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 إھداء
أطال و حفظھما هللا  لوالدین الكریمینإلى صاحبي الفضل علي، واللذین ال یمكن رد جمیلھما ا

التي كانت شاھدة على ھذا العمل ودعمتني  العزیزةرفیقة الدرب زوجتي  في عمرھما، وإلى

حفظھا هللا، إلى إخوتي زكریاء أسماء  "أمینة" وابنتي رة، إلى فؤادي وقرة عینيعثفي كل 

  .وغرزولي بن تومي؛ ؛رحاحلة ؛عائلة طبیبوكل أفراد وعبد الرحمان 

وإلى كل أصدقائي وأحبائي وإلى أساتذتي ومن علمني وكل من ساعدني على إتمام ھذا 

.العمل  

 

 أھدي ھذا العمل المتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدیر
هللا وأشكره على إتمام ھذا العمل المتواضع، كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من  أحمد

  :أعانني على إتمامھ سواء من قریب أو من بعید وأخص بالذكر

روابحي عبد الناصر على قبولھ اإلشراف على الرسالة وعلى توجیھاتھ : األستاذ الدكتور -

  .وثقتھ في شخصي خالل فترة العملالقیمة 

جزاھم هللا كل  وإثراء ھذا العمل ساتذة الكرام الذین تكبدوا مشقة مناقشة ھذه األطروحةاأل -

  .خیر

جمیع األساتذة الذین لم یبخلوا علي بالنصائح والتوجیھات، منھم المحكمین الستبیان  -

  .الدراسة

  .الزمالء واألقارب والعائلة الصغیرة والكبیرة على صبرھم -

  .براء ومحافظي الحسابات وأكادیمیین من أساتذة ومؤطرینكل مھنیي المحاسبة من خ -

 .ولكل من ساھم في ھذا العمل ولو بكلمة طیبة -

  

  



 

  :ملخص

هدفت هذه الدراسة في مجملها إلى تحدید مدى تأثیر تعدد بدائل القیاس المحاسبي الخاصة بالمخزونات 

من خالل التطرق إلى  ،واإلهتالكات على اإلفصاح بالقوائم المالیة وعلى مختلف استخداماتها كعملیة تقییم المؤسسة

إضافة إلى مختلف طرق إهتالك األصول الثابتة المستخدمة في  ا،بدائل قیاس المخزونات والطرق الممكنة لقیاسه

اإلفصاح والتي نخص بالذكر منها  ن كل بدیل محاسبي على كل من وظیفةاألثر المترتب ع ةومعرف ،المجال المحاسبي

لتقییم بمختلف ا وظیفةو  ،المیزانیة وجدول حسابات النتائج بصفتهما من أهم القوائم الرئیسیة في النظام المحاسبي المالي

  .ضمنهامداخلها ومقارباتها المتعارف علیها ومختلف الطرق التي تندرج 

هذه الدراسة وجود أثر مترتب عن تعدد بدائل القیاس بصفة عامة على المیزانیة وجدول النتائج  نتائج وقد أكدت

والتي  ،استخدامها في عملیة التقییمفي الجانب التطبیقي على  جلیاهذا األثر  ویبرز ،اما مضللین لمستخدمیهممما یجعله

توحید الطرق والسیاسات  یستوجبمما  ،خلصت إلى أن كل بدیل محاسبي یعطي نتیجة تختلف عن البدیل اآلخر

  . واإلهتالكات اتالمحاسبي األنسب في قیاس كل من المخزون البدیل مع إبراز ،المحاسبیة للحد من هذه اآلثار

  .تقییم المؤسسةطرق ، المالیة بالقوائماإلفصاح ، اإلهتالك، المخزون، القیاس المحاسبيبدائل : الكلمات المفتاحیة

Résumé :  

Cette étude a pour objet dans son intégralité de déterminer l'étendue de l'impact des 

multiples de mesure comptable spécialement des stocks et des amortissements sur 

l’information à fournir dans les états financiers, et sur ses différentes utilisations comme la 

processus d’évaluation, cela a été fait en identifiant les méthodes de valorisation de stock 

et les  différentes méthodes d'amortissement des immobilisations utilisés dans le domaine 

de la comptabilité, et connaitre l'impact de chaque méthode sur les états financiers 

spécialement le bilan et le tableau de résultat, qui représente les états financiers les plus 

importants dans le SCF, ainsi que l'évaluation avec les différentes entrées reconnues et Les 

déférentes méthodes qui relèvent de ces approches. 

Cette étude confirme que la multiplicité des méthodes de mesure en général a un 

effet sur le bilan et le tableau des résultats, ce qui la rend trompeuse pour les utilisateurs, 

cet effet a été montré dans le coté pratique de l’étude, qui a permis de conclure que 

chaque méthode comptable donne un résultat différent de l'autre, cela nécessite 

l’unification des méthodes et les politiques comptables pour limiter ces effets, en 

identifiant en même temps le choix comptable le plus approprié pour mesurer les stocks 

et les amortissements. 

Mots clé : Choix de mesure comptable, stock, amortissement, états financiers, méthodes 

d’évaluation. 
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  :مقدمة

تعد المؤسسة من المكونات أو األعوان االقتصادیین الفاعلین والمنشطین للدینامكیة االقتصادیة 

ولتحقیق مجمل أهدافها فهي تجمع بین الموارد البشریة، الطبیعیة، التقنیة والمالیة  ،ببعدیها الكلي والجزئي

 .استمراریتهاألساسي تثمین هذه الموارد وضمان لیكون هدفها ا

قدیما شكلت المحاسبة األداة التي من خاللها كانت المتابعة فالرقابة على نشاط المؤسسة، 

ألعمال التي تقوم بها وذلك من خالل اإلجراءات المحاسبیة التي وبشكل عام مختلف ا ،ممتلكاتها، نتائجها

، هذه ٕانتاج القوائم المالیة التي  تعكس الصورة الحقیقیة للمؤسسةو اكتشفت على غرار القید المزدوج 

األخیرة كان لها نصیب كبیر من االهتمام سواء عند المحاسبین المهنیین أو األكادیمیین أو المنظمات 

محاسبة فنتج عن هذا االهتمام إصدار معاییر محاسبیة تنظم وتحكم كیفیة إعدادها وما یجب المهتمة بال

 .وكل ما یخدمها سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة تتضمنهأن 

ن هذه المعاییر أإال  ةینادا إلى معاییر محاسبن القوائم المالیة یتم إعدادها استأعلى الرغم من 

وبالتالي  ،االقتصادیةنفس األحداث والظواهر  ةمختلفة لمعالج ةمحاسبی الیب وطرقتسمح باستخدام أس

لألسالیب المحاسبیة وطرق القیاس والتقییم یؤدي إلى إعطاء قیم مختلفة حسب رة فان مرونة اختیار اإلدا

وكانت المحاسبة قد سجلتها  ،لنفس األحداث والظواهر االقتصادیة التي حدثت نوع البدیل المستخدم

  .رها فن تسجیل وقیاس وتبویب األحداث والظواهر االقتصادیةباعتبا

تطورت أنظمة تسییرها وجاء المهتمین بعلم  ،ومنذ ظهور المؤسسات وتأسیسها من طرف اإلنسان

لیسوا بالضرورة هم المسیرون وتم اإلدارة بنظریات لعل من أهمها نظریة الوكالة والتي تقضي بأن المالك 

حیث بقي  ،ألطراف غیر المالك نظرا لكبر حجمها واستحالة تسییرها وتعقد أنشطتها إسناد اإلدارة والتسییر

بر اهتمامهم هو القوائم المالیة للمؤسسة بمعنى آخر كالمالك كأطراف بعیدة عن جو المؤسسات ولكن أ

إذا  مخرجات المحاسبة باعتبارها الوظیفة التي یمكن من خاللها معرفة الوضع المالي للمؤسسة وتقییم ما

نجد أن البدائل المحاسبیة المتاحة لدى  ،كانت المؤسسة ناجحة أو فاشلة، لكن بالعودة إلى ما ذكر سابقا

المسیرین متعددة والثغرات المحاسبیة ممكنة مما یجعل تظلیل المستخدمین للقوائم المالیة واردا وبنسبة 

والمقیم للمؤسسة هو مقیم  ،السحتى ولو كانت المؤسسة متجهة لإلفو المالك  رضاكبیرة حتى یكتسب 

لقوائمها المالیة كما أن طرق التقییم متعددة فبطرق تكون المؤسسة في صورة جیدة أما بأخرى فهي العكس 

   .تعدد البدائل المحاسبیة، وهذا ما یحققه تماما
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مات المحاسبیة إلى التقلیص من هذا التعدد في البدائل المحاسبیة حیث سعت مختلف التنظی

رق والسیاسات المحاسبیة ألن من مبادئ المحاسبة یجب التقید بها في حالة تغییر الطشروطا  ووضعت

رق والقواعد المحاسبیة من دورة مالیة إلى أخرى وفي حالة التغییر یشترط بات في تطبیق نفس الطالث

یم تطرح مشكلة التبریر في المالحق كما هو معمول به في الجزائر باإلضافة إلى كل هذا فإن عملیة التقی

  .اهي األخرى من حیث نوع القیمة المستخدمة فكل واحدة منها لها محاسنها وسلبیاته

وقد تم التركیز في بحثنا هذا على عنصري اإلهتالكات لألصول الثابتة والمخزونات بمختلف 

المسجلة تحت أنواعها نظرا لوزنهما في عناصر المیزانیة وجدول النتائج من حیث التكوین وتأثیر المبالغ 

حسابات هذه العناصر على القوائم المالیة بصفة عامة، كما یعود السبب وراء اختیار هذین العنصرین إلى 

والتي تسمح بها التشریعات المحاسبیة والقوانین  ،وجود العدید من الطرق واألسالیب الممكنة لحسابهما

على وحساب اإلهتالكات من المخزونات  المعمول بها وبالتالي وجب معرفة تأثیر تعدد بدائل قیاس كل

  .كل من اإلفصاح بالقوائم المالیة وعلى تقییم المؤسسة اإلقتصادیة

 :إشكالیة الدراسة .1

  :فقد طرحنا اإلشكالیة التالیة ما سبق وبناءا على 

اإلفصاح  على الخاص بالمخزونات واإلهتالكات المحاسبي عامل تعدد بدائل القیاس ما مدى تأثیر

  وما هي اآلثار المترتبة على ذلك؟ ؟عملیة تقییم المؤسسة االقتصادیة الجزائریةبالقوائم المالیة وعلى 

  :وبغیة تسهیل اإلجابة على سؤال اإلشكالیة فصلناه إلى أسئلة فرعیة كما یلي

  ؟الدوافع الكامنة وراء االهتمام ببدائل قیاس المخزونات ما هي -1

  على قیمة المؤسسة بمختلف الطرق؟ التأثیر تعدد بدائل قیاس للمخزونكیف یمكن لعامل  -2

  هل تتأثر القوائم المالیة بعامل تعدد بدائل حساب اإلهتالكات؟ وما هي اآلثار المترتبة على ذلك؟ -3

  كیف یمكن لعامل تعدد طرق حساب اإلهتالكات التأثیر على قیمة المؤسسة بمختلف الطرق؟ -4

  :الدراسةفرضیات  .2

تكمن الدوافع الكامنة وراء االهتمام ببدائل قیاس المخزونات في التأثیرات المتوقعة على المركز  -1

  .المالي ونتائج أعمال المؤسسة

 الستخدام القوائم المالیة في حسابها،ثر بدائل القیاس المحاسبي للمخزونات على قیمة المؤسسة ؤ ت -2

 .إلى آخربحیث تجعل قیمة المؤسسة تختلف من بدیل 
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 .حسب نوع الطریقة المطبقة لحسابها تختلف درجة تأثیر اإلهتالكات على القوائم المالیة -3

خیرة على ثر بدائل حساب أقساط اإلهتالك لألصول الثابتة على قیمة المؤسسة العتماد هذه األؤ ت -4

 .في حسابها مخرجات القوائم المالیة

  :الدراسة أهداف. 3

مدى تأثیر تعدد بدائل القیاس المحاسبي على اإلفصاح  إبرازیكمن الهدف الرئیسي من الدراسة هو 

بالقوائم المالیة وعلى المعلومات الواردة بها، وكذا دراسة التأثیر المتوقع من استخدام القوائم المالیة في 

تفصیل أكثر یمكن استخالص من خالل العالقة المتعدیة بین متغیرات الدراسة وللحساب قیمة المؤسسة 

  :مجموعة من األهداف المرجوة التحقیق والتي تنطوي تحت هذا الهدف الرئیسي كالتالي

  بالتركیز على طرق  المجال المحاسبي والضوابط والقواعد التي تحكمهافي معرفة مختلف طرق القیاس

  ؛قیاس المخزونات وطرق قیاس اإلهتالكات لألصول الثابتة

  االقتصادیة والغایة من التقییم؛تقییم المؤسسات الممكنة لطرق المقاربات والمعرفة أهم 

 على  الخاص بالمخزونات واإلهتالكات المحاسبي معرفة األثر المترتب عن تعدد بدائل القیاس

المؤسسات  المعلومات الواردة بها على غرار الذمة المالیة ونتائج أعمال ىعلو  بالقوائم المالیةاإلفصاح 

  تصادیة الجزائریة؛االق

  معرفة األثر المترتب عن تعدد بدائل القیاس المحاسبي للمخزونات واإلهتالكات على قیمة المؤسسة

  بمختلف المقاربات والطرق الممكنة؛

  السعي وراء إیجاد حل لمشكلة تعدد البدائل المحاسبیة المتعلقة بالقیاس في ظل اإلفالس شركات سواء

  .االقتصاديمحلیة أو دولیة كانت بمثابة القدوة بالنسبة للمجتمع 

  :أهمیة الدراسة. 4

  :تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من كونها

  المحاسبة ومختلف األعوان االقتصادیین تعالج محورا مهما كان محل اهتمام المختصین في مجال

  .وخاصة المستخدمین للقوائم المالیة للمؤسسة باعتبارها المرآة التي تعكس الوضع الصادق للمؤسسة

  تتزامن مع البدایات األولى لتطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید في المؤسسات الجزائریة على القوائم

  التي تبنتها الدولة الجزائریة؛لمنظومة المحاسبیة والمالیة المالیة واإلصالحات المختلفة على ا
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  تعرج هذه الدراسة على أحد المواضیع الحساسة وهو القیاس المحاسبي الذي یعتبر من أهم المواضیع

التي تكثر فیها اإلشكالیات نظرا لتعدد بدائله وتنوعها مما یضع المستخدم للمحاسبة أمام مشكلة اختیار 

  اسبي التي تتالءم وطبیعة المؤسسة؛حطرق القیاس الم

  تعالج هذه الدراسة مشكلة تقییم المؤسسات االقتصادیة محلیا نظرا لتجربة الدول األخرى في مجال

التقییم والذي خذل العدید من كبریات الشركات مما أدى بإفالسها بسبب النظرة اإلیجابیة التي أخرجتها 

  المحاسبي؛ لا عن طریق ما یسمى بالتجمیالمحاسبة للمستخدمین للقوائم المالیة له

 ض كبریات تعرج هذه الدراسة على الثغرات الموجودة في المحاسبة والتي لعبت دورا كبیرا في إفالس بع

الشركات وكیفیة تفادیها منها الثغرات الموجودة على مستوى القیاس المحاسبي وبالتركیز على عنصرین 

  را لوزنهما في القوائم المالیة؛نظمهمین وهما المخزونات واإلهتالكات 

  تعرج هذه الدراسة على التأثیرات المتوقعة جراء تعدد بدائل القیاس على قیمة المؤسسة والمحسوبة

  .مة المالیة ونتائج أعمال المؤسسةانطالقا من القوائم المالیة على غرار الذ

  :یار الموضوعدوافع اخت. 5

الواسع  االهتمامذات  هذا الموضوع كونه من بین المواضیعمن بین الدوافع التي دفعتنا للبحث في 

البدائل المحاسبیة  والذي تتمحور إشكالیته حول وجود العدید من االقتصاديمن مختلف أطراف المجتمع 

معد للقوائم المالیة أمام ثغرات تركتها هذه التعددیة تجعل منه یستخدمها لتحقیق أغراض سواء مما یدفع بال

إشكالیة تقییم المؤسسة وما هي القیمة التي تعطي  سة أو خدمة ألغراض شخصیة باإلضافةلفائدة المؤس

الوجه الصحیح والصادق للمؤسسة حیث یجد المستخدم نفسه أمام العدید من القیم التي ظهرت منذ ظهور 

اء المحاسبة ، كذلك یمكن القول بأن ما حدث لبعض المؤسسات سواء دولیة أو محلیة وما حدث لها جر 

 ةالعمل المحاسبي دفع الباحث إلى االهتمام باألسباب التي جرت هذه األخیرة إلى ما وصلت إلیه ومحاول

  .إعطاء حلول لمعالجة هذه المشكلة

كما تعود مبررات اختیار الموضوع إلى مجموعة من الدوافع والتي یتصدرها الرغبة في دراسة 

یاس الخاصة بالمخزونات واإلهتالكات على المعلومات التأثیرات الممكنة الحدوث جراء تعدد بدائل الق

الواردة بالقوائم المالیة، وكذا التأثیرات التي یمكن حدوثها عند استخدام هذه القوائم في معرفة القیمة 

الحقیقیة للمؤسسة وفق مختلف طرق التقییم، باإلضافة إلى التوصل إلى بدیل محاسبي یحقق اإلجماع 

ترجع لكون فیه واإلهتالكات، وبالعودة إلى الدوافع الشخصیة الختیار الموضوع  بالنسبة لقیاس المخزون



 المقدمة العامة
 

  ح
 

تخصص الطالب في مجال المحاسبة والمالیة والتدقیق مع رغبته في الوصول إلى تحدید األثر المترتب 

  .لإلفصاح والتقییمحول متغیرات الدراسة للخروج ببدیل محاسبي یحقق الشفافیة والمصداقیة 
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بحیث تم االعتماد على أهدافها،  حسب ما تقتضیه لتحقیق ثالثة مناهج أساسیةتقوم الدراسة على 

وبشكل كبیر على المنهجین الوصفي التحلیلي كونه یتناسب ومتطلبات الدراسة من خالل جمع وتصنیف 

لمؤسسات محل وترتیب وعرض متغیرات الدراسة ووصف العالقة بینها وتحلیل المعطیات المتعلقة با

الدراسة من خالل جمع البیانات من قوائمها المالیة ومحاولة تطبیق ما تم التطرق إلیه في الجانب 

على المصادر األولیة  االعتماد، كما تم دراسة الحالة أسلوبمن خالل  التطبیقي على المؤسسات المعنیة

بحیث تشمل المصادر الثانویة على الكتب والمجالت والمنشورات المكتبیة أما والثانویة لجمع البیانات 

المصادر األولیة فتم االعتماد على القوائم المالیة للمؤسسات محل الدراسة لجمع مختلف البیانات الالزمة 

لنتائج وتحلیل التغطیة المتغیرات باإلضافة إلى تدعیم البحث بدراسة استقصائیة باالستخدام االستبیان 

  .واستخالص النتائج SPSSالمتوصل إلیها عن طریق برنامج 

  :الدراسةومتغیرات  نموذج . 7

  المتغیرات التابعة                                                 

  

  المتغیرات المستقلة     

بدائل قیاس 

  المخزونات

بدائل قیاس 

  اإلهتالكات

  

  

  

  

بناءا على ما تضمنه الجانب النظري،  وما جاءت به الدراسات السابقة وخدمة إلشكالیة البحث 

التساؤالت  تمت صیاغة نموذج الدراسة بمراعاة جمیع المتغیرات التي تتمحور حولها الدراسة لإلجابة عن

 

 

 

 

 

      تؤدي

قیمة المؤسسة 

اإلقتصادیة 

المحسوبة وفق 

 مختلف المقاربات

 

اإلفصاح بمختلف 

 القوائم المالیة
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وبالتالي تحقیق أهدافها ككل، بحیث  ،لبحثالمطروحة من خالل الفرضیات التي تم وضعها في بدایة ا

  :تقسم هذه المتغیرات إلى متغیرات تابعة وأخرى مستقلة كالتالي

طرق قیاس مخزون ( وتمثل بدائل القیاس المحاسبي الخاص بالمخزونات  :المتغیرات المستقلة -1.7

، إضافة إلى المتغیر المستقل الثاني وهو بدائل )ومخزون أول مدة بالمیزانیة وجدول النتائجآخر المدة 

طرق حساب مبلغ اإلهتالك لألصول الثابتة للتقیید بالمیزانیة أو (القیاس الخاصة بإهتالك األصول الثابتة 

  ).جدول النتائج

بالقوائم المالیة كمتغیر أول بالتركیز على إلفصاح ا متغیرین هما وتتمثل في :المتغیرات التابعة -2.7

قائمتین رئیسیتین وهما المیزانیة وجدول النتائج إضافة إلى المتغیر الثاني والمتمثل في تقییم المؤسسة وفق 

مختلف المقاربات والطرق التي تنطوي تحتها بحیث یمثل هذا المتغیر مثاال عن استخدامات القوائم المالیة 

ت العالقة، إضافة إلى وجود عالقة متعدیة تكمن في أن أي تأثیر ممكن للمتغیرات من قبل األطراف ذا

المستقلة على المتغیر التابع األول من شأنه التأثیر مباشرة على المتغیر التابع الثاني، األمر الذي یقودنا 

 .إلى القول بأن الدراسة تظهر في محتواها متغیر وسیطا وهو اإلفصاح بالقوائم المالیة

  : حدود الدراسة. 8

أنجزت هذه الدراسة في حدود زمانیة ومكانیة وعلمیة بغیة تسهیل التحكم فیها واإللمام بجمیع 

  :جوانبها النظریة والتطبیقیة فحدت بذلك من جوانب عدیدة نذكر منها ما یلي

تم التركیز على بدائل القیاس المحاسبي الخاص بالمخزونات وبدائل القیاس  :الحدود العلمیة -1.8

قیاس العناصر المكونة للمیزانیة بالخاص بحساب إهتالكات األصول الثابتة دون البدائل األخرى الخاصة 

لسهولة تطبیقها على الجانب المیداني، كما تم التركیز على طرق التقییم المندرجة تحت  وجدول النتائج

مقاربة كل من الذمة المالیة و مقاربة التدفقات أوال العتمادها على قائمة المیزانیة وجدول النتائج وهما 

قائمتین یمكن الحصول علیهما في الواقع العملي دون القوائم األخرى، وكذا لتوفر المعلومات الالزمة 

  .لحساب قیمة المؤسسة وفق هاتین المقاربتین

جزأین، أما أولها فكان عبارة عن دراسة تطبیقیة شتملت الدراسة التطبیقیة على ا :الحدود المكانیة - 2.8

لبعض المؤسسات اإلقتصادیة بمنطقة سطیف نظرا للتنوع االقتصادي للمنطقة وحیازتها على ثالثة مناطق 

حاسبي صناعیة كبرى، وأما الجزء الثاني فهو عبارة عن استبیان لمهنیین وأكادیمیین المهتمین بالمجال الم

  .والذین یزاولون نشاطهم في حدود والیة سطیف
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 2016تم االعتماد على القوائم المالیة للمؤسسات اإلقتصادیة محل الدراسة لسنة  :الحدود الزمانیة -3.8

إلى غایة  2018مارس  أشهر من 8لتستغرق حوالي  االستقصائیةفیحین امتدت الدراسة  ،2017وسنة 

استرجاعه والقیام إلى تحكیمه وتوزیعه على المستجوبین و  االستبیانصیاغة  من بدایة 2018نوفمبر 

 .بتحلیله واستخالص النتائج

  :الدراسات السابقة. 9

تمثل الدراسات السابقة نقطة البدایة لكل باحث، لذا سیتم توظیف دراسات تتوافق وموضوع بحثنا 

وتعزیزا لجوانبه النظریة والتطبیقیة، من في توجهها العام وفي خدمة بعض جوانب إشكالیته المطروحة 

خالل الوقوف على النتائج المستخلصة منها وتغطیة الجوانب والفجوات العلمیة التي لم تتطرق لها هذه 

  :البحوث، وتلخصت هذه الدراسات فیما یلي

دراسة حالة  –سیاسات اإلهتالك وأثرها على القوائم المالیة ): محمد عباس أبو بكر موسى( دراسة - 

  .2009رسالة ماجستیر جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا؛  - شركة ناصف الطبیة

حیث للمؤسسات اإلقتصادیة، ناول البحث أثر سیاسات إهالك األصول الثابتة على القوائم المالیة ت

التي تظهرها تكمن مشكلة الدراسة في تعدد بدائل طرق قیاس اإلهالك مما یؤدي إلي تباین في النتائج 

الدراسة أهمیتها من خالل تناولها لكیفیة حساب إهالك األصول الثابتة واإلفصاح  اكتسبت، القوائم المالیة

هدفت الدراسة إلي توفیر معلومات حول المركز المالي ، كما عنه على ضوء معاییر المحاسبة الدولیة

یة ، وكذلك وصف المعالجات المحاسبیة واألداء والتغیرات في قائمة المركز المالي لشركة ناصف الطب

  . هااألصول الثابتة مع إیضاح الطرق والقواعد المحاسبیة المستخدمة في حساب إلهتالكات

أن لكل سیاسة من سیاسات اإلهالك المختلفة تأثیر على األرباح التي   :تمثلت فرضیات الدراسة في

ي دقة النتائج التي تظهرها القوائم المالیة ساب اإلهالك بصورة صحیحة یؤدي إلح، تظهر بقائمة الدخل

الك یترتب علیه حساب ضرائب سلیمة دون أن یكون تأن الحساب السلیم لإله، لشركة ناصف الطبیة

  .هنالك ظلم على الدولة أو على الشركة

والمنهج التاریخي والمنهج  واالستنباطي االستقرائيالدراسة على المنهج اإلحصائي بشقیه  اعتمدت 

  :توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منهاو  الوصفي

 أن لكل سیاسة من سیاسات اإلهالك المختلفة تأثیر على قائمتي الدخل والمركز المالي. 
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  الك بل یتم فرضها علیها من جهات خارج الشركة مثل تالشركة لیس لها الحق في تحدید سیاسة اإله

ة المفروضة لتحدید الربح الضریبي من قبل دیوان الضرائب هي سیاسة السیاس (الضرائب مصلحة

 ؛)القسط الثابت

 الك التي تتناسب مع الشركة تسیاسة اإله اختیارضرورة   :كما أوصت الدراسة بعدة توصیات منها

 ؛بما یحقق مصلحتها وٕاستمراریتها

  یعرض الشركة لإلفالس الك في تضخیم األصول الثابتة واألرباح ألن ذلك تاإله استخدامعدم

 ؛والتصفیة

  األصل بقیمته األصلیة وترحیل  للطریقة غیر المباشرة التي تبقي على ایجب إثبات اإلهالك وفق

  .الكتاإلهالك إلي حساب مخصص أو متراكم اإله

، بدائل القیاس المحاسبي )2015دراسة محمد معتصم إبراهیم حمد و إسماعیل محمد النجیب ( -

إدارة األرباح في المنشآت الصناعیة، مقال منشور في مجلة العلوم اإلقتصادیة لجامعة ودورها في 

  .16السودان للعلوم والتكنولوجیا، العدد 

حیث تناولت هذه الدراسة بدائل القیاس المحاسبي والدور الذي تلعبه في إدارة أرباح المنشآت 

البدیل األفضل من بدائل القیاس المحاسبي الصناعیة، حیث تمحورت إشكالیة البحث حول كیفیة اختیار 

ومدى تأثیر ذلك البدیل على إدارة األرباح وركز البحث على عنصرین مهمین وهما أقساط اإلهتالكات 

  :يوقد توصل البحث إلى عدة نتائج مهمة نذكرها كالتال ،لألصول الثابتة وقیاس مخزون أول وآخر المدة

 اتخاذ السیاسة المناسبة إلدارة األرباح؛ تعدد بدائل القیاس المحاسبي یؤثر في 

  تستخدم المنشأة طریقة القسط المتناقص في إهتالك األصول الثابتة ألنها تؤدي إلى انخفاض رقم

 الربح في السنوات األولى من عمر األصل؛

  طریقة الوارد أوال یصرف أوال لقیاس المخزونات تؤدي إلى زیادة الربح عند اتجاه األسعار نحو

 تفاع؛االر 

  طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة لقیاس المخزونات تؤدي إلى تأثیرات معتدلة على األرباح عند اتجاه

 .ألسعار نحو االرتفاع أو االنخفاضا

  عند قیام اإلدارة بتغییر طرق قیاس المخزونات آخر المدة من فترة ألخرى یؤدي إلى التأثیر على

  .تكلفة البضاعة المباعة وعلى األرباح



 المقدمة العامة
 

  ر
 

البدائل المحاسبیة المتعلقة بالعناصر غیر الملموسة  :تحت عنوان، )2016 بالل كیموش(دراسة  -

 - ة والفرنسیة واإلنجلیزیةدراسة مجموعة من المؤسسات الجزائری-وأثرها على قیمة المؤسسة، 

  .أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، جامعة سطیف

وهي كیف تؤثر المقاییس : اإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة الدراسة إلىحیث هدفت هذه 

المحاسبیة للعناصر غیر الملموسة في القیمة السوقیة للمؤسسات الجزائریة والفرنسیة واإلنجلیزیة المدرجة 

اصر في السوق المالي؟ ومن هذا المنطلق حاولت هذه الدراسة تحلیل أثر البدائل المحاسبیة المتعلقة بالعن

غیر الملموسة على قیم المؤسسات انطالقا من البیانات المالیة المدرجة بالسوق المالي في ثالث بیئات 

باالعتماد على االنحدار  ،2013و 2005هي الجزائر، فرنسا، وانجلترا، خالل الفترة ما بین اقتصادیة 

  .من أجل تطویر نموذج الدراسة 1995لعام  "Ohlson"الخطي المتعدد وعلى نموذج 

  :وخلصت هذه الدراسة إلى نتائج أبرزها ما یلي

  العناصر غیر الملموسة تمثل حصة معتبرة من قیم المؤسسات الفرنسیة واإلنجلیزیة في حین كانت

 مساهمتها في قیم المؤسسات الجزائریة ضعیفة جدا؛

 ئمة لتقییم المؤسسات في البیئات الثالثة محل المقاییس المحاسبیة للعناصر غیر الملموسة مال

عیفة باستثناء المؤسسات الدراسة، غیر أن قدرتها على تفسیر القیم السوقیة للمؤسسات كانت ض

 .الفرنسیة

  أثبتت الدراسة على أن هناك تأثیر للعناصر غیر الملموسة على مالئمة المقاییس المحاسبیة التقلیدیة

واإلنجلیزیة، غیر أن مساهمتها في زیادة القدرة التفسیریة للمقاییس  لتقییم المؤسسات الفرنسیة

  .المحاسبیة التقلیدیة كانت ضعیفة لدى المؤسسات اإلنجلیزیة مقارنة بالفرنسیة

، أثر بدائل القیاس المحاسبي على المحتوى اإلعالمي للمعلومات )2016 قوادري عبلة(دراسة  -

والقیمة دراسة مقارنة بین التكلفة التاریخیة  –المحاسبیة في ظل تبني الجزائر للمعاییر المحاسبیة 

  .أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم التجاریة، جامعة سطیف - العادلة

بین بدیلي القیاس المحاسبي وهما التكلفة التاریخیة والقیمة  ةارنالمق حیث هدفت هذه الدراسة إلى

كما سعت الدراسة إلى اكتشاف  ،العادلة من حیث أثرهما على المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبیة

ما إذا كانت البیئة الجزائریة جاهزة لتطبیق القیمة العادلة من عدمه، وهذا كله من خالل إشكالیة البحث 

ما أثر بدیلي التكلفة التاریخیة والقیمة العادلة على المحتوى اإلعالمي للمعلومات : صیغت كالتاليوالتي 

  :النتائج التالیةوخلصت الدراسة إلى  المحاسبیة في ظل تبني الجزائر للمعاییر المحاسبیة الدولیة؟
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  العالیة  بالموثوقیةالمحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبیة المقاسة وفق التكلفة التاریخیة یتصف

 ؛والقابلیة للفهم

 خاذ القرارات المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبیة المقاسة وفق القیمة العادلة یصف بالمالئمة الت

 والقابلیة للمقارنة؛

  إن البیئة الجزائریة غیر مستعدة بعد لتطبیق القیمة العادلة كبدیل للتكلفة التاریخیة في القیاس

  .الظروف الحالیةالمحاسبي في ظل 

  :موقف الدراسة من الدراسات السابقة

تتمیز دراستنا عن باقي الدراسات كونها تخصصت في نوعین من العناصر المحاسبیة المهمة أال 

وهي المخزونات واإلهتالكات محاولة منها التعریج على مختلف بدائل القیاس الخاصة بهما حیث ابتعدت 

والتي تتمحور معظمها حول التكلفة التاریخیة والقیمة العادلة في تقییم  عن ما جاءت به الدراسات السابقة

األصول الثابتة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمیزت عن باقي الدراسات من خالل محاولة ربط التأثیر 

آخر التأثیر المتوقع عند المتوقع من هذه البدائل على القوائم المالیة مع عملیة تقییم المؤسسة، بمعنى 

 .من األطراف ذات العالقة وكمثال جسد في محاولة إعطاء قیمة للمؤسسةاستخدامها 

  :خطة الدراسة. 10

تبعا لألهداف المرجوة من البحث ولمعالجة اإلشكالیة وفرضیات البحث ارتئ الباحث تقسیم الدراسة 

ات واألفكار والكتابات المختلفة حول إلى ثالث فصول نظریة یفصل بها ما جاءت به معظم األطروح

متغیرات الدراسة بنوعیها التابع والمستقل، وفصل آخر تطبیقي مقسم إلى جزأین أحدهما دراسة میدانیة 

لمؤسسات اقتصادیة بإقلیم الوالیة واآلخر عبارة عن استبیان حول موضوع الدراسة جاء تدعیما للنتائج 

تتقدم دراسة مقدمة عامة تمهیدا لها وتنتهي بخاتمة عامة تلخص ، كما المتوصل إلیها في الجانب األول

  .النتائج المتوصل إلیه والتوصیات واالقتراحات بخصوص البحوث القادمة ذات الصلة بالموضوع

حاول الباحث من خالله التطرق إلى ، التأصیل النظري للقیاس المحاسبي:تحت عنوان الفصل األول

بصفة عامة، ثم التركیز على القیاس المحاسبي الخاص بالمخزونات المفاهیم األساسیة للقیاس المحاسبي 

 .واإلهتالكات بعرض مختلف الطرق واألسالیب الممكنة

هذا خصص الباحث ، دراسة اإلفصاح المحاسبي في ظل تعدد بدائل القیاس: تحت عنوان الفصل الثاني

الفصل من أجل دراسة اإلفصاح المحاسبي من خالل المفاهیم األساسیة للقوائم المالیة ومختلف أنواعها 

حسب النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائر مع اإلشارة إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة وما جاءت 



 المقدمة العامة
 

  س
 

المحاسبي واإلفصاح ونوعیة  به بخصوص العرض واإلفصاح بها، إضافة إلى دراسة العالقة بین القیاس

  .وجودة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالیة

خصص الباحث هذا ، تقییم المؤسسة في ظل تعدد بدائل القیاس المحاسبي: تحت عنوان الفصل الثالث

الفصل لدراسة التأثیر المتوقع من تعدد بدائل قیاس المخزونات على القوائم المالیة من خالل مخزون آخر 

لمدة وتكلفة البضاعة المباعة، كما احتوى هذا الفصل كذلك على التأثیرات المتوقعة لطرق حساب ا

اإلهتالكات والمبالغ المستحقة على قائمتي المیزانیة وجدول النتائج، إضافة إلى دراسة التأثیر الحاصل في 

لمدة وتكلفة البضاعة قیمة المؤسسة عند احتسابها جراء هذا التعدد في البدائل لحساب مخزون آخر ا

  .المباعة وحساب أقساط اإلهتالكات

 دراسة میدانیةالجزء األول عبارة عن : قسمین وقسم إلى الدراسة التطبیقیة: تحت عنوان الفصل الرابع

لمؤسستین اقتصادیتین تنشطان بإقلیم والیة سطیف من أجل التعرف على تأثیر تعدد بدائل طرق قیاس 

المخزونات وطرق حساب اإلهتالكات على كل من القوائم المالیة وعلى قیمة المؤسسة في النهایة عند 

والمهنیین  ثینلمعرفة آراء الباح لدراسة استقصائیة حسابها، أما فیما یخص الجزء الثاني فقط خصص

المختصین في المجال المحاسبي حول مدى تأثیر تعدد طرق قیاس المخزونات وحساب اإلهتالكات على 

  .القوائم المالیة وعلى قیمة المؤسسة عند حسابها وفق مختلف الطرق والمقاربات

  



  

  

  

  

  :الفصل األول

  التأصیل النظري للقیاس 

    المحاسبي



التأصیل النظري للقیاس المحاسبي.......................................................الفصل األول  

  

2 
 

  :مقدمة الفصل

تعد المؤسسة من المكونات أو األعوان االقتصادیین الفاعلین والمنشطین للدینامكیة االقتصادیة 

ولتحقیق مجمل أهدافها فهي تجمع بین الموارد البشریة، الطبیعیة، التقنیة والمالیة . ببعدیها الكلي والجزئي

  .لیكون هدفها األساسي تثمین هذه الموارد وضمان استمراریتها

قدیما شكلت المحاسبة األداة التي من خاللها كانت المتابعة فالرقابة على نشاط المؤسسة، 

ممتلكاتها، نتائجها وبشكل عام مختلف األعمال التي تقوم بها وذلك من خالل اإلجراءات المحاسبیة التي 

المزدوج، إنتاج القوائم المالیة التي  تعكس الصورة الحقیقیة للمؤسسة، هذه  اكتشفت على غرار القید

األخیرة كان لها نصیب كبیر من االهتمام سواء عند المحاسبین المهنیین أو األكادیمیین أو المنظمات 

ب وما یجالمهتمة بالمحاسبة فنتج عن هذا االهتمام إصدار معاییر محاسبیة تنظم وتحكم كیفیة إعدادها 

 .أن تتضمنه وكل ما یخدمها

إن المتتبع للفكر المحاسبي یمكنه أن یالحظ وجود عدة بدائل للقیاس المحاسبي وهذا التعدد یمثل 

محصلة لعدة عوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وتكنولوجیة واكبت التطور المهني، ومن ثم یصعب 

ذلك هو المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها، تحدید سبب واحد لهذا التعدد وٕان كان أهم األسباب وراء 

ات المحاسبیة لنفس العملیة، لذا یواجه المحاسب في كل عملیة حیث أنها تسمح بالعدید من المعالج

محاسبیة مجموعة من البدائل التي یلقى القبول العام سواء من الناحیة العملیة أو العلمیة، ویصعب 

هو متاح من السیاسات المحاسبیة المختلفة قد یفسر عن قوائم مالیة  االختیار من بینها، إذ أن استخدام ما

مجموعة واحدة من األحداث والظروف، وقد ارتأینا أن نقسم الفصل األول مختلفة عن بعضها البعض ل

  :إلى المباحث التالیة

  .مفاهیم أساسیة حول القیاس المحاسبي :المبحث األول

  .للقیاس المحاسبيالجوانب المختلفة  :المبحث الثاني

  .بدائل القیاس المحاسبي الخاصة باألصول :المبحث الثالث
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  مفاهیم أساسیة حول القیاس المحاسبي :المبحث األول

وتتخلل هذه  ،یهدف العمل المحاسبي إلى إنتاج معلومات محاسبیة وعرضها في القوائم المالیة

العملیة وظیفة جد حساسة تتوقف علیها فعالیة المعلومات الواردة بها والمتمثلة في القیاس المحاسبي 

للقیاس بصفة عامة والقیاس المحاسبي بصفة خاصة من الخلفیة الفكریة  هذا المبحث یتناوللعناصرها، 

له من قبل الباحثین إضافة إلى خالل سرد مراحله التاریخیة وكیفیة تطوره، التعاریف التي أعطیت 

  .المعاییر واألركان التي یستند إلیها

  عمومیات حول القیاس:المطلب األول

  نشأة وتطور وظیفة القیاس .1

إن الحدیث عن وظیفة القیاس یقودنا إلى الحدیث عن كال الحقبتین التین أظهرتا النظریة 

لى عالم الفیزیاء إفبخصوص النظریة الكالسیكیة فترجع أصولها  لكالسیكیة والنظریة الحدیثة فیها،ا

"GALILEO "وكان هذا العالم قد  ،الذي وضع حجر األساس لعملیة القیاس في مجال العلوم الطبیعیة

  :1حدد المقومات العملیة لعملیة القیاس بشكل عام في عنصرین هما

  نظام عددي(A NUMBER SYSTEM)؛ 

  قواعد حسابیة(ARITHMATICAL RULES) .  

لى هذه المقومات وذلك إعنصرا ثالثا  م1887أضاف في مؤلف له أصدر عام " Helmholtz"لكن 

مع قاعدة اإلضافات الریاضیة، وعلى هذا النهج سار أیضا نفیذ عملیة القیاس أن تتماشى عندما اشترط لت

"Campell" لكي تكون " : والذي أصبح یعتبر المنظر الرئیسي للنظریة الكالسیكیة في القیاس وقال

  ."خاصیة ما قابلة للقیاس یجب أن تتوفر هذه الخاصیة على شرط اإلضافة الطبیعیة

لعملیة القیاس أصبح إطارها محصورا في الخواص الطبیعیة الملموسة فقط  وحسب هذا المفهوم

أما الخواص المعنویة كمستوى الذكاء ومعنویات العاملین والمنفعة  ،، والتعددكالطول، والوزن، والحجم

  .تخضع لقاعدة اإلضافة الطبیعیة أو التجریبیة الحدیة فهذه خواص غیر قابلة للقیاس طالما أنها ال

بشكل عام إلى وبقیت مفاهیم النظریة الكالسیكیة للقیاس تحكم عملیة القیاس في العلوم الطبیعیة 

مؤلفا یدحض " Steven"حین أصدر م 1946منتصف العقد الخامس من القرن العشرین وبالتحدید عام 

فیه األسس التي تقوم علیها هذه النظریة ویدعو فیه إلى تبني أفكار جدیدة كانت بمثابة األساس الذي 

                                                           
1
  .97ص ، 2007، الدنمارك في المفتوحة العربیة الجامعة منشوراتالمحاسبة،  نظریةالحیالي،  ناجي ولید 
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دحض الدعامة  التي جاء بها هي نجاحه في تیعرف حالیا بالنظریة الحدیثة للقیاس، ولعل أهم اإلضافا

التي تقوم علیها النظریة الكالسیكیة للقیاس وهو شرط تمتع الخواص محل القیاس بخاصیة اإلضافة 

إذ استبدل هذا المفهوم بمفهوم آخر هو قابلیة عملیة القیاس إلجراء مقابلة أو اقتران  ،الطبیعیة أو التجریبیة

مجال آخر هو عدد أساسي یمثل المحتوى الخاصیة محل القیاس بعنصر آخر في  بین عنصر معین هو

  .وذلك دون ضرورة تمتع الخاصیة محل القیاس بخاصیة اإلضافة الطبیعیة ،الكمي للخاصیة محل القیاس

ثورة كبیرة في نظریة القیاس وذلك حین " Steven"وبهذا المفهوم المطور لعملیة القیاس أحدث 

فهوم الكالسیكي مقصورة على الخواص الطبیعیة فقط فجعلها بعد أن كانت بالم ،وسع إطار عملیة القیاس

وبذلك امتدت عملیة القیاس لتشمل العدید من العلوم على غرار  ،تمتد لتشمل الخواص المعنویة أیضا

  .1العلوم االجتماعیة بعد أن كانت محصورة في العلوم الطبیعیة فقط

  القیاس ومكوناته تعریف .2

  :تعریف القیاس -1.2

من التعاریف لعملیة القیاس سواء من الناشطین في المجال المحاسبي أو غیرها  لقد أعطیت العدید 

 :فیم یليیر من العلوم والمجاالت وسنستعرضها من المجاالت نظرا لتعدد استخدام عملیة القیاس في الكث

أنه مقابلة أو مطابقة أحد جوانب أو خصائص مجال معین بأحد " :هو إن التعریف العام للقیاس

أو خصائص مجال آخر وتتم هذه المقابلة أو المطابقة باستخدام الرموز واألرقام وذلك طبقا جوانب 

كما أنها  ،الرموز عن تقاریر أو درجات أو كمیات و وفي العلوم االجتماعیة تعبر األرقام ،"2لقواعد معینة

یة ذلك أن التعبیر عن تعكس مفاهیم وصفیة بجانب المفاهیم الكمیة، ویفضل دائما الباحثون المقاییس الكم

 ،المراد قیاسه تعبیرا كمیا یزید من دقة التعاریف التي نحصل علیهاخاصیة معینة من خصائص الشيء 

األمر الذي یزید من تفهمنا لهذا الشيء أي أن استخدام النظام العددي في عملیة القیاس یعتبر أمرا حیویا 

 ،المنطق الریاضي یاس الكمي یساعدنا على تطبیقفي مجال البحث العلمي، ومن ناحیة أخرى نجد أن الق

  .3إذ أن القیاس الكمي شرط إلمكان إجراء العملیات الحسابیة والریاضیة

                                                           
1
  .98مرجع سابق، ص  ،نظریة المحاسبةولید ناجي الحیالي،  

2
  .62، ص 1990والتوزیع، الكویت، ، الطبعة األولى؛ دار السالسل للنشر نظریة المحاسبةعباس مھدي الشیرازي،  

3
  .63مرجع نفسھ، ص  
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، 1تخصیص األرقام لمیزات أو خصائص األشیاء التي یمكن قیاسها": كما یعرف القیاس على أنه

خاصیة معینة في ترجمة الوصف اللفظي إلى وصف رقمي على أن یتصرف هذا الوصف إلى  أو

وهذا یتطلب عادة تعریف الشيء بوضوح ثم تحدید قواعد القیاس وهي  ،الشيء موضع القیاس

  .2"اإلجراءات التي تنتهي عادة بتحدید رقم معین لكل خاصیة یراد قیاسه

حیث عرفه على  "CAMPELL"تعریف عملي محدد لعملیة القیاس بشكل عام إلى  لوینسب أو 

باألشیاء للتعبیر عن خواصها وذلك بناءا على قواعد طبیعیة یتم اكتشافها إما قرن األعداد ": أنه

بعدا ریاضیا إلى تعریف عملیة القیاس حین " STEVEN"وأضاف  ؛"بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

  .3"یتمثل القیاس في المطابقة بین الخواص والعالقات بموجب نموذج ریاضي: "عرفها بما یلي

دراسة مفهوم القیاس في اللغة أنه رغم وجود اتفاق بین جمیع المعاجم ودوائر ویتضح من خالل 

إال أن هذا المفهوم ال یعتبر كافیا لوضع صورة واضحة ودقیقة له،  ،المعارف حول تحدید معنى القیاس

فهو  ،حیث یقتصر المفهوم اللغوي على تحدید مقدار أي شيء باستخدام وحدات ثابتة متفق علیها

  .وجود شيء مطلوب قیاسه أو تقدیره أو تحدیده وفق مقیاس متفق علیه ینحصر في

 :مكونات وظیفة القیاس -2.2

لقد اهتم الكثیر من الباحثین بدراسة وظیفة القیاس لما لها من دور كبیر في إعطاء المصداقیة 

األمر الذي أدى بهم إلى تحدید أهم مكونات هذه  ،للكثیر من المجاالت والعلوم على اختالف تخصصاتها

الجانب األول منها یمثل جانب النظریة  :لى جانبین رئیسینإالوظیفة أو العملیة حیث قسمت مكوناتها 

  .والذي یختص بتحدید الخصائص والعالقات، أما الجانب الثاني فیمثل النواحي الفنیة لعملیة القیاس

 ال نخضع للقیاس األشیاء أو  إنناحیث  ،واص التي یراد قیاسهایختص بتحدید الخ :الجانب األول

منحصرا في  االهتمامنما عادة ما یكون إ الظواهر ذاتها وال حتى جمیع خواصها وخصائصها و 

 لألصولخاصیة معینة أو مجموعة معینة من الخواص ذات الصلة بالدراسة، فعملیة القیاس بالنسبة 

                                                           
1 Wolk Harry I, Tearney, Michael G ,and Dodd ,James L, Accounting Theory, Fifth Edition, South Western 
College Publishing, 2001, P15. 

2
، 04التجاریة، جامعة الزقازیق، كلیة التجارة، العدد ، مجلة البحوث إطار تجریبي لنظریة عامة في القیاس المحاسبيمحمد فخري مكي،  

  .134، ص 1982
3
  .100 مرجع سابق، ص المحاسبة، نظریةالحیالي،  ناجي ولید 



التأصیل النظري للقیاس المحاسبي.......................................................الفصل األول  

  

6 
 

وٕانما الخاصیة التي یهتم المحاسب  ،مثال لیست موجهة نحو تحدید وزنها أو طولها أو مساحتها

 .1هي ما تحویه هذه األول من خدمات متوقعة أي بمعنى آخر قیمتها باألصولبقیاسها فیما یتعلق 

 رین ویمثل الجانب الفني للقیاس ویتطلب تحدید عنص ،ویختص بتحدید نظام القیاس :الجانب الثاني

تحدید وحدة القیاس والشرط األساسي فیها هو أن تكون هذه الوحدة ثابتة ومتجانسة من أجل : رئیسیین

قابلیة التجمیع والمقارنة، أما العنصر الثاني فیتمثل في تحدید قواعد التعبیر الكمي من الخصائص 

 .2والظواهر والعالقات أي تعیین أرقام للتعبیر عن الخصائص المراد قیاسها

  أسالیب القیاسنظم و : نيالمطلب الثا

یعتبر القیاس عنصرا أساسیا من عناصر البحث العلمي له مقوماته وخصائصه وأسالیبه تمكنه من 

وتتعدد أسالیب القیاس نظرا لطبیعته ونظرة الكثیر من الدراسات المحاسبیة  ،أداء وظیفته على أكمل وجه

وبالتالي وجب التطرق إلى أهم أسالیب القیاس  ،محاسبةخاصة التي تعتبره فرضا من الفروض العملیة لل

  .بصفة عامة في مختلف العلوم للوقوف على خصائص كل أسلوب من أسالیب القیاس

  وخصائصها نظم القیاس .1

تتعدد نظم القیاس مع تعدد الطرق التي یتم بها تعیین مطابقة األرقام لمالحظات عالم الواقع 

الحقیقیة كأساس لتبویب أنواع نظم القیاس المختلفة، والخصائص التي وتستخدم خصائص نظام األعداد 

  :3یمكن من خاللها تصمیم نظام القیاس هي كما یلي

 من أو أصغر من  أي أن األعداد مرتبة بحیث أن أي عدد إما أن یكون أكبر :خاصیة ترتیب األعداد

  أو یساوي عدد آخر؛

 بین األعداد مرتبة  تأي أن تكون الفروق أو الفترا :خاصیة ترتیب الفروق أو الفترات بین األعداد

لفترة بین أي زوج بمعنى أن الفترة بین أي زوج من األعداد تكون إما أكبر أو أصغر من أو تساوي ا

  آخر من األرقام؛

 أي أن سالسل األعداد لها نقطة أصل متمیزة هي نقطة الصفر :خاصیة توافر نقطة األصل.  

                                                           
1
  .63، مرجع سابق، ص نظریة المحاسبةعباس مھدي الشیرازي،  

2
  .63، ص مرجع نفسھ  

3
  .65-64، ص مرجع نفسھ 
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الخصائص الثالثة أي الترتیب، المسافة أو الفترة ونقطة األصل إلى تكوین نظم ویؤدي الجمع بین هذه 

  :فة وهذا ما یوضحه الجدول المواليقیاس مختل

  نظم القیاس المختلفة: 1- 1رقم  الجدول

  العملیة التجریبیة األساسیة  خصائص النظام  النظام اسم

   اسمي -

  

  ترتیبي -

  

  

  فتري  -

  

  

  

  نسبي -

ال ترتیب وال مسافة وال نقطة 

  أصل

یوجد ترتیب ولكن ال یوجد تحدید 

  المسافة أو نقطة أصل متمیزة

یوجد ترتیب وتحدید للمسافة 

  ولكن ال یوجد نقطة أصل متمیزة

  

یوجد ترتیب ومسافة ونقطة أصل 

  متمیزة

تحدید تساوي األشیاء أو 

  الخصائص

  تحدید القیم األكبر من واألقل من

  

الفترات أو الفروق تحدید تساوي 

الفاصلة بین األشیاء أو 

  الخصائص

  

تحدید تساوي النسب بین قیم 

  األشیاء أو الخصائص

  .65ص  1990 ؛، الطبعة األولى؛ دار السالسل للنشر والتوزیع، الكویتنظریة المحاسبةعباس مھدي الشیرازي،  :المصدر

  أسالیب القیاس .2

 فالطریقة األولى تقسمها إلى أسالیب مباشرة ،لعملیة القیاسیتم تقسیم أسالیب القیاس حسب الحاجة 

وأسالیب غیر مباشرة، أما الثانیة فتقسمها إلى أسالیب القیاس الوصفیة، أسالیب القیاس الترتیبیة، أسالیب 

  .القیاس العددیة، أسالیب القیاس النسبیة

   :الطریقة األولى -1.2

 :تقسم هذه الطریقة أسالیب القیاس إلى

  :أسالیب قیاس أساسیة مباشرة - 1.1.2
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حیث تحدد نتیجة عملیة القیاس ممثلة بقیمة الخاصة محل الدراسة أو محل القیاس مباشرة دون 

  .1لكن بشرط توفر عالقات ریاضیة بین الخواص محل القیاس ،اللجوء إلى عملیة الحساب

  :المشتقة غیر المباشرةأسالیب القیاس  - 2.1.2

وفق الطریقة المباشرة حینئذ البد من قیاس قیمة هذا الشيء محل القیاس  عندما یتعذر القیاس

تشتق بشكل غیر مباشر من خالل عملیات تحویل جبري لمجموعة من  بطریقة غبر مباشرة؛ بحیث

تعتبر القیاسات المباشرة بمثابة مدخالت للقیاسات غیر  ،2األرقام التي هي نفسها تمثل قیاسات مباشرة

المباشرة والتي تعتمد بدورها على التحلیل التي ال یمكن احتسابها أو انجازها بدون عملیة االحتساب والتي 

  .هي بمثابة األساس الذي تقوم علیه أسالیب القیاس المشتقة غیر المباشرة

اس التحكمیة حیث تشبه أسالیب القیاس المشتقة أو غیر ویوجد أسلوب آخر یطلق علیه أسالیب القی

المباشرة ولكن الفرق األساسي بینهما في أنه بینما توجد قواعد موضوعیة تحكم أسالیب القیاس غیر 

تفتقر غلى مثل هذه القواعد مما یجعلها عرضة آلثار التحیز الناتج  التحكمیةالقیاس  أسالیبفإن المباشرة 

  .3كام الشخصیةعن التقدیرات واألح

  :الطریقة الثانیة -2.2

  : تقسم هذه الطریقة أسالیب القیاس إلى

  :أسالیب القیاس الوصفیة - 1.2.2

تعتمد على الوصف اإلنشائي لخصائص أو مظاهر شيء أو حدث معین یمكن القارئ من تخیل 

یترتب على القیاس  هذه الخاصیة أو الظاهرة موضوع القیاس من التعبیر اللغوي عنها بالقیاس؛ وعادة ما

الوصفي مفارقات كبیرة تنعكس على الشيء أو الحدث الموصوف نظرا للتباین الشدید في قدرات األفراد 

صفي یعتبر أكثر القیاسات تشتتا، ومثاال لذلك وصف المادة بالصالبة على التخیل؛ وبذلك فإن القیاس الو 

  .4أو بالسیولة أو بالغازیة

                                                           
1
  .182، ص 2009، الطبعة األولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، المالیةالنظریات المحاسبیة سید عطا هللا السید،  

2
  .91، ص 2009، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، األردن، نظریة محاسبیةأحمد ریاحي بلقاوي،  

3
  .111، مرجع سابق، ص نظریة المحاسبةولید ناجي الحیالي،  

4
، جامعة سطیف، اھیتھ قیوده ومدى تأثره بالتضخم؛ مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والتجارةم: القیاس في المحاسبة بالرقي التجاني،  

  .60، ص 08، العدد 2008الجزائر، 
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  :أسالیب القیاس الترتیبیة - 2.2.2

اصر أو الخصائص تجاه لتبین مراكز العن) الرموز(في هذا النوع من األسالیب تستخدم األرقام 

التي یراد قیاسها، وعلى ذلك یشمل هذا ویلزم هنا وجود ترتیب طبیعي للخصائص  بعضها البعض

یحدد لنا العناصر األكبر  فمثال ،األسلوب خاصیة الترتیب الطبیعي باإلضافة إلى خاصیة التمیز

 األسلوببمعنى أن هذا  ،والعناصر األصغر التي تتساوى إال أنه ال یمكن تحدید مقدار الكبر والصغر

أو ثقل ) أ(أوُ قل منه وال یخبرنا شيء من مقدار طول ) ب(أكبر من العنصر ) أ(یخبرنا أن العنصر 

المحاسبة هو ترتیب أصول المیزانیة حسب درجة والمثال الواضح من أسالیب القیاس الترتیبیة في  ،)ب(

  .1السیولة لكل أصل بالنسبة لألصول األخرى

  :أسالیب القیاس العددیة - 3.2.2

، في هذا األسلوب من القیاس تستخدم األرقام لتعكس الفروق بین العناصر بدءا من نقطة الصفر

  .2موضوع القیاسانعدام محتوى العنصر من الخاصیة ویقصد بنقطة الصفر هنا نقطة 

بحیث یمكن معرفة  ،ویؤدي استخدام القیاس العددي إلى تعیین أعداد لألشیاء المرغوب قیاسها

ویتطلب استخدام القیاس العددي  ،العالقة بین األشیاء عن طریق المعرفة المسبقة للعالقة بین األعداد

  :3توافر شروط معینة ومن هذه الشروط نذكر

  القیاس متجانسة؛أن تكون الخواص موضوع 

 أن ال تتأثر هذه الخواص بالظروف البیئیة المختلفة؛ 

 أن ال یكون أساس القیاس واحدا؛ 

 أن تكون نتائج القیاس قابلة للتجمیع والمقارنة. 

  :أسالیب القیاس النسبیة - 4.2.2

ددیة على استخدام النسب والعالقات الكمیة، بحیث تعتبر تطورا للمقاییس العیعتمد القیاس النسبي 

ألنها تمتاز بقدرتها على تصویر العالقة بین المقادیر الكمیة وهو ما یطلق علیه التحلیل الكمي، وتفید 

                                                           
1
  .67-66، مرجع سابق، ص نظریة المحاسبةعباس مھدي الشیرازي،  

2
  .67مرجع نفسھ، ص  

3
  .60؛ مرجع سابق، ص ى تأثره بالتضخمومد ،ماھیتھ؛ قیوده: القیاس في المحاسبة بالرقي التجاني،  
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تلك األسالیب في القیاس المحاسبي ألغراض خاصة، وكمثال على ذلك قد تستخدم األسالیب النسبیة في 

وبة إلى وقت معین یتخذ أساسا التعبیر عن التكلفة والقیمة في أوقات معینة في صورة وحدات نقدیة منس

للتعبیر عن القدرة الشرائیة للنقود، ویتمثل ذلك في استخدام األرقام القیاسیة لتعدیل البیانات المحاسبیة من 

  .1أجل قبول نتائج القیاس المحاسبي في فترات التضخم

  أركانهمفهوم القیاس المحاسبي و : الثالث مطلبال

   :القیاس المحاسبي تعریف. 1

للقیاس المحاسبي سواء من قبل الباحثین أو الهیئات التي تنشط لقد أعطیت العدید من التعریفات 

  :في المجال المحاسبي نذكر منها

مقارنة األعداد بأحداث المنشأة الماضیة والجاریة والمستقبلیة بناءا على ": یعرف القیاس على أنه

ي عملیة مقابلة یتم من خاللها قرن خاصیة مالحظات ماضیة أو جاریة أو بموجب قواعد محددة، وه

معینة هي خاصیة التعدد النقدي لشيء معین هو حدث اقتصادي یتمثل فیها بعنصر معین في مجال 

  .2"معین هو المشروع االقتصادي

وأطلقت جمعیة المحاسبین األمریكیین تعریف یعد األكثر تحدیدا للقیاس المحاسبي في تقریرها 

یتمثل القیاس المحاسبي في قرن األعداد بأحداث المنشأة الماضیة والجاریة ": یليالصادر وورد فیه ما 

  .3"والمستقبلیة وذلك بناءا على مالحظات ماضیة أو جاریة وبموجب قواعد محددة 

تعیین عدد رقمي كمي لكي یعبر عن خصائص معینة : على أنه هندریكسنكما عرفه ألدون 

حیث یوضح هذا التعریف أن القیاس المحاسبي یعتمد على أسالیب القیاس  ،4 "ألشیاء أو أحداث مختارة

العددیة وهي أصال أسالیب كمیة حیث ال یصلح استخدام األسالیب غیر الكمیة في القیاس المحاسبي مثل 

م مفهو ووفقا لهذا المفهوم یمكن تناول  .األسالیب الوصفیة أو األسالیب الترتیبیة كما سبق وأن تطرقنا إلیها

: بأنه 99للجنة معاییر المحاسبة الدولیة في الفقرة رقم  یاس في المحاسبة كما عرضه اإلطار المفاهیميالق

                                                           
1
  .60؛ مرجع سابق، ص ومدى تأثره بالتضخم ،ماھیتھ؛ قیوده: القیاس في المحاسبة بالرقي التجاني،  

2
  .181ص  مرجع سابق، ،المالیة المحاسبیة النظریات السید، هللا عطا سید 

3
Committee on Foundation of Accounting Measurement, the accounting review, AAA supplement, April, pp1-48. 

4
  .130ص  ،1990 ،4الطبعة  اإلسكندریة، ،المحاسبیة النظریة زید، أبو خلیفة كمال ترجمة الدون، ھندریكسن
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عملیة تحدید القیم النقدیة للعناصر التي سیعترف بها في القوائم المالیة والتقریر عنها في قائمة "

  .1"المركز المالي أو قائمة الدخل

یمكن إعطاء تعریف موحد یشمل العناصر المهمة  ،المحاسبيومما سبق ذكره من تعاریف للقیاس 

القیاس الكمي و النقدي لألحداث المالیة " :الذكورة في كافة التعاریف السابقة، فالقیاس المحاسبي هو

والتعبیر عنه بصورة عددیة ویشمل هذا القیاس التسجیل  ،الخاصة بالنشاط التجاري لمؤسسة معینة

یص هذه العملیات في صورتها النهائیة كقوائم مالیة تعبر عن الوضعیة المالیة والقیاس والترحیل ثم تلخ

  ."للمؤسسة

  أركان القیاس المحاسبي .2

یختلف إطار هذه العملیة ثم نتائجها تبعا و لعملیة القیاس المحاسبي،  األساسیة لركائزاهي من 

ثم تبعا للقواعد المستخدمة فیه والشخص القائم به  ،الختالف أغراض القیاس والخواص محل القیاس

  :2وبوجه عام هو یقوم على أربعة أركان رئیسیة هي

  :الخاصیة محل القیاس -1.2

 مجاالت في معین لشيء معینة خاصیة على مجالها كان أیا و عام بشكل القیاس عملیة تنصب

 تنصب التي الخاصیة فإن القیاس، مجال هو االقتصادي المشرع أن اعتبرنا ما إذا ،المحاسبي القیاس

 للمشروع االقتصادیة األحداث من حدث هو معین، لشيء النقدي التعدد تكون قد القیاس عملیة علیها

 محل یكون كان النقدي، التعدد خاصیة غیر أخرى خاصیة على تنصب قد كما مثال، ربحه أو كمبیعاته

  .السلعي مخزونه دوران معدل أو مثال، للمشروع اإلنتاجیة الطاقة القیاس،

  :القیاس محل للخاصیة مناسب مقیاس -2.2

 للمشروع بالنسبة القیاس محل الخاصیة على القیاس، عملیة في المستخدم المقیاس نوع یتوقف

 المستخدم فالمقیاس القیاس، محل الخاصیة هي مثال للربح النقدي التعدد خاصیة كانت إذا االقتصادي

 فالمقیاس ،سالقیا محل الخاصیة هي اإلنتاجیة طاقته كانت إذا أما ،)دالنق وحدة( للقیمة مقیاس هو حینئذ

  .مثالً  الواحدة الساعة في المنتجة الوحدات كعدد للطاقة مقیاس هو الحالة هذه في المستخدم

  

                                                           
1
  .130، ص 1990، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، نظریة المحاسبةكمال خلیفة أبو زید،   

2
  .102-101ص ،، مرجع سابقالمحاسبة نظریةالحیالي،  ناجي ولید 
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   :القیاس محل للخاصیة الممیزة القیاس وحدة -3.2

 حینئذ ،معین لشيء معینة لخاصیة الكمي المحتوى قیاس هو القیاس عملیة من الهدف یكون عندما

، القیاس وحدة نوع تحدید من أیضا البد بل ،القیاس لعملیة المناسب المقیاس نوع تحدید فقط یكفي ال

نوع  تحدید ضرورة إلى فباإلضافة الحالة هذه في للقیاس محال هي المشروع ربح قیمة كانت لو فمثال

( ، وال بد أیضا تحدید نوع وحدة النقد الممیزة لهذه القیمة )وحدة النقد(المقیاس المستخدم وهو مقیاس مالي 

  ).دینار أو دوالر أو درهم

   :القیاس بعملیة القائم الشخص -4.3

 القیاس عملیة نتائج ألن ،القیاس عملیة في هاما عنصرا القیاس بعملیة القائم الشخص یعتبر

 بعملیة القائم والشخص الموضوعیة المقاییس توفر عدم حالة في خصوصا القائمین باختالف تختلف

 القیاس عملیة أسالیب و مسار تحدید في لیس أساسیا دورا یلعب المحاسب وهو المحاسبیة القیاس

 بحث عند الحق مكان في بالتفصیل الدور لهذا سنتعرض و أیضا نتائجها تحدید في بل ،فقط المحاسبیة

  .المحاسبي القیاس تحیز موضوع

  معاییر القیاس المحاسبي: الرابع مطلبال

 ، المحاسبي القیاس معاییر بوضع المهنیة الجمعیات و الهیئات و االتحادات مختلف حاولت لقد

 قدمتها التي تلك المعاییر هذه أهم ومن ، النوعیة خصائصها مع یتالءم بما المالیة القوائم أهداف لتحقیق

 (AAA)1 : یلي فیما المعاییر هذه وتتمثل ، م 1966 لسنة األمریكیة المحاسبة جمعیة

  :امنه المستهدف للغرض الصالحیة .1

 قدر حیث من وثیقا ارتباطا مرتبطة المحاسبیة المعلومات و البیانات تكون أن المعیار هذا یقتضي

 المحاسبیة المعلومات كانت ولما أجله من إعدادها یتم الذي الهدف على تأثیرها درجة و اإلیضاحیة

 كل احتیاجات تتباین المستفیدین من مختلفة لمجموعات متعددة أهدافا تخدم المالیة المحاسبة من الناتجة

 محددة و معینة أهداف افتراض المعیار لهذا تطبیقا یقتضي األمر فإن شدیدا، تباینا المعلومات من منهم

 حیث المالیة المحاسبة في فعال یحدث ما وهذا ،تالمعلوما هذه من عادة یستفیدون من تحقیقها في یرغب

  2. المحاسبي لقیاسل األساسیان الهدفان هما المالي المركز حقیقة وٕاظهار الربح قیاس أن یفترض

  

                                                           
1
 American Accounting Association, A statement of basic accounting theory, ( A,A,A) , 1966 . p7-18 

2
  .30، ص 2003الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة،  ،مقدمة في أصول المحاسبة المالیةعبد الحي مرعي؛ محمد عباس بدوي،  
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  :منها للتحقق القابلیة. 2 

 في عادة یتمثل فیه، موثوق مصدر إلى المعلومات إسناد المالیة المحاسبة مجال في التحقق یعني

 المعلومات هذه صحة من للتحقق إلیها الرجوع یمكن التي المدونة، اإلجراءات و المستندات من مجموعة

 المعلومات في تتوافر أن لیعني التحقق نطاق من یوسع المعیار هذا أن غیر للمصدر، مطابقتها و

 نفس اتخاذ یمكن بحیث القرارات، التخاذ سلیما أساسا منها تجعل التي خصائص من یلزم ما المحاسبیة

 وجود ذلك ویعني ،باتخاذه القائمین األشخاص اختالف إمكانیة رغم المعلومات نفس إلى استنادا القرار

 النظر بصرف أي المحاسبیة، المعلومات لمستخدمي بالنسبة الذاتي استقاللها لها و معینة و محددة داللة

 1. المعلومات هذه من المستفید أو الفاحص شخصیة عن

  :الموضوعیة. 3

 ،ناإلمكا بقدر الشخصي الحكم عن االبتعاد المحاسبیة الممارسة و التطبیق في الموضوعیة تعني

 توأم هي المفهومبهذا  والموضوعیة المحاسبیة، المعلومات و للبیانات حقیقیة مصادر على االستنادو 

 مدلول ویعني الموضوعي، الدلیل وجود قاعدة األحیان من كثیر في علیها ویطلق األخر، وجهه و التحقق

 من مجموعة لصالح منحازة المحاسبیة المعلومات أن تكون الجمعیة نظر وجهة من الموضوعیة

ودقیقة  واقعیة المعلومات هذه تكون أن یتعین الذي األمر ، األخرى حساب المجموعات على المستفیدین

 المحاسبة في الموضوعیة شروط توافر من التأكد یمكن و ،2وذلك من أجل تحقیق قیاس موضوعي دقیق

 : ما یلي خالل من

 وصلوا فإن ،المحاسبین احد قدمه الذي المحاسبي القیاس بإعادة المحاسبین من عدد قیام طریق عن 

 ؛النتائج في تدخله عدم و المحاسب الحیاد على یدل فهذا نفسها النتائج إلى

 االقتصادیة للحقائق المحاسبیة المعلومات تمثیل مدى إختبار.  

 المحاسب حیاد جانب إلى تتطلب التي العلمیة بالموضوعیة الموضوعیة هذه على یطلق من وهناك

 الدفاع یمكن اقتصادیة حقائق تمثل المحاسبي القیاس یقدمها التي النتائج تكون أن بالنتائج، تدخله عدم و

  .اعنه

  

  

                                                           
1
  .31، ص مقدمة في أصول المحاسبة المالیةعبد الحي مرعي؛ محمد عباس بدوي،  

2
مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة  ،مشكالت القیاس المحاسبي الناتجة عن التضخم وآثارھا على استبدال األصولإبراھیم خلیل حیدر السعدي،  

  .13، ص 2009، 21العدد  ،الجامعة
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   :الكمي للقیاس القابلیة .4

 التقاریر إعداد في إتباعه یتم الذي الوحید القیاس كمعیار النقدي األساس استخدام على العادة جرت

 التغیرات لقیاس أخرى كمیة مقاییس استخدام إمكانیة لعدم حتمیة نتیجة ذلك كان و المالیة، القوائم و

 اختالف بسبب ذلك و عنها الناتجة المعلومات وبھا  المتعلقة البیانات عرض و تلخیص و المحاسبیة

 كثیر في یؤدي النقدي بالقیاس االلتزام كان لما و . تماثلها عدم و التغیرات لهذه المكونة العناصر طبیعة

 العادة في تكون و أخرى كمیة بمقاییس قیاسها یمكن و مفیدة معلومات و بیانات استبعاد إلى األحیان من

 دون النقدي المقیاس على االعتماد عن الناتجة التشوهات عالج و إلیضاح الزمة معلومات و بیانات

 التي البیانات كل في التعامل إلى المحاسبیة، المعلومات و البیانات بحدود أمتد قد المعیار هذا فإن غیره،

 قیاسها إمكانیة عن النظر بصرف كمیا، قیاسها یمكن التي المعلومات كل إنتاج و كمیا، قیاسها یمكن

 من غیره دون النقدي المقیاس على مطلقة بصفة تعتمد المالیة المحاسبة زالت ما ذلك رغم و نقدیا

  .1الكمیة المقاییس

  :معیار الفائدة. 5

لیست المحاسبة هدفا بحد ذاتها بل هي وسیلة لخدمة مستخدمي المعلومات، لذا یجب أن تتصف 

خارج الوحدة المعلومات التي تحویها القوائم المالیة بأنها مفیدة بالنسبة للمستخدمین سواء داخل أو 

االقتصادیة وذلك في شتى مجاالت اتخاذ القرارات أو تحدید األهداف أو توجیه الموارد للوصول على 

  .األهداف المرجوة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
، ص 2009، 1، ط1، المكتب الجامعي الحدیث؛ اإلسكندریة، جسیات المحاسبة المالیة منظور المعاییر الدولیةأساعطیة عبد الحي مرعي،  

46.  
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  المحاسبي الجوانب المختلفة للقیاس: الثاني بحثالم

ویعتبر كذلك القیاس أحد الفروض  ،یعتبر القیاس المحاسبي أحد وظائف المحاسبة األساسیة

وذلك ألهمیته في السیر نحو التوافق المحاسبي، وینطوي القیاس المحاسبي  ،العملیة األساسیة للمحاسبة

على تحدید القیم المتعلقة بكل العناصر التي تشملها القوائم المالیة وعرض هذه القوائم المالیة بمعلومات 

ة القیاس المحاسبي على مجموعة من الخطوات والمضامین التي ذات مصداقیة وشفافیة، وترتكز عملی

  .السلیم التي تساعد في عملیة القیاس بالموضوعیة وعدم االنحیازوجب اتصافها 

تعتبر ظاهرة تحیز القیاس المحاسبي من الظواهر العامة المرافقة ألي عملیة قیاس وأیا كان مجالها 

لى حد سواء، لكن بینما یكون تحیز القیاس ضئیال وباإلمكان عیة في العلوم البحتة أم في العلوم االجتماع

فإنه في العلوم االجتماعیة عامة وفي المحاسبة خاصة  ،تحدیده وبقدر كبیر من الدقة في العلوم البحتة

غالبا ما یكون كبیرا ومن الصعب قیاسه، وهذا بالطبع مرتبط إلى حد كبیر بطبیعة المحاسبة نفسها من 

  . 1یعة عملیة القیاس المحاسبیة من الناحیة األخرىناحیة ثم طب

والعوامل التي تؤدي إلى ، خطواته، مضمون القیاس المحاسبيوسنتطرق في هذا المبحث إلى 

  .، و تأثیرات اإلطار المحاسبي على عملیة القیاستحیزه

  مضمون القیاس المحاسبي: األول مطلبال

االقتصادیة بنود واألسعار للتغیرات التي تحدث لل یتضمن القیاس المحاسبي تحدید كل من الكمیات

المتاحة للوحدة المحاسبیة نتیجة قیامها بنشاط اقتصادي بحیث یمثل هذین الشقین غایة القیاس 

  :2المحاسبي

  :تحدید الكمیات. 1

عملیة تحدید الكم المتصل المتمثل في امتدادات مكانیة وزمنیة یقصد بتحدید الكمیات عموما 

لألشیاء موضوع القیاس إلى عالمات مكانیة وزمنیة مصاغة في صورة عددیة یطلق علیها الكم المنفصل 

وتتضمن عملیة تحدید الكمیات بعض المصطلحات المستخدمة والمدرجة في هذا المجال؛ منها بدأت فكرة 

اییس البدائیة المرتبطة بالمعاني الحسیة التي كانت تسود المجتمعات القدیمة وقد العدد من خالل المق

تطورت هذه المفاهیم لتصبح ذات معاني تستخدم للتفاهم بصورة مجردة جدیدة، وهكذا نتج العدد عن 

                                                           
1
  .135ص  ،مرجع سابق ،المحاسبة نظریةالحیالي،  ناجي ولید 

2
  .62ص  ،مرجع سابق ،ومدى تأثره بالتضخم ،ماھیتھ؛ قیوده: القیاس في المحاسبة  ،بالرقي التجاني 
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نوع تجارب حسیة وعادة یتم قیاس الكمیات باستخدام وحدات متجانسة یتفق علیها كمعیار وأیا كان 

دار الكمي المراد قیاسه فال بد من مقارنة شیئین متجانسین على وجه ما، بحیث ینتج عن هذه المقارنة المق

عدد یحدد النسبة بینهما ویمثل هذا العدد كمیة المقدار المراد قیاسه، وهذه النسبة عادة یتم تحدیدها بعدد 

ا للثاني أو یكون تساویهما ممكنا معین ال یمكن الوصول إلیه إال إذا تمت معرفة متى یكون األول مساوی

ومفهوما، وتعتمد طرق قیاس الكمیات على إیجاد عالقة بین األعداد والمقادیر المراد قیاسها وتتحدد تلك 

  .العالقة في صورة تطابق بین األطراف إلیجاد التساوي بین وحدتین تمثل إحداهما وحدة القیاس

  :تحدید األسعار. 2

 ال طبیعتها مع تتناسب عامة قیاسیة وحدات صورة في والخدمات السلع كمیات عن التعبیر إن

 معدل عن تعبر التي األسعار تحدید ضرورة األمر یستلزم بل المحاسبي، القیاس هدف بمفرده یحقق

 تحدید عملیة وتتضمن هذا العام، القبول تلقى نقدیة بوحدات والخدمات السلع تلك لكمیة الوحدات تساوي

  :التالیة الجوانب األسعار

  :وحدة قیاس األسعار -1.2

تعتبر وحدة النقود هي وحدة القیاس األساسیة لألسعار منذ أن حل نظام التبادل النقدي محل نظام 

المقایضة، وطالما أن القیاس المحاسبي یعتمد على استخدام األسالیب الكمیة سواء كانت عددیة أو نسبیة 

ة كمیة لقیاس األسعار وهي وحدة النقود، حیث أن إحدى وظائف النقود وبالتالي ال بد أن یعتمد على وحد

هي مقیاس للقیمة ، وبالتالي فإن ما یراد قیاسه محاسبیا هو القیمة الحقیقة للتغیرات التي تحدث للموارد 

  .1االقتصادیة المتاحة للوحدة المحاسبیة

  :طرق القیاس -2.2

حیث  ،الوحدة وحسب مستخدمي قوائمها المالیةیجب المفاضلة بین طرق القیاس حسب نشاط 

  :يوهي كالتال القیاس التي مرت علیهما المحاسبةنلمس شقین من طرق 

  

  :التكلفة التاریخیة - 1.2.2

                                                           
1
،  أطروحة دراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم المالیةبالرقي التجاني،  

  .94مقدمة لنیل شھادة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والتجارة جامعة فرحات عباس، سطیف، ص 
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وهي سعر أو تكلفة األصل أو االلتزام أثناء حدوثه أو اجتیازه وهي أداة لقیاس جمیع األصول 

 جمیع إثبات على یقوم الذي للتوثیق الكالسیكي النموذج تعتبر التاریخیة التكلفة ، كما أن1وااللتزامات

 والمتعاملین المؤسسة بین التبادل وقوع لحظة المحددة بالتكلفة وااللتزامات والمخزونات والحقوق المواد

 ما وعادة اللحظة تلك في المتعاقدة األطراف بین علیها والمتفق والحقیقیة الفعلیة التكلفة تمثل وهي معها،

 المصروفات وجمیع تمویلها ومصادر التكلفة إثبات إمكانیة توفر ثبوتیة بمستندات موثقة التكلفة هذه تكون

  .النقد بوحدة االقتصادیة القیمة تقلبات عن النظر بغض واإلیرادات

  :بدائل التقییم األخرى - 2.2.2

من الجوانب جاءت  نتیجة لظروف اقتصادیة ولضعف طریقة التكلفة التاریخیة وقصورها في العدید

  :بدائل قیاس أخرى حلت محل هذه األخیرة وفیم یلي أهمها باختصار

  ؛لألسعارالتكلفة التاریخیة المعدلة بالمستوى العام 

 القیمة الجاریة؛ 

 التكلفة المختلطة. 

  خطوات القیاس المحاسبي : الثاني مطلبال

الخطوات لضمان السیر الحسن للقیام بعملیة القیاس من طرف المحاسب علیه إتباع مجموعة من 

  :2لهذه المرحلة الهامة من عملیة القیاس وتأتي هذه الخطوات بالترتیب كالتالي

  :تحدید الخاصیة محل القیاس .1

وتتمثل هذه الخاصیة بالنسبة للوحدة المحاسبیة في الحدث االقتصادي التاریخي الذي أثر على 

مستقبلیا ذو آثار اقتصادیة متوقعة ، والمشكلة الحقیقیة التي المركز المالي للمشروع كما قد یكون حدثا 

یواجهها المحاسب والتي تعكس آثار على جمیع مراحل عملیة القیاس هي عدم قدرة المحاسب في معظم 

  .األحیان على تعریف أو تحدید الخاصیة محل القیاس تعریفا أو تحدیدا دقیقا

  :س المناسبة لعملیة القیاستحدید نوع المقیاس المناسب ووحدة القیا. 2

                                                           
 القیمة نحو الدولیة المحاسبیة المعاییر توجھ ظل في والتأیید االنتقاد بین التاریخیة التكلفة مبدأ حمرة، العرابي نسیمة، أوكیل رشید، بوكساني 1

 .6الوادي،ص  ،2010جانفي  18- 17الدولیة،  المحاسبة معاییر ظل في الجدید المالي المحاسبي النظام حول األول الدولي العلمي الملتقى ،العادلة
  
 ،األردن ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزیع ،الطبعة الثانیة  ،المحاسبیة المھنیة للممارسات النظري التأصیل السویطي، موسى ،رمط محمد 2

 .138-136ص  ،2008
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نوع المقیاس المناسب وكذلك وحدة القیاس المناسبة على أغراض عملیة  اختیارتتوقف خطوة 

القیاس وعلى نوع الخاصیة محل القیاس، فإذا كانت أغراض عملیة القیاس محصورة في مجرد تبویب 

كانت أغراض عملیة القیاس  ، أما إذااالسميالحدث محل القیاس فالمقیاس المناسب لهذا الغرض هو 

محصورة في المقارنة بین قیمة حدثین أصلیین فعال فالمقیاس المناسب هو المقیاس الترتیبي، وٕاذا تجاوزت 

  .أغراض عملیة القیاس إلى تحدید المحتوى الكمي للحدث المالي فحینئذ یستخدم مقیاس نسبي

  :تحدید أسلوب القیاس المناسب لعملیة القیاس. 3

  :وقف أسلوبه في تنفیذ عملیة القیاس المحاسبي كما یليوالتي یت

 الهدف من عملیة القیاس. 

 األفق الزمني لعملیة القیاس. 

وفي حالة كان هدف عملیة القیاس مجرد تبویب الحدث محل القیاس أو إثباته محاسبیا فقط فهنا 

تستخدم طریقة القیاس المباشرة أو األساسیة، أما إذا كان أسلوب القیاس المشتق أو غیر مباشر والذي 

یاضیة، أما إذا بموجبه تحدد قیمة القیاسات في إطار ما یسمى بعملیة االحتساب المبنیة على عالقات ر 

بسیطة تكون في كانت عملیة القیاس منصبة على حدث تاریخي یسلك المحاسب في قیاسه أسالیب 

من مستند كالفاتورة مثال،  معظمها من النوع المباشر الذي یأخذ شكل التسجیل المباشر لقیمة هذا الحدث

  :والشكل الموالي یوضح لنا الخطوات األساسیة لعملیة القیاس المحاسبي

  خطوات القیاس المحاسبي :1-1رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

الطبعة ؛ المهنیة للممارسات النظري التأصیلالسویطي؛  موسى مطر، محمد: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

  .138- 136؛ ص  ،األردن ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزیع ،الثانیة

 

 تحدید نوع المقیاس المناسب تحدید الخاصیة محل القیاس

 تحدید وحدة القیاس المناسبة

 تحدید أسلوب القیاس المناسب

االسميالمقیاس   

 المقیاس الترتیبي

 المقیاس النسبي
 األسلوب األساسي المباشر

 األسلوب غیر المباشر المشتق
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  تحیز القیاس المحاسبي: الثالثالمطلب 

 هناك صعوبات ومشاكل عدیدة تفق أمام القیام بعملیة القیاس المحاسبي تحد من فائدة المعلومات 

منها ما یسمى بالتحیز ، 1القراراتالمحاسبیة المقدمة للمستخدمین والمستفیدین منها في عملیة اتخاذ 

في هذا المطلب المحاسبي والذي ینتج عن عدة عوامل أو مصادر ینتج منه هذا التحیز، وسوف نتطرق 

  :إلى كل من مصادر وأشكال التحیز في القیاس المحاسبي

  مصادر التحیز في القیاس المحاسبي .1

لإلحاطة بمصادر تحیز القیاس المحاسبي من المفید تحلیل عملیة القیاس المحاسبیة بشكل عام 

هذه العملیة على أربع والتاریخیة منها بشكل خاص إلى عناصرها الرئیسیة إذ كما یبین الشكل التالي تقوم 

، فأي خلل یصیب ركنا من األركان األولى الثالثة البد أن تنعكس آثاره على الركن الرابع أركان رئیسیة

  .2في شكل تحیز یؤدي غلى جعل نتائج القیاس إما أكبر أو أقل من قیمتها الفعلیة

  أركان عملیة القیاس المحاسبیة: 2-1رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  .136ص ، 2007الدنمارك،  في المفتوحة العربیة الجامعة منشورات؛ نظریة المحاسبة ،ولید ناجي الحیالي: المصدر

                                                           
1
 Charmaine Scrimnger- Christian ,S.Wedzerai Musvoto,"Accounting Measurement and The unresolved 

Conceptual problems", The 2011 Barcelona European Academic Conference, Barcelona ,Spain 2011,p847. 
2
  .137-136-135؛ مرجع سابق؛ ص نظریة المحاسبةالحیالي،  ناجي ولید 

)المحاسب( بالقیاسالشخص القائم   

 

 النظام المحاسبي للقیاس

)مخرجات( قیاسات محاسبیة  

 

  )مدخالت( أحداث اقتصادیة
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  :1التاليكوعلى هذا األساس یمكن تقسیم تحیز القیاس المحاسبي حسب مصادره إلى ثالثة أقسام 

 تحیز مصدره قواعد القیاس؛ 

 تحیز مصدره الشخص القائم بعملیة القیاس؛ 

 تحیز مشترك مصدره قواعد القیاس المستخدمة والشخص القائم بعملیة القیاس. 

  :تحیز قواعد القیاس المحاسبي -1.1

بمجموعة المفاهیم والمبادئ یطلق هذا المصطلح على تحیز القیاس المرتبطة أسبابه بوجه عام 

مبدأ التكلفة التاریخیة، فرض ثبات وحدة : والفروض واألعراف التي تحكم عملیة القیاس المحاسبیة مثل

فإن دور المحاسب هنا الخ، وما دام قد ربط هذا النوع من التحیز بقواعد القیاس المحاسبي نفسه .... النقد

ولعل أهم مظاهر  یكون دورا حیادیا بحیث ال یساهم من قریب وال من بعید في نشوء هذا النوع من التحیز

هذا التحیز هو تحیز القیاس الذي تحویه القوائم والتقاریر المحاسبیة المعدة في فترات التضخم واالنكماش 

  .تعدیل آثار هذا التضخم أو االنكماشطبقا لمبدأ التكلفة التاریخیة دون أي مراعاة ل

  :تحیز القائم بعملیة القیاس -2.1

ویقصد به جمیع أنواع تحیز القیاس المحاسبي المرتبطة أسبابه بالقائم بعملیة القیاس ولیس بالنظام 

المحاسبي بحیث یكون دوره حیادیا، هذا على افتراض أنه وفي هذه الحالة أن تكون قواعد القیاس 

تسم بقدر كاف من الموضوعیة لكن المحاسب سوف یستخدمه بطریقة خاطئة تخدم تحیزه المحاسبي ت

وكمثال لذلك تقدیر قسك اإلهتالك ألصل ما مع تحدید طریقة اإلهتالك الواجب إتباعها لكن یمكن 

الوصول غلى عدة نتائج رغم توحید الطریقة المحاسبیة لحسابه كمثال إعطاء عمر إنتاجي مختلف من 

  .2لى آخر ومنه ینشأ هذا النوع من التحیزمحاسب إ

  :التحیز المشترك -3.1

وهو تحیز القیاس الذي یساهم في نشوئه القائم بعملیة القیاس وقواعد القیاس المحاسبي معا، بمعنى 

آخر فإن درجة موضوعیة قواعد القیاس المحاسبي هي نفسها درجة موضوعیة القائم بعملیة القیاس 

ال یتصف  بحیث تكونان ناقصتین في هاتین الحالتین، یحدث ذلك مثال عندما یقوم محاسب) المحاسب(

                                                           
1
  .184ص  ،مرجع سابق؛ النظریات المحاسبیة المالیة، السید هللا عطا سید 

2
  .140ص  ،مرجع سابق ،نظریة المحاسبة ،الحیالي ناجي ولید 
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بالموضوعیة الكاملة باستخدام قاعدة قیاس ال تتصف هي األخرى بالموضوعیة الكاملة وهكذا فتحیز 

القیاس الناشئ عن قاعدة القیاس المتحیزة تتضاعف آثاره على البیانات المحاسبیة بفعل التحیز اإلضافي 

القیاس المحاسبي المرافق تحیز  كء استخدامه لهذه القاعدة، وكمثال لذلالذي یسببه المحاسب بسو 

الستخدام مبدأ الحیطة والحذر فهذا المبدأ هو قاعدة من قواعد القیاس المحاسبي یتمسك به المحاسبون في 

تنفیذ قیاساتهم التاریخیة ویؤدي بوجه عام إلى تخفیض قیم األصول المقاسة وكذلك في قیم صافي الربح 

ن مختلفین في درجة تحفظهما یؤدي إلى تحیز في قیم السنوي لكن استخدام هذا المبدأ من قبل محاسبی

  .1الذي یصیب البیانات المحاسبیة التاریخیةالتحیز المحاسبي 

مصدر واحد لتحیز القیاس المحاسبي ألن هذا التحیز وفي حالة وفي الواقع العملي من الصعب تمییز 

  :معا كما في الشكل التالي وجوده یكون محصلة ألسباب عدة مشتركة بین المحاسب والنظام المحاسبي

  مصادر تحیز القیاس المحاسبي :3-1رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

 في المفتوحة العربیة الجامعة منشورات ،نظریة المحاسبة ،ولید ناجي الحیالي: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

  .141-137ص ، 2007الدنمارك، 

  

                                                           
1
  .141ص ، مرجع سابق، نظریة المحاسبة ،الحیالي ناجي ولید 

تحیز قواعد القیاس 

 المحاسبي

 التحیز المشترك

 

تحیز القائم بعملیة 

 القیاس المحاسبي
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  أشكال تحیز القیاس المحاسبي  .2

قد یظهر في  إذالتي یظهر بها  شكالاألما تتعدد مصادر تحیز القیاس المحاسبي تتعدد كذلك لمث

حال هناك مالحظة البد  أيوعلى   معولیة  شكل تحیز في أوتحیز مواءمة  أوصورة تحیز موضوعیة 

الصورة التي یتخذها تحیز القیاس المحاسبي تتحدد في ضوء  أنفي هذا المجال وهي  إلیها اإلشارةمن 

 أغراضوجهة نظر المحاسب ووجهة نظر مستخدم القیاسات المحاسبیة وكذلك  :أهمهاعدة اعتبارات 

بین  األولىیختلف شكل تحیز القیاس المحاسبي عندما یحتل اعتبار الدقة المكانة  إذ ،استخدامها

هذا  لهو مركز اهتماماته كذلك یختلف شكعنه عندما یكون اعتبار المواءمة  البیاناتاهتمامات نستخدم 

المحاسبیة في اعدد تقریر مالي خارجي عنه عندما   التحیز في الحاالت التي تستخدم فیها القیاسات

  .1تقریر مالي داخلي إعدادتستخدم هذه القیاسات في 

أشكال التحیز المحتمل ظهوره في جمیع مراحل عملیة القیاس المحاسبیة وعموما یمكن حصر أهم 

تحیز الموضوعیة؛ تحیز الموائمة؛ وتحیز المعولیة، كما أن هناك شكال آخر من أشكال : في ثالثة هي

التحیز قد یصیب القیاسات المحاسبیة ولكن مصدره هو مستخدم القیاسات المحاسبیة ویطلق على هذا 

  .2ذ القرارالشكل تحیز متخ

  :تحیز الموضوعیة  -1.2

ینسب تحیز القیاس المحاسبي إلى تحیز الموضوعیة متى كان عامل الدقة متحكما في عملیة 

القیاس، وعلیه یكون القیاس المحاسبي متحیزا بوجود فرق أو خالف بین نتیجة القیاس والقیمة الفعلیة 

نقص في موضوعیة المحاسب أو نقص في للحدث محل القیاس، وینشأ هذا النوع من التحیز نتیجة 

وینعدم هذا النوع من ) تحیز المشتركال(موضوعیة قاعدة القیاس أو نقص في موضوعیة العنصرین معا 

التحیز في حالة واحدة فقط هي متى تمتع كل من المحاسب وقواعد القیاس بالموضوعیة الكاملة وهذا 

مراحل عملیة القیاس المحاسبیة عرضة لنشوء تحیز شرط من الصعب تحقیقه في الحیاة الواقعیة وأكثر 

الموضوعیة هي مرحلة التحمیل ألن المحاسب في هذه المرحلة یستخدم أسالیب تحكمیة في التحمیل ال 

  .3توفر له الدقة التي یطمح إلى توفیرها في مخرجات عملیة القیاس

                                                           
1
 http://www.startimes.com/?t=31787147 :  14/11/2014أنظر إلى الموقع شوھد یوم    

2
  .142، مرجع سابق ص نظریة المحاسبةولید ناجي الحیالي،  

3
  .143-142مرجع نفسھ، ص  
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  :)المالئمة( تحیز المواءمة -2.2

المعلومات المالیة المعروضة على صلة بالقرار الذي سوف یتم اتخاذه وتعني المالئمة أن تكون 

، ویتخذ تحیز 1وبالتالي تأثیرها علیه من خالل تقییم المستخدمین لألحداث الماضیة والحالیة والمستقبلیة

القیاس المحاسبي شكل تحیز المواءمة عندما ال تفي المعلومات المالیة باحتیاجات مستخدمیها؛ ویقاس 

المواءمة بمدى االستفادة التي یحققها مستخدم البیانات المحاسبیة من مخرجات عملیة القیاس، فكلما  تحیز

  .زادت استفادته من هذه البیانات كلما نقص تحیز المواءمة والعكس صحیح

  :تحیز الموثوقیة -3.2

دون أي تحیز وال وتعني الموثوقیة أن تكون المعلومات المالیة دقیقة بالقدر الكافي لتمثیل الواقع 

، ویعد تحیز المعولیة بمثابة المحصلة النهائیة لجمیع 2تتأثر باألحكام الشخصیة للقائمین على إعدادها

أنواع التحیز الذي تنشأ في مختلف مراحل عملیة القیاس المحاسبیة وینشأ هذا التحیز في األحوال التي 

المعول علیها للتنبؤ  المحاسبیة الموثوق بها أویعجز فیها النظام المحاسبي عن توفیر القیاسات 

  .المستقبلي

  تأثیرات اإلطار المحاسبي على عملیة القیاس: الرابعالمطلب 

لقد شهدت المحاسبة تطورات عدیدة على مر الزمن منذ إیجاد نظام القید المزدوج وتوالت علیها 

عن المؤسسة ولكن هذا التطور التطورات لتصبح الوظیفة التي تعطي صورة واضحة وشاملة للمالك 

تكون إیجابیة في بعض األحیان وسلبیة في أخرى على وظیفة القیاس المحاسبي صاحبه تأثیرات 

  .والمرتبطة ارتباطا وثیقا باإلطار المفاهیمي للمحاسبة

  قیود القیاس المحاسبي  .1

المستخدمین لمخرجات یعتبر القیاس المحاسبي من بین أهم العملیات وأكثرها تأثیرا على قرارات 

، ونظرا لهذه 3هذه العملیة ونتیجة له تكتسب المعلومات المحاسبیة أهمیة خاصة في المجتمع المالي

                                                           
1
  .51؛ ص 2008، إثراء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان؛ األردن، معاییر التقاریر المالیة الدولیةخالد جمال الجعارات،  

2
  .51ص  مرجع نفسھ 

3
  .62مرجع سابق، ص ، نظریة المحاسبةعباس مھدي الشیرازي،  
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األهمیة الكبیرة التي تكتسبها هذه المعلومات وجب األخذ بعین االعتبار بعض القیود على عملیة القیاس 

  .1ي تحتویها القوائم المالیةالمحاسبي بمعنى آخر على دقة وصحة البیانات المالیة الت

  :عدم التأكد -1.1

أن المؤسسة مستمرة في أعمالها لفترة زمنیة تكفي إلنجاز من االفتراضات األساسیة في المحاسبة 

التعهدات الموكلة إلیها وأن حیاتها غیر محدودة بفترة زمنیة معینة وحتى یمكن قیاس نتائج األعمال 

: وتصویر المركز المالي للوحدة المحاسبیة فإنه یستلزم اللجوء إلى العدید من االفتراضات والتقدیرات منها

تقسیم حیاة المؤسسة إلى فترات زمنیة متساویة وتقدیر العمر اإلنتاجي لألصول طویلة األجل القابلة 

المحاسبي لصافي الدخل والمركز  وهذا یعني أن القیاسمع اختیار األسلوب المالئم إلهتالكها  لإلهتالك 

المالي هو في أحسن الحاالت مجرد تقدیرات في ظل ظروف عدم التأكد في المستقبل، ویعتبر هذا 

  .2الفرض مبررا لتجاهل القیمة الحالیة عند التصفیة عند عرض األصول والخصوم في المیزانیة الختامیة

  :3ن همالذا ینبغي عدم التأكد في المحاسبة من مصدرین رئیسی

  إن فرض استمرار المؤسسة جعل من الضروري توزیع العدید من العناصر على الفترات الحالیة

ت التي تمثل العمر اإلنتاجي والمستقبلیة؛ ومثال ذلك توزیع تكلفة األصول الثابتة على عدد من الفترا

 لها؛

  العدید من  تخاذالإلى ضرورة التنبؤ بما سیكون علیه الحال مستقبال إن فرض االستمرار كذلك أدى

القرارات لذا وجب توزیع العدید من األسس والقواعد والفروض التي تتمیز بنوع من عدم التأكد، كذلك 

یمكن القول بأن استخدام المقاییس المحاسبیة لتعبیرات نقدیة عن الثروة في لحظة زمنیة معینة 

 .اللجوء إلى تقدیرات غیر مؤكدة عن المبالغ غیر المتوقعة في المستقبل یتطلب بالضرورة

  

 :الموضوعیة والقابلیة للتحقق -2.1

                                                           
1
  .63؛ مرجع سابق؛ ص ماھیتھ؛ قیوده؛ ومدى تأثره بالتضخم: القیاس في المحاسبة بالرقي التجاني؛  

2
  .63مرجع نفسھ؛ ص  

3
  .104، ص 1988، دار النھضة العربیة؛ بیروت، التطور المحاسبي والمشاكل المحاسبیة المعاصرةعبد الحي مرعي ومحمد سمیر الصبان،  
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إن الموضوعیة مبدأ من مبادئ المحاسبة وشرط من شروط البحث العلمي في شتى المجاالت 

األخذ بعین  وتعنيوبدونه تتسم نتائج البحث بالتحیز والشخصیة، فالموضوعیة مناقضة تماما للذاتیة 

االعتبار جمیع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقدیم اإلثباتات والمستندات المؤیدة لصحة العملیات المالیة 

، وبالتالي وجب 1للوصول إلى معلومات مالیة صحیحة وموثوقة الستخدامها في اتخاذ القرارات الرشیدة

امة وعلى القیاس المحاسبي بصفة خاصة القول أن للموضوعیة آثار إیجابیة على المحاسبة بصفة ع

  :باعتباره الركیزة األساسیة لبناء قوائم مالیة تتخذ على أساسها جمیع القرارات، ومن بین هذه اآلثار نذكر

  2.القیاسبإن القیاس الموضوعي هو قیاس غیر شخصي بمعنى خال من التحیز الشخصي للقائم 

   إن القیاس الموضوعي هو قیاس قابل للتحقق بمعنى أنه یستند إلى عناصر مثبتة وأدلة صحیحة؛ 

 بین مجموعة المالحظین والقائمین بالقیاس؛ قافإن القیاس الموضوعي یمثل نتیجة ات 

 باالعتماد على مؤشر التشتت لتوزیع هذا القیاس، إذ یعتمد على  تقاس درجة الموضوعیة لقیاس معین

 .3س ذي التوزیع األقل تشتتاالقیا

ویجدر التنبیه إلى أن مفهوم الموضوعیة ومستوى دقة المعلومات المحاسبیة ودرجة الثقة فیها 

تختلف باختالف األغراض التي تهدف المعلومات المحاسبیة إلى تحقیقها، فقد یقوم المحاسب بالقیاس 

ات التاریخیة المدعمة بمستندات الشراء أو بناءا على التكلفة التاریخیة ألغراض ضریبیة وتكون البیان

الصرف هي األساس المنطقي لقابلیة للتحقق لكن هذا القیاس قد یصبح مضلال إذا كانت المعلومات 

الواقع في تاریخ ستقدم للمساهمین أو المقرضین بغیة اتخاذ القرارات، إذ أن البیانات التاریخیة قد ال تعكس 

اریخیة قد تكون مضللة إذا ما قدمت لإلدارة التخاذ قرارات إداریة أو اقتصادیة إعدادها، كما أن البیانات الت

  .مثل أغراض التسعیر أو االستثمار

  

  :وحدة النقد كأساس للقیاس  -3.1

                                                           
1
 https://sqarra.wordpress.com/acct3/   2015نوفمبر  20شوھد یوم : أنظر إلى الموقع  

2
 Ijiri Yuji, Jaedicke, Reliability and objectivity of accounting measurement, the accounting review, July, 1966, 

p476 
3
  .340، مرجع سابق، ص نظریة محاسبیةأحمد ریاحي بلقاوي،  
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 المشروع و في األنشطة و العملیات مختلف بین تربط موحدة قیاس وحدة إلى المحاسبة تحتاج

 القیمة لقیاس أساساً  النقد وحدة على المحاسبة تعتمد و المقارنات و الحسابیة العملیات بإجراء تسمح

بحیث تعتبر وحدة النقد أفضل ألنها  ،1المحاسب بها وهي الدینار الجزائري یهتم التي األحداث لمختلف

تساعد على تجمیع البیانات بدقة متناهیة كما توفر أساسا مالئما للقیاس المحاسبي فوحدة النقد تعتبر 

للتعبیر عن التغیرات في رأس المال وعملیات تبادل السلع والخدمات لألطراف المهتمة، لكن یمكن األكفأ 

القول بأن وحدة النقد هي األخرى بدورها تعتبر كسلعة تتأثر لعاملي العرض والطلب وبالتالي تتعرض 

ى عدم ثبات قوتها ، والذي یعتبر كقید على وحدة النقد بمعنالرتفاع وانخفاض قیمتها من فترة على أخرى

واحد في فترة  أو دینار لقاء علیها الحصول یمكن التي الخدمات و السلع الشرائیة وبالتالي فإن مجموع

 بقیت لو فقط یتحقق وهذا الخدمات في الفترة القادمة، و السلع مجموع نفس تكون أن المفروض من معینة

 تتسم الكیلوجرام التي و المتر الحسابیة القیاس وحدات خالف وعلى ثابتة، الخدمات و السلع هذه أسعار

 التقلیدیة النظریة أن باستمرار، كما للتغییر عرضة الدینار المحاسبي القیاس وحدة فإن المطلق، بالثبات

 هذا إلى استنادا قوائمها وتعد األسعار ثبات فرض أي النقدي القیاس وحدة فرض من تنطلق للمحاسبة

  .2االقتصادیة الحیاة وقائع مع تناقضه رغم عموماً  مقبوالً  اإلجراء هذا الفرض، ویعد

  :3إن مشكلة تقلب األسعار لها في واقع األمر هدفان

 یتعلق بتعدیل القیاس المحاسبي للتقلبات في المستوى العام لألسعار، أي تصحیح  :الهدف األول

  :الوضع بوحدة القیاس ذاتها لتحقیق خاصیتین

، ولتوفیر هذه الخاصیة یجب أن تكون التجمیع الریاضي للبیانات المحاسبیةتوفیر خاصیة إمكانیة  - 

 جمیع البیانات متجانسة ومشتركة في خاصیة واحدة تتفق مع الخاصیة الرئیسیة لوحدة القیاس؛

توفیر خاصیة إمكانیة المقارنة اإلحصائیة للبیانات، حیث تستدعي توحید وحدة القیاس التي تستعملها  - 

 .كل المؤسسات

 والخدمات للسلع عالقات على تطرأ التي للتغیرات المحاسبیة البیانات بتعدیل یتعلق :الهدف الثاني.  

  :الحیطة والحذر -4.1

                                                           
1
  .65، مرجع سابق، ص ومدى تأثره بالتضخم ،ماھیتھ؛ قیوده :القیاس في المحاسبة الرقي التجاني، ب 

2
  .238- 236، ص 2005؛ الدار الجامعیة، مصر نظریة المحاسبة منظور التوافق الدوليأمین السید أحمد لطفي،  

3
  .26؛ ص 1978مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  ،المحاسبة في وحدات القطاع العام والمشاكل المحاسبیة المعاصرة، عبد الحي مرعي 
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 أدبیات في كبیًرا حیًزا شغلت الذي المفاهیم أهمو  المبادئ المحاسبیة مأقد من المبدأ هذا یعد

 الزاویة حجر یشكل صار أنه درجة إلى به المحاسبین اهتمام بلغ ولقد واالستمرار اإلفصاح بعد المحاسبة

 االقتصادیة األزمة واكبت التي المتالحقة اإلفالس حوادث بفعل المبدأ هذا نشأ لقدي، و العمل التطبیق في

 الحیطة وأخذ الحذر من مزید إلى اللجوء الشركات على حتم مما الماضي، القرن من الثالثینات بدایة في

 إجراءین بین االختیار عند أنه على 1العام معناه في المبدأ هذا ویقوم ،المحاسبیة الجداول إعداد عند

 المساهمین أو المالك حقوق على إیجابیة األقل األثر ذي اإلجراء اختیار یفضل فإنه أكثر أو محاسبیین

 نتیجة الدائنین بحقوق واإلضرار صوریة أو بعد محققة غیر أرباح توزیع خشیة والحذر الحیطة باب من

 واستعمال واإلیرادات، األصول تقییم عند األدنى القیم اعتماد على والحذر الحیطة مبدأ ویستعمل لذلك،

  .المحاسبیة الجداول إعداد تاریخ في والمصاریف الخصوم تقییم عند األعلى القیم

واإلیرادات والقیم وهكذا فإن مبدأ الحیطة والحذر یعتمد على اختیار القیم األدنى عند تقییم األصول 

األعلى عند تقییم الخصوم واإلیرادات في تاریخ إعداد القوائم المالیة، وبناءا علیه فإن هذا المبدأ یملي 

على المحاسب موقفا متشائما عند إعداد القوائم المالیة والجداول النهائیة، فمثال یعتمد مبدأ الحیطة والحذر 

عند تقییم المخزون السلعي او األصول المتداولة األخرى كاألوراق على قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل 

المالیة المشتراة بهدف المضاربة، فإذا ما تعارضت التكلفة الفعلیة لألصول المتداولة مع مبدأ الحیطة 

والحذر فإن المحاسب یطبق سعر السوق األدنى من سعر التكلفة ویضحي بالتكلفة التاریخیة ویتغاضى 

ذا التخلي من إخالل بمبدأ إتباع النسق الواحد وعدم االستقرار في تطبیق نفس المبادئ عما یسببه ه

 .2المحاسبیة المطبقة خالل الفترات الماضیة أو المستقبلیة

 أسلوبا یعتبرونه إذ الكتاب، بعض طرف من كبیًرا انتقاًدا لقي المبدأ هذا أن إال اإلشارة وتجدر

 إعطاء إلى یؤدي بأنه ویعتقدون االعتبار، في والدخل األصول تقییم في التأكد عدم عنصر ألخذ ضعیفا

  : 3بسبب مشوهة صورة

 المحاسبیة للمعلومات كامل تشویه إلى المبدأ هذا على االعتماد یؤدي. 

 مفاجئة؛ تعتبر ونتائجها وخیمة وآثارها بدائیة المشاكل معالجة في المبدأ طریقة 

 المحاسبین؛ أكفأ بواسطة حتى المبدأ هذا أساس على المعدة المالیة البیانات تفسیر السهل من لیس 

                                                           
1
مرجع سابق ، دراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم المالیةبالرقي التجاني،  

  .42ص 
2
  .66ص  ، مرجع سابق، ماھیتھ؛ قیوده؛ ومدى تأثره بالتضخم: القیاس في المحاسبة ، الرقي التجانيب 

3
  .10ص مرجع سابق،  المحاسبیة، النظریة زید، أبو خلیفة كمال ترجمة الدون، ھندریكسن 
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 المالئمة المعلومات جمیع عن اإلفصاح ضرورة هدف مع یتعارض. 

 المحاسبیة الجداول إعداد عند التفاؤل من بدال التشاؤم إلى یدعو المبدأ هذا إن القول، وخالصة

 لمقدار تقییمه في الدائن أو المستثمر من أفضل مركز في عادة بوجوده المحاسب إلى التقییم عملیة ویترك

  .بالمؤسسة المحدقة المخاطر

  آثار الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على القیاس المحاسبي  .2

مع تزاید حجم المؤسسات وتوسع أنشطتها توسعت الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة وكان الرتفاع شأن 

ك ألن المعلومات التي توفرها المحاسبة هي هذه األخیرة آثار كبیرة على عملیة القیاس المحاسبي ذل

معلومات كمیة، هي في األصل مخرجات النظام المحاسبي، ولقد كان هذا التأثیر على أسس عملیة 

  .القیاس من إطار القیاس، إلى أسالیبه، والمقاییس والقیاسات المحاسبیة

  :للمحاسبة على إطار عملیة القیاس آثار الوظیفة اإلعالمیة -1.2

المحاسبة التقلیدیة تأخذ البیانات سمة البیانات التاریخیة یستخدمها المحاسب في إعداد قائمة في 

المركز المالي وجدول النتائج وقائمة التدفقات النقدیة وذلك ألنها مبنیة على أساس التكلفة التاریخیة وهي 

تجاه خدمة أغراض  نظام یعتمد بدرجة كبیرة على الماضي، لكن تطور النظام اإلعالمي للمحاسبة

المحاسبة كشف عجز نظام القیاس المحاسبي التقلیدي في خدمة أغراض الغدارة والمالك ذلك أن معظم 

المعلومات التي یحتاجون إلیها یجب أن تكون مرتبطة بالمستقبل وبالتالي وجب على نظام القیاس 

  :1خالل ثالثة جوانب المحاسبي التأقلم مع تطور الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة وكان ذلك من

 لم یعد زمن القیاس محصورا بالماضي بل تعداه إلى المستقبل، بمعنى أن  :من ناحیة األفق الزمني

بل تعدتها إلى  ةعملیة القیاس في المحاسبة لم تعد محصورة فقط باألحداث االقتصادیة التاریخی

 لیة أیضا؛الفرص المستقب

 بعد أن كانت عملیة القیاس محصورة على الخواص المالیة فقط  :من ناحیة مدخالت عملیة القیاس

تطورت لتشمل الخواص غیر المالیة أیضا، ذلك أن عملیة التخطیط واتخاذ القرارات تحتاج إلى 

  .بیانات غیر مالیة كمیة ذات طبیعة إحصائیة كالحجم والوزن والطول

                                                           
1
أطروحة مقدمة لنیل ، تصمیم نظام لتقویم األداء بالمصارف التجاریة في ضوء مخرجات نظم المعلومات المحاسبیةجبارة سید محمد علي،  

  .42، ص 2002، كلیة اإلدارة واالقتصاد؛ جامعة المستنصریة، العراق، شھادة الدكتوراه
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مدخالت هذه العملیة فلم یجعلها تقتصر كما فرض تطور الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة تطورا في 

على البیانات في السجالت المحاسبیة فقط بل تعدته لتشمل بیانات أخرى من خارج السجالت المحاسبیة 

  .مثل البیانات التي تصدرها مجالس التخطیط أو دواوین المحاسبة أو غرف التجارة

  :یاسآثار الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على طرق وقواعد الق -2.2

والمفاهیم واألعراف عمدت المحاسبة التقلیدیة في إعداد قوائمها المالیة على مجموعة من المبادئ 

المحاسبیة كمبدأ الموضوعیة ومبدأ األهمیة النسبیة ومبدأ التكالیف التاریخیة وفرض االستمراریة وفرض 

تطور المحاسبة أصبح یفرض على المحاسبین التعامل مع هذه القواعد من زاویة  لكنثبات وحدة النقد 

أهمها اعتبارات النسبیة یة ال تلغي وجودها ولكن تقضي باستخدامها في ظل اعتبارات جدیدة و جدیدة زا

والمرونة، بمعنى أن هذه المفاهیم والمبادئ واألعراف قد وجدت في ظروف تاریخیة معینة كي تخدم 

معینة لذا فالتطور المحاسبة فرض علیها تطورا مماثال في مضمون تلك المفاهیم والمبادئ ونتیجة  أغراض

  .لذلك حرص المحاسب على توفیر عنصر الحیاد

كما تركت الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة آثارا على قواعد القیاس تركت آثارها أیضا على على 

ه اآلثار فیما یعرف بعملیة تشغیل البیانات والتي قد تأخذ أسالیب وطرق القیاس المحاسبیة وتظهر أبعاد هذ

  :1أشكاال عدة مثل

 تجمیع أو دمج البیانات؛ 

 التجمیع في أبواب؛ 

 التفصیل أو التحلیل؛ 

 التلخیص؛ 

 االختیار. 

  

  :آثار الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على القیاسات المحاسبیة -3.2

لقد فرضت الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على المحاسب أن یسعى إلى توفیر قیاسات محاسبیة 

لیس بوسع النظام التقلیدي للقیاس المحاسبي توفیرها ومثال ذلك التكلفة التفاضلیة للقرار وتكلفة جدیدة 

                                                           
1
  .166، مرجع سابق، ص نظریة المحاسبةولید ناجي الحیالي،  
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ت لها أهمیتها الفرصة البدیلة لالستثمار ومعدل العائد المتوقع على االستثمار، وهذه جمیعها قیاسا

الخاصة في كل من عملیتي التخطیط واتخاذ القرارات، هذا بعكس القیاسات التاریخیة التي ال تناسب هذه 

  .1األغراض إال إذا اعتبرت منطلقا لعملیة التنبؤ بالقیاسات السابقة الذكر

ا یتضح مما سبق المحاسبة أصبحت وسیلة للضغط على عملیة القیاس المحاسبي مما انعكس هذ

فعال على األخیرة حیث أدى غلى توسیع نطاقها وتطویر المبادئ المحاسبیة التي یستند إلیها القیاس 

المحاسبي بحیث تتسق مع متطلبات الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة وتحول دون حدوث مشاكل بین 

  .األطراف المعنیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاصة باألصول بدائل القیاس المحاسبي: ثالثالمبحث ال

                                                           
1
؛ 2008عدد الحادي والسبعون، ، مجلة اإلدارة واالقتصاد الاإلفصاح اإلعالمي وأثره على وظیفة القیاس المحاسبي في العراقإبراھیم محمود،  

  .09ص 



التأصیل النظري للقیاس المحاسبي.......................................................الفصل األول  

  

31 
 

 ألسالیب تحكما وهذه منشأة، كل داخل المتبعة المحاسبیة السیاسات المحاسبي القیاس بدائل تمثل

 ،االقتصادیة ؤسساتالم مستوى على بینها من االختیار یتم التي المحاسبیة واألسالیب الطرق من مجموعة

 المحاسبیة المعاییر كانت ولما المحاسبي، القیاس نتائج اختالف إلى المطبقة البدائل اختالف ویؤدي

 مختلفة طرق ،االقتصادیة واألنشطة األحداث نفس لمعالجة مختلفة وطرق أسالیب الستخدام تسمح

 المنشآت لبعض یمكن فإنه وغیرها، الثابتة األصول إلهالك مختلفة طرق المخزون، تكلفة لمعالجة

 وقائمة المالي، والمركز األعمال نتائج وٕاظهار معینة، أهداف لتحقیق البدائل تلك تستغل أن االقتصادیة

 أهم من الربح ویعتبر المالیة، القوائم علیه تكون أن یجب ما أو للواقع مخالف بشكل النقدیة التدفقات

 رقم إلى الوصول بقصد الربح في التالعب إلى االقتصادیة ؤسساتالم إدارة تلجأ قد لذا األداء مقاییس

كما ترغب في إظهار  ،1المالیین المحللین وتوقعات الذاتیة مصالحها یحقق والذي فیه، المرغوب الربح

البدائل بتجمیلها األمر الذي صورتها في أحسن وجه من خالل قائمة مركزها المالي بحیث تسمح هذه 

یؤدي إلى تظلیل مستخدمي هذه البیانات، وسنستعرض في هذا المبحث أهم المداخل للقیاس المحاسبي 

بالتفصیل باعتبارها البدیلین األكثر  )الجاریة(عادلة ة التاریخیة ومدخل التكلفة الوالمتمثلة في مدخل التكلف

  .استعماال في المنظومة المحاسبیة العالمیة

  التكلفة التاریخیةمبدأ : المطلب األول

 محاوالت في الزاویة وحجر بل المحاسبي، للقیاس المقبول األساس هو التاریخیة التكلفة مبدأ یعتبر

 االنتقاد من لموجة المحاسبة تعرضت الماضي القرن من الستینات بدایة منذ ولكن المحاسبي، التنظیر

 األسعار، في العام باالرتفاع النقود وهي المحاسبي القیاس وحدة لتأثر وذلك المبدأ لهذا استخدامها بسبب

 للقرارات نافعة لیست عامة وبصفة موضوعیة وال مالئمة لیست انهأ بحجة التاریخیة التكلفة انتقاد تزاید وقد

 أبحاثا الثمانینات حتى السبعینات فترة شهدت االنتقادات لهذه ونتیجة، 2ترشیدها إلى المحاسبة دفته التي

 ونتائج المالي المركز عن تعبیرا أكثر تكون المحاسبي للقیاس بدائل اقتراح هدفها كان كثیرة محاسبیة

 مهنیة منظمات والبحوث الدراسات هذه في شاركت وقد القرار، لمتخذي فائدة أكثر بیانات وتوفر األعمال

  .في هذا المبدأة، األمر الذي یقودنا إلى التعمق كثیر  محاسبیة وهیئات

  :التكلفة التاریخیةماهیة  .1

                                                           
1
مجلة العلوم  ،بدائل القیاس المحاسبي ودورھا في إدارة األرباح في المنشآت االقتصادیةمحمد معتصم إبراھیم وإسماعیل محمد النجیب،  

  . 138، ص 2015عمادة البحث العلمي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة العلوم التجاریة،  االقتصادیة،
2
مرجع سابق  ،دراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم المالیةبالرقي التجاني،  

  .312ص 



التأصیل النظري للقیاس المحاسبي.......................................................الفصل األول  

  

32 
 

  :التكلفة التاریخیة تعریف -1.1

یستنبط في  مفهومها لقد أعطیت العدید من التعاریف للتكلفة التاریخیة وتتلخص مجملها في  أن

األساس من تسمیتها بالتكلفة التاریخیة بمعنى أنها تكلفة مرتبطة بالماضي، وهي القیمة المالیة األصلیة 

وفیما یلي نستعرض أهم التعاریف  1للعنصر االقتصادي وتعتمد التكالیف التاریخیة على ثبات وحدة النقد

  .نالمقدمة لها من قبل المهنیین واألكادیمیی

المبالغ المقاسة للوحدة " : على أنها  (AICPA)األمریكي للمحاسبین القانونیین عرفها المعهد

األخرى التي تم تحویلها للغیر أو أسهم رأس المال المصدر أو  الممتلكاتالنقدیة للنقد المنفق أو 

ف التي قدمت مقابل السلع والخدمات التي تم استالمها أو سو  االلتزاماتالخدمات التي تم انجازها أو 

  .2"یتم استالمها

المعامالت المالیة تثبت على أساس كمیة النقود الفعلیة التي ": یعني مبدأ التكلفة التاریخیة أن كما

استخدمت في التبادل لتلك المعاملة، بعد إثبات تلك المعاملة فإن التكلفة تقید في الدفاتر المحاسبیة 

فمثال شراء  ،"یحدث في قیمة تلك المعاملة وتظل على ما هي علیه دون النظر غلى أي تغیر الحق قد

قطعة أرض تسجل بالقیمة التي اشتریت بها وتظل في السجالت بهذه القیمة بغض النظر عن التغیرات 

التي قد تحدث لقیمة األرض فیما بعد، وال شك أن التمسك بإتباع مبدأ التكلفة التاریخیة یرجع غلى سهولة 

لى أسس موضوعیة، وهناك اتفاق عام بین مستخدمي ومعدي القوائم التحقق من تلك القیم واستنادها إ

  .3المالیة حول ضرورة استخدام هذا المبدأ في كل المعامالت المالیة

تسجیل كل العملیات واألحداث  یتم وفق هذا المبدأ :وكخالصة للتعاریف السابقة یمكن القول بأن 

بحیث تعبر القیم عن الماضي  ،افتراض ثبات قیمة النقوداالقتصادیة بقیمتها الفعلیة عند تاریخ حدوثها مع 

من المرسوم  16تنص المادة رقم ، و دون األخذ باالعتبار التقلبات االقتصادیة التي تؤثر على المؤسسة

المتضمن النظام  11- 07المتضمن تطبیق أحكام القانون  2008ماي  26بتاریخ  156- 08التنفیذي 

أن تقید في محاسبة الكیان عناصر األصول والخصوم واإلیرادات  المحاسبي المالي، على أنه یجب

                                                           
1
https://ar.wikipedia.org/wiki : 12/12/2015انظر إلى الموقع شوھد یوم    

2
، مجلة المجمع العربي للمحاسبین القانونیین ،التطبیق الموقف واألثر على الشركات األردنیة ،39معیار المحاسبة الدولي رقم عماد الحانوتي،  

  .02، ص 2002، 09العدد 
3 http://al2f.blogspot.com/2015/03/GAAP.html  12/12/2015أنظر إلى الموقع شوھد یوم :  
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واألعباء وتعرض في القوائم المالیة بتكلفتها التاریخیة على أساس قیمتها عند تاریخ معاینتها دون األخذ 

غیر أن األصول والخصوم ذات الخصوصیة . الحسبان أثار تغیرات السعر أو تطور القدرة الشرائیة للعملة

  1.صول البیولوجیة واألدوات المالیة تقیم بقیمتها الحقیقیةمثل األ

  :مبررات استخدام مدخل التكلفة التاریخیة -2.1

یمكن سرد أهم المبررات التي دعمت التكلفة التاریخیة والتي كانت بمثابة ركائز استندت علیها فیما 

  :2یلي

 الموثوق المالیة بالمعلومات المعنیة الجهات یزود ألنه للمحاسبة الرئیسي الهدف یعتبر :الموضوعیة 

 مستخدمي ثقة على المحافظة إلى ذلك إلى باإلضافة یهدف القرارات، اتخاذ في فائدة ذا لتكون بها

 من وخالیة موضوعي دلیل أو إثبات أساس على البیانات هذه تكون أن یجب المحاسبیة، البیانات

 ؛3التاریخیة التكلفة مبدأ یوفره ما وهذا الشخصي، الحكم

  تعد من أهم المبررات وخاصة إذا  بحیث  الموثوقیةإن هذا المبدأ یتمتع بدرجة عالیة من : الموثوقیة

 مثل القیمة العادلة؛ مع األسس األخرىما تم مقارنته 

  اتساق مبدأ التكلفة التاریخیة مع كثیر من العناصر المكونة إلطار الفكر المحاسبي المالي مثل

 ؛4؛ مبدأ المقابلةباإلیراد، مبدأ الحیطة والحذر؛ وفرض وحدة القیاساالعتراف 

 مة من أجل سال قاییسیرغب معدو القوائم المالیة والمدققون في وضع أهمیة أكثر على موثوقیة الم

 التدقیق والمسؤولیة القانونیة وهذا ما یوفره مبدأ التكلفة التاریخیة؛

 ضفي علیها یة تبادلیة حقیقیة لالعتراف والقیاس وهذا ییشترط مبدأ التكلفة التاریخیة حدوث عمل

 .موثوقیة وموضوعیة أكبر

 في إظهارها إلى یؤدي أن شأنه من وهذا األصول أسعار ارتفاع تجاهل یتم المبدأ هذا خالل من 

 ؛متحفظة بقیم المالي المركز قائمة

                                                           
1
  .2008ماي  26الصادرة بتاریخ  156-08العدد الجریدة الرسمیة،  

2
، المحاسبیة نحو القیمة العادلةمبدأ التكلفة التاریخیة بین االنتقاد والتأیید في ظل توجھ المعاییر بوكساني رشید، أوكیل نسیمة، العرابي حمزة،  

  .07ص  مرجع سابق
3
  .15، ص 2005دار وائل للنشر، عمان، األردن،  ،األصول العلمیة والعملیة: مبادئ المحاسبةنعیم دھمش، محمد أبو نصار، محمود الخالیلة،  

4
، 2001، جلة المجمع العربي للمحاسبیین القانونیینم ،أساس التكلفة التاریخیة بین التأیید واالنتقادات الموجھة إلیھایوسف محمود جربوع،  

  .4ص 
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 باستخدام یقضي الفرض فهذا ، التاریخیة التكلفة وفق المحاسبي القیاس مع القیاس وحدة فرض یتسق 

األصول والخصوم  قیمة في تغییر أي تجاهل إلى یؤدي الذي األمر اإلثبات، في اسمیة نقدیة وحدات

  .نتیجة التضخم واالنكماش

  :مزایا وعیوب التكلفة التاریخیة .2

على الرغم من أن الكثیرین من المهنیین واألكادیمیین یرون أن التكلفة التاریخیة تعد بمثابة الركیزة 

األساسیة التي یستند علیها القیاس حتى یعطي لنا نتائج إیجابیة وسلیمة إال أن الكثیرین وجهوا لها العدید 

ولعل أن التضخم كان له  لقصورفي دائرة امن االنتقادات الشيء الذي أنقص من نموذجیتها وأسقطها 

  .ویمكن سرد أهم ما یمیزها وما یعاب علیها في الجدول الموالي، الحصة األكبر في هذه االنتقادات

 مزایا وعیوب مدخل التكلفة التاریخیة: 2- 1رقم  الجدول

  التكلفة التاریخیة

  المزایا

 وقت الحقیقیة القیمة تمثل التاریخیة التكلفة 

 .األصل على الحصول

 فعال حدثت عملیات إلى التاریخیة التكلفة تستند 

 تلك یؤید ما بسبب موثوقیة افتراضیة، ولیس

 .إثبات سندات من األحداث

 الفكري واإلطار یتالءم التاریخیة التكلفة مبدأ إن 

 ومبادئ فروض من علیه یشتمل بما للمحاسبة

 فرض والسیما عموما، مقبولة محاسبیة

 صحة عن التحقق إمكانیة یتیح الذي الموضوعیة

 الدفاتر في المثبتة التاریخیة البیانات ودقة

تها وعملیا نشاطها في ستستمر المحاسبیة

 .محدود غیر أجل إلى التشغیلیة

 في الثبات مبدأ مع التاریخیة التكلفة مبدأ یتالءم 

  العیوب

  إن التكلفة التاریخیة تقوم على افتراض ثبات

األسعار واستقرارها وعدم تغیرها وهذا 

افتراض غیر منطقي ومستحیل، إذ أن 

األسعار في تغیر مستمر نتیجة لعوامل 

بأصول المنشأة العرض والطلب المتعلقة 

ونتیجة التغیر في القدرة الشرائیة للنقود 

 .باعتبارها أساس للتقییم

  إن االعتماد على مبدأ التكلفة التاریخیة

یعطي صورة خاطئة وغیر حقیقیة للمؤسسة 

وبالتالي اتخاذ قرارات غیر سلیمة من قبل 

مستخدمي القوائم المالیة المعدة وفق هذا 

 .األساس

 أ مقابلة اإلیرادات هناك تعارض في مبد
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 والمطلوبات األصول تبقى بحیث النسق إتباع

 أخرى، إلى فترة من التاریخیة بتكلفتها مقومة

 الطارئة األسعار تغیرات عن النظر بصرف

  .السنوات تلك خالل

  یعتبر مبدأ التكلفة التاریخیة األفضل من ناحیة

فرض الضرائب ألنه یوفر دلیال قابال للتحقق في 

المعامالت المالیة وبالتالي التقلیل من آثار 

 .التهرب الضریبي

 إن التكلفة التاریخیة تنسجم مع مبدأ تحقق اإلیراد 

باإلیراد إال بعد تحققه  االعترافبحیث ال یتم 

 .فعال من خالل عملیة تبادلیة فعلیة

  یتماشى مبدأ التكلفة التاریخیة ومبدأ الحیطة

والحذر بحیث یتم تجاهل ارتفاع أسعار األصول 

وهذا من شأنه إظهارها في قائمة المركز المالي 

 .بقیم متحفظة

 االستمراریة  یتالءم مبدأ التكلفة التاریخیة ومبدأ

بحیث یقضي بأن المؤسسة مستمرة في أعمالها 

  .ونشاطها إلى أجل غیر محدود

بالمصروفات وفق مدخل التكلفة التاریخیة 

للقیاس بحیث أن في ظروف التضخم تقاس 

اإلیرادات مثال بالقیم الجاریة بینما تقاس 

المصروفات بالقیم التاریخیة وهنا یظهر 

 .عدم موضوعیة المقابلة

  یسقط مبدأ التكلفة التاریخیة الكثیر من

شهرة المحل مثل غیر الملموسة  األصول

والعالمة التجاریة وذلك لعدم حدوث تبادل 

حقیقي من طرف خارجي والتي یشترطها 

 المبدأ في إثبات األحداث المالیة

  إن التمسك بمفهوم التكلفة التاریخیة في ظل

انخفاض أسعار األصول یؤدي إلى تآكل 

 .رأس المال

  إن التمسك بمبدأ التكلفة التاریخیة ینجم عنه

قیاس الدخل الحقیقي للمؤسسة عدم إمكانیة 

التغیر في الذي یمكن تعریفه على أنه 

حقوق الملكیة لمنشأة ما خالل فترة زمنیة 

  .معینة

  :التالیة المراجععلى  باالعتمادتم إعداد الجدول من طرف الباحث  :المصدر

مجلة  ،مخاطر القیاس المحاسبي وانعكاسها في القوائم المالیة إبان األزمة العالمیة ،محمود الطبري ،خالد الجعرات -

 .250-249ص  ،2013 ،34العدد  ،الجامعة االقتصادیةكلیة بغداد للعلوم 

 .267-266ص  ،2005 ،الدار الجامعیة ،منظور التوافق الدولي نظریة المحاسبة ،السید أحمد لطفيأمین  -

  .314مرجع سابق ص  ،على النظریة التقلیدیة للمحاسبة دراسة أثر التضخم ،بالرقي التجاني -

  :آثار التضخم والتغیرات في األسعار على التكلفة التاریخیة .3

 لتوفیر علیها المتعارف المحاسبیة للمبادئ وفقا إعدادها یتم المالیة القوائم أن علیه المتعارف من

 ثبات وجود افتراض إلى استنادا المبادئ هذه صیاغة تم وقد القرارات، اتخاذ ألغراض مالئمة معلومات
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 العالم دول سادت أن بعد حقیقي غیر االفتراض هذا أصبح ولكن ،1لألسعار العام المستوى في نسبي

 االقتصاد في المألوفة المظاهر من التضخم وأصبح.األسعار معها تزایدت مستمرة تضخمیة موجة

كل زیادة في كمیة النقد المتداول تؤدي إلى زیادة في " : المعاصر، بحیث یعرف التضخم على أنه

 على بدوره وانعكس المحاسبي القیاس ووحدة القیاس أساس على ذلك أثر وقد، "2المستوى العام لألسعار

 التكلفة  ألن القرارات التخاذ مالئمة غیر األحوال أغلب في فأصبحت المحاسبیة، المعلومات طبیعة

 فترات في یؤدیان التقلیدي النموذج في كوحدة للقیاس االسمیة النقد ووحدة كأساس للقیاس التاریخیة

، المحاسبیة للوحدة االقتصادي الواقع عن معبر غیر مالي ومركز حقیقي غیر ربح صافي إلى التضخم

 سبیل في دفعت التي بالتكلفة المالیة القوائم في األصول تظهر بأن یقضي التاریخیة التكلفة فمبدأ

 أثرا للضخم فإن لهذا .اقتنائها بعد األصول هذه أسعار تغیر مع حتى القیمة هذه تتغیر وال علیها الحصول

 للمحاسبة، المفاهیمي اإلطار على أثره خالل من ذلك ویظهر المحاسبیة المعلومات مصداقیة على كبیرا

 التكلفة مدخل استخدام ظل فيو  للمعلومات النوعیة والخصائص المالیة القوائم بأهداف یتعلق فیما وخاصة

 في المستمر االرتفاع ظل وفي اقتنائها، تاریخ في األصلیة باألسعار األصول تقیم و قیاس یتم التاریخیة

 الحاضرة، التكلفة عن المخزون و الثابتة كاألصول النقدیة غیر للعناصر األصلیة التكلفة تختلف األسعار

 المیزانیة تضمین إلى ذلك یؤذي و القیاس، وقت و االقتناء وقت بین تاریخي تباعد وجود حالة في خاصة

 تاریخ في لها الحقیقیة االقتصادیة القیمة عن تعبر ال العناصر لهذه ماضیة تكلفة بأرقام العمومیة

 علیها یترتب األسعار تغیرات فترات في العناصر لتلك االقتصادیة الوحدة حیازة أن عن فضال إعدادها،

، ویمكن عرض تأثیرات 3قیمتها قیاس عند االعتبار في تؤخذ ال األصول هذه في كامنة خسائر أو أرباح

  :4وتلخیصها في ثالثة نقاط هي وفق مبدأ التكلفة التاریخیة التضخم على عملیة القیاس المحاسبي

  :عدم قابلیة البیانات للتجمیع والمقارنة -1.3

 تنقص أو فتزداد لألسعار العام المستوى في للتغیر نتیجة وانخفاضا ارتفاعا تتأثر النقدیة الوحدة إن

 المثل قارنا إذا مجدیة تكون بالمصاریف اإلیرادات مقارنة وٕان األسعار، لتغیر تبعا لها الشرائیة القوة

 مثل مصاریف هناك كان إذا م، 1985 سنة ربدینا م 1970سنة دینار مقارنة مثال یصح فال بالمثل،

 تغیرات ظل في التقلیدیة المحاسبة إجراءات أن أي .سابقة فترات في اشتریت ألصول اإلهتالك مخصص

                                                           
1
الملتقي الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي  ،األسالیب المحاسبیة لمعالجة أثر التضخم على القوائم المالیةأحمد قاید نور الدین،  

  03، ص 2013ماي  06- 05، جامعة الوادي، في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
2
  .50، ص 1986، 02، دار الشھاب، الجزائر، الطبعة التضخم الماليغازي حسین عنایة،  

3
  .05مرجع سابق، ص  ،األسالیب المحاسبیة لمعالجة أثر التضخم على القوائم المالیةأحمد قاید نور الدین،  

4
  .71-70مرجع سابق، ص ، القیاس في المحاسبة ماھیتھ وقیوده ومدى تأثره بالتضخمبالرقي التجاني،  
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 المحاسبین هیئة ذلك أوضحت ولقد، القیاس وحدة من النوع بنفس عنها معبر غیر أرقاما تجمع األسعار

 فإذا مستقر، وغیر مرن المحاسبي القیاس أسالیب من كأسلوب الدوالر إن: "المشكلة بأمریكا القانونیین

 تواریخ في مختلفة أشیاء عن یعبر فإنه والخدمات، السلع شراء على مقدرته أساس على للدوالر نظرنا

 منهما كال إن حیث ،"م 1960 ودوالر م 1940 دوالر بین نمیز أن المناسب من یكون وعلیه مختلفة،

 عند فالدوالر توالخدما السلع من مختلفة كمیة یمثل أي العامة، الشرائیة القوة من مختلفة كمیة یمثل

 أن بواسطتها نتوقع أخرى طریقة بأیة مقارنته أو طرحه أو جمعه یمكن ال الزمن من مختلفتین نقطتین

 للوحدة الشرائیة القوة في التغیر ظاهرة مراعاة عدم فإن سبق مماو  ،معنى أو داللة ذات نتائج على نحصل

 أو للتجمیع قابلة غیر المحاسبیة األرقام تجعل والتي المحاسبي، القیاس في أخطاء عنه یترتب النقدیة

  .المقارنة

  :عدم إظهار األرباح والمركز المالي على حقیقتها والخلط بین الربح ورأس المال -2.3

 أخذت حیث الثانیة، العالمیة الحرب بعد خاصة واضحة األسعار تقلبات ظاهرة أصبحت لقد 

 في الحیازة تكلفة أساس على محسوبة الدفاتر في األصول قیمة ظلت بینما المستمر االرتفاع في األسعار

 ارتفاع ظل ففي، األسعار ارتفاع بسبب حقیقیة غیر عشوائیة أرباح إظهار إلى یؤدي مما الشراء، تاریخ

 بین الخلط یتم حیث المال، رأس سالمة على المحافظة یمكن ال التاریخیة التكلفة مبدأ إتباع ومع األسعار

 حیازة في والمستخدمة المملوكة األموال أو الملكیة حقوق في المؤسسة مال رأس ویكمن والربح المال رأس

 ممتلكات لتقییم األصلیة التكلفة على العتمادها ونظرا والنقدیة، العینیة الممتلكاتو  األصول مختلف

 الفترات أثناء الحقیقیة قیمتها عن منخفضة تكون المیزانیة في المبینة الممتلكات هذه قیم فإن المؤسسة،

 على بالمحافظة ملزمة تكون المؤسسة أن وبما، المؤسسة مال رأس قیمة انخفاض یعني مما التضخمیة،

 عن عاجزة یجعلها رأسمالها قیمة انخفاض فإن أصولها تجدید طریق عن وذلك التشغیلیة الطاقة نفس

 ظل في لرأسمالها األصلیة بالقیمة تغطیتها تستطیع ال مرتفعة أسعارا ستواجه انهأل ،أهدافها تحقیق

 عنه یترتب سوف التاریخیة التكلفة مبدأ على یعتمد الذي التقلیدي المحاسبي القیاس تطبیق فإن التضخم

 ارتفاع نتیجة یكفي ال القدیم المال رأس یصبح بحیث المال، رأس تقدیر سوء یعني مما األصول في نقص

  .األصول أسعار

  :عدم توافر البیانات المناسبة التخاذ القرارات -3.3

 اتخاذ في علیها االعتماد یتم وسیلة هي إنما اتهذا حد في هدفا لیست المحاسبیة البیانات إن

 كما المختلفة، القرارات اتخاذ في المحاسبیة البیانات على أساسي بشكل تعتمد المؤسسة فإدارة القرارات،
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 وبعض والبنوك والموردین المستثمرین مثل بالمؤسسة اتهعالقا في متعددة أخرى جهات علیها تعتمد

 هذه موقف كان كلما وحقیقیة دقیقة المحاسبیة البیانات كانت وكلما الخ،...الدولة في الرقابیة الجهات

كما أن سبق  مضللة القرارات اتخاذ عملیة تكون ذلك وبدون السلیمة، القرارات اتخاذ في أفضل الجهات

القول في فترات التضخم بحیث ال تعكس البیانات في القوائم المالیة الصورة الحقیقیة للمؤسسة وبالتالي 

الكل قرار یتخذ على أساسها یكون خاطئا وبالتالي یؤثر على حیاة واستمراریة المؤسسة في نشاطها 

  .باعتباره الهدف األول المسطر من قبل اإلدارة

 األسعار ارتفاع ظل في تاریخي أساس على المعدة المحاسبیة البیانات بأن یمكن القول سبق مماو 

 على المعدة المحاسبیة البیانات فإن وبالتالي ،1للمؤسسة الحقیقیة الحالة عن معبرة وغیر مضللة تكون

 إظهار معها یمكن وال المقارنة، أو التجمیع تقبل ال التضخم ظاهرة ظل في تصبح التاریخیة التكلفة أساس

 المتعلقة القرارات اتخاذ في علیها االعتماد یمكن ال وكذلك بدقة، للمشروع الحقیقي المالي المركز

، والجدول الموالي یبین اثر التضخم على اإلطار األخرى األطراف أو اإلدارة جانب من سواء بالمشروع

  .المالیة المفاهیمي للمحاسبة وعلى صحة ومصداقیة البیانات في القوائم

  أثر التضخم على اإلطار المفاهیمي للمحاسبة: 3- 1رقم  الجدول

  آثر التضخم  عناصر اإلطار المفاهیمي للمحاسبة

 في بالتغیر التنبؤ على المحاسبیة المعلومات مقدرة على سلبیا التضخم یؤثر  أهداف القوائم المالیة

  .اإلدارة أداء تقییم إمكانیة وعلى األسهم أسعار

 صحة عدم إلى یؤدي مما الفرض هذا صحة عدم إلى التضخم یؤدي  ثبات وحدة النقدقرض 

 لعدم المالیة بالقوائم الموجودة األرقام على تجري التي الحسابیة العملیات

  .المختلفة السنوات في النقد لوحدة الشرائیة القوة تساوي

 والقوائم للعناصر التاریخیة التكلفة إظهار عدم إلى األسعار ارتفاع یؤدي  مبدأ التكلفة التاریخیة

  .العناصر بهذه ترتبط التي االقتصادیة للحقائق المالیة

 مع الجاریة باألسعار المقاسة اإلیرادات مقابلة إلى التضخم یؤدي  مبدأ المقابلة

  حقیقي الربح تحدید عدم إلى یؤدي مما تاریخیة بأسعار المقاسة المصروفات

 المحاسبیة المعلومات مالئمة على سلبیا التأثیر إلى األسعار ارتفاع یؤدي  المحاسبیةمالئمة المعلومة 

  .المعلومات لهذه التنبؤیة القدرة وٕاضعاف القرارات التخاذ

                                                           
1
، مرجع سابق، دراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم المالیةبالرقي التجاني،  

  .347ص 
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 ارتباطها لعدم المحاسبیة المعلومات في المستخدمین ثقة على التضخم یؤثر  الثقة في البیانات المحاسبیة

  .المالیة القوائم بعناصر الخاصة االقتصادیة بالحقائق

 في المالیة بالقوائم للعناصر الشرائیة القوة اختالف إلى األسعار ارتفاع یؤدي  إمكانیة المقارنة

 لم ما المالیة القوائم هذه بین المقارنات إجراء یصعب مما المختلفة السنوات

  .لألسعار العام بالمستوى المحاسبیة المعلومات تعدل

  .160ص  ،2002 ،الدار الجامعیة ،مناهج البحث العلمي في المحاسبة ،كمال الدین مصطفى الدهراوي :المصدر

  القیمة العادلةمبدأ : المطلب الثاني

على مبدأ التكلفة  لقد أدرك المحاسبون والمستخدمین والباحثین في المجال المحاسبي أن االعتماد

یقوم على أساس مفاده  1أو الشراء وقوعه لحظة التبادل تي تمثل الواقع الفعلي للحدث وقتالتاریخیة ال

لى إثبات القوة الشرائیة لوحدة النقد بعد مرور الزمن في القیاس المحاسبي لألحداث االقتصادیة یؤدي 

تقدیم معلومات مظللة لیست ذات صلة بالواقع الفعلي لما یحدث للمؤسسة االقتصادیة وذلك ألنها تهمل 

والتقلبات في األسعار الناتجة عن التغیر في القدرة الشرائیة لوحدة النقد المستعملة  بشكل مباشر التغیرات

لى صعوبة وعدم إمكانیة تفسیر القوائم المالیة التي ال تعبر إاألمر الذي یؤدي  ،لقیاس بنود القوائم المالیة

س محاسبي یأخذ بعن بصدق عن الوضع الحقیقي للمؤسسة وبالتالي وجب االنتقال إلى مفهوم أو بدیل قیا

االعتبار كافة الظروف التي تؤدي غلى تغیر القدرة الشرائیة لوحدة النقد وتعدیل القوائم المالیة بما یتالءم 

واتخاذ القرار، بحیث ظهر في أواخر القرن العشرین ما یسمى بالقیمة العادلة وما ینطوي تحتها من 

لیة كمفهوم جدید یعطي أكثر مصداقیة لعملیة القیاس تطبیقات والتي جاءت بها المعاییر المحاسبیة الدو 

  .2وبالتالي یؤثر إیجابا على القرارات المتخذة داخل المؤسسة

 خصوم و أصول تقییم في العادلة القیمة مفهوم الدولیة المحاسبة معاییر مجلس استخدمبحیث 

 القرارات، اتخاذ في متهلمساعد للمؤسسة والمحتملین الحالیین المستثمرین الحتیاجات تلبیة المؤسسة

 القوائم في عرضها و المعامالت تسجیل یجب أي الشكل، فوق الجوهر مبدأ على قائمة العادلة والقیمة

 المعامالت تسجیل أساس العادلة القیمة وتعتبر فقط، القانوني شكلها حسب ولیس جوهرها حسب المالیة

 قیمة تمثل العادلة القیمة و اقتنائه عند قیمته تمثل األصل تكلفة عامة وبصفة التاریخیة، للتكلفة كبدیل

                                                           
1
 Vincent BIGNON, Youri BIONDI, Xavier RAGOT, L’analyse économique de la juste valeur , prisme 4 , Mars 

2004, Page 09 . 
2
 ،أثر توجھ معاییر المحاسبة نحو القیمة العادلة على الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة في ظل األزمة المالیةرضا إبراھیم صالح،  

  .01، ص 2009، 46، المجلد 2، جامعة اإلسكندریة، العدد مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة
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 المستقبلیة النقدیة للتدفقات الحالیة القیمة أو السوق سعر إلى بالرجوع الحسابات إقفال عند األصل

  .لألصل

  نشأة القیمة العادلة. 1

العشرین وكیفیة نشأ هذا المفهوم نتیجة الجدل الواسع حول محاسبة التضخم في الستینات من القرن 

إدخال التغیرات في األسعار في الحسابات حیث كان النقاش یدور حول التكلفة التاریخیة والبدائل 

أثر التضخم على القوائم المالیة ونتیجة المحاوالت الفاشلة العتماد محاسبة تغیر  ةالمطروحة لمعالج

واضعو المعاییر المحاسبیة الدولیة إلى تبني  األسعار المسندة إلى التكلفة الحالیة أو تكلفة االستبدال اتجه

  .1مفهوم القیمة العادلة من خالل القیمة السوقیة الحالیة

ففي بدایة الثمانینات من القرن الماضي أصدرت الجمعیات المهنیة في العدید من الدول تقاریر 

التكلفة التاریخیة  وٕاصدارات تقترح إحالل بعض نماذج محاسبة سعر السوق مكان ما یقابلها في محاسبة

في القوائم المالیة للشركات، كما أشارت العدید من الدراسات إلى توجه واضعي المعاییر في معظم الدول 

أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة قیام " IASB"الدولیة  ةباإلضافة إلى مجلس معاییر المحاسب

بالقیمة السوقیة بدال من التكلفة التاریخیة ویأتي هذا التوجه  الشركات بإظهار أصولها والتزاماتها المالیة

اآلن كون األسواق المالیة أصبحت أكثر وضوحا بحیث أصبحت األسعار متاحة لمعظم األصول المالیة 

باإلضافة إلى نمو استخدام المشتقات المالیة وفشل معاییر المحاسبة القائمة على أساس التكلفة التاریخیة 

  .2لومات مالئمةفي توفیر مع

 المالیة التشریعات بدأت عندما عشر، التاسع القرن بدایات مع العادلة القیمة باستخدام البدء تم فقد

 حتى استخدامه  استخدامه في وألمانیا، فرنسا في وبخاصة ،األوروبیة الدول من تزاید وقد العدید في

 التالعب خالل من استغالله إساءة بسبب االستخدام هذا عن الرجوع تم أنه إال القرن العشرین، بدایات

 من الثالث العقد خالل ذروتها اإلساءة هذه وصلت حیث المالیة، القوائم إعداد عند باألرقام المحاسبیة

 الفترة، هذه خالل الحادة االقتصادیة األزمة حدوث في ساهمت التي األسباب أحد یعد مما العشرین، القرن

  .3البدیلة األخرى المداخل ظل في حدوثه یصعب ما وهو

                                                           
1
مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة سلسلة العلوم  ،محاسبة القیمة العادلة في شركات التأمینم حسن، صافي فلوح، عیسى ھشا 

  .130، ص 2011، 01، العدد 03، المجلد رقم االقتصادیة والعلوم القانونیة
2
اإلبالغ المالي للقوائم المالیة للبنوك العاملة في التوجھ الحدیث للفكر المحاسبي لمفھوم القیمة العادلة وأثره في جمال علي عطیة الطرایرة،  

  .90-89، ص 2005، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، أطروحة دكتوراه منشورة ،األردن
3
أطروحة  ،استخدام مدخل القیمة العادلة في تحسین درجة شفافیة القوائم المالیة بغرض ترشید قرارات المستثمرین ،ولید شحاتة محمد قاسم 

  01 ص ،2012 ،كلیة التجارة ،جامعة القاھرة ،دكتوراه الفلسفة في المحاسبة منشورة
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ومع تزاید الرغبة في تواجد فكر محاسبي جدید یتوافق والخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة 

لتمكین متخذي القرارات اتخاذ ما هو أحسن وأمثل لدوام  ویعطي المركز المالي الحقیقي للشركات

استجاب كل من مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة ومجلس المعاییر المحاسبیة المالیة  استمراریة الشركة

د من المعاییر لهذا الطلب من خالل التحول إلى القیمة العادلة وتبني هذا المفهوم إصدار وتعدیل العدی

ستعرضها وسنووضع القیمة العادلة في إطار مفاهیمي وقانوني  یصعب التالعب به المحاسبیة الدولیة 

  :في الجدول الموالي

  المعاییر المحاسبیة الدولیة التي تناولت القیمة العادلة: 4- 1رقم  الجدول

  اسم المعیار  المعیار الدولي ورقمه

  اإلفصاح عن األدوات المالیة IFRS 07المعیار الدولي رقم 

  الممتلكات والمباني والمعدات   16IASالمعیار الدولي رقم 

  )تصنیفاتها وقیاسها ( األدوات المالیة    09IASرقم المعیار الدولي 

  انخفاض قیمة األصول   36IASالمعیار الدولي رقم 

  مقاییس القیمة العادلة   IAS 13المعیار الدولي رقم 

  االعتراف والقیاس لألدوات المالیة  09استبدل ب المعیار  39المعیار الدولي رقم 

  واإلفصاح عن األدوات المالیةعرض    IAS 32المعیار الدولي رقم 

  االستثمار العقاري   40IASالمعیار الدولي رقم 

  األصول البیولوجیة   41IASالمعیار الدولي رقم 

   :من إعداد الباحث باالعتماد على المراجع التالیة: المصدر

المالیة بغرض ترشید قرارات استخدام مدخل القیمة العادلة في تحسین درجة شفافیة القوائم  ،ولید شحاتة محمد قاسم -

   .30ص  ،2012 ، جامعة القاهرة ،أطروحة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة منشورة ،المستثمرین

أثر توجه معاییر المحاسبة نحو القیمة العادلة على الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة في  ،رضا إبراهیم صالح -

  .04ص  ،مرجع سابق ، 46، المجلد 2، جامعة اإلسكندریة، العدد مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة ،ظل األزمة المالیة

بعنوان قیاس القیمة  157أصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة المعیار رقم  2006وفي عام 

 ،"GAAP"عموماالعادلة والذي أسس إطارا مفاهیمي لقیاس القیمة العادلة في المبادئ المحاسبیة المقبولة 

حیث تم توضیح مفهوم القیمة العادلة ضمن ذلك اإلطار وتوسیع اإلفصاح عن استخدام مقاییس القیمة 

 اختیار حول توسعة 159المعیار  إصداركما تم  ،1 2007 العادلة وتم تفعیل هذا المعیار ابتداء من سنة

                                                           
1
 16 Ernst & Young LLP, Summary of FASB Statement No. 157, Fair Value Measurements, October 2006, p:01. 
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وفي السنوات األخیرة توجه كل  ،1محددة كما لو أنها أساس لقیاس أصول والتزاماتاستخدام القیمة العادلة 

من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومجلس معاییر المحاسبة المالیة نحو االستخدام األكثر انتشارا للقیمة 

العادلة حیث أن استخدام هذا المفهوم لم یقتصر فقط على األدوات المالیة للشركة فقط بل أن استخدامها 

  .2ر من أصول الشركةامتد لیشمل قیاس مجموعة أكب

  القیمة العادلة تعریف  .2

وكذا  نلقد أعطیت العدید من التعاریف للقیمة العادلة من قبل المهنیین والمحاسبین واألكادیمیی

  :الهیئات القانونیة المنظمة لمهنة المحاسبة وسنستعرض أهمها فیما یلي

الذي یجعل الملكیة تتبادل بین مشتري راغب في الشراء وبائع راغب  السعر" :القیمة العادلة هي

الشراء، وأن یكون لدى كل من الطرفین معرفة أو  أوفي البیع بحیث ال یكونان مكرهین إما على البیع 

، مع إمكانیة تغیر قیمة األصل ویرتكز هذا المفهوم على أن 3درایة بالحقائق المرتبطة بالمعاملة

  .4"في أعمالها لفترة طویلة دون اللجوء إلى التصفیة المؤسسة مستمرة

قیاس قائم على أساس السوق ولیس على قیاس كل كیان على حدى ألن " :القیمة العادلة هي

السوق تعكس حقیقة المعامالت وكذلك تكون معلوماتها متاحة ألي طرف كان فیسهل تقییم األصول 

نها هو تقدیر السعر المنظم لعملیة البیع في ظل والخصوم الموجودة على مستوى السوق، والهدف م

النقـد المتوقـع الحـصول علیـه فـي حـال تـم بیـع األصـل بتـاریخ إعـداد ، أو 5ظروف السوق الحالیة

  .6"القـوائم المالیة

في المعیار الثالث الخاص بتقییم األصول (IVSC) كما عرفته لجنة معاییر التقییم الدولیة 

هي مبلغ تقدیري یمكن في مقابلة تبادل ": ألغراض إعداد القوائم المالیة والحسابات المرتبطة بها كما یلي

                                                           
1
  .131مرجع سابق ص ، محاسبة القیمة العادلة في شركات التأمینصافي فلوح، عیسى ھشام حسن،  

2
 Hans B. Christensen, Valeri Nikolaev, Who uses fair value accounting for non-financial assets after IFRS 

adoption ?, The University of Chicago Booth School of Business, February 2009, p: 7-8. 
3
  .22، ص 2003الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ،-المحاسبة عن القیمة العادلة  –المدخل الحدیث في المحاسبة طارق حماد عبد العال،  

4
 Bruno Colmant, Jean-François Hubin, François Masquelier, Application des Normes Comptables IAS 32-IAS 

39- IFRS7, Edition LACIER, Belgique, 2007, Page 58 . 
5
 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 13, FAIR VALUE MEASURMENT, IFRS FOUNDATION, Page 

-http://www.frascanada.ca/international-financial-reporting-standards/resources/unaccompaniedعلى الموقع  01
ifrss/item71725.pdf    2016دیسمبر  21شوھد یوم  
6
 Chambers Raymond J, Accounting Evaluation and Economic Behavior, University of Sydney, Prentice Hall, 

1966, Page 07. 
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أصل في تاریخ التقییم بین مشتري وبائع راغبین في عقد الصفقة، في ظل ظروف سوق محاید بحیث 

  .1"ولهما مطلق الحریة وبدون وجود إكراه في إتمام الصفقةیتوفر لكل منهما المعلومات الكافیة 

أهم المبررات التي نادت  والتي نعد ممیزاتالومن خالل التعاریف السابقة یمكن استخالص 

  :2باستخدام مدخل القیمة العادلة فیما یلي

 ومالئمة دقة أكثر كونی المحاسبي واإلفصاح اسیالق مجال في العادلة مةیالق نموذج استخدام إن 

 األمثل صیالتخص على المنشآت قدرة مدى سیقی ألنه ونظرا ة،یخیالتار  التكلفة نموذج من ةیوموثوق

  ؛هایعل والمحافظة لمواردها

 الحالة في التغیرات عكسی المحاسبي واإلفصاح اسیالق مجال في العادلة مةیالق مدخل استخدام إن 

 األسهم أسعار على وأثرها الصرف وأسعار الفوائد معدالت في التقلبات عن الناتجة للمنشآت ةیالمال

  ؛بها المرتبطة والمخاطر األسهم عوائد في التغیرات مقدار وضحی انه عن فضال ،

 ودقة جودة من حسنی المحاسبي واإلفصاح اسیالق مجال في العادلة مةیالق مدخل استخدام إن 

  .للمنشآت المنشورة ةیالمال ریوالتقار  بالقوائم الواردة ةیالملك بحقوق المتعلقة المعلومات

 مییتق على نیالمستثمر  ساعدی المحاسبي واإلفصاح اسیالق مجال في العادلة مةیالق مدخل استخدام 

 التأكد ودرجة تیوتوق میبق تعلقی مایف وخاصة ةیالمال إدارة استثماراتهم في المنشآت استراتیجیات أداء

  ؛ةیالمستقبل ةیالنقد التدفقات بصافي الخاصة

 ؛3إن القیمة العادلة لها قدرة تنبؤیة أكبر ألنها تعكس التأثیرات االقتصادیة الجاریة  

  إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقیم األقرب إلى الواقع في تاریخ إعداد المیزانیة أو قائمة المركز

لحقوق المساهمین في المنشأة المالي بحیث یعترف بالدخل إما بعد الحفاظ على القوة الشرائیة العامة 

بعد الحفاظ على الطاقة التشغیلیة للمنشأة وأن مفهوم القیمة العادلة یكون مبنیا على أساس أن  أو

  ؛4المنشأة مستمرة في أعمالها لقترة غیر محدودة

                                                           
1
المشكالت الضریبیة لتطبیق القیمة العادلة في البیئة المحاسبیة الجزائریة في ضوء المعاییر المحاسبیة محمد زرقون، نور الدین بعیلیش،  

  .5-4، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والتجارة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص مجلة مخبر التمویل ،الدولیة
2
المجلة  ،مدى أھمیة اإلفصاح عن القیمة العادلة لألوراق المالیة ألغراض تشجیع االستثمار في سوق األوراق المالیةمحمد زیدان إبراھیم،  

  .14، ص 2003العدد الرابع، جامعة عین الشمس، القاھرة،  ،العلمیة لالقتصاد والتجارة
3
  .31، ص مرجع سابق،  –المحاسبة عن القیمة العادلة  –المدخل الحدیث في المحاسبة طارق حماد عبد العال،  

4
الفري مجلة  ،القیمة العادلة وتأثیر استعمالھا في مؤشرات األداء المالي في المصارف التجاریةإبراھیم عبد موسى السعبري، زید عائد مردان،  

  .229اإلداریة، الكوفة، العراق، ص ، السنة الثامنة، الكلیة التقنیة 25، العدد الفري للعلوم االقتصادیة واإلداریة 
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 جودة وزیادة المالیة للقوائم اإلعالمي بالمحتوى االرتقاء إلى تؤدي العادلة القیمة معلومات إن  

 أموال إدارة في اإلدارة كفاءة لتقییم محاید ألساس توفیرها إلى باإلضافة المحاسبیة المعلومات

 ؛المؤسسة

 األمثل التخصیص على االقتصادیة الوحدات یساعد العادلة القیمة أساس على واإلفصاح القیاس إن  

  .علیها والمحافظة لمواردها

  عرض وتمثیل القیمة العادلة المستخدمة في المداخل .3

في ظل األسواق المتغیرة والمتقلبة فأن المقاییس القیمة العادلـة تزودنـا بكثیـر مـن الشـفافیة وذلـك 

مقارنة بمقاییس التكلفة التاریخیـة، فضـًال عـن أن مالئمـة القیمـة العادلـة للقیـاس المحاسـبي فـي ظـل 

المتغیــرة والمتعلقــة فــأن االعتمادیــة تكــون مهمــة أیضــا الن المعلومــات  الظــروف االقتصــادیة والمالیــة

المالئمــة التــي تتســم بعــدم االعتمادیــة تصــبح بــال فائــدة ألي مســتخدم أي فــي بعــض األحیــان تكــون 

فقد  العادلة القیمة قیاس كیفیة عن أما المعلومات مالئمة لكن ال یمكن االعتماد علیها في اتخاذ القرارات

 : 1كما یلي المالیة المحاسبة معاییر مجلسبینها 

 العادلة للقیمة مقیاس أفضل نشط سوق في المحدد السعر یعتبر. 

 مثل للبنود وخاصة العادلة، القیمة من قریبة الدفتریة القیمة كانت إذا ما تقدیر یتم ذلك، یتوفر لم إذا 

 ؛المتغیر الفائدة معدل ذات المالیة واألدوات والدائنة المدینة الذمم

 العادلة القیمة لقیاس التالیة الطرق كذلك تستخدم قد: 

 ؛المشابهة المالیة لألدوات المحددة السوقیة األسعار - 

 ؛خارجیة جهة من التسعیر خدمات - 

 ؛الداخلیة التسعیر نماذج - 

  ؛المخصوصة النقدیة التدفقات - 

                                                           
1 Landsman, W.R. (2007). "Is fair value accounting information relevant and reliable? Evidence from capital 

market research". Accounting and Business Research, Special Issue: International Accounting Policy Forum: 
19– 30. 
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والمحددة بالمعیار  لقیـاس القیمـة العادلـة ثالثة مداخل المالیـة مجلـس معـاییر المحاسـبةكما حدد 

  :1وهي 157

  :مدخل السوق -1.3

وغیرهـا مـن المعلومـات ذات الصـلة الناشـئة عـن المعـامالت  األسعاریستخدم مدخل السوق  

التقیـیم المتسقة مع مدخل  أسالیبمشـابهة ، وان  أوالتزامـات مطابقـة  أو أصولالسـوقیة التـي تنطـوي علـى 

لتقییم سندات  أساساریاضـي یسـتخدم  أسلوبالسوق تشمل مصفوفة التسعیر ، ومصفوفة التسـعیر هـي 

المالیة  األوراقباالعتماد على عالقة  وٕانماالمعلنة لألوراق المحددة  األسعارالدین دون االعتماد فقط على 

  .2بالرقم القیاسي لألوراق المالیة

  :خل الدخلمد -2.3

أسالیب ( یستخدم مدخل الدخل عند التقییم لتحویل المبالغ المستقبلیة لقیمة حالیة واحدة مخصومة 

اعتمادًا على افتراض أن شركاء السوق هم السبب في تلك المبالغ المستقبلیة، یعد مدخل  ) القیمة الحالیة

للتطبیق مباشرة ألن معظم األصول شیوعًا لتقییم األصول طویلة األجل، وهو قابل  الدخل هو األكثر

  .طویلة األجل ناتجة عن منفعة اقتصادیة تعود على مالك األصل

 

  :مدخل التكلفة -3.3

یعتمد هذا المدخل على تحدید التكلفة الجاریة الستبدال األصل بعد تسویتها بسبب عوامل التقادم إذ 

لوحدة االقتصادیة في للموجود القائم با مشابهةیتم قیاس األصل بتكلفة الحصول على أصل بدیل بطاقة 

 سوق في بعض في مناسباً  یكون للقیاس واحد مدخل استخدام فإن 157رقم للمعیار ، وطبقاً هتاریخ قیاس

 استخدام فإن أخرى مواقف وفي .مماثلة التزامات استرشادیة أسعار باستخدام المواقف ألصول نشط

                                                           
1
دراسة لعینة من مكاتب التدقیق  - لتحدیات التي تواجھ المدقق الخارجي في تدقیق القیمة العادلة حسان ثابت، عبد الواحد غازي محمد، اثابت  

جامعة في تفعیل أداء المؤسسات والحكومات،   IPSAS-IFRS-IAS حول دور معاییر المحاسبة الدولیة 33، الملتقى الدولي - العراقیة 
  .373 ص، 2014نوفمبر  25و  24جزائر یومي ورقلة، ال

2
 ،قیاس القیمة العادلة لألسھم العادیة باستعمال نموذج مضاعف الربحیةكرار سلیم عبد الزھرة، حسنین كاظم عوجھ، حسنین راغب طلب،  

  .196، ص 29عدد ، جامعة الكوفة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، السنة التاسعة، المجلة الغري للعلوم االقتصادیة واإلداریة
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 تماسك یتطلب بالشركات التقاریر نظام التقییم أسالیب قدرات كل ألن مناسباً  یكون للقیاس متعددة مداخل

  1.العادلة للقیمة مناسب لقیاس للوصول واستخدامها وترابط

وهناك أیضا طرق لقیاس القیمة العادلة متعددة ومحدده من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

ن االعتماد على القیمة العادلة كأساس إذ أوصى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة با 39والمحددة بالمعیار 

للقیاس المحاسبي والتي تحقق توفیر الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة الواردة في التقاریر 

  .المالیة،وتجعل المعلومات المحاسبیة مفیدة للمستخدمین

  مخاطر القیمة العادلة .4

یة في العصر مبدأ التكلفة التاریخإن القیمة العادلة ظهرت في المحاسبة كأداة للقیاس بجانب 

هناك لكن  ،حدیثالیقة التقییم بالقیمة العادلة ولیدة األزمات و الفكر المحاسبي الحدیث حیث تعتبر طر 

بالرغم من  القیمة العادلة العیوب والمشاكل التي تنطوي تحت المخاطر التي تستوجب تطبیق العدید من

  :2والتي نستعرضها في النقاط التالیة تمیزها بالعدید من المزایا

  اعتماد القیمة العادلة على أسعار السوق عند نقطة زمنیة معینة في أغلب األحیان أي أن هناك

تذبذب في المستوى العام لألسعار من یوم آلخر وهذا یؤدي إلى اتخاذ قرارات عن معلومات غیر 

  ؛مالئمة

 صول غیر المالیة واالستثمارات العقاریة ولكثیر من صعوبة القیاس بالقیمة العادلة لكثیر من األ

  .الشركات بسبب عدم توافر السوق النشط من ناحیة وتعقید بعض المعالجات المحاسبیة الخاصة

  التحیز الشخصي للقیاس المحاسبي عند تطبیق مقاییس القیمة العادلة بسبب تزاید االعتماد على

یة، وعدم توافر أدلة إثبات موضوعیة تؤكد صحة هذه التقدیرات الذاتیة إلدارة الشركات من ناح

  ؛التقدیرات من ناحیة أخرى

 منها كل قیاس مخرجات حسب مختلفة نتائج إلى العادلة بالقیمة المحاسبي القیاس بدائل تعدد یؤدي 

  ؛3للمقارنة قابلیتها و موضوعیتها و مصداقیتها المالیة البیانات یفقد مما

                                                           
1
، أثر توجھ معاییر المحاسبة نحو القیمة العادلة على الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة في ظل األزمة المالیةرضا إبراھیم صالح،  

  .25مرجع سابق، ص 
2
ة وانعكاساتھا على الوظیفة اإلعالمیة تقییم اتجاھات التطور في تطبیق القیمة العادلة في إعداد البیانات المالیعبد الناصر محمد سید درویش،  
  .203، ص 2007، 02، جامعة المنصورة العدد المجلة المصریة للدراسات التجاریة ،"دراسة میدانیة على شركات التأمین األردنیة"
3
  .199، ص 2008ن، ، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عماالتأصیل النظري للممارسات المھنیة المحاسبیةمحمد مطر موسى السویطي،  
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  تطبیق منهج القیمة العادلة فـي القیـاس واالعتـراف واإلفـصاح هـو أن من أهم األمور السلبیة في

تـصنیف ال : تصنیف األدوات المالیة ضمن المجموعات أربعة التي ینص علیهـا المعیـار وهـي

 تحكمـه قیــود محــددة ســوى توجهــات اإلدارة نفــسها فیمــا یتعلــق بالغایــة التــي تــستخدم تلــك األدوات

ألجلهــا، وبالتـالي فـإن ذلـك یعطـي اإلدارة مجـاال جیـدا للتالعـب والتـضلیل إن أرادت ذلـك، كـأن 

تـصنف بعــض األدوات المالیة ضمن األدوات المحتفظ بها إلى حین االسـتحقاق وذلـك إلظهارهـا 

ایـات المتـاجرة، وبالتـالي تـستطیع بقیمـة التكلفـة، علمـا بـأن نیـة اإلدارة تكـون مبیتـه باالحتفـاظ بهـا لغ

  ؛1إبعادهـا عـن القیمـة العادلة واستخدامها لغایات التحوط ضد مخاطر مستقبلیة

  الحاجة إلى بذل جهود غیر عادیة وتحمل تكالیف وأعباء إضافیة غیر منتجة للتوصل إلى مقاییس

عانة بمستشارین أو خبراء خارجیین حقیقیة للقیمة العادلة للبنود محل التقییم، خاصة إذا ما تم االست

  ؛لتقدیر القیمة العادلة، مما قد یؤدي إلى زیادة التكلفة عن المنفعة
  سوء استخدام فروق إعادة التقدیر من جانب إدارة الشركات لتحقیق مصالح ذاتیة والتأثیر على أسعار

  .المالیةأسهم هذه الشركات في سوق األوراق 

  المخزونات حسب النظام المحاسبي الماليبدائل قیاس : ثالثالمطلب ال

اهتم النظام المحاسبي المالي الجدید بالمخزونات شأنه شأن المعاییر المحاسبیة الدولیة التي أعطت 

المعیار المحاسبي الدولي الثاني وذلك لكون المخزونات تعد  من خاللاهتماما بالغا لموضوع المخزونات 

عنصرا حساسا ومؤثرا على نشاط المؤسسة مهما كان نوعها، حیث تعتبر من األصول المتداولة التي 

المؤسسة بغرض بیعها أو استخدامها في إنتاج السلع المعدة للبیع، كما أن العملیات المحاسبیة  تحتفظ

كثیرة ومتشعبة وأن أي خطأ أو سهو قد یؤدي إلى تغییر نتائج أصول المؤسسة، المتعلقة بالمخزونات 

من أهم العناصر المـستخدمة داخل المؤسسة ) المخزونات و قید التنفیذ(تعتبر المخزونات بشكل عام  

كما تعتبر العنصر الـسلعي في األصـول الجاریة، و التي تعبر عن . االقتصادیة مهما كان مجال نشاطها

  .ضوع نشاط المؤسسة من خالل قسطها األكبرمو 

  :مفاهیم أساسیة حول المخزونات. 1

  :تعریف المخزونات -1.1

                                                           
1
، مرجع القیمة العادلة وتأثیر استعمالھا في مؤشرات األداء المالي في المصارف التجاریةإبراھیم عبد موسى السعبري، زید عائد مردان،  

  .231سابق، ص 
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األصل المحتفظ به بغرض البیع ضمن النشاط العادي للمنشأة أو " :یعرف المخزون على أنه

تستخدم یحتفظ به في مرحلة من مراحل اإلنتاج لیصبح قابال للبیع أو المحتفظ به في شكل مواد خام 

  .1"في مراحل اإلنتاج أو في تقدیم الخدمات

عبارة عن جزء من األصول المتداولة المشتراة من قبل المؤسسة من أجل البیع ": المخزون هو

وهذا ینطبق على المؤسسات التجاریة، أو من أجل التصنیع وهذا ینطبق على المؤسسات الصناعیة 

  .2"الذاتي تغالللالسكما یشمل المخزون كل المنتجات الموجهة 

یشمل المخزون جمیع المواد واألجزاء والتجهیزات واألدوات والبضاعة ": كما عرف كذلك على أنه

الجاهزة المسجلة في سجالت المؤسسة والمتواجدة مادیا في المخازن أو المستودعات أو المعامل أو 

  .3"المحالت العائدة لتلك المؤسسة

  :أهمیة المخزونات -2.1

األهمیة البالغة للمخزونات في كونها تجسد جزءا من األصول المتداولة كما أنها تعتبر تكمن 

عنه بأي حال من األحوال ألنه یلعب دور  االستغناءبحیث ال یمكن  المحرك الرئیسي للعملیة اإلنتاجیة

برز أهمیته وتالجسد أو المعدل الذي یربط بین مختلف أقطاب دورة البضاعة من اإلنتاج إلى االستهالك، 

  :4بالنسبة للمؤسسة في النقاط التالیة

  المخزون ضمان لتواجد المواد عند الطلب، وتأمین ضد أخطار التقدیر وعقبات التنفیذ والتخطیط

 ؛5والتنبؤ في تقدیر المواد وبیع السلع

 ج أو البیع من خالل مخزون األمان؛مقابلة التقلبات غیر المتوقعة في الشراء أو اإلنتا 

 ؛استمراریة العملیة اإلنتاجیةمان ض 

 حتغطیة األخطار الناتجة عن عدم قدرة الموردین على تلبیات حاجات المؤسسة من التموینات 

                                                           
1
  .101ص  ،2000، الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء األول، الطبعة تقنیات المحاسبة المعمقةھوام جمعة،  

2
  .18، مرجع سابق، ص النظریة المحاسبیةولید ناجي الحیالي،  

3
  .47، ص 2009، دار جیطلي للنشر، الجزائر، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطیة،  

4
  .3، ص 2009، جامعة مسیلة، أفریل يملتقى وطن ،أثر استخدام النماذج الكمیة في ترشید قرارات تسییر المخزونبلواضح حسین وآخرون،  

5
  .512، ص 1992، الناشر جامعة اإلسكندریة، مصر المحاسبة المتوسطةعبد الفتاح الصحن، محمد سمیر الصبان،  
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 ؛التقلیل من طلبیات الشراء لالستفادة من مختلف االمتیازات 

  یمثل المخزون نسبة مرتفعة من إجمالي حجم األموال المستثمرة في المؤسسة اإلقتصادیة قد تصل

 ؛1%50المؤسسات الصناعیة إلى في 

  واستمراریة المخزون هو عصب أي مؤسسة وهو من العوامل الرئیسیة المؤثرة مباشرة في استمراریتها

 ؛اإلنتاج وقد یكون من أسباب خسارة المؤسسة في حالة تسییره بطریقة فوضویة

  المشروع فإن حجم المخزون نظرا الرتباط إدارة المخزون بمختلف اإلدارات األخرى الموجودة في نفس

وارتفاع تكالیف االحتفاظ به یؤثر على إجمالي التكالیف الكلیة لإلنتاج وبالتالي على تكلفة السلع 

المراد تسویقها لعمالء المشروع وبالتأكید على أسعارها النهائیة األمر الذي یؤثر على استمرار 

 ؛االحتفاظ بعمالء المشروع وقطاعاته التسویقیة

  المخزونات دورا هاما من خالل قیمتها بكل من المیزانیة وجدول النتائج فتؤثر بشكل مباشر تلعب

على المركز المالي للمؤسسة من خالل قیمة مخزون آخر المدة وعلى نتائج أعمالها من خالل تكلفة 

 .البضاعة المباعة

  

  :طرق قیاس المخزونات. 2

  : (FIFO)وارد أوال یصرف أوال طریقة ال -1.2

تقوم هذه الطریقة على أساس افتراضین، البضاعة التي تدخل إلى المخازن أوال تصرف هي األولى 

ویعني هذا ضمان أن مخزون آخر المدة یتكون من آخر عملیات الشراء وبالتالي یكون مقیم بأحدث 

 .2ه الطریقةاألسعار بینما تقیم تكلفة البضاعة المباعة بأقدم األسعار نظرا للمبدأ الذي تقوم علیه هذ

  : (LIFO)طریقة الوارد أخیرا یصرف أوال  -2.2

                                                           
1
  .3، مرجع سابق، ص أثر استخدام النماذج الكمیة في ترشید قرارات تسییر المخزونبلواضح حسین وآخرون،  

2
، 2000، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر )القیاس والتقییم واإلفصاح المحاسبي(المكارم، المحاسبة المالیة المتوسطة وصفي عبد الفتاح أبو  

  .350ص 
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هذه الطریقة عكس الطریقة السابقة حیث تعتمد على افتراض أن ما یتم شراءه أخیرا یتم صرفه 

لإلنتاج أو بیعه أوال، أي أن المخزون المتبقي آخر السنة سوف یكون أول مشتریات تم شراءها بأقدم 

  .1المباعة فیتم تسجیله بأحدث األسعار األسعار، أما تكلفة البضاعة

  ":CMPU"طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة  -3.2

یتم استخراج التكلفة الوسطیة المرجحة من خالل قسمة تكلفة البضاعة المتاحة للبیع على عدد 

مخزون الوحدات المتاحة للبیع، وبعد ذلك یتم ضربه في عدد الوحدات المتبقیة آخر الفترة الستخراج تكلفة 

  :2آخر الفترة وفق المعادلتین التالیتین

  

  

  

  

  

  :التمییز المحدد -4.2

على ضرورة فصل كل كمیة ترد إلى المخازن بسعر مختلف عن الكمیات  تقوم هذه الطریقة

األخرى، والغایة من ذلك أنه طالما یمكن تحدید التكالیف الخاصة بمنتجات معینة سواء كانت مشتراة أو 

فیجب تقییم المتبقي منها في نهایة الفترة بتكلفته الفعلیة المحددة، ویمكن أن تكون هذه الطریقة  منتجة

  .3مناسبة في حالة قلة عدد بنود المخزون

  :التكلفة أو السوق أیهما أقل -5.2

                                                           
1
الجزء الثاني، الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي، ، )األصول العلمیة والعملیة(مبادئ المحاسبة المالیة مصطفى یوسف كافي وآخرون،  

  .289ص ، 2012األردن 
2
  .285مصطفى یوسف كافي وآخرون، مرجع سابق، ص  

3
، دار التعلیم التسویات الجردیة وإعداد وتحلیل القوائم المالیة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیةعبد الوھاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة،  

  .110، ص 2015الجامعي، مصر، 

 عدد الوحدات المتاحة للبیع/ تكلفة البضاعة المتاحة للبیع= متوسط التكلفة المرجح 

 عدد وحدات المخزون المتبقیة آخر الفترة× متوسط التكلفة المرجح = تكلفة مخزون آخر الفترة 
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الفترة بسعر  أخرالمخزون یتم قیاس قیمة مخزون  2رقم  الدوليوفق ما جاء بمعیار المحاسبة 

كانت  إذابالقیمة الحقیقیة له    قیمة المخزون إثباتیتم  أياقل  أیهماالقیمة القابلة للتحقق  أوصافيالتكلفة 

وتتضمن  ،ما یسمى الحیطة والحذرو أ لمفهوم التحفظ اتطبیقوهذا  تكلفة قیمة المخزون في السجالت

ق التطرق لها سابقا وفق إحدى طرق تقییم المخزون التي سب احتسابهاالتكلفة هنا تكلفة المخزون التي یتم 

بحیث یتم مقارنتها مع صافي  الصادر أو  اوالوارد أخیر  الصادر أو  وهي طریقة التمییز المحدد والوارد أوال

صافي القیمة ) 2(القیمة األقل، وقد عرف معیار المحاسبة الدولي رقم  اختیارالقیمة القابلة للتحقق  

  :1القابلة للتحقق كما یلي

  

 طریقة التكلفة أو السوق أیهما أقل مبدأ: 4-1 الشكل رقم

                   

  قیاس المخزوناتمزایا وعیوب طرق . 3

  :طرق قیاس المخزونات كالتاليفیما یلي جدول یبین لنا أهم ممیزات وعیوب 

  مزایا وعیوب طرق تقییم المخزونات: 5- 1الجدول رقم 

  العیوب  المزایا  الطریقة

التكلفة الوسطیة 

  المرجحة

تتمیز بالسهولة في التطبیق ألن  - 

جمیع المواد المخزنة سوف تسعر 

  .بسعر موحد

تخفیض أثر التغیرات في األسعار - 

لى نهایة المدة إتأجیل عملیة التسعیر  - 

  .وبالتالي التأثیر في توفیر المعلومات

ال تراعي هذه الطریقة التسلسل الزمني  - 

  .للتوریدات من السلع

                                                           
1
 http://almerja.com/reading.php?idm=103553    2016أفریل  24شوھد یوم  

  وبیع المنتج استكمالتكالیف  - سعر بیع المخزون = صافي القیمة القابلة للتحقق 

: المصدر

https://www.arabstutors.com

-/inventory

systems/tutorials/lcm.html  

  2016أفریل  24: شوهد یوم
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  .على القوائم المالیة

طریقة الوارد أوال 

  صادر أوال

المخزون المتبقي یكون من أحدث  - 

وبهذا یقلل من خطر التلف الشحنات 

  .والتقادم

رصید مخزون آخر المدة یسعر - 

على أساس أحدث األسعار وبالتالي 

یظهر في المیزانیة بتكلفة متقاربة مع 

  .التكلفة الجاریة

عدم االهتمام بقاعدة مقابلة اإلیرادات  - 

  .بالمصروفات لتحدید النتیجة

یترتب على هذه الطریقة تضخیم الوعاء  - 

وبالتالي تضخیم الضریبة في حد الضریبي 

  ذاتها

تؤدي إلى االختالف في تكلفة المواد أو  - 

المنتجات على الرغم من تماثل ظروف 

  .إنتاجها

طریقة الوارد 

  أخیرا صادر أوال

  .تحقیق وفرات ضریبیة - 

مقابلة التكالیف باإلیرادات الجاریة  - 

  .لتوفیر قیاس أفضل للدخل

  .تحسین التدفقات النقدیة- 

وقایة األرباح المستقبلیة من - 

  .االنخفاض

األرباح المنخفضة بالمقارنة مع الوفرات  - 

  .الضریبیة

تقویم المخزون بأقل من الالزم نتیجة قدم  - 

  .األسعار

  .عدم قیاس دخل التكلفة الجاریة - 

  .إفساد عائدات الشراء - 

  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

  .93ص  ،2004 ،مصر ،الدار الجامعیة ،المحاسبة المتوسطة ،محمد سامي راضي -

  .408ص  ،1996لبنان  ،دار النهضة العربیة ،إدارة المشتریات والمخازن ،مصطفى زهیر -

في ظل تعدد بدائل  ،مشكالت تقییم المخزونات بالمؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة ،طبیب أسامة ،روابحي عبد الناصر -

 ،جامعة المسیلة ،مقال منشور في مجلة العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة ،التقییم وأثرها على القوائم المالیة

  .353ص  ،2017 ،17العدد 

 ،دار المریخ للنشر والتوزیع ،الجزء األول ،تعریب أحمد حامد حجاج ،المحاسبة المتوسطة ،جیري ویجانت ،دونالد كیسو -

  .400- 397ص  ،2009

  

  بدائل قیاس اإلهتالكات وفق النظام المحاسبي المالي: المطلب الرابع

محدد تستهلك من  إنتاجيبالمیزانیة بأن لها عمر  األصولتتمیز األصول الثابتة عن غیرها من 

مما یؤدي على انخفاض خاللها جمیع المنافع المرتبطة باألصل وتكون عادة أكبر من السنة المالیة 

مردودیة األصل أثناء قیامه بتقدیم خدماته من خالل االستعمال أو التطور التكنولوجي وبالتالي وجب 

من أجل إعادة تمویل شراء أصل  تكوین مخصصات اإلهتالكات وهي مبالغ مالیة تكون من قبل المؤسسة
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آخر یماثله في العملیة اإلنتاجیة أو أكثر من ذلك وهذا ما یسمى بأسلوب التمویل الذاتي وبالتالي فهي 

  .أعباء مالیة على المؤسسة تكون بغرض مواجهة تدني قیمة األصل محل االستعمال

  :تعریف اإلهتالكات. 1

اإلهتالك هو عبارة عن استهالك المنافع " :تاليلاعرف النظام المحاسبي المالي اإلهتالكات ك

اإلقتصادیة المرتبطة بأصل عیني أو معنوي ویتم توزیع المبلغ المقابل لإلهتالك بصورة طردیة على 

مدة دوام نفعیة األصل مع مراعاة القیمة المتبقیة المحتملة لألصل بعد نهایة الخدمة أو عند انقضاء 

  .1"مدة نفعیته

توزیع لتكلفة األصل على عمره اإلنتاجي لیحمل على الفترات : "اإلهتالك على أنهكما عرف 

  .2"المخصصة وفق أساس االستحقاق خصما على إیرادات نفس الفترة

  اإلهتالكات تحدید مبلغ قسط العوامل المؤثرة في. 2

  :3یتحدد قسط اإلهتالك السنوي لألصول الثابتة بالعوامل التالیة

  :الحیاة اإلنتاجیة لألصلتقدیر  -1.2

الحیاة اإلنتاجیة لألصل هي عبارة عن الخدمات التي سوف یقدمها أو المتوقع الحصول علیها من 

األصل والمعبر عنها بوحدات زمنیة كعدد السنوات أو عدد الساعات المستخدمة لألصل أو عدد 

  .اقص مدة حیاتهاالكیلومترات التي تؤثر على الحیاة اإلنتاجیة له والتي تؤدي على تن

  :تقدیر أساس حساب اإلهتالكات -2.2

إن أساس قیاس إهتالك األصل الثابت یتم من خالل احتساب تكلفته التي تحمل على اإلیرادات 

خالل حیاته اإلنتاجي، ویجري ذلك من خالل تحدید الفرق بین تكلفة الحصول على األصل وقیمته عندما 

  :4ة أو عند االستغناء عنه وعلیه فإنیصبح خردة في نهایة حیاته اإلنتاجی

                                                           
1
الملتقى الدولي حول اإلطار المفاھیمي للنظام  ،اإلھتالكات وتدھور قیمة التثبیتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجدیدعمورة جمال،  

  .6، ص 2015، جامعة البلیدة، ر المحاسبیة الدولیةالمحاسبي المالي الجدید وآلیات تطبیقھ في ظل المعایی
2
  .164، ص 2002الجزء الثاني، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن،  ،أساسیات المحاسبة المالیةعبد السمیع الدوسقي،  

3
  .241، ص 2002، الجزء الخامس، جامعة عین الشمس، مصر، موسوعة المعاییر المحاسبیةطارق عبد العال حماد،  

4
  .64، ص 2007حیدر محمد علي بني عطا هللا، قیاس األصول الثابتة، الطبعة األولى، دار حماد، األردن،  
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  :اختیار طریقة حساب اإلهتالكات -3.2

بعد االنتهاء من تقدیر العمر اإلنتاجي لألصل وتقدیر احتساب اإلهتالك، یبقى تحدید الجزء من 

للحصول على اإلیرادات المتوقعة خالل الفترة التكلفة الذي یتم التضحیة بها أو استنفاذها سنویا 

المحاسبیة، وهذا یتوقف على نوع الطریقة التي تستخدم في حساب قسط اإلهتالك والتي نص علیها 

والتي تتمثل في مجملها في أربعة طرق، باإلضافة إلى ذلك فقد أولى  16المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ة المناسبة والتي تعكس النمط المتوقع في استهالك المنافع هذا المعیار على ضرورة اختیار الطریق

اإلقتصادیة المستقبلیة لألصل نظرا للتأثیرات المتوقعة على القوائم المالیة جراء مبلغ قسط اإلهتالك 

  .السنوي

  طرق اإلهتالكات حسب النظام المحاسبي المالي. 3

عاییر المحاسبیة الدولیة بالمعیار الخاص لقد تبنى النظام المحاسبي المالي الجدید ما جاءت به الم

اهتالكها والتي تلخصت في طرق وما جاء بها بخصوص  16باألصول الثابتة وهو المعیار الدولي رقم 

  :1نذكرها كالتالي مجملها إلى أربعة طرق

  :طریقة القسط الثابت  -1.3

القیمة المتبقیة لألصل عند یتم وفق هذه الطریقة توزیع تكلفة األصل مطروح منها قیمة الخردة أو 

بالسهولة في  نهایة عمره اإلنتاجي على عدد سنوات المتوقعة لحیاة األصل، بحیث تتمیز هذه الطریقة

التطبیق وتعد مالئمة إذا كانت الخدمات المتوقعة والمنافع المحصل من قبل األصل متساویة خالل عمره 

، ویحسب وفق العالقة ي یبقى متساو طیلة حیاة األصلهتالك السنو أن قسط اإلاإلنتاجي كالمباني مثال، و 

  :التالیة

قیمة	األصل	الثابت�قیمة	الخردة

عدد	السنوات	العمر	اإلنتاجي	لألصل
=  قسط	اإلهتالك	السنوي

                                                           
1
  .82، ص 2008، الجزائر، وشنوف شعیب، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة، الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائریة، بود وا 

 قیمة الخردة –تكلفة األصل = أساس حساب اإلهتالك 
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من أهم عیوب هذه الطریقة أن اإلهتالك فیها یكون متساوي وبالتالي فهي تفترض افتراضین غیر 

  :1واقعیین هما

  ؛اإلقتصادیة لألصل مماثلة من عام آلخرأن المنفعة 

 أن مصروفات الصیانة مماثلة من عام آلخر.  

  :طریقة القسط المتناقص -2.3

وفق هذه الطریقة یتم حساب مبلغ قسط اإلهتالك بصورة متناقصة من سنة ألخرى، بحیث تحوز 

، وتفضلها المؤسسات نهایة مدة حیاته ىالسنة األولى من عمر األصل على أكبر قسط ثم التي تلیها حت

األصول التي تقدم اكبر إنتاجیة خالل السنوات األولى من عمرها، بحیث یحسب معدل  كلإلهتال

اإلهتالك المطبق في السنة األولى ویضرب في تكلفة األصل، وفي السنة الثانیة تحل القیمة الدفتریة محل 

، بحیث حدد المشرع ك للسنة األولىتكلفة األصل وهي مساویة لتكلفة األصل مطروح منها قسط اإلهتال

  :2حسب عمر األصل كالتاليالجزائري معدل اإلهتالك المطبق 

 1.5  ؛سنوات 4إلى  3بالنسبة للقیم الثابتة التي تتراوح مدة حیاتها ما بین 

 2  ؛سنوات 6إلى  5بالنسبة للقیم الثابتة التي تتراوح مدة حیاتها ما بین 

 2.5  سنوات 6التي تتراوح مدة حیاتها أكثر من بالنسبة للقیم الثابتة.  

  :طریقة القسط المتزاید -3.3

تقوم هذه الطریقة على مبدأ متناقض مع طریقة القسط المتناقص بحیث یكون مبلغ اإلهتالكات 

متزاید من سنة ألخرى على أن تحوز السنة األولى من عمر األصل على اقل قسط اهتالك وتبدأ 

تعتبر هذه الطریقة لحساب اإلهتالكات نادرة جدا في االستعمال وذلك ألنها قلیال ما تقابل  ،بالتصاعد

حقیقة اقتصادیة ما، وتستخدم هذه الطریقة في حالة التثبیتات التي یتم الحصول علیها من خالل القروض 

  .3مؤسسةالتي یتم تسدیدها من خالل أقساط ثابتة وهذا ما یخفف نوعا ما األعباء عن صندوق ال

  :وحدات اإلنتاجطریقة -4.3

                                                           
1
  .127، ص 2010، الجزء األول، الطبعة األولى، دار حامد للنشر األردن، أسس ومبادئ المحاسبة المالیةإسماعیل یحیى التكتیري وآخرون،  

2
 www.djelfa.info/vb/archive/index/php/t-532777/html 2016ماي  05: شوھد یوم  

3
  .15، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، محاسبة المعمقة وفق المخطط المحاسبي الوطنيالعاشور كتوش،  
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تعتمد هذه الطریقة عند احتساب القسط على وحدات اإلنتاج، بحیث یقدر عمر األصل على أساس 

وفي نهایة كل سنة یحدد قسط اإلهتالك الواجب تسجیله ویضرب المعدل في عدد  الوحدات التي ینتجها،

  :الك وفق العالقة التالیةویحسب معدل اإلهت وحدات اإلنتاج المحققة خالل العام،

  

  

األصول والتثبیتات العینیة  ككما تجدر اإلشارة إلى أنه توجد العدید من الطرق األخرى لإلهتال

كطریقة مجموع أرقام السنین إضافة على طریقة إعادة التقدیر وطریقة معدل النفاذ، غیر أن النظام 

زائریة األمر الذي تم التقید به في المحاسبي المالي سمح بتطبیق الطرق السابقة الذكر لمالءتها للبیئة الج

  .الحدود العلمیة للبحث

  المحاسبیةالقیاس تعدد بدائل  أهم المواقف واآلراء حول: المطلب الثالث

إن المتتبع للفكر المحاسبي یمكنه أن یالحظ المحاسبي وجود عدة بدائل للقیاس والتوصیل 

المحاسبي وهذا التعدد یمثل محصلة لعدة عوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وتكنولوجیة واكبت التطور 

واحد لهذا التعدد وٕان كان أهم األسباب وراء ذلك هو المبادئ  المهني، ومن ثم یصعب تحدید سبب

المحاسبیة المتعارف علیها حیث أنها تسمح بالعدید من المعالجات المحاسبیة لنفس العملیة، ولقد أصبح 

واضحا على المستویین الفكري والتطبیقي أن تعدد البدائل المحاسبیة حقیقة ال یمكن إنكارها في المحاسبة 

، ومن ثم فلم تعد المشكلة في تعدد هذه البدائل، وٕانما المشكلة الحقیقیة تكمن في كیفیة 1لغاءهاویصعب إ

االختیار المحاسبي المناسب بین هذه البدائل، ولعل ذلك ما دعا مفكري المحاسبة لالهتمام بهذه المشكلة 

ن البدائل التي تلقى ومحاولة إیجاد حلول لها، لذا یواجه المحاسب في كل عملیة محاسبیة مجموعة م

القبول العام سواء من الناحیة العلمیة أو العملیة ویصعب االختیار ما بینها إذ أن استخدام ما هو متاح 

من السیاسات المحاسبیة المختلفة قد یفسر عن قوائم مالیة مختلفة عن بعضها البعض لمجوعة واحدة من 

  .هنا تكمن مشكلة تعدد بدائل القیاس المحاسبي الظروف والذي بدوره یطرح العدید من التساؤالت ومن

                                                           
1
مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر  ،موقف المنھج المعیاري والمنھج اإلیجابي من تعدد بدائل القیاس المحاسبیةبالرقي التجاني،  

  .79، ص 2005، 05العدد  ، جامعة فرحات عباس سطیف،والتجارة

 عدد وحدات اإلنتاج) / الخردة –تكلفة األصل = (معدل اإلهتالك 
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ورغم التعددیة في بدائل القیاس المحاسبي التي أصبحت حقیقة ال یمكن إنكارها في الفكر 

المحاسبي إال أن الباحثین اختلفت آراءهم بشأنها مما خلق نوعا من االختالف والتباین في المواقف حیث 

  .لتعددانقسمت آراءهم بین مؤید ومعارض لهذا ا

  بدائل القیاس المحاسبیةمعارضو تعدد . 1

یرى أنصار هذا الرأي أن تعدد البدائل المحاسبیة یمثل أمرا خطیرا له آثاره السلبیة على القیاس 

  :1والتوصیل المحاسبي ویعتمد أنصار هذا الرأي على المبررات التالیة

  الذي یضعف الثقة في البیانات إن تعدد البدائل سوف یتیح الفرصة الختیارات مختلفة األمر

  ؛العتماد علیها في اتخاذ القراراتالمحاسبیة ومن ثم یصعب ا

  إن تعدد البدائل التي یمكن تطبیقها یفقد البیانات المحاسبیة خاصیة هامة وهي القابلیة للمقارنة بین

زمنیة  الوحدات االقتصادیة بعضها البعض وقد یؤثر على مقارنة نتائج نفس الوحدة عبر فترات

 ؛مختلفة

  إن تعدد البدائل یسمح للمؤسسة اختیار البدائل التي تحقق مصلحتها وتظهر أداءها في صورة أفضل

 ؛ك على حساب مصالح األطراف األخرىحتى ولو كان ذل

  إن المبادئ المحاسبیة مازالت تترك الباب مفتوحا لتعدد البدائل للعملیة المحاسبیة الواحدة ومازالت

لوحدة االقتصادیة لها الحریة في المفاضلة واالختیار بین البدائل بما یحقق أهدافها ویؤثر كذلك إدارة ا

 ؛على القوائم المالیة التي تصدرهاسلبا 

  إن االعتماد على بدیل واحد وٕالغاء فكرة تعدد البدائل یكون مفیدا للمؤسسة بحیث یمكنها من عملیة

 .وى الكليم أغراض القرارات االقتصادیة على المستالتجمیع المرحلي للبیانات المحاسبیة بما یخد

  إن التوحید المحاسبي سیكون له أثر إیجابي من حیث قدرته على توجیه الجهود البحثیة نحو البحث

كادیمي حول مزایا وعیوب عن وسائل جدیدة لزیادة منفعة البیانات المحاسبیة بدال من الجدل األ

 ؛التعددیة

                                                           
1
، ص 1992، 02كلیة التجارة جامعة طنطا، العدد ، مجلة التجارة والتمویل ،العوامل المؤثرة في بناء السیاسة المحاسبیةماھر محمود رسالن،  

96.  
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  دا مختلفة ومتعددة، تم قیاسها استنادا إلى أسالیب وأسس متعددة والعامل تعرض القوائم المالیة بنو

المشترك بینها هي األرقام، ولكن التجانس والتوافق بینها استنادا إلى اختالف أسس احتسابها حتما 

 .1سیكون غیر متوفر، بل إن عدم توفره یكون أحیانا على مستوى البند الواحد كالمخزونات مثاال

  تعدد البدائل المحاسبیةمؤیدو .  2

یرى مؤیدو هذا الرأي أن تعدد البدائل المحاسبیة ال یمثل مشكلة في حد ذاته وٕانما المشكلة 

األساسیة هي االختیار المناسب بین هذه البدائل ومن األسباب التي أدت بهذا الفریق إلى قبول تعدد بدائل 

  :2القیاس المحاسبي نذكر ما یلي

  إن االعتماد على بدیل واحد یضع المحاسبة في إطار جامد من القواعد واإلجراءات، وبالتالي تكون

مخرجاتها أقل فائدة للمستخدمین لذا فإن تعدد البدائل یجعل المحاسب یختار ما یناسبه ویحاول 

تستدعي  الثبات علیه ومن ثم یتحقق االتساق الذي یمكن من عملیة المقارنة كما أن الحاالت التي

على عمل تغیرات في التطبیق المتبع یتم اإلفصاح عنها لمستخدمي القوائم المالیة األمر الذي یحافظ 

 ؛الثقة في البیانات المحاسبیة

  تعدد البدائل المحاسبیة أصبح حقیقة مسلما بها ویجد القبول من طرف العدید من األكادیمیین

 ؛قلیال لتأییدها لتعددیة تجد دعماوالمهنیین وأن فكرة إلغاء ا

  التطبیق الدولي یختلف من دولة ألخرى ومن وحدة اقتصادیة ألخرى وأن هذا االختالف یستدعي

بدائل معینة تعدد في البدائل لمالئمة الحالة قید التطبیق باإلضافة إلى أن هناك صعوبات في تحدید 

 ؛تصلح لكل زمان ومكان

  یق المحاسبي ال سیما أن ذلك مستوى البحث والتطبفكرة التوحید المحاسبي ذاتها تؤثرا سلبا على

 .عن مالحقة التطورات في العلوم األخرى ذات الصلة بها كاالقتصاد واإلحصاء والغدارةیبعدها 

 فشل النظم الموحدة وتفوق  ،لقد اتضح من خالل مقارنة النظم الموحدة بتلك التي تتمیز بالمرونة

النظم المحاسبیة المرنة في مجال خدمة العدید من االحتیاجات ألغراض اتخاذ القرار على المستوى 

  ،ي والجماعيالفرد

                                                           
1
مجلة كلیة بغداد للعلوم  ،العالمیة مخاطر القیاس المحاسبي وانعكاسھا في القوائم المالیة إبان األزمة المالیةخالد الجعرات ومحمود الطبري،  

  .247، ص 2013، 34، العدد االقتصادیة الجامعة
2
  .85-84مرجع سابق، ص  ،موقف المنھج المعیاري والمنھج اإلیجابي من تعدد بدائل القیاس المحاسبیةبالرقي التجاني،  
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وبناءا على استعراض ألهم اآلراء المؤیدة والمعارض لتعدد البدائل المحاسبیة بالنسبة لعملیة 

وسنتناول  ،نستعرض بعض أهم العناصر المحاسبیة وبدائل التطبیق لها في الجدول الموالي ،القیاس

 في الفصل األخیر من الجانب النظري جانبا حول أهم البدائل المحاسبیة الخاصة بالقیاس بالتفصیل

  .وتأثیرات هذه التعددیة على عملیة تقییم المؤسسات المخزونات واإلهتالكات

  اصر المحاسبیة وبدائل القیاس المحاسبي لهانأمثلة لبعض الع: 6- 1رقم  الجدول

  بدائل التطبیق  العناصر المحاسبیة

 المخزون 

  تقییم مخزون اإلنتاج -أ

 الوارد أوال الصادر أوال .1

 الوارد أخیرا الصادر أوال .2

 المتوسط المتحرك .3

 سعر الشراء زائد نسبة من الربح التوقع .4

 سعر الشراء .5

  أقلالتكلفة أو السوق أیهما  .6

 اإلهتالكات -ب  

  

 القسط الثابت .1

 القسط المتناقص .2

 القسط المتزاید .3

 القیمة المتوقعة لخدمات األصل .4

  إعادة التقدیر .5

 الوارد أوال الصادر أوال .1  تقییم المخزون من المستلزمات 

 الوارد أخیرا الصادر أوال .2

 المخزون السلعي الثابت .3

 الوارد بأعلى األسعار یصرف أوال .4

 المتوسط المتحرك .5

 المتوسط الحسابي البسیط .6

 التكلفة المباشرة .7

 المتوسط الزمني .8

 التكلفة النمطیة .9

 الوارد مستقبال یصرف أوال .10
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 سعر السوق الحاضر .11

 سعر السوق المتضخم .12

 أخر سعر شراء .13

 تكلفة الوحدات القابلة للتمییز .14
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 القرارات اتخاذ من القوائم لهذه المستخدمة األطراف مختلف لتمكن المالیة القوائم المؤسسةتعد 

 القوائم هذه تكون أن ویجب األخرى األطراف و المؤسسة بین اتصال وسیلة المالیة القوائم وتعتبر الالزمة

 القرارات متخذي الحتیاجات مالئمة أیضاً  تكون و المؤسسة ا قامت التي المالیة األحداث تعكس واقعیة

 القوائم عناصر قیاس یتم أن بعد عرضها و المالیة القوائم إعداد، ویتم التعقید و األخطاء من وتخلو

المحاسبي الذي یلعب دور الوسیط بین واقع موارد المؤسسة ومحاولة  القیاس أهمیة تبرز وهنا المالیة

 .صبها أو تقییدها في القوائم المالیة

إن القیاس الموضوعي هو القیاس الذي یعتمد على األسالیب الكمیة ویتخذ من وحدة النقود معیارا 

نتیجة ألدائها ألنشطتها  لقیاس ما یحدث في الموارد االقتصادیة المتاحة للوحدة المحاسبیة من تغیرات

خالل الفترة المحاسبیة الدوریة كما بینا أن القیاس یمثل العملیة ذات التأثیر األكبر في  االقتصادیة

المحاسبة لتأثیرها المباشر على مخرجات هذه األخیر، فالقیاس المحاسبي هو قلب وجوهر المحاسبة 

فالقیاس المحاسبي هو . یح والكامل للمحاسبةوبدون فهم ما یقاس وكیفیة القیاس یستحیل الفهم الصح

، ویشمل هذا القیاس القیاس الكمي والنقدي لألحداث المالیة الخاصة بالنشاط التجاري لمشروع معین

التسجیل والتبویب والترحیل ثم تلخیص تلك العملیات في صورتها النهائیة في القوائم المالیة، أي أن 

ت المحاسبیة من أول عملیات القید الدفتري حتى إعداد الحسابات القیاس المحاسبي یشمل جمیع الخطوا

  .الختامیة

وأخیرا یمكن القول بأن القیاس المحاسبي هو عصب الرئیسي للمحاسبة فقد یكون سالحا ذو حدین 

  :إما أن یكون

 ،محتویاتهاممهدا لقوائم مالیة تتسم بالشفافیة والموضوعیة والدقة في حیادیا  - 

  .ت المقاسة طابع الشخصیة والذاتیةوٕاما أن یكون مضلال بحیث یطغى على البیانا  - 



 
 

 

 

  

  :الفصل الثاني

 دراسة اإلفصاح المحاسبي في

 ظل تعدد بدائل القیاس
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  :تمهید
إن التكلم عن وظیفة اإلفصاح المحاسبي ال یقل أهمیة عن وظیفة القیاس المحاسبي باعتبارهما 

فبدون نتائج القیاس ال وجود لوظیفة اإلفصاح ولوال هذا  ،لبعضهما البعضوظیفتین متالزمتین مكملتین 

األخیر ما تم نشر نتائج القیاس المتوصل إلیها، وال شك أن االهتمام بوظیفة اإلفصاح لم یكن حدیثا 

بحیث ظهر مع ازدیاد حجم المؤسسات وكبر حجمها وتنوع نشاطاتها باعتباره األداة أو الوسیلة التي 

من أجل اتخاذ مختلف القرارات التي تخدم  ،ائج أعمال المؤسسة لألطراف المعنیة باألمرتوصل نت

مصالحهم، ومن هنا ینبع الدور الرئیسي والفعال لإلفصاح المحاسبي في توفیر المعلومات المناسبة في 

للمؤسسة  وتبویبها وتجمیعها في جداول تسمى بالقوائم المالیة التي تعطي نظرة شاملة ،الوقت المناسب

  .التي من شأنها توفیر أرضیة خصبة التخاذ القرارات السلیمة

 عالم في الملحة القضایا من أصبحت المعلومات على الحصول أن ذلك ونظرا ألهمیته البالغة

 المؤسسة في وقع ما تعكس مالیة وتقاریر قوائم شكل في مترجمة تكون المعلومات وهذه واألعمال، المال

أبت الهیئات المحاسبیة الدولیة إال أن تنظم هذه الوظیفة من خالل تأطیرها  أحداث، من االقتصادیة

 ألزمت لذا ووضع المعاییر الالزمة من أجل القیام بإفصاح مالئم یلبي احتیاجات متخذي القرارات

 من أدنى كحد معینة متطلبات بتوفیر المالیة القوائم معدي الدولیة المحاسبة ومعاییر القانونیة التشریعات

 مفهومة عالمیة محاسبیة لغة على الحصول بغیة عرضها وكیفیة ،عنها اإلفصاح یجب التي المعلومات

   المالیة القوائم لمستخدمي القرار اتخاذ عملیة تسهل

  :وبغیة اإللمام بكافة جوانب هذه الوظیفة ارتأینا أن نقسم الفصل إلى ثالثة مباحث رئیسیة كتالي

  إلى اإلفصاح المحاسبيمدخل : المبحث األول

  تنظیم المعاییر المحاسبیة الدولیة لوظیفة العرض واإلفصاح المحاسبي: المبحث الثاني

دور الوظیفة اإلعالمیة لإلفصاح المحاسبي في تحسین جودة المعلومات في القوائم : المبحث الثالث

  المالیة
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  مدخل إلى اإلفصاح المحاسبي: المبحث األول

لقیاس وتوصیل المعلومات المالیة التي تعكس أداء المشروعات وتبین مركزها تعد المحاسبة أداة 

 االستثمارفي اتخاذ قرارات  الستخدامهاالمالي وتحتاج الكثیر من الجهات واألفراد إلى هذه المعلومات 

القومي،  االقتصادالقرارات في جمیع مستویات  التخاذوالتمویل كما تعد البیانات المحاسبیة األساس 

والدائن  ،قرار اإلقراض التخاذوالمصرف یحتاج إلیها  االستثمار،قرار  التخاذفالمستثمر یحتاج إلیها 

للوقوف على المركز المالي والعمال ومنظماتهم یحتاجون غلیها  االئتمان،قرار منح  التخاذیحتاج إلیها 

إلشراف وأجهزة الرقابة للمؤسسات التي یعملون فیها وتحدید أرباحها، كما تحتاج الدولة وسلطات ا

الحكومیة إلى البیانات المالیة للقیام بوظیفة المتابعة وتقییم أداء المنشآت العاملة في المجتمع والتحقق من 

تنفیذ الخطط والبرامج الموضوعة، بحیث تكون هذه البیانات في القوائم المالیة بعد عملیة القیاس 

یانات مالیة ذات مصداقیة وتتمتع بالشفافیة باعتبارها المحاسبي لها، وبالتالي وجب أن تحتوي على ب

على كل  تالمصدر الوحید والرئیسي لكل المعلومات التي یتم اللجوء إلیها التخاذ مختلف القرارا

المستویات، وتعد وظیفة اإلفصاح ثاني أهم وظیفة في المحاسبة نظرا لما تحتویه من تقنیات مختلفة 

لتسجیل وتبویب مختلف أصول والتزامات المؤسسة وبالتالي وجب تنظیمها، تأطیرها، واإلشراف علیها من 

غلى تحقیق غایتها المرجوة خالل وضع آلیات تمكن من اإلفصاح الكافي وفي الوقت المناسب سعیا منها 

  .منها

  ماهیة اإلفصاح المحاسبي: المطلب األول

  لمحة تاریخیة حول اإلفصاح المحاسبي  .1

حیث نشرت  1837تعود الجذور التاریخیة لمفهوم اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة إلى سنة 

عن أرباح  أثر اإلبالغلى إمقالة عن اإلفصاح والتي أشارت  "MAGASINE RAILWAY"مجلة 

حیث ساد في الربع األخیر من القرن التاسع عشر اتجاه یحث على  ،الشركات على سلوك المستثمرین

اإلهتالكات، و الزیادة في اإلفصاحات المحاسبیة من حیث تقدیمها معلومات عن األرباح ورأس المال 

ة والحد من البدائل في وتقییم الموجودات ودعم التشریعات التي تزید من اإلفصاح في القوائم المالی
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بحیث كان اإلفصاح  1933-1929وتوسع بعد ذلك مفهوم اإلفصاح بعد أزمتي  ،1المعالجات المحاسبیة

غیر مرغوب فیه من قبل غدارة الشركة بحجة أن أي معلومات منشورة سوف تضر بالمركز التنافسي 

ن بعد األزمات السابقة الذكر ، ولك2للشركة لذلك كان اإلفصاح خاضعا لما ترغب الشركة التصریح به

واإلتحاد  AICPAمثل المعهد األمریكي للمحاسبیین القانونیین سعت الهیئات المحاسبیة المهنیة والعلمیة 

إلى البحث عن مبادئ محاسبیة مقبولة عموما  1973- 1933خالل الفترة  AAAAاألمریكي للمحاسبة 

أكد المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین على ضرورة  1933خصوصا على اإلفصاح المحاسبي، فمنذ 

منذ  SECالتزام مهنة المحاسبة باإلفصاح المحاسبي، كما أن لجنة تبادل األوراق المالیة األمریكیة 

وبالتعاون مع المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین تصدر تعلیماتها للشركات م 1934ام تأسیسها في ع

المساهمة المتعاملة في البورصة بمراعاة اإلفصاح الشامل عن المعلومات المحاسبیة لخدمة المستثمرین 

  .وحمایة مصالحهم

مباشر على المحاسبة، إذ  ومن جانب آخر كان لتزاید الدور االقتصادي ألسواق المال العالمیة أثر

أن یولوا اهتماما خاصا للنظریات والمفاهیم التي تحكم مقومات وآلیات هذه فرضت على المحاسبین 

األسواق كنظریة المحفظة مثال، وفرض السوق المالي الفعال، ذلك ما أكد مرة أخرى أهمیة اإلفصاح عن 

هذه البیانات مصدرا رئیسا للمعلومات بالنسبة المعلومات في البیانات المالیة المنشورة بعد أن أصبحت 

تطور اإلفصاح المحاسبي تطورا ملحوظا من خالل  1974للمتعاملین في هذه األسواق، لكن بعد عام 

والثانیة هي التركیز على أهداف نطاقه ونطاق المعلومات التي یشملها  اتساعسمتین رئیسیتین أوالهما 

  .3طرف له عالقة بالمؤسسةالمرجوة من وراء اإلفصاح خدمة لكل 

  اإلفصاح المحاسبي  تعریف .2

اختلفت وجهات نظر الباحثین والمهنیین حول مفهوم اإلفصاح خاصة فیما یتعلق بمحتوى اإلفصاح 

، فمنهم وهذا االختالف ینبع أساسا من اختالف مصالح األطراف ذات العالقة بالوحدة االقتصادیة ومستواه

من ال یحصر نطاق مشكلة اإلفصاح في مجرد درجة تفصیل القوائم المالیة المنشورة أو في أسالیب 

                                                           
1
 Brief Richard P, The accountants Responsibility in Historical Perspective, The accounting Review, April, 1975, 

Page 268. 
2
، دار وائل للنشر، 02الطبعة  ،من المبادئ إلى المعاییر دراسة معمقة في نظریة المحاسبة: النموذج المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان،  

  .472-471، ص 2006األردن 
3
الملتقى الدولي  ،األزمة العالمیة واستشراف الحل باستخدام مبادئ اإلفصاح والشفافیة وحوكمة الشركات من منظور إسالميأحمد خلوف،  

  .10، ص 2009، جامعة سطیف، األزمة االقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة: حول
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وٕانما تعدى هذا النطاق یجعل منه عنصر دقة ومصداقیة لألرقام تبویب وعرض المعلومات في هذه القوائم 

ون أن مشكلة اإلفصاح ، في حین أن اآلخرین یر 1المعروضة في هذه القوائم هو أساس مشكلة اإلفصاح

تنحصر فقط في نطاق عرض المعلومات في القوائم المالیة المنشورة ومجرد كمیة هذه المعلومات المنشورة 

م اإلفصاح بالعدید من و فیها ومن ثم الشكل الذي تتم فیه عرض هذه المعلومات، ولقد عرض مفه

  :التعاریف وفیما یلي عدد منها

إظهار المعلومات المالیة سواء كانت كمیة أو وصفیة في القوائم  عملیة": اإلفصاح المحاسبي هو - 

المالیة أو الهوامش والمالحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب، مما یجعل القوائم المالیة غیر 

مضللة ومالئمة لمستخدمیها من األطراف الخارجیة والتي لیس لها سلطة اإلطالع على الدفاتر 

  .2"والسجالت للشركة

عملیة إظهار وتقدیم المعلومات الضروریة الخاصة بالوحدات االقتصادیة ": ویعني اإلفصاح أیضا - 

، والمصدرة من قبل المؤسسة الخاصة 3لألطراف التي لها مصلحة حالیة أو مستقبلیة بهذه الوحدات

ذات بنشاط الدورة المحاسبیة المنتهیة بغیة اتخاذ القرارات حسب مصلحة كل طرف من األطراف 

   ."العالقة

 القوائم من مجموعة خالل من االقتصادیة بالوحدة المتعلقة الهامة المعلومات عرض :"هو اإلفصاح - 

 في إما المعلومات تلك عرض ویتم ،رشیدة قرارات اتخاذ على الواعي القارئ لمساعدة المالیة والتقاریر

 ظل في المالیة القوائم وتتضمن إضافیة، قوائم أو بها الملحقة المالحظات في أو المالیة القوائم صلب

 إلى باإلضافة النقدیة التدفقات وقائمة الدخل وقائمة المالي المركز قائمة الجاریة المحاسبیة اإلصدارات

  .4"الملكیة حقوق في التغیرات قائمة

كما یعطي بعض الباحثین مفهوما لإلفصاح استنادا إلى الغرض من توضیح المعلومات المالیة بحیث  - 

نشر المعلومات الضروریة للفئات التي تحتاجها لزیادة فعالیة العملیات التي یقوم بها ": عرفوه على أنه

                                                           
1
 ،مجلة جامعة دمشق ،01للشركات المساھمة العامة األردنیة في ظل معیار المحاسبة الدولي رقم  اإلفصاح في التقاریر المالیةخالد الخطیب،  

  .152، ص 2002المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، 
2
  .578، ص 2005دار ایتراك، القاھرة،  ،المحاسبة الدولیة وانعكاساتھا على الدول العربیةمحمد المبروك أبو زید،  

3
الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام  ،انعكاس النظام المحاسبي المالي على سیاسات اإلفصاح في الجزائرصدیقي مسعود، صدیقي فؤاد،  

  .03، ص 2013، جامعة الوادي، المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
4
 ،المصريلتنشیط سوق المال  المحاسبي اإلفصاحمنھج مقترح لتطویر  ،بیة للمستثمرینمدى أھمیة المعلومات المحاس هللا،أحمد السید حمد  

  .104-103، ص 1993، جامعة الزقازیق، كلیة التجارة  ،مجلة البحوث التجاریة
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لها الشركة للوصول إلى السوق المالي، إذ أنها تحتاج للمعلومات لتقییم درجة المخاطرة التي تتعرض 

  .1"القرار الذي تستطیع من خالله تحقیق أهدافها والتي تتناسب مع درجة المخاطرة المرغوب بها

  :المحاسبي استنتج الباحث من خالل التعاریف السابقة نقاط رئیسیة حول اإلفصاحومن هذا كله 

 هو األداة التي تفسر القوائم المالیة وتخبر عما تحتویه؛  

 ل األخالقي لمهنة المحاسبة والمراجعة؛هو المدخ  

 هو أحد أركان القوائم المالیة؛  

 هو الوسیط بین نشاط المؤسسة واألطراف ذات العالقة؛  

 هو األساس الذي یستند علیه متخذ القرارات التخاذ أحسنها.  

 واختالف العالقة ذات لألطراف المصالح اختالف من في التعاریف المقدمة االختالف هذا وینبع

 یضمن لإلفصاح وموحد عام مفهوم إلى الوصول یصعب وبذلك ،المالیة البیانات استخدام من األهداف

 هذا في الكاملة واحتیاجاته رغباته األطراف هذه من طرف لكل یحقق الذي اإلفصاحى مستو  توفیر

 من أدنى حد یوفر وبشكل نظرهم وجهات بین التوفیق یضمن عام إطار وضع من البد وأصبح ،لالمجا

  .2األطراف لتك الرئیسیة المصالح تحقق وبكیفیة فیه المرغوب اإلفصاح،

  اإلفصاح المحاسبي شكال وأنواعأ: المطلب الثاني

 ه إلىٕاذا ارتأینا تقسیمإن اإلفصاح المحاسبي هو مفهوم نسبي وهذا بدوره أفرز العدید من األنواع و 

هي  ودرجة االلتزام وطبیعة المستثمر تفصیلها ن كمیة المعلومات المنشورة ودرجةأنوع فیمكن القول بأ

  :وسنستعرض أهمها فیما یليلنوع وشكل اإلفصاح  ةالرئیسی اتالمحدد

  :حسب كمیة المعلومات. 1

  :اإلفصاح الكافي 1.1

وهو النوع من اإلفصاح الذي یحتوي على قدر من المعلومات یجعل القوائم المالیة غیر مضللة 

كما عرف على أنه ذلك النوع من  ،3األساسیة التي یجب توفرها في هذه القوائموتحتوي على الركائز 

اإلفصاح الذي یحتوي على الحد األدنى الواجب نشره من المعلومات وأن تشمل القوائم المالیة 

                                                           
1
، مرجع سابق، األولاإلفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة للشركات المساھمة العامة الفلسطینیة في ظل المعیار المحاسبي خالد الخطیب،  

  .154ص 
2
، مجلة جامعة تشرین ،30وفقا للمعیار المحاسبي رقم  ،اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارفزیود اللطیف، الرضا عقبة، الیقة،  

  .197، ص 2006، 02، العدد28للدراسات والبحوث العلمیة المجلد 
3
مجلة  ،تكالیف البیئیة في ترشید قرارات االستثمار والتمویل وتحقیق میزة تنافسیة للشركاتأثر اإلفصاح المحاسبي على الحذام فالح جیجان،  

  107، ص 2012، العراق، 35، السنة 91، العدد اإلدارة واالقتصاد
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والمالحظات والمعلومات اإلضافیة المرفقة بها كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالمنظمة لتجنب تظلیل 

 .1ف المهتمة بالمنظمة ویعد اإلفصاح الكافي من أهم المبادئ الرئیسیة إلعداد القوائم المالیةاألطرا

  :اإلفصاح الشامل -2.1

یشیر إلى مدى شمولیة التقاریر المالیة وأهمیة تغطیتها ألي معلومات ذات تأثیر  الشامل اإلفصاح

التي تتضمنها هذه القوائم المالیة من ، أي أن المعلومات 2محسوس على قرارات مستخدم تلك التقاریر

المفروض أن تجیب على كافة التساؤالت المطروحة من قبل مستخدمیها، كما یمكن القول بأن مفهوم 

 مستخدمي إلى یوصل أن به یقصد ولكن وتفصیلیة، كثیرة المعلومات تكون أنب اإلفصاح الشامل یعني

 أن، و 3المالي والمركز العملیات بنتیجة والمتعلقة مةوالمالئ الهامة الحقائق كل المحاسبیة المعلومات

 من المحاسبي النظام مخرجات على یقتصر ال فهو المحاسبیة األرقام وراء فیما یمتد الشامل اإلفصاح

 على جوهري تأثیر لها یكون قد وصفیة معلومات عن اإلفصاح إلى األمر یمتد ولكن مالیة بیانات

 . القرارات

  :العادلاإلفصاح  -3.1

على أن  15والمتعلق بالعرض واإلفصاح في القوائم المالیة في فقرته  01نص المعیار الدولي رقم 

  :4یلي اإلفصاح العادل یجب أن یتضمن ما

 المحاسبیة السیاسات وتطبیق اختیار اإلدارة علي توجب والتي المحاسبیة السیاسات وتطبیق اختیار 

 لضمان سیاسات تطویر اإلدارة وعلي الخاصة المتطلبات لكافة المالیة البیانات تمثل بحیث لمنشأة

  ؛المالیة البیانات توفیر

 للمقارنة وموثوقة محاسبیة معلومات توفر بطریقة المحاسبیة السیاسات ذلك في بما المعلومات تقدیم 

  ؛فهمها الممكن ومن

 لتمكین كافیة غیر الدولیة المحاسبة معاییر في المتطلبات تكون عندما إضافي إفصاح تقدیم 

  .للمنشأة المالي واألداء المالي المركز علي معیبة أحداث أو عملیات تأثیر فهم من المستخدمین

                                                           
1
  .447، ص 2003، مرجع سابق، ھیكل نظریة المحاسبة: النموذج المحاسبي المعاصرحنان رضوان،  

2
  .473، ص 2006الطبعة الثانیة دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  ،لمحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییرالنموذج ارضوان حلوة حنان،  

3
، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، القیاس والتقییم واإلفصاح المحاسبي: المحاسبة المالیة المتوسطةوصفي عبد الفتاح أبو المكارم،  

  .49-48، ص 2000
4
  .http://www.q8control.com/01_-____________________.pdf: ، أنظر إلى الموقع 01المعیار المحاسبي الدولي رقم  
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ذلك النوع من اإلفصاح الذي ینطوي : ومن هذا المنطلق یمكن تعریف اإلفصاح العادل على أنه

، بمعنى 1للقوائم المالیة على هدف أخالقي وذلك بتطبیق معاملة متساویة لجمیع المستخدمین المحتملین

  .2آخر تزوید الجهات المختلفة بالمعلومات المالیة بنفس الكمیة وفي نفس الوقت

   :اإلفصاح التفاضلي -4.1

وهو ذلك النوع من اإلفصاح الذي یتم فیه التركیز على القوائم المالیة بصورة مختصرة على 

التغیرات الجوهریة وتحدید االتجاه العام لتلك  التفاضل أو التفاوت بین البنود بعقد المقارنات لتوضیح

  .، وهذا النوع من اإلفصاح مازال محل جدل بین مؤید ومعارض وهو إجراء غیر مقبول عموما3التغیرات

   :حسب درجة إلزامه. 2

 :4ویصنف على نوعین هما

  :اإلفصاح اإللزامي -1.2

وهو ذلك النوع من اإلفصاح الذي یتضمن جمیع المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها وفقا  

، معاییر المحاسبة القابلة للتطبیق، قوانین الشركات، لوائح أسواق رأس المال: للتنظیمات واللوائح مثل

ترغب في وترجع أهمیة هذا النوع من اإلفصاح إلى إلزام المؤسسات باإلفصاح عن المعلومات التي قد 

  .إخفاءها

  :اإلفصاح االختیاري -2.2

ویتضمن المعلومات المالیة وغیر المالیة والتي یكون من المفید على المؤسسات اإلفصاح عنها من 

أجل تحسین فهم القوائم المالیة اإلجباریة ولزیادة توضیح بنودها بالنسبة لمستخدمیها على الرغم من أنها 

  .ر خارج نطاق متطلبات اإلفصاحغیر مجبرة على نشرها بحیث تعتب

  :دور اإلفصاححسب . 3

  : ویصنف على نوعین هما 

  : اإلفصاح اإلعالمي أو التثقیفي -1.3

                                                           
1
  .766، ص 1990، مرجع سابق النظریة المحاسبیةالدون ھندریكسن،  

2
المؤتمر الدولي األول حول المحاسبة  ،داريفاعلیة اإلفصاح المحاسبي في تقلیل الفساد المالي واإلمؤید الساعدي، قاسم علي عمران البیاتي،  

  .02، جامعة المسیلة، الجزائر، ص 2012دیسمبر  05-04، والمراجعة في ظل بیئة األعمال الدولیة
3
  .475مرجع سابق، ص  ،النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییررضوان حلوة حنان،  

4 Bilal Omar and Jon Simon, Corporate aggregate disclosure practices in Jordan, Advances in Accounting, 

Incorporating Advances in International Accounting, No.27, 2011, p 167. 
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 وعقد التحلیل على القدرة ویمتلك واسعین، وٕاطالع درایة ذا مثقفا مستثمرا اإلفصاح هذا یفترض

 في التوسع نحو متزاید باتجاه عموما اإلفصاح هذا ویتسم مهنیة، بطریقة التنبؤات وٕاجراء المقارنات

 معلومات أیضا یشمل وٕانما المالیة، المعلومات على فقط لیس وبالتركیز مجاالته في والتعدد اإلفصاح

 ومؤهالت كفایة وعن المحاسبیة، للوحدة اإلنتاجیة الطاقة عن معلومات مثل ووصفیة، كمیة مالیة غیر

  .1وٕانتاجیتهم كفاءتهم وتطور العاملین،

  :اإلفصاح الوقائي أو التقلیدي -2.3

ویقوم هذا النوع من اإلفصاح على ضرورة اإلفصاح عن التقاریر المالیة بحیث تكون غیر مضللة 

ألصحاب القرار والهدف األساسي من ذلك هو حمایة المستثمر العادي ذو القدرة المحدودة على استخدام 

عالیة من الموضوعیة حتى ولو كان ذلك على المعلومات لذا یجب أن تكون المعلومات على درجة 

 .2حساب استبعاد الكثیر من المعلومات المالئمة

  المقومات األساسیة لإلفصاح والعوامل المؤثرة فیه: المطلب الثالث

إن عملیة اإلفصاح في القوائم المالیة لیست عملیة عشوائیة بل یجب أن تكون عملیة منظمة مع 

الیة واحتیاجاتهم لها باإلضافة إلى مراعاة القدرة على فهم وتفسیر المعلومات مراعاة مستخدمي القوائم الم

  .یا منها إلى اتخاذ أحسن القراراتالموجودة بها سع

  المقومات األساسیة لإلفصاح المحاسبي  .1

  :3تتمثل المقومات األساسیة لإلفصاح المحاسبي فیما یلي

 تتعدد الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبیة،  :المحاسبیة للمعلومة المستهدف المستخدم تحدید

كما تختلف طرق استخدامها لهذه المعلومات، فمنها من یستخدمها بصورة مباشرة، ومنها من یستخدمها 

بصورة غیر مباشرة، ومن األمثلة على مستخدمي المعلومات المحاسبیة المالك الحالیون والمحتملون، 

 .وظفون والجهات الحكومیة التي تهتم بالشؤون االجتماعیة وغیرهاالدائنون، المحللون المالیون، الم

 یجب ربط الغرض الذي تستخدم فیه  :المالیة المعلومات فیها ُتستخدم التي األغراض تحدید

، حیث تعتبر األهمیة المالئمةالمعلومات المحاسبیة بعنصر أساسي، هو ما یعرف بمعیار أو خاصیة 

ي، الذي یحدد حجم أو كمیة المعلومات المحاسبیة الواجبة اإلفصاح، و النسبیة بمثابة المعیار الكم

                                                           
1
  .462، مرجع سابق، ص ھیكل نظریة المحاسبة:النموذج المحاسبي المعاصرحنان رضوان،  

2
  .331، ص 1990مرجع سابق ، نظریة المحاسبةعباس مھدي الشیرازي،  

3
  .163، ص 2009، مرجع سابق، النظریات المحاسبیةسید عطا هللا السید،  
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المعیار النوعي الذي یحدد طبیعة أو نوع المعلومات المحاسبیة الواجبة اإلفصاح، لذا  المالئمةتعتبر 

وجود صلة وثیقة بین طریقة إعداد المعلومات واإلفصاح عنها من جهة،  المالئمةتتطلب خاصیة 

 .1الستخدام المعلومات من جهة أخرى والغرض الرئیسي

 تتمثل المعلومات المحاسبیة التي یتم  :عنها اإلفصاح یجب التي المالیة المعلومات ونوع طبیعة تحدید

اإلفصاح عنها حالیا، في البیانات المالیة المحتواة في القوائم المالیة التقلیدیة وهي قائمة المركز 

المحتجزة، قائمة التغیرات في المركز المالي، إضافة إلى معلومات  المالي، قائمة الدخل، قائمة األرباح

أساسیة تعرض في المالحظات المرفقة بالقوائم المالیة، والتي یتم إعدادها وفق مجموعة من المبادئ 

واالفتراضات واألعراف، لذا یترتب على ذلك نشوء مجموعة من القیود والمحددات، على نوع وكمیة 

 .ظهر في تلك القوائم المعلومات التي ت

 یتطلب اإلفصاح المناسب أن یتم عرض المعلومات  :المعلومات عن اإلفصاح وطرق أسالیب تحدید

في القوائم المالیة بطریقة یسهل فهمها، كما یتطلب أیضا ترتیب وتنظیم المعلومات فیها بصورة منطقیة 

  .تها بیسر وسهولةتركز على األمور الجوهریة، بحیث یمكن للمستخدم المستهدف قراء

 2أن تكون المعلومات المفصح عنها تتمتع بخصائص اإلفصاح الجید ومن أهم هذه الخصائص:  

  .تكون هذه المعلومات قابلة للفهم أن  . أ

  أن تكون هذه المعلومات ذات موثوقیة؛  . ب

  أن تكون هذه المعلومات قابلة للمقارنة؛  . ت

  .أن تتمیز هذه المعلومات بالمالئمة  . ث

  العوامل المؤثرة في اإلفصاح المحاسبي .2

یعتبر اإلفصاح المحاسبي من أدوات االتصال الذي بدونه لن تكون هناك فائدة لمخرجات النظام 

اإلفصاح عن أیة معلومات بالقوائم المالیة لیس عملیة عشوائیة بل توجد مجموعة من المحاسبي لكن 

  :3المحددات الرئیسیة لنوع وحجم اإلفصاح ما یليالعوامل المؤثرة في عملیة اإلفصاح ومن أهم 

                                                           
1
آلیات تطبیق : الملتقى الدولي الثالث حول ،أثر اإلفصاح وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة على جودة المعلومات المحاسبیةصبایحي نوال،  

، كلیة العلوم االقتصادیة مع المعاییر المحاسبیة الدولیة وتأثیره على جودة المعلومات المحاسبیة النظام المحاسبي المالي الجزائري ومطابقتھ
 .06، ص 2013نوفمبر  19-18وعلوم التسییر والتجارة، جامعة الوادي، 

2
مجلة مركز دراسات  ،دور اإلفصاح المحاسبي في ترشید قرار االستثمار في سوق العراق لألوراق المالیةسالم عادل عباس النصراوي،  

  .188، 2015،كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة،  36العدد  ،الكوفة
3
  .586، ص 2005، ایتراك للنشر والتوزیع، القاھرة، المحاسبة الدولیة وانعكاساتھا على الدول العربیةمحمد أبو زید،  
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  المالیة قوائمها في خاصا اهتماما المؤسسات تعطي أن البد :احتیاجاتهمنوعیة المستخدمین وطبیعة 

 من یكون ،حیث مباشرة غیر أو مباشرة مصالح لهم الذین ،و الرئیسین المستخدمین احتیاجات لتلبیة

 نوعیة باختالف المالیة المالیة القوائم في عنها المفصح المعلومات طبیعة تختلف أن الطبیعي

  .دولة كل في المستخدمین

 من العدید في نجد إذ :اإلفصاح معاییر وٕاصدار وتنظیم تطویر عن المسئولة و المنظمة الجهات 

 المنظمات من تكون ما غالبا اإلفصاح عملیة على المؤثرة األطراف أن منها النامیة وخاصة الدول

  .1الحكومیة و المهنیة

 اإلفصاح عملیة على المؤثرة األطراف من :التي تهتم بالمحاسبة الدولیة المؤسسات و المنظمات 

 المنظمات هذه أهم ومن ،العالمي المستوى علة عنها المفصح تالمعلوما جودة تحسین تحاول حیث

  .المحاسبیة المعاییر منمجموعة  إصدارها خالل من ،(IASB) الدولیة المحاسبة معاییر لجنة

  أسالیب اإلفصاح المحاسبي :المطلب الرابع

حتى ال تكون عملیة اإلفصاح غیر منظمة وعشوائیة هناك مجموعة من األسالیب العامة لإلفصاح، 

ما  اأهمهو التي تتمتع بدرجة عالیة من القبول واالتفاق بین أوساط المحاسبین والمستخدمین للقوائم المالیة 

  :2یلي

  :إعداد القوائم المالیة و ترتیب بنودها. 1

إن جزءا مهما من اإلفصاح المحاسبي یتمثل في عرض القوائم المالیة، وترتیب مكوناتها وفق 

القواعد والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها، تسهل عملیة قراءتها وفهمها وٕامكانیة مقارنتها من طرف 

  .المستخدمین واستخالص المعلومات

  :المصطلحات الواضحة والمتعارف علیها استخدام. 2

مم ال شك فیه أن استخدام المصطلحات الواضحة ومقدار التفصیل في المعلومات ال یقل أهمیة 

ویجب أن تستخدم المصطلحات التي تعبر . عن اإلفصاح في صلب القوائم المالیة السابق اإلشارة إلیها

علومات مع مراعاة توحید المصطلحات لنفس عن المعنى الدقیق والمعروف جیدا لدى مستخدمي الم

                                                           
1
جامعة  ،مقال منشور في مجلة الباحث ،المعاییر المحاسبیة الدولیة خیار الجزائر مع متطلبات اإلفصاح وفقزغدار أحمد واسفیر محمد،  

  .84، ص 2010، 07/2009قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
2
  .584، مرجع سابق، ص المحاسبة الدولیة وانعكاساتھا على الدول العربیةمحمد أبو زید،  
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المعاني في جمیع التقاریر حتى یستفید مستخدم المعلومات منها إال أصبح اإلفصاح غامض في حالة 

1حدوث عكس ذلك
.  

  :المالحظات الهامشیة. 3

إضافة معلومات أقل أهمیة والمتعلقة بعناصر القوائم  ام المالحظات الهامشیة لتوضیح أویتم استخد

المالیة، و التي یمكن أن تحتوي على معلومات كمیة أو وصفیة، كاإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاریخ 

  .2المیزانیة، أو الطرق و المبادئ المحاسبیة المتبعة، إضافة إلى عن االلتزامات المحتملة

  :المالحق .4

وتشمل على قوائم إضافیة ترفق مع القوائم األصلیة، یتم من خاللها إعطاء تفاصیل عن بعض 

البنود الواردة بالقوائم المالیة، والتي ال تستوعبها المالحظات الهامشیة، ومثال ذلك األصول الثابتة وطرق 

قائمة المدینین ومخصص ، قائمة المركز المالي على أساس التغیر في المستوى العام لألسعار، اإلهتالك

  .الخ...الدیون المشكوك فیها، قائمة المخزون السلعي

  :المعلومات الموجودة من خالل األقواس .5

تستخدم األقواس في القوائم المالیة لتوضیح بعض األرقام الظاهرة بالقوائم المالیة، والتي یصعب فهم 

مین بالمحاسبة، مثل بیان المبدأ المستخدم طرق احتسابها أو سبب ظهورها من قبل المستخدمین غیر المل

  .في تقییم مخزون نهایة الفترة

  :تقریر المراجع .6

یعتبر من ضمن وسائل اإلفصاح المستخدمة والمتفق علیها تقریر المراجع الخارجي، وتقریر مجلس 

ام إدارة المؤسسة حیث یتم من خالل تقریر المراجع إعطاء رأي محاید عن موضوعیة وسالمة األرق

یقوم مجلس  والظاهرة بالقوائم المالیة، وذلك بغرض تعزیز ثقة المستخدمین في المعلومات المنشورة، 

  .للمؤسسة وعن الخطط المستهدفة أداءاإلدارة باإلفصاح عن 

  :وسائل أخرى مكملة لإلفصاح .7

  :3وهي عبارة عن توضیحات أو تفسیرات مساعدة ومكملة للقوائم المالیة نذكر أهمها

                                                           
1
 http://mouhasaba.3oloum.org/t279-topic   2016/ 02/  26شوھد یوم   

2
  .07مرجع سابق ص  ،أثر اإلفصاح وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة على جودة المعلومات المحاسبیةصبایحي نوال،  

3
 http://mouhasaba.3oloum.org/t279-topic :  2016/ 02/ 27یوم  شوھد   
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  أو استخدام المقارنات للقوائم المالیة وكذلك المعلومات المقارنة عن سنوات سابقة مثل أرقام المبیعات

 استفادة مستخدمي القوائم المالیة؛لتحدید االتجاهات وفهم و  المصروفات أو األرباح الموزعة،

   اتجاهات الزیادة استخدام النسب المالیة لمساعدة مستخدمي المعلومات على فهم المعلومات وتحدید

أو النقصان في أي بند من البنود بمقارنة هذه النسب مع مثیالتها في السنوات السابقة أو مع 

 ؛مثیالتها في المؤسسات المماثلة

  استخدام الرسوم البیانیة اإلحصائیة لتحسین اإلفصاح وتوصیل المعلومات لمستخدمیها في سهولة

 .لتحقیق أهدافهم

بالنظر للتقدم العلمي الذي غزا كل مجال من مجاالت النشاط البشري، أصبح االعتماد على 

في أي موقع إداري كان، وعلیه فان  مسئولالمعلومة الصحیحة والدقیقة واجب كل باحث أو مخطط أو 

د األنظمة والقوانین الحدیثة أصبحت تركز على أهمیة اإلفصاح للمعلومات وخاصة المالیة منها، وق

البیانات المالیة الواجب صیغت أدلة ومعاییر دولیة تعالج اإلفصاح المالي ودوره، وٕابراز المعلومات و 

  .اإلفصاح
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  تنظیم المعاییر المحاسبیة الدولیة لوظیفة العرض واإلفصاح المحاسبي: المبحث الثاني

 لم إذ األكادیمي، أو المهني الجانب من سواء المحاسبي الفكر بتطور تطور المحاسبي اإلفصاح إن

 كنظام دورها تلعب أصبحت بل المالیة والمعامالت االقتصادیة األحداث وتبویب تسجیل فن المحاسبة تعد

 التي لألطراف المؤسسة عن الضروریة المعلومات وتقدیم وتحلیل قیاس خالل من المحاسبي، للمعلومات

 طرف من علیها متفق ومعاییر قانونیة تشریعات وضع نحو بالسعي توجب مما، معها مصالح لها

، هنا تطلب األمر وضع 1المالیة القوائم في المعلومات عرض وكیفیة اإلفصاح عملیة تخص الممارسین

إذ  ،معاییر محاسبیة تنظم عملیة نشر المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة واالستفادة منها قدر اإلمكان

 تحویها التي األرقام أهمیة یعني وهذا المحاسبي، النظام مخرجات أهم من المالیة والتقاریر القوائم تعتبر

 والتي معینة، فترة خالل تمت التي المالیة والعملیات األحداث من هائل لكم تلخیص باعتبارها القوائم هذه

 صممت فقد لها المستخدمة الفئات لتعدد ونظرا القرار، اتخاذ في علیه یعتمد الذي األساس بعد فیما تصبح

 المعلومات في تتوافر أن ضرورة مع الفئات لجمیع العامة األغراض لتخدم والمحتوى الشكل حیث من

  .فائدة أكثر تكون حتى الخصائص من مجموعة القوائم هذه في المدرجة

  ماهیة القوائم المالیة: المطلب األول

 األطراف إلى المعلومات توصیل خاللها من یتم التي الرئیسیة الوسیلة تعتبر المالیة القوائم إن

 وقائمة النقدیة، التدفقات قائمة الدخل، قائمة المالي، المركز قائمة :عادة المالیة القوائم وتشمل الخارجیة،

 والتي الملحقة والجداول المالیة القوائم على المالحظات أیضا تشمل كما الملكیة، حقوقالتغیرات في 

  .2المالیة للقوائم المكمل الجزء تعتبر

  القوائم المالیة تعریف .1

 للفصل قابلة غیر والمالیة المحاسبیة الوثائق من كاملة مجموعة" :عرفت القوائم المالیة على أنها

 للمؤسسة المالیة الوضعیة ولتغیر ولألداء المالیة للوضعیة صادقة صورةبإعطاء  تسمح بینها، فیما

  .3"الحسابات إقفال عند

عرض هیكلي للمركز المالي للمنشأة وأدائها خالل فترة معینة، بحیث ": كما یمكن القول بأنها

تكون مالئمة لمختلف فئات مستخدمي القوائم التخاذ القرارات االقتصادیة المالئمة وتساعد أصحاب 

                                                           
1
  .83مرجع سابق، ص  ،خیار الجزائر مع متطلبات اإلفصاح وفق المعاییر المحاسبیة الدولیةزغدار أحمد واسفیر محمد،  

2
  .13، ص 2009المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة،  ،المحاسبة المتوسطة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیةكمال الدین مصطفى الدھراوي،  

3 Jean-François des Robert, François Méchain, Hervé Puteaux ,normes IFRS et PME, Dunod, paris, 2004, p12. 
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حیث تشكل القوائم المالیة أحد المصادر  ،1المنشأة في تقییم كفاءة استغالل اإلدارة لموارد المنشاة

الرئیسیة للمعلومات وذلك بعد أن یتم تدقیقها من قبل المدقق الخارجي لیتم بعد التأكد من صدقها 

ومصداقیتها االعتماد علیها في اتخاذ مختلف القرارات اإلقتصادیة والتي تخدم المصلحة العامة للمنشأة 

  .قةوالمصلحة الخاصة لألطراف ذات العال

الطریقة التي یمكن بها ضمان وصول المعلومات إلى األطراف ذات العالقة ": وعرفت كذلك بأنها

بطریقة سهلة ومفهومة تمكنهم من اتخاذ  ساهمون والمسیرین ومصالح الضرائب وغیرهم،وهم الم

قائمة المركز المالي : والمتمثلة في القوائم المالیة األساسیة وهي ،"2مختلف قراراتهم على أسس سلیمة

، إضافة إلى القوائم ؛ جدول النتائج؛ قائمة التدفقات النقدیة؛ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة)المیزانیة(

یها المالیة الثانویة والتي تعتبر غیر إجباریة فقط یمكن االستعانة بها من أجل توضیحات أكثر لمستخدم

التفصیلیة وتقریر عن رأي المراجع الخارجي حول القوائم المالیة الرئیسیة عن مدى  بالكشوفوتسمى 

  .3صدق تعبیرها عن واقع المنشأة

 األخیرةوتجدر اإلشارة هنا إلى أن مفهوم التقاریر المالیة هو مفهوم أشمل من القوائم المالیة فهذه 

لمالیة لتشمل الوسائل األخرى لتوصیل المعلومات ذات الصلة منها، حیث تمتد التقاریر ا یتجزأجزء ال 

المباشرة وغیر المباشرة، وقد تكون مالیة وغیر مالیة تنشرها المؤسسة من أجل إیضاحات أكثر لألطراف 

رأي المدقق الخارجي؛ نشرات أو تقاریر مجلس اإلدارة؛ : ذات العالقة مع عدم اإللزامیة بها ونذكر منها

  . تقبلیة؛ الخطط المستقبلیة؛ التأثیر البیئي واالجتماعي ألعمال المؤسسةالتنبؤات المس

  أنواع القوائم المالیة .2

القوائم المالیة األساسیة والقوائم المالیة الثانویة بحیث تمثل مجتمعة : تنقسم القوائم المالیة إلى شقین

شمل أما یسمى بالتقاریر المالیة بحیث یكمن وجه االختالف بین المصطلحین أن مفهوم التقاریر المالیة 

ابط وقواعد صارمة أما القوائم الثانویة من مفهوم القوائم المالیة حیث أن هذه األخیرة یتم إعدادها وفق ضو 

فللمؤسسة االختیار في طریقة عرضها وٕاعدادها وقد تحتوي على أرقام ونصوص مكتوبة تشرح فیها 

  .مختلف أعمال الشركة بینما ال نجد في القوائم المالیة سوى لغة واحدة وهي لغة األرقام

                                                           
1
، اتحاد المصارف للبنوك وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة ،قواعد إعداد وتصویر القوائم المالیة سمیر محمد الشاھد، طارق حماد عبد العال، 

  .20، ص 2000العربیة، 
2
 Barry Elliott, Jamie Elliott, Financial Accounting and reporting, Fourteenth Edition, Pearson edition, UK, 2011, 

p05. 
3
، مرجع  دراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم المالیةبالرقي التجاني،  

  .146سابق، ص 
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الي؛ قائمة جدول النتائج أو قائمة الدخل؛ قائمة تتمثل القوائم المالیة األساسیة في قائمة المركز المو 

  :التدفقات النقدیة؛ وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة، مفصلة كاآلتي

  :)المیزانیة( قائمة المركز المالي -1.2

 وقت في للمؤسسة المالیة الوضعیة یعرض تلخیصي جدول األساس في هي المالي المركز قائمة

 حقوق قالفر  هذا ویمثل خصومها، وجمیع المؤسسة أصول جمیع بین بالفرق تقاس األخیرة هذه معین،

 القائمة، إعداد تاریخ هي زمنیة لحظة في المالي للوضع تصویر هي المالي المركز قائمة إذن ،1الملكیة

 ،2األرصدة بمصطلح محاسبیا وتعرف لحظیة، عناصر هي المالي المركز قائمة محتویات فإن وعلیه

  :یلي فیما رهاصعنا وتتمثل

 اكتسبت المستقبل، في المنافع أو بالخدمات المؤسسة تزوید على القدرة له شيء أي هو األصل :األصول 

 اهتثرو تنمیة أجل من وذلك الماضي في تمت عملیات أو وقعت أحداث نتیجة فیه الحق  المؤسسة

 للقیاس قابال یكون أن شریطة قیمته، ارتفاع من االستفادة أجل من أو نقدیة توزیعات على والحصول

 أو مباشر بشكل قدرته هي األصل یتضمنها التي االقتصادیة والمنافع الثقة من مقبولة بدرجة حالیا المالي

ة تأصول ثاب على، وتنقسم 3للمؤسسة المعادلة النقدیة أو النقدیة تدفق في المساهمة على مباشر غیر

  .سیولة األصل أو قابلیة تحوله إلى نقدیة في المستقبلوأخرى جاریة ویتم هذا التقسیم حسب درجة 

 المستقبل في أخرى لوحدات خدمات تقدیم أو أصول بتحویل المؤسسة على حالٍ  التزام و :االلتزامات 

 الثقة، من مقبولة بدرجة المالي قابال للقیاس االلتزام یكون أن شریطة ماضیة أحداث أو عملیات نتیجة

  .للقیاس قابل غیر بحق مباشرة بصورة مرتبطا یكون أال وبشرط

 صافي تمثل الملكیة حقوق آخر وبمعنى المؤسسة، في المساهمین حقوق إجمالي هي: حقوق الملكیة 

  4.االلتزامات كافة سداد بعد المؤسسة أصول

  ):قائمة الدخل(قائمة جدول النتائج  -2.2

 أنها كما ، معینة زمنیة فترة في المؤسسة عملیات نجاح مدى تقیس التي القائمة هي الدخل قائمة نإ

 النتیجة یظهر بینهما والفارق المؤسسة قبل من المحققة واإلیرادات لألعباء تلخیصي جدول عن عبارة

                                                           
1
 Wolfgang Dick, Franck Missoner-Piera, et autres, Comptabilité Financière en IFRS, Pearson éducation, Paris, 

France, 2006, p 3. 
2
  .215، مرجع سابق، ص نظریة المحاسبة عباس مھدي الشیرازي، 

3
مرجع سابق،  ،قلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم المالیةدراسة أثر التضخم على النظریة التبالرقي التجاني،  

  .315ص 
4
  .215، مرجع سابق، ص نظریة المحاسبةعباس مھدي الشیرازي،  
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 للمؤسسة، المالي األداء حول بالمعلومات مستخدمیها تزود الدخل قائمة فإنخسارة،  أو ربح من الصافیة

 القرارات التخاذ مفیدة أخرى معلومات إلى إضافة المستقبلیة، النقدیة بالتدفقات التنبؤ على وتساعدهم

  .الدخل؛ المصاریف؛ اإلیرادات؛ المكاسب؛ والخسائر: 1لها األساسیة العناصر أما الرشیدة، االقتصادیة

  :قائمة التدفقات النقدیة -3.2

 استخدامها وكیفیة لنشاطاتها، المؤسسة تمویل كیفیة توضح قائمة عن عبارة النقدیة التدفقات قائمة إن

 النقدیة والتدفقات للمؤسسة، الداخلة النقدیة للتدفقات بیان أنها كما ، محددة زمنیة فترة لمصادرها خالل

 التشغیلیة، باألنشطة المرتبطة النقدیة التدفقات بین التفرقة مع المحاسبیة الدورة خالل منها الخارجة

  .2للمؤسسة والتمویلیة واالستثماریة،

  :قائمة حقوق الملكیة -4.2

 رأس بنود على تطرأ قد التي األحداث یوضح جدول عن عبارة  الملكیة حقوق في التغیرات قائمة إن

 المال رأس على السنة أثناء تحدث التي التغیرات عن معلومات تعطي والتي المساهمین، وحقوق المال

 یتمثل الملكیة حقوق تغیرات معلومات من األساسي الهدف ، إن3واالحتیاطیات والتوزیعات المحتجزة واألرباح

 ویستثنى المال، برأس یتعلق فیما النشاط فترة خالل المؤسسة نشاطات من المتولدة النتائج مجموع تحدید في

 عالوة أسهم، إلى سندات تحویل عینیة، أسهم إصدار :مثل المساهمین بین تتم التي المعامالت جمیع منها

  .4اإلصدار

  

  

  :المالحق -5.2

 ومالحظات هوامش تتضمن أنها ذلك ،منها یتجزأ ال جزء المالیة وائمبالق المرفقة المالحظات تعتبر

 تكون وجودها وبانتفاء المالیة، وائم الق لفهم ضروریة تعتبر والتي المالیة، القوائم تضمنته لما وتوضیحات

  .5الرشیدة القرارات التخاذ سلیما أساسا تكون أن یمكن وال غامضة، المالیة القوائم

  أهداف القوائم المالیة .3

                                                           
1
  .166، تعریب أحمد حامد حجاج، دار المریخ، السعودیة، ص 2، ط1ج ،المحاسبة المتوسطةدونالد كیسو جیري ویجانت،  

2
  .45، ص 2011، دار ھومة، بوزریعة، الجزائر، 1ط ،المحاسبة المالیةعبد الوھاب رمیدي، علي سماري،  

3
  .44مرجع نفسھ، ص  

4
 C. Maillet-Baudrier, A. Le Manh, Les Normes Comptables Internationales IAS-IFRS, éditions Foucher, Paris, 

France, 2007, pp 58. 
5
  .143، ص 2007، مكتبة الجامعة، الشارقة، معاییر التقاریر المالیة الدولیةرات، خالد جمال الجعا 
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عن الوضع المالي للوحدة في تاریخ غلق  وماتلمع توفیر إلى عام بشكل المالیة القوائم دفهت

الحسابات وذلك من خالل المیزانیة، وتوضیح الكفاءة من خالل جدول النتائج، وتحدید تغیرات وضعیة 

مختلف قراراتهم  اتخاذ في المالیة القوائم مستخدمي لمساعدةالخزینة في جدول تدفقات الخزینة 

والمتمثلین أساسا في المستثمرین الحالیین أو المحتملین، العمال، المقرضین، الموردین،   ،1اإلقتصادیة

 احتیاجات من أساسا المالیة التقاریر تنشأ أهداف لذا، 2الحكومة وٕاداراتها المختلفة وكذا الجمهور

 التقاریر توجیه أهداف یتم حیث المالیة، القوائم على ما تقدمه لهم یعتمدون الذین لخارجیینا المستخدمین

 لىع المنشأة قدرة مدى تحدید منوتمكینهم  المستخدمین، من العدید لتخدم العامة المصلحة نحو المالیة

  .3علیه یرتكزون كمرجع والدائنین المستثمرین صیاغتها لتخدم قرارات ویتم جیدة، النقدیة التدفقات تولید

  :وتنحصر أهم أهداف القوائم المالیة في العناصر التالیة

  اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمنشأة والتي تساعد الفئات المختلفة في اتخاذ القرارات الرشیدة

 ؛4التي تحقق أهدافها

  اإلقتصادیة المستقبلیة للمنشأة تمكین مستخدمي القوائم المالیة من التنبؤ بالنسبة للتطورات واألوضاع

 .5وقدرتها على تحقیق التدفقات النقدیة وسداد التزاماتها وتوزیع األرباح على المساهمین

  تقییم قدرة المنشأة على استخدام أموالها وتحقیق أهدافها وتقییم كفاءة اإلدارة بالقیام بالمسؤولیات

نشأة على مواجهة منافسیها والحفاظ على بقائها الموكلة لها، األمر الذي یعتبر مؤشرا على قدرة الم

 ؛6وٕاستمراریتها

  تهدف القوائم المالیة إلى توفیر معلومات عن المركز المالي وأداء المنشأة والتغیرات في المركز

 ؛7المالي لمساعدة  مستخدمي القوائم المالیة في اتخاذ قراراتهم اإلقتصادیة

                                                           
1
 Robert Oberth, Pratique des normes IAS/IFRS, Edition Dunod, Paris, 2004,P54 

2
 Bernard Raffournier, Les Normes Comptables Internationales IFRS/IAS, Economica, 

2ème Edition, France, 2005,P15 
3
المخطط المحاسبي البنكي بین المرجعیة النظریة وتحدیات التطبیق، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم بن فرج زوینة،  

  .57، ص 2013/2014، جامعة فرحات عباس سطیف، غیر منشورة، اإلقتصادیة
4
، جامعة مجلة صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي ،رأس المال العربیةاإلفصاح المحاسبي ودوره في تنشیط أسواق عبد الجبار السید طھ،  

  .277، ص 1999، 09األزھر، العدد 
5
  .145، ص2006، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثانیة، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییررضوان حلوة حنان،  

6
  .58، مرجع سابق ص بین المرجعیة النظریة وتحدیات التطبیق المخطط المحاسبي البنكيبن فرج زوینة،  

7
أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في  ،محاولة تقییم اإلفصاح في القوائم المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي الماليسعیدي عبد الحلیم، 

  .50، ص 2014/2015، غیر منشورة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم التجاریة
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  وأیة معلومات تفید توضیح طریقة الحصول على الموارد وكیفیة استخدامها في شكل أصول مختلفة

  ؛1في تقییم األداء والتنبؤ باألرباح في المستقبل

وعملیا یمكن القول بأن قسم البحوث المحاسبیة التابع لمجلس المبادئ المحاسبیة أشار تقریره رقم 

  :2تتلخص فیما یلي لقوائم المالیةفي فصله الرابع إلى أهداف عامة ل 04

 توفیر معلومات معول علیها بشأن الموارد اإلقتصادیة للمنشأة والتزاماتها لكي یتم في ضوئها: 

 تقییم نقاط قوة وضعف المنشأة؛  . أ

 عرض التمویل واالستثمار؛  . ب

 تقییم قابلیتها على سداد التزاماتها؛  . ت

 .عرض الموارد األساسیة للنمو  . ث

 لیها بشأن التغیرات في صافي الموارد الناتجة من نشاطات المنشأة الموجهة توفیر معلومات معول ع

 :نحو تحقیق األرباح لكي یتم في ضوئها

 .عرض مقسوم األرباح المتوقع للمستثمرین  . أ

البرهنة على قدرة المنشأة على سداد الدائنین والمجهزین؛ توفیر فرص عمل للعمال؛ دفع الضرائب   . ب

 .التوسعوخلق الثروة من أجل 

 .تجهیز اإلدارة بالمعلومات الالزمة من أجل التخطیط والرقابة  . ت

 .عرض ربحیة المنشأة في المدى البعید  . ث

 توفیر معلومات مالیة یمكن استخدامها لتقدیر دخل المنشأة المتوقع. 

 بعنوان أجزاء ثالثة من مذكرة بإصداروقیاسها  المالیة القوائم عناصر هیئة قامت اللمجا هذا وفي

 في تكون هدًفا عشر اثني لجنةدمت الق كما "FASB" المالي والتقریر المالیة للمحاسبة النظري اإلطار

والشكل الموالي  ،الخصوصیات إلى العمومیات من متدرجة مستویات عدة له متسقا هیكال مجموعها

  :یلخص األهداف المرجوة من مختلف القوائم المالیة كالتالي

 القوائم المالیةأهداف : 5-2رقم  الشكل

  

  
                                                           

1
  .51، مرجع سابق، ص محاولة تقییم اإلفصاح في القوائم المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي الماليسعیدي عبد الحلیم، 

2
  .238-237، ص 2009تعریب ریاض عبد هللا، طالل الججاوي، مرجع سابق،  ،نظریة المحاسبةأحمد ریاحي بلقاوي،  

 األهداف

 تزوید التقاریر المالیة بالمعلومات المفیدة التخاذ القرارات االستثماریة واالئتمانیة الرشیدة: الهدف األول
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 الطبعة ن؛األرد؛ والتوزیع للنشر حامد دار ؛والمراجعة المحاسبة نظریة في مقدمة ؛عطا بني علي محمد حیدر: المصدر

  .9 ص ؛ 2007 ؛األولى

  العرض واإلفصاح وفق ما جاءت به المعاییر المحاسبیة الدولیة: المطلب الثاني

تعتبر القوائم المالیة الوسیلة األساسیة لإلبالغ المالي عن المنشأة، بحیث ینظر إلى المعلومات 

النقدیة، ویمكن كذلك التعرف على الواردة فیها بأنها تقیس المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها 

التغیرات في المركز المالي وحقوق الملكیة والتي تعتبر الدعامة األساسیة التي تقوم علیها المنشأة، كذلك 

، وهي نتاج النشاط المعلوماتي في 1تعتبر القوائم المالیة حجر الزاویة التي تقوم علیها عملیة اتخاذ القرارات

                                                           
1
  .93، ص 2008، دار إثراء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة األولى ،یة الدولیةمعاییر التقاریر المالخالد جمال الجعارات،  

مبلغ التدفقات النقدیة وتوقیتها ودرجة عدم التأكد والتي تتأثر بقدرة المنشأة في  تقدیر: الهدف الثاني

 توفیر النقدیة الحتیاجاتها الخاصة وتوزیع أرباح األسهم

قائمة المركز 

  المالي

حقوق = األصول

+ الملكیة 

 الخصوم

  قائمة الدخل

= صافي الدخل

-اإلیرادات

 المصاریف

التدفقات قائمة 

  النقدیة

  =صافي التدفقات

 -مصادر النقدیة

 االستخدامات

  

جمیع القوائم 

 المالیة الثالثة

اإلفصاحات 

والجداول وجمیع 

المالحظات 

 المؤیدة
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الیة التي تتعلق بها القوائم المالیة، كذلك تعتبر ملخصا كمیا للعملیات واألحداث المنشأة خالل الفترة الم

إلى عرض  IAS 1ها، ولقد تطرق المعیار المالیة وتأثیراتها على أصول والتزامات المنشأة وحقوق ملكیت

دلیل عن كیفیة إعداد القوائم  IASBالقوائم المالیة كذلك صدر عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 

، كما نتطرق إلى المعیار المحاسبي الدولي رقم IFRSالمالیة استنادا إلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

 .األحداث الالحقة 10تحت عنوان قائمة التدفقات النقدیة والمعیار المحاسبي الدولي رقم  07

  )لیةعرض القوائم الما( 01المعیار الدولي رقم  .1

  :IAS 01مدخل إلى المعیار  -1.1

هدفت المعاییر المحاسبیة الدولیة إلى توحید المعرفة المحاسبیة وتوحید ممارساتها العملیة من خالل 

تحت  01إصدار معاییر محاسبیة خاصة بالعرض واإلفصاح وتمثلت في المعیار المحاسبي الدولي رقم 

بحیث ركز هذا المعیار على نوعیة القوائم المالیة الواجبة العرض واإلفصاح في القوائم المالیة : عنوان

العرض باإلضافة إلى شكلها ومحتواها من المعلومات المحاسبیة الضروریة للممارسات المحاسبیة ومن 

  :1أهم ما جاء به هذا المعیار ما یلي

 قوائم یهدف هذا المعیار إلى تحدید األسس التي یتم على ضوءها عرض ال :الهدف من المعیار

المالیة ذات الغرض العام بغرض ضمان إجراء المقارنة سواء تعلق األمر بمقارنة القوائم المالیة 

 .لمؤسسة خالل فترات مختلفة أو مقارنة قوائمها بالنسبة لمؤسسة أخرى تنشط في نفس المجال

 تلك القوائم  یطبق المعیار على جمیع القوائم المالیة ذات الغرض العام  ویقصد بها :نطاق المعیار

التي یتوقع أن تلبي احتیاجات المستعملین الذین ال تتوفر لدیهم السلطة على طلب المعلومات التي 

  .تتالءم مع متطلباتهم واحتیاجاتهم الخاصة

 حتى تكون القوائم المالیة مكتملة یجب أن تتضمن :مكونات القوائم المالیة : 

 من أصول والتزامات وحقوق الملكیة؛تطرق المعیار إلى جانبیها : قائمة المركز المالي -

 اسب والخسائر؛تطرق المعیار على كل من اإلیرادات والمصاریف والمك: قائمة الدخل -

                                                           
1
،  2007، العدد األول، جامعة باتنة، جوان، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة ،)عرض القوائم المالیة( 01المعیار الدولي رقم عقاري مصطفى،  

  .12ص 
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وتشمل التغیرات في حقوق الملكیة باستثناء تلك العملیات التي : قائمة التغیرات في حقوق الملكیة -

 لها عالقة بحقوق المالك أنفسهم؛

 ؛07المعیار المحاسبي الدولي رقم  خصص لها معیار مستقل هو: قائمة التدفقات النقدیة -

ویجب أن تتضمن السیاسات المحاسبیة وبعض التغییرات التي طرأت علیها وأي : المالحق -

 لمكونة للقوائم المالیة الرئیسیة؛مالحظات أو تفسیرات عن العناصر ا

تطرق المعیار إلى الحد األدنى من البنود : ي القوائم المالیةالحد األدنى من البنود الواجب عرضها ف -

الواجبة العرض في القوائم المالیة بحیث ال یمكن االستغناء عن بند من البنود بحیث تصبح هذه 

 .االقوائم المالیة ناقصة وغیر مفیدة لمستعملیه

  :IAS 01شكل ومحتوى القوائم المالیة حسب  -1.2

  :شكل ومضمون القوائم المالیة األربعة األساسیة كاآلتي 01رقم  لقد حدد المعیار الدولي

 : قائمة المركز المالي - 1.1.2

ث أنها تحتوي على ملخص لنشاط المؤسسة وقوتها یمرآة عاكسة للوضع المالي ح یزانیةتعتبر الم

 جهةهة، ومطالبها والتزاماتها من ومدى تطورها، وهي تحتوي على موجودات وحقوق المؤسسة من ج

) شهر 12(مثل السنة ین عادة یاس ثروة المؤسسة واإلفصاح عنها في وقت معیأخرى، فهي تهدف إلى ق

  . ةیإال في حاالت استثنائ

ن األصول المتداولة واألصول یة مبوبة، تفصل ما بیزانیجب على المنشأة عادة أن تقوم بعرض می

) ة للمؤسسةیلیتعتمد على طول الدورة التشغ(لمتداولة ر ایر المتداولة وااللتزامات المتداولة وااللتزامات غیغ

وأكثر مالئمة،  ةوموثوقد بمعلومات ینتج عنه التزو یتم فقط عندما یولة فانه یذا استند العرض على السوإ 

  .1ر التداولیف على أساس التداول وغیمكن إلغاء التصنیوعند ذلك 

                                                           
1
  .15، ص 2006، عمان،ییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالمعاالمجمع العربي للمحاسبین القانونیین،  
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 المحاسبة الدولي أن تعرض األصول المتداولة ار یشترط معی :التمییز بین المتداول وغیر المتداول

صنف یة، و یة العمومیزانیر المتداولة منفصلة في صلب المیر المتداولة والخصوم المتداولة وغیوغ

   1:ةیاألصل على أنه متداول في الحاالت التال

  ؛ة للمؤسسةیالعادة یلیع أو االستهالك أثناء الدورة التشغیحتفظ به للبیتحقق نقدا أو یتوقع أن یعندما  -

  ؛سي ألغراض المتاجرةیحتفظ به بشكل رئیعندما  -

  ؛ةیة العمومیزانیخ المیشهرا من تار  12تحقق خالل یتوقع أن یعندما  -

  .ودا على استعمالهیوجد قیكون نقدا أو أصال معادال للنقد وال یعندما  -

ملموسة ر متداولة، وتشمل األصول الیع األصول األخرى على أنها أصول غیوتصنف جم

أما الخصوم فإنها  .لة األجلیعتها طو یة التي هي بطبیة والمالیلیر الملموسة واألصول التشغیواألصول غ

   :ةیتصنف على أنها متداولة في الحاالت اآلت

   .ة للمؤسسةیة العادیلیده أثناء الدورة التشغیتوقع تسدیعندما  - 

   .كون ناشئا عن أغراض المتاجرةیعندما  - 

   .ةیة العمومیخ إعداد المیزانیشهرا من تار  12د خالل یالتسدستحق یعندما  - 

ة یزانیل سدادها ألكثر من اثني عشر شهرا من إعداد المیر مشروط بتأجیكون للمؤسسة حق غیال  - 

  .ر متداولةیع االلتزامات األخرى على أنها التزامات غیوتصنف جم

 ة في صلبها كحد یة العمومیزانیتحتوي المجب أن ی :المعلومات التي یجب عرضها في صلب المیزانیة

ر یاألصول غ ة،یالممتلكات والمصانع والمعدات، االستثمارات العقار  :ةیأدنى على البنود التال

نة األخرى والنقد ومعادالت ینة والذمم المدیة المدیة، المخزون، الذمم التجار یالملموسة، األصول المال

ة، االلتزامات یوالذمم الدائنة األخرى،المخصصات، االلتزامات المالة الدائنة یالنقد، الذمم التجار 

رأس المال المصدر  ة،یة المعروضة ضمن حقوق الملكیاألقل ة، حقوقیة الحالیبیواألصول الضر 

  .ةیاطات الموزعة على حاملي حقوق الملكیواالحت

 المعلومات التي یجب عرضها في المیزانیة أو اإلیضاحات: 

                                                           
1
  .366، مرجع سابق، ص التأصیل النظري للممارسات المحاسبیةمحمد مطر وآخرون،  
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ف بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، إما حسب نموذج یللبنود المعروضة كتصنة یفات جزئیتصن - 

  ؛16 ار المحاسبي الدولي رقمیم وفق المعییالتكلفة أو نموذج إعادة التق

نة على أطراف ین في المجموعة، وذمم مدیوأعضاء آخر  مدینین تجارییننة إلى یتصنف الذمم المد - 

  ؛ىذات عالقة ودفعات مقدمة ومبالغ أخر 

 ؛IAS) 2(ار المحاسبة الدولي رقم یصنف المخزون حسب معی - 

اطي ضمن یعة وغرض كل احتیاطات وعالوة اإلصدار مع وصف لطبیتصنف المخصصات واالحت - 

 ؛نیحقوق المالك

  :ة بالنسبة لكل فئة من رأس المال المساهمیاإلفصاح عن األمور اآلت - 

 ؛عدد األسهم المصرح بها  

 ؛ر المدفوعة بالكاملیوعة بالكامل، وعدد األسهم المصدرة وغعدد األسهم المصدرة والمدف  

 ؛ةیمة اسمیس لها قیة لكل سهم أو أن األسهم لیمة االسمیالق  

 وٕاعادة ع أرباح األسهم یود على توز یود الخاصة بكل فئة بما في ذلك القیازات والقیالحقوق واالمت

  المال؛ د رأسیتسد

  فروعها أو مؤسسات زمیلةاألسهم التي تمتلكها المؤسسة ذاتها أو.  

 فقد  للمیزانیةن یإلزاما بشكل مع) 01(ار المحاسبي الدوليیتضمن المعیلم  :شكل قائمة المركز المالي

ة یحد األشكال التالأمكن أن تأخذ یة، و یزانیتم عرضها على شكل میتم عرضها على شكل قائمة أو ی

  :1ةیلعرض بنود القوائم المال

تم عرض االلتزامات المتداولة ثم عرض یر المتداولة، ثم یاألصول غ عرض األصول المتداولة ثم -

  ؛ةیر المتداولة ثم حقوق الملكیااللتزامات غ

ر المتداولة ثم یتم عرض االلتزامات غیر المتداولة ثم األصول المتداولة، ثم یعرض األصول غ -

  .ةیااللتزامات المتداولة ثم حقوق الملك

  ة؛ یة حقوق الملكیمة المتبقیث تمثل القی، ح)لتزاماتاال - األصول (عرض صافي األصول  -

الحسابات الدائنة  –األصول المتداولة + األصول الثابتة (ل األجل یل الطو یالعرض وفقا لمدخل التمو  -

  ؛ةیحقوق الملك+ األجل  یلةن طو یو الد= رة األجل یقص

                                                           
1
  .119ص  ،2007 ،الشارقة ،مكتبة الجامعة ،معاییر التقاریر المالیة الدولیة ،خالد جمال الجعارات 
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طرح منها االلتزامات یتم عرض األصول المتداولة و یث یح: العرض وفقا لمدخل رأس المال العامل -

ر المتداولة وطرح االلتزامات یتم إضافة األصول غیالمتداولة للوصول إلى رأس المال العامل، ثم 

  .ةیلة األجل للوصول إلى صافي األصول أو حقوق الملكیطو 

  ):قائمة الدخل(جدول النتائج  - 2.1.2

وتهدف إلى  ة محددةیة مالتعرض قائمة الدخل نتائج أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فتر 

ة للوحدة وكذا المعلومات التي یمكنهم من معرفة الكفاءة االقتصادیة بما ین بالقوائم المالید المهتمیتزو 

فهي "، 1ة في المستقبلیت ودرجة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدیعلى التنبؤ بمقدار وتوق تساعدهم

على  ل الحصولیة والمصروفات التي أنفقت في سبیزمن رادات المؤسسة خالل فترةیعبارة عن كشف بإ

ة خالل یادة في المنافع االقتصادیالز " :عرف الدخل بأنهیو   ،2"ة یرادات وفقا لمبادئ محاسبیهذه اإل

 ،"قبل المالك ة ماعدا المساهمات التي تتم منیادة حقوق الملكیة والتي تؤدي إلى ز یالفترة المحاسب

ة یالتدفقات الداخلة إلى الوحدة المحاسب": ة بأنهایر المحاسبة المالییمجلس معارادات حسب یوعرفت اإل

عن إنتاج  هما معا، والتي تنشأ خالل الدورةیض اللتزاماتها أو كلیادة في أصولها أو تخفیأو أي ز 

الوحدة ة المعتادة في یسیة أنشطة أخرى ناجمة عن األعمال الرئیة الخدمات، أو أیعها وتأدیالسلع أو ب

ة، أو أي نقص في یة أما المصروفات فهي عبارة عن التدفقات الخارجة من الوحدة المحاسبیالمحاسب

ة یعها وتأدیهما معا، والتي تنشأ خالل الدورة عن إنتاج السلع أو بیادة في التزاماتها أوكلیز  أصولها أو

 .3ةیالمحاسب الوحدة  ة المعتادة فيیسیأخرى ناجمة عن األعمال الرئ ة أنشطةیالخدمات أو أ

 ار عرض بنود قائمة الدخل یأوجب المع :في قائمة الدخل الحد األدنى من البنود الواجبة العرض

بالنسبة للحد األدنى للبنود الواجب  ماأة، یة للبند عالیة النسبیبشكل مفصل في حالة كون األهم

   :4عرضها في قائمة الدخل في اآلتي

  راد؛ یاإل -

 ل؛ یف التمو یمصار  -

                                                           
1
  .168مرجع سابق، ص ، المحاسبة المتوسطةدونالد كیسو،  

2
  .45، ص 1998، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، المحاسبة المالیةمحمود احمد إبراھیم،  

3
  .88، مرجع سابق، ص مدخل النظریة المحاسبیةرضوان حلوة حنان،  

4
  .321، مرجع سابق، ص التقاریر المالیةطارق حماد عبد العال،  
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  نتائج أنشطة التشغیل؛ -

لة والعقود المشتركة التي تمت المحاسبة عنها وفق یب من الربح والخسارة في المنشآت الزمینص -

  ؛1ةیقة حقوق الملكیطر 

 بة؛یمصروف الضر  -
 الربح أو الخسارة من األنشطة العادیة؛ -
 البنود غیر العادیة؛ -
 حصة األقلیة؛ -
 .صافي الربح عن الفترة -
 01(اریبموجب المع: طرق عرض قائمة الدخل IAS (لها إما حسب یف وتحلیف المصار یجب تصنی

ف یعات، مصار یتكلفة المب(وظیفتها ، أو حسب )اإلهتالكاتن، یف الموظفیة، مصار یمواد أول( اطبیعته

توجب في هذه یتها طبیعف حسب یف المصار یفي حالة استخدام المنشأة تصن ،)ةیف إدار یع ومصار یب

ة إلى اهتالك یعیف البیل المصار یفة مثل تحلیف في كل وظیبنود المصار  عةیالحالة اإلفصاح عن طب

قدم معلومات موثوقة وأكثر مالئمة والذي یار األسلوب الذي یجب اختی أنه، إضافة إلى وٕایجارورواتب 

  . 2عة المنشأةیة وطبیة والصناعیخیعتمد على كل من العوامل التار ی

 لوعا واستخداما من قبیحسب الوظائف هي األكثر شف یف المصار یوتجدر اإلشارة إلى أن تصن

  .مالشركات في معظم دول العال

بتجمیع ) طبیعة المصروف ( تقوم المؤسسة حسب هذا المدخل  :جدول النتائج حسب الطبیعة -

وال یتم ....) مشتریات المواد؛ تكالیف النقل؛ األجور؛ تكالیف اإلعالن(التكالیف حسب طبیعتها 

ام ضمن المشروع، وهذه الطریقة سهلة التطبیق في العدید من المشاریع الصغیرة توزیعها حسب المه

 .ألنه ال توجد ضرورة إلجراء توزیعات للتكالیف التشغیلیة بین التصنیفات حسب المهمة

                                                           
1
  .154، مرجع سابق، ص م على التقاریر المالیةأثر محاسبة التضخبالرقي التجاني،  

2
، مطابع الدستور الجزائري، األردن الجوانب النظریة والعملیة ،معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیةمحمد أبو نصار، جمعة حمیدات،  

  .52-51، ص 2008
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تقوم المؤسسة حسب هذا المدخل بتصنیف التكالیف حسب وظیفتها : جدول النتائج حسب الوظیفة -

أو التوزیع أو األنشطة اإلداریة، ویتمیز هذا المدخل على انه أكثر مالئمة كجزء من تكلفة المبیعات 

 .للمستخدمین من حیث المعلومات المقدمة ویتطلب جهدا أكبر

  :قائمة التغیرات في حقوق الملكیة - 3.1.2

ة یالشركات بإعداد قائمة التغیرات في حقوق الملك) IAS 01(ار المحاسبي الدولي رقم یأوجب المع

ن آخر الفترة یة بیة لحقوق الملكیث تتضمن تسو یة األخرى، حیة مستقلة ومنفصلة عن القوائم المالكقائم

ة وال تظهر في قائمة یة الفترة، إضافة إلى بنود األرباح والخسائر التي تعتبر جزءا من حقوق الملكیوبدا

  .1الدخل

 حقوق الملكیة المیزات التالیة تحقق قائمة التغیرات في  :مزایا قائمة التغیرات في حقوق الملكیة

  :بالنسبة لمستخدمیها

 التعرف على مقدار بنود حقوق الملكیة وأي تفصیالت أخرى؛ - 

 التعرف على التغیرات التي تحدث في حقوق الملكیة خالل الفترة؛ - 

التعرف على بنود األرباح والخسائر التي تم االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكیة مثل األرباح  - 

  .والخسائر المتعلقة ببیع االستثمارات المتاحة للبیع

 یجب أن تتضمن قائمة  :المعلومات الواجب عرضها في صلب قائمة التغیرات في حقوق الملكیة

  :التغیرات في حقوق الملكیة البنود التالیة

  صافي ربح أو خسارة الفترة؛ - 

ر في یة في قائمة التغیالمحاسبة الدولر ییف الواجب االعتراف بها حسب معایبنود الدخل والمصار  - 

  .ةیحقوق الملك

  أعاله؛ )ب(و  )أ(ن البند یق الفرق بیة محسوبا عن طر یف للفترة الجار یإجمالي الدخل والمصار  - 

ار یة وحسب ما هو مطلوب في معیح األخطاء المحاسبیة وتصحیاسات المحاسبیر في السیثر التغأ - 

  ؛)IAS 08(المحاسبة الدولي رقم 

  ن؛یة مع المالكیات الرأسمالیالعمل - 

                                                           
1
  .127-126، مرجع سابق، ص التقاریر المالیةخالد جمال الجعارات،  
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  ؛ة الفترةیة ونهاید األرباح المحتجزة في بدایرص - 

ظهر یث ین الفئات المختلفة من حملة األسهم، بحیة بیرات في حقوق الملكیات قائمة التغیم محتو یتقس -

  .اطاتیر لكل فئة من رأس المال ورأس المال اإلضافي واالحتیالتغ

  )التدفقات النقدیة قائمة(  07المعیار الدولي رقم . 2

  :IAS 07مدخل إلى المعیار  -1.2

 على قدرتها زیادة و جهة من نتائجها عن اإلفصاح أجل من المؤسسة تعدها التي المالیة القوائم تتعدد

 باقي مع توفر التي النقدیة التدفقات قائمة نجد القوائم تلك أهم من و أخرى جهة من الرشیدة القرارات اتخاذ

 بما للمؤسسة المالي الهیكل في األصول صافي تغیرات تقییم من مستخدمیها تمكن معلومات المالیة القوائم

 الدولي المحاسبي المعیار بإصدار تقوم الدولیة المحاسبة معاییر لجنة جعل مما السیولة توافر درجة ذلك في

   .النقدیة التدفقات قائمة بعنوان السابع

 : نبذة تاریخیة عن المعیار -1.1.2

  07نبذة تاریخیة عن المعیار الدولي رقم : 7- 2 جدول رقم

  البیان  التاریخ

  قائمة مصادر استخدامات الموارد المالیة  1976

  صدور المعیار قائمة التغیرات في المركز المالي  1977أكتوبر 

  IAS 07بدایة سریان المعیار   1/1/1977

  IAS 07قائمة التدفقات النقدیة التي عدلت المعیار : مسودة العرض  1992جویلیة 

  قائمة التدفقات النقدیة:  07صدور المعیار   1992دیسمبر 

 IAS 07بدایة تطبیق   1/1/1995

قائمة التدفقات النقدیة؛ مجلة االقتصاد  07؛ المعیار المحاسبي الدولي رقم مرازقة صالح؛ بوهرین فتیحة: المصدر

  .85؛ جامعة قسنطینة؛ ص 2011؛ 06العدد والمجتمع؛ 

  :الهدف من المعیار - 2.1.2
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إن الهدف من المعیار هو اإللزام بتوفر المعلومات حول التغیرات التاریخیة في النقدیة وما یعادلها 

التدفق النقدي خالل فترة زمنیة معینة والذي یصنف التدفقات إلى تدفقات من  للمنشأة بواسطة قائمة

  .األنشطة التشغیلیة؛ االستثماریة؛ التمویلیة

 :IAS 07محتوى قائمة التدفقات النقدیة حسب  -2.2

ة یلیة خالل الفترة وعرضها وفق األنشطة التشغیجب أن تفصح هذه القائمة التدفقات النقدی

  :ليیة كما یلیة والتمو یواالستثمار 

   :األنشطة التشغیلیة - 1.2.2

هي األنشطة الرئیسیة التي یتم من خاللها الحصول على اإلیراد الرئیسي للمؤسسة باإلضافة إلى 

النشاطات األخرى التي ال تعتبر من األنشطة االستثماریة والتمویلیة، وتشتمل األنشطة التشغیلیة على ما 

 :یلي

 م الخدمات؛ یلسلع وتقدع ایة من بیالمقبوضات النقد 

 رادات األخرى؛یة من العموالت واإلتاوات والرسوم واإلیالمقبوضات النقد 

 المدفوعات النقدیة للموردین مقابل شراء بضائع والحصول على خدمات؛ 

 المدفوعات النقدیة للموظفین أو بالنیابة عنهم. 

  :األنشطة االستثماریة - 2.2.2

 االستثماراتتداولة والتخلص منها، إضافة إلى ماألصول غیر ال وهي النشاطات التي تتعلق باقتناء

  :وتعتبر النشاطات التالیة من أهم النشاطات االستثماریةالتي ال تعبر عن النقدیة المعادلة 

 لة األجل األخرى؛ یر الملموسة واألصول طو یشراء الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غ  

 لة یر الملموسة واألصول طو یلكات واآلالت والمعدات واألصول غع الممتیة من بیالمتحصالت النقد

  .األجل األخرى
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 1ع وشراء األسهم وسندات المنشآت األخرىیة من جراء بیالمدفوعات والمقبوضات النقد.  

  :األنشطة التمویلیة - 3.2.2

وهو  ة واالقتراض للمنشأة،یرات في حجم ومكونات حقوق الملكینتج عنها تغیوهي النشاطات التي 

ومن أمثلة النشاطات ، )قروض أو إصدار أسهم( ل لألصولیالنشاط المتعلق بالحصول على موارد التمو 

  :2التمویلیة ما یلي

 ؛ة األخرىیة من إصدار األسهم أو أدوات حقوق الملكیالمتحصالت النقد  

 جة شراء أو استرجاع أسهم المنشاة المصدرةیة نتیالمدفوعات النقد.  

  :التدفقات النقدیةطرق عرض قائمة  -3.2

فإنه توجد طریقتین لعرض قائمة التدفقات النقدیة إما وفق الطریقة  07حسب المعیار الدولي رقم 

واالختالف حسب الطریقتین هو في كیفیة حساب التدفقات النقدیة من  ،المباشرة أو الطریقة غیر المباشرة

التمویلیة واالستثماریة فهي متشابهة في كلتا  األنشطة التشغیلیة، أما بالنسبة للتدفقات النقدیة لألنشطة

  :الحالتین وبالتالي یتوجب على المؤسسة عرض التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة باستخدام إما

 جمالي إ ة و یة إلجمالي المقبوضات النقدیسیتم اإلفصاح بموجبها عن الفئات الرئی :الطریقة المباشرة

ر عن التدفقات یم التقار یالمنشآت على تقد) IAS 07(اریشجع المعیالفترة، و ة خالل یالمدفوعات النقد

دة عن یمكن أن تكون مفیقة المباشرة توفر معلومات یث أن الطر یالمباشرة ح قةیة باستخدام الطر یالنقد

لى أن ار أشار إیر المباشرة، إال أن المعیقة غیة ال تتوافر بمقتضى الطر یة المستقبلیر التدفقات النقدیتقد

، والجدول الموالي یبین كیفیة إعداد قائمة التدفقات عتبر أسلوب مقبولیر المباشرة یقة غیاستخدام الطر 

 :النقدیة وفق الطریقة المباشرة 

  

  

                                                           
1
  .99، مرجع سابق، ص جمعة حمیداتمحمد أبو نصار،  

2
  .125، ص 2006، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثماركمال الدین الدھراوي،  
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 )الطریقة المباشرة(قائمة التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل : 8- 2 الجدول رقم

  المبالغ  المبالغ  التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

  ع البضاعةیة من بیالمتحصالت النقد

  األرباح المحصلة توزیع

  لیة المتوفرة من أنشطة التشغیالنقد

  نیة للموردیالمدفوعات النقد

  لیة لمصروفات التشغیالمدفوعات النقد

  ة لضرائب الدخلیالمدفوعات النقد

  لیة المدفوعة ألنشطة التشغیالنقد

  لیالتشغة من أنشطة یصافي التدفقات النقد

xx 
 

xx 
 
 

xx 
xx 
xx 
 
 

xx 

 

 

Xx 

 

 

 

Xx 

 

Xx  

  .526ص ؛ الدار الجامعیة؛ اإلسكندریة ؛؛ التقاریر المالیةطارق حماد عبد العال: المصدر

 رات في أرصدة األصول یل صافي الربح أو الخسارة بالتغیتم بموجبها تعدی: الطریقة غیر المباشرة

ر المتداولة ومبلغ إطفاء یاألصول غ تالكهامة یة، وبإضافة قیوالمطلوبات المتداولة خالل السنة المال

ة مدفوعة، وكذلك المكاسب أو الخسائر الناجمة عن یر الملموسة وأي نفقات ال تتطلب نقدیاألصول غ

والجدول الموالي یبین كیفیة إعداد قائمة ة ، یر المتداولة أو االستثمارات المالیالتخلص من األصول غ

 : 1وفق الطریقة غیر المباشرة كالتالي التدفقات النقدیة

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
  .527، مرجع سابق، ص التقاریر المالیةطارق حماد عبد العال،  
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  )طریقة غیر المباشرة(قائمة التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل : 9- 2 الجدول رقم

  المبالغ  )الطریقة غیر المباشرة( ل یة من أنشطة التشغیالتدفقات النقد

  صافي الدخل قبل الضرائب

   :تها بـیتم تسو ی 

  ر المحققة ألسعار الصرفیالخسائر غاالهتالك أو االستهالك 

  مصروف الفوائد 

  رات رأس المال العاملیل قبل تغیربح التشغ 

  نینیادة في حسابات المدیالز  

  النقص في المخزون 

  نیادة في حسابات الدائنیالز  

  لیة المتولدة من التشغیالنقد 

  الفوائد المدفوعة 

  ضرائب الدخل المدفوعة 

  لیأنشطة التشغصافي التدفق النقدي من  

Xx 
 
 
Xx 
Xx 
Xx 
Xx 
- 

Xx 
Xx 
Xx 
- 

Xx 
Xx 
Xx 
Xx 

  527؛ مرجع سابق؛ ص أسس اإلعداد والعرض والتحلیل: ؛ التقاریر المالیةطارق حماد عبد العال: المصدر

  اإلفصاح وفق النظام المحاسبي المالي في ظل المعاییر المحاسبیة: المطلب الثالث

ة یرة لإلفصاح المحاسبي، من خالل إعطاء األولو یة كبیأعطى النظام المحاسبي المالي أهم

ة یة المعدة وفقه المصداقیة اكتساب القوائم المالیة، وهذا بغیر المتعلقة بإعداد وعرض القوائم المالییللمعا

ر المحاسبة یین القوائم المعروضة حسب معاینها وبیص الفروق والنقائص الموجودة بیة، وتقلیوالشفاف

ة المعلومة ین نوعیز على تحسیتوافق مع هدف المرجع المحاسبي الدولي بالتركیا فهو ة، وبهذیالدول

  .ةیة والمالیالمحاسب

  من خالل النظام المحاسبي المالي IAS 01تطبیق المعیار المحاسبي  .1

ة، التي أولى لها النظام یر المحاسبییمن أهم المعا IAS 01ار المحاسبي الدوليیعتبر المعی

ة، یة المعلومة المعروضة في القوائم المالین نوعیجة دوره في تحسیرة نتیة كبیأهم SCF الماليالمحاسبي 

ة یمكن أن نستنتج هذه األهمیة وموثوقة وقابلة للمقارنة، و یوالتي تعتبر أداة مهمة توفر معلومات كاف
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ة یالمحاسب رییومعا SCF ن النظام المحاسبي الماليیة ما بیمقارنة القوائم المال انطالقا من

  : وضحها الجدول التاليیكما    IFRS/IASةیالدول

  مقارنة القوائم المالیة بین النظام المحاسبي المالي والمعاییر المحاسبیة الدولیة: 10-2 الجدول رقم

  IAS/IFRS SCF  البیان

  قائمة المركز المالي  القوائم المالیة

  قائمة الدخل

  قائمة التدفق النقدي 

   .ةیفي حقوق الملكر یقائمة التغ 

  ةیضاحات و الجداول اإلضافیاإل

  المیزانیة

  جدول النتائج

  قائمة سیولة الخزینة

  قائمة التغیر في األموال الخاصة

  المالحق

  المستثمرون، المقرضون؛   مستعملو القوائم المالیة

  الموردون، العمالء

  رالدولة والجمهو :أطراف أخرى

  القوائم المالیة موجهة إلى 

  المستثمرین والمقرضین 

  .بالدرجة األولى

؛ مكانة النظام المحاسبي المالي في ظل المعاییر مسعود دراوسي؛ ضیف اهللا محمد الهادي؛ قوادري محمد: المصدر

جامعة في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة؛ المحاسبیة الدولیة؛ الملتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي 

  . 13؛ ص 2010الوادي؛ جانفي 

ة الواردة في یمن خالل الجدول السابق نالحظ أن النظام المحاسبي المالي تبنى نفس القوائم المال

ن أتى بها یدتین جدیة فقط، كما نالحظ وجود قائمتیة مع وجود فروق في التسمیر المحاسبة الدولییالمعا

ل یرات األموال الخاصة، وذلك من أجل تفعینة وجدول تغیالخز ولة یالنظام المحاسبي المالي هما جدول س

لى إ ة الداخلة والخارجة من و یة عن التدفقات النقدین من معلومات إضافین القائمتیاإلفصاح لما ستوفره هات

هم المستثمر بالدرجة األولى من أجل اتخاذ یر في حركة رؤوس األموال، وهو ما یالمؤسسة، وأي تغ

  .یلیةة أو التمو یمار القرارات االستث

  مقارنة شكل ومحتوى قوائم النظام المحاسبي المالي مع المعاییر المحاسبیة الدولیة .2

د ین من أجل ترشیة للمستثمر یعد ضرورة أساسیة للمؤسسات ونشرها یالمال بیاناتوبما أن عرض ال

ة ومن ثم یر المحاسبة الدولییدة التي أقرتها معایا الجدیقراراتهم، فإن الثبات في العرض هو أحد المزا

النظام المحاسبي المالي، فكلما كانت المعلومات المنشورة تتمتع بإفصاح كافي ومعروضة بشكل مناسب 
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المقارنة لفترات سابقة لنفس  ةیوٕامكانن المؤسسات األخرى من نفس القطاع یة المقارنة بیكلما سهلت عمل

  .ن لكل من المیزانیة وجدول النتائجلین الموالییح ذلك في الجدو یمكن توضیالمؤسسة و 

  مقارنة المیزانیة بین النظام المحاسبي المالي والمعاییر المحاسبیة المالیة: 11-2 الجدول رقم

  النظام المحاسبي المالي  المعاییر المحاسبیة  البیان

    شكل المیزانیة
  .تقدم في شكل قائمة أو في شكل جدول

  
  .تقدم في شكل جدول

  

  المیزانیةطریقة عرض 

  
 ترتب األصول حسب درجة سیولتھا
والخصوم حسب درجة االستحقاق 

باإلضافة إلى مبدأ السنویة في التفرقة 
  .بین العناصر المتداولة وغیر المتداولة

  
  

عرض األصول یتم بنفس طریقة 
IAS/IFRS  

    تقییم عناصر المیزانیة
التكلفة :التكلفة التاریخیة باإلضافة إلى 

القیمة القابلة للتحقیق، القیمة الجاریة، 
  .الحالیة، القیمة العادلة

  
القیمة  :إضافة إلى التكلفة التاریخیة نجد

العادلة، القیمة الحالیة، القیمة القابلة 
  .للتحویل

تحتوي على معلومات متعلقة بدورة   المحتوى المعلوماتي
  السابقة االستغالل والدورة

تحتوي على معلومات متعلقة بدورة 
  االستغالل والدورة السابقة 

  

  التسجیل والقید في المیزانیة

  
تغلیب الجوھر على الشكل حیث من 

الضروري المحاسبة عن تلك العملیات 
واألحداث طبقا لجوھرھا وواقعھا 
االقتصادي ولیس فقط طبقا لشكلھا 

  .القانوني

  
تقید العملیات وتعرض ضمن كشوف 

مالیة طبقا لطبیعتھا ولواقعھا االقتصادي 
  .دون التمسك بمظھرھا القانوني فقط

    المصاریف اإلعدادیة
  ال تظھر في المیزانیة

  
تعتبر جزء من تكلفة االستثمار أو تظھر 

  ضمن مصاریف الدورة العادیة

  

  مصاریف اإلیجار

  
  

  .یتم تسجیلھا ضمن عناصر األصول

  
 یدرج األصل المستأجر ضمن أصول
المیزانیة والتزامات دفع اإلیجارات 
  التشغیلیة ضمن خصوم المیزانیة

  

  تكالیف البحث والتطویر

  
تكالیف التطویر تسجل باعتبارھا أصول 

  .معنویة أما مصاریف البحث فال تسجل

  
تسجل تكالیف التطویر ضمن عناصر 
األصول، بینما تسجل تكالیف البحث 
ضمن األعباء ألنھا ال تقدم منافع 

  .اقتصادیة مستقبلیة
؛ النظام المحاسبي المالي الجدید ومدى تنمیطه قاسمي السعید؛ عباس فرحات: على باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر

  .2010؛ جامعة الوادي؛ العدد األول؛ مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیةمع المعاییر المحاسبیة الدولیة؛ 

نما یة تعد وفق الشكل المحدد في النظام المحاسبي المالي، بیزانیمن خالل الجدول السابق فإن الم

ة للمؤسسات في إعدادها، بشكل جداول أو قوائم تحتوي على حد یترك المرجع المحاسبي الدولي الحر 
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ة على نشر أي معلومات تؤدي إلى یر المحاسبة الدولییشجع مجلس معایة، و یأدنى من العناصر األساس

ن یة التي تساعد المستثمر یل قراءة القوائم المالیة وتسهیح الرؤ یساهم في توضیة، یإفصاح أكثر شفاف

  .رهم في اتخاذ القرارات المالئمةیوغ

  مقارنة جدول النتائج حسب النظام المحاسبي المالي به المعاییر المحاسبیة : 12- 2 الجدول رقم

  النظام المحاسبي المالي  المعاییر المحاسبیة الدولیة  البیان

  

  الشكل

  
  

  . لتفصیل لھ أھمیة كبیرة لم تلزم بشكل محددا

أكثر تفصیل یتطرق إلى كل من إنتاج الدورة 
، استھالك الدورة ، الفائض اإلجمالي 

ولھ شكلین  ... لالستغالل، النتیجة العملیاتیة
  حسب الوظیفة ، حسب الطبیعة

  

  عرض العناصر

حسب الطبیعة وحسب الوظائف وفي حال 
حساب النتائج حسب التصنیف تقدیم جدول 

الوظیفي یتعین تقدیم بیانات ملحقة توضح 
  طبیعة األعباء

تصنیف األعباء واإلیرادات حسب الطبیعة 
وحسب الوظیفة والنتیجة توضع مباشرة 

نتیجة  12/ضمن حسابات األموال الخاصة ح
  السنة المالیة

  

المحتوى 

  المعلوماتي

  
  

االستغالل تحتوي على معلومات متعلقة بدورة 
  والدورة السابقة

  
  

تحتوي على معلومات متعلقة بدورة 
  االستغالل والدورة السابقة

  

  القید والتسجیل

یتم االعتراف باإلیراد الناتج عن بیع سلع أو 
تقدیم خدمة بعد التأكد من تحصیل القیمة 
ونقل المخاطر والمنافع من البائع إلى 

  . المشتري

  
ط یسجل عندما تتحقق نفس الشرو

   IFRS/IASوالضوابط المحددة من طرف

  

  عناصر أخرى

  
  

الضریبة تعتبر من التكالیف وتخصم من 
  .الربح

  
یتم التفریق بین نتیجة العملیات و النتیجة 
المالیة ونتیجة السنة المالیة حیث الضریبة 

  .تحسب على أساس السنة المالیة

النظام المحاسبي المالي الجدید ومدى تنمیطه قاسمي السعید؛ عباس فرحات؛ : من إعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

  .2010؛ جامعة الوادي؛ العدد األول؛ مع المعاییر المحاسبیة الدولیة؛ مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة

نظور المزدوج للنتائج، الذي ز جدول حساب النتائج حسب النظام المحاسبي المالي هو المیمیما 

جة یل مثل النتیات هامة للتحلیة، إضافة إلى احتوائه على معطیلیجة تحلیجة عامة ونتیمنح للمؤسسة نتی

ة یجة المالیتتعلق بالنشاط العادي ،أما النت SCF ة حسبیاتیجة العملیة، إذ أن النتیجة المالیة والنتیاتیالعمل

حدد بدقة نجاعة المؤسسة، یة یجة المالیات والنتیجة العملین نتیب قی، فالتفر بالنشاط المالي تتعلقف

ع التي تطرق لها النظام المحاسبي المالي من خالل جدول حساب النتائج تأتي مفصلة، ، وهو یفالمواض

حتاجونها، ین في الحصول على المعلومات التي یمدى عدالته واعتماده من طرف المستثمر  ىؤثر علیما 
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ة في یر المحاسبة الدولییالنظام المحاسبي المالي تبنى نفس خصائص الواردة في المعاكما نالحظ أن 

كما فرض النظام المحاسبي المالي على المؤسسة قائمة، تقدم بصفة مستقلة  .1إعداد قائمة حساب النتائج

ر، وترجع ییتسرة في الیة كبیر األموال الخاصة، والتي تعتبر ذات أهمیة، هي قائمة تغیضمن قوائمها المال

  :2إلى عرضها في هذه القائمة جبیالفائدة من المعلومات التي 

 ادة أو االنخفاض في صافي ی، وكذلك الز یزانیةن للمیخین تار یرات في رؤوس األموال بین التغیتب

  ؛ةیانات المالینة التي تبنتها لإلفصاح عنها في البیاس المعیموجوداتها خالل الفترة بموجب مبادئ الق

 ة، التي تتطلب إدراج كافة عناصر الدخل یاسات المحاسبیة في السیسیرات الرئیاألخطاء والتغ نیتب

   ؛د صافي الربح أو الخسارة للفترةیوالمصروفات المعترف بها في فترة تحد

 ؛ع األرباحیة مع مالكي المؤسسة بما في ذلك توز یتعطي أكثر داللة للمعامالت الرأسمال  

 ؛ینفي حقوق المساهم ةبها مباشر المعترف  ؤسسة بما في ذلكر المتبرز إجمالي أرباح وخسائ  

 ار المحاسبي الدوليیق المعیإن تطب IAS1 ر یعمل على تطو یمن خالل النظام المحاسبي المالي س

ة، وذلك بإضافة عناصر یث المحتوى المعلومات للقوائم المالیثرائها من حإ ة إعداد وعرض و یفیك

ة المعلومة المقدمة باعتبار ین نوعیؤدي إلى تحسین االعتبار سابقا، مما یدة لم تكن تأخذ بعیجد

  .ة للمؤسسةیات المالیة ملخصا لألحداث والعملیالقوائم المال

  النظام المحاسبي الماليمن خالل   IAS 07تطبیق المعیار المحاسبي الدولي  .3

ة یزانیة على غرار المیكقائمة أساس ة،یتبنى النظام المحاسبي المالي الجزائري جدول التدفقات النقد

ر معلومات هامة عن یة بالغة في توفیر رؤوس األموال، لما له من أهمیوجدول حساب النتائج وجدول تغ

  :وتكمن هذه األهمیة فیما یلي لى المؤسسةإ ة من و ینشاط المؤسسة، وهي تتبع حركة التدفقات النقد

  :من ناحیة تجمیع المعلومات -1.3

                                                           
1
بالغ المالي الدولیة وأثره على مھنة التدقیق، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم حواس صالح، التوجھ الجدید نحو معاییر اإل 

  .218، ص 2008التسییر، جامعة الجزائر، 
2
  .219مرجع سابقح ص  
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ة عن فترة یر معلومات عن المتحصالت والمدفوعات النقدیة إلى توفیالتدفقات النقدهدف جدول ی

ة، كما توفر یلیة والتمو یة، االستثمار یلیالمؤسسة وفقا لألساس النقدي عن األنشطة التشغیري محددة لمس

 :1في رهمین وغین والدائنیمعلومات تساعد المستثمر 

 النقدیة الموجبة بالمستقبل؛ تقییم مقدرة المؤسسة االقتصادیة في تولید 

  اماتها ومقدرتها على توزیع أرباح؛تقییم مقدرة المؤسسة االقتصادیة على الوفاء بالتز 

  تقییم السیولة أي طول الفترة التي یستغرقها تحویل األصول إلى نقدیة، وطول الفترة الالزمة لتوفیر

 النقدیة لسداد الخصوم؛

 مؤسسة على سداد دیونها؛الیسر المالي وهو یقیس مدى قدرة ال 

 ر بعض التساؤالت المطروحة من قبل یتساعد المعلومات التي توفرها قائمة التدفق النقدي في تفس

ة یجتها عن الخسارة، بالرغم من وجود تدفقات نقدیمكن للمؤسسة أن تفسر نتیف یك:ن مثل یالمستثمر 

الثابتة أو الحصول على قروض من ع أصولها یببناتجة عن مكن أن تكون هذه التدفقات یموجبة، إذ 

ة یة سالبة والتزامات نقدیق أرباح على الرغم من وجود تدفقات نقدیمكن للمؤسسة تحقیف یالبنوك، وك

  .لم تسدد بعد

  :من ناحیة التسییر المالي -2.3 

ر المالي للمؤسسة، فللوصول إلى ییة من األدوات المستعملة في التسیعتبر جدول التدفقات النقدی

، فالجدول جاء المردودیة ؛ولةیص مالي وجب استخدام بعض المؤشرات والمعدالت منها معدالت السیتشخ

  :كشفیص المالي للمؤسسة فهو بذلك یة ألخرى المستعملة في التشخیكمل الوسائل الكمیل

 الصعوبات المالیة المرتقبة فمعظم حاالت اإلفالس كانت وراء عامل تدني مستوى الخزینة؛ 

 والضعف بالنسبة لإلستراتیجیة المالیة المتبعة من قبل المسیرین ومدى نجاعتها؛ نقاط القوة 

 إصدار أحكام أولیة حول الصحة المالیة للمؤسسة؛ 

 توقعات المؤسسة المستقبلیة لمجابهة األخطار المحتملة.  

  المحتوى اإلعالمي لإلفصاح ومدى تأثره ببدائل القیاس المحاسبي :المبحث الثالث
                                                           

1
توى المخطط المحاسبي أھمیة اعتماد قائمة التدفقات النقدیة كقائمة من القوائم المالیة األساسیة على مس: مداخلة بعنوان، نزبیري عز الدی 

  .03، ص 2008، المركز الجامعي برج بوعریریج، 07دراسة تحلیلیة للمعیار رقم  ،الوطني الرابع
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 البیانات في توافرها الواجب المعلومات عن اإلفصاح حدود مفهوم حول النظر وجهات تختلف

 عن ینجم والذي العالقة ذات األطراف مصالح اختالف من أساساً  االختالف هذا وینبع المنشورة، المالیة

 عام مفهوم إلى الوصول یصعب وبذلك البیانات، هذه استخدام من األطراف هذه أهداف في االختالف

 رغباته األطراف هذه من طرف لكل یحقق الذي اإلفصاح مستوى توفیر یضمن لإلفصاح وموحد

 نظرهم وجهات بین التوفیق یضمن عام إطار وضع من البد وأصبح المجال، هذا في الكاملة واحتیاجاته

  . 1األطراف لتلك الرئیسیة المصالح تحقق وبكیفیة فیه المرغوب اإلفصاح من أدنى حد یوفر وبشكل

  لإلفصاح المحاسبي المحتوى اإلعالمي: المطلب األول

تزاید االهتمام بالوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة مع ظهور نظریة االتصاالت، ونظریة االستثمارات 

الحدیثة، التي تقوم على فروض السوق الكفء ونظریة محفظة األوراق المالیة ،ونموذج تسعیر األصل 

ترتب علیه زیادة الطلب على المعلومات المحاسبیة، ولقد أكدت الكتابات الرأسمالي ونموذج السوق، مما 

واألبحاث المحاسبیة على أهمیة المعلومات التي تحتویها التقاریر والقوائم المالیة، باعتبارها من المصادر 

ودة الجوهریة التي یتم االعتماد علیها في اتخاذ القرارات االستثماریة من خالل توفیر معلومات ذات ج

  .عالیة تتمیز بالمالئمة والحداثة

  للتقاریر المحاسبیةمفهوم المحتوى اإلعالمي  .1

ة، من یر من معلومات اقتصادیه التقر یحتو یمة ما یق ةالمحاسبی للتقاریرقصد بالمحتوى اإلعالمي ی

 تخذهایة ذات عالقة بالمؤسسة، مثل القرارات التي یفي اتخاذ قرارات اقتصاد هنظر مستخدموجهة 

ة یالت المصرفین بشأن منحها التسهیها، أو قرارات المقرضیف أموالهم فیالمستثمرون بشأن توظ

ة استعمالها في الوقت الحالي أو توقع یة، بمدى إمكانیمة المعلومات المحاسبیوتتحد ق ،2ةیواالئتمان

  .ة القرارات المتخذة بناء على تلك المعلوماتیاستعمالها في المستقبل، وكفاءة وفعال

                                                           
1https://accdiscussion.com/acc12443.html  :  25/08/2016شوھد یوم  

.317، مرجع سابق، ص النظري للممارسات المحاسبیة التأصیلمحمد مطر، موسى السویطي،  
2
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متها من جودتها وهناك ثالث عوامل تحدد درجة جودة المعلومات یة تستمد قیإن المعلومات المحاسب

   :1أو لمتخذ القرار هي للمستخدم

 منفعة المعلومات 

  اتیدرجة الرضا على المعلومات ك المعلومات على عدة مستو  

 انات والمعلوماتیز في إنتاج ومعالجة ونقل البیدرجة األخطاء والتح. 

  :2على معلومة ذات جودة یتطلب تكلفة، فإذا زادت تكلفة المعلومة نكون أمام بدیلینالحصول  إن

  المحصلة منهازیادة قیمة المعلومات من خالل زیادة درجة صحتها، أو من خالل زیادة المنافع. 

  هاالمنافع المستمدة من تقلیلتدني التكلفة من خالل تخفیض درجة صحة المعلومات، أو من خالل. 

  آثار الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على نظام القیاس المحاسبي .2

كان الرتفاع شأن الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة آثار كبیرة على نظام القیاس المحاسبي ذلك ألن 

المعلومات االقتصادیة التي توفرها المحاسبة وهي معلومات كمیة هي في األصل مخرجات النظام 

  :3الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على نظام القیاس المحاسبي على عدة وجوه أهمهاالمحاسبي، وقد أثر 

 آثارها على إطار عملیة القیاس المحاسبیة؛ 

 آثارها على أسالیب وقواعد القیاس المحاسبیة؛ 

 آثارها على المقاییس ووحدات القیاس المحاسبیة؛ 

 آثارها على القیاسات المحاسبیة. 

 

 : آثار الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على إطار عملیة القیاس -1.2

                                                           
1
دور جودة أمن المعلومات المحاسبیة في إدارة األزمة المالیة العالمیة، المؤتمر العلمي الدولي السابع حول بوعیشة مبارك، ھبة بوشوشة،   

  .4 ص ،2009نوفمبر  ،، األردن، جامعة الزرقاء الخاصةتداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة على منظمات األعمال، التحدیات، الفرص، اآلفاق
2
  .04مرجع نفسھ، ص   

3
  .123-122ص ،مرجع سابق، المحاسبة نظریةالحیالي،  ناجي ولید 
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ز نظام القیاس إن تطور الدور اإلعالمي للمحاسبة تجاه خدمة أغراض اإلدارة كشف عن عج

كون عملیة القیاس تنصب فقط  المحاسبي التقلیدي في الوفاء بااللتزامات المحاسبة كنظام للمعلومات،

ذلك ألن معظم المعلومات المحاسبیة المناسبة  على البیانات المالیة الموجودة في السجالت المحاسبیة

ألغراض اإلدارة واتخاذ القرارات تقع خارج إطار هذا النظام، وهكذا فرضت الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة 

  :ثة زوایاتطورا في إطار عملیة القیاس المحاسبي من ثال

 إذ لم یعد زمن القیاس محصورا بالماضي بل تعداه للمستقبل : من زاویة األفق الزمني لعملیة القیاس

 ة باألحداث االقتصادیة التاریخیة؛بمعنى أن عملیة القیاس في المحاسبة لم تعد محصور 

 الخواص  فبعد أن كانت عملیة القیاس المحاسبیة منصبة على: من زاویة مدخالت علمیة القیاس

 ات الكمیة ذات الطبیعة اإلحصائیة؛المالیة فقط تطورت لتشمل الخواص غیر المالیة مثل البیان

 لم تقتصر مدخالت عملیة القیاس على البیانات المالیة في : من زاویة مدخالت عملیة القیاس

توفرها  السجالت المحاسبیة للمشروع بل تشمل على بیانات من خارج هذه السجالت كالبیانات التي

 .مجالس التخطیط وغرف التجارة أو دواوین المحاسبة تستغل في صور نسب أو مؤشرات

 :القیاس طرق وقواعدآثار الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على  -2.2

واعد والمبادئ المحاسبیة درجت المحاسبة على إعداد التقاریر المالیة بموجب مجموعة من الق

اإلعالمیة للمحاسبة أصبح یفرض على المحاسبین التعامل مع هذه المتعارف علیها، لكن تطور الوظیفة 

القواعد من زاویة جدیدة، زاویة ال تلغي وجودها ولكن تقضي باستخدامها في ظل اعتبارات جدیدة 

النسبیة والمرونة، وتتجسد آثار الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على قواعد القیاس في ما یعرف بعملیة :أهمها

 :1ت والتي تأخذ أشكال عدة أهمهاتشغیل البیانا

 تجمیع أو دمج المفردات؛ - 

 التجمیع في أبواب؛ - 

 التفصیل أو التحلیل؛ - 

 .التلخیص - 

 .االختیار - 

 :آثار الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على المقاییس المحاسبیة -3.2

                                                           
1
  .125ص  ،، مرجع سابقالمحاسبة نظریةالحیالي،  ناجي ولید 
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ییس المحاسبیة في اتجاه یخدم الدور اإلعالمي للمحاسبة وبكیفیة تمكن الحصول منها تطورت المقا

المعلومات المفیدة للجهات المستخدمة للتقاریر والقوائم  على بیانات اقتصادیة تحمل أكبر قدر من

المحاسبیة، ومن جهة عامة تزداد المعلومات التي توفرها المقاییس المحاسبیة إفادة كلما ارتقى مستوى هذه 

من القول بأن تزاید أهمیة الدور المقاییس من الناحیة الریاضیة ولكن بالمقابل تزداد مشاكلها تعقیدا، ویك

اإلعالمي للمحاسبة قد زاد من أهمیة استخدام المقیاس النسبي في المحاسبة على حساب المقاییس 

  .االسمي والبیني والترتیبي :األخرى

 :آثار الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على القیاسات المحاسبیة -4.2

حاسب أن یسعى إلى توفیر قیاسات محاسبیة لقد فرضت الوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة على الم

التكلفة التفاضلیة : جدیدة لیس بوسع النظام المحاسبي التقلیدي للقیاس المحاسبي توفیرها ومثال على ذلك

للقرار وتكلفة الفرصة البدیلة لالستثمار ومعدل العائد المتوقع لالستثمار، وهذه جمیعا قیاسات لها أهمیتها 

تي التخطیط واتخاذ القرارات هذا بعكس القیاسات التاریخیة التي ال تناسب هذه الخاصة في كل من عملی

ولعل أكبر اآلثار التي تركتها الوظیفة اإلعالمیة منطلقا لعملیة التنبؤ بالقیاسات،  األغراض إال إذا اعتبرت

حساب على القیاسات المحاسبیة كانت على حث المحاسب على مراعاة اعتبار توقیت المعلومات على 

  .اعتبار دقتها

  جودة المعلومة المحاسبیة: المطلب الثاني

إن تحدید أهداف التقاریر المالیة هو نقطة البدایة في تطبیق منهج فائدة المعلومات المحاسبیة في 

مات الواردة فیها القرارات إذا كانت المعلو  اتخاذفي  علیهاترشید قرارات المستفیدین، حیث یمكن االعتماد 

مما یعطي ثقة لدى المستخدمین، أي أن المعلومات الجیدة هي تلك المعلومات األكثر  عالیة ذات جودة

  .المالیة مفهوم الجودة في التقاریرفائدة في مجال ترشید القرارات، ولهذا یجب التعرف على 

  مفهوم الجودة في المعلومات المحاسبیة .1

ي أعد من أجله، أو مطابقة السلعة مصطلح الجودة بشكل عام یعني صالحیة الشيء للغرض الذ

للغرض الذي تعد من أجله، و  متهاءمالأو الخدمة للمواصفات المطلوبة، كما أن جودة الخدمة تعني 

بذلك فالجودة مسألة نسبیة وحدودها أن تكون الخدمة مقبولة من جانب العمیل، ومن حیث إشباعها 
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، فقد 1آخرون بأن مفهوم الجودة قد تطور عبر الزمنلحاجته في حدود المقابل الذي یتحمله، كما أشار 

وقد نظر إلیها على أنها الكمال لكن یعاب على هذا المفهوم أنه محدود الفائدة كان ینظر إلیها البعض 

على ذلك أنه مفهوم غامض وغیر  البعض اآلخر على أنها شيء غیر ملموس ومعنویة، ولكن یعاب

  .2لالستخدام المالئمةدرجة نها أ واقعي، في حین نظر إلیها آخرون على

وتعني الجودة في هذا المجال مصداقیة المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها التقاریر المالیة، وما 

تحققه من منفعة للمستخدمین، ولتحقیق ذلك یجب أن تخلوا من التحریف والتضلیل وأن تعد في ضوء 

  .3والفنیة، بما یحقق الهدف من استخدامها والرقابیة والمهنیة مجموعة من المعاییر القانونیة

ومن التعریفین السابقین یمكن استخالص الخصائص األساسیة الواجب توفرها في المعلومة لتتصف 

  : بالجودة

 المالئمة. 
 ؛المصداقیة 
 الموضوعیة؛ 
 ؛الثبات 
 األمانة.  

  معاییر جودة المعلومة المحاسبیة .2

المحاسبّیة تشمل بعض المعاییر التي تقیس وتحدد مدى جودة إّن المعلومات التي تقدمها األنظمة 

هذه المعلومات، إذ تعّد أهم المعاییر العامة التي تتخذها المؤسسات هي الدقة التي تتصف بها 

ة وقیمة المعلومات التي تعّبر عن التوقعات المستقبلّیة واألحداث دمع جو  یاالمعلومات، والتي تتناسب طرد

التاریخیة، وتقاس جودة المعلومات بمدى منفعتها سواًء أكانت شكلّیة أي تتطابق بشكلها ومحتواها مع 

                                                           
1
، 2012، 12، جامعة السودان، مجلد مجلة العلوم والثقافة ،المحاسبیةأھمیة وجودة اإلفصاح عن المعلومة عوض هللا جعفر الحسین أبو بكر،   

  .113ص 
2
مجلة الدراسات  ،دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة وانعكاساتھا على السوق المالیة، محمد أحمد إبراھیم خلیل 

22، ص 2007، جامعة الزقازیق، العدد األول والبحوث التجاریة
.

  
.23نفسھ ص مرجع 

3
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المتطلبات الالزمة لصنع القرار، أو زمنّیة أي یسهل الوصول إلیها عند الحاجة لها، أو تقییمیة أي تقّیم 

  .1ئج تنفیذ القرار وتحدد انحرافاتها وتصححهانتا

یمكن قیاس جودة المعلومات بمقدار فاعلیتها لتحقیق أهداف المؤسسة أو صانعي القرار، أو من 

خالل كفاءتها التي تظهر من خالل تحقیق المؤسسة ألهدافها بأقل موارد ممكنة وبأقل التكالیف، وتتحدد 

ة التي تظهرها بعد الحصول على النتائج، فكّلما قّلت حالة عدم التأكد مدى جودة المعلومات بالقدرة التنبؤیّ 

توجد عدة معاییر لقیاس جودة المعلومات المحاسبیة یمكن و  ،أصبحت المعلومات ذات جودة مرتفعة

  : 2يدیدها بصفة عامة على النحو التالتح

 :الدقة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة -1.2

المعلومات بدرجة الدقة التي تتصف بها المعلومات أي بدرجة تمثیل یمكن التعبیر عن جودة 

المعلومات لكل من الماضي والحاضر والمستقبل والشك أنه كلما زادت دقة المعلومات زادت جودتها 

وبالرغم من أهمیة هذا  .وزادت قیمتها في التعبیر عن الحقائق التاریخیة أو عن التوقعات المستقبلیة

عبیر عن جودة المعلومات فإنه ال یمكن تحقیقه وذلك لكون المعلومات التي یبنى علیه المقیاس في الت

لذا غالبا ما یتم التضحیة بالدقة . القرار تنطوي على المستقبل وبالتالي فهي على درجة من عدم التأكد

 .عند توفیر معلومات مالئمة التخاذ القرارات

  :سبیةالمنفعة كمقیاس لجودة المعلومات المحا -2.2

وتتمثل المنفعة في عنصرین هما صحة المعلومة وسهولة استخدامها ویمكن أن تأخذ المنفعة أحد 

 :3الصور اآلتیة

 وتعني أنه كلما تطابق شكل ومحتوى المعلومات مع متطلبات متخذ القرار كلما : المنفعة الشكلیة

  .عالیةكانت قیمة هذه المعلومات 

                                                           
1
 https://mawdoo3.com/ شوھد یوم 2016/08/27   مفاھیم_جودة_المعلومات_المحاسبیة 

2
  .306،ص 2002 ،األردن ،عمان ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،الطبعة األولى ،المحاسبة اإلداریة ،عبد النصر نور ،مؤید الفضل  

3
، المجلة العراقیة للعلوم اإلداریة ،أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبیة المتكامل في جودة المعلومات المحاسبیةد المحسن الجبوري، فؤاد عب 

  .246، ص 2013، جامعة كربالء، العراق،36، العدد 09المجلد 
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 قیمة المعلومات كلما أمكن الحصول علیها بسهولة ومن ثم فإن وتعنى ارتفاع : المنفعة الزمنیة

  ؛االتصال المباشر بالحاسب اآللي مثال یعظم كال من المنفعة الزمنیة والمكانیة للمعلومات

 وتعني ارتفاع قدرة المعلومات على تقییم نتائج تنفیذ القرارات، وكذا : المنفعة التقییمیة والتصحیحیة

 .افات هذه النتائجقدرتها على تصحیح انحر 

  :كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة الفاعلیة -3.2

تعبر الفاعلیة عن مدى تحقیق المنشأة ألهدافها من خالل موارد محددة ، وعلى ذلك فإنه یمكن 

تعریف جودة المعلومات من زاویة الفاعلیة بأنها مدي تحقیق المعلومات ألهداف المنشأة أو متخذ القرار 

 .استخدام موارد محدودةمن خالل 

  :كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة التنبؤ -4.2

یقصد بالتنبؤ أنه الوسیلة التي یمكن بها استعمال معلومات الماضي والحاضر في توقع أحداث 

ومن المؤكد أن جودة ، ونتائج المستقبل، وأن هذه التوقعات تستخدم في التخطیط واتخاذ القرارات

تتمثل في مقدرتها التنبؤیة وتخفیض حالة عدم التأكد وذلك عند استخدامها كمدخالت المعلومات إنما 

لنماذج التنبؤ مثل نماذج التنبؤ بالمراكز المالیة أو كمدخالت لنماذج االختبار من بین بدائل القرارات 

 1.اإلداریة

  :كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیةالكفاءة  -5.2

المنشأة بأقل استخدام ممكن للموارد، ویرى البعض ضرورة تطبیق  یقصد بالكفاءة تحقیق أهداف

مبدأ االقتصادیة على نظم المعلومات والذي یستهدف تعظیم جودة المعلومات بأقل التكالیف الممكنة التي 

  .2یجب أن تزید من قیمة المعلومات

  

  

                                                           
1
  .249- 247، ص 2012، مكتبة المجتمع العربي، عمان، نظم المعلومات ودورھا في تطویر منظمات األعمال وتنمیتھاغسان الالمي وآخرون،   

2
مجلة جامعة التنمیة  ،دور استخدام منھج سیجما لتفعیل وتحسین التدقیق الداخلي وانعكاساتھا على جودة المعلومة المحاسبیةجیا كریم أحمد،  

  .360، ص 2017، 03، العدد 03المجلد  ،البشریة
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  مدى تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة :الثالثالمطلب 

قائمة (واألداء ) المیزانیة(یشمل الهدف من إعداد القوائم المالیة توفیر معلومات عن المركز المالي 

للمؤسسة، ویتم تأمین وضمان وجود الشفافیة ) قائمة التدفقات النقدیة(والتغیرات في المركز المالي  )لالدخ

وعن طریق توفیر العرض العادل للمعلومات المفیدة  الكاملفي القوائم المالیة من خالل اإلفصاح 

، وخدمة لهم وجب التوسع في اإلفصاح والضروریة التخاذ القرارات إلى مدى واسع من المستخدمین

 .كمدخل من مداخل الجودة البیانات والمعلومات التي یحتویها

  كضمان للجودة الشفافیة .1

 الشفافیة هي ظاهرة تشیر إلى قیام المؤسسة أو الجهة المهنیة، بتوفیر المعلومات والبیانات المتعلقة 

بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمین وأصحاب الحصص والمتعاملین في السوق، وٕاتاحة الفرصة 

رار بمصالح اإلض أنهالمن یرید االطالع علیها وعدم حجب المعلومات في ماعدا تلك التي یكون من ش

االحتفاظ بسریتها على أن تكون هذه المعلومات والبیانات معبرة  المؤسسة أو الجهة المعنیة، فیجوز لها

  .عن المركز الحقیقي والواقعي للمؤسسة

إذ أن  ،حیث أن األخیر أكثر عمومیة. افیةوفي هذا المجال یجب التفرقة بین اإلفصاح والشف

بل وسیلة إلظهار األخطاء واالقتصاص من مرتكبیها، ألن هناك تكلفة الشفافیة لیست هدفا في حد ذاتها 

وهناك سعي نحو التوفیق في التكلفة المرتفعة لتجمیع المعلومات  ،تقترن بتوفیر المعلومات الدقیقة

حیث كشفت . وتحلیلیها واستخدامها، وبین الحاجة لإلفصاح عن المعلومة لخدمة مصالح مختلف األطراف

هیم اإلفصاح میة واالنحرافات التي تحدث في الشركات الكبرى، الحاجة الماسة إلى تدعیم مفااألزمات العال

وكالهما ساهم بشكل كبیر في  افتقاد المساءلة  إلى، ألن اعتماد الشفافیة أدى  والشفافیة والمساءلة

الضعف المالي سواء في الشركات أو على مستوى الدولة، وذلك من خالل الحاجة إلى تبریر السلوكیات 

بالقرارات  المسئولینوالسیاسات المتبعة من طرف األعوان االقتصادیین بما فیها السلطات، ومدى قبول 

  .1اوالنتائج المتوصل إلیه

  

                                                           
1
حوكمة الشركات ودورھا في : واإلفصاح ملتقى وطني حولتجلیات حوكمة الشركات في االرتقاء بمستوى الشفافیة جمیل احمد، سفیر محمد،   

  .10، ص 2012، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحد من الفساد المالي واإلداري
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  ضمان الجودةك التوسع في اإلفصاح .2

درجت المحاسبة التقلیدیة على إعداد قوائمها وتقاریرها المالیة في ظل مجموعة من المبادئ 

والمفاهیم المتعارف علیها وتقوم هذه األخیرة بدور القواعد التي تتحكم بعملیة القیاس في المحاسبة وتتسم 

مي القوائم المالیة إلى المزید من بالقصور والشح في المعلومات المقدمة، ونظرا الزدیاد حاجة مستخد

اإلفصاح واعتبار المعلومات الوسیلة الفعالة التخاذ القرارات فإن على المجتمع النظر في التوسع في 

 ة المهتمة بالمحاسبةیة والعملیلمجة للضغوط من الجهات العینتو ، 1ایاه الفكریة والعملیةو اإلفصاح من ز 

ة التي تساعدهم على ید من المعلومات اإلضافین في طلب المز یدیرهم من المستفین وغیورغبة المستثمر 

ة یالقوائم المالو ة یطاعة القیة أهمها القوائم المالید من القوائم المالیة، ظهرت عدیاتخاذ قراراتهم االقتصاد

والتي أدت بدورها إلى اكتمال محتوى المعلومات وأثرت على درجة جودتها، وال شك أن كافة تلك  ةیالدور 

منها ما  اناتیه من أرقام وبیئمة ما تحتو ة تخضع إلى قواعد تحكم دقة وسالمة وعدالة ومالیر المالیالتقار 

  .عرف باإلفصاحیضبط شكل وأسلوب عرض ومحتوى تلك القوائم أو ما ی

  :) 08الدولي رقم  المحاسبي المعیار(  التقاریر القطاعیة -1.2

إال أنه وفي السنوات طاعیة من أهمیة اإلفصاح بشكل عام تنبع أهمیة اإلفصاح عن المعلومات الق

األخیرة تزاید االهتمام بالتقاریر القطاعیة لما تنظمنه هذه التقاریر من محتوى معلوماتي، إذ أن عرض مثل 

هذه المعلومات من شأنه أن یؤثر على سعر السهم في السوق المالي ویساعد على تقییم الشركات واتخاذ 

تنبع أهمیة اإلفصاح عن معلومات القطاعات المختلفة للمؤسسة من أن هذه ، 2أفضل القرارات بشكل

المعلومات تظهر المخاطر والعوائد المتعلقة بعمل المؤسسة من خالل عرض المركز المالي واألداء حسب 

القطاعات التشغیلیة وكذلك عرض معلومات حول منتجات وخدمات المؤسسة والمناطق الجغرافیة التي 

ل فیها ومعلومات حول العمالء الرئیسیین لدى المؤسسة حیث تساعد هذه المعلومات مستخدمو تعم

التقاریر المالیة على فهم أفضل لتقدیر المخاطر المصاحبة ألداء هذه القطاعات ویحدد المعیار ماهیة 

                                                           
1
، مجلة أمارباك ،الخرطوم لألوراق المالیة التوسع في اإلفصاح وأثره على تقلیل مخاطر االستثمار في سوقأبو بكر عبد الباقي محمد الطیب،   

  .48، ص 2015، 19، العدد 09المجلد
2
مجلة  ،اإلفصاح عن المعلومات القطاعیة في التقاریر المالیة السنویة للشركات الصناعیة األردنیةأحمد محمد العمري و میشیل سعید سویدان،   

  .08، ص 2007، 02، العدد رقم 44رقم  ، جامعة اإلسكندریة، المجلدكلیة التجارة للبحوث العلمیة



 دراسة اإلفصاح المحاسبي في ظل تعدد بدائل القیاس.................................الفصل الثاني

 

108 
 

مفیدة لتصبح  هاالمعلومات الواجب التقریر واإلفصاح عنها حول القطاعات حیث یتم اإلفصاح عن

  .لمستخدمیها

القطاعات  IFRS 8المعیار  2006نوفمبر  30وقد أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في 

وهو ساري المفعول اعتبارا من  IAS 14الذي حل محل معیار المحاسبة الدولي  التشغیلیة

یة من والذي كان هدفه األساسي اإلفصاح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المال 01/01/2009

  :1یطبق على ما یليف المعیار تقییم طبیعة األنشطة التجاریة للمؤسسة وآثارها المالیة، وفیم یخص نطاق

 یة المنفصلة أو المنفردة للمؤسسة؛القوائم المال 

 ئم المالیة الموحدة للمؤسسة األم؛القوا 

  تنسجم هذه إذا قامت مؤسسة غیر ملزمة بتطبیق هذا المعیار باإلفصاح عن معلومات وال

 ؛ةیجوز وصف هذه المعلومات كمعلومات قطاعیار فإنه ال یاإلفصاحات مع متطلبات هذا المع

  انات المنفصلة یة الموحدة للمؤسسة األم والبیانات المالیكل من البإذا تضمنت التقاریر المالیة السنویة

  .الموحدة فقطة یللمؤسسة فإن المعلومات حول القطاعات مطلوبة في القوائم المال

تنبع أهمیة التقاریر المالیة القطاعیة على التوسع في اإلفصاح من أن توفر المعلومات القطاعیة 

سواء من قطاعات األعمال أو القطاعات الجغرافیة تمكن مستخدمي القوائم المالیة من التنبؤ بالتدفقات 

ع أو المقارنة مع شركة ذات منتج واحد النقدیة المستقبلیة ومن مقارنة األداء لشركة تعمل في نفس القطا

وهذا یساعد المهتمین بالقوائم المالیة على تقییم أداء الشركات بشكل أفضل، كما  تعمل في نفس المجال

أن إفصاح الشركات عن معلومات قطاعیة كافیة یساعد مستخدمي القوائم المالیة على التنبؤ باألرباح التي 

  .2قد تحققها الشركة وكذلك المخاطر في ظل توافر معلومات خارجیة

 ):34الدولي رقم المحاسبي المعیار (  ةالتقاریر المالیة المرحلی -2.2

وقد عرفت التقاریر المالیة المرحلیة على أنها تلك التقاریر التي تغطي مدة زمنیة تقل عن سنة مالیة 

واحدة  كما عرفت تلك التقاریر على أنها مجموعة القوائم أو التقاریر المالیة التي یتم إعدادها عن مدة 

                                                           
1
جمعیة ،- IFRS8) (معیار اإلبالغ المالي الدولي رقم- 2009التعدیالت الحدیثة على المعاییر المحاسبیة الدولیة حتى بدایة جمعة حمیدات،   

  .2009المحاسبین القانونیین األردنیین، 
2
 ،المعلومات القطاعیة في التقاریر المالیة السنویة للشركات الصناعیة األردنیةاإلفصاح عن أحمد محمد العمري و میشیل سعید سویدان،   

  .08مرجع سابق، ص 
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أو ستة أشهر ) تقاریر مالیة ربع سنویة(ثالثة أشهر  قد تكون تلك المدة  زمنیة تقل عن السنة المالیة و

، لتوصیل معلومات مالیة مرحلیة عن الشركة للمستفیدین من القوائم المالیة )تقاریر مالیة نصف سنویة(

یمكن االعتماد علیها في اتخاذ القرارات المالیة، ویتم عرضها عادة بشكل مستقل عن القوائم المالیة 

 .1السنویة أو ترفق بها على شكل إیضاحات أو مالحق

  :أهمیة القوائم المالیة المرحلیة في زیادة جودة المعلومة المحاسبیة - 1.2.2

 :2تنبع أهمیة القوائم المالیة المرحلیة في النقاط التالیة

  ؛المنشورةزیادة الدقة والثقة في القوائم المالیة توفر معلومات محاسبیة حدیثة مما یؤدي إلى 

  تساعد المحللین المالیین والمستثمرین على قیاس درجة المخاطر المرتبطة بالسیولة النقدیة للشركة

 ؛والتنبؤ بدقة باألرباح السنویة في نفس سنة إصدارها والفصلیة والمستقبلیة

  تساعد على زیادة ربحیة ونمو الشركة من خالل مراجعة األداء ومعرفة الفترات التي تسهم في

 ؛الربحیة أو الخسارة

 الدراسات أن للقوائم المالیة المرحلیة أثر هام في تقییم وتسعیر األوراق المالیة المتداولة في  أثبتت

أسواق المال وبالتالي تساعد المستثمر في اختیار المحفظة المالیة المناسبة من خالل تحلیل 

 ؛المخاطر المحیطة بقرار االستثمار

 غیر العادیة والتي تحدث أثناء السنة المالیة والتي ال تظهر بشكل مناسب األحداث والظروف  إبراز

 ؛في القوائم المالیة السنویة

  من قبل مستخدمي القوائم المالیة في جاءت التقاریر المالیة المرحلیة لتلبیة االحتیاجات المتزایدة

ئم المالیة السنویة الحصول على معلومات محاسبیة حدیثة ومنتظمة بغرض تالشي القصور في القوا

والتي من أهمها عدم مراعاتها للتوقیت المالئم التي تعتبر من أهم خصائص جودة المعلومات 

 .المحاسبیة المنشورة

، في ظل مبادئ 1وبشكل عام فإن التوسع في اإلفصاح یعد من مبادئ اإلنصاف في اإلفصاح

  . المحاسبة التقلیدیة للخروج من حدة المشاكل التي أوجدتها هذه الممارسات التقلیدیة

                                                           
1
أھمیة القوائم المالیة المرحلیة لمستخدمي المعلومات المحاسبیة ، حسان حسن حنش، عبد هللا أحمد عمر بامشموس، الصیح مانع الحمید عبد  

  .07ص  https://platform.almanhal.com/Reader/2/99068: ل منشور على الموقع ، جامعة الیمن، مقافي الجمھوریة الیمنیة
2
  .08مرجع نفسھ، ص   
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  عالقة القیاس المحاسبي باإلفصاح المحاسبي: المطلب الرابع

فاألولى تهتم  )اإلفصاح(من المعروف أن للمحاسبة وظیفتین أساسیتین هما القیاس والتوصیل 

بقیاس العناصر التي تحتویها القوائم المالیة على الرغم من القیود والبدائل المحاسبیة المتاحة للقیاس 

والثانیة تهدف إلى إیصال نتائج القیاس المحاسبي إلى مستخدمي هذه القوائم التخاذ مختلف القرارات التي 

البعض بشكل مباشر  بعضهمابفتین مرتبطتین ، ومن هذا المنطلق نجد أن الوظی2تخدم مصلحة الشركة

فأي تأثیر من أي وظیفة سیكون له األثر المباشر على األخرى وكذلك أوجدت الوظیفتین لخدمة بعضهما 

  .البعض وخدمة المحاسبة جنبا إلى جنب

  عالقة الترابط بین وظیفتي القیاس واإلفصاح .1

توحید المعرفة المحاسبیة نظرا للترابط القوي من الضروري الربط بین القیاس واإلفصاح في عملیة 

  : 3یلي بینهما والذي یظهر من خالل ما

 ون تناول مشكالت القیاس المحاسبي؛ال یمكن البحث في مسألة اإلفصاح المحاسبي د 

  یهدف القیاس إلى إنتاج معلومات تساعد في اتخاذ القرارات في حین یهدف اإلفصاح إلى تقدیم

بحجم المعلومات ونوعیتها وموثوقیتها ووقت (وكافیة وخالیة من األخطاء الجوهریة معلومات مالئمة 

 ؛)هاتقدیم

  یؤدي تعدد بدائل القیاس المحاسبي في ظل التضخم إلى وجود إشكالیة في اإلفصاح المحاسبي الذي

التكلفة التاریخیة في ظل  إتباعیكون غیر عادل وغیر صحیح، ألن القیاس المحاسبي الخاطئ عند 

التضخم بتجاهله لالرتفاع المستمر في األسعار یؤدي بالتبعیة إلى إفصاح غیر صحیح وغیر عادل 

والقوائم المالیة سوف تكون مظللة لمستخدمیها ما لم یتم اإلفصاح بشكل كامل عن التغیرات في 

 .األسعار

                                                                                                                                                                                     
1
  .395، ص 2009، مرجع سابق، نظریة محاسبیةأحمد ریاحي بلقاوي،  

2
  .01، دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن، ص ي ومحدداتھ وانعكاساتھالقیاس المحاسبطالل الججاوي وسالم الزوبعي،   

3
، جامعة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة ،التوجھات المعاصرة لتوحید المعرفة المحاسبیة في أبعادھا النظریة والعملیةصافو فتیحة،  

  .51، ص  2015، 13الشلف، العدد 
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 اإلفصاحنتجها القیاس المحاسبي لخدمة یجب أن تتوفر العدید من الخصائص في المعلومات التي ی 

فعلى القیاس المحاسبي أن یراعي الموضوعیة والدقة والموثوقیة والتوقیت المناسب والثابت وغیرها من 

 ؛خصائص المعلومات المحاسبیة التي تجعلها أكثر فائدة وقابلة للمقارنة

 متطلبات اإلفصاح على أن  البحث عن حلول لمسائل قیاس عناصر القوائم المالیة في ضوء مراعاة

للمحافظة على ثقة المستفیدین من المعلومات المالیة تكون هذه الحلول دائمة ولیست مؤقتة 

والمحاسبي، وهنا یظهر جلیا مدى ترابط مسألة القیاس بمسألة اإلفصاح عند معالجة مشكلة توحید 

 ؛المعرفة المحاسبیة

 تخدم بشكل قیاس ضوابطة إلى إیجاد مجموعة یهدف التنظیر المحاسبي في بناء نظریة المحاسب ،

أفضل مسألة اإلفصاح المحاسبي وتقدیم المعلومات وهو موضوع مازال البحث فیه قائما الستكمال 

 .توحید المعرفة المحاسبیة في إطارها الفكري والعملي

  في القوائم المالیة المحاسبي اإلفصاحوأثره على وظیفة  القیاستعدد بدائل  .2

موضوع المفاضلة بین أسس القیاس المختلفة من أقدم الموضوعات المثیرة للجدل في الفكر إن 

، ولعل هذا 1المحاسبي والتي ال ولن تنتهي على اعتبار أن كل مدافع عن هذه البدائل له حجته وبراهینه

یلقي بضالله وآثاره على نوعیة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالیة وبالتالي على وظیفة  االختالف

بحیث تكمن هذه اآلثار في اإلفصاح عموما، هذا یقود إلى دراسة أثر هذه البدائل على وظیفة اإلفصاح 

  :النقاط التالیة

  اإلفصاح المحاسبي الذي یكون یؤدي تعدد بدائل القیاس المحاسبي في ظل التضخم إلى إشكالیة في

غیر عادل وغیر صحیح، ألن القیاس المحاسبي الخاطئ عند إتباع التكلفة التاریخیة في ظل التضخم 

بتجاهله لالرتفاع المستمر في األسعار یؤدي بالتبعیة إلى إفصاح غیر صحیح وغیر عادل والقوائم 

 ؛شكل كامل عن التغیرات في األسعارالمالیة سوف تكون مظللة لمستخدمیها ما لم یتم اإلفصاح ب

  تعرض القوائم المالیة بنود متعددة، تم قیاسها استنادا إلى أسس وأسالیب متعددة بحیث أن العامل

ولكن التجانس والتوافق بین هذه األرقام استنادا إلى اختالف أسس احتسابها المشترك بینها أنها أرقام 

 .ره یكون أحیانا على مستوى البند الواحدحتما سوف یكون غیر متوفر، بل أن عدم توف

                                                           
1
مجلة  ،تعدد بدائل القیاس المحاسبي وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة وآثارھا على األزمة المالیة العالمیةبوبكر زریقات، شعباني مجید،  

  .124، ص 2018، العدد السابع، سبتمبر، اقتصادیات المال واألعمال
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  كان  ءسوا علیهاإذا توسعنا النظر في القوائم المالیة، فإن تعدد أسس وبدائل القیاس ستنعكس حتما

 GENERALالدلیل على ذلك ما حصل لشركة و  ذلك في قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل

ELECTRIC COMPANY  ملیون جنیه إسترلیني فیحین كان  10بحیث قدرت الشركة أرباحا ب

قیاس مبالغ تخفیض المخزون ومخصصات ملیون جنیه إسترلیني نتیجة  4.5الحقیقة عكس ذلك ب 

 ؛1الخسائر التقدیریة، حیث أن أثر القیاس ینعكس مباشرة على أرقام القوائم المالیة

  في قیاسه وبالتالي إظهاره في إن تعدد بدائل قیاس مخزون أول مدة وآخر مدة یتیح للمؤسسة التالعب

المیزانیة بصورة ال تعطي التمثیل الصادق لعنصر من عناصرها األمر الذي ینعكس بالسلب على 

 ؛2القرارات المتخذة في هذا المجال

 ا من إظهار رقم أرباحها إما مرتفعا أو منخفضا استخدام المؤسسة لبدائل اهتالك األصول لدیها یمكنه

وكمثال على ذلك، ففي حال رغبة المؤسسة تخفیض رقم الربح في السنوات األولى من عمر األصل 

تتبع طریقة اإلهتالك المتناقص وذلك ألسباب ضریبیة مثال وبالتالي یمكن القول بأن هذا النوع من 

المالیة واألداء المالي للمؤسسة مما ینعكس بالسلب  التالعب یعطي صورة غیر صادقة عن الوضعیة

 ؛3على مستوى اإلفصاح

  إن تغییر الطرق والسیاسات المحاسبیة لمعالجة عناصر القوائم المالیة یؤدي بدوره إلى إفصاح مضلل

وغیر هادف وذلك أن ما یقاس محاسبیا هو ما سیعرض في القوائم المالیة وبالتالي أي استغالل غیر 

  .ألي بدیل محاسبي معین سیكون له اثر مباشر على ما تحتویه هذه القوائمأمثل 

  مدى تأثیر بدائل قیاس المخزونات واإلهتالكات على القوائم المالیة: المطلب الخامس

مما ال یدعو للشك أنه عند استخدام طریقة ما من طرق قیاس المخزونات التي سمحت بها 

وتبناها النظام المحاسبي المالي في الجزائر ستعطي نتائج مختلفة من حیث المعاییر المحاسبیة الدولیة 

قیم مخزون آخر المدة الظاهر بقائمة المركز المالي وتكلفة البضاعة المباعة في قائمة جدول النتائج عن 

 فكل طریقة لها أسلوبها في التعامل مع هذا العنصر المهم ومعادلتها الریاضیة في إیجاد ،باقي الطرق

                                                           
1
مجلة كلیة بغداد للعلوم  ،القوائم المالیة إبان األزمة المالیة العالمیةمخاطر القیاس المحاسبي وانعكاسھا في خالد الجعارات، محمود الطبري،  

  .247، ص34العدد  ،االقتصادیة
2
 ،نات في المؤسسة اإلقتصادیة في ظل تعدد بدائل التقییم وآثارھا على القوائم المالیةومشكالت تقییم المخزطبیب أسامة، روابحي عبد الناصر،  

  .354، ص 2017، مرجع سابق
3
 ،مجلة العلوم االقتصادیة ،بدائل القیاس ودورھا في إدارة األرباح في المنشآت اإلقتصادیةحمد معتصم إبراھیم حمد، إسماعیل محمد النجیب، م 

  .153، ص 2015، 16، العدد جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا
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األمر الذي یستوجب دراسة مدى تأثیراتها على كل من قائمتین  ،القیمة الحقیقیة للبندین السابقین

   .السابقتین

  :مدى تأثیر بدائل قیاس المخزونات على قائمتي المركز المالي وجدول النتائج. 1

  :دوافع المفاضلة بین بدائل تقییم المخزونات -1.1

  :أسباب ضریبیة -1.1.1

الضریبة مصدر عبء على المؤسسة وبالتالي یعمل جمیع المدراء المالیین على تخفیض تشكل 

مقدارها إلى أقل حد ممكن باستخدام الحیل المحاسبیة المتاحة لهم، وبما أن نسبتها تكون محددة من قبل 

في المشرع في أي بلد ما فهي ثابتة وبالتالي لتخفیضها وجب على تخفیض الوعاء الضریبي والمتمثل 

األرباح المحققة والظاهرة في جدول نتائج الشركة، ویلعب المدیرون المالیون على ورقة المخزونات 

الختالف طرق التقییم فیها، فطریقة الوارد أوال صادر أوال تسعر البضاعة المباعة بأقدم األسعار 

ي ضریبة مرتفعة، وبافتراض أن األسعار تكون في منحنى متصاعد نجد أن الدخل یكون مرتفعا وبالتال

على عكس طریقة الوارد أخیرا الصادر أوال فتكلفة البضاعة المباعة تقیم بأحدث األسعار وبالتالي دخل 

منخفض ومنه ضریبة منخفضة وتحقیق وفرات ضریبیة معتبرة، أما فیما یخص طریقة التكلفة الوسطیة 

العب من قبل المدیرین المالیین لتخفیض المرجحة فمقدار الضریبة فیها یكون معتدال وبالتالي تحد من الت

 . 1مقدارها

  :أسباب مالیة -2.1.1

  :2إن رغبة المدیرین المالیین في االعتماد على إحدى طرق تقییم المخزون یعود لألسباب المالیة التالیة 

  یعتبر سعر السهم في السوق من أهم أهداف المدیرین المالیین، حیث  :الرفع من سعر السهم

یرغبون بوصول سهم المؤسسة إلى أعلى مستویاته مما یجعل فرص االكتتاب فیه وتداوله مرتفعة 

األمر الذي یعود على المؤسسة بالمنافع المالیة جراء شراء أسهمها، وهذا ما یتحقق من خالل عائد 

آخر كلما كانت األرباح المحققة مرتفعة كلما كان نصیب السهم من األرباح  على السهم مرتفع بمعنى

                                                           
1
تصادیة الجزائریة في ظل تعدد بدائل التقییم وآثارھا على مشكالت تقییم المخزونات بالمؤسسات اإلقطبیب أسامة، روابحي عبد الناصر،  

  .354مرجع سابق، ص  ،القوائم المحاسبیة
2
  .355مرجع نفسھ، ص  
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أكبر وبالتالي معدل العائد علیه یكون مرتفعا وهذا ما یبني علیه المستثمرون قراراتهم في السوق 

المالي من أجل شراء أسهم ما، األمر الذي یقودنا إلى اعتماد طریقة الوارد أوال صادر أوال باعتبارها 

ظمة إلرباح المؤسسة، وفي حالة إبقاء السهم في حالة مستقرة یفضل استخدام طریقة التكلفة مع

  .الوسطیة المرجحة نظرا لتأثیراتها المعتدلة

 وذلك من خالل حساب صافي رأس المال العامل، ألن  :الحصول على قروض قصیرة األجل

لمال العامل لدیها كبیر وموجب وهو المؤسسات التي تطبق طریقة الوارد أوال صادر أوال یكون رأس ا

الفرق بین مجموع األصول الجاریة ومجموع الخصوم الجاریة بمعنى كلما ارتفع مخزون آخر المدة 

بالمیزانیة زاد حجم صافي رأس المال العامل المفسر على أنه مدى قدرة المؤسسة على الوفاء 

  .شركة أمام دائنیهابالتزاماتها قصیرة األجل وبالتالي من أجل زیادة سمعة ال

 ال شك أن ارتفاع الدخل وارتفاع قیمة السهم من  :تحسین صورة المؤسسة أمام المالك والمساهمین

أهم الصور التي یرغب المالك والمساهمون في تجسیدها على الواقع من خالل ما یظهر بالقوائم 

إذا كان الهدف تقلیص الضریبة  المالیة للمؤسسة وهذا ما تتیحه لنا طریقة الوارد أوال صادر أوال أما

  .على الدخل فال بد من تبني التكلفة الوسطیة المرجحة

  وجدول النتائج المیزانیةاآلثار المترتبة عن تعدد بدائل قیاس المخزون على كل من  -2.1

إن التأثیرات التي تحدث على قائمة المركز المالي وقائمة جدول النتائج هي المحدد األول للطریقة 

سوف تتبناها المؤسسة في تقییم مخزوناتها، ألنه یؤثر على القائمتین على حد سواء فمن ناحیة یؤثر  التي

على قیاس الدخل ألنه یعتبر أحد عناصر تكلفة البضاعة المباعة، ومن ناحیة أخرى یؤثر على قائمة 

 ینالموالی ینلجدول، وا1المركز المالي من خالل قیاس السیولة والمقدرة على السداد في األجل القصیر

تأثیر طرق قیاس المخزونات على المیزانیة وجدول النتائج مع مراعاة عامل التقلبات السعریة ان یبین

  .ارتفاعا وانخفاضا

  

 

                                                           
1
 ،مجلة جامعة األزھر ،العوامل المؤثرة في اختیار طرق تقییم المخزون السلعي لدى الوحدات االقتصادیة الفلسطینیة ،جبر إبراھیم الداعور  

  .280ص  ،2008 ،فلسطین  ،كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة ،10المجلد  ،A-1العدد 
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  تأثیر طرق قیاس المخزونات على القوائم المالیة في ظل ارتفاع األسعار: 13- 2 الجدول رقم

  التأثیر على جدول النتائج  التأثیر على قائمة المركز المالي  الطریقة

  التكلفة الوسطیة المرجحة

  بافتراض ارتفاع األسعار

  تأثیر معتدل  تأثیر معتدل

  

  الوارد أوال صادر أوال    

  بافتراض ارتفاع األسعار

قیمة مخزون آخر مدة تكون مقیمة 

بأحدث األسعار وبالتالي تكون مرتفعة 

وبالتالي زیادة قیمة األصول والرفع من 

  . قیمة السهم

تكلفة بضاعة مباعة مقیمة بأقدم  

األسعار وبالتالي تكون منخفضة 

وبالتالي دخل مرتفع وبالتالي 

  .ضریبة مرتفعة

  

  الوارد أخیرا صادر أوال

  األسعار بافتراض ارتفاع

  

قیمة مخزون آخر مدة تكون مقیمة 

بأقدم األسعار وبالتالي تكون منخفضة 

األمر الذي یؤدي غلى انخفاض قیمة 

  .األصول وتدهور قیمة السهم

تكلفة بضاعة مباعة مقیمة بأحدث 

األسعار وبالتالي دخل منخفض 

  .وبالتالي ضریبة منخفضة

  :1المراجع التالیةمن إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر

  األسعار انخفاضتأثیر طرق قیاس المخزونات على القوائم المالیة في ظل : 14- 2 الجدول رقم

  قائمة جدول النتائج  قائمة المركز المالي  الطریقة

  التكلفة الوسطیة المرجحة

  في ظل انخفاض األسعار

  تأثیر معتدل  تأثیر معتدل

  

  الوارد أوال صادر أوال

  األسعارفي ظل انخفاض 

مخزون آخر مدة یكون مقیما بأحدث 

هذا األسعار وبالتالي تكون منخفضة 

انخفاض في قیمة األصول  یؤدي إلى

  .وتدهور في قیمة السهم

تكلفة البضاعة المباعة تكون 

مقیمة بأقدم األسعار وبالتالي 

دخل  هذا یؤدي إلىتكون مرتفعة 

  .منخفض وضریبة منخفضة

                                                           
  . 253-243ص ، 2015 ،مصر ،دار التعلیم الجامعي ،المحاسبة المتوسطة، محمد سامي راضي -  1

  .150ص  ،2010 ،الجزائر ،دار ھومة للنشر ،الجزء األول ،الواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر الدولیة ،بن ربیع حنیفة -  
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  الوارد أخیرا صادر أوال

  في ظل انخفاض األسعار

مخزون آخر المدة یكون مقیما بأقدم 

هذا األسعار وبالتالي یكون مرتفعا 

ارتفاع في قیمة السهم  یؤدي إلى 

  .نتیجة ارتفاع قیمة األصول

تكلفة البضاعة المباعة تكون 

مقیمة بأحدث األسعار وبالتالي 

 هذا یؤدي إلىتكون منخفضة 

  .دخل مرتفع وضریبة مرتفعة

  :1من إعداد الباحث باالعتماد على المراجع التالیة: المصدر

  :2من خالل الجدولین السابقین یمكن تلخیص تأثیرات بدائل قیاس المخزونات في النقاط التالیة

 فضل تطبیق طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة عند تقییم تكلفة البضاعة المباعة ومخزون آخر المدة ی

ج في ظل جهة وتأثیراتها المعتدلة على قائمة المركز المالي وجدول النتائنظرا لسهولة تطبیقها من 

  ؛تقلبات األسعار في السوق

  إن تطبیق طریقة الوارد أوال صادر أوال یفضل في حالة المؤسسات التي یكون معدل دوران المخزون

ینتج عنه تأثیرات بالغة على مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة وبالتالي  سریع، وعكس ذلك

 ؛ئمة المركز المالي وجدول النتائجقاالتأثیر بالسلب على كل من 

  ،یفضل تطبیق طریقة الوارد أوال صادر أوال في حالة السوق المتوازن والمستقر من حیث األسعار

المرجحة في حالة السوق غیر المستقر للحد من آثار تقلبات  ویفضل تطبیق طریقة التكلفة الوسطیة

  ؛اضا على القوائم المالیة للمؤسسةانخف وأاألسعار ارتفاعا 

  إن اإللغاء التام لطریقة الوارد أخیرا صادر أوال جاء عقب االنتقادات الموجهة لها من خالل العمل

من خالل انخفاض البضاعة المباعة و نتیجة ارتفاع تكلفة على تخفیض مقدار الضریبة على الدخل 

األمر الذي یقودنا إلى القول بأنها تعطي صورة  قیمة أصولها نتیجة انخفاض قیمة مخزون آخر مدة

، كما أنها تضر بالمخزونات سریعة التلف بالنسبة غیر صادقة عن صورة المؤسسة ونتائج أعمالها

 .لتي تملك معدل دوران مخزون منخفضللمؤسسات ا

  

                                                           
  .400-397ص  ،مرجع سابق، المحاسبة المتوسطة ،جیري ویجانت ،دونالد كیسو -  1

  .220-213ص  ،مرجع سابق ،المحاسبة المتوسطة ،ولید ناجي الحیالي -  

التقییم وآثارھا على مشكالت تقییم المخزونات بالمؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة في ظل تعدد بدائل  ،طبیب أسامة روابحي عبد الناصر -  

  .355ص  ،مرجع سابق ،القوائم المحاسبیة
  
2
مشكالت تقییم المخزونات بالمؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة في ظل تعدد بدائل التقییم وآثارھا على القوائم  ،طبیب أسامة روابحي عبد الناصر 

  .360مرجع سابق، ص  ،المحاسبیة
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  :تأثیر بدائل قیاس اإلهتالكات على قائمتي المركز المالي وجدول النتائج مدى. 2

تعتبر اإلهتالكات أعباء مالیة على المؤسسة وجب توزیعها بشكل منتظم على عدد سنوات العمر 

اإلنتاجي لألصل بغیة الحصول على تمویل ذاتي یمكن المؤسسة من اقتناء أصل مماثل له أو أكثر تطورا 

استمراریة النشاط، ونظرا لتعدد طرق حساب اإلهتالكات وهي طریقة القسط الثابت طریقة القسط من أجل 

المتناقص وطریقة القسط المتزاید وطریقة التمییز المحدد، فإننا نجد أن كل طریقة من الطرق السابقة 

ة كونها الغایة تعطي قیمة إهتالك سنوي تختلف عن بعضها البعض األمر الذي ینعكس على القوائم المالی

  .من القیاس

الدوافع التي تجعل من القائمین على المؤسسة یفاضلون بین الطرق كما تجدر اإلشارة إلى أن 

السابقة تبقى نفسها تلك المشار إلیها في المخزونات من أسباب ضریبیة وأسباب مالیة، والجدول الموالي 

ة على كل من المركز المالي من خالل المیزانیة یبین أهم التأثیرات الممكنة الحدوث عند تطبیق كل طریق

  :ونتائج أعمال المؤسسة من خالل جدول النتائج

  تأثیر طرق حساب اإلهتالكات على المركز المالي وجدول النتائج: 15- 2 الجدول رقم

  قائمة جدول النتائج  )المیزانیة(قائمة المركز المالي   نوع الطریقة

ومتساوي على طول  تأثیر معتدل  طریقة القسط الثابت

  .العمر اإلنتاجي

تأثیر معتدل ومتساوي على طول 

  .العمر اإلنتاجي

انخفاض في مقدار األصول المحاسبیة   طریقة القسط المتناقص

الصافیة في السنوات األولى من عمر 

األصل وارتفاعه في السنوات األخیرة 

  .بالمقارنة مع الطریقتین األخریین

السنوات انخفاض مقدار الربح في 

األولى من عمر األصل وارتفاعه 

في السنوات األخیرة بالمقارنة مع 

، وبالتالي وفرات الطریقتین األخریین

  ضریبیة

ارتفاع في مقدار األصول المحاسبیة   طریقة القسط المتزاید

الصافیة في السنوات األولى من عمر 

األصل وانخفاضه في السنوات األخیرة 

  .األخریینبالمقارنة مع الطریقتین 

ارتفاع مقدار الربح في السنوات 

األولى من عمر األصل وانخفاضه 

في السنوات األخیرة بالمقارنة مع 

  .الطریقتین األخریین

بدائل القیاس المحاسبي  ،إسماعیل محمد النجیب ،محمد معتصم إبراهیم حمد: من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

  .153- 143ص  ،مجلة العلوم والتكنولوجیا؛ السودان ،المنشآت الصناعیةودورها في إدارة األرباح في 
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 ،إن طریقة إهتالك األصل هي انعكاس تطور استهالك الكیان للمنافع المستقبلیة المرتبطة باألصل

ألزم المؤسسات بتكوین  قد وفق النظام المحاسبي المالي الجدید وفي هذا السیاق وبالنسبة للمشرع الجزائري

اإلهتالكات وفق طریقة القسط الثابت أو الخطي في حالة عدم التمكن من تحدید تطور استهالك األصل 

  :1طرق اإلهتالك تؤدي إلىبصورة صادقة وبالتالي فأنه حسب المشرع الجزائري 

 بء ثابت على المدة النفعیة لألصل؛اإلهتالك الخطي یقود إلى ع 

 ة تؤدي إلى عبء متناقص على طول مدة حیاة األصل؛الطریقة التناقصی 

 الطریقة التزایدیة تؤدي غلى عبء یتنامى على طول المدة النفعیة لألصل؛ 

 طریقة وحدات اإلنتاج یترتب علیها عبء یقوم على االستعمال أو اإلنتاج المنتظر من األصل.  

  :تحلیل نتائج الجدول -1.2

تلخیص أهم التأثیرات الممكنة لكل طریقة من طرق قیاس انطالقا من معطیات الجدول یمكن 

  :اإلهتالكات على المیزانیة وجدول النتائج في النقاط التالیة

  تتأثر قائمة المركز المالي بنوع الطریقة المتبعة في حساب أقساط اإلهتالك ویتجسد هذا التأثیر في

قیمة األصول المحاسبیة الصافیة، أما قائمة جدول النتائج فیتجسد التأثیر من خالل الربح المحاسبي 

 بعد طرح اإلهتالك؛

  طول العمر اإلنتاجي لألصل طریقة القسط الثابت أو الخطي تعطي قسط إهتالك متساو على

 وال على الربح المحاسبي؛هامة على األصول المحاسبیة الصافیة للمؤسسة  تأثیراتوبالتالي ال توجد 

  طریقة القسط المتناقص یعتبرها البعض أفضل طریقة ألنها تعكس المردودیة اإلنتاجیة لألصل فعند

بلغ اإلهتالك الذي یكون أكبر ثم یبدأ بدایة حیاته یكون في أوج عطاءه األمر الذي ینعكس على م

بالتناقص بالموازاة مع نقص المردودیة اإلنتاجیة لألصل، أما من ناحیة التأثیرات فتكون قیمة 

األصول المحاسبیة الصافیة منخفضة بالمقارنة بالطرق األخرى في بدایة عمره اإلنتاجي وتبدأ 

یة التأثیرات على قائمة جدول النتائج فیمكن باالرتفاع تدریجیا لنقص مبلغ اإلهتالك، أما من ناح

القول بان الربح المحاسبي یكون في بدایة عمر األصل منخفضا نظرا الرتفاع مبلغ اإلهتالكات وفق 

 .هذه الطریقة ثم یبدأ بالتصاعد لكون اإلهتالكات أعباء مالیة

                                                           
1
  .09، ص 2009مارس  25المؤرخ في  ،19العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة،  
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  المالي فیمكن القول بأن قیمة بالنسبة لطریقة القسط المتزاید فمن ناحیة التأثیرات على قائمة المركز

األصول المحاسبیة الصافیة للمؤسسة تكون في بدایة عمر األصل مرتفعة نظرا النخفاض قسط 

اإلهتالك ثم تبدأ باالنخفاض، أما بخصوص الربح المحاسبي فتتجسد التأثیرات كذلك من خالل الربح 

  . خفاضالذي یكون مرتفعا في بدایة عمر األصل ثم یبدأ باالنالمحاسبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة



 دراسة اإلفصاح المحاسبي في ظل تعدد بدائل القیاس.................................الفصل الثاني

 

120 
 

 بین اتصال أداة باعتباره المحاسبي، الفكر في الراسخة المفاهیم من اإلفصاح مفهوم یعتبر

 من تحویه بما المالیة التقاریر مجال كل یتضمن وهو لها، الخارجي والعالم االقتصادیة المؤسسة

 من له لما وذلك الدولیة، المحاسبة معاییر علیها ركزت التي الهامة القضایا من اعتبر كما معلومات،

 وأصبح االستخدام، شائع أصبح فقد األهمیة لهذه ونظرا المحاسبیة، المعلومات جودة على تأثیر

 تكون أنبهدف  وذلك اإلفصاح، من بمزید الیوم یطالبون المالیة التقاریر مستخدمي من العدید

  .تظهرها التي المالیة لألحداث الحقیقي المحتوى عن ومعبرة صادقة المحاسبیة البیانات

 إلجراء االختیارات المستثمرون إلیها یحتاج التي الالزمة المعلومات بتوفیر اإلفصاح مبدأ یقوم

 والبیانات المعلومات نشر طریق عن وذلك والتمویلیة، االستثماریة بقراراتهم یتعلق فیما الرشیدة،

 المعلومات تستغل ال حتى الفئات لمختلف تماثلها وضمان المناسب، الوقت وفي والكافیة المالئمة

 نشر في السریة مبدأ المؤسسات لتتجاوز األوان آن فقد لذا األخرى، حساب على فئة لمصلحة الداخلیة

  .التفصیلیة تهابیانا

طرق  إن تعدد بدائل القیاس المحاسبي یجعل القوائم المالیة للمؤسسة تتأثر بهذا التعدد على غرار

تقییم المخزون وطرق حساب اإلهتالكات األمر الذي یؤدي بدوره إلى إفصاح مضلل یقود إلى قرارات 

غیر رشیدة للمؤسسة بكاملها، بحیث وجب التقید بطرق معینة وفي حالة تغییرها وجب تبریر ذلك في 

  .المالحق

لبیانات المالیة التي إن التمسك بالثبات في تطبیق نفس الطرق والقواعد المحاسبیة یضفي على ا

  .تحتویها القوائم المالیة مصداقیة وتناسقا یمكن مستخدمیها من االستخدام األمثل لها

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

تقییم المؤسسة في ظل 

تعدد بدائل القیاس 

 المحاسبي
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  :تمهید

إن عملیة التقییم تلعب دورا هاما في دورة حیاة المؤسسة نظرا لقدرتها على توجیه المسیرین للسیر 

األمر أو التفاوض  االندماجنحو الطریق الصحیح بها، فقیمة المؤسسة تستعمل ألغراض عدة كالتنازل أو 

یعطي نظرة للطرفین حول الوضعیة الحالیة للمؤسسة، كما أنه لوحظ أن المؤسسات التي تمتلك ثقافة الذي 

التقییم تكون مدة حیاتها أطول بالمقارنة مع المؤسسات المغیبة لهذه الثقافة، كما تبرز أهمیة التقییم في 

معرفة القیمة الحقیقیة للمؤسسة وبالتالي وجب القیام بعملیات غیاب سوق مالي كفء ونشط یمكننا من 

  .تقییم دوریة لسد هذا الغیاب من السوق المالي

یعرض هذا الفصل المفاهیم والتعاریف األساسیة للقیمة من خالل التخصص في عملیة تقییم 

رج تحتها ناهیك المؤسسة من خالل عرض مختلف المقاربات األساسیة للتقییم ومختلف الطرق التي تند

كجانب تقني من عملیة التقییم بغیة المفاضلة بینها  عن المعادالت والصیغ الریاضیة المستخدمة فكل منها

من حیث سهولة ونجاعة التطبیق هذا كله بعد دراسة اإلطار العام لعملیة تقییم المؤسسات بجانبه النظري، 

حساب اإلهتالكات على نتائج عملیة التقییم وفق ثم االنتقال لدراسة مدى تأثیر طرق قیاس المخزونات و 

  .مختلف المقاربات

اإللمام بمختلف ولتعمق أكثر في الموضوع ارتأینا تقسیم الفصل إلى ثالثة مباحث رئیسیة بغیة 

  :جوانبه وهي كالتالي

  القیمةمدخل إلى : المبحث األول

  عمومیات حول وظیفة التقییم: المبحث الثاني

  وأسالیب تقییم المؤسسات اإلقتصادیة طرق: المبحث الثالث
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  القیمةمدخل إلى : المبحث األول

جدال واسعا بین مختلف المفكرین والمدارس إذ كانت محل  االقتصاديلقد عرفت القیمة في الفكر 

اهتمام كبیر األمر الذي جعلها تحوز على حجم كبیر من الدراسة ضمن النظریة االقتصادیة حیث نجدها 

قد حظیت بنظریة تفسرها وتسلط الضوء علیها وهي نظریة القیمة وذلك لما لها من أهمیة بالغة في الحیاة 

تكلفة  الجزئي ویتجلى ذلك في كونها تمثل عنصرا مهما في تحدید االقتصادي وخاصة ف االقتصادیة

المنتجات والسلع والخدمات، كما شهد مفهوم القیمة اهتماما وتطورا مماثال علة مستوى الفكر المالي 

والمحاسبي فباإلضافة إلى ما تم ذكره حول دور القیمة في االقتصاد الجزئي إال أنها تعدت هذا الدور 

شمل المؤسسة االقتصادیة وأسهمها لتصبح بذلك أداة مهمة ومساعدة لنظام التسییر داخل المؤسسة لت

  1.ولألطراف األخرى خاصة منهم المستثمرین المالیین في ما یخص اتخاذ القرارات

  القیمةمفهوم وطبیعة : المطلب األول

وقد  ،والمفكرین منذ قدیم الزمانالتي شغلت أفكار الفالسفة من أهم البحوث  یعتبر البحث في القیمة

بدأت المالحظة في هذه القضیة المهمة تبرز وتأخذ مكانها في الفكر االقتصادي منذ اإلشارة إلیها من 

طرف الفالسفة الیونان، وموضوع القیمة قد تناوله العدید من علماء ومفكري أمم اندثرت آثارها ولم یصلنا 

من طرف المفكرین والفالسفة العرب هو ما قدمه ابن خلدون والذي منها شيء، ولعل أبرز اهتمام بالقیمة 

  .2یعتبر أهم ما توصل إلیه الفكر اإلنساني في هذا المجال

  القیمة تعریف. 1

مختلف عن السعر أو التكلفة فالسعر هو المبلغ الفعلي المدفوع للحصول على إن مفهوم القیمة 

) األرض؛ الید العاملة؛ رأس المال واإلدارة(وامل اإلنتاج أصل ما أما التكلفة فتعني القیمة الفعلیة لع

أصل، وهي مفاهیم مختلفة تماما عن بعضها البعض وغالبا ما یكون لها مبالغ نقدیة  المطلوبة إلنتاج

مختلفة على عكس التكلفة والسعر فالقیمة مفهوم أكثر تعقیدا وذات تعریفات واستخدامات وتفسیرات 

حیث یقر العدید من المصرفیین والمهنیین أن مفهومها أكثر تعقیدا من مجرد  ،مختلفة حتى فیما بینها

، حیث ارتبط مفهوم القیمة بعملیة التبادل سواء في نظام التبادل السلعي 3)ما یساویه الشيء( كونها

أین تعبر القیمة عن عدد وحدات السلعة أو الخدمة الضروریة للحصول على وحدة أو أكثر ) المقایضة (

                                                           
1
  30دار النھضة العربیة، بیروت، ص ، تاریخ الفكر االقتصاديعادل احمد حشیش،  

2
   01، ص 2001جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد األول،  ،مجلة العلوم اإلنسانیة ،نظریة القیمة عند ابن خلدونالطیب داودي،  

3
  03، ص 2002الدار الجامعیة،اإلسكندریة، مصر،  ،تقدیر قیمة بنك ألغراض االندماج أو الخصخصة: التقییمطارق عبد العال حماد،  
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سلعة أو خدمة أخرى، أو من خالل نظام التبادل النقدي أین تعبر القیمة عن عدد الوحدات النقدیة  من

، وبالتالي نجد أن تحدید مفهوم محدد للقیمة أمر صعب الضروریة للحصول على سلعة أو خدمة معینة

  .وامل األخرىوالتوقیت والعدید من الع ا األخیر على من یقوم بتقدیرها والغرض منهانظرا لتوقف هذ

التي تعكس الحاجة  الشيءومن بین مفاهیم القیمة نجد المفاهیم التي تنظر إلى القیمة باعتبارها نوعیة 

، والتكالیف )القیمة التبادلیة(كما تعكس العالقة بین العرض والطلب علیه  )ةالقیمة اإلستعمالی( الستعماله

بعض المفاهیم التي تنظر للقیمة باعتبارها العالقة وهناك ، 1)القیمة المضافة(الضروریة للحصول علیه 

اإلشباع لحاجة المستهلك والموارد المخصصة للحصول علیه، فكلما زادت  ةبین نوعیة الشيء أو درج

اإلشباع مقابل سعر معین زادت القیمة، وكلما انخفض السعر المدفوع في ظل نفس مستوى اإلشباع زادت 

  .2القیمة أیضا

  :نذكرهماوهناك تعریفین مهمین یذكران الخصائص األساسیة للقیمة 

القیمة مفهوم موضوعي تنشأ من عناصر ملموسة، السلع الخاصة ": التعریف األول - 

، في حین أن السعر مفهوم أكثر ذاتیة، ذلك أنه عمال، األرباح، عوائد األسهمبالمؤسسة،الدیون، رقم األ

ل مستقلة عن قیمة المؤسسة كرغبة المشتري في حیازة نشاط عند القیاس تستخدم جزئیا عوام

 .3"المؤسسة مثال

القیمة من الممكن أن تكون موجودة من دون تبادل، فهي ترتكز على المفهوم ": التعریف الثاني - 

المقارنة مع مختلف السلع النظري المعتمد على مفهوم المنفعة والذي قام المستثمر أو المقیم ب

  .4"وتحول القیمة إلى سعر یتحقق بوجود مطابقة بین العرض والطلب الحقیقیینالمتاحة، 

 ،5عبارة عن احتمال على عكس السعر فهو عبارة عن حقیقة" :هي بشكل عام یمكن القول أن القیمة

هي الحكم الذي یصدره شخص أو مجموعة من األشخاص حول أهمیة سلعة أو خدمة  وبالتالي فالقیمة

                                                           
1
، 23، العدد مجلة المال واألعمال ،الطرق المستعملة وتطبیقاتھا: تقییم الشركات المرشحة للتقیید والتخصیص في البورصةجبار محفوظ،  

  .122، ص 2005الكویت، 
2
 Antoine QUEVREUX & Guillaume DE PRUNELE, L’analyse de la valeur .P03 Disponible sur le lien : 

http://iae.704.free.fr/thematiques/L_analyse%20de%20la%20valeur.ppt. Consulter le : 20/02/2015 
3
TCHEMENI Emmanuel, l’évaluation des entreprise, édition Economica, paris, 1993 , p77. 

4
 RAFFEGEAU Jean & FERNAND Dubois, l’évaluation Financière de l’entreprise, 1ére édition , université de 

France, Paris, 1988, P 05. 
5
Arnaud THAUVRON, évaluation d’entreprise, 3éme édition, Economica, Paris, 2009, P 11. 
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منافع االقتصادیة المتوقعة من استعمالها، الندرة النسبیة لها، خصائصها، والتكالیف معینة بالنظر لل

  ."الضروریة للحصول علیها وقیم السلع والخدمات البدیلة أو المكملة لها

  طبیعة القیمة .2

القیمة هي عبارة عن مبلغ یدفع مقابل أصل أو الحق في الحصول على عوائد مستقبلیة من وراء 

هي القیمة النقدیة ألصل ما وتتوقف قیمة أي أصل  االقتصادیةاستخدام هذا األصل، وبذلك فإن القیمة 

  : 1على عدة عوامل یمكن أن تتغیر بمرور الزمن نذكر منها

 القیمة االقتصادیة الكلیة؛  

 االستخدام المحتمل لألصل؛  

 توقیت تقدیر القیمة؛  

 موقع أو مكان األصل؛  

 الندرة النسبیة وقیم البدائل؛  

 سیولة السوق الخاصة باألصل؛  

 الحالة المادیة لألصل؛ 

 القیمة النفعیة لألصل أو القیمة المضافة من جراء استخدامه.  

محدد للمنافع المستقبلیة المتوقعة من  فمن الناحیة االقتصادیة یمكن القول بأن القیمة هي عبارة عن

، أما من الناحیة المحاسبیة فالقیمة تعبر عن تكلفة اقتناء أو إنتاج )القیمة اإلستعمالیة(األصل بمعنى آخر 

ن الموارد الضروریة للحصول علیه بغیة أصل  بمعنى آخر التكلفة التاریخیة لألصل التي تعبر ع

  .استعماله في العملیة اإلنتاجیة

  تحدید القیمة .3

یعتبر تحدید قیمة الشيء من األمور الصعبة خاصة إذا تعلق األمر بكیان اقتصادي تتدخل فیه 

الكثیر من العوامل ناهیك عن من یقوم بتحدیدها ووقتها، غیر أن القیام بها یتطلب فهم العدید من 

احترافیة نظرا لتعدد المداخل في تحدیدها یدها بدقة وتفسیرها بكل الجوانب المتعلقة بالقیمة حتى یمكن تحد

  .وتدخل العدید من العوامل في ضبطها

                                                           
1
  05مرجع سابق، ص  ،تقدیر قیمة بنك ألغراض االندماج أو الخصخصة :التقییمطارق حماد عبد العال،  
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  :العوامل المحددة للقیمة -1.3

هناك العدید من العوامل المحددة للقیمة والتي تسمح بالحصول على قیم مختلفة لنفس األصل من 

  :یم یليطرف أطراف مختلفین، حتى وٕان استخدموا نفس طرق وقواعد التقییم، ویكمن سردها ف

 : عوامل موضوعیة - 1.1.3

محل التقییم أي أن مراعاة هذه ، 1ترتكز العوامل الموضوعیة على فكرة تحدید القیمة العادلة لألصل

العوامل وحدها سوف یسمح بالحصول على القیمة الحقیقیة له لكن تحدید القیمة العادلة ألصل یبقى من 

العوامل المحددة للقیمة یحول دون الوصول إلى األمور الصعبة الوصول إلیها نظرا لوجود نوع آخر من 

 .قیمة عادلة وحقیقیة لألصل محل التقییم وهي العوامل غیر الموضوعیة

 : عوامل غیر موضوعیة - 2.1.3

، فمن خالل 2ترتكز العوامل الموضوعیة على فكرة المنفعة والرغبة في التبادل وتحدید سعر التبادل

مة الشيء المتفاوض علیه، ویمكن تفسیر التبادل في تفاوض یحصل بین البائع والمشتري تتحدد قی

العوامل التي ترفع من رغبة الطرفین الحصول على المنافع المتربة على األصل وأهم هذه العوامل هي 

، فالعوامل النفسیة هي مجموع العوامل التي تجعل من مشتري ما االقتصادیةالعوامل النفسیة والعوامل 

نظرا لبعض الخصائص التي یتمتع بها، أما العوامل  االقتصادیةقیمته  یقبل شراء أصل ما بأكبر من

 .3فتتمثل في الندرة النسبیة للشيء وكذلك منفعته في نظر المشتري االقتصادیة

 :مداخل تحدید القیمة  .4

وكل مفهوم یالءم ظروفا وأهدافا معینة، لذلك   كما ذكرنا سابقا هناك العدید من المفاهیم للقیمة

هناك العدید من المداخل لتحدید القیمة وكل مدخل یمكن أن یعطینا قیمة تختلف عن المداخل األخرى 

  .وهناك ثالث مداخل رئیسیة یتضمن كل مدخل العدید من البدائل

 :مدخل التكلفة في تحدید القیمة -1.4

صل بتكلفة استبداله، فقیمة أي أصل یجب أن تساوي تكلفة یقوم هذا المدخل على مقارنة قیمة األ 

، ویستخدم هذا النوع بشكل كبیر في عملیات تقییم أصل آخر له نفس الخصائص مع مراعاة فارق التقادم

                                                           
1
  122، مرجع سابق، ص الطرق المستعملة وتطبیقاتھا: تقییم الشركات المرشحة للتقیید والتخصیص في البورصةمحفوظ جبار،  

2
  .123مرجع نفسھ، ص  

3
 Patrice VIZZAVONA, Evaluation des entreprises, ATOL édition, Paris, 1991, P 01 
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، والمشكل بالنسبة لهذا المدخل هو وجود العدید من المفاهیم لتكلفة االستبدال 1األصول المادیة الثابتة

، فكل )األصول المستخدمة؛ تكلفة إعادة إنتاج األصول المماثلة؛ تكلفة األصول الجدیدةتكلفة استبدال (

مفهوم لتكلفة االستبدال یعطینا قیمة لألصل تختلف عن قیمة األصل المحصل علیها وفق المفاهیم 

 .األخرى

 :مدخل السوق في تحدید القیمة -2.4

یقوم هذا المدخل على مقارنة األصل موضوع التقییم باألصول المماثلة له في السوق مع إجراء  

التعدیالت المناسبة، بمعنى آخر تقدیر القیمة التي یمكن تحصیلها من التصرف باألصل بالبیع حالیا، أي 

طا لألصل واألصول تقدیر صافي القیمة البیعیة، ویعتبر هذا المدخل سهال نوعا ما لكن یتطلب سوقا نش

 .2المماثلة له 

 :مدخل الدخل في تحدید القیمة -3.4

تصادیة القیمة الصافیة للمنافع االقیقوم هذا المدخل على مبدأ مفاده أن قیمة األصل تعادل 

تتوقف على الخدمات المتوقعة منه مستقبال، ویرتكز هذا المدخل على أداء المنتظرة منه، أي أن قیمته 

على تحقیق األرباح في المستقبل سواء منفردا أو بالتضافر مع باقي األصول  األصل أي على قدرته

مدخل من حیث الالمادیة والمعنویة ویتمیز هذا المدخل باعتماده على المستقبل لذا یعتبر من أفضل 

، وذلك نظرا العتماده على تحدید قیمة األصل من خالل التدفقات النقدیة 3الطرق التي تندرج تحته

 .لیة لهالمستقب

  مبادئ القیمة وتصنیفاتها: المطلب الثاني

بصفة عامة یحتل مكانة بارزة في االقتصاد فإن البحث في أنواع القیمة ال إذا كان موضوع القیمة 

رغم أن هذا التقسیم قد طرح  4یقل أهمیة عن ذلك ألن معرفة هذه األنواع من شأنه أن یسهل هذه المهمة

ربیین التجاریین منهم والطبیعیین، كما كان للعرب مساهمات في العدید من المناقشات بین المفكرین الغ

هذه النقطة بالذات على غرار ما قدمه ابن خلدون في نظریة القیمة، وسنحاول التطرق في هذا المطلب 

  .ومعاییر تصنیفها أو تقسیمها هاأنواع االمبادئ التي تحكم مفهوم القیمة وكذ إلى مختلف

                                                           
1
  .161، مرجع سابق، ص تقدیر قیمة بنك ألغراض االندماج أو الخصخصة: التقییمطارق حماد عبد العال،  

2
  .163نفس المرجع، ص  

3
 Norbert GUEDJ, Finance d’entreprise : Les règles de jeu , 2éme édition , Edition D’organisation, Paris, 

2001,  p468. 
4
  .28، مرجع سابق، ص مجلة العلوم اإلنسانیة ،نظریة القیمة عند ابن خلدونالطیب داودي،  
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  :مبادئ القیمة. 1

  :1ما یليلكل أصل من خالل أربعة مبادئ أساسیة وتتمثل فی االقتصادیةتحدد القیمة 

 : مبدأ وجود بدائل -1.1

یقضي هذا المبدأ أنه عند اإلقدام على نقل الملكیة یكون أمام كل من المشتري والبائع بدائل إلتمام 

یعني هذا المبدأ أن كل البدائل مرغوبة بدرجة متساویة ولكنه یعني أن البائع لیس مجبرا على المعاملة، وال 

البیع لمشتري معین وان المشتري لیس مجبرا على الشراء من بائع معین كذلك، فإذا لم یكن هذا الوضع 

  .فإن آلیة السوق سوف تتشوه ولن یكون باإلمكان تحدید القیمة السوقیة العادلة

 : االستبدالمبدأ  -2.1

یقضي هذا المبدأ أن المشتري الرشید ال یدفع في أصل معین ما یزید عن تكلفة استبداله بآخر له 

نفس الوظائف، فعلى سبیل المثال لتوضیح هذا المبدأ فإن قیمة األجهزة والمعدات المستعملة یفترض أن 

هزة ومعدات جدیدة تؤدي نفس المشتري الرشید ال یدفع مقابلها أكثر مما یمكنه أن یدفعه مقابل أج

  .لك أنه على األقل یوجد معامل القدم الذي ینبغي أن یطبق على األصول المستعملةالوظائف، ذ

 :اإلحالل مبدأ -3.1

یقضي هذا المبدأ أن قیمة األصل تتحدد من خالل التكلفة التي سوف تدفع مقابل أصل مرغوب 

االستبدال یتطلب أن تكون األصول متماثلة وتؤدي بنفس الدرجة والفرق بین هذا المبدأ وسابقه أن مبدأ 

  .نفس الوظیفة أما مبدأ اإلحالل فال یتطلب ذلك بل للمشتري نفس الرغبة في الحصول على األصلین

 :مبدأ المنافع المستقبلیة -4.1

یقضي هذا المبدأ الذي یكتسب أهمیة خاصة في عملیات االندماج واالستحواذ بأن قیمة األصل 

، ومن هذا المنظور فإن قیمة المؤسسة تتحدد المستقبلیة المتوقعة من امتالكه قتصادیةتعكس المنافع اال

  .قبلیة المتأتیة من تملك المؤسسةعن طریق القیمة الحالیة الصافیة لكافة المنافع االقتصادیة المست

  معاییر تصنیف القیمة. 2

  :2تصنیف أنواع القیمة حسب أربعة معاییر أساسیة هيیمكن 

                                                           
1
  26ـ25ـ24، ص 2008، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، تحدید قیمة منشأة: التقییم وإعادة ھیكلة الشركاتطارق حماد عبد العال،  
2

   54مرجع ساب، ص  ،بدائل القیاس المحاسبي المعاصررضوان حلوة، 
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 :الزمنحسب  -1.2

وفقا لمعیار الزمن تعبر تكلفة اإلنتاج واالقتناء عن الماضي، وتعبر صافي القیمة البیعیة عن  

 .الحاضر، أما القیمة الحالیة المخصومة فتعبر عن المستقبل

 :حسب نوع العملیات -2.2

ن تتمثل هذه العملیات في أهم الوقائع التي یشهدها األصل كعملیة شراء، إنتاج، بیع واالستغناء ع

خدمات األصل، فمثال تعبر قیمة االقتناء عن عملیة الشراء، تعبر تكلفة االستبدال عن عملیة اإلنتاج، 

وتعبر صافي القیمة القابلة للتحقق عن عملیة البیع، أما قیمة الخردة فتعبر عن عملیة االستغناء عن 

 .خدمات األصل

 :حسب طبیعة الحدث -3.2

الحدث المتوقع والحدث االفتراضي، فقیمة االقتناء تبنى على هنا یمكن أن نمیز نوعین من األحداث، 

قیمة العادلة فتبنى على أساس مة الحالیة على أساس حدث متوقع، أما الأساس حدث فعلي وتبنى القی

 .حدث افتراضي

 :حسب نوع القیمة -4.2

تاریخیة أما تكلفة یمكن التمییز بین القیمة التاریخیة والقیمة الجاریة، فمثال تعتبر قیمة االقتناء قیمة 

 .االستبدال فتعتبر قیمة جاریة

  األنواع المختلفة للقیمة :المطلب الثالث

  :یمكن سرد مختلف أنواع القیمة التي یمكن إعطاءها ألصل ما كالتالي

 : القیمة اإلستعمالیة والقیمة التبادلیة .1

قا للمنفعة المتوقعة منها تشیر القیمة اإلستعمالیة إلى أهمیة السلعة والخدمة بالنسبة للمستهلك وف

، ویوضح ابن خلدون في كتابه 1وبالتالي تقیس حجم اإلشباع الذي یمكن تحقیقه من السلعة أو الخدمة

 :2التي یمكن ذكرها كما یلينظریة القیمة شروط القیمة اإلستعمالیة 

                                                           
1
إشكالیة تقییم :الملتقى الوطني األول حول ،مع اإلشارة إلى حالة الجزائر ،إشكالیة تقییم المؤسساتھواري سویسي ومحمد األمین كماسي،  

  03، ص 2005دیسمبر  13و12جامعة سكیكدة،  ،المؤسسة االقتصادیة
2
  41، مرجع سابق، ص نظریة القیمة عند ابن خلدونالطیب داودي،  
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 ؛الحصول الفعلي على السلعة واقتناءها 

 ؛حصول المنفعة من الشيء المقتنى 

  حاجة وتحقیق مصلحة خاصة إشباعقدرة المنفعة على. 

 بحیث إذا توفرت هذه الشروط الثالثة یجعل من نظرة ابن خلدون نظرة مستوفیة للقیمة اإلستعمالیة

ه ومن هذا كله یمكن القول بأن القیمة اإلستعمالیة هي ما یحصل علیه الفرد ویخصصه إلشباع حاجات

  .ویعبر هذا المفهوم عن الجانب الذاتي للقیمة  المباشرة وتحقیق مصلحته الخاصة

أما القیمة التبادلیة فتعبر عن مدى قدرة السلعة أو الخدمة على شراء سلع أو خدمات أخرى أو 

السعر الذي یربط بین السلعتین أو الخدمتین، بحیث ال یكون القصد من اقتناءها هو االستعمال الشخصي 

  .1بغیرها فإنها تدخل في دائرة السلع ذات قیم االستبدالالمباشر، وٕانما یقصد مبادلتها 

  :2ویمكن إیجاز شروط القیمة التبادلیة فیما یلي

 ؛الحصول الفعلي على السلعة واقتناءها 

 ؛عدم االنتفاع به في مصالحه الخاصة وحاجاته الشخصیة 

 االمتالك بسعي الفرد وقدرته. 

 ):أو اإلنشاء(قیمة االقتناء وقیمة اإلنتاج  .2

ثل قیمة االقتناء لألصل تكلفة الحصول علیه والتي یدرج بها في دفاتر المؤسسة في أول مرة تم

الضروریة لجعل األصل في  ، باإلضافة إلى المصاریف3وتشمل سعر الشراء والمصاریف الملحقة به

وقابال لالستعمال باإلضافة إلى مصاریف التجریب، أما قیمة إنتاج األصل فهي  الوضع المرغوب فیه

الضروریة ) الخ....كالمواد األولیة واللوازم والید العاملة(تعبر عن جمیع التكالیف المباشرة وغیر المباشرة 

 .والتي یجب على المؤسسة تحملها إلنتاجه داخلیا دون اللجوء القتنائه من الغیر

 : لمتبقیة وقیمة الخردةالقیمة ا .3

تعبر القیمة المتبقیة عن المبلغ الذي یمكن الحصول علیه من بیع األصل أو التصرف فیه بأي 

، ویختلف هذا المفهوم عن مفهوم قیمة الخردة الذي یفترض أن طریقة أخرى وذلك بعد انتهاء مدته النفعیة

                                                           
1
  381، ص 1976دار القلم، بیروت،  ،المقدمةن بن خلدون، عبد الرحما 

2
  30، مرجع سابق، ص نظریة القیمة عند ابن خلدونالطیب داودي،  

3
 Patrice VIZZAVONA, Evaluation des entreprises, ATOL édition, Paris, 1991. p 01 
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، نظرا الستنفاذ جمیع 1أي طرف آخر األصل ال یمكن استخدامه مرة أخرى سواء من طرف المؤسسة أو

منافعه االقتصادیة، أي أن القیمة المتبقیة مرتبطة بالتنازل عن األصل قبل نفاذ منافعه االقتصادیة، أما 

  .قیمة الخردة فترتبط بنفاذ منافعه االقتصادیة

 :القیمة الدفتریة .4

هي مفهوم محاسبي فقط ولیس تقییم اقتصادي، وتعبر عن التكلفة المحاسبیة التاریخیة لألصل 

؛وبالنسبة للمنشأة هي بمثابة تحدید  2)اإلهتالك المتراكم ( ناقص جمیع اإلهتالكات الخاصة به المعني 

بالنسبة لشركات والدیون المعدومة، أما مثل اإلهتالكات  االحتیاطاتللتكلفة األصلیة لألصول مع طرح 

 األسهمالمساهمة فإن القیمة الدفتریة للسهم العادي تتمثل أساسا في قسمة صافي حقوق الملكیة على عدد 

والقیم المقابلة لألسهم الممتازة مع العلم أن هذا المفهوم یختلف  االلتزامات، وذلك بعد خصم جمیع 3العادیة

  .عن قیمة التصفیة

 :یةالقیمة العادلة والقیمة السوق .5

المصطلح المرادف للقیمة العادلة وهو القیمة  )IASB(استعمل مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 

السوقیة إال أن مفهوم القیمة العادلة أوسع وأشمل من القیمة السوقیة بحیث أن هذه األخیرة یقصد بها 

،أما القیمة العادلة فهي حسب  4السعر الذي یمكن الحصول علیه مقابل التنازل عن أصل في سوق نشط

: لقیاس القیمة العادلة یعرفها فیه على أنها 157مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة الذي أصدر المعیار 

في  نالسعر الممكن استالمه عند بیع أصل ما أو عند تسویة التزام في عملیة منظمة بین المتعاملی

القیمة التي یمكن : 6معاییر المحاسبیة الدولیة على أنها، كما عرفتها لجنة ال5السوق في تاریخ القیاس

بموجبها تبادل أصل أو تسویة التزام بین أطراف كل منهم لدیه الرغبة في التبادل وعلى بینة من 

یشمل رأي مجلس معاییر المحاسبة ، ومن أجل تقدیر القیمة العادلة الحقائق ویتعامالن بإرادة حرة

  :7تيتدرجا كاآل) FASB(األمریكي 

                                                           
1
  .14، مرجع سابق، ص الخصخصة تقدیر قیمة بنك ألغراض االندماج أو: التقییمطارق عبد العال حماد،  

2
  03، ص 2006، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، EVA مدخل إلى القیمة المضافة: تقییم المنشأة االقتصادیةالسعید بریكة، مسعي سمیر،  

3
  04مرجع نفسھ، ص  
4

   08مرجع سابق، ص  ،المحاسبة عن القیمة العادلة: ،المدخل الحدیث في المحاسبةطارق عبد العال حماد، 
5
األزمة المالیة واالقتصادیة : الملتقى العلمي الدولي حول ،دور محاسبة القیمة العادلة في األزمة المالیة العالمیة شنوف شعیب، زاوي أسماء، 

  12، ص 2009، جامعة فرحات عباس، سطیف، الدولیة والحوكمة العالمیة
6
  12مرجع نفسھ ص  

7
  15، مرجع سابق، ص المحاسبة عن القیمة العادلة: ،دخل الحدیث في المحاسبةالمطارق حماد عبد العال،  
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النشطة هي أفضل شاهد على القیمة العادلة وتستخدم كأساس  األسواقاألسعار المأخوذة من  -1.5

 :للتقییم إذا كانت متاحة، ویعرف السوق النشط على أنه السوق الذي تتوفر فیه الشروط اآلتیة

 جمیع األصناف التي یتم التعامل فیها متجانسة؛ 

  التعامل عادة في أي وقت؛یتواجد المشترون والبائعون الراغبون في 

 تكون األسعار متاحة في اي وقت للجمهور وبأقل التكالیف.  

إذا لم تتوفر أسعار السوق یتم تقدیر القیمة العادلة على أساس أفضل المعلومات المتاحة في هذه  -2.5

 .)االستبدالتكلفة (على أسعار األصول المماثلة  باالعتمادالظروف، لذا یتم تقدیر القیمة العادلة 

على نتائج األسالیب الفنیة في التقییم إلى الدرجة المتاحة في هذه الظروف  االعتمادوٕاال یتم  -3.5

 .وكمثال على ذلك القیمة الحالیة المخصومة للتدفقات النقدیة

 :قیمة التنازل .6

تعبر قیمة التنازل عن سعر بیع األصل في الحاالت العادیة، وهذا السعر ناتج عن تفاعل عاملي 

، لذا فإن هذا المفهوم للقیمة یختلف عن مفهوم قیمة التصفیة التي تنتج عن 1والطلب في السوقالعرض 

تصفیة إجباریة لألصل بسبب إفالس المؤسسة أو وجود ظروف صعبة تمر بها، فغالبا ما تكون قیمة 

األصل األصل في حالة التصفیة أقل من سعر بیعه في الحالة العادیة، حیث تجعل حالة التصفیة قیمة 

أقل ما یمكن، أما التنازل عن األصل في الظروف العادیة فغنه یتیح االختیار والمفاضلة بین الفرص 

  .المتاحة، وانتظار الوقت المناسب للتنازل عنه من عدمه إذا كانت األسعار غیر مالئمة

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
Patrice VIZZAVONA, Evaluation des entreprises, Op.cit. P 04. 
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  عمومیات حول وظیفة التقییم: المبحث الثاني

تلعب وظیفة التقییم دورا هاما في حیاة المؤسسة اإلقتصادیة كونها تعطي نظرة عامة حول مقدرة 

المؤسسة على االستمراریة في النشاط وتعطي كذلك نظرة شاملة للمالك حول قیمة استثماراتهم ومستقبلها 

المؤسسة إلى بر إضافة إلى المسیرین التخاذ مختلف اإلجراءات والتدابیر الالزمة من أجل الوصول ب

األمان، وبالتالي هي وظیفة جد حساسة توجب على المقیم التحلي بالموضوعیة والشفافیة بغیة تحقیق 

الهدف الذي تمت من أجله، كما تنطوي هذه العملیة على مجموعة من اإلجراءات والتحالیل للقوائم المالیة 

تقدیم الممكنة، وفي هذا المبحث سنحاول واألسالیب الریاضیة باستخدام العدید من المقاربات والطرق 

مدخل لعملیة تقییم المؤسسات من خالل مختلف التعاریف التي أعطیت لها إضافة إلى الدوافع وراءها 

  .ومختلف المشاكل التي یمكن أن تصادف المقیم أثناء القیام بعمله والوثائق التي یمكنه االعتماد علیها

  التقییممفاهیم حول وظیفة : المطلب األول

تعتبر وظیفة التقییم من أهم المفاهیم اإلقتصادیة التي شغلت مختلف األطراف ذات العالقة 

بالمؤسسة ألهمیتها البالغة في تحدید المسار الذي سلكته في الماضي والذي سوف تسلكه مستقبال، كما 

ا والتجسد في به االهتمامتعتبر حوصلة لنشاط المؤسسة خالل فترة من الزمن، األمر الذي یوجب 

استحداث مكاتب للتقییم في كبرى البلدان بغیة تصحیح مسار المؤسسة والوقوف على أهم نقاط القوة 

  . والضعف داخل وخارج المؤسسة

  :المؤسساتتقییم  عملیة تعریف  .1

 :كالتالي هایمكن سرد مجوعة منلقد أعطیت العدید من التعاریف لعملیة التقییم 

 التقییم عموما هو الوصول إلى تحدید السعر أو بكل بساطة إلى تقدیر منطقة ": التعریف األول

  .1"التفاوض بین المشتري والبائع

 التقییم هو حصر وتقدیر قیمة أصول وخصوم المؤسسة بهدف الوصول إلى قیمة ": التعریف الثاني

  .2"لتقدیر تلك القیمة إتباعهاتلك األصول بغض النظر عن الطریقة التي یمكن 

                                                           
1
 RAFFEGEAU Jean & FERNAND Dubois, l’évaluation Financière de l’entreprise, Op.cit. P06  

2
، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة تقییم األصول وآثارھا المالیة في ظل سیاسة الخوصصةأسالیب وطرق إعادة ثروت محمد علي،  

  288، ص 1999العربیة، بیروت، 
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 إعطاء قیمة  :یتفق العلماء االقتصادیون والمالیون على تعریف التقییم على أنه: التعریف الثالث

للعناصر المراد تقییمها بحیث تعبر هذه القیمة عن سعر التوازن الذي یقبل على أساسه المشتري 

یتحدد من كما یمكن تعریف التقییم على أنه إعطاء مجال من القیم الذي بالشراء والبائع بالبیع، 

والتقییم عملیة تقنیة تستعمل منهجیة وأدوات ووسائل من أجل تحدید مجال تكمن  1خالله السعر

قیمة دنیا وقیمة : 2إعطاء قیمتین ضمنه القیمة المراد الوصول إلیها وعلیه فتقییم المؤسسة هو

اوض بین عدة للتفتین القیمتین مجال القیم الذي یستعمل كقااقصوى بحیث یكون المجال بین ه

  :، ومن هنا یمكننا تحدید العناصر األساسیة التي تعرف عملیة التقییم وهيالبائع والمشتري

 إعطاء قیمة للعناصر المراد تقییمها؛ 

 ؛التوازن الذي یرضي كل من البائع والمشتري تعبر عن مجال من القیم الذي یتضمن السعر 

 ل أدوات ووسائل ضمن منهجیة محددة؛عملیة تقنیة تستعم 

  تحدید قیمة أصول المؤسسةللى الوصول إتهدف.  

  خطوات عملیة التقییم .2

، غیر 3وهذا التعقید مرتبط أصال بحجم المؤسسة ونشاطهالمؤسسة عبارة عن عملیة معقدة تقییم ا

أن كونها عملیة مهمة في حد ذاتها فهي ترتكز على إطار محكم وجب تنفیذه وٕاتباع خطواته من أجل 

الظروف، بحیث تعتبر مخرجاتها وهي قیمة المؤسسة من أهم ما تتمیز به ولب هذه إجراءها في أحسن 

  .بحیث ترتكز مختلف القرارات سواء داخلیة كانت أم خارجیة على مخرجات هذه األخیرة العملیة

كما ذكرنا سابقا فالتقییم هو عبارة عملیة وبالتالي وجب التخطیط لها من أجل ضمان السیر الحسن 

 :4خطوات هي ستةأن نقسم خطوات عملیة التقییم إلى  ویمكن ،لها

 : جمع المعلومات -1.2

منتجاتها؛ األسواق التي تنشط ( الخطوة األولى تهتم بجمع مختلف المعلومات المتعلقة بالمؤسسة 

وذلك من خالل حساباتها المنشورة و وتقاریر التسییر باإلضافة إلى ما تتداوله أو ما كتب ) بها؛ منافسیها

                                                           
1
  Arnaud THAUVRON, évaluation d’entreprise, Op.cit., P 11 

2
 05ـ03بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي المنعقد یوم  ،مشاكل تقییم المؤسسة الصناعیة دراسة حالة مؤسسة الصیانةملیكة زغیب،  

  100، جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر، ص اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة ،2004أكتوبر
3
 Jean –Etienne Palard, Frank Imbert, Guide Pratique d’évaluation d’entreprise, Groupe Eyrolles, France, 2013, 

P77 . 
4
 Jean –Etienne Palard, Frank Imbert, Guide Pratique d’évaluation d’entreprise, op Cit, P 77-78-79 
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تقریر بخصوص هذه المؤسسة محل التقییم، وتقاریر الخاصة بالمؤسسة وغیر منشورة كنتائج في أي 

 .التحلیل المالي للمؤسسة، وتعرف هذه العملیة بخطوة التعرف على المؤسسة 

 :القیام بتشخیص اقتصادي للمؤسسة -2.2

للمؤسسة تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات في عملیة التقییم حیث یسمح التشخیص االقتصادي 

بمعرفة مخطط عمل المؤسسة من خالل تشخیص إستراتیجیتها و سیاستها المالیة، حیث یسمح تحلیل 

إستراتیجیتها بإعطاء نظرة عن وضعیتها التنافسیة وفرصها في السوق إضافة إلى نقاط قوتها ونقاط 

ي للمؤسسة في ضعفها، أما التشخیص المالي فیسمح بالتعرف على محددات األداء االقتصادي والمال

 .األمد الطویل وتحلیل هیكلها المالي ومعرفة قدرتها المالیة

 :اختیار الطریقة المناسبة للتقییم -3.2

خصائص وممیزات المؤسسة، أهدافها، : إن اختیار طریقة التقییم المناسبة مرتبط بعدة عوامل منها

االختیار یكون له ارتباط وثیق بتوفر محیطها سواء الداخلي أو الخارجي و القطاع الذي تنشط فیه، لكن 

المعلومات حول المؤسسة وظروف السوق أثناء القیم بعملیة التقییم ونمیز أربعة مداخل للتقییم حیث كل 

حقیق منها له خصائصه والتقنیات التي یعتمد علیها وبالتالي وجب على المقیم االختیار بینها من أجل ت

ق التقییم ما هي إلى وسائل للمساعدة على اتخاذ القرار من خالل إن طر . فعالیة أكبر لعملیة التقییم

 .والمستثمرین المسیرینتوجیهها إلى أصحاب القرار من 

 :وضع مخطط عمل -4.2

لتنفیذ عملیة التقییم وجب على المقیم وضع مخطط عمل جدي والتقید بما جاء فیه من أجل ضمان 

ضعیتها حیث یسمح مخطط العمل بالسیر الحسن والسهل أنه قد مس كل الجوانب المتعلقة بالمؤسسة وبو 

  .للعملیة وضمان أن نتائجها تكون أكثر دقة في حالة غیاب هذا األخیر

 :وضع مجال من القیم الممكنة للمؤسسة -5.2

إن الهدف من تقییم المؤسسة لیس هو إعطاء قیمة واحدة ووحیدة للمؤسسة ألنها في الواقع غیر 

ى المقیم أو المحلل إعطاء أو تكوین مجموعة أو مجال من القیم وذلك من خالل موجودة، وبالتالي فعل

  . إعطاء قیمة قصوى وقیمة دنیا للمؤسسة
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 :تحدید السعر -6.2

بعد القیام بعملیة التقییم وٕاعطاء مجال من القیم حول القیمة الفعلیة للمؤسسة یأتي دور كل من 

تحدید القیمة الحقیقیة للمؤسسة وذلك بعد االرتكاز على نتائج البائع والمشتري الذین یلعبان الدور الهام في 

  .عملیة التقییم تأتي دور المفاوضات بین البائع والمشتري التي تكون بذلك آخر خطوة في تحدید السعر

  عملیة التقییم ومشاكل دوافع: المطلب الثاني

هیك عن المشاكل التي یواجهها تنطوي عملیة التقییم على جملة من الدوافع التي تبرر القیام بها نا

  .القائم على عملیة التقییم وسنستعرض من خالل هذا المطلب أهم الدوافع والمشاكل التي تواجهها

  دوافع عملیة التقییم .1

یعتبر التقییم أحد المیادین المهتمة بمالیة المؤسسة فباإلضافة أنه یمكن المسیر من تتبع تطور 

مركزها المالي، نجد أنه یلجأ إلیه في مناسبات عدیدة غالبا ما تمثل تواریخ ممیزة ذمتها المالیة وبالتالي 

في حیاة المؤسسة والتي تعتبر من أسباب عملیة التقییم كالخوصصة، االندماج، التصفیة، الدخول إلى 

  .البورصة وغیرها من األحداث التي تعتبر في مجملها أسباب اقتصادیة وأسباب اجتماعیة

 :صادیةأسباب اقت -1.1

 :1تتمثل األسباب االقتصادیة أساسا فیم یلي

  البحث عن شركاء جدد نتیجة توسع المؤسسة عن طریق فتح رأسمالها أو جزء منه أو الزیادة فیه عن

 طریق االكتتاب في بورصة القیم المنقولة؛

 ون حالة بیع المؤسسة أو تصفیتها عند إفالسها لغرض الوقوف على قیمة أصولها بغیة تسدید دی

 الدائنین ومختلف األطراف؛

 ام بإصالحات معینة كالخوصصة مثال؛عند القی 

  التأكد من تحقیق التوازن االقتصادي واالنسجام بین القطاعات االقتصادیة حیث أن القیام بعملیة

ؤسسة وبالتالي على المستوى التقییم یمكننا من تثبیت استخدام الموارد واالستخدامات على مستوى الم

 .الكلي

  متابعة مختلف العملیات اإلنتاجیة؛یساعد التقییم على توفر الدقة في 

                                                           
1
  .100مرجع سابق، ص ، مشاكل تقییم المؤسسة الصناعیة دراسة حالة مؤسسة الصیانةملیكة زغیب،  
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 یمدنا التقییم بمؤشرات سلیمة مما یجعله مقیاسا موضوعیا وسلیما؛ 

 یهدف التقییم إلى تفادي اإلسراف المالي. 

  :أسباب اجتماعیة -2.1

 :تتمثل األسباب االجتماعیة للتقییم فیم یلي

 تحدید الحصص المساهم بها؛ 

 اولة تقییم حصص األرباح الموزعة؛مح 

 مراقبة التسییر الجاري وتقییم فترة الشراكة؛ 

  تمدنا عملیة التقییم بالبیانات عن االنحرافات النوعیة، القیمیة، الزمنیة، والنوعیة التي یمكن أن تحدث

 في مجال التنفیذ العملي؛

 سن وجهیساعد التقییم على التزام الوحدات االقتصادیة بوظائفها على أح. 

  یساعد التقییم في إیجاد حصص المیراث للورثة في المؤسسة، أو عند الهبة من طرف األب المؤسس

 .ألبنائه في المؤسسة من خالل إیجاد قیمة الحصص

كما یمكن للتقییم أن یكون له عالقة بعملیة التسییر داخل المؤسسة وذلك من خالل الوقوف ومعرفة 

  :1حقیقة

 المستثمرة؛ مردودیة رؤوس األموال 

 تطور الذمة المالیة المتراكمة؛ 

 وضع نظام لمكافأة العمال. 

  :2لى ثالث مجموعاتإویمكن أن نصنف دوافع تقییم المؤسسات بما یخدم دراستنا 

 : التقییم ألغراض التفاوض -3.1

حیث یقتضي ذلك العملیات التي یكون فیها طرفان على األقل، ومن بین ما یمیز هذا النوع من 

كما تعتبر عملیاته مكلفة نوعا )بمعنى یحدث مرة أو مرات قلیلة في حیاة المؤسسة ( العملیات هو الظرفیة 

ملكیتها أو التنازل عن ما ویأتي هذا التقییم أصال إلتمام صفقة ما، ففي حالة قررت المؤسسة التنازل عن 

                                                           
1
 J.Brilman et C.Maire, Manuel d’évaluation des entreprise, les éditions d’organisation, Paris, 1993, P 26 

2
أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في علوم  ،تقییم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت االقتصادیة بالجزائرھواري السویسي،  

  .66، ص 2007/2008، جامعة الجزائر، التسییر
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جزء من أصولها سیكون هذا النوع من التقییم بعد هذا القرار لغرض حساب قیمة المؤسسة لمعرفة الحد 

األدنى الواجب التنازل به وعرضه للمستثمرین المحتملین حیث یقوم المستثمر أیضا بتقییم المؤسسة وٕاذا 

  .كان مجال القیمة متقاربا یتم إبرام الصفقة

  :لتقییم ألغراض اتخاذ القرارا -4.1

 :ویمكن تقسیمه إلى قسمین هما 

 بالنسبة للمؤسسات المدرجة في البورصة  :)تسییر المحفظة االستثماریة( من وجهة نظر المساهم

إذ بالعادة یكون بشكل یومي  ،ویتمیز هذا النوع من التقییم بالدوریة بمعنى یومي، أسبوعي، شهري

باعتبار تدفق المعلومات لكن أصل العملیة المرتكز على تقییم العوامل األساسیة للمؤسسة یكون 

كما یكون ذو  ،طویال نسبیا بناءا على القوائم المالیة للمؤسسة بمعنى یكون ثالثي، سداسي، سنوي

 ).محلل مالي ( سة كلفة أقل من السابق ویقوم به عموما مقیم خارجي عن المؤس

  إذ یستعمل التقییم في هذا المجال  ):التقییم ألغراض التسییر(من وجهة نظر مسیر المؤسسة

ألغراض ترشید قرارات المؤسسة التي تعتبر أهم فعل تسییري و یمكن أن یصنف ذلك في أدبیات 

من منظور ما یمكن للبدیل التسییر بالتسییر بالقیمة، إذ یصبح التقییم أداة لتقویم القرارات واتخاذها 

ویظهر ذلك جلیا بالنسبة للقرارات المالیة واإلستراتیجیة )المساهمة في رفع القیمة ( تقدیمه للمؤسسة 

عملیة اتخاذ  أيوباألخص قرارات التوسع الخارجي، وما یمیز هذا النوع من التقییم أنه دوري یسبق 

محیط المؤسسة ولهم عالقة مباشرة القرار كما نجد أن المقیم شخص أو أشخاصا من داخل 

 .بالمؤسسة

 :التقییم ألغراض أخرى -5.1

وفي هذه المجموعة یمكن أن یكون المقیم له عالقة بالمؤسسة ویرى أن من الضروري القیام بعملیة التقییم 

  .للقیام بإجراءات اتجاه المؤسسة.....) البنوك، مصالح الضرائب، الزبائن( 

  :الشكل التالي  ویمكن توضیح ذلك من خالل

  

  

  دوافع عملیة التقییم: 6- 3الشكل رقم 
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؛ تقییم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت االقتصادیة بالجزائر؛ أطروحة لنیل هواري السویسي: المصدر

.45؛ ص مرجع سابق؛ شهادة الدكتوراه في علوم التسییر

 تقییم المؤسسات

 ألغراض أخرى ألغراض اتخاذ القرار ألغراض التفاوض

من وجھة نظر 

 المساھم
من وجهة نظر 

 المسیر

  ةالتنازل أو حیاز 

المؤسسات أو جزء 

 منها

  أو االستحواذاإلدماج 

 الشراكة 

 تصفیة المؤسسات 

 رفع رأس المال 

  الدخول للبورصة

 وفتح رأس المال

 الهبة والمیراث 

لغرض تسییر 

الحوافظ المالیة 

  :للمستثمرین

 البیع 

 الشراء 

 االحتفاظ 

  تحقیق أرباح

 عادیة

سواء المسعرة أو غیر 

  :المسعرة

 التسییر الروتیني 

  اتخاذ القرارات

 اإلستراتیجیة

  مردودیة رؤوس

 األموال

  المالیةتطور الذمة 

 تقییم األداء 

  تحدید ( الضرائب

 )األوعیة الضریبیة

  دراسة (البنوك

 )الجدوى

 الموردون 
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  التقییممشاكل عملیة  .2

إن تقییم المؤسسة یمكن أن یتم في حالة مزاولتها لنشاطها أو توقفها عن ذلك، وفي كل حالة یجب 

تحدید الهدف من عملیة التقییم ومراعاة األسس التي تقوم علیها، وینبغي اإلشارة إلى أن تقییم مؤسسة 

األصول، بل هناك موجودة بالفعل ومستمرة في عملها ال تقتصر على مجرد مجموعة معینة من 

باإلضافة إلى ذلك منظمة قائمة بالفعل وبالتالي وجب مراعاة العالقات المختلفة بین مجموعة من األفراد 

الذین یدیرون المؤسسة وكذلك العالقات القائمة بین المؤسسة ومحیطها الذي یضم مختلف المتعاملین 

العملیات االستثنائیة في المؤسسة لیس فقط  االقتصادیین، لكن ما یمكن قوله أن عملیة التقییم من أصعب

  .بسبب كثرة الطرق المعتمدة في ذلك وٕانما لخصوصیة كل مؤسسة وظروفها الداخلیة والخارجیة

  : 1ویمكننا أن نذكر أهم مشاكل التقییم فیم یلي

  عدم وجود تحلیل للهیاكل التمویلیة والذي یعطي صعوبة في استخالص مؤشرات تساهم مساهمة

عند التنبؤ بقدرة المؤسسة على تحقیق اإلیرادات واألرباح ومدى توازن هذه الهیاكل أو اختاللها فعالة 

عند طرحها للبیع، حیث أن قیمة المؤسسة تتأثر صعودا وهبوطا بالهیكل المالي وصالبته كأحد 

 المحددات لهذه القیمة؛

 عدم وجود سوق ثانوي لهذه األصول؛ 

 التقییم؛ خبراء والمختصین في مجالنقص ال 

 تعدد المداخل والطرق الخاصة بالتقییم وصعوبة االختیار بینها؛ 

وأخیرا یمكن القول بأن عملیة التقییم البد أن تتسم بالعدالة والسالمة من كل االتجاهات الشخصیة 

وأن تتسم بالموضوعیة كي تتمكن من إعطاء قیمة للمؤسسة تمكن جمیع األطراف المهتمة بهذه األخیرة 

  .اذ القرارات الصائبة في الوقت المناسبمن اتخ

  الوثائق الالزمة لعملیة التقییم: لثالمطلب الثا

 نظامها علیها بني والتي المؤسسة في المعلومات مصادر أهم من المحاسبیة والمعلومات الوثائق تعد

 كمعلومات تستخدم التي والمعطیات الوثائق من كبیر عدد جمع التقییم بعملیة القیام قبل ینبغي  المعلوماتي،

 المستقبل، في الكامنة وقدراتها ماضیها لمعرفة ةالمؤسس وضعیة عن عامة صورة لتكوین وذلك تفید العملیة،

                                                           
1
  .111سابق ص ، مرجع مشاكل تقییم المؤسسة الصناعیةملیكة زغیب،  



المحاسبيتقییم المؤسسة في ظل تعدد بدائل القیاس  ........................الفصل الثالث 	

 

141 
 

 من التقلیل في مساعدته عن فضالً  التقییم، عملیة یسهل أن شأنه من والمعلومات الوثائق هذه وتجمیع فإعداد

 یستفاد للمعلومات، مهماً  خزاناً  اعتباره في المؤسسة ماضي أهمیة وتكمن، الوقت هدر عن المترتبة التكالیف

 التي والتفاسیر المعلومات من قدر أكبر على الحصول من یمكننا بحیث لذلك، الضرورة دعت كلما منه

  :1المؤسسة، ومن أهم هذه الوثائق ما یلي وضعیة عن الدراسة وتعمیق تدقیق في تساعد

 :قائمة المركز المالي .1

 نصف بشكل أو( السنة نهایة یكون ما عادة محدد زمن في للمؤسسة المالیة الذمة المیزانیة توضح

 تظهر حیث ،)المالیة قوائمها بنشر إلزاماً  المطالبة المسعرة للمؤسسات بالنسبة سنوي ربع الغالب في أو سنوي

 االستثمارات في المتمثلة حقوقها فیها تظهر كما مؤسسیها، واتجاه دائنیها اتجاه المؤسسة التزامات فیها

  .للمؤسسة اإلجمالي المالي المركز عن المیزانیة تعبر وبالتالي والذمم، والمخزون

 : جدول النتائج .2

 المتمثلة التسییر أرصدة إلى باإلضافة معینة بنسبة تتعلق التي والنواتج األعباء كل الجدول هذا یوضح

 قبل الدورة ونتیجة االستغالل، خارج نتیجة االستغالل، نتیجة المضافة، القیمة اإلجمالي، الهامش في

 .وبعدها الضریبة

 :الوثائق الملحقة .3

 وحسابات المیزانیة جدولي بعد المالي المحاسبي النظام في المبینة الجداول في الملحقة الوثائق تتمثل

 مفصلة الجداول هذه وتعتبر .المختلفة المعلومات جدول إلى المالیة الذمة حركة جدول من تبدأ والتي النتائج،

 األطراف مختلف تساعد التي للمعلومات إضافیاً  مورداً  تشكل فهي وعلیه النتائج، حسابات لجدولي ومكملة

 ماضي عن بمعلومات المقیم الخبیر الختامیة المالیة القوائم تمد .المؤسسة وضعیة على رف التع في

 ذلك مع لكن المحققة، نتائجها خالل من االقتصادي وأدائها أصولها معرفة وكذلك نشاطها، وطبیعة المؤسسة

 للمؤسسة، الحقیقیة الوضعیة تعكس والتي ال التسجیل في التاریخیة التكلفة على العتمادها كافیة غیر تبقى

 .الواقع عن تعبیراً  أكثر المعطیات تجعل التي والتعدیالت اإلجراءات ببعض القیام الخبیر من یتطلب مما

 :التصریحات الجبائیة .4

 نجدها ولذلك مصلحة الضرائب، لفائدة المستحقات من مجموعة المؤسسة نشاط مزاولة عن یترتب

 تفید إذ .عاتقها على التي والرسوم الضرائب بمختلف فیها تصرح وسنویاً  شهریاً  استمارات بمأل تقوم

                                                           
1
  .20- 19، مرجع سابق، ص أثر التقییم المالي على مسار الشراكة بالنسبة للمؤسسات البترولیةبكاري بلخیر،  
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 بالبیانات مقارنته ثم ومن به، المصرح األعمال ورقم المؤسسة نتائج معرفة في الخبیر الجبائیة التصریحات

 رقم تطور خالل من إمكانیاتها معرفة له لتتیح األقل على سنوات لثالث وذلك المؤسسة بحوزة التي المحاسبیة

 التصریحات تتیح وعموماً  .العكس أو أدائها تحسن تعكس التي نتائجها تطور وكذلك مبیعاتها وحجم أعمالها

 .دینامیكیة بصورة المؤسسة نشاط تتبع للخبیر المحاسبیة والوثائق الجبائیة

 :وثائق أخرى .5

وكمثال على ذلك تقریر محافظ الحسابات، تاریخ آخر مراقبة جبائیة، آخر محضر للجمعیة العامة، عقود 

  الخ..؛ وثائق جرد المخزونات؛ توزیع رأس المال االجتماعياإلیجارات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المؤسسات االقتصادیةطرق تقییم : المبحث الثالث

عملیة جد حساسة تأخذ أهمیتها من مخرجاتها المفرزة والمتمثلة في  ةاإلقتصادیإن تقییم المؤسسة 

كل القرارات التي یتخذها األطراف ذوي العالقة تتوقف على إعطاء قیمة معینة لها، األمر الذي یجعل 
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موضوعة تعبر بصدق عن قیمة المؤسسة في هذه األخیرة، وبالتالي وجب الحرص على حسابها بطریقة 

، 1مرحلة زمنیة معینة، وتتعدد مداخل وطرق تقییم المؤسسات حسب ما جاء به الفكر المحاسبي والمالي

أمام ترسانة من الطرق تحتم علیهم اختیار ) الخبراء(مما یجعل المعنیین بعملیة القیاس أو من ینوب عنهم 

  .جوةاألنسب منها تحقیقا ألهدافهم المر 

تعتمد الطرق الكثیرة للتقییم على أساس معین في ذلك فنجد طرق ترتكز على الذمة المالیة، والثانیة 

لكل طریقة مزایاها وأسباب  ،2التدفقات، وطرق أخرى ترتكز على فائض القیمةالعائد أو ترتكز على 

د أن لكل مدخل من المداخل ها حیث نجما تختلف اختالفا تاما في أسالیباالعتماد علیها كمرجع للتقییم ك

المبحث التطرق  هذا في نحاول سوف، السالفة الذكر طرق مختلفة في احتساب قیمة المؤسسة

هذه الطرق محاولین إبراز مختلف المداخل والطرق التي تندرج تحتها كذا  مختلف إلى بإمعان

   .األسالیب الریاضیة لكل طریقة

  المالیة الطرق المرتكزة على الذمة: المطلب األول

 الطرق فهذه، 3التقدیریة ولیس التاریخیة الصفة تمثل التي الطرق مجموع المالیة الذمة مقاربة تضم

 وعند میزانیتها، أي المؤسسة، ذمة على أساسا تعتمد هي األكثر بساطة من جمیع الطرق األخرى كما أنها

 ترتكز التي التوقعیة أو التقدیریة المقاربات عكس على بالسكون، تتصف مقاربة فهي المالحق، الحاجة

، ویهتم مدخل الذمة 4للمؤسسة النقدي التدفق أو األرباح، توزیعات لألرباح، المستقبلیة التدفقات تقدیر على

المالیة بتقییم المؤسسة اعتمادا على صافي مركزها المالي الذي نحصل علیه بطرح قیمة الدیون من 

، ویبدو انه یوجد اختالف بالنسبة لهذا وهذا ما یسمى بطریقة األصل المحاسبي الصافي إجمالي األصول

المدخل حول كیفیة التعامل وخاصة مع األصول فمنهم من یرى أن القیمة الدفتریة تعبر بصدق عن 

أصول المؤسسة وخصومها المستحقة ومنهم من یرى بأن هذه القیمة الدفتریة یجب أن یعاد تصحیحها 

إلى طریقة القیمة الجوهریة وطریقة األموال ر الذي أوجد طریقة األصل المحاسبي المصحح، إضافة األم

  .التي أوجدت على خلفیة االنتقادات الموجهة لكل من الطریقتین السابقتین الدائمة الضروریة لالستغالل

 :طریقة األصول المحاسبیة الصافیة. 1

                                                           
1
  .78، مرجع سابق، ص تقییم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت االقتصادیة بالجزائرھواري سویسي،   

2
 ،ملتقى وطني حول أثر التقییم على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات القطاع البترولي ،البترولیة إشكالیة تقییم المؤسساتبلخیر بكاري،  

  .  01، الجزائر، ص -ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 
3
أطروحة مقدمة لنیل شھادة  ،طرق ومحددات تقییم المؤسسات االقتصادیة العمومیة في ظل إستراتیجیة الخوصصةبن حمو عصمت محمد،  

  .100، ص 2015/2016، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، الدكتوراه في علوم التسییر
4
 Tchemeni Emmanuel, L’évaluation des Entreprises, Edition ECONOMICA, Paris, 1993, P08. 
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حیث ) المیزانیة(تعتمد هذه الطریقة على قائمة من القوائم المالیة أال وهي قائمة المركز المالي 

تسمح هذه األخیرة بتقدیر قیمة للمؤسسة من خالل أصلها الصافي الذي یمثل بدوره التعبیر األكثر بساطة 

الیة والذي یتمثل في الفرق بین مجموع األصول والدیون للمؤسسة ویحدد وفق المعادلة لقیمة الذمة الم

  :  1التالیة

  

  :والشكل التالي یوضح مكانة األصل المحاسبي الصافي بین بنود قائمة المركز المالي

  المحاسبي الصافي األصل: 7- 3الشكل رقم

  

  

  األصل الصافي             

  

  

  

Source : BELLALAH Mondher, Finance Moderne d’entreprise, op cit, P29  

  :2كما یمكن حسابها وفق المعادلتین التالیتین

  

  

  

عادة ما تواجه قیمة األصل المحاسبیة الصافیة بعض القرارات في المؤسسة كتلك المتعلقة بزیادة 

رأس المال أو التوزیعات، كما یمكن اعتبار هذه الطریقة مناسبة لتقییم المؤسسات حدیثة النشأة إال أنها 

  :1دات عدیدة أهمهاوجهت لها انتقا

                                                           
1
 BELLALAH Mondher, Finance Moderne d’entreprise, 2éme édition, Edition ECONOMICA, Paris, 2003, P28 . 

2
دراسة حالة المؤسسة الوطنیة  -أثر التقییم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات القطاع المحروقات في الجزائربكاري بلخیر،  

  .48-47، ص 2009/2010 ،3، جامعة الجزائرأطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه علوم في علوم التسییر ،لخدمات اآلبار

مجموع الدیون –مجموع األصول = األصول المحاسبیة الصافیة   

 األصل الوهمي

 

 

 باقي األصول

 

 األموال الخاصة

 

الدیون 

 والمؤونات

 النتائج بعد التوزیع+ االحتیاطات+ رأس المال= األصل المحاسبي الصافي

األصول الوهمیة –األموال الخاصة = األصل المحاسبي الصافي  
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 التضخم : أنها ال تأخذ بعین االعتبار التغیرات اإلقتصادیة الحاصلة المرتبطة أساسا بعاملین هما

تالكها بالكامل وال تزال اهوالتقادم، وكذلك أهمیة بعض عناصر األصول في نشاط المؤسسة التي تم 

الحقیقیة تستغلها بشكل عادي األمر الذي یجعل القیمة الدفتریة لیست معبرة دائما عن القیمة 

  للمؤسسة محل التقییم؛

  ترتكز على التكلفة التاریخیة وبالتالي فهي تهمل أي تطورات في القیمة لعناصر المیزانیة وأي

  أو تقادم التكنولوجیا المستخدمة؛یة انخفاض في قیمة النقود أو القدرة الشرائ

 ال تأخذ بعین االعتبار العناصر المعنویة للمؤسسة محل التقییم كالعالمة التجاریة و ثقافة المؤسسة.  

 هذه الطریقة تهمل تماما جمیع العناصر خارج المیزانیة بالنسبة للمؤسسة.  

  طریقة األصول المحاسبیة الصافیة المصححة. 2

مع الطریقة السابقة، بحیث تحسب قیمة المؤسسة بطرح قیمة الدیون من إجمالي تتفق هذه الطریقة 

األصول إال أنها تأخذ بعین االعتبار كل التغیرات التي تطرأ على القیمة الدفتریة من ارتفاع أو انخفاض 

  .األمر الذي یحتم مراجعة هذه القیم

بات األصول والخصوم وتجرى إذا طریقة األصل المحاسبي الصافي المصحح تقوم بأخذ كل حسا

علیها عملیات التصحیح والتعدیل الضروریة ألجل الوصول إلى الصورة األكثر صدقا للحقیقة اإلقتصادیة 

، 2للمیزانیة والفرق بین األصل المصحح والخصم المستحق المصحح یعطینا األصل الصافي المصحح

اض النقدي، طرق اإلهتالك، تغیر بعض وبالتالي هناك ضرورة لتصحیح القیم والتي تنشا من االنخف

كبیرة بین المیزانیة اإلقتصادیة  فروقاألسعار في السوق، وكذا الطرق المحاسبیة التي تنجر عنها 

قریبة ، فالهدف من إعادة التقییم المطبقة في هذه الطریقة هو الحصول على میزانیة 3والمیزانیة المحاسبیة

وذلك من خالل محاولة محو آثار التضخم على عناصر قائمة المركز من الحقیقة لكافة األطراف المهتمة 

  .4المالي

                                                                                                                                                                                     
1
 GLIZ Abdelkader, Valeur de l’entreprise et méthode de privatisation dans un contexte de transition vers 

l’économie de marché, thèse de doctorat d’état en science économique, université d’Alger ,2001/2002, p 103. 
2
brilmain Jean & GAULTIER André, Pratique de l’évaluation et de la négociations des entreprises, les éditions 

Homme et techniques, Paris, 1980, P135. 
3
دراسة حالة المؤسسة الوطنیة  -أثر التقییم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات القطاع المحروقات في الجزائربكاري بلخیر،  

  .52، مرجع سابق صات اآلبارلخدم
4
المؤتمر العلمي الدولي حول اإلصالح  ،النظام المحاسبي المالي والتقییم وفق طریقة األصل المحاسبي الصافي المصححبكاري بلخبر،   

  .04، ص 2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، المحاسبي في الجزائر
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یمكن تحدید األصل المحاسبي الصافي المصحح انطالقا من میزانیة واحدة ویساوي حسب 

  :1العالقات التالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إن االعتماد على هذه الطریقة یتطلب إعادة النظر في قیمتها الدفتریة األمر الذي یسمح بتجاوز 

عیوب هذه األخیرة في إهمال عاملي التضخم والتقادم ووفقها تتم عملیة تقییم الذمة المالیة الضروریة 

قیمة االستعمال أما بالنسبة للعناصر غیر ضروریة لالستغالل فتقیم بالقیمة السوقیة   للمؤسسة على أساس

مستبعدین بعض العناصر غیر القابلة للتقییم كشهرة المحل أو براءة االختراع كما نضیف اآلالت 

  .2والمعدات المقتناة عن طریق قرض اإلیجار

اتیة نظرا لوجود عدة طرق لتقییم العنصر الواحد انتقدت هذه الطریقة العتمادها على جانب كبیر من الذ

هذا ما یعاب علیها، فهذا القصور المسجل أدى إلى ظهور طرق أخرى أكثر دقة  من عناصر المیزانیة

وفاعلیة وبنظرة أكثر اقتصادیة للذمة المالیة للمؤسسة تتمثل في كل من طریقة القیمة الجوهریة وطریقة 

  .ستغاللاألموال الدائمة الضروریة لال

  القیمة الجوهریة .3

                                                           
1
 CHAPALAIN Gérard, Pratique de l’évaluation d’entreprise, édition EMS, Paris, 2004, P106 

2
، ملتقى وطني حول أثر التقییم على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات القطاع البترولي ،إشكالیة تقییم المؤسسات البترولیةبلخیر بكاري،  

  .03مرجع سابق، ص 

  الخصم المستحق المصحح –األصل المصحح = األصل المحاسبي الصافي المصحح 

ANCC = أصول وهمیة  –) دیون حقیقیة(الخصم الحقیقي  –األصل الصافي للمیزانیة

تصحیحات فائض أو  -) +/فارق تحویل الخصوم(الخصوم الوهمیة + أو بدون قیمة 

  نقص القیمة

الدیون  –الدیون الجبائیة المستترة  –األصل الخام = األصل الصافي المصحح 

 المحاسبیة

 الدیون -األصل االقتصادي مقیم بقیمة االستعمال = المصحح األصل الصافي 
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یعتبر هذا المفهوم حدیث النشأة ومن الطرق الحدیثة المرتكزة على الذمة المالیة للمؤسسة حیث تم 

مجموع األصول المادیة وتتمثل في ،  1م1960إدخالها في مجال التقییم من طرف الخبراء األلمان سنة 

بدون األخذ بعین االعتبار طرق تمویل هذه للمؤسسة المستعملة والمنظمة من أجل تحقیق األهداف 

فهي تتمیز عن طریقة األصل المحاسبي  استمراریة النشاط مبدأفهذه الطریقة ترتكز على   ،2األصول

الصافي المصحح في أن عناصرها المكونة لها مستقلة عن نمط تمویلها وكذلك وضعها القانوني وأنها 

  :3التالیة ةویمكن حسابها بالعالق، للمؤسسة االستغاللموجهة لتلبیة احتیاجات 

  

  

  

  

وبالنظر إلى العالقة یمكن القول بأن هذه المعادلة قامت بحساب القیمة الجوهریة بصورة إجمالیة 

أي أخذت بعین االعتبار قیم كل االستثمارات الضروریة للنشاط وكذلك كل الدیون، لكن المدرسة الوطنیة 

لجوهریة المخفضة والقیمة االقیمة : 4هومین آخرین للقیمة الجوهریة وهماللخبراء المحاسبین أوجدت مف

، بحیث تحسب األولى بطرح الدیون من دون فوائد كقروض الموردین من القیمة الجوهریة الصافیة

بحیث تكتب بالعالقتین  الجوهریة اإلجمالیة والثانیة بطرح إجمالي الدیون من القیمة الجوهریة اإلجمالیة

  :5ینالتالیت

   

  

  

ال تعتبر القیمة الجوهریة طریقة مباشرة من طرق التقییم في حد ذاتها وٕانما تعد وسیلة مساعدة 

، وما دام الحال كذلك فیمكن القول بأن في ظل )GOOD WILL(طرق لتحدید الفائض تستعمل في عدة 

                                                           
1
  .86، مرجع سابق، ص ي إطار التحوالت اإلقتصادیة بالجزائرتقییم المؤسسات ودوره في اتخاذ القرارات فھواري سویسي،  

2
 PATRICE Vizzavona, L’évaluation des entreprises, cours et études de cas corrigés, Berti éditions, P15.  

3
  .138، ص 2013، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، تقییم المؤسسة وفقا لرأس المال غیر المادي ،أشواق بن قدور 

4
  .78، مرجع سابق، ص أثر التقییم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات القطاع المحروقات في الجزائربكاري بلخیر،  

5
  .110-109، مرجع سابق، ص طرق ومحددات تقییم المؤسسات االقتصادیة العمومیة في ظل إستراتیجیة الخوصصةبن حمو عصمت محمد،  

  األصول اإلجمالیة المصححة= القیمة الجوهریة 

  مصاریف االستثمار الضروریة للحفاظ على األدوات الموجودة +                   

  )بقیمتها اإلستعمالیة(األمالك المستأجرة +                   

 العناصر خارج االستغالل -                   

 الدیون بدون فوائد –القیمة الجوهریة اإلجمالیة = القیمة الجوهریة المخفضة 

 مجموع الدیون –القیمة الجوهریة اإلجمالیة = القیمة الجوهریة الصافیة 
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تعدد أنواع القیمة الجوهریة المختلفة یبرز مشكل تحدید العائد المالي المطروح من طرف المؤسسة 

  :1والمرتبط بنوع القیمة الجوهریة المحسوبة، وعلى هذا األساس ینصح بعض خبراء التقییم ب

  د مقابل القیمة الجوهریة الصافیة؛كعائ) النتیجة الصافیة المعالجة ( الصافي المصحح أخذ الربح  

 یؤخذ عند حساب القیمة الجوهریة اإلجمالیة العائد المالي والمساوي ل:  

  الضریبة على أرباح الشركات –المصاریف المالیة +الربح اإلجمالي المصحح  =الربح المالي     

الجوهریة المخفضة هو المفهوم األكثر أهمیة ألنه یمكن أن یقترب من وحسب رأینا فإن القیمة 

 .2مستقلة عن وسائل تمویل المؤسسة) رأس المال العامل/ نتیجة االستغالل(مفهوم المردودیة اإلقتصادیة 

  األموال الدائمة الضروریة لالستغالل. 4

) G.CALBA(و  )A.BARNAY(من طرف  لالستغالل الضروریة الدائمة األموال مفهوم إدخال تم

 ما خصوصا الجوهریة القیمة طریقة یكتنف الذي والخلط االنتقادات إثر على جاء الذي البدیل یعتبر حیث

 بعین أخذها في الطریقة هذه فحوى ویتلخص، 3لالستغالل الضروریة للعناصر التمویل بمشكل یتعلق

، 4واالستغالل االستثمار دورتي في االحتیاج لتغطیة بالمؤسسة، لالستغالل الضروریة األموال كل االعتبار

 الضروریة الموارد كتلة إذن للمؤسسة، العادي للتوظیف الضروریة األجل طویلة األموال مبلغ تمثل بذلك فهي

 للمؤسسة، المالي التوازن مفهوم من تنطلق بذلك فهي العامل، المال رأس في واالحتیاج االستثمارات لتمویل

 5:اآلتي الشكل على كتابتها یمكن وعلیه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CHOINEL. A, Introduction a l’ingénierie Financière, La revue Banque, Paris ,2000, P111. 

2
 GUEDJ Norbert, Finance d'Entreprise, 2éme édition, édition d'Organisation, Paris, 2001, P. 475. 

3
  .04، مرجع سابق، ص إشكالیة تقییم المؤسسات البترولیةبلخیر بكاري،  

4
 VIZZAVONA Patrice, Evaluation des entreprises, op. Cit, p18. 

5
 Tchemeni Emmanuel, L’évaluation des Entreprises, op.cit, P14. 

  القیم الثابتة لالستغالل= األموال الدائمة الضروریة لالستغالل 

  القیم الثابتة لقرض اإلیجار+                                       

  القیم الثابتة المستأجرة أو المستعارة+                                       

 االحتیاج في رأس المال العامل لالستغالل +                                       

  )خارج األصول المتداولة(القیمة الجوهریة الخام = األموال الدائمة الضروریة لالستغالل 

  احتیاج رأس المال العامل+               

CPNE= Valeur Substantielle Brute (Hors Actifs Circulant) + BFR 
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 حركیة مع متناسقة األخیرة هذه ألن المستقبلیة التوقعات في استعمالها عند نجاعة أكثر هذه تعبر

 التي اإلجمالیة الجوهریة القیمة طریقة عكس على تمویلها، الواجب العامل المال رأس واحتیاج االستثمارات

، )ثابتة عناصر( ومكوناتها )دینامیكي عنصر( التوقع الربح تناسق لعدم المستقبل في تستعمل أن تصلح ال

 لمنظور المنتمیة الطرق مختلف استعراض بعد یالحظ ماو  .حسابها لسهولة الماضي في تصلح فهي وعلیه

 مجموعة مجرد وتعتبرها سكوني منظور من المؤسسة قیمة حساب في تنطلق العموم في أنها المالیة، الذمة

  1.مجتمعة عملها ومدى تنظیمها لكیفیة تتعرض ال حیث األصول، من

 القیمة أو المصحح، الصافي األصل طرقها سواء بمختلف المالیة الذمة لمقاربة موجه انتقاد أهم ویبقى

 النتائج مستوى ال یمكن من خاللها قیاس تعسفیة مقاربة لالستغالل الضروریة الدائمة األموال أو  الجوهریة

 المؤسسة وضعیة فتعطي سكوني منظور من مؤسسة لقیمة ابهحسا في تنطلق انهبأ ذلك للمؤسسة، المستقبلیة

 أساس على مبنیة للتقییم أخرى مقاربة إیجاد تم فقد وغیرها الموجهة االنتقادات تلك وبسبب معینة، فترة في

 التي المستقبلیة األرباح بداللة هو مؤسسة أو ملك أي قیمة أن مبدأ من تنطلق التي المردودیة، أو العائد

  .2الحقا سنراه ما وهذا تحققها،

  

  الطرق المرتكزة على العائد أو التدفقات :المطلب الثاني

) المیزانیة(تعتمد مقاربة الذمة المالیة أساسا في تحدید قیمة المؤسسة على قائمة المركز المالي 

المستقبلیة للمؤسسة ومن ثم یكون هناك أحیانا تقدیر وكخالصة لهذه المقاربة فهي تتجاهل القدرة الربحیة 

أدنى للمؤسسة، في حین أن مقاربة التدفقات أو العائد التي سنتناولها في هذا المطلب تعتمد على جدول 

النتائج باإلضافة إلى نتائج عملیة التشخیص والتي تفیدنا في معرفة الطاقات الكامنة للمؤسسة ومدى 

  .3د مستقبلیةقدرتها على تحقیق عوائ

                                                           
1
  .88، مرجع سابق، ص تقییم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت اإلقتصادیة بالجزائرھواري سویسي،  

2
  .04، مرجع سابق، صالبترولیةإشكالیة تقییم المؤسسات بكاري بلخیر،   

3
جامعة عمار ثلیجي، األغواط،  ،أ21العدد االقتصادي رقم : مجلة دراسات  ،أسالیب تقییم المؤسسات وتطبیقاتھا في الجزائرعالل بن ثابت،  

  .32، ص 2014
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 من انطالقا المؤسسة قیمة بتحدید تسمح حیث المالیة الذمة قیمة من دینامیكیة أكثر العائد قیمة تظهر

، فقیمة العائد مشتقة من التدفقات التي تتعلق المستثمرین خصوصا مته التي ةدودیبالمر  أو أرباح

ومن جهة أخرى وعلى اعتبار أن هذا سسة خالل فترة ماضیة أو مستقبلیة هذا من جهة، باالستغالل للمؤ 

المدخل یعتمد أساسا على النتیجة المحاسبیة كان لزاما على القائم بعملیة التقییم إجراء العدید من 

التصحیحات علیها ذلك ألن النتیجة المحاسبیة الصافیة هي بعیدة عن النتیجة الحقیقیة للمؤسسة وذلك 

بیة وخاصة الجبائیة وبالتالي قبل التطرق إلى مختلف طرق بفعل تأثیر بعض التشویهات للقواعد المحاس

لقیام بها على النتیجة التقییم التي تندرج تحت مدخل التدفقات وجب الوقوف على أهم التعدیالت الواجب ا

المحاسبیة وفیما یلي بعض العناصر المكونة للنتیجة المحاسبیة التي بإمكانها التعرض لبعض التالعبات 

  :1ادة النظر في قیمها من خالل التصحیحات علیهاومن الواجب إع

 تصحیح قیم المخزونات؛ 

 و خطأ ضمن التكالیف؛حاسبیا عمدا أتصحیح قیم األصول الثابتة التي تسجل م 

 األجور الزائدة للمسیرین؛ 

 مخصصات اإلهتالكات؛ 

  االستثنائیةاإلیرادات والتكالیف. 

وأخرى مرتكزة على  )العائد( على مقاربة الربحویضم هذا المدخل نوعین من الطرق، طرق مرتكزة 

بحیث تندرج تحت كل مقاربة من هاتین المقاربتین مجموعة من الطرق التي  مقاربة التدفقات النقدیة

  :نستعرضها كاآلتي

 )العائد(الطرق المرتكزة على مقاربة الربح  .1

قیمة المؤسسة بحیث نجد  یعتبر الربح من أهم المؤشرات التي یمكن االعتماد علیها في معرفة 

  :ضمن هذه المقاربة الطرق التالیة

تعتبر المردودیة ذلك المقیاس النقدي لكفاءة الوسائل البشریة والمادیة : قیمة المردودیة - 1.1

والمالیة الموضوعة للعمل من خالل عملیة اقتصادیة معینة وتعتمد هذه الطریقة في تحدیدها لقیمة 

                                                           
1
دراسة حالة المؤسسة الوطنیة  -زائرأثر التقییم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات القطاع المحروقات في الجبكاري بلخیر،  

  .85مرجع سابق ص  ،لخدمات اآلبار
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الربح بمعدل استحداث معین وهي من أكثر الطرق استعماال من طرف المؤسسة على رسملة متوسط 

  :1الخبراء وتكتب وفق العالقة التالیة

  

  

  

  تمثل قیمة المؤسسة: V: بحیث أن

          B :متوسط الربح المتوقع  

          n :عدد السنوات  

           I :معدل االستحداث  

  :وفق الشكل التاليویمكن كتابتها كذلك 

  

  

وما یمكن مالحظته من خالل كل من العالقتین أنها تحمالن ثالثة عناصر رئیسیة مكونة والمتمثلة 

  .الربح؛ معدل االستحداث؛ ومدة االستحداث: في

  ) :B(متوسط الربح المتوقع  -1.1.1

ویتم حسابه باستعمال األرباح المحصل علیها في الثالث سنوات أو الخمس سنوات الماضیة التي 

  :2تسبق عملیة التقییم وفق المعادلة التالیة

  :معدل االستحداث -2.1.1

حالیة محینة بتحویل القیمة االسمیة للتدفقات المستقبلیة إلى قیمة بحیث یسمح لنا هذا المعدل 

، فهو یدل عن المردودیة المنتظرة من قبل المستثمر ونحصل علیها بضرب 3بمعدل تحیین أو استحداث

، 4التدفقات المستقبلیة بمعدل االستحداث بحیث یتم الحصول على قیمة التدفقات المستقبلیة بقیمة حالیة

                                                           
1
، أھمیة مقاربة التدفقات في تقییم المؤسسات، دراسة تطبیقیة إلحدى المؤسسات العاملة في قطاع المحروقات، مجلة الباحثبكاري بلخیر،  

  .240، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2012، 10العدد
2
 Claude-Annie DUPLAT, Evaluez votre entreprise, édition Vuibert, 2013, P112 

3
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition _taux_dactualisation.html 

4
 VERNIMMEN Pierre, Finance d’Entreprise, 3éme édition, édition Dalloz, Paris, 1998,p 316 

� = � �	
�

(1 + �)�
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  B=     (t-2( ربح  t) + -2( ربح  t) + -1( ربح 

                       3 
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معدل العائد ( المشتركة في تحدیده وبالتالي وجب تقدیره بطریقة صحیحة باألخذ في الحسبان كل العناصر

   : ویحسب وفق العالقة التالیة ،1)الخالي من المخاطرة وعالوة المخاطرة

  

  :مدة االستحداث -3.1.1

إن مدة االستحداث قصیرة جدا بمقارنتها بفترة حیاة المؤسسة وهي ما بین ثالث إلى خمس سنوات، 

اختیار مدة أطول فهي تؤدي إلى حاالت عدم التأكد ونشیر غلى أن  وتبریر هذه الفترة هو أن في حالة

الفترة القصیرة مالئمة للمؤسسات ذات النمو القوي والتطور التكنولوجي السریع التي تجعل من االستثمارات 

  .2تقنیا قدیمة مع أن مدتها اإلقتصادیة لم تنتهي بعد

تقییم إال أنها واجهت العدید من محل ال فبالرغم من أن هذه الطریقة تعطي قیمة كلیة للمؤسسة

  :3انتقادات أهمها

إن التقدیر للربح المستقبلي صعب للغایة، وبالتالي فإن أي خطأ في تقدیره سیكون أثره واضحا على  - 

  .قیمة المؤسسة

  :الربح/نسبة سعر السهم -2.1

المالیین لما لها من دور هام في تقییم  الخبراء تعتبر هذه العالقة من أكثر العالقات استخداما لدى

بحیث یشیر هذا   PER (Price Earning Ration)سونیة  المؤسسات حیث تستخدم التسمیة األنجلوسك

المصطلح إلى عدد المرات التي یتم فیها تغطیة سعر السهم من خالل ربحیته وتعطى صیغة التقییم بهذه 

  :   4النسبة أو العالقة الریاضیة

  :بحیث أن

V : هي قیمة المؤسسة  

                                                           
1
 BOUCHENKIR Miloud, l’Evaluation de l'Entreprise par la Méthode de la Valeur de Rentabilité: Utilité et 

degré d'Application, Séminaire Nationale sur l’Evaluation des Entreprises Economiques, Université de Skikda, 
12-13 Décembre 2005, P04. 
2
 BOUCHENKIR Miloud, Op.cit, P05. 

3
  .07مرجع سابق، ص ،إشكالیة تقییم المؤسسات البترولیةبكاري بلخیر،  

4
دراسة حالة المؤسسة الوطنیة  -أثر التقییم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات القطاع المحروقات في الجزائربكاري بلخیر،  

  .94، مرجع سابق ص لخدمات اآلبار

t = i(1+R) 
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P/E :  مأخوذ من البورصة(معامل نسبة سعر السهم على الربح(  

B :  یمثل الربح اإلجمالي للمؤسسة                  

وما یمكن قوله بالنسبة لهذه العالقة هو أن تطبیق هذه الطریقة یحتاج إلى توفر بورصة قیم تتمیز 

الكفاءة یمكن معها الوصول إلى نسبة سعر السهم على الربح ذات باالتساع وتتمیز بمستوى مقبول من 

 .داللة ومعبرة عن واقع السوق تفید كمؤشر یستعمل في عملیة التقییم

  الطرق المرتكزة على مقاربة التدفق النقدي .2

یهتم بحركة النقدیة بصرف النظر عن مبدأ  يأنجلو سكسونإن مفهوم التدفق النقدي هو مفهوم 

خالل فترة زمنیة معینة بحیث والنقدیة الخارجة ) الداخلة(ویمثل الفرق بین النقدیة المحصلة  ،1االستحقاق

أن الفرق بینهما ینتج عنه التدفق النقدي الصافي، ونمیز نوعین من طرق التقییم التي تندرج تحت هذه 

  .المتاحالتدفق النقدي التقییم على أساس التمویل الذاتي والتقییم على أساس : المقاربة

  التقییم على أساس القدرة على التمویل الذاتي -1.2

 اإلهتالكاتوهي عبارة عن الربح الصافي مضافا إلیه مخصصات  CAFویطلق علیها مصطلح 

  : وفق العالقة التالیة والمؤونات منقوصا منه المسترجعة منها

  المسترجعة منها –مخصصات اإلهتالكات والمؤونات + الربح الصافي =  القدرة على التمویل الذاتي

إن رسملة القدرة على التمویل الذاتي ضروریة من أجل الحصول على القدرة المحتملة لنمو 

وتحسب وفق العالقة  شأنها شأن قیمة المردودیة من خالل رسملة متوسط الربح المتوقع المؤسسة

∑ =v         :                   2التالیة
���

(���)�
  

 :التقییم على أساس التدفق النقدي المتاح -2.2

 القیمة على مؤسسة لقیمة تحدیدها في المستحدثة الخزینة تدفقات أساس على التقییم طریقة تعتمد

 الذي الخطر ذلك الحسبان في آخذین بمعدل، باستحداثها تقوم والتي تحقیقها، الممكن الخزینة لتدفقات الحالیة

                                                           
1
  .03، ص 2005، جامعة قاصدي مرباح ، أھمیة مقاربة التدفقات كأساس في صناعة القرارات التمویلیة واالستثماریةتمجغدین نور الدین،  

2
 A.Choinel, Introduction a l’ingénierie Financière, La revue Banque OP. Cit, P 136. 
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 مدتها نجد وعموماً  ،)تقدیریة( توقعیة آفاق وفق یكون المستقبلیة التدفقات هذه مجموعو  باالستثمار، یحیط

 .نهائیة قیمة إضافة تأتي الفترة هذه وبعد سنوات، 10 و 5 بین تتراوح

 الربحیة بقدرتها لكن بربحها، ترتبط ال القیمة حیث من كیان المؤسسة أن نعتبر الطریقة هذه ضمن

 لطریقة مكمل أحسن تمثل فهي المتاحة، الخزینة تدفقات أو الحرة النقدیة تدفقاتها طریق عن نقیسها التي

 أو لثالث الخزینة تدفق متوسط باستحداث نقوم المردودیة لطریقة بالنسبة الحال هو كما.  األرباح استحداث

 یمكن المعدل ألن المردودیة، طریقة في المستعمل ذلك عن یختلف استحداث بمعدل المتوقعة سنوات خمس

 .المركبات نفس نستحدث ال ألنه أخرى، إلى تركیبة من یتغیر أن

 المستقبلیة الخزینة لتدفقات الحالیة القیمة حساب على العتمادها جوهریة مقاربة الحقیقة في هي

 .لمخطرها الحسبان في باألخذ للمؤسسة األموال حاملي لمكافأة الوسطي االستحقاق یمثل بمعدل المستحدثة

  : 1اآلتي النحو على المستحدثة الخزینة تدفقات وفق المؤسسة قیمة تحدید یمكن

�
����

(� + �)�
+

��

(� + �)�

�

���

 

 :أن حیث

:V المؤسسة قیمة. 

:DCFiبالنسبة الخاص المتاح النقدي التدفق  i 

:t؛االستحداث معدل 

:n ؛للتقدیر كآفاق المأخوذة السنوات عدد 

:Vt للمؤسسة الباقیة القیمة. 

 :2یلي كما الصافیة المحاسبیة النتیجة من انطالقاً  المتاح النقدي التدفق حساب ویمكن

 + الشركات أرباح على الضریبة وبعد المالیة المصاریف خارج العملیاتیة النتیجة = المتاح النقدي التدفق

 – األصول عن التنازل + لالستغالل العامل المال رأس احتیاج في التغییر – االهتالك مخصصات

  .االستثمارات

 (GOOD WILL)الطرق المرتكزة على فائض القیمة : المطلب الثالث

                                                           
1
  24مرجع سابق، ص  المؤسسات، دراسة تطبیقیة إلحدى المؤسسات العاملة في قطاع المحروقات،بكاري بلخیر، أھمیة مقاربة التدفقات في تقییم  

2
 J.Barrean et J. Delahaye "Gestion financière : Manuel et application", édition Dunod, Paris, 9éme édition, 

2000, P 301. 
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سمعة المؤسسة، كفاءة العمال، الربح : تقوم هذه الطریقة على قیاس المزایا المعنویة للمؤسسة مثل

تحقیق المؤسسة لعوائد أعلى من العوائد التي هي بحوزة المؤسسة حیث أن هذه المزایا تفسر و  ،....المتوقع

  .1العادیة المبررة لألصل الصافي المصحح وهي عبارة عن أداة لتصحیح قیمة الذمة المالیة

: 2یمكن تقییم المؤسسة انطالقا من مقاربة فائض القیمة وفق عدة طرق والتي تنقسم إلى قسمین

ن حسابها بشكل إجمالي هذه الطرق یمكطرق مباشرة وطرق غیر مباشرة إضافة غلى أن كل طریقة من 

  :في الجدول التالي كیفیة حسابها أو شكل صاف، والتي سوف نعرض

  :توجد عدة طرق لحساب فائض القیمة ومن ثم قیمة المؤسسة وهي:الطرق المباشرة. 1

 الطریقة األنجلوسكسونیة؛  

 طریقة الریع المختصر لفائض القیمة؛  

  طریقةGalba et Barnay؛ 

  طریقة األلمان أو طریقةStuttgart؛  

 طریقة اتحاد الخبراء المحاسبین األوروبیین؛  

 طریقة شراء النتائج السنویة؛  

 طریقة معدل بخطر ومعدل بدون خطر. 

  :حسابها إن الجدول الموالي یمثل الطرق المباشرة التي تندرج تحت مقاربة فائض القیمة وكیفیة

 

  وعالقاتها الریاضیةالطرق المباشرة : 16-3 الجدول رقم

                                                           
1 Vernimmen Pierre, finance d’entreprise, 3eme édition, édition Dalloz, Paris, 1998, P 659. 

2
  .10، مرجع سابق، صإشكالیة تقییم المؤسسات البترولیةبكاري بلخیر،  
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  مقاربة

  

  

  

  

  

  فائض 

  

  

  

  

  

  

  

  القیمة

  

  

  

  

 :المباشرة الطرق

 األنجلوسكسونیة الطریقة

  اإلجمالیة الطریقة

 

  الصافیة الطریقة

 

 القیمة لفائض المختصر الریع طریقة

 

  اإلجمالیة الطریقة

 

  الصافیة الطریقة

 

Barnay et Calba طریقة 

 

Stuttgart طریقة 

  اإلجمالیة الطریقة

 

  الصافیة الطریقة

 

 األوربیین المحاسبین الخبراء إتحاد طریقة

  اإلجمالیة الطریق

 

  الصافیة الطریقة

 

 السنوي النتائج شراء طریقة

 

  اإلجمالیة الطریقة

 

  الصافیة الطریقة

 

  خطر بدون معدل و بخطر معدل طریقة

  العالقة الریاضیة

  

V=ANC + GW 
GW= 1/t (CB - (i .VS)) 

 
V= ANC +GW 
GW=1/t (B - (i. ANC)) 

 
V= (VSB - Dettes) +GW 
GW= An (CB -( I .VSB)) 

 
V= ANC +GW 
GW =An (B - (i .ANC))  

 
V= ANC +GW 
GW=(CPNE+(An. RF)/1+ (i .an)) - 
CPNE  

 
V= (VS - Dettes)+ GW 
GW= 3/(1+3t)(CB-(t.VS)) 

 
V= ANC +GW 
GW=3/(1+3t) (B - (t . ANC)) 

 
V = (VS + (An .CB)/1+(An.t)) - Dettes 
GW = (An / 1+(An .t))(CB - (t .VS))  

 
V=(ANC+(An .B))/(1+An . i) 
GW = An/(1+(An.i)) (B -(i. ANC))  

 
V=VS – Dettes +GW 
GW=n (CB - (i .VS))  

 
V= ANC + GW 
GW= n (B - (i . VS))  

 
V =ANC + GW 
GW = (1/t ) (B – i .v)  

  :1الباحث باالعتماد على المراجع التالیةمن إعداد :المصدر

  :الطرق غیر المباشرة. 2

                                                           
1
 Brilman Jean, Maire Chaude, Manuel d’évaluation des entreprise, édit d’organisation, Paris, 1993, p120-124 

.35، ص 2014أ، جامعة األغواط، 21وتطبیقاتھا في الجزائر، مجلة دراسات، العدد رقم عالل ثابت، أسالیب تقییم المؤسسات   
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 1،تندرج تحت هذه الطرق غیر المباشرة طریقة واحدة تسمى بطریقة الممارسین أو الطریقة األلمانیة

بحیث یقوم أصحاب هذه الطریقة بحساب فائض القیمة انطالقا من القیمة اإلجمالیة بحیث یعتبرون بأن 

مثل الفرق بین القیمة اإلجمالیة للمؤسسة وقیمة أصولها الصافیة المصححة، والفرق بین فائض القیمة ی

  :قیمتها اإلجمالیة وقیمتها الجوهریة ویحسب وفق العالقة التالیة

 :                          2الطریقة اإلجمالیة -1.2

 

  :حیث أن

:V تمثل قیمة المؤسسة 

:VSتمثل القیمة الجوهریة 

:CBتمثل القدرة الربحیة 

:Iتمثل معدل الفائدة 

:AHE االستغاللتمثل عناصر خارج  

:E تمثل الدیون 

تمثل فائض القیمة  :GW 

 :الطریقة الصافیة -2.2

 

  

  

 

  على طرق التقییمتأثیر تعدد البدائل المحاسبیة : الرابع المطلب

                                                           
. 401، ص 2005، مرجع سابق أھمیة قیاس قیمة األصول المعنویة في ظل اقتصاد المعرفةسویسي ھواري، دبون عبد القادر، 

1
  

2
 Mauguiére Henri, L’évaluation des entreprises non cotée, édition Dunod, paris, 1990, p19. 

½ (VS + (CB/i) ) + AHE - E V= 

GW= ½ i (CB – i.VS) 

V=ANC + ½ i (B-(i.ANC)) 

GW= ½ i (B-(i.ANC)) 
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تمثل بدائل القیاس واإلفصاح المحاسبي السیاسات المحاسبیة المتبعة داخل كل مؤسسة وهذه 

السیاسات عبارة عن مجموعة من الطرق واألسالیب المحاسبیة التي یتم االختیار فیما بینها على مستوى 

البدائل المطبقة إلى اختالف نتائج القیاس المحاسبي وبالتالي ؛ ویؤدي اختالف 1المؤسسة اإلقتصادیة

 علىنتائج اإلفصاح في القوائم المالیة التي تلعب دور المصدر الرئیسي المدخالت عملیة التقییم بالنظر 

مكونات كل مقاربة من مقارباتها التي تناولناها سابقا في مختلف عالقاتها الریاضیة واعتمادها بشكل كبیر 

  .مخرجات النظام المحاسبي والمتمثل في القوائم المالیةعلى 

إن تعددیة هذه البدائل تجعل من عملیة التقییم صعبة ومظللة في الكثیر من األحیان ناهیك عن 

األثر المترتب عن إعطاء قیمة غیر صحیحة للمؤسسة على مختلف القرارات التي تصب في مصلحتها 

 .ا التعدد وكیفیة عالجه وفق ما تسمح به التشریعات المحاسبیةلذا وجب معرفة األثر المترتب عن هذ

  المحاسبي على مقاربة الذمة المالیة القیاس دراسة أثر تعدد بدائل .1

قیاس  قائمة المركز المالي فأي تأثیر ممكن ألي بدیل  ربة الذمة المالیة في األساس علىتعتمد مقا

فطریقة األصول المحاسبیة الصافیة تعتمد أساسا على التكلفة محاسبي یمكن أن یؤثر على نتیجة التقییم؛ 

؛ أما بالنسبة 2التاریخیة أو الدفتریة فهي تهمل أي تغیر في قیمتها مع مرور الزمن كالتقادم أو التضخم

د أساسا على القیمة العادلة ألنها تستلزم قبل القیام لألصول المحاسبیة الصافیة المصححة فهي تعتم

لمؤسسة القیام ببعض التصحیحات الواجب على بعض بنود المیزانیة وبالتالي القیام بتحیین بحساب قیمة ا

كذلك األمر بالنسبة لطریقة القیمة الجوهریة وطریقة األموال الدائمة الضروریة  كل قیمة مسجلة بها

رضها بقائمة فإن أي تخلف عن إظهار الحد األدنى من البنود الواجب علالستغالل، أما بالنسبة لإلفصاح 

المركز المالي یمكن أن یؤثر بشكل واضح على عملیة التقییم وفق هذه المقاربة العتمادها أساسا على 

جمیع بنود القائمة، أما بالنسبة للشكل فإن تأثیره یقترب من أن یكون معدوما الهتمام هذه الطرق أصال 

  .لتعددیة على مقاربة الذمة المالیةوالجدول الموالي یبین أثر هذه ا بالمجامیع الكلیة ولیست الفردیة،

 أثر تعدد البدائل المحاسبیة على مقاربة الذمة المالیة: 17- 3 الجدول رقم

  بدائل القیاس المحاسبي  البیان

                                                           
1
، مرجع سابق، بدائل القیاس المحاسبي ودورھا في غدارة األرباح في المنشآت الصناعیةمحمد معتصم إبراھیم حمد وإسماعیل محمد النجیب،   

  .138ص 
2
  .100سابق، ص ، مرجع طرق ومحددات تقییم المؤسسات االقتصادیة العمومیة في ظل إستراتیجیة الخوصصةبن حمو عصمت محمد،  
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  األصول 

  المحاسبیة

  الصافیة 

  التكلفة التاریخیة

  :في حالة ارتفاع األسعار

المالي بأقل من قیمتها وبالتالي قیمة المؤسسة وفق هذه الطریقة تكون تقیم عناصر المركز 

  .أقل من الواقع

  :في حالة انخفاض األسعار

تقیم عناصر المركز المالي بأكثر من قیمتها وبالتالي قیمة المؤسسة وفق هذه الطریقة 

  .تكون أكثر من الواقع

  القیمة العادلة

تأثر على نتیجة عملیة التقییم الن عناصر في حالتي ارتفاع أو انخفاض األسعار ال 

  .قائمة المركز المالي مقیمة باألسعار الجاریة

  

  

األصول 

المحاسبیة 

الصافیة 

  المصححة

  التكلفة التاریخیة

  :في حالة ارتفاع األسعار

  تحد من االختالف في نتائج التقییم الالزمةفي حالة ارتفاع األسعار فإن التصحیحات 

  :األسعارفي حالة انخفاض 

  تحد من االختالف في نتائج التقییم الالزمةفي حالة انخفاض األسعار فإن التصحیحات 

  القیمة العادلة

في حالتي ارتفاع أو انخفاض األسعار ال تأثر على نتیجة عملیة التقییم الن عناصر 

  .قائمة المركز المالي مقیمة باألسعار الجاریة

  

  

  

القیمة 

  الجوهریة

  التاریخیةالتكلفة 

  :في حالة ارتفاع األسعار

  تحد من االختالف في نتائج التقییم الالزمةفي حالة ارتفاع األسعار فإن التصحیحات 

  :في حالة انخفاض األسعار

في حالة انخفاض األسعار فإن التصحیحات الواجب القیام بها تحد من االختالف في 

  نتائج التقییم

  القیمة العادلة

و انخفاض األسعار ال تأثر على نتیجة عملیة التقییم الن عناصر في حالتي ارتفاع أ

  .قائمة المركز المالي مقیمة باألسعار الجاریة
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األموال 

الدائمة 

الضروریة 

  لالستغالل

  التكلفة التاریخیة

  :في حالة ارتفاع األسعار

الطریقة تكون تقیم عناصر المركز المالي بأقل من قیمتها وبالتالي قیمة المؤسسة وفق هذه 

  .أقل من الواقع

  :في حالة انخفاض األسعار

تقیم عناصر المركز المالي بأكثر من قیمتها وبالتالي قیمة المؤسسة وفق هذه الطریقة 

  .تكون أكثر من الواقع

  القیمة العادلة

في حالتي ارتفاع أو انخفاض األسعار ال تأثر على نتیجة عملیة التقییم الن عناصر 

  .المالي مقیمة باألسعار الجاریةقائمة المركز 

  :على المراجع التالیة باالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

؛ النظام المحاسبي المالي والتقییم وفق طریقة األصل المحاسبي الصافي المصحح؛ المؤتمر العلمي بكاري بلخیر -

  .2013الجزائر؛ ؛ جامعة قاصدي مرباح؛ ورقلة؛ الدولي حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر

؛ تقییم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت االقتصادیة بالجزائر؛ أطروحة مقدمة لنیل هواري سویسي -

  .2007/2008؛ جامعة الجزائر؛ شهادة الدكتوراه في علوم التسییر؛ كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر

 التدفقات العائد أو دراسة أثر تعدد البدائل المحاسبیة على مقاربة  .2

یمكن أن یؤثر على  تعتمد مقاربة التدفقات على جدول النتائج فأي تأثیر ألي بدیل قیاس محاسبي

الطرق المرتكزة على ( عملیة التقییم، بحیث تعتمد أساسا على الربح المحاسبي بالنسبة لمختلف  طرقها 

بحیث نجد أن القاسم المشترك بین هذه الطرق هو الربح ) طرق المرتكزة على التدفق النقديالعوائد وال

المحاسبي والمتمركز في جدول النتائج فأي تأثیر على هذا األخیر سیكون له أثر واضح على أي طریقة 

  .من الطرق التي تندرج تحت مقاربة التدفقات

لحد األدنى من البنود الواجب عرضها بقائمة أما بالنسبة لإلفصاح فإن أي تخلف عن إظهار ا

جدول النتائج یمكن أن یؤثر بشكل واضح على عملیة التقییم وفق هذه المقاربة العتمادها أساسا على 

جمیع بنود القائمة، أما بالنسبة للشكل فإن تأثیره یقترب من أن یكون معدوما الهتمام هذه الطرق أصال 

 .ة، والجدول الموالي یبین أثر هذه التعددیة على مقاربة التدفقاتبالمجامیع الكلیة ولیست الفردی
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 التدفقات العائد أو أثر تعدد البدائل المحاسبیة على مقاربة: 18-3الجدول رقم

  بدائل القیاس المحاسبي  

  

  

الطرق 

المرتكزة على 

  العائد

  :التكلفة التاریخیة

یتجاهل تأثیر تدني القوة الشرائیة للنقود في إن الربح المحاسبي وفق مبدأ التكلفة التاریخیة 

 عحالة انخفاض األسعار وبالتالي یكون الربح المحاسبي مضخما أما في حالة ارتفا

األسعار فیؤدي إلى إثبات أرباح أقل من واقعها وهذا ما ینجم عنه تأثیر كبیر وتظلیل في 

  .قیمة المؤسسة المقیمة بإحدى الطرق المرتكزة على العائد

  :یمة العادلةالق

إن القیمة العادلة تأخذ بعین االعتبار تقلبات األسعار هبوطا ونزوال وبالتالي أي تغیر في 

  .األسعار سوف لن یكون له أثر على طرق التقییم وفق هذا المنظور

  

الطرق 

المرتكزة على 

التدفق 

  النقدي

  :التكلفة التاریخیة

على الربح المحاسبي والنتیجة العملیاتیة  تعتمد الطرق المرتكزة على التدفق النقدي أساسا

بعد الضریبة وبما أن القیم المسجلة في جدول النتائج تنبع من التكلفة التاریخیة فإن أي 

انخفاض وارتفاع في األسعار سوف یكون له أثر كبیر على عملیة التقییم وفق هذه الطرق 

  .سعارلتجاهل مبدأ التكلفة التاریخیة ألثر ارتفاع أو انخفاض األ

  :القیمة العادلة

إن القیمة العادلة تأخذ بعین االعتبار تقلبات األسعار هبوطا ونزوال وبالتالي أي تغیر في  

  .األسعار سوف لن یكون له أثر على طرق التقییم وفق هذا المنظور

  :من إعداد الباحث باالعتماد على المراجع التالیة: المصدر

المالي والتقییم وفق طریقة األصل المحاسبي الصافي المصحح؛ المؤتمر العلمي ؛ النظام المحاسبي بكاري بلخیر -

  .2013؛ جامعة قاصدي مرباح؛ ورقلة؛ الجزائر؛ الدولي حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر

لنیل ؛ تقییم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت االقتصادیة بالجزائر؛ أطروحة مقدمة هواري سویسي -

 .2007/2008؛ جامعة الجزائر؛ شهادة الدكتوراه في علوم التسییر؛ كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر

 دراسة أثر تعدد البدائل المحاسبیة على مقاربة فائض القیمة  .3

تعتمد الطرق التي تندرج تحت هذه المقاربة على كل من قائمة المركز المالي وجدول النتائج سواء 

یتعلق األمر بحساب األصول الصافیة المصححة أو الربح المحاسبي بمعنى أن التأثیر المتوقع علیها فیما 
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من قبل البدائل المحاسبیة یجمع بین المقاربتین السابقتین سواء تعلق األمر بالقیاس أو اإلفصاح 

 .المحاسبي والجدول الموالي بین أثر هذه البدائل على مقاربة فائض القیمة

 أثر تعدد البدائل المحاسبیة على مقاربة فائض القیمة: 19- 3 رقمالجدول 

  بدائل القیاس المحاسبي  الطریقة

  

  

  

  

  

الطریقة غیر 

  المباشرة

  :التكلفة التاریخیة

تعتمد الطرق المباشرة على كل من الربح المحاسبي واألصل المحاسبي الصافي 

المصحح وبالتالي فالبیانات المعدة وفق مبدأ التكلفة التاریخیة لقائمة المركز المالي 

وجدول النتائج تكون غالبا غیر صحیحة سواء في حالة ارتفاع أو انخفاض األسعار 

  .ه واحد بالنسبة للربح ولألصل مع العلم بأن التأثیر یكون في اتجا

  :القیمة العادلة

والمعدة وفق مبدأ  والمیزانیةإن البیانات المحاسبیة التي یتضمنها كل من جدول النتائج 

القیمة العادلة تأخذ في الحسبان التغیرات التي تطرأ على بنود هذه القائمتین وبالتالي 

  لتقییم قیمة صادقة یكاد التأثیر أن یكون معدوما بحیث تعطي مخرجات ا

  

  

  

  

  الطرق المباشرة

  :التكلفة التاریخیة

على الرغم من تعددها فإن الطرق التي تندرج تحت هذا المدخل تشترك في قاسم 

مشترك أال وهو الربح واألصل المحاسبي الصافي، فتأثیر البیانات المعدة وفق مبدأ 

یكون كبیرا كما سبق واإلشارة إلیه لعدم أخذها بعین االعتبارات  التكلفة التاریخیة

  .التغیرات في األسعار

  :القیمة العادلة

والمعدة وفق مبدأ  والمیزانیةإن البیانات المحاسبیة التي یتضمنها كل من جدول النتائج 

القیمة العادلة تأخذ في الحسبان التغیرات التي تطرأ على بنود هذه القائمتین وبالتالي 

  یكاد التأثیر أن یكون معدوما بحیث تعطي مخرجات التقییم قیمة صادقة 

  :من إعداد الطالب باالعتماد على المراجع التالیة: المصدر

والتقییم وفق طریقة األصل المحاسبي الصافي المصحح؛ المؤتمر العلمي الدولي  ؛ النظام المحاسبي الماليریبكاري بلخ
  .2013جامعة قاصدي مرباح؛ ورقلة؛ الجزائر؛ حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر؛ 

؛ تقییم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت االقتصادیة بالجزائر؛ أطروحة مقدمة لنیل ھواري سویسي
  .2007/2008كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر؛ جامعة الجزائر؛ الدكتوراه في علوم التسییر؛  شھادة

؛ أثر بدائل القیاس المحاسبي على المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبیة في ظل تبني الجزائر للمعاییر قوادري عبلة
  .2017/2018جامعة فرحات عباس سطیف؛  المحاسبیة الدولیة؛ أطروحة دكتوراه؛ في العلوم التجاریة؛
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  تأثیر تعدد بدائل قیاس المخزونات واإلهتالكات على طرق التقییم: الخامسالمطلب 

 عن عبارة السیاسات وهذه منشأة، كل داخل المتبعة المحاسبیة السیاسات المحاسبي القیاس بدائل تمثل

 اإلقتصادیة، ؤسساتالم مستوى على بینها من االختیار یتم التي المحاسبیة واألسالیب الطرق من مجموعة

 تسمح المحاسبیة المعاییر كانت ولما المحاسبي، القیاس نتائج اختالف إلى المطبقة البدائل اختالف ویؤدي

 لمعالجة مختلفة طرق اإلقتصادیة، واألنشطة األحداث نفس لمعالجة مختلفة وطرق أسالیب الستخدام

 أن اإلقتصادیة المنشآت لبعض یمكن فإنه وغیرها، الثابتة األصول إلهالك مختلفة طرق المخزون، تكلفة

 النقدیة التدفقات وقائمة المالي، والمركز األعمال نتائج وٕاظهار معینة، أهداف لتحقیق البدائل تلك تستغل

األمر الذي ینعكس على عملیة التقییم  المالیة، القوائم علیه تكون أن یجب ما أو للواقع مخالف بشكل

  .باعتبار أن القوائم المالیة هي المصدر الوحید لهذه العملیةبمختلف طرقها 

  على طرق التقییم اتتأثیر تعدد بدائل قیاس المخزون  .1

  :یمكن تبیان أثر تعدد بدائل قیاس المخزون على طرق التقییم في النقاط التالیة

  :المرتكزة على الذمة المالیةبالنسبة للطرق  -1.1

 ومخزون بدایة المدة حسب طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة یكون له  ةإن قیاس مخزون آخر مد

في حین أن استخدام طریقة الوارد أوال صادر أوال  ،1)المركز المالي(تأثیر معتدل عل القوائم المالیة 

ة األصول إما ارتفاعا أو انخفاضا ا على قیمیؤثر على القوائم المالیة وبالتالي یكون تأثیره واضح

سة من األمر الذي یؤدي بدوره بالتأثیر على قیمة المؤسشأنها شأن طریقة الوارد أخیرا صادر أوال، 

 .خالل الطرق التي ترتكز علیها هذه المقاربة كطریقة األصول المحاسبیة

  إن تعدد بدائل قیاس المخزون یتیح للمؤسسة والقائمین علیها التالعب بأرقام عناصر قوائمها المالیة

وبالتالي إظهارها بصورة غیر صادقة باستعمال طرق المحاسبة اإلبداعیة مما یجعل عملیة تقییم 

ضریبیة  المؤسسة وٕاعطاء قیمة لها ذات طابع مضلل ال تعطي قیمة حقیقیة للمؤسسة وذلك إلغراض

، وذلك باستخدام طرق تقییم المخزون في بدایة المدة وآخر المدة )الحصول على قروض( أو مالیة 

وكمثال على ذلك نأخذ المعادلتین التالیتین لطرق أو صورة مخفضة، بإظهاره بصورة مضخمة  عمدا

  :تقییم المؤسسة

                                                           
1
  .146، مرجع سابق، ص بدائل القیاس المحاسبي ودورھا في إدارة أرباح المنشآت الصناعیةمحمد معتصم إبراھیم، إسماعیل محمد النجیب،  
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لة نجد بأنه في حالة ارتفاع من المعاد:  الدیون –مجموع األصول = األصول المحاسبیة الصافیة 

مجموع األصول فإن قیمة المؤسسة سترتفع بارتفاعها حسب المعادلة بالتالي یمكن زیادة مقدار مجموع 

ادر أوال في األصول عن طریق إظهار مخزون آخر مدة مضخما وذلك باستعمال طریقة الوارد أوال ص

، األمر ، عكس طریقة الوارد أخیرا صادر أوالحالة ارتفاع األسعار وٕاظهاره بصورة مخفضة عند انخفاضها

الذي یستوجب تطبیق طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة إلهمال أثر التقلبات السعریة على قیمة 

 .المخزونات

  :بالنسبة للطرق المرتكزة على العائد أو التدفقات -2.1

ویكمن التأثیر المتوقع لبدائل تركز هذه الطرق على مقدار الربح المحقق الذي یظهر جدول النتائج، 

قیاس المخزونات على هذه الطریقة في قیمة تكلفة البضاعة المباعة التي تعتبر من المصاریف، 

فبانخفاض تكلفتها باستخدام طریقة الوارد أوال صادر أوال عند ارتفاع األسعار یؤدي ذلك إلى زیادة مقدار 

لمؤسسة المحسوبة وفق مقاربات العائد أو التدفقات، الربح المحقق الذي من شأنه التأثیر على قیمة ا

  :وكمثال على ذلك نقترح المعادلة التالیة

 :المسترجعة منها –مخصصات اإلهتالكات والمؤونات + الربح الصافي = القدرة على التمویل الذاتي 

كن زیادة الربح من المعادلة نجد بأنه بارتفاع الربح الصافي فإن قیمة المؤسسة سوف ترتفع وبالتالي یم

ادر أوال في حالة ارتفاع الصافي بتخفیض تكلفة البضاعة المباعة عن طریق استخدام طریقة الوارد أوال ص

األسعار، أما في حالة الرغبة في تخفیض قیمة المؤسسة فیجب الرفع من تكلفة البضاعة المباعة وذلك 

أن هذه  علىادر أوال، ولكن تجدر اإلشارة باتجاه األسعار نحو االرتفاع بتطبیق طریقة الوارد أخیرا ص

  .الطریقة قد ألغیت تماما من قبل النظام المحاسبي المالي والمعاییر المحاسبیة الدولیة

  تأثیر تعدد بدائل اهتالك األصول على طرق التقییم .2

  :یمكن إبراز تأثیر تعدد بدائل اهتالك األصول الثابتة على طرق التقییم في النقاط التالیة

  :بالنسبة للطرق المرتكزة على الذمة المالیة -1.2

بما قیمة المؤسسة حسب هذا المدخل مساویة إلى األصول مطروح منها مجموع الدیون وبالتالي 

فإن زیادة مقدار اإلهتالكات یؤدي إلى تخفیض قیمة األصول وبالتالي الحصول على قیمة مخفضة 
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صحیح كلما انخفض مبلغ اإلهتالكات كلما زادت قیمة  للمؤسسة عند احتسابها بهذه الطریقة، والعكس

 .األصول وبالتالي الحصول على قیمة مرتفعة للمؤسسة

  :بالنسبة للطرق المرتكزة على مقاربة العائد أو التدفقات -2.2

بما أن هذه المقاربة ترتكز على الربح أو نتیجة المؤسسة فبالتالي كلما زاد مبلغ اإلهتالكات كلما 

نتیجة المؤسسة وبالتالي تأثیر باالرتفاع أو االنخفاض في قیمة المؤسسة حسب نوع المعادلة انخفضت 

المستخدمة أو الطریقة، والعكس صحیح كلما كان مبلغ اإلهتالكات منخفضا زادت النتیجة أو الربح 

رق التي للمؤسسة وبالتالي التأثیر باالرتفاع أو االنخفاض على قیمة المؤسسة عند حسابها بإحدى الط

  .تندرج تحت هذه المقاربة

  :یمكن إیجازه في النقاط التالیة في هذا المطلب وكخالصة لما تم تناوله

  في حالة استخدام اإلهتالك حسب القسط الثابت فإن التأثیر على قائمة المركز المالي وجدول النتائج

 .یكون معتدال وبالتالي قیمة المؤسسة تكون أقرب ما تكون إلى الحقیقة

  في حالة استخدام اإلهتالك حسب القسط المتناقص فإنها تؤدي إلى انخفاض رقم الربح في السنوات

 المركز المالي وبالتالي یكون التأثیر على وانخفاض في مقدار األصول األولى من عمر األصل

ى األمر الذي یؤثر بدوره على طرق التقییم بشكل مباشر العتماد هذه األخیرة علجدول النتائج و 

 .هاتین القائمتین في حساب قیمة المؤسسة

  في حالة استخدام اإلهتالك حسب القسط المتزاید فإنها تؤدي إلى زیادة الربح في السنوات األولى من

وزیادة في مقدار األصول وبالتالي التأثیر على جدول النتائج والمركز المالي الذین عمر األصل 

 .لمؤسسة المحسوبةبدورهما یؤثران بشكل مباشر على قیمة ا
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  :خاتمة

 على ترتكز منها عائالت ثالث األقل على نجد حیث بینها، فیما واختالفا كبیرا تعددا التقییم طرق تعرف

 هذه تعتبر ما فبقدر بینهما، الجمع التدفقات، المالیة، الذمة المنطلق في بعضها عن تماما مختلفة مناظیر

 إیجاد خالل من معقدا أمرا العملیة من تجعل ما بقدر التقییم، عملیة ومرونة ثراء حیث من إیجابیة الوضعیة

 تكون حیث مختلفة، قیم إلى تفضي التقییم طرق من طریقة كل ألن للمؤسسة، واألنسب المثلى الطریقة

 .كبیر بشكل متباینة أحیانا

 موضوعیة بقیمة للخروج للمؤسسة، المثلى الطریقة إیجاد في االجتهاد المقیم الخبیر على یحتم سبق ما

 لیس نتائجها لمختلف الحسابي المتوسط وحساب الطرق من مجموعة اعتماد یعتبر حیث حقیقتها، تعكس

 .التقییم من المرجوة األهداف غموض عند االستثنائیة، الحاالت في إلیه یلجأ بل الحل، هو دائما
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  : تمهید

على ضوء ما تم عرضه في الجزء النظري من الدراسة وجدنا عالقة بین كل من القیاس المحاسبي 

وعملیة اإلفصاح في القوائم المالیة وعالقة بینه وبین عملیة تقییم المؤسسات بحیث أن مخرجات القیاس 

عملیة اإلفصاح كما أن مخرجات اإلفصاح هي نفسها المصادر التي یعتمد المحاسبي تعتبر مدخالت 

علیها المقیم أثناء قیامه بعمله، وبالتالي نجد أنه في حالة وجود غموض أو التباس في القیاس فسوف 

یؤثر بشكل مباشر على عملیة اإلفصاح الذي بدوره یؤثر على مجریات ونتائج تقییم المؤسسة، ومن بین 

كل نجد أن موضوع تعدد بدائل القیاس المحاسبي أكثرها تناوال من قبل الباحثین بالرغم من هذه المشا

قدمها، بحیث أبرزنا مختلف اآلثار المترتبة عن هذه التعددیة على كل من اإلفصاح في القوائم المالیة 

  .وعلى عملیة التقییم في الجزء النظري

ن الدراسة على شقین تطبیقیین في البیئة سوف یتم إسقاط ما تم عرضه في الجانب النظري م

الجزائریة والتي تتمیز بصعوبة التطبیق المحاسبي من جهة والحاجة إلى تطویر األنظمة والتشریعات من 

على قوائم  عبارة عن دراسة تطبیقیة األول :ثالثة مباحث، بحیث قسم الجزء التطبیقي إلى جهة أخرى

اآلثار المترتبة على كل من معرفة  بالوالیة نحاول من خاللهاالمالیة لمؤسستین اقتصادیتین تنشطان 

والمبحث  الخاصة بالمخزونات واإلهتالكات، ظل تعدد بدائل القیاس المحاسبياإلفصاح والتقییم في 

 في الجزائر المهنیین واألكادیمیین المختصین في المجال المحاسبيالثاني متمثل في استبیان موجه إلى 

، أما  الجغرافي للدراسة والذي شمل األفراد المزاولین لنشاطهم داخل والیة سطیفمع تحدید اإلطار 

بحیث تم الدراستین واإلجابة عن الفرضیات،  المبحث الثالث فخصص لمناقشة النتائج المتوصل إلیها من

  : تقسیم الفصل إلى المباحث التالیة

  .الدراسة المیدانیة حول متغیرات الدراسة: المبحث األول

  .الدراسة االستقصائیة حول فرضیات الدراسة: المبحث الثاني

  .اختبار صحة الفرضیاتنتائج الدراسة و : المبحث الثالث
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  الدراسة المیدانیة حول متغیرات الدراسة: المبحث األول

لقد شهدت الجزائر تحوال من حیث النظام المحاسبي المطبق حیث انتقلت من تطبیق المخطط 

إلى تطبیق النظام المحاسبي المالي والمعتمد على المعاییر المحاسبیة  1975لسنة المحاسبي الوطني 

الدولیة، هذا التحول مس كل الجوانب التي تجعل من المحاسبة مصدر معلومات تستمد منها ما یساعدها 

على القیام بوظائفها، لكن ما یمیز البیئة الجزائریة هي صعوبة تطبیق بعض الطرق المحاسبیة التي 

جاءت بها المعاییر المحاسبیة الدولیة وصعوبة إسقاطها على الواقع األمر أدى باالقتصار على طرق 

  .على حساب طرق أخرى

یحاول الباحث من خالل هذا الجزء التطبیقي إسقاط ما تناوله على مؤسسات اقتصادیة جزائریة 

إلهتالكات على القوائم المالیة لها بغیة الوصول معرفة األثر المترتب عن تعدد بدائل قیاس المخزونات وا

  .ق التقییم التي تم تناولها سابقاوعلى قیمة المؤسسة باستخدام طر 

  في الجزائر تقییم المؤسسات اإلقتصادیةو  اإلفصاح واقع: المطلب األول

والقصور الموجودة في المخطط المحاسبي نتیجة للتطورات والتحوالت الجذریة في البیئة الجزائریة 

الوطني السابق تبنت الجزائر النظام المحاسبي المالي كمرجع محاسبي حیث یستمد هذا األخیر مختلف 

قواعده من المعاییر المحاسبیة الدولیة محاولة منها التقرب أكثر من األنظمة اإلقتصادیة الكبرى للخروج 

ا مسایرة أغلب الدول العربیة التي تبنت المعاییر المحاسبیة الدولیة، وكذ الفرانكفونیةمن التبعیة للدول 

أصبحت البیئة الجزائریة ذات أهمیة بالغة بالنسبة للمستثمرین سواء األجانب أو المحلیین وهذا لها وبتبنیها 

نظام یبرره حجم االستثمارات الواردة للجزائر منذ بدأ تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة عن طریق ال

  .المحاسبي المالي

لقد أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة بالنسبة لإلفصاح باعتباره المرآة العاكسة لنشاط المؤسسة 

وذمتها المالیة بحیث ألزم المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة بأربع قوائم مالیة رئیسیة وقائمة أخرى هي 

ئم الرئیسیة أو أي تغییر في الطرق والمناهج المالحق تمكن مستخدمیها من فهم أي غموض ورد بالقوا

، وعلى الرغم من ذلك وحسب أغلب الدراسات التي تمت حول واقع تطبیق النظام المستخدمة إلعدادها

یواجهون صعوبات في تطبیق هذا النظام من حیث  االمحاسبي المالي فإن المهنیین واألكادیمیین مازالو 

  .حاسبیة والعراقیل القانونیةن البدائل المكفاءة السوق المالي واالختیار من بی



	الفصل الرابع                                                                            الدراسة المیدانیة
 

170 
 

یعتبر موضوع تقییم المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة جد مهم خاصة أن الجزائر شهدت مرحلة كما 

 بورصة القیم المنقولةالدخول في اقتصاد السوق التي تتمیز بإصالحات اقتصادیة هامة من أبرزها إنشاء 

وخوصصة المؤسسات اإلقتصادیة باإلضافة إلى أن االقتصاد الجزائري یشهد مرحلة انفتاح وتحرر على 

إضافة إلى وجود دوافع أخرى تبرر عملیة التقییم كالخوصصة واالندماج واالستحواذ مختلف القطاعات، 

هدت بعض أو إلعادة الهیكلة وأسباب أخرى حسب حاجة األطراف ذات العالقة بالمؤسسة، ولقد ش

شركة األوراسي، : مثلالمؤسسات الكبرى في الجزائر خاصة التي انضمت إلى البورصة عملیات تقییم 

الریاض، ومؤخرا شركة ألیانس للتأمینات كما تشهد الساحة كذلك نقاشات حادة حول إشكالیة تقییم مؤسسة 

  .جیزي التي تحاول السلطات الجزائریة شراءها من المتعامل الروسي

ظم عملیات التقییم التي تمت على مستوى المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة اعتمدت على إن مع

طرق التقییم من منظوري الذمة المالیة والعائد أو التدفقات بدرجة أكبر من منظور فائض القیمة، ویرجع 

ها ضعف بورصة الجزائر من حیث اآللیات ومستوى التداول وعدد المؤسسات المدرجة بسبب ذلك إلى 

الطرق المرتكزة على (جعل بعض طرق التقییم ال تصلح للبیئة الجزائریة واستحالة تطبیقها على الواقع 

 ، فیحین بعض الطرق تتمیز بإمكانیة التطبیق لكن بصعوبة وفي ظل بعض االفتراضات)فائض القیمة

لتوفر العناصر المكونة ، وطرق سهلة التطبیق والممارسة نظرا )الطرق المرتكزة على العائد أو التدفقات(

  ).الطرق المرتكزة على الذمة المالیة(لها في المعلومات الواردة بالقوائم المالیة 

  التقییمطرق و  على اإلفصاح المخزونات قیاس دراسة تأثیر تعدد بدائل: المطلب الثاني

علـى عملیـة اإلفصـاح بـالقوائم المالیـة  المخزونـات واإلهتالكـاتلدراسة مدى تـأثیر تعـدد بـدائل قیـاس 

 وعلـى قیمــة المؤسســة المحســوبة بمختلــف طـرق التقیــیم فضــلنا إســقاط مــا تناولنـاه فــي الجانــب النظــري علــى

مؤسسات اقتصادیة جزائریة مستخدمین منهج دراسة حالة والمـنهج التحلیلـي لتحلیـل النتـائج المتوصـل إلیهـا 

مؤسسـة ؛  أویـلمؤسسـة رابیـد : الباحـث علـى المؤسسـات التالیـة من دراسـة متغیـرات البحـث ووقـع اختیـار

 المؤسسـة علـى الطرق هذه مختلف تطبیق بان نالحظ الطرق لمختلف استعراضنا بعد، سوك مانیا لإلشهار

 توحیـد یوجـد ال حیـث ا،تهـذا حـد فـي بالطریقـة المتعلقـة للتعقیـدات نظـرا صـعب، جـد هـو الجزائریة االقتصادیة

 المسـتقبلیة بالمعطیـات بـالتنبؤ تسـمح جهـات وجـود عـدم بسـبب المعلومـة لـنقص ونظـرا جهـة، مـن اتهـلمكونا

 من بدال معینة طریقة ینتهج المقیم الخبیر تجعل التي األسباب بین ومن ثانیة، جهة من المالیة السوق خاصة

 أكثر التدفقات مقاربة على المرتكزة الطرق أن من فبالرغم طریقة، كل حول المعلومات توفر مدى هو األخرى
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 مـا حـد إلـى )المیزانیـة( المالیـة الذمـة مقاربـة علـى المرتكـزة الطـرق عـن منهـا المؤسسـة قیمـة حقیقـة عـن تعبیـرا

 اللجـوء یـتم التـدفقات مقاربـة عن المتاحة المعطیات توفر عدم بسبب ولكن المتاح النقدي تدفق طریقة خاصة

  .المالیة الذمة مقاربة على المرتكزة الطرق إلى

  تأثیر تعدد بدائل قیاس المخزون على اإلفصاح. 1

بعد القیام بزیارة میدانیة لكل مؤسسة من المؤسسات محل الدراسة قام الباحث بإجراء مقابلة مع 

لشرح مختلف نشاطات المؤسسة الذي تعاقدت معه المؤسسة ) ضوامن أنیس(المحاسب القانوني 

األصول المادیة المتبعة وكذا طرق تقییم المخزونات بمختلف والحصول على فكرة حول طریقة إهتالك 

أنواعها، باإلضافة ذلك تم الحصول على القوائم المالیة للمؤسسات محل الدراسة بغیة استعمالها في 

  :تینالتالی تینحیثیات الدراسة المیدانیة، ووقع االختیار على المؤسس

 : RAPID OILمؤسسة تقدیم  -1.1

منهج  المفاهیم النظریة على واقع المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة فضل الباحثبغیة إسقاط هذه 

 ذات الصیغة القانونیة  RAPIDE OILتجاریة إجراء دراسة تطبیقیة على مؤسسة دراسة حالة من خالل 

والتي تنشط في والكائن مقرها والیة سطیف ) مؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة(

-10wو  05w-40بحیث تتمثل مبیعاتها في ثالثة أنواع من الزیوت  زیوت محركات السیارات مجال بیع

والتي تطبق   CASTROL TOTAL NAFTAL:لثالثة عالمات تجاریة هي  15w-40و   40

طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة في تقییم مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة في ظل نظام الجرد الدوري 

من خالل حساب كل من المنهج التحلیلي ماشیا مع متغیرات الدراسة سوف یتم االعتماد على ت،  للمخزون

قیمة مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة باستخدام الطرق المتاحة وبافتراض تقلبات األسعار 

إضافة  حثثم حساب قیمة المؤسسة بمختلف طرق التقییم التي وقع علیها اختیار البا انخفاضا وارتفاعا،

  .إلى إجراء التحالیل الالزمة لنتائج الدراسة واستخالص النتائج

 :القوائم المالیة للمؤسسة .1

فیما یلي سنعرض القوائم المالیة لمؤسسة رابید أویل والمتمثلة في جدول النتائج والمیزانیة كما 

  :یوضحه الجدول الموالي
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  )01الملحق رقم ( 2016لسنة   RAPID OILمؤسسة ل المختصرة میزانیةال: 20 - 4الجدول رقم 

  2016  األصول

  7453500  مجموع األصول الثابتة

  4781390,87  مخزون

  2345019,75  زبائن

  2099189,4  نقدیة

  9225600  مجموع األصول المتداولة

  16679100  مجموع األصول

  .نقدیة+ زبائن + مخزون آخر مدة = مجموع األصول المتداولة

  2016  الخصوم

  10500130  مجموع حقوق الملكیة

  3900014  الخصوم غیر جاریة

  2278956  الخصوم الجاریة

  16679100  مجموع الخصوم

 2016لسنة   RAPID OILجدول حسابات النتائج المختصر لمؤسسة : 21- 4 الجدول رقم

  )2الملحق رقم (

  2016  البیان

  60604000  رقم األعمال

  135000  إعانات التشغیل

  )40476222.1(  )نفقات الدورة(البضاعة المباعة تكلفة 

  )1230650(  نفقات الدورة

  19032127,9  القیمة المضافة للتشغیل

  )1523780(  أجور 

  )537490(  ضرائب ورسوم

  17508347,9  النتیجة الصافیة التشغیلیة

  )430500(  اإلهتالكات

  16540357,9  النتیجة الصافیة للدورة
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  :على القوائم المالیة تقییم المخزوندراسة تأثیرات طرق  .2

 عدد الوحدات: الوحدة                       2016: كمیات المخزون السلعي لسنة :22-4الجدول رقم

  مشتریات سبتمبر  مشتریات ماي  مشتریات جانفي  مخزون أول مدة  

w-4005 
Castrol 

Total 
 Naftal  

 
350  
300  
400 

 
450  
450  
350 

  
800  
850  
500 

  
166  
152  
134 

10w-40 
Castrol 

Total 
Naftal 

  

 
700  
750  
300 

 
500  
600  
550 

  
700  
650  
800 

 
85  

122  
93 

15w-40 
Castrol 

Total 
Naftal  

 
300  
450  
200 

 
200  
300  
450 

  
650  
700  
200 

  
116  
104  
86 

  من إعداد الباحث باالعتماد على وثاق ومعطیات المؤسسات

  دج: الوحدة)  استقرار األسعار( 2016لكمیات المخزون السلعي لسنة أسعار التكلفة : 23- 4الجدول رقم

مشتریات شھر 
 سبتمبر

مشتریات شھر 
 ماي

  مخزون أول مدة مشتریات شھر جانفي

 
3500  
3200  
2500 

 
3500  
3200  
2500 

 
3500  
3200  
2500 

  
3300  
3000  
2850 

w-4005 
Castrol 

Total 
 Naftal 

 
3800  
3500  
2200 

 
3800  
3500  
2200 

 
3800  
3500  
2200 

 
3400 
3150 
2100 

 

10w-40 
Castrol 

Total 
Naftal 

 
 

3500  
3000  
2800 

 
3500  
3000  
2800 

 
3500  
3000  
2800 

  
3200  
3150  
2750 

15w-40 
Castrol 

Total 
Naftal 

  من إعداد الباحث باالعتماد على وثاق ومعطیات المؤسسات

  



	الفصل الرابع                                                                            الدراسة المیدانیة
 

174 
 

  دج: الوحدة                           عار         ارتفاع األسالمخزونات بافتراض تكلفة : 24-4الجدول رقم 

مشتریات شھر 
 سبتمبر

مشتریات شھر 
 ماي

  مخزون أول مدة مشتریات شھر جانفي

 
4200  
4800  
3800 

 
3800  
3800  
3000 

 
3500  
3200  
2500 

  
3300  
3000  
2850 

w-4005 
Castrol 

Total 
 Naftal 

 
4200  
4500  
3800 

 
4000  
4000  
3000 

 
3800  
3500  
2200 

 
3400 
3150 
2100 

 

10w-40 
Castrol 

Total 
Naftal 

 
 

4200  
4500  
4000 

 
3800  
3800  
3200 

 
3500  
3000  
2800 

  
3200  
3150  
2750 

15w-40 
Castrol 

Total 
Naftal 

  من إعداد الباحث باالعتماد على وثاق ومعطیات المؤسسات

  دج: الوحدة                                 انخفاض األسعارالتكلفة المخزونات بافتراض : 25-4الجدول رقم 

مشتریات شھر 
 سبتمبر

مشتریات شھر 
 ماي

  مخزون أول مدة مشتریات شھر جانفي

 
2500  
2500  
1500 

 
3000  
2800  
2000 

 
3500  
3200  
2500 

  
3300  
3000  
2850 

w-4005 
Castrol 

Total 
 Naftal 

 
2800  
2500  
1300 

 
3200  
3000  
1800 

 
3800  
3500  
2200 

 
3400 
3150 
2100 

 

10w-40 
Castrol 

Total 
Naftal 

 
 

2200  
2500  
2000 

 
3000  
2700  
2200 

 
3500  
3000  
2800 

  
3200  
3150  
2750 

15w-40 
Castrol 

Total 
Naftal 

  من إعداد الباحث باالعتماد على وثاق ومعطیات المؤسسات
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  دج: الوحدة                                     2016لسنة  مبیعات ومخزون آخر المدة: 26-4الجدول رقم 

  مخزون آخر المدة  2016مبیعات   مخزون متاح للبیع  
w-4005 

Castrol 
Total 

 Naftal  

  
1766  
1752  
1384  

  
1550  
1560  
1204  

  
216  
192  
180  

10w-40 
Castrol 

Total 
Naftal 

  

  
1985  
2122  
1743  

  
1822  
1988  
1603  

  
163  
134  
140  

15w-40 
Castrol 

Total 
Naftal  

  
1266  
1554  
936  

  
1101  
1330  
802  

  
165  
224  
134  

  من إعداد الباحث باالعتماد على وثاق ومعطیات المؤسسات

  دج: ةاألسعار الوحدارتفاع وانخفاض  ة الوسطیة المرجحة في ظل استقرارالتكلف:27- 4الجدول رقم 

  األسعارانخفاض   ارتفاع األسعار  استقرار األسعار  
w-4005 

Castrol 
Total 

 Naftal  

  
3481,2  

3182,64  
2257,94  

  
3696,37  
3610,73  
3036,05  

  
3155,6  

2960  
2118,42  

  
10w-40 
Castrol 

Total 
Naftal 

  

  
3782,87  
3479,87  
2194,66  

  
3974,30  
3974,69  
2722,48  

  
3279,09  
2985,06  
1913,53  

  

15w-40 
Castrol 

Total 
Naftal  

  
3472,5  

3010,03  
2795,40  

  
3685,78  
3598,84  
3244,12  

  

  
3085,46  
2807,33  

2336  

  من إعداد الباحث باالعتماد على وثاق ومعطیات المؤسسات
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تكلفة مخزون آخر المدة وبضاعة مباعة في ظل ارتفاع وانخفاض األسعار وفق : 28-4الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                      )LIFO؛ FIFOالتكلفة الوسطیة المرجحة؛ ( طرق 

  CPMU FIFO  LIFO  البیان

  :ارتفاع األسعار

  مخزون آخر المدة

  تكلفة بضاعة مباعة

 
 

5448737,4 
45970792 

 
  

 
 

6569400 
44850200  

  

4841500  
50596400 

  :انخفاض األسعار

  مخزون آخر المدة

  تكلفة بضاعة مباعة

 
 

4284595,8 
36039857  

 
 

3454400 
36870200 

  

 
 

5048500 
34021500 

  

  :استقرار األسعار

  مخزون أول المدة

  تكلفة بضاعة مباعة

  
4781390,87  

40476222.1 

  

4781390,87  
40476222.1 

  

4781390,87  
40476222.1 

  من إعداد الباحث باستخدام مختلف الحسابات الریاضیة :المصدر

  : 27-4من الجدول رقم  المتوصل إلیها تحلیل النتائج. 4

حسب طریقة الوارد أوال صادر أوال یكون مخزون آخر المدة مرتفع القیمة بالمقارنة بالطرق األخرى  .1

في ظل ارتفاع األسعار وهذا راجع إلى تقییمه بأحدثها، فیحین تكون قیمته منخفضة في حالة 

فضة في ظل ارتفاع األسعار ، وحسب نفس الطریقة فإن تكلفة البضاعة المباعة تكون منخانخفاضها

 .ألنها مقیمة بأقدم األسعار وترتفع في حالة انخفاض األسعار بالمقارنة بالطرق األخرى

حسب طریقة الوارد أخیرا صادر أوال یكون مخزون آخر المدة منخفض القیمة بالمقارنة مع قیمته  .2

فیحین تكون قیمته  ،هابأقدموفق الطرق األخرى في ظل ارتفاع األسعار وهذا راجع إلى تقییمه 

مرتفعة في حالة انخفاضها، أما فیما یخص تكلفة البضاعة المباعة فإنها تكون مرتفعة القیمة في ظل 

ارتفاع األسعار ألنها مقیمة بأحدثها؛ أما في حالة انخفاض األسعار فإنها تكون منخفضة بالمقارنة 

 .بالطرق األخرى
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زون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة في حاالت نالحظ من الجدول األخیر أن قیم كل من مخ .3

، وهذا راجع تقع بین قیم كل من الطرق السابقة بتأثیرات أقل منها انخفاضا وارتفاعا التقلبات السعریة

لخصوصیات الطریقة التي تحد من آثار التقلبات السعریة بالنسبة لمخزون آخر المدة وتكلفة 

  .البضاعة المباعة

مما تناولناه سابقا یمكن القول بأن استخدام كل بدیل من بدائل قیاس مخزون آخر مدة وتكلفة 

البضاعة المباعة یعطي قیم مختلفة لها حسب تأثیرات كل منها األمر الذي ینعكس على قیمها بكل من 

لقوائم المالیة المیزانیة وجدول حسابات النتائج التي تتضمنها، وللوقوف على مدى تأثیر كل طریقة على ا

قام الباحث بإسقاط التغیرات في قیم العناصر السابقة الذكر على میزانیة المؤسسة وجدول حسابات 

والذي تم إعداده باالعتماد على مختلف العالقات  Microsoft office Excelنتائجها باستخدام برنامج 

قام الباحث بالتركیز على كل من ثیر الریاضیة بین عناصر المیزانیة وجدول النتائج، ولدراسة هذا التأ

عنصر مجموع األصول إضافة إلى نتیجة الدورة الصافیة ومقارنة النتائج المتحصل علیها من  كل طریقة 

  .مع بقیة الطریقتین

  قیمة األصول ومقدار الربح في ظل انخفاض األسعار:  29-4الجدول رقم

  CMPU FIFO  LIFO  البیان

  16946209,1  15352109  16182305  قیمة أصول المؤسسة

  22995080  20146380  20976723  2016نتیجة الدورة 

 EXCELLباستخدام برنامج  من إعداد الباحث

 األسعار رتفاعقیمة األصول ومقدار الربح في ظل ا: 30-4الجدول رقم

  CMPU FIFO  LIFO  البیان

  16739290,1  18467109,1  17346446,5  قیمة أصول المؤسسة

  6420180  12166380  11045788  2016نتیجة الدورة 

 EXCELLباستخدام برنامج  من إعداد الباحث

  :30- 4و 29-4تحصل علیها من الجدولین تحلیل النتائج الم. 5

 : )تحلیل قیمة أصول المؤسسة وقیمة الربح الصافي(في ظل انخفاض األسعار -1.5
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  حسب طریقة الوارد أوال صادر أوال نالحظ أن قیمة أصول المؤسسة منخفضة بالمقارنة بقیمتها حسب

التكلفة الوسطیة المرجحة وطریقة الوارد أخیرا صادر أوال وهذا راجع إلى أن قیمة مخزون آخر مدة 

ین نظرا المسجلة بأصول المؤسسة كانت جد منخفضة بالمقارنة بقیمتها في ظل الطریقتین السابقت

الذي انعكس على قیمة األصول المتداولة وقیمة األصول  في ظل ارتفاعها،لتسعیها بأحدث األسعار 

، وكذلك األمر بالنسبة لقیمة الربح الصافي للدورة الذي سجل قیمة منخفضة للمؤسسة اإلجمالیة

عة المباعة كانت بالمقارنة مع قیمه حسب الطریقتین األخریین وهذا راجع إلى أن قیمة تكلفة البضا

 .مرتفعة ألنها مقیمة بأحدث األسعار

  حسب طریقة الوارد أخیرا صادر أوال نالحظ أن قیمة أصول المؤسسة مرتفعة بالمقارنة بقیمتها حسب

طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة وطریقة الوارد أخیرا صادر أوال وهذا راجع إلى أن قیمة مخزون آخر 

یقتین السابقتین المدة المسجلة بأصول المؤسسة كانت مرتفعة القیمة بالمقارنة بقیمتها في ظل الطر 

والتي كانت بدورها مرتفعة األمر الذي انعكس على قیمة األصول نظرا لتسعیرها بأقدم األسعار 

، وكذلك األمر بالنسبة لقیمة الربح الصافي للدورة الذي المتداولة وقیمة األصول اإلجمالیة للمؤسسة

راجع إلى أن قیمة تكلفة  سجل قیمة مرتفعة بالمقارنة مع قیمه حسب الطریقتین األخریین وهذا

 .البضاعة المباعة كانت منخفضة ألنها مقیمة بأحدث األسعار

  حسب طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة نالحظ أن قیمة أصول المؤسسة معتدلة القیمة وتقع بین قیمة

 الوارد أوال صادر أوال وطریقة الوارد أخیرا صادر أوال وهذا راجع إلىأصول المؤسسة حسب طریقة 

  .أن قیمة مخزون آخر المدة سعرت بمتوسط التكلفة وبالتالي تلغي نوعا ما أثر التقلبات السعریة

 ):تحلیل قیمة أصول المؤسسة وقیمة الربح الصافي(في حالة ارتفاع األسعار -2.5

  حسب طریقة الوارد أوال صادر أوال نالحظ أن قیمة أصول المؤسسة كانت مرتفعة بالمقارنة مع قیمها

طریقة الوارد أخیرا صادر أوال وطریقة التكلفة الوسطیة المرجحة وهذا راجع إلى أن قیمة حسب 

مخزون آخر المدة المسجل بأصول المؤسسة كان مرتفع القیمة بسبب تسجیله بأحدث األسعار في 

األمر الذي انعكس على قیمة األصول المتداولة وقیمة إجمالي األصول، وكذلك األمر  ظل ارتفاعها،

لنسبة لقیمة الربح الصافي للدورة الذي سجل أعلى قیمة بالمقارنة مع الطرق األخرى هذا راجع إلى با

أن قیمة تكلفة البضاعة بجدول حسابات النتائج كانت مسجلة بقیمة منخفضة بالمقارنة مع الطرق 

 .السابقة
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  المؤسسة منخفضة بالمقارنة مع  أصولحسب طریقة الوارد أخیرا صادر أوال نالحظ أن قیمة إجمالي

لقیمة مخزون آخر المدة الذي كان منخفض القیمة بسبب قیمته باعتماد الطرق األخرى وهذا راجع 

تسجیله بأقدم األسعار، وكذلك األمر بالنسبة لقیمة صافي الربح للدورة الذي كان منخفض القیمة 

فاع تكلفة البضاعة المباعة بجدول بالمقارنة مع قیمته وفق الطرق األخرى وهذا راجع إلى ارت

 .حسابات النتائج والتي كانت مسجلة بأحدث األسعار

  حسب طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة نالحظ أن قیمة أصول المؤسسة معتدلة القیمة وتقع بین قیمة

 أصول المؤسسة حسب طریقة الوارد أوال صادر أوال وطریقة الوارد أخیرا صادر أوال وهذا راجع إلى

أن قیمة مخزون آخر المدة سعرت بمتوسط التكلفة وبالتالي تلغي نوعا ما أثر التقلبات السعریة عند 

 .االنخفاض

  في حالة االستقرار في األسعار نالحظ أن قیمة مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة كانت

ن التقلبات السعریة مستقرة ومتساویة في ظل تعدد طرق حسابها، لكن األمر یكون شبه مستحیل أل

هي من سمات السوق وبالتالي ال یمكن الجزم على استقرار األسعار إال لفترة وجیزة وهذا لتدخل 

  .العدید من العوامل سواء موضوعیة أو غیر موضوعیة

وكخالصة للنتائج السابقة وتحلیالتها نستنتج أن كل من طریقة الوارد أوال صادر أوال وطریقة الوارد 

أوال في حساب مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة تتأثر قیمها بالتقلبات السعریة  أخیرا صادر

والتي ) المیزانیة وجدول النتائج(ارتفاعا وانخفاضا مما یؤثر على قیم العناصر التي تحتویها القوائم المالیة 

الصافیة للدورة في حین أن بدورها تؤثر على نتائج القوائم المالیة كإجمالي األصول للمؤسسة والنتیجة 

طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة تكون نتائجها أقل تأثر من الطریقتین السابقتین نظرا لآللیات المستخدمة 

  .ب وهي المتوسط الذي یسمح نوعا ما بالحد من هذه اآلثار على القوائم المالیةفي الحسا

  

  

  :تأثیر طرق تقییم المخزون على قیمة المؤسسة. 6
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لدراسة تأثیر طرق تقییم المخزون الثالثة السابقة على قیمة المؤسسة المحسوبة بمختلف المقاربات 

الممكنة فضل الباحث اختیار ثالثة طرق التي یراها ممكنة التطبیق في دراستنا لحساب قیمة المؤسسة 

  :سواء عند استقرار األسعار وارتفاعها أو انخفاضها بحیث كانت النتائج كالتالي

  دج: الوحدة                   قیمة المؤسسة بطریقة األصول المحاسبیة الصافیة: 31-4لجدول رقما

استقرار   التقلبات السعریة/ الطریقة 

  األسعار

ارتفاع 

  األسعار

انخفاض 

  األسعار

  المعادلة

  Vnc= va - dettes  10500130  10500130  10500130  التكلفة الوسطیة المرجحة

  10500130  10500130  10500130  صادر أوالالوارد أوال 

  10500130  10500130  10500130  الوارد أخیرا صادر أوال

  .من إعداد الباحث

الطرق المعتمدة لحساب المخزون على قیمة المؤسسة متساویة في كل  أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

الرغم من التقلبات السعریة ارتفاعا وانخفاضا وهذا راجع لكون طریقة األصول المحاسبیة الصافیة هي 

قیمة مجموع األصول مطروح منها قیمة الدیون اإلجمالیة فأي زیادة في قیمة مخزون أول المدة سوف 

ر من العناصر المكونة للدیون وبالتالي فقیمة المؤسسة وفق عتبالتي تیقابلها زیادة في قیمة مبلغ الموردون 

  .هذه الطریقة تبقى على حالها بغض النظر عن مبلغ األصول أو الدیون بقائمة المیزانیة

  دج: الوحدة                                 قیمة المؤسسة بطریقة المردودیة : 32-4الجدول رقم

استقرار   التقلبات السعریة/ الطریقة 

  األسعار

  المعادلة  انخفاض األسعار  ارتفاع األسعار

  =قیمة المؤسسة  14367618.5  7565608.22  11329012.3  التكلفة الوسطیة المرجحة

=

  13798890.4  8333136.99  11329012.3  الوارد أوال صادر أوال

  15750054.8  4397383.56  11329012.3  الوارد أخیرا صادر أوال

 N= 5 / i=8%: باالعتماد على من إعداد الباحث
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 في ظل استقرار األسعار  بطریقة المردودیة من خالل الجدول أعاله نالحظ أن قیمة المؤسسة

متساویة حسب كل طریقة الن الربح المحاسبي الصافي متساو في كل الحاالت كما نالحظ أن قیمة 

  .بطریقة األصول المحاسبیة الصافیةالمؤسسة تكاد تكون تقریبا متساویة مع قیمتها 

  النخفاض مستوى أما في ظل ارتفاع المستوى العام لألسعار نلحظ أن قیمة المؤسسة انخفضت نظرا

أما بتحلیل القیم المختلفة في ظل انخفاض ، الربح المحقق في كل الطرق الخاصة بقیاس المخزون

األسعار نجد أن قیمة المؤسسة كانت مرتفعة عند طریقة الوارد أوال صادر أوال ومنخفضة عند طریقة 

لوسطیة المرجحة فنالحظ أنها الوارد أخیرا صادر أوال، أما بالنسبة لقیمة المؤسسة بطریقة التكلفة ا

كانت بین القیمتین السابقتین كما وسبق أن قلنا أن الطریقة في حد ذاتها تقلص نوعا ما من آثار هذه 

  . التقلبات السعریة

  في حالة انخفاض األسعار یحدث العكس، بمعنى آخر قیمة المؤسسة ترتفع عامة نظرا النخفاض

ة في الربح المحقق األمر الذي ینعكس بالزیادة على قیمة المستوى العام لألسعار وبالتالي زیاد

وأقلها المؤسسة، وبالرجوع إلى تحلیل القیم نجد أن أكبر قیمة سجلت بطریقة الوارد أخیرا صادر أوال 

بطریقة الوارد أوال صادر أوال، في حین نجد أن قیمة المؤسسة بطریقة التكلفة الوسطیة المرجحة تقع 

  .السابقتینبین قیم الطریقتین 

  دج: الوحدة                   قیمة المؤسسة بطریقة القدرة على التمویل الذاتي: 33-4الجدول رقم

استقرار   التقلبات السعریة/ الطریقة 

  األسعار

  المعادلة  انخفاض األسعار  ارتفاع األسعار

 =v   14662480.9  7860471.23  11992019.1  التكلفة الوسطیة المرجحة

∑
���

(���)�
  

  
  14093753.4  8628000  11992019.1  الوارد أوال صادر أوال

  16044917.8  4692246.58  11992019.1  الوارد أخیرا صادر أوال

  من إعداد الباحث

  نالحظ من الجدول السابق بأن قیمة المؤسسة متساویة بغض النظر إلى الطریقة المعتمدة في قیاس

األمر الذي یفسره مبلغ الربح المتساوي حسب كل طریقة مع ثبات المخزون في ظل استقرار األسعار 
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، كما یالحظ أن )مبلغ اإلهتالكات+ الربح الصافي = القدرة على التمویل الذاتي( مبلغ اإلهتالكات 

  .قیمة المؤسسة تكاد تكون متساویة مع طریقتي األصول المحاسبیة الصافیة وطریقة المردودیة

  ى العام لألسعار نلحظ أن قیمة المؤسسة انخفضت نظرا النخفاض مستوى أما في ظل ارتفاع المستو

الربح المحقق في كل الطرق الخاصة بقیاس المخزون، أما بتحلیل القیم المختلفة في ظل انخفاض 

األسعار نجد أن قیمة المؤسسة كانت مرتفعة عند طریقة الوارد أوال صادر أوال ومنخفضة عند طریقة 

أوال، أما بالنسبة لقیمة المؤسسة بطریقة التكلفة الوسطیة المرجحة فنالحظ أنها  الوارد أخیرا صادر

كانت بین القیمتین السابقتین كما وسبق أن قلنا أن الطریقة في حد ذاتها تقلص نوعا ما من آثار هذه 

  .التقلبات السعریة

  نظرا النخفاض في حالة انخفاض األسعار یحدث العكس، بمعنى آخر قیمة المؤسسة ترتفع عامة

المستوى العام لألسعار وبالتالي زیادة في الربح المحقق األمر الذي ینعكس بالزیادة على قیمة 

المؤسسة، وبالرجوع إلى تحلیل القیم نجد أن أكبر قیمة سجلت بطریقة الوارد أخیرا صادر أوال وأقلها 

ة التكلفة الوسطیة المرجحة تقع بطریقة الوارد أوال صادر أوال، في حین نجد أن قیمة المؤسسة بطریق

  .بین قیم الطریقتین السابقتین

وكخالصة لما تم تناوله بخصوص طرق تقیم المخزون نالحظ أن جدول حسابات النتائج هي 

القائمة األكثر تأثرا بنتائج قیاس المخزون بالمقارنة مع قائمة المیزانیة ونخص بالذكر العنصر األكثر 

الصافي للدورة، بحیث أن التقلبات في األسعار من شأنها الرفع من الربح أو التقلیل أهمیة وهو مبلغ الربح 

من مقداره بحسب نوع الطریقة المستخدمة في قیاس المخزون، في حین تعطینا التكلفة الوسطیة المرجحة 

ت األسعار نتائج وسطیة في ظل هذه التقلبات تجعل منها الطریقة المثلى لتقییم المخزون مع العلم أن ثبا

  .في األسواق ظاهرة استثنائیة ال یمكن بناء القرارات الخاصة بالمؤسسة علیها

  دراسة أثر تعدد طرق حساب اإلهتالكات على القوائم المالیة وعلى قیمة المؤسسة: الثالمطلب الث

یة استهالك المنافع االقتصاد" :اإلهتالك بأنه 7- 11رقم عرف النظام المحاسبي المالي في المادة 

المرتبطة بأصل عیني أو معنوي، ویتم حسابه كعبء إال إذا كان مدمجا في القیمة المحاسبیة ألصل 

وقد أشار النظام المحاسبي المالي في نفس المادة المذكورة أعاله أن  ،"قامت المؤسسة بإنتاجه لنفسها

كما أنه ال یعني  مصطلح اإلهتالك كما هو مستخدم في المحاسبة ال یعني التدهور الطبیعي لألصل،

 االنخفاض في القیمة السوقیة خالل فترة معینة، ولكنه عبارة عن توزیع المبلغ القابل لإلهتالك بصورة 
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من القانون التجاري  718وهذا ما تؤكده المادة  .مطردة على مدة نفعیة لألصل بعد تخفیض القیمة المتبقیة

الجزائري حیث أجبرت المؤسسات االعتماد على مفهوم اإلهتالك حتى لو حققت خسارة، بهدف تحدید 

حتى في حالة انعدام أو عدم كفایة األرباح، فإنه "النقص أو االنخفاض الذي یطرأ على عناصر األصول، 

، حیث سمح النظام 1الضروریة لكي تكون المیزانیة صحیحة وجمع المؤونات الكاتهتاإل یشرع في 

المحاسبي بحسابها بعدة طرق نركز في دراستنا على الثالث طرق المعروفة لدى المهنیین واألكادیمیین 

قسط اإلهتالك الثابت،قسط اإلهتالك المتناقص، قسط : واألقرب للبیئة الجزائریة من حیث التطبیق وهي

حیث أن مبلغ اإلهتالكات یختلف باختالف الطریقة المطبقة األمر الذي یمكن أن اإلهتالك المتزاید، ب

یؤثر على كل قائمة تدخل في حساباتها هذا العنصر المهم، ولدراسة هذا األثر المترتب على القوائم 

تلفة المالیة وعلى إحدى أهم استخداماتها وهي تقییم المؤسسة انطالقا منها ارتأینا تطبیق هذه الطرق المخ

المؤسسة محل الدراسة ومعرفة األثر الذي یمكن أن یحدث على مختلف قوائمها  إهتالكاتعلى حساب 

حساب قیمة المؤسسة ببعض الطرق المختارة من قبل الباحث ومقارنة  القیم فیما بینها  علىالمالیة إضافة 

  .باستخدام مختلف طرق اإلهتالك

 ) SARL SOUK MANIAمؤسسة: (تقدیم المؤسسة محل الدراسة .1

 25تنشط المؤسسة محل الدراسة في مجال اإلشهار والقیام بأعمال الطباعة والتصمیم أنشأت في 

حیث تقوم بطباعة الملصقات ومختلف  من قبل شریكین ویقع مقرها بوالیة سطیف، 2014جویلیة 

المتعاملین  المنشورات والالفتات الموجهة لإلشهار خاصة في المحالت، الدعایة واإلشهار لمختلف

االقتصادیین داخل وخارج والیة سطیف، كما تجدر اإلشارة أن المؤسسة تمسك حساباتها السنویة من 

، هذا األخیر سمح لنا بدراسة القوائم المالیة "ضوامن أنیس"خالل المحاسب المعتمد محافظ الحسابات 

مختلف العملیات التي تمت للمؤسسة من خالل اإلطالع علیها وتزویدنا خاصة بطرق اهتالك أصولها و 

خالل السنة محل الدراسة، وبعد موافقة المالك للمؤسسة تم تزویدنا بمیزانیتها وجدول حساباتها للقیام 

  .بمختلف الدراسات بعد التعدیالت التي افترضها الباحث

  

 :)المیزانیة وجدول حسابات النتائج(القوائم المالیة للمؤسسة  .2

                                                           
1
 93/08، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 1975سبتمبر  26بتاریخ من القانون التجاري الجزائري الصادر  718انظر المادة  

  .12/04/1994المؤرخ في 
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  )3إلى الملحق رقم أنظر ( :میزانیة مؤسسة -2.1

  2016    2017    األصول

  المبلغ 

  اإلجمالي

اإلهتالكات 

  توالمؤونا

  انخفاض القیمة

  الصافي

  4312500  4062500  937500  5000000  الملموسةغیر  الثابتة األصول

    1975420  395084  2370504  األصول الثابتة الملموسة

  4312500  6037920  1332584  7370504  غیر الجاریةمجموع األصول 

          :األصول الجاریة

  8450002,45  9423122,58  98282,17  9521404,75  المخزونات

          :نقدیة لدى الغیر

  1545  289020    289020  ضرائب لدى الغیر

    832474,69    832474,69  موجودات أخرى لدى الغیر

          : وما یعادلها موجودات

  1281174,33  2369879,74    2369879,74  الخزینة

  9732722  12914497  98282  13012779  مجموع األصول الجاریة

  14045222  18952417  1430866  20383283  مجموع األصول

          :الخصوم

          رأس المال الخاص

  7090309  9058451      رأس المال االجتماعي

  1968142  1585573      النتیجة الصافیة للدورة السابقة 

  9058451  10644024      الملكیةمجموع حقوق 

          :الخصوم غیر الجاریة

    1369811      دیون مالیة

  0  1369811      مجموع الخصوم غیر الجاریة

          :الخصوم الجاریة

  4434066  6824852      موردون وحسابات مماثلة

  495573,98  40679      ضرائب

  57131  73050,97      دیون أخرى

  4986771  6938582      مجموع الخصوم الجاریة

  14045222  18952417      مجموع الخصوم

 .ووثائق المؤسسة EXCELLمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج 

 )4أنظر إلى الملحق رقم ( :جدول حسابات النتائج -2.2
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  2016  2017  البیان

  دائن  مدین   دائن  مدین 

  25201571,55    30637467,8    مبیعات بضاعة

  25201571,55    30637467,8    الصافيرقم األعمال 

  54545,45    144000    إعانات التشغیل

  25256117    30781468    رقم أعمال الفترة

    20987380,18    25495205,11  تكلفة البضاعة المباعة

    153911,02    76689,21  تموین أخرى

    282857,24    207847,19  نفقات أخرى

    240000    360000  إیجارات

    56000      واإلصالح الصیانة

        48196,21  تأمینات

    30000    39687  والرسوم الوسطاء مكافآت

    45975,14    110301,78  خدمات أخرى

    21796124    26337927  مصاریف الفترة

  3459993    4443541    القیمة المضافة للتشغیل

    875302    1576334  أجور العمالة

    283453    574359  ضرائب ورسوم مختلفة

  2301238    2292848    اإلجمالي التشغیل فائض

  15186    1,49    إیرادات التشغیل األخرى

    0    3103  األخرى التشغیل مصروفات

    348282    645084  اإلهتالكات

  1968142    1644663    النتیجة التشغیلیة

    0    59089  أعباء مالیة

  1968142    1585573    النتیجة العادیة

  1968142    1585573    النتیجة الصافیة للدورة

 .ووثائق المؤسسة EXCELLمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج 

  :من خالل الجدولین السابقین

  كما حققت ما قیمته دج  1585573 بمقدار  2017نالحظ أن المؤسسة حققت نتیجة صافیة للدورة

 .وقد تم ترحیلهما إلى رأس المال االجتماعي للدورات المتتالیة 2016لسنة  دج 1968142

   من  2017كما نالحظ من خالل قائمة المیزانیة أن المؤسسة قامت بشراء معدات نقل جدیدة للدورة

خالل بند معدات أخرى وزیادة أقساط التأمین في جدول النتائج لهذه المعدات التي تعتبر أعباء مالیة 

 .سةللمؤس
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  دج بقسط اإلهتالك  5000000تقوم المؤسسة بإهتالك األصول غیر الملموسة والتي قدرت قیمتها

وبالتالي یكون  38وكما جاء به المعیار الدولي رقم سنة كما نصت علیه القوانین  20الثابت ولمدة 

 .للسنة الواحدة كما/ دج  250000قسط اإلهتالك السنوي لألصول غیر ملموسة 

  دج تم اقتناءها بتاریخ  2370504لألصول المادیة أو الملموسة والتي قدرت قیمتها ب بالنسبة

ودخلت حیز الخدمة في هذا التاریخ نلحظ أن المؤسسة تقوم اهتالكها بطریقة القسط  1/1/2017

الخاص بالتثبیتات العینیة  16الثابت وهي من بین الطرق المسموح بها وفق المعیار الدولي رقم 

سنوات وبالتالي فقیمة القسط السنوي لها مساویة  6مؤسسة عمرا إنتاجیا لها یمتد على مدار وقدرت ال

دج تخصم من المبلغ  395084إلى المبلغ الكلي لألصول مقسومة على عدد السنوات ویساوي 

 .دج 1975420اإلجمالي لألصول كل سنة لیصبح صافي األصل مساوي 

 دج: الوحدة       صول حسب القسط الثابتأقساط اإلهتالك األ: 34-4 الجدول رقم

  مبلغ القسط  طریقة الحساب  البیان

قسط إهتالك األصول غیر 

  الملموسة

  250000  20/ مبلغ األصل= قسط اإلهتالك

  395084  6/ مبلغ األصل=قسط اإلهتالك  قسط إهتالك األصول الملموسة

  .من إعداد الباحث

  

  

  

  

   )المتراكم( ألقساط إهتالك األصولالتمثیل البیاني : 8- 4 الشكل رقم
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  .ووثائق المؤسسة EXCELLمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج 

  : بطریقة القسط الثابتحساب قیمة المؤسسة  .3

نظرا لتعدد طرق التقییم بمختلف مقارباتها أرتئ الباحث االعتماد على طرق دون أخرى واالختیار بین 

  :مختلفها یرجع إلى عاملین هما

 ؛سهولة التطبیق وقلة التكلفة والجهد 

 ؛مالئمة البیئة الجزائریة من حیث حجم المؤسسات والنشاط الممارس 

 ؛عدم وجود سوق مالي نشط یمكننا من استخالص مختلف القیم التي نعتمد علیها في بعض الطرق 

  في تعقیدات بعض الطرق واستحالة الحصول على معلومات حول القیم التي یستعملها الباحث

  .حساب قیمة المؤسسة

  :لهذه األسباب رأى الباحث إمكانیة االعتماد على ثالث طرق التالیة

 طریقة األصول المحاسبیة الصافیة؛ 

 طریقة قیمة المردودیة؛ 

  القدرة على التمویل الذاتيطریقة. 

  دج: الوحدة      باستخدام القسط الثابت قیمة المؤسسة بمختلف الطرق: 35-4الجدول رقم

  قیمة المؤسسة  المعادلة  البیان

طریقة األصول المحاسبیة 

  الصافیة
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 طریقة قیمة المردودیة
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طریقة القدرة على التمویل 

  الذاتي
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V=8807634.5 

  .الباحثمن إعداد 

  تم االعتماد على مقاربات كل من الذمة المالیة ومقاربة التدفقات أو العائد إلمكانیة تطبیقها على واقع

المؤسسات الجزائریة وتوفر المعلومات والعناصر الداخلة في حساب قیمة المؤسسة والتي یمكن 

ربة فائض القیمة الستحالة أو استخالصها من القوائم المالیة لها، وتم استبعاد الطرق القائمة على مقا

عدم توفر سوق مالي نشط وغیاب ثقافة : صعوبة تطبیقها في البیئة الجزائریة نظرا لعدة عوامل أهمها

التقیید في البورصة للمؤسسات الجزائریة كما أن مختلف الطرق التي تندرج تحت مقاربة فائض القیمة 

 .قیمة المؤسسة وفقها صعبة التطبیق لعدم توفر المعلومات الالزمة لحساب

  تم االعتماد على طریقة األصول المحاسبیة الصافیة فقط ولیس المصححة ألنه وببساطة ال توجد

تصحیحات ضروریة تتطلب القیام بها على میزانیة المؤسسة كما أن الطریقة السابقة سهلة التطبیق وال 

 .تتطلب جهدا كبیرا من قبل المقیم

  دودیة والقدرة على التمویل الذاتي إلمكانیة تطبیقها على المؤسسات التي تم االعتماد على طریقة المر

 .تنشط في البیئة الجزائریة

  الذي یؤثر بشكل مباشر على قیمة  االستحداثتكمن صعوبة الطریقتین السابقتین في تحدید معدل

إلیها عالوة مضافا ) عادة ما یكون معدل الفائدة لدى البنوك(، وهو مساوي لمعدل األساس المؤسسة

و  2016معدل الفائدة المطبق سنة : 1المخاطرة، ومن اإلحصائیات الواردة حول بنك الجزائر نجد أن

على  6,81و  6,25في كلتا السنتین كما أن عالوة المخاطرة كانت ما نسبته  %8كان  2017سنة 

 :وبالتالي نجد أن 2016و  2017التوالي لسنة 

 

                                                           
1
 https://ar.knoema.com/atlas. 
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 2016و 2017االستحداث لسنة معدل : 36-4الجدول رقم

  معدل االستحداث  قیمة المخاطرة  معدل المخاطرة  معدل الفائدة  البیان

  %8.5 %0,5 %6,25 %8  2017سنة 

  %8.55 %0,55 %6,81  %8  2016سنة 

 .من إعداد الباحث

فطرق الذمة المالیة تعطي قیا للمؤسسة أكبر من قیم العائد قیمة المؤسسة تختلف من طریقة ألخرى 

بالنسبة للقدرة على التمویل لمنهج المستخدم في كل واحدة منها أو التدفقات نظرا الختالف الجوهري في ا

 :الذاتي كانت قیمها كالتالي

 2016و  2017القدرة على التمویل الذاتي لسنة : 37-4الجدول رقم

  2016سنة   2017سنة   البیان

  1968142 1585573  األرباح المحققة

  250000  645084  اإلهتالكاتمخصصات 

  2218142  2230675  القدرة على التمویل الذاتي

  دج 2224408,5 =متوسط القدرة على التمویل الذاتي

  .من إعداد الباحث

  :وحساب قیمتها تطبیق طریقة القسط المتناقص على أصول المؤسسة .4

المادیة والمعنویة، قمنا بفرض أن المؤسسة تطبیق طریقة القسط المتناقص في اهتالك أصولها 

بتطبیق هذه الطریقة على أصول المؤسسة واستنتاج الفرق في المبالغ في قائمة المیزانیة وقائمة جدول 

، یلیها حساب قیمة المؤسسة باستخدام نفس الطرق التي تم )مختلف التأثیرات الممكنة(حسابات النتائج 

بت في اهتالك أصول المؤسسة بغیة التعرف على االعتماد علیها في حالة االعتماد على القسط الثا

  :التأثیرات الممكنة لطریقة القسط المتناقص على قیمة المؤسسة وكانت النتائج كالتالي

  :والملموسة بالنسبة لألصول غیر الملموسة حساب قسط اإلهتالك بطریقة القسط المتناقص -1.4

 بطریقة القسط المتناقصسنة  20دج وتهتلك لمدة  5000000 :قیمة األصول غیر الملموسة.  

 سنوات بطریقة القسط المتناقص 6دج وتهتلك لمدة  2370504: قیمة األصول الملموسة.  
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  دج: الوحدة         )طریقة القسط المتناقص(جدول قسط اإلهتالك األصول : 38-4الجدول رقم 

  قسط إهتالك أصول ملموسة  م.قسط اإلهتالك أصول غ  السنوات

  /  625000=0,125×5000000  2014سنة 

  /  546875  2015سنة 

  /  478515,6  2016سنة

  790168= 0,33× 2370504  418701,175  2017سنة

  من إعداد الباحث باستخدام وثائق المؤسسة

  :میزانیة المؤسسة وجدول الحسابات بعد التعدیالت -2.4

  2016    2017    األصول

  المبلغ 

  اإلجمالي

اإلهتالكات 

  توالمؤونا

  انخفاض القیمة

  الصافي

  4312500  4062500  2069091  5000000  األصول الثابتة غیر الملموسة

    1975420  790168  2370504  األصول الثابتة الملموسة

  4312500  4511245  2859259  7370504  مجموع األصول غیر الجاریة

          :األصول الجاریة

  8450002,45  9423122,58  98282,17  9521404,75  المخزونات

          :نقدیة لدى الغیر

  1545  289020    289020  ضرائب لدى الغیر

    832474,69    832474,69  موجودات أخرى لدى الغیر

          :موجودات وما یعادلها 

  1281174,33  2369879,74    2369879,74  الخزینة

  9732722  12914497  98282  13012779  مجموع األصول الجاریة

  14045222  17425742  2957541  20383283  مجموع األصول

          :الخصوم

          رأس المال الخاص

  7090309  9058451      رأس المال االجتماعي

  1968142  1585573      النتیجة الصافیة للدورة السابقة 

  9058451  10644024      مجموع حقوق الملكیة

          :الخصوم غیر الجاریة

    1369811      دیون مالیة

  0  1369811      الخصوم غیر الجاریةمجموع 
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          :الخصوم الجاریة

  4434066  6824852      موردون وحسابات مماثلة

  495573,98  40679      ضرائب

  57131  73050,97      دیون أخرى

  4986771  6938582      مجموع الخصوم الجاریة

  14045222  17425742      مجموع الخصوم

  .ووثائق المؤسسة EXCELLمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج 

  :جدول حسابات النتائج بطریقة القسط المتناقص -3.4

  2016  2017  البیان

  دائن  مدین   دائن  مدین 

  25201571,55    30637467,8    مبیعات بضاعة

  25201571,55    30637467,8    رقم األعمال الصافي

  54545,45    144000    إعانات التشغیل

  25256117    30781468    رقم أعمال الفترة

    20987380,18    25495205,11  تكلفة البضاعة المباعة

    153911,02    76689,21  تموین أخرى

    282857,24    207847,19  نفقات أخرى

    240000    360000  إیجارات

    56000      واإلصالح الصیانة

        48196,21  تأمینات

    30000    39687  والرسوم الوسطاء مكافآت

    45975,14    110301,78  أخرىخدمات 

    21796124    26337927  مصاریف الفترة

  3459993    4443541    القیمة المضافة للتشغیل

    875302    1576334  أجور العمالة

    283453    574359  ضرائب ورسوم مختلفة

  2301238    2292848    اإلجمالي التشغیل فائض

  15186    1,49    إیرادات التشغیل األخرى

    0    3103  األخرى التشغیل مصروفات

    612797    1208869  اإلهتالكات

  1703628    1080878    النتیجة التشغیلیة

    0    59089  أعباء مالیة

  1703628    1021788    النتیجة العادیة

  1703628    1021788    النتیجة الصافیة للدورة

 .ووثائق المؤسسة EXCELLمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج 
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سیتم االعتماد على الطرق السابقة لحساب  :حساب قیمة المؤسسة وفق طرق التقییم السابقة -4.4

قیمة المؤسسة وهي طریقة األصول المحاسبیة الصافیة وطریقة القدرة على التمویل الذاتي وطریقة 

  .المردودیة مراعین بذلك متوسطات الربح ومتوسطات القدرة على التمویل الذاتي

  دج: الوحدة     القسط المتناقص باستخدام قیمة المؤسسة وفق مختلف الطرق: 39-4الجدول رقم 

  قیمة المؤسسة  المعادلة  البیان

   طریقة األصول المحاسبیة الصافیة
V= ANC-DETTES 

 
 

 

V= 17425742 – 8308393 
=9117349 

 

 طریقة قیمة المردودیة

  )األرباح(

 

� = � �	
�

(1 + �)�
�

�

���

 

 
V= 5395696.8 

     القدرة على التمویل الذاتيطریقة 

 v= ∑
���

(���)�
  

  

V=8807634.5 

 .من إعداد الباحث

 :وحساب قیمتها تطبیق طریقة القسط المتزاید على أصول المؤسسة .5

في اهتالك أصولها المادیة والمعنویة، قمنا  المتزایدبفرض أن المؤسسة تطبیق طریقة القسط 

بتطبیق هذه الطریقة على أصول المؤسسة واستنتاج الفرق في المبالغ في قائمة المیزانیة وقائمة جدول 

، یلیها حساب قیمة المؤسسة باستخدام نفس الطرق التي تم )مختلف التأثیرات الممكنة(حسابات النتائج 

ماد على القسط الثابت في اهتالك أصول المؤسسة بغیة التعرف على االعتماد علیها في حالة االعت

  :على قیمة المؤسسة وكانت النتائج كالتالي المتزایدالتأثیرات الممكنة لطریقة القسط 

 :حساب أقساط إهتالك األصول بطریقة القسط المتزاید -1.5

  لمتزایدبطریقة القسط اسنة  20دج وتهتلك لمدة  5000000قیمة األصول غیر الملموسة  ب.  

  المتزایدسنوات بطریقة القسط  6دج وتهتلك لمدة  2370504قیمة األصول الملموسة بقیمة. 
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  دج: الوحدة          )التزایدطریقة القسط (جدول قسط اإلهتالك األصول : 40-4 الجدول رقم 

  قسط إهتالك أصول ملموسة  م.قسط اإلهتالك أصول غ  السنوات

  /  23809,523  2014سنة 

  /  47619,05  2015سنة 

  /  71428,571  2016سنة

  112881,14  95238,095  2017سنة

  من إعداد الباحث باستخدام وثائق المؤسسة

 :میزانیة المؤسسة بالقسط المتزاید -2.5

  2016    2017    األصول

  المبلغ 

  اإلجمالي

اإلهتالكات 

  توالمؤونا

  انخفاض القیمة

  الصافي

  4857144  4761906  238094  5000000  الثابتة غیر الملموسةاألصول 

    2257622,86  112881,14  2370504  األصول الثابتة الملموسة

  4857144  7019528,9  350975,14  7370504  مجموع األصول غیر الجاریة

          :األصول الجاریة

  8450002,45  9423122,58  98282,17  9521404,75  المخزونات

          :الغیرنقدیة لدى 

  1545  289020    289020  ضرائب لدى الغیر

    832474,69    832474,69  موجودات أخرى لدى الغیر

          :موجودات وما یعادلها 

  1281174,33  2369879,74    2369879,74  الخزینة

  9732722  12914497  98282  13012779  مجموع األصول الجاریة

  14589866  19934025  449257  20383283  مجموع األصول

          :الخصوم

          رأس المال الخاص

  7090309  9058451      رأس المال االجتماعي

  1968142  1585573      النتیجة الصافیة للدورة السابقة 

  9058451  10644024      مجموع حقوق الملكیة

          :الخصوم غیر الجاریة

    1369811      دیون مالیة

  0  1369811      مجموع الخصوم غیر الجاریة
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          :الخصوم الجاریة

  4434066  6824852      موردون وحسابات مماثلة

  495573,98  40679      ضرائب

  57131  73050,97      دیون أخرى

  4986771  6938582      مجموع الخصوم الجاریة

  14589866  19934025      مجموع الخصوم

 .ووثائق المؤسسة EXCELLمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج 

  :جدول حسابات النتائج بالقسط المتزاید -3.5

  2016  2017  البیان

  دائن  مدین   دائن  مدین 

  25201571,55    30637467,8    مبیعات بضاعة

  25201571,55    30637467,8    رقم األعمال الصافي

  54545,45    144000    إعانات التشغیل

  25256117    30781468    رقم أعمال الفترة

    20987380,18    25495205,11  تكلفة البضاعة المباعة

    153911,02    76689,21  تموین أخرى

    282857,24    207847,19  نفقات أخرى

    240000    360000  إیجارات

    56000      واإلصالح الصیانة

        48196,21  تأمینات

    30000    39687  والرسوم الوسطاء مكافآت

    45975,14    110301,78  خدمات أخرى

    21796124    26337927  مصاریف الفترة

  3459993    4443541    القیمة المضافة للتشغیل

    875302    1576334  أجور العمالة

    283453    574359  ضرائب ورسوم مختلفة

  2301238    2292848    اإلجمالي التشغیل فائض

  15186    1,49    إیرادات التشغیل األخرى

    0    3103  األخرى التشغیل مصروفات

    238094    208119  اإلهتالكات

  2078331    2081626    النتیجة التشغیلیة

    0    59089  أعباء مالیة

  2078331    2022537    النتیجة العادیة

  2078331    2022537    النتیجة الصافیة للدورة

 .ووثائق المؤسسة EXCELLمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج 
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سیتم االعتماد على الطرق السابقة لحساب  :السابقةحساب قیمة المؤسسة وفق طرق التقییم  -4.5

قیمة المؤسسة وهي طریقة األصول المحاسبیة الصافیة وطریقة القدرة على التمویل الذاتي وطریقة 

  :المردودیة مراعین بذلك متوسطات الربح ومتوسطات القدرة على التمویل الذاتي

  دج: الوحدةتخدام القسط المتزاید        باسقیمة المؤسسة وفق مختلف الطرق : 41-4 مالجدول رق

  قیمة المؤسسة  المعادلة  البیان

   طریقة األصول المحاسبیة الصافیة
V= ANC-DETTES 

 
 

 

V= 11625632 

 طریقة قیمة المردودیة

  )األرباح(

 

� = � �	
�

(1 + �)�
�

�

���

 

 
V= 8118775.6 

     طریقة القدرة على التمویل الذاتي

 v= ∑
���

(���)�
  

  

V=8807634.5 

 .من إعداد الباحث

 :من تحلیل جداول القیم  النتائج المتوصل إلیها .6

   بأخذ نتائج طریقة القسط الثابت كمرجع أساسي في تحلیل النتائج نجد أن قیمة المؤسسة وفق مقاربة

تكون الذمة المالیة تكون أكبر من قیمتها بمقاربة التدفقات لكن قیمة المؤسسة وفق مقاربة التدفقات 

اقرب للواقع العتمادها على نشاط المؤسسة من خالل جدول نتائجها في حین أن مقاربات الذمة 

 .المالیة تعتمد على السكون أي على قائمة المركز المالي في فترة ومنیة معینة

   تتوزع تكلفة األصل وفق طریقة القسط الثابت بعدالة على مدة عمر األصل وبالتالي یكون لها تأثیر

، كما تتمیز دل أو شبه معدوم على نتائج المؤسسة وعلى مركزها المالي بالمقارنة مع كل السنواتمعت

 .بالسهولة في التطبیق األمر الذي جعل مختلف الممارسین یفضلونها على باقي الطرق

  باالعتماد طریقة القسط المتناقص في اهتالك األصول نالحظ أن قیمة المؤسسة انخفضت بشكل كبیر

ارنة مع نتائج طریقة القسط الثابت وهذا راجع لكون اإلهتالكات عبارة عن أعباء مالیة تم خصمها بالمق

من نتیجة األعمال مما یؤدي إلى انخفاض الربح في السنوات األولى ومن عمر األصل الذي ینعكس 
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عالقة  على القوائم المالیة وبالرجوع غلى حساب قیمة المؤسسة فمبلغ الربح الصافي اإلجمالي له

 .طردیة بقیمة المؤسسة، فكلما انخفض مبلغ الربح انخفضت معه قیمتها والعكس صحیح

   باالعتماد على طریقة القسط المتزاید في اهتالك أصول المؤسسة نالحظ أن قیمة المؤسسة ارتفعت

الطریقة بمختلف المقاربات والطرق، وهذا راجع إلى طبیعة ) القسط الثابت(بالمقارنة مع طریقة األساس 

المطبقة في اإلهتالك والتي تعمل على تخفیض مبلغ اإلهتالك في السنوات األولى من عمر األصل 

األمر الذي ینعكس على قیمة إجمالي األصول باالرتفاع مع بقاء مبلغ الدیون على حاله یؤدي إلى 

ة لطرق التدفقات ارتفاع قیمة المؤسسة وفق طریقة األصول المحاسبیة الصافیة، وكذلك األمر بالنسب

النقدیة التي تعتمد على مبلغ الربح بجدول النتائج فبانخفاض مبلغ اإلهتالك یزداد قیمة الربح للعالقة 

 .العكسیة بینهما وبالتالي ترتفع قیمة المؤسسة نتیجة مبلغ الربح المرتفع

  یر بطریقة اإلهتالك قیمة المؤسسة المحسوبة وفق طریقة القدرة على التمویل الذاتي ال تتأثر بشكل كب

المعتمدة في حسابه وهذا راجع لقیمة التمویل الذاتي الذي یدخل في حسابه كل من الربح المحقق 

إضافة إلى اإلهتالكات فأي نقص في الربح یعوض قیمته في مبلغ اإلهتالكات المضاف وأي زیادة 

 .في الربح یمكن تقلیصها من خالل مبلغ اإلهتالك المنخفض

   وكخالصة یمكن القول بأن من أهم العوامل التي تحدد قیمة المؤسسة بمختلف الطرق الممكنة مبلغ

اإلهتالكات المحسوب لتأثیراته على كل من قائمة المیزانیة من خالل مجموع األصول ومن خالل 

 .خالل الدورة قائمة جدول حسابات النتائج من خالل مبلغ الربح الصافي المحقق
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  االستقصائیة الدراسة : المبحث الثاني

سنتطرق في هذا المبحث إلى الدراسة االستقصائیة حول الفرضیات المطروحة حول متغیرات 

 وأداة الدراسة المستخدمة مصادر وحدود الدراسة، البحث من حیث المنهج المتبع، وأفراد عینة المجتمع،

األدوات اإلحصائیة وكیفیة إعدادها، صدق وثبات االستبیان،  في جمع البیانات من أفراد المجتمع

وصوال إلى اختبار الفرضیات المطروحة، حیث تم تقسیم المبحث دمة لمعالجة البیانات ولتحلیلها المستخ

  :إلى قسمین

  اإلطار المنهجي للدراسة االستقصائیة: المطلب األول

  ئیةاإلطار االختباري للدراسة االستقصا:المطلب الثاني

  اإلطار المنهجي للدراسة االستقصائیة: المطلب األول

تنظیم العمل ومنهجیته یعتبر أولى الخطوات الواجب إتباعها للوصول إلى اختبار الفرضیات 

والوصول إلى نتائج دقیقة، وهي الخطوة المهمة التي یتوقف علیها نجاح البحث من فشله فال یمكن 

إطار منهجي یسمح بتحدید وتنظیم المعلومات التي یجب الحصول الوصول إلى نتائج دقیقة دون بناء 

  :علیها، وبغیة اإللمام بكل متطلبات الدراسة سنستعرض أهم الخطوات المتبعة كالتالي

  مصادر وحدود الدراسة. 1

  :تتمثل مصادر الدراسة المعتمد علیها فیما یلي: مصادر الدراسة -1.1

 المصادر الثانویة:  

الدراسة على كل الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع أي تلك التي تخص موضوع تشتمل هذه 

القیاس المحاسبي طرق تقییم المؤسسة واإلفصاح بالقوائم المالیة بحیث تم االعتماد على ما جاءت به 

المعاییر المحاسبیة الدولیة فیما یخص القیاس واإلفصاح المحاسبي ومختلف المقاالت التي تناولت 

ضوع التقییم ومختلف مقارباته، إضافة إلى اإلطالع على الرسائل واألطروحات الجامعیة وما جاءت به مو 

من نتائج حول متغیرات الدراسة ومختلف الكتب التي تحتویها رفوف المكتبات حول موضوع الدراسة 

 .ومتغیراتها
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 المصادر األولیة: 

وقدرتها على جمع المعلومات  ألهمیتهانظرا  تم االعتماد على االستبیان كأداة رئیسیة في الدراسة

مجموعة المهنیین واألكادیمیین من الواقع المیداني، وتم توزیعه على مجتمع الدراسة والمتمثل في 

المختصین في مجال المحاسبة بهدف تجمیع البیانات المتعلقة بمتغیرات الدراسة بحیث یعتبر االستبیان 

 .األداة األكثر مالئمة في ذلك

  :حدود مكانیة وحدود زمانیة وهي كالتالي: تنقسم حدود الدراسة إلى قسمین: حدود الدراسة -2.1

 تمت هذه الدراسة على مهنیي وأكادیمیي المحاسبة لوالیة سطیف من أجل معرفة : الحدود المكانیة

یة وعلى اآلثار المترتبة جراء تعدد بدائل قیاس المخزونات واإلهتالكات على اإلفصاح بالقوائم المال

طرق التقییم أثناء تطبیقها بمختلف مقارباتها، وفي الواقع مجتمع الدراسة جد واسع فهو یشكل مختلف 

مهنیي المحاسبة من محاسبین معتمدین وخبراء وكذا محافظي الحسابات ومحاسبي الشركات 

یة لذا تم في من أساتذة ودكاترة بمختلف شهاداتهم الدراسالموظفین إضافة إلى أكادیمیي المهنة 

التركیز على هؤالء المستجوبین في حدود والیة سطیف للخروج بنتائج أكثر دقة ومصداقیة نظرا للعدد 

الكبیر سواء للمؤسسات اإلقتصادیة التي تنشط بها وعدد مهنیي المحاسبة المزاولین لها بالوالیة 

اءات علمیة مختصة في إضافة إلى القطب الجامعي الذي تتمیز به الوالیة وما یحتوي علیه من كف

 .هذا المجال

 2018تمت هذه الدراسة في إطار زمني یدخل ضمن الفترة الممتدة ما بین مارس  :الحدود الزمانیة 

حیث تم توزیع االستبیان على مراحل زمنیة مختلفة وتم استرداد إجابات  2018إلى غایة دیسمبر 

 .المستجوبین خالل نفس الفترة

 تمت هذه الدراسة على مختلف المحاسبین سواء كانوا معتمدین أو خبراء ومحافظي  :الحدود البشریة

 .حسابات باإلضافة إلى مختلف األكادیمیین الناشطین بجامعة فرحات عباس سطیف

  عینة ومجتمع الدراسة. 2

یمثل مجتمع الدراسة كل المحاسبین سواء كانوا خبراء أو معتمدین ومحافظي حسابات أو كانوا 

مؤسسات على مستوى والیة سطیف، بحیث تم ة جامعیین أو مهنیي المحاسبة في مختلف أنواع الأساتذ

لضخامة المجتمع وعدم إمكانیة حساب مجتمع  أو العینة المقصودة االعتماد على أسلوب العینة المیسرة
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ل العمل لدى الدراسة خاصة بالنسبة لمهنیي المحاسبة فهو یضم األفراد الذین زاولوا هذه المهنة من خال

سواء كانت هذه  والیةالالخبراء المحاسبین أو محافظي الحسابات أو عملوا لدى الشركات المتواجدة بإقلیم 

، وهم من الفئات الحاصلة على شهادات الشركات خاصة أو عمومیة وكذا مختلف اإلدارات الحكومیة

ابات والخبراء المحاسبین سواء جامعیة أو شهادات أخرى، فیحین یمكن إحصاء عدد محافظي الحس

والمحاسبین المعتمدین على مستوى إقلیم والیة سطیف وكذا یمكن إحصاء عدد األساتذة الجامعیین 

أستاذا تخصصه محاسبة وتدقیق  50والذي یتراوح عددهم ما بین  المختصین في المجال المحاسبي،

مهنیي المحاسبة فقد تم التركیز محافظ حسابات وخبیر محاسبي أما فیما یخص  150ومالیة وما یقارب 

 على المحاسبین العاملین في القطاع العام والخاص وبالتالي ال یمكن إحصاء عددهم بدقة متناهیة،

بأفراد یمثلون  االتصالوبخصوص أسلوب المعاینة فقط تم االعتماد على أسلوب كرة الثلج من خالل 

ن اإلجابة عن لضمابأفراد آخرین یعرفونهم  باالتصاللهذه الكرة والذین یقومون بدورهم  االنطالقنقطة 

  :االستبیان بموضوعیة، وبالتالي یمكن تلخیص أسباب االعتماد على حجم ونوع العینة في

 صعوبة تحدید حجم المجتمع ومعالمه لكبر حجمه وتعدد صفات أفراده؛ 

 تنوع المهن بالنسبة للمستجوبین؛ 

 جتمع؛عدم وجود إحصائیات رسمیة حول أفراد الم 

  في ما یخص الدراسات المحاسبیة  200و 100اتفاق مختلف الدراسات السابقة على حجم عینة بین

 ومختلف الدراسات السابقة حول الموضوع أو ذات الصلة؛

 أسلوب معاینة كرة الثلج یسمح بالوصول إلى نتائج أكثر موضوعیة.  

  :يع كالتالاستبیان وكانت نتائج عملیة التوزیع واالسترجا 180تم توزیع 

  اإلحصائیات الخاصة باالستبیان: 42-4الجدول رقم 

  النسبة  العدد  البیان

 %100  180  عدد االستبیانات الموزعة 

  %91  166  عدد االستبیانات المسترجعة

  %1  19  عدد االستبیانات الملغاة

  %81  147  عدد االستبیانات الصالحة للدراسة

  من إعداد الباحث: المصدر
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استبیان صالح للدراسة من أصل  147الفرز والتبویب والتنظیم قرر الباحث اإلبقاء على بعد عملیة 

ملغاة نظرا لعدم استكمال اإلجابات حول أسئلة  19استبیان منها  166موزع، بحیث تم استرجاع  180

 دة بهااستبیان نظرا لسالمة اإلجابات الوار  147الدراسة أو وجود تعارض في اإلجابات وتم اإلبقاء على 

  .%81واكتمالها وذلك بنسبة استرداد قدرت ب

  أداة الدراسة . 3

مجموعة من : األداة األكثر مالئمة لنوعیة الدراسة حیث یعرف االستبیان على أنه االستبیانیعتبر 

األسئلة توجه لألفراد من أجل الحصول على معلومات حول موضوع ما، أو مشكلة، أو موقف معین ویتم 

طریق المقابلة الشخصیة أو أن ترسل إلى المستجوبین عن طریق البرید، حیث تم إتباع  تنفیذه إما عن

  :الخطوات التالیة في إعداده

من أجل اإلجابة على فرضیات الدراسة من خالل إثبات : )تصمیم االستبیان(المرحلة األولى  -1.3

 اعتمادصحتها من عدمها قمنا بتصمیم االستبیان بدایة من خالل توضیح المتغیرات ونوعها بحیث تم 

بدائل قیاس المخزون واإلهتالكات على أنها متغیرات مستقلة أما المتغیر التابع فهو اإلفصاح وطرق 

بعد اإلطالع على مختلف أدبیات المحاسبة والدراسات السابقة ذات  تبیاناالسالتقییم، ثم صیاغة أسئلة 

العالقة بالموضوع، مراعین بذلك قابلیتها للفهم من طرف المستجوبین وبساطة طرحها ثم تبویبها في 

 :محاور رئیسیة تمثل فرضیات الدراسة وتم تقسیم االستبیان إلى قسمین

خصص لبعض المعلومات العامة حول المستجوب  ):تجوبالمسمعلومات حول (القسم األول  - 1.1.3

 .الجنس والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة والمهنة: مثل

وتم تقسیم محاور الدراسة بعدد الفرضیات المطروحة وكانت  :)محاور الدراسة(القسم الثاني  - 2.1.3

 :كالتالي

 بحیث تضمن  ،القوائم المالیةتأثیر تعدد بدائل قیاس المخزون على : تحت عنوان المحور األول

تخدم أهداف المحور وتمكننا من اإلجابة عن الفرضیة األولى وتتلخص في  سؤال 14هذا المحور 

 .تأثیر لطرق قیاس المخزون على القوائم المالیةإمكانیة وجود 
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 بحیث تضمن ، تأثیر تعدد بدائل قیاس المخزون على قیمة المؤسسة :تحت عنوان المحور الثاني

بسیطة تخدم أهداف المحور لإلجابة عن الفرضیة الثانیة حول مختلف اآلثار  سؤاال 12هذا المحور 

 .تعدد بدائل قیاس المخزونات على قیمة المؤسسة المحسوبة وفق مختلف الطرق والمقارباتالمترتبة 

 بحیث یحتوي ، المالیة تأثیر تعدد بدائل حساب اإلهتالكات على القوائم :تحت عنوان المحور الثالث

اإلهتالكات على أسئلة نناقش من خاللها إمكانیة تأثیر تعدد بدائل القیاس  10هذا المحور على 

 .بهدف الوصول إلى اإلجابة حول الفرضیة الثالثة للدراسةالقوائم المالیة 

 حیث ضم ، تأثیر تعدد طرق حساب اإلهتالكات على قیمة المؤسسة: تحت عنوان: المحور الرابع

وذلك مدى تأثیر طرق حساب اإلهتالكات على قیمة المؤسسة أسئلة تتمحور حول  8هذا المحور 

 .لإلجابة على الفرضیة الرابعة من فرضیات الدراسة

تم االعتماد على مقیاس لیكارت الخماسي وهو أكثر المقاییس شیوعا، حیث یطلب فیه من 

باألرقام لكل بند من بنود خیارات محددة، وهو سلم ترتیبي المبحوث أن یحدد درجة موافقته أو عدمها على 

كما یعطي للوسط  SPSSاالستبیان یساعد الباحث في تسهیل عملیة معالجة البیانات باستخدام برنامج 

  .الحسابي أهمیة ومدلوال خالل تحلیل نتائج الدراسة

  مقیاس لیكارت الخماسي لإلجابات: 43-4الجدول رقم 

  

  :حیث یتم حساب مجال كل فئة كالتالي

  .4) = 1- 5= (قیمة أصغر قیمة وبالتالي المدى –قیمة أكبر قیمة = المدى

  0,8=  4/5= عدد الفئات وبالتالي طول الفئة/المدى= طول الفئة

  :يوبالتالي مجال كل فئة هو كالتال

 ؛)5 – 4,21: (مجال فئة أوافق بشدة 

ال أوافق   ال أوافق  محاید  موافق  موافق بشدة  الرأي

  بشدة

  1  2  3  4  5  العدد
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 3,41 – 4,2: (مجال فئة أوافق(. 

 ؛)2,61 – 3,4: (مجال فئة محاید 

 ؛)1,81 – 2,61: (مجال فئة ال أوافق 

 1 – 1,8: (مجال فئة ال أوافق بشدة(.  

بعد عملیة تصمیم االستبیان تم عرضه على بهدف تقییمه من  ):االستبیانتحكیم (المرحلة الثانیة  -2.3

الناحیة الشكلیة ومن ناحیة المحتوى بما یخدم أهداف الدراسة واإلجابة عن فرضیاتها، وبعد الموافقة علیه 

تم عرضه على لجنة التحكیم إلبداء رأیها حول األداة ومحتواها بحیث تم ذلك على مجموعة من األساتذة 

ف من األكادیمیین وعلى خبیر محاسبي ومحافظ حسابات وتمت الموافقة علیه وعلى في جامعة سطی

مختلف فقراته مع بعض المالحظات والتعدیالت الالزمة التي رأى المحكمون أنه من الواجب القیام بها 

على عینة الدراسة، وكانت في مجملها تعدیالت من حیث ترتیب األسئلة والمحاور  االستبیانقبل عرض 

، لتأتي مرحلة طبع والقیام بالتعدیالت الالزمة االعتبارعدیالت من حیث محتوى األسئلة تم أخذها بعین وت

  .االستبیان أو إرساله عن طریق البرید اإللكتروني للمستجوبین

  األدوات اإلحصائیة المستخدمة. 4

ول إلى التحالیل قام الباحث بمعالجة البیانات للوص SPSSبعد تفریغ البیانات باستخدام برنامج 

حول عینة الدراسة، بحیث تم االعتماد على العدید من األسالیب واالختبارات اإلحصائیة منها األسالیب 

اإلحصائیة الوصفیة وأسالیب النزعة المركزیة، مقاییس التشتت، باإلضافة إلى أسلوب االرتباط وأسلوب 

  :صیلها ومبررات استخدامهاالتباین مع اختبارات الثبات والتوزیع الطبیعي واآلتي تف

 :تم االعتماد على اإلحصاء الوصفي من خالل ما یلي: اإلحصاء الوصفي -1.4

 وهي تعكس مدى تركز اإلجابات لصالح أو لغیر صالح فرضیة معینة، وذلك لتدعیم : التكرارات

 ؛صحة الفرضیات األساسیة من عدمها

 الدراسة، والستخالص اتجاه البیانات المبوبة غرافیة لعینة و لوصف الخصائص الدیم: النسب المئویة

  .حسب كل فقرة من فقرات االستبیان

 :تم االعتماد على مقاییس النزعة المركزیة من خالل ما یلي: مقاییس النزعة المركزیة -2.4
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 هو أكثر المتوسطات استخداما وهو حاصل مجموع القیم على عددها ویعتمد : المتوسط الحسابي

القیمة التي تتمركز عندها اإلجابات وأي فئة تنتمي إلیها من الفئات المحددة حسب سلم علیها لتحدید 

، وذلك بهدف تحدید )5(و ) 1(الواقع بین ) 3(وذلك بمقارنتها مع المتوسط الفرضي هو  لیكارت

 .اتجاه اإلجابات وترتیبها حسب األهمیة

 :الل ما یليتم االعتماد على مقاییس التشتت من خ :مقاییس التشتت -3.4

 یعتبر من أهم مقاییس التشتت المستخدمة وهو یقیس درجة التباعد بین جمیع : االنحراف المعیاري

القیم والمتوسط الحسابي بحیث كلما اقتربت قیمته من الصفر فهذا یعني تركز اإلجابات وعدم 

 .ادتشتتها، فیحین في حالة كانت قیمته كبیرة هذا یعني وجود تشتت في إجابات األفر 

 یعرف التباین على أنه القیمة المساویة لمجموع مربع االنحرافات الممكنة عن المتوسط،  :التباین

ویستخدم اختبار تحلیل التباین األحادي ذو االتجاه الواحد لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة 

 .إحصائیة بین ثالث مجموعات أو أكثر

یستخدم لمعرفة نوع توزیع بیانات  :)KOLMOGOROV-SMIRNOV( اختبار التوزیع الطبیعي  . أ

مع قیمة ألفا فإن كان أكبر من ألفا   sigالعینة هل هو یتبع التوزیع الطبیعي أم ال من خالل مقارنة 

 .فهو یتبع التوزیع الطبیعي والعكس صحیح

بغرض التأكد من مدى وجود  االختباربحیث یستخدم هذا  في حالة عینة واحدة  t student: اختبار  . ب

داللة إحصائیة في إجابات المستقصى منهم كما نختبر به فرضیات الدراسة حیث یقارن األوساط 

الحسابیة لعینة الدراسة مع قیمة الوسط الحسابي الفرضي في مقیاس لیكارت الخماسي، إذ یتم حساب 

 .واستخراج مستوى داللتها tقیمة 

یهدف إلى قیاس مدى ثبات أفراد ): ALPHA  DE CRONBACH(اختبار صدق وثبات االستبیان   . ت

ومدى صدقهم بشكل یمكننا من اعتماد نتائج  مجتمع الدراسة في اإلجابة عن األسئلة المطروحة

، بحیث كلما اقتربت قیمته من الواحد دل ذلك على الثبات، وكلما اقترب من الصفر دل ذلك الدراسة

 .على عدم الثبات

یعتبر مؤشرا إحصائیا لقیاس قوة االرتباط الخطیة بین متغیرین فكلما  :بیرسونمعامل االرتباط ل  . ث

اقترب من الواحد دل ذلك علة وجود ارتباط قوي إیجابي وكلما اقترب من الصفر دل على وجود قوة 

 .ارتباط سلبي، یقیس أیضا الصدق البنائي واالتساق الداخلي ألداة الدراسة
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  حول عینة الدراسةالتحلیل األولي لالستبیان . 5

بتحلیل  البدءبهدف إجراء االختبارات الالزمة لتحلیلها بحیث تم  SPSSتم تفریغ البیانات في برنامج 

آخذین بعین االعتبار عدد العینة من حیث أعمارهم وأجناسهم ومستواهم الدراسة ونوع المهنة المزاولة 

االستبیان والخاص بالمعلومات العامة حول أفراد العینة سنوات الخبرة لذلك قمنا بتحلیل القسم األول من 

  :وكانت النتائج كالتالي

یبین الجدول والشكل الموالیین تحلیل البیانات الشخصیة  :توزیع عینة الدراسة حسب الجنس -1.5

 ::لألفراد مجتمع الدراسة حسب نوع الجنس كما یلي

  أفراد العینة حسب الجنس: 44-4 الجدول رقم

  النسب  التكرارات  العبارات

 %73,5  108  عدد الذكور

 %26,5  39  عدد اإلناث

 %100  147  المجموع

 .ECXCELو   SPSSمن إعداد الباحث باستخدام نتائج برنامج 

  توزیع أفراد العینة حسب نوع الجنسعرض بیاني ل: 9- 4 الشكل رقم

  

  .ECXCELو   SPSSمن إعداد الباحث باستخدام نتائج برنامج 

73%

27%

نسب توزیع أفراد العینة حسب نوع الجنس

ذكر  أنثى
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الجدول والشكل السابقین نجد أن نسبة الذكور تمثل أكثر من ثلثي العینة المدروسة حیث بلغت من 

وهذا راجع إلى طبیعة مهنة المحاسبة التي تتطلب   %27أما نسبة اإلناث بلغت   %73نسبة الذكور 

ئیة المرتبطة الجهد والوقت الكثیر وهذا ما یكون متوفرا أكثر لعنصر الذكور إضافة إلى المسئولیة الجزا

بالمهنة مما یجعل المرأة تتفادى مثل هذه التخصصات، وتجدر اإلشارة أن نسبة اإلناث تنحصر في 

 .األكادیمیین بنسبة أكبر نظرا لمیول المرأة إلى التعلیم العالي على حساب االندماج في المهنة بحد ذاتها

یبین الجدول والشكل الموالیین تحلیل البیانات الشخصیة : توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي -2.5

  :كما یلي المؤهل العلميلألفراد مجتمع الدراسة حسب 

 أفراد العینة حسب المؤهل العلمي: 45-4 الجدول رقم

  النسب  التكرارات  العبارات

  %53  78  لیسانس

  %16,3  24  ماستر

  %20,4  30  دراسات علیا

 %10,2  15  شهادات أخرى

 %100  147  المجموع

 .ECXCELو   SPSSمن إعداد الباحث باستخدام نتائج برنامج 

  عرض بیاني لتوزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي: 10- 4 الشكل رقم

  

  .ECXCELو   SPSSمن إعداد الباحث باستخدام نتائج برنامج 

53%

16%

21%

10%

نسب توزیع أفراد العینة حسب المؤھل العلمي

لیسانس ماستر دراسات علیا شھادة أخرى
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من الجدول والشكل البیاني السابقین نالحظ أنه هناك تنوع في نوع المؤهل العلمي والشهادة 

المحصل علیها من قبل المستجوبین وأن الحاصلین على الشهادات الجامعیة حازوا على أكبر نسبة 

صة مقارنة بالشهادات األخرى كمختلف شهادات التكوین المهني والتكوین في المدارس الخاصة المتخص

تلیها الفئة الحاصلة على  %53في المحاسبة، بحیث نجد أن أكبر نسبة حازت علیها شهادة اللیسانس 

، تلیها فئة الحاصلین على شهادة %21شهادات علیا كالماجیستر والدكتوراه ودرجة األستاذیة بنسبة 

وتأتي في المرتبة األخیرة فئة الحاصلین على مختلف الشهادات األخرى خارج  %16الماستر بنسبة 

، وبشكل عام یمكن القول أن العینة المدروسة تملك مؤهالت جامعیة %10الشهادات الجامعیة بنسبة 

 .علمیة وبالتالي تكون قادرة على اإلجابة عن االستبیان وفهم جمیع محاوره

یبین الجدول والشكل الموالیین تحلیل البیانات : دد سنوات الخبرةتوزیع أفراد العینة حسب ع -3.5

 :كما یلي عدد سنوات الخبرةالشخصیة لألفراد مجتمع الدراسة حسب 

  توزیع أفراد العینة حسب عدد سنوات الخبرة: 46-4الجدول رقم

  النسب  التكرارات  العبارات

  12,24  18  سنوات 05أقل من 

  16,32  24  سنوات 10إلى  05من 

  38,77  57  سنوات 20إلى  10من 

  32,65  48  سنوات 20أكثر من 

  100  147  المجموع

  .ECXCELو   SPSSمن إعداد الباحث باستخدام نتائج برنامج 

  نسب توزیع أفراد العینة حسب عدد سنوات الخبرة: 11- 4 الشكل رقم

 

  .ECXCELو   SPSSمن إعداد الباحث باستخدام نتائج برنامج 

12%

16%

39%

33%

نسب توزیع أفراد العینة حسب عدد سنوات 
الخبرة

سنوات 5أقل من 

 10إلى  5من 
سنوات

 20إلى  10من 
سنة
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سنوات خبرة  10من الجدول والشكل السابقین نالحظ أن نسبة األفراد الذین یملكون أكثر من 

أما األفراد  %39سنة نسبة  20سنوات إلى  10حیث مثل األفراد الذین یملكون من  %72یمثلون نسبة 

 10إلى  05أما بالنسبة للفئة التي تملك ما بین  %33سنة خبرة كانت نسبتهم  20الذین یملكون أكثر من 

وبالتالي یمكن القول المجیبین عن  %12سنوات خبرة مثلت  05وفئة أقل من  %16سنوات مثلت 

سنوات خبرة في المجال  10ممن یملكون أكثر من  %72االستبیان یملكون خبرة واسعة تمثلت في 

 .جوانب الموضوع ومعرفة كل خبایاه المحاسبي سواء أكادیمیین أو مهنیین تمكنهم من اإللمام بكل

یبین الجدول والشكل الموالیین تحلیل البیانات الشخصیة : توزیع أفراد العینة حسب طبیعة الوظیفة -4.5

 :كما یلي طبیعة الوظیفةلألفراد مجتمع الدراسة حسب 

 طبیعة الوظیفةتوزیع أفراد العینة حسب : 47-4 الجدول رقم

  النسب  التكرارات  العبارات

 %30,61  45  مهني محاسبة

  %26,53  39  محافظ حسابات

  %10,20  15  خبیر محاسبي

  %32,65  48  أكادیمي

  %100  147  المجموع

 .ECXCELو   SPSSمن إعداد الباحث باستخدام نتائج برنامج 

  نسب توزیع أفراد العینة حسب طبیعة الوظیفة: 12- 4 الشكل رقم

 

  .ECXCELو   SPSSمن إعداد الباحث باستخدام نتائج برنامج 

31%

26%

10%

33%

نسب توزیع أفراد العینة حسب طبیعة الوظیفة

مھني محاسبة محافظ حسابات خبیر محاسبي أكادیمي
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من خالل الجدول والشكل السابقین نالحظ أن هناك تنوع في الوظائف المشغولة من قبل 

المستجوبین والتي تنطوي تحت غطاء المحاسبة بحیث نجد أن نسبة الخبراء المحاسبین تمثل أقل نسبة 

المحاسبیة في الجزائر ونظرا العتماد الدراسة على والیة واحدة،  نظرا لصعوبة الحصول علة شهادة الخبرة

ونسبة مهنیي المحاسبة في مختلف القطاعات سواء عمومیة أو خاصة  %32ومثلت نسبة األكادیمیین 

وهذا یدل على تنوع وظائف عینة الدراسة حیث  %27، أما محافظي الحسابات فمثلت نسبة  32%

  .حرص الباحث على المزج بین مختلف المهتمین بمهنة المحاسبة سواء كانوا أكادیمیین أو مهنیین

  :لالستبیانمستوى الثبات . 6

 حساب ألفا كرونباخ لمتغیرات الدراسة: 48-4الجدول رقم 

  عدد العبارات  معامل ألفا كرونباخ  المتغیر

  14  0,511  قیاس المخزونبدائل 

  12  0,734  القوائم المالیة

  10  0,628  بدائل قیاس اإلهتالك

  08  0,770  قیمة المؤسسة

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج 

/  0,628/  0,734/  0,551: نالحظ من الجدول أن معامالت ألفا كرونباخ هي على التوالي

على التوالي وهو یدل على وجود ثبات في اإلجابات حول أسئلة المحاور األربعة وأنه یكمن  0,770

  .على نتائج الدراسة وتعمیمها على المجتمع ككل االعتماد

  مستوى الصدق لالستبیان. 7

 ):للمحكمین( الظاهري الصدق -1.7

یقوم الصدق الظاهري على فكرة مناسبة االستبیان لألفراد الموجه إلیهم ومدى تعبیره بصدق عن 

أهدافه التي صمم من أجلها وبالتالي تم عرض االستبیان على مجموعة من المحكمین من ذوي 

لمهنة المحاسبة على  االختصاص وهم أكادیمیون مختصون في المحاسبة واإلحصاء ومهنیون المزاولون

اختالف مهنهم ألخذ وجهات نظرهم واالستفادة من آراءهم حول فقرات االستبیان والتحقق من مدى مالئمة 

كل عبارة للمحور الذي تنتمي إلیه ومدى سالمة ودقة الصیاغة اللفظیة لعباراته، وعلى ضوء آراء السادة 
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عض األسئلة كما تم تعدیل األلفاظ والمصطلحات المحكمین تم تعدیل االستبیان من خالل حذف وٕاضافة ب

  .المستخدمة وتقدیم محور على حساب آخر

وبعد ذلك تم اللجوء إلى التأكد من صدق وثبات االستبیان بصورة تجریبیة من خالل توزیعه على 

أفراد قصد استخراج النقائص التي تشوبه خاصة تكرار وغموض األسئلة وتعقیدها والتي  10عینة من 

ع المستجوب إلى عدم التعامل الجدي مع االستبیان، وبعد أخذ آراء ونصائح السادة المحكمین تدف

واكتشاف بعض العیوب من جراء توزیعه على عینة أولیة تم تعدیل االستبیان على مرحلتین بشكله النهائي 

  .)انظر المالحق( 

  ):بیرسون االرتباطمعامل (صدق البناء  -2.7

  :األول صدق البناء للمحور. أ

 صدق البناء للمحور األول: 49-4الجدول رقم 

رقم 

  العبارة

معامل   العبارة

  االرتباط

Sig 

  0.00  0.442 )المیزانیة(التأثیرات المتوقعة على مركزها المالي   1

یجعل القوائم الطرق والسیاسات المحاسبیة الخاصة بالقیاس  تطبیق نفس الثبات في ألن  2

 .المالیة قابلة للمقارنة

0.401  0.00  

  0.00  0.301  )جدول النتائج(التأثیرات المتوقعة على نتائج أعمال المؤسسة   3

  0.00  0.097 .ر القیاس المحاسبي الدقیق من أهم الدالئل على إفصاح صادق وكافاعتبال  4

  0.00  0.461 نظرا ألهمیة عنصر المخزون ووزنه في أصول المؤسسة  5

  0.00  0.346 أصول المؤسسةلتفادي تضخیم أو تخفیض مقدار   6

  0.00  0.426  .لتأثر نتائج عملیة القیاس المخزونات بالتقلبات في األسعار  7

  0.00  0.333  .لدخول المخزونات في حساب قیمة األصول بالمیزانیة  8

  0.00  0.102  .لدخول المخزون في حساب قیمة الربح الصافي بجدول حسابات النتائج  9

  0.00  0.214  المخزونلتفادي تقادم وتلف   10

  0.00  0.425  لتفادي التقریر السلبي من قبل المدقق الخارجي  11

  0.00  0.489  .ألن اختیار البدیل المحاسبي األنسب لقیاس المخزون یضمن المحافظة علیه كما وكیفا  12

  0.00  0.493  ألن اختیار البدیل المحاسبي المناسب لقیاس المخزونات یضمن استمراریة نشاط المؤسسة  13

  0.00  0.582  .للتمكن من حساب الضرائب الواجبة الدفع  على المؤسسة بعدالة ودقة  14

  SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر
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 =Sigنتائج الجدول أن هناك ارتباط إیجابي وقوي بین كل البنود والمحور عند مستوى الداللة تبین 

حیث أن قیمة معامل بیرسون عند كل الفقرات أكبر من الصفر، وبالتالي كل األسئلة المطروحة  0.00

تخدم موضوع الدراسة أي أن هناك ارتباط بین دوافع االهتمام المقدمة إلفراد المجتمع وبدائل القیاس 

وهو ) 5,82و  0,102(وما یثبت ذلك قیمة معامل االرتباط والتي تتراوح ما بین  ،المحاسبي للمخزونات

 .مجال یكفي للقول أن هناك عالقة ارتباط معقولة بین مكونات المحور األول

  :صدق البناء للمحور الثاني. ب

  صدق البناء للمحور الثاني: 50-4الجدول رقم 

رقم 

  العبارة

معامل   العبارة

  االرتباط

Sig  

  0.00  0,428 لنتائج أعمالها من خالل جدول النتائج  1

  0.00  0,477 انعدام سوق مالي نشطلوجود أو   2

  0.00  0,565 للقائم بعملیة التقییم  3

  0.00  0,619 لتكالیف الطریقة المستعملة  4

  0.00  0,537 لطبیعة القطاع الذي تنشط به  5

  0.00  0,647 للبیئة اإلقتصادیة وثقافة المحیط  6

  0.00  0,605 لحجم ونشاط المؤسسة  7

  0.00  0,677 للدافع وراء عملیة التقییم  8

  0.00  0,408 لمستعملي نتائج التقییم  9

  0.00  0,518 لنوع الطریقة المستخدمة في التقییم  10

  0.00  0,346 للرغبة في الوصول إلى القیمة الحقیقیة للمؤسسة  11

)المیزانیة(لقیمة مركزها المالي   12  0,191  0.02 

  SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر

ككل  واالستبیاناإلیجابي بین كل فقرات المحور  االرتباطتبرز نتائج الجدول للمحور الثاني عالقة 

أي أن كل بنود المحور  0,6و 0,2لبیرسون تنحصر بین المجال  االرتباطبحیث نالحظ أن قیمة معامل 

وهذا  Sig= 0.00وى داللة القوائم المالیة ألفراد المجتمع عند مستو  بین قیمة المؤسسةوثیقا  ارتباطاترتبط 

 .یدل على أن كل فقرات المحور تخدم أغراضه التي صمم من أجلها

  :صدق البناء للمحور الثالث. ج
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  صدق البناء للمحور الثالث: 51-4الجدول رقم 

رقم 

  العبارة

معامل   العبارة

  االرتباط

Sig  

  0.00  0,358  .نوع الطریقة المستخدمة في اإلهتالك  1

  0.00  0,402  .المؤسسةحجم ونشاط   2

  0.00  0,244  .قیمة األصل محل اإلهتالك  3

  0.00  0,573  .طبیعة األصل المهتلك  4

  0.00  0,561  .المنافع اإلقتصادیة لألصل  5

  0.00  0,560  .مدة اهتالك األصل  6

  0.00  0,636  .طریقة الحصول على األصل  7

  0.00  0,469  .مدى سهولة وصعوبة تطبیق طرق على حساب أخرى  8

  0.00  0,518  .التشریعات والقوانین المعمول بها  9

  0.00  0,447  .القدرة على تقدیر العمر اإلنتاجي لألصل  10

  SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر

بدائل قیاس اإلهتالكات  إیجابیة بین ارتباطمن النتائج المتوصل إلیها نالحظ أن هناك عالقة 

عند مستوى داللة  0,63و  0,25المختارة لذلك بحیث تتراوح معدالت االرتباط ما بین  المالیةوالقوائم 

Sig=0.00 األمر الذي یدعم نتائج الدراسة المتوصل إلیها . 

  :صدق البناء للمحور الرابع. د

 صدق البناء للمحور الرابع: 52-4الجدول رقم 

رقم 

  العبارة

معامل   العبارة

  االرتباط

Sig  

  0.00  0,703  العتماد مختلف الطرق على قائمة الربح بجدول النتائج  1

  0.00  0,580  .العتماد طریقة القسط الثابت یؤدي إلى توزیع أعباء اإلهتالكات بصورة عادلة  2

  0.00  0,511  ألن القسط المتناقص یؤدي إلى تخفیض األرباح بالسنوات األولى من عمر األصل  3

  0.00  0,478  المتزاید یؤدي إلى تضخیم الربح بالسنوات األولى من عمر األصلألن استخدام القسط   4

  0.00  0,753  )المیزانیة(العتماد مختلف الطرق على مجموع األصول الصافیة بقائمة المركز المالي   5

  0.00  0,547  ألن القسط المتزاید یؤدي إلى تضخیم مقدار األصول الصافیة في بدایة عمر األصل  6

  0.00  0,661  القسط المتناقص یؤدي إلى تخفیض مقدار األصول الصافیة في بدایة عمر األصل ألن  7
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  0.00  0,708  ألن اإلهتالكات أعباء مالیة وجب تخفیضها من الربح  8

 SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر

عند مستوى داللة  0,7و 0,5تنحصر بین المجال  االرتباطمن الجدول أعاله نالحظ أن معامالت 

قیمة المؤسسة طریقة اإلهتالك وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على وجود ارتباط قوي وٕایجابي  0,00

 .، هذا ما یجعله یخدم النتائج المتوصل إلیهاالمطبقة

 :ككل لالستبیانصدق البناء . 8

أداة الدراسة حیث یقیس مدى تحقق األهداف التي یعتبر صدق البناء لالستبیان أحد مقاییس صدق 

تسعى األداة الوصول إلیها، ویبین الصدق البنائي مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرجة 

  :الكلیة لفقرات االستبیان مجتمعة والجدول الموالي یوضح ذلك

  صدق البناء لالستبیان ككل: 53-4الجدول رقم 

معامل   االستبیانمحاور   الرقم

  االرتباط

Sig 

  0.00  0.318  المحور األول  1

  0.00  0.669  المحور الثاني  2

  0.00  0.708  المحور الثالث  3

  0.00  0.751  المحور الرابع  4

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

  :من الجدول أعاله یتضح لنا

 قیمة معامل ه ككل وهذا ما یبرر  االستبیانمع  متوسطة القوة للمحور األول عالقة ارتباط إیجابیة

 یخدم ما صمم من أجله االستبیان؛الي یمكن القول بأن المحور األول وبالت 0,318 االرتباط

  للمحور األول عالقة ارتباط إیجابیة قویة مع االستبیان ككل وهذا ما یبرره قیمة معامل االرتباط

 .یخدم ما صمم من أجله االستبیانوبالتالي یمكن القول بأن المحور األول  0,669

  للمحور األول عالقة ارتباط إیجابیة قویة مع االستبیان ككل وهذا ما یبرره قیمة معامل االرتباط

 ل یخدم ما صمم من أجله االستبیان؛وبالتالي یمكن القول بأن المحور األو  0,708
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  ما یبرره قیمة معامل االرتباط للمحور األول عالقة ارتباط إیجابیة قویة مع االستبیان ككل وهذا

 .وبالتالي یمكن القول بأن المحور األول یخدم ما صمم من أجله االستبیان 0,751

  (Kolmogorov-Smirnov): إختبار توزیع بیانات العینة. 9

من أجل تحلیل إجابات أفراد العینة واختبار صحة الفرضیات  الختیار األدوات اإلحصائیة المناسبة

نتعرف على طبیعة توزیع بیانات العینة وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضیات،  یجب أوال أن

ومن أجل ذلك وجب وضع فرضیتین هما فرضیة العدم والفرضیة البدیلة على اعتبار أن فرضیة العدم 

  :خاضعة لالختبار أي أنها قد تكون غیر صحیحة مما یتطلب وضع الفرضیة البدیلة كما یلي

  الفرضیة الصفریة أو فرضیة العدم(H0) :نات العینة تتبع التوزیع الطبیعي؛بیا 

 الفرضیة البدیلة(H1):العینة ال تتبع التوزیع الطبیعي؛ بیانات 

 نقبل فرضیة  0,05اللة المحسوب وفق هذا االختبار أكبر من مستوى الداللة إذا كان مستوى الد

فنرفض فرضیة  0,05ستوى الداللة المحسوب أقل من العدم ونلغي فرضیة البدیلة أما إذا كان م

  .العدم ونقبل الفرضیة البدیلة

  (Kolmogorov-Smirnov)القیمة اإلحصائیة الختبار التوزیع الطبیعي : 54-4 الجدول رقم

  

  االستبیان

Kolmogorov-Smirnov   
 

  القیمة اإلحصائیة  النتیجة

 K-Sلجودة التطابق 

 Sigقیمة 

  

  عینة الدراسة

 
1,186  

 
0,120  

 

  العینة تخضع للتوزیع الطبیعي 

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

لجمیع محاور  0,05أكبر من القیمة  Sigمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة 

االستبیان وبالتالي نقبل فرضیة العدم ونؤكد أن عینة الدراسة تتبع التوزیع الطبیعي بمعنى أنه یمكننا إجراء 

إلجابة عن أسئلة وفرضیات الدراسة كما یمكن إجراء مختلف االختبارات مختلف االختبارات المعلمیة ل

  .األخرى كاالرتباط
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  لمتغیرات الدراسةاإلطار االختباري : المطلب الثاني

تهدف هذه الدراسة إلى تحدید بدائل قیاس كل من المخزونات واإلهتالكات وما إذا كان هذا التعدد 

من شأنه التأثیر على وظیفة اإلفصاح بالقوائم المالیة وعلى مختلف استخداماتها وعلى سبیل المثال في 

ا التعدد على نتیجة عملیة التقییم على تقییم المؤسسة وفق مختلف المقاربات المعروفة ومدى تأثیر هذ

ع إبراز مختلف العوامل والمسببات لهذا التعدد من جهة ومحاولة تقییم محاوالت وجهود ماختالف طرقها، و 

  .األنظمة المحاسبیة في التقلیل أو الحد من هذه اآلثار من جهة أخرى

ما تم طرحه من أسئلة علیهم یحتوي هذا المطلب على تحلیل إجابات أفراد العینة المدروسة حول 

وكذا اختبار العالقة بین الخصائص النوعیة للعینة وآرائهم حول األسئلة المطروحة كما سیتم القیام 

بمختلف االختبارات الالزمة لمناقشة الفرضیات حول صحتها من عدمها، أخیرا سوف یتم اختبار النموذج 

  .ة النتائج المتوصل إلیهاالمعد لإلجابة عن سؤال اإلشكالیة الرئیسي ومناقش

 تحلیل إجابات األفراد عینة الدراسة حول محاور الدراسة. 1

یلخص الجدول الموالي إجابات األفراد  :تحلیل إجابات أفراد عینة الدراسة حول المحور األول -1.1

  .حول أسئلة المحور األول من االستبیان

  األولتحلیل إجابات األفراد حول المحور : 55-4الجدول رقم

أوافق     المحور األول

  بشدة

ال   ال أوافق  محاید  أوافق

أوافق 

  بشدة

  المجموع

التأثیرات المتوقعة على مركزها 

 ).المیزانیة(المالي 

  147  3  9  15  33  87  التكرار

 %100  %2  %6.1  %10.2  %22.4 %59.2  النسبة

 تطبیق نفس الثبات في ألن

الطرق والسیاسات المحاسبیة 

یجعل القوائم الخاصة بالقیاس 

 .المالیة قابلة للمقارنة

  147  00  06  12  111  18  التكرار

 %100  %00  %4.1  %8.2  %75.5  %12.2  النسبة

  147  00  00  06  84  57  التكرارالتأثیرات المتوقعة على نتائج 
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 %100  %00  %00  %4.1  %57.1  %38.8  النسبة  ).جدول النتائج(أعمال المؤسسة 

الدقیق ر القیاس المحاسبي اعتبال

من أهم الدالئل على إفصاح 

 .صادق وكاف

  147  00  00  15  87  45  التكرار

 %100  %00  %00  %10.2  %59.2  %30.6  النسبة

نظرا ألهمیة عنصر المخزون 

 .ووزنه في أصول المؤسسة

  147  00  09  15  66  57  التكرار

 %100  %00  %6.1  %10.2  %44.9  %38.8  النسبة

لتفادي تضخیم أو تخفیض مقدار 

 .أصول المؤسسة

  147  06  09  15  93  24  التكرار

 %100  %4.1  %6.1  %10.2  %63.3  %16.3  النسبة

لتأثر نتائج عملیة القیاس 

المخزونات بالتقلبات في 

  .األسعار

  147  00  00  15  81  51  التكرار

 %100  %00  %00  %10.2  %55.1  %34.7  النسبة

لدخول المخزونات في حساب 

  .قیمة األصول بالمیزانیة

  147  00  24  27  33  63  التكرار

 %100  %00  %16.3  %18.4  %22.4  %42.9  النسبة

لدخول المخزون في حساب قیمة 

الربح الصافي بجدول حسابات 

  .النتائج

  147  00  03  36  84  24  التكرار

 %100  %00  %2  %24.5  %57.1  %16.3  النسبة

  147  00  09  39  75  24  التكرار  .لتفادي تقادم وتلف المخزون

 %100  %00  %6.1  %26.5  %51  %16.3  النسبة

لتفادي التقریر السلبي من قبل 

  .المدقق الخارجي

  147  00  06  39  78  24  التكرار

 %100  %00  %4.1  %26.5  %53.1  %16.3  النسبة

ألن اختیار البدیل المحاسبي 

األنسب لقیاس المخزون یضمن 

  .المحافظة علیه كما وكیفا

  147  00  03  21  81  42  التكرار

 %100  %00  %02  %14.3  %55.1  %28.6  النسبة

ألن اختیار البدیل المحاسبي 

المناسب لقیاس المخزونات 

یضمن استمراریة نشاط 

  .المؤسسة

  147  6  6  36  63  36  التكرار

 %100  %4.1  %4.1  %24.5  %42.9  %24.5  النسبة

للتمكن من حساب الضرائب 

الواجبة الدفع  على المؤسسة 

  .بعدالة ودقة

  147  03  15  30  66  33  التكرار

 %100  %02  %10.2  %20.4  %44.9  %22.4  النسبة
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  %100  %0.87 %4,8 %16.8 %50.28 %27,25  النسب  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

من خالل نتائج الجدول أعاله یمكن القول أن أغلب إجابات األفراد تتجه نحو اإلیجابیة وبنسب 

مما یدل على حجم حظیت بالقبول العامل من قبل األفراد  اقتراحهاأن الدوافع التي تم أي وتكرارات مرتفعة 

تراوحت نسبة الموافقة بین االهتمام الذي یولیه أفراد العینة لمشكل تعدد بدائل القیاس المحاسبي، بحیث 

ثلثي عدد أفراد أي أن نسب اإلیجابیة تتجاوز  % 50,28و   27,5:الموافق بشدة والموافق على التوالي

و  4,8، أما بالنسبة بنسب السلبیة فقد كانت للمشكلة المطروحة علیهمالعینة مما یدل على استجابتهم 

هي نسب ضئیلة أما بالنسبة لنسب الحیاد فمثلت ما على التوالي لغیر موافق وغیر موافق بشدة و  0,87%

  . ا موقفا حیادیا حول فرضیة المحوریمثلون نسبة األفراد الذین اتخذو  %16,8یقارب 

كما سجال نسب  موافقةحازا على أعلى نسبة  البند الثالث أن لى تحلیل البنود نجد إوبالرجوع 

، وبالتالي منعدمةبدرجة غیر موافق  لدیه كما یتمیز البندیاد مقارنة بنتائج اإلیجابیة ضئیلة من درجة الح

االهتمام فإن أغلب أفراد العینة یوافقون على أن عامل التأثیرات على القوائم المالیة هو من أهم دوافع 

 .ببدائل القیاس المحاسبي الخاصة بالمخزونات

الموالي إجابات األفراد حول أسئلة یلخص الجدول  :تحلیل إجابات أفراد العینة حول المحور الثاني -2.1

  .من االستبیان ثانيالمحور ال

 تحلیل إجابات األفراد حول المحور الثاني: 56-4الجدول رقم 

أوافق     المحور الثاني

  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  محاید  أوافق

  بشدة

  المجموع

لنتائج أعمالها من خالل جدول 

  النتائج

 

  147  00  3  9  69  66  التكرار

 %100  %00  %2  %6.1  %46.9 %44.9  النسبة

لوجود أو انعدام سوق مالي 

 نشط

  147  3  3  33  90  18  التكرار

 %100  %2  %2  %22.4  %61.2  %12.2  النسبة

  147  00  15  33  48  51  التكرار  للقائم بعملیة التقییم
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 %100  %00  %10.2  %22.4  %32.7  %34.7  النسبة

  147  00  18  27  69  33  التكرار لتكالیف الطریقة المستعملة

 %100  %00  %12.2  %18.4  %46.9  %24.4  النسبة

  147  00  18  39  48  42  التكرار لطبیعة القطاع الذي تنشط به

 %100  %00  %12.2  %26.5  %32.7  %28.6  النسبة

للبیئة اإلقتصادیة وثقافة 

 المحیط

  147  3  12  24  81  27  التكرار

 %100  %2  %8.2  %16.3  %55.1  %18.4  النسبة

  147  3  9  18  84  33  التكرار  لحجم ونشاط المؤسسة

 %100  %2  %6.1  %12.2  %57.1  %22.4  النسبة

  147  6  3  24  75  39  التكرار  للدافع وراء عملیة التقییم

 %100  %4.1  %2  %16.3  %51  %26.5  النسبة

  147  6  6  24  78  33  التكرار  لمستعملي نتائج التقییم

 %100  %4.1  %4.1  %16.3  %53.1  %22.4  النسبة

لنوع الطریقة المستخدمة في 

  .التقییم

  147  3  3  33  63  45  التكرار

 %100  %2  %2  %22.4  %42.9  %30.6  النسبة

للرغبة في الوصول إلى القیمة 

  الحقیقیة للمؤسسة

  147  3  15  15  84  30  التكرار

 %100  %2  %10.2  %10.2  %57.1  %20.4  النسبة

  147  0  3  33  63  48  التكرار  )المیزانیة(لقیمة مركزها المالي 

 %100  %0  %2  %22.4  %42.9  %32.7  النسبة

  %100  %1.51  %6.1  %17.65  %48.3 %26,51  النسب  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

من خالل نتائج الجدول أعاله یمكن القول أن أغلب إجابات األفراد تتجه نحو اإلیجابیة وبنسب 

التي تم اقتراحها حظیت بالقبول العامل من قبل األفراد مما یدل على  األسبابوتكرارات مرتفعة أي أن 

 قیمةكثر تأثیرا على البنود التي تمت صیاغتها في المحور تكون أكثر البنود التي یراها أفراد العینة أ

المؤسسة، كما سجلت نسب حیاد معتبرة في بعض البنود ودرجة غیر موافقة ال یمكن إهمالهما، لكن 
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العام إلجابات األفراد كانت نحو اإلیجابیة بدلیل أن نسبة الموافقة بشدة للمحور ككل بلغت  االتجاه

ونسب السلبیة كانت  %17,65في حین بلغت نسبة الحیاد  %48,7 أما نسبة الموافقة بلغت 26,51%

  . %1,5و  6,1 على التوالي

بالرجوع إلى البنود داخل المحور نجد أن كل من البنود الثاني والسابع والحادي عشر نالت أعلى 

للبنود األخرى فحازت على نسب  ةبالنسبعلى التوالي أما   % 57,1و  57,1و  61,2نسبة موافقة بنسب 

افقة متفاوتة لكن عند جمعها بنسب الموافقة بشدة نرجح كفة الموافقة باإلیجاب على كل بنود المحور مو 

بینما تكاد تنعدم نسب ) % 20إلى  %5( مع تسجیل نسب متفاوتة من الحیاد تنحصر في المجال ما بین 

  ). %3إلى  6%( بین النسب  تفانحصر رفض الموافقة 

المؤسسة من  قیمةن البنود التي وضعت لقیاس مدى التأثیر على وكخالصة للمحور یمكن القول بأ

  .لحیاد ودرجة غیر الموافقة بشقیهاخالل قوائمها المالیة حازت على درجة موافقة إیجابیة أعلى من درجة ا

یلخص الجدول الموالي إجابات األفراد حول  :تحلیل نتائج إجابات األفراد حول المحور الثالث -3.1

  .من االستبیان الثالثأسئلة المحور 

 تحلیل إجابات األفراد حول المحور الثالث: 57-4الجدول رقم 

أوافق     المحور الثالث

  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  محاید  أوافق

  بشدة

  المجموع

نوع الطریقة المستخدمة 

  .في اإلهتالك

  147  6  6  6  27  102  التكرار

 %100  %4.1  %4.1  %4.1  %18.4 %69.4  النسبة

  147  6  9  15  105  12  التكرار  .حجم ونشاط المؤسسة

 %100  %4.1  %6.1  %10.2  %71.4  %8.2  النسبة

قیمة األصل محل 

  .اإلهتالك

  147  00  00  24  78  45  التكرار

 %100  %00  %00  %16.3  %53.1  %30.6  النسبة

  147  3  3  21  57  63  التكرار  .طبیعة األصل المهتلك

 %100  %2  %2  %14.3  %38.8  %42.9  النسبة
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المنافع اإلقتصادیة 

  .لألصل

  147  3  3  36  66  39  التكرار

 %100  %2  %2  %24.5  %44.9  %26.5  النسبة

  147  3  9  24  60  51  التكرار .مدة اهتالك األصل

 %100  %2  %6.1  %16.3  %40.8  %34.7  النسبة

طریقة الحصول على 

  .األصل
  147  3  9  39  60  36  التكرار

 %100  %2  %6.1  %26.5  %40.8  %24.5  النسبة

مدى سهولة وصعوبة 

تطبیق طرق على حساب 

  .أخرى

  147  00  18  33  72  24  التكرار

 %100  %00  %12.2  %22.4  %49  %16.3  النسبة

التشریعات والقوانین 

  .المعمول بها

  147  3  15  33  57  39  التكرار

 %100  %2  %10.2  %22.4  %38.8  %26.5  النسبة

القدرة على تقدیر العمر 

  اإلنتاجي لألصل

  147  6  15  18  72  36  التكرار

 %100  %4.1  %10.2  %12.2  %49  %24.5  النسبة

  %100  %2.23  %5.9  %16.91 %44.5 %30,41  النسب  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

من خالل نتائج الجدول أعاله یمكن القول أن أغلب إجابات األفراد تتجه نحو اإلیجابیة وبنسب 

التي تم اقتراحها حظیت بالقبول  العواملوتكرارات مرتفعة بالنسبة لدرجة موافق وموافق بشدة أي أن 

البنود التي یراها العامل من قبل األفراد مما یدل على البنود التي تمت صیاغتها في المحور تكون أكثر 

لى اإلحصائیات نجد أن نسبة الموافقة كانت كبیرة إأفراد العینة أكثر تأثیرا على قیمة المؤسسة، وبالرجوع 

م من مجموع أفراد %75وتمثل مجتمعة ما نسبته  %30,41تلیها نسبة الموافقة بشدة  %44,5بنسبة 

تؤثر على قیمة المؤسسة المحسوبة بمختلف  العینة یمیلون إلى الموافقة على أن مختلف البنود للمحور

أما نسبة السلبیة لبنود المحور بلغت  %16,91المقاربات والطرق الممكنة تلیها نسبة الحیاد التي بلغت 

على التوالي لدرجة ال أوافق ودرجة ال أوافق بشدة وهي نسب یمكن إهمالها نظرا لقیمها  %2,23و  5,9%

  .المنخفضة



الدراسة المیدانیة             الفصل الرابع                                                               
 

219 
 

نجد أن البند األول حاز على أعلى نسبة إیجابیة بین نسبة الموافقة بشدة ونسبة  وبالرجوع إلى البنود

كما سجل البند نسب حیاد ونسب عدم الموافقة منخفضة نسبیا تكاد تكون ، %88,1الموافقة حیث بلغت 

  .مهملة

یلخص الجدول الموالي إجابات األفراد حول أسئلة  :تحلیل إجابات أفراد العینة حول المحور الرابع -4.1

  .من االستبیان الرابعالمحور 

  تحلیل إجابات األفراد حول المحور الرابع: 58-4الجدول رقم 

أوافق     الرابعالمحور 

  بشدة

ال   محاید  أوافق

  أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

  المجموع

العتماد مختلف الطرق على قائمة 

  .الربح بجدول النتائج

  147  00  09  03  39  96  التكرار

 %100  %00  %6.1  %2  %26.5 %65.3  النسبة

اعتماد طریقة القسط الثابت یؤدي 

إلى توزیع أعباء اإلهتالكات بصورة 

  .عادلة

  147  00  03  42  90  12  التكرار

 %100  %00  %2  %28.6  %61.2  %8.2  النسبة

ألن استخدام القسط المتناقص یؤدي 

بالسنوات األولى إلى تخفیض األرباح 

  .من عمر األصل

  147  03  06  12  93  33  التكرار

 %100  %2  %4.1  %8.2  %63.3  %22.4  النسبة

ألن استخدام القسط المتزاید یؤدي 

إلى تضخیم الربح بالسنوات األولى 

 .من عمر األصل

  147  00  9  21  66  51  التكرار

 %100  %00  %6.1  %14.3  %44.9  %34.7  النسبة

الطرق على مجموع  العتماد مختلف

األصول الصافیة بقائمة المركز 

 ).المیزانیة( المالي 

  147  0  9  18  45  75  التكرار

 %100  %0  %6.1  %12.2  %30.6  %51  النسبة

ألن القسط المتزاید یؤدي إلى تضخیم 

مقدار األصول الصافیة في بدایة 

 .عمر األصل

  147  0  6  24  84  33  التكرار

 %100  %0  %4.1  %16.3  %57.1  %22.4  النسبة

ألن استخدام القسط المتناقص یؤدي 

إلى تخفیض مقدار األصول الصافیة 

  في بدایة عمر األصل

  147  3  9  33  39  63  التكرار

 %100  %2  %6.1  %22.4  %26.5  %42.9  النسبة
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ألن اإلهتالكات أعباء مالیة وجب 

  .تخفیضها من الربح

  147  3  9  21  69  45  التكرار

 %100  %2  %6.1  %14.3  %46.9  %30.6  النسبة

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

من خالل نتائج الجدول أعاله یمكن القول أن أغلب إجابات األفراد تتجه نحو اإلیجابیة وبنسب 

التي تم اقتراحها حظیت بالقبول  األسبابوتكرارات مرتفعة بالنسبة لدرجة موافق وموافق بشدة أي أن 

العامل من قبل األفراد مما یدل على البنود التي تمت صیاغتها في المحور تكون أكثر البنود التي یراها 

، وبالرجوع إلى اإلحصائیات نجد أن على قیمة المؤسسة اإلهتالكات سبب من أسباب تأثیرأفراد العینة 

وتمثل مجتمعة ما نسبته  %46,9تلیها نسبة الموافقة بشدة  %30,6نسبة الموافقة كانت كبیرة بنسبة 

م من مجموع أفراد العینة یمیلون إلى الموافقة على أن مختلف البنود للمحور تمثل حلوال ممكنة 77,6%

و  %6,1أما نسبة السلبیة لبنود المحور بلغت  %14,3لإلشكالیة المطروحة تلیها نسبة الحیاد التي بلغت 

  .على التوالي لدرجة ال أوافق ودرجة ال أوافق بشدة وهي نسب یمكن إهمالها نظرا لقیمها المنخفضة 2%

وبالرجوع إلى البنود نجد أن البند األول حاز على أعلى نسبة إیجابیة بین نسبة الموافقة بشدة ونسبة 

ة نسبیا تكاد تكون قة منخفضكما سجل البند نسب حیاد ونسب عدم المواف، %91,8الموافقة حیث بلغت 

  .على التوالي %6و  %2مهملة 

  االختبار اإلحصائي لفرضیات الدراسة. 2

في إطار األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقیقها، سنقوم من خالل هذا الفرع باختبار مدى صحة 

المالئمة  فرضیات رئیسیة تم اختبارها باألسالیب اإلحصائیة أربعةفرضیات الدراسة والتي تم تقسیمها إلى 

بحیث تم االعتماد على المتوسطات واالنحرافات واألهمیة النسبیة باإلضافة إلى  SPSSاستنادا إلى برنامج 

 لعینة واحدة حیث أن هذا األخیر یعتبر من أهم االختبارات اإلحصائیة المهمة یتم من خالله (t)إختبار 

  : یة من عدمها وفق القاعدة التالیةالتأكد من صحة الفرض

 :اختبار صحة الفرضیة األولى -1.2

تم اختبار مدى صحة هذه الفرضیة باالعتماد على أسئلة المحور األول لالستبیان والتي تشتمل 

، الخاصة بالمخزونات االهتمام ببدائل القیاس المحاسبي الدوافع الكامنة وراءالعدید من االقتراحات حول 

  :الفرضیة الصفریة والبدیلة كالتاليأین تم عرضها على أفراد المجتمع وتمت صیاغة 
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 س المخزونات على القوائم المالیة؛ال تؤثر بدائل قیا: الفرضیة الصفریة 

 تؤثر بدائل قیاس المخزونات على القوائم المالیة: الفرضیة البدیلة. 

  

  

  

 إختبار صحة الفرضیة األولى: 59-4 الجدول رقم

  

  الفرضیة األولى

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

نسبة 

  األهمیة

% 

درجة 

األهمیة 

  النسبیة

قیمة  tقیمة 

Sig 

  0,00  15,56  2  86,2  1,018  4,31  .للتأثیرات المتوقعة على مركزها المالي

الطرق والسیاسات  تطبیق نفس الثبات في ألن

یجعل القوائم المالیة المحاسبیة الخاصة بالقیاس 

  .قابلة للمقارنة

3,96  0,607  79,2  7  19,16  0,00  

المؤسسة في التأثیرات المتوقعة على نتائج أعمال 

.  

4,35  0,557  87  1  29,31  0,00  

ر القیاس المحاسبي الدقیق من أهم الدالئل اعتبال

  .على إفصاح صادق وكاف

4,20  0,607  84  4  24,03  0,00  

موضوع قیاس المخزون مهما نظرا لوزنها  ألن

  .في قیمة األصول

4,16  0,844  83,2  5  16,70  0,00  

لتفادي تضخیم أو تخفیض مقدار األصول 

  .المتداولة

3,82  0,922  76,4  10  10,73  0,00  

لتأثر نتائج عملیة القیاس المخزونات بالتقلبات 

  .في األسعار

4,24  0,626  84,8  3  24,11  0,00  

أما إذا  ،فنقبل الفرضیة الصفریة ونرفض الفرضیة البدیلة 0,05أكبر من قیمة   Sigإذا كانت قیمة 

أكبر من القیمة الجدولیة فنرفض الفرضیة  tكانت قیمة   0,05أقل من القیمة  Sigكانت قیمة 

  . الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة
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لدخول المخزونات في حساب قیمة األصول 

  .بالمیزانیة

3,92  1,126  78,4  8  9,89  0,00  

لدخول المخزون في حساب قیمة الربح الصافي 

  .حسابات النتائجبجدول 

3,88  0,691  77,6  9  15,38  0,00  

  0,00  11,87  13  75,6  0,792  3,78  .لتفادي تقادم وتلف المخزون

  0,00  13,20  11  76,4  0,750  3,82  لتفادي التقریر السلبي من قبل مدقق الحسابات

ألن اختیار البدیل المحاسبي األنسب لقیاس 

  .المخزون یضمن المحافظة علیه كما وكیفا

4,10  0,709  82  6  18,83  0,00  

ألن اختیار البدیل المحاسبي المناسب لقیاس 

  المخزونات یضمن استمراریة نشاط المؤسسة 

3,80  0,993  76  12  9,72  0,00  

للتمكن من حساب الضرائب الواجبة الدفع  على 

  .المؤسسة بعدالة ودقة

3,76  0,983  75,2  14  9,31  0,00  

  0,00  16,27  مهم  80,14  0,801  4,007  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

بانحراف معیاري ) 4,007(یالحظ من الجدول أعاله أن التوسط الحسابي للفرضیة األولى یقدر ب 

مما یدل على تمركز اإلجابات حول المتوسط الحسابي  ووجود تقارب كبیر بینهم، ) 0,801(یقدر ب 

) 4,2- 3,41(بحیث تقع قیمة المتوسط الحسابي للفرضیة في الفئة الرابعة لسلم لیكارت لقیاس اإلجابات 

على أهم الدوافع الكامنة وراء والتي تشیر إلى االتجاه اإلیجابي نحو الموافقة من طرف أغلبیة أفراد العینة 

المحسوبة والتي  (t)االهتمام ببدائل القیاس المحاسبي الخاص بالمخزونات، وما یؤكد هذه النتائج قیمة 

التي كانت أقل من  (Sig)مستوى المعنویة  وهي أكبر من القیمة الجدولیة باإلضافة إلى 16,27بلغت 

مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتغیرات أي أنه هناك تأثیر بین ) 0,05(قیمة ألفا 

  .بنود المحور وهدفه المنوط وبالتالي نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة

مما یدل  0,557بانحراف معیاري یقدر بو  4,35وقد نال البند الثالث أكبر متوسط حسابي بقیمة 

على موافقة أغلبیة أفراد العینة علیه وهذا تؤكده قیمة األهمیة النسبیة فقد احتل هذا البند المرتبة األولى 

القوائم أن التأثیرات على من حیث األهمیة بالنسبة للبنود األخرى، هذا یدل على أن أفراد العینة یرون 
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هم الدوافع التي تولد االهتمام ببدائل قیاسهما، وما یؤكد صحة الفرضیة هو قیمة المالیة للمؤسسة هو من أ

(t)  والتي هي أكبر من القیمة الجدولیة باإلضافة إلى قیمة احتمال الخطأ  29,31المحسوبة والتي بلغت

Sig  القوائم وزن والمخزونات في وبالتالي یمكن القول بأن  0,05الذي كانت قیمته منعدمة وهي أق من

المالیة للمؤسسة ومدى إمكانیة تأثیرهما على المعلومات الواردة بها من أهم العوامل التي تجعل المهنیین 

  .ومختلف المهتمین بالمحاسبة یهتمون بهذا الموضوع ویولون له أهمیة كبیرة نواألكادیمیی

 4,16(ال من على متوسطات حسابیة انحصرت في المج) 1.7.4.5.6(في حین حازت البنود رقم 

وبانحرافات ضئیلة كما أنها احتلت المراتب الثانیة والثالثة بمعنى وقوعها في درجة الموافقة بشدة ) 4,3و

والرابعة والخامسة والسادسة على التوالي من حیث درجة األهمیة مما یؤكد أن غالبیة أفراد المجتمع موافقة 

االهتمام ببدائل القیاس المحاسبي للمخزونات حیث أن وبشدة على أنها من أهم الدوافع التي یرونها وراء 

مبررات ذلك تتمثل في أن القیاس المحاسبي السلیم یساعد األطراف ذات العالقة على اتخاذ مختلف 

لى تأثر المخزونات بالتقلبات في األسعار التي تمثل المیزة الرئیسیة إالقرارات بصفة رشیدة كما إضافة 

سوق یمتاز بالثبات في األسعار وكذا سعیا منهم لتحقیق إفصاح عادل وصادق لألسواق فال یمكن إیجاد 

وهو الدافع الذي یسعى إلیه جمیع األطراف سواء مالك أو دولة أو مستثمرین، إضافة إلى أن مفهوم 

المخزون مرتبط ببندین مهمین من بنود المیزانیة وجدول النتائج وهي مخزون آخر المدة وتكلفة اإلنتاج 

 إضافة إلى وزن المخزونات في مجموع األصول بصفة عامة واألصول المتداولة بصفة خاصة، ع،المبا

المحسوبة والتي كانت أكبر من القیمة الجدولیة في كل البنود السابقة إضافة  (t)وما یؤكد هذا كله قیمة 

أهمیة هذه البنود األمر الذي یثبت  0,05التي كانت منعدمة وبالتالي هي أقل من القیمة  Sigإلى قیمة 

  .بالنسبة لإلجابة عن صحة الفرضیة من عدمها

وبقیم انحرافات جیدة  3,7 – 3,8أما بالنسبة إلى باقي البنود فسجلت قیم متوسطات حسابیة تتراوح بین 

مما یدل على أن أفراد العینة یوافقون على أن فقرات البنود تمثل دوافع بالنسبة لهم إلبراز مدى اهتمامهم 

، لإلشارة فقط لم تسجل درجتي الحیاد ودرجة انعدام  ل القیاس المحاسبي الخاصة بالمخزوناتببدائ

الموافقة بشقیها نظرا ألن جمیع البنود التي تمت صیاغتها في المحور األول تمثل الدوافع المختلفة 

ن خالل النتائج وكخالصة یمكن القول بأنه وملالهتمام ببدائل القیاس ولكن تختلف درجة األهمیة بینها، 

  .أعاله نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة

 :اختبار صحة الفرضیة الثانیة -2.2
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تم اختبار مدى صحة هذه الفرضیة باالعتماد على أسئلة المحور الثاني لالستبیان والتي تشتمل 

، أین تم عرضها على قیمة المؤسسة مدى تأثیر بدائل قیاس المخزونات علىالعدید من االقتراحات حول 

  :أفراد المجتمع وتمت صیاغة الفرضیة الصفریة والبدیلة كالتالي

 المؤسسة؛ قیمةال تؤثر بدائل القیاس المحاسبي للمخزون على : الفرضیة الصفریة 

 المؤسسة قیمةتؤثر بدائل القیاس المحاسبي للمخزون على : الفرضیة البدیلة. 

 الثانیة اختبار صحة الفرضیة: 60-4الجدول رقم 

  

  الفرضیة الثانیة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

نسبة 

  األهمیة

درجة 

األهمیة 

  النسبیة

قیمة  tقیمة 

Sig 

  ).جدول حسابات النتائج(نتائج أعمالها 

 

4,35  0,689  87  1  23,70  0,00  

  0,00  12,73  9  76  0,758  3,80 وجود انعدام سوق مال نشط

  0,00  11,25  6  78,4  0,990  3,92 القائم بعملیة التقییم

  0,00  10,39  10  76  0,929  3,80 تكالیف الطریقة المستعملة

  0,00  9.41  12  75,6  0,999  3,78 طبیعة القطاع الذي تنشط به

  0,00  10,65  11  76  0,906  3,80 البیئة اإلقتصادیة وثقافة المحیط

  0,00  12,65  5  78,4  0,880  3,92 حجم ونشاط المؤسسة

  0,00  12,13  4  78,8  0,938  3,94 عملیة التقییمالدافع وراء 

  0,00  10,93  7  77,2  0,951  3,86 مستعملي نتائج التقییم

  0,00  13,27  3  79,6  0,895  3,98 نوع الطریقة المستخدمة

  0,00  10,83  8  76,8  0,937  3,84 الرغبة في الوصول إلى القیمة الحقیقیة للمؤسسة

)المیزانیة(قیمة مركزها المالي   4,06  0,796  81,2  2  16,16  0,00  
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  0,00  12,84  مهم  78,4  0,889  3,92  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

بحیث تقع هذه  3,92یالحظ من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي للفرضیة الثانیة قدر ب 

مما یدل على تمركز اإلجابات  0,88القیمة في مجال الموافقة باإلیجاب مع تسجیل انحراف معیاري قدر 

وهي أكیر من القیمة  12,84بلغت   (t)حول المتوسط الحسابي اإلجمالي للفرضیة مع تسجیل في قیمة 

وبالتالي نرفض فرضیة العدم ونقبل  0,05كانت أقل من القیمة   Sigالجدولیة إضافة إلى أن قیمة 

الفرضیة البدیلة التي مفادها أن بدائل القیاس المحاسبي للمخزونات واإلهتالكات تؤثر على صورة 

  .المؤسسة

حظیا  الثاني عشرمحور نجد أن كل من البند األول والبند وبالرجوع إلى البنود التي یحتویها هذا ال

مع نسبة أهمیة كبیرة مما یدل على  4,06و  4,32بأكبر قیمة للمتوسط الحسابي حیث بلغت على التوالي 

المؤسسة من خالل قیمة  قیمةعن  التأثیرأن هذین البندین هما من أهم البنود التي یتم من خاللهما 

 )جدول حسابات النتائج(ومن خالل نتیجة أعمالها بمعنى آخر الربح المحقق ) انیةالمیز (مركزها المالي 

  Sigعلى التوالي مع قیمة  23,20و  16,16المحسوبة والتي بلغت  (t)ومما یؤكد هذه النتائج قیمة 

المؤسسة حسب رأي  قیمةفي كل من البندین، وبناءا على هذه النتائج یمكن القول بأن  0,00مساویة ل 

  .فراد العینة یمكن أن تتسم باإلیجابیة أو السلبیة بناءا على نتائجها المحققة ومركزها الماليأ

أما بالنسبة للبنود األخرى فقد سجلت معظمها قیما للمتوسطات الحسابیة تنحصر في مجال الموافقة 

مركز اإلجابات مع قیم لالنحراف المعیاري مقبولة إلى حد كبیر بمعنى ت  4,2إلى  3,4بمعنى آخر بین 

من شأنها التأثیر حول مختلف المتوسطات الحسابیة بمعنى أن أفراد العینة یرون بأن هذه البنود تقیس 

وما یثبت صحة ذلك قیم  الثاني عشرلكن بدرجة أهمیة منخفضة عن البند األول و على قیمة المؤسسة و 

(t)  مع قیم لها حیث كانت أكبر من القیمة الجدولیة بالنسبة لكل البنودSig  معدومة.  

والذي یرى  طبیعة القطاعوهو بند  3,78بقیمة وحقق البند الخامس أقل قیمة للمتوسط الحسابي 

المؤسسة بالنظر إلى البنود السابقة لذا احتل المرتبة األخیرة من حیث  تأثیرا على قیمةأفراد العینة أنه أقل 

  .األهمیة

 :اختبار صحة الفرضیة الثالثة -3.2
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تم اختبار مدى صحة هذه الفرضیة باالعتماد على أسئلة المحور الثالث لالستبیان والتي تشتمل 

، أین تم عرضها التي تقف وراء تأثیر اإلهتالكات على القوائم المالیةالعدید من االقتراحات حول العوامل 

  :على أفراد المجتمع وتمت صیاغة الفرضیة الصفریة والبدیلة كالتالي

 بعة على القوائم المالیة للمؤسسة؛ال تؤثر طریقة اإلهتالك المت: لصفریةالفرضیة ا 

 تؤثر طریقة اإلهتالك المتبعة على القوائم المالیة للمؤسسة: الفرضیة البدیلة. 

  اختبار صحة الفرضیة الثالثة: 61-4الجدول رقم 

  

  الفرضیة الثالثة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

نسبة 

  األهمیة

درجة 

األهمیة 

  النسبیة

قیمة  tقیمة 

Sig 

  0,00  16,97  1  89  1,035  4,45  نوع الطریقة المستخدمة في حساب اإلهتالك

  0,00  10,42  9  74,6  0,855  3,73  حجم نشاط المؤسسة

  0,00  20,60  3  82,8  0,672  4,14  قیمة األصل محل اإلهتالك

  0,00  15,96  2  83,6  0,899  4,18  طبیعة األصل المهتلك

  0,00  12,65  5  78,4  0,880  3,92  المنافع اإلقتصادیة لألصل 

  0,00  12,47  4  80  0,972  4,00  مدة اهتالك األصل

  0,00  10,15  6  76  0,950  3,80  طریقة الحصول على األصل 

وصعوبة تطبیق طرق على حساب مدى سهولة 

  .أخرى

3,69  0,888  73,8  10  9,47 0,00  

  0,00  9,22  8  75,6  1,019  3,78  التشریعات والقوانین المعمول بها

  0,00  9,16  7  76  1,053  3,80  القدرة على تقدیر العمر اإلنتاجي لألصل

  0,00  12,70  مهم  78,98  0,922  3,949  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

وتقع هذه  3,949من النتائج أعاله نالحظ أن قیمة المتوسط الحسابي للفرضیة ككل مساو ل 

مما یدل على تمركز  0,992مع انحراف معیاري قدر بقیمة  4,2- 3,4القیمة داخل مجال الموافقة ما بین 

أن أفراد العینة یوافقون على أن اإلهتالك من  كل اإلجابات حول المتوسط الحسابي للفرضیة ككل أي
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المحسوبة  (t)صحة الفرضیة هو قیمة  وما یثبتشانه التأثیر على قائمة المركز المالي وجدول النتائج 

وهي أقل من قیمة احتمال  0,00التي بلغت  Sigوهي أكبر من القیمة الجدولیة وقیمة  12,7والتي بلغت 

  .وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة 0,05الخطأ 

رتبة األولى من حیث درجة بالرجوع إلى البنود المختلفة للمحور نجد بأن البند األول حاز على الم

بمعنى وقوع اإلجابات في الفئة الخامسة من  4,45األهمیة ومن حیث قیمة المتوسط الحسابي الذي قیمة 

ن أغلبیة أفراد العینة یرون بأن طریقة اإلهتالك سلم لیكارت لإلجابات بدرجة موافقة بشدة، بمعنى أ

لى القوائم المالیة من حیث قیمة أصولها ومقدار المطبقة من طرف المؤسسة هي العامل األكثر تأثیرا ع

األرباح الذي حققته فكل طریقة لها میزاتها وخصائصها التي تنعكس بدورها على قیمة قسط اإلهتالك 

التي بلغت  (t)وما یؤكد صحة البند قیمة والذي بدوره یؤثر على قیمة األصول ومقدار الربح المحقق، 

  .0,05التي كانت اقل من القیمة   Sigولیة وقیمة وهي أكبر من القیمة الجد 16,97

مدى تأثر أما بالنسبة للبنود المتبقیة فیرى أفراد العینة على أنها من العوامل التي تدخل في تحدید 

ولكن بدرجة أهمیة متفاوتة وأقل من البند األول بحیث تظهر نتائج إجابات القوائم المالیة بسیاسة اإلهتالك 

القوائم ثر على ؤ باإلیجاب على هذه العوامل والتي یرونها أنها عوامل ثانویة یمكن أن ت األفراد الموافقة

تقف وراء بمثابة عوامل المالیة، فطبیعة األصل وقیمته ومدة اإلهتالك و المنافع اإلقتصادیة هي 

ي وقعت مجملها وما یؤكد ذلك قیمة المتوسطات الحسابیة لها التفي التأثیر على القوائم المالیة،  االختالف

  (t)في فئة الموافقة بدرجة انحراف تعني تمركز اإلجابات حول المتوسطات إضافة إلى قیمة كل من 

  .(Sig)كانت أكبر من القیم الجدولیة إضافة إلى تسجیل قیم معدومة ل  (t)بحیث أن كل قیم  (Sig)و

 :اختبار صحة الفرضیة الرابعة -4.2

تم اختبار مدى صحة هذه الفرضیة باالعتماد على أسئلة المحور الرابع لالستبیان والتي تشتمل 

أین تم عرضها على أفراد  مدى تأثیر طرق حساب اإلهتالكات على قیمة المؤسسة،العدید من االقتراحات 

  :المجتمع وتمت صیاغة الفرضیة الصفریة والبدیلة كالتالي

 ساب اإلهتالكات على قیمة المؤسسة؛تأثیرات لطرق حال توجد : الفرضیة الصفریة 

 تأثیرات لطرق حساب اإلهتالكات على قیمة المؤسسةتوجد : الفرضیة البدیلة. 

 اختبار صحة الفرضیة الرابعة: 62-4الجدول رقم 
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  الفرضیة الرابعة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

نسبة 

  األهمیة

درجة 

األهمیة 

  النسبیة

قیمة  tقیمة 

Sig 

العتماد مختلف الطرق على الربح بقائمة جدول 

 النتائج

4,43  1,053  88,6  1  16,44  0,00  

اعتماد طریقة القسط الثابت یؤدي توزیع أعباء 

  اإلهتالكات بصورة عادلة 

3,76  0,626  75,2  7  14,62  0,00  

ألن استخدام القسط المتناقص یؤدي إلى تخفیض 

  عمر األصلاألرباح بالسنوات األولى من 

4,00  0,811  80  5  14,95  0,00  

ألن استخدام القسط المتزاید یؤدي إلى تضخیم 

  الربح بالسنوات األولى من عمر األصل

4,08  0,856  81,6  3  15,31  0,00  

العتماد مختلف الطرق على مجموع األصول 

  .بقائمة المركز المالي

4,27  0,901  85,4  2  17,01  0,00  

المتزاید یؤدي إلى تضخیم ألن استخدام القسط 

  .مقدار األصول الصافیة في بدایة عمر األصل

3,98  0,745  79,6  6  15,95  0,00  

كون اإلهتالكات أعباء مالیة وجب تخفیضها من 

  .الربح

4,02  1,043  80,4  4  11,85  0,00  

ألن استخدام القسط المتناقص یؤدي إلى تخفیض 

  .مقدار األصول الصافیة في بدایة عمر األصل

3,98  0,940  79,6  8  12,63  0,00  

  0,00  14,84  مهم  81,2  0,871  4,06  المجموع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن جمیع إجابات األفراد تمیل نحو الموافقة باإلیجابیة، ویبرز ذلك 

بمعنى تمركز إجابات األفراد في مجال  4,06من خالل قیمة المتوسط الحسابي للفرضیة الذي بلغ 

تت اإلجابات تبین عدم تش 0,871الموافقة على سلم لیكارت لإلجابات كما أن قیمة االنحراف المعیاري 

وهي أكبر من  14,84التي بلغت  (t)وتمركزها حول المتوسط الحسابي وما یؤكد صحة الفرضیة قیمة 

وبالتالي نرفض الفرضیة  0,05أقل من قیمة احتمال الخطأ  Sig  0,00القیمة الجدولیة كما أن قیمة 

  كات على قیمة المؤسسةتأثیرات إلهتالالصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة والتي محتواها أنه توجد 

نجد أن البند األول والبند الخامس حازا على أكبر متوسطات حسابیة بقیمة وبالرجوع إلى بنود 

مع انحرافات ضئیلة تبین تمركز اإلجابات حول الموافقة بشدة على البندین على أنهما  4,27و  4,43
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وما یؤكد ذلك قیمة  كات على قیمة المؤسسة،األسباب التي یراها األفراد التي تؤدي إلى تأثیر اإلهتالأكثر 

(t)  على التوالي للبندین األول والخامس وهي أكبر من القیمة الجدولیة وقیمة  17,1و  16,44التي بلغت

Sig  وهو دلیل على أن اإلجابات ذات داللة  0,05وهي أقل من قیمة احتمال الخطأ  0,00التي بلغت

  .إحصائیة

نالحظ أن قیم متوسطاتها الحسابیة تقع في مجال ) 2,3,4,6,7,8(ى أما بالنسبة للبنود األخر 

معدومة مما یدل على أن   Sigموجبة وأكبر من القیم الجدولیة باإلضافة إلى قیم   (t)مع قیم الموافقة 

لكن بدرجة  التي تقف وراء تأثیر اإلهتالكات على قیمة المؤسسةهي  األسبابأفراد العینة یرون أن هذه 

ومن بینها أن كون اإلهتالكات أعباء مالیة وجب تخفیضها  قل من البندین األول والخامسأهمیة أ

وطریقة  ،وكطریقة القسط المتناقص التي تؤدي إلى تخفیض األرباح وصافي األصول في السنوات األولى

وكخالصة  القسط المتزاید التي تؤدي إلى تضخیم الربح واألصول في السنوات األولى من عمر األصل 

  :نلخص النتائج في الجدول الموالي الختبار الفرضیات

  ملخص اختبار الفرضیات: 63-4الجدول رقم 

المتوسط   الفرضیات

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري

األهمیة 

  النسبیة

  عدم/ قبول  Sigقیمة  (t)قیمة 

  مقبولة  0,00  16,27  80,14  0,801  4,007  1الفرضیة 

  مقبولة  0,00  12,84  78,4  0,889  3,92  2الفرضیة 

  مقبولة  0,00  12,70  78,98  0,922  3,949  3الفرضیة 

  مقبولة  0,00  14,84  81,2  0,871  4,06  4الفرضیة 

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

  تحلیل فرضیات الدراسة وفق متغیرات المراقبة. 3

الشخصیة لألفراد العینة وذلك من خالل  سوف یتم دراسة العالقة بین محاور الدراسة والمتغیرات

اختبار كروسال والیس، الذي یعمل بدوره على تحدید معنویة الفروق اإلحصائیة بین فروض الدراسة 

  .ومتغیرات المراقبة

 :نتائج اختبار كروسال والیس لفروض الدراسة وفقا لمتغیر الجنس -1.3
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العینة على رأیهم حول إشكالیة الدراسة یهدف هذا االختبار إلى تحدید تأثیر نوع جنس أفراد 

  :المطروحة، حیث تتم صیاغة فرضیات االختبار كالتالي

  الفرضیة الصفریةH0 : بین متغیر الجنس وفرضیات الدراسة؛ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة 

  الفرضیة البدیلةH1 :توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیر الجنس وفرضیات الدراسة.  

  نتائج اختبار كروسال والیس وفق متغیر الجنس: 64-4 الجدول رقم

 Sig  كاي تربیع  متغیر المراقبة

  0,123  2,373  الجنس

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

توضح نتائج االختبار على متغیر الجنس أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیر 

و بالتالي  0,05التي تجاوزت القیمة  Sigالجنس وٕاجابة األفراد حول فرضیات الدراسة وهذا ما یفسره قیمة 

الفرضیة البدیلة  ال یوجد تأثیر لعامل الجنس على إجابات األفراد حول فرضیات الدراسة وبالتالي نقبل

  .ونرفض الفرضیة الصفریة

 :نتائج اختبار كروسال والیس وفق متغیر المؤهل العلمي -2.3

یهدف هذا االختبار إلى تحدید تأثیر المؤهل العلمي على أفراد العینة على رأیهم حول إشكالیة 

  :الدراسة المطروحة، حیث تتم صیاغة فرضیات االختبار كالتالي

  الفرضیة الصفریةH0 :ر المؤهل العلمي وفرضیات ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغی

 الدراسة؛

  الفرضیة البدیلةH1 :توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیر المؤهل العلمي وفرضیات الدراسة.  

  نتائج اختبار كروسال والیس وفق متغیر المؤهل العلمي: 65-4الجدول رقم

 Sig  تربیعكاي   متغیر المراقبة

  0,052  7,722  المؤهل العلمي

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر
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توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین  ال توضح نتائج االختبار على متغیر المؤهل العلمي أنه

التي تساوي القیمة  Sigمتغیر المؤهل العلمي وٕاجابة األفراد حول فرضیات الدراسة وهذا ما یفسره قیمة 

یوجد تأثیر الختالف الدرجة العلمیة لألفراد على إجاباتهم حول فرضیات الدراسة ال و بالتالي  0,05

  .وبالتالي نقبل الفرضیة الصفریة ونرفض الفرضیة البدیلة

 :نتائج اختبار كروسال والیس وفق متغیر عدد سنوات الخبرة -3.3

عدد سنوات الخبرة على أفراد العینة على رأیهم حول إشكالیة  یهدف هذا االختبار إلى تحدید تأثیر

  :الدراسة المطروحة، حیث تتم صیاغة فرضیات االختبار كالتالي

  الفرضیة الصفریةH0 :ین متغیر الخبرة وفرضیات الدراسة؛ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة ب 

  الفرضیة البدیلةH1 :یر الخبرة وفرضیات الدراسةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغ.  

 نتائج اختبار كروسال والیس وفق متغیر عدد سنوات الخبرة: 66-4الجدول رقم

 Sig  كاي تربیع  متغیر المراقبة

  0,005  13,055  سنوات الخبرة

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

 الخبرةأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیر  الخبرةتوضح نتائج االختبار على متغیر 

و بالتالي  0,05التي كانت أقل من القیمة  Sigوٕاجابة األفراد حول فرضیات الدراسة وهذا ما یفسره قیمة 

نرفض الفرضیة الصفریة على إجاباتهم حول فرضیات الدراسة وبالتالي  خبرة األفرادیوجد تأثیر الختالف 

  .لبدیلةالفرضیة ا ونقبل

 :نتائج اختبار كروسال والیس وفق متغیر الوظیفة -4.3

یهدف هذا االختبار إلى تحدید تأثیر الوظیفة على أفراد العینة على رأیهم حول إشكالیة الدراسة 

  :المطروحة، حیث تتم صیاغة فرضیات االختبار كالتالي

  الفرضیة الصفریةH0 : یات الدراسة؛متغیر الوظیفة وفرضال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین 

  الفرضیة البدیلةH1 :توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیر الوظیفة وفرضیات الدراسة.  
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 الوظیفةنتائج اختبار كروسال والیس وفق متغیر : 67-4 الجدول رقم

 Sig  كاي تربیع  متغیر المراقبة

  0,033  8,743  الوظیفة

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

توضح نتائج االختبار على متغیر الوظیفة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیر الوظیفة 

و بالتالي  0,05التي كانت أقل من القیمة  Sigوٕاجابة األفراد حول فرضیات الدراسة وهذا ما یفسره قیمة 

 نرفضظیفة المشغولة  لألفراد على إجاباتهم حول فرضیات الدراسة وبالتالي یوجد تأثیر الختالف الو 

  .الفرضیة البدیلة قبلالفرضیة الصفریة ون

  

  

  اختبار صحة وجودة نموذج الدراسة. 4

من خالل اختبار الفرضیات السابقة تبین لنا مدى صحتها من خالل موافقة أغلبیة أفراد المجتمع 

اختبارات التوزیع الطبیعي المعتمدة، وسنحاول التأكد من صحة نموذج الدراسة علیها ومن خالل نتائج 

 والقدرة التفسیریة له R الذي تقوم علیه اإلشكالیة الرئیسیة للدراسة وذلك من خالل تحدید القوة اإلرتباطیة

R2  ة ومعامل یتم تحدید قوة العالقة بین المتغیرات المستقلة والتابع االرتباطفمن خالل حساب معامل

تغیر لقیاس مدى معنویة العالقة بین المتغیرات التابعة والمستقلة أي مدى تأثیر الم  (R-deux)التحدید

  :، بحیث تمت صیاغة نموذج الدراسة وفق الشكل التاليالمستقل على المتغیر التابع

 :نموذج الدراسة -1.4

بدائل القیاس المحاسبي على اإلفصاح على اإلشكالیة التي مفادها ما مدى تأثیر تعدد تقوم الدراسة 

بحیث أن الدراسة قائمة على اعتبار أن بدائل قیاس المخزونات  ،وعلى عملیة التقییم بمختلف مقارباتها

واإلهتالكات تؤثر على نتائج المتوصل إلیها في القوائم المالیة من حجم الربح المحقق وقیمة صافي 

ائج عملیة التقییم باستخدام مختلف الطرق ألن مدخالتها هي الذي ینعكس بدوره على نت ،أصول المؤسسة

  :التاليما تم التوصل إلیه من نتائج عبر القوائم المالیة، ویبرز هذا التأثیر من خالل نموذج 
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  نموذج الدراسة: 13- 4 الشكل رقم

  متغیرات المراقبة

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

بدائل القیاس المحاسبي 

 الخاصة بالمخزونات

 

 

 

 

بدائل القیاس المحاسبي 

 الخاصة اإلھتالكات

 

 

طرق تقییم 

 المؤسسة

 

 القوائم المالیة 

 یؤثر

 یؤثر

 یؤثر

 یؤثر

 الوظیفة الخبرة المؤهل العلمي الجنس

 یؤثر یؤثر ال یؤثر ال یؤثر
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  .تصور الباحثمن : المصدر

تقوم الدراسة على متغیرین تابعین هما القوائم المالیة وطرق التقییم أما المتغیرات المستقلة فهي 

بدائل قیاس المخزون وبدائل قیاس اإلهتالك فالهدف من النموذج السابق هو تحدید العالقة ودراسة األثر 

المعلومات بالقوائم المالیة وعلى نتیجة عملیة المترتب عن بدائل قیاس المخزون واإلهتالكات على صحة 

  .تقییم المؤسسة بمختلف المقاربات

 :اختبار جودة النموذج -2.4

سوف یتم في هذا الجزء اختبار فرضیة تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیرات التابعة وهذا 

ع على العدید من المتغیرات باستخدام أسلوب االنحدار الخطي المتعدد الذي یقیس انحدار المتغیر التاب

المستقلة وذلك باالعتماد على معامل التحدید الذي یعتبر من أهم مؤشرات الجودة حیث تمت صیاغة 

  :فرضیات صحة النموذج من عدمه كالتالي

 لیس ذو معنویة إحصائیة؛النموذج :الفرضیة الصفریة 

 نموذج ذو معنویة إحصائیةال:الفرضیة البدیلة. 

  إختبار جودة نموذج االنحدار الخطي المتعدد :68-4 الجدول رقم

   R R-deux  المعامل

  0,643  0,802  القیمة

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

وهو دلیل على وجود ارتباط  0,802مساوي للقیمة  (R)من الجدول أعاله نجد أن معامل االرتباط 

والمستقلة حیث أن قیمته تكاد تقترب من الواحد مما یدل على أن أفراد إیجابي قوي بین المتغیرات التابعة 

 یؤثر

64,3% 
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العینة یوافقون على وجد عالقة بین بدائل القیاس المحاسبي للمخزونات واإلهتالكات على اإلفصاح 

  .بالقوائم المالیة وعلى مختلف استخداماتها كحساب قیمة المؤسسة استنادا علیها

وهو ما یدل  0,643مساوي للقیمة  (R-deux)ومن الجدول أعاله نالحظ أن قیمة معامل التحدید 

من التغیرات الحاصلة في اإلفصاح بالقوائم المالیة  %64,3على أن النموذج ذو داللة إحصائیة وأن 

القدرة التفسیریة  ونتائج عملیة التقییم تفسرها تعدد بدائل القیاس المحاسبي للمخزونات واإلهتالكات أي أن

تفسره عوامل أخرى، وبالتالي نرفض الفرضیة  %34,7أما ما قیمته  %64,3للنموذج بلغت ما نسبته 

 .الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة

  : اختبار صالحیة النموذج -3.4

من خالل جدول االنحدار الخطي  Fالختبار صالحیة النموذج سوف یتم االعتماد على قیمة 

  :يلمعرفة مدى معنویة العالقة بین كل المتغیرات حیث تمت صیاغة الفرضیات كالتال المتعدد وذلك

 ؛النموذج لیس ذو داللة معنویة: الفرضیة الصفریة 

 النموذج ذو داللة معنویة:الفرضیة البدیلة. 

 صالحیة النموذج مدى اختبار: 69-4الجدول رقم 

 Fقیمة   مستوى الداللة المعنویة

0.001  95.08  
  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

والتي بلغت  (F)من النتائج أعاله یمكن القول بأن النموذج ذو داللة إحصائیة من خالل قیمة 

بالتالي نرفض الفرضیة  0,05أقل من القیمة  0,001وهي مقبولة عند مستوى المعنویة الذي بلغ  95,08

  .على أن النموذج جید وصالحالصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة 

 :صیاغة معادة النموذج  . أ

بعد التأكد من جودة وصالحیة النموذج تأتي الخطوة التالیة وهي صیاغة معادلة النموذج من خالل 

من خالل معادلة االنحدار الخطي المتعدد حیث كانت  SPSSالمعامالت التي تم استخراجها من برنامج 

  :يالنتائج المجدولة كالتال

  معامالت متغیرات الدراسة: 70-4الجدول رقم 
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  المعامالت  نوع المتغیر

  . 0,731X1  المتغیر التابع األول

  .0,29X2  المتغیر التابع الثاني

  0,55  القیمة الثابتة

 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

 :ومنه معادلة النموذج كالتالي

 
 
 

Y    :  بدائل قیاس المخزون واإلهتالكات   /xa :   القوائم المالیة    /xb :عملیة تقییم المؤسسة  

  

  

  :نتائج الدراسة المیدانیة واالستقصائیة ومناقشة عرض: المبحث الثالث

  :بعد استكمال الدراستین التطبیقیتین یمكن عرض نتائجها وفقا لفرضیات البحث كالتالي

  :النتائج المتوصل إلیها من اختبار صحة الفرضیة األولى :المطلب األول

بین الدراسة المیدانیة لمؤسسة ربید أویل والتحلیل اإلحصائي للمحور األول من الدراسة 

كمن الدوافع المختلفة لالهتمام ببدائل ت" : االستقصائیة المتعلق بالفرضیة األولى من الدراسة والتي مفادها

بالمخزونات في التأثیرات المتوقعة على المركز المالي نتائج أعمال  القیاس المحاسبي الخاص

حیث تمثلت هذه التأثیرات في التغیرات الممكنة الحدوث على كل من قیمة مخزون أول المدة " المؤسسة 

وتكلفة البضاعة المباعة أو اإلنتاج المباع بحیث تتضمن المیزانیة التأثیر المتوقع من جراء مخزون آخر 

ة فیما تتضمن قائمة جدول النتائج التأثیرات المتوقعة من جراء تكلفة البضاعة المباعة أو اإلنتاج المد

  :المباع، بحیث تتجسد هذه التأثیرات من خالل النقاط التالیة

  :التأثیرات المتوقعة على قائمة المركز المالي. 1

  :ن آخر المدة وهي كالتاليتكمن التأثیرات المتوقعة على قائمة المركز المالي في عنصر مخزو 

إن استخدام طریقة الوارد أوال صادر أوال في تقییم المخزون یؤدي إلى تسجیله بأعلى األسعار عند  -

أما عند ارتفاعها ) االقتصادیاتوهي الحالة السائدة في جمیع ( لالرتفاعاتجاه المستوى العام لألسعار 

Y= xa(0.731) + xb(0.29) 
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وبالتالي التأثیر على قیمة األصول المتداولة والتأثیر  فتسجل بأقل األسعار مما یؤدي غلى تخفیض قیمتها

  .على مجموع األصول بقائمة المركز المالي

لى تسجیله بأقل األسعار إإن استخدام طریقة الوارد أخیرا صادر أوال في تقییم المخزونات سوف یؤدي  - 

بأعلى األسعار مما یؤدي عند اتجاه المستوى العام لألسعار لالرتفاع، أما عند انخفاضها فسوف تسجل 

، كما تجدر اإلشارة إلى أن النظام المحاسبي المالي الجزائري قد ألغى هذه تضخیمها بقائمة المركز المالي

الطریقة شأنه شأن المعاییر المحاسبیة الدولیة وهذا نظرا لطبیعة المستوى العام لألسعار الذي یأخذ منحنى 

ا بأعلى األسعار بمعنى تظلیل في قیمة أصول المؤسسة، أما تصاعدي مما یجعل مخزون آخر المدة مقیم

  .بالنسبة للبضاعة المباعة فتقیم بأقل األسعار مما یؤدي إلى ربح غیر مبرر

إن االعتماد على طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة في تقییم مخزون آخر المدة یمكننا من التقلیل من  - 

مستویات العام لألسعار لذا تعتبر هذه الطریقة من أفضلها وأقلها حدة اآلثار التي تتسبب بها ارتفاع في ال

، وهي الطریقة التي تستعملها غالبیة تأثیرا على عناصر قائمة المركز المالي وكذا سهولة تطبیقها

  .المؤسسات سواء تجاریة أو صناعیة على مستوى الوطن

  :التأثیرات المتوقعة على قائمة جدول النتائج. 2

جدول النتائج في عنصر تكلفة البضاعة المباعة بالنسبة للمؤسسات المتوقعة على  راتالتأثیتكمن 

  :وهي كالتالي التجاریة أو اإلنتاج المباع بالنسبة للمؤسسات الصناعیة

إن االعتماد على طریقة الوارد أوال صادر أوال سوف یؤدي إلى إظهار تكلفة البضاعة المباعة بأقل  -

ستوى العام لها نحو االرتفاع وبالتالي ربح اكبر والعكس في حالة اتجاهها األسعار عند اتجاه الم

  .لالنخفاض

هي تأثیراتها على قائمة الدخل، فالمعروف أن  أوالمن أسباب التخلي عن طریقة الوارد أخیرا صادر  - 

ضاعة المستوى العام لألسعار دائما یكون متجها نحو األعلى األمر الذي یؤدي غلى تسجیل تكلفة الب

أي أقلها وبالتالي ینعكس على جدول النتائج من خالل مقدار الربح المحقق الذي  األسعارالمباعة بأقدم 

  .یكون في أقصى قیمة له

كما سبق وقلنا فإن طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة تأخذ بعین االعتبار اآلثار الناجمة عن ارتفاع  - 

  .وهي بذلك تعد من أفضل الطرق وأنجعها راألسعا

  النتائج المتوصل إلیها من اختبار صحة الفرضیة الثانیة: المطلب الثاني
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بینت الدراسة المیدانیة لمؤسسة رابید أویل وأجوبة األفراد حول المحور الثاني لالستبیان والذي 

، حیث "زونات على قیمة المؤسسةمدى التأثیر المتوقع لبدائل القیاس المحاسبي الخاص بالمخ": مفاده

وجدول النتائج هما من األسباب الرئیسیة لتأثر قیمة ) المیزانیة(بینت إجابة األفراد أن قائمة المركز المالي 

المؤسسة ببدائل قیاس المخزون وذلك من خالل استخدام عناصرها اإلجمالیة أو الصافیة في حسابها وفق 

  :ت الدراسة المیدانیة لمؤسسة رابید أویل النتائج التالیةمختلف المعادالت الریاضیة كما بین

  .جدول حسابات النتائج هي القائمة األكثر تأثرا بنتائج قیاس المخزون بالمقارنة مع قائمة المیزانیة - 

  .قیمة المؤسسة تختلف من بدیل محاسبي لقیاس المخزون آلخر -

حیث أن مبلغ ، العائد أكثر من مقاربات الذمة المالیةوفق مقاربة التدفقات أو  تتأثر الطرق المحاسبیة -

  .الربح الوارد بجدول النتائج یعتبر العنصر األكثر تأثیرا على قیمتها مع مراعاة ثبات العوامل األخرى

إن طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة لقیاس مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة تتمیز بتأثیرات  - 

  .ة مع الطرق األخرى على قیمة المؤسسة وتقترب من أن تكون متساویةمنعدمة بالمقارن

ومن خالل ما سبق كله یمكن القول بأن نوع الطریقة المستخدمة في قیاس المخزونات من شانها 

رفع أو تخفیض قیمة المؤسسة وذلك الن هذه األخیرة تستخدم عناصر من القوائم المالیة من شأنها التأثر 

  .خزون المتبعة من قبل المؤسسةبطریقة قیاس الم

  النتائج المتوصل إلیها من اختبار الفرضیة الثالثة: المطلب الثالث

بینت الدراسة المیدانیة لمؤسسة سوك مانیا وكذا إجابات األفراد حول محور االستبیان الثالث والذي 

تة على قوائمها مدى تأثیر طریقة اإلهتالك المطبقة من قبل المؤسسة على أصولها الثاب: "مفاده

، بحیث جاء عامل نوع الطریقة المطبقة في المركز األول في إجابات األفراد كما أن النتائج "المالیة

المتوصل إلیها في تحلیل القوائم المالیة للمؤسسة محل الدراسة وبعد تغییر طریقة اإلهتالك المتبعة بینت 

أصول المؤسسة وعلى قیمة الربح بجدول  أن طریقة اإلهتالك المطبقة تؤثر بشكل مباشر على قیمة

  :النتائج من خالل ما یلي

  ):المیزانیة(تأثیر طریقة اإلهتالك المتبعة على قائمة المركز المالي . 1

إن طریقة القسط الثابت أو اإلهتالك الخطي تعمل على توزیع تكلفة األصل على مدة حیاته بشكل  - 

  .على مجموع صافي األصولمتساو وعادل مما یهمل أثر مبلغ اإلهتالك 
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إن طریقة القسط المتناقص تعمل على الرفع من مبلغ اإلهتالك المحسوب وبالتالي التأثیر على مجموع  - 

األصول الصافیة، في حین یعتبرها البعض من أفضل الطرق ألنها تواكب انخفاض القدرة اإلنتاجیة 

  .لألصل فهي تراعي بذلك المنافع اإلقتصادیة المتأتیة منه

إن طریقة القسط المتزاید تعمل على تخفیض مبلغ اإلهتالك لألصل في السنوات األول من عمره  - 

  .وبالتالي فهي تعطي مبلغ لألصول الصافیة أكبر من الطرق السابقة

  :تأثیر طریقة اإلهتالك المتبعة على قائمة جدول النتائج. 2

بصورة عادلة على مدة حیاة األصل باعتبارها  إن طریقة القسط الثابت تعمل على توزیع مبلغ اإلهتالك - 

  .أعباء مالیة وجب التقید بها وبالتالي فهي ال تؤثر على مبلغ الربح بقائمة جدول النتائج

تباع طریقة القسط المتناقص یؤدي إلى تحمیل السنوات األولى من عمر األصل أعباء مالیة أكبر إإن  - 

  .لغ الربح المحقق بالمقارنة مع الطرق األخرى أقلمن السنوات التي تلیها وبالتالي یكون مب

إن إتباع طریقة القسط المتزاید یؤدي إلى تخفیض مبلغ اإلهتالك في السنوات األولى من عمر األصل  - 

  .وبالتالي الحصول على مقدار الربح اكبر بالمقارنة مع الطرق األخرى

  

  مؤسسةتأثیر طرق حساب اإلهتالكات على قیمة ال: المطلب الرابع

بینت الدراسة المیدانیة لمؤسسة سوك مانیا وكذا إجابات األفراد حول محور االستبیان الرابع والذي 

، حیث تركزت إجابات األفراد " مدى وكیفیة تأثیر طرق اإلهتالك المطبقة على قیمة المؤسسة: " مفاده

المالي وجدول النتائج واللتین حول هذا المحور في كون قیمة المؤسسة تحسب من خالل قائمتي المركز 

تعتبران من أهم المحدد لقیمتها نظرا العتماد المقیم للمؤسسة علیها كمصدر للمعلومات، بحیث یمكن 

  :تلخیص أهم النتائج على النحو التالي

  :تأثیر طریقة القسط الثابت على قیمة المؤسسة. 1

تتمیز طریقة القسط الثابت بأنها ال تؤثر على قیمة المؤسسة فهي تعتمد على مبدأ التوزیع العادل 

لتكلفة األصل على مدة حیاته فنجد أنها ذات تأثیر معتدل على قائمة المركز المالي وعلى قائمة الدخل 

  .تلف المقارباتاألمر الذي یقتضي عدم وجود أي تأثیرات متوقعة على قیمة المؤسسة باستخدام مخ

  :تأثیر طریقة القسط المتناقص على قیمة المؤسسة. 2

إن طریقة القسط المتناقص تقوم على مبدأ أن تكلفة األصل تحمل بقسط اكبر خالل السنوات 

األولى من عمره األمر الذي ینعكس على قیمة المؤسسة ألن قیمة أصولها في السنوات األولى تكون 
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ق األخرى الستعمال صافي األصول بالنسبة للطرق المرتكزة على الذمة منخفضة بالمقارنة مع الطر 

المالیة وبالتالي عند حساب قیمتها وفق هذه الطریقة نجدها منخفضة بالمقارنة مع طرق اإلهتالك 

األخرى، كذلك الحال بالنسبة للطرق المرتكزة على العائد والتدفقات فالمبلغ المرتفع إلهتالكات المسجل 

لطریقة من شانه التخفیض من مقدار الربح بجدول النتائج بالمقارنة مع الطرق األخرى هذا وفق هذه ا

األمر ینعكس على الطرق المرتكزة على العائد أو التدفقات فنجد أن قیمة المؤسسة تكون منخفضة 

  .باستعمال هذا المدخل وفق طریقة القسط المتناقص

  :المؤسسةتأثیر طریقة القسط المتزاید على قیمة . 3

إن طریقة القسط المتزاید تقوم على مبدأ مفاده أن تكلفة األصل تحمل بقسط أقل خالل السنوات 

األولى من عمره، األمر الذي ینعكس على قیمة المؤسسة من خالل قیمة أصولها في السنوات األولى 

زة على الذمة المالیة نجد والتي تكون مرتفعة بالمقارنة مع طرق اإلهتالك األخرى، فبالنسبة للطرق المرتك

أن قیمة المؤسسة تكون مرتفعة خالل السنوات األولى وهذا راجع لمبلغ صافي األصول الذي یكون مرتفعا 

التدفقات فنجد أن قیمة  أونتیجة انخفاض مبلغ اإلهتالك، أما فیما یخص الطرق المرتكزة على العائد 

نظرا  األخرىتفعا بالمقارنة مع طرق اإلهتالك بمبلغ الربح المحقق والذي یكون مر  تتأثرالمؤسسة 

  .غه خالل السنوات األولى من عمر األصل وبالتالي ارتفاع قیمة المؤسسةمبل النخفاض

  :وكخالصة لما تم استنتاجه یمكن تقدیم نموذج للدراسة مفصل كما یلي

  نموذج مفصل للدراسة: 14- 4الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بدائل قیاس المخزونات

یة المرجحةالتكلفة الوسط  
 الوارد أوال صادر أوال
 الوارد أخیرا صادر أوال

 الربح المحاسبي قیمة صافي األصول

قائمة المركز المالي 

)المیزانیة(  

 جدول النتائج

)قائمة الدخل(   

 بدائل قیاس اإلهتالكات

 طریقة القسط الثابت
 طریقة القسط المتناقص
 طریقة القسط المتزاید
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  من إعداد الطالب :المصدر

  تأثیر مباشر  

  تأثیر غیر مباشر

الطرق المندرجة تحت 

 مقاربة الذمة المالیة

الطرق المندرجة تحت 

 مقاربة العائد أو التدفقات
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  :الخاتمة العامة

تمحور موضوع هذه الدراسة حول اآلثار المتوقعة للقیاس المحاسبي الخاص باإلهتالكات 

والمخزونات على القوائم المالیة وعلى مختلف استخداماتها والمتمثلة في وظیفة التقییم، ولإللمام بالموضوع 

ربعة فصول مترابطة عند االنطالق في معالجته، تم تقسیم الدراسة إلى أبما یتیح تحقیق األهداف المسطرة 

  .ومتكاملة لتحلیل اإلشكالیة المطروحة

ففي الفصل األول ارتأینا تقدیم نظرة حول القیاس المحاسبي بصفة عامة تلخص أهم األدبیات التي 

تخص هذا المفهوم ثم التعمق أكثر من خالل ما جاء به جزء من اإلشكالیة وهو بدائل القیاس المحاسبي 

هتالكات، كما تجدر اإلشارة إلى أنه وقع اختیار الباحث على هذین العنصرین والخاصة بالمخزونات واإل

نظرا لوزنهما في قیمة األصول ثم بعد ذلك التعمق أكثر فأكثر في نوع البدائل الخاصة بقیاس المخزون 

واإلهتالكات مع ذكر مزایا وعیوب االعتماد على كل بدیل مع إسقاط هذه المفاهیم على ما جاءت به 

  .بخصوص هذه البدائل عاییر المحاسبیة الدولیة والنظام المحاسبي الماليالم

وبعد التطرق إلى القیاس المحاسبي وجب التطرق إلى الغایة منه وهو اإلفصاح المحاسبي فالقیاس 

المحاسبي إن وجد فإن ذلك دل على وجوب استخدامه لإلفصاح فهما وظیفتان متالزمتان وجدتا لتكمال 

ومن أجل ذلك صمم الفصل الثاني خدمة لمفهوم اإلفصاح المحاسبي من حیث  بعضهما البعض،

المقومات واألنواع وكذا التطرق إلى القوائم المالیة وما جاء به النظام المحاسبي المالي والمعاییر 

المحاسبیة لتحدید شكل ومضمون القوائم المالیة والبنود الواجب عرضها فیها من أجل أن یتم اإلفصاح 

شفافیة وموضوعیة تخدم متخذي القرار، كما احتوى الفصل على دراسة العالقة بین متغیرات الدراسة بكل 

أال وهي القیاس المحاسبي واإلفصاح مع اإلشارة إلى مختلف اآلثار الممكنة توقعها جراء تغیر الطرق 

  .والسیاسات المحاسبیة وما ینجم علیها في القوائم المالیة

ري تمت فیه التطرق إلى وظیفة مهمة تعتبر القوائم المالیة أو اإلفصاح وصوال إلى آخر فصل نظ

من خالل التطرق إلى مفاهیم عامة حول القیمة والتقییم ثم أال وهي التقییم،  اأحد أهم مكوناتها ومدخالته

قاربة التطرق لمختلف المقاربات الموجودة على غرار مقاربة الذمة المالیة ومقاربة التدفقات أو العائد وم

فائض القیمة، ثم حاولنا دراسة تأثیرات القیاس المحاسبي على قیمة المؤسسة من خالل دراسة العالقات 

  .الریاضیة لكل طریقة
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جزء خصص لدراسة میدانیة تمت بمساعدة أحد : كآخر فصل شمل الجانب التطبیقي على جزأین

على الواقع من خالل القوائم المالیة  الخبراء المحاسبین تمت من خاللها محاولة إسقاط الجانب النظري

على المیزانیة وجدول النتائج للمؤسستین ومحاولة  االعتمادالمحصل علیها من قبل المحاسب بحیث تم 

عادة بناءها بمختلف طرق القیاس المحاسبي الخاصة باإلهتالكات والمخزونات ثم استنتاج التأثیر إ

تغیر البدائل المحاسبیة للعناصر قییم المؤسسة في ظل ا ثم محاولة تهالمتوقع على بنودها ومجامیع

السابقة الذكر، أما الجزء الثاني فجاء تدعیما لما تم تناوله میدانیا من خالل استبیان موزع یحتوي على 

محاور تساعدنا في اإلجابة عن فرضیات الدراسة، فمن خالل إجابات األفراد والتحلیل اإلحصائي لها تبین 

لطریقة تقییم مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة على القوائم المالیة وخاصة أن هناك تأثیر 

باإلضافة إلى أنه هناك تأثیر بالتعدي لبدائل قیاس ،وهو ما یحقق الفرضیة األولىالمیزانیة وجدول النتائج 

ا یحقق وهو مالمخزونات على قیمة المؤسسة من خالل قیمة األصول الصافیة ومبلغ الربح المحقق 

أما بخصوص بدائل القیاس المحاسبي الخاص باإلهتالكات وطرق حسابها ومدى  ،الفرضیة الثانیة

تأثیرها على القوائم المالیة فقد أثبتت الدراسة المیدانیة ذلك وما زاد في تدعیمها إجابات األفراد حول 

وهو ما دائله على القوائم المالیة المحور الثالث بأن طریقة اإلهتالك المطبقة هي المحدد الرئیسي لتأثیر ب

القیاس (فإن العالقة المتعدیة بین متغیرات الدراسة ، أما بخصوص الفرضیة الرابعة یحقق الفرضیة الثالثة

تثبت ذلك من خالل التأثیر على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل اللذین یعتبران من ) واإلفصاح والتقییم

  .وهو ما یحقق الفرضیة الرابعةالتقییم  أهم ما ترتكز علیه مختلف طرق

  :نتائج الدراسة من الجزء النظري. 1

 عداد التقاریر المالیة ومن أهمها؛یعتبر القیاس المحاسبي من أول خطوات إ  

 وفق عالقة التعدي بین المتغیرین؛ إن أي خطأ في القیاس المحاسبي سوف یؤدي خطأ في اإلفصاح  

  مكنهم من أداء وصول المعلومات لمتخذي القرار بصفة صحیحة تیضمن القیاس المحاسبي الفعال

  مهامهم بصفة رشیدة؛

  إن القوائم المالیة تعكس صورة المؤسسة وبالتالي أي تالعب بأرقامها وبنودها سوف یؤدي إلى

  ر الذي ینعكس بالسلب على المؤسسة؛قرارات غیر سلیمة األم

 تالعب بقیمته في القوائم المالیةنیة الیعتبر المخزون عنصرا بالغ األهمیة نظرا إلمكا.  
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  تعتبر اإلهتالكات من مصادر التمویل الذاتي وبالتالي وجب الحرص على تقییدها بصورة سلیمة نظرا

  ا بقائمة النتائج والمركز المالي؛إلمكانیة التالعب بأرقامه

  لمؤسسة وعلى ثر على قیمة أصول اأإن التالعب بأرقام المخزونات واإلهتالكات سوف یكون له

  مما یؤدي إلى إفالسها وتصفیتها؛  مقدار ما حققته من أرباح

 ة اإلبداعیة من خالل تمهید تستعمل المؤسسات بدائل القیاس المحاسبي كأسلوب من أسالیب المحاسب

  الدخل؛

  ب الضریبي من خالل تخفیض أرباحها؛تستعمل المؤسسة بدائل القیاس المحاسبي من أجل التهر  

  قیمة السهم من خالل قیمة أصولها؛ سسة بدائل القیاس المحاسبي من أجل الرفع منتستعمل المؤ  

  إن عملیة تقییم المؤسسة تستند إلى قوائمها المالیة وبالتالي أي خطأ في تقدیر قیمة بنودها سوف

  .یؤدي غلى إعطاء قیمة غیر صحیحة لها

  :نتائج الدراسة من الجزء التطبیقي. 2

  :المیدانیةمن الدراسة  -1.2

  :من خالل اختبار صحة الفرضیات تم الخروج بما یلي

  تطبق أغلبیة المؤسسات الجزائریة طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة لقیاس قیمة مخزون آخر المدة

 ؛وتكلفة البضاعة المباعة أو اإلنتاج المباع بالنسبة للمؤسسات الصناعیة

 التطبیق واالعتدال في التأثیر على قیمة مخزون آخر  تتمیز طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة بسهولة

 ؛المدة وتكلفة البضاعة المباعة عند حسابهما مما یؤدي غلى ربح معتدل وقیمة أصول حقیقیة

  ،تتمیز طریقة الوارد أوال صادر أوال بتأثیرها على قیمة مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة

األسعار ووفق هذا المبدأ یسجل مخزون آخر المدة بأحدث  فكما هو سائد تعرف السوق تنامي في

األسعار مما یجعل قیمته أكبر األمر الذي ینعكس على قیمة صافي األصول باالرتفاع كذلك، أما 

فیما یخص تكلفة البضاعة فتسجل بأقدم األسعار وبالتالي تكون منخفضة األمر الذي ینعكس على 

 ؛مبلغ الربح باالرتفاع

  وارد أوال صادر أوال من أجل الرفع من قیمة أصولها وأسهمها ومن أجل سسة طریقة التستخدم المؤ

 ؛الرفع من قیمة أرباحها، وهي حیلة من حیل المحاسبة اإلبداعیة
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  نظرا لتأثیراتها المختلفة على الربح وصافي األصول، تم إلغاء التعامل بطریقة الوارد أخیرا صادر أوال

مقدار الربح ألسباب ضریبیة مثال من خالل زیادة عبأ تكلفة اإلنتاج فمن جهة تعمل على تخفیض 

المباع الذي تضمنه هذه الطریقة، أو من خالل تخفیض قیمة أصولها عن طریق قیمة مخزون آخر 

 ألسعار في ظل ارتفاع هذه األخیرة؛المدة الذي یكون مسجال بأقدم ا

 ة لدى المؤسسات الجزائریة والسبب وراء ذلك هو تعتبر طریقة القسط الثابت الطریقة السائدة والمفضل

 لمعتدلة على القوائم المالیة لها؛توزیعها العادل لتكلفة األصل على طول مدة حیاته وتأثیراتها ا

  یفضل تطبیق طریقة القسط المتناقص عند معرفة حجم المنافع المستقبلیة لألصل على طول فترة

ل في بدایة حیاة األصل وتخفیض مقدار الربح من خالل األصو استخدامه، كما تتمیز بتخفیض قیمة 

 ؛قسط اإلهتالك المسجل والذي بدوره یكون مرتفعا أیضا

  طریقة القسط المتزاید یفضل استخداما في حالة السنوات األولى من عمر المؤسسة وذلك راجع

مقدار أكبر لتخفیض عبء اإلهتالك ومساعدة المؤسسة على التأقلم في محیطها من خالل ضمانها ل

بالمقارنة مع نظیرتها من الطرق، إضافة إلى ضمان قیمة أصول مرتفعة للحصول على قروض 

  .وامتیازات، وتقدیم ضمانات للعمالء

  : من الدراسة االستقصائیة -2.2

  بدائل قیاس المخزونات تأثر  :بأن نستنتجمن خالل إجابات األفراد حول محور االستبیان األول

لقوائم المالیة نظرا للعالقة بین القیاس واإلفصاح المحاسبیین وتكون التأثیرات بشكل مباشر على ا

، مع اإلشارة إلى أن نتائج تحلیل مركزة بشكل كبیر على كل من قائمة المركز المالي وجدول النتائج

قارنة إجابات األفراد بینت أن قائمة جدول النتائج هي القائمة األكثر تأثرا ببدائل قیاس المخزون بالم

مع قائمة المركز المالي وبالتالي الطرق التي تعتمد على الربح أو العائد أو التدفقات هي األكثر تأثرا 

 .من الطرق المرتكزة على الذمة المالیة

 بدائل قیاس المخزونات تؤثر : من خالل إجابات األفراد حول محور االستبیان الثاني نستنتج بأن

سة بحیث تتأثر هذه األخیرة بمخرجات اإلفصاح أال وهي القوائم بشكل غیر مباشر على قیمة المؤس

المالیة وبعناصرها المكونة لها وبالتالي أي تأثیر للقیاس المحاسبي مرده إلى اإلفصاح وبشكل أكبر 

، مع فرق في التأثیر بین مقاربة التدفقات أو العائد مع على قائمتي المركز المالي وجدول النتائج

 .مالیة كما وسبق اإلشارة إلیه في النقطة السابقةمقاربة الذمة ال
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  من خالل إجابات األفراد حول محور االستبیان الثالث نستنتج بأنك بدائل قیاس اإلهتالكات تؤثر

بشكل مباشر على القوائم المالیة نظرا للعالقة بین القیاس واإلفصاح المحاسبیین وتكون التأثیرات 

، لكن بتأثیرات أكبر على قائمة ة المركز المالي وجدول النتائجمركزة بشكل كبیر على كل من قائم

 .جدول النتائج بالمقارنة مع قائمة الذمة المالیة

 بدائل قیاس اإلهتالكات تؤثر : من خالل إجابات األفراد حول محور االستبیان الرابع نستنتج بأن

اإلفصاح أال وهي القوائم  بشكل غیر مباشر على قیمة المؤسسة بحیث تتأثر هذه األخیرة بمخرجات

المالیة وبعناصرها المكونة لها وبالتالي أي تأثیر للقیاس المحاسبي مرده إلى اإلفصاح وبشكل أكبر 

، كما أن الطرق التي ترتكز على العائد أو التدفقات هي على قائمتي المركز المالي وجدول النتائج

  .سب تسلسل إجابات األفرادالطرق األكثر تأثرا بسیاسة اإلهتالك المطبقة وذلك ح

  :مقارنة نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة. 3

من أجل معرفة موقع دراستنا مع الدراسات السابقة ال بد من إجراء مقارنة مع نتائجها، من أجل 

على إبراز بعض أوجه التشابه واالختالف بینها لالستفادة أكثر من محتواها العلمي والفكري تم التركیز 

  :الدراستین التالیتین

، بدائل القیاس المحاسبي 2015دراسة محمد معتصم إبراهیم حمد و إسماعیل محمد النجیب "

تتفق الدراستان في أنهما توصلتا إلى نفس النتائج من ، "ودورها في إدارة األرباح في المنشآت الصناعیة

وائم المالیة من خالل إدارة األرباح بحیث حیث تأثیر تعدد بدائل قیاس المخزونات واإلهتالكات على الق

أن كل من طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة للمخزونات وطریقة القسط الثابت تتمیزان بالتأثیر المعتدل 

على القوائم المالیة فیحین أن الطرق األخرى كالقسط المتناقص والمتزاید وطریقة الوارد أوال صادر أوال 

أوال تتمیز بتأثیراتها على القوائم المالیة بغیة تمهید الدخل، في حین تختلف وطریقة الوارد أخیرا صادر 

الدراستان في أن دراستنا قامت بتمدید العمل بالقوائم المالیة ومعرف األثر المترتب جراء استخدامها في 

ات عملیة التقییم فقامت دراستنا بالتعمق أكثر داخل موضوع التقییم باعتبار أن مدخالته هي مخرج

  .اإلفصاح

سیاسات اإلهتالك وأثرها على القوائم المالیة دراسة حالة  :دراسة محمد عباس أبو بكر موسى"

إلى نفس النتائج المتعلقة بمدى تأثیر طرق اإلهتالك  تتفق الدراستان أنهما توصلتا": شركة ناصف الطبیة
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الشركة لإلفالس وان لكل سیاسة على القوائم المالیة من حیث تضخیم األصول واألرباح مما یعرض 

إهتالك تأثیراتها على قائمة الدخل والمركز المالي، وتختلفان كذلك في ان دراستنا امتدت لتشمل حاالت 

استخدام القوائم المالیة المعدة وفق طرق اإلهتالك المتعدد ومدى تأثیرها على استخدامها وأعطت مثاال أال 

  .وهو التقییم

البدائل المحاسبیة المتعلقة بالعناصر غیر الملموسة  :، تحت عنوان2016دراسة بالل كیموش 

تختلف دراسة مجموعة من المؤسسات الجزائریة والفرنسیة واإلنجلیزیة، - وأثرها على قیمة المؤسسة، 

هذه الدراسة عن دراستنا أنها تناولت بدائل القیاس المتعلقة بعناصر األصول غیر الملموسة في حین تقوم 

  .على بدائل القیاس المحاسبي المتعلقة بعناصر األصول الملموسة أو الثابتة دراستنا

  :التوصیات. 4

 ما یتعلق بالمخزونات خاصة فی ضرورة إصدار قوانین وتشریعات تحد من أسالیب المحاسبة اإلبداعیة

 واإلهتالكات؛

 ؛الرقابة على الطرق والسیاسات المحاسبیة المطبقة والمعمول بها 

 الممارسات المحاسبیة والتي من شأنها جعل القوائم المالیة أكثر مصداقیة وشفافیة ضرورة توحید 

 ق أخالقیات ممارسة مهنة المحاسبة؛أهمیة وضع میثا 

 لسریة وٕاخفاء المعلومات والتظلیل؛تعزیز ثقافة اإلفصاح الشفاف والعادل واالبتعاد عن ا 

  المالیة الدولیة ومحاولة تكییف النظام ضرورة اإلطالع المستمر على مستجدات معاییر التقاریر

 ؛المحاسبي المالي معها

  المعلومات الالزمة لمتخذي القرار؛العمل على مراقبة مدى التزام المؤسسات باإلفصاح عن 

  العمل على تطویر األنظمة المحاسبیة اإللكترونیة والبرمجیات الحاسوبیة من أجل ضمان تلبیتها

 وضوعي؛تطلبات اإلفصاح العادل والملم

 لتكوین الجید في المجال تفعیل دور لجان التكوین التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة في ضمان ا

 المحاسبي؛

 لومات المالیة المتعلقة بأنشطتهاضرورة إلزام المؤسسات بإنشاء مواقع إلكترونیة یتضمن جمیع المع. 

  ومحافظي الحسابات في مجال القیام بدورات تكوینیة للخبراء المحاسبین والمحاسبین المعتمدین

 .اكتشاف ممارسات إدارة األرباح من خالل المحاسبة اإلبداعیة وتدریبهم للحد من آثارها
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  :آفاق الدراسة. 5

استكماال للدراسة وقصد التعمق أكثر في هذا الطرح، نقترح بعض المواضیع التي یمكن أن تكمل 

  :المجال منهافكرة الموضوع، وتفتح أفاقا لزیادة البحوث في هذا 

 ؛أثر تعدد بدائل القیاس المحاسبي على أسالیب تقییم األداء 

 التدفقات النقدیة وحقوق الملكیة؛ أثر تعدد بدائل القیاس المحاسبي على قائمتي 

  قیاس المخزونات في إدارة األرباح؛دور أسالیب 

 داعیة؛حد من أسالیب المحاسبة اإلبأهمیة توحید الطرق والسیاسات المحاسبیة في ال 

 أثر أسالیب المحاسبة اإلبداعیة على قیمة المؤسسة. 
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                                                                            :المراجع باللغة العربیة. 1

  :الكتب - 1.1

على استبدال مشكالت القیاس المحاسبي الناتجة عن التضخم وآثارها  ،إبراهیم خلیل حیدر السعدي .1

 .2009 ،21العدد  ،مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة ،األصول

 .2009 ،األردن ،عمان ،شر والتوزیعدار الیازوري للن ،نظریة محاسبیة ،أحمد ریاحي بلقاوي .2

 ،الطبعة األولى ،الجزء األول ،أسس ومبادئ المحاسبة المالیة ،إسماعیل یحیى التكتیري وآخرون .3

 .2010 ،دار حامد للنشر األردن
 ،األردن ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،تقییم المؤسسة وفقا لرأس المال غیر المادي ،أشواق بن قدور .4

2013. 
 .2005مصر  ،الدار الجامعیة ،نظریة المحاسبة منظور التوافق الدولي ،أمین السید أحمد لطفي .5

 .2005 ،الدار الجامعیة ،مصر ،التوافق الدولي نظریة المحاسبة منظور ،أمین السید أحمد لطفي .6

 ،دار هومة للنشر ،الجزء األول ،الواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر الدولیة ،بن ربیع حنیفة .7

 .2010 ،الجزائر
 ،أسالیب وطرق إعادة تقییم األصول وآثارها المالیة في ظل سیاسة الخوصصة ،ثروت محمد علي .8

 .1999 ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،الطبعة األولى
معیار -  2009التعدیالت الحدیثة على المعاییر المحاسبیة الدولیة حتى بدایة جمعة حمیدات،  .9

 .2009جمعیة المحاسبین القانونیین األردنیین، ،- IFRS8) 8 اإلبالغ المالي الدولي رقم
دار وائل  ،الطبعة األولى ،نظریة المحاسبةهیكل  ،النموذج المحاسبي المعاصر ،حلوة حنان رضوان .10

 .2003 ،عمان األردن ،للنشر والتوزیع
 .2007 ،األردن ،دار حماد ،الطبعة األولى ،قیاس األصول الثابتة ،حیدر محمد علي بني عطا اهللا .11
 ،ناألرد ،والتوزیع للنشر حامد دار ،والمراجعة المحاسبة نظریة في مقدمة ،عطا بني علي محمد حیدر .12

 .2007،األولى الطبعة
 ،عمان ،الطبعة األولى ،إثراء للنشر والتوزیع ،معاییر التقاریر المالیة الدولیة ،خالد جمال الجعارات .13

 .2008 ،األردن

 .2007 ،الشارقة ،مكتبة الجامعة ،معاییر التقاریر المالیة الدولیة ،خالد جمال الجعارات .14
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اإلسكندریة  ،تعریب خلیفة كمال أبو زید ،الطبعة األولى ،النظریة المحاسبیة ،لدون هندریكسنا .15

 .1990 ،مصر
دار  ،الجزء األول ،تعریب أحمد حامد حجاج ،المحاسبة المتوسطة ،جیري ویجانت ،دونالد كیسو .16

 .2009 ،المریخ للنشر والتوزیع
في من المبادئ إلى المعاییر دراسة معمقة : النموذج المحاسبي المعاصر ،رضوان حلوة حنان .17

 .2006األردن  ،دار وائل للنشر ،02الطبعة  ،نظریة المحاسبة
للبنوك وفق  ،قواعد إعداد وتصویر القوائم المالیة ،طارق حماد عبد العال ،سمیر محمد الشاهد .18

 .2000 ،اتحاد المصارف العربیة ،المعاییر المحاسبیة الدولیة
 ،عمان ،دار الرایة للنشر والتوزیع ،الطبعة األولى ،النظریات المحاسبیة المالیة ،سید عطا اهللا السید .19

2009. 

مكتبة الشركة  ،الجزء األول ،محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة ،شنوف شعیب .20

 .2008 ،الجزائر ،وبود وا ،الجزائریة
 ،الدار الجامعیة ،تحدید قیمة منشأة: التقییم وٕاعادة هیكلة الشركات ،طارق حماد عبد العال .21

 .2008 ،اإلسكندریة
الدار  ،- المحاسبة عن القیمة العادلة  –المدخل الحدیث في المحاسبة  ،طارق حماد عبد العال .22

 .2003،اإلسكندریة ،الجامعیة
الدار  ،تقدیر قیمة بنك ألغراض االندماج أو الخصخصة: التقییم ،طارق عبد العال حماد .23

 .2002 ،مصر ،اإلسكندریة،الجامعیة
 ،مصر ،جامعة عین الشمس ،الجزء الخامس ،موسوعة المعاییر المحاسبیة ،طارق عبد العال حماد .24

2002. 
دار الیازوري للنشر  ،القیاس المحاسبي ومحدداته وانعكاساته ،طالل الججاوي وسالم الزوبعي .25

 ،األردن ،والتوزیع
 .2006 ،بیروت ،دار النهضة العربیة ،تاریخ الفكر االقتصادي ،عادل احمد حشیش .26
 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المحاسبة المعمقة وفق المخطط المحاسبي الوطني ،عاشور كتوش .27

 .2003 ،بن عكنون الجزائر
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 ،الكویت ،دار السالسل للنشر والتوزیع ،الطبعة األولى ،نظریة المحاسبة ،عباس مهدي الشیرازي .28

1990. 

دار  ،المحاسبي والمشاكل المحاسبیة المعاصرةالتطور  ،عبد الحي مرعي ومحمد سمیر الصبان .29

 .1988 ،بیروت ،النهضة العربیة

مؤسسة شباب  ،المحاسبة في وحدات القطاع العام والمشاكل المحاسبیة المعاصرة ،عبد الحي مرعي .30

 .1978 ،مصر ،الجامعة

الدار الجامعیة الجدیدة  ،مقدمة في أصول المحاسبة المالیة ،محمد عباس بدوي ،عبد الحي مرعي .31

 .2003 ،اإلسكندریة ،للنشر

 .1976 ،بیروت ،دار القلم ،المقدمة ،عبد الرحمان بن خلدون .32
 ،الجزائر ،دار جیطلي للنشر ،المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي ،عبد الرحمان عطیة .33

2009. 
 ،األردن ،دار وائل للنشر والتوزیع ،الجزء الثاني ،أساسیات المحاسبة المالیة ،عبد السمیع الدوسقي .34

2002. 
 ،مصر ،الناشر جامعة اإلسكندریة ،المحاسبة المتوسطة ،محمد سمیر الصبان ،عبد الفتاح الصحن .35

1992. 
 .2011 ،الجزائر ،بوزریعة ،دار هومة ،1ط ،المحاسبة المالیة ،علي سماري ،عبد الوهاب رمیدي .36
التسویات الجردیة وٕاعداد وتحلیل القوائم المالیة وفق  ،شحاتة السید شحاتة ،عبد الوهاب نصر علي .37

 .2015 ،مصر ،دار التعلیم الجامعي،المعاییر المحاسبیة الدولیة
المكتب الجامعي  ،أساسیات المحاسبة المالیة منظور المعاییر الدولیة ،عطیة عبد الحي مرعي .38

 .2009 ،1الطبعة  ،1ج ،اإلسكندریة ،لحدیثا

 .1986 ،02الطبعة  ،الجزائر ،دار الشهاب ،م الماليالتضخ ،غازي حسین عنایة .39
مكتبة  ،نظم المعلومات ودورها في تطویر منظمات األعمال وتنمیتها ،غسان الالمي وآخرون .40

 .2012 ،عمان ،المجتمع العربي
 ،المكتب الجامعي الحدیث ،تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمار ،كمال الدین الدهراوي .41

 .2006 ،اإلسكندریة



 المصادر والمراجع

 

254 
 

 .2002 ،الدار الجامعیة ،مناهج البحث العلمي في المحاسبة ،كمال الدین مصطفى الدهراوي .42
 .1990،اإلسكندریة ،الدار الجامعیة ،نظریة المحاسبة ،كمال خلیفة أبو زید .43

 .2006،عمان ،المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ،لمجمع العربي للمحاسبین القانونیینا .44
الجوانب النظریة  ،معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة ،جمعة حمیدات ،نصارمحمد أبو  .45

 .2008األردن  ،مطابع الدستور الجزائري ،والعملیة
 ،القاهرة ،دار ایتراك ،المحاسبة الدولیة وانعكاساتها على الدول العربیة ،محمد المبروك أبو زید .46

2005. 
 .2004،مصر ،الدار الجامعیة ،المحاسبة المتوسطة ،محمد سامي راضي .47
 .2015 ،مصر ،دار التعلیم الجامعي ،المحاسبة المتوسطة ،محمد سامي راضي .48
دار  ،الطبعة الثانیة ،المحاسبیة المهنیة للممارسات النظري التأصیل ،السویطي موسى ،رمط محمد .49

 .2008 ،األردن ،عمان ،وائل للنشر والتوزیع

 .1998 ،األردن ،عمان ،مكتبة دار الثقافة ،المالیةالمحاسبة  ،محمود احمد إبراهیم .50
 .1996لبنان  ،دار النهضة العربیة ،إدارة المشتریات والمخازن ،مصطفى زهیر .51
 ،الجزء الثاني ،)األصول العلمیة والعملیة(مبادئ المحاسبة المالیة  ،مصطفى یوسف كافي وآخرون .52

 .2012األردن  ،مكتبة المجتمع العربي ،الطبعة األولى
 ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،الطبعة األولى ،المحاسبة اإلداریة ،عبد النصر نور ،مؤید الفضل .53

 .2002،األردن ،عمان
دار  ،األصول العلمیة والعملیة: مبادئ المحاسبة ،محمود الخالیلة ،محمد أبو نصار ،نعیم دهمش .54

 .2005 ،األردن ،عمان ،وائل للنشر

دار  ،األصول العلمیة والعملیة: مبادئ المحاسبة ،محمود الخالیلة ،محمد أبو نصار ،نعیم دهمش .55

 .2005 ،األردن ،عمان ،وائل للنشر
 .1990 ،4الطبعة  اإلسكندریة، ،المحاسبیة النظریة زید، أبو خلیفة كمال ترجمة الدون، هندریكسن .56

 ،2الطبعة  ،الجزء األول ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،تقنیات المحاسبة المعمقة ،هوام جمعة .57

 .2000 ،الجزائر
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القیاس والتقییم واإلفصاح (المحاسبة المالیة المتوسطة  ،وصفي عبد الفتاح أبو المكارم .58

 .2000مصر  ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،)المحاسبي
  .2007الدنمارك،  في المفتوحة العربیة الجامعة ، منشوراتالمحاسبة نظریةالحیالي،  ناجي ولید .59

مجلة  ،أساس التكلفة التاریخیة بین التأیید واالنتقادات الموجهة إلیها ،جربوعیوسف محمود  .60

 .2001 ،المجمع العربي للمحاسبیین القانونیین

 المجالت والدوریات -2.1
مشكالت القیاس المحاسبي الناتجة عن التضخم وآثارها على استبدال  ،إبراهیم خلیل حیدر السعدي .61

 .2009 ،21العدد  ،مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة ،األصول
القیمة العادلة وتأثیر استعمالها في مؤشرات األداء  ،زید عائد مردان ،إبراهیم عبد موسى السعبري .62

 ،السنة الثامنة ،25العدد  ، الفري للعلوم االقتصادیة واإلداریةمجلة  ،المالي في المصارف التجاریة

 .العراق ،الكوفة ،الكلیة التقنیة اإلداریة
مجلة اإلدارة  ،اإلفصاح اإلعالمي وأثره على وظیفة القیاس المحاسبي في العراق ،إبراهیم محمود .63

 .2008 ،العدد الحادي والسبعون ،واالقتصاد
التوسع في اإلفصاح وأثره على تقلیل مخاطر االستثمار في  ،أبو بكر عبد الباقي محمد الطیب .64

 .2015 ،19العدد  ،09المجلد ،مجلة أمارباك ،ق الخرطوم لألوراق المالیةسو

منهج مقترح لتطویر  ،مدى أهمیة المعلومات المحاسبیة للمستثمرین ،اهللاأحمد السید حمد  .65

جامعة  ،كلیة التجارة  ،مجلة البحوث التجاریة ،المصريلتنشیط سوق المال  المحاسبي اإلفصاح

 .1993 ،الزقازیق
اإلفصاح عن المعلومات القطاعیة في التقاریر المالیة  ،محمد العمري و میشیل سعید سویدانأحمد  .66

 ،جامعة اإلسكندریة ،مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة ،السنویة للشركات الصناعیة األردنیة

 .2007 ،02العدد رقم  ،44المجلد رقم 

مجلة العلوم  ،ومدى تأثره بالتضخم ،قیوده ،ماهیته: القیاس في المحاسبة  ،بالرقي التجاني .67

 .2008 ،08العدد  ،الجزائر ،جامعة سطیف ،االقتصادیة وعلوم التسییر والتجارة
 ،موقف المنهج المعیاري والمنهج اإلیجابي من تعدد بدائل القیاس المحاسبیة ،بالرقي التجاني .68

 .2005 ،05العدد  ،طیفجامعة فرحات عباس س ،مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والتجارة
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دراسة تطبیقیة إلحدى المؤسسات  ،أهمیة مقاربة التدفقات في تقییم المؤسسات ،بكاري بلخیر .69

 .ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،2012 ،10العدد ،مجلة الباحث ،العاملة في قطاع المحروقات
المحاسبة الدولیة وآثارها تعدد بدائل القیاس المحاسبي وفقا لمعاییر  ،شعباني مجید ،بوبكر زریقات .70

 .2018 ،سبتمبر ،العدد السابع ،مجلة اقتصادیات المال واألعمال ،على األزمة المالیة العالمیة
الطرق المستعملة : تقییم الشركات المرشحة للتقیید والتخصیص في البورصة ،جبار محفوظ .71

 .2005 ،الكویت ،23العدد  ،مجلة المال واألعمال ،وتطبیقاتها
العوامل المؤثرة في اختیار طرق تقییم المخزون السلعي لدى الوحدات  ،جبر إبراهیم الداعور  .72

كلیة االقتصاد والعلوم  ،10المجلد  ،A-1العدد  ،مجلة جامعة األزهر ،االقتصادیة الفلسطینیة

 .2008 ،فلسطین  ،اإلداریة
الداخلي وانعكاساتها على دور استخدام منهج سیجما لتفعیل وتحسین التدقیق  ،جیا كریم أحمد .73

 .2017 ،03العدد  ،03المجلد  ،مجلة جامعة التنمیة البشریة ،جودة المعلومة المحاسبیة
أثر اإلفصاح المحاسبي على التكالیف البیئیة في ترشید قرارات االستثمار  ،حذام فالح جیجان .74

 ،العراق ،35السنة  ،91العدد  ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،والتمویل وتحقیق میزة تنافسیة للشركات

2012. 
مخاطر القیاس المحاسبي وانعكاسها في القوائم المالیة إبان األزمة  ،محمود الطبري ،خالد الجعرات .75

 .2013 ،34العدد  ،مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة ،العالمیة
العامة األردنیة في ظل معیار اإلفصاح في التقاریر المالیة للشركات المساهمة  ،خالد الخطیب .76

 .2002 ،العدد الثاني ،المجلد الثامن عشر ،مجلة جامعة دمشق ،01المحاسبة الدولي رقم 
أثر توجه معاییر المحاسبة نحو القیمة العادلة على الخصائص النوعیة  ،رضا إبراهیم صالح .77

جامعة  ،مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة ،للمعلومات المحاسبیة في ظل األزمة المالیة

 .2009 ،46المجلد  ،2العدد  ،اإلسكندریة
 ،مشكالت تقییم المخزونات بالمؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة ،طبیب أسامة ،روابحي عبد الناصر .78

مقال منشور في مجلة العلوم اإلقتصادیة  ،في ظل تعدد بدائل التقییم وأثرها على القوائم المالیة

 .2017 ،17العدد  ،جامعة المسیلة ،التسییر والعلوم التجاریةو 
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 ،خیار الجزائر مع متطلبات اإلفصاح وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة ،زغدار أحمد وأسفیر محمد .79

 .2010 ،07/2009العدد  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،مقال منشور في مجلة الباحث
وفقا للمعیار  ،اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف ،الیقة ،الرضا عقبة ،زیود اللطیف .80

 ،02العدد ،28المجلد  ،مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة ،30المحاسبي رقم 

2006. 
جامعة  ،EVAمدخل إلى القیمة المضافة : تقییم المنشأة االقتصادیة ،مسعي سمیر ،السعید بریكة .81

 .2006 ،أم البواقي ،العربي بن مهیدي
دور اإلفصاح المحاسبي في ترشید قرار االستثمار في سوق العراق  ،سالم عادل عباس النصراوي .82

 ،جامعة الكوفة ،كلیة اإلدارة واالقتصاد، 36العدد  ،مجلة مركز دراسات الكوفة ،لألوراق المالیة

2015. 
 ،أبعادها النظریة والعملیة التوجهات المعاصرة لتوحید المعرفة المحاسبیة في ،صافو فتیحة .83

 .2015 ،13العدد  ،جامعة الشلف ،األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة
مجلة جامعة تشرین  ،محاسبة القیمة العادلة في شركات التأمین ،عیسى هشام حسن ،صافي فلوح .84

 ،01العدد  ،03المجلد رقم  ،للبحوث والدراسات العلمیة سلسلة العلوم االقتصادیة والعلوم القانونیة

2011. 
 ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،مجلة العلوم اإلنسانیة ،نظریة القیمة عند ابن خلدون ،الطیب داودي .85

 .2001 ،العدد األول
مجلة  ،اإلفصاح المحاسبي ودوره في تنشیط أسواق رأس المال العربیة ،عبد الجبار السید طه .86

 .1999 ،09العدد  ،جامعة األزهر ،صالح عبد اهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي
أهمیة القوائم  ،عبد اهللا أحمد عمر بامشموس ،حسان حسن حسن حنش ،الصیح مانع الحمید عبد .87

مقال  ،جامعة الیمن ،المالیة المرحلیة لمستخدمي المعلومات المحاسبیة في الجمهوریة الیمنیة

 https://platform.almanhal.com/Reader/2/99068:  قعمنشور على المو 
تقییم اتجاهات التطور في تطبیق القیمة العادلة في إعداد  ،عبد الناصر محمد سید درویش .88

 ،"على شركات التأمین األردنیةدراسة میدانیة "البیانات المالیة وانعكاساتها على الوظیفة اإلعالمیة 

 .2007 ،02جامعة المنصورة العدد  ،المجلة المصریة للدراسات التجاریة
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 ،مجلة أبحاث اقتصادیة وٕاداریة ،)عرض القوائم المالیة( 01المعیار الدولي رقم  ،عقاري مصطفى .89

 .2007 ،جوان ،جامعة باتنة ،العدد األول
العدد : مجلة دراسات  ،تطبیقاتها في الجزائرأسالیب تقییم المؤسسات و  ،عالل بن ثابت .90

 .2014 ،األغواط ،جامعة عمار ثلیجي ،أ21رقم  ،االقتصادي
 ،التطبیق الموقف واألثر على الشركات األردنیة ،39معیار المحاسبة الدولي رقم  ،عماد الحانوتي .91

 .2002 ،09العدد  ،مجلة المجمع العربي للمحاسبین القانونیین
مجلة العلوم  ،أهمیة وجودة اإلفصاح عن المعلومة المحاسبیة ،الحسین أبو بكرعوض اهللا جعفر  .92

 .2012 ،12مجلد  ،جامعة السودان ،والثقافة
أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبیة المتكامل في جودة المعلومات  ،فؤاد عبد المحسن الجبوري .93

 .2013 ،العراق ،جامعة كربالء ،36العدد  ،09المجلد  ،المجلة العراقیة للعلوم اإلداریة ،المحاسبیة
النظام المحاسبي المالي الجدید ومدى تنمیطه مع المعاییر  ،عباس فرحات ،قاسمي السعید .94

 .2010 ،العدد األول ،جامعة الوادي ،مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة ،المحاسبیة الدولیة
قیاس القیمة العادلة لألسهم  ،حسنین راغب طلب ،حسنین كاظم عوجه ،كرار سلیم عبد الزهرة .95

جامعة  ،مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واإلداریة ،العادیة باستعمال نموذج مضاعف الربحیة

 .29العدد  ،السنة التاسعة ،كلیة اإلدارة واالقتصاد  ،الكوفة
كلیة  ،مجلة التجارة والتمویل ،العوامل المؤثرة في بناء السیاسة المحاسبیة ،ماهر محمود رسالن .96

 .1992 ،02العدد  ،جامعة طنطا ،التجارة
دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة  ،محمد أحمد إبراهیم خلیل .97

العدد األول  ،جامعة الزقازیق ،مجلة الدراسات والبحوث التجاریة ،وانعكاساتها على السوق المالیة

2007. 
المشكالت الضریبیة لتطبیق القیمة العادلة في البیئة المحاسبیة  ،لدین بعیلیشنور ا ،محمد زرقون .98

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم  ،مجلة مخبر التمویل ،الجزائریة في ضوء المعاییر المحاسبیة الدولیة

 .ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،التسییر والتجارة
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القیمة العادلة لألوراق المالیة ألغراض تشجیع مدى أهمیة اإلفصاح عن  ،محمد زیدان إبراهیم .99
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  میزانیة مؤسسة رابید أویل: 01الملحق رقم 

 

 

 



 المالحق
 

269 
 

 

 

 



 المالحق
 

270 
 

  

 

 

جدول حسابات النتائج لمؤسسة رابید أویل: 02الملحق رقم   
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میزانیة مؤسسة سوك مانیا 03الملحق رقم   
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جدول حسابات النتائج لمؤسسة سوك مانیا: 04الملحق رقم   
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استبیان الدراسة: 5الملحق رقم   

 الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة
 العلمي البحث و العالي التعلیم وزارة

 سطیف عباس فرحات جامعة

 التسییر علوم و التجاریة و االقتصادیة العلوم كلیة
 التجاریة العلوم قسم

  

  المحاسبة في الجزائر وأكادیمیي هذا االستبیان موجه إلى مهنیي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طبیب أسامة: المترشح    

  

  

  

  

– التجاریة العلوم في الدكتوراه شهادة على الحصول متطلبات من علمي بحث بإعداد الطالب قومی

  :عنوان تحت - وتدقیق مالیة محاسبة تخصص

آثار تعدد بدائل القیاس المحاسبي على عملیة اإلفصاح والتقییم في المؤسسات اإلقتصادیة 

الباحث من خالله معرفة اآلثار المترتبة عن تعدد البدائل المحاسبیة والذي یحاول  الجزائریة

المتعلقة بقیاس المخزون وحساب اإلهتالكات على وظیفة اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة 

وعلى مختلف طرق تقییم المؤسسة،ة وسعیا وراء تحقیق أهداف هذا البحث نضع بین أیدیكم هذا 

  .جابة عنه بكل عنایة وموضوعیةاالستبیان راجین منكم اإل

 شكرا على حسن تعاونكم



 المالحق
 

277 
 

  على اإلجابة المختارة) ×(ضع العالمة : مالحظة

  .بیانات شخصیة: أوال

 :الجنس  .1

  ذكر                               أنثى                      

 : المؤهل العلمي .2

  ماستر                   لیسانس            

    دراسات علیا                          شهادة أخرى

 :عدد سنوات الخبرة .3

  سنوات 10إلى  05أقل من خمس سنوات                             من 

  سنة 20سنة                           أكثر من  20سنوات إلى  10من 

 : الوظیفة .4

  محافظ حسابات                خبیر محاسبي                 مهني محاسبة      

      أكادیمي  
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  .بیانات الدراسة :ثانیا

  تأثیر تعدد بدائل قیاس المخزون على القوائم المالیة :المحور األول

  حسب رأیكم ما هي دوافع الكامنة وراء االهتمام ببدائل القیاس المحاسبي الخاصة بالمخزون؟

ال 
أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محاید
 بشدة

 الرقم البیان

 1 )المیزانیة(التأثیرات المتوقعة على مركزها المالي      

الطرق والسیاسات المحاسبیة الخاصة  تطبیق نفس الثبات في ألن     

 .یجعل القوائم المالیة قابلة للمقارنةبالقیاس 

2 

   )جدول النتائج(نتائج أعمال المؤسسة التأثیرات المتوقعة على      
3 

ر القیاس المحاسبي الدقیق من أهم الدالئل على إفصاح صادق اعتبال     

 .وكاف

4 

 5 نظرا ألهمیة عنصر المخزون ووزنه في أصول المؤسسة     

 6 لتفادي تضخیم أو تخفیض مقدار أصول المؤسسة     

 7  .المخزونات بالتقلبات في األسعارلتأثر نتائج عملیة القیاس      
 

 8  .لدخول المخزونات في حساب قیمة األصول بالمیزانیة     

لدخول المخزون في حساب قیمة الربح الصافي بجدول حسابات      

  .النتائج

9 

 10  لتفادي تقادم وتلف المخزون     

 11  لتفادي التقریر السلبي من قبل المدقق الخارجي     

ألن اختیار البدیل المحاسبي األنسب لقیاس المخزون یضمن      

  .المحافظة علیه كما وكیفا

12 

ألن اختیار البدیل المحاسبي المناسب لقیاس المخزونات یضمن      

  استمراریة نشاط المؤسسة 

13 

للتمكن من حساب الضرائب الواجبة الدفع  على المؤسسة بعدالة      

  .ودقة

14 
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  تأثیر تعدد بدائل قیاس المخزون على قیمة المؤسسة: المحور الثاني

تؤثر بدائل القیاس المحاسبي على صورة المؤسسة، حسب رأیكم إلى ما ترجع أسباب اختالف قیمة 

  المؤسسة المحسوبة وفق مختلف الطرق في ظل تعدد بدائل قیاس المخزونات؟

ال 
أوافق 
 بشدة

ال 
 اوافق

أوافق  أوافق محاید
 بشدة

 الرقم البیان

  لنتائج أعمالها من خالل جدول النتائج     

 

1 

 2 لوجود أو انعدام سوق مالي نشط     

  للقائم بعملیة التقییم     
3 

 4 لتكالیف الطریقة المستعملة     

 5 لطبیعة القطاع الذي تنشط به     

 6 للبیئة اإلقتصادیة وثقافة المحیط     

  المؤسسة لحجم ونشاط     
7 

 8 للدافع وراء عملیة التقییم     
 

 9 لمستعملي نتائج التقییم     

 10 لنوع الطریقة المستخدمة في التقییم     

 11 للرغبة في الوصول إلى القیمة الحقیقیة للمؤسسة     

)المیزانیة(لقیمة مركزها المالي        12 
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  اإلهتالكات على القوائم المالیةتأثیر تعدد طرق حساب : المحور الثالث

تختلف درجة تأثیر اإلهتالكات على القوائم المالیة، حسب رأیك ما هي العوامل التي تقف وراء هذا 

  االختالف في التأثیر؟

أوافق   البیان  الرقم

  بشدة

  

ال   محاید  أوافق

  أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

            نوع الطریقة المستخدمة في اإلهتالك  1

            المؤسسة حجم ونشاط  2

            قیمة األصل محل اإلهتالك  3

            طبیعة األصل المهتلك  4

            المنافع اإلقتصادیة لألصل  5

            مدة اهتالك األصل  6

            طریقة الحصول على األصل  7

            مدى سهولة وصعوبة تطبیق طرق على حساب أخرى  8

            التشریعات والقوانین المعمول بها  9

            القدرة على تقدیر العمر اإلنتاجي لألصل  10

  تأثیر تعدد طرق حساب اإلهتالكات على قیمة المؤسسة :المحور الرابع

تتأثر قیمة المؤسسة المحسوبة وفق مختلف الطرق بمبلغ اإلهتالك بالقوائم المالیة، حسب رأیك كیف  

  یمكن لطرق اإلهتالك التأثیر على قیمة المؤسسة؟

 أوافق  البیان  

  بشدة

ال   محاید  أوافق

  أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

           العتماد مختلف الطرق على قائمة الربح بجدول النتائج  1

          اعتماد طریقة القسط الثابت یؤدي إلى توزیع أعباء اإلهتالكات   2
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  .بصورة عادلة

ألن استخدام القسط المتناقص یؤدي إلى تخفیض األرباح   3

  األصلبالسنوات األولى من عمر 

          

ألن استخدام القسط المتزاید یؤدي إلى تضخیم الربح بالسنوات   4

  األولى من عمر األصل
          

العتماد مختلف الطرق على مجموع األصول الصافیة بقائمة   5

  )المیزانیة( المركز المالي 

          

ألن القسط المتزاید یؤدي إلى تضخیم مقدار األصول الصافیة   6

  األصلفي بدایة عمر 

          

ألن استخدام القسط المتناقص یؤدي إلى تخفیض مقدار األصول   7

  الصافیة في بدایة عمر األصل
          

            ألن اإلهتالكات أعباء مالیة وجب تخفیضها من الربح  8

  

  :قائمة المحكمین

  روابحي عبد الناصر: األستاذ الدكتور

  بالرقي التجاني: األستاذ الدكتور

  ملیاني عبد الحكیم: الدكتوراألستاذ 

  لعایب عبد الرحمان: الدكتور

  زدیوي عبد الرحیم: الدكتور

  بوغازي زینب: الدكتورة

  بن فرحات ساعد: األستاذ الدكتور

  ضوامن أنیس: محاسب معتمد- محافظ الحسابات
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