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 :الملخص
 وظٌفة التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 مجال فً األساسً العمل بمثابة تعد التً القٌاس
 لكثٌرا ٌظهر مازال ولهذا المحاسبً، التطبٌق

 ودراسة بحث إلى تحتاج التً القٌاس مشاكل من
 ظروف ظل فً لكن لها، المناسبة الحلول إلٌجاد

 ما مثل االستقرار وعدم بالحركٌة تتسم اقتصادٌة
 فً مستمر انخفاض من التضخم ظاهرة تحدثه
 كوحدة المستخدمة النقود لوحدة الشرائٌة القوة

 .للقٌاس

Summary:  

   This study aimed to identify the 

function measurement, which is a basic 

work in the area of application of 

accounting, but this still shows a lot of 

measurement problems that need to 

research and study to find appropriate 

solutions, but in the economic 

circumstances characterized by dynamic 

and instability, such as what caused the 

phenomenon of low inflation continuing 

in the purchasing power of money used as 

a unit of measurement.        

 

 :مقدمة -1

 على والتقرٌر التحقٌق عملتً اعتماد نتٌجة المالٌة المحاسبة فً القٌاس أهمٌة تزداد
 بدقة تنفٌذها تم قد القٌاس عملٌات كانت فإذا القٌاس، عملٌات بها تمت التً الكفاءة درجة
 التحقٌق برنامج نطاق تحدٌد أمكن المحاسبة، فً المرعٌة والقواعد لألصول وفقا وكفاءة

 نهإف القٌاس، فً مشاكل وجدت إذا أما التقرٌر، عملٌة إلى ذلك ثرأ وامتد الحدود قأضٌ فً
 المحاسبون وٌهتم هذا. والتقرٌر التحقٌق عملتً على وأثرها نتائجها تنعكس ما غالبا

 النقدٌة الوحدات أرقام لتعٌٌن العلمً األساس فً بالبحث للقٌاس نظرتهم فً المالٌون
 القٌاس" نؤب القائل التعرٌف االتجاه هذا وٌإٌد للمشروع، مالٌةال العملٌات عن للتعبٌر

 المتعلقة والمستقبلٌة والحاضرة الماضٌة االقتصادٌة للظواهر أرقام تعٌٌن هو المحاسبً
 .1"معٌنة لقواعد وطبقا والحاضر الماضً مالحظة ضوء فً اقتصادٌة بوحدات
 
 ولهذا المحاسبً، التطبٌق مجال فً األساسً العمل بمثابة القٌاس وظٌفة وتعتبر هذا
 الحلول إلٌجاد ودراسة بحث إلى تحتاج التً القٌاس مشاكل من الكثٌر ٌظهر مازال

 تحدثه ما مثل االستقرار وعدم بالحركٌة تتسم اقتصادٌة ظروف ظل فً لكن لها، المناسبة
 حدةكو المستخدمة النقود لوحدة الشرائٌة القوة فً مستمر انخفاض من التضخم ظاهرة
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 القٌاس أسالٌب من الكثٌر فً النظر إعادة ضرورة إلى أدى الذي األمر ذلك. للقٌاس
 .الفعلً الواقع عن وتعبر الموضوعٌة من المقبول قدر على نتائجه حتى التقلٌدٌة
 

 نظرٌات فً البحث إلى أساسٌة بصفة ٌحتاج أصبح األمر فإن ،سبق ما على تأسٌسا
 على المنهج، حٌث من أو المضمون حٌث من سواء بةالمحاس إلٌها ستند التً القٌاس
 إلى الستند الذي العملً القٌاس عن العلمٌة الصفة تنفً المعاصرة البحث مناهج أن أساس

  .2العلمً للتطبٌق قابلة الغٌر للقٌاس المجردة نظرٌات
 

 خبر بؤنه المعلومة البعض ٌعرف اكم ،"بعضها عن مستقلة تكون ما وغالبا وقٌاسها
 أن ٌمكن كما القٌاس، أو الحسابات فً تستعمل خاصة بٌانات أن ٌمكن هدف نحو هموج
 إن معٌن، تصرف عن نابعة حسابات إجراء طرٌق عن إلٌها  التوصل تم نتٌجة تكون
 :ٌلً ما وتحقٌق المإسسة داخل للعملٌات الفعال بالسٌر السماح هو المعلومة من الهدف
 ؛واإلجرائٌة ٌةالقانون التشغٌل احتٌاجات مقابلة -
 واتخاذ والرقابة التخطٌط أغراض فً الستخدامها بالمعلومات اإلدارة إمداد -

 ؛القرارات

 .الخارجٌة لألغراض تصلح التقارٌر من متعددة بؤنواع اإلمداد -
 
 :البحث إشكالٌة -1

 قٌاسها، المراد البنود خصائص بٌن العالقات إلبراز جوهرٌة عملٌة القٌاس ٌعتبر
 التً بالعملٌات فقط تعنً المحاسبة أن وحٌث مناسبة، قٌاس وحدة اختٌار ذلك وٌتطلب
 للقٌاس المحاسبٌة القٌاس وحدة تعتبر النقود  فإن نقدي، شكل فً عنها التعبٌر ٌمكن

 منتصف منذ العالم ٌواجهه لما ونظرا. بنود من المالٌة القوائم تتضمنه عما عنها والتعبٌر
 لعدم نظرا الشدٌد للنقد الفرض هذا تعرض فقد حادة ٌةتضخم اتجاهات من الماضً القرن

 و لسلع التبادلٌة القٌمة عن للتعبٌر وكؤداة المحاسبً، للقٌاس كوحدة النقود قٌمة استقرار
 وحدة قٌمة فً التغٌر أصبح ثم ومن للنقود، الشرائٌة القوة ثبات عدم وبالتالً الخدمات،

 .القٌاس عملٌة على قٌد بمثابة النقد
 على وكنتٌجة الثابتة، األصول تقوٌم عند خاصة المشاكل من العدٌد ذلك على تبوتر 
 ذلك على ترتب و. مضللة نتائج و دالالت أعطى مما المالٌة بالقوائم األرقام تجانس لعدم
 إعداد عند الحسبان فً األسعار تقلبات اخذ أهمٌة بمدى ٌتعلق فٌما العلمً الجدل من كثٌر

 فً العملة، قٌمة ثبات وافتراض األسعار تقلبات تجاهل البعض رأى دفق المالٌة، القوائم
 طرٌق عن القوائم على األسعار تقلبات اثر إظهار  ضرورة اآلخر البعض رأى حٌن
 طرٌق عن االكتفاء أو ملحقة، قوائم إعداد أو القٌاسٌة األرقام استخدام أو القوائم تلك تعدٌل
 .المالٌة بالقوائم دةالوار لألرقام تفسٌرٌة جداول بإلحاق
 

 :المحاسبة فً القٌاس طبٌعة -أوال
 :القٌاس تعرٌف -1

 تعٌٌن طرٌق عن بٌنها والعالقات ظواهر أو أشٌاء عن تعبٌر هو عام بشكل القٌاس
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 والظواهر األشٌاء بٌن لعالقةا على التعرف معها ٌمكن والظواهر لألشٌاء رموز أو أعداد
 الحً عبد تعرٌف حسب القٌاس ٌنصب. والرموز األعداد بٌن العالقة معرفة طرٌق عن

 خاصٌة على تنطوي والتً الظواهر أو األشٌاء بٌن العالقة استكشاف على" مرعً،
 رجال بعض ٌرى بٌنما. 3"معرفتها األمر تستدعً التً الخواص من مجموعة أو مشتركة
 صحٌحةو سلٌمة القضاٌا هذه كانت فإذا قضاٌا، من مإلف قول" القٌاس أن من المنطق
" بؤنه أرسطو عرفه كما ،4"صحٌحة نتائج ذلك عن نتج البعض، ببعضها وبمقلباتها بذاتها

 بٌنما. 5"آخر شًء بالضرورة عنها لزم األشٌاء ببعض فٌه سلمنا إذا الذي االستدالل
 أن" بقوله، الوصفٌة دون والنسبٌة العددٌة األسالٌب مستخدما القٌاس آخر كاتب ٌعرف
 هذا ٌنصرف أن على رقمً، وصف إلى اللفظً الوصف ترجمة عملٌة هو القٌاس

 الشًء تعرٌف عادة ٌتطلب وهذا القٌاس، موضوع الشًء فً معٌنة خاصٌة إلى الوصف
 لكل معٌن رقم بتحدٌد تنتهً التً اإلجراءات وهً القٌاس، قواعد تحدٌد ثم بوضوح
 ".قٌاسها ٌراد خاصٌة
 

 لقواعد طبقا األحداث أو األشٌاء عدادأ تعٌٌن" بؤنه، القٌاس الكتاب أحد وٌعرف
 مع القٌاس، فً الترتٌبٌةو الوصفٌة األسالٌب استخدام التعرٌف هذا فً ٌالحظ ،6"محددة
 طبقا حدث أو شًء لكل عدد أو رقم تحدٌد إلى تإدي التً القٌاس أسالٌب استخدام إمكانٌة
 .والنسبٌة العددٌة األسالٌب مثل معٌنة لقواعد
 

 المعاجم جمٌع بٌن اتفاق وجود رغم انه اللغة، فً القٌاس مفهوم دراسة من ٌتضح
 لوضع كافٌا ٌعتبر ال المفهوم هذا أن إال القٌاس، مفهوم معنى تحدٌد حول رفاالمع ودوائر
 ٌقتصر حٌث المحاسبة ضاأغر ٌخدم أن ٌمكن الذي القٌاس لمفهوم ودقٌقة محددة صورة
 فهو علٌها، متفق ثابتة وحدات باستخدام شًء يأ مقدار تحدٌد على للقٌاس اللغوي المفهوم
 أن ٌمكن علٌه، متفق ومقٌاس تحدٌده أو تقدٌره أو قٌاسه مطلوب شًء وجود فً ٌنحصر
 تتم بمقتضاه معٌن نظام ضوء فً الشًء هذا تحدٌد أو تقدٌر أو لقٌاس كمعٌار ٌستخدم
 .القٌاس عملٌة
 
 مع المستخدمة، القٌاس أسالٌب مونمض بتفسٌر ٌتحدد أن ٌجب القٌاس، مفهوم نإف لذا 

 من تعتبر األسالٌب تلك نأل القٌاس، مفهوم تحدٌد عند الوصفٌة األسالٌب استبعاد ضرورة
 التً والظواهر للخصائص مخالفة تصورات من به توحً ما بسبب تباٌنا األسالٌب أكثر
 .قٌاسها ٌتم

 
 :القٌاس أسالٌب -8

 القٌاس أسالٌب: ه7ً رئٌسٌة فئات ثالث إلى عامة بصفة القٌاس أسالٌب تنتمً
 رابع إلى أسلوب باإلضافة العددٌة، القٌاس وأسالٌب الترتٌبٌة القٌاس وأسالٌب الوصفٌة
 على الداللة فً تدرجها ٌفترض حٌث النسبً، القٌاس أسلوب وٌسمى Stevens8 أضافه

 :التالً النحو
 :الوصفٌة القٌاس أسالٌب  - أ
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 ٌمكن بشكل معٌن حدث أو شًء مظاهر أو صلخصائ اإلنشائً الوصف على تعتمد
 عنها اللغوي التعبٌر من القٌاس موضوع الظاهرة أو الخاصٌة هذه تخٌل من القارئ

 أو الشًء على تنعكس كبٌرة مفارقات الوصفً القٌاس على ٌترتب ما وعادة بالقٌاس،
 القٌاس نإف وبذلك التخٌل، على األفراد قدرات فً الشدٌد للتباٌن نظرا الموصوف الحدث

 أو بالسٌولة أو بالصالبة المادة وصف لذلك مثاال تشتتا، القٌاسات أكثر ٌعتبر الوصفً
 .بالغازٌة

 :الترتٌبٌة القٌاس أسالٌب - ب

 عالقة أو مهٌنة خاصٌة عن بالقٌاس التعبٌر ٌتم فٌه أساسٌا قٌاسا الترتٌبً القٌاس ٌعتبر
 هذه توافر مدى حٌث من بالترتٌ طرٌق عن قٌاسها المرغوب األشٌاء فً معٌنة

 تفضٌل لدوال طبقا األحداث أو األشٌاء ظواهر أو خصائص ترتٌب على وٌعتمد الخاصٌة،
 بالنسبة القٌاس موضوع عناصر من عنصر كل ألفضلٌة طبقا معٌنة بخصائص تتعلق

 محدد لمعٌار وفقا الوصفٌة الحالة بترتٌب األسالٌب تلك تقوم بذلكو األخرى، للعناصر
 أو جدا صلبة بؤنها المادة توصف أو ٌمكن حٌث المٌزانٌة، لعناصر السٌولة ةدرج مثل

 .الوصفٌة األسالٌب من داللة أكثر األسالٌب تلك تكون وبهذا لٌنة، أو صلبة
 :العددٌة القٌاس أسالٌب - ث

 ٌمكن بحٌث قٌاسها المرغوب لألشٌاء أعداد تعٌٌن إلى العددي القٌاس استخدام ٌإدي
 وٌتطلب األعداد، بٌن للعالقة المسبقة المعرفة طرٌق عن األشٌاء ٌنب العالقة معرفة
 :نذكر الشروط هذه ومن معٌنة شروط توافر القٌاس استخدام
 متجانسة؛ القٌاس موضوع الخواص تكون أن 

 المحٌطة؛ البٌئٌة بالظروف الخواص هذه تتؤثر ال أن 

 واحدا؛ القٌاس أساس ٌكون أن 

 والمقارنة لتجمٌعل قابلة القٌاس نتائج تكون أن. 

 :النسبٌة القٌاس أسالٌب-  ث
 تطورا تعتبر حٌث الكمٌة، والعالقات النسب استخدام على العددي القٌاس ٌعتمد
 ما وهو الكمٌة، المقادٌر بٌن العالقة تصوٌر على بقدرتها تمتاز ألنها العددٌة، للمقاٌٌس

 خاصة، ألغراض حاسبًالم القٌاس فً األسالٌب تلك وتفٌد. الكمً التحلٌل علٌه ٌطلق
 أوقات فً والقٌمة التكلفة عن التعبٌر فً النسبٌة األسالٌب تستخدم فقد ذلك، على كمثال
 القوة عن للتعبٌر أساسا ٌتخذ معٌن وقت إلى منسوبة نقدٌة وحدات صورة فً معٌنة

 توالمعلوما البٌانات لتعدٌل القٌاسٌة األرقام استخدام فً ذلك وٌتمثل. للنقود الشرائٌة
 .التضخم فترات فً المحاسبً القٌاس نتائج قبول جلأ من المحاسبٌة

 
 :المحاسبة فً القٌاس -3
  عنها، الحٌاد وعدم الموضوعٌة بمبدأ تمسكها على المحاسبة فً القٌاس تعرٌفات تإكد 

 على االعتماد وعدم والتنبإ التقدٌر عن التقدٌر عن االبتعاد تتطلب المحاسبٌة فالموضوعٌة
 وقعت كما التارٌخٌة واألحداث بالوقائع االلتزام إلى وتدعو اإلمكان، بقدر خصًالش الحكم
 تغٌرات من ٌطرأ ما إلى النظر دون المحاسبً للقٌاس كؤساس بها والتمسك الماضً فً
 عند ماضًال فً الوضع علٌه كان عما جذرٌا تختلف قد والتً المحٌطة، الظروف فً

 أسالٌب استخدام إلى تلجؤ أن ٌمكن ال فإنه وبالتالً. 9محاسبٌا وتارٌخها األحداث إثبات
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 :            ٌلً ما نرد المحاسبً القٌاس تعرٌفات ومن الوصفٌة، القٌاس
( AAA)األمرٌكٌة المحاسبة لجمعٌة التابعة المحاسبً القٌاس أسس لجنة عرفت فلقد

 والمستقبلٌة اضرةوالح الماضٌة االقتصادٌة واألحداث للظواهر أرقام تعٌٌن"بؤنه، القٌاس
 هذا ٌوضح ،10"القواعد وطبقا المشاهدة أساس على معٌنة محاسبٌة بوحدة تتعلق والتً

 ال حٌث كمٌة، أسالٌب أصال وهً العددٌة القٌاس األسالٌب على ٌعتمد القٌاس أن التعرٌف
 أرقام تحدٌد فً والترتٌبٌة الوصفٌة األسالٌب مثل ، الكمٌة غٌر األسالٌب استخدام ٌصلح
 تعرٌف هندرٌكسون الكاتب وٌضٌف. القٌاس محل المحاسبٌة واألحداث للظواهر عددٌة
 لكً كمً عددي رقم تعٌٌن" ٌعنً، المحاسبً القٌاس أن  ٌشٌر حٌث األول للتعرٌف مكمل
  .11"مختارة أحداث أو لألشٌاء معٌنة خصائص عن ٌعبر
 

 والتدفقات لألرصدة اتٌةالذ المنافع تمثٌل فٌه ٌتم القٌاس من خاص نوع هو فالتقٌٌم
 فً القٌاس إن. النقود وحدة هً الحساب أو العد وحدة فٌه تكون عددي نظام باستخدام
 أن على بالمإسسة، مرتبط معٌن عنصر أو لحدث رقمٌة قٌم تخصٌص هو المحاسبة

 نفهم ال أن وٌجب العنصر، أو الحدث لهذا والتبوٌب التعرٌف عملٌات على القٌاس ٌشمل
 لٌس التً بالبٌانات كذلك تهتم بل رقمٌة، قٌم لها التً بالعناصر فقط تهتم بةالمحاس أن

 نجد إذ المالٌة، القوائم نهاٌة فً مالحظات صورة فً عادة إظهارها ٌتم حٌث كمٌة، طبٌعة
 . الكمٌة الطبٌعة ذات البٌانات ٌفوق ما القرارات اتخاذ عملٌة على تؤثٌر البٌانات لهذه أحٌانا
 ٌجب التً الضرورٌة العناصر معظم تحدٌد فً ٌتمثل" بؤنه لشافعًا هٌعرف كما
 تلك تحدد لقواعد طبقا قٌاسه المراد الشًء تحدٌد مثل المحاسبً القٌاس فً توافرها
 التعرٌف هذا ،12"القٌاس وطرٌقة المستخدم والمقٌاس قٌاسها ٌتم التً والعملٌات األشٌاء
 تحدٌد مثل المحاسبً القٌاس فً فرهاتوا ٌجب التً الضرورٌة العناصر معظم ٌشمل
 ألسالٌب تحدٌده إلى باإلضافة هذا طرٌقته،و القٌاس وحدة قٌاسه،وتحدٌد المراد الشًء
 .العددٌة األسالٌب فً المتمثلة المحاسبً القٌاس
 
 فً ورد كما القٌاس مفهوم أن السابقة، التعرٌفات معظم أكدت فقد القول، خالصةو
 : التالٌة النقاط فً سردها ٌمكن به المهتمة العلوم
 بمراعاة كمشاهدات نتائج أو استقصاء خطة لنتائج رقمً نظام تحدٌد عن عبارة القٌاس -أ

 .الكمً القٌاس أسالٌب ستخدم المحاسبً القٌاس أن أي الرٌاضٌة، أو المنطقٌة القواعد

 ٌعد عنها ًالكم التعبٌر أن إال عدٌدة، صورة فً عنها التعبٌر ٌمكن االقتصادٌة القٌمة إن -ب
 .وأدقها الصور هذه أفضل من

 تخدم معبرة بٌانات المحاسبة تنتج كما الممتلكات، عن األرقام تعٌٌن عن عبارة القٌاس -ث
 بوحدة المحاسبً القٌاس مجال وٌتحدد اجتماعٌة، طبٌعة لها بؤنشطة تهتم بشرٌة مجموعات
 الناتجة المحاسبٌة علوماتوالم البٌانات على األخٌرة هذه مفهوم ٌإثر حٌث معٌنة، محاسبٌة

 .المحاسبً القٌاس عن

 معٌنة زمنٌة لحظة فً للثروة االقتصادٌة القٌمة تحدٌد إلى ٌهدف المحاسبً القٌاس إن -ث
 للقٌاس الزمنٌة الحدود تتمثل محددة، زمنٌة فترة مدار على تغٌرات من علٌها ٌطرأ وما

 االستحقاق ألساس المحاسبً القٌاس خاللها ٌإدي واحدة، مالٌة سنة فً عادة المحاسبً
 .علٌه المتعارف المحاسبً
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 مختلف فً القرار من الغرض تحدد التً بالطرٌقة الخبرات تنظٌم هو وظٌفٌا القٌاس -ج
 .رقابة محل ٌكون حٌث الحاالت

 القابلة أو المتبادلة المالٌة العملٌات عن للتعبٌر الكمً القٌاس فً المحاسبً القٌاس ٌتمثل -ح
 محددة أرقام صورة فً وذلك معٌنة، فترة خالل المحاسبٌة الوحدة بها ومتق والتً للتبادل
 .النقود وحدة فً تتمثل قٌاس وحدة استخدام طرٌق عن بالقٌمة أو بالتكلفة كانت سواء

 مدى على الدقةو الثقة درجة تتوقف والتً النقود، وحدة فً المحاسبً القٌاس وحدة تتمثل -خ
 تغٌر بسبب المحاسبً القٌاس مشاكل من الكثٌر هورظ ذلك على ترتب قدو قٌمتها، ثبات
 .التضخم فترات فً باستمرار النقود وحدة قٌمة

 

 :المحاسبً القٌاس مضمون -4

 فً تحدث التً للتغٌرات واألسعار الكمٌات من كل تحدٌد المحاسبً القٌاس ٌتضمن
 لذا صادي،االقت بنشاطها قٌامها نتٌجة المحاسبٌة للوحدة المتاحة االقتصادٌة الموارد
 :وهما المحاسبً القٌاس شقً ٌلً فٌما الباحث سٌتناول
 :الكمٌات تحدٌد -1.4

 مكانٌة امتدادات فً المتمثل المتصل الكم تحوٌل ،عملٌة عموما الكمٌات بتحدٌد ٌقصد 
 عددٌة صورة فً مصاغة وزمانٌة مكانٌة عالمات إلى القٌاس موضوع لألشٌاء وزمانٌة
 المستخدمة المصطلحات بعض الكمٌات تحدٌد عملٌة وٌتضمن ل،المنفص الكم علٌها ٌطلق
 المرتبطة البدائٌة المقاٌٌس خالل من العدد فكرة بدأت منها المجال، هذا فً درجةموال

 اٌلغو المفاهٌم تلك تطورت وقد القدٌمة، المجتمعات تسود كانت التً الحسٌة بالمعانً
 تجارب عن العدد نتج وهكذا جدٌدة، مجردة بصورة للتفاهم تستخدم معانً ذات لتصبح
 كان وأٌا كمعٌار، علٌها ٌتفق متجانسة وحدات باستخدام الكمٌات قٌاس ٌتم وعادة. حسٌة
 بحٌث ما، وجه على متجانسٌن شٌئٌن مقارنة من بد فال قٌاسه المراد الكمً المقدار نوع
 قٌاسه، المراد المقدار كمٌة العدد هذا وٌمثل بٌنهما النسبة ٌحدد عدد المقارنة هذه عن ٌنتج
 متى معرفة تمت إذا إال إلٌه الوصول ٌمكن ال معٌن بعدد تحدٌدها ٌتم عادة النسبة وهذه
 قٌاس طرق وتعتمد. ومفهوما ممكنا تساوٌهما ٌكون أو الثانً للشًء مساوٌا األول ٌكون

 فً عالقةال تلك وتتحدد قٌاسها المراد والمقادٌر األعداد بٌن عالقة إٌجاد على الكمٌات
 . القٌاس وحدة إحداهما تمثل وحدتٌن بٌن التساوي إلٌجاد األطراف بٌن تطابق صورة
 :األسعار تحدٌد  -8.4

 مع تتناسب عامة قٌاسٌة وحدات صورة فً الخدماتو السلع كمٌات عن التعبٌر إن
 األسعار تحدٌد ضرورة األمر ٌستلزم بل المحاسبً، القٌاس هدف بمفرده ٌحقق ال طبٌعتها

 تلقى نقدٌة بوحدات والخدمات السلع تلك لكمٌة الوحدات تساوي معدل عن تعبر التً
 :التالٌة الجوانب األسعار تحدٌد عملٌة وتتضمن هذا العام، القبول
 والخدمات السلع من الكمٌة لنفس مختلفتٌن قٌمتٌن تحدٌد ٌمكن: السعري التحدٌد   
 :التالً النحو على وذلك

 منذ األساسٌة األسعار قٌاس وحدة هً النقود وحدة تعتبر :األسعار قٌاس وحدة - أ
 بٌن بالمقاٌضة التبادل محل بالمقاٌضة التبادل محل النقدي األساس على التبادل حل أن

 الكمٌة األسالٌب استخدام على ٌعتمد المحاسبً القٌاس أن وطالما الخدمات،و السلع
 األسعار لقٌاس كمٌة وحدة على مدٌعت أن البد وبالتالً نسبٌة، أو عددٌة كانت سواء
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 ما فان وبالتالً. للقٌمة مقٌاس أنها هً النقود وظائف إحدى أن حٌث النقود، وحدة وهً
 المتاحة االقتصادٌة للموارد تحدث التً للتغٌرات الحقٌقٌة القٌمة هو محاسبٌا قٌاسه ٌراد

 القٌمة مفهوم عن لةمستق لٌست للقٌمة كمقٌاس النقود وحدة أن وحٌث المحاسبٌة، للوحدة
 فً ٌتوافر ى علٌها ٌقاس بما تإثرها وعدم القٌاس وحدة ثبات افتراض فان لذا ذاتها،
 فً الشرائٌة قوتها فً للتغٌر نتٌجة آلخر آن من تتغٌر النقود قٌمة أن ذلك النقود، وحدة
 فً المحاسبً للقٌاس كوحدة النقود وحدة استخدام على ٌترتب ولذا. التضخم فترات

 مع ستناسب بما الشرائٌة قوتها تعدٌل ٌتم لم ما القٌاس نتائج فً أخطاء التضخم راتفت
 طوٌلة الخدماتو السلع أسعار قٌاس عند المشاكل هذه أن كما السائد، التضخم معدل
 . والقٌاس الفعلً التبادل بٌن تارٌخً تباعد وجود حالة فً وخاصة اآلجل

 

 :وقٌوده القٌاس: ثانٌا

 القٌود ببعض االعتبار فً األخذ ضرورة المحاسبٌن كتابات من ركثٌ أوضحت    
 اتخاذ فً علٌها ٌعتمد التً المحاسبٌة والمعلومات البٌانات على االعتماد ومدى دقة على

 :ٌلً ما فً القٌود هذه وتتلخص القرارات،
 أعمالها فً مستمرة المإسسة أن المحاسبة فً األساسٌة االفتراضات من: التأكد عدم -1
 بفترة محدودة غٌر حٌاتها أن أو إلٌها، الموكلة التعهدات إلنجاز تكفً زمنٌة فترةل

 للوحدة المالً المركز وتصوٌر األعمال نتائج قٌاس ٌمكن وحتى معٌنة زمنٌة
 حٌاة تقسٌم: منها والتقدٌرات االفتراضات من العدٌد إلى اللجوء ٌستلزم فإنه المحاسبٌة
 األجل طوٌلة لألصول اإلنتاجً العمر وتقدٌر وٌةمتسا زمنٌة فترات إلى المإسسة

 المحاسبً القٌاس أن ٌعنً وهذا المتالكها المالئم األسلوب اختٌار مع لإلهتالك القابلة
 ظروف ظل فً تقدٌرات مجرد الحاالت أحسن فً هو المالً والمركز الدخل لصافً

 التصفٌة عند الحالٌة القٌم لتجاهل مبررا الفرض هذا وٌعتبر. المستقبل فً التؤكد عدم
 وأن إسقاطه وٌجب مالئم غٌر ٌصبح االستمرار افتراض فإن الحالة هذه مثل فً)

 عرض عند( التصفٌة عند الجارٌة لقٌمتها وفقا ٌتم ما عادة األصول عن التقرٌر
 . الختامٌة المٌزانٌة فً والخصوم األصول

    :13أساسٌن مصدرٌن من المحاسبة فً التؤكد عدم ٌنبغً لذا 
 على العناصر من العدٌد توزٌع الضروري من جعل المإسسة استمرار فرض إن  -  

 من عدد على الثابتة األصول تكلفة توزٌع ذلك ومثال والمستقبلٌة، الحالٌة الفترات
 القواعد من بمجموعة القٌام ٌفترض وهنا لها، اإلنتاجً العمر تمثل التً الفترات

 .عالتوزٌ هذا منطق إلٌضاح والفروض
 مستقبال الحال علٌه سٌكون بما التنبإ ضرورة إلى أدى كذلك االستمرار فرض إن - 

 والفروض والقواعد األسس من مجموعة توزٌع وجب لذا القرارات، من العدٌد التخاذ
 عن نقدٌة لتعبٌرات المحاسبٌة المقاٌٌس استخدام إن. التؤكد عدم من بنوع تتمٌز التً

 فً المتوقعة المبالغ عن مإكدة غٌر تقدٌرات إلى لجوءال بالضرورة ٌتطلب الثروة،
 .المستقبل
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 الذي الموضوعٌة فرض من المبدأ هذا اشتقاق ٌتم: للتحقق والقابلٌة الموضوعٌة -8
 المبدأ هذا ودون المعرفة مجاالت من مجال أي فً العلمً للبحث أساسٌا شرطا ٌعد
 فً وٌدخله العلم عن ٌبعده مما الشخصً، التحٌز علٌها ٌصبغ العلمً البحث نتائج فإن

 للذاتٌة، والمناقضة للعملٌة المرادفة الصفة هً الموضوعٌة فإن وبهذا الفنون مجاالت
 فالقٌاس كمً قٌاس لكل الضرورٌة المقدمة هو المحاسبة فً الموضوعٌة ومبدأ

 االعتماد أو نتائجه قبول ٌمكن ال قٌاس هو الموضوعٌة شرط ٌلبً ال الذي المحاسبً
 عرضة المحاسبة فً الموضوعٌة مفهوم كان لذلك المختلفة، القرارات اتخاذ فً هاعلٌ

 : التالٌة التفسٌرات منها نذكر عدٌدة لتفسٌرات
 للقائم الشخصً التحٌز من خال أنه بمعنى شخصً غٌر قٌاس هو الموضوعً القٌاس إن -

 القٌاس؛ بعملٌة
 وأدلة مثبتة عناصر إلى ٌستند أنه بمعنى للتحقق قابل قٌاس هو الموضوعً القٌاس إن -

 صحٌحة؛
 بالقٌاس؛ والقائمٌن المالحظٌن مجموعة بٌن اتفاق نتٌجة ٌمثل الموضوعً القٌاس إن -
 إذ القٌاس، هذا لتوزٌع التشتت مإشر على باالعتماد معٌن لقٌاس الموضوعٌة درجة تقاس -
 .تشتتا األقل التوزٌع ذي القٌاس على ٌعتمد

 
 ودرجة المحاسبٌة المعلومات دقة ومستوى الموضوعٌة مفهوم أن إلى التنبٌه بجدر

 فقد تحقٌقها، إلى المحاسبة المعلومات تهدف التً األغراض باختالف تختلف فٌها الثقة
 البٌانات وتكون ضرٌبٌة ألغراض التارٌخٌة التكلفة على بناء بالقٌاس المحاسب ٌقوم

 لكن التحقق، لقابلٌة المنطقً األساس هً الصرف أو الشراء بمستندات المدعمة التارٌخٌة
 اتخاذ بغٌة والمقرضٌن للمساهمٌن ستقدم المعلومات كانت إذا مضلال ٌصبح قد القٌاس هذا

 البٌانات أن كما إعدادها، تارٌخ فً الواقع تعكس ال قد التارٌخٌة البٌانات أن إذ القرارات،
 مثل اقتصادٌة أو إدارٌة قرارات تخاذال اإلدارة إلى قدمت ما إذا مضللة تكون قد التارٌخٌة
 . االستثمار أو التسعٌر أغراض
 
 المزعومة الشكلٌة الموضوعٌة بؤن وٌرى الموضوعٌة مبدأ على البعض ٌعترض لذا
 حقائق تمثل إنما المحاسبٌة المعلومات أن ٌرى حٌث البرجماتً، المنهج ٌقدمها التً

 تمثل التً عموما المقبولة المحاسبٌة بادئالم إلى باالستناد قٌست قد كانت إذا اقتصادٌة
 ولٌست نسبٌة حقائق إال هً ما الحقائق فإن رأٌهم وفً معٌنة فترة فً المحاسبٌن غالبٌة
 التكلفة استعمال إن. المحاسبٌة المعلومات على باالعتماد قاطعا دلٌال ٌمثل مما مطلقة

 عن اإلفصاح تارٌخ فً تصادٌةاق حقائق تمثل محاسبٌة معلومات لتقدٌم تصلح ال التارٌخٌة
 حالة فً فقط مقبوال ٌعد التارٌخٌة التكلفة أساس على التسجٌل وأن المالٌة، القوائم

 إن حٌث الصغٌرة المشروعات فً وكذلك األسعار ثبات عند أي الساكن االقتصاد
 بالقٌاس ٌقوم أن للمحاسب ٌمكن أخرى، جهة ومن. تجاهلها وٌمكن ضئٌلة تكون التغٌرات

 بؤسعار المتعلقة البٌانات وتكون اقتصادٌة، أو إدارٌة ألغراض االستبدال تكلفة أساس ىعل
 . التحقق قابلٌة أساس هً المالٌة القوائم إعداد تارٌخ عند السوق
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 بٌن تربط موحدة قٌاس وحدة إلى المحاسبة تحتاج :للقٌاس كأساس النقد وحدة -3
 والمقارنة، الحسابٌة العملٌات بإجراء تسمح بالمإسسة المتعلقة العملٌات جمٌع

 مختلف لقٌاس كؤساس الجزائري الدٌنار وهً الوطنً النقد وحدة عادة وتستعمل
 فً وخاصة للقٌاس وحدة أفضل النقد وحدة تعتبر عدٌدة حاالت وفً المالٌة األحداث
 قبل من المقدم المال ورأس والخدمات السلع إنتاج فعملٌة البٌانات، تجمٌع عملٌات
 أما. واحدة قٌاس بوحدة قٌاسها أي عنها التعبٌر ٌتم الغٌر من المقترض والمال اءالشرك

 المحاسبً االهتمام مجال من تستبعد فإنها النقدي( الكم)للتكمٌم القابلة غٌر األحداث
 المحاسبٌة العملٌات وصف وٌمكن. النقدي للقٌاس قابلة غٌر ألنها محاسبٌا   أهمٌتها رغم
 ،"بالماضً ومتعلقة ورقمٌة ومراجعة ومدققة هٌكلٌا مترابطة ة،ورسمٌ كمٌة لها" بؤن
 أو مدققة غٌر روائٌة، رسمٌة، غٌر وصفٌة،" فؤنها المحاسبٌة غٌر المعلومات أما

 المحاسبة نظرٌة فً البدٌهٌات من البعض اعتبره وقد هذا". بالمستقبل ومتعلقة مراجعة
 فً القٌاس وسٌلة هً النقود كانت لما" ذلك وٌإٌد المبادئ من األخر البعض واعتبره

 المحاسبٌة النتائج تكسب التً الخاصٌة بمثابة ٌعتبر الذي النقدي القٌاس فإن المحاسبة،
 مناهج تمٌز التً الخصائص إحدى ٌعتبر الذي الكمً القٌاس ٌناظر الممٌزة، طبٌعتها
 بجانب النقود نأ هنا، التنوٌه بنا وبجدر. 14"واالجتماعٌة الطبٌعٌة العلوم فً الدراسة
 تتعرض وبالتالً والطلب للعرض تخضع سلعة ذاتها حد فً فهً للقٌاس أداة كونها
 . آخر إلى وقت من الشرائٌة وقوتها سعرها فً للتغٌر

 
 ثبات عدم أهمها ومن المعلومات، إلٌصال كوسٌلة النقد وحدة على القٌود بعض هناك

 واتخاذ للتنبإ المحاسبٌة البٌانات اماستخد من بالرغم الزمن مر على النقد وحدة قٌمة
 على تعتمد والتً المحاسبٌة البٌانات تعدٌل ضرورة ذلك تطلب ولقد المستقبلة، القرارات
. القرارات اتخاذ فً علٌها االعتماد وٌمكن مالئمة تصبح لكً للتبادل التارٌخٌة األسعار

 إجراء طرٌق عن علٌه تغلبال ٌمكن النقد، وحدة قٌمة ثبات بعدم الخاص القٌد فإن ثم ومن
 األسعار مستوٌات فً التغٌرات إلى استنادا التارٌخٌة التبادل أسعار فً التعدٌالت بعض
 .للنقود الشرائٌة والقوة
 
  :15هدفان األمر واقع فً لها األسعار فً التقلبات مشكلة إن

 أي لألسعار، العام المستوى فً للتقلبات المحاسبً القٌاس بتعدٌل ٌتعلق: األول الهدف
 :خاصتٌن لتحقٌق ذاتها القٌاس بوحدة الوضع تصحٌح
 ٌجب الخاصٌة هذه ولتوفٌر المحاسبٌة، للبٌانات الرٌاضً التجمٌع إمكانٌة خاصٌة توفٌر -

 الخاصٌة مع تتفق واحدة خاصٌة فً ومشتركة متجانسة البٌانات جمٌع تكون أن
 القٌاس؛ لوحدة الرئٌسٌة

 القٌاس وحدة توحٌد تستدعً حٌث للبٌانات، اإلحصائٌة مقارنةال إمكانٌة خاصٌة توفٌر -
 .                    المإسسات كل تستعملها التً

 عالقات على تطرأ التً للتغٌرات المحاسبٌة البٌانات بتعدٌل ٌتعلق: الثانً الهدف
 .المختلفة والخدمات للسلع
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 وأكثرها المحاسبٌة المبادئ أقدم من ٌعد المبدأ هذا أن البعض وٌرى: والحذر الحٌطة -4
 سبقت كما المبدأ هذا نشؤ وقد المحاسبٌة، البٌانات إعداد وعند التقٌٌم فً شمولٌة
 فً االقتصادٌة األزمة واكبت التً المتالحقة اإلفالس حوادث بفعل سابقا إلٌه اإلشارة

 ارإظه تحاول االقتصادٌة المإسسة إدارة صارت بحٌث الماضً، القرن من الثالثٌنات
 طرٌق عن عنها اإلفالس لدرء منها محاولة الواقع من أحسن بصورة المالٌة مراكزها
 ولحذر الحٌطة مبدأ استعمال هو المحاسب فعل رد كان ولهذا  والتدلٌس، التضلٌل
 عند أنه المبدأ هذا وٌعنً المستقبل، فً المسإولٌة من نفسه حماٌة على حرصا
 األقل األثر ذي اإلجراء اختٌار ٌفضل فإنه كثرأ أو محاسبٌٌن إجراءٌن بٌن االختٌار
 توزٌع خشٌة والحذر الحٌطة باب من وذلك والمساهمٌن، المالك حقوق على إٌجابٌة
 .الغٌر بمصلحة تضر صورٌة أرباح أو بعد محققة غٌر أرباح

 
 األصول تقٌٌم عند األدنى القٌم اختٌار على ٌعتمد والحذر الحٌطة مبدأ فإن وهكذا 

 المالٌة، القوائم إعداد تارٌخ فً والمصارٌف الخصوم تقٌٌم عند األعلى والقٌم اتواإلٌراد
. المالٌة الجداول إعداد عند متشائما موقفا المحاسب على ٌملً المبدأ هذا فإن علٌه وبناء
 المخزون تقٌٌم عند" أقل أٌهما السوق أو التكلفة" قاعدة والحذر الحٌطة مبدأ ٌعتمد فمثال

 ما فإذا المضاربة، بهدف المشتراة المالٌة كاألوراق األخرى المتداولة صولاأل أو السلعً
 ٌطبق المحاسب فإن والحذر، الحٌطة مبدأ مع المتداولة لألصول الفعلٌة التكلفة تعارضت

 هذا ٌسببه عما وٌتغاضى التارٌخٌة بالتكلفة وٌضحً التكلفة سعر من األدنى السوق سعر
 المبادئ نفس تطبٌق فً االستقرار وعدم الواحد النسق عإتبا بمبدأ إخالل من التخلً

 .المتعاقبة المحاسبٌة الدورات خالل المطبقة المحاسبٌة
 
 غٌر الظروف فً ٌطبق للمحاسب كدلٌل ٌعتبر أنه والحذر الحٌطة مبدأ من وٌفهم  
 خٌةالتارٌ التكلفة عن ٌدافع فالمحاسب األحوال، كل فً تطبق مذهبٌة كقاعدة ولٌس العادٌة
 تعارضت ما إذا بها ٌضحً ما سرعان لكن للمقارنة قابال إٌجابٌا قٌاسا تإمن أنها مدعٌا
 اإلنتاجً العمر تحدٌد عند المبدأ هذا ٌستعمل المحاسب نجد فمثال والحذر، الحٌطة مبدأ مع

 من المشتقة القاعدة وكذلك اإلنتاجً، عمره نهاٌة فً الباقٌة قٌمته حساب عند أو لألصل
 المالٌة األوراق تقٌٌم عند أقل أٌهما السوق أو بالتكلفة" القائلة والحذر لحٌطةا مبدأ

 سعر عن قل إذا السوق بسعر السلعً المخزون ٌقٌم أن ٌمكن أنه أي ،"السلعً والمخزون
 نفس تطبٌق فً باالستمرار إخالل من اإلجراء هذا ٌسببه عما وٌتغاضى التكلفة

 . قبةمتعا لدورات المحاسبٌة اإلجراءات
 

 فً الزاوٌة حجر ٌشكل صار أنه درجة إلى المبدأ بهذا المحاسبٌن اهتمام بلغ لقد    
 فً أساسا وٌتخذها عنها وٌدافع التارٌخٌة التكلفة على ٌعتمد فالمحاسب العملً، التطبٌق
 المخزون بتقٌٌم وٌقوم عنها ٌتخلى ما سرعان لكنه سابقا، أسلفنا كما المحاسبً، قٌاسه

 هذا أن البعض ٌرى المبدأ لهذا عرضهم وفً. التكلفة عن انخفض إذا السوق عربس السلعً
  :16التالٌة المإشرات خالل من ذلك من وٌمكن التقوٌم فً األساسً المبدأ هو المبدأ

 والحذر؛ الحٌطة نحو طبٌعٌة نزعة المحاسبة تطور تارٌخ ٌظهر  -
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 المبادئ وبٌن بٌنه تناقض هناك ٌكون عندما والحذر الحٌطة إلى اللجوء ٌتم  -
 األخرى؛

 والحذر الحٌطة على المحاسبً التقوٌم إجراءات لبعض تبرٌرهم فً البعض ٌعتمد  -
 المبدأ، هذا ضد بؤنهم ادعائهم من الرغم على

 إذا عنه ٌتنازلون ما سرعان ولكنهم المحاسبة فً االستحقاق أساس عن الكثٌر ٌدافع  -
 .والجذر الحٌطة مع تناقض

 
 :أهمها انتقادات، عدة والحذر الحٌطة بدأم وٌواجه هذا  
 ٌعتمد أنه ٌالحظ الربح تحدٌد فعند أحٌانا، ذاتٌا تناقضا ٌظهر والحذر الحٌطة مبدأ أن -
 فً إقالل من اإلجراء هذا ٌسببه قد مما المدة آخر لمخزون األدنى السوق سعر على

 بسبب المقبلة السنة فً ًإٌجاب أثر له ٌكون سوف اإلجراء هذا ولكن الدورة، لهذه األرباح
 والحذر؛ الحٌطة مبدأ ٌناقض األرباح فً الزٌادة إن األرباح، فً الزٌادة

 فهو المحاسبٌة، الدورٌة فرض مع ٌتناقض والحذر الحٌطة لمبدأ المتشائم الموقف أن -
 إثبات عدم وكذلك للخصوم األعلى والقٌم لألصول األدنى القٌم استعمال على ٌعتمد

 جٌل أرباح ٌنقص فهو المساهمٌن، بمصلحة ٌضر سوف  بعد، بالبٌع المحققة غٌر األرباح
 المتعاقبة؛ الدورات فً آخر جٌل لصالح معٌنة دورة فً المساهمٌن من

 فهو االستبدالٌة، ومنهج التارٌخٌة التكلفة منهج بٌن بالمزج والحذر الحٌطة مبدأ ٌقوم
 األسعار تدنت إذا االستبدال تكلفة ٌعتمد هلكن التارٌخٌة، التكلفة بٌانات على أساسا ٌعتمد

 .التارٌخٌة التكلفة من أقل لمستوى
 

 وإعداد التقٌٌم عند هامة مكانة ٌحتل ٌعد لم والحذر الحٌطة مبدأ فإن سبق، مما   
 :التالٌة األسباب إلى ذلك وٌعود المالٌة؛ القوائم
 أسعار انخفاض من فبدل هٌمنته، إلى أدت التً االقتصادٌة الظروف تغٌرت لقد
 دول اقتصادٌات أغلب تؤثر إلى أدى مما مستمر ارتفاع فً أنها ٌالحظ اإلنتاج، عوامل
 حاالت وسادت الستعماله الداعٌة الحاالت ندرت لذلك النقدي، التضخم ظاهرة من العالم
 النقدي التضخم ظروف ظل فً المستعملة القاعدة هذه التارٌخٌة، التكلفة قاعدة تطبٌق
 والحذر؛ الحٌطة مبدأ موقف مع تنسجم حفظٌةت قاعدة

 هذه سادت كما والمقرضٌن للدائنٌن األساسٌة الضمانة هً الختامٌة المٌزانٌة تعد لم
 بؤرباح والتنبإ السابقة بالقوائم ومقارنتها الدخل قائمة على االهتمام انصب بل سابقا، الفكرة

 األصول جانب فً األدنى القٌم ٌخص افٌم بالمٌزانٌة االهتمام قل وبذلك المقبلة، الدورات
 مستخدمٌن من والدائنون المقرضون هإالء وتحول الخصوم جانب فً األعلى والقٌم
 االهتمام زاد فقد التحول لهذا وكنتٌجة، ومساهمٌن مستثمرٌن إلى الدورٌة المالٌة للقوائم

 (.النتائج جدول)  والخسائر األرباح بقائمة طرفهم من
  :المحاسبً سالقٌا طرق -ثالثا

 موجودات لتقٌٌم أساس أفضل تعد التارٌخٌة التكلفة أن الحظنا وأن سبق لقد      
 فً المإسسة تكبدتها التً والمصروفات النفقات جمٌع التكلفة وتتضمن ،المإسسة
 له المخصص مكانه فً لالستعمال جاهزا أصبح وحتى األصل على الحصول
 مستخدمً بٌن عام اتفاق وهناك. اجله من أمتلك الذي الغرض أجل ومن بالمإسسة
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 لقٌاس ؤساسك التارٌخٌة التكلفة استخدام وضرورة أهمٌة على المالٌة القوام ومعدي
 للتكلفة وفقا المالٌة القوائم هذه تعد أن ٌجب انه ٌعنً وهذا. المالٌة القوائم هذه عناصر
 . العناصر هذه على للحصول الحقٌقة

 
 األسعار ألن وذلك ،وموضوعٌتها صحتها من التحقق بسهولة التارٌخٌة التكلفة وتتمٌز
 قابلة غٌر وهً التجارٌة، المعاملة أو الصفقة حدوث عند بالكامل ومعروفة محددة
 هنا ومن لها، المإٌدة والوثائق المستندات لتوافر واقعٌة أنها كما. التغٌٌر أو للجدل
 حقٌقً أساس ولها دقٌقة ٌخٌةالتار التكلفة بموجب المعدة المالٌة البٌانات تكون

  .الشخصً للحكم خاضعة وغٌر والتحقق للصحة قابل وموضوعً
 

 انتقادات عدة ٌواجه التارٌخٌة التكلفة أساس تطبٌق فؤن تقدم، ما كل من وبالرغم    
 ال وبالتالً واقعٌة غٌر تصبح التارٌخٌة القٌم أن حٌث التضخم، حالة فً وبخاصة

 صعوبة عن فضال االقتصادٌة، للمنشآت الحقٌقً المالً لمركزا المالٌة القوائم تمثل
 الكبٌرة التقلبات أن كما. متتالٌة محاسبٌة فترات عدة خالل المالٌة المراكز بٌن المقارنة

 التكلفة بمبدأ المنفعة نقص إلى أدت التضخم حالة فً النقود لوحدة الشرائٌة القوة فً
 إلى للوصول Current Cost الجارٌة مةالقٌ أو Replacement Cost االستبدالٌة

 القرارات لمتخذي أفضل نتائج وتقدٌم الموجودات، لقٌمة ثٌالوتم واقعٌة أكثر نتائج
 .واالئتمانٌة االستثمارٌة

 األسعار قٌاس طرق تعددت التضخم ظاهرة فرضتها التً االقتصادٌة للظروف نتٌجة 
 :المحاسبً القٌاس طرق أهم باختصار ٌلً وفٌما المالٌة، المحاسبة فً

 : لألسعار العام بالمستوى المعدلة التارٌخٌة التكلفة طرٌقة -1    

 أو الثابت النقد بوحدة لمعدلة التارٌخٌة التكلفة بطرٌقة الطرٌقة هذه أٌضا تسمى 
 تكلفتها أساس على األصول تقٌٌم فً الطرٌقة هذه تعمدو الثابتة، النقد بوحدة المحاسبة
 اجل من وذلك التقٌٌم، تارٌخ فً العامة السعرٌة التقلبات االعتبار فً ذخأ بعد التارٌخٌة
 المإسسة، فً الشركاء طرف من المستثمر المال لرأس الشرائٌة القدرة على المحافظة

 أن ٌمكن التً األصول نفس شراء على الفترة نهاٌة فً المال رأس ٌحافظ أن ٌعنً هذاو
 .بداٌتها فً ٌشترٌها

 :هما أساسٌتٌن بمٌزتٌن المعدلة التارٌخٌة التكلفة ٌقةطر تتمٌزو     
 .للتقٌٌم كؤساس التارٌخٌة التكلفة على اإلبقاء -              
 .ثابتة نقدٌة قٌاس وحدة اعتماد -              

 كؤساس لألسعار القٌاسٌة األرقام استخدام إمكانٌة إلى المحاسبٌن بعض اتجاه ذهب لقد   
 تقتضًو .للنقود الشرائٌة القدرة فً االنخفاض أثر لمعالجة وذلك التارٌخٌة، التكلفة لتعدٌل
 التارٌخٌة، التكلفة تعدٌل بواسطته ٌتم قٌاسً رقم تعٌٌن العملٌة الناحٌة من الطرٌقة هذه

 القٌاسٌة األرقام العام، القٌاسً كالرقم القٌاسٌة األرقام من أنواع عدة وتوجد
 اتخاذ ٌتم الطرٌقة هذه ظل فًو المحاسبٌة الممارسة فً هان غٌر(....الخاصة)المتخصصة

 القدرة ٌقٌسو لألسعار العام المستوى تطور عن ٌعبر الذي لألسعار، العام القٌاسً الرقم
 . التارٌخٌة التكلفة لتعدٌل كؤساس للنقود، الشرائٌة
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 فً خٌةالتارٌ التكلفة ضرب حاصل إضافة طرٌق عن المعدل التارٌخٌة التكلفة تحدد    
 العالقة كتابة ٌمكن وعلٌه التارٌخٌة، التكلفة إلى لألسعار، العام المستوى فً الزٌادة معدل
 :التالً الشكل على المعدلة التارٌخٌة التكلفة بها تحسب التً
 
 
 

          
     
 التارٌخٌة التكلفة أساس على المالٌة القوائم عناصر قٌم تعدٌل ٌتم الطرٌقة هذه بموجب 

 هذا علىو السابقة، العالقة بتطبٌق علٌها ٌحصل التً لألسعار العام بالمستوى عدلةالم
 التكلفة من بدال المعدلة التارٌخٌة بالتكلفة المالٌة القوائم عناصر قٌم تظهر األساس
 فإن التضخم، بسبب الثانٌة التكلفة من أكبر األولى التكلفة لكون نظراو .األصلٌة التارٌخٌة

 هذه تستلزمو المالٌة، القوائم عناصر قٌم فً زٌادة حدوث عن ستسفر التقٌٌم إعادة عملٌة
 تحدٌد ٌتم التفرقة هذه ضوء وعلى النقدٌة، غٌر والعناصر النقدٌة العناصر بٌن التفرقة
   .17النقد لحدة الشرائٌة القوة فً الخسائرو المكاسب قٌمة

  :الجارٌة التكلفة طرٌقة -8 

 :هما أساسٌتٌن بصفتٌن الطرٌقة هذه تتمٌز حٌث 
 .للتقٌٌم كؤساس االستبدالٌة التكلفة اتخاذ -   

 .قٌاس كوحدة المتخذة النقد للوحدة الشرائٌة القدرة تغٌر افتراض -      

 االستبدالٌة التكلفة استخدام إمكانٌة إلى المحاسبٌنو المفكرٌن بعض ذهب فقد
 إلى الطرٌقة هذه تهدفو .ضخمالت فترات فً المالٌة القوائم عناصر لتقٌٌم كؤساس

 للمإسسة،( اإلنتاجٌة الطاقة)  االقتصادٌة المال رأس أو الفعلً المال رأس على المحافظة
 أو تستخدمها التً األصول من الكمٌة نفس استبدال على المإسسة قدر ٌعنً هذاو

 .األصول لهذه اإلنتاجٌة الطاقة على المحافظة
 DANIEL عرف فقد ،(الجارٌة) ستبدالٌةاال للتكلفة تعارٌف عدة أعطٌت لقد

BOUSSARD
 للحصول المإسسة تتكلفه ما تمثل بؤنها ما ألصل االستبدالٌة التكلفة 18

 .المعنً لألصل( االختٌارات حسب) شابه ما أم مماثل أصل على
SALMONSO وٌعرف

 دفعه ٌجب الذي السعر بؤنها ما ألصل الجارٌة التكلفة 19

SNAVELY فٌعر كما. استبداله أجل من
 معٌن، تارٌخ فً ما ألصل الجارٌة التكلفة 20

 مساوٌة إنتاجٌة بطاقة خدماتو سلع إنتاج من ٌمكن ما أصل لحٌازة األدنى التكلفة بؤنها
 أن القول ٌمكن التعارٌف هذه خالل من. المإسسة تمتلكه الذي لألصل اإلنتاجٌة للطاقة
 مماثل أصل على للحصول دفعه ٌجب الذي النقدي المقدار هً ما ألصل االستبدالٌة التكلفة

 .التشغٌل كفاءةو اإلنتاجٌة الطاقةو اإلنتاجً العمر حٌث من المعنً لألصل شابه ما أو
 

 ٌنٌرئٌس اتجاهٌن وجود األصول تقٌٌم مجال فً المحاسبٌة الدراسات وتوضح 
 21:األصول لعناصر االستبدالٌة القٌمة لتحدٌد

 .السوق أسعار على ٌعتمد: األول االتجاه  ـ   

 ارتفاع نسبة×  التارٌخٌة كلفةالت+ ) التارٌخٌة التكلفة=  المعدلة التارٌخٌة التكلفة
 (لألسعار العام المستوى

 .لألسعار العام القٌاسً الرقم×  التارٌخٌة التكلفة=  المعدلة التارٌخٌة التكلفة أو
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 .الخاصة القٌاسٌة األرقام على ٌعتمد: الثانً االتجاه ـ   
 أساس على االستبدالٌة التكلفة( حساب) تحدٌد ٌتم التطبٌقٌةو العملٌة الناحٌة ومن

 .متخصصة بصفة الخدماتو السلع أسعار تطور تقٌس التً الخاصة القٌاسٌة األرقام
 التجارٌة التكلفة أساس على المالٌة للقوائم صرعنا قٌم تعدٌل ٌتم الطرٌقة هذه وبموجب

 :التالٌة بالعالقة الخاصة القٌاسٌة األرقام أساس على تحسب التً
 القٌاسً الرقم × التارٌخٌة التكلفة+ ) التارٌخٌة التكلفة=  االستبدالٌة التكلفة  

 (.لألسعار الخاص
 :ةاالستبدالٌ التكلفة أساس على المٌزانٌة تقٌٌم أعادة كٌفٌة
 غٌر األصول على االستبدالٌة التكلفة ظل فً التقٌٌم إعادةو التعدٌل عملٌة تقتصر    

 تعدٌل ٌتم فال النقدٌة الخصومو األصول أما ،(المخزوناتو الثابتة األصول) النقدٌة
 عن الناتجة األرباحو الخسائر االعتبار بعٌن تؤخذ ال الطرٌقة هذه فان لذلك قٌمتها،
 .النقدٌة الخصومو لألصول ائٌةالشر القدرة تغٌر
 

 : المحاسبً والتضخم القٌاس -رابعا
 

 عدم قابلٌة البٌانات للتجمٌع أو المقارنة .أ 

إن الوحدة النقدٌة تتؤثر ارتفاعا وانخفاضا نتٌجة للتغٌر فً المستوى العام لألسعار   
دات فتزداد أو تنقص القوة الشرائٌة لها تبعا لتغٌر األسعار، وإن مقارنة اإلٌرا

بالمصارٌف تكون مجدٌة إذا قارنا المثل بالمثل، أي أن إجراءات المحاسبة التقلٌدٌة فً 
ظل تغٌرات األسعار تجمع أرقاما غٌر معبرا عنها بنفس النوع من وحدة القٌاس، ولقد 
أوضحت مإسسة المحاسبٌن القانونٌٌن بؤمرٌكا المشكلة فقالت:"إن الدوالر كؤسلوب من 

حاسبً مرن وغٌر مستقر، فإذا نظرنا للدوالر على أساس مقدرته أسالٌب القٌاس الم
على شراء السلع والخدمات، فإنه ٌعبر عن أشٌاء مختلفة فً التوارٌخ المختلفة، وعلٌه 

م وهكذا، حٌث إن كال 0851م ودوالر 0831ٌكون من المناسب أن نمٌز بٌن دوالر 

أي ٌمثل كمٌة مختلفة من السلع منهما ٌمثل كمٌة مختلفة من القوة الشرائٌة العامة، 
والخدمات . وهذه الدوالرات  فً توارٌخ مختلفة ٌمكن مقارنتها بنفس الطرٌقة التً 
تقارن بها عمالت دول مختلفة فً تارٌخ واحد وإذا كان التغٌر جوهري، فالدوالر  عند 
 نقطتٌن مختلفتٌن من الزمن  ال ٌمكن جمعه أو طرحه أو مقارنته بؤٌة طرٌقة أخرى

 نتوقع بواسطتها أن نحصل على نتائج ذات داللة أو معنى".
مما سبق ، فإن عدم مراعاة ظاهرة التغٌر فً القوة الشرائٌة للوحدة النقدٌة         

ٌترتب علٌه أخطاء فً القٌاس المحاسبً، والتً تجعل األرقام المحاسبٌة غٌر قابلة 
 للتجمٌع أو المقارنة.

 
المالً على حقٌقتهما والخلط بٌن الربح ورأس  عدم إظهار األرباح والمركز .ب 

 المال
فً ظل ارتفاع األسعار مع إتباع مبدأ التكلفة التارٌخٌة ال ٌمكن المحافظة على سالمة 
رأس المال، حٌث ٌتم الخلط بٌن رأس المال والربح، وٌمكن توزٌع جزء منه فً 
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ز المشكل فٌصدر صورة أرباح. وٌوضح مجمع المحاسبٌن القانونٌٌن بانجلترا ووٌل
بشؤنها توصٌاته قائال: "إن البٌانات المعدة على أساس النفقة التارٌخٌة ذات مقدرة 
محدودة ، فوحدات النقد التً تثبت بها عملٌات عملٌات الحسابات التً نستخرجها من  
الحسابات على أساس النفقة التارٌخٌة ال تعتبر مقٌاسا للزٌادة أو للنقص فً الثروة ،وال 

ل النتائج المبلغ الذي ٌمكن توزٌعه خارج المشروع بدون أن ٌإثر ذلك على طاقة تمث
 المشروع".

أما عن قائمة المركز المالً فإنها تصبح ممثلة لفوضى من األرقام غٌر المتجانسة      
مبدأ التكلفة  إتباعوالتً ال تعنى فً مجموعها شٌئا على اإلطالق ، وبصفة عامة فإن 

االرتفاع المستمر لألسعار ٌجعل القوائم المالٌة غٌر قابلة للتفسٌر ،  التارٌخٌة فً ظل
 وال تعبر عن الحقٌقة.

لقد أصبحت ظاهرة تقلبات األسعار واضحة خاصة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، حٌث  
تؤخذ األسعار فً االرتفاع المستمر  بٌنما تظل قٌمة األصول فً الدفاتر محسوبة على 

ازة فً تارٌخ الشراء، مما ٌإدي إلى إظهار أرباح عشوائٌة غٌر أساس تكلفة الحٌ
 حقٌقٌة بسبب ارتفاع األسعار .

ولقد أعدت دراسة على مجموعة من الشركات الكبرى ، اتضح منها أن االستمرار  
فً استخدام التكلفة التارٌخٌة فً ظل ارتفاع األسعار ٌإدي حتما إلى نقص القوة 

ل، وأن معدالت الضرٌبة كانت أعلى الحتساب االستهالك الشرائٌة لرس المال العام
على أساس التكلفة التارٌخٌة وتحمٌل اإلٌراد باستهالك أقل من االستهالك الحقٌقً ، 
وعدم إظهار المعدل الحقٌقً للنمو االقتصادي فً القوائم المالٌة ، وهذا مما ٌإكد 

ٌم األصول الثابتة وحساب ضرورة النظر فً اتخاذ التكلفة التارٌخٌة أساسا فً تقو
االستهالك لتوفٌر الموضوعٌة والثقة فً القوائم المالٌة. فقائمة األرباح والخسائر ال 
تحمل بكل التكالٌف التً ساهمت فً تحقٌق اإلٌراد وأن جزءا من رأس المال قد 
استنفذ خالل الفترة المحاسبٌة فً الحصول على اإلٌراد دون تعوٌضه من األرباح 

مما ٌمس سالمة رأس المال وٌإدي إلى نقص تدرٌجً فً فعالٌته، وٌترتب  الجارٌة
على ذلك أن ٌظهر رقم الربح متضخما ومبالغا فٌه، حٌث ٌشمل أرباحا محققة وغٌر 

 محققة)وهمٌة( من مجرد التغٌر فً قٌمة النقود.
 عدم توافر اللبٌانات المناسبة التخاذ القرار .ج 

ا فً حد ذاتها إنما هً وسٌلة ٌتم االعتماد علٌها فً إن البٌانات المحاسبٌة لٌست هدف 
اتخاذ القرارات ، فإدارة المشروع تعتمد بشكل أساسً على البٌانات المحاسبٌة فً 
اتخاذ القرارات المختلفة، كما تعتمد علٌها جهات أخرى متعددة فً عالقاتها بالمشروع 

ة فً الدولة...الخ ، وكلما مثل المستثمرٌن والموردٌن والبنوك وبعض الجهات الرقابٌ
كانت البٌانات المحاسبٌة دقٌقة وحقٌقٌة كلما كان موقف هذه الجهات أفضل فً اتخاذ 
القرارات السلٌمة، وبدون ذلك تكون عملٌة اتخاذ القرارات مضللة، وكما سبق 
توضٌحه فإن البٌانات المعدة على أساس تارٌخً فً ظل ارتفاع األسعار تكون غٌر 

 للة.حقٌقٌة ومض
إن البٌانات المحاسبٌة تخدم فً األصل وظائف اإلدارة ، ومن ثم ٌجب أن ٌدخل  

ضمن اإلجراءات المحاسبٌة أثر التغٌر فً المستوى العام لألسعار حتى تصبح 
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التقارٌر الالزمة للمستوٌات اإلدارٌة ممثلة النعكاس صحٌح للمعلومات بالقٌم الجارٌة ، 
دورها المطلوب فً خدمة اإلدارة، وبالتالً خدمة وهنا تكون المحاسبة قد قامت ب

األطراف الخارجٌة التً تعتمد على البٌانات المحاسبٌة والتً تتؤثر بنجاح اإلدارة فً 
 اتخاذ القرارات .

إن حاملً األسهم والمستندات بصفة عامة ٌحتاجون إلى اتخاذ قرارات استثمارٌة  
غالب إلى بٌانات عن األرباح المتوقعة بشؤن شراء األسهم وبٌعها، وهذه تحتاج فً ال

والمركز المالً والمقدرة على السداد، وهناك أسالٌب تحلٌلٌة متعددة لتحقٌق ذلك وكلها 
تعتمد على بٌانات تتعلق بالمستقبل، وال ٌمكن االعتماد على البٌانات التارٌخٌة فقط فً 

 اتخاذ مثل هذه القرارات.
انات المحاسبٌة المعدة على أساس تارٌخً فً ٌخلص الباحث مما سبق إلى أن البٌ  

ظل ارتفاع األسعار تكون مضللة، حٌث ال تعبر فً هذه الحالة عن الحقٌقة ، وبالتالً 
فإنها ال تقبل التجمٌع أو المقارنة، وال ٌمكن معها إظهار المركز المالً الحقٌقً 

ات المتعلقة بالمشروع للمشروع بدقة ، وكذلك  ال ٌمكن االعتماد علٌها فً اتخاذ القرار
سواء من جانب اإلدارة أو األطراف األخرى، كما أن رقم الربح فً ظل هذا الوضع 
ال ٌشمل األرباح الحقٌقٌة فقط التً ترجع إلى مجهودات المسإولٌن عن المشروع بل 

 ٌشمل أٌضا:
 الزٌادة بسبب انخفاض القوة الشرائٌة للنقود.-
 ألصول .الزٌادة الطبٌعٌة فً قٌمة بعض ا -
   

 :الخالصة
 وحدة من وٌتخذ الكمٌة األسالٌب استخدام على ٌعتمد الذي هو الموضوعً القٌاس إن
 من المحاسبٌة للوحدة المتاحة االقتصادٌة الموارد فً ٌحدث ما لقٌاس معٌارا النقود

 نأ بٌنا كما ،الدورٌة المحاسبٌة الفترة خالل االقتصادٌة ألنشطتها ألدائها نتٌجة تغٌرات،
 الكامل الفهم ٌستحٌل القٌاس وكٌفٌة ٌقاس ما فهم وبدون المحاسبة، وجوهر قلب هو القٌاس

 الخاصة المالٌة لألحداث والنقدي الكمً القٌاس هو المحاسبً فالقٌاس للمحاسبة، والصحٌح
 ثم والترحٌل والتبوٌب التسجٌل القٌاس هذا وٌشمل معٌن، لمشروع التجاري بالنشاط
 الخطوات جمٌع ٌشمل القٌاس أن أي النهائٌة، صورتها فً ٌاتالعمل تلك تلخٌص

 .الختامٌة الحسابات إعداد حتى الدفتري القٌد عملٌات أول من المحاسبٌة
 وتحقٌق قٌاس عملٌات من ٌتكون الذي المحاسبً اإلجراء على تعتمد فالمحاسبة 

 .ومركزه معٌنة مدة عن المإسسة أعمال نتٌجة إلظهار المالٌة األحداث وتقرٌر

 بمستوٌات ٌتعلق فٌما التضخم لمحاسبة بالنسبة الوضع تصحٌح فإن الواقع وفً
 المناسب القٌاسً الرقم باختٌار تتعلق عدٌدة مشاكل فهناك المتاح، بالسهل لٌس األسعار
 فترات على التعدٌل إجراء وإمكانٌة للتعدٌل إخضاعها الواجب المحاسبٌة والقٌم لألسعار،
 المهنً واالستعداد المعدلة، البٌانات فً توافرها ٌمكن التً الموضوعٌة ودرجة متقاربة،
 فإن ذلك ورغم الشائكة، المسائل من ذلك إلى وما الالزمة، التعدٌالت إلجراء للمحاسب
 ٌجعل بما بمكان األهمٌة من أصبحت لألسعار العام المستوى فً للتقلبات المحاسبة مشكلة

 . مرغوبا اأمر جزئٌا، ولو حتى لها، حل أي
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