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 كر  ــــــــــــــــــــــــــالش
والصالة والسالم على خري ، احلمد هلل ذي املن والفضـــل واإلحســـان، محدًا يليق جباللو وعظمتو

، والشكر هلل على فضلو ومنو وتوفيقو ألداء ىذا حممد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما سيدنا خلق اهلل
العمل، ومن باب من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل، أتقدم جبزيل الشكر إىل أستاذي مشريف ليس فقط 

"، وىذا نظري ما بلعور سليمان" الدكتوريف طور الدكتوراه بل يف كل أطوار دراسيت باجلامعة األستاذ 
وإرشادات يف سبيل إجناز ىذا العمل، كما أتقدم بالشكر املوصول إىل كل قدمو من جمهودات ونصائح 

، كما ال ميكن نسيان شكر أفراد من ساندين ودعمين سواء من أساتذة أو أصدقاء أو من أفراد العائلة
راجيا من  العينة الذين تعاونوا معي، وما لقيتو من ترحيب سواء بواليات ورقلة أو األغواط أو غرداية،

 خرة  اآلدنيا و يف اليبغون، وأن يرضى عليهم ما  ىل عز وجل أن يرزق الكلاملو 
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 : الملخص
، من يف بيئة األعمال اجلزائرية تطبيق زلاسبة القيمة العادلةمدى توفر متطلبات هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة     

واحملاسبني ادلعتمدين  ،اخلرباء احلاسبني، زلافظي احلسابات وىم: خالل إستقصاء عينة من شلارسي مهنة احملاسبة
 ؤسسات اإلقتصادية.يف ادل الرئيسني نيإلضافة إىل احملاسباب

ادلقابلة اليت أداة عن طريق qualitative  الكيفي البحث تقنيات عتماد علىمت اال الدراسةأىداف ولتحقيق     
 يف مصلحة ادلالية واحملاسبة بصفتهم ادلسؤولني على إعداد القوائم ادلالية يف ني وادلوففنيادلالي ينادلدير أجريت مع 

 أداة عن طريق quantitatives الكمياالعتماد على تقنيات البحث مت كما  ة،ادلؤسسات العمومية االقتصادي
 .146حيث بلغ عدد االستمارات القابلة للمعاجلة  االستبيان،

إىل أنو ىناك رغبة من شلارسي مهنة احملاسبة للتحول عن  ناتوصل ونتائج ادلقابلة، Spss من خالل سلرجات برنامج   
بيئة األعمال اجلزائرية ) احملاسبية واالقتصادية وادلالية وحىت أن ال إىل طريقة قياس بديلة، إال ية واالنتقخيالتكلفة التار 

 ساسي أمام تطبيقها على اجلزائر.القانونية( ال تتوفر على متطلبات تطبيق القيمة العادلة وىذا ىو العائق األ

ضرورة ب تطور وانفتاح األسواق ادلالية الدوليةيف فل تسارع التحوالت االقتصادية و و  توصي الدراسةيف األخري و    
وعلى  ،زلفزة ومساعدة لتطبيق ادلعايري احملاسبية الدوليةوجعلها مبختلف مكونتها  يةالنهوض ببيئة األعمال اجلزائر 

  دولية.ل وما يصدر من معايري زلاسبية عد  وفق ما ي   ،رأسهم القيمة العادلة باإلضافة إىل حتيني النظام احملاسيب ادلايل

نظام معايري اإلبالغ ادلايل الدويل، قيمة عادلة، بيئة األعمال اجلزائرية، معايري زلاسبة الدولية،  الكلمات المفتاحية7
 .اح زلاسيبفصإزلاسيب، قياس زلاسيب مايل، 
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Abstract: 

    The objective of this study is to Identify  the availability of fair value accounting 

requirements in the Algerian business environment by examining a sample of 

accounting practitioners: Accounting expert, Auditor, Accountant (bookkeeper), as 

well as key accountants in economic corporations. 

     In order to achieve the objectives of this study relying on qualitative research 

techniques through the interview tool conducted with financial managers and 

employees in the Finance and Accounting Department as responsible for the 

preparation of financial statements in public economic corporations, and relying on 

quantitative research techniques through the questionnaire tool, the numbers of 

questionnaires was able to process are 146. 

    Through SPSS outputs and interview results, we have found that there is a desire 

by accounting practitioners to shift from historical cost and move to an alternative 

measurement method, but the Algerian business environment (accounting 

economic, financial, and even legal) are not available on the application of fair 

value requirements and this is the main obstacle to be applied in Algeria. 

     Finally, the study recommends that in light of the rapid economic 

transformation and the development and openness of the international financial 

markets, it is necessary to promote the Algerian business environment in its 

various components and make it a catalyst and help to implement the international 

accounting standards, especially the fair value in addition to updating the financial 

accounting system, as amended and issued by international accounting standards. 

 Keywords: Fair value, Algerian business environment, International accounting 

standards, International financial reporting standards, Financial accounting system, 

Accounting measurement, Accounting disclosure. 
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يخاصة على النطاؽ بالكثًن من التحوالت مست سلتلف ادليادين  يخًنةاأل نةو اآلالدولية يف  األعماؿ بيئةسبّيزت     
التطور و  بٌن الدوؿ ةالتجارية وادلالي زيادة حرية التعامالتب ،العادلي نفتاح االقتصاديإلاادلتمثل يف  (االقتصادي وادلايل)

جنبية، كل ألجلب االستثمارات او  وربسٌن اخلدمات ،ماـ تدفق ادلعلوماتأزالة العوائق إالتكنولوجي الذي ساىم يف 
 ومن جهة أيخرى ، بٌن الدوؿ ىذا من جهةوادليزة التنافسية  األعماؿبيئة ربسٌن وتطوير ىذا ساىم يف دفع ديناميكية 

صبحت ال أذ إىل وجود ضغوطات على مهنة احملاسبية وتأثًن على بعض ادلبادئ اليت تقـو عليها، إ ىذا التغًن أدى
الذي عجز عن مسايرة ىذه التغًنات  وعلى رأسها مبدأ التكلفة التارخيية احلالية األعماؿلبيئة توافق الواقع االقتصادي 
ديّكن من قياس احلاضر أو التنبؤ بادلستقبل بتجاىل التغًنات اليت ذ أنو يعرب عن ادلاضي وال إوالظروؼ االقتصادية، 

، وبالتايل عدـ تزويد ادلستثمرين بادلعلومات وادلؤشرات الصحيحة ادلفيدة يف أيخرىىل إربدث يف األسعار من فرتة 
التضليل وعدـ  برزت احلاجة دلعاجلات زلاسبية مناسبة تقِلل من ثغرة ادلشكلةزباذ القرارات، ولتخطي ىذه اترشيد 
 زباذ قراراهتم.ايف ومصدقيو ادلعلومات اليت يعاين منها مستخدمي القوائم ادلالية  مالءمة
بأكثر دقة وتكوف أقرب  فبدأ البحث عن طرؽ جديدة للقياس احملاسيب، هبدؼ معاجلة األحداث والعمليات ادلالية   
صائ  النوعية للمعلومات تتميز باخلوضاع السائدة، دبا ينتج عن ىذا قوائم مالية ألىل الواقع الفعلي ومتماشية مع اإ

ادلوجهة  االنتقاداتمعايًن زلاسبية لتغطية  وتعديل صدارإىل إتلجئ األمر الذي جعل اجلهات ادلتخصصة  ،احملاسبية
اليت  وادلعامالت التجارية وادلالية بٌن الدوؿ األعماؿالتكلفة التارخيية، وتتالءـ مع التغًنات االقتصادية وتطور بيئة  دلبدأ

 .محاسبة القيمة العادلةيف مضموهنا  شكلت
 عّدؿ عدة IAS 23معيار رقم  عدة معايًن يخاصة بالقيمة العادلة، منها صدر رللس ادلعايًن احملاسبية الدوليةأو    

نفس الغاية  من ادلعايًن ل عدد صدارإلغاء وإومت دوات ادلالية: العرض، جديد األ ربت مسمى 2006يخرىا آمرات 
دوات ادلالية" "األ IFRS 9ومعيار  "،فصاحاتاإل"دوات ادلالية ادلتعلق باأل IFRS 7بالغ ادلايل معيار اإل صدارإك

 IFRS 13، ومعيار "األدوات ادلالية: االعرتاؼ والقياس" IAS 39الذي جاء ليحل زلل معيار احملاسبة الدويل رقم 
ساس القيمة العادلة، اليت ستنعكس ألتقييم على باكلها تن  على التزاـ ادلؤسسات ادلوسـو بػػػػ "قياس القيمة العادلة"  

يف ترشيد ازباذ  اليت تساعد الءمةدلنتائجها على ادلعلومات وادلؤشرات ادلالية ادلنشورة يف القوائم ادلالية ادلتصفة بالدقة وا
 . تميز بدناميكية يف التغًناتت األعماؿالقرارات يف بيئة 

زمة االقتصادية اليت تعود جذورىا ألىذا النظاـ اجلديد، وا أوجدىاويف ظل ىذه التحوالت والتحديات اجلديدة اليت    
حات صالدفعو للقياـ بالعديد من اإلصبح ىناؾ ظغط على االقتصاد اجلزائري و أ، ـ1982 سنة زمة البرتوليةألىل اإ

مة لتطورات يف سلتلف ادليادين، ومالءيف اجلزائر وجعلها مواكبة لكل ا األعماؿولتحسٌن بيئة االقتصادية الفّعالة، 
قامت احلكومة يف ىذا السياؽ ندماج يف االقتصاد العادلي، جنيب واإلألوجذابة لالستثمارات على ادلستوى احمللي وا

بتطبيق وصفات صندوؽ النقد الدويل  مث تالىا اجليل الثاين، إذ بدأت األوؿت باجليل اجلزائرية بإصالحات جدرية مسيّ 
وضاع السائدة األا ذمكانيات وكىل النتائج اليت كانت تطمح ذلا بسبب نق  اإلإوالبنك العادلي ولكنها مل تتوصل 

  حلكم الراشدصالح العدالة وزلاربة الفساد والرشوة والعمل على اإصالحات جديدة تتمثل يف إذلذا انتهجت 
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من  سواؽ أماـ ادلستثمر االجنيب وتغًن النظاـ احملاسيبألا وكدا فتح، األعماؿساسية لتحسٌن بيئة ألباعتبارىا الركائز ا
PCN  إىلSCF  لتجارة، كل لىل ادلنظمة العادلية إنضماـ تسعى لالهنا أوتوقيع الشراكة مع االرباد األورويب، كما
 مع االقتصاد الدويل. وجعلها تتكيف األعماؿربسٌن بيئة  سيساىم يفىذا من 

 :اشكالية الدراسة .1
كما ىو معلـو أف ادلعايًن احملاسبية الدولية قد وضعت على أساس بيئة أعماؿ الدوؿ ادلتقدمة األكثر ىيمنة على      

ىذا ما دفع و للدوؿ النامية،  األعماؿبيئة ويخصائ  إذ مل تراعي ظروؼ  ،IASBرللس ادلعايًن احملاسبية الدولية 
للوصل إىل توفًن بيئة أعماؿ مالءمة ومواكبة للواقع احلايل وسعيا منها  اجلزائر وعلى غرار الكثًن من الدوؿ النامية

من جراء العديد إل ،والوصوؿ إىل اقتصاد تنافسي جنبيةألثمارات سواءا احمللية واتنافسية عادلية جلذب االست وذات
  SCFاعتماد النظاـ احملاسيب ادلايل ب تغيًن النظاـ احملاسيب ومن أمهها ،نفاآكما ذكرنا يف سلتلف ادليادين  صالحات اإل

كأساس إلعادة التقييم واالفصاح   )احلقيقية(مفهـو القيمة العادلة ذ تبىن إ ،2010سنة  منذوديخولو حيز التطبيق 
يف  ادلطبقوالتوحيد احملاسيب الدولية احملاسبية مع ادلعايًن  اً وتوافقأكثر مالءمة اجلزائري وىذا جلعل النظاـ احملاسيب ادلايل 

  .العامل دوؿسلتلف 
 شكالية الرئيسية على النحو التايل:غة اإلا على ما تقدـ ذكره ديكن طرح وصياوبناء   

عينة من ممارسي مهنة في الجزائر لتطبيق محاسبة القيمة العادلة من وجهة نظر  األعمالما مدى جاىزية بيئة 
 المحاسبة في الجزائر؟
 التالية:الجزئية األسئلة نطرح ولإلدلاـ أكثر هبذا ادلوضوع 

إىل طريقة  التكلفة التارخيية من إستعداد ورغبة من قبل شلارسي مهنة احملاسبة يف اجلزائر للتحوؿ ىل ىناؾ (1
 ؟قياس بديلة

كأساس للقياس   احملاسبية اليت تسهل استخداـ القيمة العادلةىل توفر البيئة احملاسبية اجلزائرية ادلتطلبات  (2
 احملاسيب؟

 لتطبيق القيمة العادلة؟ مة البيئة االقتصادية وادلالية اجلزائريةما مدى مالء (3
 داـ القيمة العادلة يف القياس احملاسيب؟اليت تسهل استخنٌن االقو توفر البيئة اجلزائرية ىل  (4
 فرضيات الدراسة .2

 ادلطروح نضع الفرضيات التالية: يةشكالبناءا على اإل
توجد رغبة لدى شلارسي مهنة احملاسبة يف اجلزائر للتحوؿ من التكلفة التارخيية واالنتقاؿ إىل طريقة قياس  (1

 ؛بديلة
ربتاجو القيمة العادلة من متطلبات الستخدامها كأساس لقياس ال توفر البيئة احملاسبية اجلزائرية كل ما  (2

 ؛احملاسيب
 ؛ال تالئم البيئة االقتصادية وادلالية اجلزائرية لتطبيق القيمة العادلة (3
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 يواجو تطبيق زلاسبة القيمة العادلة العديد من التحديات يف ظل البيئة القانونية اجلزائرية. (4
 اختيار الموضوع: مبررات .3

 يختيار موضوع حبثنا ىذا يف النقاط التالية:ادوافع  تتمثل
 ؛دلثل ىذه ادلواضيع الرغبة الشخصية للتطرؽ 
  يف اجلزائر لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة يف  األعماؿاألمهية البالغة للموضوع إذ يعاجل مشكل جاىزية بيئة

 ظل األوضاع الراىنة؛
 ؛اثة، إىتمت بو سلتلف اذليئات احملاسبية الدوليةة العادلة من أىم ادلواضيع حديعترب موضوع القيم  
  منوذج  و ضلو إستخداـ القيمة العادلة كبديل للقياس واالفصاح احملاسيب بعد ظهور القصور يفلتوجّ ا 

 ايل شديد التغًنات؛وم اقتصاديظل واقع  التكلفة التارخيية يف
  أف جل نتائج إال منذ حوايل عشر سنوات، رغم ديخوؿ النظاـ احملاسيب ادلايل اجلزائر حيز التنفيد

 حملاسبية اجلزائرية توصلت إىل أفحوؿ واقع تطبيق زلاسبة القيمة العادلة يف البيئة االسابقة الدراسات 
األمر الذي جعلنا نتطرؽ إىل دراسة  أماـ القياس احملاسيب بالقيمة العادلة،ىناؾ عدت معوقات تقف 

 ) احملاسبية، االقتصادية، القانونية، ادلالية الثقافية...( اجلزائرية األعماؿبيئة سبس سلتلف مكونات أمشل 
 .للقياس احملاسيب ىذا النموذجلتطبيق  اىزيةاجلومدى 

 أىداف الدراسة: .4
 :مايليىذه الدراسة إىل  هتدؼ
  للواقع  ية وعدـ مالءمتهاخيستخداـ التكلفة التار اتسليط الضوء على مشاكل القياس احملاسيب الناذبة عن

 لكوهنا من أسباب ومربرات ظهور زلاسبة القيمة القيمة العادلة؛ ،االقتصادي
  الوقوؼ على مدى استعداد ورغبة شلارسي مهنة احملاسبة يف اجلزائر للتحوؿ من التكلفة التارخيية إىل

 طريقة قياس بديلة؛
 اسبية اليت تسهل استخداـ القيمة ربليل البيئة احملاسبية اجلزائرية دلعرفة مدى توافرىا على متطلبات احمل

 العادلة؛
 لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة.على القوانٌن الالزمة   يف اجلزائر األعماؿتوافر بيئة  تشحي  مدى 

 أىمية الدراسة: .5
فاىيم احلديثة يف الفكر احملاسيب، فقد الدراسة يف حداثة ادلوضوع، فالقيمة العادلة ىي من ادل تتجسد أمهية ىاتو   
تفسًن و  للمؤسسة ةادلاليالوضعية عن  التعبًن تستطع مل اليت، التارخيية التكلفة يف القصور دلواجهةها استخدام جاء
من  العديد ولقد أثار ىذا ادلفهـو اىتماـ ،الظروؼ االقتصادية وادلالية ادلتقلبةيف ظل  مالءـ بشكل حداث ادلاليةاأل

اليت تؤيد أو تعارض  األحباثوظهور عدد من الدراسات و  الدولية، األعماؿيف سلتلف بيئات  الباحثٌن وادلفكرين
ت وىو حيتاج إىل توضيح أكثر ويخاصة عند تطبيقو يف بيئا التوجو ضلو تطبيق مفهـو القيمة العادلة جزئيا أو كليا،
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لدوؿ  األعماؿيخصائ  بيئة صدار ادلعايًن احملاسبية الدولية اليت مل تراعي إسلتلفة عن تلك الدوؿ ادلسامهة يف  أعماؿ
 .مثل اجلزائر النامية
)واقع اجلزائرية وربليلها  األعماؿ ؼ على بيئةكما تستمد ىاتو الدراسة أمهيتها من يخالؿ مسامهتها يف التعرّ      

سعت ىاتو الدراسة دلعرفة آراء ادلهنٌن  حبيث، لعادلة يف الوسط ادلهينفهـو القيمة ااستعاب مومدى  وربديات(
ا كاف ما احملاسبٌن اجلزائريٌن ) الفئة ادلستهدفة يف البحث ( حوؿ موضوع القياس احملاسيب ادلستند للقيمة العادلة إذ

وفره وما ت (نيا)اقتصاديا وماليا وزلاسبيا وقانو  اجلزائرية األعماؿبيئة وضيعة إنطالقا من  تطبيقو علىىناؾ تأييد منهم 
 من متطلبات وموقومات.

 حدود الدراسة .6
من شلارسي مهنة احملاسبة " اخلرباء احملاسبٌن وزلافظي احلسابات استقصاء ألراء عينة  يف لدراسةت حدود اتتمثل   

( اخلاص 2018جانفي  09ادلؤرخ يف  002ر )ادلقر   الوزارة ادلالية ادلنشور على  االعتاد مت إذواحملاسبٌن ادلعتمدين"، 
الوطين حملافظي احلسابات وادلنظمة  الغرفةهنيٌن ادلسجلٌن يف جداوؿ ادلصف الوطين للخرباء احملاسبٌن و ادلبقائمة 

  باالضافة إىل احملاسبيٌن الرئسيٌن يف ادلؤسسات االقتصادية .2018الوطنية للمحاسبٌن ادلعتمدين بعنواف نشاط 
مكانية إجراء الدراسة فيها بسبب غواط وغرداية وورقلة(. ومث إيختيار ىاتو الواليات إلكل من واليات ) األ  وىذا يف

وكانت  فرتة  2019إىل غاية  2017من بداية سنة  الدراسةىذه  أجريتو قد  القرب والتجاوب مع الطالب.
إىل  2019ادلقابلة من شهر فيفري الدراسة ادليدانية من تاريخ توزيع االستباف إىل تاريخ إسالسبو ومعاجلتو، وإجراء 

 شهر سبتمرب من نفس السنة.
 دمة في الدراسةمنهج واألدوات المستخال  .7
مت وتبعا دلا سبليو متطلبات ىذه الدراسة،  ا، وإيختبار فرضياهتواإلجابة على أسئلة الدراسة ىداؼ بغية ربقيق األ   

وذلك باالعتماد على عديد من ادلصادر ، للدراسة نهج الوصفي يف عرض اجلانب النظرياالعتماد على ادل
دايت االستبياف أحيث مت استخداـ  ،من الدراسةيف اجلانب العملي كما مت االعتماد على منهج دراسة حالة .وادلراجع
حصاء الوصفي )كالتكرارات وأدوات اإل Excelو Spssبرنامج و  حصائيةساليب اإلاألاالعتماد على وادلقابلة، و 

، دلعاجلة البيانات معامل ألفا كرونباخ، إيختبار بيسوف..()ستداليل اإلحصاء ضلرافات، ادلتوسطات احلسابية...( واإلاإل
 اليت مت مجعها.

 صعوبات الدراسة: .8
 :صلاز ىذه الدراسة رلموعة من الصعوبات سبثلت يفإلقي 
  ؛(2017)غاية السنة الثالثةظروؼ صحية طارئة أدت إىل التأيخر يف مباشرة العمل على األطروحة إىل 
 ؛إنشغالهتمرجاع االستمارات بسبب إادلستجوبٌن يف بعض  تأيخر 
  كاف  يخرفصاح عنها للبعض اآلعناوين الربيد االلكرتوين لعينة الدراسة ال تستقبل الرسائل وعدـ اإلكثًن من

 ؛لكرتونية لالستبيافاالستمارة اإلإرساؿ  عائق يف
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  بعض التوضيحات، بعد تعذر لكرتوين لتقدمي ذلم عن طريق االستبياف اإلصعوبة التواصل مع ادلستوجبٌن
 حيانا؛أاللقاء ادلباشر 

  ارتباطاهتم.  بسببجراء ادلقابلة مع مدراء مؤسسات االقتصادية أيخد موعد إلصعوبة 
 الدراسات السابقة: .9

 العربيةالدراسات السابقة باللغة أوال: 
كلفة التاريخية والقيمة تالقول الراجح بين تطبيق ال"بعنوان عبارة عن مقال ( 2119أحمد  العباديدراسة ) .1

 .1"وواقعهما في النظام المحاسبي المالي الجزائري، دراسة كيفية لوجهة نظر محافظي الحسابات العادلة،
      العادلة القيمة مبدأ تطبيق بٌن القائم العلمي باجلدؿ ادلتعلقة اإلشكالية معاجلة إىل البحثية الورقة ىذه هتدؼ   
باإلضافة إىل  اجلزائرية، األعماؿبيئة  على ىذا وواقع ادلالية، القوائم بنود وتقييم لقياس أو كالمها، التارخيية التكلفة أو

 راء زلافظي احلسابات اجلزائريٌن ذلذا األمرآمعرفة رؤية ادلشرع اجلزائري ذلذا ادلوضوع، ومن جهة أيخرى اإلطالع على 
 البحث تقنيات على التطبيقي اجلانب ويف النظري، يف اجلانب التحليلي الوصفي ادلنهج اتبع الباحث ذلك أجل من

 دلعرفة وجهات احلسابات البالغ عددىم أربعة زلافظي من رلموعة مع ادلقابلة، طريق عنqualitative النوعية
 : أمهها النتائج من رلموعة إىل وتوصلت الدراسة نظرىم،

  احملاسيب اجلزائري من باب احلكمة كاف متحفظا يف تطبيق مبدأ القيمة العادلة يف البيئة ادلشرع
 متها؛ءاالقتصادية اجلزائرية نظرا لعدـ مال

  الدولية إلعداد التقارير ادلاليةالنظاـ احملاسيب ادلايل اجلزائري، ال يواكب مستجدات معايًن IFRS 
 عاما؛ 13ومتأيخر عنها دلدة 

 بسن قوانٌن اليت تتعلق بالقيمة العادلة، وأمهلت اجلوانب ادلتعلقة بتهيئة اجلو  ىتمت اجلزائرإ
 .االقتصادي ادلالئم لتطبيقها

 :رلموعة من توصيات وىي كما يلي يخًن إقرتح الباحثويف األ
  ربيٌن النظاـ احملاسيب ادلايل، ليواكب ادلستجدات اليت شهدىا عامل احملاسبة، وفقا دلميزات البيئة

 .صادية اجلزائريةاالقت
 لتطبيق القيمة العادلة يف اجلزائر الءمةىتماـ األكرب لتهيئة البيئة ادلإعطاء اإل. 

 

                                                           
الجزائري، دراسة كيفية لوجهة نظر القول الراجح بين تطبيق الكلفة التاريخية والقيمة العادلة، وواقعهما في النظام المحاسبي المالي ،العبادي أمحد 1

.2019، 3، رللة البشائر االقتصادية، اجمللد الرابع، العددمحافظي الحسابات
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دراسة العوامل المؤسسية المؤثرة على تطبيق "عبارة عن أطروحة بعنوان ( 2119ىشام شلغام دراسة ) .2
دراسة ميدانية لعينة من  –القيمة العادلة والتحديات التي تواجهها في البيئة المحاسبية الجزائرية 

 1"-األكادميين والمهنيين لحالة الجزائر
ىدفت ىذه الدراسة إىل  معرفة أىم العوامل ادلؤثرة على تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية     

لتطبيق القيمة والتحديات اليت تواجهها من وجهة نظر األكادميٌن وادلهنيٌن، ومعرفة مدى مالءمة ىذه العوامل 
عتمد الباحث على ادلنهج ادلنهج اىداؼ العادلة ومعرفة طبيعة العالقة بينهما، ومن أجل الوصوؿ إىل ىذه األ

داة أستخدـ الباحث االوصفي التحليلي يف الشق النظري من الدراسة وادلنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي، و 
( أكادميٌن ىيئة التدريس ذوي 200فرد من رلتمع دراسة يضم  ) 400االستبيانة إذ مث توزيع عينة تقدر ب 

جامعة من سلتلف جامعات الوطن، وادلهنيٌن احملاسبٌن ) يخرباء احملاسبة، زلافظي  18إيختصاص زلاسبة عرب 
 112(، مث اسرتجاع 200ىم )حسابات، زلاسب معتمد، وعاملٌن يف ادلؤسسات االقتصادية(  وبلغ عدد

ستخداـ مجلة من األساليب اإلحصائية من وصفي وإستداليل يف معاجلة اقابلة للمعاجلة، ومث  106ستبانة منها إ
 ، وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها:SPPS V25ستبياف باالعتماد على برنامج وربليل بيانات اإل

  والقانونية وادلهنية غًن مالءمة نوعا ما لتطبيق القيمة العادلة كأساس كل من البيئة االقتصادية والثقافية
 للقياس احملاسيب؛

 ف العوامل ادلؤسسية تؤثر يف تطبيق القيمة العادلة، كما أف العامل االقتصادي والقانوين يعد األكثر تأثًن إ
 يف مستوى تطبيق القيمة العادلة مقارنة بباقي العوامل؛

 العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية تواجهو عدة عوائق وربديات؛ تطبيق زلاسبة القيمة 
  ّبيق القيمة طة لتعزيز التزاـ ادلؤسسات االقتصادية بتعدـ وجود إجراءات كافية من طرؼ الوزارة الوصي

 العادلة كأساس للقياس واإلفصاح احملاسيب.
 وبناءا على نتائج الدراسة أعطى الباحث عدة توصيات أمهها:

  اجلزائرية من أجل ربسٌن العوامل ادلؤثرة على تطبيق القيمة العادلة واحلصوؿ  األعماؿورة ربسٌن بيئة ضر
 على أفضل استخداـ للنموذج؛

 داء ادلايل للمؤسسات ادلالية؛تنشيط وتفعيل أداء البورصة يف اجلزائر وكذا ربسٌن األ 
  احملاسيب ادلايل يف رلاؿ القيمة العادلة  ضرورة تكييف كل من القانوف التجاري والضرييب مع النظاـ

 كأساس للقياس واالفصاح احملاسيب.

                                                           
دراسة  –دراسة العوامل المؤسسية المؤثرة على تطبيق القيمة العادلة والتحديات التي تواجهها في البيئة المحاسبية الجزائرية ىشاـ شلغاـ،  1

قسم علـو التسيًن ، أطروحة دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيًن، -دميين والمهنيين لحالة الجزائرميدانية لعينة من األكا
 ، غًن منشورة.2019جامعة قصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، زبص  زلاسبة مالية، 
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 في العادلة بالقيمة القياس بعنوان "إشكاليةعبارة عن مقال ( 2118ااهلل وآخرون ) ضيف الهادي محمد .3
 1"-والمهنيين واألكاديميين المؤسسات االقتصادية من لعينة الجزائرية دراسة المحاسبية البيئة
احملاسػبية واالقتصادية  البيئػة يف العادلػة القيمػة بتطبيػق ربػيط الػيت ادلشػاكل علػى التعػرؼ ىلإ الدراسػة هتدؼ   

 الدولية احملاسبة دلعايًن ضلػو االمتثاؿ العػادلي التوجػو ظػل يف يخاصػة والثقافية اجلزائريػة وزلاولة إجياد حلوؿ ذلا،
ادلالية. وربديد مدى احلاجة  البنود لقياس كأساس العادلة القيمة ومفهـو IFRS/IASالدولية،  ادلايل بالغواإل

بالغ لتطوير زلتوى النظاـ احملاسيب ادلايل لتبين القياس بالقيمة العادلة طبقا دلا آلت إليو ادلعايًن احملاسبية ومعايًن اإل
وأف يكوف القياس على أساس التكلفة التارخيية يف أقل نطاؽ شلكن. وأعتمد الباحث يف الدراسة  ادلايل الدولية،

ستبيانة على عينة تضم من ادلؤسسات االقتصادية ادلطبقة لقواعد غ 63ادليدانية على أداة االستبانة حبيث وزع 
يخرباء احملاسبة، زلافظي حسابات  ومبادئ النظاـ احملاسيب ادلايل، وأكادميٌن ومهنيٌن من ) أساتذة جامعيٌن،

زلاسبٌن معتمدين، ادلوظفوف وسلتلف االطارات العاملة يف رلاؿ احملاسبة وادلالية بادلؤسسات االقتصادية يف 
  SPSSحصائية للعلـو االجتماعية استبانة وفق برنامج احلـز اإل 51القطاعٌن العاـ واخلاص(. ومث معاجلة 

 النتائج نذكر منها: نتهت الدراسة إىل رلموعة مناو 
  إىل أف ىناؾ عدـ التوافق يف تطبيق 2010رغم صدور النظاـ احملاسيب ادلايل وديخولو حيز التنفيذ سنة ،

 القواعد احملاسبية الصادرة عن رللس معايًن احملاسبة الدولية؛
 ،اجليد للمعايًنشلا يؤدي إىل عدـ تطبيق  عدـ التجانس بٌن القواعد احملاسبية للقيمة العادلة واجلبائية 

اجلزائرية ) احملاسبية، االقتصادية وادلالية، القانونية والثقافية( لتبين مفهـو القيمة  األعماؿوعدـ تأىل بيئة 
 .العادلة

وادلؤسسات ى التنسيق والتفاعل بٌن اجلامعات وأوصت الدراسة يف األيخًن على ضرورة العمل على رفع مستو    
ًن احملاسبية الدولية واإلبالغ ادلايل الدولية، من أجل مزج ادلعرفة النظرية باخلًنة العملية يف األكادديية اليت هتتم بادلعاي

 تلك ادلؤسسات.
واقع ومعوقات تطبيق القيمة العادلة في البيئة "أطروحة دكتوراه بعنوان  (2118باىية زعيم دراسة ) .4

 . 2"دراسة ميدانية مع دراسة تحليلية مقارنة مع محموعة من الدول –المحاسبية الجزائرية 
ىدؼ ىذه الدراسة ىو تشخي  مدى مالءمة البيئة احملاسبية اجلزائرية الستخداـ القيمة العادلة ومعرفة الصعوبات   

وادلعوقات اليت تواجهها يف تطبيق القيمة العادلة يف القياس احملاسيب مع زلاولة إجياد حلوؿ ذلا، كما قامت الباحثة 
                                                           

البيئة المحاسبية الجزائرية دراسة لعينة من المؤسسات االقتصادية إشكالية القياس بالقيمة العادلة في ،زلمد اذلادي ضيف ااهلل وآيخروف 1
 .2018، 2، العدد11، اجمللدرللة العلـو االقتصادية والتسيًن والعلـو التجارية، واألكاديميين والمهنيين

2
 دراسة تحليلية مقارنة مع محموعة من الدول دراسة ميدانية مع –واقع ومعوقات تطبيق القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية  ،باىية زعيم

جامعة قصدي قسم العلـو التجارية، زبص  دراسات زلاسبية وجبائية معمقة، كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيًن، أطروحة دكتوراه،  
 .2018مرباح، ورقلة، اجلزائر، 
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يف ادلمارسات احملاسبية لبعض الدوؿ العربية هبدؼ تشخي  ادلشاكل اليت بدراسة ربليلية لواقع تطبيق القيمة العادلة 
واجهتها، والوقوؼ عند أوجو االيختالؼ بٌن ذبربة ىذه الدوؿ وذبربة اجلزائر خبصوص تطبيق القيمة العادلة، وقد 

ع اجراء مقابالت داة االستبياف مأاعتمدت الباحثة على ادلنهج الوصفي وادلنهج ادلقارف التحليلي واالعتماد على 
عليا باالضافة إىل ادلهنيٌن من  الدراسات الساتذة وطلبة األكادميٌن من األية، حيث حدد رلتمع الدراسة بشخص

فردا. ومث معاجلة  67)زلاسبٌن معتمدين وزلافظٌن حسابات ويخرباء، وزلاسبٌن يف مؤسسات( حبث بلغ حجم العينة 
 و من أىم نتائج ىذه الدراسة:عتماد على مجلة من االيختبارات. باال V22 (Spss)البايانات بواسطة برنامج 

  غياب السوؽ ادلايل النشط يف اجلزائر كشرط أساسي لتطبيق القيمة العادلة، وجلوء ادلهنيٌن لتقديرات الشخصية
 ؛جعل ادلمارسات احملاسبية حسب ىذا النموذج ال ترتقي إىل ادلزايا ادلنتظر منو

  ؛العادلة كأداة للمراجعة والتحيٌن لتقييمات ادلستندة على أساس التكلفة التارخييةاعتبار منوذج القيمة  
  عدـ االىتماـ بتموذج القيمة العادلة ضمن النصوص القانونية وعدـ إعطائها حقها يف التشريعات بشكل كايف

ج للقياس احملاسيب يف وسبسك التشريع اجلبائي اجلزائري  بالتكلفة التارخيية كل ىذا يصعب من تطبيق ىذا منوذ 
  ؛اجلزائر

  صعوبة تطبيق منوذج القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب يف اجلزائر ليست يف  النموذج حبد ذاتو،  بقدر
 ما تكمن يف عدـ مالءمة البيئة احملاسبية اجلزائرية دبختلف مكونتها.

 و أىم ما أوصت الدراسة بو صلد:
  ؛يخطة زلكمة هتدؼ لتبين معايًن القيمة العادلةعلى احلكومة اجلزائرية أف تضع 
  ضرورة االستفادة من ذبارب الدوؿ اليت قامت بإجراء التوافق مع ادلعايًن احملاسبية ودراسة إمكانية إستخداـ

 ؛القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب يف اجلزائر
 ؛)النموذج ادلختلط(يخذ بالقيمة العادلة كنموذج قياس مكمل للتكلفة التارخيية األ 
 ف تسعى احلكومة أعرتاؼ بقياس القيمة العادلة، و ضرورة سن تشريعات ضريبية ذبرب ادلصاحل الضريبية على اإل

 .دلختلف االستثمارات كسوؽ العقارات لتفعيل السوؽ ادلايل ويخلق أسواؽ مالية منظمة
محاسبة القيمة العادلة في البيئة  إشكالية تطبيق"أطروحة دكتوراه بعنوان  (2117صغراوي رفيقة دراسة ) .5

 المحاسبية الجزائرية على ضوء معايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي الجزائري. دراسة ميدانية
 .1"الجزائريين المحاسبتن والمهنيتن من األكاديميين لعينة
دراسة مدى أمهية تبين النظاـ احملاسيب و تعرؼ على اإلطار النظري حملاسبة القيمة العادلة، ىدفت ىذه الدراسة لل   
للمعلومات احملاسبية، وأيخًنا زلاولة اإلجابة  لنموذج القيمة العادلة وعالقتها بتعظيم اخلصائ  النوعيةاجلزائري  ادلايل

                                                           
1
العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية على ضوء معايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي إشكالية تطبيق محاسبة القيمة صغراوي رفيقة، 

كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو ،  أطروحة دكتوراه، الجزائريين المحاسبتن والمهنيتن من األكاديميين لعينة الجزائري. دراسة ميدانية
. غًن منشورة.2017التسيًن، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 
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شكالية ، ودلعاجلة اإللتطبيق منوذج القيمة العادلة الءمةدلعن مدى توفر البيئة احملاسبية اجلزائرية لألرضية ادلناسبة وا
وربليلها اعتمدت الباحثة على ادلنهج الوصفي يف اجلانب النظري، ويف الدراسة ادليدانية استخدمت الباحثة أداة 
اسيب االستبانة مستهدفة رلتمع متكوف من ادلهنيٌن شلارسي مهنة احملاسبة واالكادميٌن ) زلاسب معتمد، يخبًن زل

زلافظ حسابات، زلاسب لدى مؤسسة االقتصادية، مفتشٌن جبائيٌن واألساتذة(. ومث معاجلة البايانات بواسطة 
 و من أىم نتائج ىذه الدراسة:باالعتماد على مجلة من االيختبارات.  V23 (Spss)برنامج 
  القيمة العادلة يف القياس ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية ادلدرجة يف البورصة ىي فقط من تطبيق زلاسبة

 ؛واالفصاح احملاسيب يف اجلزائر
  تعدد العوائق والصعوبات يف بيئة اجلزائرية جعلها غًن مالءمة لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة ومن أبرزىا عدـ

 ؛وجود سوؽ نشط
  باالعتماد عدـ وجود سوؽ نشط لتحدد القيم العادلة فيو، جعل إدارة ادلؤسسات تلجئ إىل التقييم الذايت

على اخلرباء احملاسبٌن، شلا قد حيدث تالعب يف القوائم ادلالية لصاحل ادلؤسسة )التعدي على أيخالقيات 
 ادلهنة(، وىذا ما خيوؼ مستخدمي ىذه القوائم ادلالية؛

 اسيب يف رضية ادلناسبة لتطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس احملال توفر البيئة االقتصادية والثقافية اجلزائرية األ
 ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية.
 ومن من أىم ما أوصت بو الدراسة صلد:

 توفًن سوؽ نشط، وتأىيل كوادر مؤىلة لتقييم على أساس القيمة العادلة؛ 
  ضبط أيخالقيات ادلهنة إلدارة ادلؤسسات االقتصادية ادلطبقة لنموذج القيمة العادلة يف حالة القياس احملاسيب

 النموذج وعدـ التالعب بن  ادلعيار فيما خيدـ مصاحل ادلؤسسة؛على أساس ىذا 
  تشجيع ادلؤسسات االقتصادية غًن ادلدرجة على الديخوؿ للبورصة، وتقدمي ربفيزات للمؤسسات ادلدرجة

 لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة.
القيمة العادلة في مدى إمكانية تطبيق مفهوم "أطروحة دكتوراه بعنوان  (2116مخلوفي نعيمة )دراسة  .6

 .1"الجزائر على ضوء المتغيرات المحاسبية العالمية
جاءت ىذه الدراسة دلعاجلة إشكالية مدى توفر متطلبات تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية   

سبية اجلزائرية مع وهتدؼ إىل ربديد مدى احلاجة لتبين القياس على أساس القيمة العادلة ومدى تأقلم البيئة احملا
مت تطبيق ىذا األيخًن، اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي يف اجلانب النظري والتحليلي يف اجلانب التطبيقي و 

مؤسسة االقتصادية ويخبًن  22وادلقابلة يف رلتمع دراسة مكوف من شلارسي مهنة احملاسبة ب استخداـ االستبياف 

                                                           
1
كلية العلـو  أطروحة دكتوراه،، مدى إمكانية تطبيق مفهوم القيمة العادلة في الجزائر على ضوء المتغيرات المحاسبية العالمية، دراسة سللويف نعيمة

.2016، اجلزائر، 3قسم العلـو التجارية، زبص  مالية وزلاسبة، جامعة اجلزائراالقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيًن، 
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زائر والبليدة وتيزي وزو، بلغ عدد عدد االستبيانات القابلة للمعاجلة زلاسيب وزلافظ حسابات يف كل من والية اجل
 . V20 (Spss )عتماد يف ربليل البيانات على برنامج مث اإل 122
 : ويف األيخًن يخلصت الدراسة على رلموعة من النتائج أمهها   
  يتعلق بالتقييم احملاسيب على تبين اجلزائر للنظاـ احملاسيب ادلايل تسوده عدة عوائق وصعوبات يخاصة فيما

  ؛أساس القيمة العادلة
 سبثل ال  سواؽ ادلوازية اليتاالئر يساعد على تبين مفهـو القيمة العادلة، وانتشار زاعدـ توفر سوؽ نشط يف اجل

 ؛فيها شفافية ادلعلومات
 ؛القانوف التجاري والنظاـ الضرييب التبط تبين النظاـ احملاسيب ادلايل وتعديراعدـ ت 
  قتصادية اجلزائرية ضعيفة جدا وغًن متنوعة، وضعف تكنولوجيا ادلعلومات االأنظمة التسيًن يف ادلؤسسات

 .تصاؿ ادلستعملة فيهااالو 
 الدراسة:  توصيات
 ؛البحث يف تطوير العمل بالقيمة العادلة يف ظل عدـ توفر أسواؽ نشطة 
  ؛ا ذلا من شليزات كثًنالعادلة دل جل تطبيق القيمةأتوفًن بيئة زلاسبية مهيأة من  
  النهوض ببورصة اجلزائر عن طريق تشجيع ادلؤسسات ادلدرجة فيها ودفع ادلؤسسات غًن ادلدرجة لديخوؿ

 .؛البورصة من أجل ربقيق تطبيق القيمة العادلة
  توحيد وانسجاـ بٌن متطلبات تطبيق معايًن احملاسبة الدولية يف الشركات وادلؤسسات الوطنية وبٌن متطلبات

 الؼتااليخللحد من  )الضريبة، ادلالية، النظم الدايخلية)نظمة والقوانٌن والتشريعات احمللية ادلختلفة األطبيق ت
 .احملاسيب الدويل

مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن "بعنوان عبارة عن مقال ( 2116وآخرون  منصر عبد العاليدراسة ) .7
 .1"المتأثرة باألزمات المالية العالمية األعمالالقيمة العادلة في ظل بيئة 

ادلتأثرة باألزمات  األعماؿمدى إمكانية تطبيق زلاسبة القيمة العادلة يف ظل بيئة ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة   
زمة ادلالية ، وما عالقة القيمة العادلة باألوما دور القيمة العادلة يف احلد من آثار ىذه األزمات ،ادلالية العادلية

ىل رلموعة من إشكالية وربليلها، وقد يخلصت الدراسة حيث اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي دلعاجلة اإل
 النتائج نذكر منها مايلي:

 يضفي على ادلعلومات احملاسبية صبغة ادلوثوقية  ف إعداد القوائم ادلالية وفقا حملاسبة القيمة العادلةإ
 ؛من يخالؿ القياس واالعرتاؼ واإلفصاح الءمةوادل

                                                           
رللة البحوث ، مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة في ظل بيئة األعمال المتأثرة باألزمات المالية العالمية ،وآيخروف منصر عبد العايل 1

 .2006، 2، العدديف العلـو ادلالية واحملاسبية
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 التعامل هبا وأبدوا   ليس ىناؾ عالقة دلعايًن القيمة العادلة بالتسبب باألزمة، وبأهنم ال يؤثروف على إيقاؼ
هبا ستساىم وبشكل  كذلك تأييدىم حلقيقة أف رلالس معايًن احملاسبة ومن يخالؿ الشفافية اليت تتمتع

الرئيس وراء ىذه األزمة  زمة ادلالية العادلية، وىم يعتقدوف بأف السببمباشر يف احلد من تداعيات األ
الرقابة والتفرد السياسي واالقتصادي من  يتمثل يف كل من األزمة األيخالقية والفساد ادلايل واإلداري وسوء

  ؛(األمريكية و.ـ )قبل قطب وحيد 
 لشايف لعالج العيوب واإلنتقاصات العالقة يف رغم جاذبية القيمة العادلة إال أهنا مل تكن البديل والبلسم ا

النموذج التقليدي للمحاسبة، ومل تقدـ برنارلا متكامال يف رلاالت االعرتاؼ والقياس واإلفصاح ادلايل  
كوهنا تعاين ىي نفسها من عيوب أيخرى، ولعل أكثر ما تشكو منو احملاسبة، ىو كثرة الطرؽ 

سبية، اليت وإف نظر إليها على أهنا ربقق التنوع حبيث زبتار كل والسياسات وتعدد البدائل والنماذج احملا
مؤسسة ما يروؽ ذلا من البدائل وادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها وادلقبولة قبوال عاما، وما يناسب 
حجمها وظروفها وطبيعة أعماذلا والبيئة احمليطة هبا، إال أف ذلك يعترب من عيوب احملاسبة اليت قد تتسبب 

نو ديكن الوقوؼ على أمهية العالقات إف، اإلفصاح عن معلومات مالية مضللة قصدا أو عن غًن قصديف 
 .ادلتدايخلة بٌن زلاسبة القيمة العادلة واألسواؽ ادلالية

مدى تأييد المحاسبين القانونيين "بعنوان  مذكرة ماجستير( 2115مبروك صالح المبروك علي دراسة ) .8
دراسة )" األردنية األعمالفي بيئة IFRS 13 للقياس المحاسبي على أساس القيمة العادلة حسب المعيار 

 .)1استكشافية
تأييد احملاسبٌن القانونيٌن للقياس احملاسيب على أساس القيمة العادلة  التعرؼ على مستوىهتدؼ الدراسة إىل    

 األعماؿاألردنية، وبياف مدى تطبيق زلاسبة القيمة العادلة يف بيئة  األعماؿيف بيئة  IFRS 13حسب ادلعيار 
األردنية كأساس للقياس احملاسيب مػن وجهة نظر احملاسبٌن القانونيٌن واكتشاؼ فيما إذا كانت البيئة األردنية توفر 

يتكػوف رلتمػع الدراسػة ، و حملاسبٌن القانونيٌنمقومات تطبيق احملاسبة على أساس القيمة العادلػة من وجهة نظر ا
األردنية، ومت ربديد عينة الدراسة بالطريقػة العشوائية  األعماؿمػن احملاسبٌن القانونيٌن ادلزاولٌن للمهنة يف بيئة 

تقريبًا من رلتمع الدراسػة، وقد مت اسرتداد  30%( زلاسبًا قانونيًا أي مانسبتو 100حيث بلغ حجم العينة )
الدراسة ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية وكذلك النسب  (إستبانة، واسػتخدـ فػي ربليػل بيانػات80)

 : وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج0ne-Sample-T-Test) ) ادلئوية باإلضافة إلػى ايختبػار
  زلاسبة القيمة  األردنية من وجهة نظر احملاسبٌن القانونيٌن ادلقومػات ادلناسػبة لتطبيػق األعماؿتوفر بيئة

 ؛العادلة كأساس للقياس احملاسيب بدرجة متوسطة

                                                           
في بيئة IFRS 13 مدى تأييد المحاسبين القانونيين للقياس المحاسبي على أساس القيمة العادلة حسب المعيار ، مربوؾ صاحل ادلربوؾ علي1

 .2015االدارية، قسم احملاسبة، زبص  زلاسبة، جامعة جرش، األردف، ، كلية االقتصاد والعلـو ماجستًن مذكرة، )األعمال األردنية )دراسة استكشافية
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  ؛األردنية كأساس للقياس احملاسيب األعماؿتطبق احملاسبة على أساس القيمة العادلة يف بيئة 
  دنية اذلامشية القياس احملاسيب على أسػاس القيمػة العادلة حسب يؤيد احملاسبوف القانونيوف يف ادلملكة األر

 ؛IFRS 13ادلعيار
 وأوصت الدراسة بالعمل على التوسع يف تطبيق معايًن احملاسبة الدولية اليت تتناوؿ زلاسبة القيمػة   

اجلمعيات ادلهنية  األردنيػة ، كػذلك دعػوة األعماؿيف بيئة  IFRS 13العادلة ومنها معيار اإلبالغ ادلايل الدويل 
يف رلاؿ تطبيق زلاسبة القيمة  يف األردف لبذؿ ادلزيد من اجلهد يف التثقيف والتأىيل والتدريب للكوادر احملاسبية

يكوف للتشريعات احمللية دورًا أكرب وىاـ يف احلث على إسػتخداـ القيمػة العادلة كأساس للقياس ، وأف العادلة
 .األردنية األعماؿيب يف بيئة احملاس

مدى تطبيق محاسبية القيمة العادلة  " بعنوان مذكرة ماجستير( 2112عبد العزيز عبد اهلل عواقلو ) .9
 .1-دراسة ميدانية –كمعالجة بديلة وأثرىا على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 

ىدفت ىذه الدراسة على التعرؼ على مدى تطبيق زلاسبة القيمة العادلة كمعاجلة زلاسبية بديلة والواردة يف ادلعايًن    
ردنية وأثر تطبيقها ( يف الشركات الصناعية ادلسامهة العامة األIAS 16 ،IAS 38 ،IAS 40احملاسبية الدولة ) 

على مالءمة وموثوقية ادلعلومات احملاسبية، ومعرفة أىم ادلعوقات اليت تواجو ىذه الشركات يف تطبيق القيمة العادلة يف 
   الباحث على أداة االستبانة مث توزيعها على ادلديرين ادلاليٌناعتمد ردنية، ولتحقيق أىداؼ الدراسة األ األعماؿبيئة 

( شركة صناعية من رلتمع الدراسة، وبلغ عدد االستبانات القابلة 38ـ، وادلدققٌن الدايخليٌن يف )و رؤساء االقسا
 Tضلرافات ادلعياربة وكذلك االيختبار ( استبانة، ومث استخداـ ادلتوسطات احلسابية والنسب ادلئوية واإل82للمعاجلة )

 .Spssاالحصائيللعينة الواحدة وغًنىا من االيختبارات باالعتماد على الربنامج 
 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 فصاح عنها كمعاجلة ردنية بتطبيق زلاسبة القيمة العادلة واإلتقـو الشركات الصناعية ادلسامهة العامة األ
( دبستوى قليل 40( وادلعيار الدويل )38زلاسبية بديلة مسموح هبا والواردة يف ادلعيار احملاسيب الدويل رقم )

 (؛16ال تستخدـ ادلعيار رقم ) يف حٌن
  ىناؾ تأثًن لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة كمعاجلة زلاسبية بديلة مسموح هبا على مالءمة وموثوقية ادلعلومات

 احملاسبية؛
 فصاح ردنية يف تطبيق زلاسبة القيمة العادلة واإلىناؾ معوقات تواجو الشركات الصناعية ادلسامهة العامة األ

سلوب أدارة يف عملية القياس احملاسيب عند استخداـ زلاسبية بديلة مسموح هبا مثل تديخل اإلعنها كمعاجلة 

                                                           
دراسة  –مدى تطبيق محاسبية القيمة العادلة كمعالجة بديلة وأثرىا على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ، عبد العزيز عبد اهلل عواقلو1

 .2012احملاسبة، زبص ، زلاسبة، جامعة الًنموؾ، األردف،  ، مذكرة ماجيسرت، كلية العلـو االقتصادية واالدارية، قسم-ميدانية
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القيمة العادلة، عدـ وجود توافق بٌن تعليمات ىيئات الرقابة احلكومية مع ادلعاجلة احملاسبية بالقيمة العادلة 
 وعدـ توفر سوؽ نشط لتحديد القيمة العادلة.

 لى:يخًن أوصت الدراسة عويف األ  
 زيادة تطبيق الشركات دلعايًن احملاسبة الدولية اليت تتناوؿ زلاسبة القيمة العادلة؛ 
  ضرورة قياـ ىيئات الرقابة احلكومية ادلنظمة ألعماؿ الشركات ادلسامهة على ادلالءمة ما بٌن تعليمتها وبٌن

 ادلعاجلات احملاسبية اخلاصة بالقيمة العادلة.
 األعمالمفهوم قياس القيمة العادلة في بيئة "بعنوان مقال علمي  (2111سمير الرشاني )دراسة  .11

 .1-دراسة ميدانية -" السورية 
تقييم  السورية األعماؿتتلخ  أىداؼ ىذه الدراسة يف ربديد ادلفاىيم ادلستخدمة يف قياس القيمة العادلة يف بيئة    

 األعماؿالسورية ومدى مالءمتها لقياس القيمة العادلة، تقييم مفهـو القيمة العادلة يف بيئة  األعماؿظروؼ بيئة 
السورية وربديد مدى دقتها، واعتمد الباحث يف إصلاز البحث على ادلنهج االستنباطي يف اجلانب النظري وعلى ادلنهج 

الدراسة ادلكوف من مدققي احلسابات العاملٌن يف  االستقرائي يف عداد االستبياف وتوزيعو على عينة عشوائية من رلتمع
موزعة، واعتمد الباحث  50صل أاستبياف من  38السورية، إذ بلغت عدد االستبيانات القابلة للمعاجلة  األعماؿبيئة 

حصائية ادلناسبة دلثل ىذه الدراسات باستخداـ الربنامج يف معاجلة النتائج وربليلها على رلموعة من األساليب اإل
 وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: ،SPSSاالحصائي 

  السورية ال توفر كامل الظروؼ ادلوضوعية لقياس القيمة العادلة؛  األعماؿبيئة 
  قاعدة السورية ال تتم من يخالؿ ربديد مديخل القياس ادلناسب وفق  األعماؿقياس القيمة العادلة يف بيئة

 إمنا تتم وفق معطيات شخصية تفتقد للمرجعية وادلنطق؛  االستخداـ واألعلى واألفضل
 جودة مهنية عالية؛ السورية ليس ذا األعماؿة يف بيئة القياس بالقيمة العادل 

 أوصت الدراسة على:
  السورية؛ األعماؿالعمل على توفًن ظروؼ السوؽ النشطة يف بيئة 
  احملاسبية الدولية اخلاصة بالقيمة العادلة ادلتعلقة جيب على ادلقيمٌن االطالع على آيخر إصدرات ادلعايًن

 بأساسيات التقييم ومبادئو.
 
 

                                                           
 2، العدد 27والقانونية، اجمللد دمشق للعلـو االقتصاديةجامعة رللة ، قياس القيمة العادلة في بيئة االعمال السورية دراسة ميدانية مسًن الرشاين،1

2011. 
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 العادلة القيمة إلى المستند المحاسبي القياس: " بعنوان مداخلة علمية  (2116ونور،  عدس،) دراسة .11
 .1األردنيون( القانونيون رأي المحاسبون الستطلع )دراسة
القياس احملاسيب  رغبة احملاسبوف القانونيوف األردنيوف يف استخداـ القيمة العادلة يف إىل معرفةالبحث ىذا يهدؼ    

ردنية. والتعرؼ األ األعماؿوفيما إذا كاف ىناؾ إمكانية تطبيق ىذا ادلديخل متوفرة يف بيئة  ،بدال عن التكلفة التارخيية
ستخدامها حيقق اخلصائ  اردنية وما إذا كاف على ادلشاكل اليت ربوؿ دوف استخداـ القيمة العادلة يف البيئة األ

 .طراؼ ادلستفيدة منهاالنوعية للمعلومات احملاسبية اليت زبدـ مجيع األ
عينة سلتارة من احملاسبٌن القانونٌن االستبياف وزعت على أداة مت استخداـ  ،للوصوؿ ألىداؼ ونتائج الدراسةو 

 .( Spss)  مج احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعيةوقد اعتمد يف معاجلة البيانات على برنااالردنيٌن،
 :نتائج ىذه الدراسة إىل وتوصلت
 من قبل عينة البحث وعدـ الرغبة  ىناؾ سبسك باستمرار يف استخداـ التكلفة التارخيية يف القياس احملاسيب

 ؛بالتحوؿ عنها
 العادلة يف القياس احملاسيب وحاجة ىذه البيئة ردنية يف مفهـو القيمة السوقية ىناؾ غموضا كبًنا لدى البيئة األ

 بشكل اكرب؛ لتعميق ادلفهـو
 دت العينة تأييدا كبًنا أف القيمة السوقية العادلة تعزز اخلصائ  النوعية للمعلومات احملاسبية يف القياس بقد أ

 احملاسيب ومل يكن ىناؾ ايختلف يف وجهات النظر يف ىذا األمر؛
 العادلة يف القياس  تتوفر فيها مقومات استخداـ القيمة السوقية ردنية الاأل ترى عينة البحث أف البيئة

  ؛الثقافية والتشريعات احمللية يف تطبيق ىذا ادلديخل احملاسيب، ويعزى ذلك إىل عدـ مساعدة كل من الظروؼ
  كرب من أكثر تأثًنا يف تطبيق القيمة السوقية العادلة  وذلا دور احمللية ىي اال  ف التشريعاتأب ىكما أهنا تر

سلبيا على تطبيق القيمة  ردنية، وذلا تأثًناحملاسبية الدولية على أسس القياس احملاسيب يف الشركات األ ادلعايًن
 السوقية العادلة

 :ويخلصت الدراسة إىل رلموعة من التوصيات أبرزىا
 ألردنيوف على تطبيق ادلعايًن احملاسبية الدولية واليت زب  القيمة السوقية العادلة تشجيع احملاسبوف القانونيوف ا

 ؛احملاسبية ف أصحاب ادلهنة ذلم الدور الكبًن يف فرض السياساتاألردنية أل يف الشركات
 التشريعات مع دراسة أسباب سبسك ، تعديل التشريعات الضريبية دبا يتوافق مع تطبيق القيمة السوقية العادلة

 .الضريبية بالتكلفة التارخيية وعدـ رغبتها بتعديل القوانٌن دبا يتناسب وتطبيق القيمة السوقية العادلة

                                                           
بحث مقدم ، القيمة العادلة )دراسة الستطلع رأي المحاسبون القانونيون األردنيون(القياس المحاسبي المستند إلى نور،عبد الناصر ، عدسنائل  1
، ربت رعاية احملاسبٌن القانونيٌن االردنيٌن، عماف ادلملكة األدنية اذلامشية ) ادلؤسبر العلمي ادلهين الدويل السابع ربت شعار )القيمة العادلة واإلبالغ ادلايل يف
 .2006سبتمرب  14و13
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 الدراسات السابقة باللغة األجنبيةثانيا: 
 مقال بعنوان (Acheampong, Akenten, Agyemang 2118) دراسة .12

"Fair Value Accounting: Implementation Challenges Facing Small and 

Medium-Sized Entities in the Agricultural Sector "
1

. 

القيمة العادلة اليت تواجو  زلاسبة تنفيذومعوقات ربديات معرفة الدراسة ىو يخالؿ ىذه من ىدؼ الباحث    
يف غانا. وبغيت الوصوؿ ذلذه األىداؼ استخدـ  باعتباره أىم قطاع الصغًنة وادلتوسطة يف القطاع الزراعي ادلؤسسات

 مثل غانا يف ادلايل باإلبالغ يتعلق فيما التنظيمية اذليئاتموزعة على رلتمع دراسة يتكوف من الباحث أداة االستبانة 
 شركات يف القانونيٌن واحملاسبٌن ،( GSE) ادلالية لألوراؽ غانا وسوؽ ، (ICAG) غانا يف القانونيٌن احملاسبٌن معهد
 (.GAS) غانا يف احلسابات تدقيق ويخدمة( GRA)  غانا إيرادات وسلطة ، (SEC) البورصة وجلنة ، التدقيق

 استخداـ طريق عن مجعها مت اليت البيانات وتفسًن ربليل استبيانة، مت 30وبلغ عدد االستبيانات القابلة للمعاجلة 
وتوصل  (SPSS) االجتماعية للعلـو اإلحصائية احلزمة استخداـ مت. البيانية والرسـو اجلداوؿ مثل اإلحصائية األدوات

 الباحث إىل رلموعة من النتائج أمهها:
 مستوى على تطبيقو يصعب وبالتايل ، معقد 13 رقم ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار أف الدراسة أثبتت 

  ؛غانا يف الزراعي القطاع يف وادلتوسطة الصغًنة الشركات
 ؛ادلايل لإلبالغ الدولية ادلعايًن على يركز ال األكادديي التعليم أف اجمليبٌن من بوضوح ثبت لقد 
 يف الزراعي القطاع يف ادلايل لإلبالغ الدولية ادلعايًن لتنفيذ احملاسبة دلوظفي كافيٌن وتثقيف تدريب يوجد ال 

 ؛مرتفعة ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايًن تنفيذ تكاليف، و غانا
  وادلعايًن الغانية  األعماؿيف بيئة أثبتت الدراسة أف ىناؾ عدـ وجود عالقة منهجية بٌن القوانٌن احمللية القائمة

 .إشراؾ اذليئات التنظيمية يف وضع معايًن إعداد التقارير ادلالية غيابو ، الدولية لإلبالغ ادلايل
 ب: يف ضوء ىذه التحديات، توصي الدراسة

  ؛التنظيمية يف وضع ادلعايًن وينبغي أيًضا النظر يف القوانٌن احمللية عند وضع ادلعايًن الدوليةإشراؾ اذليئات 
 لضماف ادلالية البيانات دلعّدي تدريب برامج تنظيم التنظيمية واذليئات الزراعية ادلؤسسات إدارة على يتعٌن 

 ؛13 ادلالية التقارير إلعداد الدولية للمعايًن الفعاؿ التنفيذ
  ادلؤىلٌن ادلوظفٌن وايختيار بتعيٌن تقـو أف الزراعي القطاع يف وادلتوسطة الصغًنة ادلؤسسات إدارة علىجيب 

 .التوظيف بعد التدريب تكلفة لتجنب التوظيف عملية أثناء
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  مقال نشر بعنوان (Elalia TAHRI.2014) دراسة .13
"ENJEUX D’UTILITE DE LA JUSTE VALEUR : APPLICATION AUX 

ENTREPRISES PUBLIQUES ALGERIENNES" 1 

سعى الباحث من يخالؿ ىذه الدراسة إىل إستقصاء أرآء عينة من احملاسبٌن وادلدراء ادلاليٌن العاملٌن يف    
من ذلك ىو تقدمي  دؼواذل إذ إعتمد الباحث يف ىذا على أداة ادلقابلة، ،ادلؤسسات اجلزائرية العمومية الكربى

 .واجههاوالعقبات اليت تاجلزائرية  األعماؿتطبيق زلاسبة القيمة العادلة يف بيئة لق بفائدة وجهة نظرىم فيما يتع
ذات أمهية بالغة يف  تقييم وسيلة أساسي بشكل تعترب العادلة القيمة أف عليها احلصوؿ مت اليت النتائج أظهرت

 .االقتصادي الواقع تعكس فهي القياس احملاسيب،
 حواجز لسوؽ النشط، جعل التقييم على أساس القيمة العادلة يشوبو التحيز والذاتية تعتربإفتقار البيئة اجلزائرية 

 إىل يف ظل ظروؼ البيئة اجلزائرية احلالة فإف التقييم على أساس القيم العادلة باحلاجة .العادلة القيمة تطبيق أماـ
 وتفصياًل. ربديداً  أكثر يكوف أف
 بسبب اجلزائرية مجيع ادلؤسسات على عليها احلصوؿ مت اليت النتائج تعميم ويف األيخًن أوصى الباحث بعدـ   
 يخالؿ من إلجراء البحث مستقبلي مسار يف واعترب البحث فرصة للنظر .فردا 37حجم العينة الذي بلغ  صغر

 القطاعات. مجيع من ادلؤسسات من أكرب على عينة الدراسة ىذه بإجراء تغطي(. كمية دراسة) االستبياف
مداخلة  ( (Vlasta Kašparovská, Jana Gláserová, Jana Laštůvková,2014دراسة .41

 بعنوان:علمية 

"An Evaluation of the Readiness for the Implementation of the IFRS 13 

Standard and its Impacts on the Financial Reporting of the Banks"
2
 

من يخالؿ ىذه الدراسة معرفة مدى جاىزية وإستعداد البنوؾ العاملة يف البيئة التشيكية لتطبيق   ادلؤلفٌن يهدؼ   
)قياس القيمة العادلة(، وأيًضا فئات األدوات ادلالية اليت ستتأثر أكثر  IFRS 13 ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار

    ادلصرفية. ادلمارسة منظور من ىذا ادلعيار ادلعيار لتطبيق ادلتوقعة الفوائد . وتقييممعدؿ ىذا التأثًنيف حالة التطبيق و 
 بنكا، توصلت الدراسة يف االيخًن إىل:     12ومشلت الدراسة على 

 بالقيمة واخلصـو األصوؿ لقياس األوؿ الشامل ادلعيار ىو 13 رقم ادلالية التقارير إلعداد الدويل أف ادلعيار 
 هنج أساس أو السعر النهائي على  اخلروج سعر الصل أو التزاـ بأهنا العادلة القيمة ادلعيار وحيدد .العادلة
 ؛السوؽ
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 على بناءً  الذي حيدد سعر باعتبارىا العادلة القيمة احملتوى التعريف ضبط حيث من فوائد ىذا ادلعيار من 
االفصاح  اإلجراءات متطلباتواحدة وربديد  وثيقة يف العادلة القيمة قياس توحيد حيث السوؽ، ومن مبدأ

 ؛واخلصـو لألصوؿ العادلة القيمة عن قياس
 القيمة تعريف يف تغيًن أي ترى ال ربليلها مت اليت العينة من البنوؾ نصف من يقرب ما أف إىل النتائج تشًن 

 غًن أنو ذبد التعريف يف تغيًنا ترى اليت أما البنوؾ .العادلة القيمة ربديد إجراءات يف كبًن تغيًن وال العادلة
 ؛مهم

 ىذه الدراسة يخالؿ البنوؾ دلعظم األوىل ادلراحل يف 13 رقم ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار تنفيذ كاف 
 زلل مصرفاً  12 أصل من بنوؾ 7) البنوؾ معظم أف حقيقة من كبًن حد إىل يتضح ما وىو االستقصائية،
يف ذلك  13 رقم ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار لتنفيذ دايخلية إرشادات أي لديها يكن مل( استجواب
 .الوقت

 إلعداد الدويل ادلعيار أف إىل القياسي للتطبيق التحضًنية ادلرحلة يف التشيكية البنوؾ بٌن أجري الذي االستطالع يشًن
 ادلقاسة األدوات حصة يف كبًنة زيادة أي تتوقع ال البنوؾ أف حيث التوقعات تلبية يف يفشل 13 رقم ادلالية التقارير
 .العادلة بالقيمة
 :بعنوانمذكرة  ( Peter Njuguna Maina 2010دراسة ) .15

"Fair Value Reporting Challenges Facing Small and Medium-Sized Entities 

in the Agricultural Sector in Kenya "
1  

ادلؤسسات  قبل من العادلة القيمةاإلبالغ عن القيمة العادلة التطبيق و اذلدؼ من ىذا البحث ىو ربديد ربديات    
 القيمة عن اإلبالغ كاف إذا ما الزراعي يف كينيا من أجل إقرتاح حلوؿ ذلا، وربديد القطاع يف وادلتوسطة الصغًنة
 .الزراعي القطاع يف وادلتوسطة الصغًنة للمؤسسات ادلعلومات فائدة وعلى ادلعلومات جودة على تأثًن أي لو العادلة

ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف القطاع الزراعي يف كينيا اليت تنشر البيانات  رلموعة من رلتمع الدراسةحيث  ضم 
فراد من   30 من عينةولتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باالعتماد على أداة االستبانة وتوزيعها على  .ادلالية

 ادلديرين ادلاليٌن، واحملاسبٌن يف ادلؤسسات قيد الدراسة كالتايل: 
 احليوانية أفراد، مؤسسة الثروة 10الغذائية  أفراد، مؤسسة احملاصيل 10أفراد، مؤسسة بستنة  5الصناعية  )احملاصيل
 أفراد، قطاع الفرعي أيخر فردا واحدا(. 4والسمكية

 ها:وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أمه
 أف على اإلبقاء مت كما. البيولوجية األصوؿ لتقييم ادلفضل األساس ىي العادلة القيمة أف الدراسة أثبتت 

 ؛احملاسبية ادلمارسات ءمةمال أساس ىي العادلة القيمة
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 ؛شفافة غًن تسعًن بآلية وتتميز متخلفة األساسية السلع أسواؽ تظل  كينيا يف أنو الدراسة ىذه أثبتت  
 القيمةو  السوؽ واقع عكس يخالؿ من القرارات ازباذ عن الصلة ذات ادلعلومات من مزيًدا العادلة القيمة توفر 

 ؛للمقارنة وأكثر مالءمة قابلية أكثر أيضا ىي العادلة
 القطاع يف البيولوجية األصوؿ على العادلة القيمة بتطبيق يتعلق فيما أمهية األكثر التحدي أف ثبت لقد 

 .وفعّاؿ نشط سوؽ إىل فتقاراإل ىو كينيا يف الزراعي
 أوصت الدراسة يف األيخًن إىل: 
 التقييم بالقيمة العادلة . منوذج تطويرو  للسلع،  اآلجلة العقود والوصل إىل كفاءة األسواؽ، تطوير أسواؽ تطوير  
 The Problèmes Of  Fair Value Inبعنوان:  مقال (Metka Duhovnik 2007)دراسة  .41

Small emerging  Market  Economies ( The Case Of Slovenia)
1
. 

 يف إطار تبين وتطبيق ادلعايًن الدولية إلعداد التقارير ادلالية والسعي للتوحيد احملاسيب بٌن الدوؿ، عرض الباحث يف   
 على أساس القيمةالقياس احملاسيب  الرئيسية والتحديات ادلطروحة يف مدى إمكانية ومالءمة إعتماد ادلشاكل ادلقاؿ
سواؽ غًن النشطة(، االقتصاد السلوفيين منوذجا. ومن بٌن النتائج اليت اقتصاديات الدوؿ الناشئة )األ حالة يف العادلة

 توصل ذلا نذكر: 
  أف ادلعايًن الدولية أصدرت على أساس بيئة أعماؿ لدوؿ تتميز أسواقها ادلالية بكفاءة، ومل تراعي لبيئة

مشاكل يف تطبييق ىذه   النشطة ) أقل كفاءة( إذ تواجههاشئة ذات األسواؽ ادلالية غًنلدوؿ النا األعماؿ
 ادلعايًن اليت التتناسب مع بيئة أعماذلا؛

 هارات وكفاءات اخلرباء سواؽ غًن النشطة لتحديد القيم العادلة االعتماد على مربتاج الدوؿ الناشئة ذات األ
دقة، يف ظل عدـ كفاءة األسواؽ ادلالية التوفر مديخالت كافية  ستخداـ أساليب تقييم أكثراو احملاسبٌن، 

 لنماذج التقييم.
ويف االيخًن أوصى الباحث ومن أجل القضاء عن حالة عدـ اليقٌن يف القياس واالعرتاؼ بالقيمة العادلة، من    

فة بوضع ادلعايًن الدولية أف تضع تعريفا تفصليا لألسواؽ النشطة اليت ربدد فيها القيمة الضروري على اجلهة ادلكلّ 
الدوؿ الناشئة وعلى ىذه  األعماؿصدار معايًن تالءـ بيئة إيف  ادلراعاةالعادلة ىذا من جهة، ومن جهة أيخرى وجب 

للقضاء على ادلشاكل القياس بالقيمة  سواؽ مالية ذات كفاءة عاليةأالسعي لتطوير اقتصادىا والوصوؿ إىل  ةيخًن األ
 العادلة.
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 بعوان (Tan, Hancock, Taplin and Tower, 2004)دراسة  .41

“Fair Value  Accounting for Financial instruments : Australien versus 

singaporean preparer perspective”
1
.  

سعت ىذه الدراسة إىل معرفة وتقصي وجهة نظر فيما خي  تطبيق منوذج زلاسبة القيمة العادلة يف قياس األدوات    
ادلالية، واالعرتاؼ بااليرادات والنفقات ادلرتتبة بتطبيقها يف قائمة الديخل بادلؤسسات ادلالية يف كل من سنغافورة 

يف القوائم ادلالية  الناذبة عن تطبيق القيمة العادلة وما إمكانية  واسرتاليا، وكدى مدى مالءمة ادلعلومات ادلوجودة
عتمد الباحثوف على أداة امقارنتها مع بعضها البعض دلختلف ادلؤسسات ادلالية )البنوؾ(  ادلطبقة ذلا. وبغيت ىذا 

  الية االسرتاليةموزعة على رلموعة من ادلدراء ادلالية العاملٌن يف ادلؤسسات ادل 201االستبانة حيث بلغ عدد 
باالعتماد على  (Spss)ومث معاجلة البايانات بواسطة برنامج أيخرى على ادلدراء ادلاليٌن العاملٌن يف سنغافورة  200و

 و من أىم نتائج ىذه الدراسة:مجلة من االيختبارات. 
  القيمة العادلة يف أظهرت ادلؤسسات ادلالية االسرتالية معارضتها بشكل أكرب مقارنة بسنغافورة يف تطبيق

 القياس احملاسيب؛
  ىناؾ إتفاؽ عاـ بأف زلاسبة القيمة العادلة تزيد من مالءمة وحيادية ادلعلومات اليت تقدمها، كما أهنا توفر

 يخاصية ادلقارنة ما بٌن قوائم الديخل للمؤسسات ادلالية.
 سة الحالية والدراسات السابقة:بين الدرا مقارنة .11

 وااليختالؼ بٌن دراستنا ىذه و الدراسات اليت سبقتها يف اجلدوؿ التايل: سنعرض أىم أوجو التشابو
 بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.:  مقارنة  11الجدول رقم

 سم الباحثإ
 وعنوان الدراسة

معايير 
التشابو 

واالختالف 
 من حيث:

 أوجو االختالف أوجو التشابو

 (2119العبادي أحمد )
 
 تطبيق بين الراجح القول"

 والقيمة التاريخية الكلفة
 في وواقعهما العادلة،

 المالي المحاسبي النظام

معرفة واقع القياس بالقيمة  اذلدؼ
العادلة يف بيئة احملاسبة اجلزائرية، 

من وجهة نظر زلافظي 
احلسابات، ونظرة ادلشرع 
 القانونية(اجلزائري ذلا ) البيئة 

دراستنا كانت أمشل حبيث 
 األعماؿتناولت ربليل لبيئة 

اجلزائرية، ومدى اجلاىزية كذلك 
يف بيئة االقتصادية وادلالية لتطبيق 
 القيمة العادلة. ورغبة القياس هبا.

يخرباء زلاسبٌن، زلاسيب يف  زلافظي احلسابات رلتمع الدراسة 
 مؤسسات االقتصادية
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 كيفية دراسة الجزائري،
 محافظي نظر لوجهة

 "الحسابات

باالضافة ألداة ادلقابلة دراستنا  ادلقابلة أداة أداة الدراسة 
 إعتمدت على االستبياف 

 / ادلنهج الوصفي ادلنهج ادلتبع
تناولت دراستنا إضافة للبيئة  البيئة احملاسبية والقانونية اجلزائرية بيئة الدراسة

احملاسبية البيئة االقتصادية وادلالية 
 اجلزائرية.

 (2119ىشام شلغام )
 
 

دراسة العوامل المؤسسية "
المؤثرة على تطبيق القيمة 
العادلة والتحديات التي 

تواجهها في البيئة 
 –المحاسبية الجزائرية 

دراسة ميدانية لعينة من 
األكادميين والمهنيين 

 "-لحالة الجزائر

معرفة أىم العوامل ادلؤثرة على  اذلدؼ
تطبيق القيمة العادلة يف البيئة 

اجلزائرية، والتحديات احملاسبية 
 اليت تواجهها.

الدراسة السابقة هتدؼ دلعرفة 
مدى مالءمة العوامل ادلؤسسية 
لتطبيق القيمة العادلة ومعرفة 
طبيعة العالقة بينهما، ودراستنا 
ىذه أجرت ربليل تفصيلي لبيئة 

اجلزائرية وزلاولة إجياد  األعماؿ
عالقة بينها وبٌن تطبيق القيمة 

 العادلة.
 ادلهنيٌن احملاسبٌن رلتمع الدراسة 

) يخرباء احملاسبة، زلافظي 
حسابات، زلاسب معتمد، 
وعاملٌن يف ادلؤسسات 

 االقتصادية(

الدراسة كذلك اضافة فئة 
أكادميٌن ىيئة التدريس ذوي 
إيختصاص زلاسبة. ببنما دراستنا 
ركزت على فيئة ننارسي ادلهنة 

 فقط.
باالضافة ألداة ادلقابلة دراستنا  أداة االستبياف أداة الدراسة 

 إعتمدت على االستبياف
 / ودراسة حالةادلنهج الوصفي  ادلنهج ادلتبع
دراستنا تناولت كذلك البيئة  البيئة احملاسبية  بيئة الدراسة

 االقتصادية وادلالية والقانونية.
وآخرون  الهادي محمد

(2118) 
 

 بالقيمة القياس "إشكالية
 البيئة في العادلة
 الجزائرية دراسة المحاسبية

 التعػرؼ اىل الدراسػة هتدؼ    ىدؼ الدراسة
 ربػيط الػيت ادلشػاكل علػى
 البيئػة يف العادلػة القيمػة بتطبيػق

احملاسػبية واالقتصادية والثقافية 
 اجلزائريػة.

ركزت دراستنا على مدى 
اجلاىزية من مجيع النواحي يف 

اجلزائرية بعد إجراء  األعماؿبيئة 
 .ربليل ذلا

ضم رلتمع الدراسة للدرستٌن  رلتمع الدراسة
 ادلهنيٌن احملاسبيٌن.

ركزت دراستنا على ادلهنيٌن 
 فقط.
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المؤسسات  من لعينة
 واألكاديميين االقتصادية

 والمهنيين"

 / أداة اإلستبانة أداة الدراسة 
 / ادلنهج الوصفي  ادلنهج ادلتبع
احملاسػبية واالقتصادية  البيئػة بيئة الدراسة

 والثقافية اجلزائريػة
مشلت دراستنا كذلك على البيئة 

 القانونية اجلزائرية.
 (2118باىية زعيم )
 
 
 
 

واقع ومعوقات تطبيق 
القيمة العادلة في البيئة 

 المحاسبية الجزائرية
دراسة ميدانية مع دراسة 

تحليلية مقارنة مع 
 الدول.مجموعة من 

تشخي  مدى مالءمة البيئة  ىدؼ الدراسة
احملاسبية اجلزائرية الستخداـ 

القيمة العادلة ومعرفة الصعوبات 
 وادلعوقات اليت تواجهها.

دراستنا تناولت كذلك مدى 
مالءمة البيئة االقتصادية وادلالية 
والقانونية لتطبيق القيمة العادلة، 
بينما ركزت الدراسة السابقة على 

االيختالؼ بٌن ذبربة ىذه أوجو 
الدوؿ وذبربة اجلزائر خبصوص 

 تطبيق القيمة العادلة.
الدراسة السابقة استهدفت   شلارسي مهنة احملاسبة. رلتمع الدراسة

االكادميٌن من أساتذة كذلك 
 وطلبة دراسات عليا.

دراستنا استخدمت كذلك أداة  أداة االستبياف أداة الدراسة 
 ادلقابلة.

استخدمت الدراسة السابقة  ادلنهج الوصفي ادلتبعادلنهج 
 ادلنهج ادلقارف التحليلي.

 (2117صغراوي رفيقة )
 

"تطبيق محاسبة القيمة 
العادلة في البيئة 

المحاسبية الجزائرية على 
ضوء معايير المحاسبة 

الدولية والنظام المحاسبي 
المالي الجزائري. دراسة 

من  لعينة ميدانية
 والمهنيتن األكاديميين
 الجزائريين" المحاسبتن

دراسة مدى أمهية تبين النظاـ  ىدؼ الدراسة
لنموذج اجلزائري  احملاسيب ادلايل

القيمة العادلة، وزلاولة اإلجابة 
عن مدى توفر البيئة احملاسبية 
اجلزائرية لألرضية ادلناسبة 

لتطبيق منوذج القيمة  الءمةوادل
 .العادلة

دراستنا كانت أمشل من الدراسة 
السابقة وذلك دبحاولة االجابة 

 األعماؿعن مدى جاىزية بيئة 
يف اجلزائر لتطبيق القيمة العادلة 
 وليس البيئة زلاسبية فقط.

 وفئة األكادميٌن دراسة السابقة اجلزائريٌن احملاسبٌن ادلهنيٌن رلتمع الدراسة
 / أدة االستبياف أداة الدراسة 
 / ادلنهج الوصفي  ادلنهج ادلتبع
استهدفت دراستنا كذلك البيئة  البيئة احملاسبية  بيئة الدراسة

 االقتصادية وادلالية والقانونية .
ركزت دراستنا على مدى مدى جاىزية البيئة احملاسبية  ىدؼ الدراسةدراسة مخلوفي نعيمة 
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(2116) 
 

 تطبيق إمكانية "مدى
 في العادلة القيمة مفهوم

 ضوء على الجزائر
 المحاسبية المتغيرات

 العالمية"

اجلاىزية من مجيع النواحي يف  لتطبيق القيمة العادلة.
اجلزائرية بعد إجراء  األعماؿبيئة 

ربليل ذلا حسب تقرير دافوس 
 العادلي.

 ال يوجد. شلارسي مهنة احملاسبة. رلتمع الدراسة
 / االستبياف أداة الدراسة 
 / ادلنهج الصفي ادلتبعادلنهج 

مشلت دراستنا إضافة للبيئة  البيئة احملاسبية بيئة الدراسة
احملاسبية، البيئة االقتصادية 

 وادلالية والقانونية.
مبروك صالح المبروك علي 

(2115) 
 

 المحاسبين تأييد مدى
 للقياس القانونيين
 أساس على المحاسبي

 حسب العادلة القيمة
 فيIFRS 13  المعيار
 األردنية األعمال بيئة

 استكشافية(. دراسة)

 األعماؿمدى اجلاىزية لبيئة  ىدؼ الدراسة
 لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة

على  الدراسة السابقة ركزت
يف بيئة  IFRS 13ادلعيار 
 .األردنية األعماؿ

ودراستنا تناولت جل ادلعايًن 
 احملاسبية ادلتعلقة بالقيمة العادلة.

 / احملاسبٌن القانونيٌن رلتمع الدراسة
 / االستبياف أداة الدراسة 
  ادلنهج الوصفي ادلنهج ادلتبع
الدراسة السابقة يخاصة بالبيئة  / بيئة الدراسة

األردنية. ودراستنا زب  البيئة 
 اجلزائرية.

 (2111سمير الرشاني )
 
 
 

"مفهوم قياس القيمة 
 األعمالالعادلة في بيئة 

 السورية دراسة ميدانية"

 األعماؿتقييم ظروؼ بيئة   ىدؼ الدراسة
ومدى مالءمتها لقياس القيمة 

 العادلة.

الدراسة السابقة ركزت على  
تقييم مفهـو القيمة العادلة يف 

السورية وربديد  األعماؿبيئة 
 مدى دقتها ومالءمتها.
مدى ودراستنا هتدؼ دلعرفة 

اجلزائرية  األعماؿجاىزية بيئة 
لتطبيق القيمة القيمة العادلة 
 وزلاولة إجياد عالقة بينهما.

الدراسة السابقة سبثل اجملتمع يف  شلارسي مهنة احملاسبة رلتمع الدراسة
 مدققي احلسابات.
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ودراستنا باالضافة للمدققٌن 
)يخرباء وزلافظٌن( ضم كذلك 

 احملاسب ادلعتمد.
 استخدمت ادلقابلةدراستنا  االستبياف أداة الدراسة 
ادلنهج  الدراسة السابقة إعتمدت / ادلنهج ادلتبع

 االستنباطي وادلنهج االستقرائي.
ودراستنا إعتمدت على ادلنهج 

 .ودراسة حالةالوصفي 
درستنا كانت على مستوى بيئة  / بيئة الدراسة

اجلزائرية. والدراسة  األعماؿ
السابقة كانت حوؿ بيئة 

 السورية. األعماؿ
وآخرون،  عدس،)

2116) 
 
 
 
 

 المحاسبي القياس "
 العادلة القيمة إلى المستند

 رأي الستطلع دراسة)
 القانونيون المحاسبون

 "(األردنيون

رغبة احملاسبوف  معرفة    ىدؼ الدراسة
االنتقاؿ بدال القانونيوف يف 

التكلفة التارخيية يف القياس 
وفيما إذا كاف ىناؾ  ،احملاسيب

إمكانية تطبيق ىذا ادلديخل يف 
  .األعماؿبيئة 

/ 

دراستنا مشلت أيضا فيئة زلاسيب  شلارسي مهنة احملاسبة رلتمع الدراسة
ادلؤسسات االقتصادية. وىذا ما 
 مل نشهده يف الدراسة السابقة

 دراستنا استخدمت أيضا ادلقابلة االستبياف أداة الدراسة 
 / ادلنهج الوصفي ادلتبعادلنهج 

االردنية بالنسبة  األعماؿبيئة  / بيئة الدراسة
 لدراسة السابقة.

ودراستنا اصلزت حوؿ بيئة 
 اجلزائرية. األعماؿ

)Acheampong, 

Akenten, 

Agyemang (8142  

 

"Fair Value 

ربديات ومعقوفات تطبيق  ىدؼ الدراسة
 زلاسبة القيمة العادلة.

الدراسة السابقة ىدفت لتعرؼ 
 تنفيذومعوقات ربديات على 
القيمة العادلة اليت تواجو  زلاسبة

باعتباره أىم  القطاع الزراعي
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Accounting: 

Implementation 

Challenges Facing 

Small and 

Medium-Sized 

Entities in the 

Agricultural 

Sector” 

يف غانا. ودرستنا ىدفت  قطاع
 دلعرفة مدى جاىزية تطبيق القيمة

 اجلزائرية. األعماؿالعادلة يف بيئة 
أما الدراسة السابقة فقد أدرجت  شلارسي مهنة احملاسبة رلتمع الدراسة

 فيما التنظيمية أيضا اذليئات
 ادلايل. باإلبالغ يتعلق

أداة ادلقابلة مث أستعماذلا كذلك  االستبياف أداة الدراسة 
 يف دراستنا ىذه.

 / الوصفي ادلنهج ادلتبع
 األعماؿدراستنا اجريت يف بيئة  / بيئة الدراسة

اجلزائرية. بينما الدراسة السابقة 
 فكانت يف البيئة الغانية.

(Peter Njuguna 

Maina 

)8141 

 

 

 

“Fair Value 

Reporting 

Challenges Facing 

Small and 

Medium-Sized 

Entities in the 

Agricultural 

Sector in Kenya” 

اإلبالغ التطبيق و ربديد ربديات  ىدؼ الدراسة
 القيمةعن القيمة العادلة 

 العادلة.

 الدراسة السابقة ىدفت لتحديد
 القيمة عن اإلبالغ كاف إذا ما

 جودة على تأثًن أي لو العادلة
ادلعلومات  فائدة وعلى ادلعلومات

يف القطاع الزراعي. أما دراستنا 
فركزت على جاىزية تطبيق 

البيئة اجلزائرية، القيمة العادلة يف 
ومدى الرغبة لالنتقاؿ عن 

 التكلفة التارخيية.
الدراسة السابقة يخصة  شلارسي مهنة احملاسبة  رلتمع الدراسة

ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف 
. بينما دراستنا القطاع الزراعي

مشلت احملاسبيٌن القانونيٌن 
والعاملٌن يف ادلؤسسات 

 االقتصادية.
داة أستخدمت ادراستنا كذلك  االستبياف أداة الدراسة 

 ادلقابلة
دراستنا استخدمت ادلنهج  / ادلنهج ادلتبع

 .ودراسة حالة الوصفي
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دراستنا أجريت على بيئة  / بيئة الدراسة
اجلزائرية. أما الدراسة  األعماؿ

السابقة كانت على البيئة 
 الكينية.
 

(Vlasta 

Kašparovská, Jana 

Gláserová, Jana 

Laštůvková,2014) 

 

 

 

 

 

“An Evaluation of 

the Readiness for 

the 

Implementation of 

the IFRS 13 

Standard and its 

Impacts on the 

Financial 

Reporting of the 

Banks”. 

معرفة مدى جاىزية بيئة  ىدؼ الدراسة
 لتطبيق القيمة العادلة  األعماؿ

من يخالؿ   ادلؤلفٌن يهدؼ
الدراسة السابقة دلعرفة مدى 

جاىزية وإستعداد البنوؾ العاملة 
 يف البيئة التشيكية لتطبيق ادلعيار

 ادلالية التقارير إلعداد الدويل
IFRS 13 بينما دراستنا مل .

ربدد معيار معٌن إمنا ىدفت 
دلعرفة اجلاىزية لتطبيق القيمة 

 العادلة بصفة عامة.
الدراسة السابقة كانت يف  مهنة احملسبة شلارسي  رلتمع الدراسة

رلموعة من البنوؾ التجارية. أما 
دراستنا كانت دلمارسي مهنة 
احملاسبة والعاملٌن يف ادلؤسسات 

 االقتصادية.
 دراستنا استخدمت ادلقابلة. االستبياف أداة الدراسة 
دراستنا استخدمت ادلنهج  / ادلنهج ادلتبع

 الوصفي
 األعماؿدراستنا اعتمدت بيئة  / بيئة الدراسة

اجلزائرية. الدراسة السابقة 
 اعتمدت البيئة التشيكية

(Elalia 

TAHRI.2014) 

 

 

 

« Enjeux D’utilité 

de la Juste Valeur 

: Application 

Publiques 

معرفة جاىزية بيئة  دؼاذل ىدؼ الدراسة
يف اجلزائر لتطبيق  األعماؿ

 القيمة العادلة 

/ 

عينة من احملاسبٌن وادلدراء  رلتمع الدراسة
ادلاليٌن العاملٌن يف ادلؤسسات 

 اجلزائرية.

إضافة إىل العاملٌن يف رلاؿ 
احملاسبة يف ادلؤسسات 

االقتصادية أضافة دراستنا 
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Algériennes »  احملاسبٌن القانونيٌن جملتمع
 الدراسة.

استخدمت دراستنا كذلك أداة  ادلقابلة  أداة الدراسة 
 االستبياف.

 / الوصفي. ادلنهج ادلتبع
 / اجلزائرية. األعماؿبيئة  بيئة الدراسة

(Metka Duhovnik 

2007) 

 

 

 

 

“The Problems Of 

 Fair Value In 

Small emerging  

Market  

Economies 

( The Case Of 

Slovenia)”. 

مالءمة وجاىزية تطبيق القيمة  ىدؼ الدراسة
 العادلة .

/ 

دراستنا استهدفت شلارسي مهنة  ادلؤسسات يف االسواؽ الناشئة الدراسة رلتمع
 احملاسبة.

اعتمدت دراستنا ادايت االستبياف  / أداة الدراسة 
 وادلقابلة

دراستنا اعتمدت ادلهنج الوصفي  / ادلنهج ادلتبع
 ودراسة حالة.

الدراسة السابقة اجريت يف البيئة   بيئة الدراسة
دراستنا أجريت  السلوفنية. اما

 على البيئة اجلزائرية.
(Tan, Hancock, 

Taplin and Tower, 

2004) 

 

“Fair Value 

Accounting for 

Financial 

instruments : 

Australien versus 

singaporean 

preparer 

perspective” 

جاىزية ومالءمة تطبيق زلاسبة  ىدؼ الدراسة
 القيمة العادلة.

الدراسة السابقة سعت دلعرفة 
وتقصي وجهة نظر فيما خي  

ة يف اسرتاليا تطبيق القيمة العادل
مدى  مقابل سنغافورة.وكذا

مالءمة ادلعلومات الناذبة عن 
تطبيق القيمة العادلة وما إمكانية 
مقارنتها مع بعضها اليعض. 
ودراستنا سعت لتحليل بيئة 

ومعرفة مدى جاىزيتها  األعماؿ
 قيمة العادلة.لتطبيق ال

دراستنا دراستنا مشلت شلارسي  / رلتمع الدراسة
احملاسبة والعاملٌن يف ادلؤسسات 
 االقتصادية. أما الدراسة السابقة
ركزت على من ادلدراء ادلاليٌن 
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  فقط.
اضافة ألداة االستبياف  أداة االستبياف أداة الدراسة 

 استخدمت دراستنا ادلقابلة.
اعتمدت دراستنا على ادلنهج  / ادلنهج ادلتبع

 ودراسة حالة.الوصفي 
الدراسة السابقة استهدفت البيئة  / بيئة الدراسة

 االسرتالية والسنغافورية
أما دراستنا كانت على بيئة 

 اجلزائرية. األعماؿ
 من إعداد الطالب المصدر:

 ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة المعروضة أعاله:
ركزت على القياس احملاسيب بالقيمة العادلة كمتغًن مستقل وربطو دراسات السابقة نالحظ أف جلها لضنا لبعد عر    

فنجد أف بعض الدراسات ركزت على نشأت وتطور مفهـو القيمة العادلة يف زلاسبة ادلالية  ،دبتغًنات تابعة متعددة
على اخلصائ  النوعية للمعلومات فها القيمة العادلة والدولية والبيئة احملاسبية اجلزائرية، وبعضها على اآلثار اليت تضي

الضوء على أىم ادلعوقات والتحديات اليت تقف حاجزا أماـ تطبيق  جل الدراسات سلطت ، يف حٌن صلداحملاسبية
 من العامل الثالثاليت أجريت فيها الدراسات  األعماؿة كوف أف بيئ  ،كأساس للقياس احملاسيب  زلاسبة القيمة العادلة

 حد الشروط األساسية ادلتمثل يف كفاءة السوؽ.ألذي يفتقر ال
 وتأيت دراستنا ىذه لتتميز على الدراسات السابقة يف رلموعة من العناصر ادلتمثلة يف:   

 بالغ ادلايل الدولية لقيمة العادلة جلل ادلعايًن احملاسبية واإلاحملاسيب على أساس ا فصاحعرض القياس واإل
(Ias/Ifrs؛) 
  وفق دلؤشر التنافسية العادلية يخالؿ  ليلهااجلزائرية، ومن مث رب األعماؿواقع ومعطيات أساسية حوؿ بيئة عرض

 (؛2013/2018الفرتة )
  إذ مل يسبق ألي القيمة العادلة ومتطلبات تطبيق األعماؿزلاولة استنتاج عالقة بٌن مؤشرات تقييم بيئة ،

مؤشرات تقارير تقييم تنافسية بيئة أحد عن طريق  األعماؿقامت بتحليل بيئة دراسة سابقة إطلعنا عليها، 
 القيمة العادلة. تطبيق الدولية وربطها دبتطلبات األعماؿ

 ىيكل الدراسة: .11
قصد اإلدلاـ بأىم جوانب موضوع البحث، وسعيا منا لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية لألطروحة    

 إرتأينا تقسم البحث إىل أربعة فصوؿ حسب اآليت:
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ماىية القياس " بعنواف فصاح احملاسيب والقيمة العادلةإلقياس واالفصل األوؿ تناولنا فيو األدبيات النظرية ل   
، ومث تقسيمو إىل ثالثة مباحث: األوؿ والثاين منها يخص  للقياس واإلفصاح "فصاح المحاسبي والقيمة العادلةواإل

، األسس، األىداؼ، األنواع.....(، أما  احملاسيب على التوايل حيث عرضنا اإلطار النظري ادلتعلق هبما ) ادلفهـو
ية للقيمة العادلة، وطرؽ التقييم هبا والتفرقة بينها وبٌن التكلفة ادلبحث الثالث فقد مت من يخاللو سرد ادلفاىيم األساس

 التارخيية.
"، مث تقسيمو إىل ثالثة فصاح المحاسبي بالقيمة العادلةتقييم القياس واإلتطرؽ الفصل الثاين ادلعنوف بػػػػػ: "   

فق ادلعايًن احملاسبية واإلبالغ ادلايل مباحث، األوؿ والثاين لعرض تقييم القياس واإلفصاح احملاسيب بالقيمة العادلة و 
الدولية، إذ مت التطرؽ فيهما جلل ادلعاير اليت توضح كيفية القياس واإلفصاح احملاسيب اخلاصة بالقيمة العادلة، وأثرىا 

مقارنة بالتكلفة التارخيية، وما خي  بادلبحث الثالث فقد تناولنا فيو  اخلصائ  النوعية للمعلومات احملاسبية على
ادلعاجلات ، و (IAS ; IFRSادلايل ) بالغواإل الدولية احملاسبة للمعايًن تطبيق القيمة العادلة وفقورلاالت  متطلبات
 ها.يت ترتتب عن تطبيقال وادلزايا والعيوب األساسية
"، حيث قسمنا ىذا الفصل إىل لجزائر وعالقتها بالقيمة العادلةفي ا األعمالبيئة و ادلعنوف بػػػػػ: " الفصل الثالث:   

ثالثة مباحث، تناوؿ ادلبحث األوؿ عرض دلاىية بيئة األعماؿ الدولية ادلعاصرة، وبعض مؤشرات لتقارير تقييمها 
ربليل بيئة ادلبحث الثاين وزلاولة إجياد العالقة بٌن ىاتو ادلؤشرات ومتطلبات تطبيق القيمة العادلة. بينما تناوؿ 

معوقات بيئة بعد عرض واقع ومعطيات أساسية ذلا، ومن مث التعريج على  فق دلؤشر التنافسية العادليةاجلزائرية و  األعماؿ
بيئة ظل واقع وربديات القيمة العادلة يف  . أما ادلبحث الثالث مت من يخاللو عرضاجلزائرية وآليات إصالحها األعماؿ
 تطبيقها. ومعوقات اجلزائرية األعماؿ
في الجزائر  األعمالدراسة ميدانية لجاىزية بيئة  الفصل الرابع مت زبصيصو للدراسة ادليدانية  وادلعنوف ب: "   

 متغًنات ورلتمع الدراسةمث تقسيمو إىل ثالثة مباحث، األوؿ والثاين لعرض  ،"لتطبيق محاسبة القيمة العادلة
 إيختبار الفرضيات والرابع االستبياف، بينما تناوؿ ادلبحث الثالثصدؽ وثبات والتأكد من  وأساليب مجع البيانات، 
 قشة النتائج.مناو  وعرض أجويبة ادلقابلة
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 هيد:ــــــتم
 ت ادلالية االتجارية يُت الواؿة، زاد حجم ادلاامالتقتاادية اافتتاح اسأوواؽ الاادليالتحوالت االديناميكية يف ظل     

لتوفرىا على  القوائم ادلاليةالتقارير ا شلا زاد أعلية ، اترتب على ذلك أف الاادل يايش اليـو عار ادلالومات اادلارفة
ىذا ما جال ادلنظمات ااذليئات الاادلية  ،من تقبل مستخوميها القراراتأواوية يف اختاذ  ركيزة اليت تاتربادلالومات 

 عنهافااح امن مت اإل ،ادلؤوساتياالتقتاادية ادلتالقة  للقياس احملاويب لرصو اتقييم اسأحواثتاطي أعلية كبَتة  
 .م منهاحاجاهت شباعإن مستخومها من فهمها ا يطريقة دتك  

اماايَت  إصوار رلموعة من ادلاايَت احملاوبية مت مالءمة اأكثر اللوصوؿ إذل مالومات ذات خاائص فوعية     
فااح ااإلقياس كأداة للالقيمة الاادلة   طريقة اوتخواـ اتبُت اليت تشجع ،(IFRS/ IAS)يالغ ادلارل الوالية اإل

للوضع  اً اىذا منافي ،اليت تقـو على مبوأ ثبات الوحوة النقوية احملاويب فظرا لسلبيات تطبيق التكلتة التارؼلية
، ىذا ما غلال وار الوحوة النقوية الذي كثَتا ما يااين من التضخم الذي يؤثر يذلك على االتقتاادي الاادلي

 ااالفااح احملاويب تقو يوفر مالومات مضللة. اوتاماذلا  )التكلتة التارؼلية( كأواس للقياس
 ونتطر يف ىذا التال إذل أىم ما ؼلص القياس ااإلفااح احملاويب اكذلك القيمة الاادلة.ذلذا 

 اتباا لذلك مت ختايص ثالثة مباحث كما يلي:
 ادلبحث اسأاؿ: القياس احملاويب

 ادلبحث الثاين:  اإلفااح احملاويب
 القيمة الاادلةادلبحث الثالث: ماىية 
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 المحاسبي والقيمة العادلة اإلفصاحماىية القياس و ل  : و األ الفصل
مع افتتاح اسأوواؽ ازيادة توفق ادلالومات، افظرا سأعلية ، احملاويب اإلفااحا القياس ازداد االىتماـ مبوضوع    

، مت إصوار ماايَت زلاوبية ادلالية )ادلستثمرين(ادلالومات يف اختاذ القارات من تقبل ادلؤوسات امستخومي القوائم 
اجالها أكثر تحسُت جودة ادلالومات ليف التقارير ادلالية،  اإلفااحالارض ا القياس ا قواعو لخاصة يالقيمة الاادلة 

 سأىم ما ؼلص القياس ااالفااح احملاويب االقيمة الاادلة.ونتطرؽ يف ىذا التال ا مالءمة للواتقع. 
 القياس المحاسبيل: و المبحث األ

التقييم  أواسأف فا رج على ماىية كاًل من القياس ااإلفااح احملاويب، اللذاف ؽلثالف  ادلبحثيف ىذا  ضلااؿووؼ    
جويوة للتقييم ااإلفااح احملاويب االتارؼ على سلتلف  أداةالقيمة الاادلة ك تنااؿااحملاوبة ياتة عامة، كما ون
 جوافبها )ماىية القيمة الاادلة(.

 تعريف القياس المحاسبي و أىميتول : و المطلب األ
 تعريف القياس المحاسبي .1

هنا تشًتؾ يف فتس أال إاإف اختلتت يف الشكل  ،توجو عوة تااريف تقومها الباحثوف يف رلاؿ القياس احملاويب   
 التكرة اادلضموف فذكر منها ما يلي:

"القياس احملاويب ىو تايُت أرتقاـ للظواىر االتقتاادية ادلاضية ااحلاضرة اادلستقبلية ادلتالقة يالوحوات االتقتاادية يف 
 . 1ضوء مالحظة ادلاضي ااحلاضر اطبقا لقواعو ماينة"
اادلرتبطة يو داخل الوحوة احملاوبية مع يياف أثر فشاط ماُت  أداء" القياس احملاويب ىو تقييم اسأحواث الناجتة عن 

 2تلك اسأحواث على تقائميت الوخل اادلركز ادلارل"
 3:اجاء أاؿ تاريف للقياس احملاويب فيما يلي

على تقواعو طبياية يتم اكتشافها  عواد ياسأشياء للتابَت عن خواصها، اذلك يناء"ؽلثل القياس يشكل عاـ يف تقرف اسأ
 يطريقة غَت مباشرة ". أاة إما يطريقة مباشر 

كاف ينبغي مشل   إذاالتزاـ يف يياف ادلركز ادلارل، اما  أا ،ايارؼ القياس احملاويب كذلك: " حتويو ادلبلغ ادلسجل سأصل
االعًتاؼ هبا مباشرة يف حقوؽ  أااخلسارة  أااااللتزامات ادلالية يف حسايات الريح  اسأصوؿااخلسائر من  رياحاسأ

 .4ادللكية"
 

                                                           
 .73، ص2008التسيَت، الاود الثامن، ية اعلـو االتقتااديالرتقي تيجاين، القياس يف احملاوبة ماىيتو اتقيوده اموى تأثره يالتضخم، رللة الالـو  1
احملاويب يف القوائم ادلالية للماارؼ ادارىا يف ترشيو القرارات االوتثمارية، مذكرة ماجستَت )غَت منشورة(، جاماة  اإلفااحراال كاور اليقة، القياس ا  2

 .41، ص2007تشرين، ووريا، 
 .327، ص2004، اسأردفباة االاذل، دار اائل لنشر االتوزيع، عماف، كماؿ عبو الازيز النقيب، مقومة يف فظرية احملاوبة، الط  3
 .89، ص2010رتاة أزتو حلمي، زلاوبة اسأداات ادلالية، الطباة االاذل، دار الاتاء لنشر االتوزيع، عماف ،  4
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 :فيما يتالق ياملية القياس احملاويب فقو تقومت اجلمايات ااالحتادات ادلهنية عوت تاريتات أ علها ما يليا     
تاريف رللس ماايَت احملاوبة الوالية القياس أفو: "عملية حتويو القيم النقوية للاناصر اليت ويتارؼ هبا يف البيافات 

 .1زلود للقياس" أواسيياف الوخل، ايتضمن ذلك اختيار ادلالية اليت وتظهر هبا ادليزافية الامومية ا 
اسأحواث افقا  أا"القياس ىو عبارة عن ختايص أرتقاـ لألشياء   : FASBتاريف رللس ماايَت احملاوبة ادلالية 

للتمييز يُت يويل اآخر يف حالة اختاذ  احلاوؿ على مالومات دتقيقة إذللقواعو زلودة، كما أفو عملية مقارفة هتوؼ 
 .2القرار"

  التاريتات حتويوا لاملية القياس احملاويب  أكثراىو  1966( عاـ AAAتاريف رتاية احملاوبُت اسأمريكية )   
  يناء على مالحظات ماضية اذلك  ،"يتمثل القياس احملاويب يف تقرف اسأعواد ياسأحواث ادلاضية ااجلارية اادلستقبلية

 3"جارية امبوجب تقواعو زلودة أا
امن مت تقييم أفشطة اأحواث االظواىر االتقتاادية  ،أف القياس احملاويب يقـو على متاياة ارصو سبق نستنتجمما    

 رتقاـ يف التقارير ادلالية.سأخل ادلؤوسة ااظهارىا يلغة اادلاضية ااحلاضرة احىت ادلستقبلية  الناجتة عن فشاط دا
 أىمية القياس المحاسبي: .2

ىذا اسأمر يقود مستخومي مالومات  فإفاسأرتقاـ،  إذلعنوما يتم جتريو اسأمور ااسأحواث من صتاهتا احلقيقية      
مالومات  إذلاالامليات اليت تتم يف ادلؤوسة  اسأفشطةزلاوبة يف تررتة  أداةالذي ىو عبارة عن )النظاـ احملاويب 

توحيو رؤيتهم لألعماؿ اليت تقامت هبا ادلؤوسة ايالتارل  إذل (رتقمية، االذين ؼلتلتوف يف تتسَتىم للواتقع يشكلو احلارل
اضوحا، امنو تتحقق االوتتادة ادلرجوة من احملاوبة يف مساعوهتم على  أكثريكوف حكم ادلستخومُت على أدائها 

ادلؤوسة اادارهتا ايالتارل تقورة أكرب على  أداءيف احلكم على  مالءمة أكثرلومات القرارات ادلستقبلية، اتابح ادلا اختاذ
 تقبل رتيع اسأطراؼ، على اختالؼ درجة ادلارفة االثقافة لكل منهم دلاٌت إصوار أحكاـ متطايقة من

 .4الامليات اليت تتم يف ادلؤوسةا  اسأىواؼ
جراء مقارفة يُت إهر يوضوح عنوما تكوف ىنالك رغبة يف كما أف ضرارة القياس احملاويب يف فظهره النقوي، يظ    

ارية، االيت تكوف عادة سلتلتة حسب طبياة النشاط، الكن عنوما تكوف رتياها مارب عنها يالاور تميوائل اوت
تقات أا ح شلكنة لنتس ادلؤوسة الكن يف ضوحا اوهولة، كما أف ادلقارفة تابا  أكثرالاودية تابح عملية ادلقارفة 
( على تاوادىا يارب عنها اسأفشطةيف ىذه ادلوة لكوف رتيع ىوه الامليات )  اسأفشطةسلتلتة ايالرغم من اختالؼ 

                                                           
 اسأردف،  دار اائل للنشر االتوزيع، اإلفااحزلمو مطر، مووى وويطي، التأصيل النظري للمماروات ادلهنية احملاوبية يف رلاالت: القياس، الارض،  1

 .130، ص2008
 185،ص:  2006ريتشارد شرايو، اآخراف، فظرية احملاوبة، تررتة خالو علي ازتو كأجيجي، اآخراف، دار ادلريخ، الرياض الساودية،   2
 .130ص  ايقو مطر، مووى وويطي، مرجع وزلم 3
 هدكتورا أطراحة، -دراوة حالة مؤوسة الكواير يسكرة –ية االتقتاادزتوي فلة، تأثَت اوتخواـ زلاوبة القيمة الاادلة على ادلؤشرات ادلارل يف ادلؤوسة  4

 .60:59، ص ص 2017ية االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة يسكرة، االتقتاادختاص زلاوبة، تقسم الالـو التجارية، كلية الالـو 
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أعلية القياس احملاويب تنبع من أهنا لغة ختاطب ادلشًتكة  فإفينتس القياس الكمي أال اىي الوحوة النقوية، ايالتارل 
 .1ُت للمالوماتاليت يتم التاامل هبا من تقبل رتيع ادلستخوم

رتقاـ أ إذلتجسو يف تررتة كل عملية اليت تقـو هبا ادلؤوة أعلية القياس احملاويب تأف  الطالبيستنتج  من ىذا كلو   
 إمكافيةتقرار وليم ا  اختاذلًتشيوىم يف  مالءمةتكوف ا عنها يف شكل تقارير مالية، لتائوة ادلستخومُت  اإلفااحيتم 

 القرار االفسب.  اختاذا  أكثرادلؤوسة  أداءجراء ادلقارفة يُت فًتات سلتلتة لتقييم إ
 ياس المحاسبيومعايير الق أسسالمطلب الثاني: 

 IASBالقياس المحاسبي حسب مجلس المعايير المحاسبية الدولية  أسس .1
 :ادلختلتة للقياس تتمثل يف اجلواؿ اآليت وسمن اسأ الاويواحملاوبة الوالية أفو يستخوـ  ظهر رللس ماايَتألقو 

 وااللتزامات حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية األصولقياس  أسس: (11-11رقم ) جدولال
 الخصوم األصول القياس أسس

يادلبلغ النقوي الذي دفع  سأصوؿتسجل ا التكلتة التارؼلية
يالقيمة الاادلة دلا دفع  أاما ياادلو  أا

 مقايلها يف تاريخ احلاوؿ عليها.

تسجل مببلغ ادلتحاالت ادلستلمة مقايل الوين 
يف ياض الظراؼ )مثل ضرائب  أاالوين  أا

ما  ياادلو ادلتوتقع أف يوفع  أاالوخل( مببلغ النقو 
 .لسواد االلتزاـ ضمن وياؽ عادي

ياادلو الذي ما  أاتسجلها مببلغ النقو  التكلتة اجلارية
يتًتض دفاو للحاوؿ على فتس اسأصل 

 .ما ؽلاثلو يف الوتقت احلارل أا

تسجلها يادلبلغ غَت ادلخاـو من النقو، اما 
ياادؿ النقو ادلطلوب لسواد الوين يف الوتقت 

 .احلاضر
القيمة القايلة 

لتحقق )القايلة 
 لتسويو(

ما ياادلو الذي  أاتقيوىا مببلغ النقو 
ؽلكن احلاوؿ عليو يف الوتقت احلاضر 

 مقايل ييع االصل يطريقة منظمة 

اتقيوىا يقيم ووادىا، أي يادلبالغ غَت ادلخاومة 
ما ياادؿ النقوية اليت من ادلتوتقع أف  أاللنقوية 

توفع لوفاء يااللتزامات ضمن السياؽ الاادي 
 للنشاط.

اومة احلالية لاايف تسجلها يالقيمة ادلخ القيمة احلالية
التوفقات النقوية ادلستقبلية اليت من 
ادلتوتقع أف يولوىا اسأصل ضمن السياؽ 

 الاادي للنشاط.

تقيوىا يالقيمة ادلخاومة احلالية لاايف التوفقات 
النقوية اخلارجية ادلستقبلية اليت من ادلتوتقع أف 
ػلتاج إليها لسواد االلتزامات ضمن السياؽ 

 الاادي للنشاط.
ياالعتماد على رللس ادلاايَت احملاوبة الوالية ، ماايَت احملاوبة الوالية، تررتة اجملمع  الطالبعواد إ: من المصدر

 .81،80، ص ص 2001الاريب للمحاوبُت القافوفُت، عماف، االردف، 

                                                           
 .60، ص ي فلة، مرجع وايقزتو 1
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ماايَت زلاوبية  صورت عوةأذ إخَتة توجهت جل اذليئات احملاوبية ضلو متهـو القيمة الاادلة، ايف السنوات اسأ   
 .يف التال ادلوارل دالية خاصة يالقيمة الاادلة كتقنية حويثة  للقياس احملاويب   اووؼ فتطرؽ اليها يتتايل

اما يؤدي إليو  أوسل ادلاايَت حلقة الريط يُت آلية القياس اما يقـو عليو من تمتمعايير القياس المحاسبي: .2
سلتلف االحتادات ااذليئات ااجلمايات  حاالتة القياس، اذلذا من فتائج ااسأىواؼ ادلراد حتقيقها من عملي

 :ادلهنية اضع ماايَت للقياس احملاويب، اىذه ادلاايَت تتلخص فيما يلي
 (:مالءمةالصالحية للغرض المستهدف منها )ال . أ
للغرض من عملية القياس اتكوف ىذه  مالءمةافق ىذا ادلايار غلب أف تكوف البيافات اادلالومات احملاوبية     

حلظة القياس اما  كافت تقادرة على أف تاكس صورة ااضحة اصحيحة عن الشيء ادلراد تقياوو  إذا مالءمةادلالومات 
 .1ويطرأ عليو من تغَتات خالؿ فًتة زمنية ماينة

 تحقق منها:لالقابلية ل . ب
ماور موثوؽ فيو يتمثل عادة يف رلموعة من  إذلياٌت يالتحقق يف رلاؿ احملاوبة ادلالية اوتناد ادلالومات     

ادلستنوات ااإلجراءات ادلوافة اليت ؽلكن الرجوع إليها للتحقق من صحة ىذه ادلالومات امطايقتها للماور، غَت أف 
ا أواو ادلالومات احملاوبية ما يلـز من صتات يحيث غلال منها ىذا ادلايار يووع من فطاؽ التحقق لياٍت أف تتوافر يف

اختالؼ اسأشخاص  إمكافيةفتس ادلالومات رغم  إذلوليما الختاذ القرارات، حيث ؽلكن اختاذ فتس القرار اوتنادا 
ارؼ النظر عن القائمُت ياختاذه، اياٍت ذلك اجود داللة زلودة اماينة اذلا اوتقالذلا الذايت للمالومات احملاوبية ي

 .2ادلستتيو من ىذه ادلالومات أاالشخص التاحص 
 الموضوعية . ت

اياٍت مولوؿ ادلوضوعية من اجهة فظر رتاية احملاوبة اسأمريكية أال تكوف ادلالومات احملاوبية منحازة لااحل     
من خالؿ االيتااد عن احلكم الشخاي تقور اإلمكاف  اسأخرىرلموعة ماينة من ادلستتيوين على حسب اجملموعات 

 .3ماادر حقيقية للبيافات اادلالومات احملاوبية إذلااالوتناد 
 القرارات اختاذ يف عليها االعتماد أا فتائجو تقبوؿ ؽلكن ال تقياس ىو ،ادلوضوعية شرط يليب ال الذي احملاويب إف القياس
 :4منها فذكر عويوة لتتسَتات عرضة احملاوبة يف ادلوضوعية متهـو كاف لذلك ادلختلتة،
 القياس؛ ياملية للقائم الشخاي التحيز من خاؿ أفو مباٌت شخاي غَت تقياس ىو ادلوضوعي القياس 

                                                           
1

 ماجيسًت، مذكرة -دراوة حالة رلمع صيواؿ ، احوة احلراش -عن عناصر القوائم ادلالية يف ظل النظاـ احملاويب ادلارل   اإلفااحزين عبو ادلالك، القياس ا  
 .55، ص 2015أزلمو يوتقرة، يومرداس، ية التجارية االالـو التسيَت، جاماة االتقتااديف احملاوبة، شابة علـو التسيَت، كلية الالـو 

 .30، ص 2003مرعي عبو احلي ازلمو عباس يواي، "مقومة يف أصوؿ احملاوبة ادلالية"، دار اجلاماة اجلويوة للنشر، اإلوكنورية،  2
 ية االتسيَتاالتقتاادلـو التجارية، كلية الالـو  يف الاماجستَت  فريو زعرات، مااجلة القوائم ادلالية من آثار التضخم افق ادلاايَت احملاوبية الوالية، مذكرة  3

 .99، ص 2009 ة،جاماة البليو
 جاماة ،أطراحة دكتوراه ،"ادلالية القوائم على التضخم أثر الوتبااد مقًتح ظلوذج مع للمحاوبة التقليوية النظرية على التضخم أثر دراوة" يالرتقي، تيجاين 4

 .96، ص 2006وطيف، 
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 صحيحة؛ اأدلة مثبتة عناصر إذل يستنو أفو مباٌت للتحقق تقايل تقياس ىو ادلوضوعي القياس 
 يالقياس. االقائمُت ادلالحظُت من رلموعة يُت اتتاؽ فتيجة ؽلثل ادلوضوعي القياس إف 

 التأكو غلب لذا للخطر، ادلالية القوائم مستخومي ياض منافع تارض إذل تؤدي احملاويب القياس موضوعية إف عوـ   
 :1االتية الاناصر طريق عن احملاوبة يف ادلوضوعية شراط توافر من

 النتائج إذل توصلوا تقو او كوفي   مت احملاوبُت، أحو تقو مو الذي احملاويب القياس يإعادة احملاوبُت من عود تقياـ 
 يالنتائج؛ توخلو اعوـ احملاوب حياد على دليال يقوـ شلا فتسها

 االتقتاادية احلياة حلقائق احملاوبية ادلالومات دتثيل موى اختبار. 
 القابلية للقياس الكمي: . ث

 عن  طريق اسأشياء يُت الاالتقة مارفة ؽلكن يحيث تقياويها يف ادلرغوب لألشياء أعواد تايُت الكمي يالقياس يقاو    
 .2اسأعواد يُت للاالتقة ادلسبقة ادلارفة

 ادلكوفة الاناصر طبياة اختالؼ لكن ،للمؤوسة االتقتاادية اسأحواث عن للتابَت الكمية القياس أواليب يستخوـ   
 يتم الذي احملاويب للقياس احيو كمايار النقوي واساسأ اوتخواـ يترض ما ىذا دتاثلها، اعوـ احملاوبية للتغَتات

 .3ادلالية االقوائم التقارير إعواد يف إتباعو
 تقوهتا يف تغَت من عليها يطرأ ما يسبب ادلشاكل من كثَتا يثَت تقو للقياس أواسك النقو احوة اوتخواـ أف غَت   

 البيافات تاويل يستوعي شلا االفكماش( حالة )يف ارتتاع أا التضخم( حالة اطلتاض)يف من الزمن، موار على الشرائية
 .4للنقود الشرائية االقوة اسأواار مستويات يف التغَتات إذل اوتنادا التارؼلية اسأواار على تاتمو االيت، ادلالية

 عملية القياس المحاسبي أركانمكونات و :  الثالثالمطلب 
 مكونات اطار القياس المحاسبي: .1
   5عناصررياة أيتكوف اطار القياس احملاويب من: 
  احلوث االتقتاادي موضوع القياس ؛ أاالشيء 
 فظاـ القياس؛ 
  احملاوبُت القائمُت ياملية القياس؛ أااحملاوب 
 .فتائج عملية القياس 

 
                                                           

 .251، ص2004 ،اسأردف الثقافة، ادار الالمية ، الوار ، الطباة اسأاذل"احملاوبة فظرية" زتواف، توفيق امأموف تقاضي حسُت 1
ذل القيمة الاادلة يف تاظيم اخلاائص النوعية للمالومات احملاوبية دراوة ميوافية على البنوؾ احمللية إعلية القياس احملاويب ادلستنو أتامر يساـ جاير االغا،  2

 .22، ص2013والمية غزة، فلسطُت، ، تقسم احملاوبة االتمويل، اجلاماة اإلماجيسًتيف فلسطُت، مذكرة 
 .30ص  ،مرجع وايق ، يواي عباس زلو مرعي، عبو احلي 3
 .30ص  ،فتس ادلرجع 4
 .22، ص ايقتامر ياوم جاير االغا، مرجع و 5
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 عملية القياس الرئيسية: أركان .2
 :1رئيسية ىي أركافتتكوف عملية القياس من أرياة 

 property to be measured الخاصية محل القياس . أ
 القياس ايف رلاالت ماُت. لشيء ماينة خاصية على رلاذلا كاف اأياً  عاـ، القياس، يشكل عملية تناب     

اخلاصية زلل القياس، تقو تكوف التاواد النقوي  فإف القياس، االتقتاادي ىو رلاؿ ادلشراع أف اعتربفا ما إذا احملاويب
و على وبيل ادلثاؿ، كما تناب على ريح أالشيء ماُت ىو حوث من اسأحواث االتقتاادية للمشراع كمبيااتو 
ماوؿ  أافتاجية للمشراع على وبيل ادلثاؿ، خاصة أخرى غَت التاواد النقوي كأف يكوف زلل القياس ىو الطاتقة اإل

 داراف سلزافو السلاي.
 :scale or measureالمقياس المناسب للخاصية محل القياس  . ب

التاواد النقوي للريح ىي  كاف  إذايناًء على اخلاصية زلل القياس. فيتحود فوع ادلقياس احملود يف عملية القياس،      
كافت اخلاصية زلاؿ الوراوة   إذااخلاصية زلل القياس، فادلقياس ادلستخوـ ىنا ىو مقياس القيمة )احوة النقو(، ا 

 الساعة الواحوة فتاجية على وبيل ادلثاؿ، فادلقياس ادلستخوـ ىو مقياس الطاتقة كاود الوحوات ادلنتجة يفالطاتقة اإل
 عود واعات الامل ادلباشر. أا

 :measurement unitوحدة القياس المميزة للخاصية محل الدراسة  . ت
ياو حتويو فوع ادلقياس ادلناوب، ايكوف اذلوؼ ىو حتويو تقياس احملتوى الكمي خلاصية ماينة لشيء ماُت     

اخلسارة للمشراع ىي زلل القياس  أافحينئذ ال يكتي حتويو عملية القياس، فلو كافت على وبيل ادلثاؿ تقيمة الريح 
س ادلارل )أي احوة النقو(، من حتويو فوع احوة فتي ىذه احلالة اليو من حتويو فوع ادلقياس ادلستخوـ اىو مقيا

 النقو ادلميزة ذلذه القيمة مثل الوينار ، الواالر، ....اخل.
 : measurer الشخص القائم بعملية القياس . ث

ف فتيجة ايالتارل ياترب عنارا ىاما امؤثرا يف ىذه الاملية سأ ،ياو احملاوب ىو الشخص القائم ياملية القياس     
خاوصا يف حالة عوـ توافر ادلقاييس ادلوضوعية. امن ىنا يربز للمحاوب  ،اس تتأثر يتأثَت القائمُت هباعملية القي

 .أيضايا ليس يف حتويو مسار عملية القياس احملاويب اأواليبها فقط، يل يف حتويو فتائجها أواودارا 
 نواع القياس المحاسبيأالمطلب الرابع: خطوات و 

 المحاسبي:خطوات عملية القياس  .1
 :2ريع خطوات رئيسية تتمثل يفأالقياـ ياملية القياس احملاويب غلب تتبع  أجلمن 

                                                           
 .24:23ص ص ، ايقتامر ياوم جاير االغا، مرجع و 1
 .310، ص2003احملاويب، دار حنُت، عماف،  اإلفااحا  احملاوبة ادلالية، مبادئ القياسلو، إلجاتر عبو ا 2
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 حواث االتقتاادية اليت تنتج عن عمليات ادلشراع اتارب ىذه الامليات عن أشياء جتميع البيافات عن اسأ
، اتنتج رتياها من التبادؿ السوتقي للسلع ااخلومات اسأصوؿسلتلتة، مثل االيرادات االنتقات ا  ايتم  ااخلاـو

 وار التبادؿ ادلتتق عليو؛ أواستقياوها يوحوات النقوية على 
 تسجيل الامليات ادلادية السايقة طبقا للنظاـ القيو ادلزداج، ايناًء على دليل موضوعي تقايل لتحقيق؛ 
 حواث اتقات، يكوف من الضراري تبويب الامليات ااسأحواث االتقتاادية كما مبجرد جتميع اتسجيل اسأ

  احلاوؿ على مالومات متيوة؛ لتمكُتادلختلتة يف رلموعات مًتايطة 
  تلخيص الامليات اليت حتقق التائوة ادلرجوة من تسجيل ادلالومات ادلالية ادلتالقة يادلؤوسة يف رلموعات امن

ادلهتمُت  أامة تقوـ لألشخاص ادلانيُت يادلؤوسة، تقائ أاالضراري تلخيص ىذه ادلالومات يف شكل تقرير 
 حواث اذلامة اليت اتقات االيت أمكن تبويبها. اسأمور ااسأ حأيضا  إذليأحواذلا ادلالية، اهتوؼ ىذه اخلطوة 

 نواع القياس المحاسبي:أ .2
 :1فواع ىيأعوة  إذليتترع القياس احملاويب    

ابَت عن ياض لتالقياس الطبياية كادلًت االطن االكغ لاىو الذي تستخوـ فيو احوات القياس الكمي:  . أ
كأف تقاس كمية ادلواد ادلشًتات يالكيلوغراـ   ،حواث، يستخوـ ىذا القياس ياسأخص يف زلاوبة التكاليفاسأ

 ادلتوريُت يف مؤوسة ما. سأفرادد البشرية ياود ااعود الوحوات ادلنتجة، ازلاوبة ادلوار 
، شهر، واعة، ك القياس الزمني: . ب للقياس احملاويب اتستخوـ  أداةيتم اوتخواـ احوات القياس الزمٍت مثل: يـو

يستخوـ  أيضاف حتتسب الزمن التالي الضائع الذي يتم تقياوو ياسأياـ، ا أياسأخص يف زلاوبة التكاليف ك
اوؿ فًتة االئتماف، اماوؿ القياس الزمٍت يف احملاوبة التحليلية اليت تقـو ياوتخراج النسب ادلالية مثل: فسب م

 ياسأياـ. أيضافًتة التخزين اليت تقاس 
ية لقياس تقيمة واوحيث يتم تقياس اسأحواث االتقتاادية يالنقو حيث ياترب النقو الوويلة اسأالقياس النقدي:  . ت

 .اسأخرىادلمتلكات االاالتقات االتقتاادية 
لقياس اسأحواث االتقتاادية اتستخوـ ياسأخص  أداةايتم اوتخواـ ادلؤشرات ك المؤشرات والنسب المالية: . ث

فسبة  أااماوؿ داراف رأس ادلاؿ الاامل  اسأصوؿكأف تستخرج فسب ماوؿ داراف   ،يف احملاوبة التحليلية
 آخره من النسب..... إذل  توااؿال

 
 
 
 

                                                           
ية، الاود االتقتااد، رللة كلية يغواد للالـو اسأصوؿايراىيم خليل حيور الساوي، مشكالت القياس احملاويب النارتة عن التضخم اأثرىا على اوتبواؿ  1

 .13، ص2009، جاماة يغواد، 21
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 المحاسبي اإلفصاحالمبحث الثاني:  
ونارج يف ىذا ادلبحث على أىم ما ؼلص اإلفااح احملاويب  او التطرؽ يف ادلبحث السايق إذل القياس احملاويب،ي     
 لااحل  ة عن ادلؤوسةالوصتيلكمية ا اكل ادلالومات الضرارية ، القائم على فشر  أحو ادلبادئ احملاوبيةياترب  الذي

  . اختاذ القراراتيف  ًتشيوادلتااملُت، هبوؼ ال
 المحاسبي وأىميتو اإلفصاحل: تعريف و المطلب األ

 المحاسبي  اإلفصاحتعريف  .1
 الوثيق الرتباطو اذلك ،ادلااصر التكر عليها يرتكز اليت اادلهمة يةواواسأ ادلبادئ أحو احملاويب اإلفااح ؽلثل   

 اليت ادلالية التقارير عوادإا  تاميم يتم اإلفااح طريق فان ،احملاويب االتااؿ اظيتة اىي الرئيسة الوظائف يإحوى
 يالشركة أثرت اليت االتقتاادية اسأحواث تاور اليت احملاوبية ادلالومات من مستخوميها حاجات شباعإ إذل هتوؼ
 .ادلستقبلية دارةاإل اتوتقاات خطط عن تالن اليت ادلالومات تارض كما النشاط، فًتة خالؿ

أي يينو  التااحة االبياف، اأفاح يريو يو يياف القوؿ، اأفاح عن الشيء إفااحاً  اللغةيف  اإلفااحيقاو ي   
 1.اكشتو

 احملاويب من خالؿ تقوًن عويو التااريف فذكرىا على النحو التارل :  اإلفااح إذل: فقو مت التطرؽ  واصطالحا   
عن ادلالومات اليت توصلت إليها ادلؤوسة يشكل تقارير اتقوائم، اياعتبار احملاوبة  اإلفااحاحملاويب ىو  اإلفااح

لكل من يقـو ياالوتتادة من التقارير من  الءمةف تقـو يتوفَت ادلالومات ادلأمن أىم أىوافها  فإففظاما للمالومات 
احملاويب ىو احلو االدىن الواجب فشره من ادلالومات ايشكل ياكس ثقة  اإلفااح .2الوتقة يف اختاذ القرارات أجل

 3رتيع اسأحواث ااحلقائق ادلالية اجلوىرية اليت أثرت على ادلؤوسة خالؿ التًتة .
اذلوامش  أااصتية يف القوائم ادلالية  أااحملاويب ىو عملية إظهار ادلالومات ادلالية وواء كافت كمية  اإلفااح

دلستخومي القوائم  مالءمةادلكلمة يف الوتقت ادلناوب، شلا غلال القوائم ادلالية غَت مضللة، ا  اجلوااؿا اادلالحظات 
 4على دفاتر اوجالت ادلؤوسة . االطالعادلالية من اسأطراؼ اخلارجية، االيت ليس ذلا ولطة 

 

                                                           
اراؽ ادلالية، رللة مركز دراوات الكوفة، جاماة لألاحملاويب يف ترشيو تقرار االوتثمار يف ووؽ الاراؽ  اإلفااحوالـ النارااي، تقيار التتالاي، دار   1

 . 186، ص 2015، 36الكوفة، الاراؽ، الاود 
، رللة جاماة دمشق، كلية 1ية يف ظل مايار احملاوبة الوارل رتقم اسأردفاحملاويب يف التقارير ادلالية للشركات ادلساعلة الاامة  اإلفااحخالو اخلطيب،   2

 .153، ص 2002، 2، الاود 8، جاماة دمشق، ووريا، اجمللو االتقتااد
 .448، ص 2003، اسأردفذل ادلاايَت، دار اائل للنشر االتوزيع، إرضواف حناف، النموذج احملاويب ادلااصر من ادلبادئ   3
ارل اجلويو احتويات البيئة اجلزائرية يف ظل احلوكمة اادلاايَت احملاويب يُت متطلبات اإلفتقاؿ إذل النظاـ احملاويب ادل اإلفااحعبوالرزاؽ خليل، فايمة عبوي،   4

ية االتجارية االتقتاادالالـو  احملاوبية الوالية، ملتقى دارل حوؿ النظاـ احملاويب ادلارل يف مواجهة ادلاايَت الوالية للمحاوبة اادلاايَت الوالية للمراجاة، كلية
 .3، ص 2011اعلـو التسيَت، جاماة البليوة، اجلزائر،
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عرب سلتلف القنوات ادلختلتة  ،فوعية أاظهار ادلالومات ادلالية اغَت ادلالية وواء كافت كمية إاحملاويب ىو  اإلفااح    
 .1اليت تستاملها ادلؤوسة مثل التقارير ادلالية، التقارير ادلرحلية االنشرات الاحتية اادلواتقع اإللكًتافية

ضماف مستوى كاؼ من فشر ادلالومات من تقبل  إذلاحملاويب ىو أحو ادلبادئ احملاوبية اليت هتوؼ  اإلفااح   
الوصوؿ إليها من تقبل كافة ادلستخومُت يف التوتقيت ادلناوب االوتقيق، احتتوي ىذه ادلالومات  إمكافيةادلؤوسات، مع 

  2ادلؤوسة ااضاها ادلارل، اإدارة ادللكية. أداء
الضرارية لتهم القوائم ادلالية من تقبل مستخومي احملاويب ىو أحو ادلبادئ احملاوبية اياٍت كل ادلالومات  اإلفااح   

عنو مستخومي القوائم  اختالفات إذلىذه القوائم غلب أف يتاح عنها، أي كل اسأحواث ااحلاالت اليت تؤدي 
 3ادلالية غلب أف يتاح عنها .

اغَت مضللة  احملاويب أف تتضمن القوائم ادلالية مالومات كافية جلال ىذه القوائم متيوة اإلفااحيقاو ي   
 4كتماف أي مالومة جوىرية ؽلكن يستتيو منها ادلستخوـ يف اختاذ القرار.  أاللمستخوـ، أي يتطلب عوـ حذؼ 

 المحاسبي :  اإلفصاحأىمية  .2
 اإظلا ،التردية ادلؤوسات أا الشركات افتشار ظل يف تنشأ دل للغَت احملاوبية ادلالومات عن لإلفااح احلاجة فإ    

 اإلفااحي ادلهتمُت اتاود ادلساعلة الشركات اظهور الاناعية الثورة ياو احملاويب اإلفااحي االىتماـ يسبب فشأ
 موتققي من عليها التاويق ياو ادلارل امركزىا هاأرياح داريا عن اإلفااحي ادلساعلة الشركات ألزمت حيث احملاويب،

 احملاوبية للبيافات اخلارجيُت للمستخومُت ادلتبادلة للتأثَتات اإلفااح عو خض أف ذلك عن فنتج حسايات مستقلُت،
 االتقتاادية الظراؼ لتغَت ازلتوى شكال اإلفااح متهـو فتطور ثافية، جهة من ادلماروُت اللمحاوبُت جهة، من

 5.االقافوفية ااالجتماعية
 تطورت اسأخَتة، حيث السنوات يف امتزايوا كبَتا اىتماما تلقي اليت اادلهمة احليوية ادلواضيع من اإلفااح ياترب    

 فشر اتوتقيت ادلناوبة اإلفااح ادرجة البيافات عرض اطرؽ افوعيتها، حتتويها اليت ادلالومات كمية حيث من القوائم
 . 6أعماذلا افتائج مؤوساتلل ادلارل ادلركز على للتارؼ ادلالية القوائم مستخومي لوى احلاجة اظهرت القوائم، ىذه

                                                           
1
  Omaima Hassan, Claire Marston, Disclosure Measurement in the Empirical Accounting Literature: A Review 

Article, Economics and Finance Working Paper Series, No. 10-18, london, 2010, P 7 . 
2
 Majeed AbdulHussein Hatif Al-Maryani, Testing the Requirements Availability for Disclosure and Transparency 

in Financial Reporting for Corporate Governance in Emerging Market Economies:The Case of Iraqi Listed Firms, 

Dirasat, Administrative Sciences, University of Jordan, Jordan Volume 42, No 2, 2015, p 684 
، طالؿ اجلجااي، أواويات ادلارفة احملاوبية، اليازاري للنشر االتوزيع،   3  . 56، ص 2009، اسأردفرياف يووف فاـو
 .451، ص 2009، اسأردفويو عطاهلل ويو، ادلتاىيم احملاوبية احلويثة، دار الراية للنشر االتوزيع،   4
عن عناصر ادلسؤالية االجتماعية للشركات الاناعية ادلساعلة الساودية، دراوة حتليلية للتقارير ادلالية السنوية لشركات  اإلفااحوليماف الزامل، مستوى   5

، ص 2015لاريية الساودية، ماجستَت ختاص احملاوبة، كلية الشرياة االوراوات اإلوالمية، جاماة أـ القرى، ادلملكة امذكرة اإلمسنت االبًتاكيماايات، 
79. 

االشتافية احوكمة الشركات من منظور إوالمي، ادللتقى الالمي حوؿ  اإلفااحأزتو سللوؼ، اسأزمة ادلالية الاادلية ااوتشراؼ احلل ياوتخواـ مبادئ   6
 .4، ص 2009ـو التسيَت، جاماة وطيف ، اجلزائر، ية االتجارية اعلاالتقتاادية الوالية ااحلوكمة الاادلية، كلية الالـو االتقتااداالزمة ادلالية ا 
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اليت عليها ادلبادئ  وسكوفو أحو اسأ  إذلاحملاويب كمبوأ ثايت يف إعواد التقارير ادلالية  اإلفااحتاود أعلية     
الكامل عن ادلالومات ادلالية ااحملاوبية اغَتىا من ادلالومات ادلتيوة  اإلفااح إذلاحملاوبية ادلتاارؼ عليها اليت توعو 

ات احلكومية من البيافات اادلالومات ختتلف يف جوىرىا عن فقو تكوف حاجة اجله ،1جلميع مستخومي القوائم ادلالية
التشغيلي للمؤوسة، أما الااملوف  أااري تمحاجة البنوؾ اادلؤوسات ادلالية ادلتخااة يف عملية التمويل اإلوت

مساعوهتم على القياـ يواجباهتم يكتاءة عالية، يف  أجلادلتخااوف فتتمثل حاجتهم لإلفااح عن ادلالومات من 
  سأوهم ادلؤوسة االتقتااديياترب مبثاية فشرة أخبار عن ادلرداد  اإلفااحر اأصحاب اسأوهم فتمحُت أف ادلست

 2.زتاية أموالو إمكافيةايالتارل 
 من الاويو لظهور فظرا تقائم مازاؿ يو االىتماـ أف إال، احملاويب اإلفااح مبوضوع االىتماـ تقوـ من الرغم اعلى   

لذلك  عنها اإلفااحا  هبا ادلرتبطة الاناصر تقياس يف الوحوات تساعو زلاوبية ماايَت إذل حتتاج اليت احملاوبية ادلشاكل
 جافب من أا الاادل داؿ ماظم يف ادلاؿ رأس أوواؽ جافب من وواء كبَتة يأعلية احملاويب ػلظى اإلفااحال يزاؿ 

 اوتيااب من احملاويب اإلفااح هانمك   اليت ادلستخومُت فئة فباج من أا احملاوبية، اادلهنية الالمية اذليئات من الاويو
 3ادلالية. االقوائم التقارير ضمن ادلالومات افهم

 يف فشرىا يتم اليت ادلالومات عن لإلفااح احلاجة لزيادة يواواسأ ادلاور ادلالومات دتاثل عوـ مشكلة اتاو   
 النحو على ادلاؿ اووؽ الشركة مستوى على ادلالومات دتاثل عوـ مشكلة توضيح اؽلكن أشكاذلا، مبختلف التقارير

 4:التارل
 امالؾ اإلدارة يُت ادلالومات دتاثل عوـ هبا الشركة : ايقاو مستوى على ادلالومات دتاثل عوـ مشكلة 

 الوكالة لنموذج آخر جافب اىناؾ اتقييمو، اإلدارة أداء تقياس صاوية من ذلك على يًتتب اما ادلؤوسة
 من ذلك على يًتتب اما اكالء، ااسأتقساـ اإلدارة عن اادلسؤالُت اإلدارة ادلالومات يُت دتاثل عوـ يف يتمثل

 ؛ادلالؾ جتاه اادلسؤالُت اإلدارة يُت تواطؤ مشكالت
 رين يفتمادلست رلموعة يُت ادلالومات دتاثل عوـ هبا اادلقاود :ادلاؿ ووؽ يف ادلالومات دتاثل عوـ مشكلة 

 ادلالية ادلنشورة. يف التقارير ادلالومات عن الكايف اإلفااح عوـ فتيجة ادلاؿ ووؽ
 

                                                           
اجستَت يف احملاوبة  م مذكرة، اسأردينزمة ادلالية يف القطاع ادلاريف احملاويب يف البيافات ادلالية ادلنشورة على تواعيات اسأ اإلفااحماتز الاكر، أثر مستوى   1

 . 14، ص 2010، اسأردفكلية اسأعماؿ، جاماة الشرؽ االاوط، 
 االتقتااداحملاويب، أثره أعليتو يف ظلو اسأعماؿ التجارية الاريية يف أوًتاليا،  أطراحة دكتوراه ختاص احملاوبة، كلية اإلدارة ا  اإلفااحجورج توما ييواايو،   2

 .18، ص 2012اسأكادؽلية الاريية ادلتتوحة، الوظلارؾ، 
ية االتقتاادة يف أياادىا النظرية االاملية، اسأكادؽلية للوراوات اإلجتماعية ااإلفسافية، كلية الالـو فتيحة صافو، التوجهات ادلااصرة لتوحيو ادلارفة احملاوبي  3

 .51، ص 2015، 13االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة الشلف، اجلزائر، الاود 
احملاويب يف التقارير ادلالية السنوية ادلنشورة على أواار اسأوهم، دراوة تطبيقية يف الشركات الاناعية ادلساعلة  اإلفااحزلمو ادلهنوي، اليو صياـ، أثر   4

 .261ص ، 2013، 2، الاود 34، اجمللو اسأردفية، اسأردفية، رللة دراوات، كلية الالـو اإلدارية، اجلاماة اسأردفالاامة 
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 المحاسبي اإلفصاحالمطلب الثاني: أىداف ومقومات 
  المحاسبي : اإلفصاحأىداف  .1

 فيقضي ادلالية القوائم ياوتخواـ زلوادة دراية لو الذي رتميادلست يهتم اإلفااحكاف التوجو التقليوي لاملية     
 اليت ادلالومات على الًتكيز مع ادلارفة زلواد رتمللمست متهومة تكوف يحيث ادلنشورة ادلالومات تبسيط يضرارة
 ايف القرارات، الختاذ الءمةادل ادلالومات تقوًن إذل يادلوضوعية، يف حُت تطور ىذا التوجو ليابح يهوؼ تتاف

 من تقور يأكرب تتمتع اليت ادلالية ادلالومات تقوًن على تقاصرا ياو دل اإلفااحفطاؽ  فإف اذلوؼ ىذا ظل
 اليت الءمةادل ادلالومات ليشمل اإلفااح فطاؽ يتسع يل الاادي، رتمادلست تقورات مع تتناوب االيت، ادلوضوعية

 ااحملللوف الواعوف رافتمادلست عليها ياتمو االيت ااوتخوامها فهمها يف ااخلربة الوراية من كبَتة درجة إذل حتتاج
 1.تقراراهتم اختاذ يف ادلاليوف

 .2احملاويب يف النقاط التالية اإلفااحاعموما ؽلكن عرض أىواؼ    
 يكوف يأف يتطلب اذلك. وليمة تقرارات صنع على القرارات متخذي امساعوة ادلالومات عرض يف التضليل إزالة 

 االىتماـ يكوف أف على ،اختاذىاادلزمع  القرارات أعلية مع يتناوب افوعيتها احملاوبية ادلالومات اتقيمة حجم
 ؛احلاضر ااوتيااب ادلاضي فتائج يتحليل مرتبط اإلفااحي
 يينة على اسأطراؼ غلال البيافات ختايا عن اإلفااحف الاقود، لسالمة القافوين واساسأ توفَت يف ادلساعلة 

 ؛عليو يتااتقو الذي الشيء خباوص
 االتسهيالت االئتمافمبنح  ادلتالقة متقراراهت رشادة درجة وتتأثر االذين اخلارجيُت، ادلستخومُت حاجات إشباع 

 عنها اإلفااح يتم اليت ادلالومات فإفالواخليُت،  للمستخومُت يالنسبة أما الطالبة، للوحوات اإلفااحي االقراض
 اري؛تمااالوتاادلارل  التشغيلي داءاسأ خباوص تقراراهتم على وتؤثر

 يياف جبافب القائمة عليها، االلتزامات اعن الوحوة، لوى ادلتاحة ا القائمة ادلوارد صايف عن ادلالومات توفَت 
 ؛فًتة ماينة خالؿ حوثت اليت لألحواث كنتيجة اسأصوؿ على تطرأ اليت التغيَتات

 ترشيو رلاؿ يف ادلستقبل، اذلك يف أا احلاضر يف وواء ادلالية ادلوارد يتويَت يقوموف للذين ادلتيوة ادلالومات يياف  
  موى احتويو الوحوة اليت تقومها اخلومات الوحوات، اتقوًن يُت ادلوارد يتخايص تقراراهتم ادلتالقة

 . تقوؽلها يف االوتمرار على تقورهتا
 
 

                                                           
ختاص احملاوبة ماجستَت  مذكرةاحملاويب يف دعم فظاـ الرتقاية اادلساءلة يف الشركات ادلساعلة يف تقطاع غزة،  اإلفااحادلنام عطا الالوؿ، دار  عبو 1

 .21ص ،2013االتمويل، كلية التجارة، اجلاماة االوالمية غزة، فلسطُت، 
الية ذات الالة ياسأداات ادلالية اعرضها، رللة الالـو احملاويب للمااريف التجارية على افق متطلبات ادلاايَت الو اإلفااحثائر صربي الغباف، تكييف  2

 .188 - 187، ص  ص 2010،  27، جاماة كريالء، الاراؽ، الاود االتقتااداإلدارية، كلية اإلدارة ا 
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 المحاسبي  اإلفصاحمقومات  .2
اختاذ القرارات من تقبل كافة اسأطراؼ ذات الاالتقة يادلؤوسة، لذلك يناب اىتماـ ىذه  أواستاترب ادلالومات    
ايواف تأخَت كي ال تتقو تأثَتىا على عملية  ،يف التوتقيت ادلناوب الءمةطراؼ على احلاوؿ على ادلالومات ادلاسأ

 اإلفااح اأعلية ضرارة ااالتقتاادي احملاويب التكر عكس اتقو ىذا، 1اختاذ القرار اتقييم الاوائو اادلخاطر ادلرتبطة يو
 ضرارة الاامة اإلفااح متطلبات تقتضي حيث اأعليتها ادلالومات كمية مع تتالءـ اليت الطريقة توضيح خالؿ من

امن ىذا  ،2اعليه متاارؼ زلاوبية مبادئ ضوء يف إعوادىا يتم اليت ادلالية القوائم من جملموعة ادلالية التقارير اشتماؿ
 احملاويب على رلموعة من ادلقومات االركائز، االيت تتمثل يف :  اإلفااحادلنطلق، يقـو 

 : وبية يف التقارير ادلالية ف توفَت ادلالومات احملاإ تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية
كل مستخوـ   ػلااؿتشمل كل من ادلالؾ اادلقرضُت ااإلدارة ااحلكومة ايقية اسأطراؼ، حيث عوة  سأطراؼ

ايذلك اجب على . 3ا يف عملية اختاذ القرار ادلناوب لواوتاماذلذلذه ادلالومات االوتتادة منها، ا 
خاص يف تقوائمها ادلالية لتلبية احتياجات ادلستخومُت الرئيسُت ذلا، االذين ذلم  اىتماـادلؤوسات إعطاء 

مااحل مباشرة اغَت مباشرة، امن ىنا يكوف من الطبياي اختالؼ يف طبياة ادلالومات ادلنشورة ياختالؼ من 
  ؛4يستخومها

 : فيو تستخوـ الذي الغرض ريط غلب تحديد األغراض التي تستخدم فيها المعلومات المحاسبية 
 جتال اليت الاتة أهنا على تاريتها ؽلكن االيت ،ادلالءمة خاصية اىو يأواو يانار احملاوبية ادلالومات
 إال وأجل من اجوت الذي يالغرض ادلالومة ارتباط اموى التنبؤ، على تقورتو امن منها، يستتيو ادلستخوـ

 كذلك تكوف ال تقو ماُت، لغرض ما دلستخوـ مالءمة تكوف تقو اليت ادلالومة أف إذل اإلشارة غلب أفو
 ؛5غرض أخر ذا آخر دلستخوـ

  اتتمثل يف ادلالومات ادلالية اليت  عنها : اإلفصاحتحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية المراد
عن ىذه ادلالومات  اإلفااحادلالحظات ادلرفقة، حيث أف  إذلحتتويها القوائم ادلالية ادلختلتة، ياإلضافة 

                                                           
االشتافية يف ظل ادلبادئ الوالية حلوكمة الشركات، رللة القادوية  اإلفااحرليو زتو، موى توافق التقارير ادلالية للشركات ادلساعلة الاراتقيةمع متطلبات   1

 .157، ص 2012، 2، الاود 15، جاماة القادوية، الاراؽ، اجمللو االتقتاادية، كلية اإلدارة ا االتقتاادللالـو اإلدارية ا 
ية، دراوة ميوافية على الشركات ادلورجة يف ووؽ فلسطُت لالاراؽ احملاويب اجودة التقارير ادلال اإلفااحماجو أيو زتاـ، أثر تطبيق تقواعو احلوكمة على   2

 . 40، ص 2009ماجستَت ختاص احملاوبة االتمويل، كلية التجارة، اجلاماة االوالمية غزة، فلسطُت،  مذكرةادلالية، 
، االتقتاادَت ختاص ادلاحسبة، كلية اإلدارة ا اجستم مذكرةيف ادلالومات احملاوبية،  اإلفااححسُت آؿ غزاي، حوكمة الشركات اأثرىا على مستوى   3

 .50، ص 2010االكادؽلية الاريية يف الوظلارؾ، الوظلارؾ، 
ية االتجارية اعلـو االتقتاادافق ماايَت احملاوبة الوالية، رللة الباحث، كلية الالـو  اإلفااحأزتو زغوار، زلمو وتَت، خيار اجلزائر يالتكيف مع متطلبات   4

 .84، ص 2010، 7التسيَت، جاماة ارتقلة، اجلزائر، الاود 
 .97، ص 2012شذى اخلطيب، الاودلة ادلالية امستقبل اسأوواؽ الاريية لرأس ادلاؿ، مؤوسة طايا للنشر االتوزيع، صر،   5



 العادلة والقيمة المحاسبي فصاحإلوا القياس ماىية                                       : األول الفصل

 

 43  
 

ؼلضع جملموعة من ادلبادئ االقيود اليت تؤثر على كمية افوع ادلالومات اليت تظهر يف القوائم ادلالية 
 : 2 إذلاهتوؼ ىذه ادلالومات  .1ادلختلتة
  توفَت ادلالومات النافاة لتقوير احتماؿ حتقق توفقات اخلزينة، اكذلك أعلية ىذا التوفق افًتات

 ؛حواثو ادلمكنة
  اآثار  االلتزامات، اكذلك االتقتااديةعرض الوضاية احلالية ادلالية للمؤوسة اخاوصا ادلوارد

 اااللتزامات؛الامليات ااسأحواث القايلة للتغيَت يف ادلوارد 
  ؛حتقيق اسأىواؼ احملودة من طرؼ ادلسَتين درجةتقوًن مالومات عن 
  ؛احملافظة على احمليطي التزامهاأثر أفشطة ادلؤوسة على زليطها البيئي اموى 
  كثرة ادلالومات تقو ال يضر دائما ينوعيتها، لكن غياهبا يضر يوضوحها   فإفايف ىذا الاود

 . مستخوميهاافوعيتها، اكذلك عملية تقراءهتا احتليلها اتتسَتىا من تقبل 
  اوتخواـ خالؿ من يكوف مناوب إفااح حتقيق إف المحاسبي : اإلفصاحتحديد أساليب وأدوات 

 اسأمور على الًتكيز خالؿ من ادلالومات يف ادلنطقية اضماف التهم يتسهيل تسمح إفااح اطرؽ أواليب
 يةواواسأ ادلالية القوائم أولوب أف إال الارض أواليب اتاود تطور رغم، ا االطالع لتسهيل اجلوىرية
. اتتمثل 3التهم وهولة لضماف ااسأفضل اسأفسب اسأولوب ىو يبقى اإليضاحاتا  ادللحقات اإضافة

 : يفاحملاويب  اإلفااحأواليب اأداات 
 ؛يف صلب القوائم ادلالية : اىي أىم ادلالومات الواجب عرضها اإظهارىا يف القوائم ادلالية اإلفااح  
  يف الكثَت من اسأحياف يتم الريط يُت عنار يف أحو القوائم أماـ عناصر القوائم ادلالية:  اإليضاحاتاوتخواـ

يف تقائمة أخرى، ايالتارل أصبح من الضراري شرح سلتار ذلذا اسأمر  أاادلالية يانار أخر يف ذات القائمة 
   4؛يُت تقووُت اإليضاحلتسيَت فهم القارئ للقوائم ادلالية، ايتم اضع ىذا 

 فشر ادلالومات اليت توضح ياض اجلوافب اليت تتالق  إذل: هتوؼ ادلالحظات اذلامشية 5ادلالحظات ااذلوامش
ظهارىا يف صلب القوائم ادلالية ذاهتا حىت تنقص من درجة إتتالق ياناصر القوائم ادلالية، االيت ال ؽلكن 

                                                           
 .20، ص مرجع وايقماتز الاكر،   1
 االشتافية، دراوة حتليلية تقييمية للنظاـ احملاويب اادلارل اجلويو ادلطبق يف اجلزائر اإلفااحية للتقارير ادلالية اأيااد الزين مناوري، أعلية اعتماد ادلاايَت الوال 2

  اعلـو التسيَتية االتجارية االتقتاادملتقى دارل حوؿ النظاـ احملاويب ادلارل يف مواجهة ادلاايَت الوالية للمحاوبة اادلاايَت الوالية للمراجاة، كلية الالـو 
  .11، ص 2011جاماة البليوة، اجلزائر، 

يف اجلزائر، ادللتقى الوطٍت حوؿ ااتقع اآفاؽ النظاـ احملاويب ادللي يف  اإلفااحفؤاد صويقي، مساود صويقي، افاكاس النظاـ احملاويب ادلارل على وياوات   3
 .5، ص 2013ة االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة الوادي، اجلزائر، ياالتقتاادادلؤوسات الاغَتة اادلتووطة يف اجلزائر، كلية الالـو 

  ، جاماة دمشقاالتقتاادعبوالرزتن مرعي، دار ووؽ االاراؽ ادلالية يف تطوير فظم ادلالومات احملاوبية يف ووريا، أطراحة دكتوراه ختاص احملاوبة، كلية   4
 .154، ص 2007ووريا، 

احملاويب كموخل حلوكمة الشركات، ادللتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحو من  اإلفااحجودي رمزي، إىتماـ جلنة ماايَت احملاوبة الوالية ي  5
 .10، ص 2012ية االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة يسكرة ، اجلزائر، االتقتاادالتساد ادلارل ااإلداري، كلية الالـو 
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عن اسأحواث الالحقة لتاريخ  اإلفااحعن القوائم ادلالية، اتستخوـ ادلالحظات اذلامشية يف  اإلفااح
  ؛احملتملة االلتزامات، اااللتزاماتادليزافية، االطرؽ اادلبادئ احملاوبية ادلتباة، احلقوؽ 

 ؛اادلالحق اإلضافية اجلوااؿ  
 اسأشكاؿ البيافية ااإلحاائية، اخلافات ادلقارفة للقوائم ادلالية عن السنوات السايقة. 
  ف تال دلتخذ القرار يف الوتقت أف ادلالومات تتاف ياحلواثة، ا أمن ادلتراض  : اإلفصاحتحديد توقيت

  .1ادلناوب، حيث أف أي تأخر يف توفقها تقو يسبب يف حواث خلل يف عملية اختاذ القرار
 إذلػلتاج ادلستخوـ ، دائما، فالى وبيل ادلثاؿ تنبؤيولة اذلا تقيمة ػلتاج دلالومات جارية افاا   كما أف ادلستخوـ   

 .2حتليلية ادارية اتنبؤيةإيالغ مارل مرحلي مكتمل، افشرات مالية 
 المحاسبي وأنواعو اإلفصاحالمطلب الثالث: العوامل المؤثرة في 

 فواعو. أ إذلالتطرؽ  متاحملاويب امن  اإلفااحأىم الاوامل ادلؤثرة يف عملية  إذلونارج يف ىذا ادلطلب 
 المحاسبي :  اإلفصاحالعوامل المؤثرة في  .1

 العوامل المتعلقة بالمؤسسة:  1.1
  عن اإلفااحيف مستويات  ؼاالختالحجم ادلؤوسة: ياو حجم ادلؤوسة عامال مهما لتتسَت درجات 

كوف تكلتة ادلالومات تكوف تقليلة اسأعلية يف ادلؤوسات الاغَتة   إذلادلالومات ادلالية، اياود وبب ذلك 
 .3التجماات أااادلتووطة مقارفة يادلؤوسات الكبَتة 

  : كاىل تثقل تقو مالومات دتقيقة توفَت على تًتتب كبَتة تكاليف ىناؾالتكلتة اإلضافية إلصوار ادلالومات 
 تكوف تقو تكاليف إذل يؤدىو لو وقف أا حواد اجود عوـ مع اإلفااح من مزيوا أف كما ادلؤوسات، 

 ايُت احتليلها ادلالومات اإفتاج لتجميع ادلرتتاة التكلتة يُت اضع موازفة  االمر يوجب اىذا طاتقتها، فوؽ
 4.الاامة ادلالحة اخومة اسأطراؼ سلتلف مااحل خلومة ادلالومات عن اإلفااح إذل احلاجة

                                                           
 . 13، ص 2013، اسأردفتقاوم ادلقايلة، االدارة ادلالوماتية، عادل الكتب احلويث للنشر االتوزيع، 1
ة للشركات االوتثمارية زلمو الايسى، ماتز السايو، افاكاوات تطبيق ماايَت االيالغ ادلارل الوالية على جودة ادلالومات احملاوبية الواردة يف القوائم ادلالي2

 2009، اسأردفية، اسأردفية الناشئى يف ييئة االعماؿ احلويثة، كلية االعماؿ، اجلاماة االتقتااداف ادلارل، ادلؤذتر الثاين حوؿ القضايا ادلورجة يف ووؽ عم
 .14ص

 نشر ااإلعالف االتسويقاحملاويب االاوامل ادلؤثرة عليو يف الشركات ادلساعلة السورية، دراوة حاؿ شركة اجملموعة ادلتحوة لل اإلفااحرًن عيسى، لطيف زيود، 3
 .152، ص 2011، 1 ، الاود 33ية االقافوفية، جاماة تشرين، ووريا، اجمللو االتقتاادللبحوث االوراات الالمية، كلية الالـو  رللة جاماة تشرين

يالتقارير ادلالية احوكمة الشركات، ادلؤدتر الوارل حوؿ مهنة احملاوبة اادلراجاة االتحويات ادلااصرة كلية  اإلفااحماطتى الساوين، موى ارتباط الشتافية ا  4
 .13، ص 2007، جاماة االمارات الاريية ادلتحوة، االمارات الاريية ادلتحوة، االتقتااداالدارة ا 
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  يف  اإلفااحرجة دعود ادلساعلُت: أشارت عويو الوراوات أف ىناؾ عالتقة طردية يُت عود ادلساعلُت ا
 اإلفااحلى ادلؤوسة زيادة ادلالومات اليت يتاُت عليها اعود ادلساعلُت، ف، فكلما زاد التقارير االقوائم ادلالية

 .1عنها
  :توجيو اختايص على التأثَت يف يارزا السوؽ ادلارل دارا كتاءة تلاب فظريةتسجيل ادلؤوسة يالسوؽ ادلارل 

 يقبل الذي ادلاؿ رأس مقوار يف فسبية فورة ىناؾ أف ادلاراؼ فمن البويلة، النشاط رلاالت على ادلوارد
 لن ذلك اأف ادلاؿ ىذا من تقور أكرب جلذب ادلؤوسات يُت تنافس اجود فتوتقع ايذلك ار،تماالوت سلاطر

 ماوؿ ختتيض تقبوؿ إذل ويؤدي الذي اسأمر ادلالية، تقاريرىا ايف ادلؤوسات يف الثقة توفرت إذا إال يتحقق
 ادلاؿ رأس ووؽ يف التمويل ماادر حوؿ التنافس فإف ذلك، إذل إضافة اراهتم،تماوت على يطلبوفو الذي

 أداء عن اايف تقارير فظاـ اتوفَت مالءمة زلاوبية وياوة إلتباع ادلؤوسات كافة على ضغطا ؽلثل ووؼ
 عن تسًت أفو على احلالة ىذه يف يتسر ووؼ ادلارل داءاسأ عن الكايف اإلفااح توفر عوـ سأف ادلؤوسات،

 2.السوؽ من اخراجها يتشلها يهود شلا ادلؤوسة، منها تااين اليت ادلشاكل
  : ات ادلقومة اإلفااحا يف من كتاءة أواوف الوار الذي يلابو زلافظ احلسايات يتمثل إزلافظ احلسايات

كشف اسأخطاء اليت غلب تاحيحها، افظرا سأعلية التقرير الاادر عن مكاتب   إذلاموى صحتها، إضافة 
زلافظي احلسايات " ادلراجاُت "، فقو أصور اجمللس اسأمريكي للمحاوبُت القافوفُت عودا من ادلاايَت اليت 

يار التقليل من التالعب االغش ياحلسايات ااوتغالؿ ادلرافة يف اخت أجلغلب إعواد التقارير افقها من 
 : 3الطرؽ احملاوبية يف شلاروة أواليب احملاوبة اإليواعية، اتتمثل ىذه ادلاايَت يف 

  ؛ادلبادئ احملاوبية ادلقبولة عموما إذلما مت إعواده اوتنادا  إذاعلى التقرير أف يبُت  
 ؛سنوات ادلاضيةعلى التقرير أف يوضح تطبيق ىذه ادلبادئ خالؿ التًتة احلالية مت ينتس الطريقة ادلاتموة يف ال  
  ؛ االتقتااديةادلالومات ادلتاح عنها يف القوائم ادلالية تارب يشكل صحيح عن اسأحواث اادلاامالت 
  .تضمن التقرير رأي زلافظ احلسايات عن القوائم ادلالية، احتمل ادلسؤالية حوؿ ذلك 

 تطوير عن لةا ؤ اادلس ادلنظمة اجلهات يف اتتمثل : اإلفصاحالجهات المسؤولة عن وضع معايير  2.1
 إذ دالة، يكل ادلاتمو احملاويب التنظيم مواخل ياختالؼ ختتلف حيث ،اإلفااح ماايَت اإصوار اتنظيم

                                                           
كلية   اجستَت ختاص احملاوبة االتحليل ادلارلم مذكرةيف ادلالومات احملاوبية،  اإلفااححسُت عبواجلليل آؿ غزاي، حوكمة الشركات اأثرىا على مستوى  1

 .65، ص 2010، اسأكادؽلية الاريية يف الوظلارؾ، الوظلارؾ، االتقتااداإلدارة ا 
اجستَت ختاص زلاوبة اتوتقيق  م ذكرةمعبواحلميو حسياين، أعلية اإلفتقاؿ للماايَت الوالية للمحاوبة اادلالومة ادلالية كإطار لتتايل حوكمة ادلؤوسات،  2

 .62، ص 2010ية اعلـو التسيَت، جاماة اجلزائر، االتقتاادكلية الالـو 
، جاماة دمشق االتقتاادعبوالرزتن مرعي، دار ووؽ االاراؽ ادلالية يف تطوير فظم ادلالومات احملاوبية يف ووريا، أطراحة دكتوراه ختاص احملاوبة، كلية  3

 .134-133، ص ص 2007ووريا، 
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 تكوف ما غالبا اإلفااح عملية على ادلؤثرة اسأطراؼ أف منها النامية اخاصة الواؿ من الاويو يف صلو
 .1ااحلكومية ادلهنية ادلنظمات من

 ااالجتماعيةالثقافية  ادلؤوسات يالاوامل يف احملاوبية ادلماروة تتأثر والثقافية : االجتماعيةالعوامل  3.1
عنو إعواد القوائم ادلالية  االوًتاتيجي التخطيط على التأثر يف ىاما عنارا الثقايف التباين ياترب حيث

كي تتميز لحسب مبادئ احملاوبة اليت تتواجو هبا ادلؤوسة، ا  ،عن ادلالومات احملاوبية اادلالية اإلفااحا 
ادلالومات ادلتاح عنها يالسهولة يف التهم ااجلودة الاالية، اجب على ادلؤوسة إعواد القوائم ادلالية افق 

 .2احمللية اسأعماؿعادات اتقاليو اثقافة ييئة 
 اأداات االتقتاادي النمو ايورجة احمليطة االتقتاادية يالبيئة احملاويب اإلفااح : يتأثر3 االقتصاديةالبيئة  4.1

 يف اأىوافو فطاتقو يف ؼلتلف احملاويب اإلفااح ا الاامة، االتقتاادية اادلؤشرات االنقوية ادلالية السياوة
 رأس أوواؽ تطور اختالؼ إرل اإلفااح اختالؼ ايرجع النظم الرأمسالية، من عنها االشًتاكية النظم
 ايتوتقف  االختياري اإلفااحإذل  احلافز تاطي، االيت اسأوهم ملكية اطبياة الشركات افوع ادلاؿ

 النظم ظل يف متهومو يف اجملتمع، اؼلتلف يف السائو االتقتاادي النشاط طبياة علي احملاويب اإلفااح
 اليت اادلالومات البيافات توفَت إرل االشًتاكية النظم يف يهوؼ حيث الرأمسالية، النظم يف عنو االشًتاكية

 اإلفااح متهـو فإف الرأمسارل النظاـ ظل يف أما ادلركزية، اخلطط تنتيذ ارتقاية اتقيم إعواد يف تساعو
 .السوؽ التقتااد اادلالومات البيافات توفَت إرل يهوؼ حيث اأمشل وعأا 

 المحاسبي :  اإلفصاحأنواع  .2
زتاية اجملتمع ادلارل، ايتطلب أعلى درجة شلكنة من ادلوضوعية  إذلا أواويهوؼ  التقليدي : اإلفصاح 1.2

عن اخلسائر  اإلفااحعن السياوات االتطبيقات احملاوبية اتغَتاهتا، ا  اإلفااحايتضمن ىذا النوع من 
حيث أف اذلوؼ احلقيقي يتمثل يف إعالـ مستخومي  4اادلكاوب، يايوا عن التحيز تبٍت اجهة فظر ماينة

مع مراعاة ادلوازفة   ، دلساعوهتم يف اختاذ تقراراهتم يأفضل طريقة شلكنةالءمةادلالية يادلالومات اجلوىرية ادلالقوائم 

                                                           
، ادللتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحو من التساد اإلفااحأزتو رتيل، زلمو وتَت، جتليات حوكمة الشركات يف اإلرتقاء مبستوى الشتافية ا  1

 .8، ص 2012ية االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة يسكرة، اجلزائر، االتقتاادادلارل ااإلداري، كلية الالـو 
ية االتقتاادية، كلية الالـو االتقتااددكتوراه يف الالـو يب الاادلي، أطراحة ادلماروة احملاوبية يف الرشكات متاودة اجلنسيات االتوحيو احملاو شايب شنوؼ، 2

 .26، ص 2007اعلـو التسيَت، جاماة اجلزائر، اجلزائر، 
 اجستَت ختاص احملاوبة، كلية التجارة، جاماة ينها، مارم مذكرةتراغلها، اكوؾ ادلالية اإلوالمية اأُثره على للاحملاويب  اإلفااحوامي كماؿ زلمو،  3

 .13ص ، 2011
ية، كلية اإلدارة االتقتااداحملاويب يف حوكمة الشركات، رللة تكريت للالـو اإلدارية ا  اإلفااحصواـ احليارل، علي الكسب، عوض الايسااي، دار  4
 .135، ص 2008، 11، الاود 4، جاماة تكريت، الاراؽ، اجمللو االتقتاادا 
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تقوًن مالومات متيوة يف أغراض اختاذ القرارات  إذلادلااصر يهوؼ  اإلفااحيُت ادلنافع االتكاليف، ف
 1ارية.تماالوت

 الءمةادل أعلية ادةيز  جةيفت اإلفااح ىذا ظهر اتقو التثقيتي،  اإلفااح يأفو ايارؼ اإلعالمي : اإلفصاح 2.2
 من ادلالومات يةمك التثقيتي اإلفااح ايوفر .احملاوبية ادلالومات جلودة الرئيسة اخلاائص أحو ياعتبارىا

 الءمةادل  حتقيق وبيل يف ادلوضوعية ياض عن التخلي مع الكن الوتقائي اإلفااح يف ادلتوفرة ادلالومات تتوؽ
 إعواد ،ادلرحلية التقارير إعواد ،اسأواار مستوى يف التغَتات أثر عن اإلفااح ،التثقيتي اإلفااح أمثلة امن

 2.ةيادلال التنبؤات عن اإلفااح ،القطاعية التقارير
 ظل يف القرارات دلتخذي ادلالية القوائم يف اإليضاحاتا  ادلالومات كافة توفَت ياٍت الكامل : اإلفصاح 3.2

يالغا  ضررا حتوث تقو ماينة اتحضاإيا  مالومات توفَت عوـ أف إدراؾ ؽلكن يحيث النسبية اسأعلية متهـو
  .3 القرار اختاذ يف عليها ياتمو على من

الذي تكوف فيو ادلالومات االبيافات اليت تتاح عنها ادلؤوسة عادلة  اإلفااحاىو  :العادل  اإلفصاح 4.2
لكافة ادلستتيوين منها يف ذات التوتقيت، ايشكل ااحو، اعوـ التمييز يُت فئة مستتيوة عن أخرى  متساايةا 

يف رلاؿ تسلم ادلالومات احملاوبية، ايرتبط ىذا ارتباطا اثيقا يأخالتقيات ادلهنة رغم أف متهـو الاوالة ىو غَت 
  .4اخر إذلأخرى، امن اتقت  إذلزلود اثايت افسيب ؼلتلف من مؤوسة 

عن احلو اسأدىن من ادلالومات احملاوبية الواجب توفرىا يف القوائم  اإلفااحايشمل  الكافي : اإلفصاح 5.2
إذ ؼلتلف حسب احتياجات امااحل  ،ادلالية، اؽلكن مالحظة أف متهـو احلو االدىن ليس مضبوط ادتقيق

 5ادلناوبة.اسأطراؼ ادلستخومة للمالومات احملاوبية اليت من خالذلا ؽلكن صناعة القرارات 
الذي يراعي حاجات مستخومي ادلالومات ادلالية اظراؼ ادلؤوسة اطبياة  اإلفااحىو  المالئم : اإلفصاح 6.2

، إظلا اسأىم أف تكوف ذات تقيمة فقط عن ادلالومات ادلالية ااحملاوبية اإلفااحليس من ادلهم ففشاطها، 

                                                           
ادللتقى الوارل الثالث حوؿ : آليات تطبيق النظاـ احملاويب ادلارل  ، افق ماايَت احملاوبة الوالية على جودة ادلالومة احملاوبية اإلفااحأثر فواؿ صباػلي،  1

 2016، جاماة الوادي، ية االتجارية اعلـو التسيَتاالتقتاادلية الالـو كه على جودة ادلالومة احملاوبية،  اجلزائري امطايقتو مع ماايَت احملاوبة الوالية اتأثَت 
 .5ص

 .187، ص والـ فارااي، تقيار التتالاي، مرجع وايق 2
اجودة القوائم ادلالية يف ظل النظاـ احملايب ادلارل، ادللتقى الوطٍت  اإلفااححسُت ين الطاىر، زلمو يوطالعة، دراوة أثر حوكمة الشركات على الشتافية ا   3

 .9، ص2012ية االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة يسكرة، اجلزائر، االتقتاادحوؿ حوكمة الشركات كآلية للحو من التساد ادلارل ااإلداري، كلية اللـو 
 .27  -26، ص ص ايقجورج توما ييواايو، مرجع وب  4
 عن ادلالومات ادلالية على اسأفًتفت يف القوائم ادلالية الاادرة عن الشركات ادلساعلة الاامة الكويتية اإلفااحمستوى على ادلطَتي، الاوامل ادلؤثرة ي اغز  5

 .15، ص 2012، اسأردفاجستَت ختاص زلاوبة، كلية اسأعماؿ، جاماة الشرؽ االاوط، م مذكرة
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الاالتقة اتتناوب مع فشاط ادلؤوسة اظرافها رين ايقية اسأطراؼ ذات تمامنتاة يالنسبة لقرارات ادلست
 .1الواخلية
 المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية  اإلفصاحالمطلب الرابع: 

ا يف ادلالومات أواواليت تتمثل ا من يُت اسأىواؼ الرئيسية دلهنة احملاوبة زيادة فاعلية سلرجات النظاـ احملاويب    
عنها  كوحوة ااحوة اتورل  اإلفااحاالتقارير ادلالية، من خالؿ زيادة كتاءهتا امنتاتها ا احملاوبية اليت حتتويها القوائم 

الاادرة  2ؿ صوار ذلا يف القائمة رتقم أا عنها، اتقو كاف  اإلفااحادلؤوسات درجة كبَتة لنوعية ادلالومات اليت تقـو ي
  2تساى لتحقيق أىواؼ اإليالغ ادلارل.، االيت 1980ونة  FASBعن رللس ماايَت احملاوبة ادلالية االمريكي 

 اعليو ادلتيوة احملاوبية ادلالومات هبا تتسم أف غلب اليت الرئيسية اخلاائص تلك ادلالومات جودة مبتاىيم يقاو   
 لإلطار اسأخرى ادلقومات ايُت اسأىواؼ حتويو مرحلة يُت ضرارية اصل حلقة ياترب اخلاائص ىذه حتويو فإف

 3ادلالية. التقارير إعواد ادلناوبة عنو ادلاايَت اضع دارىا يف إذلاحملاويب، إضافة  التكري
 منتاة ىو يأواو غرض حوؿ تتمحور االيت منو ادلرجو ة اسأىواؼ ادلالية ادلالومات عن اإلفااح ػلقق الكي   

 4.النوعيةاخلاائص  من رلموعة ادلالومات تلك يف تتوافر أف اليو القرار، متخذ ادلستخوـ
 خاائص ادلالومات احملاوبية اجليوة: 

تاٍت اجود ارتباط منطقي يُت ادلالومات ايُت القرار موضوع الوراوة أي مباٌت تقورة ادلالومات : مالءمةال .1
 :5دتكن مستخوميها من الءمةاحملاوبية على إحواث تغيَت يف اجتاه القرار، ادلالومات احملاوبية ادل

 ؛ادلستقبلية .. أااحلاضرة  أاتكوين توتقاات عن النتائج اليت ووؼ تًتتب على اسأحواث ادلاضية  1.1
 إذلتؤدي  الءمةإحواث تغيَت يف ىذه التوتقاات. اىذا ياٍت أف ادلالومات ادل أاتازيز التوتقاات احلالية  2.1

 ؛تغيَت درجة التأكو يالنسبة للقرار زلل الوراوة
تاحيح التوتقاات السايقة  أاحتسُت تقورة متخذ القرار على التنبؤ يالنتائج ادلتوتقاة يف ادلستقبل اتازيز   3.1

 ؛ااحلالية
 .تقييم فتائج القرارات اليت ينيت على ىذه القرارات  4.1

                                                           
احملاويب، ملتقى دارل حوؿ النظاـ احملاويب ادلارل يف مواجهة  اإلفااحخلضر أاصيف، ػلي وايوي، أعلية تطبيق ماايَت احملاوبة الوالية يف حتسُت جودة  1

 . 12، ص 2011اجلزائر، ية االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة البليوة، االتقتاادادلاايَت الوالية للمحاوبة اادلاايَت الوالية للمراجاة، كلية الالـو 
اجستَت ختاص م مذكرةكـر الشامي، أثر اخلاائص النوعية للمالومات احملاوبية على جودة التقارير ادلالية للبنوؾ التجارية الااملة يف اجلمهورية اليمنية،  2

   .31-30، ص ص 2009، اسأردفاحملاوبة، كلية اسأعماؿ، جاماة الشرؽ االاوط، 
رل السايع خليل الرفاعي، زلمود جالؿ، فضاؿ الرزلي، أثر اوتخواـ احلاووب على خاائص ادلالومات احملاوبية من اجهة فظر ادلستثمرين، ادلؤدتر الوا  3

 .7، ص 2009، فاسأرد، جاماة الزرتقاء، االتقتاادالتحويات، الترص، كلية اإلدارة ا  –ية الاادلية على منظمات اسأعماؿ االتقتاادحوؿ تواعيات االزمة 
 .330ص مرجع وايق، السويطي، مووى مطر،زلمو  4
 .15، ص مرجع وايقي ادلطَتي، اغز  5
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 أوس أا طرؽ أا ادلوضوعية لألدلة ااضحا افاكاوا تاو احملاوبية يادلالومات الوثوؽ درجة إف : الموثوقية .2
 إرواء ينبغي يادلوثوتقية احملاوبية ادلالومات تتاف الكي .تادلالوما تلك عليو ينيت اليت السليمة القياس
 تقياس أوس تطوير اكذلك احملاويب، الامل حتكم اليت احملاوبية يادلبادئ يتالق فيما ثايتة زلاوبية أوس

 .1يةاعمل امقبولة موحوة
     اتاٍت اسأمافة يف الارض يحيث تارب اسأرتقاـ عن ادلوارد ااسأحواث ياوؽ داف تزييف صدق التعبير : .3

دتويو، الكي تارب ادلالومات يأمافة، اجب الًتكيز على عرض ادلاامالت ااسأحواث افقا جلوىرىا اااتقاها ا 
 2اإلتقتاادي اليس فقط شكلها القافوين.

للمالومات ادلاراضة ياإليالغ ادلارل ىي تقايليتها للتهم من ية واوإف إحوى اخلاائص اسأ القابلية للفهم: .4
االنشاطات  اسأعماؿرض، يتًتض أف لوى ادلستخومُت ياض ادلارفة يف غبل ادلستخومُت، احتقيقًا ذلذا التق

و غلب فإفاالتقتاادية ااحملاوبة، اأف لويهم الرغبة يف دراوة ادلالومات يقور ماقوؿ من الاناية، امهما يكن، 
حلاجات متخذي القرارات االتقتاادية اليت غلب تضمينها اإليالغ  الءمةوتبااد ادلالومات ادلهمة اادلعوـ ا
اعتمادًا على أفو من الااب جوًا فهمها من تقبل ادلستخومُت الااديُت، كوهنا حتتوي ياضًا من  ،ادلارل

حتقق صتة القايلية للتهم  فإف  ،اوبيةامبا أف اإلطار ادلتاىيمي ىو ادلرشو االوليل لوضع ادلاايَت احمل ،التاقيو
حتٍو لواضاي ادلاايَت،  ليتأكواا  يأف ادلاايَت اليت طوراىا  أاي أواوللمالومات احملاوبية  تاترب متطلب 

 3.ج إيالغاً ماليا متهوماً تنت ،لتااجل ادلواضيع احلساوة اادلاقوة
 أحواث توتقع يف ااحلاضر ادلاضي مالومات اوتاماؿ هبا ؽلكن اليت الوويلة يالتنبؤ يقاو القابلية للتنبؤ: .5

 جودة أف ادلؤكو من وفإف مت امن ت،القرارا ااختاذ التخطيط يف تستخوـ التوتقاات ىذه اأف ادلستقبل افتائج
 لتجنب اذلك فيها، الثقة التأكو، ازيادة عوـ حالة ختتيض يف التنبؤية مقورهتا يف دتثل إظلا ادلالومات

 فقااف احتماالت دلواجهة للمستقبل تكوينها الواجب ادلخااات يف الوتقة الزيادة زلتملة خسائر حواث
 4.مها كليهما أا اخلاـو زيادة أا اسأصوؿ

 التحقق على تقورهتا يف خاصيتها من يستتاد أف احملاوبية ادلالومات مستخوـ من يستلـز   :التحقق إمكانية .6
 يساعو اىذا أخرى جهة من ادلستقبلية يالتنبؤ يالتوتقاات ااالوًتشاد جهة، من ادلاضية التوتقاات صحة من

 التحويو ادلوازفة اجو على امنها التقويرية ادلوازفات إعواد عنو اخاصة التوتقاات تاحيح يف القرار متخذ
                                                           

ية الاادلية االتقتااداالزمة  مبارؾ يوعشة، ىبة يوشوشة، دار جودة أمن ادلالومات احملاوبية يف إدارة االزمة ادلالية الاادلية، ادلؤدتر الوارل السايع حوؿ تواعيات 1
 .4، ص 2009، اسأردف، جاماة الزرتقاء، االتقتاادالتحويات، الترص، كلية اإلدارة ا  –اسأعماؿ على منظمات 

ية االتقتاادية، كلية الالـو االتقتاادوليمة فشنش، دار ادلالومات احملاوبية يف اختاذ تقرار اإلوتثمار ادلارل، ادللتقى الوارل حوؿ صنع القرار يف ادلؤوسة   2
 . 6، ص 2009جاماة اجلزائر، اجلزائر،  االتجارية اعلـو التسيَت،

 .9، ص ايقزلمو الايسى، مرجع و  3
  االتقتاادية، كلية اإلدارة ا االتقتاادصواـ احليارل، وطم حسُت، أثر التجارة االلكًتافية على جودة ادلالومات احملاوبية، رللة تكريت للالـو اإلدارية ا 4

 .136، ص 2006، 3، الاود 20جاماة تكريت، الاراؽ، اجمللو 
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 تنتيذ يف تساعو التوتقاات تاحيح يف ادلالومة تقورة سأف ادلوفوعات اادلقبوضات، جافيب لكال النقوية
 .1اسأفشطة دلختلف ادلوازفات

 خاصة ياتة اادلقرضُت رينتماادلست عامة ياتة ادلالية الكشوؼ مستخومي أماـ يكوف :للمقارنة لقابليةا .7
 مقارفات إجراء على تقادرين ادلالية الكشوؼ مستخومو يكوف أف غلب ا متاودة، اإتقراضار تموتا فرص
 :2لنتس ادلؤوسة سلتلتة زمنية فًتات لاوة الكشوؼ ذلذه
 السايقة ادلالية السنة مع مقارفات يإجراء تسمح مالومات ادلالية الكشوؼ توفر. 
 ادلتالق ادلبلغ إذل شارةإ اخلزينة، توفقات اجواؿ النتائج، احساب ادليزافية، أتقساـ من تقسم كل يتضمن 

 السايقة؛ ادلالية السنة يف لو ادلوافق يالقسم
 أحو مقارفة ادلمكن غَت من يابح عنوما.اعودي اصتي ورد شكل تأخذ مقارفة مالومات ادللحق يتضمن 

 يسبب السايقة، ادلالية للسنة ادلارل الكشف من الاودي ادلركز مع ادلالية الكشوؼ أحو من الاودية اسأتقساـ
 شلكنة؛ ادلقارفة جلال السايقة ادلالية السنة مبالغ تكييف الضراري من يكوف الارض، أا التقييم طرؽ تغيَت

 الًتتيب إعادة فإف أخر، وبب سأي أا ادلالية السنة موة اختالؼ يسبب مقارفة ادلمكن غَت من كاف إذا   
 حىت ادللحق يف تتسَت زلل تكوف السايقة ادلالية للسنة الاودية ادلالومات على أدخلت اليت التاويالت أا

 للمقارفة. تقايلة تابح
اظهارىا يشكل يتالءـ مع رغبات أحو اسأطراؼ اليس  زلايو، يشكل ادلالومات إعواد اٌت ذلكمبالحياد :  .8

 .3اليت تستتيو اتاٌت يالقوائم ادلالية اليت تاورىا ادلؤوسة
 غلب أفو مباٌت حينها يف ادلالومات تقوًن ادلالئم يالتوتقيت يقاو:  للمعلومات المالئم المناسب التوقيت .9

 تتقو ادلالومات ىذه سأف اذلك ، اليها ػلتاجوفو عنوما يستخوموهنا دلن ادلالية احملاوبية ادلالومات إتاحة
 اتقوع ياو طويلة فًتة تقوؽلها تراخى إذا أا ، اوتخوامها إذل احلاجة توعو عنوما متاحة تكن دل إذا منتاتها

 4ها.أواو على تقرارات اختاذ يف فااليتها تتقو يحيث هبا تتالق اليت اسأحواث

                                                           
ية اعلـو التسيَت، جاماة االتقتاادية، كلية الالـو االتقتااددكتوراه ختاص الالـو  رل الوالية، أطراحةصالح حواس، التوجو اجلويو ضلو ماايَت اإليالغ ادلا  1

 .32، ص 2008اجلزائر، اجلزائر، 
ية االتجارية االتقتاادالالـو  احلاج فوي، مقارفة جودة ادلالومة احملاوبية يف النظاـ احملاويب ادلارل اجلزائري، االكادؽلية للوراوات اإلجتماعية ااإلفسافية، كلية 2

 .37، ص 2013، 9اعلـو التسيَت، جاماة الشلف، اجلزائر، الاود 
اؿ حوؿ النظاـ احملاويب ادلارل اجلويو يف لقرار يف ظل تطبيق النظاـ ادلارل ااحملاويب ياجلزائر، ادللتقى الوارل اسأأزتو لاماري، ادلالومات احملاوبية اترشيو ا 3

 .6، ص 2010ية االتجارية علـو التسيَت، جاماة الوادي، اجلزائر، االتقتاادظل ماايَت احملاوبة الوالية، جتارب تطبيقات اآفاؽ، كلية الالـو 

لـو حوكمة الشركات يف حتقيق جودة ادلالومة احملاوبية، ادللتقى الوطٍت حوؿ احلوكمة احملاوبية للمؤوسة ) ااتقع، رىافات اآفاؽ (، كلية الا رتاة ىواـ، دار 4
 .14، ص 2010ية اعلـو التسيَت، جاماة أـ البواتقي، اجلزائر، االتقتااد
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 إذل النسبية عليةاسأ من تكوف اليت الاناصر كافة عن ةيادلال البيافات تتاح أف غلب  :النسبية ىميةاأل .11
 إمكافيةاسأعلية النسبية يرتبط يأمافة ادلالومات ا  فإفالذلك  1.القرارات ااختاذ مييقالت عملية التأثَت على حو

     عليها، ايالتارل اجب التارؼ على احتياجات مستخوـ القوائم ادلالية سأف حذؼ أي مالومة االعتماد
  2عرضها ياورة غَت صحيحة، من شأفو التأثَت على تقييم ادلستتيو، االقرارات الاادرة منو. أا

ف تكوف البيافات ادلتاح عنها يف القوائم ادلالية تقايلية للقياس ماربا عنها أغلب  القابلية للقياس : .11
  .3يوحوة النقو السائوة يف اجملتمع اادلتتق عليها مهنيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ادللتقى الوارل الوارل،  ادلارل احملاويب التوافق ظل يف الوالية احملاوبية ادلاايَت تطبيق آفاؽ IAS / IFRS يودلة، اجلزائر يووف، صلواتشي وتياف شاـھ  1
ية االتجارية علـو التسيَت، جاماة االتقتااداؿ حوؿ النظاـ احملاويب ادلارل اجلويو يف ظل ماايَت احملاوبة الوالية، جتارب تطبيقات اآفاؽ، كلية الالـو سأا

 .13، ص 2010الوادي، اجلزائر، 
احملاويب اجودة التقارير ادلالية، ادللتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحو من  اإلفااحفراح خالوي، وهاـ مووي، أثر تطبيق تقواعو احلوكمة على  2

 .13، ص 2012ية االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة يسكرة، اجلزائر، االتقتاادالتساد ادلارل ااإلداري، كلية الالـو 
اوبة اتوتقيق، كلية القادر راتاؿ، التوجو ضلو تطبيق ادلاايَت احملاوبية اادلالية الوالية يف ادلؤوسات اجلزائرية، أطراحة لنيل شهادة ادلاجستَت ختاص زلعبو 3

 .30، ص 2009ية  اعلـو التسيَت، جاماة اجلزائر، االتقتاادالالـو 
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 المبحث الثالث: ماىية القيمة العادلة
جويوة للتقييم احملاويب يالتطرؽ دلتهومها حسب  أداةيف ىذا ادلبحث ما يتالق مباىية القيمة الاادلة ك تنااؿون    

 وجو ذلا كبويل دلبوأ التكلتة التارؼلية اغَتىااأوباب الت IFRSيالغ ادلارل اماايَت اإل IASادلاايَت احملاوبية الوالية 
 من الاناصر ادلتالقة هبا.

 ل: مفهوم القيمة العادلةو المطلب األ
 أسباب ومبررات ظهور مفهوم القيمة العادلة  .1

ظهر موخل احملاوبة عن القيمة الاادلة فتيجة االفتقادات التكرية االوتقائع الاملية اليت ااجهة تطبيق مبوأ التكلتة     
اخاوصا يف ظل موجات التضخم اجلامح*، حيث مت اصوار ادلايار  التارؼلية اتقاورىا يف تتسَت االحواث ادلالية

التكلتة  اوتاماؿؾ احملاوبوف أف ادر أاخلاص ياالتقتااديات ذات التضخم ادلرتتع امنو  29احملاويب الوارل رتقم 
 .1عوـ والمة القياس احملاويب ياورة دتقيقة اعادلة إذلالتارؼلية يؤدي 

حقيقة التكلتة التارؼلية اليت دتثل الواتقع التالي للحوث اتقت اتقوعو حلظة التبادؿ، ال يشك يف اتقتها اصحتها  اإف     
ذ تابح القيمة إحواث احلوث،  أاظلا يظهر التشكيك يف والمة ادلبوأ ياو التملك إالتملك، ا  أاحلظة االكتساب 

لقيمة احلالية، امن ىنا يوأت االفتقادات دلبوأ التكلتة كثَتا عن ا  أاادلسجلة شيئا من ادلاضي، الذي ينحرؼ تقليال 
التارؼلية، اتاودت ماها الطرؽ، اادلبادئ، االسياوات، االبوائل االنماذج احملاوبية احلويثة. فالظراؼ االتقتاادية 

ذه الظراؼ يف تتسم ياحلركة الويناميكية ادلتغَتة اادلتقلبة يشكل دائم، اتتغَت القوة الشرائية لوحوة النقو يتغَت ى
مبوأ التكلتة التارؼلية كثَتا  إذلغَتىا من الظراؼ االتقتاادية، اعليو اجو  أاحاالهتا ادلختلتة من الكساد االتضخم 

تالتقت ولبيات  متالختيار البويل االفسب امن  اسأخرىالبحث يُت البوائل احملاوبية  إذلمن االفتقادات. شلا دعا 
 .2ليوإالتوجو  إذلييات منهج القيمة الاادلة شلا دعا منهج التكلتة التارؼلية مع اغلا

 ادلارل عن ادلركز التابَت تستطع دل اليت التارؼلية التكلتة يف القاور دلواجهة الاادلة القيمة مبوأ اوتخواـ جاء حيث   
 احملاوبة اظيتة علىارات تماالوت يف الكبَتة ااتالتوو   فرضتو ما إذل يالنظر أفو فيو،كما الوثوؽ ؽلكن يشكل للوحوة

 على يطرأ اما للوحوة االتقتاادية احلقيقي ادلارل ادلركز حقيقة على اسأوهم ازتلة رينتمادلست اتقوؼ ضرارة حوؿ
 يتلك الوفاء على تقادرة غَت التكلتة التارؼلية أواس على ادلبنية التقليوية احملاوبة أصبحت تغيَتات، فقو من أمواذلم

 .3الاادلة القيمة ضلو التحوؿ يازز الذي اسأمر ادلتطلبات،
 
 

                                                           
ماجيستَت، ختاص مالية ازلاوبة، تقسم علـو ية، مذكرة مقومة يالقيمة الاادلة على االيالغ ادللي يف ادلؤوسات اجلزائر  اإلفااحمساود يوخالتي، اثر   1

 )يتارؼ( 18، ص2013ية االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة اسأغواط، االتقتاادالتسيَت، كلية الالـو 
 .32، ، صوايقتامر يساـ جاير االغا، مرجع  2
 . 6، ص وايقاي، مرجع خاَت رليو عال 3
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 :1وباب اادلربرات للتوجو ضلو القيمة الاادلة ما يليمن يُت اسأ  
  سأواار شلا افرض ثبات احوة النقو ايف ظل ارتتاع  أواسالتضخم حيث يقـو مبوأ التكلتة التارؼلية على

خطأ يف تقياس الوخل افظرا لتغَت يف تقيمة احوة القياس االتوين يف تقيمتها اتقوهتا الشرائية تابح  إذليؤدي 
 هاحوة القياس غَت متجافسة يالنسبة للتًتات ادلالية كما ىو احلاؿ عنو القياـ يف رتع اطرح تقيم ذات تقو 

مر الذي يتسبب يف ويل ىذا اسأشرائية سلتلتة كما لو كافت تقوه شرائية ااحوه داف القياـ يإجراء عمليات حت
اوتخوامها إلجراء عمليات مقارفة فيما يينها االذي من شأفو عرض  إمكافيةعوـ داللة القوائم ادلالية اعوـ 

 القوائم ادلالية يشكل مشوه يادلقارفة مع الواتقع االتقتاادي؛
  افقا دلبوأ التكلتة التارؼلية ف القياس احملاويب أها حيث أواوادلالومات احملاوبية على  مالءمةعوـ  أاضاف

االتكاليف على ادلالومات التارؼلية اتتجاىل  رياحيكوف صاحلا فقط يف تاريخ القياس اتاتمو يف حساب اسأ
 الختاذ  مالءمةعطاء مالومات إ، لذلك دل تاو تقادرة على اسأواارأي تغَت يطرأ على 

 ايناء توتقاات مستقبلية؛ داءلتوجيو اسأ أداةالقرارات اليت تطلبها االطراؼ ادلستخومة ك
 فتائج القياس احملاويب تابح مشوىة فتيجة لتطبيق التكلتة التارؼلية فتيجة جتاىلها تقيمة احوة القياس  ف  إ

غَت زلققة ادفع  أرياحعلها توزيع من رأس ادلاؿ على شكل أظهور عوة مشكالت من  إذلاحملاويب شلا يؤدي 
 سأصوؿصوؿ ثايتة جويوة زلل اأحالؿ إالوحوات االتقتاادية من ضرائب صورية تقو ال تكوف زلققة اعجز 

 تراجع طاتقتها االفتاجية ااختاذ تقرارات غَت صحيحة من تقبل مستخومي  إذلادلستهلكة شلا يؤدي 
 فتاج؛ حتويو تكاليف اإل أاار تموتاالدارة فتيجة التحليالت غَت الاحيحة كالاائو على اإل أا ،القوائم ادلالية

                                                           
 فظر اذل:أ 1

 اسأردفاوط، سأية، مذكرة ماجيسًت، تقسم احملاوبة، جاماة الشرؽ ااسأردف، اثر القيمة الاادلة على االداء ادلارل يف البنوؾ التجارية يراىيمإماين أ 
 .18.17، ص ص 2017

 ادللتقى الوارل حوؿ ماايَت احملاوبية الوالية حملاوبة الوالية،حاج تقويور تقورين، اعلية القياس احملاويب يالقيمة الاادلة يف ظل ماايَت ا 
(IAS.IFR.IPSAS  ) اجتاىات النظاـ احملاويب اجلزائري ) ادلارل االامومي( على ضوء التجارب  –يف تتايل أداء ادلؤوسات ااحلكومات

 .5.4ص ، ص2014فوفمرب،  25ا 24جاماة ارتقلة. يومي  -الوالية
  3، صعمامرة، مرجع وايقحوة فراحات، اوامة. 
  ،شركة يغواد الفتاج ادلواد يالتطبيق على –احملاوبية ياوتاماؿ مبوأ القيمة الاادلة اسأصوؿاحملاويب لاايف  اإلفااحالقياس ا خضَت رليو عالاي

 .7، ص2014، 6، الاود22مساعلة سلتلطة، رللة جاماة يايل، الالـو االفسافية اجمللو  –االفشائية 
  عبو الستار، خضَت ولماف ذياب، القيمة السوتقية ادلضافة يُت جولية متهـو التكلتة التارؼلية االقيمة الاادلة، رللة دراوات زلاوبية رجاء رشيو

 .164، ص2016، التال الرايع، 37امالية، جاماة يغواد، اجمللو احلادي عشر، الاود 
 دراوة يورصة عماف يف ادلورجة يةاسأردف الاناعية ادلساعلة لشركات اأعليتو الاادلة تقيةالسو  القيمة إذل ادلستنو احملاويب القياس"الزعيب، خليل يامن 

 .84، ص 2005، اسأردف الَتموؾ، جاماة اإلدارية، االالـو االتقتااد كلية ، مذكرة ماجيسًت ،"ميوافية
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 ختتلف تأرؼلية يقيم شلثلة مارافات مع اجلارية القيمة دتثل اليت االيرادات مقايلة يف التجافس عوـ ف  إ 
 مقايلة أواس ىعل اسأعماؿ فتائج تقياس يف الوتقة عوـ إذل يؤدي فيها حوثت اليت تقاتا اسأ ياختالؼ

 .ادلالية القوائم يف هاعن اإلفااح يتم اليت ادلكية حقوؽ ينود يف التغَت ذلك اتأثَت يادلارافات يراداتاإل
 راؽا اسأ يلجنة الوالية احملاوبة ماايَت رللس ارتباط ( ادلاليةSECاليت ) توفر مالومات زلاوبية ماايَت تريو 

 االتقتااد؛ حاؿ مع امتماشية مالءمة أكثر
  تازز القيمة الاادلة من مبادئ احلوكمة، حيث عرفت احلوكمة على أهنا التطبيق التالي للنشاط االتقتاادي

إدارة أعماؿ الوالة على كافة ادلستويات، فهي رلموعة من القوافُت االقواعو  أجلاالسياوي ااالداري من 
ادلرتبطة هبا، اعلى رأوهم ادلساعلُت الذين دارة اادلؤوسة اأصحاب ادلااحل اادلاايَت اليت حتود الاالتقة يُت اإل

يولوف أعلية للمؤوسة يف اتباع وياوات ااضحة تتسم يالشتافية االاوالة يف تاامالهتا اادائها، افظرا دلا توفره 
القيمة الاادلة تازز من مبادئ  فإفاحلوكمة من ثقة اأولوب تاامل إدارة ادلؤوسة مع أصحاب ادلااحل، 

الشتافية اتقوًن مالومات عن اضاية احلقيقية للمؤوسة ىذا ما  إذللقيمة الاادلة هتوؼ احلوكمة، ياعتبار ا
 يوعم احلوكمة؛

 يكافة رينتميزاد ادلست كما النقوية، االتوفقات اسأعماؿ للتنبؤات ينتائج أفضل اأواوالاادلة  القيمة توفر 
 لوحوة الشرائية القوة تغَتات ىذا ادلنهج مبراعاة ادلؤوسة يقيمة مستقبلية تنبؤيو افظرة اياَتة يوعي فئاهتم
 ادلادي؛ ادلاؿ ارأس احلقيقي  ادلاؿ رأس على احملافظة متهـو مع ادتاشي النقو

 تامل على تزايو ادلستخوـ مبالومات متيوة يف اختاذ القرارات؛ 
 داءسأ التالي الواتقع لنا تبُت فسب يإعطاء اذلك ادلارل التحليل عملية حتسُت يف الاادلة القيمة زلاوبة تساعو 

 ادلؤوسة.
 أف"  إذل الوالية احملاوبة ماايَت إطار من ١١١ التقرة يف الوالية احملاوبة ماايَت رللس أشار الاود ىذا ايف    

 البيافات إعواد يف اوتخوامو الواجب احملاويب النموذج ػلوداف ادلاؿ رأس على احملافظة لغرض القياس أواس اختيار
 ادلقاييس فإف لذلك" . اادلوثوتقية ادلالءمة يُت التوازف لتحقيق الساي االتقتاادية الوحوة على ايالتارل ادلالية،

 ادلارل اإليالغ إطار يف متزايو يشكل ااالفتشار التووع يف أخذت الاادلة القيمة ظلوذج إذل تستنو اليت اتاإلفااحا 
 مت امن ادلالية، القوائم حسايات ينود اتقياس لتقوير جويوة أواليب اوتخواـ خالؿ من احملاويب، الاملي التطبيق ايف

 . احملاوبية السياوات ضمن أا ادليزافية صلب يف أا الوخل تقائمة صلب يف وواء عنها اإلفااح
يف  Current Value Schoolياو متهـو القيمة الاادلة أحو ادلتاىيم اليت تضمنتها موروة القيمة اجلارية ا     

مواجهة القاور يف التكلتة التارؼلية االيت دل تستطيع أف تارب عن ادلركز ادلارل  أجلااليت ظهرت من  احملاويب،القياس 
( أف التغَتات اليت حتال يف 1936( ونة )Mac Nealفقو ذكر)  يف الوحوات االتقتاادية يشكل يكوف مالئم،

تقو أفاكس على الوظيتة اليت تقـو هبا احملاوبة يف التًتات  ارات،تمااليت تضم توواات كبَتة يف االوت اسأعماؿعادل 
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  رين ازتلة اسأوهم يادلركز احلارل احلقيقي للوحوة االتقتااديةتمااليت أصبح من الواجب عليها تاريف ادلست السايقة،
وراوة ال تقـو اىذه ال ،اسأصوؿراىا يالوحوة االتقتاادية اادلتمثلة يقيمة تممارفة ما حل يأمواذلم اليت اوت أجلمن 

اىذه القيم ىي اليت ووؼ  ،ألصوؿلاحملاوبة التقليوية يتقوؽلها ذلم، اإظلا يتم ذلك من خالؿ القيمة السوتقية احلالية 
( ىذه دل حتظى ياالىتماـ يف Mac Neal)تارفهم يالظراؼ البيئية احلقيقية للوحوة االتقتاادية، إال أف مطالبة

  .1حينو
يف تقييم البيافات  مالءمةمن ىذا أف تقاور مبوأ التكلتة التارؼلية يف إعطاء مالومات متيوة ا  لطالباويستخلص    

ادلطالبة مببوأ آخر يتميز  إذلا ذدى ىأثناء ازمة التضخم أحواث ادلالية اخاصة ادلالية للوحوات االتقتاادية، اتتسَت اسأ
ضع ادلارل للوحوات االتقتاادية اىو ما يارؼ الحقا ماواتقية عن الو  أكثركتاءة يف القياس ااعطاء مالومات   أكثري

 مببوأ القيمة الاادلة. 
 نشأة وتطور مفهوم القيمة العادلة: .2

فشأ ىذا ادلتهـو فتيجة اجلوؿ الوائر حوؿ زلاوبة التضخم يف الستينات من القرف ادلاضي اكيتية ادخاؿ تغَتات     
يف احلسايات. حيث كاف النقاش يوار حوؿ التكلتة التارؼلية االبوائل ادلطراحة اال ويما ياض أشكاؿ  اسأواار

تكلتة  أاادلستنوة على التكلتة احلالية  اسأواارالتاشلة العتماد زلاوبة تغَت  احملااالتالقيمة احلالية. افتيجة 
 يواية يفا  قيمة السوتقية احلالية، مباٌت القيمة الاادلة.اوتخواـ ال إذلاالوتبواؿ، اجتو ااضاوا ادلاايَت احملاوبية 

 ياض إحالؿ تقًتح اإصوارات تقارير الواؿ من الاويو يف ادلهنية اجلمايات أصورت ادلاضي، القرف من افينياتتمال
 أشارت كما للشركات، ادلالية القوائم يف التارؼلية التكلتة زلاوبة من يقايلها ما مكاف السوؽ وار زلاوبة ظلاذج

 من أكثر الوالية احملاوبة ماايَت رللس إذل ياإلضافة الواؿ ادلاظم يف ادلاايَت ااضاي توجو إذل الوراوات من الاويو
 التارؼلية، التكلتة من يوال السوتقية يالقيمة االتزاماهتا ادلالية أصوذلا يإظهار الشركات تقياـ ضرارة إذل مضى اتقت أي

 اسأصوؿ دلاظم متاحة اسأواار أصبحت يحيث اضوحا، أكثر أصبحت ادلالية اسأوواؽ كوف اآلف التوجو ىذا ايأيت
 مالومات توفَت يف التارؼلية التكلتة على القائمة احملاوبة ماايَت افشل ادلشتقات اوتخواـ ظلو إذل ياإلضافة ادلالية،
 .2مالءمة

 يف ايساعو احملاوبية للمالومات النوعية اخلاائص ػلقق التقييم يف زلاويب ماياري منهج اجود يف الرغبة تزايو امع   
 كل توجو ادلالومات، تلك على االعتماد من القرارات متخذي كناؽل   للشركات، احلقيقي ادلارل ادلركز على الوتقوؼ

                                                           
 .5ص مرجع وايق،خضَت رليو عالاي،  1

كثر، فتتقو النقود أا أونويا  %50ذل إ، حيث تتواذل ارتتاعات اسأواار داف توتقف ايسرعة تقو تال االتقتاادىو أشو أفواع التضخم أثارا اضررا على * 
 تقوهتا الشرائية اتقيمتها كوويط للتبادؿ اسلزف للقيم.

2
يُت ادلورجة يف البورصة  افئة االكادؽل يةاالتقتاادفارس ين يوير، ااتقع تطبيق زلاوبة القيمة الاادلة يف البيئة احملاوبية، دراوة ميوافية  فئة ادلؤوسات   

 2015ية االتجارية اعلـو التسيَت، جاماة ارتقلة، االتقتااداجيسًت، ختاص مالية ازلاوبة، تقسم الالـو التجارية، كلية الالـو م اادلهنيُت احملاوبُت،  مذكرة
 .7-6ص ص 
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 توفَت يف تساىم عويوة ماايَت إصوار ضلو ،اليةالو احملاوبة ماايَت رللسا  اسأمريكي ادلالية احملاوبة ماايَت رللس من
 هتا.امشتقا ادلالية اسأداات مااجلة يف خاصة احملاوبية، للمالومات النوعية اخلاائص

 رللس إصوار خالؿ من احملاويب االتقييم للقياس أواسك الاادلة القيمة متهـو اعتماد يف التحوؿ ىذا ظهر اتقو   
اذلك  ادلالية، اسأداات خلاوصية مالءمة كثراسأ ىي الاادلة القيمة أف فيو اعترب تقرارا (FASB)احملاوبة ادلالية  ماايَت

( Safs no 115عن القيمة لألداات ادلالية، االبياف ادلارل) اإلفااح( Safs no 107من خالؿ يياف مارل )
  ار يف ونوات ادللكية االوين.تماالوت
 الاويو اتاويل يإصوار القياـ خالؿ من الاادلة القيمة متهـو ضلو الوالية احملاوبة ماايَت رللس حتوؿ جتلى يينما    
 .IAS Noالوارل ) احملاويب ادلايار أعلها الاادلة، كاف القيمة مضموهنا على يف تركز اليت الوالية ماايَت احملاوبة من

 لألداات اإلفااحا  الارض ( حوؿIAS No. 32)اخلاص يادلمتلكات اادلاافع اادلاوات، اكذلك مايار  (16
( حوؿ IAS No.39الوارل  ) اادلايار ،سأصوؿا تقيمة اطلتاض ( حوؿIAS No. 36) اادلايار الوارل ادلالية،

 (IAS No.41اادلايار ) ارات الاقاريةتموت( حوؿ اإلIAS No. 40القياس ااالعًتاؼ لألداات ادلالية، اادلايار )
 االعًتاؼ حوؿ (IFES No.4) صوار ادلايار احملاويب الوارل إلعواد التقارير ادلالية إحوؿ احملاوبة الزراعية، كما مت 

 عقود عن الناجتة التامُت التقارير االتزامات اسأصوؿ الاادلة القيمة أواس على ادلبٍت اإلفااحا  االارض االقياس
( يتاريخ IFES No.7ادلالية ) التقارير إلعواد الوارل ادلايار يإصوار الوالية احملاوبة ماايَت رللس اتقاـ .التامُت

 01/01/2007ادلايار ايتواء من  ىذا ياترب حيث ادلالية، اسأداات عن اإلفااحي يتالق االذي 18/08/2006
داات عن اسأ اإلفااح( اتقو مت اضع كافة متطلبات IAS NO. 30,32,39البويل عن ادلاايَت الوالية أرتقاـ ) 

 اجلويو.ادلالية يف ىذا ادلايار 
 "الاادلة القيمة تقياس" يانواف 157 رتقم ادلايار FASBادلالية  احملاوبة ماايَت رللس صورأ 2006 أيلوؿ ايف   

 توضيح مت حيث GAAPعموما  ادلقبولة ادلبادئ احملاوبية يف الاادلة القيمة لقياس إطار متاىيمي أوس االذي
 ىذا تتايل امت الاادلة.  القيمة مقاييس اوتخواـ عن اإلفااح اتوويع اإلطار، ذلك ضمن الاادلة القيمة تاريف

  .2007 الثاين تشرين 15 ياو من اعتبارا اإلصوار
 ضلو IASBالوالية  احملاوبة ماايَت ارللس FASBادلالية  احملاوبة ماايَت رللس كل توجو اسأخَتة السنوات ايف    

 ادلالية اسأداات تقياس على يقتار ياو دل الاادلة القيمة اوتخواـ أف حيث الاادلة، للقيمة فطاتقا كثراالوتخواـ اسأ
 .1الشركة لوى اسأصوؿ من أكرب رلموعة تقياس ليشمل امتو اوتخوامها أف يل فقط للشركة

ادلتهـو القيمة الاادلة عوة مرادفات تتاود حسب اآلراء ااجهات النظر ادلرتبطة يالتكييف ادلتاىيمي دلنهج القيمة     
، القيمة السوتقية، صايف القيمة احلالية اصايف «Exit Value»القيمة اخلارجية  إذلالاادلة، فمن تكلتة اإلحالؿ، 

 ادلتهـو فتسو لكنها ختتلف يف طريق احلساب.التوفقات النقوية ادلستقبلية، فهي مرادفات ذلا 

                                                           
 .7، صمرجع وايقفارس ين يوير،  1
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ااخلاـو تقيمة ؽلكن  اسأصوؿاتقو علل رللس ادلاايَت احملاوبة ادلالية اوتخواـ ماطلح القيمة الاادلة سأفو ليس لكل    
 احلاوؿ عليها من السوؽ. 

يلورتو على شكل منهج  متهر مؤخرا ياو رتيع يوائل القياس السايقة، ا ظؽلكن اعتبار موخل القيمة الاادلة متهـو   
و موخل فإف اسأخرىاىذا مقارفة يالطرؽ  «sterling et chambers»ال يف الستينات على يو كل من إمستقل 

 .  1حويث فسبيا
 تعريف القيمة العادلة: .3

 أصل تسمية القيمة العادلة:  1.3
،تار       حيث يقاؿ " تقػ ي م الشيء تقييما أي تقور  ؼ القيمة الاادلة يف اللغة الاريية من خالؿ فال تقػ ي م  االتال ع و ؿ 

اؼ فاإو مثلو تقائما مقامو االاوؿ ىو تقيمتو اعادؿ يُت الشيئُت اازف يينهما اعادؿ الشيء يالشيء أي وواه اجال
 .2عطاء ادلرء مالو اأخذ ما عليو"إاىو 

  االرغبة يف ادلااملة الاادلةادلستاملة يف اللغة اإلصلليزية تثَت فينا إحساس عميق  ، Faire Valueإف عبارة   
(Fair Dealing( االثراة احلقيقية )True Worth) تملالعًتاؼ هبا ات( ينها، فهي تنقل جوىر احلقيقةTruth )

عن ادلالومات احملاوبية يف القوائم ادلالية  اإلفااحاالعًتاض أف يتم  إمكافيةفما  :(Fairnessااالوتقامة )
ا من تقبل ااضايها يطريقة جتال من اوتاماذلرل. لكن ادلشكل يكمن يف أا كمقياس   مالءمةا  ظاىريا، تبوا اوتاماذلي

 :3أي ادلالية غَت متهومة القوائم
   ادلاايَت احملاوبية الوالية رللس ادلاطلح ادلستامل للقيمة الاادلة من تقبل أف( IASB)  ا القيمةأواوىو 

 fair(كمرادؼ ؿ)Mark-to-Market) ايالتارل فهي غالبا ما تستامل ماطلح . (Market Value)السوتقية

Value ،) ااخلاـو يف ووؽ فشطة اأف القيمة الاادلة ؽلكن حتويوىا يسهولة من تقبل ماوي  اسأصوؿأين يتم تبادؿ
 .القوائم ادلالية اتقايلة للتهم من تقبل مستخوميها

 تعريف القيمة العادلة في الفكر المحاسبي: 2.3
 ال يوجو حىت اآلف اتتاؽ يُت ادلنظمات ادلهنية لواليات ادلتحوة اسأمريكية اادلنظمات الوالية على تاريف مشًتؾ  

 :4عوة أوباب، منها إذلحىت طريقة موحوة لقياس، اىذا يرجع  أامتهـو القيمة الاادلة. 
                                                           

 .19مرجع وبق ذكره، ص  مساود يوخالتي، 1
، فقال عن حوة فرحات، أوامة عمامرة، القيمة 771ا 588، ص ص 2004، مار، 4رلمع اللغة الاريية، ادلاجم الوويط، مكتبة الشرؽ الوالية، ط 2

( يف تتايل أداء  IAS.IFR.IPSAS، ادللتقى الوارل حوؿ ماايَت احملاوبية الوالية )-عرض حتليلي لتجرية دالة صُت –الاادلة كأدة امنهج للقياس احملاويب 
  فوفمرب 25ا 24جاماة ارتقلة. يومي  -اجتاىات النظاـ احملاويب اجلزائري ) ادلارل االامومي( على ضوء التجارب الوالية –ادلؤوسات ااحلكومات 

 .2، ص2014
فوفمرب  21-20احملاوبية الوالية ، جاماة عناية، ىواـ رتاة، موى مالئمة القيمة الاادلة للتقرير ادلارل، ادللتقى الوطٍت حوؿ ادلؤوسة على ضوء التحوالت  3

 .3، ص2007
4
SAIDANI Mohamed Said ; La juste valeur : une nouvelle technique d’évaluation ; Revue ElWahat pour les 

Recherches et les Etudes ; Vol.9 n°1 ; Université Ghardaïa ;  2016 ; p 673. 
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 ىناؾ عوة طرؽ يويلة لتقوير القيمة الاادلة؛ 
  ؽلكن اوتخوامها حلساب القيمة الاادلة؛ىناؾ الاويو من ادلتغَتات اليت 
 ايساعو على احلاوؿ على تقاعوة ييافات موثوتقة؛نشط غَت فشطظراؼ السوؽ "ك ،" 
 .طبياة الوضع ادلارل للانار ادلقاس يالقيمة الاادلة 

اريتات تركز فقو حظي متهـو القيمة الاادلة يقور كبَت من اخلالؼ يُت احملاوبُت اادلهتمُت دلهنة احملاوبة فهناؾ ت    
على أف القيمة السوتقية تاترب مؤشرا رئيسيا للقيمة الاادلة، اىناؾ تاريتات اخرى ترفض ىذا االجتاه، اؽلكن أف فارض 

 :1رلموعتُت إذلىذه التاريتات من خالؿ تقسيمها 
 ن القيمة السوقية مؤشرا رئيسيا للقيمة العادلة:ألى: تعريفات تركز على و المجموعة األ . أ

افتشارا اشيوعا عنو حتويو القيمة الاادلة اذلك يشرط توافر الكتاءة يف  كثرالقيمة السوتقية ىي القيمة اسأتاترب    
ايالتارل تاترب القيمة السوتقية يف السوؽ مارل كفء ىي أفضل مؤشر عن القيمة الاادلة اىناؾ  ،راؽ ادلاليةا ووؽ اسأ

 كفء االيت تارب عن القيمة الاادلة افذكر منها:عود من التااريف ادلختلتة للقيمة السوتقية يف السوؽ ال
(: ياترب موخل القيمة السوتقية الاادلة ىو F.M.V)  Fair Market Value القيمة السوقية العادلة 1أ.

التاريتات شيوعا يف  أكثرافتشارا ااوتخواما لتحويو القيمة الاادلة، اتاترب القيمة السوتقية الاادلة  كثرادلوخل اسأ
اتتاتقيات البيع االشراء اياض عمليات الومج، اؽلكن تاريف القيمة السوتقية الاادلة يأهنا: " السار الذي تنتقل يو 

ى كل منهما احلرية الكاملة للبيع االشراء، اكال الطرفُت على وايتوافر ل ،ادللكية يُت البائع الراغب اادلشًتي الراغب
 الالة".مارفة ياحلقائق ذات 

مبا ياادؿ النقو الذي يتم يو افتقاؿ ملكية  أاايار ؼ الباض القيمة السوتقية الاادلة يأهنا:" ادلبلغ ادلارب عنو فقوا 
ايتوافر لوى كل منهما مالومات ماقولة عن كافة احلقائق ذات الالة  ،مشًتي راغب إذلصل ما من يائع راغب أ

 اال ؼلضع اي منهما سأي فوع من االكراه".
خر يأهنا:" السار الذي يتم من خاللو افتقاؿ ادللكية من يائع راغب يف البيع امشًتي راغب كما يارفها الباض اسأ

 مارفة كاملة ياحلقائق ذات الالة". ذاالشراء، اكالعلا  أايف الشراء ايواف أي اجبار يف البيع 
مو من ييع أصل ما عنو اجود رغبة اتقورة كما يارؼ الباض القيمة السوتقية يأهنا: " ادلبلغ الذي ؽلكن اوتال   

ظراؼ  أااالفالس  أامالية يُت ادلشًتي االبائع اذلك يف ظل عوـ اجود ظراؼ غَت طبياية مثل التاتية 
 احتمالية".

 

                                                           
دكتوراه علـو  طراحةأ،-دراوة ميوافية –زائرية يالغ ادلارل للقوائم ادلالية يف البنوؾ التجارية اجلتطبيق زلاوبة القيمة الاادلة على اإلثر أ، آدـحويوي  1

 .52، ص2015، 03ية، جاماة اجلزائراالتقتااداتقتاادية، تقسم الالـو 
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مشًتي  إذلخر: " ياهنا السار الذي يتم من خاللو حتويل أصل ما من يائع راغب يف البيع كما يارفها الباض اسأ   
 .1رتيع احلقائق ذات الالة ايامل يحرية ااوتقاللية" إذللشراء. اكالعلا لويو القورة على الوصوؿ راغب يف ا

شهر تاريف للقيمة السوتقية الاادلة ىو ذلك التاريف الذي اضاتو مالحة االرادات الواخلية اسأ ال أف  إ   
تتبوؿ يُت مشًٍت راغب يف الشراء ايائع  ، االيت تارفها يأهنا:" السار الذي غلال ادللكية1959مريكية يف مارس اسأ

ؿ مكرىا على الشراء، اال يكوف الثاين مكرىا على البيع اأف يكوف لوى كال ا راغب يف البيع حينما ال يكوف اسأ
 .2الطرفُت مارفة ماقولة ياحلقائق ادلرتبطة يالاملية"

عواد القوائم ادلالية  إسأغراض  اسأصوؿص يتقييم اتقو عرفتها جلنة ادلاايَت التقييم الوالية يف ادلايار الثالث اخلا   
ااحلسايات ادلرتبطة هبا كما يلي: "ىي مبلغ تقويري ؽلكن يف مقايلو تبادؿ أصل يف تاريخ التقييم يُت مشًٍت ايائع 

ف اكراه على ومات الكافية الو مطلق احلرية ادا راغبُت يف عقو صتقة ايف ظل زلايو يحيث يتوافر لكل منهما ادلال
 .3دتاـ الاتقة"إ

ف القيمة السوتقية الاادلة، ىو ادلبلغ الذي يوفع يف اتتاتقيات البيع أ الطالبيستنتج  من تاريتات وبقاشلا    
 كذااالشراء ) يُت البائع اادلشًتي( يف السوؽ الكفء، يوفر لكال الطرفُت ادلالومات الالزمة ايف الوتقت فتسو ا 

 .داف ييع كراىية أا تاتية تقسرية اجود رغبة يف التاامل يينها
: ال يوجو اختالؼ كبَت يُت  Modified  Fair Market Value  القيمة السوقية العادلة المعّدلة 2أ.

إال يف أف القيمة السوتقية الاادلة ادلاو لة تتًتض أف البائع  ،القيمة السوتقية الاادلة االقيمة السوتقية الاادلة ادلاو لة
اجود خالفات كبَتة  إذللة تؤدي القيمة السوتقية الاادلة ادلاو   فإفاادلشًتي شخااف حقيقياف غَت افًتاضيُت، لذلك 

 .4فاتيُت ادلشًتي االبائع اتنشأ ىذه اخلالفات من خالؿ االتتاؽ على كل ينو من ينود اإليرادات اادلارا 
لةمن التاريتات السايقة أ ا نستخلصووم      فو ال يوجو فرؽ يُت القيمة السوتقية الاادلة االقيمة السوتقية ادلاو 

ظلا يتأثر يطبياة السوؽ كفء كاف إ ،مانوياف أافالسار ال يتأثر يطبياة ادلتااملُت ) ادلشًتي االبائع( كوهنما طبياياف 
 ظراؼ ادلتااملُت )افالس، تاتية، مااحل شخاية...اخل(.  كذامن عومو، ا 

جمللس ماايَت احملاوبة ادلالية اسأمريكي القيمة  7رتقم : يارؼ يياف ادلتاىيم Fair Value 5 القيمة العادلة 3أ.
وواد  أاللحاوؿ على أصل  –عود احوات النقو  –التزاـ يأهنا: "ىي القيمة الاادلة الالزمة  أاالاادلة سأصل 

واار ايف ضوء توافر ادلارفة الكاملة سأطراؼ التاامل أوواؽ من التزاـ، على أف حتود ىذه القيمة افقا دلا تترضو اسأ
 االلتزاـ". أايكل ما يتالق ياسأصل 

                                                           
 .151، ص 2006وكنورية، طارؽ عبو الااؿ زتاد، موووعة ماايَت احملاوبية، الطباة الثافية، اال 1
 .53، ص وايق، مرجع آدـحويوي 2
 .53ص  ،ادلرجع  فتس  3
 .80، ص 2016، موخل اذل زلاوبة القيمة الاادلة، الطباة االاذل، دار كنوز ادلارفة للنشر االتوزيع، عماف، آدـماراج ىواري، حويو  4
 يتارؼ. 54 -53، مرجع وايق، ص ص آدـحويوي   5
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من خالؿ عملية تبادلية  اسأصوؿها تبادؿ أواوايارؼ الباض القيمة الاادلة يأهنا:" ىي القيمة اليت ؽلكن على    
الورتقة  توااؿها أواومتكاملة يُت طرفُت تامي الرضا االيت ؽلكن االوتوالؿ عليها يالقيمة السوتقية االيت ؽلكن على 

 ادلالية يف تاريخ ماُت يُت البائع اادلشًتي يرضا تاـ".
  ات القيمة السوتقية الاادلةمن التاريتات يتضح أف القيمة الاادلة تاكس فتس الاوامل اليت تاكسها تاريت   

و ال يوجو ىناؾ ترادؼ يُت القيمة فإفالقيمة الاادلة ىي القيمة السوتقية يف ووؽ مارل كفء. امن مت  فإفايالتارل 
الاادلة االقيمة السوتقية االقيمة ادلاتمو على وار السوؽ، حيث اف ىناؾ فرؽ يُت القيمة السوتقية االقيمة السوتقية 

أما القيمة  ،غَت كفء أالسوتقية ىي القيمة اليت تاكس وار السوؽ وواء كاف ىذا السوؽ كفء الاادلة، فالقيمة ا
عنو حتويو القيمة الاادلة يف ووؽ كفء ة اليت تاكس وار السوؽ الكفء فقط، امنو السوتقية الاادلة فيها القيم

القيمة الاادلة تتتق مع القيمة السوتقية، أما عنو حتويو القيمة الاادلة يف ووؽ غَت كفء فينبغي الباو كل الباو  فإف
 . 1واليب أخرى لتحويو القيمة الاادلةأ إذلعن القيمة السوتقية ااالجتاه 

ف موخل أمن على الرغم : 2المجموعة الثانية تعريفات ترفض كون القيمة السوقية مؤشرا للقيمة العادلة . ب
شيوعا لتحويو القيمة الاادلة اىو ادلوخل الذي يلقى تقبوال كبَتا من الاويو  كثرالقيمة السوتقية ياترب ادلوخل اسأ

 ليو.إمن ادلهتمُت مبهنة احملاوبة اال أف ىناؾ الاويو من االفتقادات اليت اجهت 
اجود تضارب يف التكر احملاويب حوؿ متهـو القيمة الاادلة اذلك سأف حتويو ىذه  إذلشار الباض، أفقو    

فرضية السوؽ الكاملة االذي ياو  إذلفرضية السوؽ الكفء لرأس ادلاؿ االذي يستنو يواره  إذلالقيمة يستنو 
 صاب التحقيق يف الواتقع الاملي. فظرياً  افًتاضاً 

عنها يف صلب القوائم ادلالية  اإلفااحالقيمة السوتقية ا  إذلاادلستنو ايرى الباض، أف تقياس القيمة الاادلة    
عوـ موثوتقية البيافات  إذلمباٌت آخر ويؤدي ذلك  أاالباو عن ادلاواتقية اليت يوفرىا القياس احملاويب،  إذلويؤدي 

 يف القوائم ادلالية.
 التالية:لذلك يرى الباض أف القيمة الاادلة ختتلف عن القيمة السوتقية لألوباب 

  تتأثر القيمة السوتقية ياوامل الارض االطلب يف البورصة يينما تتحود القيمة الاادلة يناء على دراوة موضوعية
 راؽ ادلالية؛ا للاناصر ادلؤثرة يف تقيمة اسأ

 اادلة تتأثر القيمة السوتقية يباض الاوامل ادلانوية مثل الشائاات، يينما تأثر القيمة الاادلة يينما تتأثر القيمة ال
 القايلة للقياس ادلادي؛ أايالاوامل ادلوضوعية ادلقاوة 

 راؽ ادلالية لتأثرىا يالاوامل الشخاية االسلوكية يينما ترتبط ا القيمة السوتقية ال تارب عن القيمة احلقيقة لأل
 راؽ؛ا القيمة الاادلة يالقيمة احلقيقية ذلذه اسأ

                                                           
 .54، ص حويوي آدـ، مرجع وايق 1
 . 84-82ص ص راج ىواري، حويو آدـ، مرجع وايق،ما 2
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  راؽ ادلالية الرتباطها ياوامل  ا احلقيقي للمؤوسة ادلاورة لألتقو ال تتناوب القيمة السوتقية مع ادلركز ادلارل
 راؽ ادلالية.ا صورت اسأأف تارب القيمة الاادلة عن حقيقة ادلركز ادلارل للمؤوسة اليت أكثَتة يينما غلب 

اكس ايف ضوء الاوامل السايقة، ؽلكن اضع التاريف التارل للقيمة الاادلة: "القيمة الاادلة ىي تلك القيمة اليت ت
حقيقة ادلركز ادلارل للمؤوسة ادلاورة ذلا االاوائو ادلتوتقاة منها وواء يف صورة توزياات مالنة أ، زيادة يف رأمسالية 

 يف تقيمتها اذلك يف ضوء ادلتغَتات االتقتاادية ادلؤثرة فيها".
ية حتقيق فرضية السوؽ كافت اآلراء السايقة ترى أف ىناؾ اختالؼ يُت القيمة الاادلة االقيمة السوتقية لااو   إذاا 

ىناؾ من ياتقو أف القيمة الاادلة ختتلف عن القيمة السوتقية حىت يف ظل افًتاض اجود السوؽ  فإفالكامل. 
على خلق التوفقات النقوية يف  اسأصوؿالكامل اذلك فظرا لتأثر التبادؿ التالي لاوامل أخرى خبالؼ تقورة 

 :1ادلستقبل امن ىذه الاوامل ما يلي
  ادلتشاهبة لألصل زلل التقييم؛ اسأصوؿمقوار الارض ادلتاح جلميع 
 مقوار الطلب على اسأصل زلل التقييم؛ 
 أىواؼ ارغبات امااحل كل من طريف التاامل؛ 
 .ادلالومات ادلتوفرة لوى طريف التاامل عن االصل زلل التقييم 

ظلا ىي تقيمة فسبية يتم حتويوىا يف اتقت ماُت إايف ضوء ىذا االجتاه تاترب القيمة الاادلة ليست تقيمة مطلقة ا    
عنها اتكتسب  اإلفااحفراض ماينة يتم  أواسالغرض ماُت اياوتخواـ طريقة زلاوبة ماينة متاارؼ عليها اعلى 

 طراؼ ادلانية ذلا.ليها صتة الاوالة من تقبوؿ رتيع اسأإالقيمة اليت يتم التوصل 
 :SCFها معاييرالمحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي تتناولتعريفات  .4

القيمة العادلة والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبة المالية  تتناولبعض المعايير التي   1.4
 : FASBمريكية األ

اادلختص  fas 12ـ، يف ادلايار احملاويب اسأمريكي 1975ؿ مرة يف عاـ ا ظهر ماطلح القيمة الاادلة سأ    
ؿ مرة ا تاريف ماطلح القيمة الاادلة سأ تنااؿ مت(،  27مبحاوبة عقارات التوظيف ضمن التقرة الساياة االاشرين )

ادلتالق ياحملاوبة عن عقود  fas 13صوار ادلايار رتقم إـ، عنو 1976يف رللس ماايَت احملاوبة اسأمريكي يف فوفمرب 
ادلاطلحات من التقرة اخلامسة اخلاصة يتاريف  cلمؤجر يف اجلزء لاادلة اتقو عرؼ ىذا ادلايار القيمة ال. 2اإلغلار

ؽلكن أف يتنازؿ مقايلو عن ملكية أصل مبااملة جتارية خاضاة لشراط ادلنافسة الاادية يُت على أهنا:" السار الذي 
 .3ة اإلطالع"نأطراؼ حس

                                                           
 . 84، مرجع وايق ، ص آدـماراج ىواري، حويو  1

2
 Robert obert, geneses du concept de la juste valeur dans les normes comtables partie2, reveu française n°428, 

janveir 2010, p23. 
3
 Financail Accounting Standards Board, International Accounting Standard 13: Accounting For Leases, Norwalk, 

Fairfield County, Connecticut, United states, 1976, p06. 



 العادلة والقيمة المحاسبي فصاحإلوا القياس ماىية                                       : األول الفصل

 

 62  
 

 القيمة الاادلة يف عود من ادلاايَت فذكر منها:مريكية تاريف رللس ادلاايَت احملاوبة ادلالية اسأ تنااؿاتقو   
عن القيمة  اإلفااح)ضرارة  1991الاادر ونة  ( SAFS 107,199) 107تاريف القيمة الاادلة يف يياف رتقم 

 .1طراؼ ادلختلتة"ها تبادؿ اسأداات ادلالية يُت اسأأواوالاادلة لألداات ادلالية( ب: "القيمة اليت ؽلكن على 
فوفمرب  15االذي يوأ وريافو يف  2006الاادر ونة  (SAFS 157,2006) 157ادلايار رتقم  تنااؿكما 

 يف التزاـ دفاو حتويل أا أصل لبيع اوتالمو ويتم الذي السار ىي الاادلة متهـو القيمة الاادلة ب: "القيمة 2007
 2القياس" السوؽ عنو تاريخ يف ادلشاركُت يُت منظمة صتقة

 ياوتتسارات اخلاصة ادلواتقف على مقاورة اليست القيمة السوتقية تشمل ادلايار لتاريف طبقاً  الاادلة االقيمة   
  ويوفع فظَت الذي السار أا أصل ييع فظَت ويسلم الذي السار على يركز فالتاريف ادلتاحة، اغَت احلالية السوؽ
 .3متًتض التزاـ فظَت ادلستلم أا اسأصل على لالوتحواذ وواده غلب الذي السار اليس التزاـ، حتويل

 :IASبعض تعريفات القيمة العادلة الواردة في المعايير المحاسبة الدولية  2.4
ـ ضمن ادلايار احملاويب 1982ؿ مرة لوا رللس ادلاايَت احملاوبة الوالية يف مارس ا ظهور متهـو القيمة الاادلة سأ

 التقرة السادوة منو القيمة الاادلة على أهنا:( ادلمتلكات اادلاافع اادلاوات، إذ عرفت IAS NO.16الوارل )
 4دتاـ الاتقة ".إطراؼ مطلاة اراغبة يف أذلا ؽلكن مبادلة أصل يُت  هنا القيمة اليت اوتناداً أ" ي 
" ادلبلغ الذي ؽلكن أف يتبادؿ هبا صل ما يُت : 5وتعرف القيمة العادلة في ظل معايير المحاسبة الدولية بأنها 

مشًتى ايائع يتوافر لوى كل منهما الوراية االراغبة يف إدتاـ الاتقة، اتتم يف إطار متوازف، اتارؼ الاتقة ادلتوازفة يف 
مل تباية اتتم يُت مشًتى راغب ايائع راغب اكالعلا يا أاىذا اإلطار يأهنا صتقة تتم يُت أطراؼ غَت ذاي عالتقة 

ف القيم السوتقية الاادلة، اذلك سأ أوسكرب منتاة لنتسو، ايبٌت التساَت يف مثل ىذه الاتقات على أللحاوؿ على 
 يتم على أفضل الشراط ايف ظل ظراؼ طبياية". التتااض

اليت  IASدلتهـو القيمة الاادلة يف عود من ادلاايَت احملاوبة الوالية  IASCيرزت جلنة ماايَت احملاوبة الوالية أالقو   
اخلاص   (IAS NO.39اعرض القوائم ادلالية، امايار ) اإلفااحاخلاص ي (IAS NO.32صورهتا مثل: مايار )أ

 ار الاقاري.تماخلاص ياالوت  (IAS NO.40داات ادلالية، مايار )ياالعًتاؼ االقياس اسأ

                                                           
1
 David J. Emerson, Fair Value Accounting: A Historical Review Of The Most Controversial Accounting 

Issue In Decades, Journal of Business & Economics Research, Volume 8, Number 4, April 2010, p 82. 
2
 Financial Accounting Standards Board, 2006, FAS157, p: 08, Available on http://www.fsab.org.27/03/2017  

ة التجارة ثر توجو ادلاايَت احملاوبية ضلو القيمة الاادلة على اخلاائص النوعية للمالومات احملاوبية يف ظل االزمة ادلالية الاادلية، رللة كليأيراىيم صاحل، إرضا  3
 .23، ص2009، االوكنوية، 46، اجمللو رتقم 02للبحوث الالمية، الاود 

4
 International  Accounting Standards Board, International Accounting Standard 16: Acounting for Property, Plant 

and Equipment, London, United Kingdom, 1982, p06. 
 حوؿ: ICIEFمي ىواـ رتاة، حويوي اداـ، أثر اامكافية تطبيق زلاوبة القيمة الاادلة يف ادلاارؼ االوالمية، ادلؤدتر التاوع لالتقتااد االتمويل االوال 5

 .9، ص2013وبتمرب  9،11النمو االاوالة ااالوتقرار: من منظور اوالمي، إوطنبوؿ ، تركيا، 

http://www.fsab.org/
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 يُت التزاـ تسوية أا أصل تبادؿ مبوجبها يتم اليت ( يأهنا: " القيمةIAS 39الوارل ) احملاويب ادلايار عرفها أيضاا      
 .1يحتة" جتارية يف مااملة اراغبة مطلاة أطراؼ

يأهنا )القيمة اليت ؽلكن مبادلة ادلمتلك هبا  (IAS.NO 40خر للقيمة الاادلة يف ادلايار )آيف حُت ارد تاريف     
 .2اطراؼ راغبة اذاي مارفة مبوجب عملية تبادلية حقيقية(يُت 
 القيمة العادلة: تتناولالتي  IFRSمعايير التقارير المالية الدولية  3.4

( IFRS NO.9مايار ) اكذا، -اإلفااح –داات ادلالية ( اسأIFRS NO.7اتقو ارد تارفها يف كل من ماايَت ) 
 .القيمة الاادلةتقياس ( IFRS NO.13اات ادلالية، امايار )سأدا

عنها االذي يوأ  اإلفااحتقياس القيمة الاادلة ا  يتنااؿياترب من ادلاايَت احلويثة الذي (IFRS 13)أما مايار    
دفاو  أاصل أيأهنا: "السار الذي ؽلكن احلاوؿ عليو من ييع  ضمن التقرة الثامنة فارفها 01/01/2013وريافو يف 

 .3طراؼ التاامل يف السوؽ حلظة القياس"ألسواد التزاـ مبوجب عملية منظمة يُت 
 أا أصل تبادؿ مبوجبها ؽلكن اليت ىي القيمة " (IASB) الدولية المحاسبية المعايير مجلس أيضا عرفها كما   

 .4"حرة يإرادة ايتاامالف احلقائق من يينة اعلى التبادؿ يف الرغبة لويو منهم كل أطراؼ يُت التزاـ تسوية
صل "ىي أاتارؼ القيمة الاادلة افق ادلبادئ احملاوبية ادلتاارؼ عليها، اادلقبولة تقبوال عاما، يأف القيمة الاادلة سأي   

ف ال تكوف أصل، يف عملية جارية حقيقية يُت طرفُت راغبُت، على يشًتى يو ذلك اسأ أاادلبلغ الذي ؽلكن أف يباع 
 .5ية"احلالة حالة تات

ظلوذج القيمة الاادلة االيت اصطلح على تسميتها "يالقيمة احلقيقية "، حيث  SCF النظام المحاسبي المالياتبٌت    
خاـو منتهية احلسايات يُت أطراؼ على دراية   أاو تبادؿ اسأصل أجل"ادلبلغ الذي ؽلكن أف يتم من  :أهنايعرفها 

 .6"كافية اموافقة اعاملة ضمن شراط ادلنافسة االعتيادية
 ادلوفوعة أا اسأصوؿ أحو ييع يف ارد تقو يكوف الذي السار أي اخلراج ندت" يأهنا: Peter martin عرؼ كما 

 .7التقييم" تاريخ يف السوؽ يف ادلشاركُت يُت منظمة مااملة يف ادلسؤالية لنقل

                                                           
1
 International  Accounting Standers Board, 2006, IAS39, Available on http://WWW.isab.org. 27/03/2017. 

 86، الاود21ية ااالدارية، جاماة يغواد، الاراؽ، اجمللو االتقتاادحكيم زتود الساعوي، االحتياؿ يف ظل القيمة الاادلة دراوة اوتطالعية، رللة الالـو  2
 .726، ص 2015

3
 IFRS AT A Glance IFRS 13 FAIR VALUE Measurement  LBDO, 2014, p01.  

القياس احملاويب ادلستنو اذل القيمة الاادلة على اخلاائص النوعية للمالومات احملاوبية لشركات الناشطة يف اجلنوب  زلمو حساف، زلمو يشَت غوارل، أثر 4
  .173، ص 2015، 15الشرتقي، رللة الباحث، جاماة تقاوي مرياح، ارتقلة، الاود

غواد، اجمللو الثامن، ايراىيم السباي، زيو عائو مرداف، القيمة الاادلة اتأثَت اوتاماذلا يف جودة التقارير ادلالية، رللة دراوات زلاوبية امالية، جاماة ي
.  218، ص2013، 25الاود 5 

 التقييم ااحملاوبة لقواعو احملود  2008 جويلية 26 ادلوافق 1429 عاـ رجب 23 يف ادلؤرخ القرار ادلالية، ازارة الشابية، الوؽلقراطية اجلزائرية اجلمهورية 6
 .87، ص 2009مارس  25، 19اجلريوة الرمسية، الاود  وَتىا، اتقواعو احلسايات اموافة اعرضها ادلالية الكشوؼ ازلتوى

7
 peter martin, Evaluation de la juste valeur, directeur normes comptables conseil des normes comptables, 277 rue 

wellington ouest toronto (ontario), juillet 2009 p 2. 

http://www.isab.org/
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( من مايار إعواد 26) إذل( 11من خالؿ التاريف النهائي للقيمة الاادلة اياو اإلطالع على التقرات من )   
ؽلكن إوتخراج  FAS 157( من ماياراحملاوبة ادلالية اسأمركية 15) إذل( 05االتقرات ) IFRS 13التقارير ادلالية 

 :1االيت فوزجها يف ما يليية ادلكوفة للقيمة الاادلة واوالاناصراسأ
  ( من ادلايار 11افق القرة )اإللتزام:  أواألصلIFRS 13  إلتزاـ  أاو ياترب تقياس القيمة سلااا سأصل فإف

     اُت اإلعتبار خاائص اسأصليادلؤوسة عنو تقياس القيمة الاادلة أف يأخو زلود، اتباا لذلك يتاُت على 
لتزاـ اال أاعتبار عنو تساَت اسأصل السوؽ أخذ تلك اخلاائص ياُت اال يف حاؿ رغب ادلشاركوف يف أا االلتزاـ

 يف تاريخ القياس؛
  :لتزاـ تتم اال أا( من مايار يتًتض تقياس القيمة الاادلة أف مبادلة اسأصل 16( ا )15افق التقرتُت )المعاملة

فقل اإللتزاـ يف تاريخ القياس افقا لظراؼ السوؽ  أامبااجلة منظمة يُت ادلشاركُت يف السوؽ لبيع اسأصل 
لتزاـ، ايف حاؿ اال أالتزاـ تتم يف السوؽ اسأصلي لألصل ض أف ادلااملة ييع اسأصل افقل االاحلالية، كما يتًت 

 لتزاـ.اال أاريحا لألصل  كثرغياب ىذا اسأخَت تكوف السوؽ اسأ
  :االلتزاـ  أاريحا لألصل  كثرالسوؽ اسأ أااىو البائاوف اادلشًتاف يف السوؽ اسأصلي المشاركون في السوق

 تمتاوف ياخلاائص التالية:الذين ي
 االوتقاللية عن ياضهم ياض؛ -
وتخواـ كافة االلتـز اادلااملة يا أاواة اإلطالع اامتالؾ تقورات فهم ماقولة متالقة ياسأصل  -

 ادلالومات ادلتوفرة؛
 لتزاـ؛اال أااـ مااملة لألصل القورة على إير  -
 اإلضرار يذلك.  أالتزاـ، أي إمتالؾ احلافز داف اإلجبار اال أادتاـ مااملة اسأصل إالرغبة يف  -

لتزاـ ياوتخواـ اال أا قيس القيمة الاادلة لألصلت ادلؤوسة فإف IFRS 13( من مايار 22اافقا للتقرة )   
لتزاـ على إفًتاض أف ادلشاركوف يف السوؽ اال أايف السوؽ عنو تساَت اسأصل  االفًتاضات اليت يستخومها ادلشاركوف

  ووؼ يتارفوف مبا فيو مالحتهم االتقتاادية.

 :( من ادلايار 24افق التقرة ) السعرIFRS 13  تاترب القيمة الاادلة السار الذي ويتم إوتالمو لبيع
ريحا( يف  كثرالسوؽ اسأ أاة يف السوؽ اسأصلي )لتزاـ يف مااملة منظمالذي ويتم دفاو لنقل اال أا ،اسأصل

كاف ذاؾ السار ملحوظا   إذاتاريخ القياس افقا لظراؼ السوؽ احلالية ) أي وار البيع( يغض النظر عما 
 مقورا ياوتخواـ أولوب تقييم آخر. أايشكل مباشر 

فتيجة تتاعل رلموعة من الاوامل ضمن و د ف متهـو القيمة الاادلة ػلُ أ الطالب يستنتجمن التاريتات  اشلا وبق    
 مكاف زلود للتبادؿ، اتلخص فيما يلي:

                                                           
1

دراوة حتليلية، رللة دراوات إتقتاادية، كلية الالـو  -ياي مرًن، ظهور اتطور متاـو القيمة الاادلة يف احملاوبة ادلالية االنظاـ احملاويب ادلارل يف اجلزائر 
  .153,152، ص ص 2017، ديسمرب 3، الاود4التسيَت، ادلركز اجلاماي، ميلة، اجمللو ية االتجارية اعلـواالتقتااد
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 دتاـ الاتقة؛إف جتماهم الرغبة يف التاامل ا أطراؼ ادلشًتكة يف عملية التبادؿ على اسأ 
  عوـ توفر أي ظراؼ غَت طبياية يف عملية التبادؿ مثل االفتهاز ااالوتغالؿ االتاتية االجبارية ااالكراه

 اغَتىا؛
  حتويو تقيمة التبادؿ يف ظراؼ عادية تتسم يالشتافية اادلاواتقية يايوا عن التضليل ااخلواع، أي االدلاـ

 صل زلل التبادؿ؛امارفة كل تتاصيل اسأ
  ف تتم يف مكاف متاارؼ عليو أمؤتقتة، ا  أاف تتم الاتقة ) عملية التبادؿ( ياتة حقيقية غَت اعلية أااليو

 يتوافر ادلالومات لطريف عملية التبادؿ يأتقل تكلتة ايف فتس الوتقت.اىو السوؽ الكفء، الذي يتسم 
 المطلب الثاني: التفرقة بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية   

ية اليت تشملها البيافات واوالقيم ادلتالقة يالاناصر اسأ أعلية يالغة كوفو يقـو يتحويو احملاويب القياسيكتسي    
ا يف البيافات اليت وياًتؼ هب للاناصر النقوية القيم حتويو القياس افق ادلاايَت احملاوبية الوالية "عمليةادلالية، اياترب 

  1.ادلالية"
 القيمة زلاوبة موروةا التارؼلية  التكلتة موروة احملاويب: يتُت للقياسأواوموروتُت  احملاويبالتكر  تنااؿاتقو    

 يف احملاويب التارؼلية للامل التكلتة زلاوبة موروة ارتبطت إذ الباض، ياضهما عن ادلوروتُت ميز ىاتُت القو الاادلة،
 .2االتقتاادي مالتضخ حالة يف اإلضايف اإلفااحي الاادلة القيمة زلاوبة ارتبطت يينما االتقتاادي، االوتقرار ظل

 مدرسة محاسبة التكلفة التاريخية: .1
)ايرىا الباض( كل الامل احملاويب يف ظل ظراؼ االوتقرار االتقتاادي الذي يتم اوتنادا  أواستاو ىذه ادلوروة     

اادلبادئ  (FASBطار التكري للمحاوبة ) الاادر عن ماايَت احملاوبة الوالية ذات الاالتقة اادلتوافقة مع اإل إذل
حو ادلبادئ احملاوبية أظلا ايتواء إاحملاويب فقط ا ا للقياس أواوف التكلتة التارؼلية ليست أاحملاوبية ادلقبولة تقبوال عاما، 

علية اضرارة أادلقبولة تقبوال عاما، اتقو حتقق ذلك فتيجة اجود اتتاؽ عاـ يُت مستخومي اماوي القوائم ادلالية اعلى 
ات ا للقياس، اىي دتثل النموذج الكالويكي للتوثيق احملاويب الذي يقـو على اثبأواواوتخواـ التكلتة التارؼلية 

هي فرتيع ادلوارد ااحلقوؽ ادلارافات اااللتزامات يالتكلتة احملودة حلظة اتقوع التبادؿ يُت ادلؤوسة اادلتااملُت ماها، 
طراؼ ادلتااتقوة يف تلك اللحظة، اغالبا ما تكوف ىذه دتثل التكلتة التالية احلقيقية االاادلة ادلتتق عليها يُت اسأ

ساهبا درجة عالية من ادلوضوعية تالتثبت االتحقق من ييافات التكلتة ااك إمكافيةر التكلتة موثقة مبستنوات ثبوتية توف
صلية لكافة عناصر ادلوارد االتقتاادية سأثبات التكلتة اإية يف التطبيق الالمي ىي واوف القاعوة اسأأااالعتمادية، 

                                                           
 .157، ص2005، اسأردف عماف، للنشر، اائل دار التطبيقات الالمية،-التكري اإلطار احملاوبية: النظرية موخل حناف، حلوة رضواف 1
 .3، ص مرجع وايقزتوي فلة،  2
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ات القيمة االتقتاادية لوحوة النقو يرادات يغض النظر عن التقلبااوتخوامها اماادر دتويلها ارتيع ادلارافات ااإل
 . 1االبنود

 يالتأكيو االيت ادلؤوسات، تشهوىا اليت اادلالية االتقتاادية  ادلتغَتات  النموذج سلتلف حُت يتجاىل ىذا يف   
 التكلتة دلبوأ يوأت االفتقادات اتقو احملاويب، اإلفااحا  القياس اوالمة ااتقاية على ولبية اياورة يظالذلا وتلقي

     ؼلتلف تقليال االذي ادلاضي يف ادلسجلة القيمة تابح حيث ياوتمرار، ادلتغَتة االتقتاادية للظراؼ فتيجة التارؼلية
 .2اإلفااحا  دلقياس كنموذج الاادلة القيمة ياوتخواـ ينادي من جاء امن ىنا احلالية، القيمة عن كثَتا أا

 مدرسة محاسبة القيمة العدلة: .2
كلتة التارؼلية يف ظل ظراؼ التضخم، اتقو تتاحيحا للخلل يف سلرجات تطبيق زلاوبة الت ىذه ادلوروة عو     

ادلسمى التقرير ادلارل يف   29اوتنوت ىذه ادلوروة يف ااتقاها الالمي على تطبيق مايار احملاوبة الوارل رتقم 
ومُت االباحثُت يف رلاؿ االتقتااديات ذات التضخم ادلرتتع. يف االتقتااديات التضخمية أدرؾ احملاوبُت اادلستخ

متاده ثبات القيمة الشرائية لوحوة  أواسالنظرية احملاوبية أف االعتماد على مبوأ الكلتة التارؼلية الذي يقـو على 
تقوًن مالومات مضللة ليست ذات صلة  إذلالنقو مع مرار الزمن يف القياس احملاويب لألحواث االتقتاادية يؤدي 

تقيمتو الناجتة عن ارتتاع ماوالت  أاؼ الكلتة التارؼلية حملل القياس عن القيمة اجلارية يالواتقع التالي اذلك الختال
صاوية االعتماد على ما ؽلكن أف تتسره القوائم ادلالية ادلاوة اوتنادا لذلك ادلبوأ  إذلمر الذي يؤدي ، اسأراسأواا

مع ااتقاها، امن احي الظراؼ االتقتاادية اذلك الختالؼ دالالت البيافات اليت ؽلكن اوتنتاجها من تلك القوائم 
التكلتة التارؼلية  أواسفكار اليت تشكك يف التطبيقات احملاوبة التقليوية  القائمة على اليت شهوىا الاادل يرزت اسأ

رتقاـ يوحوات فقوية افًتض احملاوبوف ثبات تقوهتا أااليت تارب عن احلقائق غَت متجافسة يف احوات تقياوها على شكل 
ية امبا يتناتقض مع احلقائق االتقتاادية. ادلواجهة ىذه التحويات تقوـ الباحثوف يف النظرية احملاوبية زلاوبة القيمة الشرائ

 :3تيةرياة اآلالاادلة مبواخلها اسأ
 :التكلفة التاريخية المعّدلة )محاسبة المستوى العام لألسعار(  مدخل . أ

 إذلجراء الامليات احلسايية على ييافات مالية مقاوة يوحوات فقو ذات تقوى شرائية سلتلتة يشكل كبَت يؤدي إ إف     
تارؼ القوة  توحيو القوة الشرائية لوحوة النقو دلختلف عناصر القوائم ادلالية. إذلىذا ادلوخل يساى  إف   ،فتائج مظللة

على الشراء، اتارؼ القوة الشرائية لوحوة النقو كوهنا كمية البضائع  أكثر أاشخص  إمكافيةتقورة ا  الشرائية كوهنا
 وايقة. أواسفًتات  إذلف تشًتيها يف فًتة ماينة يالنسبة أااخلومات اليت تستطيع الاملة 

                                                           
ية اجلاماة، الاود االتقتاادعلى زلمو ثجيل ادلاموري، زلاوبة القيمة الاادلة شريك اوًتاتيجي لتحقيق النظرة الاحيحة االاادتقة، رللة كلية يغواد للالـو  1

 .230.229، ص ص 2008، 16
 .3، ص ايقزتوي فلة، مرجع و 2
 .132.130، ص ص ايقمو ثجيل ادلاموري، مرجع وعلى زل 3
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ت النقو اتاويل احلسايا ةثار تغَتات القوة الشرائية لوحوأتتبع  أواستقـو زلاوبة التكلتة التارؼلية ادلاو لة على   
رتقاـ القياوية للمستوى الااـ اخلتامية اكشف الوخل اادليزافية الامومية ادلاوة يالتكلتة التارؼلية ياالوتخواـ اسأ

 لألواار.
 مدخل الرسملة )القيمة الحالية(: . ب

يتوافق ىذا ادلوخل مع التوجو االتقتاادي يف حساب القيمة، حتود القيمة االتقتاادية مبجموع التوفقات النقوية   
ف التوفقات النقوية ال حتال يف فًتة مالية ااحوة صل ماُت، اسأأار تماوت أا اوتاماؿستقبلية ادلتوتقع حتايلها من ادل
لذلك من الضراري حساب القيمة احلالية ذلذه التوفقات يتاريخ ماُت ىو  جلظلا دتتو على فًتات مالية طويلة اسأإا 

حتويو القيمة احلالية يتطلب اعتماد ماوؿ التائوة مناوب خلام  ف  إتاريخ احتساب القيمة االتقتاادية لألصل، 
التوفقات النقوية ادلستقبلية فضال عن اجود درجة ماقولة من التأكو يشأف حتقق التوفقات ادلستقبلية كما يف 

 .السنوات االقراض
 مدخل التكلفة االستبدالية )أسعار الدخول(: . ج

عن التاامل التجاري  تة االوتبواؿ كوهنا أتقل مبلغ دفعتكل (SEC)راؽ ادلالية االمريكية ا اسأ توااؿفت ىيئة عر     
ا دتثل تقيمة فإهنما التكلتة االوتبوالية للمؤوسة أصل جويو ماادؿ يالطاتقة االفتاجية. ا أالاادي للحاوؿ على 

صوؿ أ أا سأصوؿيادلبلغ النقوي لنتس اادلؤوسة فيما لو مت اوتبواؿ كامل طاتقتها االفتاجية يف هناية الااـ ااحملودة 
 مكافئة ذلا افتاجيا.

ف ااتقع إ، ا اسأصوؿواار امواصتات كافة أف تطبيق التكلتة االوتبوالية يتطلب اجود ووؽ منتظمة تتوفر فيها إ  
الت االسيارات اادلخزاف، يينما ال كاسأراضي اادلباين اياض اآل  سأصوؿتوفر ووؽ منتظمة لباض ا إذليشَت  اسأعماؿ

          اليت يتم االوتاافة يلجاف فنية متخااة لتقوير كلتتها االوتبوالية  اسأصوؿتوجو ووؽ منتظمة للاويو من 
 االوتاافة مبواخل اخرى للقيمة الاادلة. أا
 سعار المخرج(:أد. طريقة صافي القيمة البيعية )   
عتياديا إصل يياا مت ييع اسأ إذا ،على صايف القيمة اليت ؽلكن احلاوؿ عليها كذايرتبط ىذا ادلوخل ووؽ ادلبياات مؤ   

)اليس يياا تقسريا( ياو ختتيض ادلااريف االدارية اادلالية االبياية الالزمة إلدتاـ عملية البيع االتاامل مع مااملة البيع  
واار البيع سأي وبب كاف يتم االوتاافة مبؤشرات خاصة أالقياس، اعنو عوـ توفر عادة إهنا دتت يف تاريخ أكما لو 

تشكيل جلاف فنية متخااة  أاحيافا االعتماد على خرباء خارجيُت أخارجية ا  أاواار البيع ماادر داخلية أعن 
 ذلذا الغرض من داخل ادلؤوسة.

 مفهوم مبدأ التكلفة التاريخية:  .3
 اخلاـوا  اسأصوؿ عناصر تقييم عملية يف احملاويب النموذج عليها ياتمو اليت ادلبادئ أىم حوأ ادلبوأ ىذا ياترب  

 يتم اليت اإليرادات ا ادلارافات ارتيع دتويلها، اماادر ااوتخواماهتا االتقتاادية ادلوارد كافة تقييم يتم فبمقتضاه
 لألصل االتقتاادية القيمة ذلا تتارض اليت التقلبات إذل النظر ايغض اسأصلية يتكلتتها ادلالية القوائم يف عنها التابَت
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 سلتلتة لتًتات ادلالية ادلاراضة يالقوائم احملاوبية البيافات جتال للنقود، شلا الشرائية القوة يف ادلستمرة التغَتات فتيجة
 1.ادلكافية ا الزمافية ادلقارفات إلجراء مالءمة غَت

 :2ماايَت ثافوية كالتارل اعنو حتويو التكلتة التارؼلية تراعى ثالثة
 صل اجلاىز؛أي تاتمو التكلتة النقوية لألصل يف تاريخ اتقتنائػو فتستباو تكلتة دتويل اتقتناء اسأ معيار الزمن: . أ

فتقات الباو ادلكاين حىت  -ادلخزاف السلاي أاالثايت  –صل تكلتة اسأ إذلأي تضاؼ  معيار المكان: . ب
 سلازف ادلؤوسة ادلستتيوة؛ إذلصل يال اسأ

صل رتيع النتقات ادلرتبطة يو حىت يابح جاىز لالوتخواـ تكلتة اسأ إذلأي تضاؼ  معيار الجاىزية: . ت
 ااالوتتادة منو حسب الغرض ادلخاص لو.

 أواس على ر عنهاالتقري احىت اادلطلويات ادلوجودات أغلب عن ايارؼ مبوأ التكلتة التارؼلية افق اآليت: "احملاوبة   
 يف اسأصل يقي طادلا تظل ثايتة حتويويها امبجرد منها التحقق ؽلكن زلودة اىي التكلتة ؽلثل ما اىو ء،االتقتنا وار

 3اخلومة"
 التالي التبادرل واعرىا افق اادلطلويات ادلوجودات ينود تكلتة إثبات أواس: "على أيضا التارؼلية اتقـو التكلتة   
 الذي االلتزاـ مقوار أا امتالكو عنو اسأصل على احلاوؿ تكلتة يف يتمثل الذي ادلاادؿ النقوي التبادرل السار أا

 .4" فشوئو تاريخ يف  يتحملو ادلؤوسة تتاهو
 مفهوم التكلفة التاريخية: 1.3

 النقوية التكلتة التارؼلية يأهنا: " ادلبلغ ادلقاس يالوحوة ((AICPAالقافوفيُت  للمحاوبُت اسأمريكي ادلاهو عرؼ   
      إصلازىا مت اليت اخلومات أا الاادر، ادلاؿ رأس أوهم أا للغَت حتويلها مت اليت اسأخرى ادلمتلكات أا ادلنتق للنقو

 .5يتم اوتلمها" ووؽ أا اوتالمها، مت اخومات ولع مقايل تقومت اليت االلتزامات أا
 اسأصوؿ ماظم تقياس أداة اىي حيازتو، أا أثناء حواثو االلتزاـ أا اسأصل تكلتة أا يأهنا: " وارتارؼ كذلك ا    

 لألصل الاادلة يالقيمة ياادلو ما أا اسأصل على للحاوؿ دفع الذي النقوي ىي كذلك" ادلبلغ أا. 6"اااللتزامات
 .7عليو" احلاوؿ تاريخ يف ادلقايل

                                                           
 .  54، ص2007صوؿ احملاوبة ادلالية، اجلزء االاؿ، منشورات اسأكادؽلية الاريية ادلتتوحة يف الوظلارؾ، الوظلارؾ، أاحليارل، اليو فاجي  1
 .27، صمرجع وايق ير االغا،تامر يساـ جا 2

 2009أكتوير  25.24يغواد،  الااشر، الاادلي للمؤدتر مقوـ يحث الاادلة، السوتقية االقيمة التارؼلية التكلتة يُت احملاويب القياس ياوُت، خضر زىَت  3
 .153 ص ، 14 الاود الثاين، اجلزء ، 2010 ادلناور، رللة

 .163ص ،مرجع وايق السويطي، مووى مطر، زلمو 4
 .49ص ، 2012 اجلزائر، ارتقلة، مرياح، تقاصوي جاماة ماجستَت، ذكرةم احملاويب، القياس يوائل يُت مقارفة دراوة وويو، يسمة 5
 الوارل الالمي الاادلة، ادللتقى السوتقية القيمة ضلو ادلالية احملاوبية ادلاايَت توجو ظل يف االتأييو االفتقاد يُت التارؼلية التكلتة مبوأ اآخراف، يوكساين رشيو 6

 . 4،ص2010جافتي ،  18.17 يومي ئر،اجلزا يالوادي، اجلاماي ادلركز الوالة، احملاوبية ادلاايَت ظل يف اجلويو ادلارل احملاويب النظاـ حوؿ اسأاؿ
 . 67، ص2000عماف،  اسأاذل، الطباة الثقافة، ادار الالمية الوار اماايَتىا، الوالية احملاوبة زتواف، مأموف القاضي، حسُت 7
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 على ادلبوأ ىذا "يطبق اخلاـو على أيضا يطبق وفإف اسأصوؿ على يطبق التارؼلية التكلتة متهـو أف امبا 
  .1"االلتزاـ فشوء يف تاريخؤوسة للم ادلتوفرة التارؼلية البيافات افق تقياوها فيتم االلتزامات،

ؽلثل التكلتة   (فشوء االلتزاـ أااسأصل  اتقتناء) اتقوع التالي للحوث يأف حلظة خالؿ ما وبق من نستنتج     
 ، اتبقى ثايتة يغض النظر عن التقلبات االتقتاادية لوحوة النقو. )التالية االاادلة( التارؼلية
 المقارنة بين محاسبة القيمة العادلة والتكلفة التاريخية: .4

من تلك الناجتة عن اوتخواـ التكلتة التارؼلية اذلك  مالءمة أكثرف ادلالومات احملاوبية يف ظل القيمة الاادلة إ   
ف زيادة ادلالومات احملاوبية من إصحة يف القرارات ادلستقبلية، ا  أكثرمات اليت تكوف ادلالو  إذلفتيجة احلاجة ادلستمرة 

مر يستوجب تازيز مالومات القوائم ف اسأإخالؿ القيمة الاادلة يكوف ماحويا ينقص يف موثوتقيتها اماواتقيتها ا 
ادلالومات احملاوبية ايف  مالءمةادلة لتزداد ادلالية ادلاوة افقا دلبوأ التكلتة التارؼلية مبالومات تكميلية افقا للقيمة الا

عتماد إف ادلاايَت احملاوبية الوالية دل تقم يإلغاء أ إذلالوتقت فتسو ويتم احملافظة على خاصية ادلوثوتقية. اجتور االشارة 
 2 عطت رلاال ااواا العتماد القيمة الاادلة كما يف ادلاايَت احملاوبيةأالتكلتة التارؼلية ايف الوتقت فتسو 

 .39،36،32،26،18،162ا11
اذلك من خالؿ االعتماد على موى كل ولويُت يف التقييم، ااجلواؿ ادلوارل يوضح الترؽ ما يُت اوتخواـ كال اسأ   

 .أولوب من حتقيق ادلبادئ االتراض احملاوبية
 ادئ المحاسبية: المقارنة بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية وفقا للفروض والمب(12-11)الجدول رقم 

 التكلفة التاريخية القيمة العادلة المبدأ
حتقق 

 يراداإل
التغَتات يف  أواسيشكل مستمر على  رياحاسأؽلكن تقياس 

 اااللتزامات ألصوؿالقيم االتقتاادية ل
يف فقاط منتالة عنو  رياحيتم تقياس اسأ

اوتيتاء ماايَت االعًتاؼ ياإليرادات، اذلك 
 ياوتخواـ مبوأ مطايقة تقياس النتقات

التقارير 
 ادلالية

 ية لنقل ادلالومات واوادليزافية الامومية ىي الوويلة اسأ
 للمساعلُت

  تقائمة الوخل ال تبلغ عن تقيمة الكنها تقيس التغَتات
 ا تبلغ عن ادلخاطرفإهنالوارية يف القيمة، ايالتارل 

  ادليزافية الامومية ىي اويلة دلارفة ادلركز
 ادلارل االفًتاضي للشركة.

 الرئيسية لنقل  داةتقائمة الوخل ىو اسأ
ادلالومات حوؿ تقيمة الشركة 

 للمساعلُت، اليس ادليزافية الامومية.
                                                           

  اسأردفالثافية، عماف،  الطباة للنشر، اائل دار احملاوبية(، النظرية يف مامقة دراوة) ادلاايَت إذل ادلبادئ من الااـ احملاويب النموذج حناف، حلوة رضواف 1
 .445، ص2006

راتقية، ادللتقى ثايت حساف، عبو الواحو غازي زلمو، التحويات اليت تواجو ادلوتقق اخلارجي يف توتقيق القيمة الاادلة، دراوة لاينة من مكاتب التوتقيق الا 2
اجتاىات النظاـ احملاويب اجلزائري ) ادلارل  –يف تتايل أداء ادلؤوسات ااحلكومات   (IAS.IFR.IPSASالوارل حوؿ دار ماايَت احملاوبة الوالية )

 .6،ص2014اكتوير، 25ا 24، يومي جاماة ارتقلة -االامومي( على ضوء التجارب الوالية
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دارة إ
 رياحاسأ

ىي التغَتات يف القيمة اعلى ىذا النحو اليتوتقع  رياحاسأ
ادلستقبلية  رياحاسأ فإفتغَتات تقيمة يف ادلستقبل، الذلك 

 رياحاالقيم ادلستقبلية مبهمة ايالتارل ال ؽلكن التنبؤ يإدارة اسأ

 رياحختلق فرصا إلدارة اسأ

 .6،صمو، مرجع وايقثايت حساف، عبو الواحو غازي زل المصدر:
وااللتزامات المرتكزة على  ألصول(: السمات والمالمح الوثيقة الصلة لمقاييس ا13-11الجدول رقم )

 التكلفة التاريخية والمرتكزة على القيمة العادلة
 التكلفة التاريخية القيمة العادلة

ادلقارفة عن طريق جال اسأشياء ادلتشاهبة  إمكافيةحتسن 
  .تبوا متشاهبة ااالشياء غَت ادلتشاهبة سلتلتة

تضاف تقايلية ادلقارفة عن طريق جال اسأشياء 
 .ادلتشاهبة تبواا سلتلتة االاكس

عباء اسأ سأصوؿتوفر مالومات عن الاوائو ادلتوتقاة من ا
ادلتراضة يواوطة االلتزامات يف ظل الظراؼ االتقتاادية 

 .السائوة

 اسأصوؿتوفر مالومات عن الاوائو ادلتوتقاة من 
االلتزامات يف ظل الظراؼ عباء ادلتراضة يواوطة اسأ

 االتقتاادية عنوما مت دتلكها.

 سأصوؿدارة مبواصلة االحتتاظ ياتاكس تأثَت تقرارات اإل
 اسأصوؿييع  أامويوفية االلتزامات، اكذا تقرارات دتلك  أا

 الكياف. أداءعلى  -تسوية االلتزامات أااتكبو 

تكبو  أا سأصوؿييع ا أاتاكس تأثَت تقرارات دتلك 
الكياف.  أداءااللتزامات فقط على تسوية  أا

حتمل  أااتتجاىل تأثَتات تقرارات مواصلة االحتتاظ 
 ادلويوفية.

تثبت ادلكاوب ااخلسائر من التغَتات السارية عنوما 
 حتوث.

تثبت ادلكاوب ا اخلسائر من التغَتات السارية فقط 
 أاالتسوية، رغم أف البيع  أاعنوما تتحقق يالبيع 

 أاالتسوية ليس احلوث الذي تسبب يف ادلكسب 
 .اخلسارة

السوتقية اجلارية لتقرير ادلبالغ ادلثبتة،  راسأوااتتطلب مارفة 
اىو ما تقو يتطلب اوتبااد ياض البنود اؽلكن أف يؤدي 

 موثوتقية أاحلواث مشاكل اعتمادية 

حتساهبا يناء على ادلالومات إادلبالغ ادلثبتة ؽلكن 
يف ادلاامالت ادلاضية،  اسأواارادلتاحة داخليا عن 

 ييافات ووتقية خارجية. إذلداف الرجوع 

 .179، ص، مرجع وايقطارؽ عبو الااؿ زتاد المصدر:
 
 



 العادلة والقيمة المحاسبي فصاحإلوا القياس ماىية                                       : األول الفصل

 

 71  
 

 المطلب الثالث: أىداف القيمة العادلة ومقوماتها
 أىداف القيمة العادلة: .1

 :1يف اوتخواـ القيمة الاادلة أىواؼ عويوة فذكرىا فما يلي ف  إ
  حتويل التزاـ يُت  أاييع أصل  أاتقوير السار الذي يتم افق عملية منتظمة  إذليهوؼ القياس يالقيمة الاادلة

 أطراؼ مشاركُت يف السوؽ يف تاريخ القياس مبوجب ظراؼ اتقتاادية احلالية؛
 ادليزافية إعواد تاريخ يف الواتقع إذل اسأتقرب يالقيمة ادلختلتة احلسايات ينود إظهار إذل الاادلة القيمة هتوؼ 

 الوحوة يف ادلساعلُت حلقوؽ الاامة الشرائية القوة على احلتاظ ياو يالوخل ياًتؼ يحيث الامومية،
 االتقتاادية الوحوة أف أواس على يبٍت فهو ،ؤوسةللم التشغيلية الطاتقة على احلتاظ ياو أا االتقتاادية

 ؛زلواد غَت جلسأ أعماذلا يف مستمرة
  يالقيمة احلقيقية  سأصوؿ هناية التًتة ادلالية عن ايفمارفة القيمة احلالية لاايف حقوؽ ادللكية  إذلهتوؼ

 احتقيق ما يسمى يالريح ادلرضى؛
  تستخوـ القيمة الاادلة للقياـ يادلقارفة يُت ادلؤوسات اليت تستخوـ القيمة الاادلة كما يتتق متهـو القيمة

يالقيمة الاادلة يارب عن ادلركز ادلارل  اسأصوؿالاادلة مع متهـو احملافظة على رأس ادلاؿ اكما أف القياـ يتقييم 
 السوتقية؛ راسأوااخذ أاالتقتاادي سأفو 

  اتقرارات(  البوائل االختيار من يُت)اراتتماالوت شراء أا يبيع متالقة رشيوة اجتارية اريةتماوت تتقرارا اختاذ 
 مالية مالومات على مبنية تكوف يحيث ما، الشراء( لوحوة) احليازة تقرارات أا الوحوات يُت تتم اليت االفوماج

 .عالية موثوتقية ذات
 ختطيط أعماؿ ادلؤوسة؛ 
 رين اادلقرضُت؛تموهم اادلستسألكل من زتلة اظهار القيمة احلالية إ 
 ادلالزمة ادلتوتقاة ادلخاطر ادلالية ياحلسباف يؤخذ يحيث االتقتاادية، يالوحوة حتيط اليت ادلخاطر اتقياس إدارة 

 االتوائو الامالت اأواار السوتقية القيم يف ياو اتقتاادي ذات تغَتات عن تنجم تقو اليت ارتموتاإل لقرارات
 ادلوينُت؛ ااضع

 كرب سأهنا تاكس التأثَتات االتقتاادية اجلارية؛أالقيمة الاادلة ذلا تقورة تنبؤية  ف  إ 
  ؛ادلتنوعة اسأعماؿ خلطوط تكريسو غلب الذي ادلاؿ رأس كمية حتويو 

                                                           
 أفظر اذل:  1

  219، ص ايقي، مرجع وزيو عائو مرداف، ايراىيم عبو مووى السار. 
 16.15ص، ص ايقىيم، مرجع ويراإماين أ. 
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 من ااضاي ادلاايَت احملاوبية الوالية يو عوف أف التقوـ احلويث يف التكنولوجيا ااخلربة الواواة تسمح لكثَت  ف  إ
القيم الاادلة أف يتم تقويرىا مبوثوتقية ياوتخواـ تقنيات تومج مبادئ تساَت ووؽ رأس ادلاؿ مع ادلالومات 

 حوؿ ظراؼ السوؽ اجلاري؛
 ضتاء الشتافية على البيافات ادلالية الاادرة عن ادلؤوسات؛إ، اسأخرىىواؼ امن اسأ 
  عالج أي تقاور فاتج عن تطبيق متهـو التكلتة التارؼلية. إذلالتوجو 

ييافات مالية تاكس الاورة احلقيقية ) الواتقع التالي( عن  إذلف القيمة الاادلة هتوؼ للوصل أ الطالبكما يرى        
رىا القوائم  تظهيب اجودة ادلالومات احملاوبية اليتاحملاو اإلفااحي والمة أصوارىا إدلؤوسة حلظة اعوالة اااتقاية 

عنها يشتافية  اإلفااحعواد القوائم ادلالية ا إللوضع ادلارل االقييم حلظة  مالءمة أكثراالتقارير، يحيث تاكس يوتقة ا 
 رين فيها.تمتقرارات رشيوة، اكذلك ادلساعلُت اادلست اختاذتساعو ادلؤوسة فتسها يف 

 مقومات القيمة العادلة:  .2
 مقومات ؽلكن ادرجها فيما يلي:تقـو القيمة الاادلة على عوت 

ن ادلؤوسة من احلاوؿ صل هبا ادتثل القيمة اليت دتك  أحو تقيمتُت، تقيمة ؽلكن مبادلة أدتثل القيمة الاادلة  . أ
 :1اتارؼ ياختاار فيما يلي اسأصوؿصل اتاود طرؽ احلاوؿ على على اسأ

 من النقوية اشبو النقوية؛صل فقوا تكوف القيمة الاادلة ىي مقوار ما يوفع مقايل احلاوؿ على اسأ 
   متغَت شلاثلة، القيمة الاادلة لألصل الذي  أاخرى كافت شلاثلة أصوؿ أصل مقايل عنو احلاوؿ على اسأ 

 للقيمة الاادلة لألصل ادلتنازؿ عنو؛ مساايةاتقتناؤه تكوف 
  أي حقوؽ ملكية أخرى، اتكوف القيمة الاادلة لاللتزاـ ىي القيمة  أاوهم أصوار إطتاء االلتزاـ مقايل إ

 ادلاورة. اسأخرىحقوؽ ادللكية  أاوهم السوتقية لأل
  ف تكوف عملية ادلبادلة يناءا على الزاـ ادلؤوسة، اتكوف ماادر االلزاـ متنوعة مثل )احلاجة االضطرارية أ

جراء الاملية يغض النظر إال إوسة خيار أمامها صل( ايذلك ال يوجو للمؤ للمؤوسة، اجود اكيل احيو لأل
 عن السار الذي تتم يو.

 تقيمة وواد االلتزاـ: اتكوف القيمة اليت تتحملها ادلؤوسة مقايل اطتاء االلتزاـ. . ب
  ف حتود يف ضوء عملية فالية اتقو دتت أف القيمة الاادلة غلب أاجوب أف تكوف عملية تبادؿ حقيقية أي

 االلتزاـ افق طرؽ ادلبادلة. أاصل دلبادلة اسأ
 :2ف مقومات القيمة الاادلة تنورج يف الاناصر التاليةأاىناؾ من يرى 

 اجود موضوع لتبادؿ؛ 
                                                           

 .116.115، ص ص مرجع وايق يالغ ادلارل الوارل،و ماايَت اإلحواس صاحل، التوجو اجلويو ضل  1
التساد  فلة زتوي، صلالء فويلي، اوتخواـ القيمة الاادلة لتحقيق متطلبات مبادئ حوكمة الشركات،  ملتقى اطٍت حوؿ حوكمة الشركات كألية للحو من 2

 .9، ص2012ماي  7.6ية االتجارية اعلـو التسَت، جاماة يسكر، يومي االتقتاادادلارل ااالداري، كلية الالـو 
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 اجود طريف عملية التبادؿ ) الارض االطلب(؛ 
  جراء تبادؿ؛إدتتع طريف عملية التبادؿ يإرادة حرة يف 
 الاملية؛ ادلاـ طريف عملية التبادؿ جبميع احلقائق ادلرتبطة هبذه 
 اجود ووؽ فشط لتتالتقى من خاللو االرادة احلرة لطريف عملية التبادؿ؛ 
 لتقليص النشاط ياورة  أا ،اوتمرار طريف عملية التبادؿ يف شلاروة فشاطهما داف اجود أي اجتاه لتاتية

 جوىرية؛
 .دتتع البيئة االتقتاادية احمليطة يطريف عملية التبادؿ ياالوتقرار النسيب 

 رابع: طرق تقييم بالقيمة العادلة وشروط تحديدىا المطلب ال
 طرق تقييم القيمة العادلة ) تقنيات التقييم( .1

واار القيمة الاادلة تتمثل يف موخل السوؽ أثالثة مواخل لتقوير  SFAS 157مريكي حدد المعيار األ
 :1موخل الوخل، اموخل التكلتة

   « L’approche «coût مدخل التكلفة: 1.1
اخلومية القورة  إلحالؿ يطلب حاليا ادلبلغ الذي  من تكلتة االوتبواؿ احلالية، أي اسأصوؿيم يقىذا النهج يتيقـو    

  سأصل ما.
 : «l’approche «marchéمدخل السوق  2.1

 .(identiquesمتطايقة ) ألصوؿل ادللحوظة اسأواار تكوف يطبق ىذا النهج عنوما
ؿ على البيافات التالية، اأف ىذه ا ادلقاـ اسأ إذلىذا ادلوخل، ىو أفو يستنو  اوتاماؿإف إحوى أىم التوائو من    

     ادلماثلة ألصوؿأواار السوؽ ل اوتاماؿالبيافات غالبا ما تكوف يف شكل أواار موثقة امتاحة للجمهور، ايتم 
ما فريو حتويو القيمة الاادلة لقيمة أحو الاقارات، فمن  إذاادلشاهبة  يف حتويو القيمة الاادلة. على وبيل ادلثاؿ،  أا

 .2أواار البيع اسأخَتة ادلماثلة لسار الاقارات يف حتويو تقيمة السار إذلالطبياي أف فنظر 
 L’approche « résultat «مدخل الدخل 3.1

 إذليرادات اادلارافات( اإل أاوية يستخوـ عنو التقييم لتحويل ادلبالغ ادلستقبلية ) على وبيل ادلثاؿ التوفقات النق   
(، اعنو اوتخواـ ىذا النهج  القيمة الاادلة تاكس توتقاات السوؽ احلالية حوؿ  فإفمبلغ موحو للقيمة احلالية )زلُت 

 .3تلك ادلبالغ يف ادلستقبل
 

                                                           
1
 hamza bahaji, de l’évaluation des stock options en (juste valeur) : apport de l’approche comportementale, thèse 

pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, spécialité finance, université de Paris- Dauphine, France, 

octobre 2012,p25. 
2
 ، يتارؼ.726، مرجع وايق، ص م زتود الساعويحكي 

3
Ifrs fondation  norme internationale d’information financière 13 Évaluation de la juste valeur, janvier 2013, p17. 
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 :1ية ىيأواوثالثة عوامل  إذلايستنو حتويو القيمة الاادلة افقا ىذا ادلوخل، 
  .رتتاع القيمة؛إ إذلرتتاع التوفقات النقوية يؤدي إف إمبلغ التوفقات النقوية 
 توتقيت التوفقات النقوية. فكلما زادت ورعت التوفقات النقوية، ترتتع القيمة؛ 
  .رتتاع القيمة.إ إذلطلتاض ادلخاطر، يؤدي إف إادلخاطر ادلرتبطة يتوفقات القيمة 

 مدخالت تقنيات التقييم(:التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )  .2
 ذات اتاإلفااحا  الاادلة القيمة مقياس يف ادلقارفة تقايلية زيادة االتساؽ  إذل 13 رتقم ادلارل اإليالغ مايار يساى   

 التقييم تقنيات يف ادلستخومة ادلوخالت التسلسل اذلرمي الاادلة، يانف  التسلسل اذلرمي للقيمة من خالؿ الالة
دلوجودات  النشطة اسأوواؽ يف  -ادلاولة غَت – ةتواالادل القاوى لألواار لويةا اسأ ياطي حيث مستويات، ثالثة إذل

 ىذا حسبة النشط ، االسوؽ )ادلالحظة( لرصو القايلة غَت لوية للموخالتأا   أدىن اياطي ادلتماثلة اادلطلويات
 توفر يحيث متكرر ايحجم تاامل مناوب اااللتزامات يشكل اسأصوؿي ادلتالقة الامليات فيها يتم ىي اليت ،ادلايار

  .2مستمر أواس على السار عن مالومات
 ل: و مدخالت المستوى األ  1.2

 النشطة اسأوواؽ يف القياس، تاريخ ليها يفإالوصوؿ  ؽلكن للمؤوسة اليت( ادلاولة غَت)ة تواالادل راسأوااتتمثل يف   
 .3شلاثلة مطلويات أا دلوجودات

موثوتقية لقياس القيمة الاادلة، حيث يستخوـ السار يف  أكثرف السار ادلالن يف السوؽ النشطة توفر مرجاا اأدلة إ   
عليها  أاكافت ادلؤوسة دتتلك أصل   إذاىذه احلالة لقياس القيمة الاادلة داف احلاجة لتاويلو، مع اوتثناءات زلوادة، 

      السار ادلورج يف السوؽ ىو الذي يستخوـ يف تقياس القيمة الاادلة لألصل فإفيف ووؽ فشط  وتواالالتزاـ يتم 
االلتزاـ ادلملوؾ من  أاصل ف كاف السوؽ ال يستطيع من خالؿ صتقة ااحوة اوتيااب حجم اسأإااللتزاـ حىت ا  أا

 . 4تقبل ادلؤوسة
 مدخالت المستوى الثاني: 2.2

     ة اليت ؽلكن مالحظتها يشكل مباشرتواالادل راسأوااخرى خبالؼ أاااللتزامات  اسأصوؿىي موخالت حوؿ    
 عليها احلاوؿ يتم دل اليت القيم تلك ىي ذلذه ادلوخالت الاادلة القيم .5ؿا غَت  مباشرة يف موخالت ادلستوى اسأ أا

 .6ااضحة ووتقية ييافات من اوتخالصها ؽلكن الكن ادلورجة اسأواار من مباشرة
                                                           

 .727حكيم زتود الساعوي، مرجع وايق، ص  1
 .145، مرجع وايق، ص آدـماراج ىواري، حويوي   2

3
 Barbe Odile, Didelot Laurent ,  Quelle est la vraie place de la juste valeur dans la référence IFRS?, Revue 

Française de Comptabilité, n° 465,2013,p71. 
 .145، مرجع وايق، ص آدـماراج ىواري، حويوي   4

5
 Barbe Odile, Didelot Laurent, Op.Cit, p17. 

 يف ادلورجة يةاالتقتااد ادلؤوسات فئة لتئتُت؛ ميوافية دراوةزلمو زرتقوف، فارس ين يوير، ااتقع تطبيق زلاوبة القيمة الاادلة يف البيئة احملاوبية اجلزائرية  6
 .6ص ،2016، جواف 04، اجمللة اجلزائرية لتنمية االتقتاادية، عود اادلهنيُت احملاوبُت اسأكادؽليُت افئة اجلزائرية البورصة
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(، خبالؼ  ادلتالقة يادلستوى اسأأيادلوخالت )يتالق االمر  غَت  أاؿ االيت مت رصوىا يشكل مباشر ا صوؿ اخاـو
  .1مباشر

 :2اتتضمن موخالت ادلستوى الثاين ما يلي
  وواؽ فشطة؛أااللتزامات ادلالنة يف ووؽ مشاهبة لألواار يف  أا اسأصوؿأواار 
 ووؽ غَت فشطة؛أاااللتزامات يف  ألصوؿااللتزامات ادلشاهبة لألصل ادلاٍت ل أا اسأصوؿواار أ 
 ليها من خالؿ عوة اوائل منها وار إاااللتزامات االيت ؽلكن الوصوؿ  ألصوؿادلالنة ل اسأخرى اسأواار

 التائوة، اماوؿ الاائو.
 مدخالت المستوى الثالث    3.2

 يتم الكن مالحظتها، ؽلكن ووؽ ييافات من ادلستموة أا عليها احلاوؿ ؽلكن ال اليت تلك ىي الاادلة القيمة   
 ادلستوى يف الاادلة القيمة زلاوبة لتطبيقات الاملية القضايا ماظم اتنشأالواخلية.  التقييم ظلاذج ياوتخواـ حتويوىا

 .3الثاين ادلستوى اأحيافا الثالث
متاحة يف السوؽ يل تقـو ادلؤوسة  أاموخالت ادلستوى الثاين لقياس القيمة الاادلة تاتمو على تقيم غَت متوفرة  ف  إ   

من خالؿ ادلالومات ادلتوفرة عليها اياالعتماد على طبياة اسأصل اااللتزاـ اادلتااملُت فيها يتطوير تقيمة تتاف 
 .4يالاوالة

اخلام، اتستخوـ عنوما ال تتوفر ادلاطيات ادلالحظة، كما  أااسأصل يتمثل يف ادلاطيات غَت ادلالحظة حوؿ    
    ينبغي أف تاكس ادلوخالت من ادلستوى الثالث االفًتاضات اليت يضاها ادلشاركوف يف السوؽ عنو تساَت اسأصل 

توفر اخلام مبا فيها االفًتاضات حوؿ ادلخاطر. اادلوخالت غَت ادلالحظة ىي موخالت تستخوـ عنوما ال ت أا
ماطيات عن السوؽ، ايتم تطويرىا ياالعتماد على أفضل ادلالومات ادلتاحة حوؿ افًتاضات ادلشاركُت يف السوؽ عنو 

 .5اخلام أاتساَت اسأصل 
   ظلاذج اوتخواـ إذل تي ىذه احلالة تلجأ ادلؤوسةموخالت ادلستوى الثالث ال ؽلكن مالحظتها يف السوؽ، ف ف  إ   

تساَت )تقييم( أصوذلا  أجل)مستخومي القوائم ادلالية( اذلك من  لتقييم تتالءـ مع توتقاات ذاي ادلالحة اأواليب
ااخلاـو  اسأصوؿغتاؿ سلاطر ادلتوتقاة من عملية التقييم. تؤثر ادلستويات الثالثة على عملية تقييم إداف  اخاومها

ؿ االثاين مالومات ؽلكن مالحظتها يف حُت يتضمن ادلستوى الثالث مالومات غَت ا حيث يتضمن ادلستوى اسأ

                                                           
1 Benoit Labrun , la norme IFRS sur l’évaluation à la juste valeur, Revue Française de Comptabilité, n° 444, juin 

2011, p4. 
 .146.145، مرجع وايق، ص ص آدـماراج ىواري، حويوي   2
  .6زلمو زرتقوف، فارس ين يوير، مرجع وايق، ص 3
 .146وايق، ص ، مرجع آدـماراج ىواري، حويوي   4

 .12حاج تقويور تقورين، مرجع وايق، ص   5
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ى القيمة الاادلة ين عنو عملية التقييم االوصوؿ علؿ االثاا فضل االعتماد على ادلستويُت اسأمالحظة ايالتارل من اسأ
 كل اآليت:اؽلكن دتثيل موخالت تسلسل اذلرمي لتقييم القيمة عادلة يف الش .1ااخلاـو  ألصوؿل

 (: شجرة القرار لتسلسل القيمة العادلة11-11الشكل رقم )

    ال                                        نعم                                           

                                 

                                                          

 

 

 ال                                                                                       

                                       

 نعم                                                                             

 

 International  Accounting Standers Board, 2009, Available onادلاور: 

http://WWW.isab.org. 27/03/2018. 
 :2عنو تطبيق تقياس القيمة الاادلة اليو من توفر الشراط التاليةشروط تحديد القيمة العادلة:  .3

ادلالية فشطا تتحود القيمة الاادلة ياوتخواـ أولوب تقييم  داةدل يكن ووؽ اسأ إذااجود ووؽ فشط، ف . أ
 مالئم ياتمو على ماامالت السوؽ التالية؛

 الكوادر ادلؤىلة للتاامل مع القيم الاادلة؛توفر  . ب
دارة الشركات ادلطبقة دلاايَت القيمة الاادلة، اذلك إتوفر تقوافُت اتشرياات تساىم يف ضبط أخالتقيات  . ج

 لألخذ يراح فص ادلايار اليس يناو اجملرد فقط؛
     أف تتم الاملية التبادلية يحرية تامة امن داف ضغوط اال يكوف ىناؾ ظراؼ غَت طبياية مثل التاتية  . د

 ظراؼ احتمالية؛ أااالفالس  أا
 أف تتم الاتقة يُت أطراؼ غَت ذاي عالتقة امستقلُت اكالعلا يامل للحاوؿ على أكرب منتاة لنتسو. . ه

                                                           
1
 Barbe Odile, Didelot Laurent, Op.Cit, p17. 

 .3حاج تقويور تقورين، مرجع وايق، ص 2

ىل السعر المعلن لألصل أو 
لتزام مصدره سوق نشط؟اال  

المستوى  ىل ثم تعديل السعر؟
 األول

 تطبيق منهج للتقيم

ىل يوجد أثر 
 للمدخالت؟

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

http://www.isab.org/
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 خالصة الفصل 
لغة  إذلياترب القياس احملاويب عملية رصو اتقييم اسأحواث االتقتاادية اادلالية الناجتة عن أفشطة ادلؤوسة اتررتتها     

احملاويب عنها يف شكل تقارير مالية حتتوي على مالومات كمية ااصتية متيوة يف  اإلفااحتأيت عملية  مترتقاـ، اسأ
ت الوحوة منهج التكلتة التارؼلية القائم على ثبا أواسائوة مستخومها، اكل ىذا كاف يقـو على القرار لت اختاذ

النقوية، أي دتثيل الواتقع التالي للحوث اتقت اتقوعو فقط يحيث ال يستطيع التابَت عن ادلركز ادلارل للوحوة يشكل 
ى. لينشئ هبذا خلل يف سلرجات ىذا ولبيات أخر  إذلؽلكن الوثوؽ فيو مستقبال يف ظل ظراؼ التضخم ياالضافة 

طراؼ ااذليئات ادلهتمُت ياحملاوبة للبحث عن يويل ظهور جوؿ كبَت لوى اسأ إذلادلنهج )مشاكل زلاوبية( أدى 
 ماوتقية. أكثرللقياس احملاويب يكوف 

احلالية االتنبؤات ختاذ القرارات ال مالءمة أكثرفتيجة لذلك ظهرت القيمة الاادلة ياعتبارىا توفر مالومات     
 اوبية تاور ماايَت خاصة هبذه التقنية اجلويوة لتقيمُت البوائل، شلا جال ادلنظمات احمليادلستقبل اادلقارفة ي

ظلوذج القيمة الاادلة  2009ونة  SCF النظام المحاسبي المالي، اتبٌت IFRSا  IAS) القيمة الاادلة( مثل  
 قيقية".االيت اصطلح على تسميتها " يالقيمة احل
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 تهميد
القرارات  ازباذيعمالف على توفر معلومات تساعد يف  إذكبَتة يف اجملاؿ احملاسيب،   أعلية احملاسيب اإلفصاحللقياس ك      

 .كغَتىا البيانات ادلاليةمن  اإلفصاحسلرجات القياس ك داخل ادلؤسسة كخارجها بالنسبة دلستعملي 
يف  ، تساعدكغَتىامعلومات تتسم باخلصائص النوعية من موثوقية كقابلية للمقارنة كمالءمة  إذلكبغية الوصوؿ     

إصدار  إذل IASBاحملاسبية  عايَتتوجو رللس ادلالقرارات االقتصادية ك تقييم األداء ادلارل للمؤسسة،  ازباذترشيد 
كمتطلبات احملاسيب بالقيمة العادلة،  اإلفصاحية للقياس ك األساسقواعد الاحملاسبية توضح  عايَتعدد من ادلكتعديل 

كىذا ما سنتطرؽ إليو يف ىذا الفصل من خالؿ ، تقييم احملاسيبلكتقنية جديدة ل  القيمة العادلةزلاسبة الت تطبيق اكرل
( اليت تنص على إستخداـ القيمة العادلة يف IAS/IFRSادلارل الدكلية ) بالغاإلك الدكلية احملاسبية  عايَتعرض جل ادل

 ستخداـ ىذه األخَتة على ادلعلومات احملاسبية.ااحملاسيب كمدل تأثَت  اإلفصاحالقياس ك 
 :كما يليزبصيص ثالثة مباحث   متكتبعا لذلك 
 (IAS/IFRSادلارل الدكلية ) بالغاإلك  احملاسبية عايَتالعادلة كفق ادل ؿ: القياس احملاسيب بالقيمةك ادلبحث األ

اخلصائص النوعية تطبيقها على تأثَت ك   احملاسبية الدكلية عايَتاحملاسيب بالقيمة العادلة كفق ادل اإلفصاحادلبحث الثاشل: 
 .للمعلومات احملاسبية

  ادلارل الدكلية بالغاإلاحملاسبية ك  عايَتادل ادلبحث الثالث: رلاالت كمتطلبات تطبيق القيمة العادلة كفق
 (IAS/IFRS). 
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  المالي الدولية باغاإلو  المحاسبية الدولية معاييروفق ال بالقيمة العادلةالمحاسبي ؿ8 القياس و المبحث األ
 عايَتادل إذلكالتطرؽ القياس كفق القيمة العادلة، ؼلص النقاط فيما ىم يف ىذا ادلبحث الوقوؼ على أ ضلاكؿسوؼ     

 ادلالية الدكلية ادلختصة بالقياس احملاسيب بالقيمة العادلة. بالغاإلاحملاسبية ك 
 .العادلة القيمة منهج عليها يقـو التي واألساليب األسسؿ8 و المطلب األ

 .اإلفصاحأسس منهج القيمة العادلة في القياس و  .1
 السوؽ عدالة إذلادلالية ك  راؽك األسوؽ  يف رينتمادلست محاية إذل فقط ليس اإلفصاحك  القياس عمليات هتدؼ   

 منهج تطبيق كيتطلب رأمساذلا، زيادة أكادلساعلة  ادلؤسسات عند تأسيس ليةك األ السوؽ إذل ضاأي سبتد كإظلا كشفافيتو،
 :1التالية باألسس االلتزاـ اإلفصاحك  القياس يف العادلة القيمة
 كنتائج ادلعلومات ادلالية عن ادلناسبة التوقيتات كيف كالدقيق الكامل اإلفصاحك  االعًتاؼك  القياس يتم أف 

 ارم؛تماالست قراره زباذال رتمللمست الالزمة خرلاأل كادلعلومات األعماؿ
 احلصوؿ يف يتعلق باحلق فيما كخاصة ةتساكيمك  عادلة معاملة على ما شركة يف ادلالية راؽك األ محلة ػلظى أف 

 ؛أخرل على حساب فئة لصاحل الداخلية ادلعلومات تستغل ال كحىت كادلعلومات البيانات على
 الدكلية؛ عايَتادل جلنة عن الصادرة الدكلية احملاسبة عايَتدل طبقنا ادلالية ادلعلومات تعد أف غلب 
 للمحاسبُت؛ الدكرل االرباد عن الصادر الدكرل التدقيق عايَتدل طبقا ادلالية ادلعلومات تدقق أف غلب 
 سبثيل الظواىر صدؽ عنها تعرب أف يفًتض اليت الظواىر عن بصدؽ عربت  حبيث ادلعلومات إعداد 

 اث؛حدكاأل
 سالمتها. من التحقق ؽلكنك  ثباتلإل قابلة ادلعلومات تكوف أف 

 8العادلة القيمة قياس أساليب .1
 من بكثَت تزكدنا Dynamic and Volatileسواؽ ادلتغَتة كادلتقلبة ألف مقياس القيمة العادلة يف ظل اإ    

مة القيمة العادلة للقياس يف ظل الظركؼ ءمال إذلكذلك مقارنة دبقياس التكلفة التارؼلية، كباإلضافة  الشفافية
ف أل Relevant ادلالءمةقبل  ضاأيتكوف مهمة  Reliability ادلوثوقية فإف ،االقتصادية كادلالية ادلتغَتة كادلتقلبة

أما عن كيفية قياس القيمة العادلة فقد بُت رللس مستخدـ،  مفائدة ألاليت تتسم بعدـ ادلوثوقية تصبح بال  ادلعلومات
 :2نو ؽلكن قياس القيمة العادلة كما يليأاحملاسبة ادلالية  عايَتادل

  مقياس للقيمة العادلة؛ أفضليعترب السعر احملدد يف السوؽ النشط 
 القيمة العادلة، كخاصة للبنود ذات الذمم قريبة من كانت القيمة الدفًتية   اإذدل يتوفر ذلك، يتم تقدير ما  اإذ

 ادلالية ذات معدؿ الفائدة ادلتغَت؛ األدكاتادلدينة كالدائنة ك 
 العادلة القيمة لقياس التالية الطرؽ كذلك تستخدـ قد:  

                                                           
 .27داـ، مرجع سابق، ص أىواـ مجعة، حديدم  1
 . بتصرؼ24رضا ابراىيم صاحل، مرجع سابق، ص  2
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 ؛ةادلشاهب ادلالية لألدكات احملددة السوقية األسعار (أ)
 ؛خارجية جهة من التسعَت خدمات (ب)
 ؛الداخلية التسعَت ظلاذج (ج)
  .ادلخصومة النقدية التدفقات (د)

 تحديد القيمة العادلة وبدائل عرضها اتإجراء المطلب الثاني8
 تحديد القيمة العادلة8 اتإجراء .1

ا  اإطارن ادلتعلق بقياس القيمة العادلة الذم ؽلثل  IFRS 13احملاسبة الدكلية ادلعيار رقم  معايَتنشر رللس  موحدًّ
 اللتزمات، كحسب ىذا ادلعيار كلتحديد القيمة العادلة لألصوؿ كا12/05/2011قيمة العادلة كذلك يف  لقياس

 :1غلب ادلركر على اخلطوات التارل
 : كتضم ما يلي:والخصـو الخاضعة للقياس األصوؿتحديد  (أ )

 ؛ارات العقاريةتماالست 
 ؛كادلشتقات ادلالية األدكات 
 ؛الزراعية )احملاصيل كاصوؿ البيولوجية( األصوؿ 
 ؛التأمينية )التزامات عقود التأمُت( اللتزماتا 
 ؛االستحواذك  النماذج  
  ؛جلطويلة األ األصوؿتدشل 
 تدشل الشهر. 

ي ادلالئم لقياس القيمة العادلة ىو األساساالفًتاض  تحديد المقياس المائم لقياس القيمة العادلة8 (ب )
. كيتمثل ىذا ادلقياس من قبل ادلشاركُت يف السوؽ لألصل فضلألعلى كاألالذم يرتكز على االستعماؿ ا

الذم سيستعمل من  األصلليها إاليت ينتمي  األصوؿرلموعة  أك األصليف االستعماؿ الذم يعظم قيمة 
ي لقياس األساسطرؼ ادلتعاملُت يف السوؽ عوضا عن ادلؤسسة ادلعدة لتقارير، فقد يكوف االفًتاض 

قد يكوف  أكصوؿ موسـو باالستعماؿ، أجلزء من رلموع  فضلألعلى كاألما االستعماؿ اإالقيمة العادلة 
 دبفرده كموسـو بالتبادؿ.  لألصل فضلألعلى كاألاالستعماؿ ا

، كالًتكيز لألصلعلى استخداـ أك  أفضلف ادلقياس ادلالئم يكوف بالبحث على أكمن ىذا نستنتج    
 .منفردة أك صوؿ(أ)رلموعة  يف االشًتاؾ مع غَتىا األصوؿكاف يتم استخداـ   اإذعلى ما 

                                                           
، 2ادلالية )دراسة نظرية(، اجمللة العلمية لدراسات التجارية، اجلزء الثاشل، العدد األزمةبراىيم، نتائج تطبيق زلاسبة القيمة العادلة يف ضوء إعمرك حسن  1

 . بتصرؼ93، ص2011جامعة حلواف، مصر، 
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 وفإنااللتزاـ اخلاضع للقياس  أك لألصليف حالة غياب سوؽ نشط 8 إيجابية األكثرتحديد السوؽ  (ج )
على سعر أكىي اليت يكوف فيها ادلتعامل حريصا للحصوؿ على  إغلابية األكثرغلب ربديد السوؽ 

 فائدة لتسوية االلتزاـ . أفضللألصوؿ ك 
غَت  أكما مالحظة إقد تكوف  تحديد مستويات القياس تبعا لمستويات قياس القيمة العادلة8 (د )

 .مالحظة
 8كادلستمد من  األصلكىي اليت ؽلكن للمتعاملُت استعماذلا لتحديد سعر  مدخات القياس الماحظة

 .ادلعلومات ادلالحظة يف السوؽ
 8ؤسسة يف حد ذاهتا، فهي غَت مالحظة عن كىي تلك اليت تضعها ادل مدخات القياس غير الماحظة

مريكية كالدكلية باستعماؿ احملاسبة األ عايَتادل صى كاضعوأك ادلعلومات ادلستقلة يف السوؽ. ك  طريق
 ادلدخالت ادلالحظة قدر االمكاف.

 تحديد القيمة العادلة اتإجراء 8(21-20) الشكل رقم                               
 

كادلشتقات ادلالية األدكات  
ارات العقارية    تماالست  

الزراعية          األصوؿ  
التأمينية        اللتزماتا  

       االستحواذك  النماذج
جلطويلة األ األصوؿتدشل   

لألصلعلى استخداـ إك  أفضل  
 

 فائدة لتسوية االلتزاـ أفضلك  لألصلعلى سعر أ                                                           
ادلالحظة يف السوؽ                                                                                       

 غَت مالحظة يف السوؽ    
 

 مرجع سابق.براىيم، إحسن  عمركعتماد على البا الطالبعداد إمن : المصدر
 
 
 
 

القيمة العادلةات ربديد إجراء  

( خاضعة  ربديد )االصوؿ، اخلصـو
 للقياس

 ربديد ادلقياس ادلالئم

 ربديد السوؽ األكثر اغلابية

 ربديد مدخالت القياس
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 بدائل عرض وتمثيل القيمة العادلة8   .0
عدد من ادلرادفات )بدائل( كاليت تتميز بنفس ادلعٌت ادلفاىيمي، كلكن زبتلف  ذلا لقيمة العادلةكبّينا أف القد سبق     

 بعض بدائل عرض كسبثيل القيمة العادلة فيما يلي: تناكؿسنيف طريقة احلساب، ك 
احملاسبة لسنة  معايَتطار ادلفاىيمي جمللس من منطلق أف ىناؾ عدة طرؽ لتقدير القيمة العادلة ) حسب ما كرد يف اإل

 :1كادلتمثلة يف (1984
 .)حسب أسعر الدخوؿ: صلد ظلوذج التكلفة االستبدالية )احلالية( كالتكلفة التارؼلية )تكلفة االقتناء 
  )القيمة السوقية. أكحسب أسعار اخلركج: صلد ظلوذج صايف القيمة البيعية )القيمة القابلة لتحقق 
  احملينة(. أكبلية )القيمة النفعية وذج القيمة احلالية لتدفقات النقدية ادلستقظل إذلباالضافة 

تسجل ادلوجودات  110احملاسبة يف الفقرة  معايَتما كرد يف اإلطار ادلفاىيمي جمللس  حسب تكلفة االستبداؿ8 (أ )
معادؿ حليا. تظهر ادلطلوبات  أكالنقدية ادلعادلة اليت كانت ستدفع مقابل حيازة أصل مشابو  أكبادلبالغ النقدية 

الوفاء بالتعهد حاليا كمنو  متعادلة اليت يتطلب األمر سدادىا فيما لو ادلالنقدية  أكبادلبالغ غَت ادلخصومة النقدية 
)أصل مشابو( يف الوقت كانت ستكتسب أصالن   اإذتريد ادلؤسسة أف تدفع  ماذا: 2فهي ذبيب على السؤاؿ التارل

 احلارل؟
حيازة موارد  أجلمن  اآلفمعادؿ للنقد، كاليت غلب دفعها  أككيقصد بالتكلفة االستبدالية ألصل ما كمية النقد    

، أما يف حالة عدـ كجود احالي ادلوجودة األصوؿة للخدمات ادلتوقعة تقدؽلها من مساكيقادرة على تقدصل خدمات 
ولوجي، فيمكن تسجيل تكلفة لألصوؿ اليت ذلا نفس أصوؿ شلاثلة للموجودات لدل ادلؤسسة، نتيجة للتقدـ التكن

 .   3يةاالنتاجالطاقة 
احلصوؿ على أصل  أجلما ؽلاثلو الواجب دفعو من  أكسعر الدخوؿ اجلارم ادلبلغ النقدم  أهناب": ضاأيفت كعرّ    

ادلماثلة حيث  األصوؿثارت اجلدؿ بُت احملاسبُت حوؿ عبارة أ أهناسعر السوؽ احلارل إال  أمادلوجود،  لألصلشلاثل 
 ":4ظهرت عدة معاشل ذلا

  احلصوؿ على أصل شلاثل  أجلادلستخدمة: كاليت يقصد هبا ادلبلغ النقدم ادلطلوب من  األصوؿتكلفة استبداؿ
 ادلوجود حاليا؛ لألصلي االنتاجادلستعملة، كاليت ذلا نفس العمر  األصلمن سوؽ 

  إذادلماثلة: يقصد هبا التكلفة اليت ؽلكن أف يتكبدىا ادلشركع إلنتاج أصل جديد،  األصوؿإنتاج  إعادةتكلفة 
 ف ىناؾ من يركز على ىذا ادلفهـو لتكلفة االستبداؿ؛أ

                                                           
َت احملاسبية الدكلية احلاج عرابة، زىية زعيم، أـ كلثـو ىوارم، دكر القيمة العادلة على رأس ادلاؿ كالتوجو ضلو الدخل االقتصادم، ادللتقى الدكرل حوؿ معاي 1
(IAS.IFR.IPSAS  يف تفعيل أداء ادلؤسسات كاحلكومات )– وء التجارب الدكليةاذباىات النظاـ احملاسيب اجلزائرم ) ادلارل كالعمومي( على ض- 

 311، ص2014نوفمرب،  25ك 24جامعة كرقلة. يومي 
 .311، ص نفس ادلرجع 2
 .56ص  مرجع سابق،يامن خليل الزعيب،  3

 .115:114، ص ص 2003عماف، االردف،  ،دار كائل للنشر، حلوة حناف، بدائل القياس احملاسيب ادلعاصر، الطبعة االكذلواف رض 4
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  التغَت التكنولوجي. أثرحيث تعكس  لألصلية االنتاجاجلديدة: ىي تكلفة استبداؿ القدرة  األصوؿتكلفة 
القدؽلة  األصوؿكمن عيوب ىذا البديل ىو صعوبة ربديد التكلفة االستبدالية لبعض العناصر لعدـ توفر أسواؽ لبيع 

حىت أصوؿ جديدة شلاثلة يف األسواؽ، حيث نلجأ يف  اغلادكادلماثلة لألصوؿ ادلوجودة يف ادلؤسسة كأحيانا يصعب 
العامل  أدخلنااحلالية للعنصر ادلراد قياسو، كبالتارل نكوف قد ىذه احلالة دلقيمُت خرباء يف اجملاؿ لتحديد التكلفة 

الشخصي )الذايت( يف عملية القياس كمنو تصبح القيمة ادلقاسة تفتقر للموضوعية شلا يؤثر على القيمة احلقيقية للدخل 
 .1كادلركز ادلارل للمؤسسة

 األصوؿهار كيف ؽلكن أف يتم تقييم كىناؾ صعوبات تكتنف تطبيق تكلفة االستبداؿ، حيث دل تتمكن من إظ   
 االعًتاؼغَت ادلادية يف ادلؤسسة )ادلعنوية(، كاألرباح ادلعًتؼ هبا يف زلاسبة تكلفة االستبداؿ ىي أرباح كعلية ال غلب 

هبا ما دل ربقق طبقا دلبدأ احليطة كاحلذر، كمضموف القياس كفق تكلفة االستبداؿ يظهر من خالؿ التمييز بُت رأس 
 . 2النقدم كرأس ادلاؿ العيٍتادلاؿ 

IVSCالتقييم الدكلية  معايَتحسب جلنة  القيمة السوقية8 (ب )
و يتم تبادؿ ادللكية يف أساسادلبلغ الذم على "  

تاريخ التقييم، بُت ادلشًتم كالبائع لديهما الرغبة كاالستقاللية يف إسباـ الصفقة، كىذا بعد إتاحة الفرصة 
 .3اليت ذبعل كل األطراؼ ادلشاركة على معرفة كحذر كدكف إكراه"لألنشطة التسويقية ادلعتادة 

 :4ويتجلى الفرؽ بين القيمة السوقية والقيمة العادلة فيما يلي
  غَت نشط، بينما القيمة العادلة ىي  أكالقيمة السوقية ىي السعر ادلعلن يف السوؽ سواء كاف نشط

 السعر ادلعلن يف السوؽ النشط؛
 تتوقف على حركة البيع كالشراء يف سوؽ  أهنا أمالقيمة السوقية بعوامل الطلب كالعرض يف السوؽ  أثرتت

 راؽ ادلالية؛ك دراسة العناصر ادلؤثرة يف سوؽ األ أساسراؽ ادلالية، بينما تتحدد القيمة العادلة على ك األ
  يف القيمة العادلة، فالقيمة السوقية قد اختالؼ العوامل ادلؤثرة على القيمة السوقية عن تلك العوامل اليت تؤثر

زبفيضها بصورة غَت صحيحة، بينما تتحدد القيمة  أكادلبالغة يف ىذه القيمة  إذلدبتغَتات كثَتة قد تؤدم  أثرتت
 االلتزاـ؛ أك األصلاالفًتاضات اليت ؽلكن ادلشاركُت يف السوؽ استخدامها عند تسعَت  أساسالعادلة على 

 نظرا لتأثَتىا ببعض العوامل السلوكية، فالقيمة السوقية  لألصللسوقية على القيمة احلقيقية قد ال تعرب القيمة ا
التزاـ ما، كالتدفقات النقدية ادلستقبلية،  أكاجلماعي جلميع ادلشاركُت يف السوؽ خبصوص منفعة أصل  أمسبثل الر 

لبو ادلشاركوف مقابل ربمل تلك الظركؼ كالظركؼ غَت ادلؤكدة احمليطة بتلك التدفقات النقدية، كادلبلغ الذم يط
 غَت مؤكدة.

                                                           
 .312، ص ابقم، أـ كلثـو ىوارم، مرجع سزعياحلاج عرابة، زىية  1
 .63:85، ص ص ابقيامن خليل الزعيب، مرجع س 2

3 International Valuation Standards Board, IVSC , Market Value Basis of Valuation, London, United Kingdom, 

Sixth Edition, 2003, p96.    
 .25:24، ص ص مرجع سابقمحدم فلة،  4
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 صافي القيمة القابلة لتحقيق )نموذج صافي القيمة البيعية(8 (ج )
تكلفة أك  و )بيعو( بدال من تكلفة استبدالوحاليا مطركحا منو مصاريف التخلص من األصل"ىي تعرب عن سعر بيع  

        .       1ية"األصلاقتنائو 
كىي الوجو اآلخر من القيمة السوقية، كصايف القيمة القابلة لتحقيق سبثل النقدية الصافية اليت ينتظر احلصوؿ عليها    
نقدية، كىي سبثل بصفة عامة صايف  إذلادلطلوبات  أكادلوجودات  أحدسداداه بعد خصم التكاليف الالزمة لتحويل  أك

   .2سداد التزاـ أك، كىي تعٍت مقدار النقد الصايف ادلمكن احلصوؿ عليو بواسطة ربويل أصل لألصلسعر البيع اجلارم 
 :3مايلينقائص اليت يعاشل منها  ىذا النموذج المن 
 توزيع أرباح صورية كبالتارل التأثَت على صايف  إذلادلكاسب غَت احملققة سيقودنا  الدخل متضمن أف حساب

تأكلو كتوقف ادلؤسسة عن  إذلنا بتوزيع جزء من رأس ادلاؿ كدبركر الوقت سيؤدم ىذا ادلركز ادلارل دبعٌت أننا قم
 النشاط؛

  حد ما مع  إذلإف احملافظة على رأس ادلاؿ سليما يعتمد على استمرار ادلؤسسة يف نشاطها كىذا ال يتالءـ
ا كقت القياس كىذا ال ، حيث يفًتض ىذا النموذج بيع ادلؤسسة ألصوذلاألصوؿسعار اخلركج يف قياس أاتباع 

 اإلحتفاظ هبا كليس بيعها؛ أجلاقتنائها من  متككذلك ألنو  األصوؿيتوافق مع مفهـو بعض 
  القدؽلة كما أف ىناؾ أصوؿ غَت قابلة للبيع   األصوؿلعدـ توفر أسواؽ لبيع  األصوؿصعوبة ربديد قيمة بعض

 . جلكالديوف الطويلة األ
قيمة التدفقات النقدية الواردة  أساسعلى  األصوؿرلموع  أك األصلتتحدد قيمة القيمة الحالية المخصومة8  (د )

، كتقاس القيمة احلالية عن طريق األصوؿبسبب رلموعة من  أك األصلالصادرة من ادلؤسسة بسبب ىذا  أك
 .4ائدة كاقعينقدية ادلستقبلية باستخداـ معدؿ فخصم صايف التدفقات ال

الفًتة كقيمتها يف  هناية األصوؿدخل ادلؤسسة يعادؿ الفرؽ بُت القيمة احلالية لصايف  فإفككفقا ذلذه الطريقة 
الفًتة، كتتالءـ ىذه الطريقة مع مفهـو الدخل االقتصادم حيث أف القيمة احلالية ادلخصومة قد تكوف  بداية

 .5األقرب للقيمة الفعلية لألصوؿ الداخلة يف االستعماؿ
                    ، كذلك باستخداـ معامل جلعناصر البنود ادلدينة كالدائنة طويلة األ إثبات يف األساسكىذه الطريقة ىي  

وف بتكلفة الفرصة البديلة، كبنفس ليو االقتصاديإاخلصم الذم ؽلثل معدؿ الفائدة يف تاريخ القياس الذم يشَت 
                                                           

 .428، ص2005زلمد ادلربكؾ أبو زيد، احملاسبة الدكلية كانعكاساهتا على الدكؿ العربية، ايًتاؾ للنشر، الطبعة االكذل،  1
 .24سابق، ص محدم فلة، مرجع  2
 .313، صابقم، أـ كلثـو ىوارم، مرجع ساحلاج عرابة، زىية زعي 3
كرل حوؿ فارس مجيل الصويف، أمحد حضر زلمد عابدين، مدل تأثَت التكلفة التارؼلية على القوائم ادلالية يف ظل ظركؼ التضخم، ادللتقى العلمي الد 4

 .20، ص2011نوفمرب  30:29احملاسيب يف اجلزائر، جامعة كرقلة، يومي  اإلصالح
ذلك على االقتصاد، رللة الزيتونة للبحوث العلمية، اجمللد  أثرلقيم العادلة كالدخل االقتصادم حاـز خطيب، ظاىر القشي، توجو معايَت احملاسبة ضلو ا 5

 .17، ص2004الثاشل، العدد الثاشل، جامعة الزيتونة، االردف، 
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 لألصلالطريقة ؽلكن من الناحية النظرية تقدير صايف القيمة احلالية للمتحصالت ادلستقبلية اليت تنسب 
رلموعة ادلوجودات ادلخصومة بشكل مناسب لكن من الصعوبة عمليا ربديد مساعلة كل أصل يف توليد أك 

 . 1صعوبة التوصل للقيمة احلالية للمؤسسة إذلالتدفقات النقدية شلا يؤدم 
 :2شركط تطبيق ىذه الطريقة ما يلي كمن

  ؛األصلف تتحقق من خالؿ استخداـ أالتنبؤ بالتدفقات النقدية ادلتوقعة اليت ؽلكن 
  ؛األصلحصر التدفقات النقدية ادلتوقعة يف كل فًتة مالية من حياة 
  صاحلا لالستخداـ؛ األصلالتنبؤ بعدد السنوات ادلتوقع أف يبقى فيها 
  مناسب.اختيار معدؿ فائدة 

 ( IASالمحاسبية الدولية ) معاييرالقياس بالقيمة العادلة وفق ال8 الثالثالمطلب 
ادلارل الدكلية رلموعة القواعد كاألسس اليت تعمل ادلؤسسات على اتباعها يف  بالغاإلاحملاسبة ك  معايَتسبثل       

فتبقى  أخرل معايَتيف  عايَتدشلج بعض ادل متمعيار زلاسبة دكرل  41لعناصر القوائم ادلالية كىناؾ  اإلفصاحالقياس ك 
اصدرىا  متمارل دكرل  إبالغمعيار  13، كما يوجد أخرل عايَتىا كاستبداذلا دبؤ إلغا متكالباقي  انافذن  امعيارن  28منها 

 بالغاإل معايَتاحملاسبة الدكلية لتصبح  عايَتتسمية ادل متحيث  2017سنة  17عدد ليصبح  2001ابتداء من عاـ 
 IASCاحملاسبية بدال من  معايَتىو الذم يصدر  IASB أصبحارل الدكلية، ك ادل

3
. 

الوصوؿ لسياسات زلاسبية  أساسمتفق عليها دكليا على  معايَت اغلاد إذلهتدؼ  IAS احملاسبة الدكلية عايَتفادل   
 أخرلكموثوقية لكيفية ادلعاجلة احملاسبية، كمن جهة  مالءمةتفسَتية )براىُت( دلعلومات زلاسبية ذات  ايضاحاتك 

 هتتم بوضع أسس إعداد كعرض القوائم ادلالية كسلتلف التقارير ادلالية. IFRSمارل إلعداد التقارير ادلالية  إبالغمعيار 
 IAS  8المحاسبية الدولية  معاييرالقياس المحاسبي للقيمة العادلة وفق لل .1
 االقتصادم الوضع تعكس بصفتها احملاسبية عايَتادل ككاضعي للمهنيُت إغراء أكثر العادلة القيمة عن احملاسبة تعترب   

 يف التارؼلية التكلفة مرجعية تستند بينما القرارات، زباذال مالءمة األكثرك  فضلاأل ادلقياس كتعترب للمنشأة، احلقيقي
تكتفي  هناأل الوقت، مركر مع موثوقية أقل تصبح لكنها موثوقة تكوف معلومات إذل ادلالية البيانات عن التقرير

 بدأت لذلك معلومات حديثة عن قيمها. أم تقدـ أف دكف ،اللتزماتكا لألصوؿ التجارم السجل عن بالغاإلب
 الدكلية احملاسبة معايَت رللس بدأ حيث مؤخرا العادلة القيمة ضلوبالتوجو  احملاسبة مهنة كنقابات رلامع كل من واتدع
(IASB) معايَت بعض على جذريةت تعديال عمل إذل باإلضافة جديدة، دكلية زلاسبة معايَت بإصدار بالقياـ 

                                                           
 .24محدم فلة، ادلرجع السابق، ص  1
احملاسيب للقوائم ادلالية يف الوحدات االقتصادية الفلسطينية، مذكرة ماجيسًت يف احملاسبة كالتمويل  اإلفصاحالتضخم على  أثرمدحت فوزم علياف كادم،  2

 .91، ص2006اجلامعة االسالمية غزة، فلسطُت، 
حوؿ النظاـ احملاسيب يف مواجهة ادلعايَت  ادلارل الدكلية بُت النظرية كالتطبيق ) التجرية االردنية(، ادللتقى الدكرل  بالغبو ناصر، تبٍت معايَت احملاسبة كاإلأزلمد  3

ديسمرب  14-13( التحدم، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة البليدة، ISA(، كادلعايَت الدكلية للمراجعة )IAS/IFRSاحملاسبة الدكلية ) 
 بتصرؼ .1، ص2001
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      يةأساس زلاسبية كمعاجلة العادلة القيمة باستخداـ تسمح عايَتادل ىذه تأصبح حبيث القدؽلة، الدكلية احملاسبة
 .1بديلة مسموح هبا بدال من التكلفة التارؼلية عن القياسأك 

 :اآليت كفق بعضها ندرج اليت العادلة القيمة قياس الدكلية أساليب احملاسبية عايَتادل تبنت
 Inventories: ادلخزكف  IAS 0 الدولي رقم المحاسبي المعيار  1.1

ي ربديد مبلغ التكلفة )مبدأ التكلفة التارؼلية( أساسىذا ادلعيار كصف ادلعاجلة احملاسبية للمخزكف. كبشكل  تناكؿي    
يف قائمة ادلركز ادلارل. كيعًتؼ  األصوؿاليت غلب أف يعًتؼ بيها كأصل ربت مسمى ادلخزكف، كالذم سيظهر ضمن 

 مت، ات ادلتعلقة ببيعو كذلك عند بيع ذلك ادلخزكفاإليرادب االعًتاؼبادلخزكف كمصركؼ يف قائمة الدخل عندما يتم 
 .2القيمة القابلة لتحقيق عندما تكوف أقل من التكلفة التارخية إذلتكلفة الرصيد ادلتبقي  زبفيض

كيقيم ادلخزكف كفق ىذا ادلعيار بأقل قيمة بُت التكلفة كصايف القيمة التحصيلية، حبيث تشمل تكاليف ادلخزكف     
اليت يتم ربملها بغرض كضع ادلخزكف يف مكانو احلارل كحالتو   خرلمجيع تكاليف الشراء كالتحويل كالتكاليف األ

  .3الراىنة
 :4كالتكاليف اليت ال تدخل ضمن تكلفة ادلخزكف )يتم معاجلتها ضمن ادلصاريف( كىي   

 من تكلفة ادلخزكف؛عي، أما التلف العادم فيعترب جزءنا الثلف غَت الطبي 
  ؛بعدة مراحل انتاجية االنتاجزبزين خاصة خالؿ مركر  عملية االنتاجتطلب  اإذتكاليف التخزين، إال 
 اإلنتاج؛ادلصاريف االداريو غَت ادلرتبطة ب 
 ؛تكالية البيع كالتسويق 
  ادلواد اخلاـ بعملة أجنبية  أكفركقات العملية األجنبية الناذبة عن التغَت يف سعر الصرؼ ادلتعلقة بشراء البضاعة

 كتسديد قيمتها الحقا.
 إعادةموثوقية يف تاريخ اعداد البيانات ادلالية، كتستمر  األكثرتستند تقديرات القيمة القابلة لتحقيق من الدليل     

التقدير يف كل فًتة الحقة حبيث تتماشى صيغة صايف القيمة القابلة لتحقيق مع مبدأ احليطة كاحلذر الذم يقضي              
 .5االستخداـ ذلا أكالغ ادلتوقع احلصوؿ عليها عند البيع دبا يزيد عن ادلب األصلظهار إبعدـ 

   ىي سعر البيع ادلقدر يف السياؽ الطبيعي  Net Realizable Value( NRVصايف القيمة القابلة لتحقيق )  
أف  أماالعتيادم مطركحا منو التكاليف ادلقدرة إلسباـ تصنيع السلعة كالتكاليف الضركرية ادلتوقعة إلكماؿ البيع.  أك

                                                           
 العلمي السابع ادلؤسبر إذل مقدـ حبث ادلالية، البيانات كعدالة األرباح إدارة على العادلة بالقيمة القياس منهج استخداـ أثر السويطي، موسى مطر، زلمد 1

 بتصرؼ. 21ص ، 2006 األردف، عماف، األردنيُت(، القانونيُت احملاسبُت ادلارل )مجعية بالغكاإل العادلة القيمة حوؿ
2

 2017ادلارل الدكلية اجلوانب النظرية كالعملية، الطبعة الثالثة، دار كائل للنشر، عماف، االردف،  بالغأبو نصار، مجعة محيدات، معايَت احملاسبة كاإل زلمد 
 .66ص 

 .59، ص2006ارات الثقافية، مصر، تمدليل التطبيق، الدكلية الست –ىيٍت قاف جريونينج، ترمجة طارؽ عبد العاؿ، معايَت التقارير ادلالية الدكلية  3
 .71محيدات، مرجع سابق، ص  زلمد أبو ناصر، مجعة 4
 .07، مرجع سابق، ص ؽاعفاؼ إسح 5
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)تكلفة إكماؿ تصنيع السلعة + التكلفة الضركرية  -البيع ادلقدر= سعر ( NRV) صتفي القيمة القابلة لتحقق
متعلق بو إيراد كعند بيع ادلخزكف تدرج قيمتو كمصاريف يف تلك الفًتة اليت يتحقق فيها  .1ادلقدرة لبيع السلعة(

 .2زبفيض قيمتو لصايف القيمة التحصيليةكتسجل كافة خسائر ادلخزكف كمصاريف يف الفًتة عند 
 Construction Contracts اإلنشاءكادلتعلق بعقود  IAS 118المعيار المحاسبي الدولي رقم   2.1

، حيث يتطلب األمر اإليرادشطة الرئيسية اليت تتميز بطابع معُت فيما يتعلق بتحقيق ناألمن  اإلنشاءتعترب عقود     
لتنفيذىا يف الغالب  األزمةكفق قواعد كشركط خاصة، فمثل ىذه العقود تتميز بطوؿ الفًتة الزمنية  عليهااحملاسبة 

يف  كاحدةلتلك العقود اليت تزيد فًتة تنفيذىا عن فًتة مالية  اإليرادب االعًتاؼكبذلك فتتطلب احملاسبة عنها ضركرة 
 . 3االصلازكفقا لنسبة  االنتاجخالؿ إليرادل االعًتاؼفًتة مالية، كيعرؼ ذلك زلاسبيا ب كل  هناية
اث أحدالعقد ب إيرادعملية قياس  أثرالذم سيستلم، كتت أكالعقد بالقيمة العادلة للمقابل ادلستلم  إيرادكيقاس    

زكاؿ حاالت عدـ التأكد.  أكاث حدكيتطلب األمر النظر يف التقديرات عند كقوع األ مستقبلية يكتنفها عدـ التأكد.
 :4العقد إيرادغلب أف يتضمن  11كدبوجب ادلعيار احملاسيب رقم 

  ي ادلتفق عليو يف العقد؛األساس اإليرادقيمة 
  امر التغَتات يف أعماؿ العقد:أك ادلطلبات كاحلوافز ادلدفوعة نتيجة 

 كاف باإلمكاف قياسها بصورة موثوقة.  اإذ  راد.ياكاف من احملتمل أف ينتج عن ىذه التغَتات   اإذ
ظلا تعترب حزء إ، أخرلرادات يا أكامر التغَتات يف أعماؿ العقد ال تعترب زبفيضا لتكاليف العقد أك احلوافز ك  فإفكبالتارل 

 رادات العقد.يامن 
ادلارل الدكرل  بالغاإلباتو جزء من معيار ت متطلأصبححيث  1/1/2018ه اعتبارا من ؤ علما بأف ىذا ادلعيار مت إلغا

 .5من العقود مع العمالء" اإليراد" 15رقم 
 (عداتكادل ادلصانعبادلمتلكات ك ادللموسة  ) الثابتة األصوؿب قلكادلتع :IAS16 المعيار المحاسبي الدولي رقم 1.1

Property, Plant Equipment 

 األصوؿب االعًتاؼ توقيت ةلأمس ذلك كيشمل الثابتة لألصوؿ احملاسبية ادلعاجلة كصف إذلادلعيار  ىذا يهدؼ    
 االىتالؾ  قيمة ربديد مع التقييم إعادة ظلوذج باستخداـ لألصل لةادلعدّ  الدفًتية القيمة ربديد مع بالدفاتر جيلهاسكت

6كاضح بشكل ادلعلومات تلك عن اإلفصاح كمع األصل استهالؾ من كاخلسارة النامجة
. 

                                                           
 .68:67زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص ص  1
 .07، ص 2009، نوميديا لنشر، اجلزائر،  IAS/IFRSغازل شطاط، ادلعايَت احملاسبية الدكلية  2
 .631، ص 2017ردف، خالد مجاؿ اجلعارات، ادلعايَت الدكلية إلعداد التقارير ادلالية، دار صفاء للنشر كالتوزيع، الطبعة الثانية، اجلزء الثاشل، عماف،اال 3
 .184:183زلمد أبو ناصر، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص ص  4
 .179، ص نفس ادلرجع 5
أعلية القيمة العادلة يف تقييم األصوؿ الثابتة دراسة ميدانية يف عينة من الشركات العامة العراقية، رللة القادسية مجانة حنضل التميمي، علي صاحل ناصر،  6

 .164:163، ص ص 2015، العدد الثاشل، 17للعلـو اإلدارية كاالقتصادية، اجمللد 
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 :1كما يليكادلوجودات كاألجهزة ادلمتلكاتعيار كيفية قياس كػلدد ىذا ادل
حىت  األصلمضافا إليو كافة ادلصاريف اليت تنفق على يكوف بالتكلفة التارؼلية كاليت سبثل سعر الشراء  :لقياس ادلبدئيا

 ستخداـ؛يصبح جاىزا لال
 ادلبدئي كفق: االعًتاؼالنموذجُت،  أحدرية باستخداـ القياس الالحق: كفيو ادلؤسسة ذلا احل

كرلمع خسائر التدشل يف  االىتالؾمطركحا منها رلمع  لألصل: التكلفة التارؼلية Cost Modelظلوذج التكلفة  . أ
 .األصلقيمة 

كخسائر  االىتالؾمطركحا منها رلمع  لألصلالقيمة العادلة Revaluation Model 3 التقييمإعادة ظلوذج . ب
 ضمن حقوؽ ادللكية.التقييم  إعادةادلًتاكمة الالحقة، كيعرض فائض  االطلفاض

 كيف زلًتؼ مهٍت مقيم طرؼ من كربدد السوؽ على معتمدة أدلة على مبنية) القيمة العادلة(   القيمة ىذهكتكوف    
 يتم األصوؿ تلك بيع ندرة بسبب أك ،األصوؿ لتلك ادلتخصصة الطبيعة بسبب ربديدىا على القدرة عدـ حالة

 التقييمإعادة يتم أف على ،االىتالؾ بعد االستبدالية القيمة أك الدخل  مدخل خالؿ من العادلة القيمة تقدير عندىا
 إعداد تاريخ يف العادلة كالقيمة الدفًتية القيمة بُت جوىرم اختالؼ كجود عدـ من للتأكد ككافية منتظمة فًتات على

 فائض بند ربت ادلساعلُت حقوؽ إذل التقييم إعادة عن اجلارية القيمة يف الزيادة إضافة غلب كأنو ادلالية، القوائم
 مبلغ فإف ،األصل قيمة يف إطلفاض كجود التقييمإعادة عن نتج اإذك  ،Revaluation Surplus التقييمإعادة

  2(.تدشل خسائر) كمصركؼ بو يعًتؼ االطلفاض
 دبعاجلة خرآ دكرل زلاسيب معيار مسح أك تطلب اإذ الإ الثابتة األصوؿ عن احملاسبة يف يطبق ادلعيار عمل كنطاؽ  

 : 3ادلعيار كىي عليها ال يطبق اليت احلاالت بعض استثٌت ادلعيار أف إالسلتلفة  زلاسبية
 ؛البيعإعادة منها اذلدؼ فأ على ادلصنفة تداكلةادل غَت األصوؿ 
 ؛الزراعي بالنشاط ادلتعلقة البيولوجية األصوؿ 
 ادلماثلة ادلتجددة غَت ادلوارد. 

 يكى الثابتة لألصوؿ يمالتقي ةعملي يف تخدـتس فأ نادلمك ادلصطلحات من العديد 16رقم   ادلعيار شارأ كقد   
 استخداـ عند، القيمة اطلفاض خسائر، االىتالؾ، تهالؾلالس ةالقابل ة، القيمالتكلفة ،لادلرح غادلبل ،ةالعادل ةالقيم

 إعادة كاألجهزة كىي كادلوجودات دلمتلكاتا عن كفق ىذا ادلعيار للمحاسبة هبا ادلسموح البديلة أسلوب ادلعاجلة
 :4اآليت خالؿ من األصوؿ ذلذ العادلة القيمة ربديد كؽلكن التقييم،

                                                           
 ، بتصرؼ.334خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص  1
 بتصرؼ 247:246ت، مرجع سابق، ص ص زلمد أبو نصار، مجعة محيدا 2
 .164، ص ابقمي، علي صاحل ناصر، مرجع سمجانة حنضل التمي 3

جة يف سوؽ اخلرطـو الفاتح االمُت عبد الرحيم، مدل تأثَت زلاسبة القيمة العادلة على جودة ادلعلومات احملاسبية دراسة ميدانية على عدد من الشركات ادلدر  4
 .6، ص2015، 2اخلرطـو لألكراؽ ادلالية، رللة ادلثٌت للعلـو االقتصادية كاالدارية، اجمللد اخلامس، العدد 
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 ؛ادلهمة هبذه للقياـ مهنيا مؤىلُت مقيمُت دبعرفة ربديدىا يتم ما عادة اليت السوقية القيمة 
 ادلتخصصة الطبيعة بسب السوقية القيمة على دليل ىناؾ يكوف ال عندما: االستهالؾ دبع االستبدالية القيمة 

 .نادرا ما تباع هناأل األصوؿ ذلذه
كبَت بُت القيمة   أكالتقييم لبنود ادلمتلكات كادلوجودات كاألجهزة سنويا يف حالة كجود اختالؼ جوىرم إعادةتتم    

التقييم كل إعادة، كيف حالة عدـ كجد اختالؼ يتم لألصلادلعاد تقييمو كبُت القيمة الدفًتية ادلسجلة  لألصلالعادلة 
 .1األصوؿمخس، كيعترب ذلك كافيا نظرا إلستقرار أسعار تلك  إذلثالث سنوات 

سبثل القيمة اليت مت التوصل إليها القيمة العادلة  ييمتق إعادةبطرؽ عديدة، كيف كل عملية  األصوؿ يمتق إعادةيتم    
 :2 ادلستخدـ، على النحو التارل ييمالتق إعادةدبوجب ظلوذج 

 صايف سعر البيع  (NSP) Net Selling Price  بُت  األصل: كىو القيمة ادلتحصل عليها من بيع
 لو عند عدـ كجود سوؽ نشط. يمتق أفضلأطراؼ راغبة كذكم معرفة ناقصا مصاريف البيع، كيؤخذ ب

  صايف القيمة القابلة للتحقق(NRV) Net Realizable Value  كىي كمية النقود ادلتوقع احلصوؿ :
 نقود. إذليف حالتو الطبيعية مطركحا منها تكاليف التحويل  األصلعليها من 

   Leases اإلغلار: كادلتعلق بعقود IAS 17المعيار المحاسبي الدولي رقم   2.1
التشغيلي )البسيط( كالذم ػلتفظ كفقو ادلؤجر بادللكية التامة ألصل  اإلغلارف من ىذا العقد علا عقد ىناؾ نوعا    

التمويلي  اإلغلار، كىناؾ عقد األصلمن مستخدـ  اإلغلاركما ينطوم على ذلك من سلاطر عادية مقابل دفعات 
بشكل جوىرم  لاألص)الرأمسارل( الذم يتم دبوجبو للمستأجر نقل كافة ادلخاطر كادلكافئات )ادلنافع( ادلرتبطة دبلكية 

م التشغيلي اإلغلار التفرقة ىذا للتحديد كالتمييز بُت العقد  أساسكليس من الضركرم أف تنتقل ادللكية، حبيث يعترب 
 كالعقد التمويلي.

التمويلي بالنسبة للمؤجر كادلستأجر  اإلغلارللقياس احملاسيب يف حالة عقد  أساسكيعتمد ىذا ادلعيار القيمة العادلة ك   
 االستئجار . إعادةالتشغيلي بالنسبة دلعامالت البيع ك  اإلغلارلة عقد كيف حا

 :3فيما يلي اإلغلاروجز ادلعامالت اخلاصة بعقد كت   
  ادلستأجر لألصلسبويلي يتم حساب القيمة العادلة  إغلاركاف العقد عقد   اإذادلستأجر: بالنسبة للمستأجر  (أ )

هما أقل كلتحديد القيمة احلالية يعتمد معدؿ أي اإلغلاردسل من دفعات للحد األ لألصلالقيمة احلالية  أك
 التمويلي؛ اإلغلاراخلصم ادلناسب ادلعتمد ضمنيا يف عقد 

                                                           
تطبيق القيمة العادلة على مؤشرات األداء ادلارل يف القوائم ادلالية للبنوؾ األردنية، ، مدكرة ماجستَت يف احملاسبة، كلية إدارة  أثريماف، سارم سليماف عطا سل 1

 .49، ص2010ادلاؿ كاألعماؿ، جامعة آؿ البيت، األردف، 
 .93:92، ص ص ابقحديدم آدـ، مرجع س 2

 .50 -49، ص ص ابقمسعود بوخالفي، مرجع س 3
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القيمة احلالية للحد  أكادلؤجر  لألصلادلؤجر: بالنسبة للمؤجر يتم القياس احملاسيب لذمم بالقيمة العادلة  (ب )
اخلسارة )الفرؽ بُت القيمة العادلة  أكبالربح  االعًتاؼادلؤجرين هما أقل على أي اإلغلاراألدسل من دفعات 

 خل الفًتة حسب السياسات ادلتبعة يف ادلشركع للمبيعات ادلباشرة؛اادلؤجر( يف د األصلكتكلفة  لألصل
 حدببيعو أل األصلادلعامالت الشائعة حيث يقـو مالك  أحداالستئجار: كيعترب  إعادةمعامالت البيع ك  (ج )

 إعادةكاف   اإذربليل ما  إجراءي كما ينبغي األصلللمالك  األصلادلمولُت كالذم يقـو بدكره بتأجَت 
تشغيلي ككانت ادلعاملة كاملة بالقيمة  إغلاركاف العقد عقد   اإذتشغيلي ف أكسبويلي  إغلاراالستئجار ىو عقد 

 مباشرة باخلسائر كاألرباح من التصرؼ.  االعًتاؼالعادلة يتم 
من ادلعيار  6يف الفقرة  ، ككذلكاإلغلاركادلتعلق ب 17من ادلعيار احملاسيب الدكرل رقم  10كفقا دلا كرد يف الفقرة رقم    

بالقيمة احلالية، ففي  لألصل: فتحدد القيمة العادلة  األصوؿيف قيمة  االطلفاضادلتعلق ب 36احملاسيب  الدكرل رقم 
اليت ستتم مقابل  اإلغلاربالقيمة احلالية لدفعات  اإلغلارفًتة  بدايةادلستأجر يف  األصلتتحدد قيمة  17ادلعيار رقم 

ادلستأجر، كىي القيمة احلالية ادلخصومة للتدفقات النقدية ادلستقبلية ادلتوقعة أف تتم   األصلاالستفادة من خدمات 
لق عليها القيمة يف االستخداـ بالقيمة فتتحدد القيمة احلالية كاليت أط 36، أما كفقا للمعيار رقم غلاركدفعات لإل

عمره  هنايةكعند التخلص منو يف  لألصلاحلالية ادلخصومة للتدفقات النقدية ادلستقبلية ادلتوقعة من االستخداـ ادلستمر 
 :1االقتصادم، كىناؾ عديد من العوامل اليت تتعلق بالقيمة احلالية غلب أخذىا بعُت االعتبار كىي

 معدؿ الفائدة لالقًتاض اإلضايف؟ أك: كىل يؤخذ دبعدؿ الفائدة السائد يف السوؽ  ربديد معدؿ الفائدة (أ )
 ادلستأجر. األصلعمر  أك غلارربديد فًتة اخلصم: كىذا يعتمد على الفًتة اليت سيتم تقديرىا لإل (ب )
على أسس معينة تتعلق بكيفية  بناء أكعلى التوقعات ألصوؿ شلاثلة  بناءتقدير التدفقات النقدية: كيتم ذلك  (ج )

 من قبل ادلؤسسة ادلستأجرة. األصلاستخداـ 
فتبقى طريقة تقدير يشوهبا ما يشوب التقديرات من أخطاء ديرات ادلتعلقة بالقيمة احلالية كمهما كانت دقة التق    

 الزمن كالتحيز.
" كالسارم ادلفعوؿ اعتبارا من اإلغلار( "عقود 16ادلارل الدكرل رقم ) بالغاإلاستبدالو دبعيار  متعلما أف ىذا ادلعيار    
 . الذم سنعرج عليو الحقا.1/1/20192

  Revenueاإليرادادلتعلق ب IAS8 81المعيار المحاسبي الدولي رقم  3.1
القابل  أكبالقيمة العادلة للمقابل ادلستلم  اإليرادمن ىذا ادلعيار فيجب قياس  09ككفقا دلا كرد يف الفقرة    

 . 3لالستالـ

                                                           
  .139-138، ص ص ابقج ىوارم حديدم آدـ، مرجع سبمعرا  1

 .266زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص  2
 .150معراج ىوارم، حديدم آدـ، مرجع سابق، ص  3
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تقدصل اخلدمة، كالذم سبثل يف فتورة البيع مع األخذ بعُت  أكعادة من خالؿ عقد البيع  اإليرادكيتم ربديد قيمة     
 . 1احلسومات التجارية أكاالعتبار كجود اخلصم 

 :2ات اليت تتحقق بالطرؽ التاليةاإليرادينطبق ادلعيار على 
 ؛مبيعات بضاعة 
 ؛تقدصل خدمات 
 غَت  األصوؿالناتج عن استخداـ  اإلغلارات اليت تتحقق من استخداـ الغَت ألصوؿ ادلؤسسة، كاإليراد

داعها يف البنوؾ، كتوزيعات األرباح الناذبة عن يإ أك، الفوائد الناذبة عن اقراض ادلؤسسة ألمواذلا  تداكلةادل
 ة.ادلالي األدكاتار يف تماالست

 :3غلب مراعات ما يلي يرادعند ربديد القيمة العادلة  لإل
  ات؛اإليرادؽلكن استالمو من اعتبارات ؽلكن كصفها ب أكبالقيمة العادلة دلا يتم  اإليراديتم قياس 
  عظم األحياف بسهولة تامة، حيث تتحدد ىذه القيمة دبوجب عقد ادلبيعات يف م اإليراديتم ربديد مقدار

 ألخذ بعُت االعتبار اخلصومات؛ابعد 
  ال تعترب عملية توليد  الطبيعة كالقيمة، اليت ذلا ذات اخلدمات  أكالبضاعة  بُت تبادؿعملية  إجراءعند

 )حيث ػلكم العملية اجلوىر التجارم ذلا(؛اإليرادب االعًتاؼال يتم  كمنو لإليرادات 
   بالقيمة العادلة  يتم قياسهالإليرادات ىذه العملية تعترب توليد  فإف غَت ادلماثلة عملية تبادؿ لبنود إجراءإف

 اإليراددل يكن باإلمكاف قياس القيمة العادلة ذلا بشكل موثوؽ ، فيتم قياس  اإذللسلع كاخلدمات ادلستلمة، ك 
 أمادلتحقق ب اإليراداخلدمات ادلتنازؿ عنها، كيف كلتا احلالتُت يتم تعديل  أكبالقيمة العادلة للسلع ادلباعة 

 نقدية معادلة يتم ربويلها؛ أكنقدية 
 الواجب  اإليرادشبو نقدية مؤجال، فتكوف القيمة العادلة دلبلغ  أكؽلثل تدفق نقدية  اإليرادكاف مبلغ   اإذ

شبو النقدية ادلتفق على استالمها يف ادلستقبل كبذلك  أكبو عادةن أقل من القيمة االمسية للنقدية  االعًتاؼ
بسعر فائدة أقل من معدؿ السائد يف  أكمنح بائع قرضا بدكف فائدة  اإذيكوف خصمها مناسبا. مثل 

 .السوؽ
 :4كضوحا كربديدا من معدلُت للخصم علا األكثريتم ربديد سعر اخلصم 

  السائد على العمليات ادلشاهبة للعملية ادلعنية؛ االئتمافسعر الفائدة على 
 لسعر البيع النقدم. امساكير الفائدة الذم غلعل  القيمة احلالية دلبلغ النقدية االمسي سع 

                                                           
 .303أبو ناصر زلمد، محيدات مجعة، مرجع سابق، ص 1
 .612خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص  2
 ، بتصرؼ.614:613نفس ادلرجع، ص ص  3

 .305أبو ناصر زلمد، محيدات مجعة، مرجع سابق، ص  4
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من العقود مع العمالء" كالسارم ادلفعوؿ اإليراد" 15ادلارل الدكرل رقم  بالغاإلاستبدالو دبعيار  متعلما أف ىذا ادلعيار 
 .1/1/2018اعتباردا من 

  Employee Benefits: منافع ادلوظفُت 81IASالمعيار المحاسبي الدولي رقم   4.1
 أثناء العمل أصحاب قبل من ادلوظفُت دلنافع احملاسيب القياس ك االعًتاؼ متطلبات يلقي ىذا ادلعيار الضوء على   

الواجب عرضها يف  اإلفصاح  متطلبات إذل إضافة  التقاعد بعد منافع ادلوظفُت كالعاملُت ككذلك ،ادلوظفُت خدمة
 :2الرئيسية التالية احملاكرحيث يدكر ادلعيار حوؿ   .1القوائم ادلالية

  ادلنافع اليت تقدـ للموظيفُت؛ علىربديد كيفية احملاسبة 
 اليت تقدمها ادلؤسسة دلوظفيها؛ التعرؼ على أنواع خطط ادلنافع 
  عن منافع ادلوظفُت اإلفصاحربديد متطلبات. 

 ادلنافع اللتزمات احلالية القيمة ربديد ،ؤسسةغلب على ادل أنو احملددة ادلنافع خلطط بالنسبة ادلعيار كيتضمن ىذا   
  أصوؿ للخطة مأل العادلة القيمة بُت بالفرؽ االعًتاؼك  ،كاؼ بانتظاـ أصوؿ للخطة مأل العادلة كالقيمة احملددة
كل   أكأصل عندما يكوف مؤكدا حبق أف طرفا آخر سوؼ يدفع بعض  أك كالتزاـ احملددة زاياادل اللتزاـ احململ ادلبلغ

 .3احملددة كينبغي على ادلؤسسة حبقها يف االسًتداد كأصل منفصل زاياالنفقة ادلطلوبة لتسوية التزاـ ادل
 :4ػلدد ىذا ادلعيار أربع فئات رئيسية دلنافع ادلوظفُت

 مثل الركاتب كاألجور، مساعلات ادلؤسسة يف الضماف االجتماعي، العطل جلمنافع ادلوظفُت قصَتة األ :
تدفعها ادلؤسسة خالؿ السنة ادلالية كمشاركة العاملُت يف السنوية، العطل ادلرضية ادلدفوعة، ادلكافآت اليت 

 األرباح، ادلنافع غَت ادلقدية مثل قركض االسكاف بدالت السفر سلع كخدمات....اخل
  ة الوظيفية للموظفُت: مثل ركاتب التقاعد، كتكاليف اخلدمات الطبية خالؿ فًتة نتهاء اخلدماادلنافع بعد

 فًتة التقاعد؛التقاعد كالتأمُت عليهم أثناء 
  اخلدمة ادلقدمة للموظفُت؛ هنايةمكافأة 
 التفرغ العلمي. أكجازة اخلدمة الطويلة إ: مثل جلمنافع ادلوظفُت طويلة األ 

 إذلبإضافة  اخلطة موجودات من ادلأخوذ اآلخر اإليراداألسهم ك  كأرباح الفائدة ىي ادلعيار ذلذا كفقا العادلة القيمة     
تكاليف إلدارة اخلطة كسلصوما منها   أمة سلصوما منها اخلط موجودات من غَت احملققة  أك احملققة كاخلسائر األرباح

  .5ضريبة مستحقة الدفع من قبل اخلطة نفسها أمكذلك 

                                                           
 .320زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص 1
 .717خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص  2
 .255ىيٍت قاف جريونينج، ترمجة طارؽ عبد العاؿ، مرجع سابق، ص 3
 .320زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص  4

 .126غازل شطاط، مرجع سابق، ص 5
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 عن ادلساعدات احلكومية  اإلفصاحاحملاسبة عن ادلنح احلكومية ك  : IAS 02المعيار المحاسبي الدولي رقم  5.1
Accounting for Government Grants and Disclosure of Governemnt Assistance 

      ادلنح احلكومية ىي عبارة عن مساعدات تقدمها احلكومة يف شكل نقل موارد للمؤسسة مقابل التزاـ سابق    
مستقبلي بشركط تتعلق بالنشاط التشغيلي للمؤسسة، كال تشمل ادلنح احلكومية ادلساعدات اليت ال ؽلكن تقييمها  أك

بشكل معقوؿ كالعمليات اليت ال ؽلكن فصلها عن العمليات التجارية العادية للمؤسسة. كتشمل ادلنح عدة أشكاؿ 
، منح مرتبطة بالدخل ىي غَت جلسبلك أصوؿ طويلة األ أك بناء  أكاء قياـ ادلؤسسة بشر  بشرط األصوؿمنها ادلرتبطة ب

كتحويل نقدية للمؤسسة، كمنح بشكل قركض متنازؿ عنها يف ضوء شركط معينة من قبل اجلهة   األصوؿمتعلقة ب
 .1ادلقرضة

رطُت التاليُت بادلنح احلكومية، دبا يف ذلك ادلنح غَت النقدية كادلقيمة بالقيمة العادلة عند توفر الش االعًتاؼغلب    
 :2معا

 ؛ أف ادلؤسسة ستفي بالشركط ادلتعلقة بادلنحة 
 كجود تأكيد معقوؿ باالستالـ الفعلي للمنحة. 

ة ففي ىاتو احلالة يابن أكمثل أرض  قدية(ن) منح غَت غَت مارل أصل ربويل شكل ادلنح احلكومية تأخذ كقد   
ادلعاجلة البديلة اليت تتبع يف  أكمن ادلعيار، للمؤسسة االختيار يف ادلعاجلة احملاسبية بالقيمة العادلة  21كحسب الفقرة 

 أنو على ادلعيار نفس من 22الفقرة  كأشارت. كادلنحة بالقيمة اإلمسية األصلبعض االحياف كىي تسجيل كل من 
اخلاصة بادلوجودات كيشمل ذلك ادلنح غَت ادلالية ادلقدرة بالقيمة العادلة يف ادليزانية اما   احلكوميةادلنح  تعرض غلب أف

  .  3لألصلالقيمة احملاسبية  إذلبطرح ادلنحة للوصوؿ  أكمؤجل  إيرادك
 (التقاعد منافع برامج عن كالتقرير احملاسبة) بالغاإل: احملاسبة ك IAS 02المعيار المحاسبي الدولي رقم    6.1

Accounting and Reporting by Retirement Bnefit Plan 

 :4نصت متطلبات ادلعيار الرئيسية على ما يلي   
ارات اخلطة بالقيمة العادلة، كيف تمادلتوافرة للمنافع، كغلب تسجيل إست األصوؿخطط ادلساعلة احملددة: كترتبط بصايف 

القيمة العادلة ىي القيمة السوقية، كيف حالة عدـ توافر تقدير للقيمة العادلة  فإف، للتداكؿراؽ ادلالية القابلة ك حالة األ
 عن أسباب عدـ استخداـ القيمة العادلة. اإلفصاحبشكل دقيق، فيجب 

 

                                                           
 . بتصرؼ.448:449خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص ص  1
 .336زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص  2
 . بتصرؼ.165:155غازل شطاط، مرجع سابق، ص ص  3
تطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، كلية الدراسات العليا، جامعة تطبيق القيمة العادلة يف جودة األرباح، مدكرة مقدمة ضمن م أثرأسامة زلمد يوسف ىرش،  4

 .16، ص2017الزرقاء، األردف، 
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يلة كادلشاريع ادلشًتكة مارات يف الشركات الز تماالستIAS 8 28المعيار المحاسبي الدولي رقم   7.1
Investment in Associates and Joint Venture 

ر متطلبات ادلعيار احملاسيب الدكرل رقم تم( من ادلعيار تبُت أنو غلب أف يطبق ادلست32ك 31من خالؿ الفقرتُت ) 
ة خسائر اطلفاض أيب االعًتاؼكاف من الضركرم   اإذ( لتحديد ما 09ادلارل رقم ) بالغاإلضمن معيار  أك( 39)

 .1ر يف الشركة الزميلة تمارات ادلستتمقيمة يف است
  العرض ة:ادلالي األدكاتIAS  8 10المعيار الدولي المحاسبي رقم  12.1

Financial Instrument : Presentation        

 :2قياس القيمة العادلة على النحو التارللبعض أسس بُّت ىذا ادلعيار  
دليل  أفضلسعر السوؽ ادلعركض لألداة ىو  فإفيف سوؽ نشط كذات سيولة،  متداكلةكانت األداة ادلالية   اإذ (أ )

 على القيمة العادلة، حيث أف سعر السوؽ ادلناسب ىو:
 8سيتم إصداره؛ لتزاـا أكبو زلتفظ ألصل  سعر العرض الحالي 
 ؛من قبل التزاـ زلتفظ بو أكألصل سيتم امتالكو )سعر الطلب(8 طلوبالسعر الم 
  8توفر معلومات عن األسعار احلالية، بشرط عدـ حدكث يف حالة عدـ حيث ؽلثل السعر سعر أخر عملية

 .)تاريخ التقييم(ادلارل  تغَت كبَت يف الظركؼ االقتصادية بُت تاريخ أخر عملية كتاريخ تقدصل التقرير
    غَت منظم بشكل جيد ) كبعض األسواؽ ادلوازية( أك نشط غَت سوؽ يف متداكلة ادلالية األداة كانت اإذ (ب )

يف حالة عدـ  أكادلالية ادلراد تقييمها،  األدكاتعدد الوحدات من  إذلقليل نسبة  التداكؿكاف حجم   أك
 ىذه ىمأك  كافية، دبوثقية العادلة القيمة لتحديد تقدير كسائل إذل اللجوء فيمكنكجود سعر سوقي معركض، 

 :الوسائل
  تقييمها؛القيمة السوقية اجلارية ألداة مالية مشاهبة جوىريا لألداة ادلراد 
 األدكاتدلعدؿ الفائدة السائدة يف السوؽ  مساكمخصم التدفقات النقدية باستخداـ سعر خصم  ديدرب 

نفس الشركط كاخلصائص )كمالءة ادلدين، كالفًتة ادلتبقية لالستحقاؽ كالعملة  -بشكل جوىرم-مالية ذلا
 اليت سيتم الدفع هبا(؛

  تسعَت اخليارات. ظلاذجاستخداـ 
 القيمة لقياس معُت مبلغ ربديد عدـ يفضل وفإن منظم، ادلارل السوؽ يف متداكلة غَت األداة كانت اإذ (ج )

 .ضمنو العادلة القيمة تقع أف معقوؿ كبشكل يعتقد معُت مدل ربديد كإظلا العادلة،

                                                           
مة كموثوقية البيانات ءادريس ادلبيضُت، علي زلمد ادلعمورم، أمحد زلمد ادلبيضُت، دكر اإلعتماد ادلزدكج للكلفة التارؼلية كالقيمة العادلة  يف ربقيق مال تمىي 1

 . بتصرؼ.11، ص 2011مارس  8/9مي األكؿ للمعهد العارل للدراسات احملاسبية كادلالية ، جامعة بغداد، يومي ادلالية، ادلؤسبر العل
اجستَت، قسم احملاسبة،  ة ماالئتماف، مدكر يف القطاع ادلارل لشركات الطالبة  االئتمافىا على قرارات منح أثر أنس صليب غزاالت، زلاسبة القيمة العادلة  ك  2

 .20:19، ص ص 2012كالعلـو االدارية، جامعة الَتموؾ، األردف،  كلية االقتصاد
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و يتم تزكيد مستخدمي البيانات ادلالية فإنسبب،  موثوقية كافية ألدبعند عدـ القدرة على ربديد القيمة  (د )
 عليةية لألداة ادلالية ادلراد تقييمها، دبا يف ذلك الشركط كاألحكاـ ذات األاألساسدبعلومات حوؿ اخلصائص 

اليت قد تؤثر على مبلغ التدفقات النقدية ادلستقبلية كدرجة التيقن منها، كذلك دلساعدهتم على عمل 
 تقديراهتم اخلاصة لتحديد القيمة العادلة.

 Impairment of Assest األصوؿاطلفاض قيمة  14IAS  8المعيار المحاسبي الدولي رقم  11.1
 فأ على دليل أم ىناؾ عمومية ىل ميزانية كل يف تاريخ تقييم فأ دارةإلا على غلب 36 ىذا ادلعيار حسب   

  1. قيمتو اطلفضت قد يكوف فأ ادلمكن من ثابتان  صالن أ
كقياس  االعًتاؼادلالية كغَت ادلالية اليت ال يوجد معيار دكرل أخر ػلدد كيفية  األصوؿينطبق ىذا ادلعيار على مجيع 

 :2التالية األصوؿخبسارة التدشل كقياسها على  االعًتاؼخسارة التدشل ذلا. كبناء على ما سبق، ينطبق 
 ادلؤسسات التابعة كادلؤسسات الزميلة كادلشاريع ادلشًتكة؛ 
 ادلمتلكات كادلصانع كادلعدات ) األراضي، كادلباشل، كاآلالت، كادلعدات(؛ 
 ارية ادلسجلة بسعر التكلفة؛تمادلمتلكات اإلست 
 غَت ادللموسة دبا فيها الشهرة. األصوؿ 

، حيث يطلب ىذا ادلعيار تسجيل االطلفاضكىو  أحدكاقًتب ىذا ادلعيار من مفهـو القيمة العادلة كلكن باذباه ك    
خسائر التدشل يف بياف الدخل )الفرؽ بُت القيمة ادلسجلة يف الدفاتر كالقيمة القابلة لالسًتداد( كذلك للموجودات 

 .3بشكل عاـ
          العادلةعدـ تسجيل أصل دفًتيا بقيمة تزيد عن قيمتو  ضركرة "ادلعيار ىو: ىذا عليو يقـو الذم ادلبدأ أما   
يف حالة كوف قيمة القابلة لالسًتداد تقل  األصلعلى ىذا ادلبدأ يكوف ىناؾ خسارة يف تدشل قيمة   كبناءاحلقيقية.  أك

 .4عن القيمة ادلسجلة لألصوؿ بتاريخ ادليزانية "
 (األصليطرح منها تكليف بيع ىذا  لألصل)القيمة العادلة  لألصل الصايف البيع سعر ؽلثل لالسًتداد القابل كادلبلغ   
 عليها احلصوؿ سيتم اليت ادلستقبلية النقدية التدفقات سبثل ستعماليةالا القيمة فأك  ى، علأ هماأي االستعمالية القيمة أك
 التقييم تعكس كاليت الضريبة قبل السوؽ كذلك يف احملدد ادلعدؿ باستخداـ احلالية القيمة إذل كادلخصومة األصل من

 .5األصلب اخلاصة كادلخاطر للنقود الزمنية للقيمة اجلارم

                                                           
 .165، ص اؽعلي صاحل ناصر، مرجع سب مجانة حنضل التميمي، 1
 .502أبو ناصر زلمد، محيدات مجعة، مرجع سابق، ص  2
، ادلؤسبر العلمي ادلهٍت السابع ربت شعار القيمة العادلة السعافُت، مشاكل تطبيق معايَت زلاسبة القيمة العادلة الدكلية كنظرة ىيئات الرقابة احلكومية تمىي 3

 .6، ص2006اكتوبر 14-13اسبُت كادلراجعُت العرب، ادلارل، مجعية احملاسبُت القانونيُت االردنيُت بالتعاكف مع ارباد احمل بالغكاإل
 .571محيدات مجعة، مرجع سابق، ص، أبو ناصرزلمد  4
 . بتصرؼ165اصر، ادلرجع السابق، صمجانة حنضل التميمي، علي صاحل ن 5
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القيمة  فإف: األصوؿيف قيمة  االطلفاضادلتعلق ب 36من ادلعيار احملاسيب الدكرل رقم  25كفقا دلا كرد يف الفقرة    
 األصلعند كجود اتفاقية بيع ملزمة تكوف السعر ادلذكور يف االتفاقية ناقصا تكاليف التخلص من  لألصلالعادلة 

سعر آخر حىت لو كاف أكثر كاقعية، ألنو ال  أمكذلك ألف السعر يكوف ملزما كمقيدا كال ؽلكن االستغناء عنو لصاحل 
من ادلعيار  26كفقا دلا كرد يف الفقرة  ضاأي، ك يةلة دائما يدؿ على القيمة السوقيكوف السعر ادلقيد يف مثل ىذه احلا

تتحدد بالسعر السوقي  لألصلالقيمة  العادلة  فإف: األصوؿيف قيمة  االطلفاضادلتعلق ب 36احملاسيب الدكرل رقم 
، كؽلكن أف يكوف السعر لألصل، كيكوف ذلك عند كجود سوؽ نشط األصلناقصا مصاريف التخلص من  لألصل

 :1سعرين أحدالسوقي 
 كاف متوفرا.  اإذؿ ك اادلتد ادلزاكدةسعر  (أ )

 ؿ.ك السعر السائد يف أغلب العمليات احلالية عند عدـ توفر السعر األ (ب )
يأخذ ادلشركع نتيجة  لألصلسوؽ نشط  أكدل توجد عملية بيع ملزمة  اإذ( من ادلعيار 27كحسب الفقرة رقم )   

 .2العمليات األخَتة ألصوؿ مشاهبة ضمن نفس الصناعة
 Intangible Assets الثابتة غَت ادللموسة األصوؿ:  IAS 16المعيار المحاسبي الدولي رقم  10.1

و فإنالتثبيتات ادلعنوية، ككفقا ذلذا ادلعيار  أمبياف ادلعاجلة احملاسبية لألصوؿ غَت ادللموسة  إذلدؼ ىذا ادلعيار يه   
 القيمة فأك ،  اإلفصاح)القيمة العادلة( كأسلوب لقياس ك التقييم  إعادة أكيسمح للمؤسسة أف زبتار ظلوذج التكلفة 

غَت ادللموسة اليت قد ال  لألصوؿ التقييم إعادة ظلوذج على بناء ربدد أك نشط  سوؽ  على بناء ربدد فأ ماإ العادلة
ضافة الزيادة يف القيمة الناذبة عن إكالصحف...اخل. ك  اجملاالتيتوافر ذلا سوؽ نشط مثل العالمات التجارية، أمساء 

بزيادة القيمة الدفًتية لألصوؿ غَت  االعًتاؼالتقييم، ك  إعادةحقوؽ ادلساعلُت ربت تسمية فائض  إذلالتقييم إعادة
بو يف  االعًتاؼالذم مت  األصلالتقييم لذات  إعادةكاخلسائر يف حدكد رد مبلغ النقص الناتج عن  ،ادللموسة يف األرباح

 .3األرباح كاخلسائر
 :4أىم ما تضمنو ادلعيار لقياس القيمة العادلة

موثوقية للقيمة العادلة ألصل غَت ملموس  األكثر( تقدـ أسعار السوؽ ادلعركضة يف سوؽ نشط التقدير 39الفقرة )
كفقا لو تقدير القيمة العادلة ان يتم أساسخر معاملة شلاثلة آكانت األسعار احلالية غَت متوفرة ؽلكن أف يقدر سعر   اإذك 

 شريطة عدـ حدكث تغَت ىاـ يف ظركؼ االقتصادية بُت تاريخ ادلعاملة كتاريخ التقدير؛

                                                           
 .94حديدم آدـ، مرجع سبق ذكره، ص  1
لى البنوؾ دراسة ميدانية ع –بدائل قياس القيمة العادلة  يف جودة ادلعلومات احملاسبية من كجهة  نظر االطراؼ اخلارجية  أثرليلى حسن أبو حجلة،  2

 .33ص  2012جامعة جدارا، األردف، ماجستَت، كلية االقتصاد كاألعماؿ، ، مذكرة -األردنية

دكتوراه، قسم العلـو ادلالية، كلية العلـو االقتصادية أطركحة  ،-حالة اجلزائر –بالغ ادلارل أمحودة كفاء، دكر زلاسبة القيمة العادلة يف ربقيق أىداؼ اإل 3
 . بتصرؼ 27:28، ص ص 2014كعلـو التسيَت، جامعة باجي سلتار، عنابة، 

 .33و حجلة، مرجع سابق ص ليلى حسن أب 4
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غَت ادللموس تكوف قيمتو العادلة ادلبلغ الذم كانت ستدفعو  لألصل( يف حالة عدـ كجود سوؽ نشط 40الفقرة )  
ذبارم، كتأخد ادلؤسسة بعُت االعتبار نتائج ادلعامالت  أساس يف تاريخ الشراء يف معاملة على األصلادلؤسسة مقابل 

 صوؿ مشاهبة؛أل
ستخداـ أساليب لتقدير القيمة العادلة مثل تطبيق خصم التدفقات النقدية ادلستقبلية ادلتوقعة من ا( ؽلكن 41الفقرة ) 

 تقدير التكاليف اليت ذبنبتها ادلؤسسة نتيجة امتالكها ألصل غَت ملموس. أك، األصل
: ادلعاجلة البديلة مسموح هبا يف اختيار تقييم ادلوجودات غَت ادللموسة 1ارلو على الت 27ك 64ككذلك حسب الفقرة 

تكوف  األصلتكلفة ىذا  فإفادلبادلة  أك النماذجامتالؾ أصل غَت ملموس يف عمليات  مت اإذبطريقة القيمة العادلة. ك 
 بناء على القيمة العادلة. 

 2ىي:ك  تلف حاالت احلصوؿ عليوالتثبيت ادلعنوم كفق سلار يف عدة فقرات كقد عاجل ىذا ادلعي
عملية دمج كيانات  يف مت حيازتو معنوم لتثبيت احلكم الشخصي يف ربديد القيمة العادلة ؿااستعم إلزامية (أ )

يف السوؽ النشط سعار ادلدرجة ادلنفصل كفق األ االعًتاؼكاليت ؽلكن قياسها بشكل موثوؽ لغرض  األعماؿ
 ؛األصلالتكلفة تعكس بادلبلغ ادلدفوع يف تاريخ امتالؾ  فإفكيف حالة عدـ كجود سوؽ نشط 

تكلفة كذلك من خالؿ منحة حكومية مثل زبصيص  أكيف حالة امتالؾ تثبيت معنوم بدكف مقابل  (ب )
قد ؼلتار  20غَت ذلك دبوجب معيار رقم  إذلموجودات غَت ملموسة لكياف مثل حقوؽ نزكؿ يف مطار 

كفقها  االعًتاؼاختار عدـ  اإذبكل من التثبيت ادلعنوم كادلنحة بالقيمة العادلة ذلا ك  االعًتاؼالكياف 
 مباشرة؛ لألصلانفاؽ يعزل  أمضافة إمبدئيا دبقدار مبلغ رمزم مع  األصلفيعًتؼ ب

جزئيا مع تثبيت معنوم آخر، فيتم قياس تكلفتو دبقدار  أكيف حالة امتالؾ تثبيت معنوم بواسطة مبادلتو كليا  (ج )
 ىذا ادلعيار  ادلعاجلة  تناكؿكما  ادلستغٌت عنو. لألصلة مساكيادلستلم اليت تكوف  لألصلالقيمة العادلة 

 :ىي عاجلها اليت البديلة )ادلسموح هبا( كاحلاالت
التقييم الذم ؽلثل القيمة العادلة يف تاريخ  إعادةادلبدئي بالتثبيت ادلعنوم، غلب تسجيلو دببلغ  االعًتاؼبعد  (أ )

تسجيل  أكة خسارة مًتاكمة الحقة يف اطلفاض القيمة، أيالتقييم سلصوما منو اطفاء مًتاكم الحق ك  إعادة
 ة خسارة مًتاكمة يف اطلفاض القيمة؛أيالتثبيت ادلعنوم دبقدار التكلفة سلصوما منها االطفاء ادلًتاكم ك 

السوؽ النشط، كادلراعاة لعدـ اختالؼ بُت ادلبلغ احملدد  إذلمة العادلة تكوف بالرجوع عملية ربديد القي (ب )
 التقييم بشكل منتظم كمستمر؛ إعادةبالقيمة العادلة يف تاريخ ادليزانية، ذبرل عملية 

                                                           
زبصص مذكرة ماجيسًت، ، -دراسة مقارنة بُت رلموعة من الدكؿ–احملاسيب يف اجملموعة  اإلفصاحتطبيق القيمة العادلة على القياس ك  أثرإمساعيل السبيت،  1

 .134، ص 2016ياؼ، ادلسيلة، زلاسبة، قسم العلـو التجارية، كلية العلـو االقتصادية  كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة زلمد بوض
 .323:322، ص ص ابقغازل شطاط، مرجع س 2
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البديل ادلسموح بو ؽلكن تطبيقو على  فإفنو أصل أجبزء من تكلفة التثبيت ادلعنوم على  االعًتاؼ مت اإذ (ج )
استالمو من خالؿ منحة حكومية  متبكاملو، كؽلكن تطبيق ادلعاملة ادلسموح هبا على تثبيت معنوم  األصل

 بو دبقدار مبلغ رمسي؛ االعًتاؼ متك 
دـ كجود ال حالة عإخرل يف فئتو، تقييم كافة ادلوجودات األ إعادةو غلب فإنتقييم تثبيت معنوم  إعادة مت اإذ (د )

ف سوقا نشطة دل توجد لتثبيت معنوم أعيد تقييمو قد يدؿ على أكحقيقة  ،سوؽ نشطة ذلذه ادلوجودات
 . 36اطلفاض يف قيمة ادلوجودات كأنو حباجة لالختبار دبوجب ادلعيار احملاسيب رقم 

مواؿ فتسجل ربت عنواف األيف رؤكس  ادلباشرة الزيادة النقص ففي حالة أك التقييم تظهر بالزيادة إعادة كنتيجة    
و غلب فإنالتقييم  إعادةادلبلغ ادلسجل لألصوؿ نتيجة  اطلفض اإذالتقييم كيعًتؼ هبا كدخل، كأما إعادةفائض 

 .1التقييم مباشرةإعادةيف  االطلفاضعلى أنو مصركؼ كػلمل  االطلفاضب االعًتاؼ
 Financialوالقياس  االعتراؼالمالية8  األدوات8 المتعلق  IAS 17المعيار الدولي رقم   11.1

Instruments : Recognition and Measurement 

 أساسف ىذا ادلعيار يعترب نقطة ربوؿ ىامة يف الفكر احملاسيب كالذم يتجو أكثر ضلو مفهـو القيمة العادلة كإ    
 .2للمعلومات احملاسبية ادلعركضة يف التقارير ادلالية ادلالءمةاحملاسيب، كذلك هبدؼ تعزيز خاصية  ثباتللقياس كاإل

 32ادلالية كالذم جاء استكماال دلتطلبات معيار  األدكاتاليت عاجلت موضوع  عايَتادل أحدكيعترب ىذا ادلعيار    
 2005كسارية ادلفعوؿ يف 2004ادلالية(، كقد عرؼ عدة تعديالت منذ صدكره كأعلها احلادثة سنة  األدكات)عرض 

ادلالية كالذم جاء كضعو  األدكات IFRS 9فقد أصدر اجمللس معيار  . كبسبب التعقيدات اليت ربيط هبذا ادلعيار3
ادلعيار من ناحية  علية، إال أف اجمللس نظرا أل2013من مطلع  عتبارااعلى مرحلتُت، ككاف يفًتض أف يتم تطبيقو 

اجمللس تأجيل تطبيق  احملاسبية الدكلية. فقد رأل معايَتالواضعة للار جهود االتساؽ الدكرل بُت اجلهات تمالست أخرل
 .42018ليبدأ مطلع  IFRS 9ادلعيار 
 التقييم أساليب استخداـ إضافية عند كإرشادات العادلة القيمة ربديد كيفية بشأف عدة تفسَتاتادلعيار   كتضمن
 :5يلي ما مراعاة

ذبارم ربفزه اعتبارات  أساسأف اذلدؼ ربديد ما سيكوف عليو سعر ادلعاملة يف تاريخ القياس يف تبادؿ على  (أ )
 .العمل العادية

                                                           
 .233:229، ص ص ، مرجع سابقغازل شطاط 1
-على مستخدمي القوائم ادلالية، ادلؤسبر العلمي السادس  أثرالسعافُت، القيمة العادلة يف ادلعايَت احملاسبة الدكلية: االغلابيات، السلبيات، التحديات ك  تمىي 2

 .06، ص 2004، مجعية احملاسبُت  القانونيُت االردنيُت، -سبة يف خدمة االقتصاداحملا
 .633، صابقزلمد، محيدات مجعة، مرجع سأبو ناصر  3

 . بتصرؼ.33خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص  4
تطالعية يف مكاتب التدقيق األردنية الكربل(، اجمللة أمحد حلمي مجعة، مؤيد راضي خنفر، ادلدقق اخلارجي كتقديرات القيم العادلة )دراسة ربليلية اس 5

 بتصرؼ. 14:13، ص ص 2007، اجلامعة األردنية، 4، العدد 3األردنية يف إدارة األعماؿ، اجمللد 
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 :اآليتأساليب التقييم  استخداـيراعى عند  (ب )
 ؛تدمج كل العوامل اليت يأخذىا كل ادلشاركُت يف السوؽ بعُت االعتبار يف كضع السعر .1)ب(
 ؛ادلالية األدكاتاالتساؽ مع ادلنهجيات االقتصادية ادلقبولة لتسعَت  .2)ب(
                                            تستخدـ ادلنشآت يف تطبيق أساليب التقييم التقديرات كاالفًتاضات اليت تتسق مع ادلعلومات ادلتاحة  .3)ب(

 ؛ادلالية األدكاتة يف كضع سعر وؿ تقديرات كافًتاضات ادلشاركُت يف السوؽ ادلستخدمح
رل لألدكات ادلالية غَت ادلقتبسة من سوؽ نشط ىو سعر ك األ االعًتاؼتقدير للقيمة العادلة عند  أفضلإف  .4)ب(

ادلبنية على أسلوب  أك، خرلالقيمة العادلة لألداة بواسطة مالحظة معامالت السوؽ األ إثباتادلعاملة، ما دل يتم 
 .Observable تقييم تشمل متغَتاتو بيانات فقط من األسواؽ اجلديرة بادلالحظة

 :1عدة رلموعات إذلادلالية  األدكاتكقد قسم ىذا ادلعيار 
 عداد القوائم ادلالية بالقيمة إادلالية احملتفظ هبا لغرض ادلتاجرة، كيتم قياسها عند  األدكاتذل: ك اجملموعة األ

 باألرباح كاخلسائر الناذبة من عملية التقييم يف قائمة الدخل يف الفًتة اليت ربدث هبا؛ االعًتاؼالعادلة، ك 
  :ظهارىا بالتكلفة ادلطفأة إادلالية احملتفظ هبا لتاريخ االستحقاؽ، كيتم قياسها ك  األدكاتاجملموعة الثانية

 ة سلصصات معدة لقاء التدشل يف قيمتها؛أيمطركحا منها 
  ه اجملموعة ذادلالية يف ى األدكاتاجملموعة الثالثة: القركض كالذمم ادلدينة اليت أنشأهتا ادلؤسسة، كغلب قياس

 ة سلصصات معدة لقاء التدشل يف قيمتها؛أيبالتكلفة مطركحا منها 
  ة أياجملموعة الرابعة: ادلوجودات ادلالية ادلتوفرة للبيع، كغلب قياسها كتقييمها بالقيمة العادلة مطركحا منها

 سلصصات معدة لقاء التدشل يف قيمتها.
بالقيمة العادلة ذلا مضافا إليها تكاليف العملية  اللتزماتكا األصوؿ:  تقاس 2رلك يذكر ادلعيار أنو يف القياس األ   

كادلطلوبات ادلالية ادلصنفة لتقاس بالقيمة العادلة من خالؿ الربح كاخلسارة كىي اليت زبتار ادلؤسسة  األصوؿباستثناء 
دلصنفة كادلعدة للبيع كادلطلوبات ادلالية ا األصوؿن الشراء، أما سبللمتاجرة فيتم قياسها دبقدار  أكقياسها بالقيمة العادلة 

 اإلصدار. أكاحملتفظ هبا حىت تاريخ اإلستحقاؽ ككذلك القركض كالذمم فتسجل بقيمة الشراء  أك
بتصنيفاهتا ادلختلفة  األصوؿقياس تلك  إعادة: يتم بتاريخ إعداد القوائم ادلالية 3االعًتاؼبعد  أكالقياس الالحق 
بند أخر  أم أكمة العادلة كفق ىذا ادلعيار ادلبلغ الذم ػلدد ألداة مالية بتكلفة كفق نوعها، كالقي أكبالقيمة العادلة 

ذبارم، كيتم  أساستسوية إلتزاـ بُت أطراؼ على إطالع كراغبة يف عملية تتم على  أككالذم ؽلكن مبادة أصل بو 
 احلصوؿ على القيمة العادلة من خالؿ: 

                                                           
 . بتصرؼ16، ص ابقمحدم فلة، مرجع س 1
 .52سارم سليماف عطا سليماف، مرجع سابق، ص  2
 بتصرؼ.. 51:50ادلرجع نفسو، ص ص  3
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  راؽ ك دليل على القيمة العادلة، كذلك من خالؿ سوؽ األ أفضلاألسعار ادلنشورة يف سوؽ نشط، كتعترب
منظمة مثل اجلهات احلكومية، كتعترب القيمة العادلة ادلبلغ الذم يتحدد فعال من  أككسيط  أكتاجر  أكادلالية 

 ذبارم؛ أساسعلى  أكخالؿ عمليات التبادؿ بشكل منتظم 
 ادلالية يتم إعتبار السعر الذم مت يف آخر عملية  يف حاؿ تعثر احلصوؿ على القيمة العادلة من خالؿ األسواؽ

 قبل تاريخ إعداد القوائم ادلالية ىي القيمة العادلة؛
  ادلالية اليت ليس ذلا قيمة عادلة يف سوؽ نشط يتم نتحديد القيمة العادلة  اللتزماتكا األصوؿأما فيما ؼلص

 كسائل التقييم. أحدمن خالؿ 
 :1لقياس القيمة العادلة ىيكما كضع ادلعيار طرقا بديلة    

 ؛أفضلدل يكن السوؽ نشطا فيمكن تعديل القيمة الدارجة يف السوؽ بشكل ػلقق تقدير  اإذ .1
قليل جدا  -ادلراد تقدير قيمتو العادلة –االلتزاـ ادلارل  أك لألصل التداكؿكاف السوؽ نشطا كلكن احلجم   اإذ .0

 ادلالية، فيمكن اعتماد تقدير صناع السوؽ ذلذه األداة للحجم ادلوجود فعال؛ األدكاتحجم ىذه  إذلنسبة 
 مثل: أخرلأساليب بديلة  إذلؽلكن اللجوء  .1
 القيمة السوقية لألدكات ادلشاهبة بشكل جوىرم؛ 
 القيمة احلالية للتدفقات النقدية ادلتوقعة؛ 
 تسعَت اخليارات. ظلاذج 
و يتم فإندل يكن يوجد سعر يف السوؽ ألداة مالية بكاملها كلكن توجد أسواؽ ألجزائها ادلكونة ذلا،  اإذ .2

 ربديد القيمة العادلة بناء على أسعار السوؽ ذات عالقة؛
 التقييم من الطرؼ اخلارجي. .3

 :39IAS 2أسس قياس القيمة العادلة حسب ادلعيار احملاسيب الدكرل 
 سس التالية:ادلارل غلب اتباع األ لألصليف حالة كجود سوؽ نشط 

مؤشر لقياس القيمة العادلة يأيت من سعر السوؽ ادلدرج يف سوؽ مارل نشط كتعد االداة ادلالية  أفضلف إ .1
متاحة بسهولة كبشكل منتظم من التبادالت كتعكس  تداكلةادلسعار ألكانت ا  اإذمسعرة يف السوؽ النشط 

 االسعار ادلعركضة معامالت السوؽ احلالية كبانتظاـ؛
غلب ادلراعاة بأنو ىناؾ سعراف يستعمالف لقياس القيمة العادلة كىو سعر العرض كيستعمل لقياس القيمة  .2

السعر ادلطلوب كيستعمل لقياس  صداره، كاالخرإااللتزاـ الذم سيتم  أك األصلالعادلة يف حالة االحتفاظ ب
ـّ؛    أكالقيمة العادلة عند شراء أصل   االحتفاظ بااللتزا

                                                           
 .14، ص ابقمجعة، حديدم اداـ، مرجع س ىواـ 1
 .6ايناس حسن كاظم، مرجع سابق، ص  2
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خر معاملة ألداة مالية بالسوؽ)كأنو يعد آخر معاملة بيع تعرب عن بيع آلعندما ال يكوف ىناؾ سعر زلدد  .3
لسعر ليمثل عن تصفية الزامية(، غلب على الوحدة االقتصادية اف تعدؿ ىذا ا أكجربم بسعر منخفض 

 .القيمة العادلة
 استخداـ طرؽ التقييم لقياس القيمة العادلة كفق اآليت: إذلحالة عدـ كجود سوؽ نشط، تلجأ الوحدة االقتصادية 

 متماثلة بشكل جوىرم لألداة زلل التقييم؛ أخرلمقارنة قيمة األداة ادلالية مع القيمة العادلة ألداة مالية  .1
 ادلخصومة ؽلكن أف توفر القيمة العادلة؛ربليل التدفقات النقدية  .2
 التسعَت لتقييم اخليارات.  ظلاذج .3

 Investment Propertyارية تم: ادلمتلكات االست22IASالمعيار المحاسبي الدولي رقم  12.1
بواسطة ادلستأجر استئجارا  أككالعلا( تقتٌت ) بواسطة ادلالك   أككتشمل ادلمتلكات ) أرض، مبٌت، جزء من ادلبٌت    

 . 1كالىم  أكربسُت رأس ادلاؿ  أك إغلارسبويليا( للحصوؿ على عوائد 
 :2إعداد البيانات ادلالية أجلحيث كضع ادلعيار خيارين لقياس ىذه البنود بعد حيازهتا من    

 مًتاكمة تنتج عن تدشل ة خسارة أيادلًتاكم، ك  االىتالؾؿ: يقضي بقياسها بالتكلفة مطركحا منها ك اخليار األ
 يف القيمة؛

  اخليار الثاشل: يقضي بقياسها بالقيمة العادلة كادلمثلة للسعر السوقي السائد ذلا بتاريخ القوائم ادلالية، ليتم
 خسارة تنتج عن التقييم يف قائمة الدخل. أكة منكاسب أيب االعًتاؼحينئد 

 : 3تسلسل التارلكالبديل الثاشل للقياس ) القيمة العادلة( يتم حسب ال
 رة بالقيمة العادلة؛تميتم قياس اللمتلكات ادلست (أ )

اخلسائر يف الفًتة اليت  أكاخلسائر من التغَتات يف القيمة العادلة يف قائمة األرباح  أكبادلكاسب  االعًتاؼيتم  (ب )
 ظهرت فيها؛

 ادلارل؛ بالغاإلكغلب أف تعكس القيمة العادلة ظركؼ كضع السوؽ احلقيقي يف تاريخ  (ج )
كيف حاؿ غياب ادلعلومات السابقة غلب أف تأخذ ادلؤسسة بعُت اإلعتبار األسعار اجلارية للممتلكات ذات  (د )

اخلاضعة لظركؼ سلتلفة، األسعار احلالية يف أسواؽ أقل نشاطا مع تعديالت تعكس  أكالطبيعة ادلختلفة 
 التغَتات يف الظركؼ االقتصادية، تقديرات التدفقات النقدية ادلخصومة بالتكلفة.

  

                                                           
 .408خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص  1
 .26أنس صليب غزاالت، مرجع سابق، ص  2
 .409:408خاد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص ص  3
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     بُت العقار ادلشغوؿ كىو العقار ادلعد لالستخداـ يف انتاج ك تزكيد السلع كاخلدمات 40كما يفرؽ ادلعيار رقم    
كليهما، لذلك   أكللزيادة يف قيمتو الرأمسالية  أكات إغلار ارم ادلعد لتحقيق تمدارية كبُت العقارم االستإألغراض  أك

 .1م تدفقات نقدية مستقلة حلد كبَت عن ادلوجودات احملفوظةاإلغلار ارم تميولد العقار االست
  :2أسس ربديد القيمة العادلة ذلذه ادلمتلكات على النحو التارل   

  احتماال كادلمكن  األكثركيعرب السعر السوقي ىنا عن السعر  زلدد للقيمة العادلة أفضليعترب السعر السوقي
سعر قد ػلصل عليو يف ظل ظركؼ السوؽ العادية  أفضلاحلصوؿ عليو على ضلو معقوؿ من السوؽ، ؽلثل 

 زبفيض يف ظل ظركؼ خاصة. أكتضخم  أمدكف 
 دليل للقيمة  أفضلادلمتلكات مشاهبة يف ادلوقع كاحلالة كالشركط التعاقدية ف ،دل يوجد سوؽ تنشيط اإذ

 العادلة.
  يف حالة عدـ توفر أسعار جارية يف السوؽ، فيمكن تقدير القيمة العادلة من خالؿ احلصوؿ على معلومات

 تتضمن:، سلتلفة
 يث تعدؿ ىذه األسعار األسعار اجلارية يف سوؽ نشط دلمتلكات سلتلفة من حيث الطبيعة كادلوقع، حب

 ادلراد تقديره كىذه ادلمتلكات؛ األصلقات الناذبة عن اختالفات بُت لتعكس الفرك 
  األسعار األخَتة يف السوؽ اقل نشاطا مع تعديل ىذه األسعار لتعكس التغَتات يف األحواؿ االقتصادية بُت

 تاريخ ىذه األسعار كتاريخ التقييم احلارل؛
 إغلارقائمة حاليا كبالرجوع لبيانات خارجية ك إغلارستقبلية ادلتوقعة دبوجب عقود خصم التدفقات النقدية ادل 

 ادلمتلكات ادلماثلة يف نفس ادلنطقة.
 إذلغلب دراسة أسباب االختالؼ للوصوؿ  قيم عادلة سلتلفة ماديا، إذلأدت القيم ادلستخرجة من ىذه ادلصادر  اإذف

 قيم عادلة أكثر موثوقية.
 :3ادلعيار لقياس القيمة العادلةأىم ما تضمنو 

ظلوذج التكلفة كسياسة زلاسبية للقياس  أكختيار ظلوذج القيمة العادلة ا( يتوجب على ادلؤسسة 24حسب الفقرة )  
 ارات العقارية؛تمالالحق على أف تطبق السياسة ادلختارة على كل االست

                                                           
 .378غازل شطاط، مرجع سابق، ص  1
 .15ذكره، ص ىواـ مجعة، حديدم اداـ، مرجع سبق  2
 أنظر إذل: 3

 ادلدرجة  براىيم عواد سكر، أثر تطبيق معايَت احملاسبة الدكلية لالستتمارات العقارية يف تطوير سلرجات نظاـ معلومات احملاسيب لشركات االردنيةإ
العربية لدراسات العليا، عماف يف سوؽ االكراؽ ادلالية يف عماف، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه غَت منشورة، جامعة عماف 

 .144، ص 2008االردف، 
  34ليلى حسن أبو حجلة، مرجع سابق، ص. 
 94، ص ايقحديدم آدـ، مرجع س. 
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أف يتم استبعاد  إذلختارت ظلوذج القيمة العادلة االستمرار يف ذلك ا( غلب على ادلؤسسة اليت 19كفقا الفقرة )
 ، كأسعار السوؽ أقل توفران؛ان ت العمليات السوقية أقل تكرار أصبحارات العقارية حىت لو تماالست

 سعار اجلارية يف سوؽ نشط للمتلكات مشاهبةدليل للقيمة العادلة ىو عادة ما ربدده األ أفضل( إف 45كفقا للفقرة )
 كشركط تعاقدية مشاهبة؛ إغلاريف نفس ادلوقع كاحلالة كخاضعة لعقود 

ادلشركع يأخد باالعتبار ادلعلومات من مصارد  فإف( يف غياب كجود أسعار جارية يف سوؽ نشط 46كحسب الفقرة )
سلتلفة تتضمن األسعار اجلارية يف سوؽ نشط دلمتلكات سلتلفة من حيث الطبيعة كادلوقع معدلة لتعكس ىذه 

حواؿ االقتصادية منذ تاريخ ألخَتة يف سوؽ أقل نشاطا مع تعديالت لتعكس التغَتات يف اسعار األاألاإلختالفات، 
 ؛ثت كتوقعات التدفقات النقديةالعملية اليت حد
عقارات مشغولة من قبل ادلالك  إذلارات عقارية مت قياسها بالقيمة العادلة تممت ربويل است اإذ( 54حسب الفقرة )

 تكوف التكلفة ادلثبتة ذلذه ادلمتلكات ىي قيمتها العادلة بتاريخ التحويل؛
ارات عقارية تثبت بالقيمة العادلة يف تاريخ تماست إذلمت ربويل عقارات مشغولة من قبل ادلالك  اإذ( 55كفقا الفقرة )
 كانت ادلؤسسة تتبع أسلوب القيمة العادلة (؛  اإذالتحويل ) 

ؿ القيمة  العادلة للممتلك احملو  فإفارات ادلالؾ: تمباست 40من ادلعيار احملاسيب الدكرل رقم  60كفقا دلا كرد يف القرة 
يف ضوء  األصل أكالقيمة العادلة ىي تكلفة ادلمتلك  فإفالبضاعة  أكشلتلك للمنشأة  إذلارات للمالؾ تممن است

ادلمتلك الدم مت ربويلو، فادا حوؿ على سبيل ادلثاؿ  ثباتسلوب التقييم ادلسموح بو إلأيؤخذ  أمتصنيفو اجلديد، 
  هما أقل.أيالقيمة القابلة للتحقيق  أكبضاعة تطبق قاعدة التكلفة  إذل

   Agriculture: الزراعة IAS 21المعيار المحاسبي الدولي رقم  15.1
البيولوجية )احليوانات كالنباتات  األصوؿألنشطة الزراعية كادلتمثلة يف لكالقياس  االعًتاؼيعاجل ىذا ادلعيار أسس    

ار يف غابة مستعملة كمزرعة، كاحملصوؿ الزراعي عند تماحلية( كاألغناـ، كادلاشية، كالنباتات، كأشجار الفاكهة، كاالست
 .1) ادلخزكف( 02نقطة احلصاد أما بعد نقطة احلصاد فيتم تطبيق ادلعيار الدكرل رقم 

النباتات احلية ) ادلوجودات البيولوجية(  أككيقصد بالنشاط الزراعي: "إدارة ادلؤسسة للتحوؿ البيولوجي للحيوانات    
 .2كميا"  أكتعزيز قيمة ادلوجودات البيولوجية  أككاحلصوؿ على زلصوؿ زراعي  أثركاليت تتمثل يف عمليات التك

قيمتها العادلة  أساسالبيولوجية )احملاصيل الزراعية( على  األصوؿ انو غلب على ادلؤسسة قياس إذلكأشار ادلعيار     
تغَتات يف القيمة العادلة مطركحا منها  أممطركحا منها تكاليف نقطة البيع ادلقدرة كقت احلصاد، كغلب تضمُت 

 .3اخلسارة للفًتة اليت نشأ فيها التغَت أكضمن صايف الربح  لألصلتكاليف البيع ادلقدرة 

                                                           
 .8أنس صليب غزاالت، مرجع سابق، ص 1
 .622أبونصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، صزلمد   2
دراسة  –صباح حسن رلبل، خضَت رليد عبد الالكم، امكانية تطوير تأكيدات مراقب احلسابات ذباه تقديرات القيمة العادلة يف ظل ظركؼ عدـ التأكد  3

 . بتصرؼ9، ص 2015، 18، رللة الكوت للعلـو االقتصادية كاالدارية، جامعة كاسط، العدد -استطالعية
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 : 1، على النحو التارل41حسب ادلعيار  البيولوجي كاحملاصيل الزراعية لألصلأسس ربديد القيمة العادلة 
  زلددا للقيمة العادلة؛ أفضليعترب السعر ادلعركض يف السوؽ النشط 
 دل يكن ىناؾ سوؽ نشط تستخدـ األساليب التالية مع مراعاة مراجعة فركقات القيم ادلستخرجة: اإذ 
  معاملة فيالسوؽ شريطة استقرار الظركؼ االقتصاديةسعر أخر 
 أسعار السوؽ لألصوؿ ادلماثلة مع تعديل إلظهار الفرؽ 
  للماشية احلية أحدادلنتجات البيولوجية، مثل سعر الكلغ الو  أكالبيولوجي  األصلألسعار السائدة لوحدة    

 كلغ القمح  أك
 سلصومة بسعر السوؽ ادلارل قبل الضريبة لتقدير  األصلة من القيمة احلالية للتدفقات النقدية الصافية ادلتوقع

 القيمة احلالية.
 IFRS المالي الدولية باغاإل معاييرقيمة العادلة وفق بالالقياس المحاسبي 8 الرابعالمطلب 

 :اآليت كفق يف ىذا ادلطلب كيفيتها ندرج اليت العادلة القيمة قياس أساليب عداد التقارير ادلاليةإ عايَتادل تبنت    
 First-time Adoption ؿ مرةك ادلارل الدكلية أل بالغاإل معايَت: تبٍت IFRS 8 المالي رقم باغاإلمعيار  .1

of International Financial Reporting Standads 

كؽلكن أف يتضمن ذلك  ادلعًتؼ هبا، اللتزماتكا األصوؿادلارل الدكلية يف قياس مجيع  بالغاإل معايَتغلب تطبيق    
كمن  ادلالية الدكلية بالغاإل  معايَتبولة يف مق أخرلطريقة  إذلمن طريقة زلاسبية متبعة يف القوائم ادلالية  ؤسسةربوؿ ادل

دبوجب معيار  جلطويلة األ األصوؿالتقييم عند قياس قيمة  إعادةؽلكن للمؤسسة اتباع ظلوذج  األمثلة على ذلك
 إعادةكؽلكن  األصوؿىي تكلفة جديدة ذلذه  االنتقارلالعادلة يف تاريخ  كإعتبار القيمة 16ادلارل الدكرل رقم  بالغاإل

 .2سعار العقاراتبالتكلفة ادلعدلة دبؤشر أسعار عاـ، مثل الرقم القياسي أل األصوؿتقييم 
احملتملة، كقد عرفت  أكىي القيمة الظنية  حسب ىذا ادلعيار  ف القيمة العادلة للممتلكات كادلوجودات كاألجهزةإ   

 .3التكلفة القابلة لإلىتالؾ يف تاريخ معُت أكالقيمة ادلستخدمة كبديل للتكلفة  أهناالقيمة الظنية ب
غَت  األصوؿارية، تمراضي كادلنشأت كادلعدات، ادلمتلكات االست) األ التالية  جلكادلعاجلة احملاسبية لألصوؿ طويلة األ

ما بالقيمة العادلة  إالدكلية،  للمعايَتؿ ك كفقا ذلذا ادلعيار تكوف بإظهار البنود السابقة كتكلفة عند التبٍت األملموسة( 
التقييم قابلة  إعادةكانت   اإذ)بشرط  االنتقارلالتقييم السابقة للتاريخ  إعادةبسياسة  أكتقاؿ ناالكما يف تاريخ 

 أكمعدلة بالرقم القياسي العاـ  -القيمة الدفًتية –لكة تمع التكلفة ادله أكللمقارنة بشكل كبَت مع القيمة العادلة 
  .4اخلاص(

                                                           
 مدكتوراه، زبصص مالية كزلاسبة، قس أطركحةيق مفهـو القيمة العادلة يف اجلزائر على ضوء ادلتغَتات احملاسبية العادلية، مكانية تطبإكخلويف نعيمة ، مدل   1

 .87، ص 2016، اجلزائر، 3العلـو التجارية، كلية العلـو االقتصادية  كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر 
 .638جع سابق، ص ، محيدات مجعة، مر زلمد أبو نصار 2
 .95حديدم ادـ، مرجع سابق، ص  3
 . بتصرؼ639، محيدات مجعة، مرجع سابق، صزلمد أبو نصار 4
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ا غلب قياس العمليات اليت يتم دبوجبها استالـ البضائع كاخلدمات  أساس المبدأ العاـ لقياس القيمة العادلة8 . أ
اخلدمات ادلستلمة، كعندما ال ؽلكن قياس  أكبالقيمة العادلة للبضائع  ؤسسةادلالية للملكية للم األدكات مثل

نوحة، مع مادلة ألدكات ادللكية ادلو يتم استخداـ القيمة العفإنالقيمة العادلة للبضائع كاخلدمات دبوثوقية 
 الألخذ بعُت االعتبار لقياس القيمة العادلة كافة الشركط.

دمات شلاثلة، خ ؽلنحوفرين الذين بالنسبة للعمليات مع ادلوظفُت كاآلخ قياس خيارات أسهم الموظفين8 . ب
ليس من ادلمكن تقدير  ألنو غالبا منوحةة العادلة ألدكات ادللكية ادلادلؤسسة قياس القيم غلب على و فإن
 ادلوظفُت دبوثوقية.ادلقدمة من طرؼ خلدمات ا

للعمليات اليت تقاس فيجب تقدير القيمة العادلة يف تاريخ التحويل متى تقاس القيمة العادلة للخيارات8  ج.
 بالقيمة العادلة ألدكات ادللكية احملولة )مثل العمليات مع ادلوظفُت(.

بالنسبة للعمليات اليت تقاس بالقيمة العادلة للبضائع متى تقاس القيمة العادلة للبضائع والخدمات8  د.
 ع كاخلدمات.كاخلدمات ادلستلمة، فيجب تقدير القيمة العادلة يف تاريخ االستالـ ذلذه البضائ

 منوحةادلالقيمة العادلة ألدكات ادللكية  إذلبالنسبة للبضائع كاخلدمات اليت تقاس باالستناد دليل القياس8  هػ .
بأنو بشكل عاـ ال تؤخذ بعُت االعتبار شركط التغطية عند تقدير القيمة العادلة لألسهم  IFRS2فيحدد ادلعيار 

شركط التغطية تؤخذ بعُت  فإفاخليارات يف تاريخ القياس ادلناسب )كما حدد أعاله(. كبدال من ذلك  أك
القيمة ادلعًتؼ هبا لبضائع  فإفاالعتبار بتعديل عدد أدكات ادللكية ادلشمولة يف قياس قيمة العملية، كبذلك 

 .نهايةادللكية كاليت سبت تغطيتها يف الكاخلدمات ادلستلمة مثل أدكات ادللكية احملولة تعتمد على عدد أدكات 
بأف القيمة العادلة ألدكات ادللكية احملولة تعتمد على األسعار  IFRS2يتطلب ادلعيار دليل قياس إضافي8  و.

ها مت ربويل أدكات ادللكية  ىذه، كيف أساستوفرت، كيؤخذ بعُت االعتبار الشركط كاآلجاؿ كاليت على  اإذالسوقية 
و يتم تقدير القيمة العادلة باستخداـ أسلوب تقييم لتقدير سعر أدكات ادللكية يف فإنلسوقية غياب األسعار ا

ظلوذج خاص  أمتاريخ القياس دبوجب عملية تبادلية حقيقية بُت أطراؼ راغبة كذكم معرفة، كدل ػلدد ادلعيار 
 الستخدامو.

الدفعة ادلرتكزة على  أف عملية IFRS2يتطلب ادلعيار قياس القيمة العادلة بموثوقية8  عند عدـ إمكانيةز. 
ادلعيار استخداـ القيمة  ىذا بالقيمة العادلة لكل من ادلؤسسات ادلدرجة كغَت ادلدرجة، كغليزغلب قياسها األسهم 
فيها يف احلاالت النادرة اليت تكوف  اجلوىرية )كىي القيمة العادلة لألسهم مطركحا منها سعر ادلمارسة( أكاحلقيقة 

. كؽلكن للمؤسسة أف تعيد قياس القيمة اجلوىرية يف تاريخ كل تقرير القيمة العادلة ألدكات ادللكية ال ؽلكن قياسها
 حىت السداد التاـ. إبالغك 

السوؽ عن العوامل غَت السوقية،  إذلبُت عوامل األداء ادلستندة  IFRS2لقد فرؽ ادلعيار 8 شروط األداء ح.
ؤسسة، كما غلب أف تكوف عوامل ادلالسوقية ألدكات ملكية كالشركط السوقية ىي تلك اليت تتعلق بألسعار 



 العادلة بالقيمة المحاسبي اإلفصاحو  القياس تقييم                                               8الثاني الفصل

 

107 
 

القيمة العادلة ألدكات  فإفاألداء ادلعتمد على السوؽ مشمولة يف قياس القيمة العادلة يف تاريخ ادلنح، كمع ذلك 
 .أخرلكتساب ا عوامل  أم أكادللكية غلب أف يتم زبفيضها ألخذ عوامل األداء غَت السوقية بعُت االعتبار 

 Business Combinations األعماؿادلتعلق باندماج IFRS 8 1رقم  الدولي المالي باغاإلمعيار   .0
زلل ادلعيار حل كالذم  2009 بدايةسارم ادلفعوؿ اعتبارا من  أصبحك  2008ىذا ادلعيار ادلعدؿ يف جانفي صدر    

ادلعلومات لتحسُت جودة  عايَتكقد تضمن تعديالت ىامة تعزز االذباه العاـ لواضعي ادل، 22احملاسيب الدكرل رقم 
يف  طريقة الشراء()  احليازة لغاء طريقة توحيد ادلصاحل كاعتماد طريقةإاحملاسبية كبتبٍت مفهـو القيمة العادلة من خالؿ 

 1.األعماؿاحملاسبة عند اندماج 
 أمالتزاـ قابل للتحديد بقيمتو العادلة يف تاريخ االستمالؾ، كتقاس  أكو يتم قياس كل أصل فإنكحسب ىذا العيار    

القابلة  األصوؿباحلصة التناسبية غَت ادلسيطرة لصايف  أكحصة غَت مسيطرة يف ادلؤسسة ادلشًتات  بالقيمة العادلة 
 :2كالقياس ىي االعًتاؼللتحديد للمؤسسة ادلشًتات.  كيورد ىذا ادلعيار استثناءات زلدكدة من مبادئ 

كليس العقد  بدايةعند  أخرلالشركط التعاقدية كعوامل  أساسكالتأمُت على  اإلغلارينبغي تصنيف عقود  (أ )
 العوامل ادلوجودة يف تاريخ االستمالؾ؛ أساسعلى 

 خاصة فيما يتعلق بقياس احلقوؽ ادلعاد استمالكها؛ىناؾ متطلبات  (ب )
اخلاضع لتعويض، حىت كلو دل يكن  ينسجم مع البند أساسبيها على  االعًتاؼصوؿ التعويض ك أيتم قياس  (ج )

 لك القياس ىو القيمة العادلة.ذ
 :3ما يلي القياس جانب يف من متطلبات الرئيسية ذلذا ادلعيار  ك   
 ) التملك( أكبطريقة احليازة  األعماؿيتطلب ادلعيار أف تتم احملاسبة عن كافة اندماجات منشآت  (أ )

بتاريخ التبادؿ  العادلة القيم رلموع  خالؿ من األعماؿ اندماج تكلفة  )ادلشًتية(  الدارلة ادلؤسسة تقيس (ب )
ف ( مثل ادلصاريدكات حقوؽ ادللكية)أالتكليف ادلتعقلة بالتملك اليت مت ربملها ك  اللتزماتلألصوؿ ادلعطاة كا

تعزل  أخرلتكاليف مباشرة  أمليها إمضافا دارية كالعمومية....اخل، إلالقانونية، أتعاب احملاسبُت ادلصاريف ا
 عملية التملك؛

ادلتعلقة احملتملة  اللتزمات، كااحملددة اللتزماتكا األصوؿب االعًتاؼ غلب على ادلؤسسة ادلشًتية )الدامج( (ج )
 النماذجادلؤسسة ادلشًتية( عند عملية  إذلاليت مت نقلها من )ادلؤسسة ادلشًتاه  ) ادلندرلة(بادلؤسسة ادلشًتات 

كتشارؾ االقلية يف التغيَت بالقيمة  %100بالقيمة العادلة يف تاريخ االقتناء كبنسبة سبلك كؽلكن قياسها 
 العادلة؛

                                                           
 . بتصرؼ654أبو ناصر زلمد، محيدات مجعة، مرجع سابق، ص 1
 .97:96حديدم أدـ، مرجع سابق، ص ص  2

 . بتصرؼ685:656، مرجع سباؽ، ص ص مجعة محيدات ،زلمد أبو نصار 3
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  اللتزماتكا األصوؿادلمتلكة بالقيمة العادلة لكافة  اللتزماتكا األصوؿغلب زبصيص تكلفة الشراء على  (د )
كاليت غلب قياسها  5زلتفظ هبا للبيع دبوجب ادلعيار ادلارل رقم  متداكلةادلصنفة كأصوؿ غَت  األصوؿعدا 

 البيع ادلقدرة.بالقيمة العادلة نقصا تكاليف 
القتناء كتقاس مبدئيا بزيادة يف تكلفة الشراء عن بالشهرة كأصل يف تاريخ ا (الدامج)يعًتؼ ادلشًتم الشهرة:  (ق )

 من أقل شراء تكلفة كانت اإذك ، بتاريخ االقتناء كىي ما تعرؼ بالشهرة ادلوجبة األصوؿالقيمة العادلة لصايف 
 كتسمى حديثا "الشراء بأسعار منخفضة" ىناؾ شهرة سالبة فإفادلشًتات  األصوؿلصايف  العادلة القيمة

تعاجل كدخل مباشرة يف قائمة الدخل كذلك بعد التحقق من القيم العادلة لألصوؿ ف أكاليت غلب 
 .اللتزماتكا

حصة غَت مسيطرة ) حقوؽ  أمعلى ادلؤسسة ادلشًتية قياس  3ادلارل الدكرل رقم  بالغاإليفرض معيار  (ك )
 ل الطريقتُت التاليتُت:أحداالقلية( يف ادلؤسسة ادلشًتات، ب

  القيمة العادلة ) القيمة السوقية ألسهم األقلية( كتسمى أحيانا طريقة الشهرة الكاملة أساسعلى 
  احملددة يف  األصوؿاحلصة النسبية للحقوؽ غَت ادلسيطر عليها يف القيمة العادلة لصايف  أساسعلى

 .ةادلؤسسة ادلشًتا
  Financial Instruments  ادلالية األدكات: IFRS 7رقم  الدولي المالي باغاإلمعيار  .1
، كالذم ؼلتص بتصنيف 2010اكتوبر  28احملاسبية الدكلية النسخة النهائية ذلذا ادلعيار يف  معايَتنشر رللس      

 فإف، حسب ىذا ادلعيار 39ف ػلل مكاف ادلعيار احملاسيب الدكرل رقم أ كاخلصـو ادلالية كمن ادلزمع األصوؿكتقييم 
  التكلفة ادلهتلكة  أساسادلارل ىي اليت ربدد طريقة تقييمو بصفة مستمرة إما على  األصلالفيئة اليت يصنف ضمنها 

كلقد مت تأجيل تاريخ تطبيق ىذا ادلعيار  كما غلب تقييم كل أدكات االمواؿ اخلاصة بالقيمة العادلة.  القيمة العادلة، أك
 01/01/2015.1 إذل 01/01/2013من 

رل بالقيمة العادلة ادلضافة يف حاؿ عدـ تصنيفها بالقيمة العادلة أك ادلالية كفقا ذلذا ادلعيار بشكل  األصوؿكيتم قياس 
كل   هنايةتكلفة العمليات، أما يف حالة التقييم الالحق لألدكات ادلالية الذم غلرل يف  أكاخلسارة  أكمن خالؿ الربح 

 :2صنفُت رئيسُت إذل األصوؿو يتم تقسيم سنة مالية، فإن
  اخلصم، كتستخدـ ىذه الطريقة لقياس  أكة ك القيمة الصافية بعد العالأصوؿ تقاس بالتكلفة ادلطفأة، كىي

الت معينة حددىا ادلعيار، كما دكف ذلك فيتم قياسو بالقيمة العادلة من خالؿ اأدكات الدين ضمن ح
  ؛بالتغَتات يف القيمة العادلة يف األرباح كاخلسائر االعًتاؼ

 بالتغَتات يف القيمة  االعًتاؼادلالية ) ادللكية كادلشتقات كالدين( بالقيمة العادلة، كيتم  األدكاتقاس باقي ت
 وية.رباح كاخلسائر السنألاالعادلة يف 

                                                           
 30ص  مرجع سابق، أمحودة كفاء،  1

2
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/,  12/01/2012تاريخ التصفح  

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/
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 :1يلي ما ادلعيار ىذا يتضمن إذ ادلالية، اللتزماتا بشأف حصر اجلديدة ادلتطلبات ادلعيار كيتضمن
 ناقص؛ أك زائد العادلة بالقيمة ادلالية الصكوؾ مجيع قياس يتم 
 العادلة؛ كالقيمة ادلطفأة أك ادلهلكة القيمة : التصنيفُت يف حاليا ادلوجودة ادلالية األصوؿ تقسم 
 ادلعيار كفق ادلالية للخصـو يةاألساس احملاسبة ظلوذج يغَت ال IAS 39؛ 
 اخلصـو أك األصوؿ قياس من إال تنشأ اليت االعًتاؼ تناسق عدـ أك قياس كبَتة درجة من يقلل أك يلغي   

 .سلتلفة أسس على أهنابش كاخلسائر بادلكاسب االعًتاؼ أك
 اخلسائر  أكادلالية ادلعينة بالقيمة العادلة من خالؿ األرباح  اللتزماتيتطلب ادلكاسب كاخلسائر النامجة عن ا

 مقدار التغَت يف القيمة. إذلتقسيمها 
   fair Value Measurementقياس القيمة العادلة : IFRS 11رقم  الدولي المالي باغاإلمعيار    .2

عنها، كتزداد  اإلفصاحك  اللتزماتقياس القيمة العادلة لألصوؿ كا تناكؿياحلديثة كالذم  عايَتيعترب ىذا ادلعيار من ادل   
ادلارل ربتوم على  بالغاإل معايَتضلو تطبيق القيمة العادلة كبشكل مستمر، كقد كانت  تزايدالتوجو ادل مععليتو أ

عدـ كجود اتساؽ يف القياس بالقيمة العادلة  إذلدل ىذا أ، اللتزماتلقياس القيمة العادلة لألصوؿ كا متباينةمتطلبات 
فجاء ىذا ادلعيار   عنها كيظهر ىذا جليا يف زبفيض قابلية ادلعلومات الواردة يف التقارير ادلالية للمقارنة، اإلفصاحك 

عنها، كبدأ سرياف  اإلفصاحتطلبات عامة لقياس القيمة العادلة ك لتطوير م FASBك IASBكمشركع مشًتؾ بُت 
 .1/1/20132ىذا ادلعياف من 

 األصوؿف بعض أ إذالسوؽ كليس الوحدة االقتصادية،  أساسف قياس القيمة العادلة يقـو على أىذا ادلعيار  اعترب   
  قد ال يكوف ذلا معامالت ملحوظة خرلألا اللتزماتكا األصوؿتالحظ معامالهتا مباشرة من السوؽ، أما ما ؼلص ب

بيع  أككإف الغرض من قياس القيمة العادلة يف كلتا احلالتُت ىو تقدير الذم تعتمد عليو ادلعامالت ادلنتظمة لنقل التزاـ 
الوحدة االقتصادية  فإف ما عندما ال يكوف السعر ملحوظا يف السوؽأبُت ادلتعاملُت يف السوؽ يف تاريخ القياس، أصل 

تقيس القيمة العادلة باستعماؿ طرؽ تقييم سلتلفة بزيادة استعماؿ مدخالت قابلة للمالحظة كالتقليل من االستعماؿ 
 .3غَت القابلة للمالحظة

لتزاـ اليت تقاس القيمة العادلة إلربويل ا أك األصلف عمليات بيع أقياس القيمة العادلة تفرض با ادلعيار ذدبوجب ى    
 8 4من خالذلا ربدث يف

                                                           
ة باألزمات ادلالية العادلية، رللة البحوث يف العلـو أثر ، منصر عبد العارل، مدل إمكانية تطبيق زلاسبة عن القيمة العادلة يف ظل بيئة األعماؿ ادلتأمحد طرطار 1

 .95، ص 2016، 02ادلالية كاحملاسبية، العدد 
 . بتصرؼ815، مرجع سابق، ص زلمد أبو نصار، مجعة محيدات 2

3
 Anastasia, Artemyeva, “Impact of IFRS 13 on disclosure requirements under fair value hierarchy”, thesis, 

International Business, 2016, p23. 
 .817مرجع سابق، ص  مجعة محيدات، ،زلمد ابو نصار 4
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 األصوؿشطة اخلاصة بناألم يتم التعامل فيو بذااللتزاـ كىو السوؽ ال أكرل ألصل ك ألا أكالسوؽ الرئيسي  أ.
لك السوؽ سواء كانت قيمة ادلشاىدة كادلعلنة بشكل ذكالقيمة العادلة سبثل السعر يف  حبجم عاؿ، اللتزماتكا

 ؛خرلمت تقديرىا باستخداـ كسائل التقييم األ أكمباشر 
االلتزاـ  أك األصل مالئم لتحديد قيمة أككثر سوؽ موايت أكىو  فضلرل، السوؽ األأك يف ظل غياب سوؽ  ب.

م ؽلكن أف ذؼلفض ادلبلغ ال أك األصلف تستلم من عملية بيع أم القيمة العادلة كاليت ؽلكن م يعظّ ذىو السوؽ ال
 العملية كتكاليف التحويل.   إجراءدسل قيمة لسداد االلتزاـ مع األخذ بعُت االعتبار تكاليف أ إذليدفع 

 :1يتطلب قياس بالقيمة العادلة على ادلؤسسة ربديد ما يلي
 االلتزاـ ادلعٍت بعملية القياس بالقيمة العادلة؛ أك األصل 
  فرضية التقييم غلب أف تكوف متعلقة بعملية القياس بالقيمة  فإفااللتزاـ غَت مارل،  أك األصلعندما يكوف

 العادلة مع األخذ بعُت اإلعتبار أعلى كأدسل استخداـ؛
  س؛االلتزاـ زلل القيا أك لألصل فضلاأل أكالسوؽ الرئيسي استعماؿ 
 للقياس بالقيمة العادلة مع األخذ بعُت االعتبار مدل توفر البيانات اليت ؽلكن  ادلالءمةستعماؿ تقنية التقييم ا

 االلتزاـ. أك األصلمن خالذلا تطوير ادلدخالت اليت سبثل افًتاضات ادلشاركُت يف السوؽ لتسعَت 
 IFRS13فيما يلي دليل القياس )ارشادات القياس( القيمة العادلة كفق ادلعيار 

2: 

 زلل القياس بالقيمة العادلة اليت يأخذىا االلتزاـ  أك األصلخصائص  على ادلؤسسة األخذ بعُت االعتبار
 االلتزاـ يف تاريخ القياس؛ أك األصلة تسعر أيادلشاركوف يف السوؽ يف احلسباف لغ

  ريخ القياس ربت ظل القياس بالقيمة العادلة كجود عملية منتظمة بُت ادلشاركُت يف السوؽ يف تايفًتض
 عملية التقييم(؛ إجراءلية ) تاريخ ظركؼ السوؽ احلا

  ؛سوؽ شلاثل لو أك ـاتز لاال أك لألصليفًتض القياس بالقيمة العادلة حدكث عملية يف السوؽ الرئيسي 
  أعلى كأدسل استخداـ؛غَت ادلارل األصلبالنسبة لقياس يؤخذ بعُت االعتبار 
 إذلأدكات حقوؽ ملكية ادلؤسسة  أكااللتزاـ غَت ادلارل،  أك األصلعند قياس  األصليتم افًتاض ربويل 

 االلغاء؛  أكاالطفاء  أكمشارؾ آخر يف السوؽ يف تاريخ القياس دكف حدكث فعلي للنسوية، 
  تعكس القيمة العادلة لاللتزاـ سلاطر عدـ األداء كاليت تعٍت ادلخاطر اليت تواجو ادلؤسسة نتيجة عدـ الوفاء

 ىذه ادلخاطر قبل ربويل االلتزاـ. يف ادلؤسسة، كتفًتض كجود االئتمافبااللتزاـ، كمخاطر 
 
 
 

                                                           
 .187سابق، ص خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع  1

 .190.188، ص ص نفس ادلرجع 2
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 :1كفق ذلذا ادلعيار ال تنطبق على ما يلي اإلفصاحف شركط القياس ك إك    
  معامالت الدفع باألسهم ضمن نطاؽIFRS2 الدفع باألسهم 
  عمليات التأجَت ضمن نطاؽIAS17  اإلغلارعقود  
 يف ادلعيار  قمثل صايف القيمة القابلة لتحققيمة عادلة، بليست نها لك اليت تشابو القيمة العادلة ادلقاييس

 36الدكرل  احملاسيبمن االستخداـ اليت تقع ضمن نطاؽ معيار  القيمة أك "ادلخزكف" 2احملاسيب رقم 
 "اطلفاض يف قيمة ادلوجودات"؛

 Lrases اإلغلارعقود : IFRS 14المالي رقم  باغاإلمعيار    .3

، بشكل يؤدم على اإلغلارلعقود  اإلفصاحكالقياس كالعرض ك  االعًتاؼيهدؼ ىذا ادلعيار على كضع مبادئ     
كما اشرنا أنفا أف ىذا دؽ عمليات التأجَت لدل كل من ادلستأجرين ك ادلؤجرين، ك كسبثل بص مالءمةتقدصل معلومات 

يف ادلعاجلة احملاسبية لعقود  اكبَتن   ربوالن  (IFRS16)ث ىذا ادلعيارأحد إذ، IAS17تى ليحل زلل ادلعيار أادلعيار 
 االعًتاؼأصوؿ ك ك  اشهرن  12التشغيلية لدل ادلستأجرين حيث مت دبوجبو رمسلة ىذه العقود اليت تزيد عن  اإلغلار

التشغيلي  اإلغلارهنى ادلعيار اجلدؿ الطويل يف الفكر احملاسيب حوؿ إخفاء القوائم ادلالية لعقود أباالتزامات مقابلها، ك 
 .2ادلتعلقة بتلك العقود اللتزماتخفاء اإك 

 اإلغلارعقد  اللتزماتلدل ادلستأجر حبيث يتم قياس ادلبدئي  اإلغلارة احملاسبية لعقود ادلعاجلكقد حدد ادلعيار    
كاف   اإذعلى مدار العقد سلصومة دبعدؿ الفائدة الضمٍت الوارد بالعقد الواردة بالعقد  اإلغلاربالقيمة احلالية لدفعات 

  ضايفإلن ادلمكن ربديده يتم استخداـ معدؿ الفائدة على االقًتاض ادل يكن م اإذمن ادلمكن ربديده دبوثوقية، ك 
كأصل مطركحا منها رلمع )دبوجب ظلوذج التكلفة  األصلستخداـ اقياس حق العقد على ادلستأجر  كيتم  بعد بدء 

ارية يقـو ادلستأجر بتطبيق تمعبارة عن عقارات است اإلغلاركاف عقد   اإذما  ( باستثناءف كجدإكرلمع التدشل  االىتالؾ
 أك، ارات العقارية"تم"االست IAS40اراتو العقارية دبوجب معيار احملاسبة الدكرل رقم تمالتقييم على است إعادةظلوذج 

التقييم  إعادةات ادلمتلكات كادلباشل كادلعدات يقـو ادلستأجر بتطبيق ظلوذج ئيتعلق بفئة من في اإلغلاركاف عقد   اإذ
  فإف"ادلمتلكات كادلباشل كادلعدات" يف ىذه احلالة  IAS16اراتو العقارية دبوجب معيار احملاسبة الدكرل رقم تمعلى است

احملاسبية  ادلعاجلاتكمن  تقييمها. إعادةادلتعلقة هبذه الفئة ؽلكن  اإلغلاردبوجب عقد  األصوؿكفاة حقوؽ استخداـ 
 :3لدل ادلؤجر اليت بينها ادلعيار ىي اإلغلارلعقود 

                                                           
 نظر اذل:أ 1

 .7، صابقايناس حسن كاظم، مرجع سب -
 .12حاج قويدر قورين، ادلرجع السابق،  ص -

 . 858زلمد أبونصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص  2
 . بتصرؼ864:861نفس ادلرجع،  ص ص  3
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  افع كاف العقد ينقل بشكل جوىرم كافة ادلخاطر كادلن  اإذسبويلي  إغلاركعقد   اإلغلارعلى ادلؤجر تصنيف عقد
 تشغيلي؛ إغلارذلك ىو عقد  للمؤجرػ كعكس األصلادلتعلقة ب

  يساكم التمويلي كذمم مدينة  اإلغلارالناذبة عن عقد  األصوؿب االعًتاؼ اإلغلارعقد  بدايةعلى ادلؤجر يف
 ؛اإلغلارار يف عقد تماالست فيصن

 التمويلي بشكل يعكس عائد   اإلغلارفوائد ) دخل( على مدار مدة  عقد إيرادب االعًتاؼيقـو ادلؤجر ب
 ار؛تمدكرم ثابت على صايف االست

  الذم دبوجب النمط  أكالقسط الثابت  أساسالتشغيلي كدخل على  اإلغلاريعًتؼ ادلؤجر بقبوضات دفعات
 ؛األصلؽلثل ربقيق ادلنافع من استخداـ ذلك 

  مع  األصلللمقابل ادلستلم من عملية بيع كانت القيمة العادلة   اإذالتأجَت  إعادةكيف عمليات البيع ك
معدالت  تساكمال  اإلغلاركانت دفعات   اإذ أك األصلالقيمة العادلة لذلك  تساكماالستئجار ال إعادة

 إذلعندىا غلب تعديل متحصالت البيع االستئجار، إعادةالسائد بالسوؽ عند ابراـ عقد البيع ك  اإلغلار
 .ضافيةإا كتكاليف سبويل إثباهت أكمصاريف مدفوعة مقدما  إثباتما من خالؿ إ األصلالقيمة العادلة لذلك 

ادلارل رقم  بالغاإل، كيسمح بالتطبيق ادلبكر شريطة تطبيق معيار 1/1/2019يف ىذا ادلعيار مفعوؿ سرياف  كيبدأ   
 من العقود كالعمالء" يف ذات الوقت. اإليراد" 15

 Insurance Contractsعقود التأمُت  IFRS178المالي رقم  باغاإلمعيار   .4

تقدصل معلومات  إذللعقود التأمُت، كبشكل يؤدم  اإلفصاحكالقياس كالعرض ك  االعًتاؼكضع مبادئ  إذليهدؼ      
كيتطلب على ادلركز ادلارل كالتدفقات النقدية لشركات التأمُت.عقود التأمُت  أثردلستخدمي القوائم ادلالية لتقييم  مالءمة

ة كغَت متحيزة ىذا ادلعيار أف تكوف تقديرات التدقفات النقدية سبثل التقديرات احلالية )اجلارية( كأف تكوف زلددة كصرػل
كتعكس كافة ادلعلومات ادلتاحة للمؤسسة بدكف جهد كتكلفة زائدة حوؿ مبلغ كتوقيت كعدـ التأكد لتلك التدفقات 

ليحل زلل ادلعيار الدكرل  2017ادلعيار يف  صدر ىذاأسعار السوؽ ادلشاىدة. كقد أالنقدية، كتكوف متسقة مع 
(IFRS4)  مع السماح بالتطبيق ادلبكر شرط تطبيق معيارم  1/1/2021كيبدأ سرياف مفعوؿ ىذا ادلعيار اعتباران من

15IFRS  "9ك من العقود مع العمالء" اإليراد IFRS 1ضاأي. 

 
 
 
 
 

                                                           
 .869:866زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص  1
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المحاسػػػػػػػػػػػبية الدوليػػػػػػػػػػػة   معػػػػػػػػػػػاييرالمحاسػػػػػػػػػػػبي بالقيمػػػػػػػػػػػة العادلػػػػػػػػػػػة وفػػػػػػػػػػػق ال اإلفصػػػػػػػػػػػاح المبحػػػػػػػػػػػث الثػػػػػػػػػػػاني8
 وتأثير تطبيقها على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.

القيمة ب اإلفصاحبقواعد كأسس ادلارل الدكلية اخلاصة  بالغاإلاحملاسبية ك ادلعايَت  علىسنعرج يف ىذا ادلبحث      
 ائص النوعية للمعلومات احملاسبية.على اخلص استخدامها أثرالعادلة، ك 
 ( IASالمحاسبية الدولية ) معاييرالمحاسبي بالقيمة العادلة وفق ال اإلفصاح8 ؿو األالمطلب 

 فأب الكايف احملاسيب  اإلفصاح كيتطلب للمعلومات،  كاؼ إفصاح كجود ضركرة على احملاسبة يف عاـ إمجاع ىناؾ    
 فًتة خالؿ ادلؤسسةعلى  تأثر  اليت االقتصادية اثحداأل بدقة تصور حبيث ادلالية كالتقارير القوائم كإعداد تصميم يتم

 مضللة تكوف كال كنافعة مفيدة ذبعلها كمعلومات كافية بيانات على ادلالية كالتقارير القوائم ىذه ربتوم فأك  النشاط،
 ادلالية كالتقارير القوائم تتضمن أف ضركرة يعٍت كىذا .عامة بصورة ادلالية القوائم دلستخدمي أك العادم رتمللمست

 ادلختلفة البيئية الظركؼ ظل يف الصادقة ضاعهاأك  عن تعرب صورة يف الوحدة ُتظهر اليت اذلامة ادلعلومات كل كاحملاسبية
 1. هبا احمليطة

  (IAS) احملاسبية الدكلية  معايَتكفق  احملاسيب بالقيمة العادلة اإلفصاحات داارشىم أعلى  كسوؼ نعرج فيما يلي

 :كفق اآليت
  Presentation of Financialعرض القوائم ادلالية  IAS 18 المعيار المحاسبي الدولي رقم  .1

Statements  
ها إعداد ادلعلومات ادلقارنة أساسشار ىذا ادلعيار على عدة إفصاحات من بينها السياسات احملاسبية  اليت مت على أ    

 أخرلسليم كإفصاحات  أساسادلقارانات على  إجراءادلالية ك كخاصة عند كجود تغَتات فيها حىت ؽلكن فيهم القوئم 
 أحدضركرية تتمثل يف مالحظات عن القوائم ادلالية تتضمن ىوامش كمالحظات كتوضيحات ؽلكن عرضها ب

 : التفسَتات بُت األقواس، اجلدكاؿ االضافية، حسابات التقييم، ادلالحظات اذلامشية....إخل.2االساليب التالية
 Inventories ادلخزكفIAS 2 8 رقم الدولي  المحاسبيالمعيار  .0

 :3ف تفصح البيانات ادلالية كفق ىذا ادلعيار عنأغلب 
  ؛كطريقة ربديد تكلفتوالسياسات احملاسبية ادلطبقة لقياس ادلخزكف 
 بالقيمة العادلة مطركحا منها التكاليف ادلقدرة  أم بصايف القيمة التحصيلية )الدفتَتية( ادلسجلة قيمة ادلخزكف

 ؛حىت نقطة البيع
  خزكف ادلعًتؼ بو كمصركؼ خالؿ الفًتة؛زبفيض لقيمة ادل أممبلغ 

                                                           
 ماجستَت، مذكرة، " 30رقم الدكرل ادلعيار مع العراؽ  يف هبا ادلعموؿ للتطبيقات مقارنة دراسة للمصارؼ ادلالية القوائم يف اإلفصاح "عدناف، فداء عبيد، 1

 .13، ص2005 بغداد، جامعة كاالقتصاد، اإلدارة كلية
 . بتصرؼ298:266مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص ص الدخ 2
 .78زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص  3
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  بو كتخفيض دلبلغ ) ادلخزكف ادلعًتؼ بو   االعًتاؼ متكالذم ادلخزكف زبفيض مبلغ  ؽلثل إستعادة  أمقيمة
  ؛اسًتداد التخفيض مأكمصركؼ( يف الفًتة اليت حصل فيها العكس 

  اسًتداد التخفيض من قيمة ادلخزكف؛ إذلدت أالظركؼ اليت 
  على ادلؤسسة اللتزماتقيمة ادلخزكف ادلرىوف كضماف. 
 السياسات احملاسبية كالتغَتات يف التقديرات كاالخطاء IAS 8 8رقم الدولي المعيار المحاسبي .1

 Accounting Plicies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
عن التغَتات يف  اإلفصاححيث يهتم ىذا ادلعيار بعملية اختيار كتغيَت السياسات احملاسبية كادلعاجلة احملاسبية ك      

 .1السياسة كالتقديرات احملاسبية كتصحيحات أخطاء الفًتة السابقة
 يكوف أف ؽلكن أك ةضمعرك  ابقةس ةًت ف أم أك ةاحلالي ةالفًت  ىعل ادمم أثر بيةاحملاس ةالسياس يف للتغيَت وفيك دماعن  
 :2اآليت عن اإلفصاحفيجب على ادلؤسسة  الحقو اتفًت  ىعل مارل أثر ذلا

 ة؛ضمعرك  سابقة ًتةف لكلك احلالية للفًتة التعديل قيمة 
 قد ادلقارنة ادلعلومات أف كحقيقة ادلقارنة، ادلعلومات يف ادلدرجة لتلك سابقة بفًتات ادلتعلقة التعديل قيمة 

 .عمليا يكن دل ذلك إجراء أف أك عرضها أعيد
 :3ف تفصح على ما يليأينبغي على ادلؤسسة كفقا ذلذا ادلعيار كما 
 يف َتتأث ول يكوف أف يتوقع أك احلالية الفًتات يف َتتأث لو يكوف الذم احملاسيب التقدير يف التغَت مجكح طبيعة 

 تقدير العملي غَت من يكوف عندما تقبليةادلس اتالفًت  على ثراأل نع اإلفصاح ناءباستث ،تقبليةادلس اتالفًت 
 ؛ثراأل ذلك

  اإلفصاحب ؤسسةادلـو تق يعمل غَت تقديره ألف ادلستقبلية الفًتات يف ثراأل محج نع اإلفصاح ميت دل اإذك 
 ؛احلقيقة تلك عن

 بياف يف العادية غَت كالبنود العادية شطةاآلن عن الناذبة اخلسارة أك الربح عرض يف ادلعيار ىذا تطبيق غلب 
 يف كالتغَتات يةاألساس كاألخطاء احملاسبية التقديرات يف لتغَتات احملاسبية كادلعاجلة كاخلسائر األرباح

 ؛احملاسبية السياسات
 مواضيع ادلعيار تناكؿي كال ادلستمرة، غَت بالعمليات ادلتعلقة اتاإلفصاح بعض كذلك ادلعيار ىذا تناكؿي 

 .ادلستمرة غَت بالعمليات ادلتعلقة التكلفة كحساب ربميل
 

                                                           
 .33حديدم آدـ، مرجع سابق، ص 1
 .77مسعود بوخالفي، مرجع سابق، ص 2

3
 انظر اذل: 

 .148، مرجع سابق، صزلمد أبو نصار، مجعة محيدات -
-Stéphane: l’essentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS, Gualinoéduteur, France, 2006, p 61. 
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  اث الالحقة لتاريخ ادليزانية العموميةحداألIAS 10 8 المعيار المحاسبي الدولي رقم .2
Non-Adjusting Events After the Reporting Period 

اث حدعن األ اإلفصاحيدكر حوؿ مدل  إذاث الالحقة، حدعن األ اإلفصاحيزكد ادلعيار بدليل للمحاسبة ك    
فيها من أرقاـ ذات  ماكردبتعديل  ية(بالغاإل)اليت تظهر بعد الفًتة  كالعمليات اليت تظهر بعد إعداد القوائم ادلالية

       ىا يف القوائم ادلالية أثر كيتطلب األمر عكس  اث ادلعدلةحدالعملية (كذلك فيما يتعلق باأل أكعالقة )باحلدث 
ىا يف القوائم أثر تطلب األمر عكس اليت ال ياث غَت ادلعّدلة حدعنها ضمن ادلالحظات لأل اإلفصاحكتفاء  باإل  أك

عن تاريخ التصريح بإلصدار القوائم ادلالية كصاحب  اإلفصاح، كغلب ادلالية مثل خسائر احلرائق كالزالزؿ....إخل
   .1سلطة أمالصالحية ذلذا التصريح، ك 

 Property, Plantت والمصانع والمعدات متلكاالمIAS 16 8 رقم الدولي المعيار المحاسبي .3

Equipment 

 :2لكل فئة من ادلمتلكات كادلنشآت كادلعدات عما يلي اإلفصاح
  االىتالؾكطرؽ كمعدالت  ية(نتاجإلاعمار ألمدة ادلنفعة )ا ،القيمةأسس القياس ادلستخدمة يف احتساب 

 ؛ادلستخدمة
 ادلًتاكم مع خسائر اطلفاض ادلًتاكمة؛ االىتالؾك  مجاليةإلا القيم ادلرحلة 
   الفًتة؛ هنايةك  بدايةكتسوية القيمة ادلرحلة يف 
 :3على ما يلي اإلفصاحكجب  التقييمإعادةجهزة بقيم ألادلمتلكات كادلوجودات كادراج بنود إعند 
  التقييم؛إعادة إجراءتاريخ 
  ؛عملية التقييم عن طريق مقيم مستقل إجراءمت  اإذما 
  قيود على توزيع الرصيد للمساعلُت؛ أمالتقييم موضحا حركة الفًتة حركة الفًتة ك  إعادةفائض 
 ساليب ادلستخدمة يف قياسها.ألمدل قياس القيم العادلة مع ربديد ا 

 Employye Benefits منافع ادلوظفُت IAS 198 رقم المعيار المحاسبي الدولي .4
 :4ىذا ادلعيار كجب اإلصاح عما يليحسب 

يف ادلركز ادلارل، كالوضع ادلموؿ للخطة كالقيمة  أخرل إذلة القيمة الصافية لاللتزاـ لالصوؿ ادلعًتؼ هبا من سنة مطابق
 ادلالية بادلؤسسة؛ األدكاتفئة من العادلة ألصوؿ اخلطة لكل 

 عن معامالت األطراؼ ذات العالقة. اإلفصاحادلمتلكات ادلستخدمة من قبل ادلؤسسة، ك 

                                                           
 . بتصرؼ423:419خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص  1
  .330، ص نفس ادلرجع 2

 .257زلمد أبو ناصر، مجعة محيدات،  مرجع سابق، ص  3
 .330، صنفس ادلرجع 4
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 : Financial Instruments -العرض –ادلالية  األدكاتIAS 32 8 رقم المعيار المحاسبي الدولي .5

Presentation 

إلغاء كل البنود كمتطلبات اليت كردت فيو عن  مت، كقد ادلالية األدكات لعرض معينة ان شركط ادلعيار ىذا يعرض   
 حقا.كالذم سنعرج عليو ال 2009يف  طبق IFRS 7ادلالية  األدكاتكزبصيص معيار  لإلفصاحات عن  اإلفصاح

غليب   Impairment of Assets األصوؿيف قيمة  االطلفاض IAS 368 رقم  المعيار المحاسبي الدولي .6
 :1ف تفصح القوائم ادلالية لكل فئة من ادلوجودات عما يليأ
  النتائج يف كشف حسابات النتائج خالؿ الفًتة، كبنود كشف حسابات ادلعًتؼ هبا  االطلفاضمبالغ خسائر

 ىذه؛ االطلفاضاليت ادرجت هبا خسائر 
  ؼ هبا يف كشف حسابات النتائج خالؿ الفًتة كبنود كشف ادلعًت  االطلفاضمبلغ عكوسات خسائر

 ىذه؛ االطلفاضحسابات النتائج اليت عكست هبا خسائر 
  ادلعًتؼ هبا مباشرة يف حقوؽ ادللكية ) رأس ادلاؿ( خالؿ الفًتة؛  فاضاالطلمبلغ خسائر 
  ادلعًتؼ هبا مباشرة يف حقوؽ ادللكية خالؿ الفًتة؛ االطلفاضمبلغ العكوسات )استعادة( خلسائر 
 كعكسها؛ االطلفاضخبسائر  االعًتاؼدت على أاث كالظركؼ اليت حداأل 
 عن  اإلفصاحىذه اليت دل يتم  االطلفاضدت لالعًتاؼ )عكس( خسائر أاث كالظركؼ الرئيسية اليت حداأل

 .أهنامعلومات بش
 االعًتاؼعنها، حيث يطالب ب اإلفصاحيعرض ىذا ادلعيار ادلعاجلة احملاسبية لالطلفاض يف قيمة ادلوجودات ك    

يف قيمة ادلوجودات حبيث ال يتم تسجيل ادلوجودات دبا ال يزيد عن ادلبلغ القابل  االطلفاضباخلسائر النامجة عن 
 ) كقد مت شرح مبلغ القابل لالسًتداد فيما سبق( .2لالسًتداد

 Intangible Assets غَت ادللموسة األصوؿIAS 38 8رقم  المعيار المحاسبي الدولي .7
يعرض ىذا ادلعيار ادلعاجلة احملاسبية للموجودات غَت ادللموسة اليت دل تتم معاجلتها يف معيار آخر. كينص على   

على كيفية قياس ادلبلغ ادلسجل للموجودات غَت  ضاأيحقق الشركط الواردة فيو كينص  اإذ األصلب االعًتاؼكجوب 
 .3عنها اإلفصاحادللموسة ك 

غَت ادللموسة  لألصوؿ التقييم إعادة ظلوذج على بناء ربدد أك نشط  سوؽ  على بناء ربدد فأ ماإ العادلة القيمة فأك "
 .4"كالصحف اجملاالتاليت قد ال يتوافر ذلا سوؽ نشط مثل العالمات التجارية، أمساء 

 

                                                           
 .79، ص ابقمسعود بوخالفي، مرجع س 1

 .35، ص ابقحديدم آدـ، مرجع س 2
 .49، صابقىوارم، حديدم آدـ، مرجع س معراج 3
 . 15ص مرجع سابق،  أمحودة كفاء، 4
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 :1غَت ادللموسة عما يلي األصوؿلكل فئة من  اإلفصاحيتم    
  ؛االىتالؾكأسلوب  االىتالؾمدة ادلنفعة كمعدؿ 
  ادلًتاكم؛ االىتالؾك  االطلفاضالقيمة ادلرحلة اإلمجالية، كخسائر 
  ات كادلؤكنات االىتالك) سلصصات  االىتالؾاحلسابات الرئيسية يف جدكؿ حسابات النتائج اليت تتضمن

 كخسائر القيمة(؛
  االىتالؾلبيع، سلصصات ادلقتناة ل األصوؿالفًتة تينب: االضافات،  هنايةك  بدايةتسوية القيمة ادلرحلة يف 

 ، فركقات العملية األجنبية......إخل.االطلفاضكعمليات عكس  االطلفاضخسائر 
 :2على ما يلي اإلفصاحو يتم فإنغَت ادللموسة دبقدار مبالغ أعيد تقييمها  األصوؿسجلت  اإذ   

  ؛التقييم إعادةتاريخ 
  ؛ادلعاد تقييمو لألصلادلبلغ ادلسجل 
  استخداـ ظلوذج التكلفة؛ متلو بو  االعًتاؼادلبلغ ادلسجل الذم كاف سيتم 
  ة أيالفًتة مبينا التغَتات خالؿ الفًتة ك  هنايةك  بدايةغَت ادللموسة يف  األصوؿالتقييم ادلتعلق ب إعادةمبلغ فائض

 قيود على توزيع الرصيد على ادلساعلُت؛
  تقدير القيمة العادلة.الطرؽ كاالفًتاضات اذلامة ادلستخدمة يف 

  -كالقياس االعًتاؼ-ادلالية  األدكات IAS 398رقم  الدولي المعيار المحاسبي .12
Financial Instruments :Recognition and Measurement 

 :3يف IAS 39ىذا ادلعيار احملاسيب  أعليةكتتمثل 
  عنها ك جاء مكمال  اإلفصاحادلالية كقياسها ك  األدكاتؿ معيار شامل لالعًتاؼ بادلعلومات اخلاصة بأك أنو

 ؛IAS 32للمعيار 
  ادلالية كىذا يعترب تغَتا كبَتا على  األدكاتيعتمد بشكل كبَت على استخداـ القيمة العادلة يف احملاسبة عن

 ادلمارسات القائمة؛
  مالية  ك إلزاماتبالعديد من ادلشتقات ادلالية يف ادليزانية العمومية كاعتبارىا كموجودات  االعًتاؼيلـز ادلعيار

 بنود خارج ادليزانية كبنود عرضية.ف تكوف أبدال من 
، كما ؼلص 2018ليحل زلل ىذا ادلعيار كيبدأ يف تطبيقو ابتدء من مطلع  IFRS 9صدر اجمللس معيار أكقد    

 الذم سنعرج عليو الحقا. IFRS 7 ادلالية فقد كردت ضمن معيار األدكاتادلتعلقة بات عن معلومات اإلفصاحب

                                                           
 .372خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص  1
 .627مرجع سابق، ص  مجعة محيدات،، زلمد أبونصار 2

من كجهة نظر احملاسبة كمدقق  39عبد الستار الكيسي كآخركف، مدل مالئمة بيانات القوائم ادلالية للمصارؼ االردنية دلتطلبات معيار زلاسيب الدكرل  3
 .14:13، ص 2009،  02احلسابات، رللة كلية ادلقاربة كالبحوث العلمية، جامعة عُت مشس، العدد 
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  Investmen Property ارات العقاريةتماالستIAS 40 8المعيار المحاسبي الدولي رقم  .11
 :1كفق ىذا ادلعيار غلب على ادلؤسسة اف تفصح على االيت

 ؛ارمتمكصف للعقار االست 
  ف تقع القيمة العادلة أال ؽلكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوؽ، كمدل التقديرات اليت ؽلكن  اذادلتوضيح

 خاللو؛
 ارم غَت مسجل بالقيمة العادلة كالقيمة تمعقار االستالف ادلؤسسة قد زبلصت عن أعن حقيقة  اإلفصاح

ارم غَت مقيم تماخلسارة احملققة )يف حالة التخلص عن العقار االست أكالدفًتية لو بتاريخ البيع كادلكسب 
 بالقيمة العادلة(؛

  خسائر اطلفاض القيمة ادلعًتؼ بو كمبلغ خسار اطلفاض القيمة ادلعكوسة خالؿ الفًتة حسب ادلعيار مبلغ
IAS 32 اطلفاض قيمة ادلوجودات(؛( 

  ارم شامال لتصريح فيما تمالقيمة العادلة للعقار االستتوضيح الطرؽ كالفرضيات ادلهمة اليت طبقت لتحديد
بسبب طبيعة  أخرلكاف بشكل أكرب مبنيا على عوامل   أك ،كاف ربديد القيمة العادلة مدعوما بأدلة  اإذ

 ف تفصح عنها(؛أبيانات سوقية شلاثلة )كاليت غلب على ادلؤسسة  إذلالعقار كاالفتقار 
 على مقيم مستقل كالذم يعمل  بناءعنو  اإلفصاحالذم ربددت فيو القيمة العادلة الذم مت قياسو ك  ادلدل

دل ػلدث مثل  اإذل التقييم ك ارم زلتمصنف العقار االستيف ال كلديو خربة مالءمةدبؤىالت مهنية معًتؼ هبا ك 
 عنو. اإلفصاحىذا التقييم، غلب 

 :2العادلة غلب أف تفصح عما يلييف حاؿ طبقت ادلؤسسة ظلوذج القيمة 
 ضافات اليت تظهر بشكل منفصل عمليات الشراء كالنفقات الالحقة كاإلضافات من خالؿ عملياتإلا 

 ؛األعماؿندماج إ
 ؛5احملتفظ هبا لبيع دبوجب معيار الدكرل رقم  األصوؿ 
 اخلسائر من تعديالت القيمة العادلة؛ أكرباح ألصايف ا 
  الناشئة عن ربويل القوئم ادلالية بعملة أجنبية؛صايف فركقات التبادؿ 
  كالعقار ادلشغوؿ من مالكو. ادلخزكف إذلعمليات التحويل من ك 

عن معلومات إضافية تتعلق  اإلفصاحرة ال ؽلكن قياسها دبوثوقية، فيتطلب تمكانت القيمة العادلة للمتلكات ادلست  اإذ
 :3دبا يلي
 رة؛تمكصف ادلمتلكات ادلست 

                                                           
 . بتصرؼ391:388غازل شطاط، مرجع سابق، ص ص  1

 .614زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص  2
 .407رجع سابق، صمخالد مجاؿ اجلعارت،  3
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  إمكانية ربديد القيمة العادلة دبوثوقية؛أسباب عدـ 
  كاف ذلك شلكنا.  اإذمدل التقديرات اليت تقع فيها القيمة العادلة 

  Agricultureالزراعة  IAS 418رقم  المعيار المحاسبي الدولي  .10
 :1عن االيت اإلفصاحكفقا ذلذا ادلعيار كجب على ادلؤسسة    

ادلهمة ادلطبقة يف ربديد القيمة العادلة لكل فئة من احملصوؿ ف تفصح عن الطرؽ كالفرضيات أعلى ادلؤسسة  (أ )
 الزراعي يف كقت احلصاد ككل فئة من ادلوجودات احليوية؛

غلب على ادلؤسسة أف تفصح عن القيمة العادلة مطركحا منها تكاليف البيع ادلقدرة يف كقت البيع  (ب )
 ت احلصاد؛الزراعي احملصود )اجملٍت( خالؿ الفًتة احملددة يف كقللمحصوؿ 

 :2دل يتم قياس القيمة العادلة دبوثوقية اإذات اإلضافية ادلطلوبة اإلفصاح
 كصف للموجودات احليوية؛ 
 مكانية قياس القيمة العادلة دبوثوقية؛إلعدـ  لظركؼ احمليطة تفسَت 
 مدل التقديرات كاليت يتوقع أف تقع القيمة العادلة خالذلا؛أمكن،  اإذ 
 ؛أسلوب االستهالؾ ادلستخدـ 
  ؛ادلستخدمة االىتالؾمعدالت  أكمدة ادلنفعة 
   هنايةك  بدايةيف  مجارل القيمة الدفًتية، كاالستهالؾ ادلًتاكم )رلموعا مع خسائر اطلفاض القيمة ادلًتاكمة(إك 

 .الفًتة
ت القيمة العادلة لألصوؿ البيولوجية قابلة للقياس بالقيمة العادلة كاليت مت قياسها يف تاريخ سابق بسعر أصبح اإذ    

: )كصف 3ات التاليةاإلفصاحادلًتاكم كخسائر إطلفاض القيمة العادلة، غلب عرض  االىتالؾالتكلفة مطركحا منو 
التغَت  أثرللقياس بشكل موثوؽ خالؿ الفًتة احلالية، ك  ت القيمة العادلة قابلةأصبح اذاالبيولوجية كتوضيح دل األصوؿ
 البيولوجية(. األصوؿيف قيمة 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .401غازل شطاط، مرجع سابق، ص  1
 .423خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص  2

 .629:628ص صمرجع سابق، زلمد أبو نصار، مجعة محيدات،  3
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 ( IFRSالمالي الدولية ) باغاإل معاييرالمحاسبي بالقيمة العادلة وفق ال اإلفصاح8 المطلب الثاني
  اإلبالغ ادلارل الدكلية معايَتكفق  احملاسيب بالقيمة العادلة اإلفصاحات داارشىم أ إذل يف ىذا الفصلسوؼ نعرج    

(IFRS)  كفق اآليت: 

 Share-Based الدفعات ادلرتكزة على األسهم IFRS 028 الدولي رقم المالي باغاإلمعيار   .1

Payments 

 :1عن ثالثة أمور رئيسية ىامةكيتضمن ىذا ادلعيار إفصاح معلومات  
 قائمة خالؿ الفًتة؛طبيعة كمدل ادلعامالت ادلرتكزة على األسهم اليت كانت  

  ،ادللكية ادلمنوحة خالؿ الفًتة؛ ألدكاتالقيمة العادلة  أكربديد القيمة العادلة للسلع كاخلدامت ادلستلمة 
 ادلصركفات الناذبة عن عمليات الدفعات ادلرتكزة على األسهم على قائمة الدخل خالؿ الفًتة. أثر 

  -اتاإلفصاح –ادلالية  األدكات: IFRS 7الدولي رقم  المالي باغاإلمعيار   .0
Financial Instruments :Disclosures 

ادلالية، كاليت   األدكاتفيما يتعلق دبخاطر  اإلفصاحكتعزيز متطلبات حيث أف اذلدؼ من ىذا ادلعيار ىو توحيد     
القوائم ادلالية  IAS 30، كادلعيار الدكرل -كالعرض اإلفصاح –ادلالية  األدكات IAS 32كانت ضمن ادلعيار الدكرل 
، كىو IFRS 7ىذين ادلعيارين دبتطلبات معيار يف  اإلفصاحاستبداؿ متطلبات  متحيث  -للبنوؾ كادلؤسسات ادلشاهبة
للمعيار ىو أف يقـو معدك التقارير ادلالية بتزكيد  . كاذلدؼ الرئيس01/01/2007تاريخ موضوع التطبيق اعتبارا من 

اطر ادلالية ادلناسب الذم من شأنو تعزيز فهم كادراؾ ادلستخدمُت دلدل تعرض ادلؤسسة للمخ اإلفصاحادلستخدمُت ب
 :2ما يليع اإلفصاحكلتحقيق ىذا اذلدؼ على ادلؤسسة دارهتا، إكطرؽ 
  اإلفصاحألداء ادلؤسسة كمركزىا ادلارل، كذلك من خالؿ ادلالية بالنسبة  األدكات أعليةمعلومات عن مدل 

 ادلالية؛ األدكاتعن قيمة كل رلموعة من  اإلفصاح، مثل األدكاتعن مظاىر كمعادل ىذه 
  كمي(؛  اإلفصاحادلالية )  األدكاتحجم كطبيعة اخلطر الذم تتعرض لو ادلؤسسة نتيجة سبلك 
 .)الطريقة ادلستخدمة يف ادارة ىذه ادلخاطر )افصاح نوعي 

 يتم اليت  هبا ادلعًتؼ ادلالية األدكاتب ادلتعلقة ادلفصلة ادلعلومات عن اإلفصاحIFRS 7 ادلعيار حسب  تطلبيك    
 اإلفصاح طلب خالؿ من 32 الدكرل احملاسبة معيار علىىذا ادلعيار  كيبٌت. العادلة بالقيمة قياسها يتم ال أك قياسها

 العادلة القيم ربديد ككيفية (سنوم أك ، سنوم نصف ، سنوم ربع) زلاسبية فًتة كل هناية يف العادلة القيمة مبالغ عن
 ادلنفصل اإلفصاح : ادلثاؿ سبيل على ) اللتزماتا أك األصوؿ أصناؼ من صنف كل عن الناجم الدخل على كالتأثَت

 (. غَت أك هبا ادلعًتؼ كاخلسائر األرباح عن

                                                           
 .262خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص  1
 .19رضا ابراىيم صاحل، مرجع سابق، ص  2
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 كسلاطر االئتمافك  ادلالية األدكات بسيولة ادلتعلقة النوعية ادلعلومات عن اإلفصاحادلعيار  يفرض ذلك، إذل باإلضافة
 . 1السوؽ
 :2( ما يلي29-25ات يف الفقرات ) اإلفصاحادلتعلق ب IFRS 7ىم ما تضمنو ادلعيار أكمن 

ف ادلالية، غلب على ادلؤسسة أ اللتزماتكا األصوؿمن ادلعيار لكل فئة من  29باستثناء ما كرد يف الفقرة  (1
بالطريقة اليت تسمح دبقارنتها مع  اللتزماتكا األصوؿتفصح عن معلومات حوؿ القيمة العادلة لكل من فئة 

 ادلبلغ ادلرحل؛
أصناؼ كتعادذلم فقط طادلا  إذلادلالية  اللتزماتكا األصوؿعن القيمة العادلة تصنف ادلؤسسة  اإلفصاحلدل  (2

 نية العمومية؛أف مبالغهم ادلسجلة ذات الصلة معادلة يف ادليزا
 ما يلي:تفصح ادلؤسسة ع (3
ادلالية بشكل منفصل  اللتزماتالطرؽ كاالفًتاضات ادلهمة ادلطبقة يف ربديد القيم العادلة لألصوؿ كا (أ)

 ادلهمة؛ اللتزماتكا األصوؿلألصناؼ ادلهمة من 
عركض  إذلجزئيا بشكل مباشر، باإلشارة  أككليا   اللتزماتما كاف قد مت ربديد القيم العادلة لألصوؿ كا اإذ (ب)

 مت تقديرىا باستخداـ اسلوب التقييم؛ أكاألسعار ادلنشورة يف سوؽ نشط 
جزئيا  أك قياسها بالقيمة العادلة اليت مت ربديدىا كليا، هتا ادلالية على أدكات مالية متياناما اشتملت ب اإذ (ج)

 ؛معدالت السوؽ ادللحوظة أكدعمة بأسعار على االفًتاضات غَت ادل بناءباستخداـ أسلوب التقييم 
بديل زلتمل معقوؿ سينتج قيمة عادلة سلتلفة بشكل كبَت، غلب على ادلؤسسة  إذلافًتاض  أمكاف تغيَت   اإذ (د)

أف تصرح هبذه احلقيقة كتفصح عن تأثَت االفًتاضات البديلة احملتملة ادلعقولة يف القيمة العادلة، كذلذا الغرض 
 ؛اللتزماتامجارل ا أك األصوؿاخلسارة كإمجارل  أكالربح  إذلبالنظر  عليةيتم احلكم على األ

دكات مالية على ادلبلغ اإلمجارل للتغَت يف القيمة العادلة ادلقدر باستخداـ أما استملت بياناهتا ادلالية على  اإذ (ه)
  اخلسارة أثناء الفًتة. أكأسلوب التقييم ادلعًتؼ هبا يف الربح 

 :3ماإ كادلقاسة ادلالية األصوؿتصنيف  إعادةقامت ادلؤسسة ب اإذ   
 التكلفة ادلطفأة، بدال من القيمة العادلة؛ أكبالتكلفة 

 التكلفة ادلطفأة. أكبالقيمة العادلة بدال بالتكلفة 

                                                           
كادلوثوقية، مشكالت التطبيق )مراجعة حبثية تارؼلية لنتائج األحباث يف  ادلالءمة –سامة عمر جعارة، ادلعلومات ادلتعلقة دبعايَت احملاسبة القيمة العادلة أ 1

 .197، ص2012األسواؽ ادلالية(، رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة، جامعة الشرؽ االكسط، عماف، العدد التاسع كالعشركف، 
ق معايَت القيمة العادلة على ادلوجودات كادلطلوبات، مذكرة ماجيسًت، كلية االعماؿ منصور فيحاف ادلطَتم، مدل التزاـ البنوؾ التجارية الكويتية يف تطبي 2

 .34:33، ص ص 2011قسم احملاسبة، جامعة الشرؽ األكسط، االردف، 

 .718زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سابق، ص  3
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 إعادةالفئتُت )أ( ك )ب( كأسباب  إذلادلالية ادلعاد تصنيفها من ك  األصوؿبلغ معن  اإلفصاحب ىاتُت احلالتُت غليف 
 التصنيف.

يف رؤكس االمواؿ اخلاصة( عن  تجدكؿ تغَتا قائمة الدخل ك قائمة التغَتات يف حقوؽ ادللكية ) يف اإلفصاحيتم    
 :1دبا يلي ود الدخل كادلصركفات كخسائر كادلكاسب ادلتعلقةبن

 خالؿ الربح كاخلسارة، مع توضيح ادلقتناة ألغراض ادلالية ادلقاسة بالقيمة العادلة من  اللتزماتكا األصوؿ
 ادلتاجرة؛

 ادلتاحة للبيع؛ األصوؿارات ادلقتناة حلُت استحقاقها كالقركض كاحلسابات ادلدينة، ك تماالست 
 لية غَت ادلقاسة بالقيمة العادلة من خالؿ الربح اكمصورؼ الفائدة، دخل كمصركؼ الرسـو لألدكات ادل إيراد

 كاخلسارة؛
  ادلالية ادلخفضة. األصوؿخل الفائدة يف ، كدادلالية األصوؿيف  االطلفاضقيمة خسائر 

ادلالية يف القوائم ادلالية، كيركز على بياف  األدكاتادلتعلقة ب اإلفصاحدبتطلبات  IFRS 7كما يهتم ىذا ادلعيار    
صنف ىذا ادلعيار متطلبات  إذادلالية على قائمة ادلركز ادلارل كقائمة الدخل.  األدكات)اجلوىرية( دلبلغ  عليةعنصر األ
 :2يتآللألصوؿ كاخلصـو كفق القيمة العادلة  كا اإلفصاح

 صوؿ والخصـو وفق القيمة العادلةلأل اإلفصاح(8 يوضح متطلبات 21-20الجدوؿ رقم )
 الخصـو المالية الذمم المدينة( أوالمالية ) قروض  األصوؿ

 االحتفاظالنامجة عن  االئتمافاحلد األقصى للتعرض دلخاطر 
 .(crédit risk) بالقركض كالذمم بتاريخ القوائم ادلالية 

ة أدكات مالية مشاهبة تقلل احلدكد أي أكة مشتقات ائتماف أيمبالغ 
 .(crédit dérivatives)  االئتمافالقصول للتعرض دلخاطر 

مقدار التغَت يف القيمة العادلة للقركض كالذمم كالذم يعزل 
لألصوؿ ادلالية، ككذلك مقدار التغَت يف  االئتمافللتغَتات يف سلاطر 

 ادلتعلقة بالقركض كالذمم االئتمافدلشتقات القيمة العادلة 

مقدار التغَت يف القيمة العادلة للخصـو 
ادلالية كالذم يعزل للتغَتات يف سلاطر 

 .تمافاالئ
االختالؼ بُت القيمة الدفًتية ) ادلسجلة( 
للخصـو ادلالية كبُت القيمة التعاقدية 
ادلطلوب تسديدىا بتاريخ االستحقاؽ 

 لدائنُت..

 .783، مرجع سبق ذكره، صمحيدات ، مجعةأبو ناصر زلمد المصدر8
 
 
 

                                                           
 .180:179خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص ص  1
 .783زلمد أبونصار، محيدات مجعة، مرجع سابق، ص  2
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   IFRS 13 8fair Value Measurement رقمالدولي المالي  باغاإل معيار   .1
 :1عن ادلعلومات اليت تساعد مستخدمي القوائم ادلالية يف اإلفصاحعيار متطلبات ىذا ادل تناكؿي

 بياف ادلركز ادلارل غَت متكرر يف  أكمتكرر  أساساليت يتم قياسها بالقيمة العادلة كعلى  اللتزماتكا األصوؿ
 ادلبدئي ذلا، كتقنيات التقييم كادلدخالت ادلستخدمة يف تطوير ىذه القياسات؛ االعًتاؼبعد 

 ادلستول  -عند قياس القيمة العادلة باستخداـ ادلدخالت غَت القابلة للرصد )ادلالحظة(  بشكل كبَت
 الدخل الشامل للفًتة. أكاخلسارة  أكعن تأثَت تلك القياسات على الربح  اإلفصاحيتوجب  -الثالث

 :2ىدؼ ىذا ادلعيار يتمثل يف فإك 
 تعريف القيمة العادلة؛ 
  الدكلية لقياس القيمة العادلة؛  معايَتلل أحدربديد اطار مفاىيمي ك 
  عن قياس القيمة العادلة. اإلفصاحربديد متطلبات 
   12الواردة هبذا ادلعيار ال تنطبق على معيار رقم  اإلفصاحف متطلبات أكماIAS منافع العاملُت"، كما ال" 

 ؛22IASعلى خطط منافع التقاعد ادلقاسة بالقيمة العادلة دبوجب معيار  اإلفصاحتنطبق متطلبات 
 تساكماليت تكوف ذلا القيمة القابلة لالسًتداد  األصوؿالواردة هبذا ادلعيار على  اإلفصاحتنطبق متطلبات  ال 

"اطلفاض يف قيمة  32IASدبوجب ادلعيار احملاسبية  األصلمن القيمة العادلة مطركحا منها تكاليف التخلص 
 ادلوجودات".

 :3عتبار ربديد الفئات كما يليكيؤخد بعُت اال
 كادلخاطر ادلتعلقة هبا لألصوؿ كااللتزماتطبيعتها كخصائصها  أساستقـو ادلؤسسة بتحديد الفئات ادلناسبة على 

 ات ادلطلوبة؛اإلفصاحكعلى غرارىا يتم ربديد  ضمن ىيكل القيمة العادلةكمستواىا 
عرضها يف قائمة ادلركز الرئيسية اليت يتم  احلساباتيتطلب ىذا التحديد اجتهادا لتحقيق مستول ذبميع أكرب من 

 ادلارل؛
 :4نوعية القياس كتتعلق دبا يلي ىناؾ إفصاحات سلتلفة تعتمد علىك 

غلوز قياسها بالقيمة العادلة دبوجب  أكاليت يتطلب باحلسابات  االعًتاؼالقياس ادلتكرر للقيمة العادلة: يتطلب 
 ية؛بالغاإلالفًتة  هنايةيف قائمة ادلركز ادلارل كما ىي يف  IFRSالدكلية إلعداد التقارير ادلالية  عايَتادل

غلوز قياسها بالقيمة العادلة دبوجب  أكباحلسابات اليت يتطلب  االعًتاؼالقياس غَت ادلتكرر للقيمة العادلة: يتطلب 
 يف قائمة ادلركز ادلارل كما ىي يف حاالت خاصة. IFRSالدكلية إلعداد التقارير ادلالية  عايَتادل

                                                           
  .822زلمد أبونصار، محيدات مجعة، مرجع سابق، ص  1
 .816:815نفس ادلرجع، ص ص  2
  .193:192خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق، ص ص 3
 .193نفس ادلرجع،  4
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عن احلد األدسل من ادلعلومات  اإلفصاحو يتطلب فإن، IFRS 13ادلطلوب كفق ادلعيار  اإلفصاحمن  الغايةلتحقيق    
 اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة يف قائمة ادلركز ادلارل اللتزماتكا األصوؿالتالية كذلك لكل فئة من 

 :1ادلبدئي االعًتاؼ) ادليزانية( بعد  

  أسباب القياس غَت ادلتكرر بالقيمة العادلة؛ية، بالغاإل الفًتة هنايةما مت قياسو بالقيمة العادلة يف تاريخ 
  كاليت يقع ضمنها فئة القياس بالقيمة العادلة كاملة؛مستول ادلدخالت كفق ىيكل القيمة العادلة 
  اليت  اللتزماتمن مستويات ىيكل القيمة العادلة لألصوؿ كا 2، ك1القيم اليت مت ربويلها بُت فئات ادلستوين

 ية، كأسباب ىذه التحويالت؛بالغاإلالفًتة  هنايةمت قياسها بالقيمة العادلة يف تاريخ 
  مت قياسو بالقيمة العادلة ضمن فئات ادلستويات الثالثة ضمن ىيكل القيمة العادلة كصف لتقنيات التقييم دلا

 تغَتات يف تقنيات التقييم، كأسباب التغيَت؛ أمكادلدخالت اليت مت استخدمها لقياس القيمة العادلة، ك 
 لة كتصنيفها معلومات كمية عن ادلدخالت اذلامة غَت ادلالحظة كذلك للبنود اليت مت قياسها بالقيمة العاد

 ؛ضمن ادلستول الثالث ضمن ىيكل القيمة العادلة
 ضمن ادلستول الثالث ضمن ىيكل القيمة  كصف لتقنيات التقييم ادلستخدمة دلا مت قياسو بالقيمة العادلة

 ؛العادلة
  كثر مالءمة.أفر كاف عرضها بشكل أخر يو   اإذإال  جداكؿفق ات الكمية ك اإلفصاحعرض يتطلب 

المالي الدولية التي توجهت الستخداـ القيمة  باغاإلالمحاسبية و  معاييرهم الأ( 8 20-20جدوؿ رقم )
 اإلفصاحفي القياس و  العادلة

 تاريخ سرياف المعيار سم المعيارإ رقم المعيار
02IAS.N 01/01/2005 ادلخزكف 
11 IAS.N  01/01/1995 اإلنشاءعقود 
12 IAS.N 01/01/2005 الثابتة ادللموسة األصوؿ 
11 IAS.N  01/01/2005 اإلغلارعقود 
11 IAS.N 01/01/1995 اإليراد 
12 IAS.N 01/01/1999 منافع التقاعد 
20 IAS.N  01/01/1984 عن مساعدة احلكومية اإلفصاحاحملاسبة عن ادلنح احلكومية ك 
21 IAS.N 01/01/1985 اثار التغَتات يف اسعار الصرؼ 
22 IAS.N  01/01/1998 برامج ادلنافعاحملاسبة كالتقرير عن 
33 IAS.N 01/01/2005 رحبية السهم 

                                                           
 .195:193ص ص ، خالد مجاؿ اجلعارات، مرجع سابق 1



 العادلة بالقيمة المحاسبي اإلفصاحو  القياس تقييم                                               8الثاني الفصل

 

125 
 

32 IAS.N 31/03/2004 األصوؿيف قيمة  االطلفاض 
31 IAS.N 31/03/2004 الثابتة غَت ملموسة األصوؿ 

IAS.N39 01/01/2005 كالقياس االعًتاؼادلالية  األدكات 
IAS.N40 01/01/2005 اريةتمادلمتلكات االست 
IAS.N41 01/01/2003 الزراعة 

1 IFRS. N0  01/01/2004 ؿ مرةك ادلارل أل بالغاإل معايَتتبٍت 
01/12/2010 

2 IFRS. N 0 01/01/2005 الدفعة ادلرتكزة على االسهم 
01/01/2009 

3 IFRS. N 0  01/01/2004 األعماؿاندماج 
01/07/2009 

00 IFRS. N 01/01/2005 رة تمادلقتنية لبيع كالعمليات غَت ادلست تداكلةادلغَت  األصوؿ 
IFRS.N09  01/01/2015 ادلالية األدكاتتصنيف كتقييم 
IFRS.N13 01/01/2013 قياس القيمة العادلة 
IFRS.N16  1/1/2019 اإلغلارعقود 
IFRS.N17 1/1/2021 عقود التأمُت 

 IFRS/IAS، باالعتماد على سلتلف نشرات إعداد الطالبمن  المصدر8

مر الذم أل، اifrsك IAS معايَتالتوجو اليو يف العديد من  متلة ف قياس القيمة العادأنالحظ  أعاله من اجلدكؿ   
 .خرللوية ذلذه التقنية اجلديدة يف القياس احملاسيب بدؿ التقنيات األك كاأل عليةيعطي صبغة األ

المحاسبية عقب  معاييرلل عن تقديرات القيمة العادلة اإلفصاحالجوهرية المتعلقة بالقياس و  أهم التعديات .2
 8المالية األزمة

 :1ف نلخص ىاتو التعديالت اجلديدة يف اآليتأؽلكن 
ادلارل(  بالغاإلالتقرير عن القطاعات كحل زللو معيار التقرير ادلارل ) 14لغاء معيار احملاسبة الدكرل رقم إ مت .1

 .01.01.2009القطاعات التشغيلية كالنافد ادلفعوؿ  IFRS8رقم 
 معّدلة مثل: معايَتمراجعتها كاصدارىا بنفس االسم كالرقم السابقُت ك متزلاسبية دكلية  معايَت .2
  ادلعدؿ "عرض البيانات ادلالية"؛ 1معيار احملاسبة الدكرل رقم 
 ادلعدؿ "تكاليف االقًتاض"؛ 23احملاسبة الدكرل رقم  معيار 

                                                           
 .60، صابقىوارم، حديدم آدـ، مرجع س معراج 1
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  النماذجادلعّدؿ" 3ادلارل الدكرل رقم  بالغاإلمعيار". 
 زلاسبية دكلية مت تعديلها فقط مثل: معايَتىناؾ  .3
  القوائم ادلالية ادلوحدة كادلنفصلة"؛ 27معيار احملاسبة الدكرل رقم" 
  كالقياس" االعًتاؼادلالية:  األدكات" 39معيار احملاسبة الدكرل رقم. 
السابقة كىي تشمل عدد كبَت من  عايَتزلاسبة دكلية مت تعديلها نتيجة التعديالت اليت سبت على ادل معايَت .4

 الدكلية للتقارير ادلالية. عايَتادل
 :1علها أحوؿ زلاسبة القيمة العادلة  اتإجراءالدكلية لتقارير ادلالية  عايَتازبذ رللس ادل 

 رقم  عيارتعديالت على ادلصدار إIAS39  ادلالية عند حدكث حاالت نادرة، كتتمثل  األدكاتبغية معاجلة
تصنيف ادلوجودات  إعادةنوؾ كالشركات خالؿ فًتة معينة كيف حاالت نادرة بىذه التعديالت يف السماح لل

ادلتوفرة للبيع، كعّرؼ احلاالت النادرة تلك النامجة عن  أكذبار ادلالية )غَت ادلشتقات ادلالية( احملتفظ هبا لال
 ليس من احملتمل أف يقع؛ أكحدث منفرد ليس من العادة 

  ادلارل رقم  بالغاإلتعديل معيارIFRS 07  اظهار افصاحات اضافية عن  أجلات من اإلفصاححوؿ
 ادلالية العادلية؛ األزمةىا بأثر ادلالية ك  األدكاتتصنيف  إعادةاحلاالت اليت يتم فيها 

 ادلارل رقم  بالغاإلمعيار  صدارإIFRS 09 ادلالية )تصنيف كتقييم( للمعاجلة احملاسبية لألدكات  األدكات
من صعوبة فهم كتطبيق ادلعلومات احملاسبية  ما اشتكى منو كثَتا مستخدموادلالية، كجاء ىذا ادلعيار ليحل 

 ؛39كتفسَت ادلعيار الدكرل رقم 
  اللتزماتلقياس القيمة العادلة لألصوؿ كا متباينةادلارل ربتوم على متطلبات  بالغاإل معايَتلقد كانت 

اخلاص بقياس  13ادلارل رقم  بالغاإلعدـ اتساؽ يف ادلمارسة، فجاء معيار  إذلدل أعنها، شلا  اإلفصاحك 
عن  اإلفصاحلتعديل متطلبات العامة للقياس ك  FASBك  IASBالقيمة العادلة كمشركع مشًتؾ بُت 

 القيمة العادلة.
طبقا دلا كرد بادلعيار  IAS (32.39)الواردة يف ادلعيارين  اإلفصاحكفيما يلي أىم التغَتات اليت طرأت على متطلبات 

IFRS 7الدكرل 
2: 
 تقاس مالية أدكات رلموعة ضمن تصنف اليت ادلدينة كالذمم للقركض جديدة إفصاح متطلبات تعريف (1

 ؛الدخل قائمة يف التقييم فركؽ كتعاجل العادلة بالقيمة
 اجملموعة ضمن ادلصنفة ادلالية اللتزماتبا يتعلق فيما  32 ادلعيار يف ادلوجودة اإلفصاح دلتطلبات باإلضافة (2

 القيمة يف التغَت مقدار عن اإلفصاح ادلؤسسة من يطلب( 7) رقم ادلعيار فإف أعاله،( 1) البند يف الواردة
 السوؽ سلاطر ظهور إذل تؤدم كاليت السوؽ ظركؼ عن الناذبة التغَتات تلك غَت ادلالية اللتزماتل العادلة

                                                           
 . بتصرؼ216:215، ص صابقحديدم آدـ، مرجع س 1

 .30:29، ص ص ابقرضا ابراىيم صاحل، مرجع س 2
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 ادلقارنة موضع ادلعيارم الفائدة سعر عن التغَتات أك االضلرافات عن اإلفصاح ( 32ر )ادلعيا ككذلك يتطلب
 ؛ادلتحققة التغَتات مقدار ربديد يف ادلستخدمة الطريقة كعن (Benchmark) ادلرجعي

 يها عل فيجب ادلخصصات، استخداـ خالؿ من ادلالية أصوذلا قيمة يف اطلفاضا ادلؤسسة تسجل عندما (3
 الذم احلساب ذلك قيمة يف التغَت مقدار كإظهار مطابقة عن – ادلالية األصوؿ من فئة كلكل – اإلفصاح

 أم دلنع ربصيلها يف ادلشكوؾ الديوف سلصص حساب استخداـ ذلك، مثاؿ القيمة، يف اطلفاض فيو حصل
 ؛معينة مالية فًتة خالؿ كأسبابو التغَت مقدار إظهار بغرض ادلدينة، الذمم يف مباشر زبفيض

 ؛اراتتماالست عن التحوط ك النقدية التدفقات على التحوط من ادلتحققة اخلسائر عن منفصل إفصاح (4
 عادةإل كنتيجة تظهر كاليت للتحوطات العادؿ التقييم عن الناذبة اخلسائر أك األرباح عن منفصل إفصاح (5

 إذل ينسب أك يرتبط كالذم عليو متحوط بند كل عن ادلنفصل اإلفصاح ككذلك التحوط، أدكات قياس
 ؛ضده ادلتحوط اخلطر

 "االستحقاؽ لتاريخ هبا احملتفظ اراتتماالست "عن الناذبة اخلسائر أك األرباح صايف عن اإلفصاح (6
 قد أنو إليو، اإلشارة ذبدر كشلا "ادلستنفذة بالتكلفة تقاس اليت ادلالية اللتزماتا "ك" ادلدينة كالذمم القركض "ك 

 مشركع من كجزء ادلاؿ، رأس عن اإلفصاح – ادلالية القوائم عرض IAS 1 الدكرل ادلعيار على تعديالت حدثت
 علىاآلتية  ادلتطلبات  (IASB) . حيث أضاؼ 07 رقم التقرير معيار لتطوير معايَت الدكلية احملاسبة رللس

 :عنها لإلفصاحادلؤسسات 
 ادلاؿ رأس إدارة يفادلؤسسة  كعمليات اتإجراءك  كسياسات أىداؼ. 
 ماؿ كرأس ادلؤسسة تعتربه عما كمية بيانات. 
 تلتـز دل اإذك  ،(احمللية كالتشريعات) ادلاؿ رأس حوؿ مفركضة خارجية متطلبات أمب ادلؤسسة التزمت ىل 

 تبعات؟ من ىل بذلك،
اسيب كفق القيمة العادلة تبُت أنو دل يتم التخلي النهائي عن التكلفة التارؼلية احمل اإلفصاحالقياس ك  إذلبعد التطرؽ    
اليت مت التطرؽ  عايَتكاف االعتماد على النموذج ادلزدكج يف التقييم ) التكلفة التارؼلية كالقيمة العادلة( يف جل ادل  إذ

....إخل. كذلذا عالقة مع اخلصائص النوعية للمعلومات IAS 2 ،IAS 26، IAS 32، IAS 39إليها مثل: 
 ادلوارل. ادلطلباحملاسبية اليت سنتطرؽ ذلا يف 
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 مريكية األ الدولية و المحاسبية معاييرالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفق ال الثالث8المطلب 
 (IASB/FASB) 

ستخداـ زلاسبة القيمة العادلة على اخلصائص النوعية جلودة ادلعلومات من ا ثراأل إذلنتطرؽ يف ىذا البحث سوؼ    
  احملاسبية
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية8 .1

 ادلالية، كىي للمحاسبة النظرم لإلطار يةاألساس ادلكونات أحد ىي احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص فإ   
 من تعد أهنا كما أخرلناحية  من كالقياس االعًتاؼ كمفاىيم ناحية من ادلارل بالغاإل ىدؼ بُت يربط جسر

 ذات احملاسبية ادلعلومات ذبعل اليت الصفات أهنا كما احملاسبية، ادلعلومات هبا تتمتع أف غلب اليت زاياكادل السمات
 .1كبَت فائدة

احمليط  جدا أف نذكر بأف ادلعلومات احملاسبية كبغض النظر عن مصدرىا الذم قد يكوف نابعا من عليةمن األ   
كالذم أعدت يف  دلتخذ القرارمن احمليط اخلارجي غلب أف تتمتع بعدة خصائص نوعية لكي تكوف مفيدة  أكالداخلي 

 (IASB)ا تناكذلىذه اخلصائص حسب ما  إذلكسوؼ نتطرؽ . 2لو نهايةال
 IASB8 الدولية محاسبة معايير مجلس وفق المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص

يتطلب اختبار  احملاسيبللقياس  أساسبأف اعتماد القيمة العادلة ك IASBاحملاسبة الدكلية  عايَتصى رللس ادلأك لقد    
. كقد مت اعتماد اطار إعداد 3دلستخدميهامات احملاسبية مفيدة جعل ادلعلو  أهناية من شأساسىا على أربع خصائص أثر 

 3ربعةألكيف ما يلي عرض ىذه اخلصائص ا 1212 عاـ IASBكعرض البيانات ادلالية من قبل 
 ربع خصائص نوعية تتمثل يف:أ إذلؽلكن تصنيفها  IASB حسبالخصائص النوعية الرئيسية8   .1

 ، ادلوثوقية، القابلية للمقارنة.ادلالءمةالقابلية للفهم، 
ربكم فيها رلموعة من اخلصائص تتعلق بادلستخدـ نفسو كادلعلومات ذاهتا، كتعمل   إذالقابلية للفهم8  (أ )

ية اليت زبِوؿ األساسكتعد من اخلصائص  .4كحلقة كصل بينها )متخذ القرار كادلعلومات احملاسبية(
احملاسبية، بادراؾ اذلدؼ كادلغزل من  الدرايةؽلتازكف بقدر معقوؿ من الذين  للمستخدمُت ذلذه ادلعلومات

 .5ادلعلومات اليت مت عرضها يف التقارير ادلالية

                                                           
 احملاسبُت نظر لوجهات ربليلية دراسة ) اإلدارة جمللس احلوكمة كقواعد احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص بُت العالقة ر،ھاجلو كاظم علي كرؽلة  1

 .113ص  ، 2011 التسعوف، كاالقتصاد، العدد اإلدارة رللة (، كادلدققُت
2
 Richard G. Schroeder; Myrtle W. Clark; and Jack M. Cathey; Accounting Theory and Analyses, John Wiley & 

Sons, Inc. 2001. Page 12. 
 .27، ص ابقمحدم فلة، مرجع س 3
 . بتصرؼ227، ص ابقابراىيم عبد موسى السعرم، مرجع سزيد عائد مرداف،  4

5
 Kieso, Donald, Warfield, Terry, Weygandt. Intermediate Accounting, (12th ed) John Wiley and sons Inc, New 

York USA, 2007, P 32. 
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ة للفهم ادلباشر من مستخدمها، الذم يشًتط تقضي ىذه اخلاصة أف تكوف ادلعلومات ادلالية ادلتوفرة قابل   
غلب  أخرلمن جهة ت كتقييمها، ك درجة من ادلعرفة كالوعي سبكنهم من فهم ىذه ادلعلوماأف يتوفر فيهم 

على معدم ىذه ادلعلومات مراعاة ذلك، كيف االخَت غلب التنويو أف خاصية القابلية للفهم ال تقضي 
 .1طريقة شلكنة بأسهلكعرضها النسبية  عليةذات األتركز على بالضركرة عرض ادلعلومات السهلة فقط بل 

للحكم على خالصة استخداـ ادلعلومات ادلالية  ت احملاسبية للفهم يعترب شرطا ىاماة ادلعلومايف قابلإ   
 :2كاالستفادة منها كيعتمد يف ذلك على مؤشرين ىامُت علا

 ؛درجة الوضوح كالبساطة 
 مستول الفهم كاالدراؾ كالوعي لدل مستخدمي ادلعلومات. 

كشلا سبق نستنتج أف القابلية للفهم تركز على أف تكوف ادلعلومات احملاسبية غَت غامضة شلا يسهل على    
ذبمع بُت العرض  إذالقرار الرشيد،  ازباذمستخدمها فهمها كالتحقق من قيمتها كربقيق الفائدة منها يف 

 ا.ادلبسط كمهارة كمستول الفهم كاالدراؾ للمستخدـ ذلذه ادلعلومات يف فهمه
 كسبتلك القرارات، متخذم حلاجات مالءمة تكوف أف غلب وفإن مفيدة، ادلعلومات تكوف حىت8 الماءمة (ب )

 االقتصادية القرارات على تؤثر عندما ادلالءمة، خاصية الدكلية احملاسبة معايَت رللس حسب ادلعلومات
 تقييماهتم تصحيح أك تعزيز أك كادلستقبلية كاحلاضرة ادلاضية اثحداأل تقييم يف دبساعدهتم للمستخدمُت

 . ادلاضية
 فقد للمحاسبة، ادلفاىيمية األطر من كثَت يف ادلفهـو ىذا كرد ادلادية كقد دبفهـو ادلالءمة خاصية كترتبط   

 اذ أك ماديان  البند يعترب " :ادلفاىيمي إطاره من( 30)  ةالفقر  يف ادلادية الدكلية احملاسبة معايَت رللس عرؼ
 على ادلبنية االقتصادية ادلستخدمُت قرارات يف سيؤثر خاطئ بشكل عرضو أك حذفو كاف ما اإذ نسبية أعلية
 يةأساس خاصية كوهنا للمالءمة قطع نقطة أك فاصالن  حدان  يضع ادلادية مفهـو فإف كعليو ادلالية، القوائم كاقع
 .3مفيدة" تكوف لكي ادلعلومات هبا تتصف أف غلب

 الموثوقية8 (ج )
للمعلومات احملاسبية تقدر دبقدار ادلعلومات اليت يتم نشرىا يف التقارير ادلالية اخلالية من األخطاء ادلوثوقية    

اصية ادلوثوقية يف ادلعلومات اث كالعمليات االقتصادية، كسبثل خحدكالتحيز يف العرض، كالتصور الصادؽ لأل

                                                           
الية ادلقدمة من تطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل، بتعاكف مع سلربالتمويل ىوارم سويسي، بدر الزماف مخقاشل، ظلوذج مقًتح لتقييم مستول جودة ادلعلومات ادل 1

نوفمرب  30ك 29، جامعة كرقلة، يومي -احملاسيب يف اجلزائر اإلصالح –مالية االسواؽ كمالية ادلؤسسة، مداخلة مقدمة يف ملتقى العلمي الدكرل حوؿ 
 . بتصرؼ.6، ص 2011

 .59ص، ابقناصر زلمد علي اذللي، مرجع س 2
 .34، صابقرضا ابراىيم صاحل، مرجع س 3
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ة الكافية لتقييم زلتويات التقارير ادلالية الذين ال يتوفر لديهم الوقت كاخلرب احملاسبية ضركرة ملحة لألفراد 
  .1كاختيار ادلعلومات ادلفيدة ذلم

 يكوف أف احملتمل من هبا االعًتاؼ أف لدرجة موثوقة، غَت كلكن مالءمة ادلعلومات تكوف أف كؽلكن   
 موضع قانوشل إجراء دبوجب كمبلغها هبا ادلطالب األضرار مشركعية كانت اإذ :ادلثاؿ سبيل فعلى مضلالن،

 على مناسب غَت يعد أف ادلمكن من ادلارل ادلركز قائمة يف بو ادلطالب ادلبلغ بكامل ادلشركع اعًتاؼ فإف نزاع،
 . 2ادلطالبة كظركؼ ادلبلغ عن اإلفصاح مناسبان  يكوف أف ادلمكن من أنو

 3:اآلتية الفرعية اخلصائص خالؿ من تتحقق اخلاصية ىذه أف الدكلية احملاسبة معايَت رللس بُت كقد
 من اليت خرلاأل اثحدكاأل بصدؽ ادلالية العمليات سبثل أف غلب موثوقة ادلعلومات لتكوف :الصادؽ التمثيل 

 .معقوؿ بشكل عنها تعرب أف ادلتوقع من أك سبثلها أهنا ادلفركض
 8كاليت صادقان، سبثيالن  خرلاأل اثحدكاأل ادلالية العمليات ادلعركضة ادلعلومات سبثل لكي الجوهر فوؽ الشكل 

 اجلوىر صفة فإف القانوشل، شكلها عن للعملية االقتصادم اجلوىر ؼلتلف كعندما سبثلها، أهنا ادلفًتض من
 القانوشل شكلها عن كليس كآثارىا، العملية جوىر عن كالتقرير احملاسبة تتم أف تتطلب  الشكل فوؽ

 شكلها يف الظاىرة تلك مع متطابقان  دائمان  ليس خرلاأل اثحدكاأل ادلالية العمليات جوىر إف .فحسب
 ثراأل إلغاء غلب وفإن ذلا، التابعة كالشركات األـ الشركة بُت ما ادلالية ادلعامالت يف أنو ذلك مثاؿ القانوشل،

 اآلخر على طرؼ لكل ادلستحقة كالدائنُت ادلدينُت أرصدة مثل بينهما، فيما ادلتبادلة العمليات لكافة ادلارل
 اجلوىر حيث من تعترب هناأل خارجية، ألطرؼ بيعها إعادة يتم دل كاليت بينهما ربدث اليت ادلبيعات كمثل

 .مستقلة اعتبارية شخصية ذات منها كل اقتصادية منشآت فهي الشكل حيث من كلكن ،كاحدة منشأة
 8بصفة عامة يقصد حبياد للمعلومات: "ذبنب ذلك العمل ادلقصود من التحيز الذم قد ؽلارسو القائم  الحياد

هبدؼ التأثَت على سلوؾ مستخدـ  أكنتائج مسبقة،  إذلبإعداد كعرض ادلعلومات احملاسبية هبدؼ التوصل 
 .4ىذه ادلعلومات يف اذباه معُت"

 كال التحيز، من خالية أم، زلايدةحىت تكوف موثوقة غلب أف تكوف ادلعلومات اليت ربتويها البيانات ادلالية 
 جلأل احلكم أك القرار ازباذ عملية على يؤثر ادلعلومات عرض أك اختيار كاف اإذ زلايدا ادلارل التقرير يعترب

 .5سلفان  زلددة نتيجة ربقيق

                                                           
 .70، صابقدكنالد كيسو كجَتم، مرجع س 1

 .34، صابقرضا ابراىيم صاحل، مرجع س 2
 .35، صنفس ادلرجع 3
 .52ص ابق،ناصر زلمد علي اذللي، مرجع س 4
 .134، صابقحديدم آدـ، مرجع س 5
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كما أف ادلعلومات احملاسبية زبدـ جهات متعددة كسلتلفة من مستخدمي ادلعلومات لدرجة أحيانا تكوف 
     التناقض يف ادلصاحل ال يستدعي من احملاسب أكمصاحلهم متعارضة بعض الشيء، كلكن ىذا التعارض 

ئة كادلصادقة عليها لصاحل ف اإلفصاححىت ادلراجع اخلارجي للحسابات أف يتحيز يف اعداد احلسابات ك  أك
 . 1أخرلمعينة على 

 اث حدالبد أف يتعامل معدك البيانات ادلالية مع حاالت عدـ التأكد احمليطة كادلالزمة لكثَت من األ ر8ذالح
عداد إذر عند يعتها كمداىا، عن طريق شلارسة احلعن طب اإلفصاحهبا من خالؿ  االعًتاؼكالظركؼ، ك 

التقديرات ادلطلوبة  جراءاالحكاـ الضركرية إل ازباذيقصد بو تبٍت درجة من االحًتاس يف  إذالتقارير ادلالية، 
ف إكادلصركفات  اللتزماتتقليل ا أكربت ظركؼ عدـ التأكد، حبيث ال ينتج عنها التضخم لألصوؿ كالدخل 

مد لألصوؿ تقليل متع أكسلصصات مبالغ فيها،  أكشلارسة احلذر ال يسمح مثال بإجاد احتياطات سربة 
لن  افإهن، كعليو زلايدةكادلصركفات، ألف التقارير ادلالية لن تكوف  اللتزماتادلبالغة ادلتعمدة ل أككالدخل 

 .2سبتلك خاصة ادلوثوقية
 بذؿ ضركرة الدكلية احملاسبة عايَتادل جمللس ادلفاىيمي اإلطار من ( 37 ) الفقرة حسب  احلذركيتطلب 

 كالتقديرات التنبؤات كضع حوؿ معُت حكم شلارسة عند االعتبار بعُت كاحلذر احليطة كأخذ الكافية العناية
 . 3التأكد عدـ ظركؼ ربت ادلطلوبة

 8ادلعلومات يف البيانات ادلالية غلب أف تكوف كاملة ضمن حدكد ادلادية  فإفلتكوف موثوقة،  االكتماؿ
مضللة كبالتارل تصبح غَت موثوقة كضعيفة من  أكحذؼ يف ادلعلومات ؽلكن أف غلعلها خاطئة  أمكالتكلفة، ك 

 .4حيث مالئمتها
 الزمن مركر علىللمؤسسة  ادلالية للقوائم مقارنة إجراء من ادلستخدموف يتمكن أف غلب 58قابلية المقارنة (د )

 ادلالية القوائم مقارنة بإمكاهنم يكوف أف غلب كما األداء، كيف ادلارل مركزىا يف االذباىات ربديد أجل من
 فإف ىنا كمن ادلارل، ادلركز يف كالتغَتات كاألداء ادلالية، دلراكزىا النسيب التقييم أجل من ادلختلفة ؤسساتللم

 على ثابت أساس على يتم أف غلب عنها اإلفصاحك  ادلتشاهبة ادلالية للعمليات ادلارل ثراأل كعرض قياس عملية
 القابلية خاصية تتضمنو ما أىم كمن .ادلؤسسات كل يف متماثلة كبطريقة ادلؤسسة ضمن الزمن مركر

 يف تغَت أم كعن ادلالية، التقارير إعداد يف ادلستخدمة احملاسبية السياسات عن ادلستخدمُت إعالـ للمقارنة،
 احملاسبية السياسات يف االختالفات ربديد من ادلستخدموف ؽلكن حبيث التغَت، ىذا كآثار السياسات ىذه

                                                           
 .52سابق، صزلمد علي اذللي، مرجع ناصر  1
 . بتصرؼ134، ص ابقحديدم آدـ، مرجع س 2
 .35، صابقرضا ابراىيم صاحل، مرجع س 3
 .135حديدم آدـ، ادلرجع السابق، ص  4
 .38:37، ص ص ابقرضا ابراىيم صاحل، مرجع س 5
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 ادلؤسسات كبُت خرلأل فًتة من خرلاأل اثحدكاأل ادلشاهبة ادلالية للعملياتؤسسات ادل يف ادلستخدمة
 يف يساعد احملاسبية السياسات عن اإلفصاح ذلك يف دبا الدكلية ادلالية التقارير عايَتدب فااللتزاـ ادلختلفة،

 الطرؽ تطبيق يف ثبات من ذلك يطلبو كما للمقارنة ادلعلومات قابلية إف .للمقارنة القابلية خاصية ربقيق
 للمقارنة القابلية خاصية كتربط .كادلوثوقية ادلالءمة خاصييت مع متداخلة خاصية تعترب احملاسبية كاألساليب

 استخداـ نتيجة ادلختلفة ادلالية الفًتات عرب ادلقارنة ربقيق إمكانية هبدؼ كذلك التماثل أك االتساؽ دببدأ
 ادلعاجلة نفس استخداـ يتم عندما متحققة الثبات خاصية تعترب أم ،خرلأل فًتة من احملاسبية ادلبادئ نفس

 كاف اإذ احملاسبية السياسات أك ادلبادئ تغيَت من ؽلنع ال كىذا الفًتات، طوؿ كعلى احلدث لنفس احملاسبية
 سبب توضيح كغلب ذلك، عن اإلفصاحك  التغيَت ىذا يربر ما كجود بشرط كلكن نفعان، كأكثر أفضل ذلك

 الفًتات على ادلًتاكم هأثر  ككذلك حدكثو فًتة يف التغيَت أثرك  طبيعة عن اإلفصاحك  اجلديد األسلوب تفضيل
 كعلى مالية تقارير عرض ىو للمحاسبة يةاألساس األىداؼ أحد أف من الصفة ىذه أعلية كتربز  .السابقة
 صبغة ذات تكوف ما كنادران  منخفض معلومايت زلتول ذات ادلفردة احملاسبية األرقاـ كوف مقارف، أساس

 ىذه فإف نفسها، ؤسسةللم السابقة للسنوات ادلالية التقارير أرقاـ مثل أخرل أرقاـ مع مقارنتها كعند إخبارية،
 النوعية للخصائص ملخص سنعرض ادلوارل اجلدكؿ كيف .األمور من للعديد فائدة أكثر تصبح ادلقارنة األرقاـ

 :احملاسبية عايَتادل كاضعي منظور من احملاسبية للمعلومات
 المحاسبية معاييرالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من منظور واضعي ال(8 21-20الجدوؿ رقم )

 ة الماليةالمحاسبي معاييرمجلس 
FASB 

 ة الدوليةيالمحاسب معاييرمجلس 
AISB 

مشروع االطار المفاهيمي 
 المشترؾ

 خاصيتين رئيسيتين8
 8الماءمة .1
  التوقيت ادلالئم 
 القيمة التنبوئية 
 قيمة التغذية العكسية 
 الموثوقية8 .0
  التمثيل الصادؽ 
 القابلية لتحقيق 
 احلياد 

قابلية ادلقارنة خاصية متداخلة بُت 
 اخلاصيتُت السابقتُت
 

 ربعة خصائص نوعية رئيسية8أ
 القابلية للفهم .1
 8الماءمة .0
  التوقيت ادلالئم 
 القيمة التنبوئية 
  التغذية العكسيةقيمة 
 النسبية عليةاأل 
 الموثوقية8 .1
  التمثيل الصادؽ اجلوىر 
 اجلوىر فوؽ الشكل 
 احلياد 

 خاصيتين رئيسيتين8
 الماءمة .1
 التمثيل الصادؽ .0

 أربعة خصائص نوعية داعمة:
 القابلية للمقارنة 
 القابلية لتحقيق 
 التوقيت ادلناسب 
  للفهمالقابلية 
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 احليطة كاحلذر 
 االكتماؿ 
 قابلية المقارنة .2

 .108كفاء، مرجع سبق ذكره، ص امحودة :المصدر

براز أىم معادل االختالؼ إؽلكن  FASBو  IASBكبعد عرض اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية كفق منظور 
 يف اجلدكؿ التارل: بينهما

من خاؿ  IASBو FASBجه االختاؼ في منهج الفكر المحاسبي بين أو (8 22-20الجدوؿ رقم )
 المقارنة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

المحاسبة  معاييرمجلس  البند التسلسل
  FASBاالمريكية 

المحاسبة الدولية  معاييرمجلس 
IASB 

 ، ادلالءمةالقابلية للفهم،  ادلوثوقية ادلالءمة يةاألساساخلصائص  1
 ادلوثوقية، قابلية ادلقارنة

القابلية للمقارنة، الثبات،  اخلصائص الثانوية 0
 كاالتساؽ

- 
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 اخلصائص الفرعية 1
 مالءمةلل -

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلوثوقية -
 
 
 
 

القدرة التنبؤية، قيمة التغذية 
 العكسية كالوقت ادلناسب

 
 
 
 
 
 
 
 

 قابلية التحقق -
 التمثيل الصادؽ -

 احليادية  -       

 اخلاصية الفرعية يف ادلادية-
اف القدرة التنبؤية كالتغذية العكسية -

علا صفتاف متداخلتاف، حيث إف 
ادلعلومة ما قد ربتوم على ىاتُت 

فليس  أخرلالقيمتُت معا، كمن جهة 
من الضركرة اف تكوف ادلعلومات على 

ىذا الدكر  فإفشكل تنبؤية، كبالتارل 
للمعلومات متضمن يف مفهـو قيمة 

 .ادلالءمة
 

 اجلوىر فوؽ الشكل -
 تمثيل الصادؽال -
 احلياد -
 احلذر -
 االكتماؿ -

ادلوازنة بُت التكلفة  - احملددات 2
 كادلنفعة

 ادلادية -

 التوقيت ادلناسب -
 ادلوازنية بُت التكلفة كادلنفعة -
 ادلوازنة بُت اخلصائص النوعية -
الصورة الصحيحة العادلة/  -

 التمثيل العادؿ
ادلارل للقوائم ادلالية للبنوؾ العاملة  بالغاإله يف أثر احملاسيب، ك رة، التوجو احلديث للفكر يا: مجاؿ علي عطية طر المصدر

 .71، ص2005عربية لدراسات العليا، يف األردف، اطركحة دكتوراه فلسفة يف احملاسبة، جامعة عماف ال
 تأثير استخداـ القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المطلب الرابع8

 ) مقارنة مع التكلفة التاريخية( 
 القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية8 استخداـ تأثير .1

 أكرب استخداـ كادلوثوقية ادلالءمةب ادلتعلق FASBاألمريكي  ادلالية احملاسبة عايَتدل االستشارم اجمللس طالب لقد   
 من لكل كصلة مالءمة أكثر العادلة القيمة معلومات أف إذل ذلك كيعزل ادلالية، القوائم يف العادلة القيمة دلقياس
 أفضل بشكل تعكس ادلقاييس ىذه مثل أف حيث التارؼلية، التكلفة معلومات مع مقارنة كادلقرضُت، رينتمادلست
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 كالتوقعات ادلاضي أدائها تقييم أفضل بشكل تسهل كما ادلالية، لبياناهتا الناشرة للمؤسسة احلاضر ادلارل الوضع
 .1ةادلستقبلي

 يتطلب احملاسيب للقياس أساسك العادلة القيمة على اعتماد عند بأنو IASB الدكلية احملاسبة معايَت رللس صىأك ك    
 خاصية للمستخدمُت، كىي مفيدة جعل ادلعلومات احملاسبية أهناش من يةأساس خصائص أربع على ىاأثر  اختبار

 .2للمقارنة دلفهم كالقابلية كالقابلية كادلوثوقية ادلالءمة،
 من العديد يف مفيدة تعد العادلة القيمة معلومات أف إذل 87 فقرة IAS 32 رقم الدكرل احملاسبة معيار يشَت كما   

أف:" معلومات القيمة العادلة كاسعة  إذلة، فقد نصت الفقرة ادلالي البيانات مستخدمي قبل من ادلتخذة القرارات
مالية منفردة، كما  أدكاتقرارات حوؿ  ازباذاالستخداـ يف االغراض التجارية لتحديد الوضع ادلارل العاـ للمشركع كيف 

تعكس يف كثَت من األحياف،  أهناالبيانات ادلالية، حيث مفيدة يف عديد من القرارات ادلتخذة من مستخدمي  أهنا
 إجراءكسبّكن معلومات القيمة العادلة من تدفقات النقدية ادلتوقعة لألدكات. لواؽ ادلالية للقيمة احلالية لتقدير األس

ىا شراؤ  أكإصدارىا  متمقارنات بُت أدكات مالية ذلا نفس اخلصائص االقتصادية بغض النظر عن اذلدؼ منها كمىت 
دارة يف إدارة األمواؿ عن طريق توضيح تأثَتات إللتقييم كفاءة ا زلايداا أساسكمن قاـ بذلك، كتوفر القيمة العادلة 

سدادىا، كعندما ال  أكاالحتفاظ هبا  أكادلالية  اللتزماتاالحتفاظ بأصوؿ مالية كتكبد ا أكالبيع  أكقراراهتا بالشراء 
و يقـو بتوفَت معلومات القيمة إنفااللتزاـ ادلارل بالقيمة العادلة يف ادليزانية العمومية  أكادلارل  األصليظهر ادلشركع 

 .3ضايف"إالعادلة من خالؿ افصاح 
 من كثَت يف العادلة القيمة معلومات أف إذل 87 فقرة 32 رقم الدكرل احملاسبة عيارادل كؽلكن تلخيص ما أشار لو

 :4يلي ما إذل تؤدم احلاالت
 ؛لألدكات ادلتوقعة النقدية للتدفقات احلالية القيمة ادلالية األسواؽ تقدير تعكس 
 االقتصادية اخلصائص نفس غالبا ذلا مالية أدكات بُت مقارنات إجراء من العادلة القيمة معلومات سبكن 

 ؛بذلك قاـ من ك شراؤىا أك إصدارىا مت مىت ك منها اذلدؼ عن النظر بغض
 قراراهتا تأثَتات توضيح طريق عن األمواؿ إدارة يف اإلدارة كفاءة لتقييم زلايدا اأساس العادلة القيمة توفر 

 .سدادىا أك هبا االحتفاظ أك ادلالية اللتزماتا كتكبد مالية بأصوؿ االحتفاظ أك البيع أك بالشراء
 
 

                                                           
 –تطبيق زلاسبة القيمة العادلة على موثوقية كمالئمة معلومات القوائم ادلالية الصادرة عن الشركات ادلساعلة العاملة يف فلسطُت  أثرمجيل حسن النجار،  1

 .4، ص2013، 03، العدد 09، اجمللة االردنية يف ادارة االعماؿ، اجمللد -من كجهة نظر مدققي احلسابات كادلديرين ادلاليُت
 .55، صابقا، مرجع سر باسم جابر األغتام  2

ادلارل، مجعية  بالغالقيمة العادلة كاإل –تطبيق القيمة العادلة على مالئمة ادلعلومات احملاسبية، ادلؤسبر العلمي ادلهٍت الدكرل السابع  أثركليد زكرياء صياـ،  3
 . 5، ص2006سبتمرب،  14:13احملاسبُت األردنيُت بالتعاكف مع االرباد العاـ للمحاسبُت كادلراجعُت العرب، ادلملكة األردنية اذلامشية، يومي 

 .37، ص ابقحاف دعساف ادليطرم، مرجع سمنصور في 4
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 :1ن مستخدميها منسبكّ  كاليت توفرىا زلاسبة القيمة العادلة ادلالءمةاليت سبتاز ب كادلعلومات احملاسبية
  ؛ادلستقبلية أكاحلاضرة  أكاث ادلاضية حدعلى األتكوين توقعات عن النتائج اليت سوؼ تًتتب  
  تغيَت  إذلتؤدم  ادلالءمةاث تغيَت يف ىذه التوقعات. كىذا يعٍت أف ادلعلومات أحد أكتعزيز التوقعات احلالية

 ؛درجة التأكد بالنسبة للقرار زلل الدراسة
  تصحيح التوقعات السابقة  أكربسُت قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج ادلتوقعة يف ادلستقبل كتعزيز

 .نتائج القرارات اليت بنيت على ىذه القرارات كاحلالية؛ تقييم
 ي:كؽلكن توضيح عالقة كتأثَت استخداـ القيمة العادلة يف ربسُت اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية فيما يل

 8 عاقة القيمة العادلة بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية(23-20)الجدوؿ رقم 
 القيمة العادلة الخصائص

 
 
 

 الماءمة

التقييم االرتدادم  أكالتنبؤ بادلستقبل  أكادلعلومات للتوقيت ادلناسب  مالءمةيقصد هبا  .1
 كإمكانية التحقق من التوقعات؛

سع يف النشاط التجارم لتحديد الوضع ادلارل أك تطبيق معلومات القيمة العادلة بشكل  .2
للقرارات ادلتخذة من  مالءمة أهنادكات مالية منفردة، كما أقرارات حوؿ  ازباذللمشركع كيف 

سواؽ ادلالية للقيمة احلالية لتدفقات ألقبل مستخدمي ادلعلومات ادلالية فهي تعكس تقدير ا
 ؛األدكاتالنقدية ادلتوقعة ذلذه 

كانت معدة كفقا   اإذادلعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم ادلالية يف ظل التضخم  مالءمةعدـ  .3
القيمة العادلة  إذلغَت صاحل كلذلك يتم التوجو  األساسالتكلفة التارؼلية، كيعد ىذا  ساسأل

احلسباف التغَت يف  عانة بطرؽ تتضمن تعديال  يعكس آثار التضخم كتأخذ يفحيث يتم االست
 سعار. ألادلستول العادل يف ا

 
 
 

 الموثوقية

ىي القابلية لتحقيق  مساتيقصد هبا نوعية ادلعلومات احملاسبية اليت غلب أف تتوافر فيها ثالثة  .1
 كالصدؽ كاحلياد؛

 أهناكدبطابقة خصائص ادلوثوقية على ادلعلومات احملاسبية اليت توفرىا القيمة العادلة يالحظ  .2
 سواؽ النشطة لكافة العناصر احملاسبية؛ألتتحقق بشرط توافر مقومات ا

ليس ذلا سوؽ  اللتزماتكا األصوؿخر ؽلكن القوؿ أف ىناؾ الكثَت من عناصر آكعلى جانب  .3
نشطة االمر الذم غلعل تقديرات القيمة العادلة ذاتية شلا يزيد من عدـ دقة التقارير ادلالية 

 الثالثة العتمادىا على التقدير الشخصي. أهناكجودهتا كتفقد معها ادلوثوقية بأرك
كال  خرلأليقصد هبا تطبيق ادلؤسسة نفس ادلعاجلات احملاسبية على نفس احلدث من فًتة  .1 

                                                           
ى تكلفة كجودة ادلعلومات احملاسبية يف ظل تكنولوجيا ادلعلومات، رللة الباحث، جامعة ( علSCFتطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل ) أثرقرين،  قرين حاج قويدر 1

 .280، ص 2010، 10كرقلة، العدد 
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 الثبات

متها ها كمأليتأفضلثبت  اإذ خرلؽلنع من تغيَت الطرؽ احملاسبية اليت تستخدـ من فًتة أل
 ه على التقارير ادلالية؛أثر تغَت ك عن طبيعة كمربرات ىذا ال اإلفصاحبشرط 

مداخل تقدير القيمة العادلة  أك ظلاذجكبالتطبيق على زلاسبة القيمة العادلة يالحظ تعدد  .2
القيمة السوقية كصايف  متصايف القيمة البيعية  إذلفمن تكلفة االحالؿ  اللتزماتلألصوؿ كا

غَت ذلك شلا غلعل طرؽ القياس متنوعة  إذلالقيمة احلالية كصايف التدفقات النقدية ادلستقبلية 
 ربقيق خاصية الثبات. إذلكما أف تطبيق النموذج ادلختلط ال يؤدم 

 
 
 

القابلية 
 للمقارنة

عن يقصد هبا قابلية ادلعلومات احملاسبية اخلاصة دبؤسسة معينة للمقارنة دبعلومات شلاثلة  .1
على مستول نفس ادلؤسسة لعدد من الفًتات  أكشلاثلة يف نفس الفًتة ادلالية  أخرلمؤسسة 

 ادلالية؛
كدبا أف ادلعلومات احملاسبية  كاحدةترتبط خاصية الثبات كالقابلية للمقارنة فهما كجهاف لعملة  .2

 ظلاذجعن القيمة العادلة تفتقد للثبات فهي بذلك تفتقد القابلية للمقارنة كذلك بسبب تعدد 
ادلالية، نتيجة تعدد العوامل ادلؤثرة يف  اللتزماتكا األصوؿتقديرات القيمة العادلة لعناصر 

 قييم ادلستخدمة.القيمة العادلة لألداة ادلالية كخاصة عند تعدد أساليب الت
ىا أثر صاحل حسُت، ربليل العالقة بُت زلاسبة القيمة العادلة كشلارسة احملاسبة االبتكارية ك  سيد عبد الفتاح المصدر8

 .517ص، 2009، 02على جودة التقارير ادلالية، رللة الفكر احملاسيب، جامعة عُت مشس، العدد 
، كؽلتاز باعتماده ؤسسةبقيمة ادل بوعي كبصَتة كنظرة تنبؤية مستقبليةرين تميزكد ادلستالقيمة العادلة  نهج مف إ    

معلومات  ذات ان على أسعار السوؽ اجلارية كمقياس عادؿ كمالئم للقيمة، بشرط توافر سوؽ نشطة كمنظمةأساس
ة ذلك عنها دكف مراعا اإلفصاحادلعلومات اليت يتم  فإفكعكس ذلك . صحيحة كموثوقة يف ظل فرضية كفاءة الػسوؽ

ارؼلية استخداـ التكلفة التدقػة  أثرقد تكوف مضللة، كتكوف االحتماالت مفتوحة لتفسَتات متعددة كمتناقضة، كمػا تتػ
أكثػر دقػة  اليت تكوفأخطاء القياس مقارنةن مع استخداـ القيمة العادلة،  من تزيد اليت كلما ارتفعتخم دبعدالت التض

1. 
من كل ىذا نقوؿ أف: "العالقة بُت القيمة العادلة كادلعلومات ادلالية احملاسبية ىي عالقة تكاملية باعتبار القياس كفق 

القيمة العادلة تقـو بالتكامل مع  أمادلعلومات احملاسبية ادلالية،  كادلوثوقية ادلالءمةاب على غليؤثر باألالقيمة العادلة 
التطبيق الدقيق للقياس  ادلعلومات احملاسبية كادلالية لتحقيق خصائصها النوعية كإضفاء اجلودة عليها، ككل ما كاف

 .2ذلك يف دعم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية كادلالية" أثراحملاسيب كفق القيمة العادلة كلما 
 

                                                           
ماجيسًت، زبصص زلاسبة، كلية االعماؿ، جامعة الشرؽ ادلية، مذكرة ادلالية الع األزمةىا على أثر ركحي كجدم عبد الفتاح عواد، زلاسبة القيمة العادلة ك  1

 . بتصرؼ46:45، ص ص 2010األكسط، األردف، 
 .33، ص ابقمحدم فلة، مرجع س 2
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 التاريخية والقيمة العادلة وعاقتهما بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مقارنة بين التكلفة.0
ف القيم أضح بعض الباحثُت أك خبصوص تأثَت استخداـ تقديرات القيم العادلة يف خصائص ادلعلومات احملاسبية 

كلكن بأقل موثوقية، كذلك كما يتضح من ادلقارنة اآلتية من استخداـ القيمة  مالءمةالعادلة ينتج عنها معلومات أكثر 
 :1ككذا ادلعلومات الناذبة عن استخداـ التكلفة التارؼليةللقياس احملاسيب  أساسالعادلة ك

القيمة العادلة بالخصائص النوعية عاقة التكلفة التاريخية و (8 مقارنة توضح 24-20الجدوؿ رقم )
 المحاسبيةللمعلومات 

 التكلفة التاريخية القيمة العادلة   الخصائص 
تعكس معلومات تتعلق بأداء ادلؤسسة كذلك   الماءمة

دارية ادلتعلقة باالحتفاظ إلبالنسبة للقرارات ا
كبادلثل القرارات ادلتعلقة  اللتزماتكا األصوؿب

ككدا ربمل الديوف  األصوؿبيع  أكباقتناء 
 كتسديدىا

تعكس معلومات تتعلق بأداء ادلؤسسة كذلك 
بيع  أكفقط فيما يتعلق بقرارات اقتناء 

، بينما ربمل الديوف كتسديدىا أك األصوؿ
تتجاىل تأثَتات ادلتعلقة باالستمرار يف احليازة 

 .اللتزماتربمل ا أك
 أجلتتطلب ربديد األسعار السوقية اجلارية من  الموثوقية

كره قد يتطلب الدخوؿ التقرير عن القيم كىذا بد
 يف تقديرات ما قد يؤدم مشاكل تتعلق بادلوثوقية.

تعتمد القيم ادلثبتة يف البيانات ادلالية على 
 إذلأسعار ادلعامالت الفعلية دكف االشارة 

 البيانات السوقية احلالية.
 .31محدم فلة، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر8

ككذلك  ادلالءمةالقياس بالقيمة العادلة يضفي للمعلومات احملاسبية صبغة  الطالب أف يستنتجعاله أمن اجلدكؿ    
كعلا  ذبمع بُت كفاءة اخلاصيتُت يف حالة كوف السوؽ كفئ( أم) ،ان بالنسبة خلاصية ادلوثوقية يف حالة كوف السوؽ نشط

شديد  بينما التكلفة التارؼلية تتجاىل احلركة الديناميكية لواقع ،ؽلثالف أىم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية
علومات زلاسبية ذات خصائص مال توفر  قل مالءمة كأشلا غلعلها  التغَتات خاصة على النطاؽ االقتصادم كادلارل

  .سبتاز بأكثر موثوقية أهنانوعية، إال 
 زلاسبية معايَتادلزدكج يف التقيم يف عدة كاستخداـ النموذج  ىذا ما يفسر عدـ التخلي عن التكلفة التارخية     

ؽلتازاف بعالقة تداخل فيما بينهما كبدرجة عالية من التأكد  كادلوثوقية ادلالءمة أف خاصييتبأننا نالحظ ك خاصة 
ىم أمن ك  ،اليت ذبعل ادلعلومات احملاسبية مفيدة يف ازباد القرارات بصفتهم من اخلصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية

احملاسبة  معايَتاحملاسبية ادلالية كرللس  معايَتكد عليها كل من رللس أاليت تقييم جودة ادلعلومات احملاسبية ل عايَتادل
 .  (FASB/AISB)  الدكلية

 

                                                           
 .31ص فلة، مرجع سابق،  محدم 1
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المالي  باغاإلو  الدولية المحاسبة معاييرلل ا  وفق تطبيق القيمة العادلة مجاالت و  متطلباتالمبحث الثالث8 
(IAS وIFRS) 

  ادلارل الدكلية بالغاإلاحملاسبية ك  معايَتكل من متطلبات تطبيق القيمة العادلة كفقا لل  علىيف ىذا ادلبحث  سنعرج    
 تطبيق ىذه األخَتة. عنادلًتتبة  ادلعاجلاتعيوب ادلتولدة من الك  ادلزايااليت تطبق فيها ك  اجملاالتك 

 .الدولية المحاسبة معاييرل وفق تطبيق القيمة العادلة  متطلبات8 ؿ و األالمطلب 
 األصوؿ قياس كعملية العادلة، القيمة دلفهـو متزايد استخداـ ضلو الدكلية احملاسبة معايَت رللس توجو فإ    
 الدكلية احملاسبة معايَت تبنت اليت البلداف يف كالسيما حاليا كاالىتماـ البحث زلور ىو العادلة بقيمتها اللتزماتكا

 اليت البنود تقسيم كؽلكن خر،بآ أك بشكل العادلة القيمة مفهـو الدكلية احملاسبة معايَت من العديد تضمن كقد مؤخرا،
  1:التالية األقساـ إذل ادلفهـو ىذا إذل أشارت
 العادلة؛ بالقيمة االعًتاؼ متطلبات .1
 العادلة؛ القيمة عن اإلفصاح قواعد .2
 .العادلة القيمة تقدير يف تساعد معلومات عن اإلفصاح متطلبات .3

 الصناعي التطور ظل يف ادلالية، البيانات مستخدمي حاجات تطور مواكبة إذل ادلتطلبات ىذه كهتدؼ    
 ترتب شلا العادل، عرب األمواؿ رؤكس حركة كحرية العادلية األسواؽ كانفتاح العمالقة، الشركات كظهور كالتكنولوجي،

 .صحيحة اقتصادية قرارات زباذال منها ادلالية كخاصة ادلعلومات على متزايد طلب عليو
ا كاف ذلا قوة تقديرية لقيمة األسهم السوقية ذأف القيمة العادلة تعترب مفيدة إكلقد بينت بعض الدراسات     

ؤسسة، كأف رين لتقييم ادلتمللمست مالءمةللمؤسسة، كحىت يتحقق ذلك البد أف تقدـ ىذه القيمة احملاسبية معلومات 
ادلؤسسة غلب أف تتبٌت باستمرار تقييم نشاطها  كعملياهتا يف  فإفكبالتارل ، بشكل موثوؽ ةتكوف ىذه القيمة مقاس

 شطة كالعمليات.اآلنضوء ربركات أسعار السوؽ للموارد، سواء أكانت مدخالت أـ سلرجات ذلذه 
 على مقدرة ىناؾ يكن دل كلو حىت بأنو الدكلية احملاسبة معايَت رللس من كاضح توجو ىناؾ كاف فقد ىنا كمن   

 يضاحاتاال يف عنها اإلفصاح أك ادلالية  القوائم يف  القيمة هبذه  بو االعًتاؼ ليتم بنود مأل العادلة القيمة ربديد
 للبند العادلة القيمة ربديد يف مفيدة تكوف قد أخرل دبعلومات ادلالية البيانات مستخدمي تزكيد يتم وفإن ادلرفقة،
 .2القياس أك البحث موضوع

    أصل  مليت قد تفيد يف تقدير القيمة العادلة ألاكمتطلباهتا  اإلفصاحربديد قواعد  نحاكؿسكبناء على ما سبق    
قد تكوف ذلا دكر مؤثر يف ربديد القيمة السوقية لألدكات ادلالية للمؤسسة كقد مت تضمُت ىذه ادلتطلبات  أكالتزاـ  أك

                                                           
 –بالقيمة العادلة يف تعزيز جودة ادلعلومات احملاسبية كمعوقات تطبيقها يف البيئة احملاسبية اجلزائرية  اإلفصاحالقياس ك  ىوارم معراج، حديد آدـ، دكر 1

 .255، ص18سانية، العدد االقتصادماآلنباالشارة إذل البنوؾ التجارية اجلزائرية، رللة احلقوؽ كالعلـو 
 69:67ىواـ مجعة، حديدم اداـ، مرجع سابق، ص ص  2
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يف ىذه  ةقدير القيمة العادلة كادلعتمدمعلومة تفيد يف ت أم أكعن القيمة العادلة  اإلفصاحكالقواعد ضمن مؤشر 
 :1الدراسة كمن بُت ىذه ادلتطلبات ما يلي

 ؛األصوؿاطلفاض يف قيمة  أمظهار إكمتطلباتو اليت تضمنت  اإلفصاحكافة قواعد  .1
، كاليت من ادلمكن االستفادة منها يف تقدير القيمة ادلمكن ربصيلها البنوؾالبنود ادلتعلقة دبحافظ التسهيالت لدل  .2

عن الديوف ادلعدكمة، كادلبالغ ادلسًتدة منها كالقركض اليت ال ػلتسب عليها  اإلفصاحمن الديوف، كمثاؿ على ذلك 
 فوائد؛

 قامت هبا للتحوط ذلذه ادلخاطر؛ اتإجراء أم أك البنوؾادلخاطر اليت تتعرض ذلا  .3
 ن طبيعة التغَت ادلادم يف التقديرات احملاسبة كقيمتو؛إفصاح ع .4
ربديد السعر السوقي  يف رتأة  تعامالت مع األطراؼ ذات العالقة دلا ذلذه التعامالت من أي عن اإلفصاح .5

أقساط  قركض  أكا ما ارتبطت ىذه التعامالت دبخصصات ديوف مشكوؾ يف ربصيلها دخاصة إللسهم، 
 مستحقة؛

 احملاسبة عايَتدل كفقا بالقيمة ادلالية القوائم ببنود االعًتاؼ متطلبات أىم إظهار التارل اجلدكؿ خالؿ من ؽلكن كما
 :الدكلية

 .الدولية المحاسبة معاييرل وفقا العادلة بالقيمة االعتراؼ متطلبات(8 25-20الجدوؿ رقم )
 بالقيمة العادلة االعتراؼمتطلبات  البياف رقم المعيار

 هما أقل.أيصايف القيمة التحصيلية  أك: يقيم ادلخزكف بالتكلفة 06الفقرة  المخزوف 20
الممتلكات   14

والتجهيزات 
 والمعدات

جزئي مع  أك: قد يتم امتالؾ ادلمتلكات كالتجهيزات كادلعدات عن طريق تبادؿ كلي 21الفقرة
غَتىا من ادلوجودات، كتقاس تكلفة تلك  أكبنود سلتلفة من ادلمتلكات كالتجهيزات كادلعدات 

ادلضحى بو بعد تعديلو  لألصلادلستلم كالذم يعادؿ القيمة العادلة  لألصلمة العادلة يالبنود بالق
 غَت نقدية معادلة يتم مبادلتها؛ أكة مبالغ نقدية أيب

ظهر بند غلب أف ي  األصلادلبدئي ك االعًتاؼ: ادلعاجلة البديلة ادلسموح هبا: بعد 29الفقرة
التقييم، كادلتمثلة يف القيمة العادلة يف تاريخ إعادةادلمتلكات كالتجهيزات كادلعدات بقيمة 

ة خسائر مًتاكمة يف اطلفاض القيمة أيالتقييم مطركح منو االستهالؾ ادلًتاكم الالحق ك إعادة
جوىريا عن  التقييم  بشكل دكرم دبا ػلقق عدـ اختالؼ القيم ادلسجلةإعادةالحقا، كغلب تنفيذ 

 تلك اليت ستحدد باستخداـ القيمة العادلة يف تاريخ ادليزانية؛
تقييم كل إعادة: عندما يعاد تقييم بند من ادلمتلكات كالتجهيزات كادلعدات غلب 34الفقرة

 .األصلرلموعة ادلمتلكات ك التجهيزات كادلعدات اليت ينتمي إليها 
 
 

                                                           
1
 69ص ، يدم اداـ، مرجع سابقاـ مجعة، حدىو  
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 .القابل لالستالـ أكبالقيمة العادلة للمقابل ادلستلم اإليراد:  غلب قياس 09الفقرة  اإليراد 16
تكلفة منافع  17

 الموظفين
 زلاسبة ادلؤسسة خلطط ادلنافع احملددة اخلطوات التالية: : تشل50الفقرة

 (104-102ة موجودات اخلطى )انظر الفقرات ياجلزء الثالث: ربديد القية العادلة أل
 ف مطلوب منافع ىو صايف إمجارل ادلبالغ التالية:أ: غلب أف يكوف ادلبلغ ادلعًتؼ بو على 54القرة

القيمة العادلة يف تاريخ ادليزانية العمومية  للموجودات )اصوؿ(  ضاأياجلزء الرابع:  ؼلصم من تلك 
 (؛104-102مباشرة ) انظر الفقرات  اللتزماتاخلطة )اف كجدت( اليت سيتم منها تسوية ا

و خطة عند ربديد ادلبلغ ادلعًتؼ بو يف ادليزانية أي: يتم ازالة القيمة العادلة دلوجودات 102القرة
، كعندما ال يتوفر سعر للسوؽ يتم تقدير القيمة العادلة دلوجودات 54العمومية دبوجب الفقرة 

بعكس كال من  اخلطة على سبيل ادلثاؿ ؼلصم التدفقات النقدية ادلستقبلية باستخداـ سعر خصم
 أكالتاريخ ادلتوقع للتصرؼ يف ىذه ادلوجودات ) أكادلخاطرة ادلتعلقة دبوجودات اخلطة كاالستحقاؽ 

 دل يكن ذلا استحقاؽ الفًتة ادلتوقعة حىت تسوية االلتزاـ ادلتعلق بذلك(. اإذ
02 
 
 

المحاسبة عن المنح 
 اإلفصاحالحكومية و 

عن المساعدات 
 الحكومية

 أف يعًتؼ بادلنح احلكومية، تلك ادلنح غَت ادلالية ادلقدرة بالقيمة العادلة؛: غلب 07الفقرة
: غلب أف تعرض ادلنح احلكومية اخلاصة بادلوجودات، كيشمل ذلك ادلنح غَت ادلالية 24الفقرة

 ية.األصلالقيمة الدفًتية  إذلبطرح ادلنحة للوصوؿ  أكمؤجل إيرادادلقدرة بالقيمة العادلة يف ادليزانية ك

المحاسبة والتقرير عن  04
 برامج منافع التقاعد

راؽ ادلالية ك ارات برنامج منافع التقاعد بالقيمة العادلة، يف حالة األتماست إثبات: غلب 32الفقرة
القيمة العادلة ىي القيمة السوقية، كلكن عندما ال يتوفر تقدير للقيمة العادلة  فإفالقابلة للبيع 

 عن أسباب عندـ استخداـ القيمة العادلة. إلفصاحاارات الربنامج فيجب تمالست
في القوائم  اإلفصاح 12

المالية للبنوؾ 
والمؤسسات المالية 

 المتشابهة

: غلب على ادلصرؼ إظهار القيمة العادلة لكل رلموعة من بياناتو احلسابية اخلتامية 24الفقرة  
 األدكات" 32مطلوبات كما ينص على ذلك ادلعيار احملاسيب الدكرل  أكسواء كانت موجودات 

 .كالقياس االعًتاؼادلالية:  األدكات 39كالعرض". كادلعيار احملاسيب الدكرل  اإلفصاحادلالية: 

المالية8  األدوات 10
 والقياس االعتراؼ

التزاـ مارل  أك: يف حالة التخلص من أصل مارل بأكملو، كنتج عن ذلك أصل مارل 51الفقرة 
 االلتزاـ اجلديد بالقيمة العادلة؛ أك األصلهبذا  االعًتاؼجديد، فيجب 

ادلبدئي، غلب قياس ادلوجودات ادلالية دبا فيها ادلشتقات بالقيمة  االعًتاؼ: بعد 69الفقرة 
ادلالية  األصوؿارات احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ ك تمالعادلة، ماعدا القركض كالذمم كاالست

 اليت ال ؽلكن قياس قيمتها العادلة موثوقية؛
و غلب فإنتوفر مقياس موثق للقيمة العادلة ألصل، كدل يكن ذلك متوفرا  سابقا،  اإذ: 91الفقرة 
 بالقيمة العادلة؛ األصلقياس ىذا إعادة

الناذبة عن  أكادلبدئي، غلب قياس ادلطلوبات احملتفظ هبا للمتاجرة  االعًتاؼ: بعد 93الفقرة 
 ات للتحوط بالقيمة العادلة.أيادلشتقات لغَت غ
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الموجودات غير  16
 الملموسة 

غَت ادللموس  األصلادلبدئي، يتم قياس  االعًتاؼ: ادلعاجلة البديلة ادلسموح هبا: بعد 24القرة
 بالقيمة العادلة )ادلبلغ ادلعاد تقييمو سلصوما من اطفاءات كخسائر مًتاكمة الحقة(؛

تكلفة  فإف)دمج ادلنشآت(،  األعماؿمت امتالؾ أصل غَت ملموس يف عميلة ضم  اإذ: 27الفقرة
 على القيمة العادلة تاريخ االمتالؾ؛ بناءتكوف  األصلىذا 
مت احلصوؿ على أصل غَت ملموس دبوجب منحة حكومية، فقد ؼلتار ادلشركع  اإذ: 33الفقرة

 غَت ادللموس كادلنحة دبقدار القيمة العادلة مبدئيا؛ األصلبكل من  االعًتاؼ
 األصلمبادلة أصل غَت ملموس بآخر غَت مشابو بو، يتم قياس تكلفة ىذا  مت اإذ: 34الفقرةه

 ادلستلم؛ لألصلبالقيمة العادلة 
 أكإيراد أمادلسّلم فال يعًت ب لألصلاألخر يف عملية التبادؿ مشاهبا  األصلكاف   اإذ: 35الققرة

 األصلادلستلم قد توفر دليال على اطلفاض قيمة  لألصلخسارة للعملية، إال أف القيمة العادلة 
 ادلسلم.

المالية8  األدوات 17
 والقياس االعتراؼ

التزاـ مارل  أك: يف حالة التخلص من أصل مارل بكامليو، كنتج عن ذلك أصل مارل 51الفقرة
 االلتزاـ اجلديد بالقيمة العادلة؛ أك األصلهبذا  االعًتاؼجديد، فيجب 

بالقيمة ادلشتقات  ذلك يف دبا ، غلب قياس ادلوجودات ادلاليةادلبدئي االعًتاؼ : بعد69الفقرة
تصرؼ أخر، ما عدا القركض  أم أكخصم لتكاليف اليت تتحملها عند البيع  أمالعادلة بدكف 
ادلالية اليت ال ؽلكن قياس  األصوؿارات احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ ك تمكالذمم كاالست

 قيمتها العادلة دبوثوقية؛
و غلب فإن، كدل يكن ذلك متوفرا سابقا، لألصلتوفر مقياس موثوؽ للقيمة العادلة  اإذ: 91الفقرة
 بالقيمة العادلة؛ األصلقياس ىذا إعادة
الناذبة عن  أكادلبدئي، غلب قياس ادلطلوبات احملتفظ هبا للمتاجرة  االعًتاؼ: بعد 93الفقرة

 غَت ملكية حقوؽ إدارة بتسليم ادلرتبط ادلشتق ادلطلوبات التحوط ) ما عدا أيادلشتقات لغَت غ
 (بالقيمة العادلة. مدرجة

الممتلكات  22
 اريةتماالست

ظلوذج التكلفة كسياسة زلاسبية  أكاختيار ظلوذج القيمة العادلة  ادلؤسسة: يتوجب على 24الفقرة 
 ارية؛تمللقياس الالحق على أف تطبق الساسة ادلختارة على كل ادلمتلكات االست

أف يتم  إذلظلوذج القيمة العادلة االستمرار يف ذلك،  تر أختا اإذادلؤسسة : غلب على 19الفقرة 
أسعار السوؽ  أكت العمليات السوقية أقل تكرارا، أصبحارية حىت لو تماستبعاد ادلمتلكات االست

 أقل توفرا؛
شلتلكات مشغولة من قبل  إذلارية مقيمة بالقيمة العادلة تممت ربويل شلتلكات است اإذ: 54الفقرة 

 ادلالك، تكوف التكلفة ادلثبتة ذلذه ادلمتلكات ىي قيمتها  العادلة بتاريخ التحوؿ؛
ارية، تثبت القيمة تمشلتلكات است إذلمت ربويل شلتلكات مشغولة من قبل ادلالك  اإذ: 55الفقرة 

 العادلة يف تاريخ التحويل.
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احملصوؿ الزراعي أف يكوف من ادلمكن  أكالبيولوجي  األصلب االعًتاؼشركط  أحد: 10الفقرة  الزراعة 21
 تكلفتو بشكل موثوؽ؛ أكقياس قيمتو العادلة 

ادلبدئي يف تاريخ كل ميزانية عمومية  االعًتاؼالبيولوجي عند  األصل: غلب قياس 12الفقرة 
 دبقدار قيمتو العادلة سلصوما منها تكاليف  ادلقدرة عند نقطة البيع؛

البيولوجي دبقدار قيمتو العادلة سلصوما  األصل: غلب قياس ادلنتج الزراعي احملصود من 13الفقرة 
 حلصاد.منها التكاليف ادلقدرة للبيع عن نقطة ا

 .81.79، ص ص ىواـ مجعة، حديدم آدـ، مرجع سابق المصدر8
 ادلارل بالغاإل عايَتكفقا دل العادلة بالقيمة اإلفصاحك  االعًتاؼ متطلبات ربديد من خالؿ اجلدكؿ ادلوارل ؽلكن

(IFRS)  

 (IFRS) المالي باغاإل معاييربالقيمة العادلة وفقا ل اإلفصاحو  االعتراؼ(8 متطلبات 26-20الجدوؿ رقم )

 والقياس بالقيمة العادلة االعتراؼمتطلبات  البياف رقم المعيار
الدفعات المرتكزة  02

 سهم ألعلى ا
  العادلة بالقيمة ادللكية حقوؽ خالؿ من تسويتها يتم اليت العمليات مجيع قياس يتم

 السلع لتلك العادلة القيمة ربديد تعذر اإذ الشراء، بتاريخ ادلستلمة اخلدمات أك للسلع
 خالؿ من دبوثوقية، ففي ىذه احلالة يتم قياس القيمة العادلة للسلع كاخلدمات كاخلدمات

 أك التسوية تاريخ ظلوذج يسمى ما كىو الشراء بتاريخ منحها مت اليت لألسهم العادلة القيمة
 ؛العملية
  بينها كمن النقاط من رلموعة ضمن تندرج سلتلفة افصاحات ادلعيار ىذا يتطلب

 العادلة القيمة ربديد كيفية من ادلالية القوائم مستخدمي سبكن ادلعلومات عن اإلفصاح
 أسهم، مقابل خدمات على احلصوؿ أك البضاعة شراء عند ادلستلمة كاخلدمات للسلع

 .الفًتة خالؿ منحت اليت ادللكية حقوؽ ألدكات العادلة القيمة أك
 خالؿ من األعماؿ اندماج تكلفة تقيس أف (ادلشًتية) الدارلة ادلؤسسة على غلب  األعماؿاندماج  03

 أصوؿ أم أك مدفوعة نقدية - ادلعطاة لألصوؿ التبادؿ بتاريخ العادلة القيم رلموع
 يصدرىا أف ؽلكن اليت ادللكية حقوؽ كأدكات ربملها، مت اليت اللتزماتكا - أخرل

 التملك لعملية تعزم أخرل مباشرة تكاليف أم إليها مضافا الدامج الطرؼ
 (؛اخل... احملاسبُت أتعاب القانونية، ادلصاريف )

 ادلؤسسة قبل من ادلمتلكة احملتملة اللتزماتكا احملددة اللتزماتكا األصوؿب االعًتاؼ يتم
 ؛%100 سبلك كبنسبة االقتناء تاريخ يف العادلة بالقيمة ادلشًتية

 ةلكاف العادلة بالقيمة ادلمتلكة اللتزماتكا األصوؿ على الشراء تكلفة زبصيص غلب
 دبوجب هبا للبيع زلتفظ متداكلة غَت كأصوؿ ادلصنفة األصوؿ عدا ،اللتزماتكا األصوؿ

 البيع تكاليف ناقصا العادلة القيمة ) قياسها غلب كاليت 05 رقم ادلارل بالغاإل معيار
 ادلقدرة(.
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غير  األصوؿ 05
المتدالة المحتفظ 

بها للبيع والعمليات 
 المتوقعة

 هبا للبيع بالقيمة الدفًتية )ادلرحلة( كمحتفظ كادلصنفة تداكلةادل غَت األصوؿ قياس يتم
 .اقل هماأي (البيع تكاليف ناقص العادلة القيمة) سبثل اليت العادلة القيمة صايف أك

المالية  األدوات 07
 اتاإلفصاح

 : ادليزانية يف ادلالية كادلطلوبات األصوؿ فئات عن اإلفصاح
 بو احملتفظ اجلزء بياف مع كاخلسائر األرباح خالؿ من العادلة بالقيمة ادلالية األصوؿ

 رقم ادلعيار كفق للمتاجرة  زلتفظ مالية كأصوؿ ادلصنفة ككذلك العادلة بالقيمة (ادلخصص)
 ؛39

 مطلوبات إذل تصنيفها مع كاخلسائر األرباح خالؿ من العادلة بالقيمة ادلالية ادلطلوبات
 .للمتاجرة زلتفظ كمطلوبات ادلصنف كجزء كالثاشل العادلة بالقيمة سلصصة

 :ادلارل ادلركز قائمة يف األصوؿب االعًتاؼ المالية األدوات 09
 ؛اخلسارة أك الربح خالؿ من العادلة بالقيمة ادلالية األصوؿ
 .اآلخر الشامل الدخل خالؿ من العادلة بالقيمة ادلالية األصوؿ

 : ادلالية القوائم مستخدمي تساعد اليت ادلعلومات عن اإلفصاح قياس القيمة العادلة 13
 يفمتكررة  غَت أك متكرر أساس على العادلة بالقيمة قياسها يتم اليت اللتزماتكا األصوؿ

 يف ادلستخدمة هبا ، كتقنيات التقييم كادلدخالت ادلبدئي االعًتاؼ بعد ادلارل ادلركز بياف
 القياسات، ىذه تطوير
  - كبَت بشكل للرصد القابلة غَت ادلدخالت باستخداـ العادلة القيمة قياس عند

 أك اخلسارة أك الربح على القياسات تلك تأثَت عن اإلفصاح يتوجب ، -الثالث ادلستول
 .للفًتة الشامل الدخل

 .106:104، ص ص مرجع سابق حديدم آدـ، المصدر8
 الدولية معايير8 المجاالت الرئيسية الستخداـ القيمة العادلة في الالثانيالمطلب 

كحسب  زلاسبة القيمة العادلةف إ  سنعرج يف ىذا ادلطلب على استعماالت القيمة العادلة )ادلواضيع اليت تغطيها(،    
 التالية: يةاألساس ادلواضيع تغطي (IFRS)ادلارل الدكلية  بالغاإل معايَت

 ادلالية. األدكات 
 ارات العقارية.تماالست 
 .زلاصيل كموجودات بيولوجية 
 .التزامات عقود التأمُت 
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 فإف هاوئنش بعد ادلالية األدكات قياس ألغراض ، بالتكلفة هاوئنش عند ادلالية األدكات تقيدالمالية8  األدوات . أ
 1:التارل النحو على ادلالية ادلوجودات يصنف احملاسيب ادلعيار
 احملتفظ هبا ألغراض ادلتاجرة ادلالية ادلوجودات : لىو األ المجموعة: 

 يف األرباح ربقيق ىو اقتنائها من ياألساس الغرض كيكوف ادلؤسسة تشًتيها اليت ادلالية ادلوجودات تلك كىي       
 بالقيمة ادلالية القوائم إعداد عند األصوؿ ىذه كتقوصل قياس يتم حيث أسعارىا، يف التغَت خالؿ من القصَت ادلدل
 .فيها ربدث اليت الفًتة يف الدخل قائمة يف التقوصل عملية من الناذبة كاخلسائر باألرباح االعًتاؼ كيتم العادلة

 لتاريخ االستحقاؽ:احملتفظ هبا  ادلالية ادلوجودات الثانية8 المجموعة 
 القدرة على االحتفاظ هبا لتاريخ استحقاقها كغلب أككسبثل ادلوجودات ادلالية اليت يكوف لدل ادلؤسسة النية 

 يف قيمتها. االطلفاضة سلصصات معدة دلقابلة أيأف يتم قياسها كإظهارىا بالتكلفة ادلطفأة مطركحا منها 
 القركض كادلدينوف الذين أنشأهتم ادلؤسسة: الثالثة8 المجموعة 

 كبطريقة اخلدمات تقدصل أك باألمواؿ ادلقًتض تزكيد طريق عن ؤسسةادل تنشئها اليت ادلالية وجوداتادل كسبثل
 يف قيمتها. االطلفاضة سلصصات معدة دلقابلة أيمطركحا منها قياسها بالتكلفة  كغلب مباشرة،
 اليت ليست:الرابعة: ادلوجودات ادلالية ادلتوفرة للبيع كسبثل ىذه ادلوجودات  اجملموعة 

 زلتفظ هبا للمتاجرة؛ 
 زلتفظ هبا لتاريخ االستحقاؽ؛ 
  مدينوف. أكقركض 

ترغب ببيعها عند  أككقت ربقق عائدا هبا  أمكادلقصود هبا تلك ادلوجودات ادلالية اليت ؽلكن أف تبيعها ادلؤسسة يف    
   ة سلصصات معدة لقاء تدشل قيمتها، كالربح أياحلاجة، كغلب أف يتم قياسها كتقوؽلها بالقيمة العادلة مطركحا منها 

يف بند منفصل  أكهبا أما يف قائمة الدخل للفًتة اليت ربدث هبا  االعًتاؼاخلسارة الناذبة من عملية التقوصل يتم  أك
 خسائر غَت زلققة. أكضمن حقوؽ ادللكية )االمواؿ اخلاصة( ربت مسمى أرباح 

 على التحوط ألغراض حيازهتا يتم اليت ادلالية ادلوجودات عن احملاسبة يف ادلتبعة احملاسبة األسس فإف آخر جانب من
 :2التارل النحو
 ؛الدخل بياف إذل بو ادلتعلقة اللتزماتكا ادلوجودات يف التغيَت يؤخذ :العادلة القيمة ربوط 
 ؛ربققو حلُت ادللكية حقوؽ إذل التغيَت يؤخذ :النقدية التدفقات ربوط 
 كعندىا ارتماالست من التخلص حلُت ادلساعلُت حقوؽ إذل التغَت يؤخذ :اخلارجي ارتماالست صايف ربوط 

 .العادلة للقيمة ربوطنا تعد الفوائد ألسعار التحوط إف الدخل، بياف إذل التغيَت يؤخذ
                                                           

 ادلعهد العادلة، القيمة قياس دقة على ادلؤثرة العوامل ك احملاسبية ادلعلومات جودة خصائص بُت العالقة داللة إبراىيم، حبث مقدـ حوؿ  الرؤكؼ عبد نبيل  1
 .15:14، ص ص 2009كتكنولوجيا ادلعلومات، أكادؽلية الشركؽ، أغسطس،  للحاسبات العارل

 .50، ص ع سابقم عبد الفتاح عواد، مرجركحي كجد 2



 العادلة بالقيمة المحاسبي اإلفصاحو  القياس تقييم                                               8الثاني الفصل

 

146 
 

 ادلطلوب ادلبلغ أصل من مدفوعات أم ناقصنا ادلسجلة يةاألصل قيمتها دبوجب قياسها فيتم ادلالية ادلطلوبات أما   
 الدخل بياف إذل العادلة قيمتها يف التغيَت كيؤخذ العادلة بالقيمة التالية ادلالية ادلطلوبات كتظهر عليها، إضافات أمك 

 :1ىي ادلطلوبات كىذه
 ؛مالية مشتقات التزامات 
 االذبار ألغراض مالية مطلوبات. 

 عدـ حالة كيف ذلا، كادلالئم ادلناسب التقدير كىو نشطة سوؽ يف اإلغالؽ أسعار دبوجب العادلة القيمة تقدير كيتم   
 التدفقات قيمة على أك السوؽ أسعار على رئيسي بشكل يعتمد تقدير أسلوب استخداـ يتم سوقية أسعار توفر

 .تسعَت ظلاذج أك ادلستقبلية النقدية
ا)الدخل بياف إذل العادلة القيمة يف التغيَت كيؤخذ العادلة بالقيمة إظهارىا يتم ارات العقارية8تماالست . ب  بأنو علمن

 إصدار مت حيث (.ادلالية البيانات بتاريخ العادلة قيمتها عن اإلفصاح مع االستهالؾ بعد التكلفةب بإظهارىا يسمح
 .2000 ابريل يف الدكلية احملاسبة معايَت جلنة قبل من اريةتماالست العقارات (40الدكرل رقم ) احملاسبة معيار

 مراعاة مع العقارية اراتتمباالست ادلتعلق ( 40الدكرل رقم ) احملاسبة معيار تطبيق عند التكلفة مبدأ اعتماد كضركرة
 :2ادلعيار ىذا فأ إذادلالية  القوائم حوؿ يضاحاتاال ضمن العادلة القيمة عن اإلفصاح
 ؛هبا ادلتعلقة اتاإلفصاحك  العقارية اراتتملالست احملاسبية ادلعاجلة قواعد ػلدد 
 عنها؛ اإلفصاحك  كقياسها العقارية اراتتمباالست االعًتاؼ على ادلعيار ىذا تطبيق يتم 
 كعلى للمستأجر بالنسبة سبويلي إغلار عقد دبوجب هبا احملتفظ العقارية اراتتماالست على ادلعيار ىذا يطبق 

 .للمؤجر بالنسبة تشغيلي إغلار عقد دبوجب ادلؤجرة العقارية اراتتماالست قياس
 العادلة القيمة ربديد عليها يتوجب العقارية اراتتماالست لتقييم العادلة القيمة ظلوذج ادلؤسسة اختيار حالة يف   

 :3التالية كاألسس عايَتادل مستخدمة للعقار
 ادلؤسسة على 13 رقم الدكرل ادلارل بالغاإل معيار دبوجب العقارية اراتتملالست العادلة القيمة قياس عند 

 اليت خرلاأل االفًتاضات ك حالية، إغلار لعقود يةاإلغلار  القيمة تعكس العادلة القيمة أف من التأكد
 ؛احلالية السوؽ ظركؼ ظل يف العقارية اراتتماالست تسعَت عند بالسوؽ ادلتعاملُت يستخدمها

 ال ادلثاؿ سبيل فعلي منفصل، بشكل العقار مكونات تقييم عدـ يتوجب للعقار العادلة القيمة ربديد عند 
 كوحدة البناء يقيم بل مستقل، بشكل منو ياأساس جزء تعترب اليت ك البناء يف ادلوجودة ادلصاعد تقييم

 ؛كاحدة
 ادليزانية بتاريخ السائدة كالظركؼ احلقيقي السوؽ كضع للعقار العادلة القيمة تعكس أف. 

                                                           
 .50، ص ع سابقم عبد الفتاح عواد، مرجركحي كجد 1
 .51ص  تفس ادلرجع، 2

 .08، ص ابقحاج قويدر قورين، مرجع س 3
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 اراتتملالست رلك األ للقياس التالية الفًتات يف يتم العقارية اراتتماالست لتقييم العادلة القيمة ظلوذج استخداـ عند   
 حدث اليت لفًتةل بياف الدخل يف للعقار العادلة القيمة يف التغَت عن الناذبة، اخلسائر أك باألرباح االعًتاؼ العقارية

 ادلالية غَت األصوؿ قيمة يف بالتغَت االعًتاؼب الدكلية احملاسبة معايَت تسمح اليت ذلك األ ادلرة ىذه كتعترب.  التغَت فيها
 1.الدخل قائمة يف تظهر كأرباح

على  بناءادلنصوص عليها يف عقود التأمُت )اليت تشًتط الدفع  اللتزماتىي احلقوؽ كا  التزامات عقود التأمين8 . أ
كلكن ليس  -. ككفقا ذلذه العقود يتم الدفع بشكل ظلوذجي39متغَتات مادية( مستبعدة من نطاؽ ادلعيار 

مشتقات   أهناعلى مقدار خسارة ادلؤسسة، كبدكف ىدا االستبعاد غلوز أف تصنف ىذه العقود على  بناء -دائما
 مشركعا منفصال لتطوير معيار زلاسبة تأمُت ذلذه العقود. IASBكينفد رللس 

صايف التدفقات النقدية  أساسالناشئة عن العقود التأمينية على  اللتزماتا كفايةفحص دلدل   إجراءكيتم     
 .2عجز قد ػلدث يف بياف الدخل أمادلستقبلية ادلخصومة، كأخذ 

 المحاصيل الزراعية والموجودات البيولوجية8 . ب
 القيمة تقدير شريطة الدخل بياف يف العادلة القيمة يف التغيَت كيؤخذ البيع مصاريف تنزيل بعد العادلة بالقيمة تظهر

 .3عليو يعتمد بشكل العادلة
 ية التي تترتب عن تطبيق القيمة العادلةاألساسالمعالجات  :المطلب الثالث

احملاسبة الدكلية فيما يتعلق بتطبيق القيمة العادلة، كذلك  معايَتأىم ادلعاجلات اليت تقًتحها  إذلتطرؽ ال نحاكؿس   
التقييم اليت تكتسي طابع الدكرية حيث يتم إجرائها بانتظاـ كاؼ  إعادة متمن خالؿ احلديث عن خسائر القيمة 

 .لكي ال تبتعد القيمة احملاسبية الصافية عن القمة العادلة
خسارة القيمة ىي تقدير للنقص الذم ؽلكن أف تتعرض لو أصوؿ كموجودات  معالجة خسائر القيمة8  .1

داخلية دبا غلعل مبلغها القابل لالسًتداد أقل من قيمتها احملاسبية  أكاث خارجية أحدادلؤسسة من جراء 
  .الصافية

القيمة  األكرب من بُت قيمتو االستعمالية  من جهة كقيمتو  أهناكؽلكن تعريف القيمة القابلة لالسًتداد ألصل ما ب   
 :4األصلسبثل ادلبلغ األعلى كاألقصى الذم يرجى احلصوؿ عليو من  أهنا أمالعادلة بعد خصم أعباء البيع منها، 

  فًتة االستعماؿ؛ هناية إذلسواء باستعمالو 
 بالتنازؿ عنو بعد طرح أعباء البيع أك. 

                                                           
 .08حاج قويدر قرين، ادلرجع السابق، ص 1
ادللتقى الدكرل حوؿ معايَت احملاسبة ادلالية العادلية، رلمع مداخالت  األزمةبركة زلمد، شلغاـ ىشاـ، بن يدير فارس، زلاسبة القيمة العادلة كمسببات   2

ادلؤسسات كاحلكومات، كلية العلـو االقتصادية  كالتجارية كعلـو التسيَت، اجلزء االكؿ، جامعة كرقلة،  أداء( يف تفعيل IAS/IFRS/IPSASالدكلية )
 .363، ص 2014نوفمرب،  25ك 24اجلزائر يومي 

 .363سابق، ص  رجعمغاـ ىشاـ، بن يدير فارس، مد، شلبركة زل 3

 .11:10حاج قويدر قورين، مرجع سابق، ص ص  4
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قيمة ادلنفعة ألصل ما ، القيمة احلالية للتدفقات النقدية ادلستقبلية ادلتوقعة من استعمالو  أككسبثل القيمة االستعمالية    
 .كمن بيعو بعد ادلدة ادلتوقعة الستعمالو

كانت قيمتو القابلة لالسًتداد أقل من قيمتو احملاسبية الصافية.   اإذفقط  األصلكنالحظ ىنا أنو غلب زبفيض قيمة    
كل دكرة، بل يكفي أف تقـو باختبار   هنايةحساب القيمة القابلة لالسًتداد يف  إذلال ربتاج ادلؤسسة للقياـ بذلك 

 .لقيمتها األصلاالعتقاد بفقد  إذلاطلفاض القيمة إف كجدت مؤشرا تدعوا 
حدكث تغيَتات مهمة يف احمليط  أكيف السوؽ  األصلات خارجية ، مثل اطلفاض قيمة كقد تكوف ىذه ادلؤشر    

صايف ادلركز ادلارل دلؤسسة  ذباكز أكارتفاع كبَت يف معدالت الفائدة  أكالتكنولوجي ك التجارم القانوشل للمؤسسة 
للعطب  األصوؿمثل تعرض  ،مسعرة يف البورصة لقيمة رمسلتها ادلالية فيها، كما قد تكوف ىذه ادلؤشرات داخلية

تراجع مستول صلاعتها االقتصادية  أكادلستقبلي  أكحدكث تغَتات معتربة يف مستول استعماذلا احلارل  أككالتقادـ 
أقل من قيمتو احملاسبية  لألصلحساب قيمة قابلة لالسًتداد  إذل االطلفاضار بأدل اخت اإذ متمقارنة بالتقديرات، كمن 

ات. بالنسبة لألصوؿ ادلعنوية ذات مدة االىتالككما تطرح منها   األصلتسجل خسارة القيمة كتطرح من قيمة 
التطور، يعترب القياـ  طور يف األصوؿاىزة بعد لالستعماؿ مثل جلاغَت  األصوؿ أكالستعماؿ غَت احملدكد مثل احملل ا

 .ال أككل سنة سواء كجدت مؤشرات اطلفاض   هنايةتم آليا يف ية إجباريا، البد أف يف ىذه احلال االطلفاضباختبار 
من الواضح أف ربديد القيمة القابلة لالسًتداد يطرح من ادلشاكل التقنية اليت ذبعل تطبيق مفهـو القيمة العادلة    

ليس ذلا  األصوؿادلتطورة ادلتميزة بوجود أسواؽ فعالة كذات شفافية. كلكن ىناؾ بعض   األعماؿبيئات صعبا إال يف 
 .أمرا صعبا األصوؿأسواؽ شلا غلعل معرفة القيمة السوقية ذلذه 

من   ان اليت تشكل جزء األصوؿكال ؽلكن التعرض دلشكلة اطلفاض القيمة دكف احلديث عن صعوبة إضافية تطرحها    
ال تولد تدفقات نقدية زلددة ؽلكن زبصيصها ذلا كحدىا . بل تساىم يف عملية إنتاج السلع  اأهنكل متكامل حبيث 

 ون ذلك، كادلثاؿ الذم ؽلكن  تقدمين من احلصوؿ على التدفقات النقدية مدبا ؽلكّ  األصوؿكاخلدمات مع غَتىا من 
لذلك ىو ادلنجم الذم يستعمل سكة حديد فيجعلها غَت قادرة على توليد تدفقات نقدية بصفة مستقلة كتصبح 

ة لصفر كقيمتها االستعمالية غَت قابلة للتحديد بصفة مستقلة عن قيمة ادلنجم ، كاحلل مساكيقيمة التنازؿ عنها بذلك 
رب رلموعة أصوؿ تولد تدفقات نقدية مستقلة، كىو ما يعٍت بأق األصوؿادلقًتح يف ىذه احلالة ىو ربط ىذا النوع من 

 .يف ادلثاؿ السابق ربط سكة احلديد بادلنجم لتحديد القيمة االستعمالية لكليهما
ية ىي معاجلة األصلتقييم التثبيتات اليت مت تقييمها لدل حيازهتا بتكلفتها  إعادةإف  18التقييمإعادةعملية   .2

 .احملاسبة الدكلية معايَتا حسب هبمرخص 
بالقيمة العادلة زلل القيمة احملاسبية الصافية، كؽلكن ربديد القيمة  األصوؿالتقييم يف قياس  إعادةتتمثل عملية     

        انطالقا   األصلعن طريق تقييم اخلربة الذم يعطيو خرباء التقييم ذلذا  ّعاؿبالنسبة لألصوؿ اليت ذلا سوؽ فالعادلة 

                                                           
1
 .11سابق، ص رجع محاج قويدر قورين،  
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اليت ال تكوف  ةبالنسبة لألصوؿ اخلاص احلاؿ بالنسبة لألراضي كادلباشل، أمامن معرفتهم بو كبقيمتو السوقية، كىو 
 األصلمردكدية  أساستكلفة اإلحالؿ كعلى  أساسقيمتها ربدد على  فإفموضوع صفقات منتظمة يف أسواؽ فاعلة 

قيمتو  أم لألصلف على القيمة العادلة إذدلعاد تقيمها تدؿ القيمة ا فإفعليو ك انطالقا من معطيات استعمالو احلارل، 
 .االستبدالية أكالسوقية 

كل األجزاء ادلشكلة لو يعاد تقييمها، كتشكل القيمة ادلعاد   فإفالثابتة مثال  األصوؿتقييم عنصر من  إعادةفعند    
بالقيمة لعادلة قد يزيد من صعوبات إدارة الضرائب يف  األصوؿتقدرىا قاعدة جديدة لالىتالؾ. كما أف تقييم بعض 

ا على التكلفة التارؼلية يف أساسالتأكد من صحة ىذا التقييم على اعتبار أف القواعد اجلبائية تعتمد يف ذلك 
   ثة.الثاب األصوؿخلاصة بالتنازؿ عن اعند احملاسبة عن الفوائض  أك. االىتالؾ

 التقييم8إعادةمعالجة فوارؽ  .1
عاد تقييمو كػلسب التقييم كالبلغ اجلديد ادل إعادةيف تاريخ  لألصلالقيمة احملاسبية  التقييم ىو الفرؽ بُتإعادةفارؽ 

التقييم كيعاجل  إعادةالقيمة احملاسبية قبل  –التقييم  إعادةالتقييم: القيمة احملاسبية بعد إعادةفارؽ  كفق ادلعادلة التالية:
 التقييم كما يبُت اجلدكؿ التارل:إعادةىذا الفرؽ الناتج عن 

 8 معالجة الفوائض والنقصاف في القيمة(27-20) الجدوؿ رقم
 نقص القيمة زيادة القيمة إعادة التقييم

د مباشرة يف شكل رؤكس أمواؿ الزيادة يف القيمة تقيّ  رلك التقييم األ إعادة
 .التقييم إعادةخاصة ربت فارؽ 

 تقيد مباشرة يف النتيجة
 ) التكاليف( 

تقيد الزيادة يف القيمة يف شكل أمواؿ خاصة )فارؽ  التقييم ادلوالية إعادة
كانت الزيادة يف القيمة ؽلثل   اإذالتقييم( أما إعادة

إسًتجاع لنقصاف يف القيمة لدكرات سابقة ففي ىذه 
دشل يف احلالة تقيد يف حسابات النواتج حىت ؽلتص الت

مواؿ اخلاصة فارؽ القيمة كالباقي يقيد يف األ
 .التقييمإعادة

كاف النقص يف   اإذيقيد كتكاليف، أما 
يف القيمة لدكرة الزيادة  أثرالقيمة يلغي 

السابقة فيقيد ادلبلغ يف األمواؿ اخلاصة 
التقييم  إعادة) جعل حساب فارؽ 

مدين( حىت يلغي ىذا الفائض يف 
 القيمة كالباقي يسجل كتكاليف.

 ،01جمللدا ،رللة ادلعارؼ القيمة العادلة بُت حتمية التطبيق كإشكالية التحديد ، زلمد سفَت، مجاؿ مدات، المصدر8
 .174، ص2012، ديسمرب13العدد
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 وعيوب تطبيق القيمة العادلة مزايا 8الرابعالمطلب 
على أىم نقاط مزايا كعيوب تطبيق زلاسبة القيمة  يف ىذا ادلطلبطبعا لكل ظلوذج قياس مزايا كعيوب، كسنعرج    

 العادلة
معلومات تتمتع بادلوثوقية كالدقة، كقابلة  إذلػلتاج مستخدمو البيانات ادلالية تطبيق القيمة العادلة8   مزايا .1

اليت   زاياها، كىذا ما صلده يف القيمة العادلة اليت تتسم دبجموعة من ادلئللمقارنة بُت ادلؤسسات، كتقييم أدا
 : 1نذكر منها

 تعرب عن الدخل االقتصادم، حيث يتم  افإهنالقيمة العادلة  أساسعلى  اللتزماتكا األصوؿمت تقييم  اإذ
 أخذ االسعار السوقية بعُت االعتبار؛

 ىذا ادلدخل مقياسا يتميز بالدقة دلفهـو القيمة كالربح االقتصادم للمؤسسة؛ يوفر 
  أفضلان أساسالتحليالت ادلالية، ك  إجراءالقرارات ك  زباذالعادلة أكثر مالءمة اليعد استخداـ معيار القيمة 

 كالتدفقات النقدية؛ األعماؿللتنبؤات بنتائج 
 ادلتغَتة بسرعة، كتعكس بياناهتا ادلالية الواقع  األعماؿيف بيئة  ادلؤسسة عماؿأكاضحة عن  تقدـ صورة

 ؛2بقةااالقتصادم الصحيح للشركات بدال من ملخص عن ادلعامالت الس
 هبا ادلسعرة األصوؿفيما ؼلص تقييم  ادلالية األسواؽ عن حالة للواقع قربأ معلومات العادلة القيمة توفر 

 ادلالية للمؤسسة القوائم يف ادلسجلة الدفًتية القيمة بُتالفجوة  تقليل مت كمن تكلفة التارؼلية،ال مع مقارنة
 ؛3ادلؤسسة كالتزامات أصوؿ قياس يف التارؼلية التكلفة استعماؿ عند تالحظ ما كاليت كثَتا كالقيمة السوقية،

  ة ميادلؤسسات ادلتشاهبة اليت تستخدـ الق ادلقارنات بُت إجراءتساعد ادلعلومات ادلبنية على القيمة العادلة يف
 ؛4العادلة

  أفضلا أساسالتحليالت ادلالية ك  إجراءالزباد القرارات ك  مالءمةيعد استخداـ معيار القيمة العادلة أكثر 
 ؛5كالتدفقات النقدية األعماؿللتنبؤات بنتائج 

  يتفق مفهـو القيمة العادلة مع مفهـو احملافظة على رأس ادلاؿ خاصة باالبتعاد عن التكلفة اليت ربيط هبا
ات احلاصلة يف أصوؿ االطلفاضب االعًتاؼتأكل رأس ادلاؿ يف ضوء عدـ  إذلرلموعة من ادلؤثرات اليت تؤدم 

 ؛6ادلؤسسة

                                                           
 .469مرجع سابق، صالنجار، حسن  مجيل  1

2
 Magnan , Michel, Fair Value Accounting And Financial crisis: messenger or contributor ?, Interuniversity center 

of research and analysis on organizations, Montreal, Canada,2009. 
3
 Benoît LEBRUN, Normes Comptables, L’application De La Juste Valeur A Tous Les Instruments Financiers , In 

The Certified Accountant , 3rd Quarter 2008 - Issuse 35 P 33 
 .08، صابقنجار، مرجع سالحسن يل مج 4
 .08، ص نفس ادلرجع 5
 .09، ص ابقمحدم، صلالء نوبلي، مرجع سفلة  6
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 استجابة كبالتارل ادلارل، للسوؽ الكفاءه شرط ربقيق يف ستساىم العادلة القيمة دلنهج كفقنا اإلفصاح عملية 
 اإلفصاح عملية أف كخصوصا أكرب بشكل ارتماالست على رينتمادلست كتشجيع العادلة القيم دلعلومة السوؽ
 1.باألماف اإلحساس عليهم تضفي

من  ال زبلو أهناال إمن تطبيق القيمة العادلة  زاياعلى الرغم من الفائدة كادلعيوب تطبيق القيمة العادلة8  .2
 :2كر منها ما يليكنذ العيوب 

  عدـ دقة القياس كونو ؼلضع لالجتهادات كاآلراء الشخصية يف عملية التقييم كخاصة عندما ال تتوفر
 أسواؽ نشطة؛

  عدـ  إذلزيادة التكاليف كخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغَتة شلا يفقدىا الفائدة من تطبيقها، باإلضافة
 مفهـو القيمة العادلة يف مثل ىذه ادلؤسسات؛ أساستوفر الكفاءات القادرة على تطبيق احملاسبة على 

  ادلالية العديد من الشكوؾ حوؿ  األزمةات ادلتتابعة باألسواؽ ادلالية مؤخران خالؿ االطلفاضأثارت مشكلة
كما ترتب  األصوؿسعار أألسواؽ ك استخدامها تدىور شديد يف ا ىسبة القيمة العادلة، حيث ترتب علزلا

يارات ادلالية للعديد من البنوؾ هناإلعليو من استخداـ أسعار أقل من القيم احلقيقية ذلا ، كبالتارل حدثت 
باقي كحدات النظاـ ادلارل   انتقلت تلك العدكم إذل ماف عااث كسر حدالية بسبب تلك األكادلؤسسات ادل

 ؛3بينما ػلدث عكس ذلك يف حالة استخداـ زلاسبة التكلفة التارؼلية
  نتائج سلتلفة باختالؼ ىذه الطرؽ. إذلصعوبة كتعدد طرؽ القياس كفق  ىذا ادلنهج، كىذا ما يؤدم 
 ؛4متباينة سبالقيمة العادلة يعتمد على احلكم الشخصي كاتباع أس االعًتاؼ 

 
  عدـ توافر  أكادلالية يف حالة عدـ توافر اسواؽ نشطة  األدكاتصعوبة ربديد القيمة السوقية العادلة لبعض

 ؛5ادلقارنات اتإجراءمعلومات كافية عن خصائصها الفنية شلا يعيق 
  عند كجود  أكر تمعدـ توفر السوؽ الكفء كال عقالنية ادلستكىذا راجع إذل ف تكوف مشوىة أاألسعار ؽلكن

 .6مشاكل يف السيولة

                                                           
 .53، ص ابقم عبد الفتاح عواد، مرجع سركجي كجد 1
 .3سعيد سليماف، القيمة العادلة ماذلا كما عليها، مجعية اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت، األردف، ب س، ص  2
 ادلالية ادلعاصرة، رللة الدراسات كالبحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة بنها األزمةسامي غنيمي، زلاسبة القيمة العادلة بُت التأييد كادلعارضة يف ضوء  3

 .25، ص 2012مصر،  اجمللد الثاشل، العدد األكؿ، 
 .10، ص ابقحدم، صلالء نوبلي، مرجع س فلة 4

5
 Stéphane Lefranq, Juste valeur ou valeur injuste : le débat sur l’évaluation des instruments de Marché, The 

Certified Accountant 75 1st Quarter 2009, p73 
6
 Ernia, Fair value accounting and Financial stability, Occasional paper series n 13, European Central Bank, 2004. 
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  تقييم  ظلاذج إذلاليت ليس ذلا سوؽ نشط  األصوؿقد تلجأ ادلؤسسة عند استخداـ القيمة العادلة لتقييم
داخلية يكوف للمسَتين تأثَت يف كضع فرضياهتا، ىذا االمر قد يكوف لو تأثَت سليب على موضوعية كحيادة 

 ؛1ادلقارنة التقييم كبالتارل على ادلوثوقية كقابلية
  ظمة اآلنك  نماذجعن معلومات حوؿ ال اإلفصاح إذلعند استخداـ التقييم بالقيمة العادلة قد تضطر ادلؤسسة

 ؛2الداخلية ادلستخدمة يف التقييم، ىذه ادلعلومات قد تكوف مفيدة بالنسبة دلنافسُت
 يف قائمة التغَت يف حقوؽ ادللكية دكف  أكبادلكاسب كاخلسائر غَت احملققة كبنود يف قائمة الدخل  االعًتاؼف إ

 .3اتاإليرادأف تتم عمليات التبادؿ فعلية بُت ادلؤسسة كأطراؼ خارجية عنها، قد يفتح باب لتالعب يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .192ص مرجع سابق، أسامة عمر جعارة،  1
 .193ص  نفس ادلرجع، 2
اجمللة العربية للدراسات االدارية كاالقتصادية، العدد االكؿ  ادلالية العادلية، األزمةغساف مصطفى أمحد القضاة، زلاسبة القيمة العادلة بُت الرباءة كاالهتاـ يف  3

 .14، ص2013
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 خاصة الفصل8
تبُّت لنا  احملاسيب اإلفصاحالتطرؽ فيو حملاسبة القيمة العادلة كتقنية جديدة للقياس ك  متمن خالؿ ىذا الفصل الذم    
كيظهر ىذا يف توجو واقع الذم سبر فيو ادلؤسسة كمفيدة دلستخدمها، التوّفر معلومات زلاسبية كمالية رباكي  أهنا

د كاألسس يف عة القواالدكلية تبُت رلموع عايَتد من ادلإصدار عد إذلسلتلف اجلهات كادلنظمات العادلية للمحاسبة 
ادلالية  ألدكاتلقيمة العادلة لعناصر القوائم كالتقارير ادلالية، تغطي عدة مواضيع من ) ااحملاسيب با اإلفصاحالقياس ك 

أف القيمة العادلة  إذلالتوصل يف ىذا الفصل  متلتزامات عقود التأمُت، احملاصيل الزراعية(، ك اارات العقارية، تماالست
ات احملاسبية كادلالية لتحقيق خصائصها النوعية منهج معيارم زلاسيب يقـو بالتكامل ) عالقة تكاملية( مع ادلعلوم

تغَتات لل ةر ياتعكس الواقع احلارل للمؤسسة كمس إذحبيث تعترب ) القيمة العادلة( أكثر مالءمة من التكلفة التارؼلية 
على تقييم األداء ادلاضي كالتوقعات ادلستقبلية، كال يعٍت  ا يساعد مستخدمي القوائم ادلاليةكىذا مرئة، ااالقتصادية الط

 تعتمد على توفر معلومات أكثر موثوقية على غرار القيمة العادلة اليت أهناتبُت  إذالتخلي عن التكلفة التارؼلية  ىذا
االمر نشط، ليس ذلا سوؽ  اللتزماتكا األصوؿىناؾ الكثَت من عناصر أف  إذقياسية،  ظلاذجالتقديرات الشخصية ك 

الذم غلعل تقديرات القيمة العادلة ذاتية، شلا يزيد من عدـ دقة التقارير ادلالية كجودهتا كتفقد معها ادلوثوقية، ىذا ما 
تطبيق العملي ادلزدكج لتكلفة التارؼلية كالقيمة التتبٌت  عايَتدل IASBاحملاسبة الدكلية  عايَترات رللس ادلاصدإيوضح 

 ....إخل.IAS 2 ،IAS 26 ،IAS 39 3معايَتالعادلة مثل 
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 التمهيد:
 مكوناهتاتختف  ٔتٖتسُت كتطوير بيئة أعما٢تا  إذلمفتوحة بُت الدكؿ فسعت معظمها  اصبح العادل سوقن أ     
تنافسية كجذب أكرب اليزة ا١تخفق  نظرا أل٫تيتها ا١تميزة يف...( التكنولوجيةكالسياسة كا١تالية كالقانوينية ك  يةقتااداال)

م قتاادالبنك الدكرل، ا١تنتدل اال غرار عفى كاالقفيمية ت الدكليةيئاض ا٢تهبا بع ىتمتاإذ ك  ،االستثمارعدد من 
١تعرفة اٟتكومات  صدار تقارير تفيدإلتقييمها ك   إخل،ك.......تتخطيط، فالعا١تي، منظمة األمم ا١تتحدة، ا١تعهد العريب ل

 يههد تيَتات عديدة خاصة يف صبح العادلأ، كما إف من ٤تفيُت كأجانبفيها  ا العامفُتككذع  كقول بيئتها نقاط ض
 ا٬تادىذا  ألـز من بينها مهنة احملاسبة، ظهرت بعض العراقيل يف التعامل بُت الدكؿحىت م كا١تارل قتااداجملاؿ اال

٤تاسبة  معايَتمثل لتنظيم مهنة احملاسبة كتوحيدىا عا١تيا ٤تاسبة دكلية  معايَتحفوؿ من بينها التوحيد احملاسيب بإصدار 
يوافق  امالي ان ٤تاسبي ت اٞتزائر نظامان لعادلة، كسعيا منها ١تواكبة ىذه التطورات كالتيَتات اليت يههدىا العادل تبنّ القيمة ا
من أجل ٖتسُت بيئتها احملاسبية  كتبنيها القيمة العادلة )القيمة اٟتقيقية(كأداة إلعادة التقييم احملاسبية الدكلية عايَتا١ت
  .ا١تيالع ٤تكات التوحيد احملاسيبك 
 يف اٞتزائر األعماؿكاقع كمعطيات أساسية حوؿ بيئة عرض كىذا ما سنتطرؽ إليو يف ىذا الفال من خالؿ      
نتدل لفم األعماؿمؤشرات قياس بيئة  تقارير عتمادا عفىا االخَتة،ا٠تمس سنوات لف تقييم كٖتفيل كضعيتهاك 
مكانة القيمة  معرفة، ك مع متطفبات تطبيق القيمة العادلةعالقة بُت ىذه ا١تؤشرات  ا٬تادكمن مث م العا١تي قتااداال

 البيئة ييم تبٍت ٤تاسبة القيمة العادلة يفتقاحملاسبية ك العادلة يف النظاـ احملاسيب الذم تبنتو اٞتزائر إلصالح بيئتها 
 .اٞتزائرية

 :كاآليتمث ٗتايص ثالثة مباحث   يايةالكتبعا ٢تذه 
 عها يف اٞتزائرككاق األعماؿؿ: بيئة ك ا١تبحث األ

 يف اٞتزائر كعالقتها بالقيمة العادلة األعماؿٖتفيل مؤشرات بيئة  ا١تبحث الثاين: 
 ا١تبحث الثالث: كاقع كٖتديات القيمة العادلة يف البيئة اٞتزائرية
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 وواقعها في الجزائر األعمالل: بيئة و المبحث األ
عرض من مث ، ك )تعرفها، أ٫تيتها كمكونتها، كسيماهتا...إخ( الدكليةا١تبحث إذل ماىية بيئة األعماؿ  عرج يف ىذاسن   

 .كاقع كمعطيات أساسية حوؿ بيئة األعماؿ يف اٞتزائر
  أهميتهاو  األعمالل: بيئة و المطلب األ

 :األعمالتعريف بيئة  .1
 :فيمايكر منها نذ  عدة تعاري  األعماؿلبيئة  إفّ 
دد، كاليت ٖتدد شكل موعة العوامل ا٠تاصة ٔتوقع ٤ت٣ت"  :( بأنوألعماؿا) بيئة  األعماؿناخ م الدكرلعّرؼ البنك    

 َتبطريقة منتجة كخفق فرص العمل كالتوسع، كلفسياسات اٟتكومية تأث االستثمارالفرص كاٟتوافز اليت تتيح لفهركات 
 .1أماـ ا١تنافسة" ا عفى التكالي  كا١تتخاطر كالعوائقمن خالؿ تأثَتى األعماؿقوم عفى مناخ 

اسي يضاع كالظركؼ ا١تؤثرة يف إتاىات رأس ا١تاؿ، فالوضع العاـ كالسك "٣تمل األ أهنا األعماؿبيئة كما تعرؼ   
لفدكلة، كما ٘تتاز بو من استقرار سياسي كأمٍت كتنظيماتو اإلدارية، كما ٘تتاز بو من فاعفية ككفاءة نظامها القانوين 

كإجراءاهتا، كطبيعة السوؽ كآلياتو  يةقتااداالو، كسياسات الدكلة كمدل مركنتو ككضوحو كاتساق كالقدرة عفى تطبيقو
وغرافية كل ٯتالدجانب ا٠تاائص اٞتيرافية ك  إذلقاعدية كعناصر إنتاج، و، كما ٘تتاز بو الدكلة من منهآت كإمكانيات

       .2ها البعض(، كمن مث فهي عناصر متداخفة، تؤثر كتتأثر ببعضاألعماؿفح عفى تسميتو ) بيئة طذلك يهكل ما أص
خفق فرص كهتديدات لفمؤسسة عن طريق عامفُت أساسُت ٫تا درجة  إذلفالبيئة ىنا ىي ٣تموعة العوامل اليت تؤدم    

أما العامل  نهاطاهتاتؤثر يف اسًتاتيجية ا١تؤسسات ك  اليتالتعقيد البيئي الذم يتضمن كجود عدد كبَت من ا١تتيَتات 
 .3معدؿ التيَت يف العوامل ا١تكونة ٢تا أكديناميكية البيئة  إذلالذم يهَت الثاين فهو االضطراب البيئي ك 

 إذلستثماراتو اكتقنعو بتوجيو كما تعرؼ كذلك عفى أهنا " ٣تموعة الظركؼ كالسياسات اليت تؤثر يف ثقة ا١تستثمر    
 .4خر، كىذه ا١تسألة تتفاعل فيها العوامل ا١توضوعية مع العوامل النفسية"آبفد دكف 

ة اليت االجتماعيكالسياسية ك  يةقتااداالضاع القانونية ك ك : " ٣تموعة األاالستثمارتعري  ا١تنظمة العربية لضماف    
 .5"االستثمارتكّوف البيئة اليت يتم فيها 

                                                           
  ا١توقعٖتسُت مناخ االستثمار من أجل اٞتميع،، 2005أنظر ١تزيد من ا١تعفومات البنك الدكرل، تقرير عن التنمية يف العادل  1

http://documents.albankaldawli.org  18.20، الساعة 21/01/2018تاريخ التافح . 
التسيَت، كفية ماجيسًت ، ٗتاص ٕتارة دكلية، قسم عفـو ، مذكرة -زائردراسة حالة اقتااد اٞت –ٓتتة فرحات، بيئة األعماؿ كأثرىا عفى التنافسية الدكلية  2

  53، ص2010، االقتااديةاٟتقوؽ كالعفـو 
 . بتارؼ100، ص2008صاحل عبد اهلل رشيد، إحساف دىش جالب، اإلدارة االسًتإتية مدخل تكامفي، دار ا١تناىج لفنهر كالتوزيع،  3
 .53، ص1991قتاادم، الطبعة األكذل، دار الهركؽ، مار، السًتاتيجية قومية لإلصالح ااسعيد النجار، ٨تو  4
 .55، ص2009، اجملفد ب، 31ناجي بن حسُت، ٖتفيل كتقييم مناخ االستثمار يف اٞتزائر، ٣تفة العفـو اإلنسانية، جامعة منتورم، قسنطينة، العدد  5

http://documents.albankaldawli.org/
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 يةقتااداال، مفهـو ديناميكي ينطوم عفى عدد من األبعاد القانونية ك األعماؿتضح أف مفهـو بيئة اكما      
كا١تؤسسات كا٠تاائص ا٢تيكفية  يةقتااداالجانب السياسات  إذلهمل ٣تموعة التهريعات كالقوانُت، ت كالسياسية،
 .1بفد دكف أخر إذلة اليت تؤثر يف ثقة ا١تستثمر تقنعو بتوجيو استثماراتو االجتماعيكالسياسية ك  يةقتااداالاحملفية ك 
، فإف األمر يتعفق ّتوانب عدة ٘تس ٥تتف  األعماؿئة بيمفهـو عن  نو عندما يتم اٟتديثأٯتكن القوؿ  مما سبقو    

٢تا تأثَت داخفي ة كالقانونية كحىت التكنولوجية يف منطقة جيرافية ٤تددة، االجتماعيكالسياسية ك  يةقتااداالا١تستويات 
أثَت كما ٢تا تتسهيالت ...إخل، أكهتديدات ككذلك إما عراقيل  أكيكوف بهكل فرص ك ١تؤسسات العامفة فيها عفى ا

وضعية جيدة بتتسم  األعماؿبيئة من عدمو، ْتيث كفما كانت  األجنيب االستثمارخارجي  يتمثل يف إمكانية جذب 
فهـو ديناميكي ْتيث أهنا م األعماؿ. ٢تذا يعرؼ عفى  بيئة اأجنبي أك اات سواءا ٤تفيلالستثمار تكوف أرضية مناسبة 
٤تفيا  بيئة تستقطب ا١تستثمر إذللفوصوؿ  آنفاالت اليت ذكرناىا إجراء إصالحات يف ٥تتف  اجملا إذلتسعى كل دكلة 

 .(األجنيب) ا١تستثمر  من ٥تتف  أ٨تاء العادل ا٠تاص(  ك )القطاع
 : األعمالأهمية بيئة  .2
أسواؽ تستثمر  إذليات ا١تتقدمة القتاادبفها حاجة االرأس ا١تاؿ كا٠تربة الفنية تقيات النامية القتاادإف حاجة ا   

، ْتيث ٯتارس مالءمةبيئة أعماؿ  ا٬تاداألمواؿ الفائضة لديها، كال ٯتكن أف تتحقق ىذه اٟتاجات دكف  ؤكسفيها ر 
( بعيدا عن ا٠تهية كالًتدد، كتقتضي عمفية توفَت ىذه البيئة ٖتديد ا١تعوقات اليت ٯتكن أف االستثمارفيها النهاط ) 

لتتخفي  من حدهتا، مث البحث عن الضمانات القانونية ا أكلتها اإز  هبدؼكانكماشو  االستثمارٖتجيم  إذلتؤدم 
 األجنيبا تهجيع القطاع احملفي ك ، ذلك أف كجود بيئة أعماؿ جيدة من شأهناالستثمارالالزمة لتهييل  يةقتااداالك 

 .2زيادة معدؿ النمو إذل٦تا يؤدم  يتةاإلنتاجسن مستول كٗتفق بالتارل فرص عمل جيدة كٖت
م كزيادة قتااداال نفتاحاالاٞتيدة يف تسهيل التعامالت مع الدكؿ يف ظل  األعماؿيئة تساىم ب أخرل ومن جهة  

كيعزز من فرصها يف جذب  الدكلة اقتااد إذل، ككل ىذا يعود بالنفع األسواؽ انفتاحكا١تالية ك  التجاريةحرية التعامالت 
  .كتعزيز مكانتها ليا ك٤تفياة كٖتقيق تنافسية دك األجنبيات االستثمار 

 األعمالمكونات بيئة مطلب الثاني: لا
 ةاالجتماعيكالسياسية ك  يةقتااداال تتكوف من ٣تموعة من العوامل األعماؿسابق يتضح أف بيئة تعري  الالمن    
 :كاآليت أ٫تها  إذلتطرؽ نساليت كحىت التكنولوجية كالطبيعية  كالقانونية ثقافيةكال

                                                           
جامعة فيالديفيا، األردف، يومي حريب عريقات، مناخ االستثمار يف الوطن العريب، ا١تفتقى العفمي ا٠تامس حوؿ مناخ استثمارم كأعماؿ مارفية الكًتكنية،  1
 .8، ص 2007جويفية  5ك4
، ٗتاص االقتااديةقريد عمر، ٖتسُت مناخ االستثمار األجنيب كآلية لتفعيل تنافسية االقتااد اٞتزائرم،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العفـو  2

 .101ص  ، . بتارؼ132:126، ص ص 2015امعة ٤تمد خيضر، بسكرة، كالتجارية كعفـو التسيَت، ج االقتااديةنقود ك٘تويل، كفية العفـو 
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م الذم تعمل فيو ا١تؤسسة. مثل : الدخل قتاادظاـ اال"خاائص كعناصر النكتعٍت :يةقتصاداالة البيئ .1
 .1، معدالت التضتخم، أسعار الفائدة، السياسات النقدية كا١تالية لفدكلة"اإلنتاجالطفب، مدل توفر عوامل 
 :2إذل يةقتااداالكٯتكن تاني  مؤشرات البيئة 

  معدؿ ٪تو الدخل الوطٍت، حجم يةدقتاااال: كتهمل القوة التنافسية يةقتااداالا١تؤشرات الدالة عفى القوة ،
م عفى العادل قتااداال نفتاحاال دؿ تيطية الاادرات لفواردات، درجةوف ا٠تارجية، معيالدك حتياطي الارؼ ا

 ا٠تارجي؛
  الكفية: كتتمثل يف معدؿ الفائدة، سياسة سعر الارؼ، معدالت  يةقتااداالا١تؤشرات ا٠تاصة بالسياسة

   .، التضتخميةقتاادالاالعاـ، الدكرات  االستثمار
 كتهمل كذلك عوامل مهمة تتمثل يف:   

 ية، كتهمل عدة االستثمار قرارات العفى  تأثَتا أف حالة ككضعية البنية التحتية ٢ت البنية التحتية: إذ عامل
) الطرؽ ا١تاممة تاميما جيدا ، شبكات النقل ا١تتميزة بالكفاءة الكهرباءبمداد اإلخدمات تتمثل يف 

كخطوط أنابيب النفط  ا١تطارات، السكك اٟتديدية(، كشبكات االتااؿ السفكية كالالسفكية ا١توانئ،
كقدرة  اإلنتاج، كتسعى الدكلة لتحسُت ىذه ا٠تدمات ألف سوء ىذه ا٠تدمات يؤثر عفى تكالي  كالياز

 .3ا١تؤسسات عفى ا١تنافسة 
   قدرة عفى إدارة ا١تهركعات الدكلية من لاذات يتمثل يف مدل توافر البنوؾ  :ا١تالية ا١تؤسسات كفاءةعامل

الدكؿ  إذلة ا١تباشرة األجنبيات االستثمار إذ أف عامل الكفاءة لفبنوؾ ٭تفز عفى جذب  خالؿ عمفية التمويل،
 كأداء كا١تاريف ا١تارل القطاع قوة مدل أم .4الهركط كتكالي  االقًتاض مالءمةا١تضيفة، خاصة يف ظل 

 ؛5ا١تالية راؽك األ بورصة
 6ا١تنتهجة من قبل الدكلة يةقتااداالكا١تتمثل يف مدل كضوح السياسة  :مقتااداال االستقرارل عام. 

 

                                                           
 .123، ص 2003نادية العارؼ،التتخطيط اإلسًتاتيجي كالعو١تة، الدار اٞتامعية، اإلسكندرية، مار  1
 . بتارؼ132:126قريد عمر، مرجع سابق،  ص ص  2
أثره عفى ا١تؤسسات الايَتة كا١تتوسطة يف اٞتزائر، مفتقى دكرل متطفبات تأىل بفقاسم زايرم، ىوارم بفحسن، ٖتفيل احمليط االقتاادم لبيئة األعماؿ  3

، 2016أفريل،  18ك17ا١تؤسسات الايَتة كا١تتوسطة يف الدكؿ العربية، ٥ترب العو١تة كاقتااديات مشاؿ إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعفي، الهف ، يومي 
 . بتارؼ753:752ص ص

 .132قريد عمر، مرجع سابق، ص  4
، ص 2013عمر ٭تياكم، دكر مناخ االستثمار يف الدكؿ العربية يف جذب االستثمار األجنيب ا١تباشر، مذكرة ماجيسًت، عفـو اقتاادية، جامعة بسكرة،  5
11. 

ؿ ا١تقاكالتية آليات دعم كمساندة عبد العزيز قريف، فيال قورم، تقييم ا١تتاخ االستثمارم كأثر يف اشجيع ك٧تاح ا١تبادرات الفردية، ا١تفتقى الدكرل العفمي حو  6
 .7، ص 2011مام،  5إذل  3ا١تؤسسات يف اٞتزائر، جامعة بسكرة، من 
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 :السياسية البيئة    .2
لن ٮتاطر بنقل يف دكلة ما، ذلك ألنو  االستثمارالسياسي يعترب عنارا أساسيا لفمستثمر بهأف  االستقرارإف      

يبحث بطبيعتو عن  األجنيبضاع السياسية فيها، فرأس ا١تاؿ ك قرار األستابهأف طمأف اإال إذا  خربتو ٢تا أكرأٝتالو 
    .1يف ظل أجواء تسودىا األزمات ا١تتختففة االستثماركال ٯتكنو أف يقـو ب االستقراراألماف ك 
ا التزاماهتلفسفطات العمومية كماداقية  األعماؿعفى درجة الثقة اليت يوليها قطاع  ان السياسي مؤشر  االستقرار كٯتثل

 .2كإستقرار تهريعاهتا
 األعماؿتؤثر ا١تتيَتات السياسية بهكل كبَت عفى نهاط ا١تؤسسات، كيقاد هبا ا١تناخ السياسي )بيئة إذ     

اسي، كمدل ٘تتع األفراد ْترية التعبَت يالسياسية( الذم يسود اجملتمع الذم تعمل فيو ا١تؤسسات، كهكل النظاـ الس
 .3مناخ السياسي دكرا ىاما يف سفوؾ ا١تنظمةك٪تط اٟتكم السائد، حيث أف لف

 :4كتتكوف البيئة السياسية عفى مستول الدكلة من ٣تموعة عناصر أ٫تها
 االستقرار، يةقتااداال، درجة االنتماء الوطٍت، دكر الدكلة يف اٟتياة السياسية ك يةقتااداالطبيعة النظاـ كففسفة الدكلة 

  .السياسي
 :تشريعيةالالبيئة القانونية و  .3
ا١تستثمرين  أنهطةكيقاد بالبيئة القانونية ٣تموع القوانُت كالتهريعات كالتنظيمات كالقرارات كالفوائح ا١تؤثرة عفى     

ديها ا١تؤسسات الدكلية يف دؼ إما لتحديد األدكار اليت قد تؤ ككل ىذه القوانُت كالتهريعات هت داخل دكلة معينة.
أهنا ٖتكم طرؽ  أكتنظيم العالقة بُت ا١تؤسسة كاجملتمع،  أكا كبُت الدكلة، اجملتمع، كإما أهنا تنظم العالقات بينه

 لالستثماركتهمل كل العوامل ذات البعد القانوين، من خالؿ كضوح القوانُت ا١تنظمة . 5إنهائها كتكوينها كتاريفها
كالقرارات  تااؼ القوانُت ايم، ك طار القانوين السفإلَت ا١تعامالت اليت يوفرىا اية القانونية كتسماي، فاٟتاكاستقرارى

 .6االستثمار، كبالتارل ال يكوف ىناؾ تضارب يف القوانُت كالقرارات ا٠تاصة باالستثماربا١تركنة كفها أمور تهجع عفى 
 
 
 

                                                           
 .182قريد عمر، مرجع سابق، ص  1
 .8عبد العزيز قريف، فيال قورم، مرجع سابق، ص  2
دانية ١تؤسسات اليرب اٞتزائرم، أطركحة دكتوراه يف عفـو مقدـ كىيبة، تقييم مدل إستجابة منظمات األعماؿ يف اٞتزائر لفمسؤكلية اإلجتماعية دراسة مي 3

 .55، ص 2014التسيَت، كفية العفـو االقتاادية كالتجارية كعفـو التسيَت، جامعة كىراف، 
 . بتارؼ111:109قريد عمر، مرجع سابق، ص ص  4
 .118قريد عمر، مرجع سابق، ص  5
اص بالدكؿ النامية دراسة حالة اٞتزائر، أطركحة دكتوراه، إقنااد التنمية، كفية العفـو االقتاادية ٠تضر عبد الرزاؽ موالم، متطفبات تنمية القطاع ا٠ت 6

 . 139، ص2010كالتجارية كعفـو التسيَت، جامعة تفمساف، 
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 ة والثقافيةاالجتماعيالبيئة  .4
الفية العادات  ساسية عفى نهاط ا١تؤسسات. فمعرفة:اإلنسانية كقيمهم األ تؤثر عادات كسفوكات اجملتمعات   

ة عموما االجتماعيتكتسي أ٫تية كربل عند ا١تؤسسة، فا١تتيَتات  األعماؿالتقاليد، كأ٪تاط اٟتياة السائدة يف بيئة 
 . 1عمل ا١تؤسسات ا١تتختففة  ىتهكل ٣تموعة ا١تتيَتات اليت تعكس السفوؾ اٞتماعي لألفراد كتأثَته عف

دكلية خارجية قبل أف ٕترم دراسات  ان ت الدكلية اليت دخفت أسواقأف ا١تؤسسا إذلكما تهَت التجارب العا١تية     
 نسحاب من ىذه الدكؿالقد باءت نهاطاهتا بالفهل كاضطرت لة، االجتماعيضاعها الثقافية ك أك مستفيضة عن 

ة من االجتماعيعداد دراسات جديدة لفمالءمة بُت نهاطها من جهة كا٠تاائص الثقافية ك إبككجدت نفسها مفزمة 
 .2أخرلجهة 
معدالت الفقر كمتوسط دخل مؤشرات عديدة منها:  االجتماعيعفى ا١تستول  األعماؿكتهمل مكونات بيئة    

كقوانُت العمل السارية كاليت تنعكس عفى تكففة العمالة كسرعة كبساطة  ،الفرد السنوم كمعدالت التهييل كالبطالة
تهفكُت كغَتىا من ا١تؤشرات ذات الافة بالاحة العامة ككذلك مستول ثقة ا١تس ،معها كتهييفهاإجراءات التعامل 

 :4ة ٧تداالجتماعيكمن أىم مكونات البيئة الثقافية ك  .3تعفيمالالسالمة ك  معايَتك 
دياف كا١تعتقدات، التعفيم، اٟتياة ا١تادية، البعد ألكتهمل العناصر التالية: الفية، ا مكونات الييئة الثقافية: .أ 

 اٟتضارم، 
  .االجتماعينمو السكاين، التنظيم ة:معدالت الجتماعياالعناصر البيئة  .ب 

عفى يف عارنا ىذا الذم يعتمد  األعماؿما مت التطرؽ إليو يعد عامل التكنولوجيا من أساسيات بيئة  إذلباإلضافة    
 .الدكلية األعماؿن غَتىا من بيئات ٕتعفها تتميز ع متطورة تعتمد عفى تكنولوجيا كسائل فنية
 هاتهاااتجالمعاصرة و  األعمالمات بيئة مالمح وس: ثالثالالمطلب 

تنافسية  إذلالدكلية ا١تعاصرة اليت ٘تتاز بتيَتات مستمرة لفوصوؿ  األعماؿأىم ٝتات بيئة  عفىسنعرج يف ىذا ا١تطفب   
 .األعماؿإتاىات بيئة  إذلدكلية، كمن مث التطرؽ 

 أمجعفتها ٗتتف  عن ٔتجموعة من ا١تالمح كالسمات لية اٟتا األعماؿتتسم بيئة : المعاصرة األعمالمالمح بيئة  .1
يما يفي تفتخيص اجملاالت كف شىتية مضت، ْتيث ٘تتاز بتيَتات سريعة كمتنوعة مشفت يئة أعماؿ سادت يف فًتة زمنب

 :5اٟتالية األعماؿة أىم مالمح كٝتات بيئ

                                                           
 .55:54مقدـ كىيبة، مرجع سابق، ص ص 1
 .135قريد عمر، مرجع سابق، ص  2
 .16، ص2011درات، مناخ االستثمار يف الدكؿ العربية، ا١تؤسسة العربية لضماف اإلستثمار كائتماف الاا 3
 . بتارؼ.140:136قريد عمر، مرجع سابق،  4
ؤسسات نسرين ميمورل، اشكالية تنافسية اٞتزائر يف ضوء ٖتديات بيئة األعماؿ الراىنة: حتمية الذكاء االقتاادم دراسة تطبيقية عفى عينة من ا١ت 5

 .318:317، ص ص 2016فة جامعة القدس ا١تفتوحة لألْتاث كالدراسات، العدد الثامنة كثالثوف، جواف االقتاادية الريادية يف اٞتزائر، ٣ت
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 تجاكزتموعة من العالقات كالعوامل كالقول ظاىرة العو١تة: كىي تفك الظاىرة اليت تسود العادل حاليا، كتتميز ٔتج 1.1
دعم قانوين، مستتخدمة آلليات  أكالدكلة  التزاماتدكلة كياعب السيطرة عفيها، تساندىا فاٟتدكد اٞتيرافية ل

ستول العا١تي، لًتبط العادل يف شكل كياف متهابك ا١ت إذلاحملفية  جة آلثار كنتائج تتعدل نطاؽ الدكلةيمتعددة، كنت
 فق عفيو القرية الكونية.األطراؼ يط

ذم   اقتاادالعا١تي بعد الثورة الاناعية من  قتاادلقد ٖتوؿ االا١تعرفة كتكنولوجيا ا١تعفومات:  اقتاادالتوجو ٨تو  2.1
  ا١تعرفة اقتاادمرحفة  إذل قتاادلتنقل اال لتكنولوجياذم كثافة رأٝتالية، مث جاءت ا اقتااد إذلكثافة عا١تية 

، إذ تعتمد ا١تؤسسات اإلنتاج١تن يعرؼ، ال ١تن ٯتفك. كأصبحت ا١تعرفة عامال من عوامل  حت اليفبةصبأرل كبالتا
إال كاف ماَتىا ك اليـو بدرجة كبَتة عفى ا١تعرفة يف استمرارىا ك٧تاحها، كأصبح من احملتم عفيها أف تتطور كتتحسن 

 الفناء.
تااؿ كالتواصل ا١تباشر الكاقعا جديدا يقـو عفى االتيَت التقٍت: شهد العادل طفرات ىائفة يف اجملاؿ التقٍت أفرزت  3.1

كالبث الفضائي كشبكات ا١تعفومات، كترتب عفى ذلك أف العادل يعيش اليـو عار من خالؿ األقمار الاناعية، 
ا١تعفومات كا١تعرفة، كأفرز ذلك تقنيات جديدة يف التعفيم كأساليبو، كيف بنوؾ ا١تعفومات كمراكز البحوث، كترتب 

 ا١تعرفة دكف عناء. إذلكالوصوؿ  دىار التعفيم كسهولة اٟتاوؿ عفى ا١تعفومةاز ذلك  عفيها بعد
ات حيث أكد ا١تديركف كاألكادٯتيوف يمن فًتة الثمانين بدايةاالىتماـ برأس ا١تاؿ الفكرم  أبد إذكرم: رأس ا١تاؿ الف 4.1

ا١تاؿ الفكرم ػ تعترب ٤تددا أساسيا رأس  أم ،ا١تؤسسةكاالستهاريوف عفى مستول العادل أف األصوؿ غَت ا١تادية يف 
 لفمؤسسةات ظهرت بعض الكتابات اليت تناقش فكرة رأس ا١تاؿ الفكرم يالتسعين بداية١تا ٖتققو من أرباح، كىف 

كبافة عامة ٯتكن أف نعرؼ رأس ا١تاؿ الفكرم بأنو ا١تعرفة كا١تعفومات ؤسسة. لفمكىو الذم ٭تقق النجاح كالرْتية 
يف بيئة  كالقدرات اليت تساىم يف ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة بكفاءة أعفى ك ٖتقق ٢تا ميزة تنافسية كا٠تربات كا١تهارات

 . 1اليت تعمل فيها األعماؿ
ية، كٖتسُت اٞتودة، كإعطاء اإلنتاجداء العارل يف ا١تؤسسات: كالذم يتطفب الًتكيز عفى العمالء، كرفع مستول األ 5.1

دة صالحية العامفُت، كإدراؾ التنوع يف قوة العمل، كااللتزاـ بأخالقيات العمل قيمة كأ٫تية عالية لفموارد البهرية كزيا
 .2ةاالجتماعيكا١تسؤكلية 

  عديدة منها تطوير العمل اإلدارم  ىنالك مالمح ةعاصر ا١ت األعماؿعرضو من ٝتات بيئة  متما  إذل ضافةإلبا   
تكوين العا١تية  األسواؽ انفتاحالتيَتات ك  ةأكثر مركنة حملاكا يةادقتااالتوازف يف بنية اجملتمع، جعل البيئة  ا٬تادكاٟتكومي، 

 .أكثر يف العامل البهرم بتطوير كٖتسُت جودة التعفيم.....إخل االستثمارك ، االستقراربيئة قانونية ٘تتاز بالهفافية ك 

                                                           
تنافيسة لفمؤسسات الايَتة كا١تتوسطة، مفتقى حوؿ اسًتاتيجيات التنظيم الير، دكر رأس ا١تاؿ الفكرم يف ٖتقيق ا١تيزة سالـ عبد الرزاؽ، بوسهوة النذ 1

 .  3، ص 2012أفريل، 19ك 18كالتجارية، جامعة قاصدم مرباح، أياـ  االقتااديةا١تتوسطة يف اٞتزائر، كفية العفـو كمرافقة ا١تؤسسات الايَتة ك 
 .318نسرين ميمورل، مرجع سابق، ص  2
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 الدولية: األعمالإتجاهات بيئة  .2
 :1ا١تعاصرة كىي األعماؿٕتاىات لبيئة اىناؾ ثالثة 
ستعماؿ تكنولوجيا اإلعالـ اركة ا١تعفوماتية: ٮتتف  مدل ستعماؿ التكنولوجيا العالية كالثااه ٨تو االٕت 1.2

 اليت تنهط فيها؛ األعماؿعتيادم يف بيئة الضعها اك كاالتااؿ حسب قدرة ا١تؤسسة ا١تالية ك 
إلٚتارل العا١تي صناعة ا٠تدمات: صناعة ا٠تدمات ٘تثل أكثر من ثالثة أٜتاس الناتج احملفي ا إذل التحوؿ 2.2

 ظ  أكثر من ثفث القول العامفة يف ٚتيع أ٨تاء العادل؛كيو 
 يات اٟتجم.اقتااد إذلاالٕتاه ٨تو االندماج كاالستحواذ: ا٢تدؼ من ذلك تعزيز ا١توق  كالوصوؿ  3.2
 في الجزائر األعمالواقع ومعطيات أساسية حول بيئة : الرابع المطلب

 هتا.ايف اٞتزائر كا١تعطيات األساسية ١تكون األعماؿارل لبيئة واقع اٟتاليف ىذا ا١تطفب سنتعرؼ عفى 
يف اٞتزائر  األعماؿيُت فإف القيود ا١ترتبطة ببيئة قتاادحسب بعض احملففُت اال :في الجزائر األعمالواقع بيئة  .1

عفى كا١تتمثل يف قركض بنكية كاٟتاوؿ  اإلنتاجؿ مرتبط بسوؽ عوامل ك األ :ٯتكن إٚتا٢تا يف قسمُت أساسيُت
كا١تنافسة لسوؽ كا١تتمثل يف السوؽ ا١توازية أما القسم الثاين فهو ا١تتعفق بإطار اٟتكم كطبيعة ا ،العقار الاناعي
كتفهي ظاىرة الفساد. كالبعض  يةقتااداالت فيها معدؿ الضرائب كعدـ اليقُت يف السياسايغَت الهرعية مث 

احملفية كاٞتهوية كالدكلية  األسواؽتعزيز كتقوية التنافسية يف مة لئيف اٞتزائر غَت مال األعماؿر يرل أف بيئة خآلا
 :2تتمثل فيما يفي األعماؿكرب العراقيل اليت ٘تس ٤تيط أكلعل 

  صعوبة اٟتاوؿ عفى التمويل حيث أف نقص الفعالية لدل النظاـ البنكي كا١تارل اٞتزائرم ىو من أىم العوامل اليت
 ات؛االستثمار ن تهدد القيود ا١تالية لفمؤسسة كتنقص م

 ؛مهاكل تتعفق باجملاؿ اٞتبائي 
 ؛ا١توازم قتاادو االىركب ا١تؤسسات ٨ت 
  اص با١تؤسسات الايَتة كا١تتوسطةا٠تنقص نظاـ لفمعفومات كضع  خدمات الدعم. 
 في الجزائر األعمالالمعطيات األساسي لبنية بيئة  .2

 .يف اٞتزائر ألعماؿاضاع بيئة أك يف ىذا ا١تطفب إعطاء صورة عامة عن بنية ك  سنحاكؿ
يف إطار ا١تبادئ  ظاـ اٞتمهورماعتمدت اٞتزائر الن 1962 منذ االستقالؿ ضاع السياسية واألمنية:و األ 1.2

 :3اإلسالمية ٘تثفو
                                                           

، جامعة البويرة، جواف 22دد عويناف عبد القادر، ٖتفيل مؤشرات بيئة أداء األعماؿ العربية كأثرىا عفى االستثمار األجنيب، معارؼ ٣تفة دكلية ٤تكمة، الع 1
 .102، ص  2017

عطا اهلل ٟتسن، بن حبيب عبد الرزاؽ، تقييم بيئة أعماؿ ا١تؤسسات الايَتة كا١تتوسطة،  تاريخ  ،tlemcen.dz-https://mecas.univانظر إذل  2
 .303.ص 18.30عفى الساعة  12/03/2018التافح 

 .145ٓتتة فرحات، مرجع سابق، ص  3

https://mecas.univ-tlemcen.dz/
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 ؿ؛ك السفطة التنفيذية اجملسدة يف رئيس اٞتمهورية كالوزير األ 
  س األمة؛ ك٣تف١تاف بيرفتيو اجملفس الهعيب الوطٍتالسفطة التهريعية ٦تثفة يف الرب 
 .السفطة القضائية 
ة األجنبيية االستثمار ت اٟترجة ) العهرية السوداء( سياسيا كأمنيا أقل التدفقات اكشهدت اٞتزائر خالؿ السنو      

تسمت السنوات اكما شهدت عدت تيَتات حكومية، ك   ا١تباشرة، مقارنة مع الدكؿ النامية األكثر استقرارا كأمنا
ٍت، من خالؿ مهاركة األفراد يف ٥تتف  ا١تواعيد االنتتخابية كبركز مالمح العمل األخَتة بانفراج سياسي كأم

لويات،إذ ك ٚتفة من األ 1999فريل أ 15تداءا من اب "عبد العزيز بوتففيقة"إذ تضمن برنامج الرئيس  .1قراطيٯتالد
كأٙترت بإصدار قانوف الوطنية، معو ٥تتف  األطراؼ  فتجاكبتستعادة السفم كاألمن ا يفشرع منذ توليو مقاليد الرئاسة 

ساد فا١تساجُت،  عنالرئاسي ، ككذا العفو 1999سبتمرب  16الستفتاء يـو الوئاـ ا١تدين، كالذم كافق عفيو الهعب با
  .2األمٍت االستقراربذلك نوع من 

لفمتخاطر الدليل الدكرل  الؿمن خ PRS يادر شهريا عن ٣تموعةالذم ا١تؤشر ا١تركب لفمتخاطر القطرية  كحسب   
دكلة عربية من أصل  18، كييطي االستثمارليرض قياس ا١تتخاطر ا١تتعفقة ب 1980منذ عاـ ( ( ICRGالقطرية
مؤشرات فرعية ىي: مؤشر تقييم ا١تتخاطر السياسية مؤشر تقييم  3دكلة يهمفها ا١تؤشر. كيتكوف ا١تؤشر من  140
الدكؿ اليت ٘تتاز ضمن  ةسنوات األخَت النفت اٞتزائر يف فقد ص 3.قتاادية، كمؤشر تقييم ا١تتخاطر ا١تاليةاالا١تتخاطر 

قد ف 2019يف ستحقاقات رئاسية اكإف اٞتزائر مقبفة عفى .نقطة( 79.9 إذل 70بدرجة ٥تاطرة منتخفضة فئة ) من 
 سياسية.الضاع ك ألثر عفى اتههد تيَتات سياسية كحكومية تؤ 

  :ةوالثقافي ةاالجتماعيضاع و األ 2.2
 :4ة يف اٞتزائر نفتخاها فيما يفياالجتماعيضاع ك ألىم اأ
 يف نسمة مفيوف 4123 مقابل ،2018 جانفي 1 حىت نسمة مفيوف 4222 اٞتزائر يف ا١تقيمُت السكاف عدد فغب   
 كه   الذم لإلحاائيات، الوطٍت الديواف حسب 2016 جانفي 1 يف نسمة مفيوف 4024ك 2017 جانفي 1
 .التوارل عفى الرابع لفعاـ نسمة وفمفي األحياء ا١تواليد عدد ٕتاكز 2017 عاـ أف
 ا١تاضي العاـ بفغ ا١تدنية اٟتالة مااحل لدل هبم ا١تارح األحياء ا١تواليد عدد أف الادد ىذا يف وافيدال أرقاـ هركتظ   

 .2016بػ مقارنة با١تائة 027 نسبتو بًتاجع نسمة، مفيوف 1206

 لكل طفل 321 أم 2016 يف سجل ٔتا مقارنة ٠تاوبةا معدؿ استقرار إذل لإلحاائيات الوطٍت الديواف كلفت   
 2209 بفيت ٪تو بنسبة أم ،2017 يف نسمة أل  870 بفيت لفسكاف الطبيعية الزيادة أف الديواف ضحأك ك  .امرأة

                                                           
 46، ص 2008، 8كصاؼ سعيدم، قويدرم ٤تمد، كاقع مناخ االستثمار يف اٞتزائر: بُت اٟتوافز كالعوائق، ٣تفة العفـو االقتاادية كعفـو التسيَت، العدد 1
 .145ٓتتة فرحات، مرجع سابق، ص  2
 .156، ص2010مناخ االستثمار يف الدكؿ العربية، ا١تؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الاادرات،  3

4
https://www.elkhabar.com;   سا20.66 21/60/1622تاريخ التصفح  

https://www.elkhabar.com/
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 3421 إذل 2007 يف يرتفع أف قبل نسمة مفيوف 25 يقرب ما 1990 يف يبفغ اٞتزائر سكاف عدد ككاف .با١تائة
 .2018 جانفي 1 يف مفيوف 4222 إذل مث مفيوف
 من ابتداء النسبة ىذه ٕتاكز يف بدأ لكنو با١تائة 2 عن الطبيعي النمو معدؿ يرتفع دل2009ك 2000 عامي كبُت   

 .الديواف حسب ،2010
 النساء عدد طفي  بهكل تجاكزي الرجاؿ عدد أف البيانات نفس تظهر اٞتنس حسب اٞتزائر سكاف توزع كعن   
 السكاف من مفيوف 20259 بلمقا 2017 جانفي 1 حىت نسمة مفيوف 2121 الذكور كافالس عدد بفغ حيث
 .نسمة مفيوف 2.4127 إٚتارل من االناث
 18276 بفغ سنة 25 عمرىم تجاكزي ال الذين السكاف عدد فأ إذل الديواف بيانات تهَت .العمرية الفئات عن أما   
 أم نسمة مفيوف 22248بػ سنة 30 من األقل السكاف عدد قدركي ،السكاف إٚتارل من با١تائة 45 أم نسمة مفيوف
 .السكاف إٚتارل من با١تائة 54
 حالة 10.000 بزيادة أم كفاة، حالة 190.000 كفاة 2017 عاـ سجل العامة، الوفيات ٔتعدؿ يتعفق فيما  
 لفرجاؿ سنة 7629 مع إٚتاال سنة 7726 بفغ فقد ا١تتوقع، العمر ١تتوسط بالنسبة أما .2016 بعاـ مقارنة كفاة
 .لفنساء سنة 7822ك
 لإلحااءات الوطٍت الديواف يتوقع 2018 يف سيتواصل 2017 يف ا١تسجل النمو معدؿ أف فرضية إذل كاستنادا   
 442253 من عدد إذل يالك  ،2019 جانفي 1 إذل نسمة مفيوف 4324 ا١تقيمُت السكاف عدد إٚتارل بفوغ
 .2040 عاـ يف مفيوف 57265ك 2030 عاـ يف مفيوف 512352ك 2020 عاـ يف مفيوف
. التمدرس يف اٞتزائر إلزامي خرلالتعفيم يف اٞتزائر كمقارنة جّيدة جدا مع الّدكؿ النامية األ أما فيما ٮتص   

سنة.  15سنوات ك٘تّر بو حىت عمر  6سنوات. تبدأ يف عمر  9كحضورم من قبل أكثر األطفاؿ يف اٞتزائر يدـك ١تدة 
يت نسبة ا١تتعفمُت يف بف .% من البنات ٭تضرف ا١تدرسة يف اٞتزائر 91الد ٭تضركف ا١تدرسة بينما ك % من األ 97

% 61% لفذكور، 79كاضحا،  ا١تية. الفرؽ بُت اٞتنسُت ما زاؿالع عايَتا١ت، مقارنة مع 2003% سنة 70اٞتزائر 
التعفيم يف اٞتزائر كما أف   ربع ا١تيزانية العامة فيم، يأخذالتعك  ، لإلناث. رغم جهود الدكلة، تبقى النقائص عفى ا١تيداف

 . 1%100سنة، رغم أف نسبة ا١تتمدرسُت ال توافق  ٣16تاين كإلزامي ١تن دكف 
 التعفيم يف ٥تتف  االطوار مؤسساتكفيما يفي جدكؿ يبُت عدد 

 
 
 
 

                                                           
1
 http://djezzar.yoo7.com/t35-topic;  سا19.00 12/06/2018تاريخ التافح  

http://djezzar.yoo7.com/t35-topic
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 ريةفي البيئة الجزائاألطوار التعليمية : عدد مؤسسات التعليم لمختلف (01-03) جدول رقم
 2016/2017 البيانات

 18770 عدد ا١تدارس االبتدائية
 5419 عدد االكمالية لفتعفيم ا١تتوسط

 2355 عدد الثانويات
 50 اٞتامعات
 13 ا١تراكز اٞتامعية

 31 ا١تدراس الوطنية العاليا
 12 ا١تدارس التحضَتية

 976 مراكز كمعاىد التكوين ا١تهٍت كالتمهُت
 .47رقم  2017حاائيات نهرة إلالوطٍت ل الديوافاعتمادا عفى  البالطعداد إمن  :المصدر

ت يومنا ىذا، كقد مشفت ىذه اإلصالحا إذلف ا١تدرسة اٞتزائرية عرفت العديد من اإلصالحات منذ االستقالؿ إ   
ت لفتتخفص ايالثمانين بدايةفو التعفيم يف اٞتزائر ىو ظهور ا١تدرسة األساسية يف ر برز إصالح عأجوانب عدة، كلعل 

تعميم  أجل هنائيا من آثار االستعمار، كانطالقا من كعيها بتثمُت رأس ا١تاؿ البهرم، كضعت استثمارات معتربة من
كاألكثر  ةتوفَت الهركط ا١تادية كالبيداغوجي إذلؿ ك التمكن من التعفيم كالتكوين، حيث يرمي ىذا اإلصالح يف ا١تقاـ األ

تفميذ كما يقارب مفيوف طالب، كىو السياؽ الذم مت فيو  ماليُتٙتانية  زتجاك مالءمة لفتكفل بتعداد مدرسي ي
ة يف اٞتزائر خالؿ السنوات القفيفة ا١تاضية، كما يهمل األجنبيالًتخيص القانوين إلسهاـ ا١تدرسة ا٠تاصة كاٞتامعات 

، كيهمل يف الوقت ذاتو تثبيت الدكرل التعاكفة ك األجنبيإصالح ا١تنظومة الًتبوية العفم كالثقافة العا١تيُت كالفيات 
 .1العناصر ا١تؤسسة لفهوية الوطنية يف إطار اٟتداثة كالتنمية

٧تد العديد من السفبيات كمنها النسبة العالية لفتسرب حوارل نا  مفيوف  لفتعفيملكن رغم ا١تيزانية ا١تتخااة    
ينتج عنو ا٨تراؼ يزيد من حدة البطالة لعائفية، ساط اك ، إذ ٖتدث ىذه الظاىرة توترا اجتماعيا عاليا يف األتفميذ سنويا

 إذل %25.8يف كسط الهباب اٞتزائرم، حيث تبُت أف نسبة البطالة تزداد بارتفاع ا١تستول التعفيمي من االبتدائي 
نسبة البطالة مع  تزايدت، كبالنسبة ٠تر٬تي مؤسسات التعفيم العارل فقد %31.6الثانوم  إذل %29.9ا١تتوسط 
  .2مركر الوقت

 
 

                                                           
1
 http://elhiwardz.com/contributions/106985/,  سا20.66 21/60/1622تاريخ التصفح  

 .147ٓتتة فرحات، مرجع سابق، ص 2

http://elhiwardz.com/contributions/106985/
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 :يةقتصاداالضاع و األ 3.2
 :1اٞتزائرم من خالؿ ما يفي قتااديف ىذا اٞتزء جانبا من اال سنتناكؿ
، كىي بفد رائد يف ا١تيرب العريب، كأحد افريقياسط كمشاؿ ك يف منطقة الهرؽ األ اقتااد٘تتفك اٞتزائر ثالث أكرب     

 .العقدين ا١تاضيُت% يف 20البفداف القفيفة اليت ٧تحت يف خفض معدؿ الفقر بواقع 
من جراء حدكث تراجع طفي  يف إنتاج النفط كالياز  2017م لفجزائر يف قتاادنمو االلفتباطأ  كقد شهد    

. كتفيد التقديرات أف معدؿ ٪تو إٚتارل الناتج احملفي اٟتقيقي بفغ خرلكاستمرار ٖتقيق ٪تو متواضع يف القطاعات األ
التباطؤ يف إنتاج النفط كالياز الذم  إذل. كيُعَزل ىذا الًتاجع 2016% يف 3.3، منتخفضان من 2017% يف 2.1

، كيف الوقت ذاتو، ال يزاؿ النمو خارج قطاع احملركقات ضعيفان، حيث 2017% يف 1.4يُقدَّر بأنو ا٩تفض بنسبة 
ة ضاع ا١تاليأك كأدل الًتاجع عن سياسة ضبط  .2017% يف 2.5 إذل 2016% يف 2.3شهد انتعاشان طفيفان من 

زيادة عجز ا١توازنة عما كاف متوقعان، ٦تا تسبب يف استنزاؼ احتياطيات ككفورات ا١تالية العامة. كسجَّل  إذلالعامة 
. كتوقفت اٟتكومة، اليت جرل 2017العاـ ا٩تفاضان أقل من ا١تتوقع بسبب صعوبات يف ٖتقيق ىدؼ موازنة  اإلنفاؽ

العاـ ا١ترتفعة  اإلنفاؽمستويات  إذلالية العامة كعادت ضاع ا١تك األ، عن مواصفة ضبط 2017 مامتعيينها يف 
 .2017% يف 8.2. كيُقدَّر عجز ا١توازنة الناتج عن ذلك بنحو السكنالسابقة، السيما يف قطاع 

. كقد زادت قتاادكرغم تراجع عجز اٟتساب اٞتارم، فإف مستواه العاـ ظل مرتفعا نظران لفنمو ا١تتواضع لال   
%. كبوجو عاـ، 16.5، فيما ارتفعت الاادرات ارتفاعان كبَتان بنسبة 2017% يف 2.7فيفة بنسبة الواردات زيادة ط

عدـ توافق الواردات مع اال٩تفاض الكبَت يف  إذل% من إٚتارل الناتج احملفي( 14.7يهَت رصيد اٟتساب اٞتارم )
فاع عجز اٟتساب ا٠تارجي، فإنو . كيف ظل ا١تستول اٟتارل ألسعار النفط كارت2014عائدات الاادرات منذ عاـ 

يفـز بذؿ ا١تزيد من اٞتهود لزيادة ا١تعركض احملفي من السفع لفحفاظ عفى استدامة اٟتساب اٞتارم يف األمد ا١تتوسط 
النمو  ئمئوية، ٦تا يعكس تباط نقطة 1.5كزاد معدؿ البطالة بنحو  كاٟتد من استنزاؼ االحتياطيات الرٝتية اإلٚتالية.

% يف الههر نفسو من 10.5، مقابل 2017% يف سبتمرب 11.7غَت النفطية. كبفغ معدؿ البطالة يف القطاعات 
العاـ السابق لو. كيُعد معدؿ البطالة مرتفعان خاصة بُت ا١تتعفمُت كالهباب كالنساء. كيُرل أف ذلك يعكس جزئيان 

يف براثن  أخرلة السقوط مرة % من السكاف عفى حاف10. كيعيش عمل بالقطاع الرٝتيتفضيل االنتظار ٟتُت ال
 فيما بُت ا١تناطق. تفاكتاتالفقر، كال تزاؿ ىناؾ 

ات العامة اٞتديدة ا١تعفنة يف االستثمار مع التوسع ا١تارل. كمع تنفيذ  2018من ا١تتوقع أف يتعاىف معدؿ النمو عاـ    
بفغ معدؿ ٪تو إٚتارل الناتج احملفي ، سيزيد معدؿ النمو العاـ كالتضتخم. كنتيجة لذلك من ا١تتوقع أف ي2018موازنة 
% 2نسبة  ٕتاكز. لكن معدؿ ٪تو إٚتارل الناتج احملفي سيواجو صعوبة يف 2018% عاـ 7.5% كالتضتخم 3.5
 .، ليهكل ذلك ٪توا ىزيال لبفد متوسط الدخل ييفب عفى شعبو نسبة عالية من الهباب 2020-2019لعاـ 

                                                           
1
 http://www.albankaldawli.org, سا20.66 21/60/1622ريخ التصفح تا  

http://www.albankaldawli.org/
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 واقع البنى التحتية 4.2
 .افريقياأكرب بفد يف حاليا كىي  ،كيفومًت مربّع  223812741كتبفغ مساحتها ، افريقيا مشاؿ اٞتزائر تقع   

 :1يتم قياس مؤشر البٌت التحتية بناء عفى أربعة أنواع رئيسية من العناصر ىي
 ا١تساحة اليابسة يف الدكلة؛ إذلنسبة طوؿ إٚتارل شبكة الطرؽ ا١تعبدة  أمفة الطرؽ الربية كثا 
 نسمة  100.000سط ١تؤشرم عدد الركاب احملمولُت جوا لكل قل اٞتوم لفبضائع كاألشتخاص كمتو لنا

 ؛كالهحن اٞتوم ٔتفيوف طن كم
  100النطاؽ العريض الثابت لكل نت االتااالت االلكًتكنية كمتوسط ١تؤشرم عدد ا١تهًتكُت يف اإلنًت 

 شتخص،100شتخص كعدد مستتخدمي االنًتنت لكل 
  شتخص. 100االتاالت ا٢تاتفية ا١تتمثفة يف نسبة خطوط ا٢تات  لكل 
 أىم البٌت التحتية يف اٞتزائر: فيما يفي
ىذه الهبكة مع ف يبفغ طوؿ أكفم ك ينتظر   4.200يبفغ طوؿ الهبكة اٞتزائرية لفنقل بالسكك اٟتديدية حاليا    
ب  عدد ا١تسافرين قدرإذ  .ت ا١تينائية ك ا١تطارية كالفوجستيةآكفم سيتم كصفها مع ا١تنه  ٨6300تو  2021فاؽ آ

 .2نفس السنةمفيوف طن من البضائع يف  4، ك2017مفيوف مسافر يف  43
 سكك اٟتديدية يف اٞتزائر.فااء لحإدكؿ ا١توارل يوضح اٞتك 

 حول شبكة السكة الحديدية الجزائرية إحصاء: (02-03) الجدول رقم
  المسافة مجاميع أطوال السكك الحديدية

 كم 4200 ٣تموع
 %13كم  560 مزدكجة
 كم 3404 أحادية
 %11.5كم  480 مكهربة

 سا19.24 14/06/2018  تاريخ االطالع .wikipedia.orghttps://ar: لمصدرا
 
 
 

                                                           
 .58، ص2013-2012ا١تؤسسة العربية لضماف االستثمار كإئتماف الاادرات، مناخ االستثمار يف الدكؿ العربية،  1

2
 https://ar.wikipedia.org,  سا19.24 14/06/2018تاريخ التافح  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 :20181في  تسلمشاريع هامة م 1.4.2
ن فريدم أف سنة الذيات يف السكك اٟتديدية عز االستثمار أكد مدير عاـ الوكالة الوطنية لدراسة كمتابعة إ٧تاز     

فزيادة عفى  .اإل٧تازستكوف سنة استالـ عديد ا١تهاريع ا٢تامة ا١تندرجة يف إطار برنامج ضتخم ىو يف طور  2018
ن فريدم يف برنامج ضي  التحرير لفقناة الذيومًت من خطوط السكك اٟتديدية عدد عز كيف  1000  استالـ ما طولو

العاـ القادـ كمنها ربط مطار اٞتزائر اٞتديد  بدايةاإلذاعية الثالثة ا١تهاريع ا١تنتظر استالمها خالؿ العاـ اٞتارم ك 
 -اؿ أشياؿ خطي تيسمسيفتأفريل ا١تقبل مع استكم يف كم  118با١تدينة كتسفيم خط سطي  القرزم عفى طوؿ 

كم /سا دكف إغفاؿ العمفية الواسعة 160 إذل 120ح بُت أك بسرعة تًت  -بوغزكؿ كخط كاد سفي-بوغزكؿ كا١تسيفة 
 .لعارنة السكك اٟتديدية ككضع اإلشارات اليت تنجز عرب ٥تتف  خطوط الًتاب الوطٍت

لثة استكماؿ ربط مركب بالرة كالهركع منذ ضح ضي  الثاأك ك . با١تئة 50أشياؿ ازدكاجية خط مركب بالرة بفيت 
با١تئة كأضاؼ مدير عاـ الوكالة  50كم مقدرا نسبة تقدـ األشياؿ ب40مدة يف إ٧تاز ازدكاجية ا٠تط عفى مسافة 

ات يف السكك اٟتديدية أنو كبدخوؿ ا١تركب حيز التهييل كمع استكماؿ االستثمار الوطنية لدراسة كمتابعة إ٧تاز 
مارس كالرفع من طاقة نقل الفوسفات لفهركة سًتتفع قدرات نقل البضائع  هنايةإلٝتنت ببسكرة أشياؿ ربط مانع ا

. بضائع سنوياال مفيوف طن من 17ة يف نقل ٓتفق ا١تناطق الاناعية كبفوغ أىداؼ كا١تتمثف -حسبو-ما سيسمح 
كفم من السكك   002.3كاستنادا لذات ا١تسؤكؿ فإف  2019 غاية إذلكيفومًت من ا٠تطوط   2300استالـ ك 

كفم   12.500كفم كتسفيم   6.300 إذلمتوقعا توسيع ىذه الهبكة يف ا١تدل القريب  اإل٧تازاٟتديدية ىي يف طور 
 .من السكك اٟتديدية ا١تكهربة عفى ا١تدل ا١تتوسط

 إذ الدكرل.ك  اإلقفيمي يدينالاع عفى لإلندماج حقيقية كسيفة منو ٕتعل بطريقة اٞتوم النقل قطاع اٞتزائر  طورت   
 الفًتة خالؿ اٞتزائرية اٞتوية أسطوؿ لتجديد رك(أك  مفيوف 600) دينار مفيار 60 ب تقدر ميزانية ؽآنفا مت أنو

 قامتك  مقعدا 150 بسعة  جديدة طائرات ثالث الوطنية اٞتوية ا٠تطوط شبكة اقتنت كما  .2013-2017
 لنقل شحن طائريت شراء يةعمف ٘تت كما  ا٠تدمة.  يف حاليا اجدةا١تتو  ك 767 بوينغ نوع من طائرات 3 بتجديد
 ماليُت 6 يستقطب حيث أ٫تية األكثر ىو اٞتزائر مطار كيعد ،دكلية 13 منها مطارا 35 اٞتزائر ٘تتفك إذ ،البضائع
  .2سنويا مسافر
 متتخااة انئمو  كأربعة متعددة موانئ تسعة منها رئيسي، ْترم ميناء 13 عفى اٞتزائر تتوفر البحرية ةهالواج عفى   
 موانئ من %70 كحوارل السفع، من اٞتزائر كاردات من %30 من أكثر اٞتزائر ناءيم ستقبليك  احملركقات، يف

 .3اٟتاكيات

                                                           
1
https://www.djazairess.com,   سا19.24 14/06/2018تاريخ التافح  

2
http://www.andi.dz,  سا 19.20 14/06/2018تاريخ التافح  

 .148ٓتتة فرجات، مرجع سابق، ص  3

https://www.djazairess.com/
http://www.andi.dz/
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 : في الجزائر مجال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 2.4.2
اٞتزائر  2017الاادر عن االٖتاد الدكرل لالتااالت شهر نوفمرب  ،ير السنوم لقياس ٣تتمع ا١تعفوماتصن  التقر    

، ما يعٍت أف اٞتزائر مازالت ضمن الدكؿ ا١تتأخرة يف ىذا اجملاؿ عفى ا١تستول افريقياعا١تيان كالثالثة  102يف ا١ترتبة الػ 
 .العا١تي
، ْتسب ا٠ترباء كا١تتختاُت، سيكوف عامان استثنائيان يف قطاع تكنولوجيا االتااؿ يف اٞتزائر، نظرا 2018لكن عاـ     

مراكز  إذلا٢تامة اليت ُكِصفت "باٞتريئة كغَت ا١تسبوقة يف تاريخ البالد"، اليت ستنقل اٞتزائر  إلجراءاتالفتخطوات ك 
كما   اإلجراءاتعرج عفى أىم . كسن1"متقدمة ٦تا ىي عفيو اليـو يف ىذا اجملاؿ الذم يعترب اليـو "عاب العادل ا١تتقدـ

 :2يفي
 :جانب المواصالت السلكية والالسلكية -
عفى مهركع القانوف احملدد لفقواعد العامة ا١تتعفقة  2018ر أيفرب  20يـو الثالثاء اجملفس الهعيب الوطٍت صادؽ    

إعادة صياغة القانوف رقم  إذليهدؼ  الذم  بالربيد كاالتااالت اإللكًتكنية ككذا القانوف ا١تتعفق بالتجارة اإللكًتكنية.
عد العامة ا١تتعفقة بالربيد كا١تواصالت السفكية كالالسفكية، ، الذم ٭تدد القوا2000ت أك  5ا١تؤرخ يف  2000-03

الوطنية كالدكلية ككذا التطورات التقنية كالتكنولوجية ا١تسجفة  يةقتااداالة االجتماعيكذلك قاد مواكبة ا١تستجدات 
مناقاات  كما أعطى مهركع القانوف لوزارة الربيد كتكنولوجيات اإلعالـ كاالتااؿ صالحية طرح .2000منذ سنة 

فتح اجملاؿ أماـ ا٠تواص إلنهاء شركات خاصة لفتزكيد ىذا ما يؤكد  .أماـ ا١تستثمرين يف اجملاؿ الذم تراه مناسبان 
 .باإلنًتنت، بعد أف بقيت لسنوات حكرا عفى الدكلة، كا١تتمثفة يف اتااالت اٞتزائر

دفق السريع وفائق تلت شبكات المواصالت السلكية والالسلكية: مقتضيات اآتطوير وعصرنة منش -
 السرعة

 الدكلية عايَتا١تتتوافق ك  تآدفق السريع كفائق السرعة مرىوف ببناء منهتسًتاتيجية الوطنية لفالإف تفعيل ا
لذلك، باشرت الدكلة، عرب . الوطٍت ك تهييد ٣تتمع ا١تعفومات قتاادكتسمح ٔترافقة التحوالت الرقمية لال
"، عمفيات ىامة، من حيث تعزيز ك عارنة منهئات ا١تواصالت السفكية ا١تتعامل التارٮتي "اتااالت اٞتزائر

 .كالالسفكية
 :شبكة النقل –دفق فائق السرعة تل للو لشق األا -

مينية، بيية أالدفق فائق السرعة البّد أف يرفقو تطوير شبكة نقل قوية ك مرنة، بتواترات ت إذلإف االنتقاؿ 
شبكة النقل الوطنية لأللياؼ البارية اليت بسطتها مؤسسة . انتقل طوؿ ا١تتزايدرة طفب السكاف أيمس

% تيطي 30، منها 2018كم سنة 83 548 إذل 2003كم سنة   15000"اتااالت اٞتزائر" من 

                                                           
1
 https://al-ain.com/article/algeria-technology-satellite-internet-2018# .12/07/2018بوابة العُت اإلخبارية تاريخ التافح    

2
 https://www.mpttn.gov.dz   كزارة الربيد كا١تواصالت السفكية كالالسفكية كالتكنولوجيات كالرقمنةعبية  اٞتزائرية الدٯتقراطية اله ةياٞتمهور  

https://al-ain.com/article/algeria-technology-satellite-internet-2018
https://www.mpttn.gov.dz/
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أف ا١تناطق اٟتدكدية استفادت من جزء ىاـ من  إذلعفى ذلك، ٕتدر اإلشارة  عالكةمناطق جنوب البالد.
عن السكاف يف ا١تناطق النائية ك تعزيز أمن كطننا ْتوارل شبكة األلياؼ البارية قاد فك العزلة 

 .كم من األلياؼ البارية10000
 :شبكة النفاذ –الشق الثاني للدفق فائق السرعة  -

بيرض ٖتقيق نوعية خدمة أفضل لفمواطنُت ك بيية ضماف تطوير نفاذات جديدة ٘تاشيا مع توسعة حظَتة 
 :ة متواصفة لهبكة نفاذىا عرب مهاريع عديدة، من بينهاا١تهًتكُت، قامت "اتااالت اٞتزائر" بعارن

   تسمح بإدماج العركض  تكنولوجيات جديدةب، 2009استبداؿ تدر٬تي لفتجهيزات القدٯتة منذ سنة
 إذل 2010جهاز أمساف سنة  91136متعددة ا٠تدمات ذات الدفق السريع. لينتقل عددىا من 

 ؛2017سنة  4382760
  دمات الالسفكية ا١تتاحة عرب بركتوكوؿ االنًتنتبسط الدفق السريع ك ا٠ت IP  بإطالؽ التكنولوجيا الراديوية

4G/LTE  .فحظَتة  الثابتة،كاليت عرفت ٧تاحا كبَتا السيما يف ا١تناطق صعبة الولوج بالهبكة السفكية
نفاذ سنة  100200بقدرة  EnodB ٤تطة 167تطورت من   4G/ LTEالنفاذ بواسطة اٞتيل الرابع 

 ؛2017سنة  هنايةنفاذ  ٤1.030.800تطة بقدرة  1.718، لتبفغ 2014
  مع إدماج الدفق فائق السرعة عرب تكنولوجيا2017لفمقيمُت كا١تهنيُت ابتداء من سنة  إطالؽ مهركع ، 

GPON ك VDSL2  يكمن ىذا ا١تهركع يف بسط األلياؼ البارية انطالقا من حفقة الربط البارية
يسمح بتزكيد الزبائن بدفق أعفى كعرض  ا١تساكن كاحملالت غاية إذلا١تتعامل( )موقع كضع ٕتهيزات إرساؿ 

 ؛تقفيص أقاى، لفكوابل ا١تعدنية أكنطاؽ ترددم أفضل بإلياء، كفي 
  نفاذ، ك تبقى الورشة مفتوحة 242000، بفغ عدد النفاذات اليت مت إ٧تازىا 2017سنة  هنايةمع. 
 :رض النطاق الترددي الدوليرفع ع –الشق الثالث للدفق فائق السرعة  -

ربط الجييابيت/ثانية حاليا، ٦تا يوفر لفمواطنُت  810ارتفع عرض النطاؽ الًتددم الدكرل تدر٬تيا ليبفغ      
بنوعية أفضل.كما أنو من أجل رفع مطرد لعرض النطاؽ الًتددم، تهعٌت شبكة النقل الدكرل ٔتهركعُت ىامُت: 

ا١تتعفق بكابل األلياؼ البارية البحرم الرابط بُت اٞتزائر ككىراف  (ORVAL/ALVAL) رفاؿ/ألفاؿأك ؿ، ك األ
ت االستقباؿ عفى مستول مدينيت آوتَتة مقبولة مع إ٧تاز كافة منهب األعماؿكفالنسيا )اسبانيا(، يههد تقدـ 
 (MEDEX) البحرم يف غضوف ىذا الههر. الثاين، مهركع ميداكس اإل٧تازاٞتزائر ككىراف ك إطالؽ أشياؿ 

 2.2ا١تتحدة بقدرة إضافية تقدر بػػػػػػػػ الوالياتيتعفق بالوصفة الثانية لأللياؼ البارية البحرية الرابطة بُت عنابة ك 
 .ت/ثانيةأيتَتاب
 :نترنت في الجزائرإلتطوير ا 3.4.2

ت" الذم كه  عنو تقرير ١توقع "سبيدتيس اإلنًتنتاٞتزائر تعد آخر بفد عريب يف التاني  العا١تي لسرعة تدفق    
يف العادل، حيث تسجل اٞتزائر أكرب ا٩تفاض يف سرعة االتااؿ  ADSL اإلنًتنتا١تتختص يف اختبار سرعة تدفق 



 العادلة بالقيمة وعالقتها الجزائر في األعمال بيئة                                              :الثالث الفصل

 

171 
 

 40.11ت يف الثانية، يف كقت يقدر متوسط السرعة عا١تيا بػ أيميياب 3.76، كا١تقدرة بػ 2017عا١تيان يف  اإلنًتنتب
 .ت يف الثانيةأيميياب
واصالت السفكية كالالسفكية يف بالدنا، منذ مطفع القرف اٟتارل، مدعما بقرار فتخامة إّف التطور ا١تطرد لهبكات ا١ت  

إدراج التوصيل يف بفدنا، عفى سبيل ٕتسيد  إذلرئيس اٞتمهورية لتطوير الدفق السريع ك فائق السرعة يف بفدنا، أفضى 
ي الهبكة العا١تية لفواب يف بفدنا، من كهبذا الهكل فقد توسع عدد مستعمف التوجيو الرئيس لفتخامتو: النفاذ لفجميع.

، تيطي 2018كصفة يف مارس  3172981ليبفغ  2003كصفة سنة  2032337خالؿ الهبكة الثابتة، من 
عفى ذلك، ٝتح  عالكة%.  44ما يفوؽ  إذلا١تنازؿ ك ا١تؤسسات، رافعة هبذا معدؿ تعميم االنًتنت الثابت يف بفدنا 

نت عرب شبكات االتااالت الراديوية بواسطة ا٢تات  النقاؿ، زيادة عدد مستعمفي االنًت  إذلظهور تكنولوجيا النفاذ 
مفيوف كصفة(  23كصفة، بُت تكنولوجيا اٞتيل الثالث ) 33968492حد كبَت يف بفدنا، من خالؿ  إذلاالنًتنت 

، يف 2017% سنة  126كصفة(.كمع توسعة التوصيل النقاؿ، بفغ معدؿ التعميم  492 968 10كاٞتيل الرابع )
فقد بفغ عدد ا١تهًتكُت  .سنة 15، باحتساب شر٭تة السكاف اليت يفوؽ سنها 2015% سنة 69 تجاكزحُت دل ي
ف يرتفع الرقم أكثر أمفيوف مهًتؾ يف ا٢تات  النقاؿ، كمن ا١تتوقع  34، من بينهم 2017اخر أك مفيوف يف  37.83

 .(.G4LTE) لثابتمع استقداـ تكنولوجيا التدفق العارل الالسفكي لفهات  ا
 :النقالالثابت و  الهاتف 4.4.2
 زايأت ا١تتزايدلقد صاحب العارنة ا٩تفاض استعماؿ ا٢تات  الثابت يف الساحة الدكلية، نظرا الىتماـ السكاف     

) ا٢تات  النقاؿ التناظرم الراديوم(، لكنو   1994اٞتزائر سنة  إذلا٢تات  النقاؿ.يف بالدنا، مت إدخاؿ ا٢تات  النقاؿ 
عرفت خدمات ا٢تات  النقاؿ يف بفدنا تطورا كبَتا، ٔتعدؿ ك . 2000سنة  هناية 18000ف عدد مهًتكي الهبكة كا

%. كما فتئ عدد مهًتكي ا٢تات  النقاؿ يرتفع بدكره من  98ىذه السنة  ٕتاكزتيطية السكاف بهبكة احملموؿ 
  .2017 مفيوف مهًتؾ سنة 49287، ليبفغ أكثر من 2016مفيوف مهًتؾ سنة  47.04

الثابت يف  اإلنًتنتمفيوف منزؿ يف  7زيد من أ  إذلف تطبيق برنامج التنمية "سيمكن من االنتقاؿ أكاعتربت الوزارة    
با١تائة سنة  43ر40يف العائالت ستنتقل بالتارل من  اإلنًتنتالدخوؿ يف   ف "نسبةأ إذل"، مهَتة 2022افق 

صناعية(  أكدارية إ أك  كادٯتيةأ) أخرلٚتاعة  أم أكربط عائفة  أفعفما  2022 هنايةبا١تائة يف  81 إذل  2017
كتعتـز اٞتزائر يف ىذا الادد "ربط ا١تنازؿ  ا١تستعمفُت". تضاع  عدد إذلك  اإلنًتنت إذلسيمكن من تقاسم الدخوؿ 

ذات التدفق العارل جدا لتضمن بذلك تدفقا جيدا ٯتكنو أف يبفغ   بهبكة ا٢تات  األنًتنت الثابت
ا١تنازؿ باأللياؼ   ااؿيخط أل 500.000ت/الثانية" حسبما أشار إليو نفس ا١تادر الذم أكد أف "أيميياب  100

خط  500.000اليت باشرت عارنة   من طرؼ مؤسسة اتااالت اٞتزائر اإل٧تاز( ىي قيد FTTHالبارية )
 64.28لنقاؿ فقد انتقفت من نًتنت األما ٮتص كثافة خطوط االتااؿ ا٠تاصة بيأما ف. نًتنت موجود سابقا"إ
ارتفاع عدد   إذل% كىذا راجع 14.20بتطور يقدر ب  أم  2017% يف مارس 74.91 إذل 2016عاـ   %
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ف مدل اتساع الهبكة الوطنية أ إذلحاائيات الوزارة إتهَت   أخرلمن جهة  ا١تهًتكُت يف أنًتنت اٞتيل الرابع.
 .1ا١توجات الدقيقة  كم من  40.125ن ؼ البارية ك أكثر مكم من األليا  85.514قد بفغ  2017مارس   هناية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 http://www.aps.dz,  سا21.00 16/06/2018ككالة األنباء اٞتزائرية، تاريخ التافح  

http://www.aps.dz/
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 في الجزائر وعالقتها بالقيمة العادلة األعمالتحليل مؤشرات بيئة  المبحث الثاني: 
يف ىذا ا١تبحث سنعرج عفى بعض ا١تؤشرات اليت تكوف ضمن تقارير تادرىا العديد من ا٢تيئات كا١تنظمات    
اٞتزائرية  األعماؿ، كمن مث ٖتفيل بيئة يةقتااداالكا١تكانة  األعماؿهبدؼ تاني  دكؿ العادل حسب حالة بيئة ية الدكل

تطبيق القيمة  متطفبات  العالقة بُت بعض ا١تؤشرات كتأثَتىا عفى تنتاجاسلة ك ا٤تتو التقارير ك ااٟتالية ضمن أحد ى
 .العادلة

 األعمالتنافسية بيئة  تقييمل: مؤشرات بعض تقارير و المطلب األ
تتخطيط، ......إخل فم العا١تي، منظمة األمم ا١تتحدة، ا١تعهد العريب لقتاادعفى غرار البنك الدكرل، ا١تنتدل اال   

، تنافسية كثقافية كاجتماعيةكقانونية  سياسيةك  يةاقتااد)  عايَتا١تتادر تقارير دكرية مبنية عفى مؤشرات ٥تتففة 
اسب بُت اليت توفر ا١تناخ ا١تن األعماؿمعرفة بيئة  عفى....إخل(، تساعد ا١تستثمرين  األعماؿ أداء أنهطة ،االبتكارك 

إذل نقاط ترشد القائمُت عفى الدكلة ) اٟتكومات(  أخرلمن جهة، كمن جهة  لالستثمار٣تموعة من دكؿ العادل 
كالتطوير كادراؾ الوضع. كمن بُت ىذه اإلصالح  حملاكلةبُت دكؿ العادل  يةقتااداالكالضع  لديهم كمكانتهم  القوة

 التقارير ٧تد:
األنظمة اليت تعزز  يقيسالدكرل،  البنك ٣تموعة عن درىو منهور رئيسي يا :األعمال أنشطةتقرير ممارسة  .1

، الذم صدر يف األعماؿ أنهطةؿ تقرير يف سفسفة تقارير ٦تارسة أك كقد غطى ، النهاط التجارم كتفك اليت تعوقها
من ا١تؤشرات يف  ة٣تموع 11 ييطي تقرير ىذا العاـ ان.اقتااد 133يف  ا١تؤشرات من وعات٣تم 5، 2003
٢تذا العاـ: بدء النهاط  التجارية األعماؿمشفت عهرة من ىذه اجملاالت يف ترتيب سهولة ٦تارسة  ان اقتااد 190

ة اي، كٛتاالئتمافوؿ عفى التجارم كاستتخراج تراخيص البناء، كاٟتاوؿ عفى الكهرباء، كتسجيل ا١تفكية، كاٟتا
ذ العقود، كتسوية حاالت اإلعسار. يقيس نفااا١تستثمرين األقفية، كدفع الضرائب، كالتجارة عرب اٟتدكد، ك 

 .يف ترتيب ىذا العاـ ان ضا تنظيم سوؽ العمل، كلكنو ليس مدرجأي األعماؿ أنهطة٦تارسة  تقرير
ساط األكادٯتية كا١تمارسوف ك لتعفيقات اليت قدمتها اٟتكومات كاألكاستفاد ىذا ا١تهركع من ا١تعفومات التقييمية كا    

توفَت أساس موضوعي لفهم طبيعة " :رل لفتقرير قائمان، كىوك كا١تهاركوف يف عمفية التقييم. كمازاؿ ا٢تدؼ األ
 .1"كالعمل عفى ٖتسينها كاالرتقاء هبا يف ٥تتف  أ٨تاء العادل التجارية األعماؿ نهطةالتنظيمية أل البيئة

 كاٞتدكؿ ا١توارل يبُت ا١تؤشرات كشرحها
 
 
 
 

                                                           
1 http://arabic.doingbusiness.org, DOING BUSINESS, سا 12.42 00/00/2012تاريخ االطالع   

 

http://arabic.doingbusiness.org/
http://arabic.doingbusiness.org/
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 األعمال أنشطةممارسة : شرح مؤشرات (03-03) الجدول رقم
 الهرح ا١تؤشر

زمة طفوبة لتسجيل النهاط، الفًتة االا١ت اإلجراءاتفرعية:عدد  أربعة عناصر سيكيق بدء النهاط التجارم
الفرد من الدخل الوطٍت، اٟتد كنسبة من نايب   اإل٧تاز، تكففة اإلجراءاتإل٧تاز ىذه 

 ا١تتعفق ببدء النهاط من رأس ا١تاؿ ا١تدفوع األدىن
استتخراج تراخيص 

 البناء
إلستتخراج تراخيص البناء. كالوقت كالتكففة الالزمة  اإلجراءات ٜتس عناصر ىي: يقس
  جودة أنظمة البناء ك متطفبات الههادة ا١تهنية. إذلباضافة 

اٟتاوؿ عفى 
 الكهرباء

كالوقت كالتكففة الالزمة لتوصيل الكهرباء.  اإلجراءات عناصر:ٜتسة  س ىذا ا١تؤشريقي
س موثوقّية ذلك، استحدث تقرير ىذا العاـ معيارين جديدين، ك٫تا مقيا إذلباإلضافة 

 .عرفة، كسعر الكهرباءالّتيذية كشفافية الت
قل مفكية نأك بتسجيل ١تتعّفقُت كالوقت كالتكففة ا اإلجراءاتيقيس ىذا ا١تؤشر عدد  تسجيل ا١تفكية

تقرير ىذا العاـ مقياس نوعّية نظاـ إدارة األراضي يهمل أربعة أبعاد الأضاؼ  كعقار. 
ىي: موثوقّية البنية التحتّية، كشفافّية ا١تعفومات، كالتيطية اٞتيرافّية، كتسوية النازعات 

 .عفى األراضي
اٟتاوؿ عفى 
 االئتماف

 كفعالية التدابَت اليت االئتماينقوة أنظمة التقرير : قضاياالن يقيس ىذا ا١تؤشر ٣تموعتُت م
 . تسهل اإلقراض يف قوانُت الضمانات الرىنية كاإلفالس

ة ا١تستثمرين ايٛت
 األقفية

أصوؿ الهركات ، كضمانات  استتخداـيف ة ا١تسا٫تُت األقفية ايقيس ىذا ا١تؤشر قوة ٛتي
 . قفل من خطر التعرض لإلساءةلفهركات اليت ت اإلفااحكمتطفبات  ،اٟتوكمة

 دفع الضرائب
 

 أكدفعها  ا١تؤسسةيقيس ىذا ا١تؤشر الضرائب كاالشًتاكات اإلجبارية اليت يتعُت عفى 
 اليت ٘تثل عبئان إداريا يف دفع الضرائب. اإلجراءاتسحبها يف سنة ما، ككذلك 

 اإلجراءات، ك فية تادير كاستَتاد البضائععم بُتكالتكففة ا١ترتبطؤشر الوقت يقيس ىذا ا١ت التجارة عرب اٟتدكد
 الالزمة ٢تذه العمفية.

نوعية  إذليقيس ىذا ا١تؤشر الوقت كالتكففة الالزمُت لتسوية نزاع ٕتارم، باإلضافة  ذ العقودآنفا
 .التجاريةفعالّية نظاـ احملاكم اٞتودة كالكفاءة يف احملكمة  ،القضائية اإلجراءات

تسوية حاالت 
 عسارإلا

ىذا ا١تؤشر جوانب الضع  يف قانوف إشهار اإلفالس السارم، ككذلك العقبات  يقيس
 .اإلجرائية كاإلدارية يف عمفية اإلعسار

 08/07/2018تاريخ تافح  //:rabic.doingbusiness.orgahttpباإلعتماد عفى  الطالبمن إعداد  :المصدر
 .سا 09.12

http://arabic.doingbusiness.org/
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 .20181 األعمال أنشطةتقرير ممارسة  النتائج الرئيسية 1.1
 : 2018 األعمال أنشطةوجد تقرير ممارسة 

 يمي احملفي ان شهدكا ٖتسينات يف اإلطار التنظاقتااد 119 يف  األعماؿأف رجاؿ  :ق فرص العمل٠تف اإلصالح
يف ٚتيع أ٨تاء  اقتاادان  190 ، كثق التقرير، الذم يقيس2017 جوافك  2016 جواف يف العاـ ا١تاضي. بُت

ككانت اإلصالحات اليت ٖتد من تعقيد كتكالي  اإلجراءات التنظيمية يف ٣تاؿ  .صالحان ٕتاريان إ 264 العادل،
  .2016/2017كاٟتاوؿ عفى االئتماف ىي األكثر شيوعا يف  التجاريةبدء األعماؿ 

 كالسففادكر  نيجَتيا، زامبيا، جيبويت، ا٢تند، زبكستاف،أك الند، يام، كوسوفو، تك دار السالـ، ماال ماكانت بركن
. معا، نفذت األعماؿ أنهطةيف اجملاالت اليت يقيسها تقرير ٦تارسة  2016/2017 يف ات ٖتسناقتاادأكثر اال
 .القياـ بأعماؿ ٕتارية جعفت من السهل إصالحان ٕتاريان  53، ات العهرة األكثر ٖتسنان قتاادىذه اال

 ركبا أك إال أف  ،التجارية األعماؿعمفية ٦تارسة  ا١تناطق بتنفيذ اإلصالحات اليت تسهل ات يف ٚتيعقتاادتقـو اال
ات اليت نفذت إصالحا كاحدا عفی قتاادالفتاف تتمتعاف بأکرب حاة من اال ا١تنطقتاف فكآسيا الوسطى ال تزاال

 افريقياتفيها جنوب آسيا كيف ، ان ٕتاري اتنظيمي اات يف ا١تنطقة نفذت عفی األقل إصالحقتااد٪ من اال79  ،األقل
 .جنوب الاحراء الكربل

 10فقدت  إذدكلة  190من أصل  166الاادر مؤخرا فقد حفت اٞتزائر يف ا١ترتبة  2018سنة تقرير  كحسب    
اٞتزائرية  األعماؿكمن ىذا ٯتكن القوؿ أف بيئة ، ككثَتا ما أحتفت مراتب متأخرة 2017مراتب مقارنة بالعاـ ا١تاضي 

 كمنافسة عا١تيا. مالءمةبيئة أعماؿ  إذلىا الكثَت من االصالحات حىت ترقى ينتظر 
 مؤشرات تقرير المعهد الدولي لتنمية االدارية .2
التسعنيات كىذا يف إطار ٖتضَت ا١تنتدل  بدايةكذلك منذ ، يادر ىذا ا١تعهد تقريرا سنويا ٔتقره الكائن بسويسرا   
كٖتفيل مؤشرات التنافسية يف ادل، حيث قاـ ا١تعهد الدكرل لتنمية اإلدارة برصد م العا١تي عن التنافسية يف العقتااداال
كالبنية التحتية كترتكز ٣تموعة  األعماؿم كالفاعفية اٟتكومية ككفاءة قطاع قتااد٣تموعات رئيسية كىي األداء اال أربع

تقيس ك الدكرل كعمالة األسعار  ثماراالستاحملفي كالتجارة الدكلية ك  قتاادم عفى قياس مؤشرات االقتااداألداء اال
 االجتماعيطار ا١تؤسسايت كاإلطار إل٣تموعة الفاعفية اٟتكومية مؤشرات لفتمويل العاـ، كالسياسات ا١تالية، كا

كالتمويل ية كسوؽ العمل اإلنتاجعفى قياس مؤشرات  األعماؿكما تركز ٣تموعة كفاءة قطاع   األعماؿكتهريعات 
واق  كالقيم، يف حُت تركز ٣تموعة البنية التحتية عفى قياس مؤشرات البنية األساسية، التقنية إلدارية، كا١تكا١تمارسة ا

   .2العمفية كالاحة كالبيئة كالًتبية كالتعفيم

                                                           
1
 http://doingbusiness.org 2018/07/08 سا 10.00 تاريخ التافح         

االقتااد اٞتزائرم يف ظل العو١تة االقتاادية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا١تاجيسًت )غَت منهورة(، ٗتاص ٖتفيل ابراىيم عبد اٟتفيظي، دراسة تنافسية  2
 .75، ص2008اقتاادم، جامعة بن يوس  ين خدة، اٞتزائر، 

http://doingbusiness.org/
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ىو مقياس مركب يادر عن ا١تؤسسة العربية  االستثمارة مؤشر ضماف ٞتاذبي: االستثمارمؤشر ضمان لجاذبية  .3
يف دكؿ العادل من خالؿ  االستثمارات جذب يوضح مدل إمكانادرات بالكويت، كائتماف الا االستثمارلضماف 
 مؤشران فرعيا ضمن ثالث 11زع عفى تتو  ة كا١تؤسسيةاالجتماعيك  يةقتااداالمتيَت يف ٥تتف  اجملاالت  57رصد 

 :1كاآليت٣تموعات  
 االستثماركجذب  اؿاألعمكتتمثل يف ا١تقومات الضركرية لتحسُت بيئة  مجموعة المتطلبات األساسية: 1.3

م الكفي، مؤشر الوساطة ا١تالية كالقدرات التمويفية قتاادكتتكوف من أربعة مؤشرات، مؤشر األداء اال
 .األعماؿسسية، كأخَتا مؤشر بيئة كمؤشر البيئة ا١تؤ 

قراراهتم بهأف  اٗتاذكتركز عفى العوامل اليت يستند ٢تا كبار ا١تستثمرين يف  مجموعة العوامل الكامنة: 2.3
كتضم ٜتسة مؤشرات كىي: مؤشر حجم السوؽ كفرص النفاذ إليو، مؤشر ا١توارد ما يف بفد  االستثمار

تااالت كتكنولوجيا الناصر التكففة، مؤشر األداء الفوجيسيت، كأخَتا مؤشر امؤشر عالبهرية كالطبيعية، 
 ا١تعفومات.

ة عفى صعيد اندماجها يف ت الدكلالعناصر اليت تعزز مقوما كىي جابية:يمجموعة العوامل الخارجية األ 3.3
ل كمؤشر عوامل ات التكتاقتاادالعا١تي كالتقدـ كالتميز التكنولوجي كتضم مؤشرين ٫تا، مؤشر  قتااداال

 التميز كالتقدـ التكنولوجي.
 100معينة من إٚتارل  ٔتنح كل دكلة درجة االستثماراذبية ضماف ج ؤشرا عفى قيم تفك ا١تتيَتات يقـو مكبناء    
فقد استقر عدد الدكؿ ا١تدرجة يف  2018بنتائج سنة  كفيما يتعفق. سوءألا إذلفضل ألبًتتيبها من ا ـجة مث يقو در 

ٔترتبة  ٖتسنت 86ف اٞتزائر احتفت ا١ترتبة دكلة عربية، إذ أ 16ء العادل من بينها ٨تاأدكؿ من ٥تتف   109 إذلا١تؤشر 
، لذا لالستثمارساسية لبيئة أعماؿ تنافسية كجذابة ألقومات اعن ا١ت اكيعترب ىذا بعيد 2017كاحدة مقارنة بسنة 

كجعفها مواكبة  األعماؿساسية لبيئة ألكحسب نتائج ىذا ا١تؤشر فعفى اٟتكومة اٞتزائرية إعادة النظر يف ا١تكونات ا
 التيَتات العا١تية.ك لكل التطورات 

مثل مؤشرات التنافسية الاادر من البنك  عماؿاأللتقييم تنافسية بيئة مناىج تقدـ مؤشرات  كما أف ىناؾ عدة   
م العا١تي قتاادتنمية االدارية، منهج ا١تنتدل االفالدكرل، كمؤشرات تقرير صندكؽ النقد الدكرل، منهج ا١تعهد الدكرل ل

 اٞتزائرية اٟتالية. األعماؿكىذا األخَت سوؼ نعتمد عفيو لدراسة كٖتفيل بيئة 
 World Economicم العا١تي قتااديادر ىذا التقرير عن ا١تنتدل اال:  التنافسية العالميةمؤشرات تقرير  .4

Forum (WEF)  "مع مركز  التعاكفبالتقرير السنوم عن تنافسية العادل  يقـو بإصدارمقره سويسرا، "دافوس
التقرير يف كيرتكز ، "ا١تتحدة األمريكية باسم "تقرير التنافسية الكونية الوالياتالتنمية الدكلية التابع ٞتامعة ىارفرد يف 

                                                           
، ص ص 2018الاادرات، الكويت،  مناخ االستثمار يف الدكؿ العربية، مؤشر ضماف ٞتاذبية االستثمار، ا١تؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف 1

8:7 
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ا١تتختففة حيث  ةيقتاادمنهجيتو عفى تاني  الدكؿ ا١تهاركة ْتسب كضعيتها يف مراحل النمو كالتطورات اال
ا١تبٍت عفى  قتاادمرحفة اال :1لتنافسية ٗتتف  باختالؼ مراحل النمو كىياإذل يفًتض أف احملركات اليت تؤدم 

حيث تتميز كل مرحفة ، االبتكارا١تبٍت عفى  قتاادالكفاءة كمرحفة االا١تبٍت عفى  قتااد، مرحفة االاإلنتاجعوامل 
 .يااقتاادٔتؤشرات خاصة تقيس أداء الدكلة 

مؤشرا ينقسم عفى  12، كيعتمد التقرير عفى 137 إذل 2018عدد الدكؿ يف التقرير الاادر ىذه السنة قد كصل 
 :2كاآليت ثالثة ٣تموعات

من أربعة مؤشرات، مؤشر ا١تؤسسات، مؤشر البنية التحتية، مؤشر  تتكوف مجموعة المتطلبات األساسية: 1.4
 ؛م الكفي، كمؤشر الاحة كالتعفيم األساسيقتااداال االستقرار

من ستة مؤشرات، مؤشر التعفيم العارل كالتدريب، مؤشر كفاءة سوؽ السفع  مجموعة محفزات الكفاءة:ال  2.4
 ؛، مؤشر اٞتاىزية التكنولوجية، مؤشر حجم السوؽا١تالية ألسواؽمؤشر كفاءة ا مؤشر كفاءة سوؽ السفع،

 .االبتكار، مؤشر األعماؿمؤشر تطور بيئة  والتطوير: االبتكارمجموعة عوامل  3.4
اٞتزائرية كفق  األعماؿٖتفيل بيئة عفى خَت، كسنعرج يف ا١تطفب ا١توارل تقرير األاليف  86كقد احتفت اٞتزائر ا١ترتبة    

 م العا١تي.ادقتامؤشرات تقرير ا١تنتدل اال
 لمؤشر التنافسية العالمية االجزائرية وفق األعمالالمطلب الثاني: تحليل بيئة 

لنتائج مؤشرات  كٖتفيل اٞتزائرية أماـ نظَتهتا العا١تية كالعربية األعماؿيف ىذا ا١تطفب سنسعى ١تعرفة مكانة بيئة    
 كفق ىذا التقرير يف اٞتدكؿ ا١توارل يةاٞتزائر  األعماؿ بيئةلًتتيب  بدءان بعرض، (WEF)التنافسية العا١تية الاادر عن 

 :كاآليت١تدة ٜتس سنوات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .321:320نسرين ميمورل، مرجع سابق، ص ص  1

2
 World Economic Forum, The Glob100al Competitiveness, 2018, p44. 
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 (2013/2018(: ترتيب الجزائر في مؤشر التنافسية العالمي خالل الفترة )04-03جدول رقم )
 الترتيب           

 
  المؤشرات 

2013/2014 
 من أصل
 دكلة 148

2014/2015 
 من أصل
 دكلة 144

2015/2016 
 من أصل
 دكلة 140

2016/2017 
 من أصل
 دكلة 138

2017/2018 
 من أصل
 دكلة 138

 86 87 87 79 100 الًتتيب العاـ 
مجموعة المتطلبات 

 األساسية
92 65 82 88 82 

 88 99 99 101 135 مؤشر ا١تؤسسات
 93 100 105 106 106 مؤشر البنية التحتية
 قتاادمؤشر استقرار اال

 الكفي
34 11 38 63 71 

 71 73 81 81 92 مؤشر الاحة كالتعفيم
مجموعة محفزات 

 الكفاءة
133 125 117 110 102 

مؤشر التعفيم العارل 
 كالتدريب

101 98 99 96 92 

 129 133 134 136 142 مؤشر كفاءة سوؽ السفع
 133 132 135 139 147 مؤشر كفاءة سوؽ العمل

 األسواؽمؤشر كفاءة 
 ا١تالية

143 137 135 132 125 

 98 108 126 129 136 مؤشر اٞتاىزية التكنولوجية
 36 36 37 47 48 مؤشر حجم السوؽ
 االبتكارمجموعة عوامل 

 والتطور
143 133 124 119 118 

 122 121 128 131 144 األعماؿمؤشر تطور بيئة 
 104 112 119 128 141 االبتكارمؤشر 

ارير التنافسية العا١تية موقع: باالعتماد عفى تق الطالبمن إعداد  المصدر:
https://www.weforum.org/reports سا. 09.12 08/07/2018 تاريخ التافح 

يف  100حتفت ا١ترتبة ام العا١تي، نالحظ أف اٞتزائر قد قتاادكحسب تقرير ا١تنتدل اال اٞتدكؿ أعاله من خالل   
فضل أاعتربت  إذ دكلة 144من أصل  79درجة لتسجل ا١ترتبة  21بتقدمها  اكبعدىا سجفت ٖتسن ،2013عاـ 

 8اٞتزائر ( فقدت 2015ك 2014تُت ا١تواليتُت )كيف السن، (2013/2017سنوات األخَتة ) 5مرتبة ٢تا خالؿ 

https://www.weforum.org/reports
https://www.weforum.org/reports
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 86حتفت ا١ترتبة اف اٞتزائر ( أ2017/2018. كأفاد تقرير التنافسية العا١تية لعاـ )87مراتب ٤تتفت بذلك ا١ترتبة 
  دكلة متقدمة ٔترتبة كاحدة عّما كانت عفيو يف العاـ ا١تاضي. 138عا١تيا من ٣تموع 

  اكحسب نتائج تقرير ا١تنتدل أعاله الحظنا أف ىناؾ ٖتسن ،كنستتخفص ٦تا سبق أف اٞتزائر تأيت يف مراتب متأخرة    
 سنوات األخَتة.ال الثالثةة يف لتستقر بعدىا يف مراتب متأخر  2014يف سنة  ان كبَت 
 األعماؿ( صنفت بيئة 2013/2017أف جل ا١تؤشرات التنافسية العا١تية خالؿ الفًتة )كما يظهر من اٞتدكؿ    

 الثالثة اليت يبٌت هبا التقرير كما يفي:ت وعااٞتزائرية يف مراتب متأخرة كىذا يف اجملم
دكلة عاـ  144من أصل  65فت أفضل مرتبة كاضح أف اٞتزائر سج مجموعة المتطلبات األساسية: .1

إذ  األعماؿم الكفي الذم يعترب من العوامل ا١تهمة لنهاط قتاادستقرار الوضع االا إذل، يعود ىذا 2014
كىذا راجع سنوات األخَتة الثالثة الاٞتزائر خالؿ  بعدىا تراجعت عا١تيا، كلكن 11سجل مرتبة جد متقدمة 

الكفي ىذا من  قتااد٩تفاض أسعار البًتكؿ الذم أثر يف االايف تفك الفًتة ك  اليت سادت يةقتااداالضاع ك لأل
جهة، ككذلك تاني  اٞتزائر يف مراتب متأخرة يف مؤشرات البنية التحتية ك الاحة كالتعفيم كخاصة فيما 

الفساد كعدـ ك  البَتكقراطيةإذ سادىا  األعماؿبيئة  يعترب الركيزة األساسية يف تقييم ٮتص مؤشر ا١تؤسسات الذم
تورطت فيها مؤسسات الفساد اليت عفى غرار فضيحة  عفى غالبية ا١تؤسسات اٞتزائرية حًتاـ النظاـ العاـا

ا٠تفيفة كبعض ا١تؤسسات البًتكلية كىذا ال ينفي كجود ٣تهودات حملاربة ىذه الظواىر كما عمومية كخاصة، ك
 مرتبة. 44ب    2013 مقارنة بعاـ 2017يؤكده ٖتسن مرتبة مؤشر ا١تؤسسات لعاـ 

، عفى يف كل مؤشرات ىذه اجملموعة مراتب متأخرةنالحظ أف اٞتزائر سجفت  محفزات الكفاءة:جموعة م .2
غرار مؤشر التعفيم العارل كالتدريب إذ ىناؾ ٖتسن طفي  يف السنوات االخَتة كلكن يبقى بعيد عن مستول 

 اإلنتاجمتطفبات عمفيات  إذللوصوؿ . كافيد العامفةل اعفمي كتأىيال االذم يههد تدريبالعا١تية، التنافسية 
كىذا ما ٬تب أف تعمل عفيو اٟتكومة  فتطورات التكنولوجيةلمواكبة  اٟتديث يستدعي توفر مهارات عالية

 اٞتزائرية.
سة صنفت يف مراتب جد متأخرة يف كل فًتة الدرافاٞتزائر  أما ا١تكونات األساسية لكفاءة السوؽ يف ىذه اجملموعة    
 :كما يفي  (2013/2017)

ىذا ما يؤكد عدـ  ر حسب ىذا ا١تؤشر يف ذيل الًتتيب،اٞتزائ صنفت السلع:مؤشر كفاءة أسواق  1.2
اٞتزائرية اليت تساعد يف ٖتقيق الكفاءة  ألسواؽايف انتاج السفع كا٠تدمات  مالءمةكجود ظركؼ تنافسية 

الفعالة كا١تعوقات اٟتكومية اليت تؤثر عفى نهاط اٞتزائرية غَت  األعماؿبيئة  إذل، كىذا راجع يةقتااداال
  .....إخل.من السياسات اٟتكومية ا١تؤسسات من ضرائب كغَتىا

نتائج يتبُت أف اٞتزائر ال ٘تتفك مقومات كفاءة سوؽ العمل الذم المن  مؤشر كفاءة سوق العمل: 2.2
، كل فًتة الدراسة تظهر ٢تاكتوزيع العمالة ألفضل موقع أساسية كمعفومات لفكل قومات م بتوفَت يتميز
 مراتب. فها عن ا١ترتبة األخَت إال بضع اٞتزائرية متأخرة جدا ال يفا األسواؽأف 
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حيث تربط  ة،دكلفا١تالية تعترب الركيزة األساسية لفحياة ا١تالية ل األسواؽإف  مؤشر كفاءة سوق المال: 3.2
ىو الذم تتحدد فيو أسعار األصوؿ  لكفؤكالسوؽ ا١تارل االدكلة عالقة طردية،  اقتاادبينها كبُت تطور 

م بُت العرض قتاادكبالتارل ٖتقيق التوازف اال د ا١تالية ٨تو أفضل إستثمار متاحاكتوزيع ا١توار كالعوائد 
فًتة الدراسة ٭تتل  ية يف كلكالطفب. كنالحظ أف السوؽ ا١تارل اٞتزائرم حسب تقرير التنافسية العا١ت

صالحات إيجب عفى اٞتزائر إجراء ف .مل كىذا مؤشر غَت جيدمثفو مثل سوؽ العمراتب متذيفة 
 لتحسُت السوؽ ا١تارل.

 يف مهم دكر لو الذم التكنولوجي اجملاؿ بتحسُت مهتمة اٞتزائر أف نالحظ :التكنولوجة الجاهزية مؤشر 4.2
 هركيظ ا١تيادين ٥تتف  يف ٖتدث اليت تطوراتفل ةمواكب كجعفها هتاامكون ٥تتف  يف األعماؿ بيئة دعم
 من 98 مرتبة أفضل تقرير خرآ يف سجفت إذ أخرل إذل سنة من ا١تراتب يف تقدمها يف ىتماـاال ىذا
  .التكنولوجي ا١تيداف يف مستجدات من نههده ما أماـ كاؼ غَت ىذا كيبقى 138 أصل

حتفت مراتب متقدمة جدا ٦تا يدؿ إفًتة الدراسة خالؿ حسب التقرير فإف اٞتزائر  مؤشر حجم السوق: 5.2
فى كجود اتساع يف حجم السوؽ كإرتفاع ا١تنافسة بُت ا١تنتجُت قد ٮتفق فجوات سوقية يرغب يف ع

ذات كفاءة عالية كىذا بتوفَت  إستثمارات، فعفى اٞتزائر البحث عن األجنيب أكاستيال٢تا ا١تستثمر احملفي 
 .خرلٖتسُت ا١تؤشرات األ أمكجذابة  مالءمةبيئة أعماؿ 

كل فًتة الدراسة مع يف   متأخرةاٞتزائر سجفت مراتب  يبُت التقرير أف والتطور: االبتكارمجموعة عوامل  3
، مع العفم أف عوامل عن ا١تراتب ا١تتقدمة اكلكن يبقى بعيد أخرل إذلمن سنة  اطفيف امالحظة أف ىناؾ ٖتسن

صنفت ىذه اجملموعة عفى مؤشرين  عتمدتام إذ قتاادأصبحت من أساسيات التقدـ كالتطور اال االبتكار
 :كاآليتاٞتزائر خال٢تما  

من تسيَت كتيسَت إقامة  األعماؿىذا ا١تؤشر نوعية بيئة س يإذ يق :األعمالمؤشر تطور بيئة  1.3
ها لفوسائل اٟتديثة يف استتخدام، كطبيعة ا١تؤسسات العامفة فيها كمدل كما يرتبط هبا اتاالستثمار 
فها ال يفا 2013ة، نالحظ أف اٞتزائر يف سنة العا١تي األسواؽكالتسويق كاإلدارة كمكانتها يف  اإلنتاج

إال أهنا دل تبعتد كثَتا عن  خرليف السنوات األ ان كبعدىا شهدت ٖتسن مراتب، عن ا١ترتبة األخَتة إال أربع
 . األعماؿأسباب عفى رأسها البنية التحتية اليت ال توفر مستفزمات تطوير بيئة  ا١تراتب األخَتة، لعدة

صل أمن  104( ا١ترتبة 2017/2018يف السنة األخَتة )أف ىناؾ ٖتسنا  ظنالح :االبتكارمؤشر  2.3
مراتب كلكن  فافها عن الرتبة األخَتة إال سبعإذ دل ي 2013دراسة  بدايةدكلة، مقارنة بفًتة  138

ألسباب عدة قد بينها ؿ، يف ىذا اجملا ا١تتأخرةإذ ال تزاؿ اٞتزائر تان  ضمن الدكؿ  كاؼىذا غَت  
تراجع ك  االبتكارتوجد ىناؾ قدرة كبَتة عفى ال ( مثل:االبتكارية ٢تذا ا١تؤشر ) ؤشرات الفرع١تاالتقرير يف 

، كالفجوة الكبَتة بُت ا١تؤسسات كاٞتامعات يف ٣تاؿ البحث كالتطوير كل ىذه جودة البحث العفمي
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 يةقتاادااليف كقت نالحظ فيو أف جل القطاعات   ،اٞتزائرية تتأثر األعماؿا١تؤشرات جعفت بيئة 
  .االبتكارالبحث كالتطوير ك  عفىة، الثقافية............إخل تعتمد االجتماعي

هتا سجفت اأف اٞتزائر كيف أغفب مؤشر  "دافوس" م العا١تيقتااديظهر من نتائج تقرير ا١تنتدل اال ومما سبق    
الكفاءة تضح من ٣تموعة ٤تفزات اقًتبت بعضها من مؤخرة الًتتيب كما اإذ  ،خرلمقارنة مع الدكؿ األ نتائج سفبية

ىذا كسجل ، كالتطور االبتكاريف ٣تموعة عوامل  ا١تالية، كنفس الهيئ األسواؽعمل ك العفى غرار مؤشر سوؽ السفع، 
الكفي كحجم السوؽ كلكن ىذا دل ٭تسن من ترتيب اٞتزائر  قتاادؤشر االابيُت فقط يتعفق األمر ٔت٬تاالتقرير مؤشرين 

من ٥تتف  القطاعات  األعماؿيف تقييم بيئة  العاليمة الذم يعتمد عفى مؤشرات حساسةيف مؤشر التنافسية 
 .ابتكارانب التكنولوجي من تطور ك ة كالثقافية كحىت جاالجتماعيك  يةقتااداال
 األعماؿبيئة  " فإفدافوسم العا١تي "قتاادنتائج مؤشر التنافسية العا١تية الاادر من ا١تنتدل اال إذلكبالرجوع     

ئج كالسعي كغَت تنافسية، فعفى اٞتزائر دؽ ناقوس ا٠تطر يف ظل ىذه النتا إلقامة ا١تهاريع مالءمةعترب غَت اٞتزائرية ت
ستمرار ىذه ا٢تيئات ف اإف ،ت كطاقات بهرية كمعرفية لتحسُت كتاحيح ىذه الوضعيةمن إمكانا ٘تفكوبكل ما 

٬تعل اٞتزائر يف قائمة  ،كحىت احملفي األجنيبها من طرؼ ا١تستثمر اإلعتماد عفيك  األعماؿالدكلية يف دراسة كتقييم بيئة 
 .ماٞتزائر  قتاادكالبعيدة كل البعد عن التنافسية العا١تية كىذا يؤثر عفى اال لالستثمارذابة اٞتالدكؿ غَت 

 هنياراحتمالية ا مع ىذه األخَتة بهكل شبو كفي عفى البًتكؿ إعتماداٟتالية لفجزائر ك  األعماؿكاقع بيئة  ظلكيف      
جهتها يف اية ياعب مو اقتاادأزمة  إذلاٞتزائرم تؤدم  قتاادكقت، األمر الذم سيهكل ضربة قوية لال أميف أسعاره 

يف البنية التحتية ٔتا أهنا تتميز ٔتوقع  االستثمار، فعفى اٞتزائر ريعي( اقتاادمثل ىذه اٟتالة )بيئة أعماؿ متدىورة زائد 
تهجيع كدعم يف التعفيم كالاحة ك  توجيو جهودىا ٨تو ٖتقيق اٞتودة كات باطنية ٙتينة، كجيرايف اسًتاتيجي كثر 

 كتسهيل اٟتاوؿصالحات يف القوانُت الضريبية إجراء إك  ،كرأس ا١تاؿ الفكرم كالتطويريف البحث العفمي  االستثمار
تتحسن اٞتزائرية  األعماؿبيئة يجعل س كل ىذا كأكثر  ،عفى التمويل فهي من أىم ا١تهاكل اليت تواجو ا١تسثمرين

 .حتالؿ مراتب متقدمةاك   يةقتااداالتيَتات فكمواكبة ل مالءمةكتابح 
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 الجزائرية وآليات إصالحها األعمالمعوقات بيئة : الثالثالمطلب 
تقارير اليت لايف معظم  يفةذحتال٢تا رتب متااٞتزائرية ك  األعماؿأىم أسباب تراجع بيئة  سنتناكؿيف ىذا ا١تطفب    

ليات آ نعرج عفى عدىا ، كباألعماؿكجاذبية بيئة  مالءمة تادر من طرؼ ىيئات دكلية متتخااة يف تقييم كقياس
 صالحها.إككسائل 

اٞتزائر كٕتعفها ٤تدكدة يف  األعماؿتتمثل ا١تعوقات األساسية اليت تؤثر عفى بيئة : الجزائرية األعمالمعوقات بيئة  .1
 :1قالط التاليةالن

 كاليت تضم ارتفاع تكففة ا٠تدمات من كهرباء كمياه كنقل كرسـو استتخراج تراخيص  االستثمارفاع تكففة إرت
 قامة ا١تهاريع؛إ
  الاناعية مقارنة مع الدكؿ الهقيقة؛ نهطةعقارات ا١تتخااة لألالارتفاع 
  ية؛االستثمار دارية اليت تتعفق بإنهاء ا١تهاريع إلالعمفيات اتعقد 
 إلقامة ا١تهاريع؛ نقص التمويل الالـز 
  ات اٞتزائر قدر كتأثَت ذلك عفى  الوالياتعدـ عدالة توزيع ا٠تدمات التكنولوجية كا١تعفومات كاالتااالت بُت

 ولوجيا ا١تعفومات؛التنافسية يف ٣تاؿ تكن
  تأخر كسوء التسيَت رغم ا١تبالغ ا١تتخااة التوعية ا١تنهآت القاعدية كالبٌت األساسية ال تزاؿ تعاين من

 ويرىا خاصة شبكات الطرؽ كالنقل؛لتط
 نظومة ا١تارفية، كٓتاصة أف البنوؾ اٞتزائرية باتت تان  ضمن ا١تؤسسات ا١تارفية التأخر الكبَت يف ا١ت

 األكثر تأخرا يف ا١تنطقة؛
  ولوجيةإلبداعية كالتكنية كااالبتكار ضع  كبَت يف القدرة. 
ة الفساد اإلدارم كالبَتكقراطية كطابع ا١تركزية، كعدـ كفاءة تفهي ظاىر كذلك من ا١تعوقات ٧تد   ما سبق إلىضافة إ   

ولوجيا ا١تعفومات استتخداـ تكنضع  ك  ،ىتماـ بالتنمية البهريةالكعدـ ا اليد العامفة كنقص الدكرات التدربية ٢تم
 كمن جهة (.%90ككذلك أحادية الاادرات) االعتماد عفى احملركقات بنسب تفوؽ  ة خدماهتا،التااؿ كرداءكا

معدؿ الضريبة كطابع القوانُت كالتهريعات ا١تعقدة كا١تقيدة إلنهاء ا١تهاريع كل ىذا كأمور  االرتفاع الكبَت يف أخرل
 . مر األجنيبثكجذب ا١تست كتطويرىا األعماؿتعترب كوابح أماـ ٖتسُت بيئة  أخرل
 
 

                                                           
 أنظر إذل:  1

 ديسمرب 06دم، العدد عبد العزيز عبدكس، ٖتسُت بيئة األعماؿ مطفب أساسي لتحقيق التنوع االقتاادم يف اٞتزائر، ٣تفة الباحث االقتاا ،
 .115، ص 2016

  324نسرين ميمورل، مرجع سابق، ص. 
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 :1اٞتزائرية مثل األعماؿبيئة جرءات من شأهنا ٖتسُت كتدعيم إىناؾ  الجزائرية: األعمالآليات تحسين بيئة  .2
 سيةإدارة ا١توارد البهرية، التجهيزات األساسية، اإلصالحات ا١تؤس تطوير القواعد الاناعية بدءا بتطوير  

 الكفي؛ قتاادالسياسات اليت تعزز استقرار اال، األعماؿتطوير خدمات ا١تاؿ ك 
 البٌت التحتية؛م اٟتكومي يفاالستثمار م ك قتااداال نفتاحة العالية من االالدرج  
  القانوف ا١تدين، كتبسيط إجراءات  قضاياية ك االستثمار ٖتديث النظاـ التهريعي، كسرعة الفال يف ا١تنازعات

 التقاضي؛
  رار؛الق اٗتاذالقضاء عفى ظاىرة الفساد، كتبٍت ٦تارسات أكثر شفافية يف عمفية صنع ك 
  االستثمارىيكل ضرييب يهجع ٘تويل صياغة . 

 :2 إذلباالضافة 
 ا٢تيكل ا١تؤسسي ا١تناسب لو كاستكماؿ البنية التحتية لو ٔتا يتناسب مع  ا٬تادتطوير السوؽ ا١تارل اٞتزائرم: ب

 راؽ ا١تالية؛ك لتعامل باألاقيقا لهفافية كسالمة الدكلية ٖت عايَتا١ت
 د تطوير سوؽ العماؿ اٞتزائرم: بدأ بوضع اطار تهريعي مالئم كإعطاء دكر لفقطاع ا٠تاص يف إعدا

السياسات كالربامج ا١تتعفقة بالتطوير كتأىيل القول العامفة اٞتزائرية كتوسيع برامج التأىيل كالتدريب ا١تهٍت 
 ـ مع سوؽ العمل؛ءكتطوير سياسات التعفيم ٔتا يتال

 وجيا العديد من ا١تراكز اليت تعٌت بالعفـو كالتكنول ا٬تادتطوير العفـو كالتكنولوجيا: كذلك ب إذل سعاالىتماـ الو ا
 لبناء قاعدة عفمية تكنولوجية كطنية كالعمل عفى تطويرىا؛

  ات غَت االستثمار كٖتفيل نقاط القول كالضع ، كاالىتماـ ب: بوضع آليات تطوير يةقتااداالتأىيل ا١تؤسسة
ة تزكيدىا بأ٪تاط تسيَت حديث ٤تاكلةجفب التكنولوجيا اٟتديثة ك كا١تادية ك ،ا١تادية مثل التدريب كالتكوين

 ؛الفاعفية يف التنفيذك تمد عفى جودة األداء تع
 ؛إصالح القطاع العاـ كتسريع عمفية ا٠تاتخاة 
  3تهجيع الاادرات خارج قطاع احملركقاتك  يةقتااداالتثمُت الثركات كا١توارد. 
  
 

                                                           
لرٝتي، جامعة زايزم بفقاسم، بن ٟتسن ىوارم، ٖتفيل بيئة األعماؿ كتنافسية االقتااد اٞتزائرم، ا١تفتقى الدكرل األكؿ حوؿ ا١تعرفة يف ظل االقتااد ا 1

 .10، ص2017قاصدم مرباح، كرقفة، نوفمرب 
العفـو  ي ، ١تياء ىواـ، دكر مناخ اإلستثمار يف دعم تنافسية االقتااد الوطٍت اٞتزائرم دراسة ٨تفيفية تقيمية، ٣تفة العفـو االقتاادية، كفيةر٭تاف الهر  2

 .49، ص2013، 32االقتاادية كعفـو التسيَت، جامعة برج باجي ٥تتار، عنابة، العدد 
 .49ر٭تاف الهري ، ١تياء ىواـ، مرجع سابق، ص  3
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تدعي "، يسدافوسم العا١تي "قتاادكمن خالؿ نتائج مؤشر التنافسية العا١تية الاادر عن ا١تنتدل اال ما سبقم    
 األعماؿعفى اٟتكومة اٞتزائرية مضاعفة اٞتهد كالسعي بكل عزٯتة كما ٘تكفو من إمكانات لتحسُت كتطوير بيئة 

فق ٘تس عفى كجو ا٠تاوص أىم السياسات الداعمة ٠ت اليت صالحاتاإلجراء العديد من اٞتزائرية، من خالؿ إ
 مثل: مقتاادالتنافسية كالتطور اال

 كا١تؤسسات كا١تنافسة االستثماركقانوف   يةقتااداالباصالح ٥تتف  القوانُت  :ونيةالبيئة التهريعية كالقان 
لة ك اية كالقدرة التنافسية بُت ا١تؤسسات كخفق مناخ مالئم ١تز اإلنتاجلتحسُت  قراطيةَتك بلك٤تاربة الفساد كا

 ؛ا٠تارجية ألسواؽعفى ا نفتاحالكصوال ل االستثماركتهجيع  األعماؿ أنهطة
 ية: كتقدًن حوافز كخدمات ٣تانية مثل ا١تساعدة عفى دراسات اٞتدكل، تقدًن االستثمار اسة دعم السي

يس يأتقفي  التكالي ، توفَت بنية ٖتتية ة ا١تستثمر كٗتاي، ٛتاألعماؿمعفومات تساعد يف تسهيل 
 عا١تية...إخل

 سعار الفائدة لفقركض صالح السياسة ا١تالية كالنقدية: مراجعة معدالت الضرائب عفى السفع، ٗتفيض أإ
 ؛ضبط سعر الارؼ، ٗتفيض سعر ا٠تام

  بتتخفيض الرسـو اٞتمركية، كتقدًن حوافز جبائية  سًتادالتادير كافل اإصالح ا٢تيكل اٞتمركي كجعفو ٤تفز
 ؛كالعمل عفى إزالة كل العوائق أماـ التجارة ا٠تارجية

 بتكارتكنولوجيا كالاللاكنقل التكنولوجيا كا٠تربة من الدكؿ الرائدة يف ٣تاؿ  ٤تاكاة. 
بيئة  إذلكتطويرىا لفوصوؿ  األعماؿساسية لدعم بيئة ألتعترب ىذه السياسات كما سبق من إجراءات من األمور ا    

ة كإعطاء أ٫تية بالية العا١تية كتطور التجارة ا٠تارجي األسواؽنفتاج ا، يف ظل لالستثمار٘تتاز بتنافسية عا١تية كجاذبية 
 بانهاء مؤشرات لقياسها كإصدار تقارير لفمفاضفة بينها. األعماؿا١تؤسسات العا١تية لبيئة ١تتختف  ا٢تيئات ك 

 متطلبات تطبيق القيمة العادلة مع األعمالمؤشرات قياس بيئة عالقة : الرابعالمطلب 
٤تاسبة بات تطبيق تطفمع م األعماؿُت العالقة بُت مؤشرات قياس كتقييم بيئة ييف ىذا ا١تطفب تب سنحاكؿ      

م يف تقيي آنفا تناكلناهم العا١تي "دافوس" الذم قتاادنتدل االا١تمؤشرات تقرير  عفىكيز أكثر ، بالًت القيمة العادلة
 .اٞتزائرية األعماؿكٖتفيل بيئة 

كما سبق كأشرنا أف ىذه اجملموعة تتكوف   مجموعة المتطلبات األساسية:عالقة محاسبة القيمة العادلة مع  .1
 م الكفي، الاحة كالتعفيم األساسيقتااداال االستقرارت، مؤشر ا١تؤسسات، البنية التحتية، من أربعة مؤشرا

 كمن ا١تؤشرات اليت نرل فيها عالقة مع متطفبات تطبيق القيمة العادلة يف ىذه اجملموعة ىي:
 ألسواؽم كعو١تة اقتااداال نفتاحكخاصة بعد االاالقتاادية أصبحت ا١تؤسسات إذ  ا١تؤسسات: مؤشر 2.1

بتطبيق القيمة العادلة عند إعداد ؿ ك الدكلية فهي ا١تعٍت األ عايَتا١تمطالبة بتطبيق مسار التوحيد احملاسيب بتبٍت 
قد عرج عفيها ضمن  مؤشر تقييم ا١تؤسسات٧تد أف  إذ ا١تالية، كيستفـز ىذا توفر ٣تموعة من الهركط القوائم

 ة ا١تستثمرينايقوة ٛت، شفافية السياسة اٟتكومية، َتعايا١ت استتخداـقوة التدقيق ك ا١تؤشرات الفرعية مثل: 
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....إخل. كحسب تقييم طارات، موثوقية العمل، فعالية ٣تفس ا١تؤسسة، سفوؾ أخالقيات العمل.اإلكفاءة  
متأخرة، كنرل أنو كفما تقدمت ىذه  أكا١تتندل ٢تذه ا١تؤشرات الفرعية تكوف ا١تؤسسة يف مراتب متقدمة 

ؿ ٢تا تطبيق ٤تاسبة القيمة العادلة كالعكس ات ٗتوّ إمكانكفما توفرت عفى متطفبات ك االخَتة يف الًتتيب  
 صحيح.

منها: ا١تستول  مواضيعالكفي كالذم يهمل عدة  قتاادم الكفي: إف استقرار االقتاادستقرار االاالمؤشر  3.1
يق بالسياسة التضتخم....إخل، لو ارتباط كثمعدالت العاـ لألسعار، أسعار الارؼ، ميزاف ا١تدفوعات، 

تضم السياسة ا١تالية كاستقرار االسعار اليت ك م العاـ، قتاادإحالؿ التوازف اال إذلاليت ترمي  يةقتااداال
تطبيق كتسهل  يوفر ىذا أسواؽ ذات كفاءة عالية ٖتفز  دكلةفم الكفي لقتااداال االستقراريف ظل ك  ....إخل 

 .القيمة العادلة
     الذم يضم يف ) التعفيم األساسي(  ف الهطر الثاين من ىذا ا١تؤشرإمؤشر الاحة كالتعفيم األساسي:   4.1

 لتطبيق القيمة العادلة  مالءمة٭تسن من البيئة الثقافية ك٬تعفها  احملاسبية الدكلية عايَتا١تدراسة  مناىجو     
 سبية ا٠تاصة هبا يف احملا عايَتا١تساسيات القيمة العادلة كمفهومها كطريقة ٖتديدىا بدراسة أإذ أف تعفم      
 يف قياس كٖتديد القيمة العادلة. خرباءكادميُت ك أالقياس احملاسيب يوفر      

  مجموعة محفزات الكفاءة:عالقة محاسبة القيمة العادلة مع  .2
ساسيات تطبيق القيمة أمن أحد  اتضم مؤشر نرل أف ىذه اجملموعة ٢تا عالقة مباشرة مع القيمة العادلة، ْتيث     
 :كاآليتنعرضها   أخرللة كىو كفاءة السوؽ ا١تارل ككذلك مؤشرات العاد

ك٩تص بالذكر التعفيم احملاسيب يضم ْتيث إذا كانت مناىج التعفيم العارل  مؤشر التعفيم العارل كالتدريب: 1.2
 إذلتتطرؽ  اـ تكوينيةأيتنظيم ا ذها، ككيماحملاسبية الدكلية كا١تفاىيم ا١ترتبطة بالقيمة العادلة كطرؽ تقي عايَتا١ت

ٖتديد القيمة العادلة   عالية مهاراتإذل  لفوصوؿ العامفة لفيد مفاىيم القيمة العادلة كإجراء ترباات كتدريب
 .القيمة العادلة بكفاءة عالية استتخداـسهل يف ت اإلجراءاتكل ىذه 

وفر ي ك ء سوؽ ا١تارل: إف من أساسيات تطبيق القيمة العادلة ىو كجود سوؽ مارلالمؤشر كفاءة  2.2
سعر ا١تدرج يف سوؽ السعار، ْتيث يعترب أفضل مؤشر لقياس القيمة العادلة يأيت من ألمعفومات حقيقية عن ا

د كذلك ك٧ت  ٤ias 38 ،ias 40 ،ias 41 ،ifrsتاسبية دكلية مثل  معايَتكىذا ما جاء يف عدة  ك ءمارل  
 يف ٖتقيق الكفاءة يف السوؽ ا١تارل. كفاءة أسواؽ السفع كالعمل يساعداف   من مؤشرميف ىذه اجملموعة كالن 

يا اقتاادهتا ايف ٥تتف  مكون األعماؿمؤشر اٞتاىزية التكنولوجية: إف التكنولوجية ٢تا دكر مهم يف دعم بيئة  3.2
 .لتطبيقها مالءمةموفرة ١تتطفبات القيمة العادلة ك ٬تعفها ٦تا  ....إخل، ك سياسيا كاجتماعيا كثقافيا

 االحتكارعفى التنافسية كيقضي  حجم السوؽ ككثرة ا١تؤسسات فيو يزيد منمؤشر حجم السوؽ: إف اتساع  4.2
الذم  ك ءسعار كيًتكها تتحدد طبقا لقانوف العرض كالطفب كىذا من أساسيات السوؽ الكالتحكم يف األ

 يعترب من متطفبات تطبيق القيمة العادلة.
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مؤشر تطوير ٧تد يف ىذه اجملموعة أف  :والتطور االبتكارمحاسبة القيمة العادلة مع مجموعة عوامل  عالقة .3
مكانية تطبيق القيمة العادلة من عدمو، فالبيئة اليت تواكب التطورات اليت ٖتدث يف إلو ارتباط مع  األعماؿبيئة 

 قعااحملاسبية تالئم الو  عايَتا١تكالتعديالت احملاسبية منها كإصدار  يةقتااداال٥تتف  ا١تيادين كخاصة التحوالت 
احملاسبية كاليت تضم القيمة العادلة من ىذا  عايَتا١تلتطبيق ىذه  مالءمةالعديد من التيَتات ٬تعفها  الذم يههد

ستتخدمها لفوسائل اٟتديثة اكما يرتبط هبا، كطبيعة ا١تؤسسات العامفة فيها كمدل  األعماؿيتضح أف نوعية بيئة 
تطبيق القيمة  منالعا١تية كل ىذا يسهل  سواؽاألكالتسويق كاإلدارة كالبحث كالتطوير كمكانتها يف  اإلنتاجيف 

 العادلة .
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  القيمة العادلة في البيئة الجزائرية واقع وتحدياتالمبحث الثالث: 
يف ىذا ا١تبحث سنتعرؼ عفى البيئة احملاسبية اٞتزائرية كمكانة القيمة العادلة يف النظاـ احملاسيب ا١تارل، ككاقعها     

 .اٞتزائرية يةقتااداالبات تطبيقها يف ا١تؤسسات كصعو 
 ل: البيئة المحاسبية الجزائريةو المطلب األ

 البيئة المحاسبية الجزائرية  :  .1
ة منظمة أعماؿ، كىي نظاـ منفتح عفى بقية يأ٘تثل احملاسبة بهكل عاـ نظاما متكامال كشامال لفمعفومات يف     
ف التيَتات إ، تؤثر فيها كتتأثر هبا، كبذلك فمنفتحة عفى البيئة احمليطة هبا ىينظمة داخل ا١تنظمة، كبنفس الوقت األ

اليت تطرأ عفى ٤تيط احملاسبة ستؤثر بالضركرة عفى احملاسبة كنظاـ لفمعفومات، كلقد مت تقسيم العوامل اليت تكوف بيئة 
 .1احملاسبة
 التعليم المحاسبي  1.1
، كتأيت أ٫تية ىذه ا١تكانة خرلنب العديد من االختااصات األجا إذل٭تتل التعفيم احملاسيب مكانة كبَتة     

٣تتمع من اجملتمعات، كبناءا عفى  أمالعمل احملاسيب يف  إذلاحملاسبة كاٟتاجة ا١تستمرة كالدائمة  إذل٠تاوصية النظرة 
ٗتريج   إذلليت تسعى يتكوف من ٣تموعة من العناصر ا١تًتابطة ا كنظاـ متكاملالتعفيم احملاسيب   إذلذلك البد من النظر 

كم عفى الكثَت من األمور اليت هتتم ركرة توافر القدرة الهتخاية يف اٟتض إذلكوادر مهيأة كفق أسس عفمية، إضافة 
 .2هبا احملاسبة

كلذلك  بطبيعة احملاسبة كتقنية جملموعة من اٟتسابات ك كسيفة لإلثبات، ان يبقى التعفيم احملاسيب يف اٞتزائر متأثر     
العمل عفى زيادة الثقافة احملاسبية بألساتذة ك ىيئات التعفيم كالتكوين احملاسيب، ك يتم ذلك ا جبا تأىيلأصبح كا

اٞتديدة ك لفقوائم ا١تالية  معايَتلفُت ككذلك لدل ا١تستثمرين كصناع القرار من أجل فهم أكرب ينلفمدرسُت كا١تهن
دة دل تكن موجودة من قبل مثل القيمة العادلة الاادرة هبا عن ٥تتف  الهركات خاصة مع كجود معطيات جدي

الدكلية  عايَتا١تالقيمة القابفة لفتحايل، ا٠تسارة يف القيمة، ٦تا يستدعي اإل١تاـ هبا كبكل ما من شأنو تقريب كفهم 
ا١تؤسسات يف  لمثتتك  .لفمحاسبة لألجياؿ الدارسة لفمحاسبة ك٦تتهنيها، بتدريس األدبيات ا٠تاصة ٔتهنة احملاسبة

خاصة كا١تراكز ك أأقساـ احملاسبة يف اٞتامعات اٞتزائرية كمؤسسة عفمية سواء كانت حكومية ك األكادٯتية كالعفمية 

                                                           
 .287ليفى ناجي، مرجع سابق، ص  1
ربية يف ضوء التوجو عبد اهلل بن صاحل، تفاعل االٕتاىات اٟتديثة لفتعفيم كالتأىيل احملاسيب بُت جودة ا١تتخرجات احملاسبية كمتطفبات سوؽ العمل بالدكؿ الع 2

، 2014اسبة بُت ٖتديات كطموح، ا١تنظمة العربية لفتنمية العربية، العراؽ، ٨تو معايَت اإلبالغ ا١تارل الدكلية، ا١تؤ٘تر العريب السنوم األكؿ حوؿ كاقع مهنة احمل
 .19ص
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اجملفس  :ية مهنية ْتتة كمنهاك ا،  كتتمثل ا١تؤسسات ا١تهنية يف ا١تؤسسات ا١تهتمة باحملاسبة من ز خرلالعفمية كا١تهنية األ
 1.بنك اٞتزائر .كزارة الاناعة كالتجارة .ا١تالية كزارة .بورصة اٞتزائر .الوطٍت لفمحاسبة

 :2أ٫تها إصالح النظاـ احملاسيب يف اٞتزائر شهد التعفيم احملاسيب ٚتفة من النقائص ظل كيف
  بُت اٞتامعة كبيئتها ا٠تارجية عفى ٥تتف  ا١تستويات كخاوصا ا١تسا٫تة يف إصالح النظاـ  كجود فجوة

نظاـ بة ٘تثيفو يف اجملفس الوطٍت لفمحاسبة الذم توذل مهمة ٖتديث الاحملاسيب، كاليت تتضح من خالؿ نس
حُت يفًتض أف تكوف لو عالقة مهمة باإلصالح، عفى اعتبار أف  يف %08احملاسيب كاليت ال تتعدل 

 ؛كا١تهاكل احملاسبية ا١تتختففة قضاياالعتربة حوؿ اٞتامعي معرفة عفمية م لألستاذ 
 كطرؽ تدريس متجانسة يف ٥تتف  اٞتامعات اٞتزائرية ١تواجهة ا١تهاكل اليت  عدـ كجود برامج تعفيمية موحدة

 رل؛تعًتض العمفية التعفيمية أثناء الفًتة االنتقالية لتطبيق النظاـ احملاسيب ا١تا
   عدـ مسا٫تة كزارة التعفيم العارل كالبحث العفمي يف هتيئة البيئة اٞتامعية كإجراء دكرات تكوينية لألساتذة

كفت ٢تم مهمة إعداد ىذا النظاـ أك يُت حوؿ النظاـ احملاسيب ا١تارل من قبل ا٠ترباء الفرنسيُت الذين اٞتامع
 .كمعرفة دقيقة بالنظاـ كمؤىفة لتكوين اإلطارات رايةكبالتارل ا١تسا٫تة يف تكوين ٩تبة ٢تا د

 النظام المحاسبي المالي :  2.1
الدكرل من  قتااداٞتزائر الدخوؿ يف اال ٤تاكلةالسوؽ ك  اقتااد إذلموجو  اقتاادم من قتاادنظرا لتيَت النهج اال   

نقائص ا١تتخطط الوطٍت  تجاكز(، كل0MCخالؿ مهركع الهراكة مع االٖتاد األركيب كمنظمة التجارة العا١تية )
سبية الدكلية احملا عايَتا١تجديد يف ٣تاؿ التوحيد ا١تارل كاحملاسيب يوافق تطبيق  علفمحاسبة، قامت اٞتزائر باعتماد مهرك 

ق ؿ ا١تواف 1428ذم القعدة عاـ  15ا١تؤرخ يف  07/11يتمثل يف إصدار النظاـ احملاسيب ا١تارل ٔتقتضى قانوف رقم 
، كيهدؼ ىذا ا١تهركع اٞتديد لوضع أداة تتكي  2010جانفي  01من  بداية ، كأصبح إلزاميا2007توفمرب  25

 .3كا١تالية يةقتااداالاإلصالحات  اٞتديدة كاليت جاءت نتيجة يةقتااداالمع البيئة 
، " 2007نوفمرب   25ا١تؤرخ يف   07/11كجاء مفهـو النظاـ احملاسيب ا١تارل يف ا١تادة الثالثة من القانوف رقم    

احملاسبة ا١تالية نظاـ لتنظيم ا١تعفومة ا١تالية يسمح بتتخزين معطيات قاعدية عددية، كتانفيها، كتقييمها، كتسجيفها 

                                                           
التسيَت، جامعة كرقفة  الطاىر دركيش، حسُت بن طاىر، البيئة احملاسبية اٞتزائرية يف ظل تطبيق ا١تعايَت احملاسبية، ٣تفة العفـو االقتاادية كالتجارية كعفـو 1

 . 71، ص 2014، 12اٞتزائر، العدد 
اسيب ا١تارل يف عالء بوقفة، صاحل ٛتيدات، كاقع البيئة احملاسبية اٞتزائرية يف ظل إصالح النظاـ احملاسيب، ا١تتقى الوطٍت حوؿ كاقع كآفاؽ النظاـ احمل 2

 .13، ص 2013ا١تؤسسات الايَتة كا١تتوسطة يف اٞتزائر، كفية العفـو االقتاادية كالتجارية كعفـو التسيَت، جامعة الوادم، اٞتزائر، 
 بتارؼ. 30فارس بن يدر، مرجع سابق، ص  3
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السنة  هنايةؼ تعكس صورة صادقة عن الوضعية ا١تالية ك٦تتفكات الكياف، كنتائجو ككضعية خزينتو يف كعرض كهو 
 .1"ا١تالية
٤تاسبية، كمدكنة حسابات تسمح بإعداد  معايَتيتضمن النظاـ احملاسيب ا١تارل إطارا تاوريا لفمحاسبة ا١تالية، ك    

عًتؼ هبا، يربز ا١تفاىيم ك٭تدد ا١تبادئ كالقواعد اليت تهكل أساس عفى أساس ا١تبادئ احملاسبية العامة ا١ت قوائم مالية
اليت ٗتضع لتنظيم شامل يسمح بتوضيح كل  قاعدة ىامة تعتمد عفيها احملاسبة، بذلك إعداد القوائم ا١تالية، كيكّوف

 ا١تارل بأربعة األمور ا١تتعفقة ٔتسك احملاسبة، كأخذ اٟتسابات كتسجيل العمفيات فيها. كٯتتاز النظاـ احملاسيب
 :2إستحداثات أساسية جديدة كىي

 سَت الإعتماد اٟتل الدكرل الذم يقرب التطبيق احملاسيب اٞتزائرم مع التطبيق العا١تي كالذم يسمح لفمحاسبة ب
 اٞتديد كإنتاج معفومة مفافة؛ قتااداال مع قاعدة تاورية كمبادئ أكثر تكيي  مع

 َت التطبيق احملاسيب السيما تسجيل ا١تعامالت كتقييمها كإعداد يسضاح ا١تبادئ كالقواعد اليت ٬تب أف تيا
الكهوؼ ا١تالية كالذم ٭تد من ٥تاطر التدخل اإلدارم كالالإدارم با١تعاٞتة اليدكية يف القواعد ككذا تسهيل 

 فحص احملسابات؛
 عن ا١تؤسسات عفى حد ا١تعفومات ا١تالية  احملتمفة، الذين ٯتفكوف أكتياجات ا١تستثمرين اٟتالية التكفل باح

 القرار؛ اٗتاذسواء، منسقة قابفة لفقراءة كتسمح با١تقارنة ك 
 .إمكانية ا١تؤسسات الايَتة تطبيق نظاـ معفومايت قائم عفى ٤تاسبة مبسطة 
 المنظمات المهنية المحاسبية:  3.1
 /31، ا١تؤرخ يف 107  /69، حيث أشار األمر رقم  1969بدأ تنظيم مهنة احملاسبة كا١تراجعة يف اٞتزائر يف سنة    
بسبب احتكار الدكؿ  ، إال أهنا شهدت تطور بطيئ38تو ، يف ماد1970ا١تتعفق بقانوف ا١تالية لسنة  12/1969

العمومية، حيث حرر  يةقتااداال، ا١تتعفق بالقانوف التوجيهي لفمؤسسات 01 /88صدكر رقم  إذل، اإلنتاجلعوامل 
القيود البَتكقراطية كاإلدارية ا١تتأتية من التبعية اليت كانت مالزمة ٢تا يف ىذا القانوف ا١تؤسسات العمومية من كل 

 .3ا١تاضي
الوزير  وطٍت لفمحاسبة ٖتت سفطةالفس اجمل، ينهأ 2010ا١تؤرخ يف  01-10من قانوف رقم  4الماّدة كحسب     

( 3يضم اجملفس ثالثة )احملاسبية، ك  كتنظيم كمتابعة ا١تهن ا١تكف  با١تالية كيتوذل مهاـ االعتماد كالتقييس احملاسيب

                                                           
، ، ا١تتضمن النظاـ احملاسيب ا١تارل 2007/ 25/11، الاادرة يف 74اٞتريدة الرٝتية، العدد ، 07/11القانوف رقم اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الهعبية، 1
 .03 ص

 .31فارس بن يدر، مرجع سابق، ص  2
كالتجارية  االقتااديةسابات ككاقع ا١تمارسة ا١تهنية يف اٞتزائر، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت ٗتاص عفـو التسيَت، كفية العفـو األخضر لقفيطي، مراجعة اٟت 3

 .90 -89، ص ص 2009كعفـو التسيَت، جامعة باتنة، اٞتزائر، 
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، كٖتدد باقي تهكيفة أعضاء اجملفس كتنظيمو كسَته عن طريق عن كل تنظيم مهٍت عفى األقل أعضاء منتتخبُت
 .1التنظيم
 :2من نفس القانوف تنهأ لدل اجملفس الوطٍت لفمحاسبة الفجاف ا١تتاسوية األعضاء األتية 5الماّدة كحسب   

 كية احملاسبة كالعناية ا١تهنيةٞتنة ا١تمارسات متسا -
 ٞتنة االعتماد -
 ٞتنة التكوين -
 ٞتنة االنضباط -
 ٞتنة مراقبة النوعية -

 .كصالحيتها عن طريق التنظيم ىذه الفجافتتحدد تهكيفة 
غرفة كطنية حملافظي اٟتسابات كمنظمة ك ينهأ ما  كطٍت لفتخرباء احملاسبُت من نفس القانوف،  14الماّدة حسب   

، يتمتع كل منها بهتخاية معنوية كيضم األشتخاص الطبيعيُت أك ا١تعنويُت ا١تعتمدين ُت ا١تعتمدينكطنية لفمحاسب
كا١تؤىفُت ١تمارسة مهنة ا٠تبَت احملاسب كمهنة ٤تافظ اٟتسابات كمهنة احملاسب ا١تعتمد كحسب الهركط اليت ٭تددىا 

 إنهاء ٣تالس جهوية. ،كما ٯتكنلفمحاسبة كيسَت ىذه ا١تنظمات اجملفس الوطٍتىذا القانوف، 
 :3كتكف  يف إطار القانوف  ٔتا يأيت

 السهر عفى تنظيم ا١تهن كحسن ٦تارستها؛ -
 الدفاع عن كرامة أعضائها كاستقالليتهم؛ -
 السهر عفى احًتاـ قواعد ا١تهن كأعرافها؛ -
 اريخ إيداعها؛إعداد أنظمتها الداخفية اليت يوافق عفيها الوزير ا١تكف  با١تالية كينهرىا يف أجل شهرين من ت -
 إعداد مدكنة ألخالقيات ا١تهنة؛ -
 إبداء الرأم يف كل ا١تسائل ا١ترتبطة هبذه ا١تهن كحسن سَتىا.  -

يعمل ا١تا  الوطٍت لفتخرباء احملاسبُت كاليرفة الوطنية حملافظي اٟتسابات كا١تنظمة الوطنية لفمحاسبُت ا١تعتمدين، 
 ىذا الهأف، لدل كل ٣تفس من اجملالس ا١تذكورة أعاله، ٦تثال عنو بالتنسيق مع الوزير ا١تكف  با١تالية الذم يعُت يف

 تتحدد رتبتو كصالحيتو عن طريق التنظيم.

                                                           
 .4، مرجع سابق، ص 2010جويفية  29ا١توافق لػ 1431رجب  16ا١تؤرخ يف  01-10اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقاطية الهعبية، القانوف رقم  1
 .4،5نفس ا١ترجع، ص ص  2
 .6نفس ا١ترجع، ص  3
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يف األعماؿ اليت تبادر هبا السفطات العمومية ا١تتختاة يف ٣تاؿ التقييس  14نسهاـ اجملالس ا١تذكورة أعاله يف ا١تادة 
د الناوص ا١تتعفقة هبذه ا١تهن. كما ٘تثل مااحل ا١تهنة إزاء اليَت احملاسيب كالواجبات ا١تهنية كتسعَت ا٠تدمات كإعدا

 كالنظمات األجنبية ا١تماثفة.
تههد عالقة ا١تهنيُت بعضهم ببعض توترا حادا بسبب الاراعات النإتة بُت أصحاب ا١تااحل، خاصة يف الفًتة ك    

م قتاادابات اليت تزامنت مع برنامج اإلصالح االاليت تهكفت فيها ا١تنظمة الوطنية لفتخرباء احملاسبُت ك٤تافظي اٟتس
سباب الرئيسية اليت كلدت ىذه الاراعات ىو احتكار ٣تموعة من ألالذم نتج عنو استقاللية ا١تؤسسات، من ا

 :  1احملاسبية اليت يافها عادة أصحاب ا١تهنة باٞتنات احملاسبيُت ا١تتمثفة يف األعماؿىم ألا١تهنيُت 
سًتاتيجية كسونطراؾ كفركعها، ا٠تطوط اٞتوية اٞتزائرية، الهركة االؤسسة الوطنية ٤تافظة اٟتسابات لفم -

  الوطنية لفياز كالكهرباء....إخل.
 ٤تافظة اٟتسابات لفمؤسسات ا١تالية كا١تارفية كشركات التأمُت. -
 .نبية ٔتتختف  قطاعاهتااألج٤تافظة اٟتسابات لفهركات  -
 ام المحاسبي المالي القيمة العادلة وفق النظ: الثاني المطلب
فيو  يتجاكبإحداث تعديالت لفنظاـ احملاسيب السارم يف الوطن بهكل  إذلخَتة ألنة اك لقد سا٫تت اٞتزائر يف اآل   

اٞتديدة، باعتبار أف ا١تتخطط احملاسيب الوطٍت السابق كجد لتحقيق ىدؼ قانوين جبائي  يةقتااداالمع متطفبات اٟتياة 
كالدكلية الوطنية قففت من فاعفيتو الوطنية احملفية  تقائصي، لكنو اليـو أصبح يعاين من عدة النظاـ االشًتاك رايةٖتت 
 2.ةاألجنبي
٪توذج القيمة العادلة كاليت اصطفح عفى تسميتها "بالقيمة اٟتقيقية "، حيث  SCF النظام المحاسبي الماليكتبٌت    
خاـو منتهية اٟتسابات بُت  أكجفو تبادؿ األصل أتم من "ا١تبفغ الذم ٯتكن أف ي :أهناب يف ا١تفحق الثالث عرفها

 .3"ة كموافقة كعامفة ضمن شركط ا١تنافسة االعتياديةكاف رايةأطراؼ عفى د
دكات التقييم كالتسجيل احملاسيب ا٠تاص باألا١تتعفق بقواعد  29/12/2009ؤرخ يف ا١ت 9/08كحسب قرار رقم     

عفى  ، بُت أطراؼانقضاء خام ما أكلذم ٯتكن عفى أساسو تبادؿ أصل ما، فغ اا١تب"ا١تالية لفبنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية
 .4راضية كتعمل ضمن شركط من ا١تنافسة العادية"إطالع جيد، 

                                                           
كالتجارية كعفـو التسيَت، جامعة كرقفة  االقتااديةصالحات احملاسبية كا١تالية عفى مهنة التدقيق يف اٞتزائر، ٣تفة الباحث، كفية العفـو إلجفيفة زكىرم، أثر ا 1

 .67:66، ص ص 2015، 04اٞتزائر، العدد 
 .65ص  نفس ا١ترجع،  2
 .87ص ، مرجع سابق، 2008 جويفية 26 ا١توافق 1429 رجب 23 يف ا١تؤرخ القرار ا١تالية، كزارة الهعبية، الدٯتقراطية اٞتزائرية اٞتمهورية 3
4

 دكات ا١تالية لفبنوؾ كا١تؤسسات ا١تاليةل احملاسيب ا٠تاص باألا١تتعفق بقواعد التقييم كالتسجي، 08-09اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الهعبية، النظاـ رقم  
 .20، ص 25/02/2010لاادرة يف ، ا14اٞتريدة الرٝتية، العدد 
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تفاقية ا، كقاعدة عامة، ترتكز عفى القوائم ا١تالية ا١تقيدة يف اٟتساباتطريقة تقييم عناصر قد حدد النظاـ احملاسيب كل
إجراء مراجعة  إذلاحملاسبية  عايَتا١تددة ٔتوجب احملالهركط  ىذا النظاـ كحسب بعض حُت ٝتح يف، التكالي  التارٮتية

 :1إذلعفى التقييم لبعض العناصر كباالستناد 
 ( أكالقيمة اٟتقيقية )قيمة ا١تنفعة( أكالقيمة احملينة )، اإل٧تازقيمة ، الكففة الراىنة. 

مقومات القيمة العادلة الذم يتمثل يف السوؽ النهط كالذم أحد  إذلكما أشار النظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتزائرم  
ٝتح  اٞتدكؿ ا١توارل عرض لتعري  ا١تاطفحات اليت يف نعرضها يف اٞتدكؿ ا١توارل.فيها جب توافر شركط معينة أك 

 ستنادا ٢تا بإجراء مراجعة عفى التقييم االنظاـ احملاسيب ا١تارل 
ستنادا لها بإجراء مراجعة االنظام المحاسبي المالي سمح لحات التي مصطال(: تعريف 05-03لجدول رقم )ا

 على التقييم.
 التعريف المصطلح
خاـو منتهية  أكجفو تبادؿ األصل أ"ا١تبفغ الذم ٯتكن أف يتم من  الكففة الراىنة( أكالقيمة اٟتقيقية )

ة كموافقة كعامفة ضمن شركط ا١تنافسة كاف رايةاٟتسابات بُت أطراؼ عفى د
 "االعتيادية

"مبفغ أمواؿ ا٠تزينة الذم ٯتكن اٟتاوؿ عفيو يف الوقت اٟتارل من خالؿ  اإل٧تازقيمة 
 بيع األصوؿ أثناء خركج إدارم"

تدفقات ا١تقبفة يف أمواؿ ا٠تزينة ضمن ا١تسار ف" التقدير اٟتارل لفقيمة احملّينة ل القيمة احملينة
 العادم لفنهاط"

ستعماؿ األصل اّينة لتقدير سيولة األمواؿ ا١تستقبفية ا١تنتظرة من " القيمة احمل قيمة ا١تنفعة
 مدة اإلنتفاع بو" هنايةبهكل متواصل كالتنازؿ عنو يف 

 تية:آلالسوؽ اليت تتوفر فيها الهركط ا السوؽ النهطة
 ض عفيها يف ىذا السوؽ؛ك إتانس العناصر ا١تتف 
 فقوف؛ٯتكن أف يوجد هبا عادة يف كل كقت مهًتكف كباعة مت 
 ؿ اٞتمهور.ك اتكوف األسعار موضوعة يف متن 

 23لقرار ا١تؤرخ يف ا الوزارة ا١تالية، قراطية الهعبية،الذٯتاٞتمهورية اٞتزائرية من إعداد الطالب باإلعتماد عفى  المصدر:
 .7،91مرجع سابق ص ص   ،2008جويفة  26ق ا١توافق ؿ 1429رجب 

 

                                                           
1
 .6مرجع سابق ص ،2008جويفة  26ق ا١توافق ؿ 1429رجب  23لقرار ا١تؤرخ يف اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الهعبية، ا 
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 لي معالجتها وفق القيمة العادلة ندرجها وفق األتي:العناصر التي رخص النظام المحاسبي الما
 التثبيتات العينية والمعنوية: .1

 :1تثبيتات العينية كا١تعنويةفٕتاه إعادة التقييم بالنسبة ل أىم ما جاء بو ا١تهرع اٞتزائرمعفى سنعرج فيما يفي 
، ٬تاراالكتقدًن ا٠تدمات، ك  ،اإلنتاجالتثبيت العيٍت ىو " أصل عيٍت ٖتوزه ا١تؤسسة من أجل  121.1كفق الفقرة      
 ما يعد مدة سنة مالية". إذلستعمالو اتعماؿ ألغراض إدارية، كالذم يفًتض أف تستيرؽ مدة كاالس
. مراقب كمستعمل يف التثبيت ا١تعنوم ىو " أصل قابل لفتحديد غَت نقدم كغَت مادم 121.2فت الفقرة كعرّ    

 ا١تكتسبة، العالمات" التجاريةثال احملالت ، كا١تقاود منو مإطار أنهطتو العادية
العينية  ف تدرج يف اٟتسابات التثبيتاتأيرخص لفمؤسسة  من اٞتريدة الرٝتية 121.21ك 121.20 الفقرة  حسب 
  بالقيمة اٟتقيقية  أم ددىا مسبقا عفى أساس مبفيها ا١تعاد تقييمواليت ٭ت من التثبيتات عدة فئات أكفئة  إذلتسبة ا١تن
 ؛ات ك٣تموع خسائر القيمة الالحقةاالىتالكقيمة العادلة( يف تاريخ إعادة تقييمو منقوصا منها ٣تموع ) ال 

ختالفا كبَتا عن القيمة اليت قد احىت ال ٗتتف  القيمة احملاسبية لفتثبيتات ا١تعنية  كاؼنتظاـ  اتتم عمفية إعادة التقييم ب
  قفاؿ؛تكوف حددت باستعماؿ القيمة اٟتقيقية يف تاريخ اإل

تقدير ٬تريو مقوموف  إذلستنادا االقيمة اٟتقيقية لألراضي كا١تباين ىي يف العادة قيمتها يف السوؽ، كٖتدد ىذه القيمة 
 ٤تًتفوف مؤىفوف؛

    ضا قيمتها يف السوؽ، كعند غياب عن مؤشرات تدؿ عفى قيمتها يف السوؽأيىي  اإلنتاجالقيمة اٟتقيقية ١تنهآت 
 ؛االىتالؾهنا تقـو بكففة تعويضها الاافية من ) منهأة متتخااة( فإ

 بعد إعادة التقييم، ٖتدد ا١تبالغ القابفة لالىتالؾ عفى أساس ا١تبالغ ا١تعاد تقييمها؛
تكففتو  إذلإذا ٘تت إعادة تقييم تثبيت عيٍت عن طريق تطبيق مؤشر ٤تدد بالنسبة  121.22كحسب الفقرة  

ات يف تاريخ إعادة التقييم االىتالكيف السوؽ، فإف ٣تموع قيمتو  إذلرجوع الب أك االىتالؾالتعويضية الاافية من 
ياحح بالتناسب مع القيمة اإلٚتالية احملاسبية لألصل، ْتيث تكوف القيمة احملاسبية ٢تذا األصل عقب إعادة التقييم 

 ية لفمبفغ ا١تعاد تقييمو؛أك مس
شرة يف د مباألصل ما عقب إعادة تقييمو فإف الزيادة تقيرتفعت القيمة احملاسبية اأنو إذا  121.23كتنص الفقرة 

 شكل رؤكس أمواؿ خاصة ٖتت عنواف " فارؽ إعادة التقييم"؛
إذا أبرزت عمفية إعادة التقييم كجود خسارة يف القيمة ) إعادة التقييم سفبية( فإف ىذه  121.24حسب الفقرة 

تقييم سبق إدراجو يف اٟتسابات كرؤكس أمواؿ خاصة يف عادة فارؽ إ إذللوية ك نسب عفى سبيل األتا٠تسارة يف القيمة 
 ىذا األصل نفسو . كيقيد الرصيد احملتمل ) فارؽ إعادة التقييم السفبية الاافية( كعبء من األعباء.

                                                           
 .11،8ص ص ، مرجع سابق، 2008 جويفية 26 ا١توافق 1429 رجب 23 يف ا١تؤرخ القرار ا١تالية، كزارة الهعبية، راطيةالدٯتق اٞتزائرية اٞتمهورية 1
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تثبيت معنوم سبق أف كاف ٤تل إدراج أصفي يف اٟتسابات عفى أساس كففتو  مأنو ٯتكن أل 121.27تبُت الفقرة 
رل عفى أساس مبفيو ا١تعاد تقييمو حسب نفس شركط التثبيتات ك يف اٟتسابات بعد إدراجو األ أف يدرج كذلك

 إذلغَت أف ىذه ا١تعاٞتة ال يرخص هبا إال إذا كانت القيمة اٟتقيقية لفتثبيت ا١تعنوم ٯتكن ٖتديدىا باالستناد العينية.
  سوؽ نهطة.
 الحالة الخاصة بالعقارات الموظفة 1.1

 :1كاآليتالتقييم يكوف   أف ا١توظفة  فقد كضح ا١تهرع اٞتزائرمكبالنسبة لفعقارات 
ة( ٦تفوكا لتقاضي ياجزء من البن أكة ياعقار موظ  مفكا عقاريا ) أرض، بن أميهكل  121.16حسب الفقرة    
 :إذلتثمُت رأس ا١تاؿ فهو غَت موجو  أكك/  ا٬تار

 ة؛أغراض إداري أكخدمات  أكتقدًن سفع  أكستعماؿ يف إنتاج اال -
 البيع يف إطار النهاط العادم. -
 :يتم تقيمها لية باعتبارىا تثبيتا عينيا،ك بعد أف يتم إدراج العقارات ا١توظفة يف اٟتسابات األ 121.17قرة لفجاء يف ا

ات ك ٣تموع خسائر القيم حسب الطريقة ا١تستعمفة يف االىتالكإما عفى طريقة التكففة يطرح منها ٣تموع  -
 ؛) طريقة التكففة( تات العينيةاإلطار العاـ لفتثبي

 كإما عفى أساس قيمتها اٟتقيقية )القيمة العادلة(. -
سسة، فإف ىذا العقار عقار موظ  ٖتوزه ا١تؤ  مقية ألايف حالة ما إذا تعذر ٖتديد القيمة العادلة ٖتديدا ذات ماد   

سباب اليت جعفت طريقة القيمة يدرج يف اٟتسابات حسب طريقة التكففة كتقدـ ا١تعفومات عن ذلك يف ا١تفحق األ
 اٟتقيقية ) العادلة( غَت مطبقة.

الفائدة النإتة عن تييَت القيمة لفعقار ا١توظ  ضمن  أكأنو تدرج يف اٟتسابات ا٠تسارة  121.18ككرد يف الفقرة    
 سنة ا١تالية اليت حافت فيها.فالنتيجة الاافية ل

 ة الواقعية لفسوؽ عن تاريخ إقفاؿ السنة.٬تب أف تعكس القيمة اٟتقيقية ) العادلة( اٟتال
 الحالة الخاصة باألصل البيولوجي 2.1

 :2كاآلتيتقييم األصول البيولوجية في النظام المحاسبي المالي  
ذل كيف تاريخ كل إقفاؿ ك يتم تقييم أصل بيولوجي لدل إدراجو يف اٟتسابات لفمرة األ 121.19حسب الفقرة    

منها ا١تااري  ا١تقدرة يف نقطة البيع، إال إذا دل ٯتكن تقدير قيمتو اٟتقيقية باورة  لفحسابات بقيمتو اٟتقيقية يطرح
 ات كخسائر القيمة.االىتالكصادقة كيف مثل ىذه اٟتالة يتم تقييمو بتكففتو منقوصا منها ٣تموع 
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 نقاط البيع يثبتاف يف الربح النإتاف من تيَت القيمة اٟتقيقية ا١تنقوص منها ا١تااري  التقديرية يف أككا٠تسارة    
 النتيجة الاافية لفسنة ا١تالية اليت ٭تدثاف فيها.

 سندات وحسابات دائنةأصول مالية غير جارية ) تثبيتات مالية(  .2
 :1كما جاء بو ا١تهرع اٞتزائرم يف تقييم التثبيتات ا١تالية بالقيمة العادلة نعرضو فيما يفي

اٞتارية يف مؤسسة من غَت القيم العقارية ا١توظفة كاألصوؿ ا١تالية  متدرج األصوؿ ا١تمفوكة أل 122.1حسب الفقرة 
عند تييَت لوجهتها، يف إحدل الفئات األربعة  أكاٟتسابات تبعا لنفعيتها كلفدكاعي اليت كانت سائدة عند إقتنائها 

 التالية:
 هاط ا١تؤسسة، خاصة أهنا السندات ا١تسا٫تة كاٟتسابات الدائنة ا١تفحقة اليت يعد إمتالكها الدائم مفيدا لن

 مراقبة عفى ا١تؤسسة اليت تادر ىذه السندات؛ أكتسمح ٢تا بأف ٘تارس نفوذا 
  خر مردكدية آب أكاحملفظة ا١توجهة لكي توفر لفمؤسسة عفى ا١تدل الطويل بقدر السندات ا١تثبتة لنهاط

 مرضية، لكن دكف التدخل يف تسيَت ا١تؤسسات اليت ٘تت اٟتيازة عفى سندهتا؛
 توظيفات ذات أمد طويل اليت ٯتكن لفمؤسسة  أكاليت ٘تثل أقساط رأس ا١تاؿ  خرللسندات ا١تثبتة األا

 يتعُت عفيها ذلك؛ أكتنوم اإلحتفاظ هبا  أكاالحتفاظ هبا حىت حفوؿ أجل إستحقاقها 
 جل القاَت القركض كاٟتسابات الدائنة اليت أصدرهتا ا١تؤسسة كاليت ال تنوم كال يسعها القياـ ببيعها يف األ

القركض  أكاٟتسابات الدائنة لدل الزبائن كغَتىا من اٟتسابات الدائنة لإلستيالؿ ألكثر من اثٍت عهر شهرا 
 .أخرلاليت تزيد عن اثٍت عهرا شهرا كا١تقدمة ألطراؼ 

 :كاآليتطريقة تقيمها بالقيمة اٟتقيقية ) العادلة(   إذلكأشار ا١تهرع اٞتزائرم 
درج يف اٟتسابات األصوؿ ا١تالية عند دخو٢تا ضمن أصوؿ ا١تؤسسة بتكففتها اليت ىي ت 122.2حسب ا١تادة    

ٔتا يف ذلك مااري  الوساطة كالرسـو غَت ا١تسًتدة كمااري  البنك كلكن ال تندرج القيمة اٟتقيقية ١تقابل معُت، 
 فيها اٟتاص كالفوائد ا١تتوقع إستالمها غَت ا١تدفوعة كا١تستحقة قبل االكتساب.

التنازؿ عنها، ككذلك اليت ٘تت حيازهتا ضمن اليرض  122.2حسب ا١تادة تعترب ا١تسا٫تات كاٟتسابات الدائنة     
رل يف ك السندات ا١تثبتة لنهاط احملفظة كما لو كانت أدكات مالية متاحة لفبيع، كيتم تقييمها عقب إدراجها األ

 اٟتسابات بقيمتها اٟتقيقية اليت ىي عفى ا٠تاوص:
 السندات اليت مت تسعَتىا بالسعر ا١تتوسط لفههر األخَت يف السنة ا١تالية؛ إذلبالنسبة  -
ضية احملتمفة، ٯتكن ٖتديد ىذه القيمة انطالقا من ٪تاذج أك السندات اليت مت تسعَتىا بقيمتها التف إذلبالنسبة  -

.  كتقنيات التقييم ا١تقبولة عفى العمـو
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قييم ا١تستتخرجة من ىذا التقييم بالقيمة اٟتقيقية ) العادلة( مباشرة يف ما ينتج من فوارؽ التتسجل يف اٟتسابات ك     
ارتفاع لرؤكس األمواؿ ا٠تاصة، كا١تبالغ اليت تثبت عفى ىذا النحو يف شكل رؤكس امواؿ خاصة  أكشكل إ٩تفاض 

 سنة ا١تالية.فتدرج كنتيجة صافية ل
ريقة ٖتديد القيمة احملاسبية لفسندات ككذلك تذكر يف ا١تفحق ا١تعفومات اليت ٗتص ط 122.9كحسب الفقرة    

 التوظيفات ا١تالية ا١تدرجة يف اٟتسابات بقيمة السوؽ. إذلطريقة معاٞتة تيَتات قيمة السوؽ بالنسبة 
 المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ .3

 :1كاآليتنعرض ما جاء بو ا١تهرع اٞتزائرم يف تقييم ا١تتخزكنات   
٘تثل ا١تتخزكنات أصوال، ٘تتفكها ا١تؤسسة كتكوف موجهة لفبيع يف إطار  123.1سب ما كرد يف الفقرة ح   

 اإلنتاجستهالؾ خالؿ عمفية لية كالفواـز ا١توجهة لالك ، كا١تواد األاإلنتاجاالستيالؿ التجارم، ككذلك اليت يف قيد 
 كتقدًن ا٠تدمات.

كاف كيف اٟتالة ا١ت إذلااؿ ا١تتخزكف يإلٚتيع التكالي  ا١تقتضاة  123.2كتهمل تكففة ا١تتخزكنات حسب الفقرة   
اليت توجد عفيها كتتمثل يف تكالي  الهراء، تكالي  التحويل، ا١تااري  العامة كا١تالية كا١تااري  اإلدارية ا١تنسوبة 

 ا١تتخزكف. إذلبهكل مباشر 
)التكالي  مسبقا ٖتسب ىذه التكالي  إما عفى أساس التكالي  اٟتقيقية، كإما عفى أساس تكالي  ٤تددة    

 ا١توحدة القياسية( اليت تتم مراجعتها بانتظاـ تبعا لفتكالي  اٟتقيقية.
فإف ا١تتخزكنات تقيم بأقل تكففة ) تكففة اٟتاوؿ عفيها(  كقيمة إ٧تازىا الاافية  ،اٟتيطة كاٟتذر إكعمال ٔتبد   

 م سعر البيع ا١تقدر بعد طرح تكففيت اإل٘تاـ كالتسويق(.أك )كاليت تس
 خاصة بالمنتوجات الزراعيةالحالة ال 1.3

 :2كما جاء فيما ٮتص تقييم ا١تنتوجات الزراعية بالقيمة العادلة  ما يفي
كلدل تاريخ إقفاؿ السنة ا١تالية  رلك ف ا١تنتوجات الزراعية تقيم عند إدراجها األإف 123.7حسب ما كرد يف الفقرة    

 ة يف نقطة البيع.بقيمتها اٟتقيقية ) العادلة( منقوصا منها التكالي  ا١تقدر 
ربح نإتتُت من تيَت يف القيمة اٟتقيقية منقوصا منها التكالي  التقديرية لنقاط البيع يف  أكخسارة  أمتثبت    

 منها. أمسنة ا١تالية اليت حال يف فالنتيجة الاافية ل
 اإلعانات: .4

 :3يفيكما جاء فيما ٮتص تقييم اإلعانات كفق القيمة اٟتقيقية )العادلة( نعرضو فيما 
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عفى أهنا " عمفيات ٖتويل موارد عمومية ٥تااة لتعويض  124.1كقد عرفها ا١تهرع اٞتزائرم حسب الفقرة    
 أكسيتحمفها ا١تستفيد من اإلعانة بفعل إمتثالو لبعض الهركط ا١ترتبطة بأنهطتو ماضيا  أكالتكالي  اليت ٖتمفها 

 مستقبال".
اإلعانات العمومية ٔتا يف ذلك اإلعانات النقدية ا١تقيمة بقيمتها ال تدرج يف اٟتسابات  124.5حسب الفقرة    

 يف شكل أصل إال إذا توفر ضماف معقوؿ: أكاٟتقيقية ضمن حسابات نتائج 
 ستالمها.ابأف ا١تؤسسة ٘تتثل لفهركط ا١تفحقة باإلعانات كبأف اإلعانات يتم 

 خر القروض والخصوم المالية األ .5
يتمثل  خرللفقركض كا٠تاـو ا١تالية األ) النظاـ احملاسيب ا١تارل( يف إعادة التقييم بالنسبة  ما جاء بو ا١تهرع اٞتزائرم   
 يف:
يف األصل حسب تكففتها اليت ىي القيمة  خرليتم تقييم القركض كا٠تاـو ا١تالية األ 126.1حسب الفقرة  

ـ ا١تالية م ا٠تاو قتناء، تقييىا. كبعد االذتنفياٟتقيقية لفمقابل الاايف ا١تستفم بعد طرح التكالي  التابعة ا١تستحقة عند 
من غَت ا٠تاـو تفك اليت ٘تت حيازهتا ألغراض معامفة ٕتارية حسب التكففة ا١تهتفكة، باستثناء ا٠تاـو اليت ٘تت 

 حيازهتا ألغراض التعامل التجارم كاليت تقيم بقيمتها اٟتقيقية.
 مت بو تقييم ا٠تام ا١تارل عند إدراجو األصفي يف اٟتسابات: خام مارل ىي ا١تبفغ الذم مكالتكففة ا١تهتفكة أل   

مع لكل فارؽ بُت ا١تبفغ األصفي كا١تبفغ اجمل االىتالؾمنقوصا( من  أك)  إذلمنقوصا من التسديدات الرئيسية، مضافا 
 ا١تستحق.
 تقييم األعباء والمنتوجات المالية  .6

 :1نتوجات ا١تالية ندرج فيما يفيكا١ت تقييم األعباء كما جاء بو ا١تهرع اٞتزائرم فيما ٮتص
منح ىذا التأجيل بهركط تقل عن  أكالعمفيات اليت مت اٟتاوؿ من أجفها عفى تأجيل الدفع  127.1حسب الفقرة 

 التكففة ا١تالية ا١ترتبطة هبذا التأجيل. أكشركط السوؽ تدرج يف اٟتسابات بقيمتها اٟتقيقية بعد طرح ا١تنتوج ا١تارل 
 أككالقيمة اٟتقيقية لفعمفية اليت تناسب الكففة التقديرية لفقرض ا١تتحال عفيو  القيمة االٝتية لفمقابل الفارؽ بُت   

 ا١تمنوح يدرج يف اٟتسابات كأعباء مالية يف حساب ا١تهًتم، ككمنتوجات مالية يف حسابات البائع.
 -التمويل -يجاراالعقود  .7

 التمويفي ندرج فيما يفي: ٬تاراالعقود لة و ا١تهرع يف إعادة التقييم بالنسبكما جاء ب
تفاؽ يتنازؿ ٔتوجبو ا١تؤجر لفمستأجر ١تدة ٤تدة، عن حق إستعماؿ اىو "عبارة عن  ٬تاراال 135.1كفق الفقرة    

تًتتب عفيو عمفية ٖتويل شبو كفي  ا٬تارىو "عقد  يالتمويف ٬تاراالك  دفوعات عديدة". أكأصل مقابل دفع كاحد 
 عدـ ٖتويفها". أكمستأجر، مقركف بتحويل ا١تفكية عند إنتهاء مدة العقد  إذلصفة ٔتفكية أصل  ١تتخاطر كمنافع ذات

                                                           
 .15، مرجع سابق،ص2008 جويفية 26 ا١توافق 1429 رجب 23 يف ا١تؤرخ القرار ا١تالية، كزارة الهعبية، الدٯتقراطية اٞتزائرية اٞتمهورية 1



 العادلة بالقيمة وعالقتها الجزائر في األعمال بيئة                                              :الثالث الفصل

 

198 
 

 كما يفي:  ٬تارااليتم تقييم عقود  135.2كحسب الفقرة   
بالقيمة احملينة  أك( يف حسابات أصوؿ ا١تيزانية بقيمتو اٟتقيقية األصل ا١تستأجر)عند ا١تستأجر: يدرج ا١تفك ا١تؤجر     
ات ا١تستقبفية يف ٬تار االإذا كانت ىذه القيمة األخَتة أقل ٙتنا، كيدرج إلزاـ دفع  ٬تاراالفوعات الدنيا ٔتقتضى لفمد

 اٟتسابات بنفس  مبفغ ا٠تاـو لفميزانية.
م القيمة أك ن ضمن اٟتسابات با١تبفغ الذم يسالذي: فيدرج ا١توزع لفمفك ا١تستأجر( أكعند ا١تؤجر )الاانع     

 .النافذة ) اإلثبات ا١تتزامن لفدين كالبيع(  ا١تبيعاهتئ اليت تعتمدىا ا١تؤسسة بالنسبة طبقا لفمبادفمفك ل اٟتقيقية 
scf التسجيل المحاسبي لفارق التقييم حسب النظام المحاسبي المالي

1 
مل التيَتات ، أم ٖتَُ "فارؽ التقييم104" /سجل التيَتات اٟتاصفة يف القيمة العادلة يف األمواؿ ا٠تاصة ضمن ح تُ 

 لألمواؿ ا٠تاصة كليس لنتيجة الدكرة
 :مثال

قامت الهركة "أ" بهراء سندات مثبتة تابعة ألنهطة احملفظة كذلك ٔتبفغ إٚتارل قدره 2014/03/03يف تاريخ 
 .دج 150000بفيت القيمة العادلة ٢تا 31 /2014/12دج ، 100000
 القياـ بالتسجيالت احملاسبية ا١تناسبة :المطلوب
 :الحل

 :سيكوف التسجيل احملاسيب كالتارل

 
 :عند التنازؿ عنها لفبيع يتم اسًتجاع فوارؽ التقييم بًتصيدىا كالتارلك 
فيكوف قد سجل يف اٞتانب الدائن لفحساب  )ارتفاع يف القيمة العادلة  (إذا كاف الفارؽ ا١تسجل سابقا موجبا -

فائض  –فارؽ التقييم عن أصوؿ مالية 765"ساب ، فَتصد بتحويفو إذل النتيجة يف اٞتانب الدائن لفح104
 -".قيمة

                                                           
1
لتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة بوسبعين تسعديت، محاضرات في محاسبة األدوات المالية، كلية العلوم االقتصادية وا 

 .1620، 82.84الجزائر، ص ص 
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فيكوف قد سجل يف اٞتانب ا١تدين لفحساب  )ا٩تفاض يف القيمة العادلة  (إذا كاف الفارؽ ا١تسجل سابقا سالبا -
 –فارؽ التقييم عن أصوؿ مالية 665 /، كيتم ترصيد ىذا األخَت بتحويل قيمتو إذل ح 104

 .ها لنتيجة دكرة التنازؿكبتارل ٖتميف –"ناقص قيمة 
 :ىذا كيتم إد راج فوارؽ التقييم ا١تسجفة ضمن األمواؿ ا٠تاصة يف النتيجة الاافية لفسنة ا١تالية عندما

 .يتم بيع أك ٖتايل أك ٖتويل األصل ا١تارل-
 يف حالة كجود مؤشر موضوعي عفى تناقص أك ا٩تفاض قيمة األصل.-

دج، كمنو التسجيل احملاسيب 185000بقيمة  2014/07/10سندات يف لنفرض أف ا١تؤسسة قامت بالتنازؿ عن ال
 يكوف كالتارل:

 
 كعند إجراء إعادة التقييم لفًتات موالية يكوف التسجيل احملاسيب كاأليت:

 960.000، بتكففة شراء ا١تبٌت بفيت N-2/ 01/08لنفًتض أف شركة قامت بهراء مبٌت بدأت تستيفو من 
 سنة. ١50تدة كحدة نقدية، يهتفك خطيا 

مت إعادة تقدير ا١تبٌت من طرؼ خبَت عقارم عفى أساس معدؿ أسعار البنايات ا١تطبقة با١تدينة  Nيف ديسمرب 
 كحدة نقدية. 1.004.960ا١تتواجد هبا ىذا ا١تبٌت كبقيمة 

كفق  مع العفم أف معدؿ إعادة التقييم ٭تسب(؟ N/31/12ا١تطفوب: سجل ٤تاسبيا إعادة تقييم ا١تبٌت بتاريخ 
 العالقة بُت القيمة العادلة كالقيمة احملاسبية الاافية(.

 اٞتواب:
 حساب االىتالؾ ا١تًتاكم:

 :N-2السنة 
 كحدة نقدية 8000=  12÷5× 0.02× 960000
 :N-1السنة 
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 كحدة نقدية 19200=   0.02× 960000
 :Nالسنة 

 كحدة نقدية 19200=  0.02× 960000
 كحدة نقدية46400=19200+19200+8000كم(: ٣تموع االىتالؾ )االىتالؾ ا١تًتا 

 القيمة احملاسبية الاافية
960000-46400  =913600 

 1.1=913600÷1400960القيمة احملاسبية الاافية= ÷ معدؿ إعادة التقييم: = القيمة السوقية )العادلة( 

قيمة ا١تبٌت قبل إعادة  البياف

 التقييم

 فرؽ إعادة التقييم يمقيمة ا١تبٌت يعد إعادة التقي معدؿ التقييم

 96000 1056000 1.1 960000 تكففة الهراء

 4640 51040 1.1 46400 االىتالؾ ا١تًتاكم

 91300 1004960 1.1 913600 القيمة احملاسبية الاافية

 N/31/12التسجيل المحاسبي ل: 

 بناءات   213

 فرؽ إعادة التقييم

 إىتالؾ البناء

96000  

 105  91360 

2813   4640 

ٟتد األف ىناؾ إشكالية يف إعادة التقييم بالقيمة العادلة بالنسبة حملاسبُت يف ا١تؤسسات اٞتزائرية نظرا لعدـ كجود   
 ألية توضح طريقة حساب التقييم كاعادة التقييم بالقيمة العادلة يف النظاـ احملاسيب ا١تارل.
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 لجزائريةالمطلب الثالث: تقييم واقع القيمة العادلة في البيئة ا
جنا يف يف ىذا ا١تطفب تقييم تبٍت ا١تهرع اٞتزائرم حملاسبة القيمة العادلة يف ظل البيئة اٞتزائرية بعدما عرّ  سنحاكؿ  

 اٞتزائرية. يةقتااداالمكانتها يف النظاـ احملاسيب، كقبل ىذا نعرج عفى كاقعها يف ا١تؤسسات  عفىا١تطفب السابق 
 الجزائرية يةقتصادااللمؤسسات واقع تطبيق القيمة العادلة في ا .1
 كالسندات األسهم تقييم ٬تعل ٦تا بالكفاءة، تتميز اليت ا١تالية األسواؽ لعو١تة نتيجة كاف الدكرل احملاسيب التطور فإ   

 عند يةقتااداال ضاعك األ تقتضيها ضركرة أصبح األخَتة ىذه كتطبيق ٦تكنا، العادلة القيمة لطريقة كفقا كمهتقاهتا
 ا١توضوع تعترب كاليت احملاسيب، التوحيد مسار عن ٦تثفيها غياب من اٞتزائرية ا١تؤسسات كتعاين ،1ا١تالية بياناتال إعداد
 أصبح اليت ا٠تاص القطاع من يةقتااداال ا١تؤسسات ٦تثفي خاصة بتطبيقها، ؿك األ ا١تعٍت ك احملاسبية لفمعايَت الرئيسي
 كقد لفمؤسسات بالنسبة امكفف ا١تارل احملاسيب النظاـ إذل االنتقاؿ يعدذلك  إذل باإلضافة مستمر، تزايد يف عددىا
 ا١تثاؿ سبيل عفى اٞتزائرية ا١تؤسسة ككاقع تتالءـ ال ا١تارل احملاسيب النظاـ يف العناصر بعض أف كما ها،ئأدا عفى يؤثر

 ٧تد با١تقابل الدكلية اسبيةاحمل ا١تعايَت يف موجود ىو ٦تاثفة١تا بطريقة معاٞتتها يتم حيث كالتطوير، البحث مااري 
 .2األجنبية ا١تؤسسات هبا ٖتظى اليت الفعالية بنفس تتميز ال اٞتزائرية ا١تؤسسة يف التطوير ك البحث مافحة
 تقييم تبني القيمة العادلة قي البيئة الجزائرية .2

دلة ٖتت ماطفح القيمة ا١تهرع اٞتزائرم تبٌت القيمة العا أف عرضو يف ا١تطفب السابق نالحظ من خالل ما سبق   
نسب ٢تا تعريفان يرتكز عفى قيمة ا١تبفغ ا١تتحال اكاضعا ثالثة طرؽ لتحديدىا، ك  عتربىا كأداة إلعادة التقييماك  اٟتقيقية

لتزاـ بُت أطراؼ مطفعة ك٢تا رغبة يف إ٘تاـ العمفية ٖتت ظركؼ عادية، اتسوية  أكعفيو من خالؿ عمفية تبادؿ ألصل 
ر ا، كما أش(IAS39, IAS40, IFRS13)احملاسبية الدكلية عفى غرار ا١تعيار  عايَتا١تتف  كىو ما نات عفيو ٥ت

، كىو ما تطبيق القيمة العادلةعتربىا أحد مقومات االيت مبينان شركطها ك  ضركرة ٖتديدىا يف ظل سوؽ نهط إذلا١تهرع 
 ضا.أياحملاسبية الدكلية  عايَتا١تعفيو أكدت 
يف يف اٞتزائر  قاعدة عامة لفقياس احملاسيباٞتزائرم أف التكففة التارٮتية  م فقد حدد ا١تهرعكبالنسبة لقواعد التقيي  

مثل التثبيتات ا١تعنوية األكثر عرضة لفتييَت  ٔتعاٞتة بديفة ) إعادة التقييم( بالقيمة العادلة لبعض العناصر حُت ٝتح
صوؿ البيولوجية كالزراعية ألا مثل أمكن ذلك فإ صوؿلوية ٢تا لتقييم بعض األك عطى األأك  ،كفق شركط ٤تددة كالعينية
معيار خاص  أم، كما يالحظ أنو دل يادر بالتكففة التارٮتيةتقيم ها استتخدامتعذر  ذاإك  كالعقارات ا١توظفة كا١تالية

 .هاينمنذ تب بالقيمة العادلة

                                                           
حملاسبية الدكلية إلياس بدكم، رياض زالسي، مراد أيت ٤تمد، كاقع تطبيق النظاـ احملاسيب ا١تارل بعد مركر ثالث سنوات، ا١تفتقى الدكرل حوؿ دكر معايَت ا 1

 .563، ص 2014ت، جامعة كرقفة، اٞتزائر، يف تفعيل أداء اٟتكومات كا١تؤسسا
، ب س، ص ص 6عاشور كنوش، متطفبات تطبيق النظاـ احملاسيب ا١توحد يف اٞتزائر، ٣تفة اقتااديات مشاؿ افريقيا، جامعة الهف ، اٞتزائر، العدد  2

306- 307 . 
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جعل  تطبيقها يف نطاؽ ضيق جدا يتمثل  يةعدـ إلزامية ا١تهرع التقييم بالقيمة العادلة ك٘تسكو بالتكففة التارٮتإف    
البيئة ها تدرؾ أف اٞتهة ا١تسؤكلة عن تبني يوحي أفيف بعض ا١تؤسسات ا١تدرجة يف البورصة، كإف عدـ إلزامية تطبيقها 

اسيب إدراجها يف النظاـ احملاسيب نظرا لرغبة اٞتزائر يف مواكبة التوحيد احمل متبعد لتطبيقها، كإ٪تا  مالءمةئرية غَت اٞتزا
السوؽ من جهة  اقتااد إذلموجو  اقتاادم من قتاادكتيَت النهج اال ،العا١تية بُت الدكؿ األسواؽ انفتاحالذم فرضو 

، ما من جهة أخرل الدكرل كالهراكة مع االٖتاد األركيب كمنظمة التجارة العا١تية قتاادكرغبة اٞتزائر الدخوؿ يف اال
 القيمة اٟتقيقية(.ألزمها تبٍت مفهـو القيمة العادلة ) 

كعفيو ٯتكن القوؿ أف تبٍت القيمة العادلة دل تكن ىدؼ اإلصالح احملاسيب يف اٞتزائر، كوهنا ال تعدك أف تكوف ٣ترد   
لعنار ذمي فالتكففة التارٮتية ىي قيمة عادلة عند ٟتظر اٟتظة االقتناء أك اٟتيازة، كالقيمة العادلة تتحوؿ لتكففة  حالة

 لوقت.كر اتارٮتية ٔتجرد مر 
 معوقات تطبيق القيمة العادلة في البيئة الجزائرية :الرابعالمطلب 
كمن مث مقارنة عوقات اليت تق  دكف مالءمة تطبيق القيمة العادلة يف البيئة اٞتزائرية، ا١تيف ىذا ا١تطفب تعداد  سنحاكؿ

 عدة مستويات كالتارل: إذلقسيمها معوقات ٯتكن ت تبٍت اٞتزائر حملاسبة القيمة العادلة مع بعض الدكؿ العربية.
 معوقات متعلقة بأداة القياس ) نموذج القيمة العادلة( والبند المقاس: .1

 :1من معوقات تطبيق القيمة العادلة ٧تد ما يتعفق باألداة نفسها ك البند ا١تقاس كما يفي
عارؼ ية إ٧تفيزية متدر ٔتاطفحات ٤تاسبا تاالقيمة العادلة كترٚتتها إذ أهنّ  معايَتغموض كصعوبة فهم  -

 الدكلية؛ عايَتا١تعفيها، كقد ال يعكس ا١تاطفح الوطٍت نفس ا١تضموف ا١تقاود يف 
النهطة ) معظم  األسواؽإشكالية تعدد طرؽ الوصوؿ لفقيمة العادلة كصعوبة مراجعتها يف حالة غياب  -

رؽ كالنماذج ا١تستتخدمة أحد الط أكتقديرات الهتخاية فالدكؿ النامية مثل اٞتزائر( فإف احملاسب يفجأ ل
..( كبالتارل ياعب عفى تدفقات النقدية،فلتحديد القيمة العادلة مثل ) تكففة االستبداؿ، القيمة اٟتالية ل

 قيتها كموضوعيتها من طرؼ ) ا٠ترباء، كا١تدقيقُت ك٤تافظي اٟتسابات(؛امراجعتها كالتأكد من ماد
 صوؿ الثابثةألبو أسواؽ ا ، كىذا ما تتميزلتثبيتات ا١تاديةعدـ توفر شركط عمفية قياس القيمة العادلة لبعض ا -

حتكارية كيتحكم البائعوف لفعقارات يف اقارات الذم يعمل يف ظل منافسة ا١تادية يف اٞتزائر مثل سوؽ الع
 قيمتها السوقية؛

ؽ، ْتيث تتعدد يف ظل عدـ كفاءة السو  يف البورصة بالقيمة العادلة ا١تتدالةات ا١تالية االستثمار مهكفة  قياس  -
الناتج من التيَتات يف القيمة العادلة  يرادا١تعاٞتة احملاسبية لإل مهكفة داخل لتقدير القيمة العادلة، ككذلكا١ت

                                                           
 دكتوراه أطركحة، -دراسة ميدانية مع دراسة ٖتفيفية بُت ٣تموعة من الدكؿ –ية زعيم، كاقع كمعوقات تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اٞتزائر  ةباىي 1

صدم مرباح، كرقفة امعة قجاكالعفـو التجارية كعفـو التسيَت،  االقتااديةٗتاص دراسات ٤تاسبية كجبائية معمقة، قسم العفـو التجارية، كفية العفـو 
 بتارؼ. 89،92، ص ص 2018
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يف صفب القوائم ا١تالية يعٍت  يراداإلعن ىذا  اإلفااحف أ، إذ يف القوائم ا١تالية ا١تتدالةات ا١تالية االستثمار لبند 
كيقضي  يراداإلدكث تيَتات يف القيمة العادلة كىذا ٥تال  لتحقق ٔتجرد ح يراداإلتم االعًتاؼ هبذا أنو ي

تم ذلك عند ٖتايل كي يراداإلعمفية إكتساب  ٢تهما ٘تاـأك يتوفر شرطاف عندما  يراداإلبضركرة االعًتاؼ ب
الحقا، أما قًتاب من درجة التماـ عندما يتم البيع باألجل كٖتايل القيمة من العمالء اال أكالقيمة نقدا 

أداء ا٠تدمة مقابل  أكتسفيم السفع ا١تباعة  أمالثاين ىو االنتهاء من عمفية ا١تبادلة بُت البائع كا١تهًتم 
 نهأة حقوؽ مالية لفبائع لدل ا١تهًتم؛  أكٖتايل القيمة 

 راؽ ا١تالية يف اٞتزائر؛ك عدـ كفاءة سوؽ األ
: إذ تظهر ىذه األعماؿيف بيئة  ا١تتدالةات ا١تالية ر لالستثمااحملاسيب عن القيمة العادلة  اإلفااحمهاكل  -

كبالتارل تكوف ىناؾ  ا١تتدالةات ا١تالية االستثمار ا١تهكفة بوضوح يف حالة التضتخم كاالرتفاع ا١تستمر يف أسعار 
تيَتات يف القوائم ا١تالية كل يـو كأحيانا كل ساعة ١تواجهة ال ا١تتدالةات ا١تالية االستثمار صعوبة يف تييَت أرقاـ 
 سعار.الدائمة كا١تستمرة يف األ

  في الجزائر والتشريعية والمالية بخصائص البيئة المحاسبية متعلقة معوقات .2
النإتة عن خاائص البيئة احملاسبية  ا١تعوقاتبُت من  : المعوقات الخاصة بالبيئة المحاسبية والمالية 1.2

 :1لعادلة ٧تداليت تق  أماـ تطبيق ٤تاسبة القيمة اكا١تالية اٞتزائرية 
  ا١تالية األسواؽغياب سوؽ مارل يف اٞتزائر يتميز بالكفاءة: إف التطور احملاسيب الدكرل كاف نتيجة لعو١تة  -

اليت تتميز بالكفاءة، ٦تا ٬تعل تقييم األسهم ك السندات ك مهتقاهتا كفقا لطريقة القيمة العادلة ٦تكنا، كىو 
ر الذم يؤكد ضركرة ربط اعتماد القيمة العادلة كأساس لفقياس بورصة اٞتزائر، األم  ما ال يتحقق يف حالة

 احملاسيب بإجراء إصالح جاد ك عميق عفى النظاـ ا١تارل اٞتزائرم؛
 كل منهما  يسايرلفقياـ بتيَتات عفى ٤تتول القانوف التجارم ك الضرييب  عدـ كجود إجراءات صر٭تة ككاضحة -

احملاسبة الدكلية، كتسجيل قركض  معايَتمضمونو من ١تستند ما ىو معموؿ بو يف النظاـ احملاسيب ا١تارل ا
ا١تتعفق باألصل الذم مت استئجاره ضمن أعباء الدكرة   االىتالؾالتمويفي يف التثبيتات كإدراج قسط  ٬تاراال

                                                           
 أنظر إذل: 1
ية  إلياس بدكم، مراد أيت ٤تمد، كاقع تطبيق النظاـ احملاسيب ا١تارل بعد مركر ثالث سنوات، مفتقى دكرل حوؿ دكر ا١تعايَت احملاسبية الدكلرياض كالسي،  -

(IAS/IFRS يف تفعيل أداء ا١تؤسسات اٟتكومية، جامعة قاصدم مرباح، كرقفة، يومي )503، ص 2014نوفمرب،  25ك 24. 
الامد، "مكانة النظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتزائرم يف ظل ا١تعايَت احملاسبية الدكلية"، ا١تفتقى العفمي الدكرل األكؿ  حوؿ سعودم بفقاسم، سعودم عبد  -

 30ك 29ي اإلصالح احملاسيب يف اٞتزائر، قسم العفـو االقتاادية ك ٥ترب التمويل مالية ا١تؤسسة كمالية األسواؽ، جامعة قاصدم مرباح، كرقفة، يوم
 . 9،8، ص ص 2011نوفمرب 

ا١تعايَت احملاسبية  عاشور كتوش، النظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتزائرم، إطار عاـ، اثاره كانعكسات تطبيقو، مفتقى دكرل حوؿ النظاـ احملاسيب ا١تارل يف مواجهة -
 .13، ص 2011 ديسمرب، 14ك 13(: التحدم، جامعة البفيدة، يومي ISA(، كا١تعايَت الدكلية لفمراجعة )IAS/IFRS) الدكلية

 بتارؼ. 99،98باىية زعيم، مرجع سابق، ص ص  -
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بينما يالحظ يف التهريعات الضريبية ا١تعموؿ هبا حاليا  كما ىو معموؿ بو يف مضموف النظاـ احملاسيب ا١تارل،
 ا١تادية اليت تعود مفكيتها لفمؤسسة فقط؛ لفتثبيتات  االىتالؾا تسمح لفمؤسسات بإدراج مبفغ قسط أهن

 عدـ اإلسراع يف تطوير مضامُت التعفيم احملاسيب كتوحيده يف ٥تتف  أ٪تاط مستويات التكوين كالتعفم؛ -
 كحيازة العادية ا١تنافسة ظل يف يتم القيمة ىذه ٖتديد صعوبة ٖتديد القيمة العادلة لألصوؿ الثابتة ا١تادية: إف -

 يف ا١تادية الثابتة األصوؿ أسواؽ بعض حاؿ مع يتطابق ال ما كىذا ة،كافال معفوماتلف عفى كا١تهًتم البائع
 السوقية؛ قيمها يف لفعقارات البائع يتحكم احتكارية منافسة ظل يف يعمل الذم سوؽ العقارات مثل اٞتزائر

 حااء ا١تعفومات كمشوليتهاإالوطٍت كيتميز بهفافية  قتاادىم يف تطوير االعدـ كجود نظاـ معفومايت يسا -
ستعداد نسبة كبَتة من اخاصة البهرية منها كتأىيفها العفمي كالعمفي، كعدـ نقص يف اإلمكانيات  -

ة احملاسبة الدكلية، نتيجة لنقائص مفحوظ معايَتا١تؤسسات لفعمل بالنظاـ احملاسيب ا١تارل ا١تستمد ناوصو من 
 يف اٞتانب التكويٍت كدراسة ىذا النظاـ قبل العمل بو.

ؤسسات كقت هرعية لفبورصة من طرؼ الدكلة: حيث تقـو البنوؾ العمومية ٔتنح قركض لفمالا١تنافسة غَت  -
مالية كىذا إجراء خاطئ، ْتيث البد أف تقـو الدكلة بتمويل السوؽ ا١تارل كليس  ضائقةكقوعها يف 
كبالتارل تنهيطها كدفع  األمواؿ تتوجو ٨تو البورصة لطفب القركضإذل ا١تؤسسات  ، كعندما ٖتتاجا١تؤسسات

  السوؽ؛ اقتاادب
لكثَت اإلدراج يف ابورصة لعدة أسباب منها: عدـ توفر شركط العزكؼ ا١تؤسسات عن طرح أسهمها يف  -

 عتبارات جبائية...إخلمنها، ا٠توؼ من الهفافية ال
 ارل؛يف السوؽ ا١ت االستثمارنقص ثقافة  -
تركيب ا١تؤسسات اٞتزائرية: أغفبها مؤسسات عائفية ترفض من األساس فكرة دخوؿ شريك أجنيب يف رأٝتاؿ  -

سهولة ىذه ا١تؤسسات اٟتاوؿ عفى  ضاأيا١تؤسسة، كىو ا١تبدأ األساسي يف البورصة ىذا من جهة، ك 
 ما عن خدمات البورصة؛البورصة، ٢تذا يستينوف ٘تا إذلالقركض البنكية خاصة ا١تدعة من غَت الفجوء 

 ؿ يف البورصة.ااٞتزائرم إذ ال يهجع عفى ٕتميد األمو  قتااداالإرتفاع معدؿ التضتخم الذم يتميز بو  -
٫تيتو يف اٞتزائر كدكره يف أف أال إدكر البورصة: بالرغم من دكر السوؽ ا١تارل يف عمفيات التمويل،  أكمكانة  -

ا السوؽ ذى ا١تارل كحداثة لالستثمارفة كطنية قااب تقاليد كتدكدا جدا، نظرا ليي٘تويل ا١تؤسسات مازاؿ ٤ت
بركز عدة اشكاالت ٤تاسبية مرتبطة  إذلرست ثقافة جديدة قادت أال أهنا إه العمفية ذبالرغم من ٤تدكدية ى

 .صةو ٫تت فيها ٞتنة مراقبة عمفيات البصالحات  ٤تاسبية ساإباحمليط اٞتديد، كانت موضوع 
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 :  بالبيئة القانونيةالمعوقات الخاصة  .3
 تطبيق أماـ تق  اليت اٞتزائرية احملاسبية كاٞتبائية التهريعية كالقوانُت البيئة خاائص عن النإتة ا١تعوقات بُت منك    

 : ٧1تد العادلة القيمة ٤تاسبة
عة عتبار القيمة العادلة كأداة لفمراجاببنموذج القيمة العادلة ضمن الناوص القانونية: عدـ االىتماـ  -

حقها يف التهريعات كالتحيُت لفتقييمات ا١تستندة عفى أساس التكففة التارٮتية كقاعدة عامة، كعدـ إعطائها 
ها كأساس لفقياس احملاسيب يف استتخدام، كعدـ إجبار ا١تؤسسات بكاؼكالناوص القانونية بالهكل ال

 اٞتزائر؛
ف دل لقيمة العادلة كطرؽ الوصوؿ إليها: ٟتد اآلكرات ا١تنهجية ا١تفسرة لكيفية التقييم باذ تأخر يف إصدار ا١ت -

ترخيص يسمح  أك، ىذا النموذج كمتطفباتو استتخداـقرار يبُت كيفية  أكنص قانوين  أما١تهرع اٞتزائرم  جيدر 
 احملاسبية الدكلية ا١تتعفقة بالقيمة العادلة عند القياس احملاسيب؛ معايَتلفلفمهنُت بالرجوع 

 نص إصدار العمفية الناحية من التقييم عفى أساس القيمة العادلة: يفًتضعدـ كجود نص جبائي يسمح ب -
 اإلدارة طرؼ من التحفظ بعض ىناؾ اآلف ٟتد أنو إال العادلة، القيمة أساس عفى بالتقييم يسمح جبائي
 بهكل الضريبية اتيراداإل هم كوهنا هتدد بتقفيصأيمر حسب ر ىذا األ يرجع كرٔتا العنار ىذا حوؿ اٞتبائية
 يتعفق فيما خاصة لديها، ا١تقررة الطريقة بيَت اتاالىتالك حساب بطريقة تعًتؼ ال فهي كعفيو كبَت،

 ا١تالية؛ باألصوؿ
ىتماـ ااحملاسيب عن معفومات القيمة العادلة: ال يوجد يف البيئة اٞتزائرية  اإلفااحغياب التهريعات ا١تتعفقة ب -

كالذم دل يتطرؽ  ية، ْتيث أف النظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتزائرماحملاسيب خاوصا من الناحية القانون اإلفااحب
يف ا١تؤسسات اٞتزائرية   اإلفااح، كيههد خرلبهكل دقيق ككاضح كما يف الدكؿ األ اإلفااحمتطفبات  إذل
الدكلة ) سوناطراؾ،  اقتاادكسرية خاوصا اجملموعات العمومية ذات التأثَت الكبَت عفى  اكتمان

 ااحل اٞتبائية.ا١تات الرٝتية مثل ال تفاح عن معفوماهتا إال لفجهيث سونفياز،...( ح
  معوقات على مستو  المؤسسات .4
يواجو تطبيق القيمة العادلة العديد من العوائق كالاعوبات تتعفق بالبيئة احملاسبية كا١تالية اٞتزائرية ٯتكن تفتخياها يف    

 :2النقاط التالية

                                                           
 أنظر إذل: 1

 . 97،96باىية زعيم، مرجع سابق، ص ص  -
آفاؽ النظاـ ٛتدم جفيفة إٯتاف، آثار تطبيق النظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتديد عفى النظاـ اٞتبائي كاٞتهود ا١تبذكلة لتكييفو، مفتقى كطٍت حوؿ كاقع ك  -

 .11، ص 2013مام،  6ك 5ا١تؤسسات الايَتة كا١تتوسطة يف اٞتزائر، جامعة الوادم، يومي احملاسيب ا١تارل يف 
 .95، مرجع سابق، ص زعيم ةباىي 2
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عدـ كجود مناخ مناسب  إذلاحملاسبية الدكلية كىذا راجع  عايَتا١تبيق عدـ جاىزية ا١تؤسسات اٞتزائرية لتط -
ا١تعفومات ٖتفظ ا١تؤسسات عفى تقدًن  إذلافة الدكلية، باإلض عايَتا١ت إذللتطبيق النظاـ احملاسيب ا١تارل ا١تستند 

 لدكلية؛احملاسبية ا عايَتا١تعنها يف قوائمها ا١تالية كىو ما يتعارض مع متطفبات تطبيق  اإلفااحك 
 الدكلية؛ عايَتا١تولوجيا ا١تعفومات كاالتااؿ ا١تالءمة لفعمل بكتكن لفمؤسسات اٞتزائرية ضع  أنظمة التسيَت -
 عايَتا١ت استتخداـمعظم ا١تؤسسات يف اٞتزائر صيَتة كمتوسطة اٟتجم ٢تذا ٕتد صعوبة يف ٖتمل تكالي   -

 ؛احملاسبية الدكلية ٔتا فيها القيمة العادلة 
 .اإلفااحقص الهفافية ك ة يف ا١تؤسسات كنغياب اٟتوكم -

 مثل: أخرلمعوقات  إذلباالضافة 
 إذل٭تتاج  العادلة القيمة كفق الوطٍت يتميز با١تاداقية كالهمولية: فالتقييم قتاادغياب نظاـ معفومات لال -

اربا يف نسجل فيو تض الذم، يف الوقت ا١تتدالةك  الثابتة لألصوؿ اٟتالية عن األسعار ةكافمعفومات   توفر
 .1اٞتزائرم من قبل ا٢تيئات الرٝتية، فضال عن قفتها قتاادا١تعفومات ا١تنهورة اال

احملاسبية  يهيمن عفيو الدكؿ ا١تتقدمة  عايَتا١تإذ أف ٣تفس  :لفبيئة اٞتزائريةالدكلية غَت ا١تناسبة  عايَتا١تطبيعة  -
تالئم بيئة أعما٢تم ا١تتقدمة كال يراعوف  يَتمعا ا١تتحدة األمريكية، ٦تا ٬تعفهم يادركف الوالياتاالركبية ك 

لفدكؿ النامية مثل ) اٞتزائر(، كبالتارل فإف العمل  يةقتااداالعفى كجو العمـو خاوصيات كظركؼ البيئة 
 األعماؿ. كىذا راجع لتدين بيئة 2ال يناسب مااحل ا١تؤسسات اٞتزائرية كستنعكس عفيها سفبا عايَتا١تهبذه 
 دكؿ النامية فل

 عوائق تطبيق ٤تاسبة القيمة العادلة يف البيئة اٞتزائرية فيما يفي:ٯتكن ٘تييز أىم  سبق ماوم
 الذم يعترب أساس ٖتديد كقياس القيمة العادلة؛ ك ءعدـ توفر البيئة اٞتزائرية عفى متطفبات السوؽ ال -
كعدـ  تحيُت،فبارىا أداة لعتاإدراج القيمة العادلة ٖتت مسمى "القيمة اٟتقيقية" يف النظاـ احملاسيب ا١تارل ك  -

 ، كالقوانُت إعطائها حقها ضمن التهريعات
القيمة العادلة ٔتا يوافق البيئة اٞتزائرية، كال حىت  استتخداـمعيار يوضح كيساعد يف طريقة  أمعدـ إصدار  -

 يَتعاا١تكتعديل يف  إلياءتعديل عفيها منُذ صدكر النظاـ احملاسيب ا١تارل، برغم ما نههده من  أمإجراء 
 احملاسبية الدكلية ا٠تاصة بالقيمة العادلة؛ 

كيهدد  جعفو ال يُقر هبا ات،يراداإلنظرة ا١تهرع اٞتبائي اٞتزائرم لفقيمة العادلة عفى أهنا تقفص من قيمة  -
 .بالتكففة التارٮتية ٘تسكو

                                                           
 حوؿ زائرية، مفتقى دكرلالعريب تيقاكم، التظاـ احملاسيب اٞتزائرم اٞتديد بُت متطفبات التوافق مع ا١تعايَت الدكلية احملاسبية كٖتديات التطبيق مع البيئة اٞت 1

 14ك 13(: التحدم، جامعة البفيدة، يومي ISA( كا١تعايَت الدكلية لفمراجعة ) IAS/IFRS)النظاـ احملاسيب ا١تارل يف مواجهة ا١تعايَت احملاسبية الدكلية 
 .17، ص 2011ديسمرب، 

 .95باىية زعيم، مرجع سابق، ص  2
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لفمؤسسات  ك٭تفز هتا ٮتّوؿلدكلة ما متطورة يف ٥تتف  مكونا األعماؿكيف األخَت ٯتكن القوؿ أنو كفما كانت بيئة     
بالنسبة  آنفاكالعكس صحيح مثل ما شهدنا  احملاسبية الدكلية بكل سهولة كبأقل تكففة، عايَتا١تإستعماؿ  فيهاالعامفة 
كمن ىنا ٧تد أف ىناؾ احملاسبية،  عايَتا١تلتطبيق  نتج عنها كجود عراقيل كمعوقاتف ،تطورةا١تاٞتزائرية غَت  األعماؿلبيئة 

 احملاسبية الدكلية ٔتا فيها القيمة العادلة. عايَتا١ت استتخداـك  األعماؿردية بُت بيئة عالقة ط
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 الفصل: خالصة
ٖتسُت بيئة أعما٢تا السوؽ عمفت عفى  اقتااد إذلموجو  اقتاادمن العا١تي  قتاادكيف ظل ٖتوؿ االإف اٞتزائر     

كالسياسة كا١تالية كالقانوينية ك...( من أجل خفق  يةقتااداال ٥تتف  اجملاالت )اليت تعترب كمرآة تعكس كضعيتها يف
واقع بيئة أعماؿ مالءمة كمواكبة ل إذلبعد  ى، لكنها دل ترقتجارةفنظمة العا١تية لا١ت يفدخوؿ فلسعيا منها ك  ميزة تنافسية

 "دافوس"م العا١تي قتاادير ا١تنتدل االكىذا ما بّينة تقر  ،م كا١تارلقتااداؽ االشديد التيَتات خاصة عفى النط
راتب متأخرة يف ٜتس ١تاٞتزائر  حتالؿاالحظنا  ٖتفيل نتائجوبعد ك  جملموعة من الدكؿ األعماؿا٠تاص بتقييم بيئة 
 ها النظاـ احملاسيبىو تبينّ  اٞتزائر قامت هبااليت  صالحاتاإلك ، كمن بُت التدابَت (2018-2013) سنوات األخَتة

امالت مع ع، كليسهل ٢تا التالوصوؿ إذل العو١تة احملاسبيةاحملاسبية الدكلية رغبة يف  عايَتا١تيتوافق مع تطبيق  الذم ا١تارل
النظاـ ّتعفو  ألسواؽا انفتاحك كا١تالية  التجاريةزيادة حرية التعامالت ك م بُت الدكؿ قتااداال نفتاحدكؿ فِت ظل االال

 إذ تبٌتأعماؿ تنافسية، بيئة  إذل٨تاء العادل كالوصوؿ أ٥تتف  لية ا١تطبقة يف الدك  عايَتا١تمالءمة مع  كثراألاحملاسيب 
سفوب اٞتديد يف التقييم إال أف ىذا األ، لبعض العناصر اٟتقيقية( كأساس إلعادة التقييمالقيمة فهـو القيمة العادلة )م

كا١تالية كالتهريعية...( كىو ما يؤكد  يةقتااداالاٞتزائرية )  األعماؿكجد عوائق عديدة نإتة عن ٥تتف  مكونات بيئة 
 .احملاسبية الدكلية من بينها القيمة العادلة عايَتا١ت استتخداـ ٗتوؿ ٢تا أخرلإصالحات  إذلأهنا ٖتتاج 
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 تمهيد
بعرض سلتلف مفاىيم  للدراسة بعد عرض سلتلف الدراسات السابقة يف ادلوضوع، والتطرؽ إذل اجلانب النظري    

 ادلارل الدولية اإلبالغادلعايَت احملاسبية و بالتطرؽ جُلل احملاسيب بالقيمة العادلة  اإلفصاحوتقييم القياس و  القيمة العادلة
(IAS/IFRS) والبحث يف واقع وحتديات  وأثر ذلك على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية،، كاخلاصة بذل

اجلزائرية  األعماؿإحياد عالقة بُت مؤشرات اليت إعتمدنا عليها يف تقييم بيئة  األخَتالقيمة العادلة يف البيئة اجلزائرية ويف 
 ومتطلبات تطبيق القيمة العادلة.

اإلستبانة إلستقصاء أراء شلارسي  على  إعتمدنا، اجلزائرية األعماؿنظري على واقع بيئة وبغرض إسقاط اجلانب ال   
إلضافة إذل زلاسب الرئيسي يف ادلؤسسات ا)خبَت زلاسيب، زلافظ حسابات، زلاسب معتمد، ب مهنة احملاسبة

 ، غرداية، ورقلةاألغواطبواليات يف اجلزائر لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة  األعماؿحوؿ جاىزية بيئة  االقتصادية(
لقائمُت على القوائم ادلالية ا مصلحة ادلالية واحملاسبةيف  مع ادلديرين ادلاليُت وادلوظفُتبإجرائها ادلقابلة على وكذلك 

، وقد مت تقسيم ىذا الفصل إذل ثالث قدمتو عينة الدراسة من إجاباتما واستخراج النتائج وحتليلها وفق  ،سسةللمؤ 
 مباحث رئيسية على النحو التارل : 

 ادلبحث األوؿ : متغَتات ورلتمع الدراسة . -
 . االستبيافوثبات أساليب رتع البيانات ادلبحث الثاين :  -
 . االستبيافادلبحث الثالث : عرض وحتليل نتائج  -
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 متغيرات ومجتمع الدراسة المبحث االول : 
ادلة تضمن يف اجلزائر لتطبيق زلاسبة القيمة الع األعماؿذؼ ىذه الدراسة، معرفة مدى جاىزية بيئة للوصوؿ إذل ى   

ذلا عالقة بالعمر راسة من جهة، ومن جهة أخرى سلتلف خصائص العينة اليت تمع الدىذا ادلبحث متغَتات ورل
 .ادلهنية وقبلها الوظيفةواجلنس واخلربة 

 متغيرات الدراسةالمطلب االول: 
، وادلتغَت "اجلزائرية األعماؿتطبيق زلاسبة القيمة العادلة يف بيئة " وىو التابعادلتغَت تتمثل متغَتات الدراسة يف    

ينقسم إذل  األخَتيف اجلزائر لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة" والذي بدوره ىذا  األعماؿادلستقل وىو: "جاىزية بيئة 
 :ادلتغَتات على النحو التارل كلوديكن شرح وتوضيح    رلموعة من ادلتغَتات،

 المتغير المستقل:  .1
يف اجلزائر لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة"، وكما ىو  األعماؿجاىزية بيئة "يتمثل ادلتغَت ادلستقل ذلذه الدراسة يف     

عدد من ادلتغَتات ادلستقلة، وكما عرجنا يف معلـو أف ادلتغَت ادلستقل ىو الذي لو تأثَت يف ادلتغَت التابع وقد يضم 
ات ادلستقلة رتلها ادلتغَت مل اليت مثّلت يف اتتكوف من رلموعة من العو  األعماؿاجلانب النظري من الدراسة فإف بيئة 

 ولتسهيل دراستها واختبارىا ميدانيا مث تقسيمها كااليت:
 جاىزية البيئة المحاسبية الجزائرية لتطبيق محاسبة القيمة العادلة 1.1

كالتعليم احملاسيب والنظاـ احملاسيب   عن ادلتغَتات ادلرتبطة باجلانب احملاسيب حيث يعرب ىذا ادلتغَت )البيئة احملاسبية(    
االخرى وتتفاعل معها مثل البيئة القانونية والبيئة وادلنظمات ادلهنية احملاسبية، حيث تتأثر البيئة احملاسبية بالبيئات 

 .ة ستؤثر بالضرورة على احملاسبةياحملاسبالبيئة التغَتات اليت تطرأ على زليط  فإفوبذلك   االقتصادية
 احملاسيب، النظاـ احملاسيب ادلارل، ادلنظمات ادلهنية احملاسبية.التعليم 

 العادلة القيمة لتطبيق الجزائر في والمالية االقتصادية البيئة مالئمة 2.1
حالة الذي تعمل فيو ادلؤسسة مثل :  وادلارل للدولة النظاـ اإلقتصادي ويشمل ىذا ادلتغَت كل من مكونات   

مدى السوؽ ادلارل، آليات العرض والطلب، السياسة ادلالية والنقدية ادلنتهجة، حالة السوؽ ادلارل، القطاع ادلصريف 
  ....إخلتوفر عوامل اإلنتاج، التضخم، أسعار الفائدة

 العادلة القيمة تطبيق لمقومات الجزائرية القانونية البيئة توفير مدى 3.1
نشائها يف دولة ما إوانُت والتشريعات واللوائح اليت تنظم عمل ادلؤسسات وطريقة ديثل ىذا ادلتغَت رلمل الق   

 والعمل على حتسُت مناخ االستثمار.
 .وقد مث التعريج ذلذه العناصر يف اجلانب النظري بالتفصيل

 وقبل ىذا كلو معرفة:
يف القياس  التكلفة التارخيية مدى رغبة شلارسي مهنة احملاسبة يف اجلزائر ) الفيئة ادلستهدفة ( لإلنتقاؿ عن -

 احملاسيب.
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  المتغير التابع: .2
تغَت اجلزائرية" وكما ىو معلـو أف ادل األعماؿيئة بادلتغَت التابع يف دراستنا ىذه ىو" تطبيق زلاسبة القيمة العادلة يف    

ذل تطبيقو كأساس يف إعماذلا أبيئة  إختالؼتسعى سلتلف دوؿ العادل بو   .تغَت ادلستقل وال يؤثر فيوالتابع يتأثر بادل
اجلزائر، ونسعى يف ىذه الدراسة دلعرفت  ومن بينها القياس احملاسيب دلا يضفيو من خصائص نوعية للمعلومات احملاسبية

  مدى جاىزيتها لتطبيقو.
 وديكن تلخيص العالقة بُت ادلتغَتات يف الشكل التارل:

 
 : متغيرات الدارسة(01-04)الشكل رقم

 
 

    
 

 
 
 

   

 
 
 

 

 

 من إعداد الطالبالمصدر: 

 

 

 

 المتغير المستقل  المتغير التابع

 بيئة األعمال الجزائرية

 البيئة اإلقتصادية والمالية البيئة المحاسبية

 البيئة القانونية

تطبيق محاسبة القيمة العادلة في 
 بيئة االعمال الجزائرية
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 وعينة الدراسةالمطلب الثاني: مجتمع 
 .مجتمع الدراسة1

: كامل األفراد أو األحداث أو ادلشاىدات موضوع البحث أو  حصائيأو اجملتمع اإل رلتمع الدراسةيشَت مفهـو    
 .1ةالدراس

لبػاحث يف م اهتالوحدات اإلحصائية ادلشًتكة يف الصفة األساسية التػي  ىػػػػو رلموعةويعرؼ كذلك على أنو "   
رلتمع الدراسة يضم ويف ىذه الدراسة،  .2"الظػػػاىرة زلػػػل الدراسػػػػة باختالؼ ادلشكػػػلة أو والػػػذي خيتلفدراستو 

باالضافة إذل زلاسب الرئيسي يف ادلؤسسات  وغرداية، األغواطشلارسي مهنة احملاسبة، يف كل من واليات ورقلة، 
 الدراسة.إلستبانة على فئات رلتمع حيث مت توزيع ا االقتصادية

يقصد مبمارسي مهنة احملاسبة األشخاص الذي ديتلكوف ترخيصا واعتمادا قانونيا مبمارسة مهنة احملاسبة، ويتعلق    
احملاسب الرئيسي للمؤسسات األمر بكل من اخلبَت احملاسيب، زلافظ احلسابات، احملاسب ادلعتمد، وقد قمنا باضافة 

وقد مث االعتماد على منشور الوزارة ادلالية ادلقرر رقم الشديد مبمارسي مهنة احملاسبة،  االقتصادية، وذلك نتيجة ارتباطو
احملدد لقوائم ادلهنيُت ادلسجلُت يف جداوؿ ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت  09/01/2018ادلؤرخ يف  002

. أما ادلؤسسات 2018نشاط  واجمللس الوطٍت حملاقظي احلسابات وادلنطمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين بعنواف
 االقتصادية فقد مث أخد ادلعلومات عنها من طرؼ مديرية السجل التجاري والًتكيز على اكثر ادلؤسسات نشاطا.

 :3رلتمع الدراسة) مكونات(   ويف ما يلي توضيح وتعريف بأفراد   
بصفة عادية بإمسو اخلاص من اجلريدة الرمسية "ىو كل شخص ديارس  18حسب ادلادة  الخبير المحاسبي: 1.1

وحتت مسؤوليتو مهمة تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة، وسلتلف أنواع احلسابات للمؤسسات واذليئات يف 
 احلاالت اليت ينص عليها القانوف، واليت تكلفو هبذه ادلهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسابات".

ة "ىو كل شخص ديارس بصفة عادية بإمسو اخلاص من اجلريدة الرمسي 22حسب ادلادة  محافظ حسابات: 2.1 
وحتت مسؤوليتو مهمة ادلصادقة على صحة حسابات الشركات واذليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكاـ التشريع 

 ادلعموؿ بو". 
من اجلريدة الرمسية "ىو كل شخص ديارس بصفة عادية بإمسو اخلاص  41حسب ادلادة  المحاسب المعتمد: 3.1

 وحتت مسؤوليتو مهمة مسك وفتح وضبط زلاسبات وحسابات التجار والشركات واذليئات اليت تطلب خدماتو".
اء ال ديكن أّي خبَت زلاسب أو زلافظ حسابات أو زلاسب معتمد، التسجيل يف جدوؿ ادلصف الوطٍت للخرب 

يعتمد مسبقا من الوزير ادلكلف بادلالية، وحيدد اجمللس  احملاسبُت أو يف جدوؿ الغرفة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين مادل
                                                           

 .2، ص 2001زياد أزتد الطويسي، رلتمع الدراسة والعينات، مديرية لواء البًتاء، االردف،  1
 .18، ص2013السعدي رحاؿ، اإلحصاء الوصفي، مؤسسة الرجاء لطباعة والنشر، اجلزائر،  2
ادلتعلق مبهن اخلبَت احملاسب  2010جويلية  29ادلوافق لػ 1431رجب  16ادلؤرخ يف  01-10اجلمهورية اجلزائرية الدديقاطية الشعبية، القانوف رقم  3

 .8 -6، ص ص 2010جويلية  11، 42وزلافظ احلساب واحملاسب ادلعتمد، اجلريدة الرمسية، العدد 
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الوطٍت للمحاسبة يف أوؿ جانفي من كل سنة قائمة ادلهنيُت ادلسجلُت يف اجلدوؿ وينشرىا وفق األشكاؿ احملددة من 
 .1طرؼ الوزير ادلكلف بادللية

 دلوارل وصف جملتمع الدراسة:اجلدوؿ ا
 : توزيع مجتمع الدراسة حسب الواليات(01-04) الجدول

 ورقلة غرداية األغواط ممارسي مهنة المحاسبة
 02 02 01 شلارس مهنة اخلبَت احملاسب

 43 21 13 فظ احلساباتهنة زلاشلارس م
 16 07 05 شلارس مهنة احملاسب ادلعتمد
 140 94 102 اقتصاديةزلاسب رئيسي يف مؤسسة 

 448 أفراد رلتمع الدراسة عدد
 من إعداد الطالبالمصدر: 

اجلدوؿ أعاله يضم رلتمع الدراسة ادلتمثل يف شلارسي مهنة احملاسبة وقد مث االعتماد على منشور الوزارة ادلالية ادلقرر    
احملدد قوائم ادلهنيُت ادلسجلُت يف جداوؿ ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت  09/01/2018المؤرخ في  002 رقم

. أما ادلؤسسات 2018مة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين بعنواف نشاط ظي احلسابات وادلنظفس الوطٍت حملاواجملل
 دلؤسسات نشاطا.كثر اأرية السجل التجاري والًتكيز على يخد ادلعلومات عنها من طرؼ مدأاالقتصادية فقد مث 

 عينة الدراسة .2
 .2: رلموعة جزئية من رلتمع الدراسة يتم اختيارىا بطريقة معينةعلى أهنا العينة وتعرؼ 

  وعلى أساس رلتمع الدراسة فقد مث اختيار عينة قصدية
: ينتقي الباحث أفراد عينتو مبا خيدـ أىداؼ دراستو وبناءا على معرفتو    Purposive  Sampleالعينة القصدية

  دوف أف يكوف ىناؾ قيود أو شروط غَت اليت يراىا ىو مناسبة من حيث الكفاءة أو ادلؤىل العلمي أو  االختصاص
مصدر ثري أو غَتىا، وىذه عينة غَت شلثلة لكافة وجهات النظر ولكنها تعترب أساس متُت للتحليل العلمي و 

 .3للمعلومات اليت تشكل قاعدة مناسبة للباحث حوؿ موضوع الدراسة
وصل رلتمع الدراسة الذي دتثل يف خبَت زلاسيب وزلافظ احلسابات وزلاسب معتمد وزلاسب رئيسي لدى مؤسسة 

 مفردة، موزعة كااليت: 448، غرداية، ورقلة(، والبالغ عددىم األغواطالية ) إقتصادية، يف كل من و 

                                                           
1
 .05، مرجع سابق، صعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدديقاطية الش  

2
 .02، صزياد أزتد الطويسي، مرجع سابق 
3
 .60نفس المرجع، ص  
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 102زلاسيب معتمد  5زلافظ حسابات،  13خبَت زلاسيب، 1مفردة مزعة كما يلي: )123 األغواطوالية  -
 زلاسب رئيسي لدى مؤسسة اقتصادية(؛

زلاسب  94زلاسب معتمد،  07زلافظ حسابات،  21خبَت زلاسيب، 02تتمثل يف: )124والية غرداية  -
 رئيسي لدى مؤسسة اقتصادية(؛

 140زلاسب معتمد،  16زلافظ حسابات،  43خبَت زلاسيب،  02موزعة على: )  201والية ورقلة  -
 زلاسب لدى مؤسسة اقتصادية(.

 ويف مايلي وصف ألفراد العينة يف كل والية زلل الدراسة:
 :األغواطالية الدراسة في و عينة  1.2

مفردة  59ومت إستقصاء عينة ضمت  ،سابقا نافردا كما وضح 123من  األغواطية رلتمع الدراسة يف وال تكوف   
( كما ىو مبُت يف زلاسب رئيسي يف مؤسسة إقتصادية 46زلاسبُت معتمدين،  03زلافظُت حسابات،  10)مشلت 

 اجلدوؿ التارل:
 األغواطعينة الدراسة لوالية : (02-04)الجدول رقم 

االستمارات  األغواطفي والية  الدراسة مجتمع
 الموزعة

 )عينة الدراسة(

االستمارات 
 المسترجعة

االستمارات 
القابلة 
 للمعالجة

نسبة التغطية 
 للعينة

 0 0 0 0 01خبَت زلاسيب 
 %46.15 6 10 10 13زلافظ زلاسيب 
 %20 01 01 03 05زلاسب معتمد 

 %25.49 26 34 46 102قتصادية دلؤسسة ازلاسب رئيس 
 %27.27 33 45 59 121اجملموع: 

 من إعداد الطالب المصدر:
 121من رلتمع بلغ مث إستقصائها  مفردة 59تقدر ب  األغواطيظهر اجلدوؿ أعاله أف عينة الدراسة يف والية    

 .قابلة للمعاجلة  33إستمارة منها  45ومث إسًتجاع ، %48.76فردا أي نسبة التغيطة  بلغت 
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 الية غردايةالدراسة في و عينة  2.2
، خبَت زلاسيب 02)منهم  فردا 81من  عينة إستقصاء مت فردا، 124غرداية  والية يف الدراسة رلتمع مشل  

 ( إقتصادية مؤسسة يف رئيسي زلاسب57و  معتمدين زلاسبُت06 حسابات، زلافظُت16
 لعينة:ذلذه ا واجلدوؿ ادلوارل يقدـ وصف كامل 

 : عينة الدراسة لوالية غرداية(03-04)جدول رقم 
االستمارات  في والية غرداية الدراسة مجتمع

 الموزعة
 )عينة الدراسة(

االستمارات 
 المسترجعة

االستمارات 
القابلة 
 للمعالجة

 نسبة التغطية 

 %100 02 02 02 02خبَت زلاسيب 
 %42.85 9 12 16 21زلافظ زلاسيب 
 %42.85 03 03 06 07زلاسب معتمد 

 %36.17 34 43 57 94ؤسسة االقتصادية دلزلاسب رئيس 
 %38.70 48 60 81 124اجملموع: 

 من إعداد الطالبالمصدر: 
 غردايةمن رلتمع الدراسة يف والية  %65.32نالحظ أنو مث تغطية ما نسبتو  (03-04) من خالؿ اجلدوؿ رقم

موزعة   %38.70بنسبة 48االستمارات القابلة للمعاجلة  ، وبلغتإستمارة81وذلك بتوزيع  124الذي يقدر ب 
 كااليت:

 (.02، خبَت زلاسيبزلاسب معتمد03زلافظ حسابات، 09مؤسسة ، 34) 
 والية ورقلةفي عينة الدراسة  3.2

 02منهم  فردا  100 مشلتعينة تغطية ومت  آنفا،فردا كما وضحا  201من  ورقلةرلتمع الدراسة يف والية  تكوف
كما ىو   ،زلاسب رئيسي يف مؤسسة إقتصادية 48و زلاسبُت معتمدين 12زلافظُت حسابات،  38خبَت زلاسيب، 

 :مبُت يف اجلدوؿ التارل
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 عينة الدراسة لوالية ورقلة: (04-04)الجدول رقم 
االستمارات  ورقلةفي والية  الدراسة مجتمع

 الموزعة
 )عينة الدراسة(

االستمارات 
 المسترجعة

االستمارات 
القابلة 
 للمعالجة

نسبة التغطية 
 للعينة

 %100 02 02 02 02خبَت زلاسيب 
 %62.79 27 31 38 43زلافظ زلاسيب 
 %56.25 09 12 12 16زلاسب معتمد 

 %19.28 27 31 48 140ؤسسة االقتصادية دل زلاسب رئيس
 %32.33 65 76 100 201اجملموع: 

 من إعداد الطالبالمصدر: 
 %49.75، ومث تغطية ما نسبتو 201نالحظ أف رلتمع الدراسة يف والية ورقلة بلغ  أعالهمن خالؿ اجلدوؿ   

 موزعة كااليت: %32.33بنسبة  65إستمارة، وبلغت االستمارات القابلة للمعاجلة  100وذلك بتوزيع 
 زلاسب معتمد(.9زلافظ حسابات، 27خبَت زلاسيب، 02مؤسسة ،  27)

 خصائص عينة الدراسةالمطلب الثالث: تحليل 
عدد ونسب تغطية كل عينة جملتمع الدراسة يف كل والية، سنعرض يف اجلدوؿ بشكل رلمل  بعد عرض أفراد العينة    

 كما يلي:ادلشاركات والردود  
 على عينة البحثدة : عدد اإلستمارات الموزعة والمستر  (05-04)الجدول رقم  

 النسبة المئوية  التكرار اتاالستبيانعدد 
  %100 240 الموزعة 
 %75.41 181  المستردة

 %16.34 59 المستردة غير
 %4.80 35 المستبعدة

 %78.84 146 القابلة للمعالجة 
 من إعداد الطالب  المصدر:

، غرداية األغواطتكونت عينة البحث من إختيار رلموعة مقصودة من شلاسي مهنة احملاسبة يف كل من والية )    
استبانة، اسًتد منها  240نو مث توزيع على ىذه الفئة عدد أ (05-04)ورقلة( حيث نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم 

أما االستمارات القابلة للمعاجلة فقد ( من االستبانات ادلوزعة حيث كانت نسبة االستجابة جيدة، 75.41%)
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إستمارة نظرا لعدـ  35عدد اإلستمارات اليت ال ديكن معاجلتها  وكاف، %60.83استمارة بنسبة  146بلغت 
 .تعامل أفراد العينة معها بالشكل السليم

(  02) ادللحق رقم   SPSSوبناء على عدد اإلستمارات ادلوزعة، واليت مت اسًتجاعها، وعلى سلرجات برنامج     
لى سوؼ نقـو بتحليل أفراد العينة من حيث خصائصها بناء على عدد اإلستمارات ادلسًتجعة والقابلة للمعاجلة ع

 :  1النحو التارل
حيث ديثل اجلدوؿ التارل نسبة مشاركة كليهما .مت توزيع اإلستبانات على اجلنسُت من أفراد العينة، : الجنس  .1

 يف ىذه الدراسة .
 الجنس توزيع أفراد العينة حسب الفئات :(06-04) الجدول رقم

 نسبة المشاركة  التكرار  الجنس
 %85.6 125 الذكر 
 %14.4 21 األنثى

 %100 146 المجموع
 spssباستخداـ برنامج  االستبيافحصائي لنتائج بناءا على التحليل اإل من إعداد الطالبالمصدر : 

من خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف غالبية أفراد العينة ادلشاركة يف ىذه الدراسة من الذكور، أين بلغت النسبة  
، األمر الذي يعٍت أف الذكور ذلم السيطرة على ادلهن %14.4ركة اإلناث بنسبة ، يف حُت ظهرت مشا 85.6%

 ، وقد يكوف ىذا التفاوت بُت اجلنسُت بسبب طبيعة ادلهنة اليت حتتاج إذل التنقل كثَتا أحيانا.يف اجلزائر احملاسبية
 الذي النحو على تقسميهامت  حيث العينة، ألفراد سلتلفة عمرية فئات على اإلستبانات توزيع مت : العمر .2

 ادلوارل. اجلدوؿ يف يظهر
 توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية : (07-04)الجدول رقم 

 نسبة المشاركة   التكرار الفئات العمرية 
 %2.7 4 سنة  30 -20من 
 %28.8 42 سنة  40 – 31
 %37 54 سنة  45 -40
 %31.5 46 سنة فما فوؽ  45

 %100 146 المجموع 
 spssباستخداـ برنامج  االستبيافبناءا على التحليل االحصائي لنتائج  إعداد الطالبمن المصدر : 

                                                           
 .296خصائص أفراد العينة، ص، 02أنظر ادللحق رقم  1
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بنسبة  سنة( 45و40بُت )  ماىي  مشاركة يف ىذه الدراسةة العمرية األكثر يالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف الفئ    
سنة( ىي أقل الفئات حيث  30-20الفئة العمرية  ) سنة، يف حُت 45أعمارىم تليها الفئة العمرية ، %37مؤوية 

 31من رلموع العينة، وبالتارل ديكن القوؿ أف الفئة السائدة يف عينة الدراسة تًتاوح أعمارىم من  %2.7حصلت 
 سنة، وىذا خيدـ الدراسة كوهنا تناولت معيار دورل حديث نسبيا ) القيمة العادلة(. 45إذل 

 الوظيفة   .3
 الوظيفة حسب العينة أفراد توزيع: (08-04) رقم الجدول

 نسبة المشاركة  التكرار الوظيفة المهنية 
 %2.74 4 اخلبَت احملاسيب

 %28.77 42 زلافظ احلسابات 
 %8.90 13 احملاسب ادلعتمد 

 %59.59 87  زلاسب رئيسي يف مؤسسة إقتصادية
 % 100 146 المجموع 

 spssباستخداـ برنامج  االستبيافبناءا على التحليل االحصائي لنتائج  من إعداد الطالب  المصدر:
كانوا األكثر مشاركة يف ىذه  احملاسبُت الرئيسيُت يف ادلؤسسات اإلقتصاديةيتضح لنا أف  ؿ أعالهمن خالؿ اجلدو    

الواليات زلل الدراسة ، ويعود ىذا إذل التواجد الكبَت يف % 59الدراسة مقارنة بالوظائف األخرى بنسبة جتاوزت 
خرباء  4، وقد شارؾ ، زلاسب معتمد(بادلقارنة مع بقية شلارسي مهنة احملاسبة ) خبَت زلاسيب، زلافظ احلسابات

زلاسبُت فقط يف ىذه الدراسة نظرا لقلة عدد اخلرباء احملاسبُت ادلتحصلُت عل اإلعتماد من طرؼ وزارة ادلالية يف 
دد قوائم احمل 09/01/2018المؤرخ في  002 ر الوزارة ادلالية ادلقرر رقممنشو  حسب الواليات زلل الدراسة

 .ادلهنيُت
 الخبرة المهنية .4

 الخبرة المهنية حسب العينة أفراد توزيع:  (09-04) رقم الجدول
 نسبة المشاركة  عدد أفراد العينة  الخبرة المهنية 

 %4.1 6 سنوات  5أقل من 
 %24.6 36 سنوات  10إذل  5من 
 %38.4 56 سنة  15إذل  11من 

 %32.9 48 سنة  16أكثر من 
 %100 146 المجموع 

 spssباستخداـ برنامج  االستبيافبناءا على التحليل االحصائي لنتائج  من إعداد الطالبالمصدر: 
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إذل  11من ادلشاركُت يف ىذه الدراسة تًتاوح خربهتم ادلهنية بُت  %38.4نالحظ أف من خالؿ اجلدوؿ أعاله    
سنة( بنسبة  16تليها أصحاب اخلربة  )أكثر من يف سلتلف الوظائف ادلهنية ادلدرجة يف ىذه الدراسة، سنة  15

ة ذلا خربة يف مهنة احملاسبة، واجلانب وؿ كوف أف ىذه الفئوىذا خيدـ الدراسة من جانبُت، اجلانب األ .32.9%
مبا أف  دقة ومصداقية كثرأسنة، وىذا جيعل إجابتهم  11 اجلزائرية ألكثر من األعماؿهنم مارسوا ادلهنة يف بيئة أالثاين 

 يف اجلزائر، ومدى جاىزيتها لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة. األعماؿ: بيئة بالربط بُت الدراسة تتناولت الشقُت
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 االستبيانالبيانات، صدق وثبات المبحث الثاني:أساليب جمع 
 األعماؿجاىزية بيئة  لدراسة كأداة االستبياف على عتماداال مت فقد ،لتحقيق أىداؼ الدراسة ومعاجلة االشكالية   

ومن مث  ،وغرداية األغواط ورقلة شلارسي مهنة احملاسبة يف كل من  اجلزائرية لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة من وجهة نظر
سنعرج يف و  .االستبيافمؤسسات اقتصادية دلطابقة نتائج مصلة احملاسبة وادلالية يف  وموظفواإجراء مقابلة مع مديروا 

وأساليب  االستبيافوصف ألداة ادلستخدمة جلمع بيانات ىذه الدراسة، و  األدواتساليب و ىذا ادلبحث على األ
  معاجلتو. 

 المستعملة في الدراسة األدواتساليب و المطلب االول: األ
كأسلوب وطريقة لدراسة العالقة بُت متغَتي الدراسة لكوهنما متغَتات   االستبيافاستخدمنا  فقد أنفاكما عرجنا     

حيتاج إذل أساليب وأدوات ديكن أف تعطي نتائج واقعية وحقيقية حوؿ ىذه الدراسة، وقد  االستبيافوصفياف، فإف 
والوسائل والربامج اإللكًتونية يف  األدواترلموعة من اعتمدنا على رلموعة من األساليب يف رتع البيانات، وكذا 

 .وتطبيق زلاسبة القيمة العادلة األعماؿجاىزية بيئة استخالص النتائج دلساعدتنا يف حتليل العالقة بُت 
 أساليب جمع البيانات   .1

 المصادر األولية: 1.1
وإلكًتونية  عرب الربيد  ماكن عملهم،أيف  على أفراد عينة الدراسة على شكل نسخ ورقيةقمنا بتوزيع اإلستبانات     

احملدد قوائم  09/01/2018المؤرخ في  002 االلكًتوين لعينة الدراسة ادلدرج يف منشور الوزارة ادلالية ادلقرر رقم
مت ويف ىذا ادلطلب سوؼ نعرج على أىم األساليب والوسائل اليت وكذا على زلاسيب ادلؤسسات االقتصادية، ، ادلهنيُت

 عانة هبا جلمع البيانات ادلتعلقة بالدراسة .اإلست
 الزيارة الميدانية   1.1.1

)خرباء احملاسبُت وزلافظي  ادلقابلة الشخصية مع عينة الدراسةإذل مكاتب احملاسبة و  الزيارة ادليدانيةب وذلك     
زلاسبُت الرئسيُت يف   ، إضافة إذلعليهماإلستبانات وتوزيع ( يف الواليات ادلستهدفة احلسابات، وزلاسب معتمدين

ستفادة من خربة ووجهات نظر أفراد عينة الدراسة يف مناقشة وحتليل العالقة بُت متغَتات ، واالادلؤسسات اإلقتصادية
 الدراسة .

 )األنترنت( البريد االلكتروني  1.2.1
الوصوؿ إذل أكرب عدد من أفراد عينة الدراسة، حيث قمنا بتوزيع اإلستبانات يف شكل  ت إمكانيةأتاحت األنًتن    

من أجل حتكيم اإلستبانة، وكذا توزيع وجتميع إجابات أفراد عينة الدراسة، ومت الربيد اإللكًتوين عرب  نسخ إلكًتونية
 ة ادلاليةكما أشرنا سابقا. على مستوى وزار  ذلك من خالؿ استغالؿ العناوين اإللكًتونية ذلم، وادلتاحة

 المصادر الثانوية: 2.1
 ادلوضوع؛ ىذا يف كتبت اليت والكتب ادلراجع بعض ستخداـ 
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 يف كتبت اليت أطروحات، ادلذاكرات و اجملالت يف مةاحملكّ  والدراسات ادلنشورة واألحباث الدوريات استخداـ 
 ادلوضوع؛ نفس

 السابقة؛ والدراسات والدولية، الوطنية العلمية ادللتقيات استخداـ 
 ؛ادلهنيُت احملاسبُت مع ادلقابالت اجراء: ادلقابالت 
 ا.صفحاهت على ادلوجودة اإللكًتونية والنسخ باإلنًتنت االستعانة 
 البرامج اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  .2

وبالتارل امكانية احلصوؿ على من أجل جتميع البيانات وتبويبها وتلخيصها مبا خيدـ تطبيق ادلعامالت اإلحصائية،     
 نتائج حقيقية واقعيّة، مت اللجوء إذل برامج إلكًتونية دتكننا من ذلك .

 Feuille de calcul Microsoft Excelبرنامج اجملدوؿ  1.2
اإلستبانات من  لتجميع 2010نسخة  Feuille de calcul Microsoft Excelمت اإلعتماد على برنامج    

استبانة، وتبويبها وتلخيصها، حيث ساعدنا ىذا الربنامج يف معرفة عدد ونسبة  246أفراد العينة واليت بلغت 
 الدراسة. ادلشاركُت يف ىذه

  SPSS  احلـز اإلحصائية للعلـو اإلجتماعيةبرنامج  2.2
  أحد الربامج اإلحصائية اليت القت شيوعا يف استخدامها يف البحوث اإلجتماعيةيعترب وقد مث تعرفو سابقا إذ و     

، نظرا الحتواءه على العديد من اإلختبارات اإلحصائية، وسرعتو وقدراتو الفائقة يف ويف البحوث العلمية األخرى
 . 22معاجلة البيانات، فقد مت اللجوء إليو لتحقيق أغراض ىذه الدراسة من خالؿ اإلعتماد على نسخة 

 أداة قياس الدراسة  .3
اخلماسي،  ليكرت، مت اإلستعانة مبقياس االستبيافمن أجل استطالع ودراسة وحتليل آراء وإجابات ادلشاركُت يف     

 كما يظهر يف اجلدوؿ التارل :   5إذل  1وترميز خيارات ادلقياس من 
 الخماسي ليكرت: مقياس  (10-04)الجدول رقم 

 غير موافق بشدة  غير موافق محايد بشدة موافق موافق 
1 2 3 4 5 

 15 المجموع 
 5 عدد اإلختيارات 

 3 المتوسط الحسابي 
 من إعداد الطالب .المصدر : 

 ويتم حساب طوؿ الفئة أنطالقا من :
  4=  1-5القيمة الصغرى =  –ادلدى = القيمة الكربى 
  = 0.80=  5 /4طوؿ الفئة 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYhq6q8cvdAhVDxoUKHfROBAUQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fichier-xls.fr%2F2015%2F03%2F30%2Fnouveau-feuille-de-calcul-microsoft-excel%2F&usg=AOvVaw3i3ckNQkjmEGTC6IlB8f3U
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 فتصبح األوزاف ادلرجحة دلقياس الدراسة واليت سنعتمد عليها لتحديد إجتاه اإلجابات حسب اجلدوؿ التارل:

  األوزان المرجحة لمقياس الدراسة: (11-04) رقمالجدول 

 المستوى  اختيارات المقياس المجال
 منخفض غَت موافق بشدة 1.79 – 1من 

 غَت موافق 2.59 -1.80
 متوسط زلايد 3.39 -2.60
 مرتفع   موافق  3.40-4.19
 موافق بشدة 5 -4.20

 من إعداد الطالب .المصدر : 
اخلماسي أنو ديكن تقسيم  ليكرتيتضح أنو من خالؿ استخداـ مقياس  (11-04)من خالؿ اجلدوؿ رقم     

[ أي أف متوسطات إجابات أفراد  5 – 3.40مستويات إجابات أفراد العينة، يكوف فيها ادلستوي مرتفع يف اجملاؿ ] 
بشدة "، يف حُت يكوف ادلستوى متوسط أي أف متوسطات اإلجابات زلايدة عند  موافقالعينة تكوف " موافق " أو 

 [ أي متوسطات اإلجابات بُت  2.59 -1[ ويكوف ادلستوى منخفض عند اجملاؿ ]  3639- 2660]   اجملاؿ
د العينة وتستعمل ىذه اجملاالت دلقارنة ادلتوسطات احلسابية إلجابات أفرا  " غَت موافق " و" غَت موافق بشدة ".

األمر الذي يساعدنا أيضا يف تأكيد أو نفي الفرضيات ادلطروحة طبعا مبساعدة اختبارات الفروض اليت سوؼ نقـو 
 بتطبيقها يف ىذه الدراسة .

 ساليب معالجتوأو  االستبيانالمطلب الثاني: عرض أداة 
من الناحية الشكلية، وكذا التطرؽ إذل أبرز ما حيويو من  االستبياف ىيكل ىذا ادلطلب سوؼ نقـو بوصفيف     

 . وتوزيعها وتفريغها االستبياف، إضافة إذل التطرؽ إذل كيفية حتكيم استمارة 1زلاور
إلجابات عينة  اخلماسي ليكرتلقد مث تصميم االستبانة حبيث ديكن إستخداـ مقياس  : االستبيان ىيكل .1

وقد مث الدراسة وفرضياهتا،  معاجلة إشكاليةسؤاال تصب مضامنها يف  34 اإلستبانة  تضمنت، حيث الداسة
 النحو التارل : ىعل ثالثة تقسيم االستبانة إذل 

استمارة حبث تضم أسئلة عن الباس أف نقدـ تعريفا عنو، والذي يعرؼ على أنو: " االستبيافوقبل اخلوض يف أجزاء 
 . 2"طرفهم دوف حضور الباحث ادلبحوثُت وتتم اإلجابة عنها منمواضيع سلتلفة تتعلق مبوضوع الدراسة تسلم إذل 

 
                                                           

 . 291،إستمارة االستبياف، ص01أنظر ادللحق رقم  1
 .192، ص1999فضيل دليو، علي غريب، أسس ادلنهجية يف العلـو االجتماعية، منشورات جامعة قسنطينة ،  2
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 : ما يليتضمن :  الجزء األول 1.1
 . ترحيب بأفراد العينة ادلشاركة يف ىذه الدراسة 
 . تعريف بالطالب الدارس للموضوع، واجلامعة اليت ينتمي إليها 
 . ادلستوى التعليمي للطالب، والشهادة ادلراد احلصوؿ عليها 
  واظهار عنواف الدراسة ألفراد العينة .تقدمي 
 . اإللتزاـ بسرية اإلجابات، واستعماذلا يف اجلانب العلمي فقط 
 . تقدمي الشكر ادلسبق لكل أفراد العينة ادلشاركة يف ىذه الدراسة 

انات الشخصية والوظيفية شتملت حوؿ البيإ: يتضمن ىذا اجلزء من اإلستبانة معلومات  الجزء الثاني 2.1
 .(اخلربة ادلهنية والية العمل، ظيفة،باجلنس، العمر، الو أفراد عينة الدراسة )اخلاصة ب

 فرضيات ادلطروحة، والبالغ عددىا أربعةزلاور تتالءـ مع ال أربعة: مت تقسيم ىذا اجلزء إذل  الجزء الثالث 3.1
 فرضيات على النحو التارل : 

مهنة احملاسبة )أفراد عينة الدراسة( يف مدى رغبة شلارسي يهتم ىذا احملور بدراسة  المحور األول : 1.3.1
، إشتمل على سبعة فقرات خاصة بسلبيات القياس احملاسيب وفق التكلفة االنتقاؿ عن التكلفة التارخيية

 .التارخيية
البيئة احملاسبية ومكوناهتا من التعليم احملاسيب، واذليئات وادلنظمات بيتعلق ىذا احملور  المحور الثاني : 2.3.1

وقد  لية، والنظاـ احملاسيب وادلارل، ومدى توفَتىا دلتطلبات تطبيق زلاسبة القيمة العادلةاحملاسبية احمل
 .إشتمل على إثٍت عشرة فقرة

، وإشتمل على ذتانية مالئمة البيئة االقتصادية وادلالية يف اجلزائر لتطبيق القيمة العادلة:  المحور الثالث  3.3.1
وأوضاع القطاع ادلصريف،  األسعارحالة السوؽ ادلارل يف اجلزائر، وآليات حتديد فقرات دتحورت حوؿ 

 ونسب التضخم...إخل، وتأثَت ىذه العوامل على تطبيق القيمة العادلة.
مدى توفَت البيئة القانونية اجلزائرية دلقومات تطبيق سبعة فقرات تدور حوؿ : تضمن المحور الرابع  4.3.1

، نظرة ادلشرع اجلبائي للقيمة العادلة، مكانتها يف النصوص القانوينة كأداة قياس إلزمية القيمة العادلة
  ادلهنيُت.أو ثانوية...إخل وأثر ىذا على قابلية القياس هبا لدى 

  االستبيانتحكيم  .2
إذ األساتذة  من عديدلخضاعها للتحكيم من خالؿ إرساذلا لإقمنا بتصميم اإلستبانة يف نسختها األولية، مث 

سلتلفة يف اجلانب  يف ختصصات، 1أساتذة 8ستبانات عليهم، حيث مت الرد واإلستجابة من طرؼ ا 10توزيع مث 
                                                           

 .324، قائمة احملكمُت، ص 22أنظر ادللحق رقم  1
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عرب سلتلف وسائل التواصل من داخل وخارج الوطن  انب اللغويادلنهجي واإلحصائي، وحىت اجل، وكذا احملاسيب
عدـ خروجو عن إطاره التأكد من الدراسة الدقيقة للموضوع، و من أجل ، باشرادلتسليم الاإللكًتونية وعن طريق 

وكإختبار  االستبيافتغطي احملاور اخلاصة هبا. ودلعرفة جتاوب أفراد العينة مع  االستبيافذا كانت أسئلة إوفيما  العلمي،
خذ بعُت مع األمن مث ظبطو يف شكلو النهائي ، و أورل قمنا بتوزيعو على البعض من عينة الدراسة دلعرفة النقائص
، مث قمنا بإخراجو يف شكلو النهائي كنسخة ورقة االعتبار تصويبات و إقًتاحات احملكمُت ونتائج االختبار األورل

     وكذلك نسخة إلكًتونية وىذا لتغطية عدد كبَت من رلتمع الدراسة.
 أدوات التحليل اإلحصائي  .3

متغَتات الدراسة وحتقيق أىدافها، مث إستخداـ برنامج احلزمة ج تبػرز العالقة بُت من أجل احلصوؿ على نتائ   
، إستخدـ الطالب االستبياف. ومن أجل التحليل اجليد دلخرجات 22إصدار  (spss)حصائية للعلـو االجتماعية اإل

، الغرض اليت حتقق ىذاو القياسية مثل مقاييس النزعة ادلركزية ومقاييس التشتت..إخل اإلحصائية و  األدواترلموعة من 
 على النحو التارل: وسنبُت سلتلف ىذه األساليب والغرض منها

 ويقصد بو  القيمة اليت دتثل معدؿ القيم أو النتائح ادلتحصل عن حاصل قسمة رلموع تلك  المتوسط الحسابي :
 1.يم مفردات العينة على حجم العينةالقيم على عددىا، أو حاصل قسمة رلموع ق

 بالنسبة لفئة الدراسة، أي القيمة اليت يعطها لكل عبارة. االستبيافوالغرض منو معرفة أمهية العبارات الواردة يف 
 من أكثر مقاييس التشتت استعماال يف العديد من العمليات اإلحصائية ادلتعلقة بإجراء  اإلنحراف المعياري :

بُت القيم ووسطها احلسايب، وعندما تكوف قيمة  ادلقارنات واختبار الفرضيات، حيث يقيس درجة اإلختالؼ
والغرض منو معرفة  2اإلضلراؼ ادلعياري صغَتة، فهذا يعٍت أف التوزيع متقارب وتتجمع بياناتو حوؿ متوسطها .

 .االستبيافإجابات أفراد العينة الدراسة بالنسبة لكل زلور يف أو تشتت مدى إنسجاـ 
 وكذلك إلختبار 3ادلعامل إذل معرفة وجود العالقة بُت ادلتغَتين من عدمهايهدؼ ىذا  بَتسوف :معامل اإلرتباط .

 االتساؽ الداخلي والبنائي لفقرات الدراسة.
  ومدى االعتماد االستبيافدجة ثبات : مت اإلستعانة هبذا اإلختبار من أجل قياس  ألفا كرومباخ الثباتمعامل ،

 إعادة تطبيقو على نفس العينة.على النتائج، حبيث يعطي نفس النتائج يف حالة 

                                                           
 . 40، ص 2015غازي عطية، مبادئ اإلحصاء التطبيقي لغَت اإلختصاص، دار الكتب والوثائق، العراؽ،  1
الوطنية أثناء النشر، ادلملكة العربية ، فهرسة مكتبة ادلللك فهد spssزلمد شامل فهمي، اإلحصاء بال معاناة، ادلفاىيم مع التطبيقات باستخداـ برنامج  2

 . 189، ص 2005السعودية، 
 . 12، ص 2005ادلعهد العريب للتخطيط، اإلرتباط واإلضلدار البسيط، الكويت،   3



 العادلة القيمة محاسبة لتطبيق الجزائر في االعمال بيئة لجاىزية ميدانية دراسة                   :الرابع الفصل

 

226 
 

 االستبياف: الغرض منو معرفة مدى تركيز إجابات أفراد العينة لصاحل بديل من بدائل أسئلة لتكراراتا. 
 :االستبيافالغرض منو معرفة نسبة أختيار أفاد العينة لكل بديل من بدائل  النسب المئوية  . 
  اختبار ( t-test )   ختبار إختبار الفرضيات ادلطروحة يف ىذه الدراسة، وقد مت إمن أجل  عليو: مت اإلعتماد

 .   α =  0.05 الفرضيات عند مستوى ذات داللة معنوية
 والتوزيع الطبيعي االستبيان وثبات صدق إختبار: الثالث المطلب

، ويف ىذا ادلطلب مت االستبياف صدؽ وثباتتعتمد على مدى  االستبيافواقعية النتائج ادلتحصل عليها من إف    
اختبار اإلتساؽ الداخلي  من خالؿ استخداـ اختبارات إحصائية مثل االستبيافىذا  صدؽ وثباتالتطرؽ إذل قياس 

 معامل ألفا كرومباخ واختبار التجزئة النصفية.، و  α =  0.05 عند مستوى الداللة ادلعنوية 
  االستبيانثبات  .1

على نفس أفراد العينة، فإننا سنتحصل عل ذات  االستبيافإذل إدراؾ ما إذا مت إعادة توزيع  االستبيافيشَت ثبات     
النتائج، ويتم قياس ىذا الثبات سواء لإلستبياف ككل، أو حملاوره، أو بُت سلتلف عبارت كل زلور من خالؿ استخداـ 

 ومعامل اإلرتباط بَتسوف  معامل اإلرتباط ألفا كرومباخ، واختبار الثبات بوسطة التجزئة النصفية،
 اختبار معامل الثبات ألفا كرومباخ ألداة الدراسة  1.1

 سنعرض يف اجلداوؿ التالية معامالت ألفا كرومباخ يف مايلي:
 كرومباخ لإلستبيان  ألفا الثبات معامل : اختبار(12-04) الجدول رقم

 عدد أفراد العينة معامل الثبات ألفا كرونباخ
0.824 34 

SPSSسلرجات برنامج  من إعداد الطالب بناء على المصدر :
1 

وىي نسبة مقبولة إحصائيا حبيث  0.824من خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف قيمة معامل ألفا كرونباخ بغلت    
 يدؿ على أف االداة تتمتع بدرجة ثبات عالية، تفي بأغراض الدراسة.شلا  %60جتاوزت 

  أداة الدراسة لمحاور اختبار معامل الثبات ألفا كرومباخ 2.1
 وكل زلاور من خالؿ استخداـ معامل ألفا كرومباخ مثلما يظهر يف اجلدوؿ التارل:  االستبيافقمنا بقياس ثبات 

 
 
 
 

                                                           
 .297معامل اإلرتباط ألفا كرومباخ، ص ، 03أنظر ادللحق رقم  1
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 لإلستبيان  لمحاوركرومباخ  ألفا الثبات معامل : اختبار(13-04)الجدول رقم

 رقم 
 المحور 

عدد  االستبيانمحاور 
 العبارات

معدل ألفا 
 كرومباخ

معامل 
 الصدق

غبة شلارسي مهنة احملاسبة )عينة الدراسة( يف االنتقاؿ عن التكلفة ر  01
 التارخية كأساس للقياس احملاسيب.

7 0.74 0.865 

 0.905 0.820 12 .اجلزائرية احملاسبية البيئة يف العادلة القيمة متطلبات توفر 02
 0.854 0.730 8 .العادلة القيمة لتطبيق اجلزائر يف وادلالية االقتصادية البيئة مالئمة 03
 0.881 0.777 7 توفَت البيئة القانونية اجلزائرية دلقومات تطبيق القيمة العادلة. 04

1سلرجات برنامج  : من إعداد الطالب بناء علىالمصدر 
SPSS. 

، كما نالحظ % 70أين جتاوز حدود  االستبيافحملاور ألفا كرومباخ  الثبات من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف معامل    
أف ىذه معامالت كل زلور متقاربة فيما بينها، يف حُت جتاوز معامل الصدؽ الذي ديثل اجلذر الًتبيعي دلعامل ألفا  

على نفس أفراد العينة سوؼ نتحصل  االستبياف، ما يعٍت أف قمنا باعداد وتوزيع نفس ىذا %  85كرومباخ نسبة 
 على نفس النتائج . 

 اإلستبانة  لمحاورختبار صدق اإلتساق الداخلي ا .2
 صدق االتساق الظاىري )الخارجي( ألداة الدراسة: 1.2

ساتذة ادلتخصصُت سواء يف اجملاؿ ولتحقق من الصدؽ الظاىري لالستبياف قاـ الطالب بعرضو على رلموعة من األ    
ومدى  االستبيافاحملاسيب أو ادلنهجي واإلحصائي، أو اللغوية كما ذكرنا سالفا إلبداء رأيهم يف مدى وضوح عبارات 

 ترباط زلاوره.
 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة: 2.2

اإلعتماد على إختبار  مع احملور الذي تنتمي إليو، مث االستبيافويقصد بو  مدى اتساؽ كل عبارة من عبارات     
ذ قمنا حبساب معامل االرتباط بُت كل فقرة من إمن الناحية اإلحصائية،  االستبياف حملاورصدؽ اإلتساؽ الداخلي 

ية  ودرجة حر  0.05فقرات احملور والدرجة الكلية إلرتارل الفقرات ادلكونة للمحور اخلاص بيها، عند مستوى الداللة 
 وذلك كالتارل:

 
 

                                                           
 .298، ص لإلستبيافكرومباخ  ألفا الثبات حملاور معامل اختبار، 04أنظر ادللحق رقم  1
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المتعلق برغبة ممارسي مهنة المحاسبة ) عينة  :ولاختبار اإلتساق الداخلي لفقرات المحور األ 1.2.2
  الدراسة( في االنتقال عن التكلفة التارخية كأساس للقياس المحاسبي.

 التارل: اجلدوؿ يف وادلوضحة التالية النتائج لنا ظهرت األوؿ، احملور لعبارات الداخلي اإلتساؽ اختبار إجراء عدوب
 األولالمحور  عباراتاختبار اإلتساق الداخلي ل: (14-04)جدول رقم

معامل  العبارة الرقم
  االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 التعليق

دل تعد احملاسبة وفقا دلبدأ التكلفة التارخيية مناسبة لتكوف أساسا للقياس  01
 احملاسيب.

 داؿ 0.00 0.422

( دلبدأ األسعارفرض ثبات وحدة النقد ) جتاىل أي تغَتات تطرأ على  02
التكلفة التارخيية فرضية غَت منطقية يف ظل واقع اقتصادي ومارل شديد 

 التغَتات.

 داؿ 0.00 0.529

القياس احملاسيب على أساس التكلفة التارخيية يوفر معلومات صاحلة فقط يف  03
 تاريخ القياس .

 داؿ 0.00 0.577

عدـ داللة القوائم ادلالية ادلعدة على أساس التكلفة التارخيية على الوضعية  04
ادلالية للمؤسسة وعدـ إمكانية إستخامها إلجراء عملية ادلقارنة الزمنية فيما 

 بينها.

 داؿ 0.00 0.554

ال تساعد ادلعلومات الناجتة عن التكلفة التارخيية  يف ترشيد إختاد القرار، و  05
 باألرباح واخلسائر ادلستقبلية.التنبؤ 

 داؿ 0.00 0.678

إستخداـ التكلفة التارخيية يف القياس يؤدي إذل عدـ  الدقة يف القياس   06
ادلقيمة بالقيمة  اإليراداتلنشاط ادلؤسسة بسبب عدـ التجانس يف مقابلة 
 اجلارية مع ادلصروفات ادلقيمة بالتكلفة التارخيية.

 داؿ 0.00 0.677

عن إستخداـ التكلفة التارخيية عدـ كفاية سلصصات االىتالكات ينتج  07
 وادلؤونات عند جتديد أصوؿ ادلؤسسة.

 داؿ 0.00 0.692

1سلرجات برنامج  من إعداد الطالب بناء علىالمصدر : 
SPSS 

من خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف معامالت اإلرتباط بَتسوف جلميع فقرات احملور األوؿ ذات داللة إحصائية    
قل من مستوى أالقيم اإلحتمالية ذلذه الفقرات  ، حبيث كانت كل0.05قوية جدا عن مستوى داللة إحصائية 

 .، األمر الذي يثبت صدؽ فقرات احملور األوؿ 0.05
                                                           

 .301، صاألوؿ احملور لعبارات ألداة الداخلي االتساؽ صدؽ اختبار، 05أنظر ادللحق رقم  1
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: ادلتعلق مبدى توفر متطلبات القيمة العادلة يف الثاني المحور لفقرات الداخلي اإلتساق اختبار 2.2.2
 البيئة احملاسبية اجلزائرية.

 نيالمحور الثا عباراتاختبار اإلتساق الداخلي ل: (15-04)رقم جدول
معامل  العبارة الرقم 

  االرتباط
مستوى 
  ادلعنوية

  التعليق

مؤسسات التعليم االكادديي يف اجلزائر على حتتوي ادلناىج احملاسبية يف  01
 ادلفاىيم ادلرتبطة بالقيمة العادلة وطرؽ تطبيقها.

 داؿ 0.05 0.178

 CNCىناؾ توافق وترحيب كبَت من قبل اجمللس الوطٍت للمحاسبة   02
ومنظماتو الفرعية حوؿ صلاعة وضرورة استخذاـ القيمة العادلة يف 

 القياس احملاسيب يف البيئة اجلزائرية.

 داؿ 0.00 0.648

ىناؾ تنظيم دورات تكوينية وملتقيات علمية حوؿ القيمة العادلة  03
 بشكل مستمر بعد تطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل.

 داؿ 0.00 0.673

احملاسيب ادلارل يف اجلزائر مفهوما واضحا حوؿ القيمة يقدـ النظاـ  04
 العادلة.

 داؿ 0.00 0.343

يتميز مفهـو القيمة العادلة بالشيوع واالنتشار الكبَت بُت شلارسي مهنة  05
 احملاسبة يف اجلزائر.

 داؿ 0.00 0.455

يعترب تطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل اجلزائري زلفز إلستخداـ القيمة  06
 العادلة يف القياس احملاسيب.

 داؿ 0.00 0.733

يوفر النظاـ احملاسيب ادلارل اجلزائري اإلجراءات واآلليات الواجب اختذىا  07
 عند القياس احملاسيب وفق القيمة العادلة.

 داؿ 0.00 0.725

يعطي النظاـ احملاسيب اجلزائري األولوية للقيمة العادلة عند التقييم  08
.احملاسيب   لألصوؿ واخلصـو

 داؿ 0.00 0.748

يلـز النظاـ احملاسيب ادلارل اجلزائري ادلؤسسات بضرورة استخداـ زلاسبة  09
 القيمة العادلة يف القياس.

 داؿ 0.00 0.795

ومنظماتو الفرعية كل  CNCيواكب اجمللس الوطٍت للمحاسبة   10
ايَت الدولية التطورات ادلرتبطة مبفاىيم القيمة العادلة وتعديالت ادلع

 اخلاصة هبا.

0.707. 
 

 داؿ 0.00

غَت  0.009 0.165ىناؾ نقص يف الكوادر ادلهنية واخلرباء ادلتخصصُت يف حتديد القيمة  11
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 داؿ العادلة يف ظل البيئة اجلزائرية.
ىناؾ صعوبة بالغة يف تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية  12

معلومات مناسبة ديكن اإلعتماد عليها ألغراض نتيجة لعدـ توفر 
 القياس، والتكلفة احملتمل تكبدىا يف سبيل القياس بالقمة العادلة.

غَت  0.390 0.155
 داؿ

SPSSسلرجات برنامج  من إعداد الطالب بناء علىالمصدر : 
1 

ذات داللة إحصائية قوية  ثاينالمن خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف معامالت اإلرتباط بَتسوف جلميع فقرات احملور   
 0.05من مستوى  أقل، حبيث كانت كل القيم اإلحتمالية ذلذه الفقرات 0.05جدا عن مستوى داللة إحصائية 

كانت قيم ادلستوى ادلعنوية أكرب من   12و 11، ما عدا العبارة رقم ثايناألمر الذي يثبت صدؽ فقرات احملور ال
0.05. 

مدى مالئمة البيئة االقتصادية والمالية  المتعلق: الثالث المحور لفقرات الداخلي اإلتساق اختبار 3.2.2
 في الجزائر لتطبيق القيمة العادلة.

 الثالثالمحور  عباراتاختبار اإلتساق الداخلي ل: (16-04)الجدول رقم
معامل  العبارة الرقم 

 االرتباط
مستوى 
 ادلعنوية 

 التعليق 

داؿ جدا  0.00 0.737 اجلزائر سهولة تطبيق القيمة العادلة.تالئم حالة السوؽ ادلارل يف  01
 داؿ جدا

 داؿ جدا 0.00 0.749 اجلزائري احلارل تطبيق القيمة العادلة. وادلصريف ادلارل تالئم وضعية القطاع 02

ديتاز السوؽ اجلزائري احلارل بالكفاءة الذي تتحدد فيو أسعار وفق العرض  03
بُت متعاملُت بعيدا عن  التزاـ تسوية أو أصل تبادؿعند إجراء عملية والطلب 

 التدخل احلكومي واإلحتكار يف حتديدىا.

 داؿ جدا 0.00 0.738

استخداـ القيمة العادلة يزيد من تكلفة رتع واعداد وعرض البيانات احملاسبية  04
 وادلالية للمؤسسة يف ظل البيئة االقتصادية اجلزائرية احلالية.

 داؿغَت  0.978 0.02

ىناؾ ظروؼ تنافسية مالئمة يف إنتاج السلع واخلدمات لألسواؽ اجلزائرية  05
اليت تساعد يف حتقيق ادلنافسة الكاملة بعيدا عن التدخل احلكومي و تأثَت 

 االحتكار، لتسهيل تطبيق القيمة العادلة.

 داؿ جدا 0.00 0.639

يف القياس احملاسيب  تالئم ارتفاع نسب التضخم و اعتماد التكلفة التارخيية 06
 يف اجلزائر توفَت ادلعلومات مالئمة وذات مصداقية.

 داؿ 0.00 0.731

                                                           
 .302، صالثاين احملور لعبارات ألداة الداخلي االتساؽ صدؽ اختبار، 06أنظر ادللحق رقم  1
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تالئم مصداقية وموثوقية ادلعلومات ادلنشورة من قبل اذليئات ادلعتمدة  07
 وادلتخصصة يف االقتصاد اجلزائري تطبيق القيمة العادلة .

 داؿ 0.00 0.641

ادلارل اجلزائري من عواقب تطبيق القيمة ىناؾ ختوؼ من طرؼ اجملتمع  08
 العادلة وحتمل أعباء إضافية جراء إعادة التقييم.

 داؿ 0.00 0.247

SPSSسلرجات برنامج  من إعداد الطالب بناء على المصدر :
1

 

ذات داللة إحصائية قوية  ثاينفقرات احملور ال جللمن خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف معامالت اإلرتباط بَتسوف     
 0.05من مستوى  أقل، حبيث كانت كل القيم اإلحتمالية ذلذه الفقرات 0.05جدا عن مستوى داللة إحصائية 

 .04الثالث، ما عدا الفقرة رقم األمر الذي يثبت صدؽ فقرات احملور 
القانونية الجزائرية مدى توفير البيئة  المتعلق: الرابع المحور لفقرات الداخلي اإلتساق اختبار 4.2.2

 لمقومات تطبيق القيمة العادلة.
 الرابعالمحور  عباراتاختبار اإلتساق الداخلي ل:  (17-04)الجدول رقم

معامل  العبارة   الرقم 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية 

 التعليق 

عدـ موافقة ادلشرع اجلبائي اجلزائري للقياس احملاسيب بالقيمة القيمة  01
 بالتكلفة التارخيية. العادلة ودتسكو

داؿ  0.00 0.671
 جدا

عدـ إعطاء القيمة العادلة حقها يف النصوص القانونية واعتبارىا كأداة  02
 دلراجعة التقييمات ادلستندة على التكلفة التارخيية.

داؿ  0.00 0.629
 جدا

عدـ إصدار معايَت زللية خاصة بالقيمة العادلة تالئم البيئة اجلزائرية  03
 ويزبد من تكلفة استخدامها لدى ادلؤسسات.يصعب 

0.670 0.00 
 

داؿ 
 جدا

عدـ إلزامية ادلشرع اجلزائري باستخداـ القيمة العادلة كأساس للقياس  04
 احملاسيب يضيق من استخدمها.

داؿ  0.00 0.575
 جدا

إعتبار القيمة العادلة  أداة لتحيُت ينقص من قيمتها وقابلية   05
 استخدامها للقياس احملاسيب لدى ادلهنيُت.

داؿ  0.00 0.665
 جدا

إعطاء ادلشرع اجلزائري األولوية للتقييم بالقيمة العادلة لبعض العناصر   06
 يف القوائم ادلالية يضيق من إنتشار ىذا ادلفهـو واستخدامو.

داؿ  0.00 0.643
 جدا

إقتصار تطبيق مفهـو القيمة العادلة على بعض العناصر جعلها غَت  07
مفّعلة وغَت مقبولة يف ادلمارسات احملاسبية لتعزيز اخلصائص النوعية 

داؿ  0.00 0.631
 جدا

                                                           
 .304، صالثالث احملور لعبارات ألداة الداخلي االتساؽ صدؽ اختبار ،07أنظر ادللحق رقم  1
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 للمعلومات احملاسبية وتفعيل القياس احملاسيب.
SPSSسلرجات برنامج  من إعداد الطالب بناء علىالمصدر : 

1
 

ذات داللة إحصائية  ثاينمن خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف معامالت اإلرتباط بَتسوف جلميع فقرات احملور ال    
من مستوى  أقل، حبيث كانت كل القيم اإلحتمالية ذلذه الفقرات 0.05قوية جدا عن مستوى داللة إحصائية 

 . الرابع ، األمر الذي يثبت صدؽ فقرات احملور0.05
 إختبار صدق اإلتساق البنائي لمحاور الدراسة  .3

 مت زلور، كل يف البعض بعضها مع العبارات  ارتباط ومدى زلور، كل لعبارات الداخلي اإلتساؽ إختبار إجراء بعد
 : التارل اجلدوؿ يف يظهر مثلما زلور لكل الكلي الصدؽ  استخراج

  االستبيان: صدق اإلتساق البنائي لمحاور (18-04)الجدول رقم
عدد  االستبيانمحاور  رقم المحور 

 العبارات
معامل 

 اإلرتباط
القيمة 

 اإلحتمالية
غبة شلارسي مهنة احملاسبة )عينة الدراسة( يف االنتقاؿ عن ر  01

 التكلفة التارخية كأساس للقياس احملاسيب.
07 0.714 0.01 

 0.00 0.724 12 .اجلزائرية احملاسبية البيئة يف العادلة القيمة متطلبات توفر 02
 0.00 0.726 08 .العادلة القيمة لتطبيق اجلزائر يف وادلالية االقتصادية البيئة مالئمة 03
 توفَت البيئة القانونية اجلزائرية دلقومات تطبيق القيمة العادلة. 04

 
07 0.742 0.04 

SPSSسلرجات برنامج  من إعداد الطالب بناء علىالمصدر : 
2

 

ما يعٍت أف ىناؾ اتسق كبَت بُت  %  70نالحظ أف معامل اإلرتباط تفوؽ  (19-04)من خالؿ اجلدوؿ رقم     
ذلذا اإلختبار عند كل زلور أقل من  ادلستوى ادلعنوية، كما نالحظ أف االستبياف، ما يدؿ على صدؽ االستبيافزلاور 

 . االستبياف، وىو ما يدؿ أيضا على صدؽ بُت زلاور 0605مستو ادلعنوية ادلقدرة بػ 
 
 
 
 
 

                                                           
 .305ص ،الرابع احملور لعبارات ألداة الداخلي االتساؽ صدؽ اختبار ،08أنظر ادللحق رقم  1
 .306، ص االستبياف حملاور البنائي اإلتساؽ صدؽ، 09أنظر ادللحق رقم  2
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 إختبار التوزيع الطبيعي: .4
قبل إجراء االختبارات ادلعلمية وإختبار الفرضيات ال بد من التأكد من أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال،      

 إلف معظم االختبارات ادلعلمية تشًتط أف يكوف توزيع البيانات طبيعيا، من أجل ىذا قاـ الطالب باستخداـ إختبار 
(K-S à 1 échantillon ) Test  Kolmogorov-Smirnov pour  un échantillon   حيث تكوف

البيانات تتبع التوزيع الطبيعي حسب ىذا االختبار إذا كانت مستوى ادلعنوية لكل زلاور الدراسة أكرب من 
(Sig>0.05 .). اجلدوؿ ادلوارل يوضح إختبار زلاور الدراسة 

 : إختبار التوزيع الطبيعي لمحاور الدراسة(19-04)الجدول رقم
 (K-S à 1 échantillon)سمرنوف(  –)كولمجروف

  المحاور
 عنوان المحور

عدد 
 العبارات

قيمة 
اإلختبار 

z 

مستوى 
المعنوية 

Sig 
رغبة شلارسي مهنة احملاسبة )عينة الدراسة( يف االنتقاؿ عن التكلفة  01

 .التارخية كأساس للقياس احملاسيب
07 0.292 0.073 

 0.188 0.202 12 .البيئة احملاسبية اجلزائريةتوفر متطلبات القيمة العادلة يف  02
 0.142 0.252 08 .مالئمة البيئة االقتصادية وادلالية يف اجلزائر لتطبيق القيمة العادلة 03
 0.104 0.280 07 .توفَت البيئة القانونية اجلزائرية دلقومات تطبيق القيمة العادلة 04

 0.200 0.090 34 كل محاور الدراسة
Spssإعتمادا على سلرجات من إعداد الطالب المصدر: 

1
. 

( شلا يعٍت نقبل Sig>0.05)نالحظ من خالؿ نتائج اجلدوؿ أف مستوى ادلعنوية لكل زلاور الدراسة أكرب من    
 الذي يقوؿ أف البيانات تتوزع حسب التوزيع الطبيعي. H0الفرض الصفري 

 فكانت النتائج كالتارل:  فقط اخلاص بالتوزيع الطبيعي Explorerولتأكد من النتائج قاـ الطالب بإستخداـ إختبار 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .307، ص(K-S à 1 échantillon( )مسرنوؼ –كوجملروؼ) الدراسة حملاور الطبيعي التوزيع إختبار، 10 أنظر إذل ادللحق رقم 1
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 Explorer إختبار التوزيع الطبيعي لمحاور الدراسة: (20-04)الجدول رقم
 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 Sig مستوى المعنوية عدد العبارات z قيمة االختبار

 200. 34 099. محاور الدراسة
Spssمن إعداد الطالب إعتمادا على سلرجات المصدر: 

1
. 

 

  للمستوى ادلعنوية Kolmogorov-Smirnov أف قيمة Explorerجدوؿ إختبار نالحظ من خالؿ   

ا يدؿ أف البيانات تتبع شل 0.05وأكرب من  ( K-S à 1 échantillon) وىي نفس القيمة لإلختبار( 0.200) 
 .التوزيع الطبيعي 

 2يتأف البيانات تتربع التوزيع الطبيعي نقـو برسم ادلنحٌت التوزيع الطبيعي على ادلدرج التكراري كاآل منولتأكد بيانيا 
 المدرج التكراري لتوزيع الطبيعي:  (02-04)شكل رقم

 

 

 Spss سلرجات برنامج المصدر:

 أف البيانات تتبع التويع الطبيعي . (02-04)من خالؿ الشكل رقميتضح جليا من 
 

                                                           
 .309، ص Explorer الدراسة حملاور الطبيعي التوزيع اختبار، 11 أنظر إذل ادللحق رقم 1
2
 .310، صالطبيعي للتوزيع البياين وادلنحٌت التكراري ادلدرج، 12 أنظر إذل ادللحق رقم 
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 لتوزيع الطبيعي المنحنى البياني:  (03-04)شكل رقم

 

 Spss سلرجات برنامجالمصدر: 

يتضح من الشكل أعاله أف كل البيانات جتتمع حوؿ اخلط شلا يدؿ على أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وىذا ما 
 توصل لو الطالب من خالؿ األختبارين السابقُت أعاله.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العادلة القيمة محاسبة لتطبيق الجزائر في االعمال بيئة لجاىزية ميدانية دراسة                   :الرابع الفصل

 

236 
 

 اقشة النتائجإختبار الفرضيات ومنالمبحث الثالث: 
 ثباتو قياس وبعد زلور كل فقرات وعدد زلاور وتقسيم الشكل حيث من سواء لالستبياف الوصفية الدراسة بعد    

  الثبات اختبارات من رلموعة واستعماؿ جهة من احملكمُت ساتذةاأل من رلموعة على عرضو خالؿ من وصدقو
يتم يف  سوؼ. خرىأ جهة منالتأكد من أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي و  والصدؽ االرتباط معامالت ستخراجإو 

 . ادلعياري ضلراؼواإل احلسايب ادلتوسط مثل العينة افراد آراء عن تعرب اليت ادلؤشرات من رلموعة ستخراجإ ىذا ادلبحث
جاىزية  معرفة جلأ من وذلك الدراسة ىذه الفرضيات باختبار سنقـو نتائج من عليو احلصوؿ سيتم ما على وبناء   

 نةمقار  وكذا وواقعي وعلمي منطقي بشكل النتائج حتليلومن مث ، يف اجلزائر لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة األعماؿبيئة 
 ادلوضوع . ىذا مثل تناولت اليت الدراسة ببعض النتائج

 . االستبيانالمطلب األول : عرض نتائج 
، يف ىذا ادلطلب سيتم استخراج رلموعة من ادلؤشرات الوصفية ادلتمثلة يف االستبيافبعد قياس صدؽ وثبات    

ادلتوسطات احلسابية والتكرارات، وكذا النسب ادلئوية إلجػػػػػػابات أفراد عينة الدراسة، باإلضافة إؿ حساب اإلضلرافات 
 ادلعيارية ) مقياس التشتت (  لكل زلور وعباراتو.

  سطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للمحور األول .الفرع األول : المتو  
النتائج التالية اخلاصة حبسابات ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية  SPSS ئيأعطى برنامج اإلحصا   

  :مثلما ما ىي ظاىرة يف اجلدوؿ لعبارات احملور األوؿ
 : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعبارات المحور األول (21-04)الجدول رقم

 العبارة الرقم

يان
الب

 

دة 
 بش

افق
مو

 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
 

شدة
ق ب

مواف
ير 

غ
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
ري 

معيا
ف ال

حرا
اإلن

 

جاه
اإلت

يب 
لترت

ا
 

دل تعد احملاسبة وفقا  01
دلبدأ التكلفة التارخيية 
مناسبة لتكوف أساسا 

 للقياس احملاسيب.

 التكرار 
 

82 34 
 

 موافق 0.996 4.26 0 14 16
 بشدة

 

7 

 0 9.6 11 23.3 56.2 النسبة 

فرض ثبات وحدة  02
 النقد

) جتاىل أي تغَتات  
( األسعارتطرأ على 

دلبدأ التكلفة التارخيية 
فرضية غَت منطقية يف 

 التكرار
  

 موافق 0.806 4.329 0 8 7 60 71
 بشدة

 

6 

 0 5.5 4.8 41.1 48.6 النسبة 
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ظل واقع اقتصادي 
 ومارل شديد التغَتات.

03 
 
 

 

القياس احملاسيب على 
أساس التكلفة التارخيية 
يوفر معلومات صاحلة 
 فقط يف تاريخ القياس.

 التكرار 
 

 موافق 0.763 4.521 1 0 18 30 97
 بشدة

 

1 

 7 0 12.3 20.5 66.4 النسبة 

القوائم  عدـ داللة 04
ادلالية ادلعدة على 

أساس التكلفة التارخيية 
على الوضعية ادلالية 

للمؤسسة وعدـ 
إمكانية إستخامها 

إلجراء عملية ادلقارنة 
 الزمنية فيما بينها.

 التكرار 
 

موافق  0.974 4.432 0 12 15 17 102
 بشدة

4 

 0 8.2 10.3 11.6 69.9 النسبة 

ال تساعد ادلعلومات  05
الناجتة عن التكلفة 
التارخيية  يف ترشيد 

إختاد القرار، و التنبؤ 
باألرباح واخلسائر 

 ادلستقبلية.

 التكرار 
 

 موافق 1.024 4.452 4 8 10 20 104
 بشدة

2 

 27 5.5 6.8 13.7 71.2 النسبة 

إستخداـ التكلفة  06
التارخيية يف القياس، 

يؤدي إذل عدـ  الدقة 
يف القياس بسبب عدـ 

التجانس يف مقابلة 
ادلقيمة  اإليرادات

بالقيمة اجلارية مع 
ادلصروفات ادلقيمة 
 بالتكلفة التارخيية.

 التكرار 
 

 موافق 0.932 4.438 0 12 9 28 97
 بشدة

3 

 0 8.2 6.2 19.2 66.4 النسبة 

ينتج عن إستخداـ  07
التكلفة التارخيية عدـ 

كفاية سلصصات 
االىتالكات وادلؤونات 

 التكرار
 

 موافق 0.908 4.425 0 12 6 36 92
 بشدة

5 

 0 8.2 4.1 24.7 63 النسبة  
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عند جتديد أصوؿ 
 ادلؤسسة.

الى رغبة ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر لإلنتقال عن التكلفة التاريخية واالنتقال 
 طريقة قياس بديلة.

4.408 0.862  

 SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات برنامج المصدر : 
1

 

 يتضح لنا ما يلي :  (22-04)من خالؿ اجلدوؿ رقم 
رغبة شلارسي مهنة احملاسبة يف اجلزائر لإلنتقاؿ عن كل ادلتوسطات احلسابية لعبارات احملور األوؿ الذي يدور حوؿ     

اخلماسي، وىو  ليكرتاس حسب مقي 5إذل  4.20 تقع يف اجملاؿ، ذل طريقة قياس بديلةإالتكلفة التارخيية واالنتقاؿ 
كل عبارات احملور األوؿ على النسبة األكرب من   نالتمن تأييد وموافقة أفراد العينة،  ادلستوى ادلرتفع اجملاؿ الذي ديثل

 "."موافق  "، ويليها مباشرة اختيار بشدة اختيار "موافق
القياس احملاسيب على أساس التكلفة التارخيية يوفر معلومات اليت تنص على ) من احملور األوؿ الثالثة عبارةحتصلت ال    

يف ذات احملور من خالؿ تسجيل  عباراتحسايب بادلقارنة مع بقية العل أعلى متوسط ( .صاحلة فقط يف تاريخ القياس
فرد  127حيث لقيت ىذه العبارة بتأييد ، 0.763وبواقع اضلراؼ معياري يقدر بػ  4.52مستوط حسايب يقدر بػ 

ادلعلومات ال تساعد ) اليت تنص على اخلامسةالفقرة  يليهابُت موافق وموافق بشدة،  146من أفراد العينة من أصل 
سايب مبتوسط ح  (الناجتة عن التكلفة التارخيية  يف ترشيد إختاد القرار، و التنبؤ باألرباح واخلسائر ادلستقبلية.

مستجيب من أصل  124( بإرتارل موافق وموافق بشدة عدد 1.024( وقيمة االضلراؼ ادلعياري )4.452)
إستخداـ التكلفة التارخيية يف القياس، يؤدي إذل عدـ  ) اليت تنص على السادسة وجاء يف ادلرتبة الثالثة الفقرة (.146)

ادلقيمة بالقيمة اجلارية مع ادلصروفات ادلقيمة بالتكلفة  اإليراداتالدقة يف القياس بسبب عدـ التجانس يف مقابلة 
حيث حضيت  (0.932) (، وقيمة ادلتوسط احلسايب4.438حيث جاءت قيمة االضلراؼ ادلعياري )  (التارخيية.

 .146من أفراد العينة من أصل  بُت موافق وموافق بشدة فرد 125بتأييد 
     دل تعد احملاسبة وفقا دلبدأ التكلفة التارخيية مناسبة لتكوف ) ة الفقرة اليت تنص علىاألخَت فيما جاءت يف ادلرتبة

( دلبدأ األسعار) جتاىل أي تغَتات تطرأ على   فرض ثبات وحدة النقد) تليها الفقرة(، أساسا للقياس احملاسيب
( 4.26مبتوسط حسايب ) (التكلفة التارخيية فرضية غَت منطقية يف ظل واقع اقتصادي ومارل شديد التغَتات

ضمن ادلستوى ادلرتفع والذي يعرب  ، إال أهنما( على التوارل0.861( و)0.996وإضلراؼ معياري )( 4.32و)
 4.408حملور االوؿ ما قيمتو ألوزاف ا كما يتضح من اجلدوؿ أف ادلتوسط ادلرجح عن موافقة وتأييد أفراد العينة.

                                                           
 .311، صاألوؿ احملور لعبارات واإلضلرافات احلسابية وادلتوسطات التكرارات، 13أنظر ادللحق رقم  1
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، وىو رلاؿ يقع يف 5 – 4.20ويقع ادلتوسط احلسايب الكلي يف اجملاؿ ، 0.862وبإضلراؼ معياري يساوي  
 .ادلستوى ادلرتفع

  الثاني: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعبارات المحور (22-04)الجدول رقم

رقم
ال

 

المتوسط  اإلجابات البيان العبارة 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 اإلتجاه

يب
لترت

ا
 موافق  

 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

حتتوي ادلناىج  60
احملاسبية يف 
التعليم مؤسسات 

االكادديي يف اجلزائر 
على ادلفاىيم ادلرتبطة 

بالقيمة العادلة 
 وطرؽ تطبيقها.

غَت  0.455 2.164 3 118 23 2 0 التكرار 
 موافق

5 

 2.1 80.8 15.8 1.4 0 النسبة 

ىناؾ توافق وترحيب  60
كبَت من قبل اجمللس 

الوطٍت للمحاسبة  
CNC  ومنظماتو

الفرعية حوؿ صلاعة 
وضرورة استخذاـ 
القيمة العادلة يف 

القياس احملاسيب يف 
 البيئة اجلزائرية.

 

غَت  0.787 1.986 37   83 17 9 0 التكرار 
 موافق

8 

 

 النسبة 

0 6.2 11.6 56.8 25.3 
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ىناؾ تنظيم دورات  60
تكوينية وملتقيات 

علمية حوؿ القيمة 
العادلة بشكل 

مستمر بعد تطبيق 
النظاـ احملاسيب 

 ادلارل.

غَت  0.563 1.630 80 60 6 0 0 التكرار 
 موافق

 بشدة

12 

 النسبة

 

0 0 4.1 41.1 54.8 

يقدـ النظاـ احملاسيب  60
ادلارل يف اجلزائر 
مفهوما واضحا 

 حوؿ القيمة العادلة.

غَت  0.725 2.295 12 90 33 11 0 التكرار 
 موافق

 

3 

 8.2 61.6 22.6 7.5 0 النسبة 

يتميز مفهـو القيمة  60
العادلة بالشيوع 

واالنتشار الكبَت بُت 
شلارسي مهنة 

 احملاسبة يف اجلزائر.

غَت  0.785 2.226 27 64 50 5 0 التكرار 
 موافق

4 
 18.5 43.8 34.2 3.4 0 النسبة 

يعترب تطبيق النظاـ  60
احملاسيب ادلارل 

زلفز اجلزائري 
إلستخداـ القيمة 
العادلة يف القياس 

 احملاسيب.

 0 التكرار 

 

غَت  1.063 2.014 36 63 29 18
 موافق

 

7 

 24.7 43.2 19.9 12.3 0 النسبة 

يوفر النظاـ احملاسيب  60
ادلارل اجلزائري 

اإلجراءات واآلليات 
الواجب اختذىا عند 
القياس احملاسيب وفق 

 القيمة العادلة.

غَت  0.948 2.062 49 51 34 12 0 التكرار 
 موافق

 

6 

 33.6 34.9 23.3 8.2 0 النسبة 
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يعطي النظاـ  60
احملاسيب اجلزائري 

األولوية للقيمة 
العادلة عند التقييم 

احملاسيب لألصوؿ 
.  واخلصـو

غَت  0.578 1.664 81 57 8 0 0 التكرار 
 موافق

 بشدة

10 

 55.5 39.0 5.5 0 0 النسبة 

يلـز النظاـ احملاسيب  60
ادلارل اجلزائري 

ادلؤسسات بضرورة 
استخداـ زلاسبة 
القيمة العادلة يف 

 القياس.

 غَت 0.517 1.658 90 53 3 0 0 التكرار
 موافق 
 بشدة

11 

 61.6 36.3 2.1 0 0 النسة

واكب اجمللس ي 06
الوطٍت للمحاسبة  

CNC  ومنظماتو
الفرعية كل 

التطورات ادلرتبطة 
مبفاىيم القيمة 

العادلة وتعديالت 
ادلعايَت الدولية 

 اخلاصة هبا.

غَت  0.587 1.740 86 49 11 0 0 التكرار
 موافق 
 بشدة

9 

 59.9 33.6 7.5 0 0 النسبة

ىناؾ نقص يف  00
الكوادر ادلهنية 

واخلرباء ادلتخصصُت 
يف حتديد القيمة 

العادلة يف ظل البيئة 
 اجلزائرية.

 
 

 2 موافق  1.006 4.116 0 12 30 71   33 التكرار

 0 8.2 20.5 48.6 22.6 النسبة
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ىناؾ صعوبة بالغة  00
يف تطبيق القيمة 
العادلة يف البيئة 

احملاسبية اجلزائرية 
نتيجة لعدـ توفر 
معلومات مناسبة 

ديكن اإلعتماد 
عليها ألغراض 

والتكلفة القياس، 
احملتمل تكبدىا يف 

سبيل القياس بالقمة 
 العادلة.

موافق  0.743 4.555 2 0 10 37 97 التكرار
 بشدة

1 

 1.4 0 6.8 25.3 66.4 النسبة

  1.055 2.532 توفر متطلبات القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية.

 SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات برنامج المصدر : 
1

 

توفر متطلبات القيمة  مدى )احملور الثاين  ستجابات افراد الدراسة حوؿإاخلاص بنالحظ من اجلدوؿ أعاله     
ىناؾ صعوبة بالغة يف تطبيق جاء يف ادلرتبة األوذل الفقرة اليت تنص على ) (العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية

القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية نتيجة لعدـ توفر معلومات مناسبة ديكن اإلعتماد عليها ألغراض القياس 
( 4.555( ومتوسط حسايب )0.743ا يف سبيل القياس بالقمة العادلة( باضلراؼ معياري )والتكلفة احملتمل تكبدى

رقم إحدى عشرة ، وجاء يف ادلرتبة الثانية الفقرة افق بشدة وموافقمو بُت   من أفراد العينة 134 إجابة بلغت  بارتارل
 (ىناؾ نقص يف الكوادر ادلهنية واخلرباء ادلتخصصُت يف حتديد القيمة العادلة يف ظل البيئة اجلزائرية)اليت تنص على 

 وموافق عدد( بإرتارل موافق بشدة 1.006( وإضلراؼ معياري )4.116حيث جاءت قيمة ادلتوسط احلسايب )
 2.295متوسط حسايب يقدر بػ  ىعل ثاينمن احملور ال الرابعةالفقرة حتصلت ، و 246مستجوب من أصل  104

فرد من أفراد العينة من أصل  102 عدـ تأييد عبارةحيث لقيت ىذه ال، 0.725وبواقع اضلراؼ معياري يقدر بػ 
وىو اجتاه ىذه  بغَت ادلوافقةعربوا عن رأيهم حوؿ ىذه العبارة  90موافق بشدة، منها غَت موافق و غَت فرد بُت  246

                                                           
 .313، صالثاين احملور لعبارات واإلضلرافات احلسابية وادلتوسطات التكرارات ،14أنظر ادللحق رقم  1
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يف السادسة والسابعة واخلامسة و  األوذل قرةفال كل من  وليس بعيدا عن قيمة ادلتوسط احلسايب الذي حققتو .العبارة
 موافقة ىذه العبارات.غَت ضلو  العينة والذي يعرب عن توجو أفراد الرابعةس إجتاة الفقرة فن

يلـز النظاـ احملاسيب ادلارل اليت تنص على ) التاسعةالفقرة  (ةاألخَت ما قبل ) احلادية عشرة فيما جاءت يف ادلرتبة      
( مبتوسط حسايب 0.517(، إضلراؼ معياري )اجلزائري ادلؤسسات بضرورة استخداـ زلاسبة القيمة العادلة يف القياس

ة للمحور األخَت اخلماسي، بينما جاء يف ادلرتبة  ليكرتيف مقياس  ( وىو ما يقابل درجة ) غَت موافق بشدة(1.658)
اليت تنص على )ىناؾ تنظيم دورات تكوينية وملتقيات علمية حوؿ القيمة العادلة بشكل  03الثاين الفقرة رقم 

(، حيث كاف 0.563( وإضلراؼ معياري قدره ) 1.630مبتوسط حسايب ) مستمر بعد تطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل(
 . %95.9( مستجوب ما نسبتو 246( من أصل )140إرتارل عدد عدـ ادلوافقة وعدـ ادلوافقة بشدة ) 

( 2.532( مبتوسط حسايب )1.055للمحور الثاين بلغ قيمة ) كما يتضح من اجلدوؿ أف اإلضلراؼ ادلعياري    
 .غَت ادلوافقة ، وىو رلاؿ يقع يف ادلستوى2.59 – 1.80اجملاؿ ضمن 

  الثالث: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعبارات المحور (23-04)الجدول رقم
 موافق  البيان العبارة الرقم

 بشدة 
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
جاه المعياري

اإلت
يب 

لترت
ا

 

تالئم حالة السوؽ  60
ادلارل يف اجلزائر سهولة 

 القيمة العادلة.تطبيق 

 التكرار 
 

غير  0.594 1.651 77 60 9 0 0
 موافق
 بشدة

 

7 

 52.7 41.1 6.2 0 0 النسبة 
 

 تالئم وضعية القطاع 60
 وادلصريف ادلارل

اجلزائري احلارل تطبيق 
 القيمة العادلة.

 التكرار
  

غير  0.752 1.555 81 54 8 1 2
 موافق
 بشدة

6 

 55.5 37.0 5.5 0.7 1.4 النسبة 

60 

 
 
 
 
 
 

ديتاز السوؽ اجلزائري 
احلارل بالكفاءة الذي 

تتحدد فيو أسعار وفق 
عند العرض والطلب 

 تبادؿإجراء عملية 
 التزاـ تسوية أو أصل

بُت متعاملُت بعيدا 
عن التدخل احلكومي 

 التكرار 
 

غير  0.590 1.493 81 58 7 0 0
 موافق
 بشدة

 

8 

 55.5 39.7 4.8 0 0 النسبة 
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واإلحتكار يف 
 حتديدىا.

استخداـ القيمة  60
العادلة يزيد من تكلفة 

رتع واعداد وعرض 
البيانات احملاسبية 

وادلالية للمؤسسة يف 
ظل البيئة االقتصادية 

 اجلزائرية احلالية.

 التكرار 
 

موافق  0.902 4.445 3 2 17 29 95
 بشدة

1 

 2.1 1.4 11.6 19.6 65.1 النسبة 

ىناؾ ظروؼ تنافسية  60
مالئمة يف إنتاج 

السلع واخلدمات 
لألسواؽ اجلزائرية اليت 

تساعد يف حتقيق 
ادلنافسة الكاملة بعيدا 
عن التدخل احلكومي 

و تأثَت االحتكار، 
لتسهيل تطبيق القيمة 

 العادلة.

 التكرار 
 

غير  1.217 1.781 87 31 14 1 13
 موافق
 يشدة

 

3 

 59.6 21.2 9.6 0.7 8.9 النسبة 

تالئم ارتفاع نسب  60
 التضخم 

واعتماد التكلفة 
التارخيية يف القياس 
احملاسيب يف اجلزائر 

توفَت ادلعلومات 
مالئمة وذات 

 مصداقية.

 التكرار 
 

غير  0.626 1.658 72 62 12 0 0
 موافق
 بشدة

4 

 49.3 42.5 8.3 0 0 النسبة 

 التكرارتالئم مصداقية  60
 

 5غير  0.784 1.651 79 39 28 0 0
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وموثوقية ادلعلومات 
ادلنشورة من قبل 
اذليئات ادلعتمدة 
وادلتخصصة يف 

االقتصاد اجلزائري 
 تطبيق القيمة العادلة .

 موافق 54.1 26.7 19.2 0 0 النسبة  
 بشدة

 

ىناؾ ختوؼ من  60
طرؼ اجملتمع ادلارل 

اجلزائري من عواقب 
تطبيق القيمة العادلة 

أعباء إضافية وحتمل 
 جراء إعادة التقييم.

 موافق 1.018 3.938 0 5 65 66 10 التكرار
 

2 
 0 3.4 44.5 45.2 6.8 النسبة

1.11 2.408 مدى مالئمة البيئة االقتصادية والمالية في الجزائر لتطبيق القيمة العادلة
7 

  

 SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات برنامج المصدر : 
1

 

مدى مالئمة البيئة االقتصادية الذي يدور حوؿ  الثالثحملور أف العبارة الرابعة والثامنة نالحظ من اجلدوؿ أعاله  
حسب مقياس الذي ديثل ادلستوى ادلرتفع  5إذل  4.20 تقع يف اجملاؿ والمالية في الجزائر لتطبيق القيمة العادلة

استخداـ القيمة العادلة يزيد من تكلفة رتع ) رابعةال عبارةحتصلت ال. حيث ادلستخدـ يف الدراسة اخلماسي ليكرت
أعلى متوسط  ىعلاالقتصادية اجلزائرية احلالية(  واعداد وعرض البيانات احملاسبية وادلالية للمؤسسة يف ظل البيئة

اضلراؼ وبواقع  4.445حسايب يقدر بػ  توسط ذات احملور من خالؿ تسجيل ميف عباراتحسايب بادلقارنة مع بقية ال
فرد بُت موافق  246فرد من أفراد العينة من أصل  124بتأييد  عبارةحيث لقيت ىذه ال، 0.902معياري يقدر بػ 

قرة الثامنة فأما العربوا عن رأيهم حوؿ ىذه العبارة بادلوافقة بشدة وىو اجتاه ىذه العبارة،  95وموافق بشدة، منها 
من عواقب تطبيق القيمة العادلة وحتمل أعباء إضافية جراء إعادة  ىناؾ ختوؼ من طرؼ اجملتمع ادلارل اجلزائري)

( وإضلراؼ معياري 3.938)بلغ حسايب بقيمة متوسط و  بإجتاه )موافق(فقد جاءت يف ادلرتبة الثانية  (التقييم
 . 246مستجوب من أصل  76بإرتارل موافق بشدة وموافق عدد  ،(1.018)

                                                           
 .316، صالثالث احملور لعبارات واإلضلرافات احلسابية وادلتوسطات التكرارات، 15أنظر ادللحق رقم  1
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وىو ديثل  1.79إذل  1كلها تقع ضمن اجملاؿ ادلتممة للمحور  خرى ألالعبارات اكما يظهر اجلدوؿ أف متوسطات    
( وإضلراؼ معياري 1.651مبتوسط حسايب بلغ )  ةاألخَت األوذل ادلرتبة ما قبل  العبارة إحتلتإذ  ادلستوى ادلنخفض.

عدـ ادلوافقة وعدـ ادلوافقة  إرتارل عددبإذل ) غَت موافق بشدة(  العبارةجابة العينة حوؿ ىذه إ( كاف إجتاه 0.594)
 ( فردا.246( من أصل )137بشدة )

ديتاز السوؽ اجلزائري احلارل بالكفاءة الذي تتحدد فيو الثالثة اليت تنص ) ة العبارةاألخَت بينما جاءت يف ادلرتبة    
خل احلكومي بُت متعاملُت بعيدا عن التد التزاـ تسوية أو أصل تبادؿعند إجراء عملية أسعار وفق العرض والطلب 

(، حيث كاف إرتارل عدد 0.5901( وإضلراؼ معياري قدره ) 1.493واإلحتكار يف حتديدىا( مبتوسط حسايب )
 .%95.2( مستجوب ما نسبتو 246( من أصل )139عدـ ادلوافقة وعدـ ادلوافقة بشدة ) 

ويقع ادلتوسط  1.117وبإضلراؼ معياري يساوي 2.408ما قيمتو  الثالثسجل ادلتوسط احلسايب الكلي للمحور    
 ادلنخفض.، وىو رلاؿ يقع يف ادلستوى 2.59 – 1.80احلسايب الكلي يف اجملاؿ 

  المحور الرابع: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعبارات (24-04)الجدول رقم
 العبارة  الرقم

 

 البيان

 

المتوسط  اإلجابات
 الحسابي

 

اإلنحراف 
 المعياري

 

جاه
اإلت

يب 
لترت

ا
 موافق  

 بشدة 
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

عدـ موافقة ادلشرع  60
اجلبائي اجلزائري للقياس 
احملاسيب بالقيمة القيمة 

العادلة ودتسكو 
 بالتكلفة التارخيية.

 التكرار 
 

 موافق 0.747 4.397 0 4 11 54 77
 بشدة

 

6 

 0 2.7 7.5 37 52.7 النسبة 

عدـ إعطاء القيمة  60
العادلة حقها يف 

النصوص القانونية 
واعتبارىا كأداة دلراجعة 

التقييمات ادلستندة 
 على التكلفة التارخيية.

 التكرار
  

 موافق 0.653 4.562 0 1 10 41 94
 بشدة

 

1 

 0 0.7 6.8 28.1 64.4 النسبة 

60 

 
 التكرار عدـ إصدار معايَت 

 
 2 موافق 0.745 4.500 0 2 16 35 93
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زللية خاصة بالقيمة 
العادلة تالئم البيئة 

اجلزائرية يصعب ويزبد 
من تكلفة استخدامها 

 لدى ادلؤسسات.

 بشدة 0 1.4 11 24 63.7 النسبة 
 

عدـ إلزامية ادلشرع  60
اجلزائري باستخداـ 

القيمة العادلة كأساس 
للقياس احملاسيب يضيق 

 من استخدمها.

 التكرار 
 

 موافق  0.798 4.466 0 2 22 28 94
 بشدة

4 

 0 1.4 15.1 19.2 64.4 النسبة 

إعتبار القيمة العادلة   60
أداة لتحيُت ينقص من 

قيمتها وقابلية 
استخدامها للقياس 

 احملاسيب لدى ادلهنيُت.

 التكرار 
 

 موافق 1.189 4.137 9 0 40 87 10
 

7 

 6.2 0 27.4 59.6 6.8 النسبة 

إعطاء ادلشرع اجلزائري  60
األولوية للتقييم بالقيمة 
العادلة لبعض العناصر 
يف القوائم ادلالية يضيق 
من إنتشار ىذا ادلفهـو 

 واستخدامو.

 التكرار 
 

 موافق 1.042 4.425 6 1 22 13 104
 بشدة

5 

 4.1 0.7 15.1 8.9 71.2 النسبة 

إقتصار تطبيق مفهـو  60
القيمة العادلة على 

بعض العناصر جعلها 
غَت مفّعلة وغَت مقبولة 
يف ادلمارسات احملاسبية 

لتعزيز اخلصائص 
النوعية للمعلومات 

احملاسبية وتفعيل القياس 

 موافق 0.918 4.479 3 0 25 14 104 التكرار
 بشدة

3 
 2.1 0 17.1 9.6 71.2 النسبة
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 احملاسيب.

يواجو تطبيق محاسبة القيمة العادلة العديد من التحديات في ظل البيئة القانونية 
 الجزائرية.

 

4.423 0.13
7 

  

 SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات برنامج المصدر : 
1

 

البيئة مدى توفير الذي يدور حوؿ  لرابعادلتوسطات احلسابية لعبارات احملور  يتضح من اجلدوؿ أعاله أف جل   
 ليكرتحسب مقياس  5إذل  4.20ضمن اجملاؿ  تقع، القانونية الجزائرية لمقومات تطبيق القيمة العادلة

حيث  .ادلستوى ادلرتفع، وكال اجملاالف يعرباف على 4.19إذل  3.40ما عدا عبارة واحدة جاءت يف اجملاؿ اخلماسي، 
"، شلا يدؿ على "موافق فقط وإختيار واحد" بشدة كل عبارات احملور على النسبة األكرب من اختيار "موافق  نالت

 تأييد وموافقة أفراد العينة  لعبارت احملور الرابع.
من  5 – 4.20يف اجملاؿ   الرابعمن احملور الثانية اليت جاءت يف الًتتيب األوؿ يقع ادلتوسط احلسايب للعبارة    

األمر الذي يعرب عن مستوى  ،0.653وبإضلراؼ معياري يقدر بػ  4.562اخلماسي بواقع  ليكرترلاالت مقياس 
عدـ إعطاء القيمة واليت تنص على )العبارة اليت  قبوؿضلو  % 92.5وتوجو أفراد العينة بصفة عامة بنسبة مرتفع 

 (ة التقييمات ادلستندة على التكلفة التارخيية.العادلة حقها يف النصوص القانونية واعتبارىا كأداة دلراجع
عدـ إصدار معايَت زللية خاصة بالقيمة العادلة تالئم البيئة اجلزائرية )وجاء يف ادلرتبة الثانية الفقرة اليت تنص على    

( 0.745( وإضلراؼ معياري )4.500مبتوسط احلسايب قدره ) (يصعب ويزبد من تكلفة استخدامها لدى ادلؤسسات
على  من ىذا احملور ةاألخَت الفقرة حتصلت ، و 246مستجوب من أصل  128بإرتارل موافق بشدة وموافق عدد 

حيث ، 0.918وبواقع اضلراؼ معياري يقدر بػ  4.479توسط حسايب يقدر بػ عبارات مب 7الثالث من أصل  الًتتيب
عربوا  104فرد بُت موافق وموافق بشدة، منها  246فرد من أفراد العينة من أصل  118 تأييدب عبارةلقيت ىذه ال

  وليس بعيدا عن قيمة ادلتوسط احلسايب الذي حققتو .وىو اجتاه ىذه العبارة بادلوافق بشدةعن رأيهم حوؿ ىذه العبارة 
 4( وبالًتتيب )4.397، 4.425، 4.466) مبتوسطات حسابية  (األوذلو  السادسةو  الرابعة) العبارات كل من

 ذه العبارات.ذل بشدة وافقةادلضلو  العينة والذي يعرب عن توجو أفرادس اإلجتاه يف نفو  ( على التوارل،5،6
إعتبار القيمة العادلة  أداة لتحيُت ينقص من قيمتها وقابلية )على بينما سجلت العبارة اخلامسة اليت تنص    

 قعت(، 1.189( وإضلراؼ معياري قدره ) 4.137متوسط حسايب ) (احملاسيب لدى ادلهنيُتاستخدامها للقياس 
حيث كاف  .ادلستوى ادلرتفعوىو رلاؿ يعرب على  اخلماسي ليكرتحسب مقياس  4.19إذل  3.40ضمن اجملاؿ 

 .%60.2مستجوب ما نسبتو  ( 97 عدد ادلوافقة وادلوافقة بشدة )إرتارل

                                                           
 .319، صاحملورالرابع لعبارات واإلضلرافات احلسابية ادلتوسطات، 16أنظر ادللحق رقم  1
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ويقع ادلتوسط  0.137وبإضلراؼ معياري يساوي  4.423ما قيمتو  الرابعسجل ادلتوسط احلسايب الكلي للمحور و 
 .من ادلوافقة ادلرتفع، وىو رلاؿ يقع يف ادلستوى 5 – 4.20احلسايب الكلي يف اجملاؿ 

 المطلب الثاني : إختبار الفرضيات 
بعد أف قمنا باستخراج نتائج آراء وإجابات أفراد العينة من خالؿ استخداـ ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات     

لدراسة  (  One semple T-Test) العينة ادلفردة  ختبارإ باستعماؿختبار الفرضيات إادلعيارية، يأيت الدور على 
( نقـو 3الذي يساوي ادلتوسط الفرضي  )الدراسة  تمعوادلتوسط احلسايب جمل وجود فروقات بُت ادلتوسط احلسايب للعينة

 T(، أو نقـو مبقارنة 0.05حبساب مستوى الداللة االحصائية ونقارنو مبستوى الداللة ادلعتمدة يف الدراسة )
                ( واليت تساوي N-1مستوى حرية ) عند حرية (1.66) اجلدولة ذلذه الدراسة Tاحملسوبة مع 

(145  =146-1.) 
 اختبار الفرضية األولى .1
 :  ما يلي  تنص الفرضية األوذل ذلذه الدراسة على        
توجد رغبة لدى ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر للتحول من التكلفة التاريخية واالنتقال إلى "  (1

 " طريقة قياس بديلة
 كما ذكرنا سلفا:  االستبيافعلى احملور األوؿ من ( Tلتأكيد أو نفي ىذه الفرضية، مت تطبيق اختبار )      
جابات أفراد إذا كانت قيمة ادلتوسط احلساب للمحور )إ H1وقبوؿ الفرضية البديلة  H0 نقـو برفض فرضية العدمية 

 Tاحملسوبة أكرب من  T، وكذلك قيمة 3ساوي ادلتوسط احلسايب الفرضي الذي يساوي العينة( أكرب من أو ي
( للمحور أقل من Sigوأف مستوى الداللة اإلحصائية )  .0.05عند مستوى الداللة  1.66اليت تساوي  1اجلدولية
 ومنو: والعكس صحيح. 0.05

H0 :مهنة المحاسبة في الجزائر للتحول من رغبة لدى ممارسي توجد عالقة ذات داللة إحصائية حول  ال
 .التكلفة التاريخية واالنتقال إلى طريقة قياس بديلة

H1 : رغبة لدى ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر للتحول من توجد توجد عالقة ذات داللة إحصائية حول
 .التكلفة التاريخية واالنتقال إلى طريقة قياس بديلة

ية احملور األوؿ دلعرفة آراء ادلستجوبُت حوؿ رغبتهم لتتحوؿ من التكلفة التارخيية وقد خصص إلختبار ىذه الفرض   
 واالنتقاؿ إذل طريقة قياس بديلة كما يلي:

 
 
 

                                                           
 .323اجلدولية، ص  T: جدوؿ 21، احملور رقم 21أنظر ادللحق رقم  1
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 ( للفرضية األولىT)  : نتائج إختبار(25-04)الجدول رقم

 3( = Tقيمة االختبار ) 

( T) قيمة القرار
  المحسوبة

 درجة الحرية 
DF 

االحصائيةمستوى الداللة   
 (Sig) 

االنحراف 
 المعياري

 

الموتوسط 
 الحسابي

 
رفض 

الفرضية 
 العدمية

43.205 145 .000 0.086 4.408 

Spssباستخدام برنامج  االستبيانالمصدر: من إعداد الطالب بناءا على التحليل اإلحصائي لنتائج 
1 

 للتحول من  رغبتهمأف قيمة التوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة حوؿ نالحظ ( 26-04)من خالؿ اجلدوؿ رقم 
( وىي أكرب من ادلتوسط احلسايب الفرضي 4.408قد بلغت )  التكلفة التاريخية واالنتقال إلى طريقة قياس بديلة

( وأف 1.66اجلدولية )  Tأكرب بكثَت من قيمة  43.205احملسوبة   Tأف قيمة  بإلضافة إذل، (3للدراسة )
وبناءا على ، (0.05( أقل من مسوى الداللة ادلعتمدة يف الدراسة )Sig=0.000مستوى الداللة اإلحصائية ) 

، وعليو فإن أفراد العينة يبدون برغبة H1 ونقبل الفرضية البديلة H0ىذه النتائج سنرفض الفرضية العدمية 
 توجد أيد صحة الفرضية األولى نؤكإلى طريقة قياس بديلة، ومنو لالنتقال عن التكلفة التاريخية واالنتقال 

 .رغبة لدى ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر للتحول من التكلفة التاريخية واالنتقال إلى طريقة قياس بديلة
 الفرضية الثانية  اختبار .2

 : على  الفرضية الثانية ادلصاغة بالطريقة التالية تنص
المحاسبية الجزائرية كل ما تحتاجو القيمة العادلة من متطلبات الستخدامها كأساس لقياس ال توفر البيئة " 

 " المحاسبي
 .( على عبارات احملور الثاين   T) واجلدوؿ التارل يبُت نتائج تطبيق اختبار 
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 الثانية( للفرضية T)  : نتائج إختبار(26-04)الجدول رقم

 3( = Tقيمة االختبار ) 

( T) قيمة القرار
  المحسوبة

 درجة الحرية 
DF 

 مستوى الداللة االحصائية
 (Sig) 

االنحراف 
 المعياري

 

الموتوسط 
 الحسابي

 
رفض 

الفرضية 
 البديلة

1.536 145 .153 1.055 2.532 

Spssباستخداـ برنامج  االستبيافمن إعداد الطالب بناءا على التحليل اإلحصائي لنتائج المصدر: 
1 

( وأف 1.66اجلدولية ) Tمن قيمة  أقل( 1.53احملسوبة تساوي )  Tاجلدوؿ تبُت أف قيمة  نتائج من خالؿ  
( أكرب من مستوى الداللة ادلعتمدة يف 0.153مستوى الداللة اإلحصائية للمحور اخلاص بالفرضة الثانية يساوي )

من ادلتوسط احلسايب  أقل( وىو 2.532(، كما أف ادلتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة بلغ )0.05)الدراسة 
 ، ومنونفرض الفرضية البديلةو  H0نقبل الفرضية العدمية النتائج وبناءا على ىذه ( 3الفرضي لدراسة ادلقدر ب )

ال توفر البيئة المحاسبية الجزائرية كل ما أي أن أفراد العينة يوافقون على أنو  الثانيةنؤكد صحة الفرضية 
 .من متطلبات الستخدامها كأساس لقياس المحاسبي تحتاجو القيمة العادلة

 الثالثة الفرضية اختبار .3
 : على  ادلصاغة بالطريقة التالية لثةالفرضية الثا تنص

 " ال تالئم البيئة االقتصادية والمالية الجزائرية لتطبيق القيمة العادلة" 
 . الثالث( على عبارات احملور   T) واجلدوؿ التارل يبُت نتائج تطبيق اختبار 
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 الثالثة( للفرضية T)  : نتائج إختبار(27-04)الجدول رقم

 3( = Tقيمة االختبار ) 

( T) قيمة القرار
  المحسوبة

 درجة الحرية 
DF 

 مستوى الداللة االحصائية
 (Sig) 

االنحراف 
 المعياري

 

الموتوسط 
 الحسابي

 
رفض 

الفرضية 
 البديلة

1.498 145 .178 1.117 2.408 

1باستخدام برنامج  االستبيانالمصدر: من إعداد الطالب بناءا على التحليل اإلحصائي لنتائج 
Spss 

اجلدولية  Tمن قيمة  أضغر( 1.489احملسوبة تساوي )  Tتبُت أف قيمة  (28-04) من خالؿ اجلدوؿ رقم
( أكرب من مستوى الداللة 0.178يساوي )لثة ( وأف مستوى الداللة اإلحصائية للمحور اخلاص بالفرضة الثا1.66)

( وىو أقل من ادلتوسط 2.408(، كما أف ادلتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة بلغ )0.05ادلعتمدة يف الدراسة )
نفرض الفرضية  H0نقبل الفرضية العدمية  لى ىذه النتائجوبناءا ع( 3احلسايب الفرضي لدراسة ادلقدر ب )

ال تالئم البيئة االقتصادية والمالية أي أن أفراد العينة يوافقون على أنو  الثالثةالبديلة ونؤكد صحة الفرضية 
 الجزائرية لتطبيق القيمة العادلة.

 إختبار الفرضية الرابعة .4
  : على التالية بالطريقة ادلصاغة الثالثة الفرضية تنص

 يواجو تطبيق محاسبة القيمة العادلة العديد من التحديات في ظل البيئة القانونية الجزائرية.
 . الرابع احملور عبارات على(   T)  اختبار تطبيق نتائج يبُت التارل واجلدوؿ
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 الرابعة( للفرضية T)  : نتائج إختبار(28-04)الجدول رقم

 3 ( =Tقيمة االختبار ) 

( T) قيمة القرار
  المحسوبة

 درجة الحرية 
DF 

 مستوى الداللة االحصائية
 (Sig) 

االنحراف 
 المعياري

 

الموتوسط 
 الحسابي

 
رفض 

الفرضية 
 العدمية

27.84 145 .000 0.137 4.423 

Spssباستخدام برنامج  االستبيانالمصدر: من إعداد الطالب بناءا على التحليل اإلحصائي لنتائج 
1 

 وىي أكرب (4.423)  قد بلغنالحظ أف قيمة التوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة أعاله من خالؿ اجلدوؿ    
أكرب بكثَت من قيمة  27.84احملسوبة   Tأف قيمة  بإلضافة إذل(، 3من ادلتوسط احلسايب الفرضي للدراسة ) بكثَت

T  ( ( وأف مستوى الداللة اإلحصائية ) 1.66اجلدوليةSig=0.00 )من مسوى الداللة ادلعتمدة يف  أصغر
المتعلقة بالمحور الرابع لالستبيان  H0الفرضية العدمية  نرفضالنتائج وبناءا على ىذه (، 0.05الدراسة )

البيئة القانونية الجزائرية ال توفر القوانين مالئمة  يرونا أن أفراد العينةصحة الفرضية الرابعة أي أن ونؤكد 
 ومشجعة التي تسهل تطبيق القيمة العادلة.

في الجزائر لتطبيق محاسبة القيمة  األعماللمدى جاىزية بيئة  الكيفية:  استكمال الدراسة  الثالثالمطلب 
 العادلة 

اليت تعترب تقنية للحصوؿ على أكرب عدد  ) الدراسة الكمية( االستبيافقصد استكماؿ نتائج الدراسة احملققة يف    
 نقدـ يف ىذا ادلطلب نتائج ادلقابلة شلكن من ادلعطيات الكمية بغية ادلقارنة بينها باستخداـ األساليب اإلحصائية،

للمؤسسات  ادلالية واحملاسبة والعاملُت يف مصلحة ادلاليُت ادلديروفاليت مت إجراؤىا مع بعض  )الدراسة الكيفية(
( والكيفي ) أداتو  االستبياف الكمي الذي ) أداتو وىذا حتقيقا للتكامل بُت ادلنهجُت. االقتصادية اجلزائرية العمومية

 األعماؿسائل ببيئة تمارة اخلاصة بالتقصي حوؿ بعض ممن جهو، ومن جهة أخرى وبعد استعماؿ االس ادلقابلة(
دلمارساهتم وآرائهم الذي سيمنحنا معٌت وداللة  حتّوؿ إىتماـ الطالب إذل الشخص الذي يعطي ادلعلومة ،اجلزائرية

  اجلزائرية ومدى جاىزيتها لتطبيق القيمة العادلة. األعماؿادلختلفة حوؿ بيئة 
التحليل اليت ستّمكن من  لتفسَت الظاىرة بشكل كمي أي من خالؿ معطيات كمية  ادلنهج الكمي يهدؼو    

 )عينة الدراسة( موعة كبَتة من األشخاص العالقة بُت عدة متغَتات على رلالكمي ذلا والوصوؿ إذل حقائق تبُت
                                                           

1
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. بينما يهدؼ اليت يوفرىا اإلحصاء )من ادلنواؿ، الوسيط، ادلتوسط احلسايب...إخل(وذلك باالستناد إذل إجراءات كمية 
حبصر معٌت األقواؿ اليت مّت رتعها أو السلوكات اليت دّتت مالحظتها. وقد مت ادلدروسة،  إذل فهم الظاىرةادلنهج الكيفي 

  .1االعتماد على ادلنهجُت لتحسُت دقة القياس وأيضا قيمة الوصف لدراستنا ىذه
وتوضيحا  يف اجلزائر لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة، األعماؿدى جاىزية بيئة وتعطى نتائج ىذه ادلقابلة حتليال دل   

 . االستبيافأكثر خللفيات إجابات أفراد العينة على فقرات 
 :جويبةاأل عرض 1

إذ يعرفها  س أف نعطي مفهـو ادلقابلةأ، البجويبة وحتليلهاقبل اخلوض يف طريقة إجراء ادلقابلة وعرض األ   
Madeleine Grawitz  2اتصاؿ شفوي"بأهنا " رتع معلومات ذلا عالقة باذلدؼ نت البحث، عن طريق . 

وتعترب تقنية مباشرة دتّكن الباحث من رتع معطيات مباشرة من ادليداف بطرح رلموعة من األسئلة على رلموعة من    
 .3ادلبحوثُت بشكل منظم، تتم بشكل فردي أو بشكل رتاعي ) يف حالة ادلقابلة اجلماعية(

اليت تتميز أساسًا يف كوف طلب ادلقابلة يصدر من الباحث   البحث  مقابلةعلى  يف دراستنا ىذهوقد اعتمدنا    
 أنتجو ادلبحوث لفهم تأويلو وتصوراتو الذيحسب حاجات معرفية يود حتقيقها، وزلاولة استخراج ادلعٌت من اخلطاب 

)ادلقننة( اليت تضم رلموعة من  المقابلة الموجهةىذا من ناحية األصل، أما من ناحية اذليكلة فقد اعتمدنا على 
 .4األسئلة ادلتسلسلة )مرتبة ال ديكن جتاوز االسئلة( وادلعدة مسبقا وزلددة بشكل دقيق

بصفتهم ادلسؤولُت على إعداد القوائم ادلالية  ادلديروف ادلاليوف وادلوظفوف يف مصلحة ادلالية واحملاسبةختيار اوقد مت    
 وفيما يلي عرض حليتيات ادلقابلة:جراء ادلقابلة معهم بشكل فردي، إ، و االقتصادية العمومية يف ادلؤسسات

 :5وحدة غردايةفرع الزفت لمؤسسة نفطال  مصلحة الماليةمدير مقابلة مع  1.1
احملاسيب إلعداد القوائم  اإلفصاحىل ىناؾ جتاوب ورغبة من مؤسستكم لتطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس و  .1س

اعتماد القيمة العادلة ينجز عنو فوارؽ التقييم ضخمة وىي خاضعة لضريبة فادلؤسسة يف غٌت عن دفعها وعليو  ادلالية؟
 ".أعتقد أنو ال يوجد جتاوب أو رغبة يف إستخداـ القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب ىذا راجع للظروؼ احلالية 

بطريقة القياس احملاسيب بالقيمة العادلة حسب النظاـ احملاسيب . ىل الطاقم اإلداري دلؤسستكم على دراية كافية 2س
 وادلعايَت الدولية؟ SCF ادلارل

( مهمتها األساسية إعداد PDG" للمؤسة مديرية مالية وزلاسبية ) تتبع مباشرة الرئيس ادلدير العاـ  الجواب:
، والقوانُت ادلنظمة للمحاسبة. ورتيع اإلطارات على قدر كبَت من SCFالقوائم ادلالية وفق النظاـ احملاسيب ادلارل 

                                                           
 بتصرؼ .46،56، ص ص 2016دلياء مرتاض، تقنيات البحث الكيفي ادلقابلة، دار ىومة للنشر والطباعة، اجلزائر،  1

2
 Madelein Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11eme édition, 2005,p351. 

 .75، ص2016، مرجع سابق، دلياء مرتاض 3
4
 . بتصرف000،000نفس المرجع، ص ص  
 ، غرداية.مدير مصلحة ادلالية دلؤسسة نفطاؿ فرع الزفت وحدة غردايةحروز نور الدين، مقابلة مع  5
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ادلعرفة والتكوين احملاسيب يف رلاؿ احملاسبة وادلعايَت احملاسبية الدولية ومنهم من إستفاد من تكوين يف اخلارج ) دولة  
 ."كندا( يف رلاؿ ادلعايَت زلاسبية الدولية

سنوات مقارنة مع ادلعايَت احملاسبية الدولية  10بعد اعتماده مند  SCF ما ىو تقييمكم للنظاـ احملاسيب ادلارل .3س
 ادلتعلقة بالقيمة العادلة؟

" من اجل تطبيق ادلعايَت احملاسبية الدولية البد من وجود بيئة مساعدة لذلك تشمل االسواؽ ادلالية  الجواب:
 10رغم مرور حوارل  SCFلنظاـ احملاسيب ادلارل والقوانُت ادلساعدة، وىذا ال يتوفر يف حالة اجلزائر فهذا ما جعل ا

 سنوات ال يزاؿ يعاين قصورا يف سلتلف اجملاالت وادلشاكل احملاسبية ادلعاصرة ومنها القيمة العادلة".
 ما ىي اىم العوائق اليت تواجهكم لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة؟ .4س 

 :ذكر ما يليمن أىم العوائق اليت تواجو تطبيق القيمة العادلة  الجواب:
 عدـ وجود سوؽ مارل نشط إذ ىو من أىم الشروط األساسية لذلك؛ 
 عدـ وجود خرباء من أجل تقييم وحتديث قيمة ادلوجودات لدى ادلؤسسة؛ 
 عدـ وجود رغبة سواء عند ادلشرع أو ادلسؤولُت إلعتماد القيمة العادلة؛ 
  للبورصة اجلزائرية.غياب تاـ 

 يف مؤسستكم؟ اإلفصاحماذا تقًتحوف من حلوؿ لتسهيل تطبيق القيمة العادلة للقياس و  .5س
 :ومن ما إقًتح كحلوؿ ما يلي الجواب:
 ؛تفعيل بورصة اجلزائر 
 ؛إعفاء وختفيض الضرائب على فروؽ التقييم 
 ؛فتح مكاتب التقييم وإعتماد خرباء التقييم 
  استخداـ القيمة العادلة.تشجيع ادلؤسسات على 
على البيئة احملاسبية اجلزائرية، وبإعتبار مؤسستنا عمومية ملكيتها إف القيمة العادلة من ادلفاىيم احلديثة " ب:االجو 

          .األعماؿلعرض القوائم ادلالية ىي األغراض الضريبية أي حتديد الوعاء الضرييب ورقم لدولة، فإف الغرض األساسي 
ف عرض القوائم ادلالية للمؤسسة على أساس القيمة العادلة ال يعترب أولوية أساسية للمديرية العامة إوبالتارل ف    

أرض  ئم ادلالية، وعلى سبيل ادلثاؿرغم وجود خلل كبَت يف واقع ادلؤسسة وما تقدمة تلك القوا ،للمؤسسة
مليوف 30بادلاليَت إال أهنا مقيدة يف ادلزانية مببلغ ىكتار يف منطقة صناعية قيمتها احلقيقية يف السوؽ  10مساحتها

 م ادلالية ال تعكس القيمة احلقيقية للمؤسسة، ضف إذل ذلك إف تاريخ حيازهتا، وبالتارل القوائ 1980سنتم من سنة 
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 :1نفطال فرع  الوقود وحدة حاسي مسعودلمؤسسة مقابلة مع رئيس قسم المحاسبة العامة   2.1
احملاسيب إلعداد القوائم  اإلفصاحىل ىناؾ جتاوب ورغبة من مؤسستكم لتطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس و  .1س

 ادلالية؟
 ".السوؽ النشط وركود البورصةنعداـ إلك ذوزيادة على  ،ادلناخ غَت مناسب يبقى رغبةالوجد حىت ب" الجواب:

ىل الطاقم اإلداري دلؤسستكم على دراية كافية بطريقة القياس احملاسيب بالقيمة العادلة حسب النظاـ احملاسيب  .2س
 وادلعايَت الدولية؟ SCFادلارل 

ي جيكل الطاقم اإلداري على الدراية التامة بالقياس احملاسيب وفق القيمة العادلة، فجل العماؿ ىنا خر ليس   "الجواب:
قبل إعتماد تدريس ادلعايَت الدولية ىذا من جهة، ومن جهة أخرى عدـ فرض ادلشرع استخداـ القيمة النظاـ القدمي 

دلة للقياس يف البيئة اجلزائرية، ويبقى االستفادة من التكوين يف ىذا اجملاؿ ىو ادلخرج الوحيد الذي تعتمده العا
 ."ادلؤسسة

سنوات مقارنة مع ادلعايَت احملاسبية الدولية  10بعد اعتماده مند  SCFما ىو تقييمكم للنظاـ احملاسيب ادلارل  .3س
   ادلتعلقة بالقيمة العادلة؟

 PCNاحملاسيب الوطٍت اليت سعت اجلزائر لتوافق معها عن طريق إلغاء ادلخطط ادلعايَت الدولية بمقارنة " الجواب:
رقم حلسابات وترتيبها يف  تغيَتال إماىو أف ىذا النظاـ  األخَتليتضح يف  ،SCFواعتماد النظاـ احملاسيب 

  ."اجملموعات
 ىم العوائق اليت تواجهكم لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة؟أما ىي  .4س

 ."رؼ الدولةطوجود مؤسسات تقييم معتمدة من  أىم العوائق عدـ وجود أسواؽ مالية وعدـ من "  الجواب:
 يف مؤسستكم؟ اإلفصاحماذا تقًتحوف من حلوؿ لتسهيل تطبيق القيمة العادلة للقياس و  .5س

وخلق  ،بيق القيمة العادلة حسب ادلعايَت الدوليةطرؼ الدولة يف تطمن أوالجيب أف تكوف ىناؾ رغبة " الجواب:
  ."مؤسسات تقييم عقاررات، وإنشاء عقاللخاصة أسواؽ مالية 

 :2غرداية فرع إتصاالت الجزائر لمؤسسة العامة المحاسبة قسم موظف مع مقابلة 4.1
احملاسيب إلعداد القوائم  اإلفصاحىل ىناؾ جتاوب ورغبة من مؤسستكم لتطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس و  .1س

 ادلالية؟
تساير مؤسسة اتصاالت اجلزائر ادلستجدات احملاسبية خاصة ما تعلق األمر باعداد القوائم ادلالية وفق " الجواب:

خاصة ما تعلق ذل بعض ادلعايَت احملاسبة الدولية إيستند  SCFالنظاـ ادلارل احملاسيب وكما ىو معروؼ أف النظاـ 

                                                           
 ، ورقلة.وحدة حاسي مسعود ،نفطاؿ فرع  الوقودرئيس قسم احملاسبة العامة دلؤسسة حاجي عبد العزيز، مقابلة مع  1
 مقابلة مع عمر بن موسى، موظف يف قسم احملاسبة العامة دلؤسسة إتصاالت اجلزائر فرع غرداية. 2
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اتصاالت اجلزائر العمل بالتكلفة التارخيية ادلرجحة ذ تفرض على اإلدارة احملاسبية دلؤسسة إ، بتسوية قيمة األصوؿ
  ."وأيضا القيمة العادلة

ىل الطاقم اإلداري دلؤسستكم على دراية كافية بطريقة القياس احملاسيب بالقيمة العادلة حسب النظاـ احملاسيب  .2س
 وادلعايَت الدولية؟ SCFادلارل 

أدائهم ومعارفهم نعم يتوجب على احملاسبيُت ورؤساء الدوائر احملاسبية بادلؤسسة العمل على تطوير "الجواب: 
طريق التكوين احملاسيب ادلستمر على مستوى ادلراكز التكوينية اخلاصة بادلؤسسة مثل ورقلة ، أو عن احملاسبية ذاتيا

 "واجلزائر
سنوات مقارنة مع ادلعايَت احملاسبية الدولية  10بعد اعتماده مند  SCF. ما ىو تقييمكم للنظاـ احملاسيب ادلارل 3س

 ادلتعلقة بالقيمة العادلة؟
ادلعلومة احملاسبية يف األنظمة فيها كما تعلموف أف مؤسسة اتصاالت اجلزائر ذلا مديريات والئية تتجمع "الجواب: 

يت تتجمع هبا القوائم اجملمعة اليت تتبُت فيها القياس ترسل بادلديرية العامة وال، وبعد ذلك احملاسبية اخلاصة بادلؤسسة 
إال أنو دل جيرى أي تغيَت يف النظاـ احملاسيب مند اعتماده رغم ، احملاسيب بالتكلفة التارخيية ادلرجحة والتكلفة العادلة

 العديد اليت حتدث على ادلعايَت احملاسبية الدولية" التغَتات واالصدارات
 اليت تواجهكم لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة؟ ىم العوائقأما ىي  .4س

وبالتارل يلجأ  احلقيقية،  ومعرفة قيمتها بالقيمة العادلةيتيح قياس الذي عدـ توفر سوؽ مارل نشط باجلزائر "الجواب: 
 "تقييم اخلبَت الذي لو دراية بأسعار السوؽذل إ

 يف مؤسستكم؟ اإلفصاحماذا تقًتحوف من حلوؿ لتسهيل تطبيق القيمة العادلة للقياس و  .5س
تكثيف دورات تدريبة للعماؿ بدائرة احملاسبة واإلستفادة من خربات األساتذة اجلامعيُت والعمل على قياـ  " الجواب:

 "كل القياسات بالبورصة وتفعيلها من طرؼ رتيع ادلؤسسات وادلسامهُت
 .عرض أجويبة أفراد ادلستهدفُت يف ادلقابلة سنتطرؼ يف ادلطلب ادلوارل دلناقشتها وحتليلها بعد عرض
 : مناقشة وتحليل النتائجالرابع المطلب

وأجويبة  ةاالستبيانوىذا على أساس زلاور  ألىم نتائج الدراسة التطبيقية تفسَت مناقشة سنحاوؿ يف ىذا ادلطلب   
 .واليت عاجلنا من خالذلا إشكالية البحث ،الدراسة ادلستقاة من وتقدمي االستنتاجاتادلقابلة، 

 االستبيانأداة نتائج تحليل ومناقشة  .1
إستعداد ورغبة من قبل ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر للتحول من التكلفة المحور األول: " 1.1

 "التاريخية إلى طريقة قياس بديلة
التحوؿ عن الرغبة يف  اخلاص بآراء أفراد عينة الدراسة حوؿ  االستبيافنتائج احملور األوؿ من عرض من خالؿ      

وىو رلاؿ  4.408أف ادلتوسط ادلرجح ألوزاف احملور االوؿ قيمتو  إتضحطريقة قياس بديلة،  وإعتماد التكلفة التارخيية
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يف ادلقاـ األوؿ كوف  ألفراد العينة . وقد يرجع سبب ىذه الرغبةألفراد العينة بشدة من ادلوافقة يقع يف ادلستوى ادلرتفع
ختاذ استند عليو يف يوال  القياس احملاسيب على أساس التكلفة التارخيية يوفر معلومات صاحلة فقط يف تاريخ القياس

 فرض ثبات وحدة النقدكذلك   ، وإلجراء عملية ادلقارنة الزمنيةوعدـ إمكانية إستخاـ القوائم ادلالية القرارات ادلستقبلية 
ومن جهة  .فرضية غَت منطقية أضحت ىذه شديد التغَتاتعادلي  ظل واقع اقتصادي ومارليف  دلبدأ التكلفة التارخيية

التوحيد احملاسيب لتسهيل ادلبادالت تزايد التعامالت التجارية وادلالية بُت الدوؿ دعت الضرورة إذل أخرى ونظرا ل
 إذلرغبتها يف التحوؿ عن التكلفة التارخيية للوصوؿ تُدرل يف البحث والعمليات التجارية ىذا ما جعل الفئة ادلستهدفة 

 .األعماؿبيئة التوحيد احملاسيب واالنفتاح أكثر على العادل اخلارجي وحتسُت 
رأي أفراد العينة لمدى توافر المتطلبات المحاسبية التي تسهل استخدام القيمة المحور الثاني:  2.1

 البيئة المحاسبية الجزائرية العادلة كأساس للقياس المحاسبي في
احملاسبية اليت تسهل استخداـ القيمة البيئة احملاسبية اجلزائرية للمتطلبات  تشَت نتائج الدراسة حوؿ مدى توافر    

فر متطلبات تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب، أف أفراد عينة الدراسة يروف أف البيئة احملاسبية ال تو   العادلة
، وىو رلاؿ يقع 2.59 – 1.80اجملاؿ ( ضمن 2.532أف متوسط حسايب )  (37) يتضح من اجلدوؿ رقمىذا و 

يف أف النظاـ احملاسيب ادلارل اجلزائري ال يقدـ مفهوما واضحا حوؿ وقد يعود سبب ذلك  .غَت ادلوافقة يف ادلستوى
وإمنا يعتربىا  ، وفق القيمة العادلة لقياس احملاسيب القيمة العادلة وال يوفر اإلجراءات واآلليات الواجب اختذىا عند ا

وبالتارل ال يعترب زلفز إلستخداـ القيمة ذلذا دل يقم بالزاـ ادلؤسسات باستخداـ القيمة العادلة   كأداة إلعادة التقييم
ومنظماتو الفرعية  CNCتوافق وترحيب من قبل اجمللس الوطٍت للمحاسبة  وعدـ وجود  العادلة يف القياس احملاسيب.

شلارسي مهنة االنتشارىا بُت يقلل من  حوؿ صلاعة وضرورة استخذاـ القيمة العادلة يف القياس احملاسيب يف البيئة اجلزائرية
  احملاسبة يف اجلزائر.

سبيل  التكلفة احملتمل تكبدىا يفزيادة و  ،نتيجة لعدـ توفر معلومات مناسبة ديكن اإلعتماد عليها ألغراض القياسو    
عل ج العادلة يف ظل البيئة اجلزائرية نقص الكوادر ادلهنية واخلرباء ادلتخصصُت يف حتديد القيمةو  بالقيمة العادلة القياس

ادلناىج احملاسبية يف مؤسسات التعليم االكادديي يف اجلزائر . وعدـ إحتواء ادلؤسسات ال تطبيق القياس بالقيمة العادلة
كل ىذا كاف وراء عدـ توافر متطلبات القياس بالقيمة العادلة يف  بالقيمة العادلة وطرؽ تطبيقهاعلى ادلفاىيم ادلرتبطة 

وكذلك عدـ مواكبة النظاـ احملاسيب اجلزائري التعديالت التطورات والتغَتات اليت حتدث على  البيئة احملاسبية اجلزائرية.
عليها منذ إنشائو دليل على عدـ اإلىتماـ بالتوحيد احملاسيب مستوى ادلعايَت احملاسبية الدولية، إذ دل حيدث أي تغيَت 

 وىذا ما جيعل البيئة احملاسبية غَت مالءمة والحتتوي على متطلبات تطبيق ىذه ادلعايَت الدولية ومن بينها القيمة العادلة.
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عينة الدراسة لمدى مالءمة البيئة االقتصادية والمالية الجزائرية لتطبيق  دي أفراأر المحور الثالث:  3.1
 .القيمة العادلة

أي أف العينة ترى أف  ادلنخفضيقع يف ادلستوى  2.408ما قيمتو  الثالثسجل ادلتوسط احلسايب الكلي للمحور    
بورصة اجلزائر اليت تشهد لوضعية وقد يعود السبب ، البيئة االقتصادية وادلالية اجلزائرية غَت مالءمة لتطبيق القيمة العادلة

أخرى قلة الوعي  العديد من  ادلؤسسات، ومن ناحية ة من ادلؤسسات اجلزائرية ادلدرجة فيها وغيابلل قليوق  ركود دائم 
 معاملة ال حيصلوف على ما مؤسسة يف ادلالية األوراؽ زتلةكما أنا ،  على البورصةلإلقباؿ الثقايف لدى ادلستثمرين 

يفقد الثقة لدى ادلستثمرين يف ، وادلعلومات البيانات على احلصوؿ يف يتعلق باحلق فيما وخاصة ومتساوية عادلة
ال ختدع لقانوف السوؽ اجلزائري  يف األسعار كما نالحظ أف،  إستثمار أمواذلم شلا يؤثر على قوى العرض والطلب

، كل ىذا جيعلها غَت عادلةشلا حتكار وادلضاربة وتدخل الدولة يف حتديدىا إمنا تتحدد حتت تتأثر االالعرض والطلب 
  وغَته جيعل من السوؽ اجلزائري سوؽ غَت كفء وغَت مالءـ لتطبيق القيمة العادلة.

يف ظل ارتفاع و ، الوضوح واالستقراريعتليها شيئ من عدـ  السياسة االقتصادية ادلنتهجة من قبل الدولة كما أف   
ادلنشورة من قبل اذليئات ادلعتمدة وادلتخصصة يف االقتصاد ، جيعل ادلعلومات ادلستمرة يف اجلزائر ضخم نسب الت
كل ىذا يؤدي إذل عدـ حتقيق الكفاءة االقتصادية اليت جتعل البيئة االقتصادية   .وادلالءمةبادلصداقية ال تتصف اجلزائري 

 مالءمة لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة.
 في التحديات من العديد العادلة القيمة محاسبة تطبيق على انو يواجورأي  عينة الدراسة المحور الرابع:  4.1

 .الجزائرية القانونية البيئة ظل
(  إتضح أف أفراد عينة الدراسة يروف أف البيئة القانونية 39من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدوؿ رقم )   

 احلسايب ادلتوسط سجلاستخداـ زلاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب، إذ  علىاحلالية يف اجلزائر ال تساعد 
 ما القانونية اجلزائريةيواجو صعوبات تطبيق القيمة العادلة يف البيئة اخلاص بإجابات عينة الدراسة حوؿ  للمحور الكلي
يف إجتاه  ادلرتفع ادلستوى يف يقع رلاؿ وىو ،5 – 4.20 اجملاؿ يف الكلي احلسايب ادلتوسط ويقع 4.423 قيمتو

عدـ إعطاء القيمة العادلة حقها يف النصوص القانونية واعتبارىا كأداة لوقد يرجع السبب يف ذلك  .ادلوافقة بشدة
معايَت زللية خاصة بالقيمة العادلة  ادلشرع اجلزائري عدـ إصدارو ، على التكلفة التارخييةدلراجعة التقييمات ادلستندة 

 من تكلفة استخدامها لدى ادلؤسسات.تالئم البيئة اجلزائرية يصعب ويزبد 
غَت مفّعلة جعلها يف القوائم ادلالية فقط إعطاء ادلشرع اجلزائري األولوية للتقييم بالقيمة العادلة لبعض العناصر كما أف   

وما يزيد  وغَت مقبولة يف ادلمارسات احملاسبية لتعزيز اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وتفعيل القياس احملاسيب.
عدـ موافقة ادلشرع اجلبائي اجلزائري للقياس احملاسيب بالقيمة القيمة العادلة من صعوبة تطبيق القيمة العادلة ىو 

كما أف النظاـ ادلارل اجلزائري منذ صدوره دل يشهد أي تعديالت أو تفسَتات تعزز شرح   ،ودتسكو بالتكلفة التارخيية
 CNCاجمللس الوطٍت للمحاسبة  كيفية تطبيق القيمة العادلة، وعدـ وجود احلوار والتشاور بُت ادلشرع اجلزائري و 
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دتاـ كما عرجنا على  مصاحلهاجيعل كل ىيئة تبحث عن خيلق شيئ من التصادـ و  عند سن القوانُت ومنظماتو الفرعية
 مة لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة.شلا جيعل البيئة القانونية اجلزائرية غَت مالء .ودتسكو بالتكلفة التارخيية اجلانب اجلبائي

 المقابلة:أداة تحليل ومناقشة أجويبة  .2
 سنأخذ يف التحليل كل سؤاؿ على حدى كاآليت:

المحاسبي  اإلفصاحتجاوب ورغبة من مؤسستكم لتطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس و ىل ىناك  1.2
 إلعداد القوائم المالية؟

اجلزائرية ىي اليت تقف أماـ الرغبة من عدمها يف  األعماؿنستخلصو من اإلجابات أف الظروؼ احلالية لبيئة ما   
استخداـ زلاسبة القيمة العادلة يف القياس احملاسيب، فوجود الرغبة لدى ادلوظفُت يف ادلؤسسات العمومية  التابعة للدولة 

على  يف تطبيق القيمة العادلة، ال يغَت أي شيئ طلما الغرض األساسي ذلاتو ادلؤسسات األكثر نشاطا وادلسيطرة
عن ادلعلومات  اإلفصاحاالقتصاد اجلزائري، ىو عرض القوائم ادلالية لألغرض الضريبية، وعدـ احلرص على جودة 
 ادلالءمة لكل اجلهات، باالضافة إذل سلافة حتمل تكاليف أخرى عند القياس بالقيمة العادلة. 

بالقيمة العادلة حسب  ىل الطاقم اإلداري لمؤسستكم على دراية كافية بطريقة القياس المحاسبي 2.2
 والمعايير الدولية؟ SCFالنظام المحاسبي المالي 

 SCFأف ادلهمة األساسية إلعداد القوائم ادلالية يف كل مؤسسة وفق النظاـ احملاسيب ادلارل  يتضح من اإلجابات    
(، وجل PDGمة للمحاسبة، قائم على عاتق مديرية مالية وزلاسبية )تتبع مباشرة الرئيس ادلدير العاـ ظوالقوانُت ادلن

وحترص ادلؤسسات إذ   اإلطارات على قدر كبَت من ادلعرفة والتكوين احملاسيب يف رلاؿ احملاسبة وادلعايَت احملاسبية الدولية
ارج إذل اخل وارساذلم  ،َت الدولية باقامة دورات تكونية زللياعلى تكوين موظفيها يف رلاؿ القياس احملاسيب بادلعاي

، وىذا هبدؼ مواكبة التطورات اليت حتدث يف مؤسسة نفطاؿ فرع الزفت وحدة غردايةلضماف أفضل تكوين مثل ذلك 
 رلاؿ القياس احملاسيب.

سنوات مقارنة مع المعايير  10بعد اعتماده مند  SCFما ىو تقييمكم للنظام المحاسبي المالي  4.2
 المحاسبية الدولية المتعلقة بالقيمة العادلة؟

جل أمن فراد الذين أجريت معهم ادلقابلة حوؿ تقييمهم للنظاـ احملاسيب ادلارل،  نستخلص أنو حسب ما أدذل بو األ  
جعل النظاـ ىو ما  ،ال يتوفر يف حالة اجلزائرما ذا بيئة مساعدة وى توفَتتطبيق ادلعايَت احملاسبية الدولية البد من 

سنوات ال يزاؿ يعاين قصورا  10رغم مرور حوارل الذي جاء دلواكبت التوحيد احملاسيب العادلي، و  SCFاحملاسيب ادلارل 
وضع النظاـ  ، إذ صلد أف ادلعايَت احملاسبية الدولية اليت على أساسهايف سلتلف اجملاالت وادلشاكل احملاسبية ادلعاصرة

حسب دينامكية االقتصاد العادلي وىذه اخلاصية غائبة يف النظاـ احملاسيب اجلزائري  تتميز بادلرونة SCFاحملاسيب ادلارل 
 إذ دل يشهد أي تعديل مند اعتماده.
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وما ديكن قولو ىنا إذا كانت ادلؤسسة حريصة على مواكبة تطورات يف ادلعايَت احملاسبية الدولية من خالؿ تكوين    
ادلعموؿ بو يف اجلزائر ال  SCFموظفوىا زلليا وحىت يف اخلارج، فما فائدتك ذلك إذا كاف النظاـ احملاسيب ادلارل 

 فائدة. يواكب ىذا التطور، قد يكوف ىنا حتمل تكاليف بال
 ىم العوائق التي تواجهكم لتطبيق محاسبة القيمة العادلة؟أما ىي  4.2

من الصعوبات اليت أّكد عليها الفئة ادلستهدفة يف ادلقابلة، ىي عدـ وجود السوؽ الكفء الذي يعترب حجر    
الذين يعتمد عليهم يف مثل ىتو الظروؼ )غياب السوؽ  تقييمالخرباء قلة األساس الستخداـ القيمة العادلة، و 

 عدـ وجود رغبة عند ادلشرعو ، وكذلك ركود وغياب شبو تاـ لبورصة اجلزائر ونقص ادلؤسسات ادلدرجة فيها، الكفء(
 .الضريبية بشكل كبَت اإليراداتتقليص إذ يعتربىا  عتماد القيمة العادلةال اجلبائي

اجلزائرية ) احملاسبية، االقتصادية  األعماؿمت طرحها أهنا دتس سلتلف مكونات بيئة ونالحظ من الصعوبات اليت    
 ادلالية، التشريعية(.

 في مؤسستكم؟ اإلفصاحماذا تقترحون من حلول لتسهيل تطبيق القيمة العادلة للقياس و  5.2
يف البيئة اجلزائرية  اإلفصاحالعادلة للقياس و تسهيل تطبيق القيمة أهنا  الفئة ادلستهدفة يف ادلقابلةمن احللوؿ اليت ترى    

 ىي:
 ؛بيق القيمة العادلة حسب ادلعايَت الدوليةطرؼ الدولة يف تطمن أوال رغبة إجياد ال 
  للوصوؿ إذل السوؽ الكفء؛ تفعيل بورصة اجلزائرالسعي إذل 
 ؛العادلةتشجيع ادلؤسسات على استخداـ القيمة ل إعفاء وختفيض الضرائب على فروؽ التقييم 
  بالقيمة العادؿ؛ اإلفصاحإجراء التكويُت للموظفُت يف القياس و 
  احلالية؛ األعماؿيف ظل بيئة  فتح مكاتب التقييم وإعتماد خرباء التقييموشلا مت إقًتاحو أيضا 

يظهر من خالؿ ىذه ادلقًتحات أنو جيب القياـ بإصالحات وتغيَتات على ادلستوى العاـ واخلاص من أجل     
 كبة التوحيد احملاسيب وتطبيق ادلعايَت احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية.موا 
وشلا سبق وبعد عرض نتائج اليت توصل إليها الطالب باستخداـ كل من ادلنهج الكمي والكيفي باالعتماد على    

ظروؼ دلة يف القياس احملاسيب إال أف أنو وبالرغم من وجود رغبة يف استخداـ القيمة العا اتضح وادلقابلة، االستبياف
ل، ويف ظل تسارع التحوالت االقتصادية وتطور وانفتاح األسواؽ ادلالية الدولية، وجب ىي ادلفص األعماؿووضعية بيئة 

  وجعلها مواكبة للواقع. األعماؿعلى اجلزائر النهوض ببيئة 
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 خالصة الفصل 

مدى جاىزية بيئة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للدراسة ادلتمثلة يف دراسة حاولنا من خالؿ ىذا الفصل     
 اإلجابة عليها من خالؿ االعتماد على دراسة ميدانيةلنا . حيث حو يف اجلزائر لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة األعماؿ

 ديكن القوؿ أف ىذه الدراسة خلصت  األخَتويف   استهداؼ فئة ادلهنُت احملاسبُتبوادلقابلة  االستبيافستخداـ أداة با
 :إذل النتائج التالية

وىذا راجع إذل السلبيات العديدة  ،أف شلارسي مهنة احملاسبة يف اجلزائر ذلم رغبة يف االنتقاؿ عن التكلفة التارخيية    
ويرى عينة الدراسة أف البيئة احملاسبية ال توفر متطلبات تطبيق ثره على سلرجات القياس احملاسيب، داة وما تأيف ىذه األ

من جانب النظاـ احملاسيب ادلعتمد، كما القيمة العادلة، وىذا من سلتلف مكوناهتا سواء من جانب التعليم احملاسيب أو 
ساسي وىو السوؽ العنصر األ االقتصادية وادلالية اجلزائرية تفتقر دلقومات تطبيق زلاسبة القيمة العادلة وخاصة ف البيئةأ

 ال توفر البيئة القانونية الظروؼ ادلالءمة لتسهيل تطبيق القيمة العادلة، إذ ادلشرع اجلبائي اجلزائري ال يف حُت  الكفئ.
 يقبل القياس بالقيمة العادلة وىذا قرار يعيق تطبيقها .
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قامت اجلزائر بعدة إصالحات يف سلتلف ادليادين )اقتصادياً، سياسياً، ثقافياً، قانونياً( لتحسني بيئة أعماذلا وجعلها    
زلاولة للتوافق مع ادلعايري احملاسبية  SCFشلاثلة لبيئة أعمال الدول ادلتقدمة، ولعّل من أمهها تبين النظام احملاسيب ادلايل 

   .ادلواضيع وادلفاىيم اليت تبناىا ىذا النظام بني أىموتعترب القيمة العادلة من والتوحيد احملاسيب،  الدولية
لتقليل من او ، تبنتها سلتلف دول العاملاليت مواكبة ادلعايري احملاسبية الدولية إن الدوافع وراء ىذا التوجو يف اجلزائر ىو    

الصادرة علومات ادلالية للم وربقيق اخلصائص النوعية، وانفتاح األسواق العادليةان تطور إبّ  ادلشاكل احملاسبية اليت ظهرت
  عمال يف اجلزائر.، وكل ىذا يندرج يف إطار ربسني بيئة األيةاالقتصادية اجلزائر  سساتادلؤ  عن

 وىذا من خاللربط بني بيئة األعمال اجلزائرية وزلاسبة القيمة العادلة، لل على ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة   
( واجياد عالقة بينها وبني متطلبات تطبيق 3102على  3102تشخيص وضعية بيئة األعمال اجلزائرية من فًتة )

 التكلفة التارخيية إىل طريقة قياس بديلة منة يف اجلزائر لالنتقال بشلارسي مهنة احملاسرغبة مدى عرفة القيمة العادلة، وم
 تتمثل يف القيمة العادلة.

 بعد العرض النظري للدراسة والبحث ادليداين من خالل االستبيان وادلقابلة توصلنا إىل النتائج التالية:   
 النتائج المتوصل إليها: .1

 الجانب النظري 1.1
 :التالية النتائج إىل توصلنا للموضوع النظري اجلانب يف تناولو مت ما خالل من
 وجعلها مواكبة لبيئة أعمال  من طرف اجلزائر لتحسني وتطوير بيئة األعمال جراءات ادلنتهةةاإلمن رغم بال

الذي يصدر عن ادلنتدى االقتصادي العادلي إال أهنا وحسب مؤشر قياس التنافسية العادلية الدول ادلتقدمة، 
World Economic Forum (WEF) "ادلراتب األخري يف اجلزائر إحتلت  مقره سويسراالذي " دافوس

 ؛3102إىل  3102الفًتة 
 وال صدارىا على أساس بيئة أعمال ىذه الدولة ادلتقدمة اإن اذليئات اليت تصدر ادلعايري احملاسبية الدولية تقوم ب

 ؛يصعب من تطبيق ىذه ادلعايري ومن بينها القيمة العادلة اشللدول ادلتخلفة. خصوصية بيئة األعمال اتراعي 
 حبيث كلما ،إمكانية تطبيق القيمة العادلةتؤثر على األعمال وضعية بيئة  بناء على ذبارب بعض الدول فإن 

وتطورت بيئة األعمال لدولة ما وجعلها مواكبة لتطورات اليت ربدث على ادلستوى العادلي وخاصة  نتربس
 ؛تطبيق ادلعايري احملاسبية الدولية ومن بينها القيمة العادلةذلك االقتصادي إال وسهل 

  رغم إصدار العديد من ادلعايري احملاسبية الدولية ادلتعلقة بالقيمة العادلة والتشةيع على إستعماذلا، إال أنو مل
 ؛حلظة القياستوفرىا للموثوقية اليت إلغاء القياس بالتكلفة التارخيية، وىذا راجع يتم 

 اس أدة رع اجلزائري القيمة العادلة على أسازبذ ادلشاسيب، و تعترب التكلفة التارخيية يف اجلزائر أساس القياس احمل
 ؛ مسمى "القيمة احلقيقية زلينة إلعادة التقييم ربت

 ادلشرع اجلزائري مل يُلزم ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية إستخدام القيمة العادلة يف القياس احملاسيبا أن دب  
 ؛القيمة العادلة لتطبيقغري مالءمة اجلزائرية الزالت على أن البيئة فهذا دليل واضح 
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 اعتبارا منو أهنا سبسك ادلشرع اجلبائي بالتكلفة التارخيية وعدم رغبتو يف سن قوانني زبص القيمة العادلة ،
 تنقص من االيراد اجلبائي؛

  يؤدي يف ظل غياب السوق النشط، قد ساس القيمة العادلة ـعلى  التقييم ني بادلختصرباء اخلنقص الكوادر و
دبا خيدم مصاحل  القوائم ادلالية لتضليل مستخدميهاادلعلومات ادلنشورة يف يف  مغالطاتتالعب و إىل ىذا 

 ؛ادلؤسسة
 اجلزائر إذ يعترب  إليو الشرط األساسي لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة ىو توفر السوق النشط، وىذا ما تفتقر

 تطبيقها؛ دونعوائق اليت ربول الأحد أىم 
 نفسها قيمة عادلة عند حلظة اإلقتناء أو احليازة، والقيمة العادلة تتحول لتكلفة تارخيية  التكلفة التارخيية ىي

 دبةرد مرور الوقت مامل يتم إعادة التقييم عند حدوث أي تغيري ) إنكماش أو تضخم(.
 الجانب التطبيقي 1.1

 :ا إىل النتائج التالية من خالل الدراسة ادليدانية  اليت اعتمدنا فيها على االستبيان وادلقابلة، توصلن   
ة التاريخية واالنتقال إلى ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر للتحول من التكلفرغبة  "مدى  خبصوص زلور

 قياس بديلة" طريقة
وعلى رأسها  ،ستخدام التكلفة التارخيية كأساس للقياس احملاسيباعند سلبيات  وجود على عينة الدراسةأكدت    

مستمر وارتفاع نسب التضخم  تصادية العادلية وتغري السعر بشكلفرض ثبات الوحدة النقدية يف ظل الظروف االق
  فكانت رغبتهم يف االنتقال عنها إىل طريقة قياس بديلة تالءم الظروف احلالية وتساعد يف إزباذ قرارات رشيدة.

 .ىشام شلغامو  باىية زعيم وىي نفس النتيةة اليت توصلت إليها دراسة   
هل توفر البيئة المحاسبية الجزائرية المتطلبات المحاسبية التي تسهل استخدام القيمة العادلة  " زلورخبصوص 

 "كأساس للقياس المحاسبي
العينة يؤكدون على عدم  أفراديقع يف رلال عدم ادلوافقة، أي أن ر ظهرت النتائج أن ادلتوسط احلسايب ذلذا احملو أ   
 :وىذا راجع  حسب إجاباهتم لعدت أسباب منهافر متطلبات القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اتو 

  قبل اجمللس الوطين للمحاسبة   منعدم وجود توافقCNC  استخدامومنظماتو الفرعية حول صلاعة وضرورة 
  ؛القيمة العادلة يف القياس احملاسيب يف البيئة اجلزائرية

  عدم إلزامية النظام احملاسيب ادلايل اجلزائري ادلؤسسات بضرورة استخدام زلاسبة القيمة العادلة يف القياس، يؤكد
 ؛عدم جاىزية البيئة احملاسبية لتطبيقها

 اسبية اجلزائرية نتيةة لعدم توفر معلومات مناسبة ىناك صعوبة بالغة يف تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احمل
 ؛التكلفة احملتمل تكبدىا يف سبيل القياس بالقمة العادلةاإلعتماد عليها ألغراض القياس، وارتفاع  ميكن

  الدولية ةاحملاسبي التعليم معايري مع اجلزائر يف احملاسيب التعليم يتوافقال. 
 .ىشام شلغام، العبادي أمحد: من كل  دراسةىذه النتيةة اليت توصلت إىل  السابقة ومن الدراسات
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 "العادلة القيمة لتطبيق الجزائرية والمالية االقتصادية البيئة مالئمة مدى" خبصوص زلور
قتصادية ومالية تقف دون تطبيق القيمة اأن ىناك عدة عوائق  أكد أفراد عينة الدراسة احملور الثالثنتائج  من خالل   

 :وىي اجلزائرالعادلة يف 
  اليت تعد حةر  تطبيق القيمة العادلة، إذ ال يتصف بالكفاءةاليت ال تساعد حالة السوق ادلايل يف اجلزائر

 األساس دلتطلبات تطبيق ىذه األخرية؛
  شلا دون تأثريات خارجية أو حكومية، و ض والطلبال تتحدد األسعار يف األسواق اجلزائرية طبقا لقانون العر ،

 استخدام القيمة العادلة؛يصعب من 
 شلا يقلل من انتشارىا نفس مستوى الوعي دلفهوم القيمة العادلةبادلايل اجلزائري اجملتمع  أفراد ال ميتاز ،

 ها؛تدامخوالتحفيز الست
  تالئم مصداقية وموثوقية ادلعلومات ادلنشورة من قبل اذليئات ادلعتمدة وادلتخصصة يف االقتصاد اجلزائري ال

 القيمة العادلة .تطبيق 
صغراوي ، زلمد اذلادي ضيف ااهلل وآخرون، شلغام ىشام :دراسةكل من  إليها توصلت اليت النتيةة نفس وىي   

 .Elalia TAHRI ودراسة ،رفيقة
نين التي تسهل استخدام القيمة العادلة في القياس اهل توفر البيئة الجزائرية القو "  خبصوص زلور   

 ؟"المحاسبي
الواقع عوقات يف ظل ادلخالل نتائج الفرضية الرابعة نستنتج أن القيمة العادلة تواجو العديد من الصعوبات و من     

زلمد اذلادي ضيف ااهلل ، ىشام شلغاموىي نفس نتائج الدراسات السابقة اليت توصل إليها كل من ) اجلزائري
ال توفر  الدراسة، وحسب إجابات أفراد عينة  اجلزائريةالقانوينة  ةحيث أن البيئ  .(سللويف، سللويف نعيمة، وآخرون

 ةللقياس احملاسيب يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية وىذا لعد مة للتطبيق القيمة العادلة كأساسءأرضية مناسبة ومال
 :نذكر منهاأسباب 
 و بالتكلفة التارخيية، يعيق عدم موافقة ادلشرع اجلبائي اجلزائري للقياس احملاسيب بالقيمة القيمة العادلة وسبسك

 ؛من استخدام القيمة العادلة
  عدم إعطاء القيمة العادلة حقها يف النصوص القانونية واعتبارىا كأداة دلراجعة التقييمات ادلستندة على

 ؛التكلفة التارخيية
 استخدامها  عدم إصدار معايري زللية خاصة بالقيمة العادلة تالئم البيئة اجلزائرية يصعب ويزبد من تكلفة

 ؛لدى ادلؤسسات
 .عدم إلزامية ادلشرع اجلزائري باستخدام القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب يضيق من استخدمها 
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 :اختبار الفرضيات .1
بعد أن قمنا باستخراج نتائج آراء وإجابات أفراد العينة من خالل استخدام ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات    

على ضوء ما مت التوصل و ،( One semple T-Test) العينة ادلفردة ختبارإ باستعمالختبار الفرضيات وإادلعيارية، 
 :، وادلتمثلة يفةدراسال إليو من نتائج حول ىذا ادلوضوع، ميكن اختبار الفرضيات ادلطروحة يف مقدمة

التكلفة التاريخية واالنتقال توجد رغبة لدى ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر للتحول من ": الفرضية األولى
 "إلى طريقة قياس بديلة

، ويف األخري توصلنا إىل إثبات الفرضية احملور االول من االستبيانىذه الفرضية من خالل أسئلة  اختربناحيث    
أدلوا و دراية بسلبيات استخدام التكلفة التارخيية كأساس يف القياس احملاسيب مهنة احملاسبة لدى شلارسي أن  أياألوىل 

 إىل طريقة قياس بديلة. منهابرغبتهم يف االنتقال 
ال توفر البيئة المحاسبية الجزائرية كل ما تحتاجه القيمة العادلة من متطلبات الستخدامها  " :الفرضية الثانية 

 "كأساس لقياس المحاسبي
 حيث ا،ويف األخري توصلنا إىل إثباهت، من االستبيان احملور الثاينىذه الفرضية من خالل أسئلة  اختربناحيث    

أن النظام احملاسيب اجلزائري  ساسيات تطبيق القيمة العادلة ومن أمهها:أعلى البيئة احملاسبية ال توفر أن أظهرت النتائج 
داة رغم العادلة، وحىت ادلنظمات ادلهنية ال توايل إىتمام ذلذه اآلال يقدم الشرح الكايف لطريقة استخدام القيمة 

 جابيات استخدمها، وكذلك التعليم احملاسيب يف اجلزائر ال يدرج ىذا ادلعيار ضمن مناىةو التعليمية.إ
 "ال تالئم البيئة االقتصادية والمالية الجزائرية تطبيق القيمة العادلة" :الفرضية الثالثة

ة االقتصادية البيئأن  إذ وجدنا ا،إثباهتويف األخري توصلنا إىل لث، الثا احملورىذه الفرضية من خالل أسئلة  اختبار مت   
 تطبيق زلاسبية القيمة العادلة فهي ال توفر العناصر االساسية لتطبيقها ومن أمهها: ال يوجد سوق وادلالية ال تالءم 

يطابق قانون الطلب سعار الاستخدام القيمة العادلة، كما أن ربديد األكفئ يف البيئة اجلزائرية وىو أساس مايل  
 .ربديدىا على مصداقيةيؤثرونا  االحتكار وغريىا من العوامللدولة و خل لىناك تدوالعرض، إمنا 

 ".الجزائريةيواجه تطبيق محاسبة القيمة العادلة العديد من التحديات في ظل البيئة القانونية  ":الفرضية الرابعة
ا، حيث أن إثباهتإىل ويف األخري توصلنا  ،من االستبيان احملور الرابعىذه الفرضية من خالل أسئلة اختبار حاولنا   

 االختالف بنيمن أمهها اجلزائرية غري مالئمة لتطبيق القيمة العادلة و  القانونية ىناك عوائق وربديات ذبعل البيئة
، وعدم إصدار قوانني تلزم تطبيق القيمة العادلة القياس وفق القيمة العادلة التشريعات الضريبية واحملاسبية فيما خيص

 يف ادلؤسسات االقتصادية.
 
 
 
 



 الخـــــــــــاتمــــة
 

268 
 

 :التوصيات .3
 : ة نوصي بما يليها من الدراسة النظرية والميدانيمن خالل النتائج المتوصل إلي

 ضرورة مواكبة مناىج التعليم احملاسيب يف اجلزائر ح من الب، أصاحملاسيب يف القياس طادلا تبحث اجلزائر على التوافق
 ادلعايري احملاسبية الدولية، لكل تعديالت وإصدارات

 وتشةع ادلؤسسات وتعطي الثقة أكرب للمستثمرين،  إصدار قوانني تنظم عمل البورصةيف سراع إلضرورة ا
  ،لدخول فيهالاالقتصادية 

 سوق القانون الطلب والعرض، دبحاربة االحتكار وعدم التدخل احلكومي وخاصة  ترك األسعار تتحدد وفق
 العقاري، شلا يساعد على التقييم الفعلي؛

 باالحتيال  ادلعيار بنص التالعب عدمب ،العادلة القيمة لنموذج ادلطبقة لمؤسساتل ادلهنة خالقياتبأ التحلي
 ؛ادلؤسسة مصاحل خيدم مياالتضليل يف إعداد القوائم ادلالية و 
  يف ظل الظروف احلالية وعدم توفر السوق النشط، ونقص  كوادر وخرباء التقييم على أساس القيم العادلة، أصبح

أمرا ضروريًا فتح مؤسسات خاصة هبذا اجملال لتفادي االحتيال والتضليل يف اعداد القوائم ادلالية وفق القيمة 
 العادلة؛

  الضرورة ادللحة يف ربيني النظام احملاسيب ادلايلSCFوجعلو أكثر مرونة كما ىو حال ادلعايري احملاسبية الدولية ، 
 وضاع االقتصادية؛ما تشهد تعديالت وإصدارات جديدة وفقا دلتطلبات األكثريا اليت  

  خاصة هبا، لتوفري بيئة قانونية ادلشرع اجلبائي بالتقييم على أساس القيمة العادلة وإصدار قواننيضرورة اعًتاف 
 ، وتفادي التضارب بني القوانني احملاسبية واجلبائية؛تشةع القياس بالقيمة العادلة

  ل يتسهلمعايري زللية وفقا لوضعية بيئة األعمال اجلزائرية، إشارك اذليئات وادلنظمات احملاسبية وادلهنني يف إصدار
 إستخدام القيمة العادلة؛

  لتبادل اخلربات كادميية ) اجلامعات وادلعاىد( وادلؤسسات االقتصادية، التعاون بني ادلؤسسات األدفع عةلة
  ؛وإجياد حلول للمعوقات كادميية حول القياس احملاسيب وفق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائريةادلهنية واأل

  من قبل اجمللس الوطين للمحاسبة  ضرورة تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية مهنيةCNC نظماتو الفرعيةوم 
 ؛قيمة العادلة يف القياس احملاسيبام الداستخطريقة  على ،ادلوظفني والعاملني تدريبل
 جيب أن يكون للمؤسسات ادلالية دور مهم وفعّال يف دفع عةلة االستثمار يف البورصة؛ 
  القياس احملاسيب بالقيمة العادلة، وما يوفره من خصائص نوعية توعية ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية بأمهية

 ؛للمعلومات احملاسبية
 العمل على ربسني بيئة األعمال اجلزائرية دلختلف مكوناهتا االقتصادية والسياسة والقانونية؛ 
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 معطيات احلالية لبيئة األعمال اجلزائرية، وجب العمل بنموذج سلتلط يف ظل اعتماد التكلفة التارخية  لوفق ل
عادة التقييم وفق القيمة العادلة من فًتة إىل أخرى لتوفري ادلالءمة وادلصداقية إكأساس للقياس احملاسيب، ومن مت 

 للمعلومات ادلالية؛
 آفاق الدراسة .4
 االدلامزلاولة و دلدى جاىزية بيئة األعمال يف اجلزائر لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة،  والتطبيقية النظرية الدراسة بعد   

زالت بعض النقاط ميكن التطرق ذلا وتكون أساس انو مأجبوانب ادلوضوع، وبعد إستخالص النتائج، يرى الطالب 
 لدراسات الحقة منها:

 ؛القياس بالقيمة العادلةمع تبين  SCFتكييف النظام احملاسيب ادلايل مدى  .0
 ؛القيمة العادلةزلاسبة تطبيق لحالة السوق ادلايل يف اجلزائر  مدى مالءمة .3
 ؛صعوبات تطبيق القيمة العادلة يف ظل بيئة األعمال اجلزائرية .2
ومنظماتو الفرعية حول صلاعة وضرورة استخذام القيمة  CNCمن اجمللس الوطين للمحاسبة   كلمدى توافق   .4

  العادلة يف القياس احملاسيب يف البيئة اجلزائرية.
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 .2009، األردنواالقتصاد، جامعة الزرقاء، 
مة نشنش، دور اؼبعلومات احملاسبية يف ازباذ قرار اإلستثمار اؼبايل، اؼبلتقى الدويل حول صنع القرار يف سلي .76

 .2009اؼبؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة اعبزائر، اعبزائر، 
اؼبايل اعبزائري، االكادديية للدراسات اإلجتماعية  اغباج نوي، مقارنة جودة اؼبعلومة احملاسبية يف النظام احملاسيب .77

 .2013، 9واإلنسانية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة الشلف، اعبزائر، العدد 
صبعة ىوام، دور حوكمة الشركات يف ربقيق جودة اؼبعلومة احملاسبية، اؼبلتقى الوطين حول اغبوكمة احملاسبية  .78

  واقع، رىانات وآفاق (، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة أم البواقي، اعبزائرللمؤسسة ) 
2010. 

لعماري، اؼبعلومات احملاسبية وترشيد القرار يف ظل تطبيق النظام اؼبايل واحملاسيب باعبزائر، اؼبلتقى الدويل  أضبد .79
اسبة الدولية، ذبارب تطبيقات وآفاق، كلية العلوم األول حول النظام احملاسيب اؼبايل اعبديد يف ظل معايًن احمل
 .2010االقتصادية والتجارية علوم التسيًن، جامعة الوادي، اعبزائر، 

 ظل يف الدولية احملاسبية اؼبعايًن تطبيق آفاق IAS / IFRS بودلة، اعبزائر يوسف، صلواتشي سفيان ىشام .81
األول حول النظام احملاسيب اؼبايل اعبديد يف ظل معايًن احملاسبة اؼبلتقى الدويل الدويل،  اؼبايل احملاسيب التوافق

 الدولية، ذبارب تطبيقات وآفاق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية علوم التسيًن، جامعة الوادي، اعبزائر
2010. 

ة، اؼبلتقى فراح خالدي، سهام موسي، أثر تطبيق قواعد اغبوكمة على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير اؼبالي .81
الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اؼبايل واإلداري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2012التسيًن، جامعة بسكرة، اعبزائر، 
حاج قويدر قورين، امهية القياس احملاسيب بالقيمة العادلة يف ظل معايًن احملاسبة الدولية، اؼبلتقى الدويل حول  .82

اذباىات النظام  –( يف تفعيل أداء اؼبؤسسات واغبكومات  IAS.IFR.IPSASمعايًن احملاسبية الدولية )
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نوفمرب  25و 24جامعة ورقلة. يومي  -احملاسيب اعبزائري ) اؼبايل والعمومي( على ضوء التجارب الدولية
2014. 

  771و 588، ص ص 2004 ، مصر،4ؾبمع اللغة العربية، اؼبعجم الوسيط، مكتبة الشرق الدولية، ط .83
عرض ربليلي لتجربة  –نقال عن حدة فرحات، أسامة عمامرة، القيمة العادلة كأدة ومنهج للقياس احملاسيب 

( يف تفعيل أداء  IAS.IFR.IPSAS، اؼبلتقى الدويل حول معايًن احملاسبية الدولية )-دولة صٌن
 -) اؼبايل والعمومي( على ضوء التجارب الدوليةاذباىات النظام احملاسيب اعبزائري  –اؼبؤسسات واغبكومات 

 .2014نوفمرب،  25و 24جامعة ورقلة. يومي 
ىوام صبعة، مدى مالئمة القيمة العادلة للتقرير اؼبايل، اؼبلتقى الوطين حول اؼبؤسسة على ضوء التحوالت  .84

 .2007نوفمرب  21-20احملاسبية الدولية ، جامعة عنابة، 
ثر وامكانية تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف اؼبصارف االسالمية، اؼبؤسبر التاسع ىوام صبعة، حديدي ادام، أ .85

  النمو والعدالة واالستقرار: من منظور اسالمي، إسطنبول  حول: ICIEFلالقتصاد والتمويل االسالمي 
 .2013سبتمرب  9،11تركيا، 

 العاؼبي للمؤسبر مقدم حبث العادلة، السوقية والقيمة التارخيية التكلفة بٌن احملاسيب القياس ياسٌن، خضر زىًن .86
 .2010، 14العدد الثاين، اعبزء اؼبنصور، ؾبلة ،2009أكتوبر  25.24بغداد،  العاشر،

 حنو اؼبالية احملاسبية اؼبعايًن توجو ظل يف والتأييد االنتقاد بٌن التارخيية التكلفة مبدأ وآخرون، بوكساين رشيد .87
 احملاسبية اؼبعايًن ظل يف اعبديد اؼبايل احملاسيب النظام حول األول الدويل العلمي اؼبلتقىالعادلة،  السوقية القيمة
 .2010جانفي ،  18.17 يومي اعبزائر، بالوادي، اعبامعي اؼبركز الدولة،

ثابت حسان، عبد الواحد غازي ؿبمد، التحديات اليت تواجو اؼبدقق اػبارجي يف تدقيق القيمة العادلة، دراسة  .88
  (IAS.IFR.IPSASة من مكاتب التدقيق العراقية، اؼبلتقى الدويل حول دور معايًن احملاسبة الدولية )لعين

اذباىات النظام احملاسيب اعبزائري ) اؼبايل والعمومي( على ضوء  –يف تفعيل أداء اؼبؤسسات واغبكومات 
 .2014اكتوبر، 25و 24، يومي جامعة ورقلة -التجارب الدولية

زىية زعيم، أم كلثوم ىواري، دور القيمة العادلة على رأس اؼبال والتوجو حنو الدخل االقتصادي اغباج عرابة،  .89
( يف تفعيل أداء اؼبؤسسات واغبكومات  IAS.IFR.IPSASاؼبلتقى الدويل حول معايًن احملاسبية الدولية )

 24جامعة ورقلة. يومي  -ليةاذباىات النظام احملاسيب اعبزائري ) اؼبايل والعمومي( على ضوء التجارب الدو  –
 .2014نوفمرب،  25و

حضر ؿبمد عابدين، مدى تأثًن التكلفة التارخيية على القوائم اؼبالية يف ظل ظروف  أضبدفارس صبيل الصويف،  .91
نوفمرب  30:29التضخم، اؼبلتقى العلمي الدويل حول اإلصالح احملاسيب يف اعبزائر، جامعة ورقلة، يومي 

2011. 
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ية(، اؼبلتقى األردن، تبين معايًن احملاسبة واإلبالغ اؼبايل الدولية بٌن النظرية والتطبيق ) التجرية بو ناصرأؿبمد  .91
(، واؼبعايًن الدولية للمراجعة IAS/IFRSالدويل  حول النظام احملاسيب يف مواجهة اؼبعايًن احملاسبة الدولية ) 

(ISA ،التحدي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن ) ،2001ديسمرب  14-13جامعة البليدة. 
 البيانات وعدالة األرباح إدارة على العادلة بالقيمة القياس منهج استخدام أثر السويطي، موسى مطر، ؿبمد .92

 القانونيٌن احملاسبٌن اؼبايل )صبعية واإلبالغ العادلة القيمة حول العلمي السابع اؼبؤسبر إىل مقدم حبث اؼبالية،
 . 2006 ،األردن عمان، يٌن(،األردن

ؿبمد اؼببيضٌن، دور اإلعتماد اؼبزدوج للكلفة التارخيية  أضبدىيتم ادريس اؼببيضٌن، علي ؿبمد اؼبعموري،  .93
مة وموثوقية البيانات اؼبالية، اؼبؤسبر العلمي األول للمعهد العايل للدراسات ءوالقيمة العادلة  يف ربقيق مال

 .2011مارس  8/9 احملاسبية واؼبالية ، جامعة بغداد، يومي
ىيتم السعافٌن، مشاكل تطبيق معايًن ؿباسبة القيمة العادلة الدولية ونظرة ىيئات الرقابة اغبكومية، اؼبؤسبر  .94

يٌن بالتعاون مع األردنالعلمي اؼبهين السابع ربت شعار القيمة العادلة واإلبالغ اؼبايل، صبعية احملاسبٌن القانونيٌن 
 .2006اكتوبر 14-13العرب، ارباد احملاسبٌن واؼبراجعٌن 

ىيتم السعافٌن، القيمة العادلة يف اؼبعايًن احملاسبة الدولية: االجيابيات، السلبيات، التحديات وأثر على  .95
، صبعية احملاسبٌن  القانونيٌن -احملاسبة يف خدمة االقتصاد-مستخدمي القوائم اؼبالية، اؼبؤسبر العلمي السادس 

 .2004يٌن، األردن
ي، بدر الزمان طبقاين، منوذج مقرتح لتقييم مستوى جودة اؼبعلومات اؼبالية اؼبقدمة من تطبيق ىواري سويس .96

النظام احملاسيب اؼبايل، بتعاون مع ـبربالتمويل، مالية االسواق ومالية اؼبؤسسة، مداخلة مقدمة يف ملتقى العلمي 
 .2011نوفمرب،  30و 29، جامعة ورقلة، يومي -اإلصالح احملاسيب يف اعبزائر –الدويل حول 

بركة ؿبمد، شلغام ىشام، بن يدير فارس، ؿباسبة القيمة العادلة ومسببات األزمة اؼبالية العاؼبية، ؾبمع  .97
( يف تفعيل أداء اؼبؤسسات IAS/IFRS/IPSASاؼبلتقى الدويل حول معايًن احملاسبة الدولية )مداخالت 

 24وعلوم التسيًن، اعبزء االول، جامعة ورقلة، اعبزائر يومي واغبكومات، كلية العلوم االقتصادية  والتجارية 
 .2014نوفمرب،  25و

وليد زكرياء صيام، أثر تطبيق القيمة العادلة على مالئمة اؼبعلومات احملاسبية، اؼبؤسبر العلمي اؼبهين الدويل السابع  .98
ع االرباد العام للمحاسبٌن واؼبراجعٌن يٌن بالتعاون ماألردنالقيمة العادلة واإلبالغ اؼبايل، صبعية احملاسبٌن  –

 .2006سبتمرب،  14:13ية اؽبامشية، يومي األردنالعرب، اؼبملكة 
حريب عريقات، مناخ االستثمار يف الوطن العريب، اؼبلتقى العلمي اػبامس حول مناخ استثماري وأعمال  .99

 .2007جويلية  5و4، يومي األردنمصرفية الكرتونية، جامعة فيالديفيا، 
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بلقاسم زايري، ىواري بلحسن، ربليل احمليط االقتصادي لبيئة األعمال أثره على اؼبؤسسات الصغًنة واؼبتوسطة  .111
يف اعبزائر، ملتقى دويل متطلبات تأىل اؼبؤسسات الصغًنة واؼبتوسطة يف الدول العربية، ـبرب العوؼبة واقتصاديات 

 .2016أفريل،  18و17مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
عبد العزيز قريف، فيصل قوري، تقييم اؼبتاخ االستثماري وأثر يف اشجيع وجناح اؼببادرات الفردية، اؼبلتقى الدويل  .111

ماي  5إىل  3العلمي حول اؼبقاوالتية آليات دعم ومساندة اؼبؤسسات يف اعبزائر، جامعة بسكرة، من 
2011. 

س اؼبال الفكري يف ربقيق اؼبيزة التنافيسة للمؤسسات الصغًنة سالم عبد الرزاق، بوسهوة النذير، دور رأ .112
واؼبتوسطة، ملتقى حول اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة اؼبؤسسات الصغًنة واؼبتوسطة يف اعبزائر، كلية العلوم 

 .2012أفريل، 19و 18االقتصادية والتجارية، جامعة قاصدي مرباح، أيام 
ل بيئة األعمال وتنافسية االقتصاد اعبزائري، اؼبلتقى الدويل األول حول زايزي بلقاسم، بن غبسن ىواري، ربلي .113

 .2017اؼبعرفة يف ظل االقتصاد الرظبي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، نوفمرب 
عبد اهلل بن صاحل، تفاعل االذباىات اغبديثة للتعليم والتأىيل احملاسيب بٌن جودة اؼبخرجات احملاسبية  .114

دول العربية يف ضوء التوجو حنو معايًن اإلبالغ اؼبايل الدولية، اؼبؤسبر العريب السنوي ومتطلبات سوق العمل بال
 .2014األول حول واقع مهنة احملاسبة بٌن ربديات وطموح، اؼبنظمة العربية للتنمية العربية، العراق، 

اسيب، اؼبتقى الوطين حول عالء بوقفة، صاحل ضبيدات، واقع البيئة احملاسبية اعبزائرية يف ظل إصالح النظام احمل .115
واقع وآفاق النظام احملاسيب اؼبايل يف اؼبؤسسات الصغًنة واؼبتوسطة يف اعبزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 .2013وعلوم التسيًن، جامعة الوادي، اعبزائر، 
رور ثالث سنوات، رياض والسي، إلياس بدوي، مراد أيت ؿبمد، واقع تطبيق النظام احملاسيب اؼبايل بعد م .116

( يف تفعيل أداء اؼبؤسسات اغبكومية، جامعة IAS/IFRS)ملتقى دويل حول دور اؼبعايًن احملاسبية الدولية  
 .2014نوفمرب،  25و 24قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

دولية" سعودي بلقاسم، سعودي عبد الصمد، "مكانة النظام احملاسيب اؼبايل اعبزائري يف ظل اؼبعايًن احملاسبية ال .117
اؼبلتقى العلمي الدويل األول  حول اإلصالح احملاسيب يف اعبزائر، قسم العلوم االقتصادية و ـبرب التمويل مالية 

 .2011نوفمرب  30و 29اؼبؤسسة ومالية األسواق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 
تطبيقو، ملتقى دويل حول النظام  عاشور كتوش، النظام احملاسيب اؼبايل اعبزائري، إطار عام، اثاره وانعكسات .118

(: ISA(، واؼبعايًن الدولية للمراجعة )IAS/IFRS) احملاسيب اؼبايل يف مواجهة اؼبعايًن احملاسبية الدولية
 .2011ديسمرب،  14و 13التحدي، جامعة البليدة، يومي 

 الدولية احملاسبية وربديات العريب تيقاوي، التظام احملاسيب اعبزائري اعبديد بٌن متطلبات التوافق مع اؼبعايًن .119
التطبيق مع البيئة اعبزائرية، ملتقى دويل حول النظام احملاسيب اؼبايل يف مواجهة اؼبعايًن احملاسبية الدولية 
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(IAS/IFRS ( واؼبعايًن الدولية للمراجعة )ISA التحدي، جامعة البليدة، يومي :)ديسمرب  14و 13
2011. 

  لنظام احملاسيب اؼبايل اعبديد على النظام اعببائي واعبهود اؼببذولة لتكييفوضبدي جليلة إديان، آثار تطبيق ا .111
 ملتقى وطين حول واقع وآفاق النظام احملاسيب اؼبايل يف اؼبؤسسات الصغًنة واؼبتوسطة يف اعبزائر، جامعة الوادي

 .2013ماي،  6و 5يومي 
  احملاسيب اؼبايل بعد مرور ثالث سنواتإلياس بدوي، رياض زالسي، مراد أيت ؿبمد، واقع تطبيق النظام  .111

 اؼبلتقى الدويل حول دور معايًن احملاسبية الدولية يف تفعيل أداء اغبكومات واؼبؤسسات، جامعة ورقلة، اعبزائر
 .563، ص 2014

 رابعا: الرسائل واألطروحات الجامعية
دراسة حالة  –ضبدي فلة، تأثًن استخدام ؿباسبة القيمة العادلة على اؼبؤشرات اؼبايل يف اؼبؤسسة االقتصادية  .112

دكتوراه، زبصص ؿباسبة، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية  أطروحة، -مؤسسة الكوابر بسكرة
 .2017والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة بسكرة، 

 التضخم أثر الستبعاد مقرتح منوذج مع للمحاسبة التقليدية النظرية على التضخم أثر دراسة" بالرقي، تيجاين .113
 .2006سطيف،  جامعة أطروحة دكتوراه، ،"اؼبالية القوائم على
جورج توما بيداويد، اإلفصاح احملاسيب، أثره أمهيتو يف منو األعمال التجارية العربية يف أسرتاليا،  أطروحة  .114

 .2012دكتوراه زبصص احملاسبة، كلية اإلدارة واالقتصاد، األكادديية العربية اؼبفتوحة، الدمنارك، 
احملاسبية يف سوريا، أطروحة دكتوراه  عبدالرضبن مرعي، دور سوق االوراق اؼبالية يف تطوير نظم اؼبعلومات .115

 .2007زبصص احملاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 
عبدالرضبن مرعي، دور سوق االوراق اؼبالية يف تطوير نظم اؼبعلومات احملاسبية يف سوريا، أطروحة دكتوراه  .116

 .2007زبصص احملاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 
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 : إستمارة االستبيان10الملحق رقم 
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته 

مدى جاهزية بيئة األعمال في يسرين أن أضع بني أيديكم ىذه اإلستبانة لإلجابة عليها، و اليت تعاجل موضوع     
وادلتعلقة  -دراسة ميدانية لعينة من ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر –الجزائر لتطبيق محاسبة القيمة العادلة 

بأطروحة نيل شهادة الدكتوراه ل م د ختصص دراسات مالية، مع اإللتزام بضمان سرية اإلجوبة واستخدامها يف اجملال 
 البحثي فقط.

 بن أودينة بوحفص                                                        حتت إشراف أ.د: بلعور سليمان الطالب:

 

 القسم األول : 

 ( أمام اإلجابة المناسبة : Xضع عالمة ) 

 الجنس :  ذكر )  (   األنثى )  ( 

 سنة فما فوق )  (  04)  (     سنة 04إلى  00سنة )  (    من  01إلى  00)  (   من  01إلى  01السن : من 

 الوظيفة : خبير محاسبي )  ( محافظ حسابات )  ( محاسب معتمد )  ( محاسب رئيسي لدى مؤسسة إقتصادية 

 الوالية: األغواط )  (، غرداية )  (، ورقلة )  (.

سنة فما  04سنة )  (  04إلى  00سنوات )  (   من  01إلى  4سنوات )  ( من  4الخبرة المهنية : أقل من 
 فوق )  ( 
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 القسم الثاني : 
مدى رغبة ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر لإلنتقال عن التكلفة التاريخية واالنتقال الى طريقة المحور االول : 

 قياس بديلة.

موافق  العبارة الرقم
 بشدة 

غري  حمايد  موافق 
 موافق 

غري 
موافق 
 بشدة 

مل تعد احملاسبة وفقا دلبدأ التكلفة التارخيية مناسبة لتكون أساسا  10
 للقياس احملاسيب.

     

فرض ثبات وحدة النقد ) جتاىل أي تغريات تطرأ على األسعار(  10
اقتصادي دلبدأ التكلفة التارخيية فرضية غري منطقية يف ظل واقع 

 ومايل شديد التغريات.

     

القياس احملاسيب على أساس التكلفة التارخيية يوفر معلومات صاحلة  10
 فقط يف تاريخ القياس .

     

عدم داللة القوائم ادلالية ادلعدة على أساس التكلفة التارخيية على  10
الوضعية ادلالية للمؤسسة وعدم إمكانية إستخامها إلجراء عملية 

 ادلقارنة الزمنية فيما بينها.

     

ال تساعد ادلعلومات الناجتة عن التكلفة التارخيية  يف ترشيد إختاد  10
 القرار، و التنبؤ باألرباح واخلسائر ادلستقبلية.

     

إستخدام التكلفة التارخيية يف القياس يؤدي إىل عدم  الدقة يف   10
القياس لنشاط ادلؤسسة بسبب عدم التجانس يف مقابلة االيرادات 

 ادلقيمة بالقيمة اجلارية مع ادلصروفات ادلقيمة بالتكلفة التارخيية.

     

ينتج عن إستخدام التكلفة التارخيية عدم كفاية خمصصات  10
 وادلؤونات عند جتديد أصول ادلؤسسة.االىتالكات 
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 مدى توفر متطلبات القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية. المحور الثاني :

موافق  العبارة الرقم 
 بشدة 

غري  حمايد  موافق 
 موافق 

غري 
موافق 
 بشدة 

حتتوي ادلناىج احملاسبية يف مؤسسات التعليم االكادميي يف اجلزائر  10
 على ادلفاىيم ادلرتبطة بالقيمة العادلة وطرق تطبيقها.

     

 CNCىناك توافق وترحيب كبري من قبل اجمللس الوطين للمحاسبة   10
ومنظماتو الفرعية حول ذماعة وضرورة استخذام القيمة العادلة يف 

 القياس احملاسيب يف البيئة اجلزائرية.

     

وملتقيات علمية حول القيمة العادلة ىناك تنظيم دورات تكوينية  10
 بشكل مستمر بعد تطبيق النظام احملاسيب ادلايل.

     

يقدم النظام احملاسيب ادلايل يف اجلزائر مفهوما واضحا حول القيمة  10
 العادلة.

     

يتميز مفهوم القيمة العادلة بالشيوع واالنتشار الكبري بني دمارسي  10
 اجلزائر.مهنة احملاسبة يف 

     

يعترب تطبيق النظام احملاسيب ادلايل اجلزائري حمفز إلستخدام القيمة  10
 العادلة يف القياس احملاسيب.

     

يوفر النظام احملاسيب ادلايل اجلزائري اإلجراءات واآلليات الواجب  10
 اختذىا عند القياس احملاسيب وفق القيمة العادلة.

     

احملاسيب اجلزائري األولوية للقيمة العادلة عند التقييم يعطي النظام  10
 احملاسيب لألصول واخلصوم.

     

يلزم النظام احملاسيب ادلايل اجلزائري ادلؤسسات بضرورة استخدام  10
 حماسبة القيمة العادلة يف القياس.

     

ومنظماتو الفرعية كل  CNCيواكب اجمللس الوطين للمحاسبة   01
التطورات ادلرتبطة مبفاىيم القيمة العادلة وتعديالت ادلعايري الدولية 

 اخلاصة هبا.
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ىناك نقص يف الكوادر ادلهنية واخلرباء ادلتخصصني يف حتديد القيمة  00
 العادلة يف ظل البيئة اجلزائرية.

     

البيئة احملاسبية اجلزائرية  ىناك صعوبة بالغة يف تطبيق القيمة العادلة يف 00
نتيجة لعدم توفر معلومات مناسبة ميكن اإلعتماد عليها ألغراض 

 القياس، والتكلفة احملتمل تكبدىا يف سبيل القياس بالقمة العادلة.

     

 المحور الثالث : مدى مالئمة البيئة االقتصادية والمالية في الجزائر لتطبيق القيمة العادلة.

موافق  العبارة الرقم 
 بشدة

غري  حمايد فقامو 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

      تالئم حالة السوق ادلايل يف اجلزائر سهولة تطبيق القيمة العادلة. 10

اجلزائري احلايل تطبيق القيمة  وادلصريف ادلايل تالئم وضعية القطاع 10
 العادلة.

     

ميتاز السوق اجلزائري احلايل بالكفاءة الذي تتحدد فيو أسعار وفق  10
بني  التزام تسوية أو أصل تبادلعند إجراء عملية العرض والطلب 

 متعاملني بعيدا عن التدخل احلكومي واإلحتكار يف حتديدىا.

     

استخدام القيمة العادلة يزيد من تكلفة مجع واعداد وعرض البيانات  10
 وادلالية للمؤسسة يف ظل البيئة االقتصادية اجلزائرية احلالية. احملاسبية

     

ىناك ظروف تنافسية مالئمة يف إنتاج السلع واخلدمات لألسواق  10
اجلزائرية اليت تساعد يف حتقيق ادلنافسة الكاملة بعيدا عن التدخل 

 احلكومي و تأثري االحتكار، لتسهيل تطبيق القيمة العادلة.

     

تالئم ارتفاع نسب التضخم و اعتماد التكلفة التارخيية يف القياس  10
 احملاسيب يف اجلزائر توفري ادلعلومات مالئمة وذات مصداقية.

     

تالئم مصداقية وموثوقية ادلعلومات ادلنشورة من قبل اذليئات ادلعتمدة  10
 وادلتخصصة يف االقتصاد اجلزائري تطبيق القيمة العادلة .

     

ىناك ختوف من طرف اجملتمع ادلايل اجلزائري من عواقب تطبيق  10
 القيمة العادلة وحتمل أعباء إضافية جراء إعادة التقييم.
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 المحور الرابع: مدى توفير البيئة القانونية الجزائرية لمقومات تطبيق القيمة العادلة.

موافق  العبارة الرقم 
 بشدة

غري  حمايد فقامو 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

عدم موافقة ادلشرع اجلبائي اجلزائري للقياس احملاسيب بالقيمة القيمة  10
 العادلة ودتسكو بالتكلفة التارخيية.

     

عدم إعطاء القيمة العادلة حقها يف النصوص القانونية واعتبارىا   10
 كأداة دلراجعة التقييمات ادلستندة على التكلفة التارخيية.

     

معايري حملية خاصة بالقيمة العادلة تالئم البيئة اجلزائرية عدم إصدار  10
 يصعب ويزبد من تكلفة استخدامها لدى ادلؤسسات.

  
 

   

عدم إلزامية ادلشرع اجلزائري باستخدام القيمة العادلة كأساس  10
 للقياس احملاسيب يضيق من استخدمها.

     

قيمتها وقابلية إعتبار القيمة العادلة  أداة لتحيني ينقص من  10
 استخدامها للقياس احملاسيب لدى ادلهنيني.

     

إعطاء ادلشرع اجلزائري األولوية للتقييم بالقيمة العادلة لبعض   10
 العناصر يف القوائم ادلالية يضيق من إنتشار ىذا ادلفهوم واستخدامو.

     

غري إقتصار تطبيق مفهوم القيمة العادلة على بعض العناصر جعلها  10
مفّعلة وغري مقبولة يف ادلمارسات احملاسبية لتعزيز اخلصائص النوعية 

 للمعلومات احملاسبية وتفعيل القياس احملاسيب.
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 : خصائص أفراد العينة 10الملحق رقم 
 

 

 

 السن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.7 2.7 2.7 4 30 إلى 20 من 

 31.5 28.8 28.8 42 40 إلى 31 من

 68.5 37 37 54 45 إلى 41 من

 100.0 31.5 31.5 46 فوق فما 46

Total 146 100.0 100.0  

 

 

 المهنٌة الخبرة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4.1 4.1 4.1 6 سنوات 5 من أقل 

 28.7 24.6 24.6 36 سنوات 10 إلى 5 من

 67.1 38.4 38.4 56 سنة 15 إلى 11 من

 100.0 32.9 32.9 48 فوق فما سنة 16

Total 146 100.0 100.0  

 

 

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6158 85.6 6158 521 ذكر 

 100.0 14.4 14.4 25 أنثى

Total 548 100.0 100.0  

 الوظٌفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.74 2.74 2.74 4 محاسبي خبير 

 31.51 28.77 28.77 42 حسابات محافظ

 40.41 8.90 8.90 13 معتمد محاسب

 100.0 59.59 59.59 87 إقتصادية مؤسسة لدى رئيسي محاسب

Total 146 100.0 100.0  
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 :معامل اإلرتباط ألفا كرومباخ  0الملحق رقم 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

.824 34 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

 825. 154. 75.053 81.952 15العبارة 

 833. -144.- 78.128 82.192 12العبارة 

 826. 133. 75.262 81.884 10العبارة 

 824. 184. 75.154 81.842 14العبارة 

 826. 103. 75.821 81.856 11العبارة 

 828. 016. 76.605 81.959 18العبارة 

 828. 043. 76.322 82.048 10العبارة 

 825. 167. 74.839 81.425 16العبارة 

 811. 541. 68.420 80.342 10العبارة 

 807. 614. 66.825 79.945 51العبارة 

 830. 073. 75.341 81.212 55العبارة 

 819. 346. 71.869 80.274 52العبارة 

 807. 612. 67.120 80.295 50العبارة 

 806. 629. 67.095 80.171 54العبارة 

 803. 677. 65.271 79.890 51العبارة 

 802. 681. 64.934 79.644 58العبارة 

 806. 618. 66.748 79.616 50العبارة 

 829. 081. 75.351 81.712 56العبارة 

 811. 547. 69.613 79.568 50العبارة 

 814. 504. 70.691 79.548 21العبارة 

 811. 548. 69.212 79.637 25العبارة 

 813. 482. 69.431 79.897 22العبارة 

 805. 654. 66.643 79.651 20العبارة 

 813. 493. 69.880 79.904 24العبارة 

 826. 132. 74.922 81.363 21العبارة 

 831. -027.- 76.888 81.829 28العبارة 

 833. -070.- 77.374 81.651 20العبارة 

 835. 164. 76.839 82.425 26العبارة 
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 811. 541. 68.420 80.342 20العبارة 

 807. 614. 66.825 79.945 01العبارة 

 830. 073. 75.341 81.212 05العبارة 

 825. 167. 74.839 81.425 02العبارة 

 828. 043. 76.322 82.048 33العبارة 

 811. 547. 79.643 79.568 34العبارة 

 

 كرومباخ لإلستبيان ألفا الثبات لمحاور معامل اختبار : 10الملحق رقم 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

 المحور األول

Nombre 

d'éléments 

.74 7 

Statistiques de total des éléments 

 المحور األول

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

 717, 28,255 12,839 28,255 15العبارة 

 729, 27,962 13,960 27,962 12العبارة 

 766, 27,991 14,771 27,991 10العبارة 

 726, 28,566 11,448 28,566 14العبارة 

 717, 27,991 12,886 27,991 11العبارة 

 716, 28,104 12,551 28,104 18العبارة 

 707, 521, 12,432 28,123 10العبارة 
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

 المحور الثانً

Nombre 

d'éléments 

.820 12 

Statistiques de total des éléments 

 المحور الثاني

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

 830. 105. 33.533 36.890 15العبارة 

 795. 599. 28.335 35.808 12العبارة 

 793. 623. 27.720 35.411 10العبارة 

 830. 170. 32.468 36.678 14العبارة 

 813. 388. 30.746 35.740 11العبارة 

 787. 688. 27.342 35.760 18العبارة 

 789. 672. 27.626 35.637 10العبارة 

 781. 731. 26.314 35.356 16العبارة 

 781. 722. 26.209 35.110 10العبارة 

 787. 676. 27.235 35.082 51العبارة 

 833. 119. 33.044 37.178 55العبارة 

 838. -045.- 34.620 37.438 52العبارة 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

 المحور الثالث

Nombre 

d'éléments 

.730 8 

Statistiques de total des éléments 

 المحور الثالث

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

 666. 604. 9.891 24.890 15العبارة 

 659. 662. 9.948 24.870 12العبارة 

 645. 693. 9.350 24.959 10العبارة 

 798. -142.- 13.526 27.137 14العبارة 
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 683. 511. 9.841 25.219 11العبارة 

 668. 574. 9.351 24.973 18العبارة 

 682. 522. 10.066 25.226 10العبارة 

 766. 047. 12.576 26.685 16العبارة 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

 المحور الرابع

Nombre 

d'éléments 

.777 7 

Statistiques de total des éléments 

 المحور الرابع

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

 740. 542. 6.264 12.295 15العبارة 

 743. 535. 6.728 12.253 12العبارة 

 739. 551. 6.520 12.158 10العبارة 

 772. 379. 7.016 12.068 14العبارة 

 738. 555. 6.269 11.726 11العبارة 

 754. 474. 6.622 11.890 18العبارة 

 755. 469. 6.913 11.938 10العبارة 
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 لعبارات المحور األولصدق االتساق الداخلي ألداة  : اختبار14رقم الملحق 
Corrélations 

المحور  عباراتاختبار اإلتساق الداخلي ل
 األول

v1 

العبارة 

15. 

العبارة 

12 

العبارة 

10 

العبارة 

14 

العبارة 

11 

العبارة 

18 

العبارة 

10 

v1 Corrélation de Pearson 1 .422
**
 .529

**
 .577

**
 .554

**
 .678

**
 .677

**
 .692

**
 

Sig. (bilatérale)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 246 

15العبارة   Corrélation de Pearson .422
**
 1 .065 .122 .014 .184

**
 .175

**
 .130

*
 

Sig. (bilatérale) .000  .313 .055 .829 .004 .006 .042 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

12العبارة   Corrélation de Pearson .529
**
 .065 1 .177

**
 .243

**
 .167

**
 .199

**
 .365

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .313  .005 .000 .009 .002 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

10العبارة   Corrélation de Pearson .577
**
 .122 .177

**
 1 .240

**
 .266

**
 .279

**
 .290

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .055 .005  .000 .000 .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

14العبارة   Corrélation de Pearson .554
**
 .014 .243

**
 .240

**
 1 .373

**
 .243

**
 .251

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .829 .000 .000  .000 .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

11العبارة   Corrélation de Pearson .678
**
 .184

**
 .167

**
 .266

**
 .373

**
 1 .436

**
 .345

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .004 .009 .000 .000  .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

18العبارة   Corrélation de Pearson .677
**
 .175

**
 .199

**
 .279

**
 .243

**
 .436

**
 1 .471

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .006 .002 .000 .000 .000  .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

10العبارة   Corrélation de Pearson .692
**
 .130

*
 .365

**
 .290

**
 .251

**
 .345

**
 .471

**
 1 

Sig. (bilatérale) .000 .042 .000 .000 .000 .000 .000  

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 لعبارات المحور الثانيصدق االتساق الداخلي ألداة  : اختبار14الملحق رقم 
Corrélations 

نيالمحور الثا  
v2 

العبارة 

15 

العبارة 

12 

العبارة 

10 

العبارة 

14 

العبارة 

11 

العبارة 

18 

العبارة 

10 

العبارة 

16 

العبارة 

10 

العبارة 

51 

العبارة 

55 

العبارة 

52 

v2 Corrélation de 

Pearson 
1 .178

**
 .648

**
 .673

**
 .343

**
 .455

**
 .733

**
 .725

**
 .748

**
 .795

**
 .707

**
 .165

**
 .555 

Sig. (bilatérale)  .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .390 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

15العبارة   Corrélation de 

Pearson .178
**
 1 -.015- .046 .110 .106 .030 .124 .093 .057 

-

.088- 
-.001- 

-

.106

- 

Sig. (bilatérale) .005  .811 .476 .085 .096 .643 .053 .148 .376 .166 .990 .097 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

12العبارة   Corrélation de 

Pearson 
.648

**
 -.015- 1 .437

**
 .112 .129

*
 .383

**
 .386

**
 .396

**
 .469

**
 .499

**
 .090 

.144

*
 

Sig. (bilatérale) .000 .811  .000 .080 .043 .000 .000 .000 .000 .000 .160 .023 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

10العبارة   Corrélation de 

Pearson .673
**
 .046 .437

**
 1 .040 .240

**
 .493

**
 .475

**
 .512

**
 .496

**
 .582

**
 -.061- 

-

.148

-
*
 

Sig. (bilatérale) .000 .476 .000  .535 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .339 .021 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

14العبارة   Corrélation de 

Pearson 
.343

**
 .110 .112 .040 1 .048 .144

*
 .138

*
 .084 .177

**
 

-

.015- 
.205

**
 

.148

*
 

Sig. (bilatérale) .000 .085 .080 .535  .449 .024 .030 .187 .005 .815 .001 .020 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

11العبارة   Corrélation de 

Pearson .455
**
 .106 .129

*
 .240

**
 .048 1 .427

**
 .374

**
 .281

**
 .255

**
 .240

**
 -.112- 

-

.100

- 

Sig. (bilatérale) .000 .096 .043 .000 .449  .000 .000 .000 .000 .000 .080 .119 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

18العبارة   Corrélation de 

Pearson .733
**
 .030 .383

**
 .493

**
 .144

*
 .427

**
 1 .666

**
 .557

**
 .580

**
 .518

**
 

-.167-

**
 

-

.171

-
**
 

Sig. (bilatérale) .000 .643 .000 .000 .024 .000  .000 .000 .000 .000 .009 .007 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 
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10العبارة   Corrélation de 

Pearson .725
**
 .124 .386

**
 .475

**
 .138

*
 .374

**
 .666

**
 1 .545

**
 .546

**
 .476

**
 -.117- 

-

.157

-
*
 

Sig. (bilatérale) .000 .053 .000 .000 .030 .000 .000  .000 .000 .000 .066 .014 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

16العبارة   Corrélation de 

Pearson .748
**
 .093 .396

**
 .512

**
 .084 .281

**
 .557

**
 .545

**
 1 .707

**
 .550

**
 -.031- 

-

.130

-
*
 

Sig. (bilatérale) .000 .148 .000 .000 .187 .000 .000 .000  .000 .000 .632 .042 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

10العبارة   Corrélation de 

Pearson .795
**
 .057 .469

**
 .496

**
 .177

**
 .255

**
 .580

**
 .546

**
 .707

**
 1 .658

**
 .003 

-

.131

-
*
 

Sig. (bilatérale) .000 .376 .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000  .000 .958 .041 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

51العبارة   Corrélation de 

Pearson .707
**
 -.088- .499

**
 .582

**
 

-

.015- 
.240

**
 .518

**
 .476

**
 .550

**
 .658

**
 1 -.034- 

-

.108

- 

Sig. (bilatérale) .000 .166 .000 .000 .815 .000 .000 .000 .000 .000  .601 .091 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

55العبارة   Corrélation de 

Pearson .165
**
 -.001- .090 

-

.061- 
.205

**
 -.112- 

-

.167-

**
 

-.117- 
-

.031- 
.003 

-

.034- 
1 

.366

**
 

Sig. (bilatérale) .009 .990 .160 .339 .001 .080 .009 .066 .632 .958 .601  .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

52العبارة   Corrélation de 

Pearson .555 -.106- .144
*
 

-

.148-

*
 

.148
*
 -.100- 

-

.171-

**
 

-.157-
*
 

-

.130-

*
 

-

.131-

*
 

-

.108- 
.366

**
 1 

Sig. (bilatérale) .390 .097 .023 .021 .020 .119 .007 .014 .042 .041 .091 .000  

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 لعبارات المحور الثالثصدق االتساق الداخلي ألداة  : اختبار10الملحق رقم 
Corrélations 

 اختبار اإلتساق الداخلي
عباراتل   

الثالثالمحور    
v3  15العبارة 12العبارة   10العبارة   14العبارة   11العبارة   18العبارة   10العبارة   16العبارة    

v3 Corrélation de Pearson 1 .737
**
 .749

**
 .738

**
 -.002- .639

**
 .731

**
 .641

**
 .247

**
 

Sig. (bilatérale)  .000 .000 .000 .978 .000 .000 .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

15العبارة   Corrélation de Pearson .737
**
 1 .756

**
 .564

**
 -.130-

*
 .315

**
 .484

**
 .323

**
 .033 

Sig. (bilatérale) .000  .000 .000 .041 .000 .000 .000 .602 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

12العبارة   Corrélation de Pearson .749
**
 .756

**
 1 .644

**
 -.159-

*
 .360

**
 .494

**
 .301

**
 .018 

Sig. (bilatérale) .000 .000  .000 .012 .000 .000 .000 .777 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

10العبارة   Corrélation de Pearson .738
**
 .564

**
 .644

**
 1 -.140-

*
 .446

**
 .399

**
 .410

**
 .021 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000  .028 .000 .000 .000 .749 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

14العبارة   Corrélation de Pearson -.002- -.130-
*
 -.159-

*
 -.140-

*
 1 -.207-

**
 -.220-

**
 -.249-

**
 .193

**
 

Sig. (bilatérale) .978 .041 .012 .028  .001 .001 .000 .002 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

11العبارة   Corrélation de Pearson .639
**
 .315

**
 .360

**
 .446

**
 -.207-

**
 1 .401

**
 .564

**
 -.078- 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000 .000 .001  .000 .000 .220 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

18العبارة   Corrélation de Pearson .731
**
 .484

**
 .494

**
 .399

**
 -.220-

**
 .401

**
 1 .515

**
 .080 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000 .000 .001 .000  .000 .209 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

10العبارة   Corrélation de Pearson .641
**
 .323

**
 .301

**
 .410

**
 -.249-

**
 .564

**
 .515

**
 1 -.079- 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .215 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

16العبارة   Corrélation de Pearson .247
**
 .033 .018 .021 .193

**
 -.078- .080 -.079- 1 

Sig. (bilatérale) .000 .602 .777 .749 .002 .220 .209 .215  

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 لعبارات المحور الرابعصدق االتساق الداخلي ألداة  : اختبار10الملحق رقم 
Corrélations 

المحور  عباراتاختبار اإلتساق الداخلي ل
 الرابع

v4 

العبارة 

15 

العبارة 

12 

العبارة 

10 

العبارة 

14 

العبارة 

11 

العبارة 

18 

العبارة 

10 

v4 Corrélation de Pearson 1 .671
**
 .629

**
 .670

**
 .575

**
 .665

**
 .643

**
 .631

**
 

Sig. (bilatérale)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

15العبارة   Corrélation de Pearson .671
**
 1 .506

**
 .402

**
 .198

**
 .306

**
 .280

**
 .308

**
 

Sig. (bilatérale) .000  .000 .000 .002 .000 .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

12العبارة   Corrélation de Pearson .629
**
 .506

**
 1 .412

**
 .273

**
 .263

**
 .242

**
 .169

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .008 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

10العبارة   Corrélation de Pearson .670
**
 .402

**
 .412

**
 1 .435

**
 .293

**
 .222

**
 .225

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

14العبارة   Corrélation de Pearson .575
**
 .198

**
 .273

**
 .435

**
 1 .184

**
 .232

**
 .229

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .002 .000 .000  .004 .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

11العبارة   Corrélation de Pearson .665
**
 .306

**
 .263

**
 .293

**
 .184

**
 1 .425

**
 .469

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000 .000 .004  .000 .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

18العبارة   Corrélation de Pearson .643
**
 .280

**
 .242

**
 .222

**
 .232

**
 .425

**
 1 .487

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

10العبارة  Corrélation de Pearson .631
**
 .308

**
 .169

**
 .225

**
 .229

**
 .469

**
 .487

**
 1 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .008 .000 .000 .000 .000  

N 146 146 146 146 146 146 146 146 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 صدق اإلتساق البنائي لمحاور االستبيان: 10الملحق رقم 
Corrélations 

صدق اإلتساق البنائي لمحاور 
 االستبيان

Total v1 v2 v3 v4 

total Corrélation de Pearson 1 .714
**
 .724

**
 .726

**
 .742

**
 

Sig. (bilatérale)  .001 .000 .000 .004 

N 146 146 146 146 146 

v1 Corrélation de Pearson .714
**
 1 -.334-

**
 -.223-

**
 .407

**
 

Sig. (bilatérale) .001  .000 .000 .000 

N 146 146 146 146 146 

v2 Corrélation de Pearson .724
**
 -.334-

**
 1 .558

**
 -.383-

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .000  .000 .000 

N 146 146 146 146 146 

v3 Corrélation de Pearson .726
**
 -.223-

**
 .558

**
 1 -.176-

**
 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000  .006 

N 146 146 146 146 146 

v4 Corrélation de Pearson .742
**
 .407

**
 -.383-

**
 -.176-

**
 1 

Sig. (bilatérale) .004 .000 .000 .006  

N 146 146 146 146 146 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 الدراسةإختبار التوزيع الطبيعي لمحاور :  01الملحق رقم 
 (K-S à 1 échantillon)سمرنوف(  –)كولمجروف

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 NORMAL 

N 34 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 3.0886 

Ecart type 1.55984 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue .099 

Positif .094 

Négatif -.099- 

Statistiques de test .099 

Sig. asymptotique (bilatérale) .200
c,d

 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

d. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 M1 المحور األول

N 7 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 4.4081 

Ecart type .08623 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue .292 

Positif .163 

Négatif -.292- 

Statistiques de test .292 

Sig. asymptotique (bilatérale) .073
c
 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 M2 المحور الثاني

N 12 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 2.5320 

Ecart type 1.05516 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue .202 

Positif .202 

Négatif -.121- 

Statistiques de test .202 
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Sig. asymptotique (bilatérale) .188
c
 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 M3 المحور الثالث

N 8 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 2.4080 

Ecart type 1.11780 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue .252 

Positif .252 

Négatif -.188- 

Statistiques de test .252 

Sig. asymptotique (bilatérale) .142
c
 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 M4 المحور الرابع

N 7 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 4.4237 

Ecart type .13706 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue .280 

Positif .156 

Négatif -.280- 

Statistiques de test .280 

Sig. asymptotique (bilatérale) .104
c
 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 
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 Explorer ختبار التوزيع الطبيعي لمحاور الدراسةا:  00الملحق رقم 
Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

NORMAL 34 100.0% 0 0.0% 34 100.0% 

 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

NORMAL .099 34 .200
*
 .964 34 .322 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors 
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 توزيع الطبيعيللوالمنحنى البياني المدرج التكراري : 00الملحق رقم 

 
 

 المنحنى البياني لتوزيع الطبيعي
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 المحور األولالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات لعبارات التكرارات و :  00الملحق رقم 

Statistiques 

 المحور األول

N 

Moyenne Ecart type Valide Manquant 

15العبارة   146 0 4.260 .9969 

12العبارة  146 0 4.329 .8061 

10العبارة   146 0 4.521 .7631 

14العبارة   146 0 4.432 .9749 

11العبارة   146 0 4.452 1.0244 

18العبارة   146 0 4.438 .9320 

10 العبارة  146 0 4.425 .9085 

 .المحاسبً للقٌاس أساسا لتكون مناسبة التارٌخٌة التكلفة لمبدأ وفقا المحاسبة تعد لم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 9.6 9.6 9.6 14 موافق غير 

 20.5 11.0 11.0 16 محايد

 43.8 23.3 23.3 34 موافق

 100.0 56.2 56.2 82 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 واقع ظل فً منطقٌة غٌر فرضٌة التارٌخٌة التكلفة لمبدأ (األسعار على تطرأ تغٌرات أي تجاهل ) النقد وحدة ثبات فرض

 .التغٌرات شدٌد ومالً اقتصادي

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5.5 5.5 5.5 8 موافق غير 

 10.3 4.8 4.8 7 محايد

 51.4 41.1 41.1 60 موافق

 100.0 48.6 48.6 71 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .القٌاس تارٌخ فً فقط صالحة معلومات ٌوفر التارٌخٌة التكلفة أساس على المحاسبً القٌاس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7. 7. 7. 1 بشدة موافق غير 

 13.0 12.3 12.3 18 محايد

 33.6 20.5 20.5 30 موافق

 100.0 66.4 66.4 97 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  
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 إلجراء إستخامها إمكانٌة وعدم للمؤسسة المالٌة الوضعٌة على التارٌخٌة التكلفة أساس على المعدة المالٌة القوائم داللة عدم

 .بٌنها فٌما الزمنٌة المقارنة عملٌة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8.2 8.2 8.2 12 موافق غير 

 18.5 10.3 10.3 15 محايد

 30.1 11.6 11.6 17 موافق

 100.0 69.9 69.9 102 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .المستقبلٌة والخسائر باألرباح التنبؤ و القرار، إتخاد ترشٌد فً  التارٌخٌة التكلفة عن الناتجة المعلومات تساعد ال

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.7 2.7 2.7 4 بشدة موافق غير 

 8.2 5.5 5.5 8 موافق غير

 15.1 6.8 6.8 10 محايد

 28.8 13.7 13.7 20 موافق

 100.0 71.2 71.2 104 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 مقابلة فً التجانس عدم بسبب المؤسسة لنشاط القٌاس فً الدقة  عدم إلى ٌؤدي القٌاس فً التارٌخٌة التكلفة إستخدام 

 .التارٌخٌة بالتكلفة المقٌمة المصروفات مع الجارٌة بالقٌمة المقٌمة االٌرادات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8.2 8.2 8.2 12 موافق غير 

 14.4 6.2 6.2 9 محايد

 33.6 19.2 19.2 28 موافق

 100.0 66.4 66.4 97 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .المؤسسة أصول تجدٌد عند والمؤونات االهتالكات مخصصات كفاٌة عدم التارٌخٌة التكلفة إستخدام عن ٌنتج

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8.2 8.2 8.2 12 موافق غير 

 12.3 4.1 4.1 6 محايد

 37.0 24.7 24.7 36 موافق

 100.0 63.0 63.0 92 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات لعبارات التكرارات و :  00الملحق رقم 
 المحور الثاني
Statistiques 

 المحور الثاني

N 

Moyenne Ecart type Valide Manquant 

15العبارة   146 0 2.164 .4553 

12العبارة   146 0 1.986 .7877 

10 العبارة  146 0 1.630 .5634 

14العبارة   146 0 2.295 .7256 

11العبارة   146 0 2.226 .7858 

18العبارة   146 0 2.014 1.0634 

10العبارة   146 0 2.062 .9485 

16العبارة   146 0 1.664 .5787 

10العبارة   146 0 1.658 .5178 

51العبارة   146 0 1.740 .5879 

55العبارة   146 0 4.116 1.0069 

 7431. 4.555 0 146  52العبارة 

 

 .تطبٌقها وطرق العادلة بالقٌمة المرتبطة المفاهٌم على الجزائر فً االكادٌمً التعلٌم مؤسسات فً المحاسبٌة المناهج تحتوي

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.1 2.1 2.1 3 بشدة موافق غير 

 82.9 80.8 80.8 118 موافق غير

 98.6 15.8 15.8 23 محايد

 100.0 1.4 1.4 2 موافق

Total 146 100.0 100.0  

 القٌمة استخذام وضرورة نجاعة حول الفرعٌة ومنظماته CNC  للمحاسبة الوطنً المجلس قبل من كبٌر وترحٌب توافق هناك

 .الجزائرٌة البٌئة فً المحاسبً القٌاس فً العادلة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 25.3 25.3 25.3 37 بشدة موافق غير 

 82.2 56.8 56.8 83 موافق غير

 93.8 11.6 11.6 17 محايد

 100.0 6.2 6.2 9 موافق

Total 146 100.0 100.0  



 المالحــــــق
 

312 
 

 

 .المالً المحاسبً النظام تطبٌق بعد مستمر بشكل العادلة القٌمة حول علمٌة وملتقٌات تكوٌنٌة دورات تنظٌم هناك

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 54.8 54.8 54.8 80 بشدة موافق غير 

 95.9 41.1 41.1 60 موافق غير

 100.0 4.1 4.1 6 محايد

Total 146 100.0 100.0  

 .العادلة القٌمة حول واضحا مفهوما الجزائر فً المالً المحاسبً النظام ٌقدم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8.2 8.2 8.2 12 بشدة موافق غير 

 69.9 61.6 61.6 90 موافق غير

 92.5 22.6 22.6 33 محايد

 100.0 7.5 7.5 11 موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .الجزائر فً المحاسبة مهنة ممارسً بٌن الكبٌر واالنتشار بالشٌوع العادلة القٌمة مفهوم ٌتمٌز

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18.5 18.5 18.5 27 بشدة موافق غير 

 62.3 43.8 43.8 64 موافق غير

 96.6 34.2 34.2 50 محايد

 100.0 3.4 3.4 5 موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .المحاسبً القٌاس فً العادلة القٌمة إلستخدام محفز الجزائري المالً المحاسبً النظام تطبٌق ٌعتبر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 24.7 24.7 24.7 36 بشدة موافق غير 

 67.8 43.2 43.2 63 موافق غير

 87.7 19.9 19.9 29 محايد

 100.0 12.3 12.3 18 موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .العادلة القٌمة وفق المحاسبً القٌاس عند اتخذها الواجب واآللٌات اإلجراءات الجزائري المالً المحاسبً النظام ٌوفر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 33.6 33.6 33.6 49 بشدة موافق غير 

 68.5 34.9 34.9 51 موافق غير
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 91.8 23.3 23.3 34 محايد

 100.0 8.2 8.2 12 موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .والخصوم لألصول المحاسبً التقٌٌم عند العادلة للقٌمة األولوٌة الجزائري المحاسبً النظام ٌعطً

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 55.5 55.5 55.5 81 بشدة موافق غير 

 94.5 39.0 39.0 57 موافق غير

 100.0 5.5 5.5 8 محايد

Total 146 100.0 100.0  

 .القٌاس فً العادلة القٌمة محاسبة استخدام بضرورة المؤسسات الجزائري المالً المحاسبً النظام ٌلزم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 61.6 61.6 61.6 90 بشدة موافق غير 

 97.9 36.6 36.6 53 موافق غير

 100.0 2.1 2.1 3 محايد

Total 146 100.0 100.0  

 المعاٌٌر وتعدٌالت العادلة القٌمة بمفاهٌم المرتبطة التطورات كل الفرعٌة ومنظماته CNC  للمحاسبة الوطنً المجلس ٌواكب

 .بها الخاصة الدولٌة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 58.9 58.9 58.9 86 بشدة موافق غير 

 92.5 33.6 33.6 49 موافق غير

 100.0 7.5 7.5 11 محايد

Total 146 100.0 100.0  

 .الجزائرٌة البٌئة ظل فً العادلة القٌمة تحدٌد فً المتخصصٌن والخبراء المهنٌة الكوادر فً نقص هناك

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8.2 8.2 8.2 12 موافق غير 

 28.8 20.5 20.5 30 محايد

 77.4 48.6 48.6 71 موافق

 100.0 22.6 22.6 33 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  
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 علٌها اإلعتماد ٌمكن مناسبة معلومات توفر لعدم نتٌجة الجزائرٌة المحاسبٌة البٌئة فً العادلة القٌمة تطبٌق فً بالغة صعوبة هناك

 .العادلة بالقمة القٌاس سبٌل فً تكبدها المحتمل والتكلفة القٌاس، ألغراض 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.4 1.4 1.4 2 بشدة موافق غير 

 8.2 6.8 6.8 10 محايد

 33.6 25.3 25.3 37 موافق

 100.0 66.4 66.4 97 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 

 المحور الثالثالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات لعبارات التكرارات و :  04الملحق رقم 

Statistiques 

 المحور الثالث

N 

Moyenne Ecart type Valide Manquant 

 5941. 1.651 0 146 15العبارة 

 7523. 1.555 0 146 12العبارة 

 5901. 1.493 0 146 10العبارة 

 9023. 4.445 0 146 14العبارة 

 1.2176 1.781 0 146 11العبارة 

 6263. 1.658 0 146 18العبارة 

 7843. 1.651 0 146 10العبارة 

 1.0186 3.938 0 146 16العبارة 

 

 العادلة القٌمة تطبٌق سهولة الجزائر فً المالً السوق حالة تالئم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 52.7 52.7 52.7 77 بشدة موافق غير 

 93.8 41.1 41.1 60 موافق غير

 100.0 6.2 6.2 9 محايد

Total 146 100.0 100.0  
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 .العادلة القٌمة تطبٌق الحالً الجزائري والمصرفً المالً القطاع وضعٌة تالئم

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 55.5 55.5 55.5 81 بشدة موافق غير 

 92.5 37.0 37.0 54 موافق غير

 97.9 5.5 5.5 8 محايد

 98.6 7. 7. 1 موافق

 100.0 1.4 1.4 2 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 

 التزام تسوٌة أو أصل تبادل عملٌة إجراء عند والطلب العرض وفق أسعار فٌه تتحدد الذي بالكفاءة الحالً الجزائري السوق ٌمتاز

 .تحدٌدها فً واإلحتكار الحكومً التدخل عن بعٌدا متعاملٌن بٌن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 55.5 55.5 55.5 81 بشدة موافق غير 

 95.2 39.7 39.7 58 موافق غير

 100.0 4.8 4.8 7 محايد

Total 146 100.0 100.0  

 االقتصادٌة البٌئة ظل فً للمؤسسة والمالٌة المحاسبٌة البٌانات وعرض واعداد جمع تكلفة من ٌزٌد العادلة القٌمة استخدام

 .الحالٌة الجزائرٌة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.1 2.1 2.1 3 بشدة موافق غير 

 3.4 1.4 1.4 2 موافق غير

 15.1 11.6 11.6 17 محايد

 34.9 19.9 19.9 29 موافق

 100.0 65.1 65.1 95 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 

 عن بعٌدا الكاملة المنافسة تحقٌق فً تساعد التً الجزائرٌة لألسواق والخدمات السلع إنتاج فً مالئمة تنافسٌة ظروف هناك

 .العادلة القٌمة تطبٌق لتسهٌل االحتكار، تأثٌر و الحكومً التدخل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 59.6 59.6 59.6 87 بشدة موافق غير 

 80.8 21.2 21.2 31 موافق غير
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 90.4 9.6 9.6 14 محايد

 91.1 7. 7. 1 موافق

 100.0 8.9 8.9 13 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .مصداقٌة وذات مالئمة المعلومات توفٌر الجزائر فً المحاسبً القٌاس فً التارٌخٌة التكلفة اعتماد و التضخم نسب ارتفاع تالئم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 49.3 49.3 49.3 72 بشدة موافق غير 

 91.8 42.5 42.5 62 موافق غير

 100.0 8.2 8.2 12 محايد

Total 146 100.0 100.0  

  العادلة القٌمة تطبٌق الجزائري االقتصاد فً والمتخصصة المعتمدة الهٌئات قبل من المنشورة المعلومات وموثوقٌة مصداقٌة تالئم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 54.1 54.1 54.1 79 بشدة موافق غير 

 80.8 26.7 26.7 39 موافق غير

 100.0 19.2 19.2 28 محايد

Total 146 100.0 100.0  

 

 .التقٌٌم إعادة جراء إضافٌة أعباء وتحمل العادلة القٌمة تطبٌق عواقب من الجزائري المالً المجتمع طرف من تخوف هناك

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.4 3.4 3.4 5 موافق غير 

 47.9 44.5 44.5 65 محايد

 93.1 45.2 45.2 66 موافق

 100.0 6.9 6.9 10 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  
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 المحورالرابع: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات لعبارات  04الملحق رقم 

Statistiques 

 المحور الرابع

N 

Moyenne Ecart type Valide Manquant 

 7472. 4.397 0 146 15العبارة 

 6536. 4.562 0 146 12العبارة 

 7451. 4.500 0 146 10العبارة 

 7980. 4.466 0 146 14العبارة 

 1.1898 4.137 0 146 11العبارة 

 1.0428 4.425 0 146 18العبارة 

 9189. 4.479 0 146 10العبارة 

 .التارٌخٌة بالتكلفة وتمسكه العادلة القٌمة بالقٌمة المحاسبً للقٌاس الجزائري الجبائً المشرع موافقة عدم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.7 2.7 2.7 4 موافق غير 

 10.3 7.5 7.5 11 محايد

 47.3 37.0 37.0 54 موافق

 100.0 52.7 52.7 77 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 

 .التارٌخٌة التكلفة على المستندة التقٌٌمات لمراجعة كأداة واعتبارها القانونٌة النصوص فً حقها العادلة القٌمة إعطاء عدم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7. 7. 7. 1 موافق غير 

 7.5 6.8 6.8 10 محايد

 35.6 28.1 28.1 41 موافق

 100.0 64.4 64.4 94 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .المؤسسات لدى استخدامها تكلفة من وٌزبد ٌصعب الجزائرٌة البٌئة تالئم العادلة بالقٌمة خاصة محلٌة معاٌٌر إصدار عدم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.4 1.4 1.4 2 موافق غير 

 12.3 11.0 11.0 16 محايد

 36.3 24.0 24.0 35 موافق

 100.0 63.7 63.7 93 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  
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 .استخدمها من ٌضٌق المحاسبً للقٌاس كأساس العادلة القٌمة باستخدام الجزائري المشرع إلزامٌة عدم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.4 1.4 1.4 2 موافق غير 

 16.4 15.1 15.1 22 محايد

 35.6 19.2 19.2 28 موافق

 100.0 64.4 64.4 94 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 .المهنٌٌن لدى المحاسبً للقٌاس استخدامها وقابلٌة قٌمتها من ٌنقص لتحٌٌن أداة  العادلة القٌمة إعتبار

 Fréquence 

Pourcenta

ge Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6.2 6.2 6.2 9 بشدة موافق غير 

 33.6 27.4 27.4 40 محايد

 93.2 59.6 59.6 87 موافق

 100.0 6.8 6.8 10 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 

 

 المفهوم هذا إنتشار من ٌضٌق المالٌة القوائم فً العناصر لبعض العادلة بالقٌمة للتقٌٌم األولوٌة الجزائري المشرع إعطاء

 .واستخدامه

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4.1 4.1 4.1 6 بشدة موافق غير 

 4.8 7. 7. 1 موافق غير

 19.9 15.1 15.1 22 محايد

 28.8 8.9 8.9 13 موافق

 100.0 71.2 71.2 104 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  

 لتعزٌز المحاسبٌة الممارسات فً مقبولة وغٌر مفّعلة غٌر جعلها العناصر بعض على العادلة القٌمة مفهوم تطبٌق إقتصار

 .المحاسبً القٌاس وتفعٌل المحاسبٌة للمعلومات النوعٌة الخصائص

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.1 2.1 2.1 3 بشدة موافق غير 

 19.2 17.1 17.1 25 محايد

 28.8 9.6 9.6 14 موافق

 100.0 71.2 71.2 104 بشدة موافق

Total 146 100.0 100.0  
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   للفرضية األولى One semple T-Test: اختبار 00رقم  لحقالم

Statistiques sur échantillon uniques 

 (األول) المحور  األولىالفرضية 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

M1 7 4.4081 .08623 .03259 

Test sur échantillon unique 

الفرصية 

 األولى

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

M1 43.205 6 .000 1.40814 1.3284 1.4879 

 

 للفرضية الثانية   One semple T-Test: اختبار 00رقم  الملحق

Statistiques sur échantillon uniques 

 (الثاني) المحور  الثانيةالفرضية 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

M2 12 2.5320 1.05516 .30460 

Test sur échantillon unique 

الفرضية 

 الثانية

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

M2 -1.536- 11 .153 -.46800- -1.1384- .2024 
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 للفرضية الثالثة One semple T-Test: اختبار 00رقم  الملحق

Statistiques sur échantillon uniques 

 (ثالث) المحور الالثالثةالفرضية 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

M3 8 2.4080 1.11780 .39520 

Test sur échantillon unique 

الفرضية 

 الثالثة

Valeur de test = 3 

T ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

M3 -1.498- 7 .178 -.59200- -1.5265- .3425 

 

 للفرضية الرابعة  One semple T-Test: اختبار 01رقم  الملحق

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 (الفرضية الرابعة ) المحور الرابع

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

M4 7 4.4237 .13706 .05180 

Test sur échantillon unique 

الفرضية 

 الرابعة

Valeur de test = 3 

T ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

M4 27.483 6 .000 1.42371 1.2970 1.5505 
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 الجدولية Tجدول : 21رقم  الملحق
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  : قائمة المحكمين00رقم  الملحق

 الجامعة  الرتبة العلمية  ولقب األستاذ إسم  الرقم 
 غرداية أستاذ   سليمان بلعور  10
 غرداية  أستاذ   حممد عجيلة 10
 -األردن –جامعة الشرق األوسط  أستاذ   خالد مجال اجلعارات  10
 ورقلة  أستاذ  بلخري بكاري  10
 غرداية أستاذ حماضر " أ "  بوحفص رواين 14
 ورقلة أستاذ حماضر " أ " مقدم  خالد 14
 اجللفة أستاذ حماضر " أ " حديدي آدم  10
 اجليزة  للدراسات النوعيةادلعهد العايل  أستاذ حماضر " أ " رزق الشحنة   10

 -مصر -
 


