفـس وقـت اسـتخدام السـلع أو الخدمـة،أو یـأتي 

. بعـــد اســـتخدام الســـلعة أو الخدمـــة، وفـــي حـــاالت اســـتثنائیة یكـــون إثبـــات المصـــروف قبـــل عملیـــة اســـتخدامه

م االعتــراف بالمصــروف عنــد یحصــل لمــواد المؤسســة فــي ســبیل تحقیــق  النشــاط التشــغیل  وبصــفة عامــة یــت
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) المـورد(الجاري، أو قد تم االستنفاذ خالل الفترة المحاسبیة بصـورة عادیـة متوقعـة،فإذا كـان اسـتنفاد األصـل 

ثبات خسارة) إیراد(وقع بصورة مفاجئة وبدون مقابل إنتاجي  ٕ   .نكون أمام حالة تحقق وا

ضـــي مبـــدأ المقابلـــة أي مقابلـــة المصـــروفات واإلیـــرادات، بـــأن توقیـــت احتســـاب اإلیـــرادات یـــرتبط یق    

بتوقیـت احتســاب المصـاریف، ویعــرف هــذا المبـدأ بمبــدأ السـببیة، لكــن فــي الواقـع العملــي أظهـر االلتــزام بهــذا 

مـع مصـاریف كـذلك  المبدأ العدید من المشكالت یعود سببها إلى مقابلة إیرادات یمكن حسابها بطـرق عدیـدة

یمكـــن احتســـابها بطـــرق عدیـــدة ینـــتج عنـــه أرقـــام الـــدخل متعـــددة، فمـــثال المســـتنفذ مـــن البضـــائع المباعـــة یـــتم 

صـادر أوًال وكــذلك بطریقـة المتوســط لمــرجح،  احتسـابه بطریقــة الـوارد أوال صــادر أوال أو بطریقـة الــوارد أخیــرا ً

حیـــث تتعـــدد طـــرق ) اإلهتالكـــات ( ول الثابتـــة ونفـــس الشـــيء یقـــال بالنســـبة الحتســـاب المســـتنفذ مـــن األصـــ

احتســاب مصــروف اإلهــتالك، ولــذلك یعــاب علــى مبــدأ المقابلــة أنــه یجعــل مــن المحاســبة عــن المصــروفات 

ولــتخلص مــن اشــتراط اقتــران احتســاب المصــاریف باحتســاب . مجــرد نتیجــة تلقائیــة للمحاســبة عــن اإلیــرادات

توقیـــت احتســـاب المصـــروفات بفتـــرة زمنیـــة معینـــة، أي أن  اإلیـــرادات فقـــد أعتمـــد بعـــض المحاســـبین مقابلـــة

المقابلـــة تفتـــرض العالقـــة بـــین المصـــروف وبـــین نشـــاط فتــــرة معینـــة أو عـــدة فتـــرات وهنـــا نجـــد نـــوعین مــــن 

  :المصروفات

مصروفات تؤثر على فترة محاسبیة واحدة فقـط، وفـي مجـال هـذه الـدورة تـتم عملیـة اإلنفـاق ویـتم  -أ    

ــــة، احتســــاب المصــــروف علــــى أ ــاس التحمیــــل الفــــوري لتلــــك الفتــــرة، ومــــن أمثلــــة ذلــــك المصــــاریف اإلداری ســ

  .إلخ...مصاریف اإلیجار، مصاریف العاملین 

مصــاریف یمتــد أثرهــا ألكثــر مــن دورة محاســبیة واحــدة، ویــتم قیــاس هــذا النــوع مــن المصــاریف  -ب  

ســتهالك أو اإلطفــاء أو علـى أســاس تخصــیص التكلفـة علــى الفتــرات المحاسـبیة المســتفیدة بحســب طرائـق اال

  .توزیع التكالیف اإلیرادیة المؤجلة

یعتبر قیاس كفایة اإلدارة ومسـاعدتها فـي ترشـید القـرارات   :قیاس كفایة اإلدارة وترشید قراراتها  3-1-5

مــن بــین أهــداف قیــاس الربح،فالمســتفیدین مــن القــوائم المالیــة فــي الغالــب هــم مــن خــارج المؤسســة، والمحلــل 

كفایــة ورشــادة م یســتدل مــن خــالل األربــاح عــن نجاعــة ورشــادة القــرارات اإلداریــة، فكــل مــا كانــت لهــذه القــوائ

ظــاهرة مــن خــالل القــوائم المالیــة كــل مــا مكــن ذلــك مــن ســهولة اتخــاذ القــرارات المناســبة مــن طــرف  اإلدارة

نهـا مـن تقـویم كفایـة المستفیدین مـن اإلطـالع علـى هـذه القـوائم ومحاسـب یتـولى إمـداد اإلدارة بالبیانـات لتمكی

دارة المؤسســة ال یهمهــم زیــادة ربــح الفتــرة الجاریــة فحســـب  ٕ أدائهــا واتخــاذ القــرارات، والقــائمون علــى تســییر وا

ولكــن یهمهــم ابیضــا زیــادة األربــاح المســتقبلیة، وتتحقــق رشــادة اإلدارة مــن عملیــة اكتســاب خبــرة عــن طریــق 
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ي قرارات الحاضـر والمسـتقبل، والـربح مـا هـو إال نتیجـة دراسة أخطاء الفرارات الماضیة وعمل على تجنبها ف

ذا تــم ربــط الداللــة االقتصــادیة لــربح بدالــة اتخــاذ القــرارات لعــاد ذلــك  ٕ لقــرارات رشــیدة تــم اتخاذهــا الماضــي، وا

بمنفعة كبیرة علـى المؤسسـة ومكنهـا مـن دراسـة نتـائج قراراتهـا الماضـیة وسـاهم فـي ترشـید قراراتهـا المسـتقبلیة 

  .والحاضرة

القیمــة التنبؤیــة للمعلومــة   FASBلقــد عــرف مجلــس معــاییر المحاســبة المالیــة : التنبــؤ بالمســتقبل 3-1-6

ــى زیــادة :" 1یلــي كمــا 1980لســنة  2فــي بیانهــا رقــم  ــي مســاعدة المســتخدمین عل هــي خاصــیة المعلومــات ف

،فربحیـة المؤسسـة یعتمـد علیهـا بدرجـة كبیـرة " احتمال تصحیح تنبـؤات نتـائج أحـداث ماضـیة أو أحـداث حاضـرة

لدراـسة الماضـي ووضـع القـرارات للمستقبل،فدراسـة المنحـى العـام ألربـاح المؤسسـة ومالحظـة مـا یطـرأ علیهـا 

مــن تغیــرات وتقلبــات وربــط أســبابها بــالظروف المحیطــة فـــي وقتهــا  تعتبــر عظیمــة فائــدة فــي التنبــؤ بأربـــاح 

  .قة هامة تدفع إلى تطویر تقاریر مالیة مالئمةالمؤسسة في المستقبل وتعطي طا
  

  مشكلة القیاس على أساس التكلفة التاریخیة    -4

یقوم النظام المحاسبي المعاصر المعتمد مهنیا على مبـدأ متعـارف علیـه ومقبـول قبـوًال عامـًا هـو مبـدأ        

والخصــوم، ویــتم تقــویم جمیــع التكلفــة التاریخیــة،فهو األســاس الــذي یعتمــد علیــه فــي قیــاس كــل مــن األصــول 

وتمثــل التكلفــة التاریخیــة مبلــغ النقــود التــي تتحملهــا . بنــود القــوائم المالیــة باالســتناد لقاعــدة التكلفــة التاریخیــة

المؤسسـة فــي ســیبل الحصـول علــى األصــل فـي تــاریخ اقتنائــه، ویسـري هــذا علــى العملیـات الرأســمالیة وعلــى 

كمــا ینطبــق كــذلك علــى بنــود االلتزامــات، فیــتم قیاســها وفــق البیانــات ، )المصــاریف ( العملیــات االســتغاللیة 

  .التاریخیة المتوفرة للمؤسسة في تاریخ نشوء االلتزام

 

وتتمیز التكلفة التاریخیة بخاصیة الموثوقیة، أي إمكانیة االعتماد على السندات والوثائق لتحقق من      

أي بند من بنود القوائم المالیة فهي بذلك تقدم معلومات  المعلومات المحاسبیة، وال مجال لذاتیة عند قیاس

موضوعیة فعلیة قابلة للتحقق ولیس معلومات عن أحداث افتراضیة، وتعد هذه الخاصیة میزة جوهریة 

یتمتع بها القیاس المحاسبي وفق التكلفة التاریخیة، وهذا ما یفسر استمراریة القبول العام لها من طرف 

لمهنیة رغم االنتقادات العدیدة التي وجهة لهذه الطریقة، وفیما یلي نستعرض أهم الهیئات العلمیة وا
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خصائص وممیزات التكلفة التاریخیة وكذلك تبیان أهم المشاكل المتعلقة  بالقیاس على أساس هذه 

  .الطریقة

  

  

  افتراضات التكلفة التاریخیة 4-1

  :أساسیین هماترتبط طریقة التكلفة التاریخیة بافتراضین           

إن النقود تعتبر وحدة القیاس األساسیة في المحاسبة  :افتراض ثبات القوة الشرائیة للنقود 4-1-1

المالیة إن لم تكن الوحیدة،و قیمة النقود تتغیر من فترة إلى أخرى شأنها شأن إي سلعة في السوق، ویرجع 

عندما ینخفض المستوى العام لألسعار فإن فسبب هذا التغیر إلى التغیرات في المستوى العام لألسعار ، 

قیمة وحدة النقد ترتفع، وعلى العكس عندما یرتفع المستوى العام لألسعار فإن قیمة وحدة النقود تنخفض 

وینعكس هذا االنخفاض أو االرتفاع في قیمة وحدة النقد إلى تغییر في القوة الشرائیة، فاالنخفاض في قیمة 

ض في قوتها الشرائیة بمعنى زیادة عدد وحدات النقدیة لشراء نفس السلعة، وحدة النقد یؤدي إلى انخفا

ومن ثم تصبح بنود القوائم المالیة المعبر عنها . وهذا ما یتنافى مع افتراض ثبات القوة الشرائیة لنقد

عن بوحدات من النقود مختلفة القیم غیر قابلة لتجمیع الریاضي، یترتب كذلك عدم إمكانیة قیاس ما ترتب 

التقلبات في قیمة الشرائیة للنقود من مكاسب وخسائر على صافي األصول، ولتفادي افتراض ثبات القوة 

سقاطه ، وتعدیل  ٕ الشرائیة لنقود یرى الكثیر من المهنیین والمهتمین  ضرورة التخلي عن هذا االفتراض وا

ة القیاس متجانسة مما یجعل وحدة القیاس إي النقود كلما كان هناك تغییر في األسعار، حتى تصبح وحد

المعلومات التي تحویها القوائم المالیة معروضة بوحدات نقدیة ثابتة القیمة قابلة لتجمیع الریاضي ولها 

خاصیة متجانسة على مستوى بنود القوائم المالیة، وتقضي الحلول الموضوعة في إجراء تعدیل لجمیع 

یعكس التغیر في القوة الشرائیة لوحدة النقد وذلك في صورة  بنود القوائم المالیة باستخدام  رقم قیاسي عام

  .قوائم إضافیة تلحق بالقوائم األصلیة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة

وفق مبدأ التكلفة التاریخیة یتم قیاس أصول المنشأة بغرض التعبیر  :مبدأ التكلفة التاریخیة 4-1-2

وبافتراض تجانس الخاصیة مراد قیاسها في جمیع عناصر  بالقیاس عن خاصیة تكلفة كل منها تاریخیا

أصول المنشأة، تكون نتائج القیاس لكل أصل من هذه األصول قابلة للتجمیع الریاضي، لكن الثبات 

النسبي لألسعار ال یمكن تحققه في أي زمان وال مكان ومن ثم فإن التكلفة التاریخیة لمفردات األصول 
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أنه حتى مع ثبات وحدة القیاس ال تصبح القیم  1مرور الزمن، وینتج على ذلكتفقد داللتها االقتصادیة ب

التاریخیة قابلة للتجمیع الریاضي من ناحیة، كما ال یصبح التعبیر بالقیاس عن خاصیة المنافع الكامنة في 

التاریخیة األصول غیر النقدیة تعبیرا سلیما من ناحیة أخرى،و یترتب على استمرار االلتزام  مبدأ التكلفة 

في إلى عدم التفرقة بین أرباح أو خسائر الحیازة المكتسبة والمحققة االحتفاظ باألصول عن األرباح أو 

  .الخسائر الناتجة من مزاولة المنشأة لنشاطها العادي

، (FASB)الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي   33و حسب التقریر رقم 

الذي یطلب من الشركات المساهمة الكبیرة وحتى المؤسسات االقتصادیة األخرى، أن تفصح  للمساهمین 

عن أثر التغیرات  في األسعار من خالل قوائم أو جداول إضافیة تلحق بالقوائم المالیة األساسیة، وقد 

  . اشترط هذا التقریر استخدام طریقتي التكلفة الجاریة ووحدة النقد المتجانسة

لــم یغیــر فــي المبــادئ األساســیة المتعــارف علیهــا أو فــي معــاییر إعــداد القــوائم  33إن التقریــر رقــم    

  :المالیة األساسیة فهو یطلب اإلفصاح عن أنواع من المعلومات اإلضافیة

 یجب أن تفصح المعلومات اإلضافیة عن الدخل وفقا لطریقة التكلفة الجاریة؛ 

  القوة الشرائیة على صافي العناصر النقدیة؛اإلفصاح عن أرباح أو خسائر  

 یجب أن تفصح المعلومات اإلضافیة عن الدخل على أساس استخدام وحدة نقد متجانسة؛ -ج 

 معلومات توضیحیة عن السیاسات التي اتبعتها الشركة في إعداد القوائم المالیة. 

  

  التكلفة التاریخیة وتقویم األصول 4-2

إن تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة كأساس لتقویم األصول یتطلب إثبات األصل على أساس المبالغ          

المدفوعة للحصول علیه بتاریخ اقتنائه، ویظل األصل مقوم بهذه التكلفة طالما بقي األصل في حیازة 

قیمة األصل إال عند تحققها المنشأة دون مراعاة لتغیرات قیمة األصل، فالمحاسبة التقلیدیة ال تعترف ب

، وكلما كانت هناك زیادة في قیمة أصل عن تكلفته التاریخیة كلما شكل ذلك دخال للمنشأة  .فعًال

األصـــول هـــي المـــوارد االقتصـــادیة المملوكـــة بواســـطة وحـــدة اقتصـــادیة معینـــة  :تعریـــف األصـــول 4-2-1

جمیـــع األصــول ســـواء أكانـــت فـــي شـــكل و یـــدخل فــي نطـــاق هـــذا التعریـــف .ویتوقــع االســـتفادة منهـــا مســـتقبال

موجــودات مثــل األراضــي والمبــاني واألثــاث والمعــدات والبضــائع، أم فــي شــكل حقــوق قانونیــة مثــل المســتحق 

علــــــــى الزبــــــــائن، واالســــــــتثمارات المعنویــــــــة والغیــــــــر المادیــــــــة مثــــــــل حقــــــــوق الملكیــــــــة الصــــــــناعیة وبــــــــراءات 

                                                
 .112ص,مرجع سبق ذكره,عبد احلي مرعي 1
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حــداث ســابقة ومــن المتوقــع أن یــنجم عنــه منــافع فاألصــل هــو مــورد تســیطر علیــه المنشــأة نتیجــة أل.االختــراع

فإن الغرض من امتالك المنشـأة لألصـول هـو  4اقتصادیة مستقبلیة،و حسب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

اســتخدامها فــي إنتــاج ســلع وخــدمات أو بقصــد تأجیرهــا للغیــر، أو ألغــراض إداریــة ویتوقــع اســتخدامها خــالل 

  . أكثر من فترة

" فاألصــل یعــرف بأنــه FASB  و بحسـب التعریــف الصــادر عــن مجلــس المعــاییر المحاســبة المالیــة      

منافع اقتصادیة متوقع الحصول علیها في المستقبل وأن المؤسسة قد اكتسبت حق الحصـول علـى هـذه المنـافع  

  1".نقدیةأو السیطرة علیها نتیجة أحداث وقعت أو عملیات تمت في الماضي معبر عنها بوحدات 

  :خصائص األصل  4-2-2

   :2ویستنبط من تعاریف األصول المذكورة أعاله الخصائص التالیة    

أي تكون لألصل قدرة مباشرة أو غیر مباشرة على تزوید المنشأة بالخدمة أو : منافع اقتصادیة محتملة - أ

تدفقات نقدیة موجبة في المنفعة، سواء بمفرده أم یتضافر مع غیره من األصول،وذلك بهدف تحقیق 

استبدال آلة قدیمة بآلة جدید یؤدي إلى تحسن في نمط اإلنتاج مما یؤدي إلى تخفیض  3المستقبل،فمثال

تكالیف اإلنتاج وزیادة التدفق في السیولة، والتي یمكن التحكم فیها من طرف النشأة وتمثل منافع اقتصادیة 

  .مستقبلیة

الوحدة المحاسبیة على التحكم في هذه المنافع،إي وجود ارتباط بین  أي قدرة: معیار القدرة والسیطرة -ب

الوحدة المحاسبیة وبین األصل، بحیث یكون في استطاعة الوحدة الحصول متى تشاء على المنافع أو 

 .الخدمات لنفسها أو تمكین الغیر من االستفادة منها

في المنافع والخدمات قد نتجت عن  أن تكون القدرة على التحكم :نتیجة أحداث أو صفقات ماضیة - ج

  .أحداث أو عملیات تمت فعال في الماضي، أي حدثت فعال ً أو لیست الفتراضیة أو متوقعة

  قیاس األصل في تاریخ اقتنائه 4-2-3

تصنف األصول التي تملكها المنشأة بصفة عامة من حیث الخصائص الكامنة فیها إلى           
ألصول غیر النقدیة وهي األصول الثابتة والمخزونات واألصول غیر مجموعتین،تشمل األولى على ا

الملموسة، وتنطوي الثانیة على األصول النقدیة والتي تتأثر قیمتها بعوامل وقوى السوق مثل األصول 
المتداولة ماعدا المخزون،ومهما كانت طبیعة األصل فإن قیاسه طبقا لقاعدة التكلفة التاریخیة یتطلب 

أساس التضحیة االقتصادیة التي تتحملها المنشأة في سبیل الحصول علیه في تاریخ  إلثباته على
                                                

1 - www.fasb.org. 
 . 313ص, دار وائل لنشر و التوزیع, النموذج المحاسبي المعاصر, رضوان حلوة حنان - 2

3 Pascal BARNETO , NORMES IFRS , edition Dunod , em edition, paris,2006,P95. 
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القتنائه،أي وفق السعر التبادلي النقدي الذي یمثل تكلفة اقتناء األصل، ویبقى األصل مسجل بالقیمة 
تم اقتنائه  التحى تم اقتنائه بها مادام في حیازة المنشأة،وقد تكون قیمة أخرى لألصل  مخالفة للقیمة التي

، أي عند تحویلها إلى إیراد بالبیع للغیر، وقاعدة قیاس  بها وال یعترف بهذه القیمة إال إذا تم تحققها فعًال
وتسجیل األصل بقیمة االقتناء یتوقف تطبیقها على طبیعة ونوع العملیة التي یترتب عنها اقتناء األصل 

  1:ویمكن ذكر الحاالت التالیة
  نقدًا فالقیاس یكون على أساس المبلغ النقدي المدفوع؛إذا تم اقتناء األصل 

إذا تــم الشــراء بالتقســیط فــإن المنشــأة تتحمــل فوائــد مدینــة مقابــل تأجیــل الســداد، وتســتبعد هــذه الفوائــد عــن الــثمن 
 األساسي لألصل، من أجل تمكین البیانات المحاسبیة للمقارنة بین المنشآت المماثلة؛

بــثمن یزیــد عــن الــثمن النقــدي الحــالي، ویعــرض خصــم لتعجیــل الــدفع،یمثل الفــرق إذا تــم الشــراء األصــل ألجــل 
 بین ثمن المؤجل والثمن الحالي ویعتبر هذا الفرق عبء من أعباء االستغالل،ال یجوز تحمیله لتكلفة األصل،

بیعــه،فإن  إذا  تــم إنتــاج األصــل بالوســائل الذاتیــة للمنشــأة بنیــة اســتعماله فــي عملیــات الرأســمالیة ولــیس القصــد
و یجـب أن .تكلفة األصـل فـي هـذه الحالـة تتكـون مـن التكلفـة التاریخیـة للمـوارد االقتصـادیة المسـتنفذة فـي إنتاجـه

 تكون تكلفة اإلنتاج طبیعیة أي ال یجب إن یحصل هدر غیر عادي في عناصر التكالیف؛
بحجــة كونــه بــدون مقابــل أو إذا  تــم الحصــول علــى األصــل هبــة أو بســعر رمــزي، فإنــه ال یجــوز إهمــال إثباتــه 

إثباتــه بســـعر رمـــزي وذلــك احترامـــا لمبـــدأ اإلفصـــاح، وانســجاما مـــع خاصـــیة قابلیــة البیانـــات المحاســـبیة للمقارنـــة 
وكذلك مراعاة ضرورة المحافظـة علـى رأس مـال المنشـأة الن الهبـة تـؤدي إلـى زیـادة حقـوق المـالكین، وعلـى كـل 

 عادلة؛فإن األصل هبة یتم قیاسه تبعا لقیمته ال
إذا  تم الحصول على األصـل مبادلـة، عـن طریـق مبادلتـه بأصـل أخـر متماثـل أو غیـر متماثـل، فیجـب هنـا إن 
تكـــون عملیـــة المبادلـــة مرتكـــزة علـــى القیمـــة العادلـــة لألصـــل المقـــدم أیهمـــا أكثـــر ووضـــوحا فـــي اإلثبـــات، ویجـــب 

،و إذا لـم یـ تمكن مـن تحدیـد القیمـة العادلـة ألي أصـل االعتراف بأیة خسـائر أو مكاسـب ناتجـة عـن المبادلـة فـورًا
مـن األصـلین المتبادلین،تعتمـد القیمـة الدفتریـة لألصـل المقـدم للمبادلـة،أما إذا كـان األصـلین المتبـادالن متمــاثلین 

 هنا ال یجوز االعتراف بتحقیق العائد من عملیة المبادلة؛
قـوق الملكیـة فــال یجـوز االعتمـاد علــى إذا تـم اقتنـاء األصـل مقابــل إصـدار أسـهم، تعطــي حاملهـا نصـیب فــي ح

القیمــة االســمیة لتلــك األســهم أساســا لقیــاس تكلفــة األصــل، بــل تعتمــد القیمــة العادلــة لقیمــة األســهم فــي الســوق 
 المالیة، وفي حالة عدم توافرها یلجأ إلى القیمة العادلة لألصل الذي تم الحصول علیه كأساس للقیاس؛

التــزام فیكــون القیــاس علــى أســاس القیمــة الجالیــة للمبــالغ التــي یجــب دفعهــا فــي حالــة اقتنــاء أصــل مقابــل تحمــل 
 .لسداد ذلك االلتزام

في جمیع الحاالت السابقة والمتعلقة باقتناء األصول یجب مراعاة عند القیاس، التكالیف   
اریخیة المتعلقة بالبعد المكاني ومعیار الجاهزیة لالستعمال، فیجب إضافة جمیع المصاریف للتكلفة الت

                                                
 .421ص ,دار وائل لنشر و التوزيع ,النموذج احملاسيب املعاصر, وة حنان لرضوان ح.د 1
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الخ وبصفة عامة كل المصاریف التي یتطلبها األصل ...والمتعلقة بالنقل والتامین والشحن والجمركة 
  . لیكون جاهزا لالستعمال

  .قیاس األصل بعد تاریخ اقتنائه 4-2-4
القاعدة العامة المتعارف علیها  والمقبولة قبوًال عاما هي أن یبقي األصل بتكلفته التاریخیة أو  

ة وقت االقتناء أو النشوء، وال تراعى التغیرات التي تحدث في مستویات األسعار بعد ذلك، ویستند األصلی
مجلس معاییر  FASBالصادر عن  5هذا الرأي إلى مبدأ ثبات القوة الشرائیة للنقد، وبحسب البیان رقم 

ومن قبله رأي هیئة المبادئ المحاسبیة التابعة للمعهد األمریكي للمحاسبیین  1984المحاسبة المالیة سنة 
ال یجوز رفع قیمة األصول الثابتة لتعكس " 1:الذي ینص على ما یلي 06في الرأي رقم   AICPAالقانونیین

أثر بالتقدیرات ، واالعتماد على األسعار الجاریة یت" القیم السوقیة أو الجاریة التي تزید عن كلفتها التاریخیة
إن ما یعزز تجاهل تغیرات األسعار في قیاس . الشخصیة التي تكون بعیدة عن الموضوعیة والموثوقیة

األصول بعد تاریخ اقتنائها، هو أن الطاقة الكامنة لألصول ال تتأثر بتغیرات أسعار بیعها أو شرائها ومن 
أن المكاسب أو األرباح التي قد تسببها  ثم ال تتأثر المنافع المتوقع تحصیلها من تلك األصول، كما

  .تغیرات األسعار سوف لن تتحقق إال في لحظة البیع وهذا طبقا لمبدأ التحقق إثبات المنفعة
یتم وفق التكلفة التاریخیة بعد تعدیلها بما یقابل ) غیر النقدیة(مما سبق یتضح أن قیاس األصول و     

النقص بسبب استخدام األصل في العملیة االستغاللیة النقص في الطاقة الكامنة  وسوى كان هذا 
أو بسبب آخر مثل التقادم االقتصادي أو التقادم التكنولوجي، ویمكن استخدام خصائص ) اهتالكات(

أخرى لجانب التكلفة التاریخیة عند قیاس األصول، إذا أتضح انه مالئم لتحقیق أهداف القوائم المالیة ومن 
القیمة الجاریة للبیع خالل التصفیة  –لتكلفة التاریخیة أو المتحصالت الجاریة ا -هذه الخصائص مثًال  

  .القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة –القیمة المتوقع تحققها خالل نشاط المنشأة العادي  –غیر اإلجباریة 
     التكلفة التاریخیة وقیاس الخصوم 4-3

یقترن مفهوم التكلفة التاریخیة في كثیر من الحاالت باقتناء األصول، لكن ال یوجد إي عائق           
یحول دون تطبیق هذا المفهوم  على الخصوم سوى كانت عناصر الخصوم دیونا أم حقوق ملكیة، 

موال دائمة في إلخ،  بطبیعتها أ...فبالنسبة لحقوق الملكیة من رأسمال واحتیاطات ونتائج غیر موزعة 
المنشأة ال تتغیر، فرأسمال المستثمر یبقى ثابتًا دون تغییر منذ تاریخ إنشاء المنشأة أو من تاریخ أخر 
تخفیض أو زیادة، وهذا ما یجعل رأسمال یتصف بالصفة التاریخیة، وكذلك نفس الشيء ینطبق على 

ونتیجة الدورة . ل ثابتة دون تغییراالحتیاطات واألرباح المحتجزة التي هي نتاج  عملیات تاریخیة تض
  .الحالیة هي األخرى تتمیز بالسمة التاریخیة ألنها محصلة مقابلة إیرادات تاریخیة مع تكالیفها التاریخیة

   :2أما بالنسبة لاللتزامات یمكن التمیز بین الحاالت التالیة          

                                                
 427ص ,دار وائل لنشر و التوزيع ,النموذج احملاسيب املعاصر, وة حنان لرضوان ح.د 1
 .426ص ,مرجع سبق ذكرهوة حنان لرضوان ح.د 2
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 ق لقیمتهـــا الحالیـــة حیـــث ال یأخـــذ االلتزامـــات قصـــیرة األجـــل تظهـــر وفقـــا لقیمتهـــا االســـمیة ولـــیس وفـــ
عامـل الـزمن، ونظـرا لقـرب آجــال اسـتحقاقها تقتـرب القیمـة االسـمیة مــن القیمـة الحالیـة ویكـاد یكـون الفــارق 

 مهمل؛
  ـــالغ ـــة للمب ـــزمن حیـــث یعتـــد بالقیمـــة الحالی ـــة األجـــل یجـــب مراعـــاة عامـــل ال بالنســـبة لاللتزامـــات طویل

تكلفـة الخصـم ( التاریخیـة للـدین علـى أسـاس معـدل خصـم  المنتظر دفعها، وذلك من خالل خصم التكلفـة
 السائد في تاریخ نشأة الدین؛) 
  ـــذي ـــة لألصـــل ال ـــات علـــى أســـاس القیمـــة العادل ـــادل فیـــتم اإلثب ـــزام مـــن خـــالل عملیـــة تب إذا نشـــأ االلت

 حصـلت علیــه المنشــأة فــي تــاریخ االقتنــاء أو علــى أســاس القیمــة الحالیــة للمبــالغ الواجــب دفعهــا فــي تــاریخ
 .السداد أیهما أكثر وضوحاً 

و بصفة عامة، یؤخذ بنفس طریقة قیاس األصول، حیث ال یعطى أي اعتبار لتغیر األسعار          
األصلیة التاریخیة التي حددتها المنشأة في العملیات التي نشأت بمقتضاها هذه الخصوم،أي أن معدل 

  .ي القیاس الذي یجب إتباعه إلى أن یتم الوفاءالخصم التاریخي الذي كان سائدًا في السوق هو األساس ف
  .مبررات تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة 4-4

وبــــرغم مــــن االنتقــــادات الموجهــــة لطریقــــة التكلفــــة التاریخیــــة إال أنهــــا  تعتبــــر أفضــــل الطــــرق لتقیــــیم 
اقیة األصــول أو الخــدمات التــي تحصــل علیهــا المؤسســة، وترجــع أفضــلیة هــذه الطریقــة لمــا تــوفره مــن مصــد

للقــوائم المالیـــة والتـــي یفتـــرض أنهــا تتصـــف بهـــذه الخاصـــیة حتـــى تكــون مفیـــدة، ویرجـــع اســـتمرار المحاســـبین 
  :االلتزام بهذه الطریقة في التقییم نظرا إلى 

تمیزهـــا بالموضـــوعیة بالمقارنـــة بـــالطرق األخـــرى للتقیـــیم، إذ یســـتند التقیـــیم إلـــى وجـــود أدلـــة إثبـــات یمكـــن  -
الـخ، سـهولة فهـم القـوائم مـن طـرف الجمیـع …یر الشراء، وثائق االكتساب أو اإلنتاج التحقق منها، مثل فوات

  .وهذا لبساطة طریقة التقییم 
توافــق هــذه الطریقــة مــع الكثیــر مــن المبــادئ والفــروض المحاســبیة المقبولــة قبــوال عامــا مــن طــرف كــل   -

  .والتقاریر المالیةالجهات العلمیة والمهنیة والتي یعتمد علیها عند إعداد القوائم 
   1 :ویمكن عرض أهم نقاط توافق بین التكلفة التاریخیة والمبادئ المحاسبیة في ما یلي 

إمكانیــة التحقــق مــن بیانــات التكلفـــة التاریخیــة األمــر الــذي یــوفر درجـــة كبیــرة مــن الموضــوعیة وبالتـــالي  -
  إمكانیة االعتماد على البیانات المحاسبیة؛

یقضــي فــرض اســتمراریة الوحــدة المحاســبیة بــأن المؤسســة مســتمرة فــي أعمالهــا بصــورة اعتیادیــة خــالل  -
شـهرا، وبالتـالي فـإن القـیم الجاریـة لألصـول ال تسـتخدم إال فـي  12الفترة المنظورة والتـي یجـب أال تزیـد عـن 

  حالة واحدة فقط كحالة التصفیة؛

                                                
 .313ص , مرجع سبق ذكره , تيجاين بالرقي  1
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أ الثبــات حیــث یقتضــي بــأن األصــول والخصــوم تظــل مقومــة إن أســاس التكلفــة التاریخیــة یقــوم علــى مبــد -
  بالتكلفة من فترة ألخرى بغض النظر عن تغیرات األسعار؛

فــرض وحــدة القیــاس النقــدي یقضــي باســتخدام الوحــدات النقدیــة األصــلیة فــي اإلثبــات وتجاهــل أي تغییــر  -
  في قیمتها نتیجة التضخم أو االنكماش؛

ضي طبقا لمفهومـه التقلیـدي بعـدم االعتـراف بـأي تغیـرات فـي قـیم األصـول مبدأ تحقق اإلیرادات والذي یق -
  .والخصوم إال بعد تحققها عن طریق إجراء تبادل مع طرف آخر

مبــــدأ مقابلــــة اإلیــــرادات بالمصــــروفات والــــذي یقضــــي بتحدیــــد الــــربح عــــن طریــــق مقابلــــة إیــــرادات الفتــــرة                   -
  طریق مقارنة صافي قیمة األصول أول وأخر فترة؛ بتكالیف هذه الفترة فقط، ولیس عن

بـأن یـنم تجاهـل ارتفـاع أسـعار ‘ یقتضي مبدأ الحیطة والحذر، الذي یعتمد علیه أساس التكلفـة التاریخیـة  -

  ؛األصول وهذا من شأنه أن یؤدي إلى إظهارها في قائمة الدخل بقیم منخفضة
الــدفاتر المحاســبیة والقــوائم المالیــة یجــب أن یقتصــر مبــدأ القیــاس الفعلــي والــذي یقضــي بــأن اإلثبــات فــي  -

  .فقط على ما تم فعال طبقا للقیم األصلیة ولیس ألي وضع افتراضي
 

  مزایا وعیوب تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة 4-5
  مزایا تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة 4-5-1

وحید المقبول عمومًا في الحیاة العملیة یرى مؤیدو مبدأ التكلفة التاریخیة على أنه النموذج ال          
  :وذلك یعود لألسباب التالیة

  ،ــاة العملیــة وأثبــت نجاعتــه كــل هــذه الســنیین لقــد اجتــاز نمــوذج التكلفــة التاریخیــة االختبــارات المســتمرة فــي الحی
ال ٕ فـان هــؤالء  ولقـي قبـوال عامـًا مـن طـرف مسـتعملي القـوائم المالیــة، حیـث أفـادهم فـي عملیـات اتخـاذ القـرارات، وا

 المستعملون لن یقبلوا هذا النموذج لو لم یكن مفید لهم؛
  لقـد تمیـز مبـدأ التكلفــة التاریخیـة بخاصـیة الموضــوعیة وموثوقیـة القیـاس وقابلیتـه للتحقــق، وهـذه الخاصـیة جعلــت

كلیــة  مـن المحاسـبة تتصـف بصـفة العلـم أكثــر مـن اتصـافها بـالفن، فأفعـال المنشـأة وفــق هـذا المبـدأ نجـدها تبتعـد
 عن الذاتیة في قیاسها مع إمكانیة التحقق من وقوعها؛

  یرى المدافعین عـن هـذا المبـدأ، أن محاسـبة تكلفـة التاریخیـة ال تقـیس القیمـة أو التغیـر فـي القیمـة أو قیـاس القـیم
ت الحالیـة  إنمــا هــي محاسـبة تكــالیف فعلیــة،  تركـز علــى األربــاح المحققـة فعــال وتهمــل الـدخل النــاتج عــن تغیــرا

 في قیمة الموجودات إال إذا تحقق فعال؛
  طریقــــة تكلفــــة ( إن خاصــــیة الموضــــوعیة جعلــــت مــــن طریقــــة التكلفــــة التاریخیــــة أفضــــل مــــن البــــدائل المقترحــــة

، حیـث أن هـذه البـدائل تعـاني مـن نقـص كبیـر )االستبدال، طریقة القیمة الحالیة، طریقة مسـتوى العـام لألسـعار 
جــدًا لمســتعملي القــوائم المالیــة، فبـــدونها قــد یتعــرض معــد القــوائم والتقـــاریر  فــي الموثوقیــة، وهــي خاصــیة مهمـــة

لتــأثیرات ذاتیــة مــن قبــل اإلدارة، مــن أجــل توجیــه نتــائج التقــاریر والقــوائم المالیــة لمــا یخــدم ) المحاســب ( المالیــة 
ویهــا هــذه التقــاریر مصــلحة القــائمون علــى اإلدارة، مــع عــدم إمكانیــة التحقــق مــن المعلومــات والبیانــات التــي تح

 .بسبب فقدان البدائل المقترحة لخاصیة الموضوعیة والموثوقیة التي تنفرد بها طریقة التكلفة التاریخیة
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  عیوب تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة 4-5-2
على الرغم من أن مبدأ التكلفة التاریخیة هو األكثر استعماال وانتشارا، یعد من المبادئ مقبولة           

بوًال عاما لدى الجمیع، حتى أصبح النظام المحاسبي المعاصر مقرونًا بتطبیقات هذا المبدأ، إال أن العدید ق
من الجهات المهنیة والعلمیة وجهة له الكثیر من االنتقادات ویمكن تلخیص هذه االنتقادات في النقاط 

  :التالیة
  خاطئة،بسـبب خلـط الـدخل التشـغیلي النـاتج عـن إن االعتماد على مبدأ التكلفة التاریخیة یعطي نتائج قیـاس

، مــع الــدخل النـاتج عــن مكاســب الحیــازة المولــد بـین التكلفــة التاریخیــة التــي تكــون قــد )اإلنتــاج ( النشـاط العــادي 
، وهـذا مــا یتعـارض مــع )بصـفة خاصــة البضـاعة ( نتجـت فـي دورات ســابقة  والتكلفـة الجاریـة لــبعض األصـول 

محاســـبیة، كمـــا أن إي تغیـــرات تحـــدث فـــي قـــیم كـــل مـــن األصـــول والخصـــوم والناتجـــة فــرض اســـتقاللیة الـــدورة ال
خالل الدورة الحالیة تأجل إلى حـین حـدوث تبـادل حقیقـي مـع طـرف خـارجي فـي الـدورة أو الـدورات التالیـة وهـذا 

 وفقا لمبدأ تحقق اإلیراد، یؤدي هذا القیاس مرة أخرى إلى نتائج خاطئة ویخل بمبدأ االستقاللیة؛
   ، یقوم مبدأ التكلفة التاریخیة على فرض ثبات وحدة القیـاس النقدیـة أي تتجاهـل التغیـرات القـوة الشـرائیة العامـة

فبنــود القــوائم المالیــة التــي تحصــلت علــیهم المنشــأة علــى فتــرات مختلفــة تكــون ذات قــیم غیــر قابلــة لتجمیـــع أو 
 م دون داللة اقتصادیة؛التلخیص بسبب اختالف قوتهم الشرائیة ویكون مجموع هذه القی

  ال یقـر مبــدأ التكلفــة التاریخیــة بـأي تغییــر فــي بنــود المركـز المــالي للمنشــأة إال بعــد تحقـق عملیــات حقیقیــة مــع
ســقاط  ٕ األطــراف الخارجیــة، وذلــك بنــاءًا علــى مبــدأ التحقــق ومبــدأ القیــاس الفعلــي، وهــذا كلــه مــن شــأنه تجاهــل وا

مـن قائمـة المركـز المـالي، األمـر الـذي یجعـل القـوائم )  هرة المحـل مثـل شـ( الكثیر مـن األصـول الغیـر ملموسـة 
 المالیة ال تعبر بصدق عن واقع المنشأة؛

  یجعــل التكـــالیف یترتــب ـعـن تطبیــق مبـــدأ التكلفــة التاریخیــة فــي إعـــداد القــوائم المالیــة خــالل فتـــرات التضــخم
التكلفـة الجاریــة للمـوارد المسـتخدمة ومعبـر عنهــا التاریخیـة لألصـول المسـتنفذة فـي العملیــة االسـتغاللیة  أقـل مـن 

بوحدات نقود مختلفة تجمیعها ال یكون لـه داللـة معینـة، بمعنـى آخـر  مقابلـة إیـرادات جاریـة  بتكـالیف التاریخیـة 
 :مستنفذة وهذا االختالف في التوقیت یترتب عنه ما یلي 

  .أي أرباح وهمیةظهور أرباح صوریة  بأكثر من قیمتها الحقیقیة   -            
  . دفع ضرائب عالیة عن أرباح وهمیة دون مبرر موضوعي  -              

عجز المنشأة عن إحالل أصول ثابتة جدیـدة محـل األصـول الثابتـة القدیمـة فـي نهایـة   العمـر   -
  . اإلنتاجي لعدم كافیة مخصصات اإلهتالك المحسوب على أساس التكلفة التاریخیة

  .الذاتي وعدم القدرة على الوفاء بدیون المنشأة في األمد الطویل عجز في التمویل  -
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 املبحث الثاني
  املعاجلة احملاسبية للقوائم احملاسبية يف الظروف التضخمية 

  

إن الهدف األساسي للمحاسبة في ظل التكلفة التاریخیة هو تقدیم معلومات لجمیع األطراف المهتمة بوضعیة 

خالل  القوائم المالیة والتقاریر المحاسبیة التي تتضمن رأس المال  واالحتیاطات وااللتزامات المنشأة ویتم ذلك من 

یرادات  ٕ األخرى المقومة بقیم نقدیة وطریقة توزیع هذه األموال على مختلف األصول، كما تظهر قائمة الدخل نفقات وا

تاریخیة أنها تقلل من تأثر البیانات المحاسبیة الفترة الجاریة وما نتج عنها من أرباح، ومن أهم ممیزات التكلفة ال

  .باآلراء الشخصیة والذاتیة لألشخاص الذین یتولون إعدادها، فهي تتمیز بالموضوعیة والموثوقیة إلى حد كبیر

إال أن أهمیة القوائم المالیة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة،لم تصمد كثیرًا أمام تغیرات األسعار وعدم 

ة القیاس النقدي، وترتب عنه أن هذه القوائم لم تعد تفي بغرض اتخاذ القرارات، وأنها مضللة، وأن األرباح ثبات وحد

المعلن عنها في غالب األحیان وهمیة، كما أن هذه القوائم ال یمكن مقارنتها مع المنشات األخرى، ومع قوائم المنشأة 

  .المنشآت لیس واحدا في كل األحوال نفسها عبر الزمن، وخاصة أن تأثیر تقلبات األسعار في

أمام هذه المشاكل المترتبة على اعتماد طریقة التكلفة التاریخیة في إعداد قوائم المالیة للمنشأة ظهرت عدة 

اقتراحات تمثل بدائل للطریقة التقلیدیة، وتمیزت هذه البدائل بالتعدد بحسب احتیاجات مستخدمي القوائم المالیة، 

  :   طرق فیما یليویمكن حصر هذه ال

  

  طریقة التكلفة التاریخیة المعدلة  -1

تقوم هذه الطریقة على أساس تعدیل البیانات المحاسبیة المعدة وفق طریقة التكلفة التاریخیة،   

التي تم التعرض لها (بحیث تعكس التغیرات في القوة الشرائیة العامة لوحدة النقد الستخدام أرقام قیاسیة 

التي تعبر عن المستوى العام لألسعار في نهایة الفترة المحاسبیة، ولذلك یطلق على ) في الفصل األول

  . هذه الطریقة اسم محاسبة المستوى العام لألسعار

لقد سبق أن بینا أن البیانات المحاسبیة وفق الطریقة التقلیدیة یعاب علیها أن بیاناتها تكون غیر   

قارنة اإلحصائیة، مما یفقد التقاریر المالیة والمحاسبیة داللتهما قابلة للتجمیع الریاضي وعدم القابلیة للم

ودورهما في اتخاذ القرار، إذ تتأثر كل من المیزانیة وجدول حسابات النتائج بمبدأ التكلفة، فاألصول تسجل 

 في الحسابات لتكلفة الحصول علیها وتظل بنفس التكلفة دورات عدیدة وقد ال تتعرض ألي تقییم، باستثناء

تحویل جزء من التكلفة األصلیة إلى مصروف مقابل ما استنفذ من األصول، والمعبر عنه باإلهتالك، 

وفي الوقت الذي تم فیه اعتبار التكلفة هي القیمة السوقیة العادلة للسلع والخدمات المتبادلة ومع مرور 

لة في دفاتر المؤسسة، في حین الوقت تتغیر القیمة العادلة لمثل هذه األصول بالمقارنة مع التكلفة المسج
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یتجاهل المحاسب التغیرات التي تطرأ على القیمة السوقیة وتظل األصول تظهر في المیزانیة بالتكلفة 

وتتمیز هذه الطریقة موضوع الدراسة . التاریخیة مع طرح جزء متعلق بالنفاذ الذي أصاب هذه األصول 

  : بخاصیتین هما

  . ة كأساس للتقییماإلبقاء على التكلفة التاریخی -

  . اعتماد وحدة قیاس نقدیة ثابتة -

في ظل هذه الطریقة یتم تعدیل قیم موجودات والتزامات المنشأة على أساس وحدة نقدیة ذات قوة شرائیة 

متساویة، ومرتبطة بالتغیر في المستوى العام لألسعار، حیث یتم استخدام أرقام قیاسیة لألسعار كأساس 

اریخیة وذلك لمعالجة أثر االنخفاض في القدرة الشرائیة للنقود، ویمكن إعطاء صیغة لتعدیل التكلفة الت

 : المعادلة التي تحسب التكلفة التاریخیة المعدلة كاآلتي

  .الرقم القیاسي العام لألسعار   xالتكلفة التاریخیة  = التكلفة التاریخیة المعدلة 

  :أسس تعدیل القوائم المالیة   1-1

إن تطبیق طریقة التكلفة التاریخیة المعدلة تستوجب شروط وكیفیات إلجراء التعدیالت نلخصها   

  : فیما یلي

لتحویل البیانات التاریخیة المعدة وفق المبادئ المحاسبیة   : حساب البیانات التاریخیة المعدلة ) أ 

، نحتاج إلى معلومات تتعلق المقبولة إلى بیانات تاریخیة مقاسة بوحدات نقدیة ذات قوة شرائیة عامة

ذا  ٕ باألرقام القیاسیة التي تغطي الفترة من تاریخ اكتساب األصل إلى تاریخ إعداد القوائم المالیة الحالیة، وا

لم یتوفر الرقم القیاسي في تاریخ الحصول على األصل المطلوب تعدیله یعتمد الرقم القیاسي لربع السنة 

ذا لم ت ٕ توفر األرقام التي تتعلق بربع السنة اعتمد الوسط الحسابي للرقم القیاسي التي نشأ خاللها األصل، وا

  .بین أول وآخر السنة 

التعدیل غیر الدوري والتعدیل الدوري أو المستمر، حیث یقوم : یجب التمییز بین نوعین من التعدیل) ب

خیة بقیاسها بوحدات نقدیة أسلوب التعدیل غیر الدوري على فكرة إعادة تقدیر بیانات قوائم المالیة التاری

ذات قوة شرائیة عامة في تواریخ غیر منتظمة، عادة عندما تزداد الفجوة بین القوة الشرائیة التاریخیة والقوة 

الشرائیة الحالیة لدرجة تسترعي انتباه القائمین  على المنشأة إلعادة تقدیر موجوداتها، وتثبت البیانات 

صبح بدورها تاریخیة لعدة سنوات أو دورات مقبلة، ویتم إعادة تعدیلها الجدیدة في السجالت المحاسبیة لت

من جدید كلما استدعى الظرف التضخمي ذلك، كما یمكن اعتماد أسلوب تقدیر غیر المنتظم إذا كانت 

المعدالت السنویة للتضخم النقدي طفیفة إلى حد اكتفاء بحساب أثر التضخم مرة واحدة عند كل عدة 
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فإن هذا األسلوب لیس هو األسلوب المقصود في محاسبة المستوى العام لألسعار بل  سنوات، ومع ذلك

  . المقصود هو أسلوب التعدیل المستمر 

یقوم أسلوب النوع الثاني من التعدیل بتعدیل البیانات التي تحویها القوائم المالیة وفق القوة   

  :التالیة الشرائیة العامة في نهایة كل سنة وبصورة دوریة وفق الصیغة

/ الرقم القیاسي للسنة الحالیة    xقیمة العنصر المعدل سابقا = قیمة العنصر بعد التعدیل 

  الرقم القیاسي السابق لسنة المقارنة

تسمى عملیة إعادة التعدیل هذه بعملیة اإلزاحة إلى األمام وهي عملیة مستمرة في التعدیل من سنة     

  .إلى أخرى 

  : شمولیة الطریقة لجمیع بنود القوائم المالیة ) ج

عادة التعدیل یجب أن تكون شاملة تغطي كافة عناصر القوائم المالیة الدوریة،    ٕ إن عملیة التعدیل وا

فالقوائم المالیة المعدلة جزئیا تفصح عن أثر تغیر القوة الشرائیة في عنصر واحد أو مجموعة عناصر، 

ر التضخم التي قد تكون حینا إیجابیة وأحیانا سلبیة، ذلك فالتعدیل الجزئي قد ولكنها ال تعطي صافي آثا

  . یكون مضلال ویكون التعدیل الشامل یفضي الموضوعیة على القوائم المالیة 

إن تعدیل القوائم المالیة التاریخیة وفق األرقام القیاسیة لألسعار  :خطوات تعدیل القوائم المالیة 2- 1

السائدة  یتطلب جملة خطوات لتصبح هذه القوائم مقاسة بوحدات نقدیة ذات قوة شرائیة عامة، وفیما یلي 

  : 1هذه الخطوات 

 مجموعة كاملة من قوائم المالیة التاریخیة؛  توفر

عامة تغطي الفترة الزمنیة مـن أقـدم عنصـر فـي القـوائم المالیـة إلـى أحـدث توفر مجموعة من األرقام القیاسیة ال

 عنصر؛

مـن الضــروري عنـد التعــدیل التمییـز بــین العناصـر النقدیــة وغیـر النقدیــة، وذلـك الخــتالف طریقـة معالجــة كــال 

 .منهما

وتنبع أهمیة هذا التمییز أن كال منهما یواجه مخاطر مختلفة، فالعناصر النقدیة تظهر في القائمة      

المعدلة بقیمتها األصلیة ویكون معبرا عنها عند إعداد تعدیل القوائم المالیة تلقائیا بوحدة القیاس لجاریة وال 

دیلها في نهایة الدورة حتى تصبح تعبر أما العناصر غیر النقدیة فهي التي یجب تع. تحتاج إلى تعدیل

 .عن قوة شرائیة عامة مثل بقیة العناصر النقدیة

                                                
 429مرجع سبق ذكره صرضوان حالوة حنان . 1
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ولحساب مكسب أو خسارة المستوى العام لألسعار ناجم عن االحتفاظ بالعناصر النقدیة، حیث أن     

ضخم النقدي التعامل مع هذه العناصر ینتج عنه أرباح أو خسائر في القوة الشرائیة العامة، ففي فترات الت

لخسائر في القوة الشرائیة العامة، بینما یالحظ أن ) مثال حساب الزبائن ( تتعرض األصول النقدیة 

یحقق أرباحا في القوة الشرائیة العامة، لكن في فترات االنكماش ) مثال حساب الموردین( الخصوم النقدیة 

لخسائر في القوة الشرائیة لنقدیة النقدي ینتج عن األصول النقدیة أرباح في حین تتعرض الخصوم ا

 .   العامة
  

  تصنیف العناصر النقدیة والغیر نقدیة 1-3

قبل البدء في عملیة تعدیل القوائم المالیة المعدة وفق أسلوب التكلفة التاریخیة، یجب فرز   

النقدیة العناصر النقدیة عن العناصر الغیر النقدیة، وذلك بسبب اختالف معالجة كل منهما، فالعناصر 

بطبیعتها معبر عنها تلقائیا بوحدات القیاس النقدي الجاریة، ومن ثم ال یتم التطرق لتعدیلها،فهي تظهر في 

القوائم المالیة قبل وبعد التعدیل بنفس القیم األصلیة، أما العناصر الغیر نقدیة فیجب تعدیلها في نهایة 

ة الشرائیة مثل العناصر النقدیة، مما یمكن من تحدید الدورة لیتم التعبیر عنها بوحدات نقدیة لها نفس القو 

النتائج والمركز المالي بصورة أكثر واقعیة، ویتیح مقارنة القوائم المالیة للمنشأة نفسها لدورات عدیدة، 

  .وكذلك المقارنة مع المنشآت المماثلة

ومقبول عموما  أن تصنیف العناصر النقدیة والغیر النقدیة هو إجراء ضروري" شامبرز"و یوضح   

في محاسبة المستوى العام لألسعار، وتنبع أهمیة هذا التصنیف من أن كالهما یواجه مخاطر مختلفة، 

فبالنسبة للعناصر األصول النقدیة قوتها الشرائیة تتأثر عكسیا مع تغییرات في المستوى العام لألسعار، 

لعناصر األصول النقدیة تمیل إلى الهبوط فكل ارتفاع في المستوى العام لألسعار یجعل القوة الشرائیة 

والعكس صحیح، أما األصول الغیر نقدیة فإنها تخضع لنفس التأثیر ولكن في االتجاه المعاكس، فعند كل 

ارتفاع لألسعار فإنه یفضل االحتفاظ بعناصر األصول النقدیة، ویستحسن شراء األصول مقابل التزامات 

من االحتفاظ باألصول النقدیة، كما أن العناصر الغیر نقدیة هي  نقدیة مستقبلیة أو الدفع نقدا أفضل

وتشمل األصول النقدیة .عرضة لمخاطر التغیرات في أذواق المستهلكین وفي التكنولوجیا وفي الطلب

األموال الجاهزة وحسابات المدینین وأوراق القبض والسندات المالیة وجزء من المخزون السلعي مباع مقدما 

والتي تمثل مبلغ ثابت القیمة في المستقبل،وتتضمن الخصوم النقدیة على حسابات الدائنین بسعر محدد، 

وفیما یلي . وأوراق الدفع، والمستحقات مثل الفوائد وااللتزامات طویلة األجل الواجب سدادها بمبلغ محدد

  ).  المیزانیة ( جدول بتصنیف أهم بنود قائمة المركز المالي 
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  أسهم/أوراق مالیة للمضاربة
  سندات/أوراق مالیة للمضاربة

  ذمم مدینة وأوراق قبض
  المشكوك فیها وأوراق قبضمخصص لدیون 

  مخزون سلعي مباع سلفا بأسعار محددة
  باقي أنواع المخزون السلعي

  قروض ممنوحة للعاملین
  ..)تأمین، إیجار ( مصاریف مدفوعة مقدما 

  مدینون وأوراق قبض طویلة األجل
  تأمینات قابلة لالسترداد
  ..)ممتلكات، تجهیزات ( أصول ثابتة ملموسة 

×  
×  
  
×  
×  
×  
×  
  
×  
  
×  
×  

 

  
  

× 
  
  
  
  
×  
  
×  
  
  
×  

  بند غیر نقدي  بند نقدي  بنود الخصوم 
  مجمع استهالك أصول ثابتة ملموسة

  براءات اختراع، عالمات تجاریة
  شهرة المحل

  أصول غیر ملموسة أخرى وأعباء مؤجلة
  ذمم دائنة وأوراق دفع

  "مستحقة "مصاریف واجبة الدفع 
  توزیعات أرباح واجبة الدفع

  أجنبیةعمالت /التزامات
  تأمینات للغیر واجبة الدفع
  سلف مقدمة من العمالء

  دائنون وأوراق دفع طویلة األجل
  عالوة أو خصم إصدار سندات

  فوائد السندات وأوراق الدفع
  مبلغ مساوي لسعر السداد/أسهم ممتازة
  مبلغ أقل من سعر السداد/أسهم ممتازة
  حقوق المساهمین/أسهم عادیة

  
  
  
  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
  
×  

×  
×  
×  
×  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
×  

  83رضوان حلوة حنان، بدائل القیاس المحاسبي المعاصر، دار وائل لنشر والتوزیع، ص :المصدر 

  :حساب ومعالجة مكاسب والخسائر المستوى العام لألسعار للبنود النقدیة 1-4
كما سبق ذكره، العناصر النقدیة تتأثر قیمتها الشرائیة، وتنتج إما مكاسب أو خسائر في القوة   

الشرائیة تبعا لتغیرات في المستوى العام لألسعار ، ففي فترات التضخم النقدي المتمیزة بارتفاع في 
  بینما تحقق المستوى العام لألسعار تتعرض األصول النقدیة لخسائر في القوة الشرائیة العامة، 
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عناصر الخصوم النقدیة مكاسب في القوة الشرائیة العامة، وفي فترات االنكماش النقدي تجني األصول 
النقدیة مكاسب وتتعرض الخصوم النقدیة إلى خسائر في القوة الشرائیة العامة، ویتحدد حجم المكاسب 

  :نذكر منها والخسائر في القوة الشرائیة العامة للبنود النقدیة بعوامل عدیدة 
  حجم البند النقدي؛ -  

خراج البند؛ -   ٕ   طول الفترة الزمنیة إلدخال وا

خراج البند  -   ٕ   .اتجاه تطور األرقام القیاسیة خالل الفترة الزمنیة إلدخال وا

و تتم عملیة المقارنة الزمنیة وحساب التعدیالت لكافة البنود النقدیة حتى تاریخ إعداد القوائم   

هایة الدورة المالیة، فالبنود النقدیة في أول الدورة تعدل عن كامل الدورة لتقارن مع البنود المالیة، إي في ن

النقدیة في نهایة الدورة، أما البنود النقدیة في نهایة الدورة فتبقى نفسها دون تعدیل ألنها مقاسة بالوحدات 

هایة المدة، عند احتساب المكاسب أو النقدیة الجاریة، ویجب أن ال نكتفي بقیم البنود النقدیة في بدایة ون

الخسائر في المستوى العام لألسعار، بل یجب كذلك األخذ بعین االعتبار التدفقات النقدیة من مقبوضات 

ومدفوعات في البنود النقدیة خالل الدورة، ویجب التأكد فیما إذا كانت حركة التدفقات في البنود النقدیة تتم 

لتدفقات منتظمة اعتمد المتوسط الحسابي للمستوى العام لألسعار في أول وأخر بانتظام أو ال، فإذا كانت ا

ذا كانت ) اإلیرادات والنفقات ( الدورة، أما إذا كانت التدفقات النقدیة  ٕ غیر منتظمة، كأن تكون موسمیة، وا

النقدیة على  كذلك األرقام القیاسیة العامة متذبذبة بصورة غیر منتظمة، فعندها یجب تحدید بنود التدفقات

أساس الربع سنوي، ولتحدید التدفقات النقدیة قي بدایة ونهایة  الدورة یتم من خالل مفهوم  صافي 

  .األصول النقدیة، الذي یحسب بالفارق بین مجموع األصول النقدیة ومجموع االلتزامات النقدیة

لألسعار وكیفیة  ویظهر اختالف لدى الكثیر حول طبیعة مكاسب أو خسائر المستوى العام   

  :معالجتها محاسبیا وفي النقاط التالیة نستعرض أهم اآلراء المختلفة التي تتعلق بطرق اإلثبات المحاسبي

علــى اعتبــار أن مكاســب وخســائر مســتوى األســعار العــام للعناصــر النقدیــة تنــتج عــن التغیــرات فــي المســتوى 

لك یتحــتم إدراجهــا فــي صــافي الــدخل لــدورة التــي تمــت العــام لألســعار ولــیس لهــا عالقــة بالعملیــات اإلنتاجیــة، لــذ

فیهــا التغیـــرات الســـعریة، تحـــت حســاب خـــاص مســـتقل فـــي قائمــة الـــدخل وهـــذا الـــرأي یمثــل القاعـــدة العامـــة فـــي 

ــــة  ــــس المعــــاییر المحاســــبة المالی مــــن المعهــــد األمریكــــي و   FASBالمعالجــــة المحاســــبیة فهــــو معتمــــد مــــن مجل

ذا الــرأي مـــع مفهـــوم الــدخل الشـــامل المعتمــد مـــن مجلــس المعـــاییر المحاســـبة للمحاســبین القـــانونیین، وینســجم هـــ

 المالیة؛
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رأي أخــر یوصــي بمعالجــة خســائر الناتجــة عــن التغیــر فــي المســتوى العــام لألســعار فــي قائمــة الــدخل، بینمــا 

ـــرأي یســـتند إلـــى قاعـــد ة مكاســـب المســـتوى العـــام لألســـعار فینبغـــي معالجتهـــا فـــي حســـاب الـــرأس المـــال، وهـــذا ال

 الحیطة والحذر؛

هنـــاك مـــن یعتبـــر أن مكاســـب وخســـائر المســـتوى العـــام لألســـعار ال تـــرتبط بالعملیـــات العادیـــة للمنشـــأة، لـــذلك 

 یجب دمجها في حساب رأس المال؛

ینبغـي تضــمین قائمــة الــدخل كــال مــن مكاســب وخسـائر القــوة الشــرائیة العامــة باســتثناء مكاســب وخســائر القــوة 

 اآلجل التي یجب أال تظهر حتى یتم تحقیقها عند سداد ذلك الدین الطویل األجل؛ الشرائیة للدیون الطویلة

یجب إدراج مكاسب وخسائر القوة الشرائیة العامة ضمن قائمة الدخل باسـتثناء مكاسـب وخسـائر الناجمـة عـن 

  ).مثل األسهم الممتازة التي تتصف بصفة العناصر النقدیة(عناصر النقدیة لحقوق الملكیة 

مــن تعــدد اآلراء المرتبطــة بمعالجــة مكاســب أو خســائر المســتوى العــام لألســعار یبقــى الــرأي األول هــو  بــالرغم

 .السائد والمقبول عموما من غالبیة التنظیمات المهنیة
  

  تعدیل العناصر غیر النقدیة 1-5

المباني واآلالت : تشمل العناصر غیر النقدیة على األصول الثابتة المخصصة لإلنتاج مثل   

، كل ...المخزونات والذمم إلخ : والتجهیزات والتركیبات الكبرى، كما تشمل كذلك األصول المتداولة مثل 

غیر في المستوى هذه األصول یفترض أنها ال تحقق مكسبا أو خسارة في القوة الشرائیة العامة لمجرد الت

العام لألسعار، فأسعارها تتغیر بنفس المعدل في المستوى العام لألسعار وال یحدث أي مكسب أو خسارة 

في القوة الشرائیة العامة بل یتم تعویض كامل تغیرات القوة الشرائیة، وهذا االفتراض هو السائد في 

ما یتحقق لمجموع العناصر غیر النقدیة، وأن  محاسبة المستوى العام لألسعار، كما أن هذا االفتراض نادرا

المنشآت التي تحوز بنود غیر نقدیة یكسبون أو یخسرون قوة شرائیة عامة إذا ارتفعت أو انخفضت أسعار 

البنود غیر نقدیة بمعدل یختلف عن معدل التغیر في المستوى لألسعار، أو إذا ظلت البنود غیر النقدیة 

عام لألسعار، وهذه المكاسب او الخسائر للقوة الشرائیة العامة ال یتم إثباتها بینما تغیر المستوى الثابتة 

على مستوى محاسبة المستوى العام لألسعار، لذلك إن أرباح وخسائر البنود غیر النقدیة هي في الحقیقة 

جدر مزیج ینتج من التغیرات في أسعار البنود غیر النقدیة والتغیرات عن المستوى العام لألسعار، وت

اإلشارة بأن تعدیل البیانات التاریخیة بما یوافق المستوى العام لألسعار ومراعاة التغیرات في القوة الشرائیة 

  1العامة ینطلق من مفهوم المحافظة على رأسمال المنشأة وبالضبط یسمى المفهوم المالي لرأس المال،

                                                
 90ص, دار وائل لنشر و التوزيع, القياس احملاسيب املعاصر بدائل ،وة حنانرضوان حل 1
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أما فیما .مال بین أول وآخر الدورة المالیةوأن الربح هو ناتج عن المحافظة على القوة الشرائیة لرأس ال

یخص حق الملكیة فیتم تعدیل رأسمال المنشأة بحیث یحافظ على القوة الشرائیة العامة لرأس المال 

المستثمر، وهكذا نرى أنه یعتمد مفهوم المحافظة على رأس المال المالي عند تحدید نتیجة نشاط الدورة، 

  .دیل تلقائیا دون أیة فروقات وعلیه تتوازن المیزانیة بعد التع

  : وبصفة عامة یتم تعدیل البنود المذكورة سابقا بنوعین من التقییم تقوم به المنشأة 

تقییم غیر منتظم تقوم به المنشأة بتواریخ غیر منتظمة، ویكون هذا التقییم اختیاري غیر إجباري، ) أ 

األسعار، وكلما زادت الفجوة بین القوة  حسب اإلمكانات المتاحة لها، وكذلك حسب معدل االرتفاع في

الشرائیة التاریخیة والقوة الشرائیة الحالیة یتطلب ذلك القیام بعملیة التقییم، إن التقییم غیر الدوري یتم القیام 

به خالل دورات متباعدة إذا معدالت التضخم السنویة طفیفة لدرجة یمكن إهمالها ویكتفي بحساب أثر 

  . دة دورات التضخم مرة واحدة لع

التقییم المنتظم تقوم به المنشآت بصورة دوریة وبتواریخ منتظمة وهو األسلوب الغالب المعتمد من قبل ) ب

الشركات الكبرى، وقد تصدر من الدولة لوائح تشریعیة تنظم كیفیات تطبیقه، وفق هذا النوع من التقییم 

  . العامة في نهایة كل دورة مالیة یعاد تقدیر القوائم المالیة المعدلة وفق القوة الشرائیة

وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة، القوائم المالیة المعاد تقییمها یجب أن تعتبر كمعلومات إضافیة یتم 

تقدیمها مصحوبة مع القوائم التاریخیة هذه األخیرة التي تعتبر األساس الذي ما زال مقبوال في الحیاة 

اب التكلفة التاریخیة المعدلة بالمستوى العام لألسعار ال تمثل إشكاال أو العملیة إذ كانت طریقة تحدید وحس

خالفا بین ممارسي المحاسبة، فإن كیفیة تطبیق هذه الطریقة عملیا على القوائم المالیة واإلثبات المحاسبي 

  .لها هي مجال االختالف بینهم

  : التالیة  و یتم التعدیل للعناصر غیر النقدیة بتطبیق المعادلة أو الصیغة

نسبة ارتفاع + 1(  x)المعدل سابقا(التكلفة التاریخیة المعدلة = التكلفة التاریخیة المعدلة المعاد تقییمها 

  )المستوى العام لألسعار

 :تعدیل عناصر الغیر النقدیة في المیزانیة 1-5-1

لقد تم سابقا التطرق لكیفیة معالجة العناصر النقدیة وتم تحدید أسلوب حساب مكاسب وخسائر   

و نتابع .المستوى العام لألسعار نتیجة االحتفاظ بالعناصر النقدیة وكذا طرق اإلثبات المحاسبي لها

  . معالجة العناصر الغیر النقدیة في المیزانیة
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تتمثل األصول الثابتة في المباني واآلالت والتجهیزات ویتم  :إعادة تقییم األصول الثابتة 1-5-1-1

إعادة تقییمها من خالل تعدیل كل من تكلفتها التاریخیة وهذا  بمعرفة تاریخ نشأة األصل وتكلفته الفعلیة،  

وباستعمال األرقام القیاسیة لسنة األساس وسنة المقارنة  وبعد أن تتم هذه العملیة تصبح عملیات إعادة 

 . دیل لدورات الالحقة روتینیة وسهلةالتع

وفیما یلي مثال تطبیقي یوضح من خالله طبیعة العملیات المحاسبیة التي تتطلبها عملیة    

التسویة للتقلبات في المستوى العام لألسعار وبیان كذلك أثر هذه التقلبات على دقة البیانات المحاسبیة، 

تكامل لكل المشاكل التي تحدثها التقلبات في المستوى العام كما أن هذا التطبیق ال یعتبر شامل أو حتى م

  .لألسعار  ولكن الغایة  منه  الطریقة واألسلوب الممكن إتباعه عند تقییم موجودات  المنشأة

تظهر االستثمارات في قائمة المركز المالي بالقیمة  :تعدیل اهتالكات األصول الثابتة 1-5-1-2

وح منه اإلهتالك المجمع حتى تاریخ إعداد المیزانیة، لذا فإنه إذا تم تعدیل الصافیة، أي تكلفة األصل مطر 

التكلفة التاریخیة لألصول الثابتة للتقلبات في المستوى العام لألسعار یجب بنفس الطریقة تعدیل اإلهتالك 

، وتظهر القیمة الصافیة  لألصول المجمع على هذه األصول حتى یصبح المقیاس المستخدم مقیاسًا موحدًا

  .معبر عنها بوحدات النقد الجاریة

یتم تعدیل حسابات المخزونات من آثار التقلبات في ألمستوى  :تعدیل حسابات المخزون 1-5-1-3

العام لألسعار وتتوقف نجاعة التعدیل على طرق التقییم المتبعة، فإذا كانت الطریقة المتبعة الوارد أوال 

قي في مخازن المنشأة في نهایة المدة یكون  أقرب من األسعار صادر أوًال فإن تكلفة المخزون المتب

الجاریة ومن ثم فإن الفارق بین التكلفة التاریخیة والتكلفة التاریخیة المعدلة للتقلبات في المستوى العام  

لألسعار قد یكون مهمل وغیر ملموس، لكن من جهة أخرى یجب تعدیل تكلفة المبیعات وذلك ألنها تمثل 

ویترتب على هذا عدم  مقابلة التكالیف الجاریة  باإلیرادات   وحدات النقدیة غیر المتجانسة خلیط من

وتتوقف . الجاریة، حیث تقابل أقدم التكالیف باإلیرادات الجاریة مما یؤدي إلى تشوه األرباح وصافي الدخل

أهمیة التعدیل في هذه الحالة على مدى سرعة دوران المخزون وعلى معدالت التقلبات في المستوى العام 

  .لألسعار

أما إذا كانت المنشأة تطبق تتبع طریقة الوارد أخیرًا الصادر أوًال فإن تكلفة المبیعات في هذه   

الحالة تقترب من التكلفة التاریخیة المعدلة للتقلبات في المستوى العام لألسعار، بینما تكون تكلفة المخزون 

خر المدة أو خاللها ومن ثم وجب المتبقي في أخر المدة تصبح أكثر بعدًا عن األسعار السائدة في أوا

 .األمر تعدیل قیمة المخزون بما یتالئم وتقلبات األسعار 
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إن إعادة تقییم الخصوم یؤدي بنا للحدیث عن إعادة تقییم  :إعادة تقییم الخصوم 1-5-1-4

  .العنصرین األساسیین المكونین للخصوم وهما األموال الخاصة والدیون

یون كما هو معروف من دیون قصیرة األجل أو ما یسمى دیون تتكون الد :تقییم الدیون - أ  
االستغالل  والموجهة لتمویل الدورة االستغاللیة، ودیون طویلة األجل الموجهة لتمویل األصول الثابتة، 
وتمارس التقلبات في المستوى العام أثرها على الدیون بصفة عامة سوى كانت قصیرة اآلجل  أو طویلة 

  اآلجل 
سنة  الرقم القیاسي لألسعار/ الرقم القیاسي لألسعار سنة األساس× القیمة االسمیة لمبلغ الدین = وة الشرائیة القربح   

  .المقارنة

لكن یجب اإلشارة، انه في بعض الحاالت یشترط أصحاب الدیون أن یكون الدفع بالقیمة المعدلة 

بما یتالئم وتقلبات األسعار ویجب أن لقیمة الدین عوض القیمة االسمیة  أي القیمة الحقیقیة للدیون 

  .تتضمن عقود االقتراض هذا الشرط لكي یكتسب صفة الرسمیة

بعد استبعاد الدیون نجد أن حقوق الملكیة هي المصدر الرئیسي لتمویل : تقییم األموال الخاصة-ب

ي ذلك إلى أن األصول، فهي ال تخضع إلعادة التقییم كباقي العناصر األخرى للمیزانیة، ویرجع السبب ف

تقییم بقیة عناصر المیزانیة من أصول وخصوم، یؤدي إلى تعدیل األموال الخاصة بصورة تلقائیة، عن 

  .طریق دمج فروقات التعدیل في حساب رأس المال
  

  :تعدیل جدول حسابات النتائج 1-5-2

النقدیة عند بیع یوفر جدول حسابات النتائج التاریخیة بیان عن أرباح أو خسائر العناصر غیر   

هذه العناصر، لذلك فالدخل یجب أن یحسب عند تحقق البیع وهذا وفقا لمبدأ تحقق اإلیرادات والربح عند 

البیع، ولهذا السبب یجب إعادة تعدیل حساب النتائج ویظهر جدول حسابات النتائج المعدل ربح معدل 

ل كل من المصاریف واإلیرادات لتصبح یختلف عن الربح التاریخي، وتتم عملیة التعدیل من خالل تعدی

  .تعبر معبر عنها بوحدات نقدیة ذات قوة شرائیة عامة مقاسة في تاریخ إعداد جدول حسابات النتائج

ویجب أن یرعى توقیت حدوث عملیة اإلنفاق واإلیرادات، فإذا كانت منتظمة الحدوث وموزعة   

نفاق واإلیراد قد تما عندما كان  متوسط مستوى بانتظام على مدار الدورة المالیة یمكن افتراض إن اإل

األسعار العام خالل الدورة هو السائد، أما إذا كانت خاصیة انتظام اإلنفاق والتحصیل غیر محققة بمعنى 

هناك تذبذب شدید فیهما، أو هناك تقلبات كبیرة في مستویات العامة لألسعار، في هذه الحالة تلجأ المنشأة 

أساس األرقام القیاسیة الربع السنویة، كما انه یجب إعادة تعدیل بات النتائج على إلى تعدیل جدول حسا
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المبیعات والمشتریات، واألخذ بعین االعتبار قیمة المخزون في بدایة ونهایة المدة ویتم هذا كله من خالل 

  :المعادلة المعروفة التالیة

  مخزون أخر المدة –المشتریات + ون أول المدة مخز = تكلفة المبیعات 

  :و یجب مالحظة إن جدول حسابات النتائج یظهر نوعین من النتائج

  .أرباح أو خسائر ناتجة من العملیات غیر النقدیة -  
  .أرباح أو خسائر القوة الشرائیة التي تنتج عن االحتفاظ بالعناصر النقدیة -  

 
  المعدلةتقییم طریقة التكلفة  1-6

إن تعدد البدائل لحل مشكلة التضخم، ترك المجال واسعا للمحاسبین والمفكرین لالختالف، بین   
مؤید ومعارض لهذه الطریقة أو تلك، وهذا ما ینطبق بالفعل على طریقة التكلفة التاریخیة المعدلة، حیث 

سعار، وفي فیمایلي نتطرق ألهم أحدث جدًال كبیرا في األوساط المهتمة بدراسة محاسبة المستوى العام لأل
  .اإلیجابیات والسلبیات المترتبة عن تطبیق التكلفة التاریخیة المعدلة

  :إیجابیات طریقة التكلفة المعدلة 1-6-1
  :نوجز أهم اإلیجابیات المتعلقة بتطبیق طریقة التكلفة المعدلة في النقاط التالیة   

 معدة وفق التكلفة التاریخیـة، تعتبـر غیـر قابلـة لتجمیـع إن البیانات التي تتضمنها القوائم المالیة ال
والطــرح أو المقارنــة وذلــك بســبب اخــتالف وحــدة القیــاس، حیــث أن عناصــر األصــول والخصــوم 
مقاسـة بتـواریخ مختلفــة وبوحـدات نقدیــة ذات قـوة شــرائیة مختلفـة، ولهــذا فـإن إعــادة تعـدیل القــوائم 

مالئمـة لمتخـذي القـرارات  انسـة یـوفر معلومـات أكثـرالمالیة باستخدام وحـدة ذات قـوة شـرائیة متج
 .ألنها تفصح عن آثار التضخم سواء على المیزانیة أو جدول حسابات النتائج

 وهــذا  إن تعــدیل القــوائم المالیــة التاریخیــة لتصــبح معبــر عنهــا بوحــدات ذات قــوة شــرائیة عامــة
شــأنه یــوفر خاصــیة قابلیــة باســتعمال  رقــم قیاســي عــام لألســعار تحــدده الجهــة المختصــة، مــن 

القوائم المالیة للمقارنة بین المنشات المماثلة، كما أن على مسـتوى المنشـأة الواحـدة تمكـن القـوائم 
المعــاد تعــدیلها مــن إمكانیــة مقارنتهــا علــى مــدار ســنوات عدیــدة لمراعــاة التغیــرات فــي المســتوى 

 .العام لألسعار
 خیـة والنـاتج مـن مقابلـة اإلیـرادات الحالیـة المتولـدة إن الدخل المحسوب وفـق طریقـة التكلفـة التاری

مــن  مصــاریف تاریخیــة یمیــل إلــى التضــخم الصــوري فــي ظــل ارتفــاع المســتوى العــام لألســعار، 
یؤدي إلى دفع ضرائب عالیة وتوزیع أرباح وهمیة  مـن رأس المـال المنشـأة، لكـن الـدخل المحـدد 

ي ویحـــافظ علــى رأس المـــال المــالي للمنشـــأة علــى أســـاس التكلفــة التاریخیـــة المعدلــة یعتبـــر حقیقــ
 .وهذا باستبعاد أثر التضخم النقدي
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  إن عملیــة تعــدیل القــوائم المالیــة وفــق المســتوى العــام لألســعار تعتبــر ســهلة التطبیــق، حیــث یــتم

اســتبدال وـحـدة القیــاس النقدیــة ذات القــوة الشــرائیة المتغیــرة بوحــدة نقــد ذات قــوة شــرائیة عامــة،و 

األقـل ابتعــاد عــن المبـادئ المحاســبیة المقبولـة قبــوال عامــا، كمـا أن اعتمادهــا علــى تمثـل الطریــق 

 .الموثوقیة والموضوعیة جعلها أكثر تفضیل من البدائل األخرى

  إن مســتعملي القــوائم المالیـــة المعدلــة ال یحتـــاجون الرجــوع مــرة ثانیـــة للبحــث عـــن أثــار التضـــخم

 .لمؤشرات األخرى كالعائد على االستثمار مثالعلى القوائم، بل یتوجه اهتمامهم على بحث ا

  عند االلتزام بمحاسبة التكالیف التاریخیة فإن مشكلة استبدال األصـول تطـرح بحـدة فـي الظـروف

النقدیـــة، بینمـــا عنـــد تطبیـــق محاســـبة التكلفـــة التاریخیـــة المعدلـــة فیســـاعد ذلـــك فـــي حـــل مشـــكلة 

للمنشـــأة ولـــیس رأس المـــال االســـمي أو اســـتبدال األصـــول والمحافظـــة علـــى رأس المـــال  المـــالي 

 .األصلي

 سلبیات طریقة التكلفة المعدلة 1-6-2

نوجزها  بالرغم من المزایا السابقة، فإن هذا األسلوب ال یخلو من العیوب و ینطوي على عدة انتقادات    

  :فیما یلي

ـــة تمـــس وحـــدة القیـــاس لتصـــبح تعبـــر عـــن    ـــة فـــي الواقـــع عملیـــة التعـــدیل لتكلفـــة التاریخی التكلفـــة التاریخی

 باألسعار الجاریة وقت التقییم، بینما أساس القیاس یبقى قیاسا تاریخیا؛

فــي الكثیــر مــن األحیــان تكــون تكلفــة إعــادة تعــدیل القــوائم المالیــة أكبــر مــن المنــافع التــي تســتفید منهــا    

 المنشأة االقتصادیة؛

دراك متخـذي     ٕ صـدار المعلومات اإلضافیة ال تتالءم مع خبـرات وا ٕ القـرارات ممـا یـؤدي إلـى سـوء الفهـم وا

  قرارات غیر مناسبة؛

فـي محاسـبة التكـالیف المعدلـة ینصــب االهتمـام علـى تغیـرات فـي القــوة الشـرائیة العامـة للنقـود باالعتمــاد   

علـى تطـورات المسـتوى العــام لألسـعار، وتهمـل التغیــرات فـي المسـتوى الخـاص ألســعار بعـض السـلع والخــدمات 

 .اإلدارة في العملیة اإلنتاجیةالتي تعني 

وفي عملیة االستبدال والتي تهم المستثمر في اتخاذ قرار االستثمار، لذلك فإن محاسبة التكلفة  

التاریخیة ال تعترف بمكاسب وخسائر الحیازة في لعناصر الغیر نقدیة بسبب أنها تتطور أسعارها بنفس 

عة اإللكترونیات تطور المستوى العام لألسعار، وهذا ال یكون صحیح في كثیر من األحوال، فقطاع صنا

تتغیر فیه أسعار السلع بمعدالت معاكسة بصورة مطلقة التجاه المستوى العام لألسعار، ومن ثم فاألرقام 
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القیاسیة للمستوى العام لألسعار ال یمكن تطبیقها في جمیع المنشات، وال على كل عناصر األصول وأن 

 .أةاألرقام القیاسیة الخاصة أفضل وهذا مراعاة لظروف كل منش

لقد نجحت  طریقة التكلفة التاریخیة المعدلة نسبیا في تجنب أخطاء القیاس وذلك باعتمادها   

وحدة قیاس نقدي ذات قوة شرائیة موحدة عامة، لكن لم تتمكن من تجنب أخطاء توقیت القیاس، فسواء 

بدأ تحقق اإلیراد واألرباح كانت الطریقة المتبعة تكلفة التاریخیة أو طریقة التكلفة التاریخیة المعدلة فإن م

بالبیع، مما ال یسمح لفصل الدورات عن بعضها البعض، فاإلیراد قد یكتسب في دورة حالیة ویعترف به 

 .في دورة الحقة

  :طریقة التكلفة الجاریة -2

علــى خــالف طریقــة  التكلفــة التاریخیــة التــي تقــوم علــى أســاس تغیــرات المســتوى العــام لألســعار            

تقیـــیم جمیـــع عناصـــر النقدیـــة والغیـــر النقدیـــة التـــي تحوزهـــا المنشـــأة،  فـــإن  هـــذه طریقـــة تهـــتم بتعـــدیل  وعلـــى

البیانات التاریخیة للعناصـر الغیـر النقدیـة وفقـًا لتغیـرات األسـعار الخاصـة بهـا، ولـیس للتغیـرات فـي المسـتوى 

ت الفردیــة ألســباب عدیــدة مثــل تحــدث تغیــرات األســعار النســبیة  الخاصــة بالســلع والخــدماالعــام لألســعار، و 

التغیــرات فــي أذواق المســتهلكین أو التحســینات التقنیــة علــى المنــتج المعــین أو كنتیجــة للتغیــرات الطبیعیــة أو 

االصطناعیة في عرض منتجـات معینـة، وهـي أسـباب لهـا أثارهـا علـى كـل مـن الطلـب علـى السـلعة المعینـة 

  .والكمیة المعروضة منها

عریة نتیجــة عوامـل نوعیـة تـرتبط بنوعیـة الســلع والخـدمات التـي تتعامـل فیهـا الوحــدة، و لـذلك فهـي تغیـرات سـ

. وتــؤدي إلــى زیــادة أو نقــص أســعار الســلعة أو الخدمــة بمعــزل عــن أســعار بــاقي الســلع والخــدمات األخــرى

ى ومن هنا فلیس من الضروري أن ترتفـع أسـعار كـل السـلع والخـدمات بـنفس النسـبة التـي أرتفـع  بهـا المسـتو 

العام لألسعار، فقد یرتفع سعر سلعة معینة بما یفوق نسبة التضخم نتیجـة ألهمیتهـا وعالقتهـا النسـبیة ببـاقي 

وكـــذلك رأینـــا فـــي المبحـــث الســـابق أن الوحـــدة االقتصـــادیة قـــد تحقـــق أربـــاح أو تتحمـــل خســـائر علـــى . الســـلع

لعكـس مـن ذلـك فإنـه وفقـا لمـدخل صافي أصولها النقدیـة نتیجـة التغیـر فـي المسـتوى العـام لألسـعار، وعلـى ا

التكلفة الجاریة قد تحقق الوحدة االقتصادیة أرباح وتتحمـل خسـائر مقابـل حیـازة األصـول غیـر النقدیـة نتیجـة 

  .التغیر في األسعار الخاصة

  :أسس طریقة التكلفة الجاریة 2-1

  :ریة في النقاط التالیةیمكن تلخیص اهم األسس والممیزات التي  تقوم طریقة التكلفة الجا            



   .المقترحة اتالتصحیح التضخمیة و ظروفالمحـاسبي في ظل ال ينظـــام المعلوماتالإختالالت عمل  .................... الثالث الفصل

120 
 

إن موضــوع محاســبة القــیم الجاریــة هــو إعــادة تقیــیم عناصــر موجــودات المنشــأة وفــق األســعار الخاصــة  -أ

بهـذه األصـول ولــیس وفـق المســتوى العـام لألســعار، ویـتم إثبـات فــارق إعـادة التقیــیم بالسـجالت لتظهــر القـوائم المالیــة 

بي  وفـق التكلفـة التاریخیـة ویهـدف هـذا البـدیل بالقیم الجدیدة الجاریة، فهذه الطریقة تنوب عن طریقة  القیاس المحاس

  التغیرات الخاصة في األسعار التي تهم المنشأة؛الجدید إلى إظهار 

تعتبـــر محاســـبة القـــیم الجاریـــة بـــدیل حقیقـــي للمحاســـبة التقلیدیـــة المبنـــي علـــى التكلفـــة التاریخیـــة، فهـــي  -ب

التاریخیــة  وهــو مبــدأ تحقــق اإلیــراد بحــدوث واقعــة  تتجنــب االنتقــاد الــذي كــان یعــاني منــه أحــد مبــادئ طریقــة التكلفــة

تبـاع  ٕ البیع، فاعتماد التغیرات في أسعار الخاصة ألصول المنشـأة یعـد خروجـا جـذریا عـن أسـاس التكلفـة التاریخیـة، وا

مفهوم القیم الجاریة یؤدي إلى تفادي  أخطـاء توقیـت القیـاس التـي ینـتج عنهـا تأجیـل االعتـراف بالـدخل أو الـربح إلـى 

  ن تتم عملیة التبادل؛أ

في طریقة التكلفة التاریخیة المعدلة یكـون التعـدیل شـامال لكـل عناصـر القـوائم المالیـة سـواء النقدیـة   -ج   

العناصـــر النقدیـــة ال یـــتم تعـــدیلها حیـــث أن الموجـــود منهـــا عنـــد التعـــدیل أو غیـــر النقدیـــة، أمـــا فـــي هـــذه الطریقـــة ف

قیمتـه الجاریــة فـي تــاریخ التعـدیل، ومــن ثـم ال مجــال لوجـود مكاســب أو للتكلفـة الجاریــة یكـون مقاســا علـى أســاس 

 خسائر مترتبة عن حیازة العناصر النقدیة؛

وفــق طریقــة القــیم الجاریــة فإنــه یــتم االعتــراف بمكاســب أو خســائر حیــازة العناصــر الغیــر  النقدیــة  -د         

ة البیــع كمـا هـو معــروف فـي طریقـة التكلفــة بمجـرد حـدوث تغیـرات فــي أسـعارها الخاصـة،و ال تشــترط تحقـق واقعـ

التاریخیــة المعدلــة، وتعتبــر هــذه المیــزة ناتجــة مــن اعتمــاد طریقــة القــیم الجاریــة، وأن مكاســب أو خســائر الحیــازة 

  .تعكس مدى كفاءة األداء التسییري للمنشأة في مجال المضاربة على أسعار األصول

ـــ -هــــ   ـــد القیمـــة الجاری ـــد تحدی ـــوائم األســـعار المنشـــورة تســـتعین المؤسســـة عن ـــه، بق ة لألصـــل المـــراد تعدیل

ـــدیر األصـــل كـــل عـــام أو كـــل دورة اقتصـــادیة، أو باســـتخدام  بواســـطة المنشـــآت المنتجـــة لألصـــل أو بإعـــادة تق

 األسعار المحددة استنادا إلى األرقام القیاسیة المتخصصة التي تنشرها الجهات الحكومیة؛

ة القیم الجاریة، یجب أن تتم االستفادة مـن میـزت أساسـیة لطریقـة انه عند تطبیق طریق ومما یالحظ      

تجنـب أخطـاء القیـاس وذلـك باعتمادهـا وحـدة قیـاس نقـدي ذات التكلفة التاریخیة المعدلة هي نجاحهـا فـي 

مكاسب أو خسائر حیازة العناصر الغیـر  النقدیـة تمثـل قیمـًا  قوة شرائیة موحدة عامة، ولذلك حتى تكون 

حقیقیة یجب أن تراعـى أثـر التغیـر فـي المسـتوى العـام لألسـعار أي أثـر التغیـر فـي القـوة الشـرائیة للنقـود، 

  . ومن ثم توحید قیمة وحدة القیاس النقدي

  :طرق التكلفة الجاریة 2-2
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اصر المركز المالي یجب أن تظهر بالقیمة الجاریة لها، حسب محاسبة القیمة الجاریة فان عن        
وهذا من أجل المحافظة على الطاقة اإلنتاجیة لرأس المال المنشأة ولتعبیر عن القیم الجاریة لكل أصل 

  :من األصول هناك عدة طرق أهمها
مستقبلیة،  على صافي تنبؤات اإلیرادات القیمة الحالیةتعتمد طریقة  :طریقة القیمة الحالیة 2-2-1 

التي یولدها األصل خالل حیاته اإلنتاجیة، وهذا استنادا لقاعدة المحافظة على القیمة االقتصادیة لألصل، 
وتخصم هذه التدفقات النقدیة بمعدل خصم مناسب لیكون المبلغ التحصل علیة هو القیمة الحالیة لهذا 

ة، بسبب عدم الیقین الذي یشوب و قد ال تناسب  هذه الطریقة كل عناصر األصول الثابت .األصل
التدفقات النقدیة التي تنتج عن استغالل تلك األصول الثابتة، في حین یسهل تطبیقها بصورة تكون نتائجها 
مؤكدة عند ما یتعلق األمر ببعض األصول األخرى مثل السندات واألصول المؤجرة التي یمكن التنبؤ 

ذا تعذر استعمال  ٕ هذه الطریقة فإنه تستعمل طرق التكلفة الجاریة األخرى مثل بتدفقاتها في المستقبل، وا
طریقة صافي القیمة البیعیة أو طریقة تكلفة االستبدال، وكما هو مالحظ  یشترط  لتطبیق هذه الطریقة ما 

  :یلي
 التنبؤ بالتدفقات النقدیة التي یمكن أن تتحقق من خالل استخدام األصل؛ 
  كل فترة مالیة من حیاة األصل؛حصر التدفقات النقدیة المتوقعة في 
 التنبؤ بعدد السنوات التي یمكن أن یبقى فیها األصل صالحًا لالستخدام. 
 اختیار معدل الفائدة المناسب. 

ذا تم مراعاة هذه الشروط بشكل موضوعي ودقیق، فإنه یمكن قیاس القیمة االقتصادیة    ٕ وا
والخصوم كسندات القرض، إال أنها ال تصلح لألصل، یسهل تطبیق هذا المفهوم لبعض أنواع األصول 
 .1ألنواع أخرى من األصول والخصوم أو النفقات واإلیرادات

ألصل ما، ) سعر الخروج الجاري (یقصد بصافي القیمة البیعیة   :طریقة صافي القیمة البیعیة 2-2-2
مصاریف الالزمة المبلغ الذي یمكن الحصول علیه حالیا إذا تم بیع األصل في السوق مطروحا منه 

إلتمام عملیة البیع، فهذه الطریقة تقوم على أساس إعادة تقییم األصول بقیمتها البیعیة الصافیة الجاریة، 
وفي حالة عدم إمكانیة تقدیر هذه القیمة بشكل مباشر من خالل أسعار السوق فإنه یلجأ إلى أحد 

  2:البدیلین
  ا من قبل هیئات خارجیة مستقلة أو ضمن المشروع؛استخدام أرقام قیاسیة خاصة لألسعار، محتسبة إم

 .استخدام الخبرة المهنیة في التقدیر
 طریقة تكلفة االستبدال 2-2-3
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تمثل تكلفة االستبدال المبلغ الواجب دفعه من أجل الحصول على أصل مماثل لألصل   
التكلفة الجاریة  " Salmonsonولقد تعددت التعاریف الخاصة بتكلفة االستبدال فد عرف  1الموجود،

التكلفة الجاریة " Snavelyیعرفها كذلك  و 2" أنها السعر الذي یجب دفعه من أجل استبداله ألصل ما
ألصل ما في تاریخ معین بأنها التكلفة األدنى لحیازة أصل ما یمكن من إنتاج سلع وخدمات إنتاجیة 

الدراسات المحاسبیة في مجال تقییم وتوضح " مساویة للطاقة اإلنتاجیة لألصل الذي تمتلكه المنشأة 
االستثمارات وجود إتجاهیین رئیسیین لتحدید القیمة االستبدالیة لعناصر األصول، االتجاه األول یعتمد 

  3.على أسعار السوق، وأما االتجاه الثاني فیعتمد على األرقام القیاسیة الخاصة
المذكورة سابقا یفترض أنهما متساویان،  وبالمقارنة بین التكلفة االستبدال وصافي القیمة البیعیة  

  :ولكن یتحقق هذا في ظل ظروف وشروط مثالیة هي
ـــة بالنســـبة  . أ ـــة،في ســـوق واحـــدة، وأن أســـعار الســـوق معروف ـــر مـــن األصـــول المتماثل هنـــاك عـــدد كبی

 لألصول  الجدیدة والمستعملة؛
 .یتمتع المشروع بحریة اتخاذ القرار بیعا وشراء في هذه السوق . ب
تكــون هنــاك تكــالیف نقــل أو تركیــب ضــمنیة ســواء أكانــت فــي عملیــة الشــراء أم البیــع یجــب أن ال  . ت

  .األصل المعني
لكــن هــذه الظــروف نــادرًا مــا تتحقــق، وقــد تكــون  فــرص تســاوي التكلفتــین أكبــر بالنســبة لــبعض أنــواع        

ل الثابتـة كــاآلالت السـلع مثـل المخزونـات التـي تبـاع علـى حالتهــا دون إي تغییـر علیـه، لكـن بالنسـبة لألصـو 
والمعدات ویكون سعر االستبدال عندئذ متاحًا ویمثل أكبر قیمة جاریة للمنشـأة نتیجـة وجـود ظـروف تنافسـیة 
تتمثـــــل بوجـــــود عـــــدد مـــــن المشـــــترین، لكـــــن إذا قامـــــت المنشـــــأة بمحاولـــــة معرفـــــة القیمـــــة الســـــوقیة ألصـــــولها 

دة، وفـي الغالـب لـن یـدفع المشـتري للمنشـأة المستخدمة، فإنها ستواجه بسوق نظامیة فیها نفس األصـول جدیـ
المبلــــغ المســــاوي للقیمــــة االقتصــــادیة لألصــــل المتنــــازل عنــــه وذلــــك بســــبب قلــــة المتنافســــین علــــى األصــــول 

  .المستعملة، ومن ثم تكون صافي القیمة البیعیة لألصل تقل عن القیمة االستبدالیة
الجاریـــة، وهـــذا مـــا جعـــل الكثیـــر مـــن  و عملیـــا تعتبـــر طریقـــة تكلفـــة االســـتبدال أحســـن طـــرق التكلفـــة  

المفكـــرین والمهنیـــین  یفضـــلونها كبـــدیل موضـــوعي عـــن التكلفـــة التاریخیـــة، ووفـــق هـــذه الطریقـــة یـــتم تعـــدیل 
بیانات المركز المالي للمنشأة على أساس القیمة االسـتبدالیة ویمـس التعـدیل العناصـر الغیـر نقدیـة فقـط ویـتم 

تـــاج لتعــــدیل، كمــــا أن مكاســـب وخســــائر األصـــول والخصــــوم النقدیــــة اســـتثناء األصــــول النقدیـــة ألنهــــا ال تح
  .الحاصلة بسبب تغیر القوة الشرائیة للنقود ال تأخذ بعین االعتبار

اقتصـــــر تطبیـــــق تكلفـــــة االســـــتبدال فـــــي   :طریقة تكلفة االستبدال في معالجة األصول الثابتة  2-2-3-1
اب األربـاح والخسـائر تـؤمن المبـالغ الضـروریة البدایة على األصول الثابتـة مـن أجـل وضـع أعبـاء علـى حسـ
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لمقابلة تكلفة االسـتبدال، وقـد اسـتعملت علـى نطـاق واسـع فـي المؤسسـات ذات النفـع العـام حیـث یالحـظ أنـه 
عنــد ارتفــاع األســعار تــزداد تكــالیف االســتبدال عامــا بعــد آخــر ونحمــل كــل دورة محاســبیة بمصــاریف تعــادل 

بدال، لكـن مـا یالحـظ فـي هـذه الطریقـة أن أقسـاط االسـتبدال المتراكمـة ال نصیب هذه الدورة من أعباء االسـت
لــذا ومــن أجــل التغلــب علــى هــذه الصــعوبة، فإنــه یــتم طــرح مخصصــات اإلهــتالك . تســاوي تكلفــة االســتبدال

السابق من القیمة المتبقیة لتكلفة االسـتبدال وتقسـم هـذه األخیـرة علـى مـا تبقـى مـن العمـر اإلنتـاجي لألصـل، 
ب على هذه الطریقة أنها غیر عادلـة حیـث تحمـل الـدورات الالحقـة بفروقـات المخصصـات عـن السـنین ویعا

إن عدم اللجوء إلى هـذا اإلجـراء یجعـل أقسـاط اإلهـتالك المتراكمـة أقـل مـن تكلفـة االسـتبدال، وعنـد . السابقة
فائـــه مـــن معالجـــة حـــدوث االســـتبدال فـــإن المخصصـــات المتراكمـــة تزیـــد عـــن قیمـــة األصـــل القـــدیم والبـــد إلط

ــــم تســــجیل األصــــل الجدیــــد فــــي الحســــابات  الفــــروق مــــع حســــاب رأس المــــال أو االحتیاطــــات الرأســــمالیة، ث
  .كالمعتاد

تحســــب تكلفــــة المبیعــــات علــــى   :طریقة القیمة االستبدالیة في معالجة اإلهتالك والمخزون 2-2-3-2
ویؤخـــذ علـــى طریقـــة تكلفـــة . ضـــاأســـاس أســـعار المخـــزون فـــي وقـــت البیـــع ویؤخـــذ الفـــرق إلـــى االحتیـــاطي أی

االستبدال أن المخصصـات المشـكلة فـي حـال ارتفـاع األسـعار ال تكفـي لمقابلـة تكلفـة شـراء أصـل جدیـد، إال 
وفي حال انخفـاض األسـعار تنشـأ مشـكلة . إذا تمت معالجة الفروق الناتج عن مخصصات السنوات السابقة

  .زونتغطیة القیمة المتبقیة عن األصول الثابتة أو المخ
إن طریقة تكلفة االستبدال، دون إعادة التقییم، لها أهمیة كبیرة على صعید التطبیق العلمي لألسباب 

  :التالیة
  بأقسـاط إهـتالك علـى أسـاس ) قائمـة الـدخل(أنها تحقق الموضوعیة في قیاس الربح، إذ یتحمل جدول النتائج

ترتكــز هــذه الطریقــة علــى موضــوعیة . التضــخم القیمــة االســتبدالیة، ممــا یــؤدي إلــى تخفــیض األربــاح فــي فتــرات
  الربح دون موضوعیة المركز المالي الذي یبقى مسجال تاریخیا لألصول الثابتة والمخزون السلعي؛

  ،عند استبدال األصل القـدیم فـإن مخصصـات اإلهـتالك المتراكمـة تكـون مسـاویة تقریبـا لقیمـة األصـل الجدیـد
وهــــذا یتطلــــب حســــاب الفــــرق بــــین القیمــــة الدفتریــــة لألصــــل القــــدیم  لكنــــه طبعــــا یزیــــد عــــن قیمــــة األصــــل القــــدیم

وبــذلك نكــون قــد عــدلنا رأس . والمخصـص وتحویلــه إلــى حســاب االحتیـاطي الرأســمالي أو إلــى رأس المــال مباشـرة
المــال أو االحتیـــاطي الرأســـمالي النـــاتج عـــن ارتفـــاع قیمـــة األصــول الثابتـــة فـــي فتـــرات التضـــخم دون اللجـــوء إلـــى 

 قویم؛إعادة الت
  إن األخذ بمبدأ الحیطة والحذر یقتضي إعادة تقویم األصول في حـاالت التقـدم التكنولـوجي وتخفـیض أسـعار

 .التكنولوجیا القدیمة، واعتبار الفرق خسارة رأسمالیة
 

تعتمــد التكلفــة الجاریــة علــى رصــد التغیــرات فــي  :كیفیــة احتســاب أربــاح وخســائر الحیــازة 2-2-3-3
كـل أصـل مملـوك علـى حـدة وتسـجیلها علـى أسـاس القیمـة الجاریـة أو القیمـة الحالیـة  السعر التي تطرأ على

الستبدال األصل بأصـل آخـر مشـابه لألصـل المملـوك ویقتصـر التعـدیل حسـب هـذه الطریقـة علـى األصـول 
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غیــر النقدیــة وعــدم األخــذ فــي الحســبان الخســائر واألربــاح الناتجــة عــن التغیــر فــي األصــول النقدیــة، حیــث 
  .عن ذلك أرباح أو خسائر حیازة یترتب
  

ــیم طریقــة تكلفــة الجاریــة 2-3 اســتقطاب فــي طریقــة التكلفــة االســتبدالیة لتقیــیم األصــول لقــد نجحــت  :تقی
اهتمـام الكثیــر مــن المفكــرین والمهنیــین، وذلــك علــى أسـاس أنهــا تــؤدي إلــى تقیــیم األصــل بقیمتــه االقتصــادیة 

لقیمته في ذلك التـاریخ، كمـا أن القیمـة تعكـس األهمیـة االقتصـادیة  في تاریخ التقییم والتي تمثل الحد األدنى
  1 .لألصل محل التقییم من حیث استمراره في االستخدام

 :المزایا . أ
  ،تتمیز طریقة التكلفة الجاریة بالكفاءة العالیة في تقییم األصول غیر النقدیة في ظل ظروف التضخم

 تعبیرا عن القیمة الحقیقیة لهذه األصول؛حیث تمكن من الوصول إلى قیم أكثر دقة وأكثر 
  تمكن هذه الطریقة من تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن حیازة األصول بدرجة أكثرا تفصیال ودقة

 ومعالجة؛
 إن البیانات المحاسبیة المعبر عنها بالتكلفة الجاریة تسمح بإجراء أحسن المقارنات بین المؤسسات. 

  :العیوب-ب
  همال األصول والخصوم، سیؤدي اقتصار إن ٕ التكلفة االستبدالیة على تعدیل قیم األصول غیر النقدیة وا

إلى إهمال ناتج أو خسارة القدرة الشرائیة الناتجة عن احتفاظ المؤسسة بأصول وخصوم نقدیة في فترات 
 التضخم؛

 على أساسه تحدید  صعوبة التطبیق في تحدید التكلفة االستبدالیة لألصول وتحدید المعیار الذي یتم
األصل المماثل أو البدیل، فمن الصعب في ظل التطور التكنولوجي الذي تتمیز به األصول إیجاد أصل 
تتوفر فیه جمیع الخصائص والممیزات لتلك األصول التي تمتلكها المؤسسة، فهناك فرق في الطبیعة بین 

ل أو جزء منها، مما یؤدي أصل وأخر ویصعب أن نجد في األصل الثاني كل خصائص األصل األو 
   .إلى صعوبة التكلفة االستبدالیة ألصول المؤسسة
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لقد أشرنا سابقا خالل تطرقنا لمفهوم القوائم المحاسبیة إلى أنها تلعب دورا كبیرا في اتخاذ بعض القرارات، 

. المؤسسة ومختلف األطراف األخرى المرتبطة بها إذ تعتبر أداة فعالة لترشید القرار االقتصادي على صعید

إال أن فعالیة القوائم المحاسبیة كأداة لترشید القرارات تتوقف أساسا على مدى صحة وصدق البیانات و 

المعلومات التي توفرها هذه القوائم، وتعتمد صحة هذه البیانات المحاسبیة على مدى صحة المبادئ أو 

وفي ظل التضخم فإن القوائم المحاسبیة التي یتم إعدادها وفق هذه المبادئ . دهاالقواعد المستخدمة في إعدا

  .تعاني من نقائص كبیرة، وتعكس صورا مشوشة عن حقیقة النشاط االقتصادي للمؤسسة وقوتها المالیة

عدة لقد الحظنا أن محاسبة المستوى العام لألسعار القائمة على أساس تعدیل البیانات المحاسبیة الم     

وفق طریقة التكلفة التاریخیة، بحیث تعكس التغیرات في القوة الشرائیة العامة لوحدة النقد التي تعبر عن 

المستوى العام لألسعار في نهایة الفترة المحاسبیة، وتعتبر بیانات هذه الطریقة أكثر كفاءة وموضوعیة في 

ساس  القیاس وفق هذه الطریقة یبقى قیاسا مجال االستخدامات المتعلقة بالدخل وحقوق الملكیة، كما أن أ

نما وحدة القیاس یجرى علیها تعدیل لتصبح تعكس القوة الشرائیة لها السائدة وقت التقییم ٕ   .تاریخیا وا

وفیما یخص طریقة التكلفة الجاریة فهي تهتم بدراسة وتعدیل البیانات التاریخیة للعناصر الغیر      

یتم االعتراف بمكاسب أو خسائر حیازة هذه العناصر، وهذا النقدیة وفقًا لتغیرات األسعار الخاصة بها، و 

أصول المنشأة في القوائم المالیة ، وتظهر )األسعار االستبدالیة ( بمجرد حدوث تغیرات في أسعارها الجاریة

  .بقیمتها االقتصادیة في تاریخ التقییم وهذه میزة أساسیة لهذه الطریقة

أن هذه الطرق لم تغیر في المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها ولم تخرج في أغلبها عن مبدأ   

لمحاسبین والباحثین في هذا وأساس التكلفة التاریخیة، هذه یدفعنا للقول بأن المجال ما زال مفتوحا أما ا

  .المجال لتقدیم الجدید والوصول إلى األفضل في محاسبة التضخم
  

فلكل أسلوب من األسالیب السابقة كانت له عیوبه، التي جعلت من نتائجه المتوصل إلیها محاسبیا     

ب كامل متكامل للتعبیر تبقى نسبیة الدقة واالستعمال واالعتماد علیها في اتخاذ القرارات، إذا ال یوجد أسلو 

بدقة وموضوعیة على أثر تغیرات األسعار على عناصر القوائم المالیة ویوصلنا إلى النتائج المرجوة، رغم أن 

  . كل األسالیب تعمل على المحافظة على رأس المال النقدي واالقتصادي للوحدة االقتصادیة

 

  الثالث خالصة الفصل
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   تمهید

الفصل البحث عن الحلول التي تجعل من النظم المحاسبیة تتالءم مع الظرف التضخمي التي یتناول هذا   

ففي الدول المتقدمة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة وفرنسا . تعیشه اقتصادیات مختلف الدول

ة ذات الصلة بهذا الموضوع، ومنذ السبعینات انشغلت منظماتها المهنیة واألكادیمیة ودوائرها الرسمی... الخ

بالبحث عن الكیفیات التي تجعل القوائم المالیة أكثر تعبیرا وصدقا عن الوضع االقتصادي، وبرغم تعدد البدائل 

واالختالفات التي حصلت إال أنها أجمعت تقریبا حول استبدال النظام المحاسبي  التقلیدي بنظام محاسبة التكلفة 

القانونیـین األمریكي باسم  الدراسة البحثیة األولى إلى مجمـع المحاسبینMoonitz  قدم 1961ففي عام  .الجاریة

بأنه یجب إعداد التقاریر المالیة باستخدام وحدة  " حیث تضمن أحد هذه الفروض) الفروض األساسیة للمحاسبة(

طورًا لتعدیل التقاریر المالیة بأثر التغیر في القوة Chambersقدم 1965وفي عام . قیاس ثابتة ُ  نموذجًا م

 1974وفي عام  .النقدیة الشرائیة لوحدة النقد یقوم على أساس فكرة التمییز بین العناصر النقدیة والعناصر غیر

عدَّلة" نموذج  ببریطانیا استخدام ASC اقترحت لجنة المعاییر المحاسبیة ُ إلعداد التقاریر " التكلفة التاریخیة الم

إعداد (بعنوان ) 33(البیان رقم  FASB أصدر مجلس معاییر المحاسبة األمریكیة 1979وفي عام   .المالیة

عدَّة طبقاً ) المالیة وتقلبات األسعار التقاریر ُ التكلفة " ألساس  طالب فیه الشركات المساهمة بإصدار مالحق م

عدَّلة  ُ ق" اریة التكلفة الج" وألساس " التاریخیة الم لحَ عدَّة وفقًا ألساس التكلفة  ، تُ ُ بقوائمها المالیة المنشورة والم

الجة IASC فقد خصَّصت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة وكذلك .التاریخیة ُ محاسبة  ثالثة معاییر محاسبیة لمع

لك جاء ثم بعد ذ1981 عام) 15(، والمعیار رقم  1977عام ) 6(المعیار رقم : التضخم هي على التوالي

دِّل عام  1989عام ) 29(المعیار رقم  بالنسبة لدول العربیة، فإنها لم تكن أما . 2000، ثم عام 1994والذي عُ

في معزل من الموجات التضخمیة العاتیة، التي تسربت لها من مظاهر التضخم العالمي هذا من جهة، أما في 

ع إعادة تقییم االستثمارات، صدرت من الفترة حالة الجزائر، فنجد عدة لوائح وتعلیمات ذات الصلة بموضو 

  .، صاحبتها جملة من الصعوبات سیتم التطرق لها الحقاً 2008وأخرها  1971الممتدة بین 

أهمیة معالجة اآلثار التضخمیة في البیانات المحاسبیة من الحاجة إلى تحسین المحتوى اإلعالمي  وتنبع     

ُحسِّن من دورها كأدوات لقیاس ربحیة المؤسسة ومركزها في  للتقاریر المالیة المنشورة، وذلك االتجاه الذي ی

بزیادة قابلیتها  ثم تحسین مستوى الفائدة المحققة منها بالنسبة لمستخدمي البیانات المالیة المنشورة المالي، ومن

  :وعلیه فإن دراسة هذا الفصل ستتوزع على المبحثین التالیین . للمقارنة

  .تجارب الدولیة في مجال محاسبة التضخم:  المبحث األول -

  .تجربة الجزائر في مجال محاسبة التضخم:  المبحث الثاني -

 الفصل الرابع

 احملققة حماسبة التضخم والتجارب الدولية
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  املبحث األول
  جتارب الدولية يف جمال حماسبة التضخم

  

لقد بدأ االهتمام بالبحوث التطبیقیة والعملیة لمحاسبة التضخم منذ الوقت الذي عرف فیه 

التضخم ارتفاعا مستمرا في معدالته، وترسخ للحكومات ودول العالم بأن التضخم لم یعد بالظاهرة 

األخص العرضیة أو االستثنائیة، بل قد یستمر عشرات السنین، وتعددت التجارب في العدید من الدول وب

الصناعیة منها، فأول المبادرات الرسمیة التي تتعلق بوضع نموذج لتصحیح القوائم المالیة من أثار 

. وأجبرت منشآتها بإعادة تقییم میزانیتها في نهایة كل سنة 1964التضخم قامت بها دولة البرازیل سنة 

داد تقاریر سنویة حول بألمانیا اقترحت لجنة المبادئ المحاسبیة على المنشات إع1975وفي سنة 

تأثیرات تغیرات األسعار على مبالغ النتیجة، واإلهتالكات وتكلفة المبیعات وتلحق هذه التقاریر بالقوائم 

  .1المالیة المعدة وفق تكلفة التاریخیة

الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا وفرنسا أكثر الدول التي وبصفة عامة نجد أن كل من 

للبحث عن الحلول لمشكلة التضخم وطرحت هذه الدول بدائل مختلفة، لذا سوف نركز  أولت اهتمام أكبر

  .في هذا المبحث على عرض تجارب هذه الدول

  تجربة محاسبة التضخم في الوالیات المتحدة األمریكیة -1
فقد تسارعت البحوث  1929بحكم األزمات التي عاشها االقتصاد  األمریكي وخصوصا أزمة   

إلیجاد حلول لمشكلة تأثیر التقلبات في األسعار على القوائم المالیة، وبالفعل فقد حققت أمریكا أشواطا 

 :2كبیرة في هذا المجال، ویمكن تلخیص التجربة في المراحل التالیة

  مرحلة اعتماد  التكلفة الجاریة لبعض الموجودات 1-1
لقد قامت لجنة اإلجراءات المحاسبیة بالكثیر من  الدراسات التي دامت عدة سنوات وفي سنة   

، وتم التركیز في هذه المرحلة 43أصدرت ملخصا عن ما توصلت إلیه من نتائج في التقریر رقم 1953

ك، كما على التغیرات في األسعار الفردیة لبعض الموجودات مثل األصول الثابتة وما یتبعها من إهتال

  .أوصت بتباع الطرق التقلیدیة المقبولة قبوال عامًا في تقییم االستثمارات واإلهتالكات

باختبار النتائج والتوصیات التي تم نشرها قبل  1955كما قام المجمع المحاسبین األمریكي سنة   

ى دراسة شملت المفاهیم والمعاییر الخاصة بالقوائم المالیة،وقد أشرف المجمع علسنوات من طرف لجنة 

                                                
 .178ص ، رسالة ماجستري غري منشورة،معهد العلوم االقتصادية، جامعة عنابة،احملاسبة و التضخمجاء وحدو رضا، 1
 .406،مرجع سبق ذكره، ص على النظرية التقليدية للمحاسبةدراسة اثر التضخم تيجاين بالرقي،  2
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، وتم استخدام كل من "القوائم المالیة وتغییرات األسعار"أربع شركات أمریكیة وكان موضوع الدراسة هو 

الرقم القیاسي ألسعار االستهالك وحدة النقد الجاریة في تاریخ أحدث میزانیة كأساس لتعدیل القوائم 

ل من أهمیة القوائم المالیة المعدة على المالیة،وكانت من النتائج المتوصل إلیها، أن التضخم قد قل

  .أساس التكلفة التاریخیة مما یتوجب إعادة تعدیلها بوحدات نقدیة جاریة
  

قام كل من  1961وتواصلت األبحاث المعتمدة على أساس التكلفة الجاریة، وفي سنة   

Edwards  وBill  الجاریة، ویمكن بأبحاث كان لها دور في تكوین مبادئ وأسالیب محاسبة للتكلفة

  :1تلخیص أهم المالحظات التي توصال إلیها  فیما یلي

إن استخدام محاسبة التكلفة الجاریة في تقییم عناصر المركز المالي یؤدي إلى نتائج أحسن من   -

  طریقة التكلفة التاریخیة؛

طرق األخرى التي إن استخدام التكلفة االستبدالیة للحصول على بیانات التكلفة الجاریة هو أفضل من  -

  توصلنا لتكلفة الجاریة مثل صافي القیمة البیعیة أو القیمة الحالیة لتدفقات المتوقعة؛

اقتراح تقسیم الربح إلى ربح تشغیلي عادي ینتج من مقارنة اإلیرادات بتكالیفها المقومة باألسعار  -

یرات األسعار الخاصة بهذه الجاریة وربح ناتج من مكاسب حیازة األصول الثابتة والمخزون، بسبب تغ

  .األصول
  

تحت عنوان  06أصدر مجمع المحاسبیین القانونیین األمریكي الوثیقة رقم  1963وخالل سنة 

وأوصى باستخدام الرقم القیاسي الضمني لإلنتاج الوطني " أثر التغیر في مستوى األسعار على القوائم المالیة"

دیل الحسابات ال یعتبر ربحًا أو خسارة،بل یدمج في رأس لتعدیل الحسابات، وأن الفارق الناتج من تع

المال، أما الربح أو الخسارة الناتجة من ارتفاع أو انخفاض القوة الشرائیة للعناصر النقدیة فتدمج في 

  . حساب الدخل
  

خالل السنة نفسها، وفي موضوع یتعلق بدراسة مشاكل القیاس المحاسبي لألصول طویلة اآلجل 

المبادئ المحاسبیة، أوصت بضرورة إتباع مبدأ التكلفة الجاریة، إذا كان الفرق جوهریا بین  قامت به لجنة

التكلفة الجاریة والتكلفة التاریخیة،بشرط أن یكون مقیاس التكلفة الجاریة یتمیز بقدر كافي من 

بجانب الموضوعیة، وأكدت الدراسة كذلك على ضرورة إظهار البنود طویلة األجل بتكلفتها الجاریة 

القیمة التاریخیة للبنود لنفسها وتمیزها مابین قوسین، بالنسبة للمخزون فإنها تطهر بالتكلفة االستبدالیة 

                                                
 .407تيجاين بالرقي، دراسة اثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة،مرجع سبق ذكره، ص 1
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ألن هذه األخیرة تعتبر أفضل طریقة لتقییم المخزون السلعي ولإلفصاح أكثر یتوجب إظهار التكلفتین 

  .معا في مجموعة كاملة من القوائم

سبین القانونیین بتشكیل مجلس معاییر المحاسبة المالیة قام مجمع المحا 1972وفي سنة 

FASB   والذي أسندت له مهمة تطویر معاییر المحاسبة المالیة وعلى رأسها المعاییر المتعلقة بموضوع

أصدر المجلس قائمة  1974تعدیل القوائم المالیة طبقا لتغیر في مستویات األسعار وفي أواخر سنة 

واقترحت هذه القائمة بالبدء بتطبیق التكلفة المعدلة " التقاریر المالیة وفقا للقوة الشرائیة العامة"بعنوان 

  .1976طبقا لتغییر في مستوى العام عند إعداد القوائم المالیة والتي تعد ابتداء من أول جانفي 

المؤرخة في  190محاسبیة تحمل رقم  1كما أصدرت لجنة البورصة واألوراق المالیة تعلیمة

والتي من خاللها تحث كل الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة أن تلتزم بالتكلفة  23/03/1975

، بحیث یظهر بند 1979في إعداد قوائمها المالیة بدأ من قوائم لسنة ) تكلفة االستبدال ( الجاریة 

لیة مع تبیان أثرها على تكلفة البضاعة واإلهتالك وأن تلحق المخزون واألصول الثابتة بالتكلفة االستبدا

  .هذه المعلومات في الهامش أو قسم منفصل من أجل إمداد المستثمرین بالمعلومات التخاذ القرارات
  

  2مرحلة اعتماد القوة الشرائیة الحالیة الجاریة  1-2

بنـــود ســـلع معینـــة ال تتـــأثر ترتكـــز محاســـبة التكلفـــة الجاریـــة علـــى فرضـــیة أن التغیـــر فـــي أســـعار   

نمــا تتــأثر بقــوة ســوقیة خاصــة تتعلــق بالســلعة نفســها، وقــد تكــون أكبــر أو أقــل مــن  ٕ بالتضــخم العــام فقــط وا

التغیــر فــي المســتوى العــام فــي األســعار، لــذلك یســتخدم أســلوب التغیــر فــي األســعار الخاصــة لقیــاس هــذا 

ر األصــول غیــر النقدیـة بحیــث تكـون معبــرة عــن التغیـر، األمــر الـذي یتطلــب تعــدیل القـیم التاریخیــة لعناصـ

أما األصول النقدیـة فلـیس هنـاك حاجـة إلـى تعـدیلها باعتبارهـا تمثـل  .القیمة الجاریة لها في تاریخ المیزانیة

إن أول إشــارة العتمــاد محاســبة  القــوة الشــرائیة إلــى جانــب  نفــس األرقــام الخاصــة بهــا فــي تــاریخ المیزانیــة

باسـتخدام مـزیج مـن   VANCILتأسیسـا علـى مـا سـبق فقـد قـام. 1976ة كانـت سـنة محاسبة التكلفة الجاریـ

طریقــة التكلفــة الجاریــة وطریقــة القــوة الشــرائیة ویشــكل خلــط الطــریقتین معــا مــدخال جدیــد للتقیــیم وفقــأ لهــذه 

لمسـتوى الطریقة ینظر إلى مكاسب الحیازة على أنها الزیادة في التكلفة الجاریـة التـي تزیـد عـن الزیـادة فـي ا

العام لألسعار، وتصـنف  هـذه الزیـادة كأحـد عناصـر قائمـة الـدخل، كمـا اقتـرح معالجـة مكاسـب أو خسـائر 

                                                
 .404، مرجع سبق ذكره، صنظرية احملاسبة حسني القاضي، مأمون محدان،   1
 .409، مرجع سبق ذكره، ص التقليدية للمحاسبةدراسة اثر التضخم على النظرية تيجاين بالرقي،    2
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القوة الشـرائیة كأحـد بنـود الـدخل الصـافي الـذي یتضـمن دخـل التشـغیل وصـافي مكاسـب أو خسـائر الحیـازة 

  .وكذا مكاسب أو خسائر الحیازة وكذلك مكاسب أو خسائر القوة الشرائیة

قائمة المعاییر المعتمدة  1979في بدایة سنة  FASBوأصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة   

إلعداد ونشر القوائم اإلضافیة نتیجة لتغیر في األسعار، وترك حریة االختیار لشركات بین الدوالر 

إظهار القوائم الثابت أو التكلفة الجاریة عند إعداد القوائم اإلضافیة، وذلك على النحو الذي یؤدي إلى 

 FASBمجلس معاییر المحاسبة المالیة بشكل أفضل، لكن الحدث األهم في هذه المرحلة هو ما أصدره 

والذي یعد من أهم التوصیات التي  33Statementیتعلق األمر بالمعیار المحاسبي رقم في نفس السنة، و 

ى بلیون دوالر بعد طرح أصدرها المجلس وقد طلب المجلس من الشركات التي تزید موجوداتها عل

ملیون دوالر  125اإلهتالكات، أو أن مخزوناتها وممتلكاتها وتجهیزاتها قبل مخصص االستهالك تبلغ 

أن تعد معلومات إضافیة، تدعم القوائم المالیة  25/12/1979 في بدایة السنة المالیة التي تبدأ بعد

حسب هذا المعیار فإن التعدیل یمر لحالیة، و التقلیدیة وكانت مزیجا بین األرقام القیاسیة والقیمة ا

  : 1بمرحلتین

یتم فیها معالجة أثر تغیرات األسعار العامة من خالل تعدیل البیانات التاریخیة لتعكس :المرحلة األولى

  .التغیر في المستوى العام

في المستوى  یتم تحویل البیانات التي تم تعدیلها في المرحلة األولى لتعكس التغیر: المرحلة الثانیة

  :2یمكن حصر أهم معلومات اإلضافیة التي یجب اإلفصاح عنها كما یليالخاص في األسعار و 

 دخل التكلفة التاریخیة معدال إلظهار أثر تغییر مستویات األسعار العامة والخاصة. 

 أو الخسارة في القوة الشرائیة على صافي العناصر النقدیة؛ الربح 

 لممتلكات والتجهیزات والمعدات عن السنة المنتهیة؛التكلفة الجاریة للمخزون وا 

  التغیرات خالل العام في التكالیف الجاریة المذكورة أعاله، والمنسوبة إلى تغیرات السعر العام

 أو الخاص؛

  مقارنة لخمس سنوات بالنسبة للدخل اإلجمالي، والدخل السنوي المكتسب لكل سهم، وصافي

ي مستویات األسعار، وتوزیعات األرباح على األسهم، األصول المعدلة ألجل التغیرات ف

والسعر السوقي لكل سهم، ومتوسط الرقم القیاسي ألسعار المستهلك لكل سنة من السنوات 

 الخمس موضوع المقارنة؛

 تفسیر البیانات المعلنة ومناقشة أهمیتها. 

                                                
 .405، مرجع سبق ذكره، صنظرية احملاسبة حسني القاضي،مأمون محدان،   1
 .351ص, مرجع سبق ذكره , حسني القاضي  - 2
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وفیما یتعلق بالشركات ذات األصول المتخصصة وحسب المعلومات التي یتضمنها هذا المعیار       

قرر ضرورة استثنائها وعلیها نشر قوائمها على أساس التكلفة التاریخیة بوحدة نقد  FASBفإن المجلس 

لعدید من ولقد واجهت هذا المعیار عدة انتقادات خاصة بعد الدراسات التي أجریت على ا. ثابتة

الشركات وكانت النتائج متضاربة في حین كانت بعض النتائج الدراسات مؤكدة لفائدة مستخدمي 

  :البیانات، وخالصة هذه االنتقادات نلخصها في النقاط التالیة

 عدم مالءمة بیانات التغیر في األسعار؛ 

 ر؛عدم دقة البیانات نتیجة أخطاء القیاس وتقدیر البیانات التغیر في األسعا 

 التجنب المنتظم للبیانات من قبل المستخدمین والتي من المحتمل أن تكون مالئمة؛ 

 عیوب في تصمیم البحوث في حد ذاتها. 

  :ما یلي 33خالصة ما تقدم، یالحظ أن المتطلبات الخاصة المعیار المحاسبي رقم 

وذج التكلفة التاریخیة أبقى المعیار على القوائم المالیة األساسیة دون تعدیل، أي المحافظة على نم .أ 

باستخدام الوحدات النقدیة االسمیة دون تغییر، مع اإلفصاح عن البیانات الخاصة بأثر رجعي في 

 األسعار في صورة معلومات ملحقة؛

 لم یتبن المعیار أیا من المفهومین للمحافظة على رأس المال والسابق اإلشارة إلیهما في الفصل السابق، .ب 

 :إضافي عن المعلومات التالیةتطلب المعیار إفصاح  .ج 

ربح العملیات المستمرة عن السنة الحالیة (معلومات بالتكلفة التاریخیة معدلة بالقوة الشرائیة  -

 ؛)بالتكلفة التاریخیة معدلة بالقوة الشرائیة

 معلومات بالتكلفة الجاریة عن ربح العملیات المستمرة للسنة الحالیة مقاسة بالتكلفة الجاریة؛  -

  . السنوات األخیرة 5معلومات مقارنة عن  -

  تجربة محاسبة التضخم في المملكة المتحدة  -2
إن لتجربة التضخم في المملكة المتحدة وضع خاص، حیث نجدها سارعت في إعداد نظام    

محاسبي یستجیب لتقلبات في المستوى العام لألسعار، وهذا بسبب الظروف التضخمیة التي عانت منها، 

واألزمات األخرى المتتالیة، ولقد تم بناء  1929صة األزمة االقتصادیة التي عاشتها سنة وبصفة خا

  :النظام المذكور على مراحل نذكرها فیما یلي
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  .SSAP7مرحلة التقویم حسب المعیار غیر الرسمي  2-1

إن أول محاولة في بریطانیا تتعلق بمعالجة آثار التضخم كانت مع بدایة السبعینات عندما   

وتجسدت المجهودات المبذولة في إیجاد طریقة لتعدیل القوائم المالیة من  ،%20وصل معدل التضخم 

   1974جویلیة  30، والذي یبدأ العمل به انطالقا من SSAP7إثر تقلبات األسعار في ظهور المعیار 

  :1ومن أهم ممیزات هذا المعیار ما یلي

   الحسابات المقیمة بالوحدة النقدیة الثابتة تكون ملحقة بحسابات النقدیة الجاریة؛ 

 المعیار موجه بالخصوص إلى المنشأة الكبیرة ألسباب مرتبطة بأهمیة المعلومة وتكلفة العملیة؛ 

  ذا قدمت المنشأة حساباتها مجمعة، یطبق على الحسابات السنویة ولیس على المنشورات ٕ الدوریة، وا

 فإن هذه األخیرة تكون مرفقة بقوائم إضافیة؛

  القوائم اإلضافیة یجب أن تقدم بوحدات أخر الفترة، ومرفقة بتعلیق حول الطریقة المعتمدة، وكذلك داللة

 األرقام المبینة؛

 عند مقارنة أرقام السنوات السابقة یتم تحویلها لوحدات نهایة الفترة  . 
 

إن هذا المعیار لم یثبت نجاعته في ظروف االرتفاعات الحادة لألسعار مثل أزمة أسعار البترول       

أین ارتفعت األسعار بأربع أضعاف، مما أدى إلى البحث عن طریقة أخرى جدیدة للتعامل  1976سنة 

  .هذه الحاالتمع مثل 

  "SANDILANDS REPORT " مرحلة التقویم حسب تقریر ساندیالندز 2-2

یمثل هذا التقریر خروجا واضحا عن طریقة التكلفة التاریخیة التي لم تثبت فعالیتها في   

  :2الظروف التضخمیة، ومن أهم ما یعتمد علیه هذا التقریر ما یلي

 یقترح استخدام طریقة التكلفة الجاریة. 

  عند التقویم) التي تتفرع عن التكلفة الجاریة ( أغلب الحاالت تستخدم تكلفة االستبدال في. 

  عند تقویم النتیجة یجب التمییز بین نتیجة االستغالل والنتیجة الخصوصیة المتأتیة من النشاط

وكذلك نتیجة مكاسب أو خسائر حیازة هذه األخیرة  )مثل التنازل عن األصول ( غیر عادي 

ذا التقریر یجب أن تدمج مع االحتیاطات وال توزع وهذا من أجل المحافظة على رأس وحسب ه

 .المال المادي للمنشأة

                                                
1Keith ROBSON,  Inflation accounting and action at a distance: The sandilands episode  
University of Manchester Institute of Science and Technology, 20 May 2002 ,UK. 

 .180وحدو رضا،احملاسبة و التضخم، رسالة ماجستري غري منشورة،معهد العلوم االقتصادية، جامعة عنابة،ص جاء 2
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 اإلهتالكات بالتكلفة و  تنشر القوائم الرسمیة،بمحاسبة القیمة الجاریة على أن تلحق قوائم األصول

 .التاریخیة

 یتم تقییم عناصر المركز المالي على أساس التكلفة الجاریة. 

 بالنسبة لعناصر قائمة الدخل فإن التقریر یتوقع تعدیلین أساسیین:  

 تكلفة البیع بداللة التكلفة المتوسطة السنویة.  

 االهتالكات بداللة وحدات آخر الفترة.  

  .SSAP16مرحلة التقویم حسب المعیار  2-3

األصول إن العیوب التي یظهرها تطبیق تقریر ساندیالندز وخاصة في معالجة بعض عناصر    

في فترة التضخم، جعلت الحاجة إلى طریقة تأخذ بعین االعتبار مزایا طریقة التقویم حسب المعیار غیر 

بالفعل تم التوصل للمعیار رقم و "SANDILANDS  REPORT "ومزایا تقریر  SSAP7الرسمي

SSAP16  1 ما یلي موصفاتهالذي من أهم:  

  .یطبق على الشركات الكبیرة -    

  :الشركات المعنیة، علیها تقدیم حساباتها بالقیمة الجاریة وفقا إلحدى األشكال التالیة -  

  إعداد القوائم المالیة األصلیة للتكلفة التاریخیة على أن تقدم بیانات التكلفة الجاریة في شكل

 .قوائم تكمیلیة، وفي هذه الحالة فإن إعداد جدول التمویل یكون غیر ضروري

  األصلیة طبقا للتكلفة الجاریة مع عمل القوائم التكمیلیة طبقا للتكلفة التاریخیةعمل القوائم. 

  عمل القوائم المالیة طبقا للتكلفة الجاریة فقط، على أن ترفقها معلومات كافیة مبنیة للتكلفة

 . التاریخیة

  

  :یتم تحدید النتیجة بالتكلفة الجاریة على مرحلتین         

  النتیجة على النشاط دون األخذ بعین االعتبار لنمط التمویل وتقوم تؤدي إلى تحدید

 .اإلهتالكات، تكلفة المبیعات، رأس المال العامل:على ثالثة تعدیالت

  تؤدي إلى تحدید النتیجة المعدة للتوزیع، وهذا من خالل النتیجة السابقة مع األخذ بعین

  .االعتبار الفوائد والضرائب والتمویل الخارجي

المیزانیة، یتم إعدادها وفقا لتقریر ساندیالندز، ومن ثم فإن مكاسب أو خسائر الحیازة تسجل على  -  

  .یةمستوى  حساب االحتیاطات، هذه األخیرة تمكن من توازن المیزان

                                                
 181االقتصادية، جامعة عنابة،صجاء وحدو رضا،احملاسبة و التضخم، رسالة ماجستري غري منشورة،معهد العلوم  1
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اإلهتالكات یتم تعدیلها للمحافظة على رأس المال التقني للمؤسسة، ویتم هذا على أساس  احتساب  -  

هتالك على أساس القیمة الجاریة لألصول، واإلهتالك على أساس التكلفة التاریخیة، أما الفارق بین اإل

  .المؤشرات المعتمدة فهي تطور الحاصل في األسعار لكل أصل من األصول
  

  تقییم التجربة البریطانیة  2-4

إن المتأمل في التجربة البریطانیة یجدها تمیزت بصدور عدة معاییر محاسبیة، لمواجهة   

خالصة التجربة   SSAP16الظروف التضخمیة الصعبة التي مر بها االقتصاد، ویعتبر المعیار 

 البریطانیة حیث كان یتصف بالواقعیة ویراعي المفاهیم المحاسبیة المختلفة مثل مبدأ االستمراریة ومبدأ

المقابلة، وصدور هذا المعیار جاء  لیقضي على عیوب المعاییر السابقة، ویرتكز هذا المعیار على 

استخدام التكلفة الجاریة، مع توفیر قدر من المرونة النسبیة  لشركات في قیاس تلك التكالیف،فقد 

ل خبرتها في تستخدم الشركات أرقم قیاسیة تصدرها الحكومة أو أرقام تعدها الشركة بنفسها من خال

  .شراء،أو قد یستعمل أسلوب التقدیر مباشر للتكالیف الجاریة
 

  تجربة محاسبة التضخم في فرنسا -3
حتى قبل الحرب العالمیة الثانیة كانت فرنسا لم تتأثر بالموجات التضخم الكبیرة، كما حدث   

ن الزاویة الضریبة أكثر من لجارتها األلمانیة، لذلك فإن إشكالیة التضخم في فرنسا، كان ینظر إلیها م

لكن بعد الحرب العالمیة . المحاسبیة، ففي هذه الفترة لم تكن عالقة التضخم بالمحاسبة من األولویات

الثانیة ونتیجة لتضخم الحاد الذي أصاب البلد، وبدأ الشعور بالخطر المتمثل في تشویه المعلومات 

تم نشر معامالت تصدرها الجهات المختصة  1958سنة إلى سنة 1948المحاسبیة، وفي العشریة من 

یتم بواسطتها إعادة تقییم أصول الشركات، إال أن هذه العملیة كانت غیر ملزمة لشركات ولم تتصف 

  1:بالجدیة الكافیة، وتبعتها صدور  عدة نصوص تمثل أساس محاسبة التضخم نوجزها فیمایلي

   DELMAS-MARSALET  RAPPORTتقریر  3-1

لوضع االقتراحات والتوجیهات لمعالجة القوائم المالیة من  1976التقریر الصادر سنة یهدف هذا 

   :2أثر التضخم، ویظهر ذلك في النقاط التالیة

  تحدید أثار التضخم على المؤسسة والتي تحصر في عدم دقة تقویم األصول، شكوك في

 إلخ... مصداقیة النتیجة، 

                                                
 .186، رسالة ماجستري غري منشورة،معهد العلوم االقتصادية، جامعة عنابة،صاحملاسبة و التضخموحدو رضا، جاء 1
  .186ص ،مرجع سبق ذكرهوحدو رضا، جاء 2
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 تحویها القوائم المالیة تحسین جودة المعلومات المحاسبیة  التي . 

 عدم الفصل بین الربح الخاضع لضریبة والربح المعد لتوزیع. 

  یتم تقدیم القوائم المحاسبیة باستعمال طریقة التكلفة التاریخیة على أن تكون مدعمة بوثائق

 .مكملة معدة بطریقة التحویل

 ذ بعین االعتبار النتیجة یتم تحدیدها بعد خصم اإلهتالكات المعاد تقویمها، مع األخ

 .المخزون المحول لوحدات ثابتة

 النتیجة على العناصر النقدیة تعتبر تابعة لنتیجة اإلجمالیة.  

وخالصة هذا التقریر كانت محاولة إعالم مستعملي القوائم المالیة لألخذ بعین االعتبار أثار      

ما كان الهدف منها إعالمي أكثر التضخم، وتكن هذه الطریقة بدیال كامال عم المحاسبة التاریخیة، إن

  .منها اقتصادي ومحاسبي
  

  

  .1978-1977عملیة إعادة التقویم لسنة  3-2

النصوص المنظمة لعملیة إعادة تقویم استثمارات  1977/1978لقد تضمن قانون المالیة لسنة  

" أو مفهوم ( الشركات الكبرى ذات األسهم المدرجة في البورصة، ویكون أساس التقویم هي المنفعة 

التي یمكن أن تقدمها هذه االستثمارات للشركة،وعلیه فقد تم االعتماد على القیمة المنفعیة أو " )  القیمة 

  .على أساس التقدیر ولیس على أساس القیمة الحالیة للتدفقات المستقبلیةاإلستعمالیة  المحسوبة 

  :ولقد تمیز مفهوم القیمة الذي أعتمد علیه قانون المالیة بالموصفات التالیة

  تتحدد قیمة األصل من طرف المؤسسة باالستناد لمبدأ الحیطة والحذر، وهي القیمة التي

 ة أي المحافظة على نشاطها ووسائلها؛تجعل المؤسسة تحافظ على أهدافها األساسی

  تعتمد قیمة الدخول إي قیمة المبلغ الذي یدفع للحصول على نفس األصل ولیس على القیمة

 ؛)قیمة الخروج(التي یمكن أن یباع بها األصل 

  قیمة لها ارتباط وتناسق كبیر مع محاسبة التكلفة التاریخیة المؤشرة على األقل بالنسبة

 .تلكةلالستثمارات المه
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باإلضافة للموصفات السابقة الذكر والتي یقوم علیها مفهوم القیمة، فإن لهذه الطریقة أسس تقوم علیها 

  :ندرجها في مایلي 

 عملیة إعادة التقویم عملیة وقتیة ولیست دائمة أو مستمرة وتكون حسب القیمة االستعمالیة. 

 المؤسسات التي تمارس االدخار  تطبق هذه العملیة على المؤسسات الكبیرة وفروعها وكذلك

 .العمومي

  إن األصول المعنیة بهذه العملیة هي االستثمارات المهتلكة وغیر المهتلكة والتي تم جردها

 .، والتي هي في حوزة المؤسسة عند تاریخ إجراء عملیة التقویم31/12/1976بتاریخ 

 ل تحسین المعلومة المرتبطة ال یكون الهدف من عملیة إعادة التقویم تغییر نتائج المؤسسة، ب

 .بتقویم االستثمارات

  یظهر هامش إعادة التقویم في قائمة لمركز المالي تحت حساب فرق إعادة التقویم، ویشكل

 .هذا الفرق مصدر للمؤسسة یدمج مع األموال المملوكة وال یمكن توزیعه بأي صفة

  . تقییم التجربة الفرنسیة 3-3

في مجال محاسبة التضخم بالبساطة وسهولة التطبیق، بالمقارنة لقد تمیزت التجربة الفرنسیة   

بالتجارب الدولیة األخرى، فهي تعتبر تجربة رائدة سواء أكان ذلك من حیث المنطق المحاسبي في تقیید 

وتوجیه المعلومات المحاسبیة في فترة التضخم، أو من حیث سهولة  تطبیق الطریقة، ذلك أنها ال تحتاج 

فهمها، كما أن هذه التجربة أدخلت عدة تجدیدات في مجال النظریة المحاسبیة مثل لمجهود كبیر ل

المصطلحات المستعملة كمفهوم القیمة المنفعیة، مما ساعد في تحسین المعلومات المحاسبیة المقدمة 

  .لمستعملي القوائم المالیة

من بعض العیوب التي  لكن بالرغم من هذه المزایا التي تتصف بها التجربة، إال أنها ال تخلو  

   1:نعددها فیما یلي

 مفهوم القیمة التي تم األخذ بها المتمثل في القیمة المنفعیة غیر واضح؛ 

 تطبیق المؤشرات العامة على االستثمارات تولد عنه إختالالت كبیرة،خاصة من الجانب النظري؛ 

  مفهوم جدید لرأس المال المحتفظ به؛یالحظ في التجربة أن اإلهتالكات ال یتم تقییمها، ولم یتم اقتراح 

  إن عملیة نشر المعلومات المحاسبیة بطریقة التقویم الجدیدة والمكملة لتكلفة التاریخیة كما یقرها تقریر

 ، سیجعل من قراءة هذه القوائم عملیة صعبة ومتعبة؛1977/1978إعادة التقویم لسنة 

                                                
 .190ص، ،مرجع سبق ذكرهوحدو رضا،احملاسبة و التضخم،  جاء+  1
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  ت سیطرح استخدامها إشكالیة كبیرة خاصة عند المستخدمة في تصحیح االستثمارا العامةإن المؤشرات

  .إهتالك المؤسسة استثماراتها في الخارج

  IASتقییم تجربة الهیئة المحاسبیة الدولیة  3-4

 معلومات تعكس آثار تغیر األسعار :15المعیار الدولي رقم  -أوال 

اإلنتاجیة لرأس المال یتطلب إن مفهوم المحافظة على الطاقة : فیما یتعلق بطریقة التكلفة الجاریة   

وهناك عدة طرق , استخدام القیمة الجاریة في تقییم الموجودات والمطالب وتحدید األرباح الدوریة

 :لحساب القیمة الجاریة أهمها

 .طریقة الرسملة أو القیمة الجاریة -  أ -

 .طریقة تكلفة االستبدال أو سعر الدخول - ب -

 .عر الخروجطریقة صافي القیمة البیعیة أو س - ت -

تتحدد قیمة األصل بموجب طریقة القیمة الحالیة وفق مقدرته الكسبیة المستقبلیة أي مقدرته في تحقیق  -

األرباح ویعبر عن قیمة األصل بمجموع القیمة الحالیة لكافة التدفقات النقدیة المستقبلیة الناتجة عن هذا 

الحالیة لمجموع األصول في أول المدة مع قیمتها في أخر أما الربح الدوري فیتحدد بمقارنة القیمة , األصل

  .المدة بعد إضافة التدفق النقدي الناتج عن األصول خالل الدورة

تتم المحافظة على الطاقة اإلنتاجیة وفق تكلفة االستبدال بتقییم العناصر المستفیدة وفق تكلفة استبدالها  -

یة للسلع والتجهیزات الخاصة بالمنشأة موضوع البحث ویتم بحیث یتم األخذ بعین االعتبار التغیرات السعر 

ذلك إما بشكل مباشر بمراعاة أسعار السلع والتجهیزات الواجب استبدالها أو بشكل غیر مباشر باستخدام 

  .أرقام قیاسیة خاصة تقیس التغیرات السعریة في السلع وعوامل اإلنتاج المماثلة من حیث اإلمكانیة اإلنتاجیة

تقییم وفق األسلوب الثالث على أساس المحافظة على القیمة البیعیة للموجودات أي المحافظة على یتم ال -

مقدار النقد الممكن الحصول علیه في تاریخ إعداد القوائم المالیة إذا تم بیع الموجودات بقیمتها السوقیة 

افي قیمة الموجودات مقیمة مطروحا منها المصاریف الالزمة إلتمام عملیة البیع أي تتم المحافظة على ص

بسعر الخروج بین أول الدورة وآخرها ویتحدد الدخل الدوري بحساب التغیر في صافي القیمة البیعیة ومن 

  .القیمة الحالیة تستخدم القیمة األعلى من القیمتین األخیرتین

ا لم تجر معامالت تستخدم األرقام القیاسیة لألسعار في تحدید التكلفة الجاریة لعناصر الموجودات إذ -

  .حدیثة علیها أو ال توجد قوائم أسعار متاحة لها أو كان من المتعذر استخدام مثل هذه العناصر

تتطلب طرق التكلفة الجاریة عادة إثبات تغیر األسعار على اإلهتالكات وتكلفة المبیعات كما تتطلب  -

لعالقة المتبادلة بین تغیر األسعار وتحویل معظم هذه الطرق إثبات تسویات تهدف إلى األخذ بعین االعتبار ا

  .المشروع إال أن اآلراء مختلفة على شكل هذه التسویات
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یتطلب بعض طرق التكلفة الجاریة إجراء تسویة تعكس تغیرات األسعار على جمیع صافي العناصر  -

نشأة بصافي موجودات النقدیة بما في ذلك الدیون طویلة األجل األمر الذي یؤدي إلى خسارة إذا احتفظت الم

  . نقدیة وربح إذا احتفظت بصافي التزامات نقدیة سالبة إذا ارتفعت األسعار والعكس صحیح

ن   ٕ وبعض الطرق األخرى تقتصر التسویات على العناصر النقدیة الداخلة ضمن رأس المال العامل وا
لها أثر على الطاقة اإلنتاجیة هذین النوعین من التعدیالت یدالن على أنه لیس فقط العناصر غیر النقدیة 

للمنشأة بل العناصر النقدیة أیضا وبشكل عام ترتكز طرق التكلفة الجاریة على مفهوم المحافظة على الطاقة 
  .اإلنتاجیة للمنشأة

تشیر طریقة أخرى أنه لیس من الضروري تحمیل قائمة الدخل بالتكلفة اإلضافیة الستبدال الموجودات  -
قروض لذلك تقضي هذه الطریقة بأن الربح هو الذي یبقى بعد االحتفاظ بالقوة الشرائیة بقدر ما هي ممولة ب

للموجودات الممولة من المساهمین ویتم حساب ذلك بتخفیض مجموع التسویات العائدة لإلهتالكات وتكلفة 
بنسب ) یر إذا كانت الطریقة تدخل هذا العنصر األخ( المبیعات والعناصر النقدیة في رأس المال العامل
  .القروض إلى مجموع رأس المال الخاص والقروض

یطبق بعض طرق التكلفة الجاریة الرقم القیاسي العام لحقوق المساهمین وهذا األمر یمكن من تحدید  -
إلى أي حد تمت المحافظة على القوة الشرائیة العامة لحقوق المساهمین خالل نفس الفترة عندما یكون ارتفاع 

  .ال أقل من خسارة القوة الشرائیة العامةتكلفة االستبد
وفي بعض األحیان ال یجري هذا الحساب إال من أجل المقارنة بین قیمة صافي الموجودات معبرا عنها 
على أساس المستوى العام لألسعار أو على أساس األسعار الجاریة وفي طرق أخرى عندما یتم االعتراف 

ة العامة لحقوق المساهمین یعتبر الفرق بین قیمة صافي الموجودات باألرباح بعد االحتفاظ بالقوة الشرائی
المحسوبة على أساس المستوى العام لألسعار وعلى أساس األسعار الجاریة بمثابة أرباح أو خسارة تحمل 

  .حقوق المساهمین
لمالحق ورغم عرض المعلومات المالیة الخاصة بأثر التغیر في األسعار في القوائم األساسیة أو ا     

الخاصة بالمنشات فإنه ال یوجد إجماع دولي حول هذا الموضوع لذلك ترى لجنة المعاییر المحاسبیة 
ضرورة إجراء المزید من اإلجراءات والتجارب قبل إلزام المنشآت استخدام نظام واحد وشامل لمعالجة 

ات عن أثر التغیر في إلى أنه یتم ذلك فإن إعطاء معلوم, آثار تغیر األسعار في القوائم المالیة
األسعار كملحق للبیانات المالیة األساسیة التي یجري إعدادها على أساس التكلفة التاریخیة یساعد في 

  .التوصل إلى إجماع مقبول
إن االقتراحات المتعلقة بالعناصر الواجب تضمینها للمعلومات اإلضافیة في المالحق هي عدیدة  -

  .لدخل إلى معالجة جمیع عناصر كل من قائمة الدخل والمیزانیةوتتراوح بین تعدیل بعض بیانات ا
ومن المرغوب فیه أن یتم اتفاق على المستوى الدولي لتحدید حد أدنى من المعلومات الخاصة ببیانات 

  .المنشآت
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  التقریر المالي في االقتصادیات ذات معدل التضخم المرتفع :29المعیار الدولي رقم -ثانیا

ویطالب هذا المعیار من ,  1989الذي نشر في 29المعیار الدولي رقم  IASأصدرت لجنة المعاییر الدولیة     

. الشركات التي تعد قوائمها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم أن تعدل قوائمها باستخدام وحدة قیاس جاریة بتاریخ القوائم

یة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة أو على أساس التكلفة ویحدد المعیار شروط تطبیق ذلك سواء في القوائم المال

  : 1الجاریة ومما ورد في المعیار المذكور

) نقود(بما في ذلك القوائم المالیة الموحدة ألي مشروع یعد قوائمه المالیة في عملة , أنه یطبق على القوائم المالیة . أ

  تتعرض إلى تضخم شدید؛

إال , في عملیة یعاني اقتصادها من تضخم شدید ال فائدة لها) والمركز المالي, لیاتنتائج العم(إن القوائم المالیة  . ب

  إذ أعید عرضها؛

إن مسألة حكم تلك التي تقرر ما إذا كانت إعادة عرض القوائم المالیة ضروریة إذ یمكن تمییز التضخم الشدید  . ت

 :من المظاهر التالیةوالتي قد تتض, عن طریق صفات یمكن تلمسها من الوسط االقتصادي للدولة

  .میل الجمهور إلى االحتفاظ بثروته بأصول غیر نقدیة أو عمالت أجنبیة أكثر استقراراً  -

  . قیاس الجمهور المبالغ النقدیة المحلیة بعمالت أجنبیة أكثر استقراراً  -

یؤخذ في االعتبار عن الشراءة في البیع ألجل تعویض تلك الخسائر الناتجة عن االنخفاض المتوقع  -

  .بالقوة الشرائیة للنقود خالل فترة التسلیف حتى إذا كانت الفترة قصیرة

  . تربط معدالت الفائدة واألجور واألسعار باألرقام القیاسیة لألسعار -

  . أو یزید على ذلك% 100یقارب المعدل المراكز خالل ثالث سنوات  -

  .فقطیمكن في االقتصاد شدید التضخم للقوائم المالیة أن تصبح ذات فائدة  -

إذا تم التعبیر عنها في مصطلحات وحدات جاریة بتاریخ المیزانیة سواء أكانت القوائم المالیة معدة على أساس  . ث

وال یسمح بعض القوائم المالیة في مثل هذا االقتصاد قیل تعدیلها كما . مدخل التكلفة التاریخیة أم التكلفة الجاریة

  ة؛ال یسمح بعرض مرفقة بالقوائم المالیة األصلی

ن التطبیق الدقیق  . ج ٕ إن إعادة عرض القوائم المالیة طبقًا لهذا المعیار یتطلب تطبیق إجراءات محددة وأحكام وا

المستمر لهذه اإلجراءات واألحكام من فترة إلى أخرى أكثر أهمیة من التطبیق الدقیق النتائج المشمولة في إعادة 

  عرض القوائم المالیة؛

  طریق تطبیق الرقم القیاسي العام؛یعاد عرض القوائم المالیة عن  . ح

ن , إلبعاد عرض المفردات النقدیة إذا تم التعبیر عنها ساق في مصطلحات نقدیة جاریة بتاریخ المیزانیة . خ ٕ وا

  المفردات النقدیة هي نقود وبحوزة المنشأة أو مفردات أخرى ستستلم أو تدفع بالنقود؛

بالسندات   ستوى األسعار كاألرقام القیاسیة المرتبطة األصول وااللتزامات المرتبطة باتفاقات مع تغیرات م . د

  وتحمل هذه المفردات في المیزانیة بقیمتها المعدلة؛. تعدل طبقًا لإلنفاق بحسب تاریخ القوائم المالیة, والقروض

                                                
  .353ص  مرجع سبق ذكره، ,نظرية احملاسبة ،حسني القاضي +1
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كل األصول وااللتزامات األخرى هي غیر نقدیة بعضها یعرف بالمبالغ الجاریة في تاریخ المیزانیة  . ذ
ة القابلة للتحقق والقیمة السوقیة بحیث ال یعاد عرضها ویعاد عرض جمیع العناصر غیر لكافي القیم

  النقدیة؛
معظم المفردات غیر النقدیة تحمل بالتكلفة أو التكلفة ناقصًا االستهالك وذلك ألنها تقاس بتكلفة  . ر

اریخیة واستهالكها ولذا یتم تحدید تكلفتها من أجل إعادة عرضها عن طریق معالجة تكلفتها الت, حیازتها
وعلى ذلك فإن الممتلكات واآلالت , المتراكم مع الرقم القیاسي من تاریخ الحیازة إلى تاریخ القوائم المالیة

والمعدات واالستثمارات من مخزون المواد األولیة أو السلع أو الشهرة أو براءات االختراع أو العالمات 
  تاریخ شرائها أو استحقاق تمویلها؛التجاریة واألصول المشابهة یعاد عرضها منذ 

, في الحاالت النادرة التي یكون فیها تاریخ حیازة المعامل أو المعدات غیر متاح أو قابل للتقدیر . ز
من ضروري في الفترة األولى لتطبیق هذا البیان استخدام تقویم فهي مستقل لقیمة المفردة بتاریخ  یصبح

  إعادة غرضها؛
یصبح من الضروري استخدام تقدیر یعتمد على حركة , سي العام متاحاً عندما ال یكون الرقم القیا . س

؛   معدالت التبادل بین العملة المقرر بها وعملة ثابتة نسبیًا
قد یعاد تقویم بعض المفردات في تاریخ الحق لحیازتها وسابق لتاریخ المیزانیة یستخدم عندئذٍ الرقم  . ش

  القیاسي منذ تاریخ إعادة التقییم؛
لمعاد عرضها للمفردة غیر النقدیة تنخفض عندما تزید هذه الكمیات عن المقدار إن الكمیة ا . ص

  .المتوقع الحصول علیه من االستخدام المتوقع لهذه المفردة
تضخمیة مرتفعة، وتعد  یطبق في االقتصادیات ذات معدالت 29خالصة القول، أن المعیار الدولي رقم     

التكلفة الجاریة، مفیدة فقط إذا تم التعبیر عنها  أساس التكلفة التاریخیة أوالبیانات المالیة المعدة سواء على 
وكنتیجة لذلك یطبق هذا المعیار على البیانات المالیة األساسیة . العمومیة بوحدة قیاس جاریة بتاریخ المیزانیة

المطلوبة بموجب هذا  وماتالتي تعد تقاریرها في عملة االقتصاد مرتفعة التضخم، وال یسمح بتقدیم المعل للمنشاة
  .المعیار كمعلومات إضافیة للقوائم المالیة غیر المعاد بیانها

بعملة االقتصاد ذو معدل التضخم  ویجب التعبیر عن البیانات المالیة للمؤسسة التي تضع تقاریرها      
اس جاریة بتاریخ المیزانیة أو التكلفة الجاریة، بوحدة قی المرتفع سواء كانت معدة على أساس التكلفة التاریخیة

 عن األرقام المقارنة للفترة السابقة المطلوبة بموجب المعیار المحاسبي الدولي العمومیة، كذلك یجب التعبیر
الفترات السابقة بوحدة  الخامس، المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في البیانات المالیة، وأي معلومات بخصوص

شمول المكسب أو الخسارة الناجمة عن صافي المركز النقدي  كما یجب  .عمومیةقیاس جاریة بتاریخ المیزانیة ال
وتتطلب تعدیل البیانات المالیة بموجب هذا المعیار تطبیق  .بشكل منفصل في صافي الدخل واإلفصاح عنها

ألخرى  إن الثبات في تطبیق هذه اإلجراءات والتقدیرات من فترة. كما تتطلب التقدیر الشخصي إجراءات محددة
  .صیاغتها أكثر أهمیة من دقة المبالغ الناتجة الظاهرة في البیانات المالیة المعاد
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 املبحث الثاني

  جتربة اجلزائر يف جمال تقييم االستثمارات
 

إن الجزائر كباقي الدول التي مستها الموجات التضخمیة، حیث قامت منذ مطلع السبعینیات    

باالهتمام بمعالجة أثر التضخم على االقتصاد الوطني بصفة عامة، وعلى نظام المعلومات المحاسبي 

ایة بصفة خاصة، وأول ظهور لمشروع یسمح للمؤسسات العمومیة بإعادة تقییم استثماراتها كان في نه

ظل النظام المحاسبي على حاله لفترة طویلة  دون أي أعمال أو بحوث  ، وبعد هذا المشروع1971سنة 

في اتجاه تصحیح حسابات المؤسسات من أثر التضخم، وقد یرجع السبب في هذا التأخر الهتمام 

الوطني  الحكومة بعملیة التحویل المحاسبي من المخطط المحاسبي العام الفرنسي للمخطط المحاسبي

هذا من جهة، ووضع النصوص القانونیة المحاسبیة وتهیئة المؤسسات لتتالءم والنظام المحاسبي 

  .الوطني الجدید،من جهة أحرى

وخاصة في ما یتعلق  1988وفي إطار اإلصالحات االقتصادیة التي قامت بها الدولة سنة   

من أجل إعطاء مصداقیة أكبر للقوائم بالشق المحاسبي، حیث  تم التطرق إلعادة تقییم االستثمارات 

  .المالیة للمؤسسات

، 1993، 1990لكن كذلك وابتدأ من التسعینیات، شهدت الجزائر في السنوات على التوالي   

صدور سلسلة من النصوص واإلجراءات القانونیة والتي تعمل في مجملها  للحد من أثر  2007و 1996

تستهدف االستثمارات فقط، دون غیرها من العناصر األخرى من التضخم،  وكانت مجمل هذه اللوائح 

  .األصول

الدولیة،  كما شرعت الجزائر في تبني معاییر محاسبیة جدیدة تماشیا مع أعمال التوحید المحاسبیة      

المالي والمحاسبي الجدید  حیث سنت العدید من القوانین المتعلقة بهذا المجال، من ضمنها قانون النظام

، مما 2010تطبیقها إبتداء من سنة  إلضافة إلى ذلك أصدرت مدونة الحسابات التي سیشرع فيوبا

هذه التغییرات وفهمها والجوانب التقنیة وما تحمله من  یحتم على المهتمین بالمحاسبة في الجزائر مواكبة

  .أبعاد فیما تقییم عناصر المیزانیة
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  1990ي الجزائر قبل سنة المراحل التي مرت بها محاسبة التضخم ق 1-
    1971لسنة  86-71األمر رقم : مرحلة األولى  1-1

أول نص قانوني یتطرق لمحاسبة  31/12/1971 المؤرخ في 86-71 یعتبر صدور األمر رقم

التضخم في جزائریة، حیث فسح المجال للمؤسسات الوطنیة العمومیة بالقیام بإعادة تقویم لوسائل 

. واستبدالها، من جهة أخرى اإلهتالكات المقابلة لهذه الوسائل من جهة أخرىإنتاجها، بقیم تجدیدها 

    1:حیث كان هذا النص القانوني یهدف إلى تحقیق ما یلي

 السماح من خالل عملیة إعادة التقویم التحدید الصحیح لمخصصات اإلهتالك. 

  من ضمن التحدید الدقیق لتكالیف اإلنتاج، بما فیها مخصصات اإلهتالك التي تعد

 .تكالیف االستغالل، ومن ثم إعطاء سیاسة فعالة لألسعار

 الحساب الدقیق لمردودیة االستثمارات. 

  :أما عملیة إعادة التقویم في حد ذاتها، فیمكن إجراءها على مرحلتین أساسیتین

  تحدید القیمة الجدیدة لالستثمارات، ویكون هذا إما من خالل الخبرة التقنیة التي تسمح

 .درجة قدم االستثمارات أو من خالل قیمة االستبدال باستثمارات مماثلةبمعرفة 

  تحدید القیمة الجدیدة لإلهتالكات التي تم حسابها منذ الحصول على هذا األصل، من

بالنسبة لقیمته (خالل ضرب مبلغ هذه اإلهتالكات في معامل ارتفاع قیمة األصل 

 )األصلیة

تكون عبارة عن الفرق بین القیمة الجدیدة " یة إلعادة التقویمالقیمة اإلضافیة الصاف"ومن ثم فإن 

لالستثمار مطروحا منها القیمة الجدیدة لإلهتالكات المحسوبة، وهذه القیمة اإلضافیة ال تدمج في 

نما تحول على حساب االحتیاطات غیر الخاضعة للضریبة ٕ   .النتیجة، وا

  :ا یليویعاب على عملیة إعادة تقییم في هذه المرحلة م   

 طابعها النظري أي أنها لم تلق قبول على مستوى المؤسسات الوطنیة؛ 

 طابعها االختیاري أي أنها لم تجبر المؤسسات الوطنیة على القیام بهذه العملیة؛ 

 لم تكن هناك ضرورة للقیام بعملیة إعادة التقویم الستثماراتها؛ 

 ي عناصر المیزانیة؛اهتمامها بعنصر االستثمارات الطویلة، دون غیرها من باق 

 حیث أن تحدید القیمة الجدیدة : غیاب التحدید الدقیق للتقنیات الالزمة لهذه العملیة

لالستثمارات من خالل الخبرة التقنیة أو قیمة االستبدال ال یبدو سهال وممكنا، نظرا 
                                                

 .190وحدو رضا،احملاسبة و التضخم، رسالة ماجستري غري منشورة،معهد العلوم االقتصادية، جامعة عنابة،ص جاء 1
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لغیاب أهم عنصر في تحدید القیم، أال وهو السوق الذي من خالله یتم تحدید سعر 

 .مار البدیلاالستث

 

  1989- 1988 بمناسبة اإلصالحات االقتصادیة لسنة إعادة التقویم: المرحلة الثانیة  1-2

رقم  1من أجل تحضیر المؤسسات الوطنیة للمرور لمرحلة االستقاللیة، وفي إطار القانون

حیث  لك التعلیمات التي أتبعته،ذوالمتعلق باستقاللیة المؤسسات وك 12/01/1988المؤرخ في  88/01

  2 :تم وضع جملة من اإلجراءات والتي تتمثل فیما یلي

 وكذلك )المتراكمة(تهدف إلى تطهیر كل أو جزء من الخسارة السابقة  :إجراءات مالیة ،

إعادة تكوین أصول صافیة إیجابیة، ورأس مال عامل صافي یسمح بتعدیل بنكیلة 

 .المؤسسة

 بات الذمة للمؤسسة، ومطابقتها مع تهدف إلى إعادة معالجة كل حسا :إجراءات محاسبیة

وقد ارتكزت على تحلیل . الموجودات المادیة حسب الحقائق القانونیة واالقتصادیة

وعلى الجرد الحقیقي لنفس التاریخ، فإن التطهیر  ،31/12/1987الحسابات في 

. المحاسبي قد اتجه خصوصا إلى حسابات االستثمارات، المخزون وحسابات المستحقات

 :خص االستثمارات فإن هذه اإلجراءات قد اهتمت بنوعین من التصحیحوفیما ی

  تصحیح من نوع محاسبي تقلیدي، ویهتم خصوصا بالتعبیر المادي لألصول بمعنى

لغاء االستثمارات  ٕ تسجیل االستثمارات التي بحوزة المؤسسة وغیر مبینة في حساباتها، وا

 .المسجلة في حسابات المؤسسة، ولكن نفذ استعمالها

  تصحیح من نوع اقتصادي، ویهتم بالتعبیر النقدي لبعض االستثمارات بمعنى إعادة

تقویم االستثمارات الملموسة والمهتلكة، وعلیه فقد كان الهدف من هذه العملیة، هو استغالل 

الفرصة التي تعرضها اإلصالحات االقتصادیة في مجال إعطاء دور أكثر فعال ومعلوماتي 

الوطنیة،ولعل من األسباب الرئیسیة التي شجعت البحث على إجراءات لمیزانیات مؤسساتنا 

 3 :لمعالجة أثار التضخم المحاسبي هي النقائص التالیة
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ظهور بعض استثمارات اإلنتاج في المیزانیة بقیم معدومة أو رمزیة، وهذا بالرغم من أنها  . أ

 مازالت مستغلة من قبل المؤسسات وربما حتى لسنوات أخرى؛

 عض االستثمارات بنسبة كبیرة بالرغم من أنها لم تدخل بعد عملیة االستغالل؛إهتالك ب . ب

  ضعف في تقییم ذمة المالیة للمؤسسة والمغاالة في النتیجة المحاسبیة والضریبیة؛. ج

  االنخفاض في قیمة النقود ساهم وبدرجة كبیرة في التحدید الخاطئ للنتیجة؛. د

عدم مطابقة كبیرة بین أقساط اإلهتالك المحسوبة على  وقوع المؤسسات الوطنیة في إشكالیة.هـ

  .أساس القیمة األصلیة لالستثمارات وأسعارها

خالصة القول، أن الممارسات الناتجة عن التشبث بمبادئ المحاسبة التقلیدیة واالستعماالت       

من زاویة رأس  المتعلقة باالمتالك الخطي، قد أدى وبدرجة كبیرة إلى تهدیم مؤسسات الوطنیة خاصة

  .المال العامل

  1990المراحل التي مرت بها محاسبة التضخم قي الجزائر بعد سنة  -2

لقد شهدت مع بدایة التسعینیات عدة نصوص تشریعیة منظمة لعملیات إعادة تقییم موجودات   

، المرسوم 1990مارس  27المؤرخ في  103- 90المؤسسات الوطنیة، وهي على التوالي المرسوم 

أكتوبر  12المؤرخ في  336- 96المرسوم التنفیذي رقم و  1993أكتوبر  24المؤرخ في  93-250

  :وفیما یلي یتم التطرق لتفصیل المراسیم المذكورة 1996

  1990.1لسنة  103-90المرسوم التنفیذي رقم   2-1

لیدعم ویكمل كل من وثیقة إعادة التقیییم  1990مارس  27المؤرخ في  103- 90 لقد صدر المرسوم

إعادة تقییم منه، حیث یجیز  13السیما المادة    1988وقانون المالیة التكمیلي لسنة  1988لسنة 

التثبیتات المادیة القابلة لالستهالك والواردة في میزانیة المؤسسات والهیئات الخاضعة للقانون التجاري 

  :نوجزها فیما یليا المرسوم  التي ضمن الشروط التي یحددها هذ

  یجب على المؤسسات العمومیة االقتصادیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع

الصناعي والتجاري، وغیرها من الهیئات العمومیة، منذ الوقت الذي تمسك فیه حساباتها 

 .على الشكل التجاري، أن تعید تقییم تثبیتاتها المادیة القابلة لالستهالك

  إعادة التقییم على القیمة األصلیة للتثبیتات المادیة كما تنطبق على تنطبق

  .التخصیصات السنویة لالستهالك المعمول طبقا للقانون
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 تتكون القیمة األصلیة لتثبیت مادي من قیمة شرائها الحقیقیة أو قیمة إنتاجها الحقیقیة .
یعاد تكوینها حسب أراء  وعندما تكون القیمة األصلیة للتثبیت المادي مجهولة فینبغي أن

  .الخبراء أو تستخلص استنادا إلى سلع مماثلة
  یمثل صافي القیمة المحاسبیة الجدیدة الفرق بین القیمة األصلیة المعاد تقییمها

والتخصیصات الممنوحة لالهتالك المعاد تقییمها، وتستخدم كقاعدة لحساب 
  .التخصیصات الجدیدة لالهتالكات

  من إعادة التقییم على أنه یمثل الفرق بین القیمة المحاسبیة یفهم من فائض القیمة
  .الجدیدة والقیمة المحاسبیة الصافیة القدیمة

  تتم إعادة التقییم اإلجباریة حسب قواعد المحاسبة المعمول بها، وعندما یؤدي ذلك إلى
فائض القیمة فإن هذا األخیر یسجل كإعفاء ضریبي في احتیاطي خاص خارج 

 .االستغالل
  .1993لسنة  250-93رقم  1المرسوم التنفیذي  2-2
لیحدد شروط إعادة تقییم التثبیتات المادیة القابلة  24/10/1993 لقد صدر هذا المرسوم بتاریخ 

لالهتالك الواردة في میزانیة المؤسسات والهیئات الخاضعة للقانون التجاري، ومن أهم ما جاء في هذا 
  :المرسوم ما یلي
 بإعادة التقییم هي التثبیتات المادیة القابلة لالهتالك الواردة في میزانیة   البنود المعنیة

 .المؤسسات والهیئات الخاضعة للقانون التجاري

  المؤسسات االقتصادیة العمومیة، والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري

 .هتلكةوالمنظمات العمومیة األخرى،مجبرة على إعادة تقییم إستثمارتها الملموسة الم

 تتمثل الشروط الواجب توافرها في االستثمارات المعنیة بعملیة إعادة التقییم فیما یلي: 

  .تطبق على االستثمارات المهتلكة أو غیر المهتلكة*  

  .1991آخر السنة المالیة لسنة ) میزانیة(أن تكون واردة في حصیلة *                              

 .إن تكون صالحة لالستعمال لمدة ثالث سنوات على أقل ابتدأ من هذا تاریخ *   

  تتكون القیمة األصلیة لألصل من كلفته الحقیقیة عند الشراء أو عند اإلنتاج، وعند انعدام

 .القیمة األصلیة لالستثمار یتم تقدیرها من طرف خبیر

 لمرسوم على یتم تطبیق عملیة إعادة تقییم االستثمارات حسب هذا ا: 

  .1990لسنة  103-90القیمة الناتجة عن إعادة التقییم األولى كما حددها المرسوم  - أ 

  .القیمة األصلیة لالستثمار في حالة العكس - ب
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  الفائض الناتج عن عملیة إعادة التقییم یتم إثباته محاسبیا ضمن حساب احتیاطات

یستعمل المتصاص الخسائر  المؤسسة، لیدمج الحقًا في رأس المال االجتماعي أو

  .المتراكمة،  وهو معفى من الضریبة

 .1996لسنة  336- 96رقم  1المرسوم التنفیذي  3- 2

 :كما یلي 12/12/1996یمكن تلخیص أهم ما جاء في هذا المرسوم الصادر بتاریخ 

  یتم حساب تخصیصات اإلهتالكات بعد إعادة تقییم التثبیتات كما یأتي:  
  سنوات )   03(المهتلكة كلیا في تاریخ آخر میزانیة ختامیة مع أخذ مدة حیاة ثالث تهتلك التجهیزات

  .كأقصى حد بعین االعتبار

  تهتلك التجهیزات التي هي في طریق اإلهتالك على أساس مدة الحیاة العادیة المتبقیة، أو على أساس مدة

 .سنوات 03سنوات كأقصى حد، عندما تكون مدة الحیاة المتبقیة أقل من  03حیاة 

 تهتلك األمالك العقاریة المهتلكة كلیا أو التي بقیت مدة حیاتها الجاریة أقل من عشرة سنوات كأقصى حد. 

یعاد كذلك تقییم التثبیتات التي تحوزها المؤسسة والتي تم دمجها قانونیا في ذمتها المالیة 

  .مجرد إثباتها المحاسبيالخاصة ب

  :  تتم إعادة تقییم التثبیتات المادیة القابلة لالهتالك بتطبیق المعامالت اآلتیة  -

  التجهیزات - أ
  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  السنوات

  1  1.41  2.21  2.46  2.94  4.32  3.86  4.42  5.17  5.15  معامل القیمة المعدة  التقییم - 
  1  1.14  2.21  2.46  2.94  6.48  7.93  10.61  13.46  14.43  .معامل القیمة األصلیة - 

  العقارات -ب   
  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  السنوات

معامل القیمة المعدة   -
  التقییم

2.31   2.31   2.31   2.31   2.32   2.32   2.32   2.32   2.32   2.32   

   22.31   24.39   26.24   28.55   30.87   33.65   36.40   39.39   42.86   46.33  .األصلیةمعامل القیمة  -
  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  السنوات

معامل القیمة المعدة   -
  التقییم

 2.32   2.32   2.32  2.32   2.33   2.34   2.32   2.32   2.36   2.34    

   9.84   10.13   10.21  12.28   13.11   14.94   16.18   17.68   19.06   20.68  .معامل القیمة األصلیة -
  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  السنوات

معامل القیمة المعدة   -
  التقییم

 2.32  2.34   2.35   2.34   2.31   2.31   2.35   2.30   2.34   1.81   

   1.81   2.34   4.15   6.60   7.65   8.10   8.43   8.92   9.13   9.29  .معامل القیمة األصلیة -
  1995  1994  1993  السنوات

معامل القیمة المعدة   -
  التقییم

1.45   1.17   1.00   

   1.00   1.17   1.45  .معامل القیمة األصلیة -
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     على القیم األصلیة المعاد تقییمها بالنسبة للتثبیتات المادیة القابلة لإلهتالك وكذلك على
، بالنسبة للمؤسسات والهیئات الخاضعة للقانون التجاري التي )المناسبة(اإلهتالكات المطابقة 

المؤرخ  103-90قامت بمختلف إعادة التقییمات المنظمة المقررة في المرسوم التنفیذي رقم 
 .1993أكتوبر  24 المؤرخ في 250-93والمرسوم التنفیذي رقم  1990مارس  27في 
  على القیم األصلیة غیر المعادة تقییمها واالهتالكات المطابقة، بالنسبة للمؤسسات

والهیئات الخاضعة للقانون التجاري التي لم تخضع إلعادة التقییم المتتالي لتثبیتات 
 .ابلة لإلهتالك منقوالتها المادیة الق

     حسب هذا المرسوم فإن التثبیتات واالهتالكات المطابقة والواردة في المیزانیة الختامیة بتاریخ 
  .تقییمها سواء كانت مهتلكة أو لم تهتلكیعاد  31/12/1995

  ما یمیز هذه العملیة عن سابقتها هو أن فرق إعادة التقییم هو خاضع للضریبة، تتم إعادة التقییم
 .1996وتسجل نتائجها في میزانیة  1995اعتمادا على میزانیة 

  .2007لسنة   210-07رقم  1المرسوم التنفیذي  2-4
أخر نص متعلق بتحدید شروط إعادة   2007جویلیة  4یعتبر هذا المرسوم الصادر بتاریخ   

تقییم األموال الثابتة العینیة القابلة لالهتالك وغیر القابلة لالهتالك والواردة في میزانیات المقفلة في 
للمؤسسات والهیئات الخاضعة للقانون التجاري، ولقد تمیز هذا المرسوم عن بقیة  31/12/2006

  :وهریة التالیةالنصوص السابقة في الكثیر من النقاط الج
 لقیام المؤسسات وهذا بناءًا على قرار   31/12/2007 لقد حدد هذا المرسوم آجال أقصاه

هیئاتهم االجتماعیة المباشرة  بعملیة إعادة تقییم أموالها الثابتة  العینیة القابلة لالهتالك 
 .والغیر قابلة لالهتالك، دون اإلخضاع لضریبة

 ساس جرد مادي للتثبیتات المعنیة بهذه العملیة، كما تستبعد تتم عملیة إعادة التقییم على أ
 .األمالك المعفاة من الخدمة سواء كانت مهملة أو غیر مستعملة

  تستعمل القیمة السوقیة أو اإلستبدلیة عند إجراء عملیة تقییم األصول، وهذا من خالل تقریر
وة الشرائیة العامة لنقود مفصل یعده خبیر تعینه المؤسسة وهذا یمثل خروجا عن قاعدة الق

 . الممثلة بالمعامالت التي كانت تستعمل في المراحل السابقة
  محافظ لحسابات الحالي مكلف بإعداد تقریر یوجه للهیئة االجتماعیة المختصة یبین فیه

رأیه حول إعادة التقییم وكذا السبل والطرق المستعملة، وینشر هذا التقریر في حالة كون 
 .في البورصة المؤسسة مسعرة
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  ،تؤدي عملیة إعادة تقییم موجودات المؤسسة إلى تسجیل زیادة في قیمة مجموع األصول
یمثل فرق إعادة التقدیر في جانب الخصوم من المیزانیة وهو  150یقابله ظهور حساب 

معفى من الضریبة، كما أن هذا الفارق یدمج ضمن رأس المال المؤسسة قبل آجال 
 .ر ما یسمى برفع رأس المالفي إطا  31/12/2007

  یتم حساب مخصصات اإلهتالك الخاصة باألموال الثابتة العینیة القابلة لالهتالك المعاد
تقیمها على أساس القیمة المحاسبیة الصافیة المعاد تقییمها خالل فترة توافق الحیاة 

المدة النفعیة المحاسبیة المتبقیة لألصل المعني، لكن وبصفة استثنائیة، عندما یتبین بأن 
للملك المعاد تقییمه تفوق مدة الحیاة المحاسبیة  المتبقیة،فإن مدة اإلهتالك یمكن تحدیدها 

 .على أساس المدة النفعیة
  في حالة التنازل عن أصل سبق وأن تم تقییمه، فإن الفائض الناتج عن التنازل یخضع

وسعر التنازل بالنسبة لألصول  للضریبة، ویتحدد الفائض بالفارق بین القیمة المعاد تقییمها
الغیر قابلة لإلهتالك، وبین القیمة الصافیة المحاسبیة المعاد تقییمها وسعر التنازل بالنسبة 

 .لألصول القابلة لإلهتالك
  

  .نطاق تطبیق إعادة التقییم 2-5
تم  من خالل النصوص القانونیة المذكورة سابقا، یتضح أن حدود تطبیق عملیة إعادة التقییم ت    

  . من زاویتین هما المؤسسات المعنیة وكذلك االستثمارات المعنیة
المسموح (تتمثل المؤسسات المعنیة بإعادة تقییم االستثمارات  :المؤسسات المعنیة بإعادة التقییم- أ  

  :في) لها بإجراء عملیة إعادة التقییم
 التضامن، شركات شركات : المؤسسات والهیئات الخاضعة للقانون التجاري وتتمثل في

التوصیة البسیطة، الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، شركات ذات األسهم، وكذلك 
 .المجمعات

  الشركات العمومیة (المؤسسات العمومیة االقتصادیة التي تؤخذ شكل الشركات التجاریة
 )باألسهم أو الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

تطبق عملیة التقییم على كل االستثمارات المادیة القابلة :ماالستثمارات المعنیة بإعادة التقیی-ب  
  :لإلهتالك والمتمثلة في

 وتتمثل في المعدات واألدوات، معدات النقل، التجهیزات المكتبة، الغالفات : التجهیزات
 .المسترجعة
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 وتتمثل في المقالع والمناجم، المباني، المنشآت األساسیة الهیكلیة، المنشآت : العقارات

 .المركبة

  

تهدف عملیة إعادة تقییم االستثمارات إلى   :مفهوم إعادة تقییم االستثمارات القابلة لإلهتالك 2-6

والتي تعكس القوة ) أسعار السائدة في السوق ( تحدید قیمة جدیدة لها، على أساس األسعار الحالیة 

  .رسمیةالشرائیة الحقیقیة النقود، وذلك باستعمال معامالت إعادة التقییم ال

كما یمكن تعریف الفائض الناتج عن إعادة التقییم بأنه الزیادة في قیمة الخصوم مقابل إعادة 

( 15تقییم االستثمارات ویسجل فرق إعادة التقییم في الطرف الدائن ألحد الحسابات الفرعیة للحساب  

ة للتصحیح بالزیادة ، وهو كذلك الزیادة التي تحصل في جانب الخصوم نتیج)حساب فرق إعادة التقییم

، ویحول هذا الهامش إلى رأس المال ومن ناحیة القانون )جانب األصول(التي تطرأ على االستثمارات 

المحاسبي فإن هذا الهامش یعد قیمة مضافة ولیس تدفق مالي ومن ثمة ال یمكن توزیعه كحصص 

 .لألرباح أو مكافآت للعمال وأي توزیع له یعد توزیع لحصص وهمیة

تتم عملیة إعادة تقییم االستثمارات من خالل حساب  القیم  :یفیة إعادة تقییم االستثماراتك 2-7

إذا كان االستثمار قد تم تقییمه (الجدیدة لكل من  القیمة األصلیة لالستثمار أو القیمة األصلیة المقیمة 

إذا كانت األقساط قد ( والقیمة الجدیدة لمجوع أقساط اإلهتالكات األصلیة أو األقساط المقیمة) من قبل

  ).تم تقییمها من قبل

  :إعادة تقییم القیمة اإلجمالیة- أ

وتتم عملیة . أو اإلنتاج أو التكلفة المقیمة) الشراء(تتمثل القیمة اإلجمالیة الستثمار ما في تكلفة الحیازة 

، )الشراء(حیازة إعادة التقییم عن طریق ضرب القیمة اإلجمالیة لالستثمار في المعامل المناسب لسنة ال

  :أي) القیمة المقیمة(للحصول على القیمة الجدیدة لألصل 

  معامل سنة الحیازة× القیمة اإلجمالیة األصلیة ) = الجدیدة(القیمة اإلجمالیة المقیمة 

یتم إعادة تقییم اإلهتالكات بنفس الطریقة السابقة، بحیث یتم ضرب كل  :إعادة تقییم اإلهتالكات-ب

) المقیمة(قسط إهتالك في المعامل المناسب لسنة تكوین هذا القسط، لیتم الحصول على القیمة الجدیدة 

  :ألقساط اإلهتالك أي

 ن قسط اإلهتالكمعامل سنة تكوی× القیمة األصلیة لقسط اإلهتالك = القیمة المقیمة لقسط اإلهتالك  

یتم تقییم اإلهتالك بضرب كل قسط بالمعامل المقابل لتاریخ تكوینه، ومن أجل الحصول على      

  :أقساط اإلهتالك الجدیدة البد من تحدید من حیاة كل استثمار بالشكل التالي
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 ار بالنسبة للتجهیزات المهتلكة كلیا في تاریخ آخر میزانیة، یتم إهتالكها أخذا بعین االعتب

 .مدة مساویة لثالث سنوات

  بالنسبة للتجهیزات المهتلكة جزئیا تهتلك على أساس المدة المتبقیة العادیة أو على أساس

 .سنوات 03مدة ثالث سنوات عندما تكون المدة المتبقیة أقل من 

  سنوات، یتم إهتالكها على أساس  10بالنسبة للعقارات المهتلكة كلیا أو مدتها أقل من

 .سنوات 10ا مدة أقصاه

مع العلم أنه في هذه الحاالت فإن أقساط االهتالكات للفترة المتبقیة  تحسب على أساس القیمة 

  .المحاسبیة الصافیة المعاد تقییمها عن طریق تقسیم هذه األخیرة على عدد السنوات المتبقیة

  

  .التوجیه المحاسبي لفرق إعادة التقییم - ج

الخاصة بعملیة  إعادة التقییم یتم اإلثبات المحاسبي والذي یكون بعد االنتهاء من الحسابات   

  :حسب القیود التالیة

  .إذا كان الفرق خاضع الضریبة - أ
     المبالغ              الحساب          

  دائن  مدین  البیان  دائن  مدین
24xx    س  )بالقیمة المضافة لالستثمار ( االستثمار  /ح    
  29xx          بالقیمة المضافة لالھتالك ( إھتالك االستثمار /ح (

.  
  ص  

  ع    فرق إعادة التقییم/ ح         150  
    ك  فرق إعادة التقییم المدمج في النتیجة/ح    151
  )أعباء  اإلھتالك ( تحویل تكالیف االستغالل /ح          78  

یسجل نفس القید في نھایة كل سنة من السنوات المتبقیة 
  لألصل 

  ك  

    ع  فرق إعادة التقییم/ ح    150
  .فرق إعادة التقییم المدمج في النتیجة/ح           151  

یسجل ھذا القید في نھایة السنة األخیرة من السنوات 
  المتبقیة لألصل

  ع  

  

  :مالحظة

  ص -س ) = بالقیمة المضافة اإلهتالك( -) المضافة لالستثمارالقیمة () = ع(فرق إعادة التقییم  

وهو الجزء الذي یحول في نهایة كل سنة لنتیجة الدورة ) = ك(فرق إعادة التقییم المدمج في النتیجة    

في  151/فرق إعادة التقییم مقسوم على عدد سنوات المتبقیة لألصل، یكون رصید حومساویا لمبلغ 

  . 150/فرق إعادة التقییم ولهذا یتم ترصیده مع حة مدینا بمبلغ  نهایة السنة األخیر 
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  .إذا كان الفرق غیر خاضع الضریبة -ب
     المبالغ              الحساب          

  دائن  مدین  البیان  دائن  مدین
24xx    س  )بالقیمة المضافة لالستثمار ( االستثمار  /ح    
  29xx          بالقیمة المضافة لالھتالك ( إھتالك االستثمار /ح (

.  
  ص  

  ع    فرق إعادة التقییم/ ح         150  
    ع  فرق إعادة التقییم/ ح    150
  ع    رأس المال أو االحتیاطیات/ح           13أو 10   

  

  :1تقییم تجربة الجزائر في استبعاد أثر التضخم على القوائم المالیة -3

المتتبع لحالة الجزائر في تصدیها للتضخم وتأثیراته على القوائم المالیة یستنتج جملة من إن   

  :المالحظات نوجزها في األتي

  اتصاف هذه التجارب بالطابع الرسمي وهذا من خالل اللوائح والمراسیم التي صدرت في

یة وفقا هذا المجال، وتزامنت كذلك مع دخول المؤسسات الوطنیة في مرحلة االستقالل

 .التجاه اإلصالح االقتصادي العام

  معدالت التضخم، في إن الداعم األول للقیام بهذه التجارب هو االرتفاعات المحسوسة

حیث كان الضغط التضخمي هو الدافع الرئیسي للبحث عن الطرق المحاسبیة التي 

طور تتالءم معه، ولیست أسباب أخرى كتدهور القیمة التقنیة لالستثمار بسبب الت

 .التكنولوجي

  كل التجارب التي قامت بها الجزائر كانت تقوم على أساس المعامالت المستخدمة في

إعادة التقییم والمستخرجة من مؤشرات المستویات العامة لألسعار، باستثناء طریقة 

                                                
  :انظر المواد المتعلقة باعادة تقییم االستثمارات في الجزائر 1
 . 29/1988ج ر عدد  1988من قانون المالیة التكمیلي لسنة ) 13(المادة -  
 .65/1991ج ر عدد  1992 من قانون المالیة لسنة) 165(المادة  - 
 .15/1992عدد  ج ر 1992قانون المالیة التكمیلي لسنة  من) 70(المادة   
 .1993/ 88ج ر عدد  1994من قانون المالیة لسنة ) 6(المادة - 
 .1990سنة  14ج ر عدد  27/03/1990: المؤرخ في 90/103المرسوم التنفیدي رقم  - 
 .1993سنة  69 ج ر عدد 24/10/1993المؤرخ في  93/250المرسوم التنفیدي  - 
 .1996سنة  60ج ر عدد  12/10/1996المؤرخ في  96/336 المرسوم التنفیدي رقم - 
 .2002/ 86ج ر  2003من قانون المالیة لسنة ) 71(المادة  - 
 .85/2004ج ر عدد  2005لسنة  من قانون المالیة) 41(المادة  - 
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والتي أخذت بطریقة تكلفة  2007التقییم المنصوص علیها في المرسوم الصادر سنة 

 .یم األصولاالستبدال في تقی

   إلى  1995منذ سنة ( إن المعامالت المستعملة في تصحیح آثار التضخم لم تتغیر

بما یتالءم وتغیرات معدالت التضخم الفعلیة، ناهیك )  یومنا هذا وهي على نفس القیم 

 .عن عدم الوضوح في الكیفیة واألسس  المعتمدة في تحدید قیمتها

   لقد كانت تجارب تصحیح القوائم المالیة تعمل كلها في اتجاه مشكلة الزیادة في

األسعار وتأثیراتها على عناصر المیزانیة وقائمة الدخل، ولم یتم بحث تأثیر انخفاض 

 .بعض األسعار على نفس العناصر

  لقد ركزت هذه التجارب فقط على االستثمارات الملموسة، دون غیرها من األصول

 .رى خاصة أن هذه األخیرة قد تشكل نسبة معتبرة من مجموع أصول المؤسسةاألخ

  تطبیق معامل موحد على مجموعة من أصناف االستثمارات یخلق من الناحیة النظریة

إختالالت كبیرة ذلك أن نفس المعدل الذي طبق على حساب وسائل النقل، یطبق على 

 .األصول تختلف من أصل إلى آخرالمعدات، لكن في الواقع ارتفاعات في أسعار 

  عدم تماشي هذه العملیة وواقع أهداف غالبیة المؤسسات الوطنیة، حیث أن هذه العملیة

تكون أكثر استفادة منها المؤسسات التي تحقق أرباح، من خالل ارتفاع أرباح، 

أما المؤسسات ). ومن ثم انخفاض الضریبة على األرباح(مخصصات اإلهتالك 

سترى خسرتها متجهة نحو االرتفاع  - لتي تمثل غالبیة مؤسساتنا الوطنیةوا –الخاسرة 

وفي هذه النقطة بالذات، ال یفوتنا اإلقرار بأن ) بسبب ارتفاع مخصصات اإلهتالك(

هامش إعادة التقییم الناتج عن عملیة إعادة التقییم، سوف یرحل بعد سنوات الحقة نحو 

 "سارة فقطتأجیل للخ"حساب الخسارة، وهذا ما یمثل 

و باإلضافة لما تقدم من نقائص، یمكن إرجاع فشل التجربة الجزائریة في إیجاد طریقة إلظهار 

القوائم المالیة بصورة صادقة ومعبرة عن الوضع االقتصادي السائد، بحیث تبین أثر التضخم لمستعمل 

االقتصاد الجزائري، كما هذه القوائم، لعدم وجود نظام محاسبي وطني مستقل یأخذ بعین االعتبار واقع 

أن النظام المحاسبي الفرنسي الذي ارتبطت به الجزائر هو اآلخر لم یجد حلوًال جادة لظاهرة التضخم، 

وبحكم هذا االرتباط لم تظهر أي مبادرة جادة على المستوى الوطني،   إال أنه مع بروز العولمة المالیة 

ة الجزائر كبقیة الكثیر من الدول  في التفكیر لتغییر النظام وانتشار الشركات العابرة للحدود الدولیة، باشر 
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المحاسبي القدیم برمته، بحیث یكون النظام الجدید یستجیب للمعاییر المحاسبیة الدولیة وخاصة منها 

  .المعاییر المتعلقة باإلفصاح عن تأثیرات التضخمیة

  .ضخم على القوائم المالیةمساهمة النظام المحاسبي المالي الجدید في استبعاد أثر الت -4

أول وثیقة رسمیة تتطرق لوضع القواعد الجدید للمحاسبیة  11-07یعتبر صدور القانون رقم   

الذي یتضمن كیفیة تطبیق أحكام القانون السابق الذكر،  1561-08المالیة، ثم تالها المرسوم التنفیذي 

ویمثل هذا القانون خروجا جذریا وشامال عن النظام المحاسبي السابق وتحول إلى قواعد ومبادئ جدیدة 

تشكل في مجملها تغیر لكافة قواعد  ممارسة المهنة المحاسبیة، و تتمیز هذه القواعد بمسایرتها 

  .2تصادیة على المستوى الوطني والدوليومواكبتها للمتغیرات االق

إن هذا التغیر في المنظومة المحاسبیة جاء استجابة للتحدیات التي تواجهها المؤسسات   

الجزائریة تجبرها على التأقلم في وقت قیاسي مع المعطیات الدولیة الجدیدة عن طریق تطبیق قواعد 

القوائم المالیة بنفس الطریقة بین جمیع الدول، ولغة محاسبیة  موحدة دولیا تساعدها في استیعاب وفهم 

  :وتتمثل هذه القواعد الموحدة في ما یسمى بالمعاییر المحاسبیة الدولیة والمتمثلة في
               - IAS     ( International Accounting Standards )      

                - IFRS (  International Financial Reporting Standard   )        

ولقد كثفت الجزائر من تحضیراتها للعمل بالمعاییر الجدیدة وهذا من خالل عقد الملتقیات التكوینیة    

طارات المؤسسات والشركات العمومیة والمهنیین وكل المهتمین، والهدف هو بدء العمل بهذا  ٕ لمسؤولي وا

، لكن التأخر في االستعدادات  لبعض المؤسسات العمومیة مثال 2009بحلول جانفي النظام الجدید 

، كما یجب مراعاة توافق 2010إدارة الضرائب سیحول دون تطبیقه في الموعد وتم تأجیل الموعد لبدایة 

 تطبیق هذه المعاییر الدولیة للمحاسبة مع النصوص التشریعیة والقواعد الضریبیة التي تعكس السیادة

لقد أبرزت المعاییر المحاسبیة الدولیة بشكل واضح أهمیة التقییم سواء بالنسبة للعنصر المادي و  .الوطنیة

   :3أو العنصر المعنوي وأصبحت الفكرة تتمحور حول

  القیمة الحقیقیة لكل عنصر من عناصر میزانیة المؤسسة)La Juste Valeur.( 

  والمالیة للمؤسسة على المستوى الدولي عن طریق الصورة الفعلیة للمعلومات المحاسبیة

تقدیم معطیات شفافة وكاملة وهذا إلمكانیة الحكم على الوضعیة المالیة للمؤسسة، ومن 

 .ثم اتخاذ قرار االستثمار

                                                
 .2008ماي   28صادرة يف ، 27اجلريدة الرمسية رقم  1
 .2007نوفمرب  25صادرة يف ، 74اجلريدة الرمسية رقم  2
 .429بالرقي، دراسة اثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص  تيجاين 3
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  ماهیة القیمة العادلة   

مة وفي بیان صبح من الواضح انه في ظل المحاسبة التقلیدیة فان القیم المالیة في المیزانیة العاا     

الدخل ال تقدم جوابًا كافیًا لإلیفاء بضرورات المستثمرین وحاجاتهم التخاذ القرارات االقتصادیة المناسبة 

ذلك الن البیانات المالیة تسجل الماضي وال . المستندة إلى معلومات عادلة تعكس الوقائع االقتصادیة 

محاوالت إلیجاد تقارب بین القیم المالیة التي ومن هنا بدأت ال. تأخذ الحاضر والمستقبل في االعتبار

تعكسها المحاسبة والقیم بموجب المفاهیم االقتصادیة ، وقد جرت محاوالت في الماضي للتخفیف من اثر 

هذا االختالف بین القیمتین عند وضع محاسبة القیمة الحالیة التي ما لبث أن تم تعلیقها نظرًا النخفاض 

  .1ومات إضافیة ولم تتجذر في المفاهیم والممارسات المحاسبیةمعدالت التضخم وألنها معل

  :من أهم التعریفات للقیمة العادلة كما یلي    
هي المبلغ الذي یتم فیه مبادلة أصل ما أو تسدید التزام ما بین الطرفین على إطالع ورغبة في عملیة البیع  )1

 .2والشراء وال یوجد  بینهم مصالح

مطلوبات بین طرفین على  ) دفع( أو تسویه ) بیع(االتفاق علیه الستبدال الموجودات هي المبلغ الذي یتم  )2

 ).27،ص 2004 -السعافین. ( إطالع ورغبة ولیسوا ذوي مصلحة 

هي المبلغ الذي یمكن أن یباع ویشتري به األصل في عملیة تجاریة حقیقیة بین طرفین راغبین على أن ال  )3

 ).8ص، 2003دهمش،(  3تكون حالة تصفیة

  :إن الستخدام القیمة العادلة أهداف جدیدة یمكن تلخیص أهمها فیما یلي :أهداف القیمة العادلة 

إلى إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقیمة األقرب إلى الواقع في تاریخ  4یهدف مفهوم القیمة العادلة    

إعداد المیزانیة العمومیة، بحیث یعترف بالدخل أما بعد الحفاظ على القوة الشرائیة العامة لحقوق 

المساهمین في المنشأة أو بعد  الحفاظ على الطاقة التشغیلیة للمنشأة  وأن مفهوم القیمة العادلة یكون 

مبني على أساس أن المنشأة مستمرة في أعمالها ألجل غیر محدود  وبالتالي فالقیمة العادلة ال تمثل 

المبلغ الذي سوف تتسلمه أو تدفعه المنشأة في عملیة إجباریة أو تصفیة غیر اختیاریة أو مضطر للبیع 

 ).13، ص2003السعافین،. ( 

                                                
1 - Ian P.N. Hague et Diana W. Willis, Que choisir, coût historique ou juste valeur?, « R E C H E R C 
H E E T N O R M E S » ,camagazine / janvier-février 1999, p46. 

) 40(ورقم ) 39(معیار المحاسبة الدولي رقم (االتجاھات المحاسبیة الحدیثة في تقییم الموجودات  ،2003 ھیثم،السعافین،  -2
  .13ص .53-52، المدقق، العدد وأثرھا على القرارات االستثماریة لشركات التأمین

  .8ص .53- 52الملموسة األخرى، المدقق، العدد الجدید في المعالجات المحاسبیة للشھرة واألصول غیر ، 2003، عیمندھمش، - 3
4- Norme IAS 32 (1995), Instruments financiers : Informations à fournir et présentation. De son côté, la norme SFAS 107 
(1991), Disclosures about Fair Value of Financial Instruments donne la définition suivante : « la juste valeur est le 
montant contre lequel un actif peut êtreéchangé dans le cadre d'une transaction courante entre deux 
parties volontaires, en dehors de tout contexte de vente ou de liquidation forcées » 
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ت التعریفات العلمیة لها وتبعثرت في المعاییر وبحدة مشكلة قیاس القیمة العادلة، فقد تعدد     

المحاسبیة، ما أفقدها میزة الثبات وأصبحت ثغرة نفذت منها مجالس اإلدارات للتالعب باألرباح وتضخیم 

 Fair Valueبعنوان قیاس القیمة العادلة 157األصول، لذلك وبعد جدل طویل تم اعتماد المعیار رقم 

Measurement  . األدوات المالیة االعتراف والقیاس ، فان القیمة العادلة  39الدولي ووفقا للمعیار

هي القیمة التي یمكن بموجبها تبادل أصل أو تسویة التزام بین أطراف كل منهم لدیه الرغبة في التبادل 

مقاییس القیمة العادلة  157المعیار األمیركي  حسبأما . ، وعلي بینة من الحقائق یتعامالن بإرادة حرة

) سعر الخروج(فان القیمة العادلة هو السعر الذي یمكن الحصول علیه من بیع أصل أو لتسویة التزام ، 

  .في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق ، في تاریخ القیاس

ومجلس  IASBلقد بدأت مجالس معاییر المحاسبة وعلى رأسها مجلس معاییر المحاسبة الدولیة    

بإصدار معاییر وتعدیالت موجهة نحو القیمة العادلة، ومن  FASBمعاییر المحاسبة المالیة األمریكي 

  :بعض األمثلة التي حدثت مؤخرا والتي سیناقشها الباحثان ما یلي

  القیاس واإلفصاح المتعلقة باألدوات المالیة ) االعتراف(الخاص بطرق ) 39(المعیار الدولي رقم

  .قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والصادر من

  الخاص بشهرة المحل واألصول غیر الملموسة) 142(المعیار األمریكي رقم.  

  والخاص بالتخلص من األصول الملموسة طویلة اآلجل) 143(المعیار األمریكي رقم.  
  

وااللتزامات  یعالجان قیاس األصول) 39(والمعیار الدولي رقم ) 157(إن المعیار األمریكي رقم      

المالیة، عن طریق االعتماد بشكل رئیسي على مؤشرات األسواق المالیة كانت أسهم أو سندات متداولة 

یتوافر فیها صفات النشاط والتسییل، فعندما انهارت هذه المؤشرات تنادت الهیئات التنفیذیة والتشریعیة 

لحقیقیة لهذه األصول المالیة، باإلضافة لوقف تطبیق هذه المعاییر ألن تطبیقها اآلن ال یعكس القیم ا

لزیادة فزع األسواق والمستثمرین كلما حصل شطب جدید ألصول جدیدة، مما یؤدي إلى انهیارات أخرى 

إن التدخل الدولي الحالي لتحقیق العدالة االقتصادیة، یجب أن ال یكون فقط عندما تنهار . متتالیة

هناك تدخل وقائي یبدأ عندما تصبح األسواق مضخمة األسواق واالقتصادیات ، بل یجب أن یكون 

وغیر حقیقیة وغیر عادلة، بدءا من السیاسات النقدیة للبنوك المركزیة والسیاسات المالیة للحكومات، 

  .والتحوط انتهاء بوجود أنظمة رقابیة محكمة تراقب األسواق المالیة والمؤسسات وصنادیق االستثمار

  

باستمرار بین مستخدمي البیانات المالیة یتناول القیمة ، وفیما إذا كانت الكلفة كان النقاش دائمًا و       

التاریخیة في المیزانیة العامة تعبر عن الحقائق االقتصادیة وتسمح لمستخدمي البیانات المالیة من فهم 
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م معلومات حیث أن أهداف البیانات المالیة هي تقدی. الوضع المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدیة

مفیدة ومناسبة لألطیاف العدیدة في المجتمع والتي تعتمد على البیانات المالیة في اتخاذ قراراتها 

االقتصادیة ولما كان یفترض في البیانات المالیة أن تعبر بصدق عن الوضع المالي ونتائج األعمال 

الموكولة إلیها واتخاذ القرارات والتدفقات النقدیة بشكل یمكن من خاللها محاسبة اإلدارة عن األموال 

المناسبة ، فإنه والحالة هذه البد من  إظهار الموجودات والمطلوبات بالقیمة العادلة ألنها أكثر نفعا 

  .وفائدة لمستخدمي البیانات المالیة من الكلفة التاریخیة
  

لتوفیق الممارسات  یعتبر خطوة مهمة كبیرة إن تبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي الجدید       

المحاسبیة الدولیة، غیر أن هذه الخطوة غیر كافیة وقد ال  المحاسبیة في الجزائر مع توجیهات معاییر

 :كبیرة،وذلك لعدة أسباب، نذكر منها تكون لها آثار إیجابیة

غیر فعالة  الجزائریة لتطبیق هذا النظام، إذ ما زالت أنظمة المعلومات ضعف استعداد الكثیر من المؤسسات  -

وفي اعتقادنا، .الدولیة غیر مهیأة وغیر مؤهلة لتطبیق هذا النظام المستمد أساسا من معاییر المحاسبة والموارد البشریة

  ؛الجزائریة یعود هذا إلى غیاب الوعي المحاسبي في الكثیر من المؤسسات

ان نتیجة لعولمة األسواق المالیة،التي الدولي ك التطویر المحاسبي: غیاب سوق مالي في الجزائر یتمیز بالكفاءة -

 وهو ما ال یتحقق في.األسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطریقة القیمة العادلة ممكنا  تتمیز بالكفاءة ،مما یجعل تقییم

بإجراء إصالح جاد وعمیق على  األمر الذي یؤكد ضرورة ربط اعتماد النظام المحاسبي الجدید.حالة بورصة الجزائر

  ؛المالي للجزائرالنظام 

 المحاسبي الجدید بإجراء تعدیالت على القانون التجاري من جهة و النظام الضریبي من عدم ترابط تبني النظام - 

دراج اإلهتالكات:جهة أخرى ٕ المتعلقة باألصل  فإذا أخذنا كمثال على ذلك تسجیل قرض اإلیجار في األصول وا

الضریبي الحالي یسمح للمؤسسات بإدراج  فإن القانون النظام، المستأجر ضمن أعباء الدورة كما نص علیه هذا

كما أن القانون التجاري الحالي ینص على تصفیة المؤسسة إذا .فقط اإلهتالكات التي تعود ألصول تملكها المؤسسة

 ،فهو ((Résiduel مالها االجتماعي غیر أن النظام المحاسبي الجدید یعتبره عنصرا هامشیا من رأس% 75فقدت 

ال تقع المؤسسة في خطر  عبارة عن الفرق بین األصول و الخصوم وهذا الفرق یتغیر من وقت آلخر،فاألهم أن

 استهلكت رأس مالها االجتماعي؛ العجز عن التسدید وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو

م في ظل المنافسة العادیة وحیازة إن تحدید هذه القیمة یت: المادیة صعوبة تحدید القیمة العادلة لألصول الثابتة -

في الجزائر  على المعلومات الكافیة، وهذا ما ال یتطابق مع حال بعض أسواق األصول الثابتة المادیة البائع والمشتري

  للعقارات في قیمها السوقیة؛ مثل سوق العقارات الذي یعمل في ظل منافسة احتكاریة یتحكم البائعون

فالتقییم وفق القیمة العادلة یحتاج إلى توفر :بالمصداقیة والشمولیة تصادي الوطني یتمیزغیاب نظام معلومات لالق -

المعلومات  األسعار الحالیة لألصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فیه تضاربا في معلومات كافیة عن

 المنشورة حول االقتصاد الجزائري من قبل الهیئات الرسمیة،فضال عن قلتها؛
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، فمازالت المقررات المحاسبیة وطرق  بطء في تطویر مضامین التعلیم المحاسبي في الجامعات ومراكز التكوین - .

على طریقة القواعد و التي تقوي االستذكار على حساب اإلبداع، وهذا راجع  التدریس یغلب علیها تعلیم المحاسبة

  .بذاته لمحاسبة على أنها تقنیة ولیست علما قائماالوعي المحاسبي و شیوع النظرة الضیقة إلى ا أساسا غیاب

  

محاسبة القیمة العادلة جاءت لتضییق االختالف بین القیمة االقتصادیة والقیمة وخالصة القول، أن      

وعلى الرغم من أن . المحاسبیة وساعدت أن تتالقى المفاهیم حول القیمة بین االقتصادیین والمحاسبین

وفي هذه الظروف، ال . ال یعارض بقوة الطریقة التي یتم تطبیقها من خالل األزماتبمبدأ القیمة العادلة 

ویقصد بذلك أن یكون . تعود القیمة السوقیة قیمة عادلة بسبب االنخفاض الكبیر في حجم المعامالت

الهدف من نشر المعلومات المحاسبیة هو خدمة كافة األطراف دون أي تحیز في توجیه هذه المعلومات 

مة جهة معینة دون األخرى، وهذا ال یعني أن یكون تأثیر هذه المعلومات على األفراد وسلوكهم لخد

؛  ویعني الحیاد أو عدم التحیز أنه  یجب عدم اختیار معلومات بشكل ینتج عنه تفضیل أو  بشكل متساوٍ

اب جهات أو محاباة جهة أو طرف معین من األطراف المعنیة والمهتمة بالمعلومات المحاسبیة على حس

كون القوائم (أطراف أخرى، أي أن هذه الصفة تهتم بما إذا كانت بیانات القوائم المالیة متحیزة أم ال 

إن األزمة الحالیة ستؤدي إلى ). المالیة تعرض بشكل یخدم أغراضًا عامة ولیس لطرف محدد بذاته

ة منها، وظهور أخرى كالصكوك إضعاف دور أنواع كثیرة من المنتجات المالیة التقلیدیة وحتى المهجن

اإلسالمیة والتي بدأت بعض الدول مثل الیابان وبعض الدول األوروبیة بالتمویل عن طریقها، والتي 

 . 1أثبتت فعالیتها في تحقیق المردود المناسب والحد األدنى من الرأسمالیة االجتماعیة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Helmi HAMMAMI , Olfa ZRAMDINI ; La Réévaluation des Immobilisations :Référentiel 
International et Etude du Contexte Tunisien; ISCAE-Tunis, www.oect.org.tn/reevaluation.pdf. 
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لنا خالل هذا الفصل أن هناك تجارب كثیرة في عدة دول وعلى  خالصة لما تقدم، لقد تبین

رأسها التجربة األمریكیة والفرنسیة والبریطانیة، كما أن التوصیات التي كانت تصدرها الهیئات 

المهنیة في هذه البلدان والمتمثلة في ما یعرف بالمعاییر المحاسبیة الدولیة كان لها دفع كبیر في 

أن نتائج هذه التجارب كانت تتمیز بالنسبیة وعدم الدقة، حیث ال توجد معالجة المشكلة، إال 

تجربة متكاملة للتعبیر بموضوعیة عن أثار تغیرات األسعار على القوائم المالیة، ولقد تم عرض 

وترك المجال مفتوح للباحثین في هذا المجال لتقدیم الجدید والوصول . مزایا وعیوب كل تجربة

  .محاسبة التضخمإلى األفضل في مجال 

ولقد توصل الباحث بأن البیانات المالیة تعد من أهم المصادر لعملیة اتخاذ وترشید القرارات، 

كما أن القوائم المالیة المعدة وفقًا لنموذج التكلفة التاریخیة غیر مالئمة وان إظهار معالجة آثار 

  .دمیهاالتضخم لبیانات القوائم المالیة توفر المعلومات المالئمة لمستخ

كما أن تأثیر لمحاسبة القیمة العادلة على االقتصاد، واستقراره أو نموه، ألنها محاسبة تعتمد 

على الحقائق االقتصادیة، ولیس على الفرضیات المحاسبیة التقلیدیة، وقد ساهمت المحاسبة 

الجدیدة في تقریب مفهوم القیمة من المنظور االقتصادي مع مفهوم القیمة من المنظور 

  . لمحاسبيا

فیما یخص التجربة الجزائریة، یمكن القول بأن المشكلة لم تعالج التضخم بشكل جوهري ;

واقتصرت على تصحیح األصول الثابتة فقط دون غیرها من األصول وهذا باستعمال أرقام 

قیاسیة عامة یشوبها الكثیر من االنتقادات مما یجعلها ال تعكس حقیقة التضخم، ومع هذا 

بیر في البحوث في هذا مجال، یبقى  الرهان معلق على نتائج اإلصالح المحاسبي النقص الك

  IAS/IFRSالذي انتهجته الجزائر والذي یرتكز في أسسه على المعاییر المحاسبیة الدولیة 

 . 2010والمنتظر تطبیقه مع بدایة سنة 

 

  

  

  الرابع خالصة الفصل
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  متهيد   
تم الوقوف في الفصل السابق على أهم التجارب الدولیة في مجال محاسبة التضخم ، كما تطرقنا لقد 

التجربة الجزائریة في المجال نفسه،حیث كانت كل تجارب المعروضة تعالج المشكل كذلك للمراحل التي مرت بها 
من الناحیة النظریة، وحتى ال تبقى هذه الدراسة محصورة في الجانب النظري المحض، سوف یتم في هذا الفصل 

القمح وصناعة  استخدام البیانات المستخرجة من الواقع الحقیقي ألحدى أهم الشركات التي تنشط في مجال تحویل
المواد المشتقة أال وهي شركة الریاض بمدینة سطیف وذلك من أجل للوقوف على تجربة هذه الشركة في إعادة تقییم 

  :موجوداتها وفقا النصوص واللوائح الصادرة في هذا المجال، مراحل إعادة التقدیر في الجزائر

  :ثة مراحل لقد مرت عملیة إعادة التقدیر لالستثمارات في الجزائر بثال

ینص على  04/04/1990المؤرخ في  103– 90إن المرسوم التنفیذي رقم :1990عملیة إعادة التقدیر لسنة - 1

كما ینص المرسوم على أن االستثمارات  31/12/1987إعادة تقدیر االستثمارات الظاهرة بالمیزانیة، بتاریخ 

 .ال تطبق علیها عملیة إعادة التقدیر 1987المحصل علیها سنة

عن االنخفاض المستمر لقیمة الدینار جعل المصالح العمومیة، تحدد : 1993عملیة إعادة التقدیر لسنة  - 2

شروط إعادة تقدیر ثانیة لالستثمارات، والتي تسمح للمؤسسات بإعادة توازنها من ناحیة وضعیتها المالیة، التي 

د جاء ذلك نتیجة صدور المرسوم التنفیذي رقم كانت في حالة خطیرة بفعل انخفاض في قیمة العملة الوطنیة، وق

وهي تهم االستثمارات القابلة لإلهتالك والظاهرة في لمیزانیة الختامیة، بدایة من  24/10/1993: بتاریخ 93-250

والدورات الالحقة لمدة ثالث سنوات في ما بعد هذه العملیة فصلت بین التجهیزات  1991تاریخ التطبیق لسنة 

عقاریة، وهذا لم یستعمل من قبل، وبخصوص الموجودات العقاریة، فعملیة إعادة التقدیر كانت غیر والموجودات ال

  .1963مقیدة لحساب مدة الحیاة االقتصادیة للموجودات المصرحة والمعتمدة من سنة 

لیها لقد وضعت عملیة إعادة تقدیر االستثمارات األخیرة، والتي نص ع:  1996عملیة إعادة التقدیر لسنة  - 3

، الشروط األساسیة التي یجب إتباعها من أجل تصحیح 13/01/1996: بتاریخ  336– 96المرسوم التنفیذي رقم 

  .قیم نشاطات المؤسسة بفعل االنخفاض الهام لقیمة العملة الوطنیة 

  :وهذا من خالل استعراض النقاط التالیة 

  حالیةنشأته، أهدافه ووضعیته ال –تعریف بالمجمع :  المبحث األول

 تجربة مجمع الریاض لعملیة إعادة تقییم االستثمارات:  المبحث الثاني

  التقییم وفق النظام المحاسبي المالي الجدید : المبحث الثالث 

 الفصل اخلامس

  .الرياض سطيف معيف جم االستثماراتتقييم 
  ةدراسة تطبيقي
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  املبحث األول
  نشأته، أهدافه ووضعيته احلالية –تعريف بامع 

  .سطیف -ظروف نشأة مجموعة الریاض -1

هو أول نص قانوني یخص مؤسسة و 89-65رقم  117صدر المرسوم 1965مارس  25بتاریخ   

الریاض ویتعلق باستحداث الشركة الوطنیة للمطاحن ومصانع السمید والعجین والكسكسى ،  ثم أتبع هذا 

وجاء لیتمم ویعدل النص السابق ،  1968أفریل  26المؤرخ في  99- 68رقم  118المرسوم بالمرسوم

المسیرة مركزیا، حیث كانت كل الوحدات التابعة لها وكانت هذه الشركة آنذاك تنتهج سلوك الشركات 

والمنتشرة عبر التراب الوطني تسییر مركزیا من طرف المدیریة المركزیة بالجزائر العاصمة، وفي تاریخ 

المتضمن تحویل الشركة الوطنیة للمطاحن ومصانع   376/82رقم  119صدر المرسوم 1982- 27-12

إلى مؤسسة اشتراكیة ذات طابع اقتصادي تجاري تسمى  مؤسسة ) سمباك ( السمید والعجین والكسكسى 

الصناعات الغذائیة من الحبوب ومشتقاتها وتخضع لمبادئ التنظیم االشتراكي وتتولى مهمة تطویر 

المنتجات الغذائیة من الحبوب ومشتقاتها واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزیعها،وتم فیما بعد إعادة هیكلة 

ها خمسة شركات عمومیة اقتصادیة مستقلة، على المستوى الوطني وتتكفل كل شركة المؤسسة وانبثقت عن

بتغطیة جزء من الحاجیات الوطنیة، وهي الریاض سطیف، الریاض الجزائر ، الریاض قسنطینة، الریاض 

بلعباس، والریاض تیارت، وتضم كل شركة وحدات إنتاج وحدات للتوزیع باإلضافة للعدید من المخازن 

ة لها، لكن مع فشل السیاسة المركزیة للتسییر، ومع عملیات التطهیر المالي والمحاسبي التي كان التابع

وكشفت عملیة التطهیر هذه نقائص كبیرة  1988یملیها قانون المتعلق باستقاللیة المؤسسات الصادر في 
بمعنى آخر وجود ، خاصة منها عدم تطابق البیانات التي تتضمنها القوائم المالیة وواقع المؤسسة 120

فروقات بین الجرد المادي والمحاسبي لبعض عناصر المركز المالي،و في هذه مرحلة تم دمج وحدات 

یسمى بالوحدات اإلنتاجیة التجاریة والتخلي عن الوظائف الثانویة،  اإلنتاج مع وحدات التوزیع لخلق ما

اهمة تخضع للقانون التجاري كما نتج عن هذه اإلصالحات تحولت شركة الریاض سطیف إلى شركة مس

  ملیون 100برأسمال قدره  1990أفریل  02ابتدءا من 

  

                                                
 .1965أفريل  13الصادرة يف  ،31اجلريدة الرمسية رقم  117
  .1968 ماي  03الصادرة يف  ،64اجلريدة الرمسية رقم  118
 .1982 نوفمرب  30الصادرة يف  ،48اجلريدة الرمسية رقم  119
موعة ،بصري هدى 120  152ص ،جامعة فرحات عباس ،توطيد حسابات شركات ا
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ألف دینار لسهم الواحد، مملوك من طرف المساهمین  100سهم بقیمة أسمیة  1000دینار مقسم على  

  :كما یلي

  .سهم 350= صندوق المساهمة للصناعات الغذائیة            -  

  .سهم 250= صندوق المساهمة للصناعات المتنوعة            -  

  .سهم 200= صندوق المساهمة للمناجم والمحروقات والمیاه  -  

  .سهم 200= صندوق المساهمة                                -  

 550ـ ملیون دینار لیصبح مساویا ل 450تم رفع رأسمال االجتماعي للشركة بمبلغ  1992وفي سنة      

وذلك من خالل إصدار أسهم نقدیة وتحویل  1993ملیون دینار وتلتها عملیة رفع أخرى في سنة 

  . ملیون دینار 850االحتیاطات  لیبلغ رأسمالها 

حول رأسمال الشركة كلیا لفائدة صندوق المساهمة للصناعات الزراعیة  1994ماي  04بتاریخ   

 1997أفریل  28متعلق بتسییر رؤوس المنقولة للدولة وفي ال 95/25والغذائیة وهذا بموجب األمر رقم 

تحولت أسهم الشركة كلیة لفائدة الشركة القابضة العمومیة الزراعیة الغذائیة األساسیة، حیث تم رفع 

  .01/10/1997ملیون دینار وتشكلت المجموعة اعتبارا من  4000ملیون دینار لیبلغ  850رأسمالها من 

 01/98رقم  تحت  121COSOBة لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاحصل المجمع على موافق 

دینار وبعد إقفال العملیة تبین  1000تم طرح ملیون سهم بقیمة أسمیة قدرها و  1998دیسمبر 15بتاریخ 

أنه تم االكتتاب في جمیع األسهم المصدرة من طرف الجمهور من خالل االدخار العلني ، وتمثل هذه 

سهم بقیمة أسمیة  5.000.000( ملیون دینار  5000من رأسمال الجدید للمجمع والبالغ   % 20الزیادة 

مساهم مابین شخص معنوي  5180في رأس المال   ، یصبح عدد المساهمین)دینار للسهم الواحد 1000

   .وطبیعي

تمارس  ةتأسست هذه الهیئة، وهي هیئة مالی 2003فیفري  17المؤرخ في  03/04وبموجب القانون       

وهم  دج من مساهمات مؤسسیه، 65.000.000مهامها في شكل شركة ذات أسهم برأس مال قدره 

تم رفع  .األوراسي،  الشركات الثالث المسعرة في البورصة؛ صیدال، ریاض سطیف، مؤسسة تسییر فندق

ا كل أسهمه ملیون دینار جزائري، وألحقت 850لیصل إلى  1994رأس مال مجمع ریاض سطیف سنة 

  لصالح الشركة القابضة لصناعات الغذائیة األساسیة، 

المتعلق بتسییر األموال العمومیة، وفي إطار برنامج خوصصة المؤسسات  95/25 وبموجب المرسوم    

 أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة آنذاك موافقته على إدخال الشركة إلى البورصة عن العمومیة

                                                
121 - www.cosob.org. 
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غیر العادیة لمجمع  وبناء على هذه الموافقة وبانعقاد الجمعیة العامة .االجتماعيطریق رفع رأس مالها 

الشركة عن طریق اإلعالن العام  ، تم اتخاذ قرار رفع رأس المال1998أفریل  29ریاض سطیف بتاریخ 

دخال الشركة في البورصة من جهة ٕ أخرى، وكان مبلغ رأس المال المسموح برفعه  لالدخار من جهة، وا

واألسهم موضوع  .دینار للسهم 1000سهم بقیمة  1.000.000 دل ملیار دینار جزائري، أي ما یقاربیعا

دینار للسهم، وحدد سعر  1000محررة كلیة عند االكتتاب، قیمتها االسمیة  اإلصدار تمثل أسهم عادیة

 طرف القانوندج وتعتبر أسهمها اسمیة، ویمنح لحاملها كل الحقوق المقررة من  2300 اإلصدار بقیمة

 1998نوفمبر  02التجاري السیما التصویت وحق الحصول على التوزیعات وتم فتح عملیة االكتتاب في 

   .1998دیسمبر  15واستمرت إلى 

  :مهمة المجمع وأهدافه -2

  :لقد تم وضع جملة من المهام واألهداف والتي تتالءم مع حجم وقدرة المجمع ونذكر منها

  :مهام وأنشطة المجمع 2-1

یحتل مجمع الریاض دورًا كبیرًا في االقتصاد الوطني ، وهذا من خالل المهام المتكفل بها والتي 

نتاج مشتقات عالیة  ٕ تتمثل أساس في استحواذه على جزء كبیر من قطاع تحویل الحبوب في الجزائر، وا

  :الجودة، وبصفة عامة یمكن تعداد مهام المجمع كما یلي

  ).الصلب واللین القمح ( طحن الحبوب  -

  .الدقیق -إنتاج وتسویق السمید  -

  .إنتاج العجائن الغذائیة بكل أصنافها -

  .إنتاج الكسكسى وبقایا الطحن -

  ).منتجات الخالیة من الغلو تین ( إنتاج المنتجات ذات الطابع الصحي العالجي  -   

باإلضافة ألنشطة أخرى ال تقال أهمیة ، تقوم بها المجموعة وتتعلق أساسا بنقل البضائع واإلنجاز   

في الجنوب لزراعة ) هكتار  544المساحة المستغلة (والصیانة الصناعیة واستصالح واستغالل األراضي 

  . الحبوب ، الخضر ،إنتاج التمور وتربیة المواشي

لناتجة عن عملیة رفع رأس مال التي حصلت في السنوات األخیرة تم كما أن مصادر األموال ا     

  :استثمارها في تحسین الطاقات اإلنتاجیة للمجمع وتوسیع في منتجاته،و هذا من خالل

  .إدخال تعدیالت وعصرنه المطاحن القدیمة لشركات المجمع -  

  .تجدید الحظیرة الخاصة بنقل البضائع -  

  .سن طحنتحسین نوعیة اإلنتاج بأح -  
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  .الترقیة والتكفل بمشاریع االستثمارات الالمركزیة -  

  .إنتاج النخالة المكعبة والمنتجات النصف المصنعة الموجهة لتغذیة األنعام -  

  :أهداف المجمع  2-2

  :یمكن تلخیص أهداف المجمع فیما یلي

  المتزاید والنوعیة  واالستمراریة وتطویر مكانته في السوق، حیث أن الطلب على ضمان البقاءالعمل

وتطویر نوعیة ومردودیة  .للمعاییر العالمیة وعالمة ریاض سطیف تكون عوامل لضمان ذلك الموافقة

 المنتجات من خالل اهتمامه بدراسة تطورات السوق من أجل الحفاظ على مركزه في السوق الوطنیة؛

  أوقات محددة والقیام بعملیات استعمال وسائل تقنیة جدیدة لتحقیق الخطط والبرامج اإلنتاجیة في

 ومشاریع في الجنوب من أجل استصالح أكبر مساحة ممكنة من األراضي الزراعیة؛

 إلعادة  منافذ ومكانة في السوق، وذلك من خالل المجهودات المبذولة التي شرع فیها المجمع إیجاد

في السوق، والتحسین  مجمعالهیكلة التقنیة والتجاریة المتمثلة في الرقابة، والحد من تآكل نصیب ال

 المستمر لعالمة الجودة والسعي لدخول السوق الخارجیة وذلك من خالل تصدیر مادة النخلة المكعبة؛

 وتوطید إمكانیاته اإلنتاجیة من خالل انتهاج استراتیجیات مختلفة االستثمار وترقیة   رفع مستوى المجمع

 .عةاإلنتاج ووسائله  وتحدیث طرق التسییر لهذه الصنا

  التحكم في وحدات اإلنتاج بتوفیر وسائل الضروریة ، كنقل والصیانة، وتكوین العمال وتحسین مستواهم

 باستعمال الوسائل الذاتیة؛

 ظروف تراكم األرباح على المدى الطویل وذلك من خالل رفع رأس المال الذي قام به ترسیخ وتحسین 

 .نيالمجمع والذي یهدف إلى جلب االدخار العمومي الوط

  

  :ویهدف الموضوع االجتماعي لریاض سطیف إلى  
التمویل، التوظیف، الترقیة، التسویق والتنویع على كافة المراحل والتخزین  البحث والتنمیة الصناعیة، اإلنتاج، -  أ

 .وعتاد الصناعات الغذائیة والتموین والتوزیع على كافة المراحل، وصیانة التجهیزات .الصناعات الغذائیة لمواد

التجاریة وترقیة منتوجات الصناعات الغذائیة بما في ذلك  بیق استراتیجیة التنمیة الصناعیة، التكنولوجیة،تط - ب

نشاء شركات أخرى تابعة الدخول في شراكة مع شركات ٕ  .أخرى وا

عن بما في ذلك نشاط التجارة الخارجیة واكتساب، إنجاز أو التنازل  ممارسة األنشطة الصناعیة، التجاریة والمالیة - ت

الغذائیة  والعالمات التجاریة التي تمس بصفة مباشرة وغیر مباشرة میدان منتوجات الصناعات براءات االختراع

  .والقابلة لتسهیل النمو والتنمیة بصفة مثلى للمؤسسة
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  :الطاقة اإلنتاجیة للمجمع 2-3

مجال تحویل القمح  في 07شركات تابعة تعمل منها  10لبلوغ األهداف التي وضعها المجمع تم تصخیر 

  :الصلب واللین وتعمل بطاقة إنتاج حقیقیة موضحة بالجدول التالي

  طاقة الیومیة  لإلنتاج بالقنطار  طبیعة المنتوج

  السمید من القمح الصلب - 
32200  

  الدقیق من القمح اللین - 
11800  

  العجائن الغذائیة - 
600  

  الكسكسى - 
120  

  العجائن بدون الغلو تین  - 
60  

  الدقیق اللبني لألطفال - 
60  

طن ،  2360وحدة نقل متحركة بطاقة حمولة  تقدر  207باإلضافة لشركة النقل التابعة والتي تملك      

  .هكتار مخصصة إلنتاج الحبوب والبقول وتربیة المواشي 544واستغالل مساحة أراضي زراعیة تقدر بـ 

  

  . تنظیم المجمع -3

بین أكبر المجمعات االقتصادیة في الجزائر، وذلك بالنظر للعدد الكبیر لشركات یعتبر مجمع الریاض من 

  :التي یتكون منها  وفیما یلي یأتي ذكرها

   مؤسسة الصناعات من الحبوب ومشتقاتها ( وهي شركة الریاض سطیف  ، تسمى الشركة األم (

مساهمة برأسمال قدره  سنة في شكلها القانوني شركة 99لمدة  1990أفریل  02، تأسست بتاریخ 

  :ملیون دینار ، یقع مقرها االجتماعي بدینة سطیف، وتتولى الشركة األم المهام التالیة 5.000

  .تسییر محفظة األسهم -

  .تسهر على تطبیق إستراتیجیة وبرامج المسطرة من طرف الشركة القابضة -

  .مراقبة التسییر وتقییم أنشطة الشركات التابعة -

  ملیات التي تسند لها من طرف الشركة القابضة، وممارسة هذه المهام من خاللالتكفل بالع -

  .الشركات التابعة   

  .و من أجل التكفل الجید بهذه المهام تم وضع الهیكل التنظیمي لشركة األم الموضح بالشكل رقم المرفق

 الشركات التابعة: 
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شركات أسهم برأسمال قدره   10أصبح عدد الشركات التابعة للمجمع  1997اعتبارا من بدایة أكتوبر

من رأس مالها، ولقد انتشرت هذه الشركات التابعة في %  100ملیون دینار تمتلك الشركة األم  2709.5

تنوعة األنشطة بما یتالءم وأهداف المجمع، فالعدد األكبر منها كان یتخصص في طحن ممناطق عدیدة و 

ض األخر متخصص  في استصالح الزراعي والنقل والصیانة،و فیما یلي نتعرف على الحبوب، والبع

  :موقع ونشاط كل شركة تابعة

  شركات طحن الحبوب - أ

  وعددها سبعة شركات مساهمة تابعة، مهمتها الرئیسیة طحن الحبوب وتحویلها لمنتجات غذائیة     

  :وهي    

 ملیون دینار، مقرها والیة  265سمالها شركة ذات أسهم رأ: مطاحن الهضاب العلیا سطیف

تتكون من مطحنة ومسمدة تتولى إنتاج السمید العادي  1997سطیف، تم إنشاؤها في أكتوبر 

 .طن 6.080والممتاز والكسكسى والعجائن الغذائیة، قدرتها التخزینیة 

 ملیون دینار،مقرها والیة برج  627شركة ذات أسهم رأسمالها :مطاحن البیبان برج بوعریریج

تتكون من مطحنة ومسمدة تتولى إنتاج السمید العادي  1997بوعریریج، تم إنشائها في أكتوبر 

 .طن 125.000،قدرتها التخزینیة ) النخالة ( والممتاز والدقیق الممتاز مخلفات الطحن 

 لیون م 528شركة ذات أسهم رأسمالها :مطاحن الصومام بسیدي عیش والیة بجایة

تتكون من  1997دینار،مقرها بسیدي عیش ، بدائرة خراطة ،والیة بجایة،تم إنشاؤها في أكتوبر 

مطحنة ومسمدة، تتولى إنتاج السمید العادي والممتاز والدقیق الممتاز مخلفات الطحن 

 . طن 85.000،قدرتها التخزینیة ) النخالة(

 تتواجد بالقنطرة والیة  ،ملیون دینار 235شركة ذات أسهم رأسمالها :مطاحن الزیبان ببسكرة

تتكون من مطحنة ومسمدة باإلضافة توسیع مطحنة،  ، 1997بسكرة، تم إنشائها في أكتوبر 

،قدرتها ) النخالة(تتولى إنتاج السمید العادي والممتاز والدقیق الممتاز ومخلفات الطحن 

 طن 45.000التخزینیة 

 تتواجد بوالیة المسیلة،  ،ملیون دینار 479مالها شركة ذات أسهم رأس:مطاحن الحضنة بالمسیلة

تتكون من مطحنة ومسمدة، تتولى إنتاج السمید العادي  ، 1997تم إنشائها في أكتوبر 

 .طن 12.500،قدرتها التخزینیة ) النخالة(والممتاز والدقیق الممتاز ومخلفات الطحن 

 ملیون دینار، تم إنشاؤها في  81شركة ذات أسهم ،رأسمالها :مطاحن سیدي عیسى بالمسیلة

تتكون من مطحنة ومسمدة، تتواجد بسیدي عیسى والیة المسیلة، تتولى إنتاج  ، 1997أكتوبر 
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 12.500،قدرتها التخزینیة ) النخالة(السمید العادي والممتاز والدقیق الممتاز ومخلفات الطحن 

  .طن

 

 ن دینار، تتواجد بالمنطقة ملیو  261شركة ذات أسهم، رأسمالها  :مطاحن الواحات بتوقرت

،تتكون من مطحنة ومسمدة، تتولى إنتاج  1997الصناعیة توقرت، تم إنشاؤها في أكتوبر 

 12.500،قدرتها التخزینیة ) النخالة(السمید العادي والممتاز والدقیق الممتاز ومخلفات الطحن 

 .طن

  :فالحة الجنوب -شركة استصالح األراضي  –ب    

  ملیون دینار، تتواجد بالمنطقة الصناعیة والیة ورقلة، تم إنشاؤها  70شركة ذات أسهم ،رأسمالها

من خالل هذه الشركة التابعة، ینمي المجمع نشاط استصالح  واستغالل  ، 1997في أكتوبر 

مساحة مستغلة لفالحة الحبوب  544هكتار منه  1.284 األراضي في الجنوب، حیث یمتلك 

نخلة یتوقع وصول عددها في  1431مرش، و 17مرشات المحوریة التي یبلغ عددها ومسقیة بال

  . نخلة 5000المستقبل إلى 

ملیون دینار، تتواجد بوالیة سطیف، تم  205شركة ذات أسهم ،رأسمالها  :شركة نقل الفوارة  –ج    

نشاطها الرئیسي یتمثل في نقل المواد األولیة والبضائع، طاقة حمولتها ، 1997إنشاؤها في أكتوبر 

  .شاحنات مبردة 05شاحنة حبوب و 40شاحنة مسطحة و 135طن وهذا من خالل  2.500

ملیون دینار، تتواجد بوالیة  3.5شركة ذات أسهم، رأسمالها  :صورمي -شركة اإلنجاز والصیانة  –د    

  .اإلنجاز والصیانة الصناعیةسطیف، وهي شركة متخصصة في 

  .و بصفة عامة یمكن تلخیص كل ما تقدم بالمخطط التالي
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  .سطیف –مخطط الشركات التابعة لمجمع الریاض : 10الشكل رقم   
  

  الشركات التابعة
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  سطیف –الریاض  مجمع: المصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مطاحن البیبان ب ب ع  ش م  
  ملیون دینار 1529رأسمال     

  
  مطاحن الصومام بجایة  ش م    
  ملیون دینار 891رأسمال     
  

  مطاحن الحضنة مسیلة  ش م  
  ملیون دینار 1449رأسمال     
  

  مطاحن سیدي عیسى مسیلة ش م  
  ملیون دینار 711رأسمال     
  
  مطاحن الواحات ورقلة  ش م     
  ملیون دینار 761رأسمال     
  
  مطاحن الزیبان بسكرة  ش م     
  ملیون دینار 896رأسمال     

 حن احلبوباطم النقل استصالح األراضيو  الفالحة

  ورقلة –الزراعة اجلنوبية 
 مليون دينار 70رأمسال  

  م.الفوارة ش نقل
 مليون دينار 222رأمسال  

  مطاحن اهلضاب سطيف  ش م  
 مليون دينار 687رأمسال     
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  .سطیف –الهیكل التنظیمي للشركة األم لمجمع  الریاض :10الشكل رقم
  

  رئیس مجلس اإلدارة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

  سطیف -مجمع الریاض : المصدر 

  الوضعیة المالیة لمجمع الریاض -4

إن المتفحص للقوائم المالیة األساسیة للمجمع، لفترة الستة السنوات األخیرة، السیما قائمة المركز 

             :كما هو موضح فیما یليالمالي وجدول الحسابات یالحظ أن المجمع تحمل خسائر خالل هذه الدورات 

  

  

  

  الرئیس المدیر العام

 االستشارة القانونية مديرية األمن

 األمانة

 دائرة األعالم اآليل مديرية االتصال

 إطار مسري مكلف باخلوصصة إطار مسري مكلف باالستغالل باإلدارة و املاليةإطار مسري مكلف  باالحتسابإطار مسري مكلف 

 مصلحة الديون مصلحة االستغالل

 املديرية الفرعية للوسائل العامة خلية البورصة املديرية الفرعية للمحاسبة املديرية الفرعية للمالية
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  دج  =الوحدة                  2007الى  2002تطور نتیجة الدورة من:08جدول رقم    
 2007   2006   2005   2004  2003   2002  السنوات        
  486.923  2.010.588  1.174.207  897.744  1.394.556  812.873  نتیجة الدورة  

ظل وجود منافسة  یرجع سبب تراكم هذه الخسائر لضعف الحاصل في إنتاجیة الشركة فيو 

شدیدة من طرف القطاع الخاص الذي استثمر بكثرة في قطاع إنتاج الحبوب والسمید والمطاحن، وما یدل 

  .على تدهور اإلنتاجیة هو التناقص الواضح في رقم األعمال من سنة ألخرى 
  دج  =الوحدة )                                 2007-2002(األصول    -المیزانیة  : 09جدول رقم          

 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003  31/12/2002  الحسابات  ح.ر
              االستثمارات  2

           6.274  20.189  المصاریف اإلعدادیة  20
  42.806  42.806  235.837  235.837  235.807  216.592  القیم المعنویة  21
  1.147.821  464.841  468.359  468.359  466.057  442.463  األراضي  22
  823  823  565  565  565  565  المزروعات  23
  5.893.084  2.447.096  2.571.737   3.078.995  3.518.348  4.005.539  تجھیزات اإلنتاج  24
  72.210  74.340  79.745  82.600  85.358  91.088  تجھیزات االجتماعیة  25
              الحیوانات  26
            15.545  استثمارات قید اإلنجاز مخططة  27
  17.530  17.530  45.875  89.813  166.119  192.942  استثمارات قید اإلنجاز  28

  7.174.274  3.047.436  3.402.118  3.956.169  4.478.528  4.984.923  )  2.......... ( مجموع   
              المخزونات  3

  83  19  -3  37.683  44  657  البضائع  30
  547.374  482.261  624.110  656.779  658.296  1.448.981  المواد األولیة  31
  4.957  2.955      312    منتجات نصف مصنعة  33
        8.670  222  222  أشغال قید التنفیذ  34
  86.800  83.597  255.532  284487  202.858  399.445  منتجات تامة الصنع  35
  7  54  31  88  321  116  فضالت ومھمالت  36
  42  5.372  15  15  232  2.512  مخزون لدى الغیر  37

  639.263  574.258  879.685  987.722  862.285  1.851.933  ) 3.......... ( مجموع    
              الـــــــذمم  4

  3.049.840  3.049.840  3.049.840  3.049.840  3.040.556  3.023.879  مدینوا شبھ الضرائب  41
  3.340.575  3.368.867  4.581.426  4.562.266  5.214.403  5.603.986  مدینوا االستثمارات  42
  50.821  51.863  87.929  40.779  40.930  64.925  مدینوا المخزونات  43
  29.000  29.021  29.407  29.065  29.000  29.000  مدینوا الشركاء والشركات الشقیقة  44
  34.446  29.889  38.229  42.772  48.537  67.363  على الحساب تسبیقات  45
  372.683  494.242  521.796  554.763  834.504  1.058.396  تسبیقات على االستغالل  46
  1.063.513  1.057.755  1.171.642  1.285.115  1.526.219  1.002.300  دیوان الزبائن  47
  690.458  532.866  617.988  1.053.378  674.309  909.776  النقدیات  48
  290  1.271  531  177  12  18.808  حسابات الخصوم المدینة  40

  7.453.438  7.447.103  10.098.788  10.618.155  11.408.470  11.778.433  ) 4.......... ( مجموع   
  486.923  2.010.588  1.174.207  897.744  1.394.556  812.873  نتیجة الدورة   
  15.753.898  13.079385  15.554.798  16.459790  18.143.839  19.428.162  المجموع العام  
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  دج  =الوحدة                                     )2007-2002(الخصوم       -المیزانیة :10جدول رقم 

  
  ح.ر

  
  الحسابات

31/12/2002  31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

              األموال الخـــاصة  1
  4.054.530   4.054.530   5.000.000   5.000.000   5.000.000   5.000.000   األموال الجماعیة    10
  827.265   827.265   1.300.000   1.300.000   1.300.000   1.300.000   عالوات اإلصدار   12
  1.589.569   418.742   331.716    1.226.848  3.018.272   4.203.113   االحتیاطیات   13
                    إعانات االستثمار   14
                    فرق إعادة التقییم   15
 6.616.852 2.148.622  2.148.622  2.148.622 2.148.622  2.148.622   أموال خاصة أخرى   16
              تحویالت بین الوحدات  17
  - 4.246.574  - 1.066.038  1.836  3.795  5.422  6.506  نتائج رھن التخصیص  18
مؤونة تكالیف والخسائر   19

  المحتملة 
120.775  132.671  87.854  53.254  65.487  69.791  

  6.911.432  6.448.608  8.835.428  9.767.119  11.604.986  12.779.016  ) 1( .......... مجموع   
              الدیــــون  5

 3.579.812 3.579.812 3.579.812  3.579.812  3.571.739  3.559.350  دیون شبھ ضریبیة  51
   1.359.811  1.362.708  1.363.149  1.296.337  1.296.337  1.296.337  قــروض  520
        70.735  71.393  63.493  دیون االستثمارات  521
  171.811  104.192  205.653  228.150  122.280  191.573  دیون المخزون  53
  288.487  274.203  288.360  303.946  306.752  310.255  محجوزات للغیر  54
دیون الشركاء وشركات   55

  الشقیقة
66.664  61.087  79.767  58.929  16.715  16.193  

  1.414.123  1.284.819  1.187.426  1.120.151  1.050.386  1.099.170  دیون االستغالل  56
  12.051  7.503  8.293  6.435  10.149  10.143  تسبیقات على االستغالل  57
    727  26.972  6.538  47.774  50.659  تسبیقات مصرفیة  58
  178  98  777  797  956  1.502  حسابات األصول الدائنة  50

  6.842.486  6.630.777  6.719371  6.692.671  6.538.853  6.649.146  ) 5(  ..........مجموع   
              نتیجة الدورة   
  15.753.898  13.079.385  15.554.798  16.459.790  18.143.839  19.428.162  المجموع العام  
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  دج  =الوحدة )                                2007-2002(حسابات النتائج : 11جدول رقم 
  
  ح.ر

  
  الحسابات

31/12/2002  31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

  183 175 3.739 30.828 18.811  مبیعات بضائع  70
  127 - 607 -3.192 - 31.359 - 24.210  بضائع مستھلكة  60
  56 - 431 547 - 531 -5.399  ھامش اإلجمالي  80
  56 - 431 547 - 531 -5.399  ھامش اإلجمالي  80
 3.562.524 2.986.955 4.296.987 4.405.824 6.174.570 8.162.937  إنتاج مباع  71
 5.156 -167.926 -108.013 129.315 -203.929 249.401  إنتاج بالمخزن  72
إنتاج المؤسسة   73

  الستخدمھا الذاتي
24.576 4.404 1.549 683 6.053 828 

 71.614 81.585 265.681 272.821 238.598 188.314  خدمات مقدمة  74
 17.204 8.405 9.378 10.495 8.575 9.886  تحویل تكالیف اإلنتاج  75
 2.904.041 - 2.584.717 - 3.921.492 - 4.333.180 - 5.766.856 - 7.027.166  مستھلكة مواد أولیة  61
 - 88.561 - 94.104 -103.787 - 96.502 -127.547 -221.090  خدمــــات   62
 88.561 236.991 439.004 -390.869 327.285 1.381.459  القیمة المضافـــة  81
 88.561 236.991 439.004 -390.869 327.285 1.384.459  القیمة المضافـــة  81
    9.284 16.677 31.339  تعویضات شبھ جنائیة  76
 58.296 103.671 110.649 244.734 324.418 420.634  نواتج مختلفة  77
تحویل تكالیف   78

  االستغالل
36.891 18.776 7.916 7.746 3.355 42.215 

 -755.211 -616.950 -683.663 -626.874 -684.993 -896.614  مصاریف المستخدمین   63
 - 66.101 - 50.099 - 78.066 - 81.584 -112.934 -150.582  ضرائب ورسوم  64
 - 80.085 - 99.847 - 82.134 - 81.686 - 89.728 - 99.840  مصاریف المالیة  65
 - 20.877 23.149 - 31.486 - 34.789 - 31.295 - 28.729  مصاریف مختلفة  66
    -8.073 - 12.389 - 17.226  ضرائب شبھ جبائیة  67
 -351.881 -362.980 -388.704 -549.390 -570.633 -951.659  مصاریف  68
83    274.327- 814.815- 729.593- 706.654- 809.007- 508.920- 
نواتج خارج   79

  االستغالل
648.830 1.690.382 1.418.318 1.905.799 - 3.222.580 - 3.159.511 

مصاریف خارج   69
  االستغالل

1.129.196 - 2.268.480 - 1.586.114 - 2.373.353 - 4.424.161 - 3.137.514 - 

 21.997 - 1.201.580 -467.554 -167.796 -578.097 -480.367  نتیجة خارج االستغالل  84
 -508.920 -809.007 -706.654 -729.593 -814.815 -274.327  نتیجة االستغالل  83
 21.997 - 1.201.580 -467.554 -167.796 -578.097 -480.367  نتیجة خارج االستغالل  84

 -486.923 - 2.010.587 - 1.174.207 -897.389 - 1.392.912 -754.694  نتیجة اإلجمالیة للدورة  880
أرباح / ضرائب   889

  الشركات
58.178 - 1.463- 355 -    

 -486.923 - 2.010.587 - 1.174.207 -897.744 - 1.394.556 -812.873  نتیجة الدورة  88
  دج  =الوحدة                      
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 املبحث الثاني
  جتربة جممع الرياض لعملية إعادة تقييم االستثمارات  

  

لقد قامت الدولة الجزائریة منذ بدایة السبعینیات بوضع اللوائح والتشریعات التي تتعلق بظاهرة 

المالیة، حیث سمحت آنذاك  لمؤسساتها العمومیة بالقیام بإعادة تقییم وسائلها التضخم وتأثیرها على القوائم 

اإلنتاجیة، ثم تلتها فترة طویلة لم تهتم فیها الدولة بتصحیح  حسابات المؤسسات من اآلثار التضخمیة، 

رورة حتى نهایة الثمانینات قامت الدولة باإلصالحات االقتصادیة وبرزت كذلك اإلصالحات المحاسبیة كض

إلنجاح هذه اإلصالحات االقتصادیة الشاملة، وأصبح التفكیر في كیفیة إعطاء الدور الحقیقي للقوائم 

المالیة التي تصدرها للمؤسسة، وضرورة االهتمام باألثر التضخمي على حساباتها ، ونتیجة لذلك صدرت 

  .العدید من النصوص القانونیة والتعلیمات التطبیقیة 
  

إن عملیة إعادة التقییم في الجزائر تتم بناء على قانون یحدد : التقییم في الجزائرعملیات إعادة 

وهكذا فإن تدخالت المشرع الخاصة بعملیة إعادة , بواسطته المشرع تاریخ بدء العملیة وشروط إجرائها

  :التقییم كانت كالتالي

من قانون المالیة لسنة  13وكانت إلزامیة وتمت بموجب المادة :  عملیة إعادة تقییم األولى -

  .إن فرق إعادة التقییم هو معفى من الضریبة. وشملت التجهیزات القابلة اإلهتالك ما عدا المباني,  1988

من قانون المالیة  165وتمت بموجب المادة , وهي غیر إلزامیة  :عملیة إعادة التقییم الثانیة -

وبالنسبة لفرق إعادة التقییم الناتج . القابلة اإلهتالكوقد شملت المباني إضافة إلى التجهیزات ,  1992لسنة 

  .عن هذه العملیة فهو أیضا معفى من الضریبة

ولقد ,1996من قانون المالیة لسنة  14وجاءت بموجب المادة : عملیة إعادة التقییم الثالثة -

فرق إعادة التقییم إن ما یمیز هذه العملیة عن سابقتها هو أن  , شملت كذلك المباني وتجهیزات اإلنتاج

إن . 1996وتسجل نتائجها في میزانیة  1995تتم إعادة التقییم اعتمادا على میزانیة .خاضع للضریبة

  .                     معامالت إعادة التقییم الخاصة بهذه العملیة  معطاة في نهایة هذا الفصل 

من قانون الضرائب  186و 185 إن المواد: فرق إعادة التقییم وقانون الضرائب المباشرة  –5 

  :المباشرة قد تعرضت إلعادة تقییم االستثمارات ونصت على ما یلي 
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یمكن إعادة , للمؤسسات الخاضعة للقانون التجاري , االستثمارات القابلة اإلهتالك :"  185المادة 

  ".تقییمها طبقا للشروط المحددة بواسطة التنظیم 

یمة الناتجة عن إعادة تقییم االستثمارات القابلة لإلهتالك تسجل في إن الزیادة في الق"  186المادة 

  .حساب احتیاطي خاص یظهر في جانب الخصوم

إن هذه الزیادة في القیمة یعاد دمجها في النتیجة الخاضعة للضریبة بأقساط متساویة ومساویة 

  ." ألقساط اإلهتالك اإلضافیة السنویة الناتجة عن إعادة التقییم

  

ومجمع الریاض بسطیف، كباقي المؤسسات االقتصادیة حاول من خالل تطبیقه للنصوص 

القانونیة المتعلقة بتأثیر التضخم، إظهار تغیرات األسعار على قوائمه المالیة، حیث باشر عملیة إعادة 

ل ما سوف تقییم استثماراته والتي سوف نقوم بتتبع مراحلها المختلفة وكذا تقییم نتائجها ،و هذا من خال

  .  یتم عرضه في هذا المبحث

  .عملیة إعادة التقییم األولى -1

- 90تعتبر أول عملیة إلعادة تقییم االستثمارات قام بها المجمع ، هي تلك التي یحكمها المرسوم   

، وجاءت هذه العملیة لتكمل عملیة التطهیر المالي والمحاسبي ، خاصة 27/03/1990المؤرخ في  103

ما تعلق بجانب االستثمارات حیث كان الهدف هو التحدید الحقیقي الستثمارات المجمع وذلك بحصر كل 

االستثمارات بما فیها إضافة االستثمارات الغیر مقیدة محاسبیا والغیر ظاهرة في قوائم الجرد بتاریخ 

، وبعد االنتهاء من حصر كل االستثمارات التي بحوزة المجمع وتحدید كل المعلومات 31/12/1987

الخاصة بكل أصل والضروریة إلجراء عملیة إعادة التقدیر منها تاریخ ومبلغ الحصول على االستثمار، 

قییم بما الخ،  بوشر في عملیة إعادة الت...معدل اإلهتالك المطبق وحالة األصل والعمر المتبقي المقدر 

یتطابق المعاییر التقنیة التي حددها المرسوم، خاصة فیما یتعلق بتطبیق المعامالت المشار إلیها في 

  :المرسوم المذكور سابقا والتي كانت كما یلي
  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  السنوات 

  1.10  1.15  1.20  1.25  1.30  1.35  1.45  1.50  المعامل
        1989  1988  1987  1986  السنوات
      1  1  1  1  المعامل

  :فیما یلي حالة عملیة إلعادة تقییم أحد استثمارات  المجمع

  :معلومات حول اإلستثمار
 Armoire Métallique:     تسمیة االستثمار

  2450000: رقم الحساب        
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  1.100.00: التكلفة االكتساب   
  20.00: % معدل اإلهتالك    

  .سنوات 5.00:      عمر االستثمار
  01/01/1983: تاریخ االكتساب   

  بطاقة إعادة التقییم
  الفروقات  القیم بعد التقییم  معامالت التقییم  القیم قبل التقییم  السنة

  220.00  1.320.00  1.20  1100.00  القیمة اإلجمالیة
1983  220.00  1.20  264.00    
1984  220.00 1.15  253.00    
1985  220.00 1.10  242.00    
1986  220.00 1.00  220.00    
1987  220.00 1.00  220.00    
1988   1.00      
1989   1.00     
1990   1.00     
1996   1.00     
1997    1.00     
1998    1.00     

  99.00  1.199.00  /  1100.00  مجموع أقساط اإلھتالك     
  121.00  121.00  /  0.00  القیمة الصافیة     

   1.320.00= القیمة اإلجمالیة بعد إعادة التقییم           

   1.199.00= مجموع أقساط اإلهتالك بعد إعادة التقییم 

  121.00= فرق إعادة التقییم                           

  40.33=  121.00/3= ) المقدرة ( یكون قسط اإلهتالك لسنوات الثالث المتبقیة 
لیرصد ) فرق إعادة التقییم / ح ( 150یتم إثباته على مستوى الحساب رقم  121.00التقییم  فرق إعادة  : مالحظة 

  .الحقا في حساب األموال الخاصة

  .عملیة إعادة التقییم الثانیة -2

وتتمیز  24/10/1993المؤرخ في  250-93المرسوم التنفیذي رقم و هي العملیة التي یحكمها 

االقتصادیة العمومیة، والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري   المؤسساتبإجباریة التطبیق على  

والمنظمات العمومیة األخرى،و مجمع الریاض التزم بتطبیق هذا المرسوم وقام بإعادة تقییم استثماراته 

  .وفیما یلي حالة عملیة تتعلق بعینة من االستثمارات المعاد تقییمها

  :معلومات حول االستثمار 
  Bâtiment Administratif:      ارتسمیة االستثم

   2403000: رقم الحساب        

   8.680.375.22: التكلفة االكتساب   

  02.00  %: معدل اإلهتالك    

 01/01/1988: تاریخ االكتساب   
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  بطاقة إعادة التقییم
  الفروقات  القیم بعد التقییم  معامالت التقییم  القیم قبل التقییم  السنة

  19.964.863.01   28.645.238.23   3.30  8.680.375.22  اإلجمالیةالقیمة 
1988  578.112.99  3.30  1.907.772.87    
1989  578.112.99 2.80  1.618.716.37   
1990  578.112.99 1.80 1.040.603.38   

1991  578.112.99 1.00 578.112.99   
1992  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
1993  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
1994  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
1995  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
1996  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
1997  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
1998  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
1999  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
2000  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
2001  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
2002  1.175.001.63 1.00 1.175.001.63   
2003  240.341.24 1.00 240.341.24   
2004  240.341.24 1.00 240.341.24   
2005  240.341.24 1.00 240.341.24   
2006  240.341.24 1.00 240.341.24   
2007  240.341.24 1.00 240.341.24   

  2.832.753.65  19.271.929.74    16.439.176.09  مجموع أقساط اإلھتالك     
  17.132.109.36  9.373.308.49    - 7.758.800.87  القیمة الصافیة     

  28.645.238.23 = القیمة اإلجمالیة بعد إعادة التقییم           

  ). 7.758.800.87 -19.271.929.74(  =       11.513.128.87=  مجموع أقساط اإلهتالك بعد إعادة التقییم 

  17.132.109.36 = فرق إعادة التقییم                           

  .سنة 30   = ) المقدرة ( یكون قسط اإلهتالك لسنوات الثالث المتبقیة 
فرق إعادة التقییم / ح ( 150یتم إثباته على مستوى الحساب رقم  17.132.109.36 التقییم فرق إعادة  : مالحظة 

  .لیرصد الحقا في حساب األموال الخاصة) 

  .لثةعملیة إعادة التقییم الثا -3

والمتعلق بإعادة التقییم  12/12/1996الصادر بتاریخ  336- 96التنفیذي رقم لقد تمیز المرسوم    

للتثبیتات المادیة القابلة لالهتالك بالنسبة للمؤسسات والهیئات الخاضعة للقانون التجاري، عن المراسیم 

وتسجل  1995السابقة هو أن فرق إعادة التقییم خاضع للضریبة، وتتم إعادة التقییم اعتمادا على میزانیة 

یة تتصف بصفة اإلجبار حیث یجب على المؤسسات القیام بها، ، كما أن العمل1996نتائجها في میزانیة 

ولقد باشر مجمع الریاض هذه العملیة في الوقت المحدد وفیما یأتي حالة عملیة تتعلق بإعادة تقییم إحدى 

  :استثمارات المجمع
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  :معلومات حول االستثمار
  Destructeur de papier:     تسمیة االستثمار

    2451000:   رقم الحساب        
   2.392.00: التكلفة االكتساب   
  20.00  %: معدل اإلهتالك    
  01/01/1983: تاریخ االكتساب   

  بطاقة إعادة التقییم 
  الفروقات  القیم بعد التقییم  معامالت التقییم  القیم قبل التقییم  السنة

  11.912.16   14.782.56   5.15  2.870.40  القیمة اإلجمالیة
1983   574.07  5.15   2.956.51    
1984   550.16 5.15  2.833.32   
1985   526.24 5.15  2.710.13   
1986   478.40 5.15  2.463.76   
1987   478.40  5.17  2.473.33   
1988   87.71 4.42  387.68   
1989   87.71 3.86  338.56   
1990   87.71 4.32  378.91   
1991  / 1.00 /   
1992  / 1.00 /   
1993  / 1.00 /   
1994  / 1.00  /   
1995  / 1.00  /   

  11.671.80   14.542.20   /  2.870.40   مجموع أقساط اإلھتالك     
  240.36   240.36   /  0.00   القیمة الصافیة     

=  240.36/3= )  98-97-96( یكون  قسط اإلهتالك لسنوات الثالث المتبقیة  وعلیه،  240.36= یالحظ وجود فرق إعادة التقییم   - 

80.12  

إعادة التقییم على شكل أقساط في ، ویحول فرق ) فرق إعادة التقییم / ح ( 150إعادة التقییم لضریبة ویقید في حساب رقم یخضع فرق  - 

فرق إعادة التقییم المدمج في (  151نهایة كل سنة من السنوات المتبقیة لیتم إخضاعه لضریبة وذلك من خالل إثباته في مدین حساب رقم 

  .الدائن  150المدین مع الحساب  151وفي نهایة السنة األخیرة یرصد مع الحساب ) النتیجة 

  .) األخیرة ( ییم الرابعة عملیة إعادة التق -4
المؤسسات عن باقي العملیات السابقة المتعلقة بإعادة تقییم موجودات  تختلف هذه العملیة  

والهیئات الخاضعة للقانون التجاري، من حیث شروط إعادة تقییم األموال الثابتة العینیة القابلة لالهتالك 

،إذ ینص المرسوم التنفیذي رقم  31/12/2006وغیر القابلة لالهتالك والواردة في میزانیات المقفلة في 

ة السوقیة أو اإلستبدالیة عند إجراء على  استعمال القیم 2007جویلیة  4الصادر بتاریخ   07-210

عملیة تقییم األصول، وهذا من خالل تقریر مفصل یعده خبیر تعینه المؤسسة ،و هذا یمثل خروجا عن 

قاعدة القوة الشرائیة العامة للنقود الممثلة بالمعامالت التي كانت تستعمل في عملیات التقییم السابقة، ولقد 

  .اعد التي جاءت في هذا المرسوم عند إعادة تقییم موجوداتهالتزم مجمع الریاض بتطبیق القو 
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، بتكلیف من )CNEEAP(وفیما یلي دراسة قامت بها المركز الوطني لدراسات والتحالیل البشریة والتنمیة 

المجمع من أجل إعادة تقییم األصول الثابتة لشركة التابعة مطاحن الزیبان ببسكرة، حیث قام مركز 

بهذه المهمة المتفق عنها، وتم التأكد من خاصیة الوجود والملكیة من خالل معاینة الدراسات بمباشرة 

  . األصول وتعرف عنها مادیا، وتجمع كل ما یتعلق بمستندات ملكیة األصول من عقود ومخططات

  تعیین األصول المعنیة بإعادة التقییم 4-1

تتمثل األصول المعنیة بإعادة التقییم في موقعین متجاورین ، األول وهو مكان تواجد الشركة    

بین  3والوحدة اإلنتاجیة والثاني یمثل مكان تواجد السكنات االجتماعیة ویفصل الطریق الوطني رقم 

  .الموقعین

  :الموقع األول - أ

الوحدة اإلنتاجیة، وتبلغ المساحة الكلیة للموقع یشمل على األراضي مقام علیها مباني إداریة وورشات      

دج ، فیما یخص المباني  2.652.600بتكلفة قدرها  02/06/1998تم اكتسابها بتاریخ  2م 53 052

من المساحة الكلیة للموقع ،القیمة صافیة الدفتریة  2م 11 158والورشات فهي تشغل مساحة قدرها 

  . دج 542 764 00،234للبنایات والورشات تقدر بـ 
  

  :الموقع الثاني -ب

تم  2م 15 642یشمل األراضي المقام علیها سكنات اجتماعیة، وتبلغ المساحة الكلیة للموقع        

دج ، فیما مباني یخص السكنات االجتماعیة   782.100بتكلفة قدرها  09/06/1998اكتسابها بتاریخ 

من المساحة الكلیة للموقع،القیمة الصافیة الدفتریة للسكنات تقدر بـ        2م 1 376فهي تشغل مساحة قدرها 

  . دج 192.93 941 10

  .كیفیة التقییم  4-2

في ظل غیاب سوق متخصصة تمد المتعاملین بالقیمة السوقیة للعقارات، فإنه تم االعتماد على 

  .تقییم العقارات المذكورةاألسعار المصرح بها من طرف الوكاالت العقاریة ومصالح الدومین في 

  :بالنسبة لألراضي -  

فیما یخص تقییم األراضي فإنه تم اعتماد على سعر  السوق مع األخذ بعین االعتبار األسعار 

المطبقة من طرف مصالح أمالك الدولة، وكذلك الطریقة الجدیدة المستعملة من طرف محافظة أمالك 

اص المهتمین بشراء وبیع العقارات وفي األخیر تم تحدید الدولة للمنطقة والتي تقضي باستشارة األشخ

مقابل تكلفة الهدم،   20% دج للمتر المربع الواحد لألراضي  الغیر مبنیة، وتخفیض 300.00سعر 
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دج كقیمة سوقیة لمجموع األراضي والجدول التالي یوضح   16 486 560.00وعلیه تم تحدید مبلغ   

  :ذلك
  القیمة النھائیة  تخفیض  القیمة  2سعر م  2المساحة م  البیان

  26.677.980.00  66.669.495.00  33.347.475.00  300.00  11.158  1األرضي المبنیة في الموقع 
األرضي الغیر  المبنیة في الموقع 

1    
41894  300.00 12.568.125.00    12.568.125.00  

  330.453.60  82.613.40  413.067.00 300.00  1376  2األرضي المبنیة في الموقع 
األرضي الغیر  المبنیة في الموقع 

2   
14266  300.00 4.279.533.00    4.279.533.00  

  16.486.559.60  4.121.640.40  20.608.200.00  300.00  68.694  ..................المجموع 

  :بالنسبة للمباني  - 

أعتمد المركز في مهمته المتعلقة بتقییم المباني بكل أصنافها في الموقعین المذكورین على لقد 

أسعار المتر المربع الواحد المبنیة المطبقة في المنطقة من طرف المتعاملین الخواص والعمومیین، خالل 

  :، وكانت أسعار كتالي 2007فترة التقییم أي سنة 

  .بالنسبة للبنایات المنجزة بواسطة الخرسانة   2م/دج   25.000.00 -

  .بالنسبة للبنایات المنجزة بواسطة أعمدة الحدیدیة     2م/دج 30.000.00 -

  .بالنسبة للبنایات المنجزة بواسطة الخشب     2م/ دج  8.000.00 -

یخص   فیما 10% كما تم األخذ بعین االعتبار تخفیض المتعلق بتدهور وتقادم المباني بنسبة  

، فیما یلي  1994فیما یخص البنایات المنجزة خالل سنة  6% ونسبة  1984البنایات المنجزة خالل سنة 

  :نورد على سبیل المثال بعض العقارات وتبیان كیفیة تقییمها على ضوء ما سبق شرحه
  القیمة الجدیدة  التخفیض%   القیمة  2القیمة م  المساحة  الھیكل  سنة اإلنجاز  البیان

Poste Electric 1984  2.835.000  10  3.150.000  25.000  2م126  خرسانة  

  3.213.000  10  3.570.000  30.000  2م119  حدید  1984  مخبأ استقبال الشاحنات

  2.232.500  6  2.375.000  25.000  2م 95  خرسانة  1994  مركز الفوترة

  

  :المجامیع التالیةوبنفس الطریقة تقیم كل عقارات المتواجدة في الموقعین ونحصل على 
  فرق إعادة التقییم  القیمة الجدیدة  مبلغ  التخفیض   القیمة بعد التقییم  القیمة قبل التقییم  المساحة  البیان

  634.274.515.74   882.980.250.00  97.071.870.00  980.052.120.00  245.705.734.93  12.535  المباني

التي في ) العقارات + أراضي ( الجدیدة للموقعین و في خالصة عملیة التقییم نجد أن القیمة 

دج، وفرق إعادة  899.466.809.60= تساوي   لشركة التابعة  مطاحن الزیبان ببسكرةحوزة ا

  : كما یوضحه الملخص التالي 647.326.374.67تقدیر مساویا لـ   
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  فرق إعادة التقییم  القیمة الجدیدة  مبلغ  التخفیض   القیمة بعد التقییم  القیمة قبل التقییم  المساحة  البیان
  637.274.515.07   882.980.250.00  97.071.870.00  980.052.120.00  245.705.734.93  12.535  المباني

  13.051.859.60  16.486.559.60  4.121.640.40  20.608200.00  3.434.700.00  69.694  األراضي
  647.326.374.67  899.466.809.60  101.193.510.00  1.000.660.320.00  249.140.434.93  69.694  المجامیع

  

  .سطیف –تقییم عملیة إعادة تقییم االستثمارات لمجمع الریاض  -5
لقد استجابة مؤسسة الریاض سطیف كباقي المؤسسات الوطنیة إللزامیة تطبیق النصوص المتعلقة   

قوائمها المالیة، حیث قامت بإعادة  بإعادة تقییم االستثمارات محاولة بذلك إبعاد اآلثار التضخمیة عن 

تقییم استثماراتها على المراحل والفترات التي أتسمت باالرتفاعات الشدیدة في األسعار وهذا ما ینطبق مع 

محتوى المراسیم التنفیذیة الصادرة في هذا الشأن، لكن تطبیق هذه المراسیم على أرض الواقع ترتب عنه 

  :عدة نقائص نوجز أهمها فیما یلي

اقتصار عملیات إعادة التقییم على االستثمارات المادیة فقط دون غیرها من الموجودات، في  - أ

  حین أن المؤسسة تملك موجودات أخرى ال تقل أهمیة عن االستثمارات؛

  االستثمارات المعنیة بإعادة التقییم تعتبر في غالب الحاالت مهتلكة كلیا؛ -  ب

االستثمارات المعنیة بالتقییم تعتبر ضعیفة مقارنة معامالت إعادة التقییم المطبقة على  -  ت

  بمعدالت التضخم؛

تطبیق نفس معامالت إعادة التقییم على جمیع االستثمارات في حین أن االستثمارات ال  -  ث

تتأثر بالتضخم بنفس الدرجة، فمثال أسعار المعدات واألدوات ال ترتفع بنفس قدر ارتفاع 

  وسائل النقل؛

عادة التقییم كانت تخص سنوات معینة وال تمس كل السنوات، في توقیت إجراء عملیات إ - ج

حین أن التضخم في الجزائر تمیز باالستمراریة والحدة، فاقتصار عملیة إعادة التقییم على 

  فترات بعینها تجعل من نتائج إعادة التقییم غیر صحیحة؛

ة، وذلك باستبعادها تطبیق طریقة عملیة إعادة التقییم الرابعة كانت في رأینا أقرب للحقیقة االقتصادی - ح

المعامالت واعتمادها على طریقة التكلفة الجاریة، كما أن األصول الثابتة سوى كانت قابلة 

وهذا من خالل تقریر مفصل یعده خبیر  .اإلهتالك أو غیر قابلة اإلهتالك كلها معنیة بإعادة التقییم

رائیة العامة للنقود الممثلة بالمعامالت التي تعینه المؤسسة، وهذا یمثل خروجا عن قاعدة القوة الش

كانت تستعمل في عملیات التقییم السابقة، ولقد حسد مجمع الریاض تطبیق هذه الطریقة كما هو 

إعادة تقییم األصول الثابتة للشركة التابعة مطاحن الزیبان ببسكرة، لكن یعاب موضح أعاله في 

خصصة لتحدید أسعار الموجودات المراد إعادة على هذه الطریقة عدم وجود أسواق نظامیة مت
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على استعمال القیمة السوقیة أو االستبدالیة عند إجراء عملیة تقییم األصول، وهذا من خالل  تقییمها

تقریر مفصل یعده خبیر تعینه المؤسسة، وهذا یمثل خروجا عن قاعدة القوة الشرائیة العامة لنقود 

مل في عمالیات التقییم السابقة، ولقد التزم مجمع الریاض الممثلة بالمعامالت التي كانت تستع

 .بتطبیق القواعد التي جاءت في هذا المرسوم عند إعادة تقییم موجوداته

  

لكي تتفادى الشركة اآلثار الناجمة عن التضخم البد من إعداد قوائم إضافیة تعبر عن حقیقة       

  :شركاء، وذلك یكون كما یليالمؤسسة و ذلك ألنها تعتمد على االستثمار مع ال

إن إعادة التقییم تكون دوریة حسب الحاجة إلیها وال تتعدى خمس سنوات على األقل ألن المستوى  -

العام لألسعار في تغیر مستمر، التي تنتج آثارا تضخمیة تتضمنها المیزانیة و بذلك تكون 

  المیزانیة غیر حقیقیة، أي ال تعبر عن حقیقة المؤسسة الفعلیة؛

اإلفصاح عن صافي المبیعات واإلیرادات األخرى المتولدة من عملیات مقومة بوحدة نقدیة  -

  متجانسة؛

اإلفصاح عن الدخل من العملیات المستمرة وفقا ألساس التكالیف الجاریة باستخدام وحدة نقدیة  -

  متجانسة؛

باستخدام  اإلفصاح عن صافي األصول في نهایة كل سنة مالیة وفقا ألساس التكالیف الجاریة -

  ؛)المخزون العقارات( وحدة نقدیة متجانسة یقصد باألصول هنا 

اإلفصاح عن صافي الزیادة أو النقص في التكالیف الجاریة للمخزون والعقارات والمعدات بعد  -

  ؛)أي أرباح أو خسائر الحیازة (استبعاد آثار التضخم 

  ي العناصر النقدیة؛اإلفصاح عن األرباح أو الخسائر في القوة الشرائیة على صاف -

باإلضافة إلى ما سبق یجب أن تتضمن القوائم اإلضافیة معلومات توضیحیة على األسس  -

 .والمبادئ المحاسبیة المستخدمة في إعدادها
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  املبحث الثالث
  .التقييم وفق النظام احملاسبي املايل اجلديد

 
لقد أدت عوامل عدیدة كان لها التأثیر الكبیر في بیئة المؤسسة على المستوى الدولي والمحلي،  

للمطالبة من طرف مستعملي القوائم المالیة، بإعادة النظر في النظام المحاسبي القدیم، وتبني نظام 

الماضي كانت هناك  محاسبي جدید یتوافق والمتطلبات الوطنیة والدولیة،فخالل العشریة األخیرة من القرن

عداد معاییر محاسبیة دولیة، وأسفرت عن نتائج تم تلخیصها في توحید  ٕ جهود كبیرة ، من أجل تطویر وا

الطرق واألسالیب المحاسبیة على المستوى الدولي، وذلك بتبني معاییر الصادرة من لجنة المعاییر 

 .IFRSالدوليوكذلك من مجلس المعاییر المحاسبیة  IASالمحاسبیة الدولیة 

ولقد أدت المستجدات المحاسبیة الدولیة، باإلضافة للتحوالت التي عرفها االقتصاد الوطني، إلى   

تبني نظام محاسبي مالي جدید مستمد من المعاییر المحاسبیة الدولیة، من أجل تحقیق توافق بین 

هدف تسهیل المعامالت المالیة الممارسات المحاسبیة في الجزائر مع متطلبات معاییر المحاسبة الدولیة، ب

والتجاریة الدولیة وتمكین المستثمر األجنبي من التأقلم مع النظام المحاسبي الجدید، لكن التحدي الذي 

یواجه هذه اإلصالحات المحاسبیة من تحقیق أألهدافها، تكمن الصعوبات التي تواجهها  المؤسسات 

 .والهیئات لتبني النظام الجدید

 

  م المحاسبي المالي الجدید ومجال تطبیقهتعریف النظا -1

إن المستعرض لتاریخ النظم المحاسبیة في الجزائر منذ االستقالل یقف على حقیقة مهمة وهي 

العقم الشدید في النظم المحاسبیة، حیث طبقت الجزائر عند استقاللها ما ورثته من المستعمر وهو النظام 

صدور الدلیل ( لحین  واستمرت في العمل به) العام  المخطط المحاسبي PCG( المحاسبي الفرنسي  

واستمر العمل  01/01/1976والذي بدأ العمل به  29/04/1975بتاریخ )  PCNالوطني المحاسبي 

الجریدة الرسمیة رقم ( 25/03/2009بهذا الدلیل المحاسبي الوطني إلى أن صدر القانون المؤرخ في 

 01/01/2010والذي شرع  العمل به في  SCFالذي یتضمن النظام المحاسبي المالي الجدید ) 19

، IFRS/IASویستمد هذا النظام المحاسبي والمالي الجدید إطاره التصوري من المعاییر المحاسبیة الدولیة 

الذي یستجیب فقط  بإعتبار أن هذه المعاییر تستجیب لمتطلبات العولمة االقتصادیة ، خالفا لنظام السابق

  . للمتطلبات اإلداریة والجبائیة الوطنیة
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  تعریف النظام  المحاسبي والمالي 1-1

المحاسبة المالیة هي نظام لتنظیم المعلومات المالیة یسمح بتخزین : من الناحیة االقتصادیة –أ  
معطیات قاعدیة عددیة وتصنیفها وتسجیلها وتقدیمها وتسجیلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن 

  .122وممتلكات المؤسسة ووضعیة خزینتها في نهایة السنة الحالة المالیة
یة هو مجموعة من اإلجراءات والنصوص نظام المحاسبة المال: من الناحیة القانونیة –ب 

التنظیمیة التي تنظم األعمال المالیة والمحاسبیة للمؤسسات المجبرة على تطبیقه وفقا ألحكام القانون ووفقا 
  .123للمعاییر المالیة والمحاسبیة الدولیة المتعارف عنها

( مشروع المحاسبة المالیة  بإعداد)  CNC( بتكلیف من وزارة المالیة قام مجلس الوطني للمحاسبة       
باالستعانة بخدمات خبراء فرنسیین وكان تمویل هذا المشروع بواسطة إعانة من طرف )  2005فیفري   

قرار حیث یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون المتعلق بالنظام  2008ماي  26البنك العالمي، بتاریخ 
  :     المحاسبة المالیة الذي یشتمل علىالمحاسبي المالي والذي یدعى في صلب النص القانوني ب

 .IFRS/IASإطار مرجعي یتطابق مع اإلطار المرجعي  -
 .مجال تطبیق النظام المحاسبي الجدید -
دراجها في الحسابات - ٕ  .قواعد تقییم األصول والخصوم واألعباء والمنتجات وا
 .تعریف وعرض محتوى الكشوفات المالیة -
 .مدونة الحسابات وقواعد سیرها -
 .المحاسبة المبسطة المطبقة على الكیانات الصغیرة -
 :مجال تطبیق النظام  المحاسبي والمالي 1-2

مجاالت تطبیق ،  07-11القانون رقم  من  02، 04، 05 للمواد وفقا المالي المحاسبي النظام حدد لقد
 :كالتالي النظام هذا

 .الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري -
 .التعاونیات -
األشخاص الطبیعیون أو المعنویون المنتجون للسلع أو الخدمات التجاریة وغیر التجاریة، إذا كانوا  -

 .یمارسون نشاطات اقتصادیة مبنیة على عملیات متكررة
 .تنظیمي أو قانوني نص بموجب الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین لذلك األشخاص وكل -
رقم أعمالها وعدد مستخدمیها ونشاطها الحد المعین، أن و یمكن للكیانات الصغیرة التي ال یتعدى  -

 .تمسك محاسبة مالیة مبسطة
  

 
                                                

لس الوطين للمحاسبة في – من مشروع قانون احملاسبة املالية 3املادة  122  .2005فري ا
لس الوطين للمحاسبة فيفري  – من مشروع قانون احملاسبة املالية 6املادة  123  .2005ا
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  النظام  المحاسبي المالي اإلطار المرجعي -2

األهداف ، IFRS/IASیحدد اإلطار المرجعي للنظام المحاسبي والمالي الجدید المستمد من المعاییر      
المتوخاة من القوائم المالیة ولمن توجه هذه القوائم ،و یعطي قائمة محددة للمبادئ المحاسبیة الواجب 
االلتزام بها، التي تمكن من إعطاء الصورة الصادقة عن وضعیة المؤسسة، باإلضافة لذلك یوضح االطار 

الدلیل الوطني ( متوفر في النظام القدیم  المرجعي قواعد التسجیل وتقییم التعاریف الالزمة، وهذا ما لم یكن
  .الذي یتصف بغیاب إطاره المرجعي)  PCNالمحاسبي 

 :القوائم المالیة  2-1
تشكل الجزء األساسي من النظام المعلومات المالیة، )  IAS 1التي ینص علیها المعیار ( القوائم المالیة  

ي والمالي أن یتولى إعداد جملة من ویجب على كل كیان یدخل في نطاق تطبیق النظام المحاسب
  :الكشوفات المالیة تشمل

 .جدول المیزانیة -
 .جدول حسابات النتائج -
 .جدول سیولة الخزینة -
 .جدول تغیر األموال الخاصة -
ملحق یبین القواعد والطرق المحاسبیة المستعملة، ویوفر معلومات مكملة للمیزانیة ولحساب  -

 . النتائج
:المحاسبیةالمبادئ والفرضیات  2-2  

 :124حسب النظام المحاسبي والمالي الجدید فإن یجب التفرقة بین مایلي
  :الفرضیات األساسیة 2-2-1 

 .االستغالل واستمراریة االلتزام یتعلق األمر بفرضیتین أساسیتین هما محاسبة
 لهذا وطبقا االستحقاق، ألساس طبقا تعد فإنها أهدافها المالیة القوائم تحقق حتى: محاسبة االلتزام –أ  

 أو الدفع استالم عند ولیس( حدوثها عند األخرى واألحداث العملیات بآثار االعتراف یتم فإنه األساس
 التي للفترات المالیة القوائم في عنها واإلبالغ المحاسبیة بالدفاتر إثباتها یتم كما ،)یعادلها وما النقدیة

 .تخصها
 في عاملة وستبقى مستمرة المنشأة أن بافتراض المالیة القوائم إعداد یتم: االستغالل استمراریة -  ب

 حجم لتقلیص أو للتصفیة الحاجة أو النیة المنشأة لدى لیس أنه یفترض وعلیه المنظور، المستقبل
 على تعد أن یجب المالیة القوائم فإن الحاجة، أو النیة هذه وجدت إن ولكن هام، بشكل عملیاتها

   .ذلك عن باإلفصاح مجبرة المؤسسة الحالة هذه مثل وفي مختلف أساس
  
 

                                                
124 C.Maillet-Baudrier & A.Le Manh, Normes Comptables internationales IAS/IFRS, Berti Edition alger 2007,P22   
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  .الخصائص النوعیة للقوائم المالیة 2-2-2
تتمثل الخصائص النوعیة للقوائم المالیة في الممیزات التي تتصف بها والتي تمكن مستعملیها من  

   :125هي أساسیة نوعیة خصائص أربعةاالستفادة من المعلومات المالیة التي تحویها، ویمكن تلخیصها في 
  .خاصیة المالءمة- أ

 المعلومات وتعتبر القرار، متخذي الحتیاجات مالئمة المالیة القوائم في المقدمة المعلومات تكون أن یجب
 طریق عن وذلك یتخذونها، التي االقتصادیة القرارات على تأثیرات لها إذا كان للمستخدمین مالئمة

  .المستقبلیة أو الماضیة والحالیة األحداث تقییم مساعدتهم في
  .خاصیة المصداقیة  -ب

 صادقة المعلومة وتكون مستخدموها، فیها ویثق األخطاء من خالیة كانت إذا صادقة المعلومة تكون      
 :التالیة المبادئ حسب تحضیرها تم إذا

 .الصادقة الصورة عن البحث  -
 .القانوني الجانب عن االقتصادیة الحقیقة تغلیب  -
 .الحیاد  -
 .والحذر الحیطة -
  .الشمولیة  -

  .خاصیة سهولة الفهم - ج
مالئمة وسهلة الفهم من قبل مستعملیها، بما  المالیة القوائم في المقدمة المعلومات تكون أن یجب     

  .القرار في الوقت والسرعة المالئمة یمكنهم من اتخاذ
  .خاصیة إمكانیة المقارنة -د

 القیام للمستخدمین الطرق، وهذا ما یمكن مبدأ استمراریة ظل احترامالمالیة في  یتم إعداد القوائم    
  .المؤسسات بین وما الزمن عبر معنى بمقارنات ذات

  .المبادئ المحاسبیة 2-2-3
المعروفة والتي نوجزها في  المحاسبیة المبادئ على جملة من  الجدید المالي المحاسبي النظام یقوم       
 :مایلي

 .مبدأ الدوریة -
حسب هذا المبدأ فإن حیاة المؤسسة تقسم إلى فترات متساویة ، تسمى الدورة المحاسبیة مدتها اثنتا       

   N/31/12وتنتهي في  N/1/1عشر شهرا ، تبدأ الدورة المحاسبیة في 
 الدورات مبدأ استقاللیة -

                                                
125 -  C.Maillet-Baudrier & A.Le Manh, Normes Comptables internationales IAS/IFRS, Berti Edition alger 2007,P 23  
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كالیف والنواتج وفق هذا المبدأ فإنه یجب الفصل بین الدورات المحاسبیة، بحیث تتحمل كل دورة الت
  المرتبطة بها،

 .مبدأ الكینونة -
حسب هذا المبدأ فإنه ال یجوز الخلط بین تصرفات المؤسسة ككیان وتصرفات مالكیها، فیجب      

 .الفصل بین أفعال المؤسسة وأفعال الشخصیة ألصحابها
 .النسبیة األهمیة مبدأ -

 من المتخذة القرارات في المالیة القوائم من غیابها أثر إذا أهمیة ذات أي معنى ذات المعلومة تكون   
 .القوائم لهذه طرف المستخدمین

 .انتظام الطرق مبدأ -
وفق هذا المبدأ فإنه یجب إتباع نفس الطرق المطبقة من دورة الى دورة أخرى، وكل خروج عن  المبدأ 

  .یجب أن یشار إلیه في الملحق المخصص في القوائم المالیة
 .والحذر الحیطة مبدأ -

 هذه تؤدي ال بحیث التأكد، عدم ظل في التقدیرات إعداد في الحذر من بدرجة االلتزام بذلك ویقصد
فراط تضخیم إلى التقدیرات ٕ  الخصوم والتكالیف قیمة في التقلیل أو واإلیرادات، األصول قیمة في وا

 .المقاصة عدم مبدأ -
 بین أو المیزانیة في والخصوم األصول عناصر بین حسب هذا المبدأ ال یسمح بالمقاصة        
 قانوني بنص بها مسموح المقاصة هذه كانت إذا إال النتیجة، حساب في والنفقات اإلیرادات عناصر

 .محدد
 .القانوني الشكل على االقتصادیة الوضعیة مبدأ تغلیب -

وفق النظام المحاسبي المالي الجدید فإنه یجب تغلیب الحقیقة االقتصادیة عن الحقیقة القانونیة،حتى      
وان كانت بعض األفعال التي تقوم بها المؤسسة متناقضة من حیث الحقیقة االقتصادیة والحقیقة 

على أساس أنها ممتلكات وتدرج ضمن  الستأجرة تسجلالقانونیة، مثل عقود التمویل أإلیجاري، فأصول 
  .أصول المؤسسة، بغض النظر عن أصل ملكیتها

 .التاریخیة التكلفة مبدأ -
یتم إثبات كل من عناصر األصول والخصوم بالقیمة المدفوعة بتاریخ الحصول علیها، وهذا استنادا      

لما یبررها من سند قانوني، وهذا ال یمنع في  بعض الحاالت اللجوء لتقییم بعض العناصر بالقیمة 
  .العادلة

 
 النظام  المحاسبي المالي الجدید  أهداف -3

المالیة  القوائم وتقدیم تحدید تجمیع، لمسك، العامة القواعد ینشأ الجدید المحاسبي النظام هذا إن      
    :التالیة األهداف تحقیق أجل من المحاسبة، لمسك الخاضعة للمؤسسات الجزائریة وللهیئات
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 االلتزامات بمراعاة للمنشأة، المالیة الوضعیة وتغیرات وأداء المالیة، للوضعیة صادقة صورة إعطاء -
 .نشاطها حجم وطبیعة تنظیمها، استثناء دون احترامها، الوحدات على یجب التي القانونیة

 المستوى على محدد، مكان وفي الوحدة داخل محدد، زمني ظرف في فیها موثوق بمقارنة السماح -
 .الوحدات بین والدولي الوطني

االقتصادیة  للمیكانیزمات معرفة أفضل طریق عن الوحدات ومردودیة نمو في المساهمة -
 .تسییرها نوعیة وفعالیة تشترط التي والمحاسبیة

 الدولة إلى المساهمین والشركاء، للمسیرین الضمانات كل معطیة الحسابات في بالتحكم السماح- 
صدقهم  انتظامهم یخص فیما والدائنین، كالمستخدمین باألمر المعنیین اآلخرین والمستعملین

   .وشفافیتهم
المستثمرین  تشجیع في تساهم لكي شفافیة ذات فیها، موثوق عادلة، كاملة، أكیدة، معلومة نشر -

  .ألموالهم مرضیة متابعة لهم والضمان
 الوطني انطالقا المستوى على للقطاع االقتصادیة والحسابات اإلحصائیات إعداد في المساهمة -

  .المرضیة والسرعة الموثوقیة  شروط ضمن ومجمعة مراقبة معنویة، معلومات من
 المهنیین لتكوین وكذلك مشتركة أسس على یرتكز والتسییر المحاسبة وتعلیم ترقیة تخدم -

  .المحاسبیة الوظائف في الشغل لحركیة كبیر ضمان تحت األجراء أو المختصین،األحرار
 حتى للمؤسسة، االقتصادیة والعقود المعامالت لكل فیها وموثوق شاملة بطریقة بتسجیل السماح -

 المضافة، القیمة على الرسم ( منتظمة مضمونة، فیها، موثوق جبائیة تصریحات بإعداد تسمح
 الضرائب

  معاییر حسب إعدادها تم التي المالیة القوائم من مقربة ستكون النتیجة هذه أن حیث ،)األرباح على
 IFRS.الدولیة المالیة التقریر

توحید اإلجراءات  بفضل الداخلیة للتقاریر تناسق أحسن من الجنسیات المتعددة الشركات تستفید -
 .الدول لمختلف المحاسبیة

 المعطیات بتسجیل تسمح التي الموجودة اآللي اإلعالم أدوات مع تماما الجدید النظام یتأقلم  -
 ).متعدد ترقیمي نظام بفضل( النشاط حسب التسییر مستندات وتقدیم المالیة القوائم المحاسبیة إعداد

  

 قواعد التقییم في ضل النظام  المحاسبي المالي الجدید  -4
لقد أخذ النظام المحاسبي والمالي الجدید عند التسجیل والتقییم بالمعطیات االقتصادیة بغض النظر      

عن القیود القانونیة والضریبیة، وهذا بهدف تقدیم قوائم مالیة تفید المستثمرون من حیث الشفافیة 
  .والمصداقیة ومن ثم معرفة الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة
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 قاعدة أساس على الحسابات كقاعدة عامة في المقیدة العناصر تقییم یتم  :ییمقواعد عامة للتق 1-4
 مراجعة بعض الشروط التي یحددها التنظیم، إلى إجراء یتم االعتماد على في حین  التاریخیة، التكلفة
  126:أساس على األولي للتقییم

 ). تقابل المبلغ الواجب اآلن دفعه للحصول على نفس األصل (العادلة أو القیمة الحقیقیة  القیمة -
 ).تقابل المبلغ التحصل علیه في الحال من بیع األصل (اإلنجاز أو التحقیق  قیمة -
تقابل القیمة الحالیة للمداخیل الصافیة المستقبلیة المتولدة من (المنفعة  قیمة المحدثة أو القیمة -

 ).ال األصل بصورة عادیةاستعم
 اإلنتاج وبتكلفة المشتراة الثابتة لألصول شرائه بالنسبة عند حیازة األصل ألول مرة فیتم تقیمه بتكلفة

   .بالوسائل الذاتیة للمؤسسة المنتجة الثابتة لألصول بالنسبة
  بالتقییم خاصة قواعد  4-2  

  :فیما یلي نوجزها خاصة قواعد توجد المحاسبي والتسجیل للتقییم العامة القواعد إلى إضافة    
    .127والمعنویة المادیة الثابتة لألصولبالنسبة  4-2-1

 اإلیجار الخدمات، تقدیم اإلنتاج، أجل من المؤسسة تحوزه مادي أصل هو المادي الثابت األصل -
 .مالیة سنة من أكثر استعماله مدة تكون أن یفترض والذي إداریة، أغراض في ولالستعمال

 في المنشأة وتستعمله تراقبه به، معترف مادي وغیر نقدي غیر أصل هو المعنوي الثابت األصل -
 البرمجیات التجاریة، العالمات المكتسبة، المحل شهرة :المثال سبیل على العادیة، إطار أنشطتها

  .الخ...األخرى االستغالل المعلوماتیة،  رخص
 الشراء تكالیف في تتمثل والتي مباشرة، إلیها المنسوبة بالقیمة محاسبیا الثابتة األصول تسجل -

 .األخرى المباشرة واألعباء المدفوعة الرسوم أماكنها، في وضع المشتریات وتكلفة
 .للوحدة التزاما یشكل كان إذا الموقع تجدید أو تفكیك تكلفة تضاف -
 إحدى من المحاسبة في تدرج أن یجب الموجودة الثابتة باألصول المتعلقة المستقبلیة النفقات -

 :الزاویتین
 التكالیف؛ في تسجل أحسن األصل أداء مستوى أصبح إذا -
  .الثابتة األصول في تسجل النفقات األصول، لهذه المحاسبیة القیمة زادت إذا -

 :وعلى سبیل المثال ، نذكر بعض التحسینات التي تقضي إلى زیادة المنافع االقتصادیة المستقبلیة   
  اإلنتاجیة؛ قدرتها زیادة أو نفعها مدة بتمدید یسمح الذي اإلنتاج وحدة تغییر -
 أو الوحدة إنتاج لنوعیة جوهري تحسین على بالحصول یسمح الذي اآلالت قطع وتحسین -

 إنتاجیتها؛
 

                                                
 7، ص 2009مارس  25الصادرة بتاريخ  19اجلريدة الرمسية رقم   النظام المحاسبي المالي، 126
  8، ص 2009مارس  25الصادرة بتاريخ  19اجلريدة الرمسية رقم  النظام المحاسبي المالي، 127
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  .العملیة للتكالیف جوهري بتخفیض تسمح جدیدة إنتاجیة أسالیب تبني -
 :االهتالك -

 االستعمال حسب أو المتناقص الخطي االهتالك طریقة وفق االهتالكات تعد أن یجب -
 .المعني لألصل التقني

 المقدرة؛ االستعمال مدة حسب معین ألصل المهتلك للمبلغ التنظیمي التوزیع یكون -
 لألصل؛ الممكنة المتبقیة القیمة االعتبار بعین األخذ -
 التقدیرات تغیر حالة وفي دوریا، االهتالك وطریقة االنتفاع مدة في النظر إعادة یجب -

 الالحقة؛ الدورات أو للدورة االهتالك قیمة تخصیص تسویة تتم أن یجب والتنبؤات السابقة، فإنه
 .سنة 20 المعنویة الثابتة لألصول االنتفاع مدة تتعدى ال أن یفترض -

 :التنمیة نفقات -
 في معنویة ثابتة أصول داخلي لمشروع التنمیة مرحلة عن الناتجة النفقات أو التنمیة نفقات تتشكل

 :اآلتیة الحاالت
 مردودیة لتحقیق جدیة حظوظ لها التي المستقبلیة بالعملیات عالقة لها النفقات هذه كانت إذا -

 .شاملة
 بنفقات المرتبطة العملیات إلنجاز وغیرها المالیة التقنیة، القدرة وتمتلك النیة للوحدة كانت إذا -

  .بیعها أو التنمیة الستعمالها
   .فیها موثوق بصورة تقییمها یمكن النفقات هذه كانت إذا -

 :البحث نفقات -
 عندما تسجیلها یتم أعباء داخلي لمشروع البحث مرحلة عن الناتجة النفقات أو البحث نفقات تشكل
  .الثابتة األصول ضمن إدراجها یمكن وال مستحقة، تكون

  .للتثبیتات المالیةبالنسبة  4-2-2
 القیم المنقولة غیر أخرى اقتصادیة وحدة طرف من وممتلكة, سنة من ألكثر والحقوق السندات تتمثل في
 :128في األصول هذه تتمثل للتوظیف،

 .بها المرتبطة والحقوق المساهمة سندات - 
 .المالیة األوراق حافظة لنشاط الثابتة السندات - 
 الطویل المدى على التوظیف حصص أو المال رأس من حصص في المتمثل أخرى ثابتة سندات - 
  .القصیر المدى على بیعها في النیة للمؤسسة لیس التي والحقوق القروض -    

 

                                                
 .11، مرجع سبق ذكره، ص  19اجلريدة الرمسية رقم  النظام المحاسبي المالي، -128
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معین،  لمقابل العادلة القیمة تمثل والتي بتكلفتها للوحدة دخولها عند محاسبیا المالیة األصول تسجل
إلیها  تضاف ال ولكن البنك، ومصاریف لالسترجاع قابلة الغیر والرسوم السمسرة مصاریف یضاف إلیها
 .الشراء قبل والمستحقة المدفوعة غیر استالمها المتوقع والفوائد أرباح األسهم

 الشریكة الوحدات أو المشتركة المؤسسات الفروع، في المساهمات الفردیة، المالیة القوائم في وتسجل   
 بهذه المتعلقة والحقوق القریب، المستقبل في عنها بالتنازل الوحید االحتمال ضمن ممتلكة غیر التي هي

 قصد القیمة في التناقص العتبار مالیة سنة كل إقفال عند وتخضع مهتلكة، بتكلفة تسجل المساهمات
  .المالیة األصول لتقییم العامة للقواعد طبقا وهذا القیمة في محتملة خسارة أي وجود إثبات

  
  .المخزونـات والمنتجات قید التنفیذ 4-2-3

 االنجاز وقیمة الصافیة، االنجاز وقیمة تكلفة بأقل المخزونات تقیم والحذر، الحیطة لمبدأ استندا     
 كعبء المخزونات قیمة خسارة تسجل; .والتسویق اإلتمام تكلفة طرح بعد المقدر البیع سعر هي الصافیة

 وعند المخزون، هذا إلنجاز الصافیة القیمة من أكثر المخزون تكلفة تكون عندما النتیجة حساب في
ما FIFOأوال  خرج أوال دخل ما بطریقة إما المخزونات تقیم المخزن، من خروجها ٕ  الوسطیة بتكلفة وا
  129.اإلنتاج أو للشراء المرجحة

  
 :تحدیات التي تواجه المؤسسة الوطنیة الجزائریة بسبب التحول للنظام الجدید ال -5

إن اعتماد الجزائر للنظام المحاسبي المالي الجدید المستوحى من المعاییر المحاسبیة المالیة الدولیة،     
یعد خطوة كبیرة من أجل تقریب الممارسات المالیة والمحاسبیة مع واقع الممارسات الدولي، ومن أجل 

ات الوطنیة الجزائریة بجملة إنجاح عملیة تبني هذا النظام قام مجمع الریاض بسطیف على غرار المؤسس
  :من الترتیبات نوجزها فیما یلي

 . تكوین ورسكلة العنصر البشري وتأهیلهم للعمل بهذا النظام الجدید -
 .تنظیم العدید من المنتدیات والملتقیات لتوضیح معالم هذا النظام -
 .دراسة واقع المؤسسة وتأهیل مختلف أنظمة التسییر  -
  .  تم تخصیص مبالغ المالیة لتغطیة تكالیف المرتبطة بإعداد النظام الجدید -

  

لكن یجب التنبه أن النظام المحاسبي الجدید مازال قید االختبار قد ال یحقق الفوائد واألهداف       
  :130المرجوة منه وذلك بسبب عوامل عدیدة نلخصها فیما یلي

الجزائریة بسبب تخلف أنظمة المعلومات، وعدم فعالیة العنصر ضعف استعداد العدید من المؤسسات  -
 .البشري الغیر مؤهل لتطبیق النظام الجدید المستمد من المعاییر الدولیة

                                                
 13، مرجع سبق ذكره، ص  19اجلريدة الرمسية رقم  129
130  www.ta3line.com/montada/showthread.php   16/06/2010تاريخ 
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غیاب  سوق  المال الكفء لتداول األسهم والسندات ومشتقاتها ، مما ترتب عنه عدم إمكانیة تقییم  -
 .هذه األسهم والسندات وفق القیمة العادلة لها

عدم ربط تبني النظام المحاسبي الجدید بإجراء تعدیالت على كل من القانون التجاري وقانون  -
الضرائب، فعلى عكس النظام القدیم ، فمثال اإلهتالكات في النظام الجدید ال تتأثر بالتشریعات 

 .الجبائیة بل العكس صحیح أي یجب إخضاع نظام الضرائب لمسایرة المعاییر محاسبیة الدولیة
صعوبة تحدید القیمة العادلة لألصول الثابتة المادیة،بسبب غیاب المنافسة العادیة وعدم توافر  -

األسواق المتخصصة لبعض األنواع من األصول الثابتة مثل سوق العقارات الذي یعمل في ظل 
 .منافسة احتكاریة یتحكم البائع في قیمتها السوقیة

بالشفافیة والمصداقیة، وهذا ما تتطلبه عملیة التقییم من  غیاب نظام معلومات لالقتصاد الوطني یتمیز -
معلومات كافیة عن األسعار الحالیة لألصول الثابتة والجاریة من أجل تقییمها وفق طریقة القیمة 

 العادلة،
بطء عملیة تدریب العنصر البشري على مستوى المؤسسات الجزائریة للعمل وفق المعاییر المحاسبیة  -

، كما أن مقررات التعلیم والتكوین على مستوى الجامعات والمراكز التكوین لم تتغیر  المالیة الدولیة
ومازال یغلب علیها تعلیم المحاسبة على طریقة القواعد والتي تقوي االستذكار على  حساب اإلبداع، 

علم  وهذا راجع أساسا لغیاب الوعي المحاسبي وشیوع النظرة الضیقة للمحاسبة على أنها تقنیة ولیست
 .قائم بذاته
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  خالصة الفصل الخامس

  
نخلص في نهایة هذا الفصل أن األسالیب المحاسبیة لمعالجة أثر التضخم التي تم عرضها ورغم         

اختالف التقنیة التي یعتمدها كل أسلوب فإنها جاءت بالشيء الجدید  وأضفت على المبادئ المحاسبیة بعض 

أخذت بعین االعتبار التغیرات في المستوى العام لألسعار وجعلت عناصر القوائم المالیة تقیم  التعدیالت، حیث

  .بطریقة جدیدة حسب كل أسلوب محاولة إعطاء صدقا أكثر ألنها تستبعد أثر التضخم

غیر أن هذه األسالیب لم تغیر المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها ولم تخرج في أغلبها عن مبدأ وأساس  

التكلفة التاریخیة، هذه یدفعنا للقول بأن المجال ما زال مفتوحا أما المحاسبین والباحثین في هذا المجال لتقدیم 

  .الجدید والوصول إلى األفضل في محاسبة التضخم

فلكل أسلوب من األسالیب السابقة كانت له عیوبه التي جعلت من نتائجه المتوصل إلیها محاسبیا تبقى      

قة واالستعمال واالعتماد علیها في اتخاذ القرارات، إذا ال یوجد أسلوب كامل متكامل للتعبیر بدقة نسبیة الد

وموضوعیة على أثر تغیرات األسعار على عناصر القوائم المالیة ویوصلنا إلى النتائج المرجوة، رغم أن كل 

  .القتصادیةاألسالیب تعمل على المحافظة على رأس المال النقدي واالقتصادي للوحدة ا

. أما فیما یخص مجمع الریاض فقد اعتمدت في إعادة تقییم أصولها حسب القوانین الصادرة عن الحكومة     

. إعادة التقییم لم تمس كل حسابات المیزانیة، وذلك ألن المؤسسة اعتمدت على األصول القابلة لإلهتالك فقط

ومن خالل كل هذا نجد وضع التضخم في . دة نقد اسمیةوطریقة إعادة التقییم تشبه مدخل التكلفة الجاریة بوح

ظل هذه البرامج قد أخد حقا في االنخفاض لكن طبعا بوجود آثار اقتصادیة و اجتماعیة لیست بالضرورة 

 .ایجابیة على مستویات أخرى
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  خالصة الرسالة
ظاهرة بأنها نقدیة یرى ال تلخیصا لما تقدم عن ظاهرة التضخم یمكن حوصلتها في اتجاهین، األول  

بحتة تعود أسبابها ونشأتها إلى عوامل نقدیة، ولقد ارتبط هذا التحلیل بحالة  الدول المتقدمة على اعتبرها 
كانت تعاني من المشكلة النقدیة والمالیة، أما االتجاه األخر یرجع  حدوث الظاهرة ألسباب عینیة ترتبط 

ة التنمیة للدول االخذه بالنمو، وسواء كان التضخم مالي أو عیني بالهیكل االقتصادي ومتطلبات تنفیذ خط
فإنه یتطلب من أجل عالجه والتحكم فیه حصر أسبابه وأنواعه وتحدید ماهیته وهذا ما تم تبیانه في بدایة 

  .هذا البحث
 وتعمل الدولة في مختلف البلدان المتقدمة والنامیة على تحقیق النمو بعیدا عن مشاكل التضخم،   

في مجریات األمور، وفي المتغیرات األساسیة للنظام  أو الغیر المباشر فالبد لها من التدخل المباشر
االقتصادي بأكمله، كالتدخل بواسطة األسالیب المختلفة مثل تحدید سعر الصرف ، سعر إعادة الخصم  

عام من خالل السیاسات واستعمال سیاسة السوق المفتوحة من طرف البنك المركزي وكذا توجیه اإلنفاق ال
إن استعمال هذه الوسائل من طرف الدولة لتحقیق االستقرار وتحقیق التنمیة، یعتبر من صمیم  ،الضریبیة

 .اختصاص السیاستین النقدیة والمالیة
والجزائر كباقي دول العالم، عملت على إحداث التوازنات االقتصادیة الكلیة، وتحقیق مؤشرات   

وعلى رأسها تخفیض معدل التضخم، وباشرت إصالحات ذاتیة وأخرى متفق عنها مع اقتصادیة مقبولة، 

مؤسسات النقد الدولیة في إطار اتفاقیات صندوق النقد الدولي، وكانت تهدف إلى وضع أسس جدیدة 

للممارسات النقدیة والمالیة، وبرغم ما ترتب عن اإلصالحات االقتصادیة من نتائج إیجابیة على مستوى 

التوازن النقدي، واالستقرار الذي حصل في التوازنات االقتصادیة الكلیة، إال أن بالمقابل كانت  مؤشرات

التكلفة االجتماعیة لهذه اإلصالحات باهظة والتي مست شریحة كبیرة من المجتمع، مثل ارتفاع معدالت 

  .البطالة ووزیادة الفقر وانتشار اآلفات االجتماعیة

قتصادیة، فالنظام المعلوماتي المحاسبي یتولى من خالل مخرجاته أما على مستوى الوحدة اال    

المتمثلة في القوائم المالیة قیاس نشاط وأداء المؤسسة، ویستعمل في ذلك وحدة قیاس محاسبیة هي وحدة 

النقد، ویشترط في صحة نتائج القیاس ثبات وحدة القیاس، ففي فترات االستقرار االقتصادي والنقدي تكون 

لقیاس صحیحة ومعبرة عن الوضعیة الصادقة للمؤسسة،أما في فترات التضخم یكون شرط ثبات نتائج ا

بسبب أن التقلبات المستمرة في األسعار ینتج عنها تغیر في وحدة النقد كوحدة قیاس أمر غیر واقعي، 

س خاطئة القوة الشرائیة للنقود، وعند استخدام هذه األخیرة كوحدة للقیاس المحاسبي تعطي نتائج قیا

  .ویستوجب تعدیلها بما یتناسب مع معدل التضخم السائد
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إن عدم ثبات القوة الشرائیة للنقود بسبب االرتفاع العام في األسعار یجعل التكالیف التاریخیة           

ألصول المؤسسة منخفضة بدرجة ملحوظة عن القیمة االقتصادیة الجاریة للموارد المستخدمة، ومعبر 

نقود مختلفة، تجمیعها ال یكون له داللة معینة، وینتج عن ذلك إثبات  مخصصات إهتالك  عنها بوحدات

دفع وتكالیف أقل من قیمتها، یتبعه ظهور أرباح بأكثر من قیمتها الحقیقیة أي أرباح وهمیة یترتب عنها  

العجز في  ىضرائب عالیة، وتوزیعات لألرباح ال تخرج عن كونها مدفوعات من رأس المال، باإلضافة إل

   .التمویل الذاتي

تأثیر التغیرات العامة  في ظللقد أثارت وضعیة القوائم المالیة المعدة حسب النظام التقلیدي   
لألسعار اهتمام كل من القائمین على إعداد هذه القوائم ومستخدمي بیانات هذه القوائم ، وما زاد من 
اهتمام الجمیع هو قناعتهم بأن التضخم لم یعد بالظاهرة العابرة بل أمسى واقعا معاشا ودائما، وأمام 

لمحاسبي، قامت الكثیر من المنضمات المهنیة اإلختالالت التي یحدثها التضخم على عمل النظام ا
والحكومیة في العدید من دول العالم وبصورة اخص المملكة المتحدة وفرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة 
بالبحث عن الطرق المحاسبیة المالئمة للقیاس في الظروف التضخمیة، وأهم هذه الطرق هي كل من 

طریقة التكلفة الجاریة،حیث تقوم الطریقة األولى على تثبیت وحدة طریقة التكلفة التاریخیة المعدلة و 
صف بیاناتها بالموضوعیة والموثوقیة بعیدة عن الذاتیة، ونتائج قیاسها تتمیز بالطابع و القیاس،و ت

المحاسبي القانوني أكثر من ما هو اقتصادي، أما الطریقة الثانیة فتتمیز بیاناتها بالفعالیة العالیة في قیاس 
ألداء وتقییم األصول وتعتبر هذه الطریقة أكثر كفاءة من الطریقة األولى غیر أن تطبیقها یتطلب مستوى ا

طارات متخصصة ذات  ٕ أعلى من البیانات اإلحصائیة وهذا من حیث  الكم والنوع، ووجوب توافر هیاكل وا
یة خاصة ما یتعلق بإمكانیة الكفاءة المقبولة، مثل توافر األسواق النظامیة التي تتمیز بالتخصص والشفاف

  .تقدیم المعلومات  عن األسعار
لقد فرض مفهوم العولمة وثورة االتصاالت وتحول العالم إلى مفهوم القریة الواحدة، وانفتاح   

األسواق واتساع حركة رؤوس األموال، وتالشي الحدود التجاریة بین الدول، وتحریر التجارة الخارجیة 

میة على األسواق بشتى أنواعها، كل هذه الظروف عجلت بضرورة وضع  وكذلك رفع  القیود الحكو 

مقبولة من طرف جمیع المتعاملین االقتصادیون في جمیع ) IAS/IFRS(معاییر مالیة ومحاسبیة دولیة 

دول العالم ، تمكن هذه المعاییر تسهیل فهم القوائم المالیة من طرف الجمیع، مع خاصیة مقارنتها بین 

  .نفس القطاع ومن سنة ألخرىالمؤسسات في 

أمام هذه المعطیات الجدیدة وجدت الجزائر نفسها مضطرة لالنضمام للمعاهدات الدولیة وهذا   
ضمن بعض الشروط، ومن بینها ضرورة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة من قبل الشركات العاملة 

ى استثمارات أجنبیة، وتسویق سلعها فیها،كي تتمكن من إدراج شركاتها في األسواق العالمیة والحصول عل
ضمن دول القریة العالمیة الواحدة، والتزاما من الدولة الجزائریة بتطبیق المعاییر المذكورة تم تقریر العمل 
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بنظام المحاسبي المالي الجدید المستوحى من المعاییر المحاسبة الدولیة وهذا اعتبارا من أول جانفي 
وتم تهیئة الظروف الالزمة لهذا ) الدلیل المحاسبي الوطني ( سبي القدیم ، لیحل محل النظام المحا 2010

وأتبعه صدور القرار  25/11/2007المؤرخ في  11-07قانون رقم ( التحول من وضع النصوص القانونیة 
جراء الدورات التكوینیة)  26/07/2008المؤرخ في  ٕ   . وا

 االستنتاجات
  :فیما یليیمكن إیجاز أهم النتائج المتوصل إلیها 

اعتبار نظام المعلوماتي المحاسبي من األنظمة الفرعیة التابع لنظام اإلداري للمؤسسة، مهمته  -
تقدیم القوائم المالیة التي یسترشد بها في اتخاذ القرار االقتصادي، ویتوقف نجاح هذه القرارات في 

  .الوصول ألهدافها على صحة البیانات التي تحویها هذه القوائم
ائم المالیة هي األداة التي یتم من خاللها توضیح نتائج معامالت المؤسسة خالل فترة زمنیة القو  -

، وتتوقف فعالیة هذه القوائم في تقدیم هذا اإلیضاح لمن یهمهم أمر المؤسسة على )سنة(معینة 
مدى صحة المبادئ المستخدمة في إعدادها، ویطلق علیها المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها،و 
تبین أن البیانات التي تتضمنها القوائم المالیة ال تعطي الصورة الحقیقیة عن المؤسسة وتشوبها 

  .نقائص كبیرة، عندما یتم إعدادها في ظروف تتسم بالتضخم ،ووفق المبادئ المذكورة
من أهم المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها ذات الصلة بموضوع التضخم، والتي یعتمد علیها  -

اد القوائم المالیة هي اتخاذ وحدة النقد كوحدة قیاس وتجاهل التغیرات التي في قیمة وحدة في إعد
  .القیاس هذه، وكذلك اعتماد التكلفة التاریخیة عند إجراء تقیم عناصر المركز المالي للمؤسسة

إن استمرار  االلتزام بتطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة في ضل الظروف التضخمیة یؤدي إلى  -
المؤسسة وذلك لألسباب  إلخالل مبدأ اإلفصاح وتشویه وعدم دقة البیانات الظاهرة في میزانیةا

  : التالیة
  عناصر األصول الواردة في المیزانیة بأقل من قیمتها الفعلیة بسبب االعتماد على تقییم

  طریقة التكلفة التاریخیة عند إجراء التقییم؛

  جمع عدد من القیم ذات وحدات القیاس المختلفة كل عنصر من عناصر المیزانیة مكون من

 .وهذا التجمیع على الغیر متجانس ال تكون له داللة معینة

فیما یتعلق بتأثیر التضخم على جدول حسابات النتائج، یظهر ذلك  واضحا من خالل صعوبة  -

نات المتعلقة تقییم أداء وجدوى العملیات التي تقوم بها المؤسسة، ویكمن السبب في عدم دقة البیا

بالتكالیف وذلك الحتسابها على أساس التكلفة التاریخیة، بینما یتم تقییم النواتج باألسعار الحالیة 

المتضخمة مما یترتب عنه ظهور أرباح متضخمة وغیر حقیقیة، تخل بمصداقیة جدول حسابات 

في الدیون، والنواتج    النتائج،و باعتبار أن التكالیف تمثل أما انخفاض في األصول أو زیادة



  التوصیات................................................االستنتاجات..................................لعامةالخاتمة ا

195 
 

تمثل كذلك أما زیادة في األصول أو انخفاض في الخصوم، من هذه العالقة یتبین انه بمجرد 

  .تأثر عناصر المیزانیة بالتضخم فإن ذلك التأثیر یمتد بصورة مباشرة على حسابات النتائج

مبادئ المحاسبیة إن القصور الكبیر في البیانات المحاسبیة المعدة في ظل التضخم،ووفق ال  -

التقلیدیة دفع بالكثیر من المهتمین بأمر القوائم المالیة للمطالبة باعتماد مبادئ وأسس بدیلة تمكن 

من استبعاد آثار التضخم على البیانات المحاسبیة،و یجب أن نشیر إلى أن عملیة اعتماد نظام 

تحضیرات ومجهودات  محاسبي جدید للتضخم بدال عن النظام التقلیدي عملیة مكلفة وتتطلب

والتي تتكفل بتقدیم  بالتخصص والشفافیةكبیرة مثل توافر الهیئات واألسواق التي تتصف 

المعلومات الالزمة، وكذلك إعداد اإلطار القانوني المتمثل في التشریعات واللوائح الالزمة، والقیام 

إجراء هذا التغییر هو  طارات المتخصصة ذات الكفاءة المقبولة، ومما زاد في ضرورةبتكوین اإل

أتساع نطاق التجارة الدولیة وحركة رؤوس األموال أو ما یسمى بالعولمة المالیة ، ترتب عنه 

ضرورة توافر موصفات معینة للقوائم المالیة مثل الشفافیة، إمكانیة المقارنة والتجمیع، سهلة 

خالیة من آثار (تصادیة الفهم،مقروءة بلغة موحدة، مفصحة على النشاط، مطابقة للحقیقة االق

وهذا ما یراهن علیه الكثیر من دول العالم من خالل المعاییر المحاسبیة المالیة الدولیة ) التضخم

)IAS/IFRS(.      

على مستوى االقتصاد الوطني یكاد یكون البحث في إشكالیة التضخم وتأثیراتها على القوائم   -

التطبیقي، ما عدا بعض المحاوالت التي قام بها  المالیة منعدما سواء على المستوى النظري أو

بعض المهنیین والتي تنحصر في شرح اللوائح والقرارات التي أصدرتها الحكومة والموجهة 

للمؤسسات العمومیة والتي كانت تقتصر على إعادة تقییم االستثمارات دون سواها من الموجودات 

هذه الفترات ظهر بوضوح الشرخ بین  وهذا للسنوات التي شهدت ظروف تضخمیة حادة، خالل

واقع المعطیات االقتصادیة وواقع القوائم المحاسبیة التقلیدیة،  بعد ذلك أصبح الكل یشعر بأهمیة 

العالقة بین التضخم والمحاسبة، وفي السنوات األخیرة بدأت الدولة تتجه نحو نظام محاسبي مالي 

ه القضاء  الشرخ بین المعطیات االقتصادیة جدید مستوحى من المعاییر  الدولیة والمرتقب من

  .والمحاسبیة

مستوى الجزئي، یمكن تلخیص أهم نتائج دراستنا التطبیقیة لمشكلة البحث والتي الأما على  -

  :تمت على مستوى مجمع الریاض بسطیف، كما یلي

  في ذلك  من أثار التضخم، شانها المالیة  لم تولي المؤسسة األهمیة الالزمة لتخلیص قوائمها

شأن الكثیر من المؤسسات الجزائریة، وكان الجهد البسیط المبذول یركز فقط على عملیة إعادة 
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تقییم االستثمارات، هذه العملیة یمكن القول أنها لم تحقق األهداف المرجوة من الجانب 

لها االقتصادي خاصة ما تعلق بتحسین المردودیة وتنفیذ برامج تجدید االستثمارات، إنما كانت 

، تتعلق بتصنیف المؤسسة )االستجابة لتطبیق اللوائح المتعلقة بإعادة التقییم(نتائج قانونیة فقط 

 من خالل الحصول أصول صافیة إیجابیة؛

  جزئیة العملیة،  بمعنى اقتصارها على االستثمارات المادیة دون غیرها من الموجودات، وبحكم أن

قییم جمیع عناصر المیزانیة لتصبح مطابقة لقیمتها المؤسسة ذات أسهم ومدرجة بالبورصة فإن ت

  العادلة، أمر ضروري والبد منه إلعطاء شفافیة أكبر للبیانات التي تحویها القوائم المالیة؛

  توقیت إجراء العملیة، أي أن إعادة التقییم تأتي تخص سنوات معینة وال تمس كل السنوات، في

باالستمراریة والحدة، فاقتصار عملیة إعادة التقییم على فترات حین أن التضخم في الجزائر تمیز 

 بعینها تجعل من نتائج إعادة التقییم غیر صحیحة؛

  معامالت إعادة التقییم المطبقة على االستثمارات المعنیة بالتقییم تعتبر ضعیفة مقارنة بمعدالت
تثمارات ال تتأثر بالتضخم التضخم، باإلضافة لتطبیقها على جمیع االستثمارات في حین أن االس

 .بنفس الدرجة
یتبین من الدراسة وجود العدید من التجارب الدولیة المتعلقة بمعالجة آثار التضخم على القوائم  -

المالیة، خاصة ما قامت به الدول المتقدمة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة وانجلترا وفرنسا، 
لنظریة لتلك الدول، لكن یظهر بوضوح شبه اتفاق وتعددت البدائل والخیارات بحسب الخلفیة ا

أما فیما . وتوجه الجمیع نحو استبدال النظام المحاسبي التقلیدي بنظام محاسبة التكلفة الجاریة
یتعلق بالتجربة الجزائریة لمحاسبة التضخم فتكاد تكون منعدمة، باستثناء بعض المحاوالت التي ال 

ونیة التي أصدرتها الحكومة والموجهة للمؤسسات تعدو أن تكون سوى شرح للنصوص القان
  .العمومیة والمتعلقة بإعادة تقییم االستثمارات

  : یتضح مما تقدم من استنتاجات تأكید الفرضیات التي بني علیها هذا البحث وهي
إن استخدام التكلفة التاریخیة في إعداد القوائم المالیة في ظل ظروف یسودها  :الفرضیة األولى

  .، یضر كثیرا بفعالیة القوائم المالیة باعتبارها أداة للتحلیل االقتصادي وترشید القراراتالتضخم
في ظل الظروف التضخمیة، یعمل نظام المعلومات المحاسبیة التقلیدي بصورة : الفرضیة الثانیة

  .خاطئة ویعطي نتائج غیر صادقة ال تتالءم مع مبدأ اإلفصاح المحاسبي
أن الحاجة إلى المعلومات المحاسبیة والهدف المطلوب من استخدامها تلعب دورًا  :الفرضیة الثالثة

 مهمًا في تحدید البدیل المختار من بین البدائل المحاسبیة المتاحة لمعالجة آثار التضخم على القوائم
  .المالیة
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 .التوصيات

ضرورة مواصلة العمل لتطویر وتحسین جودة وشفافیة مخرجات النظام المحاسبي بما یفي  -

  .في الظروف التضخمیة باحتیاجات لمتخذي القرارات وبصورة خاصة 

ضرورة تدخل الدولة بشكل أكبر في محاربة التضخم وذلك من خالل السیاسات المالیة واالقتصادیة  -

نیین المحاسبین في المساهمة في األبحاث المتعلقة بوضع المبادئ المناسبة والتأكید على دور المه

  .والمعاییر المحاسبیة و لمالیة التي تساهم في استبعاد اآلثار التضخمیة من القوائم المالیة

ضرورة إعادة النظر في برامج التعلیم والتكوین في المجال المحاسبي، بحیث تشتمل على برنامج  -

خاص بمادة محاسبة التضخم، لتمكین الطلبة والمحاسبین إتقان المبادئ والطرق المحاسبیة في ظل 

  . الظروف التضخمیة

ب علیها مع االتصال الدائم ضرورة تكثیف األبحاث في هذا المضمار لمواجهة ظاهرة التضخم والتغل -

  .بالهیئات المحاسبیة الدولیة، من أجل تبادل المعارف والخبرات في میدان محاسبة التضخم

ضرورة العمل على تشریع قوانین مهنیة تلزم المنشآت باستخدام محاسبة التضخم إلعداد قوائمها  -

  .  منفعة أكبر من التكلفةالختامیة على أنه یجب مراعاة القاعدة القائلة بوجوب أن تكون ال

ضرورة التقید بما یصدر عن الهیئات الدولیة والمحلیة المحاسبیة بصورة وافیة و بما یتناسب مع  -

  .قوانین الدولة النافذة

ضرورة إعادة النظر في التشریع الضریبي بما یتوافق مع محاسبة التضخم التي تؤمن أوال وأخیرا  -

  "العدل أساس التكلیف"اعدة الماسیة التي تقول المصلحة العامة للوطن وفقا للق

  

  

  ونسأل اهللا جل وعال التوفیق والسداد      

  
 

 

 

 



  

198 
 

 

  الفهرس

  المراجع

  المالحق

 
  

  

  

  

  

  



  

 198 
 

  قائمة املراجع و املصادر باللغة العربية
  الكتب - أ

، جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد للتضخم املصادر الداخلية واخلارجيةالبسام، خالد عبد الرمحن،  .1
  1999.واإلدارة،

، ديوان األزمات االقتصادية للرامسالية املعاصرةترمجة علي حممد تقي عبد احلسني القزويين،بلجوك، .إ .2
 .1989املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،

  2003-2002،الدار اجلامعية،األسكندرية نظم املعلومات احملاسبيةأمحد حسني علي حسني، .3
 1994،  الدار اجلامعية، أصول احملاسبة املاليةأمحد رجب عبد العال،  .4
 .2006، اجلزائر 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، طالعملة والنقودأمحد هين،  .5
 2007،دار الثقافة و النشر،عمان،نظرية احملاسبةأد حسني القاضي،مأمون محدان، .6
يد, عبد الوهاب, األمني وباشا .7 ـ دار املعرفة ـ  االقتصاد الكلي مبادئ االقتصاد ـ اجلزء الثاين ـ, زكريا عبد ا

 .1983الكويت ـ 
 .م1997 –العدد األول  – االنتقال الدويل للتضخم –اإلدارة العامة  البازعي، محد سليمان، جملة .8
 .2006، اجلزائر 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، طحماضرات يف النظرية و السياسات النقديةبلعزوز بن علي، .9

ديوان املطبوعات  ،1املفاهيم االقتصادية األساسية،ج سامويلسون،ترمجة مصطفى موفق،.بول أ .10
 .1993اجلامعية،اجلزائر،

 .1993،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،3ج األسعار و النقود،سامويلسون،ترمجة مصطفى موفق،.بول أ .11
 .، دار اجلامعات املصرية األدارة املاليةحممد صاحل احلناوي، .مجيل أمحد توفيق و د .12
، مطابع تاريخ الفكر االقتصادي املاضي صورة احلاضر، الربيث،ترمجة أمحج فؤاد بلبعجون كينيث ج .13

 .2000الرسالة،الكويت،
 .1999،دار احملمدية العامة،اجلزائر،دروس ىف املالية و احملاسبة العموميةحسني صغري، .14
، دار امللكية للطباعة و األعالم و النشر و التوزيع، اجلزائر النظريات و السياسات النقديةمحيدات حممود،  .15

1996. 
  2003، دار وائل لنشر و التوزيع، عمان،النموذج احملاسيب املعاصررضوان حالوة حنان،  .16
  2002، دار وائل لنشر و التوزيع، عمان،بدائل القياس احملاسيب املعاصررضوان حالوة حنان،  .17
ا مبادئ" رضوان حممد العناين، .18  .2001، الطبعة الثانية، دار الصفاء، األردن، "احملاسبية وتطبيقا
 .1998رمزي زكي،األقتصاد السياسي للبطالة،مطابع الرسالة،الكويت، .19
 1986،  دار الشباب للنشر، بريوت التضخم يف العامل العريبعبد الفتاح العموص، .رمزي و د .20
 .1989،دار املريخ الرياض احملاسبية الختاذ القراراتنظم املعلومات سيمكن، .ستفن أ موسكوف و مارك ج .21
، بريوت، دار النهضة "النقود و العالقات االقتصادية الدولية" صبحي تادرس قريصة ومدحت حممود العقاد،  .22

 .1983العربية، 
 .1993، اجلزائر 1دار الفكر، ط.  اإلصالح النقديضياء جميد املوسوي،  .23

 



  

 199 
 

 .2004، اجلزائر3ديوان املطبوعات اجلامعية، ط،  تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  .24
 .1983بريوت،-،دار الطليعةقضايا التخلف و التنمية يف العامل الثالثطالل البابا،  .25
 .1985، مؤسسة الشباب اجلامعة، اإلسكندرية، النظام احملاسيب املوحدعبد احلي مرعي،  .26
دار أصول القياس و اإلتصال احملاسيب، حممد الفيومي حممد،  .مسري الصبان و د.عبد احلي مرعي، د .27

 .1988بريوت ‘ النهضة العربية 
  1988، دار النهضة العربية، بريوت،التطور احملاسيب عبد احلي مرعي، حممدمسري الصبان، .28
عمان  -، الشروق للدعاية واإلعالن والتسويق نظم املعلومات احملاسبية احملوسبةعبد الرزاق حممد قاسم ،  .29

1998. 
، عام 2، دار النهضة العربية، لبنان، طموسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائيةعبد العزيز هيكل،   .30

 . هـ1406(
يد قدي و قادة أقاسم،  .31  .1994، ديوان املطبوعات اجلامعية احملاسبة الوطنيةعبد ا
يد قدي، .32  .2003، ديوان املطبوعات اجلامعية املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية عبد ا
 .1984، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،النظام القانوين للوحدات االقتصادية يف اجلزائرعماري أمحد، .33
 . 1976، دار اجلامعات املصرية، مصر " تطور الفكر احملاسيب" عمر حسنني، .34
امللك  جملة جامعة – تصاد الكوييتتأثري عرض النقد وسعر الصرف على التضخم يف االقحسني،  العمر، .35

 .هـ1416 –سعود
 .1986، دار الشهاب، باتنة التضخم املايلغازي عناية،  .36
 .1991، دار اجليل، بريوت متويل التنمية اإلقتصادية بالتضخم املايلغازي عناية، .37
 .1990 اإلسكندرية, الدار اجلامعة, االقتصاد النقدي,جمدي حممود شهاب .38
 .1989، دار املريخ الرياض احملاسبة املاليةفالرت ميجس و روبريت ميجس،  .39
 .2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "حتليل القوائم املالية ألغراض االستثمار" كمال الدين الدهراوي،  .40
 .1995،عمان األردن،احملاسبة احلكومية و األدارة املالية العامةحممد أمحد حجازي، .41
 .1994،منشورات بريت،اجلزائر،حماظرات يف التحليل األقتصادي الكليملان،حممد الشريف إ .42
 .1999، دمنهور تصميم و تشغيل نظم املعلومات احملاسبيةحممد الفيومي حممد،   .43
 .2002، دار الفكر املعاصر، دمشق اخلصخصة، أفاقها وأبعادهانبيل مرزوق، .حممد رياض األبرش و د .44
، منشاة "دراسات يف قضايا ومشاكل حماسبية معاصرة"إبراهيم عثمان، حممد عباس بدوي و األمرية  .45

 .2000املعرف، اإلسكندرية، 
، عام 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طمشكلة التضخم يف االقتصاد العريبحممد عبد الفضيل،  .46

 ).م1982(
 .2002ة العصرية، ، املكتب"دراسات يف نظرية احملاسبة واملعايري احملاسبية"حممود السيد الناغي، .47
، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعات للدراسات و النشر و "التضخم يف العامل العريب" حممود السيد حمجوب، .48

 .1986التوزيع، بريوت،



  

 200 
 

 .2005، اجلزائر3، ديوان املطبوعات اجلامعية، طمدخل للتحليل النقديحممود محيدات،  .49
 .1989، دار البعث، قسنطینة النظریات النقدیةمروان عطوان،  .50
 .1993،الجزائر،1،دیوان المطبوعات الجامعیة،جاألسواق النقدیة و المالیةمروان عطون، .51
 .1971، مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، حلب أصول المراجعةولید شعبان،  .52
53.  

  الدوريات و البحوث –ب 
،مجلة العلوم اإلنسانیة،جامعة الوطنیةالنقدیة وأثار تخفیض العملة  السیاسةصالح یاسر حسن،.د  -

 .94- 81،ص1999،12منتوري قسنطینة، العدد 
، مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة باتنة، العدد "مفهوم الدخل واستخداماته"عقاري مصطفى، -

 .131،ص2005،13

  
 مواقع على األنرتنيت –ج 

  موقع بنك الجزائر
  .الدیوان الوطني لإلحصاء موقع
  رئاسة الحكومة الجزائریة موقع
  المصف الوطني لخبراء المحاسبین و محافظوا الحسابات موقع
  نك الدوليبال موقع
  صندوق النقد الدولي موقع
  جامعة التكوین المتواصل موقع
 .منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة موقع
 .منتدیات االقتصاد و التمویل االسالمي موقع
 "لومند دیبلوماتیك "  موقع
  لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها موقع
  المجلس الوطني االقتصادي موقع

www.bank-of-algeria.dz  
www.ons.dz 

http://www.mf.gov.dz  
www.onecc .dz 

www.wordbank.org 
www.imf.org 

dw.com-www.ufc 
-www.islamfin.gowww.arabic.xinhuanet.com 

forum.net/ 
www.mondiploar.com 

www.cosob.org  
www.cnes.dz  

 

 الرسائل العلمية -د

غیر منشورة، كلیة العلوم اإلقتصادیة،    ،رسالة دكتورةدراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبةتیجاني بالرقي،  .1
 .2006جامعة  سطیف،

،رسالة ماجستیر غیر منشورة،معهد العلوم االقتصادیة، جامعة األسباب واألثار االقتصادیة للتضخممحمودي أحمد،  .2
 .1994-1993عنابة،

 .1995-1994، رسالة ماجستیر غیر منشورة،معهد العلوم االقتصادیة، جامعة عنابة،المحاسبة والتضخمجاء وحدو رضا،  .3
، رسالة ماجستیر غیر السیاسات المالیة و النقدیة في مكافحة التضخم في البلدان النامیةدور أحمد محمد صالح الجالل، .4

 .2006-2005منشورة،معهد العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،جامعة الجزائر،

، غیر منشورة  ، رسالة دكتورةنظام معلومات لتسییر و مساعد على إتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادیةدرحمون هالل، .5
 .2005-2004كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر،

، العلوم االقتصادیة و علوم دراسة تحلیلیة و تنبؤیة على المدى القصیر لحالة التضخم في الجزائرسالل عبد السالم، .6
 .2006-2005التسییر،جامعة الجزائر،



  

 201 
 

، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، القوائم المالیة، التضخم المالي واألسالیب المحاسبیة لمعالجة أثره على لكحل عمار .7
 .2005/  2004جامعة الجزائر، 

، جامعة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییررسالة ماجستیر غیر منشورة ،توطید حسابات شركات المجموعةبصیر هدى،  .8
 2003-2002فرحات عباس، سنة 

، 95 - 88دراسة حالة النظام الضریبي الجزائري في الفترة  –التغیرات الدولیة  التمویل بالضریبة في ظل قدي عید المجید، .9
 .1995جامعـة الجزائر ، معهد العلوم االقتصادیة، أطروحة دكتوراه  دولة غیر منشورة ، 

االقتصادیة كلیة العلوم ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،مساهمة علمیة لتحسین المخطط الوطني للمحاسبةعقاري مصطفى، .10
 2004،جامعة فرحات عباس، سنة وعلوم التسییر

 

 .القوانني و اجلرائد الرمسية –ه 
دد 1980اجلریدة الرمسیة لسنة  .1 ادة هیلكة املؤسسات 242-80مرسوم رمق  07/10/1980 ،الصادر يف41،  ٕ  .املتعلق 

دد 1990اجلریدة الرمسیة لسنة  .2 تات القاب    املتعلق 103-90مرسوم رمق  27/03/1990،الصادر يف 14،  مي التث ادة تق ٕ رشوط ا

 .لالسهتالك

دد 1991اجلریدة الرمسیة لسنة  .3 ري احملاسب و حمافظ  08-91مرسوم رمق  01/05/1991، الصادر يف 20،  نة خ املتعلق مبامرسة 

ت و احملاسب املعمتد  .احلسا
دد 1993اجلریدة الرمسیة لسنة  .4 مي املتعلق املؤرخ يف املتعلق  250-93مرسوم رمق   27/10/1993،الصادر يف69،  ادة تق ٕ رشوط ا

اریة لمؤسسات الت تات القاب لالسهتالك   .التث

دد 1996اجلریدة الرمسیة لسنة  .5 تات القاب املتعلق 336-96، مرسوم رمق 13/10/1996،الصادر يف60،  مي التث ادة تق ٕ رشوط ا

لمؤسسات و الهیئات اخل اريلالسهتالك  لقانون الت  .اضعة 

دد 2007اجلریدة الرمسیة لسنة  .6 مي لالموال الثابتة املتعلق 07-210 ، مرسوم رمق 08/07/2007،الصادر يف44،  ادة تق ٕ رشوط ا

اري لقانون الت لمؤسسات و الهیئات اخلاضعة  ة،   .العی

دد 1989اجلریدة الرمسیة لسنة  .7 ٔسعار 12-89قانون رمق ، 29/07/1989،الصادر يف29،   .املتعلق 

دد 2007اجلریدة الرمسیة لسنة  .8  .املتضمن النظام احملاسيب املايل 11-07، قانون رمق 25/11/2007الصادر يف،74، 

 ، المرسوم التنفیذي رقم28/05/2008، الصادر في27، عدد 2008الجریدة الرسمیة لسنة  .9

 .المتضمن تطبیق أحكام القانون المتعلق بالنظام المحاسبي المالي 156- 08

 

  قائمة المراجع و المصادر باللغة األجنبیة

A- Les Ouvrages        

- YVES  CROZET," Inflation ou déflation", 3e édition, NATHAN ,1998. 

- VIAU et J.-M.ALBERTINI, " L’INFLATION ", édition  du  seuil, 1975. 

- HAMID  BALI, " INFLATION ET MAL-DEVELOPPEMENT EN ALGERIE ", Alger  édition, 

OPU 1993. 



  

 202 
 

- Richard G. SCHROEDER, Myrtle W. CLARK; and Jack M. CATHEY, ACCOUNTING 

THEORY AND ANALYSES, John Wiley & Sons, Inc. 2001.  

- DOMINIQUE PLIHON,  " LA MONAIE ET SES MECANISMES ", édition CASBAH, Alger  

2004. 

- GILBERT RIEBOLD,   " LES METHIDES AMERICAINES D’EVALUATION DES 

ENTREPRISE", édition des hommes et techniques, Suresnes  1973. 

- JEAN BRILMAN, CLAUDE MAIRE ،" MANUEL  D’EVALUATION DES ENTREPRISE", les 

éditions d’organisation, 1993. 

-  Michel Marchesnay, "MANAGEMENT STRATEGIQUE", les éditions Chihab ,1997. 

- GILBERT LECOINTRE "، LA COMPTABILITE D’INFLATION   "  

  Édition BORDAS  paris 1977.  

  Mokhtar BELAIBOUD, Gestion" Stratégique de l’entreprise publique algérienne", OPU, 

Alger. 

- Ahmed BOUYACOUB,  "  LA GESTION DE L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE PUBLIQUE 

EN ALGERIE ", V1, OPU, Alger 1987. 

- Ahmed BOUYACOUB,  "  LA GESTION DE L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE PUBLIQUE 

EN ALGERIE ", V2, OPU, Alger 1988. 

- J.CSANCHEZARNAU, " DETTE ET DEVELOPPEMENT, OPU, ALGER, 1981 

- Games C.VanHorne, " Gestion et politique financière ", T1, Edition Dunod, 1972. 

- Pierre Gensse, " Système Comptable et Variations Monétaires ", Edition 

Economica, Paris, 1985.  

- Henri savall, Véronique Zadet,  " Maitriser les Couts et Perfermances Caches", 

Edition Economica, Paris, 2007. 

- Pascal Narneto," NORMES IFRS " ,EDITIONDUNOD, PARIS, 2006. 
  

B- PUBLICATION 

- J.P Helfer, Pour une nouvelle Pratique comptable a l’égard des deponses 

Publicitaire, Revue Financière de comptabilité, 1977, N°77.  

- Jean Claude  SCHEID, INFLATION REMPLACEMENT ET NOUVELLE COMPTABILITE EN 

GRAND BRETAGANE ET ETATS-UNIS, Revue Financière de comptabilité, 1980, N°106. 

 GERARD VALIN, Comptabilité et Inflation Incidences sur L’équilibre Financier de 

Compagnies D’assurances, Revue Financière de comptabilité, 1982, N°125.  

-   Dang Pham, Encyclopédie de Gestion 1997, Article N° 13 

 



  

 203 
 

  فھـــــرس الجداول
  الصفحة  عنوان الجدول   الرقم

  31  2006 -1987التطور الكلي لمؤشر أسعار االستھالك الوطني  من   01

  33  نمو كل من الكتلة النقدیة والدخل الوطني  02

  33  2006  - 2002تطور كتلة األجور للفترة ما سنة    03

  35  2006 - 1994تطور الوردات و الصادرات  في الفترة  04

  36  2005 - 1994تطور المدیونیة الخارجیة و خدمة الدین   في الفترة  05

 37 2009-1990تطور معدل التضخم خالل الفترة  06

  111  البنود النقدیة و الغیر النقدیة في قائمة المركز المالي  07

  169                    2007الى  2002تطور نتیجة الدورة من 08

  169  )    2007- 2002(المیزانیة الجمع الخاصة باألصول   09

  170  )    2007-2002(المیزانیة  المجمع الخاصة بالخصوم      10

  171  )                                2007-2002(حسابات النتائج  للمجمع من    11

  

  

ــرس األشكال   فهـــ
  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  16  الفجوة التضخمیة   01
  41  و األنظمة البیئیةالمؤسسة   02
  44  المؤسسة كنظــــام  03
  45  المؤسسة و األنظمة المكونة لھا:   04
  48  توصیل المعلومات المحاسبیة  05
  49  مسار المراجعة في المحاسبة المالیة  06
  63  المتغیرات المحاسبیة و انواع المحاسبات   07
  67  االقتصادیة و مدى قابلیتھا للقیاساالفعال   09
  70  خطوات الدورة المحاسبیة  08
  167  سطیف –مخطط الشركات التابعة لمجمع الریاض    09
  168  سطیف –الھیكل التنظیمي للشركة األم لمجمع  الریاض   10
  



  

 204 
 

  
 املوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

رقم 
  الصفحة

  
  ...............................................................................................................المقدمة 

  ي-أ

  األول الفصل
  دراسة شاملة لتضخم كظاهرة اقتصادية

  
  

  1  ................................................................................................................................تمھید  
  2  .التفسیرات النظریة لظاھرة التضخم : المبحث األول

  . مفاھیم و تعاریف خاصة بالتضخم -1
  ........................................................................................أسس تعاریف التضخم  1-1

  .............................................التعریف المبني على األسباب المنشئة للتضخم  1- 1-1
  ......................................................التعریف المبني على خصائص التضخم 2- 1-1

  ..............................................................................عرض ألنواع وأسباب التضخم  1-2
  ..................................................................................... أنواع التضخم 1- 1-2
  ...................................................................................أسباب التضخم  2- 1-2
  ...........................................................................قیاس و تقدیر التضخم 3- 1-2
  .....................................................اآلثار االقتصادیة و االجتماعیة لتضخم  4- 1-2

  . .................................................................................................النقود و عالقتھا بالتضخم -2
  ......................................................................................المفاھیم الخاصة بالنقود  2-1

  .............................................................................النقود كمعیار للقیمة  1- 2-1
  ........................................................................الوظائف األساسیة للنقود 2- 2-1
  ......................................................................................... قیمة النقود 3- 2-1

 ...............................................عالقة تغییر لقیمة النقود على إحداث الظواھر التضخمیة 2-2

2  
3  
3  
6  
6  
7  
13  
14  
17  
18  
18  
18  
20  
21  
22  

  23  التضخم وعالقته بالتنمیة االقتصادية: المبحث الثاني
  .التضخم في البلدان النامیة -1

  ................................................النظریة النقدیة كمفسر الظاھرة التضخم في البلدان النامیة  1-1
  ..............................................النامیةالنظریة الھیكلیة كمفسر الظاھرة التضخم في البلدان   1-2
  ...............................................................التضخم كعامل محفز لتنمیة في البلدان النامیة 1-3

  .................................... ...............................................................طبیعة التضخم في الجزائر -2
  .....................................................................................سیاسة األسعار في الجزائر  2-1

  .................................................................... 1970نظام األسعار قبل سنة  1- 2-1
  .............................................................1977- 1970نظام األسعار لفترة  2- 2-1
  ......................................................1980- 1977نظام األسعار لفترة مابین   3- 2-1
  ................................... .................................نظام األسعار في الثمانینات  4- 2-1
  ...........................................................1989ما بعد  - نظام األسعار الحرة   5- 2-1

  .........................................................................تطور مؤشرات األسعار في الجزائر  2-2 
  .....................................................................................التضخم في لجزائرأسباب   2-3

  .......... ........................................................................األسباب الداخلیة 1- 2-3
  ................................................................................األسباب الخارجیة  2- 2-3
  ..............................................................................................................خالصة الفصل األول 

  
  
 

  
23  
24  
24  
26  
26  
26  
27  
28  
28  
29  
30  
32  
32  
34  
38  
  



  

 205 
 

  الفصل الثاني
  املعلومـــاتي احملـــاسبي نظـــام

  أساسيات النظام وخصائصه

  

  39 ..................................................................................................................................تمھید
ول العام: املبحث النظام ة بنظر خاصة يم   40  مفا

  ......................................................................................................................النظامماھیة -1
  ...................................................................................................................مكونات النظام -2

  ............................. .....................................................................الخصائص األساسیة لنظام -3
  ............... ............................................................العالقة المتبادلة بین مكونات النظام 3-1

  ...........................................................................................................الشمولیة 3-2
  ......... ................................................................................................االستھداف 3-3
  ....................... ...................................................................المدخالت والمخرجات 3-4
  .....................................................................................................عملیة التحویل 3-5
  ................................................................................الھرمیة في ترتیب أجزاء النظام 3-6
  ..........................................................................................................التخصص 3-7

  .........................................................................................................المؤسسة كنظام مفتوح-4
  ...................................................................................القیمة االقتصادیة للمعلومات المحاسبیة -5

40 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43  
45  

ي الثا املعلومات: املبحث نظام يةأساسيات   47  .املحاس
  ..........................................................................................تعریف نظام المعلومات المحاسبیة -1

  ...............................................................................المحاسبة كنظام ینتج المعلومات المحاسبیة -2
  ..........................................................................................أھداف نظام المعلومات المحاسبیة -3

47 
48 
50  

الثالث ية: املبحث املحاس املعلومات نظام   53  .خصائص
  .........................................................................المحاسبیةالخصائص الھیكلیة لنظام المعلومات  -1

  .........................................................................المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما
  ...............................................المشاكل والمحددات المتعلقة بالخصائص النوعیة النوعیة

  ..........................................................................................المتغیرات المحاسبیة   1-3
  ..................................................................................................أنواع المحاسبات 1-3
  ..............................................................................................العالقات المحاسبیة  1-4

  ........................................................................الخصائص الوظیفیة لنظام المعلومات المحاسبیة -2
  ...............................................................................طاق نظام المعلومات المحاسبیةن 2-1

  .........................................................................................حدود المجال المحاسبي  2-2
  .........................................................یتم قیاسھااألحداث االقتصادیة التي لم  1- 2-2
  .........................................................األحداث االقتصادیة الغیر قابلة للقیاس 2- 2-2
  ..................................................األحداث غیر االقتصادیة الغیر قابلة للقیاس  3- 2-2

  .................................................................خطوات عمل نظام المعلومات المحاسبیة 2-3
  ....................................................................................... خالصة الفصل الثاني

53 
53 
59 
61 
61 
63 
65 
65 
67 
68 
69 
69 
69 
78  

  الفصل الثالث
  إختالالت عمل نظـــام املعلوماتي احملـاسبي

  يف ظل الظروف التضخمية و التصحيحات املقرتحة

  
  
  

  79  ................................................................................................................................تمھید  
  80  أثر التضخم على نظام المعلومات المحاسبیة في  ظل مبدأ التكلفة التاریخیة: المبحث األول 

  ..............................................................................................................التكلفة التاریخیة -1
  .......................................................................................لألسعارالتقلبات في المستوى العام  -2

  ...................................على قیاس المركز المالي التقلبات في المستوى العام لألسعارآثر   2-1

80  
81  
82  



  

 206 
 

  .................................على قیاس نتیجة األعمال التقلبات في المستوى العام لألسعارآثر    2-2
  ...................................................................................التقلبات في المستوى الخاص لألسعار -3

  ..................................................عدم التمییز بین الدخل المحاسبي و الدخل االقتصادي 3-1
  .................................................................................الدخل االقتصادي 1- 3-1
  ..................................................................................الدخل المحاسبي 2- 3-1

  ..........................................التفرقة بین الدخل القابل لالستھالك و رأس المال 3-1-3
  ...................................................................قیاس كفایة استغالل الموارد  4- 3-1
  ........................................................قیاس كفایة اإلدارة و ترشید قراراتھا  5- 3-1
  ...................................................................................التنبؤ بالمستقبل 6- 3-1

  ..............................................................................مشكلة القیاس على أساس التكلفة التاریخیة -4
  .....................................................................................افتراضات التكلفة التاریخیة 4-1

  .............................................................افتراض ثبات القوة الشرائیة للنقود 1- 4-1
  ..............................................................................مبدأ التكلفة التاریخیة 2- 4-1

  ............................................................................التكلفة التاریخیة و تقویم األصول 4-2
  ....................................................................................تعریف األصول 1- 4-2
  .................................................................................خصائص األصل  2- 4-2
  ...................................................................قیاس األصل في تاریخ اقتنائھ 3- 4-2
  ...................................................................اریخ اقتنائھقیاس األصل بعد ت 4- 4-2

  ............................................................................التكلفة التاریخیة و قیاس الخصوم 4-3
  .........................................................................مبررات تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة 4-4
  ..................................................................مزایا وعیوب تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة 4-5

  ..............................................................مزایا تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة 1- 4-5
  ............................................................عیوب تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة 2- 4-5

83  
84  
85  
86  
86  
87  
89  
96  
97  
97  
98  
98  
98  
99  
99  

100  
100  
102  
102  
103  
104  
104  
105  

ي الثا م: ملبحث الت ة ف املتاحة ية املحاس   107  . الطرق
  

  .............................................................................................طریقة التكلفة التاریخیة المعدلة -1
  ........................................................................................أسس تعدیل القوائم المالیة 1-1

  ....................................................................................تعدیل القوائم المالیةخطوات  1-2
  ........................................................................تصنیف العناصر النقدیة و الغیر نقدیة 1-3
  .............................توى العام لألسعار للبنود النقدیةحساب و معالجة مكاسب و الخسائر المس 1-4
  ......................................................................................تعدیل العناصر غیر النقدیة 1-5

  .......................................................تعدیل عناصر الغیر النقدیة في المیزانیة 1- 1-5
  ........................................................إعادة تقییم األصول الثابتة  1-1- 1-5
  ..................................................تعدیل إھتالكات األصول الثابتة 1-2- 1-5
  ...........................................................تعدیل حسابات المخزون 1-3- 1-5
  .................................................................إعادة تقییم الخصوم 1-4- 1-5

  .....................................................................تعدیل جدول حسابات النتائج 2- 1-5
  .......................................................................................المعدلةتقییم طریقة التكلفة  1-6

  ..................................................................إیجابیات طریقة التكلفة المعدلة 1- 1-6
  ....................................................................سلبیات طریقة التكلفة المعدلة 2- 1-6

  .........................................................................................................طریقة التكلفة الجاریة -2
  .....................................................................................أسس طریقة التكلفة الجاریة 2-1
  .............................................................................................طرق التكلفة الجاریة 2-2

  ...............................................................................طریقة القیمة الحالیة 1- 2-2
  .......................................................................طریقة صافي القیمة البیعیة 2- 2-2
  .............................................................................طریقة تكلفة االستبدال 3- 2-2

  ...........................الثابتة طریقة تكلفة االستبدال في معالجة األصول -3-1- 2-2
  
  

  

  
107  
108  
109  
110  
111  
113  
114  
115  
115  
115  
116  
117  
117  
118  
119  
119  
119  
120  
120  
120  
121  
122  
  
  
  



  

 207 
 

  ....................طریقة القیمة االستبدالیة في معالجة االھتالك والمخزون 3-2- 2-2
  ..........................................كیفیة احتساب أرباح و خسائر الحیازة 3-3- 2-2

  ......................................................................................تقییم طریقة تكلفة الجاریة 2-3
  ............................................................................................................خالصة الفصل الثالث 

123  
123  
124  
125  

  الفصل الرابع
 حماسبة التضخم والتجارب الدولية احملققة

  
  
  

  126  ................................................................................................................................تمھید  
م:  ول املبحث الت محاسبة مجال الدولية   127  .التجارب

  ..............................................................تجربة محاسبة التضخم في الوالیات المتحدة  األمریكیة  -1
  ........................................................مرحلة اعتماد  التكلفة الجاریة لبعض الموجودات  1-1

  ...............................................................مرحلة اعتماد القوة الشرائیة الحالیة الجاریة   1-2
  ) ...............................................................بریطانیا (تجربة محاسبة التضخم في المملكة المتحدة  -2

  .................................................... SSAP7مرحلة التقویم حسب المعیار الغیر الرسمي  2-1            
  ....................." SANDILANDS  REPORT " ویم حسب تقریر ساندیالندزمرحلة التق 2-2            

  .................................................................... SSAP16مرحلة التقویم حسب المعیار  2-3            
  .........................................................................................تقییم التجربة البریطانیا  2-4            

  ..........................................................................................تجربة محاسبة التضخم في فرنسا  -3
  .................................................   DELMAS-MARSALET  RAPPORT تقریر 3-1

  .....................................................................  1978 -1977عملیة إعادة التقویم لسنة  3-2
  ....................................................................................... .تقییم التجربة الفرنسیة 3-3

127  
127  
129  
131  
132  
132  
132  
134  
134  
134  
135  
136  

ي- الثا م:  املبحث الت محاسبة مجال ة زائر ا ة   141  .التجر
  ............................................. 1990المراحل التي مرت بھا محاسبة التضخم قي الجزائر قبل سنة  1-

  .......................................................... 1971لسنة  86-71األمر رقم : مرحلة األولى  1-1           
  ..............1989-1988 إعادة التقویم بمناسبة اإلصالحات االقتصادیة لسنة: المرحلة الثانیة  1-2           

  ............................................. 1990م قي الجزائر بعد سنة المراحل التي مرت بھا محاسبة التضخ -2
  ............................................................ 1990لسنة  103-90المرسوم التنفیذي رقم   2-1          
  ............................................................ 1993لسنة  250-93المرسوم التنفیذي رقم   2-2          
  ............................................................ 1996لسنة  336-96المرسوم التنفیذي رقم   2-3          
  ........................................................... 2007لسنة   210-07المرسوم التنفیذي رقم   2-4          
  .....................................................................................نطاق تطبیق إعادة التقییم  2-5          
  ..........................................................مفھوم إعادة تقییم االستثمارات القابلة لالھتالك  2-6          
  ................................................................................كیفیة إعادة تقییم االستثمارات  2-7          

  ..................................................تقییم تجربة الجزائر في استبعاد أثر التضخم على القوائم المالیة  -3
  ..................................مساھمة النظام المحاسبي الجدید في استبعاد أثر التضخم على القوائم المالیة  -4

  .........................................................................................................خالصة الفصل الرابع 

142  
142  
143  
144  
145  
145  
146  
147  
148  
149  
149  
151  
153  
158  

  الفصل اخلامس
 .يف جممع الرياض سطيفإعادة تقييم االستثمارات 

 ................................................................................................................................تمھید  

 
 
 
159  

ول  باملجمع:  املبحث ف الية–عر ا وضعيتھ دافھ أ و   160  شأتھ
  ................................................................................سطیف  -ظروف نشأة مجموعة الریاض -1
  .....................................................................................................مھمة المجمع و أھدافھ  -2

  ..........................................................................................مھام و أنشطة المجمع  1- 2          
  ....................................................................................................أھداف المجمع  2- 2          

  ........................................................................................الطاقة اإلنتاجیة للمجمع  3- 2          
  ..................................................................................................................تنظیم المجمع -3
  ...........................................................................................الوضعیة المالیة لمجمع الریاض -4

160 
162 
162 
163 
164 
164 
169  



  

 208 
 

ي الثا ثمارات:  املبحث س تقييم إعادة لعملية اض الر مجمع ة   173  تجر
  .................................................................................................عملیة إعادة التقییم األولى  -1
  .................................................................................................عملیة إعادة التقییم الثانیة  -2
  .................................................................................................لثة عملیة إعادة التقییم الثا -3
  .................................................................................) األخیرة ( عملیة إعادة التقییم الرابعة  -4
  ................................................سطیف  –تقییم عملیة إعادة تقییم االستثمارات لمجمع الریاض  -5  

173 
173 
173 
254 
180  

الثالث املا:  املبحث املحاس النظام وفق ديدالتقييم   181  ا

  ...........................................................تعریف النظام المحاسبي المالي الجدید ومجال تطبیقھ
 ................................................................ اإلطار المرجعي النظام  المحاسبي المالي الجدید

 .............................................................................المالي الجدیدأھداف النظام المحاسبي 
  .......................................................................قواعد التقییم في ضل النظام  المحاسبي المالي

181  
183  
185  
186 

  191  ......................................................................................................... خالصة الفصل الخامس 
  ...................................................................................................................خالصة الرسالة 

  .....................................................................................................................قائمة المراجع 
  ....................................................................................................................فھرس الجداول 
  ....................................................................................................................فھرس األشكال 

 .................................................................................................................فھرس المحتویات 

192  
198  
203  
203  
204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 0 
 

    

تجتاح عالمنا المعاصر موجة عامة من التضخم، تشمل الدول المتقدمـة والنامیـة بنسـب متفاوتـة، بحیـث یمكـن القـول أن   

وحیـث . القوة الشرائیة لوحدة النقد، أصـبح ظـاهرة عالمیـةالتضخم وما یصاحبه من ارتفاع في المستوى العام لألسعار وانخفاض في 

إن استخدام التكالیف التاریخیة في إطار المحاسبة التقلیدیة یؤدي إلى إظهار أرقام محاسبیة مضللة وغیر مطابقة للواقـع فـي القـوائم 

همــة البحــث عــن حلــول لمواجهــة مشــكلة انخفــاض القــوة الشــرائیة لو  ُ وقــد أجریــت العدیــد مــن . حــدة النقــدالمالیــة، وتواجــه المحاســب م

الدراسات من قبل الباحثین األكادیمیین والمنظمات المهنیة المحاسبیة على الصعید المحلي والدولي فأوصت باألخذ ببعض النمـاذج 

لقــوائم التضــخم علــى ا ویهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة أثــر. المحاســبیة لتعــدیل البیانــات المالیــة التقلیدیــة لكــي تعكــس آثــار التضــخم

، إلظهار آثار التغیر في مستویات األسعار على القوائم المالیة التقلیدیة والمعـدة وفقـًا للتكـالیف التاریخیـة، طبقـًا للتغیـرات فـي المالیة

  .المستوى العام لألسعار وذلك باستخدام األرقام القیاسیة العامة

التضــخم، وقــد أبــرزت الدراســة فروقــًا جوهریــة بــین وقــد أجریــت الدراســة علــى شــركة مجمــع الریــاض بســطیف التــي عانــت مــن 

وفقـًا األرقام المحاسبیة التي تظهرها القوائم المالیة المعالجة من آثار التضخم وبین تلك التي تظهرها القوائم المالیة التقلیدیـة والمعـدة 

  .قوائم المالیةللتكالیف التاریخیة، مما یؤثر على مدى صدق ومالءمة المعلومات المحاسبیة المنشورة بال

  

Inflation is so common and persistent throughout the world, it has covered all developed 
and developing countries but in different rates. It is possible to say that inflation has become 
international phenomena. Since the use of historical costs under the traditional accounting 
figures show lead to misleading accounting and does not correspond to reality in the financial 
statements, accountant faces the task of searching for solutions to address the problem of low 
purchasing power of the monetary unit. Have been conducted many studies by researchers, 
academics and professional organizations at the local level accounting and international 
committee recommended the introduction of some models accounting for the modified 
conventional financial data to reflect the effects of inflation. This research aims to study the 
impact of inflation on financial statements, to show the effects of changing price levels on the 
financial statements of traditional and prepared in accordance with historical cost, according to 
the changes in the general level of prices, using public records.  
       The study was conducted on the company of Riyadh in Sétif, which has suffered from 
inflation, the study highlighted substantial differences between the numbers of accounting to 
show that its financial statements the treatment of the effects of inflation and those shown by the 
financial statements of traditional and prepared in accordance with the costs of the historical, 
which affects the extent of validity and relevance of accounting information published the 
financial statements. 

  الملخص

 Abstract   


