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 اإلىداء 

دل االمانة ك نصح االمة ككشف الغمة اُف أكمنبع العلم الذم بلغ الرسالة ك  معلم البشرية  إُف       
 نيب الرضبة كنور العاؼبُت ........ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم

ف العمل كاالخبلص أمادامت اغبياة ك  ف االمل باؽأة حب كعطاء ك اف اغبيأمن علمآف  إُف      
 . طاؿ اهلل يف عمرنباأ............كالدم الغاليُت اساس النجاح .......

رفيقة دريب سندم يف ىذه اغبياة اُف من كانت معي على طريق النجاح كاػبَت اُف من  إُف      
 .استمد منها عزيبيت كاصرارم ............زكجيت

  ف هبعلها قرة عيٍت أك ف وبفظها أاُف ىبة اهلل ابنيت كىيبة ............راجيا من اؼبوُف عز كجل       

كعيوٓف من اسبٌت ؽبم كل اػبَت كالنجاح  يبيف قلبدا أ يف ظبائي الذين اضبلهم اؼبتلئلئة   النجـو إُف      
 .اخويت كاخوايت االعزاء

مي اُف من ربلوا باالخاء كسبيزكا بالوفاء كالعطاء اُف ينابيع الصدؽ أاالخوة الذين َف تلدىم  إُف      
 ..............اصدقائي االكفياءالصايف .....

كا لنا طريق العلم دصبيع من علمنا ككانوا سببا يف بلوغ الدرب اُف الذين مه إُف      
 من الطور االبتدائي إُف اعبامعيقاضل ساتذيت األأكاؼبعرفة.........

 تغمدىا اهلل برضبتو. إُف ركح أخيت كىيبة       

 سعهم مذكريت أىدم ؽبم ىذا العمل اؼبتواضع.  كل من سعتهم ذاكريت كَف ت  إُف      
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 شكر كعرفاف 

اللهم ال علم  ،دؽ االمُت اكافضل الصبلة كامت التسليم على سيدنا ؿبمد الص ،رب العاؼبُت  اغبمد هلل          
اهلل كاشكره تعاُف ىدانا ؽبذا كما كنا لنهتدم لوال اف  لذم ىدانااغبمد هلل  ،اال ما علمتنا انك انت العزيز اغبكيم 

 . جل عبله على نعمتو كتوفيقو ِف يف اقباز ىذا البحث 

 لتفضل سيادتو قبوؿعجيلة ؿبمد لدكتور لبلستاذ اكالعرفاف  الشكر ال يسعٍت إال  أف أتقدـ باظبى عبارات         
من علمو كافاض علي ،ف خَت مرشد ِف يف صبيع مراحل اعداد البحث احيث ك شراؼ على ىذه االطركحةاال

اليت اسهمت يف اثراء ىذا البحث حىت اسبامو كاظهاره  كمبلحظاتو كتوجيهاتو اؼبستمرة كالقيمة ،الوافر كخربتو 
فلو مٍت استاذم العزيز الغاِف جزيل الشكر ككافر التقدير كعظيم االمتناف ،كادعو اهلل اف هبعل  ،بصورتو اغبالية 

 . و عٍت خبَت ماجازل بو عاؼبا عن متعلم يز اهبىذا العمل لو معي يف ميزاف حسناتو كاف 

أعضاء عبنة اؼبناقشة الذين تكرموا كتفضلوا  االساتذة االفاضل كما ال يفوتٍت أف أتقدـ جبزيل الشكر إُف         
. بقراءة ىذا البحث كتقييمو كتقويبو كتثمينو جزاىم اهلل عنا خَت اعبزاء  

متنآف إُف كل أصدقائي كزمبلئي يف العمل كيف الدراسة ككل من مد كال يفوتٍت يف األخَت تقدٔف شكرم كا       
عظيم شكرم كامتنآف.....اُف الذين كافقوٓف الرام كالذين خالفوا  ،من قريب أك من بعيد ك اؼبساعدة ِف يد العوف  

 

 سعيداني محمد السعيد
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 :ملخص

 اؼبعلومات احملاسبية يف بيئة  االعماؿ اعبزائرية  ثر تطبيق القيمة العادلة يف ربسُت جودةأالدراسة  تناكلت         
يف ظل توجو معظم اؼبنظمات كاؽبيئات احملاسبية الدكلية  كبو تطبيق القيمة العادلة من خبلؿ اؼبعايَت اليت تصدرىا  

 اـ احملاسيب اؼباِف .ظ.كتبٍت اعبزائر  ؼبعايَت احملاسبة الدكلية من خبلؿ تطبيق الن

استخدامها عبمع البيانات كاؼبعلومات الضركرية اؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميم استبانة مت كلتحقيق اىد        
فراد عينة الدراسة كاليت مشلت احملاسبوف اؼباليوف يف أعلى استبانة   278البلزمة السباـ الدراسة حيث كزعت 

 استبانة منها بنسبة  192اسًتداد  . كمت  ، كاؼبستثمركفاػبارجيوف اؼبدققوف اؼبؤسسات االقتصادية يف اعبزائر .
ساليب االحصائية  الوصفية لتحليل البيانات كاختيار من اصباِف االستبانات اؼبوزعة . كقد مت استخداـ األ %;8

 الفرضيات.

ف تطبيق القيمة العادلة كبديل ؿباسيب وبقق الغايات كاالىداؼ اؼبرجوة من أكقد خلصت الدراسة اُف        
كاالفصاح احملاسيب . كيؤثر بشكل اهبايب على جودة اؼبعلومات احملاسبية كذلك من خبلؿ   عملييت القياس

اػبصائص النوعية اليت يسهم تطبيق القيمة العادلة يف توفَتىا للمعلومات احملاسبية. فبا هبعل ىذه اؼبعلومات مفيدة  
 .راراهتمقة ؽبا كخاصة اؼبستثمرين  عند عملية  ازباذ مراؼ اؼبستخدطلؤل

قرارات ،اسبية ؿبعلومات م ،، قيمة عادلة،  دكلية اسبيةؿبعايَت م، فصاح احملاسيبا:  المصطلحات االساسية   
 .زائريةجبيئة ،ستثمارا
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Résumé : 

Cette étude traite l’impact de l’application de la juste valeur sur l’amélioration de la 

qualité des informations comptables dans l’environnement d’affaires algérien, prenant en 

compte la tendance des établissements et organismes comptables internationaux, vers 

l’application de la juste valeur à travers les normes qu’ils émettent, ainsi que l’adoption 

algérienne des normes comptables internationales concrétisée par l’application du système 

comptable financier. 

         Afin de réaliser les objectifs de cette étude, le chercheur a élaboré un questionnaire 

destiné à la collecte de données et informations nécessaires pour l’accomplissement de 

l’étude, 278 questionnaires ont été distribués sur les individus composant l’échantillon de 

l’étude, comprenant des comptables financiers dans les entreprises économiques, des 

auditeurs externes,et les inverstisseurs . Par la suite, 192 questionnaires ont été récupérés, 

constituant 69 % du total des questionnaires distribués. Une analyse par des méthodes 

statistiques descriptives a été entamée afin d’analyser le données et tester les hypothèses. 

Il est apparu que l’application de la juste valeur en tant que substituant comptable est 

susceptible de mener à l’atteinte des objectifs souhaités par le biais de mesure et divulgation 

comptable. Cela influence positivement la qualité des informations comptables également, ce 

qui rend ces informations utiles pour les parties utilisatrices et spécialement pour les 

investisseurs lors de leurs prises de décisions. 

Mots-clés : divulgation comptable, normes comptables internationales, la juste valeur, 

information comptable, décisions d’investissement, l’environnement algérien. 
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Abstract  : 

      This study  traited the fair value application’s impact on accounting information 

quality improvement in the Algerian business environment, taking into account the tendency 

of international accounting institutions and organizations towards the application of fair value 

through their issued standards, as well as the Algeria’s adoption of the international 

accounting standards through the application of the Financial Accounting System.  

In order to achieve the objectives of this study, the researcher has developed a 

questionnaire to collect the data and information needed to complete the study. 278 

questionnaires were distributed on individuals making up the study sample, including 

financial accountants of the economic organizations, external auditors, and investors, 192 

questionnaires were recovered which represent 70% of the total distributed questionnaires. An 

analysis, by descriptive statistical methods has taken place in order to analyze data and test 

hypotheses. 

In conclusion, the application of fair value as an accounting substitute is likely to lead 

to the achievement of the desired objectives through accounting measurement and disclosure. 

This positively influences the quality of accounting information as well, making this 

information useful for users, and especially, investors during their decision making process. 

Keywords: accounting disclosure, international accounting standards, fair value, 

accounting information, investment decisions, Algerian environment
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 26 احملاسيب لبلفصاح اؼبستقبلية االفاؽ: لثالثا اؼبطلب

 40 االكؿ الفصل خبلصة

 متطلبات القيمة العادلة كالمعايير المحاسبية الدكلية :الفصل الثاني 

 42 سبهيد

 43 الدكلية المحاسبة معايير ماىية:  االكؿ المبحث

 43 الدكلية احملاسبة معايَت: االكؿ اؼبطلب

 50 الدكلية احملاسبة معايَت اصدار اتاجراء: الثآف اؼبطلب
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 مقدمة ال



 المقدمة

  أ
 

 :توطئة

 توفَت كبغرض استخدامها، اؼببلئمة لومات عيف توفَت اؼب انبية متزايدة  االفصاح احملاسيب يكتسب            
 . على ازباذ القرارات ؼبستثمرينااؼبعلومات اليت تساعد 

تها قكلفة التارىبية الواقع الفعلي للحدث كقت كقوعو غبظة التبادؿ ليست موضع شك يف دتال سبثل            
غبدث إذ التملك أك حدكث اؼببدأ بعد التشكيك يف سبلمة التملك كإمبا يظهر اكصحتها غبظة االكتساب أك 

الية من ىنا بدأت انتقادات َف غباؼباضي الذم ينحرؼ قليبل أك كثَتا عن قيمتو الة شيئا من جاؼبس لقيمةاتصبح 
ؼبتقلبة بشكل دائم كتغَت االديناميكية اؼبتغَتة ك بف الظركؼ االقتصادية تتسم التارىبيو، حيث اتنتهي ؼببدأ التكلفة 

  .لظركؼاتغَت ىذه بلنقد القوة الشرائية لوحدة ا
لقيمة ااء منهج جديد للقياس احملاسيب ىو ؿباسبة ر احملاسيب اؼبعاصر إُف إجالفكر كل ىذه العوامل تدفع           

العادلة الذم بدأ التوجو إليو كمطلب أساسي يف إثبات معاعبة األحداث كالعمليات اؼبالية كي تكوف أكثر دقة 
نشورة األمر الذم حدا باعبهات اؼبالبيانات اؼبالية  ءمة لفعلي كفقا للظركؼ السائدة دبا وبقق مبلاكأقرب إُف الواقع 

اؼبهنية اؼبتخصصة إُف إصدار معايَت ؿباسبية تليب اإلحتياجات اؼبستمرة اليت تتزامن مع التطور الكبَت على الصعيد 
 اؼباِف الدكِف.

للمستثمرين لتقدير أف إعداد البيانات اؼبالية كفقا حملاسبة القيمة العادلة وبقق منفعة رئيسية كما    
استثماراهتم كالتنبؤ للمستقبل ، كؽبذا كاف من اؼبهم استخداـ معايَت ؿباسبة مقبولة قبوال عاما على اؼبستول 

 الدرجة. عبميع اؼبستخدمُت الشفافية الكاملة على نفس َتوفتكبالتاِف ضباية اؼبستثمرين ك   ،الدكِف
 

 :دراسةمشكلة ال

  :لرئيسي التاِفاتدكر حوؿ السؤاؿ  دراسة ة العلى ضوء ما تقدـ فإف مشكل   

تزكيد مستخدمي المعلومات المحاسبية  في إلى القيمة العادلة ستندما مدل تأثير اإلفصاح المحاسبي الم 
 ؟ في المؤسسات االقتصادية الجزائرية  االستثمارية قراراتهمعلى اتخاذ 
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  ة
 

  :دراسةالعناصر مشكلة 

 :كاليت تشكل دبضموهنا عناصر اؼبشكلة  التالية االسئلةرح بناء على ما تقدـ مت ط

ىل تعترب معايَت ؿباسبة القيمة العادلة كقواعد االفصاح الواردة فيها مبلئمة بشكل يبيزىا عن معايَت احملاسبة  -
 ؟التقليدية

اػبصائص  علىكقواعد االفصاح الواردة فيها ؿباسبة القيمة العادلة يفها ظماىي اػبصائص اليت يبكن أف ت -
 لمعلومات احملاسبية؟ل النوعية

ازباذ  اؼبالية على البياناتتزكيد مستحدمي ا ماىي انعكاسات القوائم اؼبالية اؼبعدة كفقا للقيمة العادلة على -
 ؟ كخاصة االستثمارية منها القرارات

قها حملاسبة القيمة ماىي اىم اؼبعوقات اليت من اؼبمكن  اف تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية عند تطبي -
 ؟اؼبستوحى من اؼبعايَت احملاسبية الدكلية   يف ظل النظاـ احملاسيب اؼباِف  العادلة
 :دراسةالفرضيات 

لطريق إُف ضركرة التوجو كبو طريقة االقائمة على التكلفة التارىبية إُف سبهيد  احملاسيب مشاكل القياس تؤدم -
 ؛لقياس احملاسيبالقيمة العادلة يف ا

 ؛اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  زيادة تطبيق معايَت ؿباسبة القيمة العادلة على يساىم -
 ؛ كخاصة القرارات االستثمارية إزباذ القرارات على لقيمة العادلة اؼبعدة على أساس التقارير اؼبالية ا تساعد -
عند تطبيقها حملاسبة القيمة  توجد معوقات ك صعوبات من اؼبمكن اف تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية -

 اؼبستوحى من اؼبعايَت احملاسبية الدكلية .  يف ظل النظاـ احملاسيب اؼباِف العادلة
 : دراسةالأىمية 

لقيمة العادلة يف تزكيد مستخدمي اؼبعدة على أساس ااؼبالية  البياناتتكمن أنبية الدراسة يف مدل قدرة         
  .دة يف إزباذ القرارات البيانات اؼبالية دبعلومات مفي

الدراسة من خبلؿ االىتماـ اؼبتزايد يف اجملتمع الدكِف كاحمللي كاؼبؤسسات اؼبهنية كاحملاسبية  انبيةكما تنبع       
 حوؿ أنبية اؼبعلومات احملاسبية ، كبالتاِف زيادة ثقة اجملتمع اؼباِف من مسانبُت كمستثمرين كمتخذم القرارات

كصلت إليو اؼبعايَت كاإلصدارات احملاسبة الدكلية يف ؾباؿ ؿباسبة القيمة الذم دل التطور الوقوؼ على م       
القيمة العادلة يف القياس كاإلفصاح  حملاسبةاعبزائرية  االقتصادية العادلة ككذا الوقوؼ على مدل استخداـ اؼبؤسسات

 عن األصوؿ كاإللتزامات اليت حبوزهتا .
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 : دراسةالأىداؼ 

 الدراسة لتحقيق األىداؼ التالية: تسعى ىذه
القيمة اسبة حملوجو تالتكلفة التارىبية لكوهنا سبهد الطريق كبو الب احملاسيب ط الضوء على مشاكل القياسيتسل -

 ؛العادلة يف القياس احملاسيب 
م اؼبشاكل إُف اؼبعايَت الدكلية مع بياف أىنادالقيمة العادلة كآليات تطبيقها إستاالتعرؼ على مفهـو كأىداؼ  -

 ؛ كاقًتاح اغبلوؿ اؼبمكنة ؽبا اؼبتوقعة يف تطبيقها
اؼبعلومات احملاسبية اليت  صائص النوعيةاػبتعظيم  لىعأنبية اإلفصاح احملاسيب السند إُف القيمة العادلة بياف  -

 ؛كخاصة االستثمارية زباذ القراراتامن االعتماد عليها يف  ُتمدخؼبستاسبكن 
لبياف كيفية قياس كاإلفصاح عن القيمة العادلة كمن مث إظهار اعبوانب  IFRS 13عرض كربليل اؼبعيار  -

اإلهبابية كالسلبية يف اؼبعيار كمعيار مرشد اؼبعايَت احملاسبة الدكلية األخرل اليت تسمح بالقياس كاإلفصاح عن 
 ؛القيمة العادلة

 ؛للبيئة اعبزائرية ربديد متطلبات القياس كاالفصاح احملاسيب عن القيمة العادلة اؼبناسبة -
 ؛يف ظل تطبيق النظاـ احملاسيب اؼباِف تشجيع تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة علىاؼبسانبة  -

 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب ذاتية:

 ؛الباحث يف موضوع احملاسبة منذ الدراسات يف التدرج اُف ما بعد التدرجزبصص  -

 ؛ اؼبوضوع الرغبة يف اإلطبلع ك تنمية الرصيد العلمي حوؿ ىذا -

 أسباب موضوعية:

 ؛اؼبعايَت احملاسبية الدكلية   اؼبستوحى من اِفاؼب اسيب احملنظاـ ال اعبزائر تطبيقب دثحالتغَت الذم  -

االقتصادية  لواقع النظاـ احملاسيب اؼباِف يف اؼبؤسسات ك التطبيقية اإلحاطة ك اإلؼباـ دبختلف اعبوانب النظرية -
 ؛اعبزائرية

 ؛االستثمارية ن الباحثُت على مدل قدرة مستخدمي القوائم اؼبالية على ازباذ القراراتاالىتماـ الكبَت م -

 دجودة كشفافية اؼبعلومات احملاسبية كاؼبالية يف جذب اؼبستثمرين األجانب كتنمية االقتصا الذم تلعبو دكرال -
 ؛الوطٍت
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 حدكد الدراسػة :
على أساس القيمة العادلة كازباذ قرارات االستثمار ،  اسيبحملصاح اار العبلقة بُت اإلفبترتكز الدراسة على اخت   

 اؼبستند للقيمة العادلة كالقرارات األخرل اسيبكمن مث ىبرج عن نطاؽ الدراسة العبلقة بُت اإلفصاح احمل

 نموذج الدراسة:

يعة العبلقة تصميم ك تطوير مبوذج خاص بالدراسة اغبالية من اجل تفسَت ك فهم طب سنحاكؿ يف ىذا الشاف   
 ىذه اؼبتغَتات. ةبُت اؼبتغَتات اؼبستقلة ك اؼبتغَت التابع بشكل يوضح عبلق

  المتغير التابع                                                            المتغيرات المستقلة

                                               

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

  

 

 

 نموذج الدراسة

 باحثمن إعداد الالمصدر: 

 

 

اؼبقومات كاإلذباىات 
 األساسية البلزمة لبلفصاح

اليةيف التقارير اؼب اسيباحمل  

متطلبات القياس كاالفصاح 
 احملاسيب عن القيمة العادلة

 

ازباذ القرارات االستثمارية 
يف اؼبؤسسات االقتصادية 

 اعبزائرية
جودة التفارير اؼبالية اؼبعدة 
 على اساس القيمة العادلة 

اؼبعوقات اليت تواجو اؼبؤسسات 
ها االقتصادية اعبزائرية عند تطبيق

 حملاسبة القيمة العادلة
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 المنهج المتبع ك األدكات المستخدمة:

ك من اجل ربليل أبعاده ك اإلجابة على  ،نظرا لطبيعة اؼبوضوع ك بغية اإلحاطة جبوانبو اؼبختلفة           
معظم أجزاء يف  التحليلي  استخدمنا اؼبنهج الوصفي ،رضيات اؼبطركحةالتساؤالت اؼبطركحة ك اختبار صحة الف

تصميم استبانة مت استخدامها عبمع البيانات كاؼبعلومات الضركرية البلزمة السباـ الدراسة الدراسة باإلضافة إُف 
القتصادية يف استبانة على افراد عينة الدراسة كاليت مشلت احملاسبوف اؼباليوف يف اؼبؤسسات ا  278حيث كزعت 

استبانة  195اعبزائر .كاؼبدققوف اػبارجيوف .كاالكاديبيوف اؼبهتموف كاؼبتخصصوف يف ؾباؿ احملاسبة . كمت اسًتداد  
 .من اصباِف االستبانات اؼبوزعة93منها بنسبة 

 فتتمثل يف: ك اؼبصادر اليت يتم توظيفها يف ىذا البحثأما األدكات    
 ؛لوقوؼ على ما تناكلتو اؼبراجع ك اؼبصادر اؼبختلفة حوؿ اؼبوضوعاؼبسح اؼبكتيب ك الغرض منو ا -
 ؛اإلطبلع على بعض الدراسات السابقة ك كذا بعض اجملبلت ك اؼبقاالت -
 ؛استخداـ شبكة االنًتنت -

 الدراسات السابقة:
 أكال: الدراسات العربية

العامة األردنية المساىمة  كات دراسة )الخطيب( بعنواف : اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشر  -1
 2002، 2،العدد  18مجلة جامعة دمشق المجلد  ،" 01رقم  في ظل معيار المحاسبة الدكلي

ىدفت الدراسة إُف آلية عرض البيانات كاؼبعلومات الضركرية اؼبتعلقة بعرض البيانات اؼبالية يف الشركات           
بدأ االفصاح لؤلغراض العامة لضماف إمكانية توفَت البيانات الضركرية اؼبسانبة العامة يف األردف، كدبا يتعلق دب

 ؼبستخدميها.
كتكمن أنبية ىذه الدراسة يف الفائدة اؼبتوخاة مبدأ اإلفصاح يف الشركات اؼبسانبة العامة يف األردف ،          

 كاليت يبكن توضيحها يف النقاط اآلتية:
 ؛توفَت اؼبعلومات لآلخرين -
 ؛اغبكومية يف عمليات ربديد الضريبة ىبدـ اعبهات -
 ؛يسهل عملية التدقيق  -
 ؛يقدـ اػبدمة للتحليل اؼباِف -
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 كلقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية: 
ال يوجد اختبلؼ يف أنبية البنود اليت تتضمنها التقارير اؼبالية السنوية اؼبنشورة لفئة احملللُت اؼباليُت يف البنوؾ  -

ثمرين بُت األفراد دبا يعٍت أنو يبكن كضع أسس كقواعد موحدة لئلفصاح تعٌت كؼبؤسسات الدكلية كاؼبست
 ؛حباجات الفئتُت معا

 ؛احتلت البيانات اؼبالية اؼبرتبة األكُف كمصدر للمعلومات -
إف الشركات اؼبسانبة العامة األردنية تليب بشكل عاـ يف قوائمها اؼبالية متطلبات اغبد األدْف من االفصاح عن  -

 ؛ت اليت تتطلبها أصوؿ احملاسبة الدكليةاؼبعلوما
 ؛ىناؾ  عبلقة نوعية بُت مستول االفصاح كنوع الصناعة كوهنا شركة صناعية أك خدمية -
التوجو الحديث للفكر المحاسبي لمفهـو القيمة العادلة كأثره في اإلبالغ  (:جماؿ الطرايرة)دراسة   -2

 . 2005امعة عماف العربية للدراسات العليا ، عماف األردف المالي للقوائم المالية للبنوؾ، رسالة دكتوراه ج
تناكلت الدراسة أىم اؼبعايَت اإلفصاح اليت تطلبتها معايَت احملاسبة الدكلية بشأف ؿباسبة القيمة العادلة           

باالضافة إُف كربديد مدل توافق قرارات كتعليمات البنك اؼبركزم األردٓف مع متطلبات تطبيق ىذه اؼبعايَت ، ىذا 
دراسة مدل التزاـ البنوؾ اؼبدرجة يف بورصة عماف ؼبتطلبات اإلفصاح عن القيمة العادلة من خبلؿ ربليل التقارير 

 السنوية اؼبنشورة ؽبا كمقارنتها مع متطلبات اإلفصاح ، كخلصت الدراسة إُف ؾبموعة من النتائج :
الية السنوية كفقا للنماذج اؼبعتمدة من البنك اؼبركزم األردٓف دكف التزاـ البنوؾ اؼبدرجة بالبورصة بإعداد التقارير اؼب -

مراعاة بعض متطلبات اإلفصاح اػباصة بالقيمة العادلة يف معايَت احملاسبة الدكلية لعدـ اإلشارة إليها يف ىذه 
 ؛النماذج 

ة للبنوؾ قبل إصدارىا للتأكد اعبهات اؼبسؤكلة عند مراجعة البيانات اؼبالية السنوي من كايفالعدـ كجود االىتماـ  -
 ؛من كفاية إفصاح التقارير اؼبالية كفقا ؼبتطلبات معايَت احملاسبة الدكلية بشأف القيمة العادلة

عدـ التزاـ البنوؾ اؼبدرجة يف بورصة عماف باإلفصاح عن قواعد اإلفصاح اػباصة بالقيمة العادلة لكل من  -
ستثمارية كـباطر األدكات اؼبالية باؼبقابل تلتـز باإلفصاح عن قواعد األصوؿ كااللتزامات اؼبالية كاؼبمتلكات اال

 ؛داإلفصاح بباقي البنو 
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داللة العالقة بين خصائص جودة المعلومات إبراىيم ( بعنواف: نبيل عبد الرؤكؼ  )دراسة -3
مجلة المعهد العالي للحسابات ،المحاسبية  كالعوامل المؤثرة على دقة قياس القيمة العادلة

  2009، اكت  17كنولوجيا المعلومات، العدد كت

ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على أىم العوامل اؼبؤثرة على قياس القيمة العادلة لؤلصوؿ اؼبالية            
كاألصوؿ الثابتة كاألصوؿ غَت اؼبتداكلة، ككذلك سعت إُف معرفة مدل قدرة التنظيمات اؼبهنية يف سرعة إجراء 

اإلصدارات احملاسبية حوؿ قياس القيمة العادلة كخطوة ؼبسايرة التقلبات اليت سبر هبا أسواؽ اؼباؿ التعديبلت يف 
 العاؼبية، مع دراسة األنبية النسبية ػبصائص جودة اؼبعلومات احملاسبية.

ية كقاـ الباحث بدراسة ميدانية لقياس مدل كجود عبلقة سببية بُت خصائص جودة اؼبعلومات احملاسب          
 عند قياس الربح احملاسيب كالعوامل اؼبؤثرة على دقة قياس القيمة العادلة، كاتضح من التحليل اإلحصائي ما يلي:

كجود تأثَت معنوم دبا يفيد كجود عبلقة بُت جودة اؼبعلومات احملاسبية كالعوامل اؼبؤثرة على قياس القيمة العادلة  -
 ؛عند قياس الربح احملاسيب

بُت خصائص جودة اؼبعلومات احملاسبية كدقة قياس القيمة العادلة كاظهر التحليل  كجود عبلقة جوىرية -
يف"الوثوؽ" اإلحصائي ترتيبا لؤلنبية النسبية ػبصائص جودة اؼبعلومات احملاسبية فكانت اػباصية األكُف متمثلة 

 ؛كاألخَتة "القيمة التنبؤية"
 ة العادلة، كسبثلت األنبية النسبية يف اؼبخاطر اؼبالية،كجود عبلقة جوىرية بُت ـباطر القياس كدقة قياس القيم -
كجود تأثَت معنوم بُت خصائص جودة اؼبعلومات احملاسبية كالعوامل اؼبؤثرة على دقة قياس القيمة العادلة سواء  -

 ؛ لؤلصوؿ اؼبادية أك األصوؿ اؼبالية ) األكراؽ اؼبالية(
قيمة السوقية بالنسبة لؤلصوؿ اؼبادية كعامل معدؿ مبو كاذبهت فئات الدراسة كبو الًتكيز على عامل ال   

 ؛التوزيعات النقدية للسهم فيما يتعلق باألصوؿ اؼبالية
 العادلة للقيمة القياس إجراءات بتحديد القائمُت قبل من كاغبياد الدقة توخي بضركرة الدراسة كأكصت      

 ؛احملاسيب الربح صايف قياس دقة على مباشرة آثار من لذلك ؼبا العادلة القيمة قياس عند لؤلصوؿ
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 لتبني السعودية كالمراجعة المحاسبة معايير حاجة مدم ( بعنواف:مصطفى العبادم)دراسة   -4
 ،مقارنة تحليلية دراسة،المالية بالقوائم كالمراجعة كاإلفصاح للقياس كأساس العادلة القيمة

”  السعودية بعنواف: في المملكة العربية  لمحاسبةالندكة الثانية عشرة لسبل تطوير ا  بحث مقدـ إلى:
كلية إدارة األعماؿ ”كتحديات القرف الحادم كالعشرين السعودية   في المملكة العربية المحاسبة   مهنة

 .2010مايو 19 – 18 بجامعة الملك سعود
 كأنبية العادلة القيمة لتبٍت السعودية كاؼبراجعة احملاسبة معايَت حاجة مدل على التعرؼ إُف ىدفتحيث          

 .العادلة القيمة أساس علي ؼبراجعةكا كاإلفصاح القياس لتبٍت السعودية كاؼبراجعة احملاسبة معايَت تطوير
 األكؿ اؼببحث يف فعرض كالتوصيات، النتائج خببلؼ مباحث ثبلثة إِف الدراسةحيث قاـ الباحث بتقسيم         

 يف العادلة القيمة مراجعة الثآف اؼببحث كيف كالدكلية، السعودية احملاسبة دبعايَت احملاسيب كاإلفصاح القياس أسس
 لتبٍت السعودية كاؼبراجعة احملاسبة معايَت تطوير أنبية الثالث اؼببحث كيف كالدكلية، السعودية اسبةاحمل معايَت من كل

 :أنبها من نتائج عدت إُف الدراسة كتوصلت العادلة، القيمة أساس علي كاؼبراجعة كاإلفصاح القياس
 فبينما العادلة، القيمة أساس علي صاحكاإلف القياس بشاف كالدكلية السعودية احملاسبة معايَت بُت فجوة توجد أنو -

 التكلفة أساس علي القياس كأف القاعدة، ىو القيمة العادلة أساس علي القياس أف الدكلية احملاسبة معايَت تعترب
 القياس كذبعل التارىبية، التكلفة أساس علي القياس تتبٍت السعودية احملاسبة معايَت فإف االستثناء، ىو التارىبية

 بالقوائم اإليضاحية اؼبعلومات ضمن عنو اإلفصاح علي كيقتصر فبكن نطاؽ أقل يف العادلة القيمة أساس علي
 ؛اؼبالية

 اؼبراجعة معايَت تتضمن فبينما العادلة، القيمة مراجعة بشأف كالدكلية السعودية اؼبراجعة معايَت بُت فجوة توجد -
 التقديرات ؼبراجعة ISA 540) ة، كالثآفالعادل القيمة ؼبراجعة  (ISA 545)احدنبا معيارين الدكلية

 فبل السعودية اؼبراجعة معايَت أما العادلة، القيمة مراجعة علي األحياف من بعض يف يساعد كالذم احملاسبية،
 بسبب كذلك احملاسبية، التقديرات مراجعة أك العادلة القيمة دبراجعة خاص معيار اآلف حىت معايَتىا تتضمن

 ؛التارىبية التكلفة أساس علي للقياس السعودية ةاحملاسب معايَت تبٍت
 من كيزيد اؼبالية، القوائم معلومات خصائص جودة من يزيد العادلة القيمة أساس على كاإلفصاح القياس إف -

 كالتقييم الرشيدة، القرارات ازباذ يف ؼبستخدميها اؼبناسبة اؼبعلومات تقدٔف يف كفعاليتها اؼبالية القوائم شفافية
 يتطلب ما كىو التارىبية التكلفة أساس على كاإلفصاح القياس يفوؽ بشكل كذلك اإلدارة، ألداء اعبيد

 ؛العادلة القيمة أساس على كاإلفصاح القياس لتتبٌت السعودية احملاسب معايَت تعديل بالضركرة

 اؼبالية القوائم خدميؼبست منفعتها كتكتمل شبارىا، تؤيت لن العادلة القيمة أساس على القياس كمنافع مزايا إف  -
 ما كىو اؼبالية،م بالقوائ العادلة القيمة معلومات مراجعة بشأف هبدكر  اغبسابات مراجع اطبلع بعد إال اجملتمعك 

 يف بفعالية دكره أداء على اؼبراجع ؼبساعدة البلزمة اإلرشادات يتضمن مراجعة معيار إصدار بالضركرة يستلـز
 ؛الشأف ىذا

http://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=711
http://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=711
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 محاسبة القيمة العادلة في شركات التامين )دراسة تطبيقية( حسن( بعنواف:اشم ىفلوح، صافي )دراسة  -5

 33سلسلة العلـو االقتصادية كالقانونية المجلد  -مجلة جامعة تشرين للبحوث الدراسات العلمية،
 2011، 1العدد ،
لعادؿ ألصوؿ كالتزامات كيتلخص ىدؼ ىذه الدراسة يف التعرؼ على مفهـو القيمة العادلة كأنبية التقييم ا       

شركات التامُت، كاؼبشاكل كالصعوبات اليت تواجو تطبيقو، كدراسة كاقع تطبيق ىذا التقييم يف شركات التامُت 
 السورية كالصعوبات اليت تواجهو .

كلتحقيق ىدؼ الدراسة اعتمد الباحث على اؼبعايَت احملاسبية الدكلية اػباصة دبحاسبة القيمة العادلة        
لصادرة عن ؾبلس معايَت احملاسبية الدكلية كذبارب الدكؿ األخرل للحكم على إمكانية تطبيق ؿباسبة القيمة ا

العادلة لقياس أصوؿ كالتزامات شركات التأمُت كالسيما أصوؿ كالتزامات عقود التأمُت ، مث قاـ بإسقاط ىذه 
ة هبدؼ ربديد التوصيات البلزمة لتطوير تطبيق اؼبعلومات النظرية على الواقع اؼبيدآف لشركات التأمُت السوري

 ؿباسبة القيمة العادلة يف شركات التأمُت السورية . كيف األخَت توصل الباحث إُف ؾبموعة من النتائج أبرزىا :

إف استخداـ مفهـو القيمة العادلة يف تقييم األصوؿ كااللتزامات عموما ، كأصوؿ كالتزامات عقود التأمُت  -
ايا كمنافع كبَتة تؤىلو ليكوف أساس القياس األكثر قبوال كاستخداما يف العاَف يف السنوات خصوصا يقدـ مز 

اؼبقبلة لقياس األصوؿ كااللتزامات يف اؼبنشأة االقتصادية . كقد بدأ تطبيقو على اؼبستول الدكِف منذ عاـ 
ؼبالية على الرغم من بعض يف ـبتلف اؼبؤسسات اؼبالية اليت تعمل يف سوؽ البورصة كؼبعظم األدكات ا 2005

السلبيات كما شركات التأمُت إال جزءا من ىذا  السوؽ كيتوجب عليها التكلم بلغتو )أم القيمة العادلة ( 
 ؛للتعبَت عن أدائها كنشاطها 

إف بعض شركات التأمُت السورية قيمت بعض األصوؿ كااللتزامات اؼبالية بالقيمة العادلة ككذلك اغباؿ فيما  -
أف استخداـ ىذا التعبَت   إالوؿ كااللتزامات عقود التأمُت ، كأفصحت عن ذلك يف التقارير اؼبالية .يتعلق بأص

 اؼبشاكل كالصعوبات التالية :  إُفكاف خجوال كرأل الباحث أف السبب يف ذلك يعود 
 ؛ضعف نشاط سوؽ األكراؽ اؼبالية السورية  -
 ؛من القيمة العادلة كآلية قياسهاعايَت الدكلية اليت تتضضعف خربة شركات التأمُت السورية ككوادرىا بتطبيق اؼب -
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 القوائم معلومات كمالءمة موثوقية على العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر النجار( بعنواف:)دراسة   -6
المجلة االردنية في ادارة االعماؿ، ،الفلسطينية العامة المساىمة الشركات عن الصادرة المالية

 .2013، 3، العدد 9المجلد 
 احملاسبية اؼبعلومات كمبلءمة موثوقية على العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق أثر بياف ىدفت ىذه الدراسة اُف           

 كمعوقات مشكبلت كجود مدل كربديد الفلسطينية، العامة اؼبسانبة الشركات عن الصادرة اؼبالية القوائم يف الواردة
  .الفلسطينية العامة اؼبسانبة الشركات لدل العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق تواجو

 اؼبسانبة للشركات اؼباليُت كاؼبديرين اػبارجيُت، اغبسابات مدققي من عينة على اعتمد الباحث يف دراستو كقد   
  .العامة

 :منها النتائج من ؾبموعة اُفكحيث توصل    
 على اؼبعدة اؼبالية اؼبعلومات من كفائدة نفعنا أكثر تعد العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق من اؼبستمدة ؼبعلومات - 

 .االستثمارية القرارات ازباذ عملية لدعم اؼبالية القوائم ؼبستخدمي بالنسبة التارىبية التكلفة أساس
 كمبلءمة موثوقية درجة من يزيد الفلسطينية العامة اؼبسانبة الشركات قبل من العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق أف - 

  ؛اؼبالية قوائمها يف لواردةا اؼبعلومات
 :منها اؼبعوقات من العديد يواجو العامة اؼبسانبة الشركات قبل من العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق كأف -
 ؛فلسطُت يف األصوؿ من لكثَت العادلة القيمة لقياس مبلءمة نشطة أسواؽ توافر عدـ .1
 العادلة، القيمة ؿباسبة تطبيق تكاليف ربمل من الفلسطينية العامة اؼبسانبة الشركات من العديد سبكن عدـ .2

 األسواؽ منافسة من إخراجها يف سيسهم إضافية تكاليف ربمل مث كمن اغبجم، كاؼبتوسطة الصغَتة كخصوصا
 ؛كاػبارجية الداخلية

 من وبد فبا العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق الضرييب القانوف كباألخص الفلسطينية االقتصادية التشريعات تبٍت عدـ .3
 ؛تطبيقها كطرؽ ظركؼ
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 ثانيا: الدراسات األجنبية:
 :( بعنوافDirtrich, etal)دراسة  .1

"The reliability of investment property fair value estimates" Journal of 

Accounting and Economic, 20(2001), pp 125-158.  

 "ريةموثوقية تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقا"
 يف ؿباسبينا اؼبسجلة العقارية لبلستثمارات العادلة القيمة تقديرات موثوقية فحص إُف الدراسة ىدفت          

 تقدير يف إدارم تبلعب ىناؾ كاف إذا فيما كالبحث ؽبا، الحقا اؼبتحققة البيع بأسعار ؼبقارنتها الربيطانية الشركات
 اػبارجي اغبسابات مدقق كظبعة جهة، من خارجي أك داخلي مقيم ودككج العقارية، لبلستثمارات العادلة القيمة

 بريطانيا يف العقارم االستثمار ؾباؿ يف تعمل اليت اؼبنشآت صبيع على الدراسة إجراء مت كقد .ل أخر جهة من
 1988- 1996.من الفًتة خبلؿ

 العادلة القيمة مفهـو تطبيق فأ حوؿ تدكر اليت اؼبناقشات دقة مدل عن للبحث الدراسة ىذه فكرة بدأت كقد   
 .موثوقية أقل اؼبقابل يف لكنو التارىبية التكلفة تطبيق من مبلئمة أكثر

 :التالية لؤلسباب العقارية لئلستثمارات العادلة القيمة تقديرات موثوقية دراسة سبت فقد   
 الواليات قي اؼبلموسة صوؿلؤل العادلة القيمة ؿباسبة اعتماد حوؿ الرئيسي النقاش ؿبور كانت اؼبوثوقية أف -

 على االعتماد يبكن كال موثوقة غَت األصوؿ ؽبذه العادلة القيمة ؿباسبة بأف االنتقادات ككانت اؼبتحدة،
 ؛بياناهتا

 اؼبالية البيانات كتفسَت قراءة األخرل كالدكؿ اؼبتحدة الواليات يف اؼبالية البيانات مستخدمي على هبب أنو -
 ؛العادلة القيمة تقديرات أساس على كاؼبعدة العقارية باالستثمارات

 ؛سابقا دقتها أك احملاسبية التقديرات ربيز الختبار كافية ؿباكالت أية ىناؾ تكن َف -
 :التالية النتائج إُف الدراسة توصلت كقد   
 كأف 1988-1996 من للفًتة البيع أسعار مع مقارنة متحفظة باؼبتوسط كانت العادلة القيمة تقديرات إف -

 ؛التارىبية التكلفة أرقاـ استخداـ من دقة كأكثر ربيزا أقل كانت التقديرات ذهى
 ما للفًتة كذلك ( التارىبية التكلفة كإلغاء العادلة القيمة اعتماد قبل ما فًتة يف اإلدارة يف تدخل كجود لوحظ -

 الدخل إبقاء كلةحملا كذلك البيع، عن أعلى عائدا وبقق الذم األسلوب استخداـ حيث من1993)  عاـ بُت
 ؛البلحقة للفًتة السلوؾ ىذا إثبات يتم َف لكن ؿبددة، مستويات ضمن

 مقدر من اؼبقدرة تلك من ربيزا كأقل دقة أكثر خارجي مقدر من تتم كانت اليت العادلة القيمة تقديرات أف -
 خارجي لتدقيق ضعزب الشركة أف ظل يف ربيزا كأقل دقة أكثر تكوف اػبارجيُت اؼبقدرين تقديرات ألف داخلي،

 ؛العالية السمعة ذات شركات من
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 بعنواف:)   Mozes)دراسة  .2
The value relevance of financial institutions, fair value disclosures: A study 

in the difficulty of linking unrealized gain and losses to equity values Abacus, 

2002, Vol. 38 issue 1, pp 1-15 

 مكاسب بين الربط صعوبة في دراسة: العادلة القيمة كاإلفصاحات المالية المؤسسات قيمة أىمية"
 "األسهم لقيم المحققة غير كالخسائر

 بالقيمة اؼبالية دكاتاأل عن فصاحاإل ؿخبل من تتم اليت القيمة ئمةمبل معرفة إُف ةدراسىذه ال ىدفت         
 فصاحاإل يتطلب كالذم ( SFAS 119 ) رقم احملاسبة معايَت ؾبلس من الصادر فالبيا عليو نص كالذم العادلة

 ربديد يف اؼبتبع الرياضي النموذج استخداـ على ةدراسال قامتحيث  اؼبالية العادلة بالقيمة اؼبالية دكاتاأل عن
 قيمة بُت ما بطالر  ؿخبل من كذلك الدراسة ؽبذه ساسياأل اؽبدؼ ربقيق اجل من أساسي كإطار اؼبتبقي الدخل
 كقد ، العادلة بالقيمة أك الدفًتية بالقيمة عنها فصاحاإل يتم عندما اؼبالية دكاتاأل قيمة يف كالفرؽ اؼبلكية حقوؽ

 . اؼباليُت كالوسطاء البنوؾ من اؼبستخرجة البيانات على الرياضي النموذج طبق
 قةالعبل فاف اؼبتبقي الدخل قياس مبوذج استخداـ ندع انو ىو الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أىم كمن          

 تكوف سوؼ اؼبالية دكاتلؤل العادلة كالقيم الدفًتية القيمة بُت ما الفركقات تقيس كاليت اؼبتغَتات بُت ما اؼبقدرة
 تؤثر يةالدفًت  كالقيم العادلة القيمة بُت ما الفركقات ىذه أف كما دكاتاأل ىذه سعارال متوقعا يكوف قد ؼبا مغايرة
 باف نتيجة إُف الدراسة توصلت كما ، اؼبتبقي الدخل قيمة غبساب اؼبستخدـ اؼباؿ رأس تكلفة حساب على
 . سلبية قةعبل ىي اؼباؿ لرأس السوقية كالقيمة الفركقات ىذه بُت ما قةالعبل

 .الدفًتية القيم مع عليو ىو فبا اكرب العادلة السوقية القيم يف اؼبعلومات ئمةمبل أف على أيضاالدراسة  أكدتك    
 : بعنوافCarroll, Linsmeir and Petroni )  )  دراسح .3

the reliability of fair value versus historical cost information : evidence from 

 closed-end mutual funds, Journal of Accounting, Auditing & 

Finance;Winter2003, Vol. 18 Issue 1, p1 ,January 2003  

 موثوقية القيمة العادلة مقابل معلومات التكلفة التاريخية: أدلة من صناديق االستثمار المغلقة
 سبلكها اليت اؼبالية للسندات التارىبية كالتكلفة العادلة القيمة بُت ما مقارنة عمل على دراسةال قامت          

 العادلة بالقيمة اؼبالية قوائمها بإعداد تقـو كاليت اؼبسانبُت من ؿبدكد لعدد كاؼبغلقة اؼبشًتكة ستثماراال صناديق
 . التارىبية التكلفة من ئمةمبل كأكثر موثوقية أكثر معلومات تقدـ للسندات العادلة القيمة كانت إذ فيما كالبحث
 تتمتع تثمارساال صناديق يف العادلة القيمة ؿباسبة أف ىو الدراسة ىذه ؿبور كانت اليت ساسيةاأل كالفرضية
 .التارىبية التكلفة ؿباسبة من اكرب دبصداقية

 ؽبا كاليت سًتيت ككؿ ؾبلة يف مدرجة كىي مغلق مشًتؾ استثمار صندكؽ ( 143 ) من دراستهم عينة تكونت   
 قةالعبل لدراسة اؼبقطعي كبداراال استخداـ فهو الدراسة اعتمدهتا اليت اؼبنهجية أما ، كاملة ؿباسبية كبيانات أسعار

 الدفًتية القيمة ، عاـ كل هناية يف العادم السهم سعر :)التاِف اؼبتغَتات البحث تناكؿ كقد ، اؼبتغَتات بُت ما
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 من الواحد للسهم التارىبية ،التكلفة عاـ كل هناية يف اؼبالية السندات باستثناء الصافية صوؿاأل من الواحد للسهم
 استخداـ مت كما ( عاـ كل هناية يف اؼبالية السندات من للسهم العادلة القيمة ، عاـ كل هناية يف اؼبالية السندات
 .الدخل قائمة يف العادلة القيمة ؿباسبة تقدمها اليت اؼبصداقية لتحديد رباحاأل لرظبلة الرياضي النموذج

 اؼبالية للسندات الصايف الدخل ، الواحد للسهم السنوم العائد :) التالية اؼبتغَتات على وبتوم فهو النموذج أما   
 من احملققة كاػبسائر رباحاأل ، - التشغيلية النفقات منها مطركحا كالفوائد اؼبوزعة رباحاأل عن الناتج الدخل كىو -

 بالقيمة اؼبقيمة اؼبالية السندات من احملققة كاػبسائر رباحاأل ، الواحد للسهم العادلة بالقيمة اؼبقيمة اؼبالية السندات
 .( لواحدا للسهم العادلة

 : التالية النتائج إُف الدراسة كتوصلت
 كذلك اؼبغلقة ستثماراال صناديق يف للمستثمرين موثوقية ذات معلومات تقدـ اؼبالية للسندات العادلة القيم -

 بُت كىامة قوية قةعبل ىناؾ ، اؼبالية للسندات العادلة كالقيمة السهم سعر بُت ما كىامة قوية قةعبل (     لوجود
 ؛ ( العادلة بالقيمة اؼبقيمة اؼبالية للسندات كاػبسائر  رباحكاأل السهم داتعائ
 بالتكلفة مقيمة تكوف عندما بو تقـو فبا اكرب السهم لسعر تفسَتية قوة ؽبا اؼبالية للسندات العادلة القيمة إف-

 ؛التارىبية
 .العادلة السوقية القيم على اؼبعتمدة اؼبعلومات يف تظهر اؼبوثوقية اف -
 بعنواف : (Tan, Hancock, Taplin and Tower )دراسة .4

 

Fair Value  Accounting For Financial Instrumens: Australian Versus 

Singaporean Preparer Perspective Association of Australiaand New Zealand 

Conference Alice Springs, Australia July 4 - 6 2004 

 

 يمة العادلة لألدكات المالية: دراسة مقارنة بين دكلة استراليا كسنغافورة"محاسبة الق" 

 يتعلق فيما ، كسنغافورة اسًتاليا من كل يف اؼبالية اؼبؤسسات نظر كجهات فحص على دراستهم قامت            
 ، العادلة بالقيمة ليةاؼبا األدكات قياس كىو ، العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق ىبص فيما اؼبقًتح الدكِف بالنموذج

 ىذه آراء معرفة أرادت الدراسة أف كما ، الدخل قائمة يف تطبيقها على اؼبًتتبة كالنفقاتكاالعًتاؼ باإليرادات 
 إمكانية ىناؾ كانت إذا كفيما العادلة القيمة تطبيق يقدمها اليت اؼبعلومات ئمةمبل دبدل يتعلق فيما اؼبؤسسات

 .العادلة القيمة بتطبيق صبيعها تقـو عندما اؼبؤسسات ؽبذه اليةاؼب القوائم ُتب ما اؼبقارنة
 يف آرائهم خذأل الدكلتُت كل يف اؼبالية اؼبؤسسات ىذه يف اؼباليُت اؼبدراء إُف استبانو بتوزيعحيث قاـ الباحثوف    

 اؼباليُت اؼبدراء على بانواست ( 201 ) توزيع فتم العادلة بالقيمة اؼبالية دكاتلؤل القياس موثوقية حوؿ القائم النزاع
 نسبة كانت كقد ، سنغافورة يف اؼباليُت اؼبدراء على استبانو ( 200 )ك ، اسًتاليا يف اؼبالية اؼبؤسسات يف
 ، كتوصلت الدراسة إُف النتائج التالية: (21.7 %) معا للدكلتُت ستجابةاال
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 سًتاليةاال البنوؾ أف إال ، اؼبالية ألدكاتا صبيع على العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق دعم يف حيادية ىناؾ أف -
 ىي اسًتاليا يف ئتمانيةاال رباداتاال بينما . بسنغافورة مقارنة العادلة القيمة تطبيق يف اكرب معارضة أظهرت

 ؛احملاسيب القياس يف العادلة القيمة ستخداـال بالنسبة سنغافورة يف منها إيبانا أكثر
 العادلة القيمة ؿباسبة باف عاـ اتفاؽ ىناؾ أف كجد فقد ، العادلة للقيمة النوعية اػبصائص لدراسة بالنسبة -

 يتعلق فيما أقول رأم ؽبا كاف سنغافورة يف اؼبالية اؼبؤسسات أف إال ، تقدمها اليت اؼبعلومات ئمةمبل من ربسن
 ؛اؼبالية للمؤسسات الدخل قوائم بُت ما اؼبقارنة إجراء على تشجع أهنا كما ، العادلة القيمة ؿباسبة ئمةدببل
 يف ئمةاؼببل كتظهر ، اغبيادية توفر العادلة السوقية القيم أف يف عاـ اتفاؽ ىناؾ انو الدراسة ىذه نتائج أظهرت

 .اؼبقارنة خاصية كتوفر ، اؼبعلومات
 :بعنواف  Milburn, J. Alex )دراسة ) -5

"The Relationship between Fair Value, Market Value, and Efficient 
Markets" Accounting Perspectives, Vol. 7 Issue 4.  2008  

 "المالي السوؽ ككفاءة السوقية كالقيمة العادلة القيمة محاسبة بين العالقة"        
 العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق وبققو الذم اؼببلءمة ىدؼ بُت العبلقة اختبار إُف الدراسة ىذه ىدفت          

 باختبار الباحث قاـ العبلقة، ذات السابقة كالدراسات احملاسبية األدبيات دراسة بعد اؼباِف، السوؽ كفاءة كبُت
 يف يسهم اؼبالية األسواؽ يف كالعقبلنية الكفاءة كجود أف :منها النتائج من ؾبموعة إُف كتوصل اؼبفًتضة، العبلقة

 االستناد يبكن فإنو SFAS 157 اؼبعيار يف ردكا ىو فكما العادلة، القيمة لقياس مناسب مفاىيمي إطار توفَت
 ألف ككفوءة، نشطة األسواؽ تكوف أف شريطة كااللتزامات لؤلصوؿ العادلة القيمة لتحديد السوقية القيمة إُف

 فإف أيضان  العكس كعلى كنشطة، كعقبلنية كفوءة األسواؽ كانت إذا إال العادلة القيمة سبثل ال السوقية القيمة
 .ككفاءة عقبلنية أكثر األسواؽ جعل يف بدكره يسهم العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق

    :بعنواف  Dumitru Matis & Jiri Strouhal & Carmen Giorgiana Bonaci )) دراسة-6

Fair Value Accounting for Financial Instruments: An Historical 

Perspective,2009) International advances in economic research 

2009, vol. 15, no4, pp. 490-491  
 "تاريخية نظرة :المالية لألدكات العادلة القيمة محاسبة"   
 األدبيات يف اؼبالية األدكات لقياس كأساس العادلة القيمة مبلءمة فكرة تعميق إُف الدراسة ىذه ىدفت  

 بالقيمة للقياس التارىبي التطور مع الرقابة ماتكتعلي كالقوانُت األنظمة بُت الربط إُف أيضان  كىدفت احملاسبية،
 أنظمتها تطور يف أثرت قد اؼبالية لؤلدكات العادلة القيمة تبٍت يف دكؿ عدة ذبارب أف كيف كإظهار العادلة،
 كالتشيك، ركمانيا من كل يف األسواؽ حالة الدراسة كتناكلت القياس، يف األساس ىذا مع كتكيفها كقوانينها

 أصبعوا األمريكية احملاسبة كمعايَت الدكلية اؼبعايَت معدم من كبل إف :منها النتائج من ؾبموعة إُف ةالدراس كخلصت
  )كالتشيك ركمانيا ( البلدين من كل يف التوجو ىذا تبٍت كأف اؼبالية، لؤلدكات العادلة بالقيمة القياس مبلءمة على
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 مراعاة على نفس الوقت يف شددت لكنها اؼبالية، أسواقها يف كقوانينها الرقابة أنظمة تطوير يف إهبايب بشكل أثر
 .اؼبالية األزمات كقت يف كخاصة اؼبهنية اؼبنظمات حددهتا اليت العادلة القيمة ربديد يف الصارمة كالقواعد األسس

 
 خلص البحث بعد استعراض الدراسات السابقة :ن

 ؛ة منها تنوع البيئات اليت أجريت فيها الدراسات لتحقيق أىداؼ ؿبدد -
 ؛ارسة احملاسبية يف كل من الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية مالتعرؼ على كاقع اؼب -
 ؛استقراء أحدث اإلصدارات بشأف معايَت ؿباسبة القيمة العادلة كمستول تطبيقها يف ىاتو الدكؿ  -
 ؛ة األعماؿ العربية بيئحداثة تطبيق معايَت ؿباسبة القيمة العادلة يف  -
 ؛كَف يتم استخداـ أساليب قياسها  ف يتضح حىت اآلمفهـو القيمة العادلة َف -
 : بحثال ساىمةم

 فيما يلي :  ةتميز عن الدراسات السابقي بحثمن خبلؿ استعراض الدراسات السابقة كحوؿ ما سبق فإف ال
نوعية الكفق القيمة العادلة كما اذا كاف استخدامها وبقق اغبصائص  ثر اإلفصاح احملاسيب للبيانات اؼباليةابياف  -

 ؛ة منها كخاصة اؼبستثمرين يف بيئة االعماؿ اعبزائريةراؼ اؼبستفيدطللمعلومات احملاسبية اليت زبدـ اال
يف ظل النظاـ  ربديد معوقات اليت تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية عند تطبيقها حملاسبة القيمة العادلة  -

 ؛كلية  كؿباكلة اهباد اغبلوؿ ؽبااؼبستوحى من اؼبعايَت احملاسبية الداحملاسيب اؼباِف 
على ت اؼبالية اتزكيد مستخدمي البيان يبكن اف تساىم يفلقيمة العادلة ا كفقؼبعدة التقارير اؼبالية ا تبياف اف  -

 ؛االستثماريةإزباذ القرارات 
من كاف  بيئات ـبتلفة عن بيئة اعبزائر فمنها الباحث االطبلع عليها أجريت يف حإف معظم الدراسات اليت أتي -

 تشمليف دكؿ عربية كمنها من كاف يف بيئات أجنبية ، بينما أجريت ىذه الدراسة يف اعبزائر إذا كانت 
 ؼبؤسسات االقتصادية اعبزائريةا

 
 
 
 
 
 
 
 



 المقدمة

  ط
 

 ىيكل الدراسة:
 فصوؿ:اربعة  مت تقسيم ىذه الدراسة إُف

 المقدمة

 الفصل األكؿ:
من خبلؿ التطرؽ  النظرية احملاسبية مرتكزات احملاسيب ضمن االفصاح اُف التطرؽ من خبلؿ ىذا الفصل كباكؿ   

 اُف  ماىية االفصاح احملاسيب ك اؼبقومات االساسية باالصافة اُف العوامل اؼبؤثرة فيو 
 الفصل الثاني:

اصة ككذا اىم االصدارات احملاسبية اػبتوجو اؼبعايَت احملاسبية الدكلية كبو القيمة العادلة  إُف سنحاكؿ  التطرؽ   
تطورىا باالضافة اُف اؽبيئات اؼبركجة ،نشاهتا  ،التطرؽ  اُف اؼبعايَت احملاسبية الدكلية    من خبلؿ بالقيمة العادلة 

باالضافة اُف ؿبددات استعماؿ ؿباسبة القيمة  ،اىدافها ،كما مت التطرؽ اُف مفهـو القيمة العادلة ،للمعايَت 
 .العادلة

 الفصل الثالث:
يف اؼبساعدة كاثرىا   انبية االفصاح االفصاح اُف القيمة العادلة يف جودة اؼبعلومات احملاسبية ُفإ سنتطرؽ فيو   

 على ازباذد القرارات االستثمارية.

 :رابعالفصل ال
 حيث سنقـو باسقاط الدراسة النظرية على اعبانب التطبيقي اؼبيدآف كؿباكلة االجابة على االشكالية اؼبطركحة   

 . مت التطرؽ فيو اُف ربليل كمناقشة نتائج االستبياف ،سة اؼبيدانية كتصميم االستبيافمن خبلؿ الدرا

 الخاتمة



 المقدمة

 

 

 

  الفصل األكؿ
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 تمهيد :

تطور النظرية مع فصاح احملاسيب من خبلؿ ما يسمى بالتقارير احملاسبية عرب مراحل ـبتلفة لقد تطور اإل           
أفرزت اغبركب ين أيطالية عرفت عدة مراحل يف تطورىا بدءا من اؼبرحلة التجارية اإلخَتة احملاسبية، ىذه األ

 عشر الصليبية قنوات إتصاؿ ثقايف ك حضارم مع بلداف اؼبشرؽ العريب، حيث قدـ الفكر العريب يف القرنُت الثآف
األكركبية عامة حبضارة  ك الثالث عشر أسسا جوىرية لتطور العلـو ك اؼبعرفة يف إيطاليا خصوصا، )عرفت الدكؿ

إقتصاديات  الدكؿ العربية يف حوض البحر اؼبتوسط ك اؼبشرؽ العريب( ، فمهد بذلك لنشوء عصر النهضة   ك 
                                      ك النهضة. اغبديث يف التاريخ األكركيب ك ىكذا بدأت إيطاليا ربتل مكانة الصدارة يف عصر التنوير

إف تسارع تطور النظرية احملاسبية بتحديد معاَف اؼبفاىيم ك الفركض ك اؼببادئ احملاسبية األساسية            
كبتطور الوسط اإلقتصادم  كالًتحيل كالتوثيق احملاسيب ،كإعداد التقارير احملاسبية عن نتائج األعماؿ ، لئلثبات 

ارية الكربل اليت تتعامل مع دكؿ أخرل إستَتادا ك بإنتشار أعماؿ الصَتفة ك إزدىار التجارة ك تكوف البيوت التج
تصديرا ،ك إنتشار الركح الرأظبالية التجارية ،ك ظهور التبادؿ النقدم بشكل كاسع دعت ىذه العوامل إُف ضركرة 

خبلؿ ضركرة اإلىتماـ باإلفصاح عن اؼبعلومات   كجود مدارس ؿباسبية خاصة لتدريب األفراد على احملاسبة 
كعليو .،القوائم اؼبنشورة اليت أصبحت تعد اؼبصدر األساسي للمعلومات للمتعاملُت يف ىذه األسواؽاؼبفيدة يف 

 سنجيب على ىذا من خبلؿ اؼبباحث التالية : 

  ماىية اإلفصاح احملاسيب :األكؿ مبحثال

 اؼبقومات االساسية لبلفصاح احملاسيب كالعوامل اؼبؤثرة فيو  الثاني: بحثالم

  ك االفاؽ اؼبستقبلية ساليب االفصاح احملاسيب ،اؼبعوقاتأالثالث: بحثالم
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 اإلفصاح المحاسبيماىية  : االكؿالمبحث 

يعترب اإلفصاح احملاسيب أحد اؼبتطلبات األساسية اليت يقتضيها النشاط احملاسيب، فهو يبثل عبلقة اإلتصاؿ اليت    
للمؤسسات مع األطراؼ األخرل ،فهو يبثل لغة إتصاؿ  تربط اجملاؿ احملاسيب يف التعبَت عن النشاط اإلقتصادم

 اؼبؤسسة مع األطراؼ اػبارجية ك اليت تربطها هبا عدة عبلقات ـبتلفة التوجهات.

 اإلفصاح المحاسبي فهـومالمطلب األكؿ: 

لقد مت تعريف اإلفصاح احملاسيب ك ربديد مقوماتو األساسية اليت هبب أف تتوافر فيو، حيث يبكن دراسة    
 اإلفصاح من كجهة نظر ؿباسبية من خبلؿ ربديد مفهومو أكال مث ربديد اؼبقومات األساسية اليت يقـو عليها.

 اإلفصاح المحاسبي  تعريف  -1
يف عاَف سريع التغَت كمعقد العبلقات كمتطور االحتياجات كمتشابك التأثَتات، فإف النظاـ احملاسيب عليو    

بأساليب عملو إُف اؼبستول الذم يليب فيو حاجة صبيع األطراؼ بدقة ك  مهمة مسايرة ىذه اغباالت ك أف يرقى
شفافية، كىذا ال يكوف إال عن طريق اإلفصاح احملاسيب ك الذم يبكن النظر إليو كونو" اإلخبار الدقيق اؼبوضوعي 

ة أك ربليل ماِف عن اؼبعلومات احملاسبية بعد ربليلها ماليا سواء أكاف التحليل ماِف ساكن بواسطة النسب اؼبالي
 .1ديناميكي باستخداـ األساليب اإلحصائية كالرياضية

 لذا فإف النظرية احملاسبية تنظر إُف اإلفصاح احملاسيب كونو مبٍت على االعتبارات التالية:
 ؛  ح الكامل يف عرض القوائم اؼباليةانتهاج الوضو  -
 ؛صبيع اغبقائق اؼبهمة عن اؼبنشأة الشفافية يف إظهار -
 ؛اإلفصاح لو كظيفة إخبارية مهمة اف -

   كقد تطرؽ العديد من الكتاب ؼبفهـو اإلفصاح نذكر منها:   
"عملية إظهار اؼبعلومات اؼبالية كمية كانت أك كصفية يف القوائم اؼبالية أك يف اؽبوامش ك : (01)عريف ت    

ؼبستخدمي  الية غَت مضللة ك مبلئمةاؼببلحظات ك اعبداكؿ اؼبكملة يف الوقت اؼبناسب، فبا هبعل القوائم اؼب
 .2القوائم اؼبالية من األطراؼ اػبارجية ك اليت ليس ؽبا سلطة اإلطبلع على الدفاتر ك السجبلت للشركة"

 

                                                           
1

، ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية، اىمية اإلفصاح عن األرباح كالخسائر غير االعتيادية مع اشارة للتطبيق العراقيزىَت خضَت ياسُت العآف،  
   .314، ص2006، 12العراؽ، العدد

 

ؾبلػة الباحػث  ،( IIAASS//IIFFRRSSخيار الجزائر بػالتكيف مػع متطلبػات اإلفصػاح كفػق معػايير المحاسػبية الدكليػة)"،دار أضبد ك سفَت ؿبمػد زغ -2
 .  9191 ،8383ص  ،ص، 20102010، 0707العددجامعة كرقلة، ،
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:"مشػػػػوؿ التقػػػػارير اؼباليػػػة علػػػػى صبيػػػػع اؼبعلومػػػات االزمػػػػة إلعطػػػػاء مسػػػتخدـ ىػػػػذه التقػػػػارير صػػػػورة (02)تعريػػػف     
 1بية"كاضحة ك صحيحة عن الوحدة احملاس

أك أنو "عرض اؼبعلومات اؼبهمة للمستثمرين كالدائنُت كغَتىم من اؼبستفيدين بطريقة تسمح  (:03)تعريف      
 .2بالتنبؤ دبقدرة اؼبشركع على ربقيق أرباح يف اؼبستقبل كقدرتو على سداد التزاماهتا

لومات اليت سبكن مستخدـ ىذه :" يعٍت أف تشتمل القوائم اؼبالية ك ملحقاهتا على كافة اؼبع(04تعريف)    
 االقوائم باإلعتقاد بأف ىذه األخَتة سبثل بعدالة مركز الشركة اؼباِف ك مصادر إستخدامات األمواؿ فيها،...، كم

ذبعل القارئ يثق بأف ما عرض يف القوائم اؼبالية ك ملحقاهتا ىي معلومات تساعده يف تقؤف أداء الشركة اليت 
 .3أهنا"يرغب يف إزباذ القرار بش

 (كميػة ك نوعيػة)إف اإلفصاح احملاسيب يعتمد على اؼبنهجية اليت من خبلؽبا يتم إبراز ك توصػيل اؼبعلومػات         
سواء كانت يف شكل قوائم ك تقػارير ماليػة، ك اؼبصػطلحات اؼبسػتخدمة فيهػا أك اؼبعلومػات أك اإليضػاحات اؼبرفقػة 

ؼبسػػػػػتفيدين منهػػػػػا بالطريقػػػػػة اؼببلئمػػػػػة، ك الػػػػػيت سبكػػػػػنهم مػػػػػن فهػػػػػم أك... إٍف إُف األطػػػػػراؼ الداخليػػػػػة ك اػبارجيػػػػػة ا
الوضػػػعيات اغبقيقيػػػة للمؤسسػػػة ك نشػػػاطها ك مسػػػتقبلها فبػػػا يبكػػػنهم مػػػن إمكانيػػػة التعامػػػل مػػػع اؼبؤسسػػػة يف شػػػكل 
القػرارات اؼبتخػػذة مػػن قػػبلهم بأفضػػل إمكانيػػة فبكنػػة، فموضػوع اإلفصػػاح يػػذىب إُف تقػػدٔف معلومػػات مفيػػدة بشػػأف  

مػػن أجػػل إزبػػاذ القػرارات اؼباليػػة اؼبناسػػبة ،كهبػػذا يهػدؼ اإلفصػػاح احملاسػػيب إُف ربقيػػق  (اعبوىريػة)ؼباديػػة كػل األمػػور ا
مػػػػن اؼبعلومػػػػة احملاسػػػػبية ك اؼباليػػػػة مػػػػن كجهػػػػة نظػػػػر  (أداة لئلتصػػػػاؿ كالنقػػػػل)اؼبنفعػػػػة اإلقتصػػػػادية ك القيمػػػػة اإلعبلميػػػػة

 . 4مستخدمي ىذه القوائم أك التقارير
ن تعريػف اإلفصػاح احملاسػيب بأنػو تقػدٔف اؼبعلومػات احملاسػبية ك اإلعػبلف عنهػا يف الوقػت من خبلؿ ما سػبق يبكػ    

اؼبناسب على شكل قوائم أك تقارير مالية ، كذلك من خبلؿ إتباع سياسة الوضػوح الكامػل كػي تػتمكن األطػراؼ  
ف يتنػاكؿ البيانػات اؼباليػة كافة من إزباذ القػرارات اؼبناسػبة باإلعتمػاد علػى ىػذه اؼبعلومػات ، ك أف اإلفصػاح هبػب أ

                                                           
يػات آلاؼبلتقى العلمػي الػدكِف: ،فصاح المحاسبي في البيانات المالية"ثر حوكمة المؤسسات على مستول اإلأ" ،خركف آدادف عبد الوىاب ك  -1

 .   77ص  ،20132013نوفمرب  2626-2525 ،جامعة كرقلة ،حوكمة اؼبؤسسات ك متطلبات ربقيق التنمية اؼبستدامة
، ؾبلة العلـو االقتصادية اإلفصاح عن الموارد البشرية ضمن التقارير المالية في شركات المساىمةعبد الرحيم ؿبمد عبد الرحيم قدكمي، - 2

 295، ص2013، 09كالعلـو التجارية، جامعة اؼبسيلة، اعبزائر، العددكالتسيَت 
 .2004-1999دراسة حالة بورصة الجزائر خالؿ الفترة " إستجابة األسواؽ المالية للمعلومات المحاسبية  ،جبار ؿبفوظ ، -3
  ..189189ص  3702012ؾبلة العلـو االنسانية ،جامعة قسنطينة ،العدد  .

اؼبلتقى العلمي الدكِف: اغبوكمة احملاسبية  ، " دكر حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافية ك اإلفصاح"،دك رضا بلعادم عمار ك جاكح - 4
 . 77ص   ، 20102010ديسمربديسمرب  88--77 ،جامعة أـ البواقي ،للمؤسسة "كاقع، رىانات ك آفاؽ" 



رية المحاسبيةظالن مرتكزات االفصاح المحاسبي ضمن اساسيات ل األكؿ:الفص  
 

5 
 

ك غَت اؼبالية مع األخذ بعُت اإلعتبار أنبية العنصر اؼبفصح عنو دبا ىبدـ مصاٌف األطػراؼ اؼبسػتفيدة مػن التقػارير ك 
 .1القوائم اؼبالية اؼبنشورة

مرين لذلك فقد تعددت التعريفات اؼبرتبطة باإلفصاح كأنبيتو ، من كونو عرض للمعلومات اؽبامة للمستث       
كغَتىم من اؼبستفدين بطريقة تسمح بالتنبؤ دبقدرة اؼبشركع على ربقيق أرباح يف اؼبستقبل كقدرتو على سداد 

 التزاماتو.
 أف ىناؾ نوعُت من اإلفصاح نبا :  يتضح من خبلؿ ما سبق         

كعليو وبكم اإلفصاح  اإلفصاح يف اإليضاحات اؼبرفقة بالقوائم اؼبالية ، اإلفصاح يف صلب القوائم اؼبالية ك
 مفهومُت مهمُت :

ىو مفهـو الشفافية كالذم يعٍت إعبلـ األطراؼ اؼبستفيدة بكافة اؼبعلومات اؼبالية كغَت اؼبالية عن اؼبشركع  األكؿ :
 على أف تتصف بالدقة كاألمانة كاؼبوضوعية كاؼببلءمة كعدـ التحيز حىت يبكن االعتماد عليها .

رة الشركة كالذم يعٍت كجود إطار يتضمن ؾبموعة من اإلجراءات اؼببنية على معلومات مفهـو حوكمة إدا الثاني :
  2تساعد يف توجيو أعماؿ كشؤكف الشركة دبا يضمن ربقيق الشفافية كاؼبساءلة كتعزيز األداء ليعظم منافع اؼبسانبُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بتصرؼ - 1
اىات كسلوؾ المستثمرين ، دراسة ميدانية في الجمهورية العربية أثر اإلفصاح المحاسبي على إتجؿبمود إبراىيم ،عبد الستار الظاىر ، - 2

 119،. ص 2011،  33،ؾبلد  104.تنمية الرافدين، العدد  السورية
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 اؼبعلوماتية كالشكل التاِف يوضح موقع االفصاح احملاسيب من خبلؿ الدكرة 

 

 ك موقع اإلفصاح منها (الدكرة اؼبعلوماتية): احملاسبة كنظاـ للمعلومات (01) الشكل رقم             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،الدامبارؾ،كوبنهاجن ،منشورات االكاديبية العربية اؼبفتوحة  ، نظرية المحاسبية ،كليدناجي اغبياِف :المصدر
 .2222ص  ، 2007

 

 
 

التدليل على الوقائع 
اإلقتصادية من 

 خبلؿ اؼبستندات

إجػػػػػػػػراءات ؿبكومػػػػػػػػة 
دببػػػػػػػػػػػػػادئ مهنيػػػػػػػػػػػػػة ك 

–قانونيػػػػة "تسػػػػجيل 
تقرير" –ترحيل   

بيانات معاعبة عن 
طريق شخص معُت 

يف كقت معُت 
 كلغرض معُت.

حدة الو 
 احملاسبية

 اؼبعلومات اؼبعاعبة البيانات

 

أرقػػػػػػػػػاـ غػػػػػػػػػَت معػػػػػػػػػدة 
لئلسػػػػػػػتخداـ ؿبملػػػػػػػػة 
علػػى كسػػائط تسػػمى 
 باؼبستندات

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائم ك 
 التقارير اؼبالية

 

 اإلببلغ

 

 اؼبستخدموف

 

 اإلفصاح

 

اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثمركف 
 –اغباليوف)اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانبوف( 

اإلدارة  –العمػػػبلء  –دائنػػػوف 
اعبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  -العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ –

.إٍف. ..-اغبكومية   
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 المحاسبي فركض االفصاح  -2
 1 :تتمثل فركض االفصاح احملاسيب يف   
 يبكن مقابلة احتياجات اؼبستخدمُت اػبارجيُت للمعلومات احملاسبية دبجموعة القوائم اؼبالية ذات الغرض العاـ-
ذات الغرض العاـ على يبكن مقابلة االحتياجات اؼبشًتكة لبلطراؼ اػبارجية اذا ما اشتملت التقارير اؼبالية  -

 ؛مات مبلئمة عن الدخل كالثركةمعلو 
يتحدد دكر احملاسب يف االفصاح عن اؼبعلومات اؼببلئمة لبلحتياجات اػبارجية يف اعداد كعرض القوائم اؼبالية -

 .؛التغَت يف حقوؽ اؼبلكية كقائمة التدفق النقدم ، قائمة الدخل ، االساسية كىي اؼبيزانية 
احملاسيب توفر االطار العاـ العداد كتوصيل اؼبعلومات احملاسبية يتضح من خبلؿ ما سبق اف فركض االفصاح    

 .اُف اؼبستخدمُت بفئاهتم اؼبختلفة دبا يبكنهم من ترشيد قراراهتم 
 شركط االفصاح المحاسبي  -3

 2:تتمثل شركط االفصاح احملاسيب يف   
 ؛اؼبناسب حىت ا تفقد فائدهتا اف تكوف القوائم اؼبالية اؼبنشورة كاضحة كمفهومة من قبل مستخدميو كيف الوقت-
 ؛اف يكوف االفصاح عن اؼبعلومات احملاسبية موجها لكافة الفئات دكف سبييز-
 ؛اف تكوف الفائدة اؼبتوقعة من االفصاح اكرب من تكلفتها-
 ؛حيث اف االفصاح يساعد على ترشيد القرارات ، تقليل الفجوة بُت معدم القوائم اؼبالية كمستخدميها  -
 ؛دبساعدتو للوصوؿ اُف القرار االمثل ، االفصاح تغيَت على  مستخدـ اؼبعلومات اف يضيف-

 فصاح المحاسبي نواع اإلأ :نيالمطلب الثا

الباحث اف ىناؾ انواع ـبتلفػة مػن االفصػاح مػن عػدة جوانػب تتمثػل يف االفصػاح اؼبناسػب ،االفصػاح  يرل        
ح الكايف، االفصاح العادؿ، االفصاح الوقائي،االفصػاح التثقيفػي، اؼببلئم، االفصاح التاـ، االفصاح الكامل،االفصا 

االفصػػػػػاح التفاضػػػػػلي، االفصػػػػػاح االجبػػػػػارم، ك االفصػػػػػاح االختيػػػػػارم، ك اف صبيعهػػػػػا تسػػػػػعى اُف تػػػػػوفَت اؼبعلومػػػػػات 
احملاسبية اؼببلئمة للمستخدمُت حبيث تكػوف سػهلة ك مفهومػة ك غػَت مضػللة كال بػد اف تسػاعد ىػذه اؼبعلومػات يف 

  يد عملية ازباذ القرارات،ترش

 
                                                           

 ، اجمللة العلمية للتجارة كالتمويل،  اثر االفصاح عن السياسة المحاسبية للمخزكف السلعي على اسعار االسهم، ؿبمد حسُت اضبد حسن  1
 .205ص  ، 1997 ، العدد الثآفر،  ،مصجامعة طنطا 

، جامعة فرحات عباس  ، اطركحة دكتوراه غَت منشورة ،  المخطط المحاسبي البنكي بين المرجعية النظرية كتحديات التطبيق ، زكينة بن فرج 2
 .156ص ،  2014 ، اعبزائر ، سطيف
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 :1تتمثل انواع االفصاح احملاسيب يف    

 من حيث منفعة المعلومات المفصح عنها:  -1

، 2اف تفصح التقارير احملاسبية عن صبيع اؼبعلومػات الضػركرية الكفيلػة جبعلهػا غػَت مضػللةاالفصاح المناسب: -أ 
اليػػػػة كػػػػي ال تكػػػػوف مضػػػػللة عنػػػػد ازبػػػػاذ القػػػػرارات ك يبثػػػػل اغبػػػػد االدْف مػػػػن االفصػػػػاح الواجػػػػب تػػػػوافره يف القػػػػوائم اؼب

االقتصػادية الرشػيدة، ك يعتػرب االفصػاح اؼبناسػػب اكثػر مفػاىيم االفصػاح اسػػتخداما، حبيػث تتػوافر الصػفات النوعيػػة 
قق،اؼبقالرنػػة،التوقيت يف اؼبعلومػػات اؼبعركضػػة بػػالقوائم اؼباليػػة كىػػي: اؼببلئمة،البعػػد عػػن التحيز،القابليػػة للفهػػم ك التح

 ناسب، ك الشمولية.اؼب

االفصاح الذم يراعػي حاجػة مسػتخدمي اؼبعلومػات احملاسػبية ك ظػركؼ اؼبنشػأة، فلػيس االفصاح المالئم:  -ة 
من اؼبهم فقط االفصاح عن اؼبعلومات اؼبالية بػل االىػم اف تكػوف ذات قيمػة ك منفعػة بالنسػبة لقػرارات اؼبسػتثمرين 

 .3لداخليةك الدائنُت ك تتناسب مع نشاط اؼبنشأة كظركفها ا

تزكيد صبيع الفئات باؼبعلومات اليت تعترب مفيدة الزباذ القػرارات الرشػيدة، اذ اف قيػاـ الشػركة  االفصاح التاـ: -ج 
بنشػػر معلومػػات تفصػػيلية ك كثػػَتة بػػدكف اف تكػػوف ؽبػػا معػػٌت ك داللػػة يػػؤدم اُف ضػػياع اؼبعلومػػات اؼبهمػػة ك يضػػلل 

 .مستخدمي البيانات اؼبالية عند ازباذ اية قرارات

4من حيث تحديد القدر المالئم من المعلومات التي يتعين االفصاح عنها -2
 

ضػػػػػركرة اضػػػػػهار كافػػػػػة اؼبعلومػػػػػات االزمػػػػػة لتقيػػػػػيم اؼبركػػػػػز اؼبػػػػػاِف للمشػػػػػركع االفصػػػػػاح الكامػػػػػل ) الشػػػػػامل(:  -أ 
طبيعػػػػػة جوىريػػػػػة تسػػػػػمح بػػػػػالتنبؤ ك نتيجػػػػػة اعماؽبػػػػػا بطريقػػػػػة يبكػػػػػن فهمهػػػػػا مػػػػػع تفػػػػػادم حجػػػػػب معلومػػػػػات ذات 

لػػػػػػى ربقيػػػػػػق االربػػػػػػاح اؼبسػػػػػػتقبلية ك القػػػػػػدرة علػػػػػػى سػػػػػػداد التزاماهتػػػػػػا، كمػػػػػػا اف كميػػػػػػة اؼبعلومػػػػػػات بقػػػػػػدرة اؼبنشػػػػػػأة ع
الػػػػػيت هبػػػػػب االفصػػػػػاح عنهػػػػػا ال تتوقػػػػػف علػػػػػى مػػػػػدل خػػػػػربة القػػػػػارئ ك لكػػػػػن علػػػػػى اؼبعػػػػػايَت اؼبرغوبػػػػػة لبلفصػػػػػاح، ك 

اؼباليػػػػة،  يقػػػػـو علػػػػى عػػػػرض صبيػػػػع اؼبعلومػػػػات اؼببلئمػػػػة الزبػػػػاذ القػػػػرارات مػػػػن قبػػػػل مسػػػػتخدمي القػػػػوائم ك التقػػػػارير
ك لػػػػيس كػػػػل اؼبعلومػػػػات تطبيقػػػػا ؼببػػػػدأ االنبيػػػػة النسػػػػبية، فاالفصػػػػاح الشػػػػامل لػػػػيس معنػػػػاه عػػػػرض كافػػػػة التفاصػػػػيل 

                                                           
ؾبلة جامعة تشرين للبحوث ، في ترشيد قرارات االستثماردكر االفصاح المحاسبي في سوؽ االكراؽ المالية  ،لطيف زيود كاخركف- 1

 .180ص  ،2007 1،العدد  ،29اجمللد  ،سوريا،البلذقية  ،كالدراسات العلمية
 336،صالتأصيل النظرم للممارسات المهنية في مجاالت القياس ك العرض ك االفصاح،مرجع سابقؿبمد مطر، 2
 181،ص مرجع سابقلطيف زيود ك آخركف، 3
، )بغداد:جامعة بغداد، اؼبعهد العاِف للدراسات مدل التزاـ الشركات العامة بمتطلبات االفصاح في التقارير الماليةعبد اغبسُت ؿبمد،  موفق 4

 14ـ( ص  2012احملاسبية ك اؼبالية، ؾبلة دراسات ؿباسبية ك مالية،اجمللد السابع، العدد الثامن عشر،
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اؼبتعلقػػػػػػػة بالوحػػػػػػػدة احملاسػػػػػػػبية دكف سبييػػػػػػػز، بػػػػػػػل اف يوصػػػػػػػل اُف مسػػػػػػػتخدمي اؼبعلومػػػػػػػات احملاسػػػػػػػبية كػػػػػػػل اغبقػػػػػػػائق 
                                                                                                        :2ك ذلػػػػػػػػػػػػػػك لسػػػػػػػػػػػػػػببُت رئيسػػػػػػػػػػػػػػيُت، 1اؽبامػػػػػػػػػػػػػػة ك اؼببلئمػػػػػػػػػػػػػػة اؼبتعلقػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػاؼبركز اؼبػػػػػػػػػػػػػػاِف ك نتػػػػػػػػػػػػػػائج العمليػػػػػػػػػػػػػػات

اؼبعلومػػػػػػػػػػات ك توصػػػػػػػػػػيلها مكلفػػػػػػػػػػة،فاؼبعلومات سػػػػػػػػػػلعة اقتصػػػػػػػػػػادية ذات طبيعػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػة انتػػػػػػػػػػاج اف عمليػػػػػػػػػػة   -
                                        غػػػػػػػػػي اف تكػػػػػػػػػوف اقػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن منفعتهػػػػػػػػػا اؼبتوقعػػػػػػػػػة.زبضػػػػػػػػػع لشػػػػػػػػػرط اف تكلفػػػػػػػػػة انتػػػػػػػػػاج ك توصػػػػػػػػػيل اؼبعلومػػػػػػػػػات ينب

كثػػػػػػػرة التفاصػػػػػػػيل غػػػػػػػػَت اؼبهمػػػػػػػة زبفػػػػػػػػض مػػػػػػػن القػػػػػػػدرة علػػػػػػػػى االسػػػػػػػتيعاب، ك ىػػػػػػػػذا يبعػػػػػػػد ادراؾ مسػػػػػػػػتخدمي    -
      القوائم اؼبالية للعبلقات ك النتائج اعبوىرية اؼبرتبطة بالكم الكبَت من اؼبعلومات.

يتم االفصاح عنها حىت ال تكوف القوائم اؼبالية  يشمل اغبد االدْف من اؼبعلومات اليت  :االفصاح الكافي -ب 
مضللة، ك توفَت ىذه اؼبعلومات يف ضوء اؼبعايَت اؼبهنية ك ظركؼ اؼبنشأة ك االنبية النسبية دبا هبعل القوائم اؼبالية 

 .3شيوعا يف االستخداـ مكتملة ك مستوفاة ك كافية الف تكوف غَت مضللة، ك يعترب ىو االكثر

غبالة اؼبالية للوحدة االقتصادية تساىم يف ايضاح االيت االفصاح عن كافة اؼبعلومات   االفصاح العادؿ: -ج 
،ك يشمل اؼبعلومات اليت تضمن معاملة  4لكافة الفئات اؼبستخدمة للتقارير اؼبالية دكف ربيز لفئة دكف اخرل

للقوائم ك التقارير اؼبالية، ك يهدؼ اُف ضبط فبارسة االفصاح قبُت اغباليُت ك اؼبرتمتساكية لكل اؼبستخدمُت 
اؼبتعلقة باؼبعلومات جملموعة ـبتارة اك معينة من احملللُت ك اؼبستثمرين اعتقادا بكونو اداة للشركات للتأثَت على 

5اؼبستثمرين اؼبؤسسُت ك كسب رضا اؼبستثمرين اؼبهمُت
يم الثبلثة حيث ال يوجد تعارض جوىرم بُت اؼبفاى .

اػباصة بنطاؽ االفصاح ) االفصاح الكامل، االفصاح الكايف، ك االفصاح العادؿ( فاالفصاح الشامل البد اف 
 .6يكوف كافيا ك عادال

 

 

                                                           
( 2007اؼبالية، ترصبة ك تعريب كصفي عبد الفتاح ابو اؼبكاـر ك اخركف،)الرياض:دار اؼبريخ للنشر،فالًت ميجس ك ركبَتت ميجس، احملاسبة  1

 884ص
)عماف: اعبامعة اثر االفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية المنشورة على اسعار االسهم،ؿبمد عبد اهلل اؼبهندم،كليد زكريا صياـ، 2

 260(،ص2007لة دراسات العلـو االدارية،اجمللد ارابع ك الثبلثوف، العدد الثآف،االردنية،كلية العلـو االدارية،ؾب

دكر المراجع الخارجي في زيادة فعالية االفصاح ك الشفافية في التقارير المالية المنشورة في البيئة ؿبمد حسٍت عبد اعبليل صبيحي، 3
 .14(ص2002، اجمللة العلمية للبحوث ك الدراسات التجارية،العدد االكؿ،حلواف: جامعة حلواف،كلية التجالرة ك ادارة االعماؿالمصرية،)

 46( ص2005،)القاىرة:دار النهضة العربية،االفصاح المحاسبي ك سوؽ االكراؽ الماليةشريف اضبد الباركدم،  4
5
 Anil Arya, et at, unintended consequences of regulating disclosure; the case study of regulating 

fair disclosure, journal of accounting and public policy, vol.24,issue3,2005,p244.  
ـ(  2003، )عماف : دار كائل للطباعة ك النشر ك التوزيع ،النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعاييررضواف حلوة حناف،  6

 448ص
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 من حيث نوعية االفصاح المحاسبي المطلوب:  -3

ومات اؼبالية العادم الذم لديو دراية ؿبدكدة باستخداـ اؼبعل يهدؼ اُف ضباية اؼبستخدـاالفصاح الوقائي:  -أ 
عن طريق ؿباكلة القضاء على اية اضرار قد تصيب اؼبستخدـ العادم من بعض االجراءات ك التعامل الغَت 
العادؿ، ك يعتمد على تقدٔف اؼبعلومات اؼبالية للمستخدـ بصورة مبسطة اُف اغبد الذم هبعلها مفهومة ك البعد 

تأكد ك مراعاة اؼبقدرة احملدكدة للمستخدـ العادم عند عن تقدٔف اؼبعلومات اليت تعكس درجة كبَتة من عدـ ال
 :2، ك يتطلب ذلك بيانات اضافية ىي1ربديد مقدار اؼبعلومات اليت هبب االفصاح عنها

 ؛اؼبالية اليت مت اتباعها يف اعداد القوائم اؼباليةالسياسات  -

 ؛التغَتر يف السياسات احملاسبية اؼبتبعة -

ات يف طبيعة الوحدة احمل -  ؛اسبية من الناحية القانونية ك االداريةالتغَتر

 ؛اؼبكاسب اك اػبسائر احملتملة ك اليت ؽبا تأثَت على نشاط اؼبنشأة يف اؼبستقبل -

 ؛االرتباطات اؼبالية ك خاصة طويلة االجل -

 ؛ االحداث اليت كقعت خبلؿ الفًتة اؼبالية ك االحداث اؼبستمرة ك االحقة. -

 ؛تصحيح االخطاء يف القوائم اؼبالية -

 :3حيث يتطلب االفصاح الوقائي ايضاح مايلي

السياسة احملاسبية: يكوف االفصاح عن السياسات احملاسبية كثيقة ىامة للمعلومات سبكن من تفسَت االرقاـ  -
 ؛الواردة يف القوائم اؼبالية على كفق السياسات احملاسبية اليت ادت اليها

وائم اؼبالية على كصف للصفقات اؽبامة اليت االطراؼ ك السفقات اؽبامة: هبب اف تشمل مبلحضات الق -
ابرمت بُت الشركة ك اطراؼ اخرل، كذلك العبلقات اؽبامة بُت الشركة ك اطراؼ خارجية اخرل مثل العبلقة بُت 

 ؛الشركة القابضة ك الشركة التابعة

تلك القوائم قد ربدث  االحداث االحقة: اثناء الفًتة االحقة اليت تقع بُت هناية الفًتة اؼبالية ك اصدار ك نشر -
بعض االحداث اؽبامة اك تتاح معلومات جديدة متصلة بالقوائم اليت مت اعدادىا، فاذا َف تكن منعكسة يف 

 ؛القوائم اؼبالية يتم تعديل تلك القوائم اك عرضها يف صورة اؼببلحضات اؼبرفقة بالقوائم اؼبالية

                                                           
 .33( ص 2006) االسكندرية: الدار اعبامعية،باستخداـ نماذج محاكاة المنشأةتخطيط االرباح امُت السيد اصبد لطفي،  1
 . 109( ص2000،)القاىرة:مكتبة عُت مشس،دراسات في نظرية المحاسبةزكريا فريد عبد الفتاح، 2
 .424،423،  ص، ص، 2007،الدار اعبامعية االسكندرية،مصرمبادئ المحاسبة الماليةطارؽ عبد العاؿ ضباد، -3
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فيها لدل معدم القوائم اؼبالية معلومات باف افًتاض  الشكوؾ حوؿ استمرار الشركة: يف اغباالت اليت يتوافر -
ئم، ك اف ىناؾ شكوؾ حوؿ استمرار الشركة، عندئذ البد من االفصاح عن ىذه استمرار الشركة غَت قا

 ؛اؼبعلومات يف صورة مبلحظات مرفقة بالقوائم اؼبالية

ملة لبلحداث اليت كقعت ك لكنها َف تصل االلتزامات احملتملة: ىذا االفصاح ىبرب القارئ بالنتائج السلبية احملت -
 اُف الدرجة اؼبوضوعية االزمة الدخاؽبا ضمن القوائم اؼبالية.

ظهر ىذا االفصاح نتيجة ازدياد انبية اؼببلئمة باعتبارىا احد اػبصائص الرئيسية   االفصاح التثقيفي: -ب 
،  1اؼبعلومات اؼببلئمة الزباذ القرارات للمعلومات احملاسبية، نتيجة لذلك كاف التحوؿ كبو اؼبطالبة باالفصاح عن

االدارة فقط طبقا للمفهـو التقليدم للرقابة، ك امبا اصبح  فنطاؽ االفصاح َف يعد قاصر على اخبلء مسؤكلية
يشمل اؼبعلومات اليت ربتاج اُف درجة كبَتة من الدراية ك اػبربة يف استخدامها ك خاصة تلك اليت وبتاجها 

 كسطاء االستثمار.احملللُت اؼباليُت ك 

طبقا ؽبذا النوع من االفصاح يتم الًتكيز يف القوائم اؼبالية بصورة ملخصة ك ـبتصرة  :تفاضلياالفصاح ال -ج 
على التفاضل اك التفاكت بُت البنود لعقد اؼبقارنات لتوضيح التغَتات اعبوىرية ك ربديد االذباه العاـ لتلك 

لتفاضلي على التقارير السنوية اؼبختصرة حبجة اف بعض اؼبسانبُت التغَتات اك التفاضل، يعتمد مدخل االفصاح ا
 . 2وبتاجوف افصاحا شامبل ك لكن االغلبية ال وبتاجوف اُف معلومات مالية ملخصة ك ذات ربليل فٍت اقل

 :3الى نوعينينقسم   من حيث االلزاـ باالفصاح المحاسبي،  -4

لبات تشريعية اك مهنية يف البلد اؼبعٍت لتحكم عملية متطبناء على  ؤسساتتلتـز بو اؼب االفصاح االجبارم: -أ 
اعداد التقارير اؼبالية من حيث ؿبتول ك كمية ك نوع اؼبعلومات اؼبفصح عنها يف تلك التقارير، باالضافة اُف 
مبلئمة توقيت االفصاح عن ىذه اؼبعلومات، ك يهدؼ اُف تقدٔف القدر الكايف ك اؼبناسب من اؼبعلومات 

 ائم اؼبالية لتمكنهم من ازباذ القرارات الرشيدة.ؼبستخدمي القو 

يتم دكف الزاـ اؼبنشأة من جهة معينة، ك يف الغالب يتعلق باؼبعلومات اليت َف ينص االفصاح االختيارم:  -ب 
 عليها يف اؼبعايَت احملاسبية ك ىذه اؼبعلومات ىي:

 ؛التنبؤات ك التوقعات اؼبستقبلية للمنشأة -

 ؛لي ك االداء اؼبخططاؼبقارنات بُت االداء الفع -

                                                           
 .160،161ص ،،ص  2003،اػبرطـو ، المحاسبة المالية، ؽبادم آدـ ؿبمدا- 1
 .449،ص ذكره رضواف حلوة حناف، مرجع سبق 2
 386ـ(، ص  2006،)بَتكت:ارباد اؼبصارؼ العربية،دعائم االدارة االستراتيجية لالستثمارعادؿ زركؽ، 3
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 ؛اؼبوازنات التخطيطية -

 ؛جداكؿ مقارنة تلخص االداء اؼباِف ك االدارم للمنشأة لعدة سنوات ماضية -

 ؛ ربليل االداء بالنسب اؼبالية اك غَتىا -

 ؛اظباء ك مؤىبلت اعضاء ؾبلس االدارة -

 ؛التقارير القطاعية ك تقارير رحبية اؼبنتجات اؼبختلفة -

 ؛م اؼبنشاة يف اؼبستقبلتوقعات حركة اسعار اسه -

 يلخص لنا أنواع االفصاح احملاسيب 02كالشكل اؼبواِف رقم       
 : انواع االفصاح المحاسبي(02)الشكل رقم             

 

 

 

 

 

 

 بناءا على اؼبعلومات السابقة  اعداد الباحثمن   المصدر:

 

 

 

 

 

 انواع االفصاح احملاسيب

 نوعية االفصاح درجة االلزاـ كمية اؼبعلومات منفعة اؼبعلومات

 اؼبناسب -
 اؼببلئم -
 التاـ -

 الكامل -
 الكافئ -
 العادؿ -
-  

 الوقائً -

 التثقيفي -
 التفاضلي -

 االجبارم -
 مر االختيا -
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 فصاح المحاسبياإلأىداؼ  :المطلب الثالث    
 :1يلي  اُف  ؼ اإلفصاح احملاسيبيهد          

 ؛عرض القوائم اؼبالية للمستثمرين بصورة خالية من التشويش ك التضليل -
 ؛سرد كل اؼبعلومات اليت هبب أف تتضمنها القوائم اؼبالية للمؤسسة بشكل يفيد مستخدميها -
 ؛توفَت معلومات ؼبساعدة اؼبستثمرين لتقييم اؼبخاطر احملتملة -

 ؛مات اؼبهمة اليت تسمح ؼبستخدمي اؼبعلومات اؼبالية بإجراء اؼبقارنات بُت السنواتتقدٔف اؼبعلو  -
 ؛ تقدٔف معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة ك اػبارجة اؼبستقبلية ك اغبالية. -

 .2مساعدة اؼبستثمرين يف تقييم العائد على إستثماراهتم  -      

 

 فصاح المحاسبيىمية اإلأ :رابعالمطلب ال
للقػػوائم اؼباليػػة ، حيػػث يعػػرض السياسػػات احملاسػػبية الػػيت إتبعتهػػا الشػػركة يف  يعتػرب اإلفصػػاح احملاسػػيب متممػػا         

إعداد قوائمها اؼبالية ، كذلػك يتضػمن ربلػيبلن لؤلرقػاـ اإلصباليػة اؼبعركضػة ؽبػذه القػوائم ، فضػبلن عػن اؼبعلومػات ذات 
تػػػؤثر علػػػى الشػػػركة ك قوائمهػػػا اؼباليػػػة ،كمػػػا تتمثػػػل أنبيػػػة اإلفصػػػاح الطبيعػػػة اػباصػػػة ، ك غَتىػػػا مػػػن األحػػػداث الػػػيت 

 3تتمثل يف: احملاسيب
طػػػراؼ اإلقتصػػػادية ك يعمػػػل اإلفصػػػاح احملاسػػػيب القػػػائم علػػػى جػػػودة اؼبعلومػػػات احملاسػػػبية علػػػى إطػػػبلع كافػػػة األ -

هبػدؼ الرفػع مػن قيمػة كضاع اغبقيقيػة للمؤسسػة كبالنسػبة للمؤسسػات اؼبسػعرة فإهنػا هتػتم باإلفصػاح إعبلمهم  باأل
 األسهم؛

ك فيمػػػػا ىبػػػػص األطػػػػراؼ اػبارجيػػػػة ضػػػػماف إسػػػػتقرار اؼبؤسسػػػػة ك تفعيلهػػػػا يف بيئتهػػػػا اإلقتصػػػػادية ك اإلجتماعيػػػػة ، -
فاإلفصػػػاح عػػػن البيانػػػات اؼباليػػػة ك غػػػَت اؼباليػػػة ؼبسػػػتخدمي القػػػوائم الػػػيت هتمهػػػم يف عمػػػل دراسػػػاهتم  (اجملتمػػػع اؼبػػػاِف)

، ك إستنتاجاهتم الرقابية فيما يتعلق باؽبيئػات  (ٍفإ اإلنسحاب... –اؼبسانبة  –اإلقراض  –اإلستثمار )خبصوص 
اغبكومية الوصية ك الرقابية كالوزارات ك البنوؾ اؼبركزية عند إعداد الربامج اإلقتصادية الوطنيػة، كعليػو تعتػرب التقػارير 

 اؼبالية مدخبلت لقرارات ذات أنبية ؼبتخذيها .   

                                                           
 .9، ص  1999، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية ،مصر ،  ظرية ك التطبيقالمحاسبة المتوسطة بين النالدىراكم كماؿ ، ىبلؿ عبد اهلل ،  -1

1
- Belkaoui , Ahmed , Accounting theory , fifth edition , Thomson Learning , london , 2004 , p 266. 

 
  .77ص ،مرجع سبق ذكره  ،دادف عبد الوىاب ك آخركف  - 3
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فصاح حيث عتبارات اإلنبية كبَتة إلأقليمية ك الدكلية كلت اؽبيئات اؼبهنية احملاسبية اإلأقد سبق فكنظرا ؼبا        
فصاح ،ك ىذا ؽبدؼ ربسُت جودة اؼبعلومة احملاسبية ،حيث مت كضع ال يوجد معيار َف يتناكؿ يف مضمونو اإل

فصاح عن اؼبعلومات عرض ك اإلقواعد خاصة باإلفصاح يف صبيع اؼبعايَت احملاسبية الدكلية تتعلق دبتطلبات ال
، ك تربز أنبيتو يف تعزيز قتصادم ك الظاىرة احملاسبية اليت يتم معاعبتها ك مناقشتها من قبل اؼبعياراإل للحدث

 :1مصداقية ك شفافية اؼبعلومات احملاسبية ك اؼبالية ، فيما يلي

 ؛وائم اؼباليةتوفَت أكرب عدد فبكن من اؼبعلومات اؼبالية اليت وبتاجها مستخدمو الق -
ربسُت نوعية بيانات اؼبعلومات احملاسبية اؼبقدمة من خبلؿ شرح السياسات ك الطرؽ احملاسبية اؼبتبعة يف  -

 ؛ ربديد ىذه البيانات ك اؼبعلومات
اإلفصاح احملاسيب يضمن ثقة األطراؼ اؼبتعاملة مع اؼبؤسسة من مؤسسات اؼبالية ، دائنوف ك زبائن يف  -

ها الشركات ، كما يسمح بفهم البيانات اؼبالية اؼبعركضة يف القوائم اؼبالية من خبلؿ اؼبعلومات اليت تقدم
 ؛التوضيحات ك التفسَتات اليت يقدمها

زبفيض عدـ التاكد لدل موردم راس اؼباؿ اؼبستثمرين كالدائنُت حبيث يبكنهم استخداـ اؼبعلومات لًتكيج  -
 2؛اطر اؼبرتبطة بوالعوائد اؼبتوقعة لكل بديل يف مواجهة مستول اؼبخ

يضػػػمن ثقػػػة اؼبسػػػتثمر يف اؼبعلومػػػات اؼباليػػػة ، فبػػػا يػػػؤدم إُف زبفػػػيض درجػػػة عػػػدـ التأكػػػد فيمػػػا يتعلػػػق بقػػػرارات  -
اإلسػػػتثمار ، كذلػػػك باإلفصػػػاح عػػػن كػػػل التفاصػػػيل ك تقػػػدٔف ـبتلػػػف التفسػػػَتات فيمػػػا ىبػػػص األرقػػػاـ الػػػواردة يف 

شػػركة ، فبػػا يسػػمح بفهػػم القواعػػد ك اؼبخػػاطر اؼبرتبطػػة بقػػرار القػػوائم اؼباليػػة ك السياسػػات احملاسػػبية اؼبطبقػػة يف ال
 اإلستثمار.

 

 

 

 

 
                                                           

،  ي ظل تطبيق معايير المحاسبة الدكلة ك أثره على تطوير المحتول اإلعالمي للقوائم الماليةمتطلبات اإلفصاح المحاسبي فببلؿ شيخي ، -1
 .48، 47، ص ص  2012،  20ؾبلة دراسة إقتصادية ، العدد 

 .288،ص  2004،الدار اعبامعية ،االسكندرية ،مصر ، الشركات المتعددة الجنسيات–المحاسبة الدكلية امُت السيد اضبد لطفي، - 2
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 كالعوامل المؤثرة فيو  الثاني: المقومات األساسية لإلفصاح المحاسبي بحثالم
يسػػتند االفصػػػاح عػػػن اؼبعلومػػػات احملاسػػػبية يف القػػػوائم ؼباليػػػة اؼبنشػػػورة علػػػى  ؾبموعػػػة مػػػن اؼبقومػػػات االساسػػػية       

 ؾ ؾبموعة من العوامل اليت قد تؤثر على مستول االفصاخ سنحاكؿ التطرؽ اليو  ،كما اف ىنا
 المقومات األساسية لإلفصاح المحاسبي: االكؿالمطلب ا

فصػػاح اؼبناسػػػب ف اإلإ:" باهنػػا اؼبقومػػػات األساسػػية لئلفصػػاحمريكػػي للمحاسػػبُت القػػانونيُت  اؼبعهػػد األاعتمػػد     
طػار عناصػره الرئيسػية الػيت تشػمل طبيعػة اؼبعلومػات احملاسػبية الػيت إف مرنػا يف ف يكػو أعن اؼبعلومات احملاسػبية هبػب 

خػػػَتا توقيػػػت أك ،طػػػراؼ الػػػيت تسػػػتخدـ ىػػػذه اؼبعلومػػػات ك األأك الطػػػرؼ ،فصػػػاح عنهػػػا يف القػػػوائم اؼباليػػػة هبػػػب اإل
ضػركرية الكفيلػة ف تفصح عن صبيع اؼبعلومات الأاحملاسبية  فصاح عن تلك اؼبعلومات ،....، هبب على التقاريراإل

 2ساسية التالية:فصاح على اؼبقومات األ،ك بالتاِف يرتكز اإل1جبعلها غَت مضللة"
 للمعلومة المحاسبية ؼالمستخدـ المستهد  -1

سػػتخدامها ؽبػػا كػػاؼببلؾ ك الػػػدائنوف ك إطػػراؼ اؼبسػػتخدمة للمعلومػػات احملاسػػبية كمػػا تتعػػدد طػػرؽ تتعػػدد األ       
طػار إساسػي يف ربديػد أٍف ،فتحديػد اؼبسػتخدـ للمعلومػة احملاسػبية يعتػرب ركػن إ ....احملللوف ك اعبهات اغبكوميػة ك

غػراض الػيت ف األأساسػية ىػي أنبية ربديد اعبهة اليت تستخدـ اؼبعلومات احملاسبية تنبػع مػن حقيقػة أف إ" ،فصاحاإل
ك الفئػػة أديػػد اعبهػػة ف اغباجػػة لتحإلػػذا فػػ،يضػػا ـبتلفػػة أستسػػتخدـ فيهػػا ىػػذه اؼبعلومػػات مػػن جهػػات ـبتلفػػة تكػػوف 

ف ربديػػػد اعبهػػة اؼبسػػتخدمة يسػػػاعد يف أكمػػا ،سػػتخداـ اؼبسػػتخدمة للمعلومػػات تسػػػبق اغباجػػة لتحديػػد غػػػرض اإل
ف مػدل مبلئمػة ؾبموعػة مػن ذلػك أل،ربديد اػبواص الواجب توافرىا يف تلػك اؼبعلومػة مػن كجهػة نظػر تلػك اعبهػة 

جانب كبَت منها علػى مػدل مػا سبتلكػو اعبهػة اؼبسػتخدمة ؽبػذه  يضاحات اؼبتوافرة يف البيانات اؼبالية ستتوقف يفاإل
فصػاح ك كعلػى ىػذا هبػب مراعػاة اغبػدكد الػدنيا يف اإل، 3يضػاحات "البيانات من مهارة ك خربة يف تفسَت تلػك اإل

ساسية كىي كجػود مسػتويات ـبتلفػة مػن الكفػاءة يف تفسػَت البيانػات احملاسػبية لػدل أعداد التقارير يف ظل فرضية إ
قًتاح تطبيػق مبػوذج اؼبسػتخدـ اؼبسػتهدؼ الػذم يػتم إشكالية تعدد اؼبستخدمُت مت إماـ أك ،لفئات اؼبستخدمة ؽبا ا
بينمػػػا ،فصػػػاح اؼبناسػػب يف التقػػارير اؼباليػػة بعػػاد اإلأساسػػية لتحديػػد أختيػػاره مػػن بػػُت الفئػػات اؼبسػػػتخدمة كقاعػػدة إ

ف زبػػدـ بشػػكل أف التقػػارير اؼباليػػة هبػػب أإعتبػػار إُف  (AICPA)مريكػػي للمحاسػػبُت القػػانونيُت اؼبعهػػد األ ذىػػب

                                                           

 .370370ص  – مرجع سبق ذكره،نظرية احملاسبية  ،كليدناجي اغبياِف - 1
 SSCCFFاإلفصاح المحاسبي بين متطلبات اإلنتقاؿ إلى النظاـ المحاسبي الجديد مداخة بعنواف"  ،خليل عبد الرزاؽ ك عبدم نعيمة - 2

اؼبلتقى الدكِف: اإلطار اؼبفاىيمي للنظاـ احملاسيب  ، " IIFFRRSS- IIAASSكتحديات البيئة الجزائرية في ظل الحوكمة ك المعايير المحاسبية الدكلية 
 . 66ص ،ـ  1616/1010/20092009 ،جامعة البليدة ،( IIAASS-IIFFRRSSاؼباِف يف ظل اؼبعايَت احملاسبية الدكلية )

 . 99ص ،مرجع سبق ذكره   ،دادف عبد الوىاب ك آخركف  - 3
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طػػراؼ حتياجػػات األإُف مراعػػاة إك الػػدائنوف باإلضػػافة  رئيسػػي اؼبػػبلؾ اغبػػاليوف ك احملتملوف)اؼبسػػتثمركف( ك اؼبػػديركف
 . 1خرلاأل
 أغراض إستخداـ المعلومات المحاسبية  -2

نبيػػػة فػػػإذا كانػػػت األ،سػػػيا خباصػػػية اؼببلءمػػػة ساأإف الغػػػرض مػػػن إسػػػتخداـ اؼبعلومػػػة يػػػرتبط إرتباطػػػا مباشػػػرا ك        
النسبية دبثابة اؼبعيار الكمي الذم وبدد حجم اؼبعلومات احملاسبية الواجب اإلفصاح عنها فإف اؼببلءمػة تعتػرب دبثابػة 

لػذا تتطلػب خاصػية اؼببلءمػة ضػركرة ،اؼبعيار النوعي الذم وبدد طبيعة اؼبعلومػات احملاسػبية الواجػب اإلفصػاح عنهػا 
، إف إسػتخداـ خاصػية اؼببلءمػة كقيػد 2بقة بُت طريقة اإلعداد ك اإلفصاح عن اؼبعلومة ك الغرض الرئيسي منهػااؼبطا

يػػػربط بػػػُت عنصػػػرم نػػػوع اإلحتيػػػاج ك الغػػػرض اؼبرغػػػوب مػػػن إنتػػػاج اؼبعلومػػػة يعمػػػل علػػػى الرفػػػع مػػػن القيمػػػة النفعيػػػة 
ملية إزباذ القػرار عػن طريػق ربسػُت جػودة ....، اإلقبلؿ من ظركؼ عدـ التأكد اليت ربيط دائما بع"للمعلومات، 

اؼبعلومػػات ؼبتخػػذم القػػرارات ،أك دبعػػٌت آخػػر ربسػػُت مصػػداقية ك مبلئمػػة اؼبعلومػػات الػػيت يسػػتخدمها األفػػراد عنػػد 
تتعػػدل إُف ضػػركرة ربسػػػُت ،  إزبػػاذ القػػرارات لتسػػيَت األعمػػاؿ كفػػق معػػايَت ؿبػػػددة للتكلفػػة ك الوقػػت ك اعبػػودة...

"افة اعبوانب اإلقتصادية ك اؼبالية ك البشرية ك اإلدارية ك القانونية إجراءات الرقابة على ك
3. 

 طبيعة ك نوع المعلومات الواجب اإلفصاح عنها -3
ف تشػتمل علػى اؼبعلومػات احملاسػبية اؼبتضػمنة يف كػل مػن أتعترب اغبدكد الػدنيا لئلفصػاح يف اعبانػب احملاسػيب        

خػرل اؼبتضػمنة يف اؼببلحظػات ك اؼببلحػق اؼبرفقػة بػالقوائم ،حيػث تتػأثر تلػك القوائم اؼباليػة النهائيػة ك اؼبعلومػات األ
 نبيػة النسػبية ك اغبيطػة ك اغبػذر ك ...عراؼ احملاسبية كالتكلفة التارىبيػة ك األاؼبعلومات بالقواعد كالفرضيات ك األ

ك نسػيب أا يؤثر بشػكل كلػي عتبارات معينة فبفصاح عنها إلٍف ،ك اليت ربد من كمية ك نوع اؼبعلومات الواجب اإلإ
ف اػبصائص النوعية للمعلومة احملاسػبية اؼبوضػوعية ك قابليػة التحقػق ك أنبيتها اؼبفصح عنها ،كما أعلى اؼبعلومة ك 

غػػػػػراض أىػػػػػداؼ ك أُف اؼبفاضػػػػلة بػػػػػُت تلػػػػك اػبصػػػػػائص لتحقيػػػػق إٍف تػػػػؤثر علػػػػػى طبيعػػػػة اؼبعلومػػػػػة فبػػػػا يػػػػػدفع إ ....
 .  4ستخداـاإل
 عتبارين:فصاح عنها ىبضع إلطاؽ اؼبعلومات الواجب اإلف التوسعة يف نإ       

                                                           

ارية على شركات تب، دراسة إخ فصاح في المعلومات المحاسبيةمة الشركات ك أثرىا على مستول اإلوكح ،حسُت عبد اعبليل آؿ غزكم  -1
، رسالة ماجيسًت غَت منشورة ، قسم احملاسبة ، كلية اإلدارة ك اإلقتصاد األكاديبية العربية الدمبارؾ ،  المساىمة العامة في المملكة العربية السعودية

 ..  5151ص  ، 2010
 .374374ص  ،ق ذكره مرجع سب ،نظرية احملاسبية ،كليدناجي اغبياِف -2
"مدل مسؤكلية مراجع الحسابات الخارجي المستقل عن قياس الكفاءة ك الفعالية ك تقييم األداء ك مراقبة الخطط  ،يوسف ؿبمود جربوع  -3

  ..88//44ص  ،،  1616ددالعد  ،،ـ ـ   20032003  حزيراف ،ؾبلة )اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت( ، ك متابعة تنفيذىا في المشركعات تحت المراجعة "
 ..  5252ص  ،مرجع سبق ذكره  ،  حسُت عبد اعبليل آؿ غزكم  - 4
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ف بعػض اعبوانػب اعبديػدة تتطلػب مػن احملاسػبُت مهػارة قػد ال يتػوفركف عليهػا كمعلومػات احملاسػبة إكؿ: عتبار األاإل
 فصاح ك طرؽ القياس . جتماعية اك البيئية من حيث اإلاإل
النػػوع بتحسػػُت نوعيػػة اؼبعلومػػات اؼبفصػػح عنهػػا بتقليػػل فصػػاح ىػػو تػػوفَت جانػػب ف اؽبػػدؼ مػػن اإلإعتبػػار الثػػآف: اإل

غػػػراؽ ُف اإلإفصػػػاح قػػػد تػػػؤدم حتياجػػػات ،فالتوسػػػعة يف حػػػدكد اإلالتفاصػػػيل اؼبفرطػػػة مػػػن حيػػػث الكػػػم ك ذبػػػاكز اإل
ك اؼبنػػػػػتج ؽبػػػػػا ،يقػػػػػوؿ أاؼبفػػػػػرط للمعلومػػػػػات ك تفاصػػػػػيلها الػػػػػيت قػػػػػد يكػػػػػوف ؽبػػػػػا نتػػػػػائج عكسػػػػػية علػػػػػى مسػػػػػتخدمها 

(RROOSSSS)" :ُف تػػوفَت إحيػػاف فصػاح عنهػػا قػد يقػػود يف كثػػَت مػن األفاصػػيل اؼبعلومػات الػػيت يػػتم اإلفػراط يف تف اإلإ
ُف زبفػيض يف نوعيػة القػرار ، كىػذا بعكػس اغبػاؿ يف مػاَف يتػوفر إمعلومة غَت جيدة تعقب معلومة جيدة فبػا يػؤدم 

 .1ؼبتخذ القرار سول اؼبعلومة اعبيدة فقط "
 توقيت االفصاح عن المعلومات المحاسبية: -4

الػيت اكصػى هبػا ؾبلػس اؼبعايَتاحملاسػبية، كقػد مػن اىػم اعبوانػب كاػبطػوات يعتػرب االفصػاح يف الوقػت اؼبناسػب        
اكدت مهنة احملاسبة  ذلك فضػبل عػن اف معظػم التشػريعات احملاسػبية كاؼباليػة تؤكػد علػى ذلػك بسػبب صػحة قيمػة 

اف تكػػوف سػػرعة يف تلخػػيص ىػػذه اؼبعلومػػات كصبعهػػا اؼبعلومػػات احملاسػػبية عنػػد تقػػديبها بالتوقيػػت اؼبناسػػب ،كهبػػب 
 2لنشر ىذه اؼبعلومات بسرعة كقت اؼبتاح كاؼبمكن لتوفَت معلومات حديثة كموضوعية ؼبستخدمي القوائم 

 يلخص اىم مقومات االفصاح احملاسيب  03كالشكل اؼبواِف رقم 
 

 : مقومات االفصاح المحاسبي 03الشكل رقم                    
 

 

             

 

 

 

 بتصرؼالمصدر:

                                                           

 .378378ص ،مرجع سبق ذكره  ،نظرية احملاسبية ،كليدناجي اغبياِف - 1
2
 Hendriksoen,Eldon,”AccountingTheory”,New Yourk,Richard D., 1992,p129. 

يمٕيبد 

االفظبذ 

 انًسبسجٙ

رسذٚذ انًسزخذو 

 انًسزٓذف

رسذٚذ طجٛؼخ ٔ 

انًؼهٕيبدَٕع   

 رٕلٛذ

االفظبذ    

رسذٚذ انغشع 

 يٍ االفظبذ
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 األطراؼ المهتمة باإلفصاح المحاسبيالمطلب الثاني: 

بأف لديهم نطاقان كاسعان ك ؤسسة يتصف مستخدمو القوائم اؼبالية ك البيانات احملاسبية من خارج اؼب       
بيانات اؼبالية ، متضاربان من اؼبصاٌف ، ك لكل من ىذه األطراؼ ىدؼ معُت من ربليل ك تفسَت القوائم ك ال

حيث زبتلف اغباجة للمعلومات ك نوعها حسب اػبيارات اليت يواجهها مستخدـ ىذه اؼبعلومات ، ك تتنوع 
الفئات اليت تستخدـ القوائم اؼبالية ، فمنهم اؼبستثمركف اغباليوف ك احملتملوف ، اؼبوظفوف ، اؼبقرضوف ، اؼبوردكف ، 

لتها ، ك اعبمهور ، يستخدـ ىؤالء القوائم اؼبالية إلشباع حاجاهتم الدائنوف ، العمبلء ، ك اغبكومات ك ككا
 :1للمعلومات ، ك اؼبستخدموف كالتاِف

مقدمو رأس اؼباؿ ك مستشاريهم مهتموف باؼبخاطرة اؼببلزمة إلستثماراهتم ك العائد اؼبتحقق  المستثمركف : -
ك اإلحتفاظ باإلستثمار أك البيع ، كما يهتموف  منها ، إهنم وبتاجوف ؼبعلومات تعينهم على إزباذ قرار للشراء ،

 ؛باؼبعلومات اليت تعينهم على تقييم قدرة اؼبشركع على توزيع األرباح
يهتم اؼبوظفوف باؼبعلومات اؼبتعلقة بإستقرار ك رحبية رب العمل ، كما أهنم مهتموف باؼبعلومات  الموظفوف : -

 ؛ م ك تعويضاهتم ، ك منافع التقاعد ، ك توفَت فرص العملاليت سبكنهم من تقييم اؼبنشأة على دفع مكافآهت
يهتم اؼبقرضوف باؼبعلومات اليت تساعدىم على ربديد فيما إذا كانت قركضهم ك الفوائد اؼبتعلقة  المقرضوف : -

 ؛هبا سوؼ تدفع ؽبم عند اإلستحقاؽ
ديد ما إذا كانت اؼببالغ اؼبستحقة يهتموف باؼبعلومات اليت سبكنهم من رب الموردكف ك الدائنوف التجاريوف : -

ؽبم ستدفع عند اإلستحقاؽ ، ك الدائنوف التجاريوف على األغلب مهتموف باؼبنشأة على مدل أقصر من إىتماـ 
 ؛اؼبقرضُت إال إذا كانوا معتمدين على إستمرار اؼبنشأة كعميل رئيس ؽبم

خصوصان عندما يكوف ؽبم إرتباط طويل األجل  يهتموف باؼبعلومات اؼبتعلقة بإستمرارية اؼبنشأة ، العمالء : -
 ؛ معها أك إعتمادىم عليها

هتتم اغبكومات ك ككاالهتا بعملية توزيع اؼبوارد ، ك بالتاِف نشاطات  الحكومات ك كالتها )ك مؤسساتها( : -
ل اؼبنشآت ، ك من أجل تنظيم نشاطات اؼبنشآت ك ربديد السياسات الضريبية ، ك كأساس اإلحصاءات للدخ

 ؛القومي ، ك إحصاءات مشاهبة
على أفراد اعبمهور بطرؽ متنوعة ، على سبيل اؼبثاؿ : قد تقدـ اؼبنشآت  ؤسساتتؤثر اؼب الجمهور : -

مساعدات كبَتة لئلقتصاد احمللي بطرؽ ـبتلفة منها عدد األفراد الذين تستخدمهم ، ك تعاملهم مع اؼبوردين 
 ؛احملليُت

                                                           
هم الشركات المتداكلة في سوؽ الكويت لألكراؽ سة الحقيقية ألدكر اإلفصاح المحاسبي في تحديد القيمالعجمي ، ؿبمد فهد نادر ،  -1

 .39-38، ص ص  2006ويل ، جامعة عماف ، األردف ، م، رسالة ماجيسًت غَت منشورة ، قسم احملاسبة ك الت المالية
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رة اؼبشركع سواء اإلدارة العليا أك اإلدارة التنفيذية إُف كثَت من اؼبعلومات اؼبالية : ربتاج إدا إدارة المشركع -
الواردة بالتقارير اؼبالية ؼبساعدهتم على إزباذ القرارات اػباصة باإلنتاج ، أك التوزيع ، أك اغبصوؿ على قركض ، أك 

 عند اؼبفاضلة بُت شراء أصل من األصوؿ أك بُت إستئجاره من الغَت.

 في اإلفصاح المحاسبي : المؤثرةالعوامل : لثمطلب الثاال

 ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر يف درجة اإلفصاح يف التقارير اؼبالية ، ك ىي كالتاِف :

 عوامل بيئية :  -1

زبتلف التقارير اؼبالية من دكلة ألخرل ألسباب إقتصادية ك إجتماعية ك سياسية ، ك عوامل أخرل           
عن حاجة اؼبستفيدين إُف مزيد من اؼبعلومات اإلضافية اؼبتعلقة بالعوامل البيئية ، فعندما يتم اؼبقارنة بُت ناذبة 

التقارير اؼبالية اليت تعد يف كل من إقبلًتا ك الواليات اؼبتحدة األمريكية فإف الفرؽ جليان بُت الدكلتُت ، حيث 
إعدادىا ك طرؽ عرض اؼبعلومات اؼبالية يف القوائم اؼبالية ، ك حدد قانوف الشركات يف إقبلًتا التقارير اليت هبب 

العبلقة بُت ىذه اؼبعلومات ك اؼبعلومات األخرل بتقرير اإلدارة ، ك قد أشار قانوف الشركات اإلقبليزم إُف ضركرة 
األمريكية قانوف توزيع ىذه التقارير على اؼبسانبُت ؼبناقشتها قبل إقرارىا ، بينما ال يوجد يف الواليات اؼبتحدة 

للشركات وبدد اؼبعلومات اليت هبب أف ترد بالتقارير اؼبالية ، ك إمبا تعد يف ضوء اؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة ، ك قد 
 .1يرجع سبب ىذا اإلختبلؼ إُف السلطة اليت تشرؼ على ىذه الشركة ك مراقبتها ك مدل حاجة اؼبستفيدين ؽبا

 :عوامل تتعلق بالمعلومات المالية   -2

تتأثر درجة اإلفصاح يف التقارير اؼبالية باؼبعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها ك مدل توافر عدد من            
الصفات للحكم على كفاءهتا ، ك أنبها أف تكوف اؼبعلومات اؼبالية مبلءمة للقرارات اليت سيقـو بإزباذىا أغلب 

 ت عند اإلستفادة منها ، باإلضافة على قابليتها للتحقق كاؼبستفيدين منها ، ك أف تكوف ىناؾ ثقة هبذه اؼبعلوما
( ، إُف أف اؼبعلومات الواردة يف التقارير FASBاؼبقارنة ، ك يف ىذا الصدد أشارت ؾبلس احملاسبة اؼبالية ) 

 ليست إال أداة مثل أية أداة تتوقف منفعتها على مدل اإلستفادة منها.
 

 

                                                           
، ؾبلة  ل العولمة اإلقتصاديةاإلدارة الرشيدة كدكرىا في الحد من الفساد اإلدارم ك المالي في األردف في ظالقضاة ، غساف مصطفى ،  -1

 .151، ص  2013،  08جامعة بن رشد ، ىولندا العدد 
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 عوامل تتعلق بالوحدة اإلقتصادية :  -3

تتعلق العوامل اليت تؤثر على اإلفصاح بالوحدة اإلقتصادية ، منها عامل حجم اؼبشركع أك ؾبموع            
األصوؿ ، حيث وبتاج إعداد اؼبعلومات احملاسبية ك إستخراجها بشكل دقيق كبتوقيت مناسب ك مبلئمة 

تكاليف غَت مباشرة ناذبة عن كشف  للمستفيدين منها إُف تكاليف مباشرة ناذبة عن إعداد التقارير اؼبالية ك
صبيع اؼبعلومات عن اؼبشركع للشركات اؼبنافسة األخرل ك ناذبة عن عدـ كضوح اؼبعلومات للمستثمرين ك قد 
تبُت كجود عبلقة موجبة بُت حجم اصوؿ اؼبشركع ك درجة اإلفصاح يف التقارير اؼبالية يف عدد من الدراسات 

تكلفة اؼبعلومات تكوف غَت ملموسة يف اؼبشركعات الكبَتة اغبجم إذا ما  اؼبيدانية ، كقد يرجع ذلك إُف أف
قورنت باؼبشركعات الصغَتة ، ك ىناؾ عامل آخر ىو عدد اؼبسانبُت تؤدم إُف اؼبزيد من اؼبعلومات اليت يتعُت 

عامل يف اإلفصاح عنها ، ك أيضان ىناؾ عامل ثالث ىو تسجيل الشركة بسوؽ األكراؽ اؼبالية ك اليت يتم الت
أسهمها أك سنداهتا بتسجيل عدد من النماذج ك اإليضاحات عن أىداؼ الشركة ك نشاطها ك نتائج أعماؽبا ، 
ك ىناؾ عامل أخَت ىو اؼبراجع اػبارجي ، حيث يؤثر اؼبراجع اػبارجي الذم يقـو بفحص حسابات الشركة على 

ة مقبولة أك قواعد مهنية يفرضها عليو القانوف درجة اإلفصاح من خبلؿ ما يلتـز بو من مبادئ ك مفاىيم ؿباسبي
، كما اف ىناؾ عوامل أخرل قد تؤثر بدرجة متفاكتة يف اإلفصاح أنبها صايف الربح ك رغبة إدارة اؼبشركع يف 

 .1اإلفصاح يف القوائم اؼبالية اليت تعدىا شركات اؼبسانبة العامة اؼبسجلة يف بورصة األكراؽ اؼبالية

  :عوامل السابقة الذكر ىناؾ عوامل اخرل تؤثر على االفصاح احملاسيب نذكر منهاباالصافة اُف ال   

  نوعية اؼبستخدمُت ك طبيعة إحتياجاهتم : البد أف تعطي اؼبنشأة إىتمامان خاصان يف قوائمها اؼبالية إحتياجات
تبلؼ طبيعة اؼبستخدمُت الرئيسيُت ، ك الذين ؽبم مصاٌف مباشرة ك غَت مباشرة ، حيث من الطبيعي إخ

 ؛اؼبعلومات اؼبفصح عنها يف القوائم اؼبالية بإختبلؼ نوعية اؼبستخدمُت

  اعبهات اؼبسؤكلة عن كضع معايَت اإلفصاح : ك تتمثل يف اعبهات اؼبنظمة ك اؼبسؤكلة عن تطوير ك إصدار
 ؛معايَت اإلفصاح ، حيث زبتلف بإختبلؼ مداخل التنظيم احملاسيب يف كل دكلة

مثل كسائل اإلفصاح عن اؼبعلومات احملاسبية يف القوائم اؼبالية األساسية ، كقائمة الدخل ، ك ك تت          
قائمة اؼبركز اؼباِف ، ك قائمة التدفقات النقدية ... إٍف ، اليت هبب أف تعرض اؼبعلومات بشكل بسيط ككاضح ك 

صر اؼبكونة لتلك القوائم ، أما نوعية طبيعي ، ك أف تكوف الوحدات النقدية ىي الوسيلة للتعبَت عن صبيع العنا
اؼبعلومات الواجب اإلفصاح عنها فبلبد أف تكوف كاضحة ك سهلة الفهم ك موضوعية ، ك تعرض يف الوقت 

                                                           
 .65 ،64،ص،آؿ غزكم ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
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اؼبناسب ، ك بالشكل الذم يبكن مستخدمي اؼبعلومات من إزباذ القرارات اإلقتصادية اؼبختلفة ، كتقييم األداء 
 .1كة أك قدرهتا على إحداث توسعات ك مبو يف النشاطك تقييم السيولة ك رحبية الشر 

 المحاسبي  اإلفصاح كجودة  مبررات: رابعالمطلب ال
 :المحاسبي اإلفصاح مبررات -1
 2:تتمثل مربرات االفصاح احملاسيب يف          

 ؛االطراؼ الكرب قدر فبكن من االفصاح عن السياسات احملاسبية حاجة  -

 ؛االقتصادية الرشيدة عن طريق االفصاح احملاسيب الشامل تلبية احتياجات القرارات  -

 ؛التقليل من تدخل الدكلة كمن حجم اؼبتاجرة باؼبعلومات الداخلية للشركات -

 ضبط كتقليل من تكلفة الوكالة كقيمة ما يطلبو اؼبقرضوف كأصحاب رؤكس األمواؿ من عوائد على أمواؽبم؛  -

 فاء بعض اؼبعلومات فبا يعزز الثقة كإزالة الشكوؾ بُت اإلدارة كاؼبستثمرين؛التقليل من ؿباكلة إدارة الشركة إخ -

 ؛تقوية حاكمية الشركات حيث يصبح باإلمكاف تفادم احتماؿ حدكث أزمات مالية مفاجئة -
 3كما ترجع مربرات التوسع يف متطلبات االفصاح احملاسيب اُف:

ث االقتصادية يف تقارير ملخصة بسبب التعقيد اؼبتزايد لقد تزايدت صعوبة حصر االحدا : تعقد بيئة االعماؿ-
 يف امشطة االعماؿ

اغباجة اُف معلومات فورية: ازداد الطلب على البيانات الدكرية كاف ىيئات سوؽ اؼباؿ اصبحت توصي بنشر -
 ؛التنبؤات اؼباليةاليت ذبنبها بعض احملاسبُت كزبوفوا منها لفًتة طويلة

كالرقابة :تعتقد اعبهات اغبكومية اف تقدٔف اؼبزيد من اؼبعلومات كاالفصاح العاـ عن احملاسبة كاداة لبلشراؼ -
 ؛منشات االعماؿ من االمور الضركرية لضبط حركة النشاط االقتصادم كذبنب االزمات اؼبالية

 
 
 
 
 

                                                           
 84، ص مرجع سبق ذكره ،  خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح كفق معايير المحاسبة الدكليةأضبد زعدار ، ؿبمد سفَت ،  -1
، اطركحة دكنوراه غَت منشورة  ، جامعة  االفصاح المحاسبي بالتقارير المالية كدكره في تفعيل حوكمة الشركاتد ، معتز مَتغٍت سيد اضب- 2

 .57، ص  2011اػبرطـو ، السوداف،  
ية، ، تعريب اضبد حامد حجاج، دار اؼبريخ للنشر،الرياض، السعودية، الطبعة الثانالمحاسبة المتوسطةدكنالد كيسو ،جَتم رهبانت ،- 3

 .1339،ص 2007
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 :المحاسبي جودة اإلفصاح -2

اؼبلكية اغبكومية كنسب الرفع اؼباِف ك تؤثر ؾبموعة من العناصر يف جودة اإلفصاح إذ تبُت أف زيادة        
استخداـ مدققي اغبسابات كاحملللُت اؼباليُت لو دكر اهبايب يف ىذا اجملاؿ، كيعزز ىذا الدكر ما بينو أثر كجود نسبة 
اؼبلكية اغبكومية أك اؼبلكية األجنبية كظبعة مدققي اغبسابات يف ربسُت جودة اإلفصاح لكثَت من الشركات يف 

َف  باإلضافة إُف ذلك يؤدم كجود الرغبة لدل إدارة  الشركات يف اإلفصاح إُف ربسُت مستول أكباء العا
 .1جودتو

 المحاسبي ،المعوقات كاالفاؽ المستقبلية  فصاحساليب اإلأ: المبحث الثالث
   توجد عذة اساليب لبلفصاح احملاسيب كما يتائر ىذا االخَت دبجموعة معوقات سنتطرؽ اليها يف ىذا اؼببحث

 المحاسبي  فصاحاإل( طرؽ )ساليب أ: كؿالمطلب اال

سػػاليب كطػػرؽ عػػرض اؼبعلومػػات يف القػػوائم احملاسػػبية تػػًتؾ آثػػارا ـبتلفػػة علػػى ف البػػدائل اؼبختلفػػة مػػن األإ "        
فصػػػاح اؼبناسػػػب ترتيػػػب ك تنظػػػيم ك عػػػرض متخػػػذم القػػػرارات فبػػػن يسػػػتخدموف تلػػػك اؼبعلومػػػات ،لػػػذا يتطلػػػب اإل

مػػػور اعبوىريػػػة حبيػػػث يبكػػػن للمسػػػتخدـ اؼبسػػػتهدؼ يسػػػهل فهمهػػػا بصػػػورة منطقيػػػة تركػػػز علػػػى األاؼبعلومػػػات بطػػػرؽ 
،كعمومػا جػػرل العػرؼ احملاسػػيب علػى عػػرض اؼبعلومػات اؼبهمػػة يف صػلب القػػوائم اؼباليػة يف حػػُت  2قراءهتػا بسػػهولة "

، ك فيمػػا يلػػي أكثػػر بلحػػق( ؽبػػا )اؼب يضػػاحات اؼبرفقػػةك اؼبكملػػة ؽبػػا يف اإلأفصػػاح عػػن اؼبعلومػػات التفصػػيلية يػػتم اإل
 :3ىذه الطرؽ شيوعان يف اإلستخداـ

حيث يتم ظهور اؼبعلومات األساسية يف صلب القوائم اؼبالية بطريقة  اإلفصاح من خالؿ القوائم المالية : -
تساعد على اإلفصاح من حيث شكل ك ترتيب ىذه القوائم ، ك على سبيل اؼبثاؿ قائمة اؼبركز اؼباِف تظهر بنود 

ؿ ك خصـو اؼبنشأة ك كذلك حقوؽ اؼبلكية ، ك يبكن اإلفصاح عن العبلقات اؼببلئمة بإعادة ترتيب تبويب اصو 
بنود األصوؿ ك اػبصـو إُف أصوؿ ثابتة ك متداكلة ك خصـو ثابتة كمتداكلة أك أصوؿ نقدية ك غَت نقدية ك 

كلة للوصوؿ إُف رأس اؼباؿ العامل إُف خصـو نقدية ك غَت نقدية ، أك تطرح اػبصـو اؼبتداكلة من األصوؿ اؼبتدا
 غَت ذلك من طرؽ التبويب.

                                                           
، ؾبلة العلـو االقتصادية اإلفصاح عن الموارد البشرية ضمن التقارير المالية في الشركات المساىمةعبد الرحيم ؿبمد الرحيم قدكمي،  -1

 .296، ص2013، 09كالتسيَت كالعلـو التجارية، جامعة اؼبسيلة، العدد

 .379379ص  ه،مرجع سبق ذكر  ،نظرية احملاسبية  ،كليدناجي اغبياِف -2
اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدكلة ، دراسة ميدانية على الشركة السعودية للصناعات اعبعربم ، ؾبدم أحم ،  -3

 .8، ص 2011،  9ؾبلة األكاديبية العربية الدامبارؾ ، العدد  األساسية ، سابك،  شركة ساىمة سعودية ،
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فبا ال شك فيو أف إستخداـ اؼبصطلحات الواضحة  إستخداـ المصطلحات الواضحة ك المتعارؼ عليها : -
ك مقدار التفصيل يف اؼبعلومات ال يقل أنبية عن اإلفصاح يف صلب القوائم اؼبالية السابق اإلشارة إليها ، ك هبب 

ف تستخدـ اؼبصطلحات اليت تعرب عن اؼبعٌت الدقيق ك اؼبعركؼ جيدان لدل مستخدمي اؼبعلومات مع مراعاة أ
توحيد اؼبصطلحات لنفس اؼبعآف يف صبيع التقارير حىت يستفيد مستخدـ اؼبعلومات منها ، ك إال أصبح اإلفصاح 

 مضلل يف حالة حدكث عكس ذلك.
يف صلب القوائم اؼبالية يف حالة بعض البنود اليت يتعذر فهمها من  : ك يتم ذلك المعلومات بين األقواس -

عناكينها فقط دكف إسهاب ك تطويل ، لذلك يبكن شرح مثل ىذه البنود كمبلحظات ـبتصرة بُت األقواس مثل 
 طريقة تقييم بند معُت / األصوؿ اؼبقيدة برىن أك إجراء شرح ـبتصر ك إُف غَت ذلك من اؼببلحظات.

تعترب كسيلة اؼببلحظات ك اؽبوامش من كسائل اإلفصاح اؽبامة ؼبا توفره من  ات ك الهوامش :المالحظ -
معلومات قد يصعب توفَتىا يف صلب القوائم اؼبالية ، إال أنو ال هبوز اإلعتماد عليها بدرجة كبَتة يف اإلفصاح 

 عوضان عن القوائم اؼبالية.
الوسيلة إلظهار بعض اؼبعلومات اإلضافية ك التفاصيل اليت  : ك تستخدـ ىذهالتقارير ك الجداكؿ الملحقة  -

يصعب بل يستحيل إظهارىا يف صلب القوائم اؼبالية ، ك قد تستخدـ ىذه الوسيلة ضمن كسيلة اؼببلحظات ك 
 اؽبوامش أك يف صورة تقارير مستقلة ك غَت ذلك.

اؼبالية ك الذم بدكنو يصعب تفسَت الكثَت ك ىذا التقرير يعترب متممان للقوائم  تقرير رئيس مجلس اإلدارة : -
 من معلومات القوائم اؼبالية.

ك يعترب تقرير اؼبراجع اػبارجي كسيلة إفصاح ثانوية ك ليست كسيلة رئيسية،حيث  تقرير المراجع الخارجي : -
 أنو يبكن أف يكد إفصاح أك عدـ إفصاح معلومات معينة عن طريق اؼببلحظات أك التحفظات اليت يذكرىا

 اؼبراجع يف تقريره.

: أساليب )طرؽ( اإلفصاح ك متطلبات ك األنبية النسبية لكل طريقة من طرؽ اإلفصاح  التاِف ك يوضح اعبدكؿ 
 ، ك تعترب الطرؽ التالية من أشيع طرؼ اإلفصاح:
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طرؽ 
 اإلفصاح

 األنبية النسبية متطلبات اإلفصاح

القوائم 
 اؼبالية

 اسية :ك تشتمل على أربعة قوائم أس
 قائمة الدخل اك حسابات ختامية. -
 قائمة اؼبركز اؼبالية. -

 ك كذلك قوائم إضافية ك ىي :
 قائمة التغَت يف اؼبركز اؼباِف. -
 قائمة التدفق النقدم. -

تعترب القوائم اؼبالية األساسية العمود 
الفقرم لئلفصاح ، ك يراعى يف 

إعدادىا اؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة قبوالن 
أيضان ما يتعلق بالتبويب ك عامان ، ك 

التوحيد ك األرقاـ اؼبقارنة عن سنتُت 
 ماليتُت.

 ك تكوف أسفل القوائم اؼبالية ك تشتمل على : مذكرات
 طرؽ تقؤف اؼبخزكف. -
 طريقة اإلستهبلؾ اؼبطبقة. -
 إلتزامات ؿبتملة. -
 أحداث كقعت بعد إعداد اؼبيزانية. -
 أثر التحويبلت للعملة األجنبية. -
 لسياسات احملاسبية.التغَت يف ا -
 تفصيل غبقوؽ اؼبلكية. -
 معاعبة مصركفات اإلصبلح ك الصيانة. -

ربتوم على معلومات غَت كاردة 
 بالقوائم اؼبالية أك اؼبذكرات اؼبكلمة ؽبا

تعترب جزء مكمل للقوائم اؼبالية كشرح للسياسات  إيضاحات
 احملاسبية ، كتوضح مثبلن :

 الية.سعر السوؽ ك سعر الشراء لؤلكراؽ اؼب -
 سعر السوؽ ك سعر التكلفة للبضاعة الباقية -

ربتوم على معلومات غَت كاردة 
 بالقوائم اؼبالية أك اؼبذكرات اؼبكلة ؽبا.

جداكؿ 
 إحصائية

 أىم ىذه اعبداكؿ :
 ربليل اؼبوجودات ، اإلندثار. -
 ربليل اؼبصركفات إُف ثابت ك متغَت. -
 بياف للمبيعات ، تكلفة اؼببيعات -

تيجة نشاط اؼبشركع توضيح للقارئ ن
 بصورة ـبتصرة

تقرير 
 اإلدارة

 يتضمن اآليت:
 معلومات عن أىداؼ اؼبشركع. -
 النشاط اغباِف ك اؼبستقبلي. -
أحداث غَت مالية تؤثر يف اؼبشركع يف  -

 اؼبستقبل.
 الطاقة اإلنتاجية. -
 مشكبلت خاصة باإلنتاج ك التوزيع. -

يتضمن كل معلومات غَت مالية تؤثر 
 بلن ك تفيد يف التنبؤيف اؼبشركع مستقب

تقرير 
مراجع 

اغبسابات 
 اػبارجي

 أىم ما سيتضمنو :
 مدل تطبيق اؼببادئ احملاسبية. -
 مدل كفاية نظاـ الرقابة الداخلية. -
أحداث مهمة كقعت بعد إعداد القوائم  -

 اؼبالية.
نتيجة الفحص اؼبستندم ك الفٍت للعمليات  -

 اؼبالية

يزيد من ثقة اؼبستفيدين من اؼبعلومات 
لواردة يف القوائم اؼبالية ، ك على ضوء ا

التقرير تتحدد مسؤكلية اؼبراجع ذباه 
 الغَت.

 ( : أساليب )طرؽ( اإلفصاح01جدكؿ رقم )
 

مدل التزاـ الشركات العامة دبتطلبات االفصاح يف التقارير اؼبالية دراسة ربليلية يف الشركة العامة للصناعات  ،موفق عبد احملسن،ؿبمد  :المصدر
.21 20 ،ص ص، 2012 ،18،العدد  7،العراؽ اجمللد  ،اليةؾبلة دراسات ؿباسبية كم،اعبلدية   
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 فصاح المحاسبيمعوقات اإل: ي نالثا المطلب
يتم الوصوؿ إُف اؼبستول األمثل من اإلفصاح عندما يتم ربديد إحتياجات مستخدمي القوائم اؼبالية        

لدل اإلدارة يف نشر مثل ىذه اؼبعلومات ، ك تكشف العديد من  بشكل دقيق ، ك يرافقو القدرة ك الرغبة
 :1الدراسات اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف الوصوؿ إُف اإلفصاح األمثل ، منها

 ؛تساعد اؼبنافسُت يف اغبصوؿ على اؼبعلومات اػباصة بالشركة ، األمر الذم قد يضر دبصلحتها -
 ؛ إلربادات العمالية ، فبا يزيد التكاليف اؼبًتتبة على الشركةيؤدم اإلفصاح إُف ربسُت اؼبناخ التفاكضي مع ا -
ك البيانات   عدـ قدرة الفئات اؼبختلفة ؼبستخدمي البيانات اؼبالية على فهم ك إستعماؿ الكثَت من اؼبعلومات -

 ؛احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها
كلفة أقل من قياـ إدارة الشركة بنشرىا يف كجود مصادر بديلة تزكد متخذم القرارات باؼبعلومات البلزمة بت -

 ؛التقارير الدكرية
خشى اإلدارة من الدعاكل القضائية اليت قد ترفع على الشركة إذا ما قامت باإلفصاح إختياريان عن تنبؤاهتا  -

إدارهتا ك  بالدخل اؼبتوقع ك كانت ىذه التنبؤات مفرطة يف التفاؤؿ ، فإف اؼبستثمرين يبكنهم مقاضاة تلك الشركة 
  ؛لتعويضهم عن اػبسائر اليت تعرضوا ؽبا نتيجة إعتمادىم على التنبؤات اػباطئة

 ؛ عدـ إؼباـ الشركة باإلحتياجات اؼبختلفة لفئات مستخدمي البيانات اؼبالية من اؼبعلومات -
   ة كما أف إقداـ الشركات كعبوئها غلى تقدٔف معلومات مضللة ال تعكس الوضعية اغبقيقية ك الصور    

 :2الصادقة غبالتها اؼبالية ، ككذا التقديرات ك اػبطط اؼبستقبلية ، يبكن أف يكوف بإتباع أحد األساليب التالية

عدـ كفاية اإلفصاح بتقرير ؾبلس اإلدارة : تتطلب قوانُت ك قواعد تقييد الشركات يف األسواؽ اؼبالية أف تقدـ  -
ية تقريران تستعرض فيو اؼبوقف اؼباِف للشركة ك سياستها اؼبستقبلية ك الشركة عبلكة عن اؼبعلومات يف القوائم اؼبال

 ؛ اؼبخاطر احمليطة بأنشطتها
إغفاؿ اإلفصاح عن اؼبعامبلت مع األطراؼ ذكم العبلقة : إف عدـ كفاية اإلفصاح عن بعض اؼبعامبلت قد  -

بقواعد اغباكمية اؼبؤسسية ، لذا فإف  يكوف مؤشران على كجود ضعف يف نظاـ الرقابة الداخلية ك إجراءات اإللتزاـ
معايَت احملاسبة ك كذلك القوانُت ك القواعد اؼبنظمة لؤلسواؽ اؼبالية تنص على ضركرة أف تفصح الشركات عن 

                                                           
اح في البيانات المالية للبنوؾ ك الشركات المالية المشابهة المندمجة في األردف ،معيار المحاسبة ، مستول اإلفصخشارمة حسُت علي  -1

 .98، ص  2003،  1، العدد  17، ؾبلة جامعة النجاح لؤلحباث العلـو اإلنسانية ، فلسطُت ، اجمللد  30الدكلي ، رقم 
 .151ؿبمد سفَت ، أضبد زعدار  ، مرجع سبق ذكره، ص   -2
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معامبلهتا مع األطراؼ ذكم العبلقة ، فضبلن عن اؼبعامبلت مع اعضاء ؾبلس اإلدارة ك اؼبديرين ك أقارهبم ، ك  
  ؛( فأكثر من األسهم اؼبكونة لرأس اؼباؿ%5) كل مساىم مستفيد يبلك

التبلعب يف إعبلف نتائج العماؿ قبل اإلفصاح عن القوائم اؼبالية : تقـو يف بعض اغبياف الشركات بإصدار   -
بيانات صحفية يف هناية كل فًتة ؿباسبية إلعبلف نتائج أعماؽبا ، كذلك قبل اإلفصاح عنها يف القوائم اؼبالية ، ك 

البيانات الصحفية يتم اإلعبلف عن مسميات للربح زبتلف عن اؼبسميات اؼبتعارؼ عليها كفق معايَت يف ىذه 
احملاسبة ، كأف تقـو الشركة بإعادة تبويب جزء كبَت من مصركفاهتا التسويقية ك ذلك بتسجيلها على اهنا 

 بياف صحفي ؽبا ، فبا ـبصصات إىتبلؾ ، مث تقـو باإلعبلف عن صايف الربح قبل خصم مصركؼ اإلىتبلؾ يف
 ؛يوحي ؼبختلف األطراؼ ذكم العبلقة بتحسن نتائج أعماؿ ىذه الشكرة على غَت اغبقيقة

من الدعاكم القضائية اليت قد ترفع على الشركة  ؤسسات من خبلؿ ما سبق يتبُت أنو من الضركرم ضباية اؼب   
يف ىذه القوائم على يعض اؼببلحظات اليت تبُت ما يف حالة اإلعتماد على القوائم اؼبالية من خبلؿ أف يتم النص 

ىو فعلي من ىذه البيانات ،ك ما ىو متنبأ بو ، ك لتشجيع الشركات على اإلفصاح بصورة طوعية عن 
 .1اؼبعلومات

 االفاؽ المستقبلية لالفصاح المحاسبيالمطلب الثالث:     
تػػػاثَتا كبػػػَتا ؼبػػػا يقدمػػػو مػػػن معلومػػػات ذات تػػػاثَت  يػػػؤثر االفصػػػاح علػػػى اعبوانػػػب االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية          

كيتعػػػُت الًتكيػػػز علػػػى اثػػػار ،بلػػػد مػػػن بلػػػداف العػػػاَف  أماىتمػػػاـ اجتمػػػاعي كاقتصػػػادم بالنسػػػبة للمجتمػػػع باكملػػػو يف 
، االفصاح اؼبرتبطة باعبوانب االجتماعية من خبلؿ ثبلثة انػواع تتمثػل يف اثػر االفصػاح عػن اؼبسػؤكلية االجتماعيػة  

 .ؼبا لذلك البيئي ككشف القيمة اؼبضافةكاالداء 
 المسؤكلية اإلجتماعية عن  اإلفصاح  -1  

   جتماعيةمفهـو المسؤكلية اإل  1-1   
ليهػا إفاحملاسػبة كلطاؼبػا كانػت تتبػع مػا يوكلػو ،رتباطا أساسيا بالبيئة الػيت سبػارس داخلهػا إف احملاسبة ترتبط إ          

ئػػة اغبديثػة كالػػيت َف تعػد عبلقػػات اؼبؤسسػػات دبجتمعاهتػا تنحصػػر يف اعبانػػب ك يف ظػػل البي،اجملتمػع مػػن مسػؤكليات 
ُف اؼبؤسسػات كفػرد )مػواطن( لػو مػا ألفػراد ذلػك اجملتمػع ك عليهػا مػا علػيهم إاؼبادم فقط )الرحبي( بل أصبح ينظر 

كمحاربػة جتماعية  قباز ك سبرير اؼبشاريع ذات الطبيعة اإلإحيث أصبحت تستخدـ اؼبؤسسات يف ،من مسؤكليات 
أيػػن أصػػبح ينظػػر ؽبػػا كقيمػػة ،جتماعيػػة الفقػػر ك ضبايػػة البيئػػة ك مشػػاركة مػػدراءىا يف ضبػػبلت ضػػد ـبتلػػف اآلفػػات اإل

                                                           
 .151مد سفَت ، مرجع سبق ذكره ، ص ؿب -1
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قتصػػػادم )القيمػػػة اؼباليػػػة أك جتماعيػػػة تتجػػػاكز مػػػا يتضػػػارب عليػػػو اؼبضػػػاربوف ك اؼبسػػػتثمركف يف السػػػوؽ اؼبػػػاِف أك اإلإ
عية للمؤسسة بأهنا :"صبيع القرارات ك الفلسفات ك األفعػاؿ ك جتماكعليو يبكن تعريف اؼبسؤكلية اإل،قتصادية( اإل

ُف إكمػػا تعػػرؼ أيضػػا بأهنػػا:" تلػػك اؼبمارسػػات الػػيت هتػػدؼ ، 1الطػػرؽ التدبَتيػػة الػػيت تعتػػرب رفاىيػػة اجملتمػػع ىػػدفا ؽبػػا "
 2جتماعيػػػػة ك البيئيػػػػة ك األخبلقيػػػػة يف األنشػػػػطة التجاريػػػػة علػػػػى كبػػػػو تطػػػػوعي"نشػػػػغاالت اإلدمػػػػاج  ك تضػػػػمُت اإلإ
جتماعيػة اؼبختلفػة ك الػيت سبثػل الطػرؼ اؼبقابػل جتماعية للمؤسسة تتمثل يف عبلقتها مع األطراؼ اإلفاؼبسؤكلية اإل،

ؾبػاؿ البيئػة ك  –ربػادات العماليػة ك اؼبػوارد البشػرية اإل –لتزاـ ك ىو يشمل العناصر: "صبعيات ضباية اؼبستهلك لئل
لتزامػػات إكعليػػو فمحاسػػبة مػػا تقدمػػو اؼبؤسسػػة منػػافع ك  ،ٍف"إ . ..-الػػدافع األخبلقػػي -اجملتمػػع –اؼبػػوارد الطبيعيػػة 

ك ،شػػكاالت علػػى مسػػتول القيػػاس احملاسػػيب لتلػػك اؼبنػػافع إجتماعيػػة نتيجػػة تكافلهػػا مػػع اجملتمع)الرفاىيػػة( يطػػرح إ
ير جتماعيػػػة الػػػيت تعػػػٌت بتطػػػو ُف: " تطبيػػػق احملاسػػػبة يف ؾبػػػاؿ العلػػػـو اإلإجتماعيػػػة عليػػػو يػػػذىب تعريػػػف احملاسػػػبة اإل

متػػػػدادا للمجػػػػاؿ احملاسػػػػيب يف تغطيػػػػة اآلداء إجتماعيػػػػة كالػػػػيت تعتػػػػرب أسػػػػاليب احملاسػػػػبة لتحديػػػػد اآلثػػػػار ك النتػػػػائج اإل
ك مػا يتطلػب ذلػك مػن تطػوير ألسػاليب القيػاس اؼبعتمػدة يف ،قتصػادم ُف آدائهػا اإلإجتماعي للمؤسسة خبلفا اإل

لػػػػػوؿ اؼببلئمػػػػػة للظػػػػػواىر ك اؼبشػػػػػاكل ذات الطبيعػػػػػة جػػػػػراء التحلػػػػػيبلت ك تقػػػػػدٔف اغبإاحملاسػػػػػبة التقليديػػػػػة مػػػػػن أجػػػػػل 
كتعػػرؼ أيضػػا: " نظػػاـ للمعلومػػات للقيػػاس عػػن ؾبموعػػة مػػن األنشػػطة الػػيت تضػػطلع هبػػا اؼبشػػركعات ،جتماعيػػة" اإل

قتصػػػادية بفائػػػدة حتياجػػػات ال تعػػػود علػػػى الوحػػػدة اإلجتماعيػػػة سػػػواء كانػػػت ىػػػذه اإلحتياجػػػات اإلالػػػيت تفػػػي باإل
جتماعيػػة مػن ىػػذه األنشػػطة سػػواء كانػػت جباريػػا ك معرفػػة اؼبنػػافع اإلإختياريػا أك إع هبػػا ضػػطبلقتصػادية مباشػػرة كاإلإ

جػراء موازنػة بػُت التكػاليف إحبيث يبكن ،خارجية كالبيئة مثبل أك داخلية كاؼبنافع اليت تعود على العاملُت ك غَتىم 
 .3ستمرار اؼبشركع"إك اؼبنافع ؼبعرفة صبلحية 

 
 
 
 

 

 

                                                           

كؿ: النظػاـ احملاسػيب اؼبػاِف اعبديػد اؼبلتقػى الػدكِف األ -" طرؽ اإلفصاح ك القياس فػي المحاسػبة عػن المسػؤكلية اإلجتماعيػة" ،نواؿ بن عمارة  - 1
NNSSCCFF  33ص  – مم  20102010//0101//1818--1717 –الوادم  –اؼبركز اعبامعي  –يف ظل معايَت احملاسبة الدكلية. 

ليػات آاؼبلتقػى العلمػي الػدكِف:  - ىػداؼ(""الحوكمػة ك المسػؤكلية اإلجتماعيػة للمؤسسػة اإلقتصػادية )العالقػة ك األيبػاف بػن عػزكز ، إليػاس ك إبن ساسي  - 2
 .88ص – مم43354335نوفمرب  4747/4848 -جامعة كرقلة -حوكمة اؼبؤسسات ك متطلبات ربقيق التنمية اؼبستدامة

 .44 ،3،ص صه مرجع سبق ذكر  -–نواؿ بن عمارة  - 3
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 جتماعية المسؤكلية اإل أىمية المحاسبة عن  1-2
 1جتماعية لؤلسباب التالية:لقد تصاعدت أنبية احملاسبة عن اؼبسؤكلية اإل        

َف يعد معيار الربح اإلقتصادم )اؼبادم( اؼبمثل الوحيد ؼبا تسػاكيو اؼبؤسسػة أك اؼبفاضػلة فيمػا بػُت اؼبؤسسػات أك  -
جتماعيػة أحػد اؼبعػايَت اؼبسػتخدمة يف ربسػُت ليػات اإلضركرة كجودىا يف اجملتمع ،حيث أصػبحت اؼبشػاركة يف الفعا

 ؛صورة اؼبؤسسة ،فالنجاح التجارم اؼبستدٔف ال يتحقق فقط بالربح التجارم على اؼبدل القصَت ك ال يقتصر عليو
اإلذبػػػاه اؼبتصػػػاعد للػػػدكؿ ك اؼبنظمػػػات اإلجتماعيػػػة ك اؼبهنيػػػة إللػػػزاـ اؼبؤسسػػػات لئلفصػػػاح عػػػن اؼبعلومػػػات ذات  -

طػػار تقويػػة العبلقػػات مػػع اعبهػػات اغبكوميػػة مػػن إإلجتمػػاعي ك تبنيهػػا لقواعػػد اؼبسػػؤكلية اإلجتماعيػػة يف اؼبضػػموف ا
ثار السلبية اليت ربػدثها أنشػطة اؼبؤسسػات مػن جهػة جهة ، كزبفيض التكاليف اليت تتحملها اغبكومات نتيجة اآل

 ؛ أخرل
لعدالػػة اإلجتماعيػػة ك اإلرتقػػاء بالتنميػػة بزيػػادة ربسػػُت نوعيػػة اػبػػدمات اؼبقدمػػة للمجتمػػع ك ربقيػػق اإلسػػتقرار ك ا -

 الوعي اؼبؤسسايت لدكرىم اإلجتماعي.
 جتماعيةأىداؼ المحاسبة عن المسؤكلية اإل  1-3
إف اؼبؤسسات ذبد يف التنمية اؼبستدامة فرصة لؤلخذ بعُت اإلعتبار تطلعػات اجملتمػع ك للتعبػَت عػن رغبتهػا          

ؼبعيشػية للجماعػة البشػرية اؼبرتبطػة هبػا ،حيػث تتمثػل أىػداؼ احملاسػبة عػن اؼبسػؤكلية يف اؼبسانبة لتحسُت الظركؼ ا
 2اإلجتماعية يف العناصر التاِف:

 ؛اإلفصاح عن األنشطة ذات الطبيعة اإلجتماعية للمؤسسة مع ـبتلف األطراؼ  -
قق من أكلويػات إجتماعيػة مػع ربديد كقياس مردكدية اؼبسانبة اإلجتماعية اؼبقدمة من قبل اؼبؤسسة دبقارنة ما رب -

 ؛ما مت التخطيط لو
ضباية البيئة بواسطة احملافظة على اؼبوارد الطبيعية لؤلجياؿ القادمة مع ربقيق أىداؼ التنمية اؼبسػتدامة ك اؼبتمثلػة  -

   يف إنتاج السلع ك اػبدمات الضركرية ك ؿباكلة خلق مناصب الشغل.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

اؼبلتقػى العلمػي الػدكِف: آليػات حوكمػة اؼبؤسسػات ك  -طػار حوكمػة الشػركات" إجتماعيػة فػي "المسػؤكلية اإلبػراؽ ؿبمػد ك موسػاكم يػاقوت،  - 1
 .99ص – ــ20132013نوفمرب  2525/2626 -جامعة كرقلة -متطلبات ربقيق التنمية اؼبستدامة

 . 5656ص  ،ـ  20092009 ،ؼبؤسسات الصغَتة ك اؼبتوسطة ك الصناعة التقليدية كزارة ا،ميثاؽ اغبكم الراشد للمؤسسة يف اعبزائر  - 2
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 جتماعيةلمنافع( اإليرادات)اقياس التكاليف ك اإل  1-2
 جتماعيةالتكاليف اإل  1-2-1

 ك تعرؼ حسب منظورين:         
قتصػػػػادية قتصػػػػادم: كالػػػػذم يعرفهػػػػا بأهنػػػػا التكلفػػػػة الػػػػيت يتحملهػػػػا اجملتمػػػػع نتيجػػػػة فبارسػػػػة الوحػػػػدة اإلاؼبنظػػػػور اإل -

 ؛أخرلنتاج سلع كخدمات إك من ضمنها السلع ك اػبدمات اؼبضحى هبا يف سبيل ،تصادم قلنشاطها اإل
ختياريػػة أك إجتماعيػة بصػفة ذبػاه األطػراؼ اإلإلتزاماهتػا إاؼبنفقػة مػن قبػل اؼبؤسسػة نتيجػة  اؼبنظػور احملاسػيب: اؼببػالغ -
 قتصادية .إكبالتاِف ال تتوقع منها ربصيل عائد أك منفعة  ،قتصادملزامية ك اليت ال يتضمنها نشاطها اإلإ
مكانيػة ربديػد قيمػة األضػرار الػيت تلحػق بػاجملتمع إليػا نتيجػة عػدـ جتماعية قد ال يبكػن حصػرىا فعف التكاليف اإلإ

قػًتاح عػدة طػرؽ يف ربديػدىا" التكلفػة إنتيجػة فبارسػة اؼبؤسسػة ألنشػطتها اؼبختلفػة )كػالتلوث ك الضوضػاء( لػذا مت 
 ...اٍف".-توزيع من الربح-ربميلها على الربح –صبلح الصيانة ك اإل –البديلة 

 يةجتماعالمنافع اإل  1-2-2
ال إ،جتمػػاعي الػػذم يعػػود علػػى اجملتمػػع كالتقليػػل مػػن الضوضػػاء حبيػػازة آالت خاصػػة كيقصػػد هبػػا العائػػد اإل         

جتمػاعي للمؤسسػة قياسػا تقػديريا سػهاـ اإلأف اؼبشكل األساسي ىو غيػاب الوسػيلة الػيت ؽبػا القػدرة علػى قيػاس اإل
كىػػذا نتيجػػة ،ٍف" إ ... -غيػػاب الدقػػة  -قيػػيم النقػػدميف ظػػل عػػدـ فعاليػػة كسػػائل القيػػاس احملاسػػبية التقليديػػة "الت

 ستفادة أكثر من طرؼ من ىذا العائد دبا فيها اؼبؤسسة . إ
 1جتماعية أنبها:يرادات اإللقد كجدت عدة معايَت تقديرية يف قياس التكاليف ك اإل  -
 معيار الصبلحية؛ -
 ؛معيار اػبلو من التمييز -
 ؛معيار السببية -
 ؛جتماعية التارىبية اإل معيار التكلفة -
 ؛جتماعيمعيار العائد اإل -
 ؛يرادات للتكاليف اؼبقابلة ؽبامعيار مقابلة اإل -
   ؛جتماعيةقتصادية ك اإلاؽبدؼ من النشاط : يستخدـ ىذا اؼبعيار يف التفرقة بُت األنشطة اإل -
حيػػث يػػتم ،جتماعيػػة قتصػػادية ك اإلاإللػػزاـ القػػانوٓف: ك الػػذم يلػػـز اؼبؤسسػػة علػػى التفرقػػة بػػُت األنشػػطة معيػػار اإل -
ادة إر جتماعيػػػػة كوهنػػػػا ليسػػػػت نابعػػػػة مػػػػن إقتصػػػػادية ك ليسػػػػت إعتبػػػػار التكػػػػاليف الػػػػيت يلػػػػـز هبػػػػا القػػػػانوف تكػػػػاليف إ

 أمثلة عن األنشطة االجتماعية للشركات.ك الشكل اؼبواِف يوضح   اؼبؤسسة.
 

                                                           

 .8نواؿ بن عمارة ،اؼبرجع السابق ، ص  - 1
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 : أمثلة عن األنشطة االجتماعية للشركات(20)رقم  جدكؿ
 االجتماعية األنشطة

 ؾباؿ اجملتمع ؾباؿ العمبلء ؾباؿ البيئة ؾباؿ العاملُت

 تقدٔف العبلج ؾبانان.

 ربسُت ظركؼ العمل.

تقدٔف كسائل األمن 
 الصناعي.

 

 احملافظة على البيئة.
احملافظة على اؼبوارد 

 الطبيعية.

 
 

 زيادة أماف اؼبنتج.

 الصدؽ يف اإلعبلف.

 ذكر ـباطر اؼبنتج.

 ذكر مدة صبلحية
 اؼبنتج.

 تشغيل اؼبعاقُت.
 تدريب الطبلب.

 إقامة حضانة.

 اإلسهاـ يف الرعاية الصحية.

 دعم اعبمعيات اػبَتية.

مدل تطبيق القياس كاإلفصاح في المحاسبة عن المسئولية جربوع، يوسف ؿبمود ، :المصدر
لسلة ، ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية: س االجتماعية بالقوائم المالية في الشركات بقطاع غزة

الدراسات اإلنسانية، تصدر عن اعبامعة اإلسبلمية يف غزة، اجمللد اػبامس عشر، العدد األكؿ، 
 249 -248 ص ص -2007يناير.

  

  اإلفصاح عن المسؤكلية اإلجتماعية  1-3

 مفهـو اإلفصاح عن المسؤكلية اإلجتماعية  1-3-1

جتماعية سبارس إعرب عن  دكر اؼبؤسسة كوحدة فصاح الذم يجتماعي ىو ذلك اعبانب من اإلفصاح اإلف اإلإ   
متداد لعبلقة اؼبؤسسة مع ؿبيطها ، فاإلفصاح احملاسيب عن إجتماعي يعترب فصاح اإلأعماؽبا داخل اجملتمع فاإل

عبلـ اجملتمع بأطرافو اؼبختلفة عن إجتماعي للمؤسسة يتمثل يف الطريقة اليت تستطيع من خبلؽبا اؼبؤسسة البعد اإل
 ،1عبلـجتماعية حيث تستخدـ القوائم اؼبالية كسيلة لتحقيق ىدؼ ىذا اإلاؼبختلفة ذات الطبيعة اإلنشاطاهتا 

ستغبللية مراعاة اؼبصلحة ك الرفاىية فاإلفصاح عن البعد اإلجتماعي يقتضي من اؼبؤسسة عند فبارسة أنشطتها اإل
ُف إفصاح فيهدؼ ىذا اإل،جتماعية ة اإلُف مصاٌف اؼببلؾ ليظهر ما يسمى دبحاسبة اؼبسؤكليإضافة إجتماعية اإل

فضركرة تضمُت التقارير اؼبنشورة من  ،جتماعي ألنشطة اؼبؤسسة على ؿبيطهاقياس اآلداء ك التأثَت البيئي ك اإل
 .  قتصادية اغبديثةجتماعي أصبح ضمن أخبلقيات أعماؿ اؼبؤسسات اإلاؼبؤسسة ؼبعلومات عن آدائها اإلقبل 

 
  جتماعية المسؤكلية اإل فصاح عنطرؽ اإل -1-3-2

  زبتلف أساليب اإلفصاح احملاسيب عن اؼبسؤكلية االجتماعية، كيبكن التمييز بُت األسلوبُت اآلتيُت:         
                                    اإلفصاح عن اؼبعلومات االجتماعية يف تقارير منفصلة عن القوائم اؼبالية:  -

                                                           

 .1010نواؿ بن عمارة ،مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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عرض اؼبعلومات االجتماعية يف صلب القوائم اؼبالية اؼبنشورة، بل يكتفى بعرضها   كفقان ؽبذا األسلوب ال يتم
 . 1كمبلحظات ىامشية أك تقارير إضافية

يرل مؤيدك ىذا األسلوب أف مشكبلت قياس اؼبنافع كالتكاليف االجتماعية تفرض ضركرة إعداد تقارير    
كتأخذ . 2ختبلؼ اؼبعلومات االجتماعية عن اؼبعلومات اؼباليةاجتماعية منفصلة عن تقارير احملاسبة اؼبالية، نظران ال
 التقارير االجتماعية اؼبنفصلة أحد ثبلثة مباذج، ىي:

التقارير الوصفية: تتجنب ىذه التقارير مشكبلت قياس التكاليف كاؼبنافع االجتماعية، كتكتفي بوصف  -
  ؛األنشطة االجتماعية اليت قامت هبا الوحدة االقتصادية

 ؛ ارير تفصح عن جانب التكاليف فقطتق -
تقارير تفصح عن كل من التكاليف كاؼبنافع االجتماعية، كتبُت صايف الفائض أك العجز االجتماعي على  -

 ؛مستول الوحدة االقتصادية
 ؛يف التقارير اؼبالية التقليدية دمج اؼبعلومات االجتماعية -

الجتماعية يف قوائم مالية تعرض األداء االجتماعي إُف جانب كفقان ؽبذا األسلوب يتم اإلفصاح عن اؼبسؤكلية ا   
األداء االقتصادم، كذلك بالنسبة إُف التكاليف كاؼبنافع اليت يبكن قياسها كميان. أما بالنسبة إُف البنود اليت ال 

 . 3يبكن قياسها كميان، يتم عرضها يف قوائم ملحقة أك كمبلحظات ىامشية

                                                           
اسة تحليلية في ضوء ىمية اإلفصاح عن مخاطر المعامالت المالية المتعلقة بغسل األمواؿ في البنوؾ التجارية: در أ،بركات، إبراىيم ؿبمد  - 1

نيسػػاف، جامعػػة الزيتونػػة األردنيػػة،  18 -16اؼبػػؤسبر العلمػػي السػػنوم السػػابع حػػوؿ "إدارة اؼبخػػاطر كاقتصػػاد اؼبعرفػػة"،  نظريػػة المسػػؤكلية االجتماعيػػة. 
 (7ص  -2007عماف، األردف. 

 217-216ص  -1995نظرية المحاسبة. جامعة دمشق، ، سوريا. ضبداف مأموف؛ القاضي حسُت  - 2
. مدل تطبيق القياس كاإلفصاح في المحاسبة عن المسئولية االجتماعية بػالقوائم الماليػة فػي الشػركات بقطػاع غػزةجربوع، يوسف ؿبمود . - 3

ص  -2007ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية: سلسلة الدراسات اإلنسػانية، تصػدر عػن اعبامعػة اإلسػبلمية يف غػزة، اجمللػد اػبػامس عشػر، العػدد األكؿ، ينػاير. 
30) 
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سلوب أف األنشطة االجتماعية تؤثر بالفعػل يف نتػائج النشػاط االقتصػادم، كهبػب أف يرل مؤيدك ىذا األ         
يػنعكس ذلػػك يف التقػػارير اؼباليػة كإال أصػػبحت نتائجهػػا مضػللة. كأف التقريػػر عػػن أداء الوحػدة االقتصػػادية هبػػب أف 

   1ية.يكوف تقريران عن األداء الكلي لو، حيث يتضمن كبلن من اؼبعلومات االقتصادية كاالجتماع
كال بد من اإلفصاح عن اؼبنافع االجتماعية، حيث "إف االىتماـ بالتكػاليف االجتماعيػة دكف اؼبنػافع يػؤدم إُف    

تضخيم التكػاليف، كبالتػاِف زبفػيض األربػاح، كمػا يًتتػب علػى ذلػك مػن ظهػور مركػز مػاِف للمنشػآت الػيت تتحمػل 
  2اؼبسؤكليات".مسؤكلياهتا االجتماعية مقارنة بتلك اليت ال تتحمل ىذه 

 
 مشاكل اإلفصاح عن األنشطة اإلجتماعية  1-3-3

 3ُف:إحيث يبكن تقسيمها     
مشػػػاكل مرتبطػػػة بنوعيػػػة اؼبعلومػػػات اؼبفصػػػح عنهػػػا: ك الػػػيت تػػػرتبط أساسػػػا بػػػالطرؼ اؼبوجػػػو لػػػو تلػػػك اؼبعلومػػػة ك  -

لػى تلػك اؼبعلومػات أف حيػث ع،ُف أطػراؼ داخليػة ك أخػرل خارجيػة إاؼبستخدـ ؽبا ك اليت زبتلف حسب موقعهػا 
األنشػطة اػباصػة باؼبسػانبات  ،األنشػطة اػباصػة بػاؼبنتج  ،تغطي اجملاالت التالية: األنشطة اػباصة باؼبوارد البشرية 

 األنشطة اػباصة باجملتمع. ،جتماعية اإل
ربديػػد  فصػػاح ربػػديا حقيقيػػا يففصػػاح : حيػػث تواجػػو عمليػػة اإلمشػػاكل مرتبطػػة باؼبعػػايَت الػػيت ربكػػم عمليػػة اإل -

جتماعيػػػػة ك فعاليػػػػة ؿبتواىػػػػا يف قيمػػػػة مػػػػا تبذلػػػػو صػػػػدار التقػػػػارير ك اؼبعلومػػػػات اإلإاؼبعػػػػايَت الػػػػيت علػػػػى أساسػػػػها يػػػػتم 
 ُف : إفصاح حيث يبكن تصنيف اؼبعايَت اليت ربكم عملية اإل،طار اؼبؤسسات يف ىذا اإل

   غبياد ك قابلية الفهم ك اؼبركنة ك... إٍف(معايَت أساسية: مثل اػبصائص النوعية للمعلومة احملاسبية "اؼببلءمة ك ا -
 ؛معايَت ثانوية: اإلهباز ك التوقيت السليم ك ... إٍف -
 قتصادية.اؼبعايَت القانونية ك السياسية ك اإل -

 
 
 
 
 

                                                           
 229ضبداف مأموف؛ القاضي حسُت. مرجع سبق ذكره ص  - 1
ص  -2002طبعة األكُف، دار اؼبسَتة، عماف، األردف. المشاكل المحاسبية المعاصرة. اؿالفضل، مؤيد؛ نور، عبد الناصر؛ الدكغجي، علي ) - 2
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 في مستول اإلفصاح عن المسؤكلية االجتماعية ةالعوامل المؤثر   1-3-4

االجتمػػاعي يف القػػوائم اؼبػػاِف مسػػتول اإلفصػػاح عػػن اؼبسػػؤكلية  ىنػػاؾ بعػػض العوامػػل ك االعتبػػارات اؼبػػؤثرة يف      
 :كىي

 :   عوامل تتعلق بالوحدة اإلقتصادية .1

إف يف مسػػػتول اإلفصػػػاح عػػػن اؼبسػػػؤكلية االجتماعيػػػة يػػػؤدم إُف ربمػػػل الوحػػػدة األقتصػػػادية تكػػػاليف إضػػػايف        
ية االجتماعيػػة ألنػػو سػػيولد تكػػاليف لػػذلك قػػد ال تلجػػأ ىػػذه الوحػػدات إلُف تبػػٍت يف مسػػتول اإلفصػػاح عػػن اؼبسػػؤكل

إضايف ناصبة عن متطلبات التوسع يف يف مستول اإلفصاح عن اؼبسػؤكلية االجتماعيػة ألنػو سػيولد تكػاليف إضػافية 
 ناصبة عن متطلبات التوسع يف اإلفصاح ،كسنبُت أثر ىذه العوامل يف الوحدة  اإلقتصادية ككما يأيت:

ت اإلقتصػػػػػادية الكبػػػػػَتة اغبجػػػػػم تقػػػػػـو باإلفصػػػػػاح عػػػػػن اؼبسػػػػػؤكلية : اف الوحػػػػػدا حجػػػػػم الوحػػػػػدة األقتصػػػػػادية . أ
 االجتماعية بصورة أكرب من الوحدات اؼبتوسطة ك الصغَتة اغبجم كذلك لعدة أسباب منها:

إف الوحدات اإلقتصادية الكبَتة يكػوف تاثَتىػا اكثػر كضػوحا يف اجملتمػع مػن حيػث عػدد العػاملُت فيهػا ك نوعيػة  -
 ؛جها كحجم تأثَتىا يف البيئةاؼبنتجات اليت تقـو بإنتا

ضػػغط كسػػائل االعػػبلـ كاجملتمػػع بصػػورة عامػػة يتجػػو كبػػو الوحػػدات االقتصػػادية الكبػػَتة ك يتطلػػب منهػػا افصػػاح  -
 ؛1موسع بصورة اكرب من الوحدات الصغَتة اغبجم

تماعيػػة إف الوحػدات اإلقتصػادية الكبػَتة يبكػػن اف تتحمػل التكػاليف  اؼبًتتبػة علػػى اإلفصػاح عػن اؼبسػؤكلية االج -
 ؛الطوعي كتستطيع اف تستخدـ االفراد اؼبؤىلُت للقياـ بذلك

  .رباكؿ الوحدات اإلقتصادية الكبَتة اغبجم احملافضة على صورهتا اك لكي سبنع التدخل اغبكومي -

لػػػذلك يبكػػػن اف نػػػرل بػػػاف ىنػػػاؾ عبلقػػػة اهبابيػػػة بػػػُت حجػػػم الوحػػػدة االقتصػػػادية كمسػػػتول اإلفصػػػاح عػػػن         
كحػػدة  200احػػد البػػاحثُت قػػاـ بػػاجراء دراسػػة حػػوؿ  2تماعيػػة  كمػػا يؤكػػد ذلػػك ىػػو مػػا اشػػار اليػػو اؼبسػػؤكلية االج

اقتصػػادية يف الصػػُت ك توصػػل اُف اف ىنالػػك عبلقػػة اجبابيػػة بػػُت حجػػم الوحػػدة االقتصػػادية ك درجػػة اإلفصػػاح عػػن 
 اؼبسؤكلية االجتماعية.

                                                           
1
Tagresson ,Torbjom ,and other, what explain the extentand content of social and environmental 

disclosure on corporate websites ; a studies of social and environmental reporting in swidesh listed 

corporation , corporate social responsibility and environmental management, march 2009 p354  
2
-Taha ,Hussan, Nasr ; Corporate Social Responsibilite Disclosure ; An Examination of 

Framework of Determinants and Consequences ,Doctoral Thesis, Durban University 2010 ,p255. 
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القتصػػادية ك درجػػة اإلفصػػاح عػػن اؼبسػػؤكلية : تػػؤثر طبيعػػة الصػػناعة الػػيت تعمػػل هبػػا الوحػػدة اطبيعػػة الصػػناعة . ب
االجتماعجيةيػػػػػة فالوحػػػػػدات  الػػػػػيت تعمػػػػػل يف ؾبػػػػػاالت  الػػػػػنفط ك اؼبنتجػػػػػات الكيمياكيػػػػػة ك الصػػػػػناعات االسػػػػػتخرا 
كاالتصػػػاالت  تقػػػـو باإلفصػػػاح عػػػن مسػػػؤكلياهتا االجتماعيػػػة بصػػػورة اكػػػرب مػػػن الوحػػػدات الػػػيت تعمػػػل يف اجملػػػاالت 

 .1مل يف ؾباؿ تقنية اؼبعلومات الدكليةاألخرل ، كأيضا الوحدات اليت تع
: ىنػػاؾ عبلقػػة بػػُت إربػػاح الوحػػدة  ك درجػػة اإلفصػػاح عػػن اؼبسػػؤكلية االجتماعيػػة أربػػاح الوحػػدة االقتصػػادية   . ج

حيػػػث يشػػػَت ) إف اإلدارة الػػػيت ؽبػػػا القػػػدرة كاؼبعرفػػػة بكيفيػػػة توليػػػد اإلربػػػاح سػػػتكوف بالنتيجػػػة لػػػديها اؼبعرفػػػة ك الفهػػػم 
عن اؼبسؤكلية االجتماعية كاثأر ذلك على أرباح الوحػدة فكلمػا ازدادت أربػاح الوحػدة ازداد الكايف حوؿ اإلفصاح 

مستول اإلفصاح عن اؼبسؤكلية االجتماعية حيث أف الوحػدات ذات األربػاح اعبيػدة تسػتطيع أف تتحمػل تكػاليف 
 ؛اإلفصاح عن اؼبسؤكلية االجتماعية

وحػدات االقتصػادية اؼبتعػددة اعبنسػيات تقػـو باإلفصػاح : إف الالوحدات االقتصادية المتعػددة  الجنسػيات  . د
 : 2عن اؼبسؤكلية االجتماعية بصورة اكرب من الوحدات  االقتصادية احمللية كذلك للمسببُت اآلتيُت

عنػػػدما ربتػػػاج ىػػػذه الوحػػػدات إُف الزيػػػادة يف رأس ماؽبػػػا فػػػإف اإلفصػػػاح عػػػن مسػػػؤكليتها اإلجتماعيػػػة يعتػػػرب أحػػػد  -
 ؛ذب عدد كبَت من اؼبستثمرين ك بأقل كلفةالوسائل اليت تستخدـ عب

ألف الوحدات االقتصادية اؼبتعػددة اعبنسػيات تكػوف إُف سػهمها مدرجػة يف أكثػر مػن سػوؽ مػاِف فيكػوف عػدد  -
 ؛إلرضاء مسانبيها اإلفصاح عن اؼبسؤكلية االجتماعيةمسانبيها كبَت لذلك فإهنا تلجأ إُف 

اإلفصاح عن اؼبسػؤكلية ية بُت عمر الوحدة االقتصادية كمستول : ىناؾ عبلقة اهبابعمر الوحدة االقتصادية   . ق
حيػػػث كلمػػػا ازداد عمػػػر الوحػػػدة ازدادت نشػػػاطاهتا االجتماعيػػػة كازدادت  خربهتػػػا يف ىػػػذه النشػػػاطات   االجتماعيػػػة

أف الوحدات االقتصادية األكرب عمرا ؽبا نشاطات كبػَتة يف ؾبػاالت اؼبسػؤكلية االجتماعيػة  كلػديها عمليػات  كما 
شغيلية كبَتة ك بالتاِف فإف لديها معلومات كاسػعة لكػي تفسػح عنهػا خبػبلؼ الوحػدات االقتصػادية االصػغر عمػرا ت

 ؛3اليت قد ال تكوف لديها ؾباالت كاسعة ك نشاطاهتا لكي تفصح عنها
: اف الوحػػػدات االقتصػػػادية اؼبملوكػػػة للػػػدكؿ تفصػػػح عػػػن اؼبعلومػػػات االجتماعيػػػة ملكيػػػة الوحػػػدة االقتصػػػادية  . ك

ة اكرب من الوحدات اؼبملوكة للقطاع اػباص كما يؤكد ذلك النتائج اليت توسل اليهػا كبػُت اف سػبب ذلػك ىػو بنسب
 :  4اآليت

                                                           
Tagresson ,Torbjom ,and other

 
, ibid, p 354.                 

1-
 

2
Belkaoui, Ahmed  Riahi,Level Of Multinationality Growth Opportunities And Size  As 

Determinants Of  Analyst Rating Of  Corporate Disclosure , American Business Review , June, 

2001, p 116.  
قوائم المالية في قرارات مستخدمي ىذه القوائم دراسة تاثير االفصاح عن المسؤؤلية االجنماعية بال  ماىر ناجي علي  حسُت ىادم عتَتة 3

 . 163ص  2013 جامعة الكوفة  العراؽ   26العدد   السنة التاسعة  ؾبلة الغرم للعلـو االقتصادية كاالدارية  استطالعية
4- 

Tagresson ,Torbjom ,and other
 
, ibid,  p p 360,361.                  
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 الوحدات اؼبملوكة للدكلة تسعى الف تكوف مبوذجا جيدا وبتذل بو من  قبل الوحدات االخرل. -
 .ملوكة للقطاع اػباصاف الضغط موجو كبوىا من قبل الدكلة ككسائل االعبلـ اكثر من الوحدات اؼب -
االمػػر الػػذم  يف بعػض الػػدكؿ يفػػرض القػػانوف علػػى الوحػػدات اؼبملوكػػة ؽبػا اف تتمتػػع بدرجػػة عاليػػة مػػن الشػػفافية -

 .الم مواطن االطبلع على سجبلهتا يتيح
 عوامل تتعلق بالمراجع الخارجي :  .2

سػؤكليات جديػدة علػى عاتقػو قد يظهر اؼبراجػع اػبػارجي معارضػتو ألم توسػع يف االفصػاح مػن شػانو القػاء م      
علػػػػى اؼبػػػػراجعُت كمػػػػا يتوجػػػػب   ،1كال سػػػػيما تلػػػػك اجملػػػػاالت الػػػػيت تتطلػػػػب مراجعػػػػة عمليػػػػات كأنشػػػػطة غػػػػَت تقليديػػػػة

زبػػائنهم ؼبمارسػػة االفصػػاح عػػن اؼبسػػؤكلية االجتماعيػػة كاف شػػركات اؼبراجعػػة الكػػربل تكػػوف غػػَت   اػبػػارجيُت اف وبثػػوا
ك تػػأثَتا كبػػَتا علػػيهم كبالتػػاِف فهػػي قػػادرة علػػى حػػثهم كبػػو االفصػػاح عػػن خاضػػعة لتػػاثَت الزبػػائن عليهػػا بػػل ىػػي سبتلػػ

اؼبسػػؤكلية االجتماعيػػػة كبالتػػػاِف فػػػإف الوحػػدات االقتصػػػادية الػػػيت تقػػػـو بتػػدقيقها شػػػركات اؼبراجعػػػة الكػػػربل يبكػػػن اف 
 .تفصح بصورة اكرب من مثيبلهتا

 عوامل تتعلق بالضغط االعالمي : .3
مػػي تػػاثَتا كاضػػحا يف االفصػػاح عػػن اؼبسػػؤكلية االجتماعيػػة مػػن خػػبلؿ تسػػليط يبكػػن اف يػػؤثر الضػػغط االعبل       

الضوء على بعض ـبلفػات الوحػدات االقتصػادية غَترىػا اؼبرغوبػة، كبالتػاِف فػإف ذلػك سػيحفز اجملتمػع كيطالػب مػن 
تاثَتاهتػا  تلعػب دكرا اجتماعيػا اكػرب، كربػاكؿ العديػد مػن الوحػدات تغطيػةرىا السلبية كاف ىذه الوحدات زبفيف اثا

السػػلبية يف اجملتمػػع مػػن خػػبلؿ زيػػادة االفصػػاح عػػن اؼبسػػؤكلية االجتماعيػػة، لػػذلك فانػػو يف كثػػَت مػػن االحيػػاف ىنالػػك 
 (Taha، 2010:-57-60عبلقة اهبابية بُت الضغط االعبلمي كمستول االفصاح عن اؼبسؤكلية االجتماعية )

 عوامل أخرل .4

ض العوامػػػػػل كالتػػػػػي تػػػػػؤثر فػػػػػي مػػػػػستول االفػػػػػصاح عػػػػػن اؼبػػػػػسؤكلية فضػػػػبل عمػػػػا تػػػػػم ذكػػػػػره فػػػػػإف ىنالػػػػػك بعػػػػػ       
االجتماعيػػة كمنهػػا مػػدل ضػػغط االجهػػزة اغبكوميػػة علػػى الوحػػػدات االقتػػػصادية كمػػػدل اسػػػتعداد ىػػػذه الوحػدات 

يوضػػح العوامػػل  04 رقػػم كالشػػكل اؼبػػواِف كامكانيػػة امتبلكهػػا للخػػربات كالكػػوادر اؼبؤىلػػة لكػػي تتبػػٌت ىػػذا االفصػػاح
 اؼبؤثرة على مستول االفصاح عن اؼبسؤكلية االجتماعية 

 

 

                                                           
 .120ص ، 1990مطبعة ذات السبلسل، الكويت، نظرية المحاسبة، ، . الشَتازم عباس مهدم 1
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 العوامل المحددة لمستول االفصاح عن المسؤكلية االجتماعية:( 04)الشكل 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناءا على اؼبعلومات السابقة  بتصرؼ :المصدر  

 اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي: -2

 لبيئي:تطور االفصاح المحاسبي ا 2-1

عػػد اإلفصػػاح البيئػػي مػػن اؼبوضػػوعات الػػيت باتػػت تأخػػذ حيػػزا كبػػَتا مػػن االىتمػػاـ الػػدكِف كالبػػاحثُت نظػػرا ي           
لتزايد اآلثار الناصبة عن التلوث البيئي كاالحتباس اغبرارم كالتصحر اليت باتت تثر بشكل جػوىرم علػى الكائنػات 

العػػاَف كترجػػع بػػدايات اإلشػػارة إُف أنبيػػة عبلقػػة اإلفصػػاح بالبيئػػة اغبيػػة إُف جانػػب تأثَتىػػا علػػى اقتصػػاديات بلػػداف 
مػػػن اؼبهتمػػػُت بشػػػؤكف البيئػػػة، إال أف تلػػػك اإلشػػػارات َف تظهػػػر يف األدبيػػػات احملاسػػػبية إال  1940كاجملتمػػػع للعػػػاـ 

حػػػد خػػػبلؿ العقػػػد السػػػابع مػػػن القػػػرف اؼباضػػػي إذ بػػػدأ البػػػاحثوف بتػػػداكؿ اؼبسػػػؤكليات البيئيػػػة للوحػػػدة اإلقتصػػػادية كأ
األركاف الرئيسية ؼبسػؤكلياهتا إذ بػدأ البػاحثوف بتنػاكؿ اؼبسػؤكليات البيئيػة للوحػدة اإلقتصػادية كأحػد األركػاف الرئيسػية 
ؼبسػؤكلياهتا االجتماعيػػة كمػػع بػػدايات العقػػد التاسػػع مػػن القػػرف اؼبنصػػـر بػػدأ موضػػوع اإلفصػػاح كالتقػػارير البيئيػػة يأخػػذ 

 1ادية كالباحثُت يف الفكر احملاسيبحيزا كاضحا من اىتمامات الوحدات االقتص

                                                           
1
Gray & Bebbington,Accounting for the Environment,2nd edition , sage, 2001 :p 240.  

مستول اإلفصاح 
عن المسؤكلية 

 االجتماعية

 عوامل تتعلق بالوحدة ذاهتا:

طبيعة الصناعة   -            حجم الوحدة االقتصادية-  

الوحدات اؼبتعددة اعبنسيات     -                       رحبية الوحدة-  

ملكية الوحدة    -                          عمر الوحدة-  

 عوامل تتعلق باؼبراجع اػبارجية

 عوامل تتعلق بالضغط اإلعبلمي

 عوامل أخرل
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ين سػنة اؼباضػية ك الػذم مشػل اإلفصػاح اإللزامػي ك الطػوعي فصاح البيئي مبوا كبَتا عرب العشػر كقد شهد اال         
بالقضػػايا البيئيػػة ك الػػيت تكتسػػب أنبيػػة ك علػػى نطػػاؽ  هتػػتم يف كليهمػػا اللػػذين أعػػدهتما الوحػػدات اإلقتصػػادية الػػيت

، كيشػػػَت اإلفصػػػاح البيئػػػي إلُف اإلفصػػػاح  عػػػن كػػػل مػػػا بتعلػػػق بالبيئػػػة الطبيعيػػػة كضبايػػػة البيئػػػة  كاسػػػع مػػػن اؼبسػػػانبُت
  1كإستعماؿ اؼبوارد ،كيلعب اإلفصاح البيئي دكرا كبَتا ك مهما يف الوحدات االقتصادية من خبلؿ الفقرات اآلتية

 ؛تقدير التأثَتات البيئية اؼبتعلقة بنشاطات الوحدة االقتصادية    . أ
 ؛س فاعلية الربامج البيئية للوحدة االقتصاديةقيا   . ب
 ؛إعداد التقارير عن اؼبسؤكلية البيئية للوحدة االقتصادية  . ت
اء تقدير شامل عن صبيع اؼبوارد ربديث أنظمة اؼبعلومات اػبارجية ك الداخلية ك اليت تسمح بإجر   . ث

 التأثَتات البيئية.ك 
 
  اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي:مفهـو   2-2

كحظي مفهـو اإلفصاح البيئي باىتماـ كثَت من الباحثُت إذ مت تعريفػو بأنػو نشػر اؼبعلومػات الػيت تعػرب عػن            
 التقػارير اؼباليػة ك اإلدارة اؼبنشػورة  األداء البيئي للشوكات من خبلؿ الوسائل اؼبختلفة سواء من خػبلؿ مطبوعػات

 ، 2ؤسبرات ك الصحفأك اؼب أك من خبلؿ اؼبواقع االلكًتكنية للشركة

يعرؼ اإلفصاح عن األداء البيئي على انو نشر اؼبعلومػات الػيت تعػرب عػن األداء البيئػي للشػركات مػن كما            
خبلؿ الوسائل اؼبختلفة سواء مطبوعات التقارير اؼبالية ك اإلدارية اؼبنشورة أك من خبلؿ اؼبواقػع االلكًتكنيػة للشػركة 

 أك اؼبؤسبرات أك الصحف.

كيعرؼ أيضا على انو الطريقة اليت دبوجبها تستطيع اؼبؤسسة إعبلـ اجملتمع بأطرافو اؼبختلفة عن نشاطاهتا          
 اؼبختلفة ذات اؼبضامُت البيئية ك تعترب القوائم اؼبالية أك التقارير اؼبلحقة هبا أداة لتحقيق ذلك.

يتو  ذات الصلة بأنشطة اؼبؤسسة إما يف صلب كعليو يتضح أف اإلفصاح البيئي ىو اإلفصاح عن معلومات بيئ
 يم يساعدة يف تقللمالقوائم اؼبالية أك ضمن مرفقاهتا، أك يف أم كسيلة عرض أخرل لؤلطراؼ أصحاب اؼبصلحة 

 

                                                           
 1

   Jenkins ,H, & Yakovleva,N, corporate social responsibility in the mining industry ; 

exploring trends in social  and environmental disclosure , journal of cleaner production , tome 14 

2006, 273. 

 
2
. Berthelot,Sylvie et al, ,  Environmental Disclosuvre Research :Review and Sythesis     , Jovrnal 

of Accounting Literature , 2003, p 12. 
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 1التداعيات اؼبالية الناشئة من آثار العمليات الصناعية ك اؼبنتجات سواء كاف إفصاحا إلزاميا أك اختياريا 
ُت عرؼ بأنو"ؾبموعة من البنود اؼبعلومات اليت ترتبط بأنشطة ك أداء إدارة البيئة بالشركة يف يف ح           

اؼباضي ، ك اغباضر ك اؼبستقبل ،كإف اإلفصاح البيئي للشركات يشتمل على معلومات زبص التداعيات اؼبالية 
 2.ة البيئية للوحدة اإلقتصاديةاؼباضية، ك اغباضرة، كاؼبستقبلية ك اؼبًتتبة على قرارات أك فبارسات اإلدار 

 
 أىمية اإلفصاح المحاسبي البيئي عن األداء البيئي: 2-3

لقد بدا كاضحا يف ىذا العصر األنبية الكبَتة للمعلومات البيئية سواء اؼبالية منها أك غَت اؼبالية، ك سواء مت    
اإلدارة أك يف أم كسيلة عرض أخرل ؼبا ؽبا التقرير عنها يف القوائم اؼبالية أك باإليضاحات اؼبرفقة أك بتقرير ؾبلس 

من تأثَت فعاؿ سواء على سرؽ رأس اؼباؿ أك اؼبستثمرين أك احملللُت اؼباليُت، فبا أدل إُف ضركرة إفصاح 
 اؼبؤسسات عن مسؤكلياهتا ذباه احملافظة على البيئة من أبرزىا:

يئية ك تشجيعها على التنمية ك تطوير أنشطتها دعم ك زيادة ثقة اجملتمع يف اؼبؤسسات اليت تفي دبسؤكلياهتا الب -
ك التوسيع يف استثماراهتا، ك يف اؼبقابل زيادة الضغط على الشركات اليت ال تفي هبذه اؼبسؤكلية لتحجيم 

 أنشطتها ك ربميلها أعباء معاعبة األضرار الناصبة عن تلوث البيئة بسبب عملياهتا اإلنتاجية.
ستخدمي التقارير ك القوائم اؼبالية من اؼبعلومات اؼبتعلقة بااللتزامات البيئية تنمية االحتياجات اؼبتزايدة ؼب -

 للمؤسسة يف ظل تعد ىؤالء اؼبستخدمُت ك تباين اؼبعلومات ك البيانات البلزمة ؽبم.
ا دعم ثقة كاحًتاـ اجملتمع ك األفراد يف اؼبؤسسات كمن مث زيادة اإلقباؿ على منتجاهتا ك التوسع يف استثماراهت  -

 ما يعكس أثره يف النهاية على نتيجة نشاطها ك مركزىا اؼباِف.
إف اإلفصاح عن النفقات البيئية بصورة منفصلة يف القوائم اؼبالية سوؼ يسمح بقياس منفعتها مثل مساعدة  -

اؼبستثمرين لَتك بوضوح السياسات اليت تطبقها اؼبؤسسة غبماية البيئة كمن مث ترشيد قراراهتم اؼبتعلقة 
 ؤسسة.باؼب

مطالبة اعبمعيات ك اؽبيئات العلمية للمؤسسات االقتصادية بضركرة اإلفصاح عن البيانات اػباصة باألنشطة   -
 3البيئية دبقابلة أىداؼ اجملتمع ك االحتياجات اعبديدة لو.

 
 

                                                           
 01،العدد  08ؾبلة الواحات للبحوث كالدراسات اجمللد  تطلبات كآليات تطبيق المحاسبة عن  االداء البيىئي،م.نواؿ عمارة، العريب عطية،  - 1

 649 648، ص ص ،2015،غرداية اعبزائر جواف 
2
. Neu, D Warsame H,Pedwell?K, Managing Puplic impressions.; Environmental disclosures in 

annual  reports, accounting organization and society, 1998, p 272. 
 . 649 .نواؿ عمارة ، العريب عطية،  مرجع سبق  ذ كره، ص  3
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   كشف القيمة المضافة -3
بكػػل شػػركة يف صػػورة ماليػػة يهػػدؼ اعػػداد كشػػف القيمػػة اؼبضػػافة اُف اضػػهار االضػػافات كاالسػػهامات اػباصػػة     

اف الكشػوؼ اؼبعػدة علػى اسػاس القيمػة اؼبضػافة ،كاليت تقـو بعملها كافػة اجملموعػات اؼبسػانبة يف ؾبػاؿ خلػق الثػركة 
توضػػح القيمػػة اؼبضػػافة علػػى اؼبػػواد كاػبػػدمات الػػيت مت حيازهتػػا عػػن طريػػق الشػػركة كاؼبسػػتفيدين اك اصػػحاب اؼبصػػلحة 

 اليت مت خلقها كيتم ربيد القيمة اؼبضافة على النحو التاِف  اليت توزع عليهم القيمة اؼبصافة
 

 تكلفة البضاعة كالموادكالخدمات -القيمة المضافة =اجمالي االيرادات    
 

يػتم اعػػداد كشػوؼ اك قػػوائم القيمػػة اؼبضػافة يف اغلػػب بلػداف العػػاَف انطبلقػػا مػن انبيتهػػا االقتصػادية كذلػػك الهنػػا    
حبيػث اصػبحت ىػذه الكشػوؼ  ،االقتصادية يف خلق  قيم مضافة لبلقتصاد الوطٍتتظهر مدل مسانبة الوحدات 

يعتػرب دبثايػة غَت اف اعداد ىذه القػوائم ،ضمن القوائم اؼبالة اػبتامية االلزامية حىت كلوَف تعرب عن مغزاىا االجنماعي 
امػا علػى اؼبسػتول الػدكِف ،جزء من التقرير االجتمػاعي الػذم وبمػل يف طياتػو العديػد مػن االىتمامػات االجتماعيػة 

االمػر الػذم يػؤدم اُف ،فيبلحظ غياب اؼبعايَت احملاسبية اك اؼبتطلبات الرظبية خبصوص اعػداد قػوائم القيمػة اؼبضػافة 
نقػص يف توحيػػد االفصػػاح عػػن القيمػػة اؼبضػػافة يف ظػػل غيػػاب اؼبعػػايَت كاؼبتطلبػػات علػػى اؼبسػػتول الػػدكِف اك اؼبسػػتول 

 . 1االقليمي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 .493ص ، 2010 ،االردف،عماف ،الطبعة االكُف  ،دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع ، المحاسبة الدكليةسعود جايد العامرم ، - 1
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 :االكؿالصة الفصل خ
،كما تعد  اؼبوثوقية يعٍت اف تتضمن البيانات اؼبالية  احملاسيب  فبا سبق توصلنا اُف اف االفصاح                

ـ أك  2008أرجع البعض أسباب األزمات اؼبالية اغبادة سواء األخَتة ك  الشفافية مضمونا يف االفصاح احملاسيب 
ألمر الذم أدل إُف عدـ كصوؿ اؼبعلومات الكافية ؼبختلف اؼبتعاملُت باإلضافة غَتىا إُف النقص يف الشفافية، ا

 إُف عدـ سباثلها كبالتاِف اإلضطرابات اؼبالية،
تشجيع ـبتلف األعواف اإلقتصاديُت من شركات كىيئات حكومية  اف التطور اؼبستمر ادل  اُف               

ل نظرية احملاسبة حاليا على تتبع التطور يف عبلقة اؼبؤسسات تعم،حيث  إُف ربسُت اإلفصاح عن كافة أنشطتها
تصاؿ معها يف شكل تقارير تتضمن معلومات مع ؾبتمعاهتا ك بيئاهتا اغبيوية اليت تشتغل ضمنها ،ك كيفية اإل

ة جتماعيف تطور تلك العبلقة بدأت تشمل النواحي اإلأذباه ذاؾ اجملتمع ، غَت إقبازه من قبلها إىامة عن ما مت 
ساسها الربح أقتصادية اليت متجاكزة الدكر التقليدم الذم يربط اؼبؤسسة باجملتمع من خبلؿ العبلقة التجارية ك اإل

 .قتصادية اغبالية الراىنة للعصر اغبديث جتماعية ك البيئية اليت تفرضها الظركؼ اإلُف النواحي اإلإاؼبادم احملض 
 

 

 

 

 



 

 

 

  الفصل الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

متطلبات القيمة العادلة 

 كالمعايير المحاسبية الدكلية



الدوليةالقيمة العادلة كالمعايير المحاسبية  متطلبات الفصل الثاني:    
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 : تمهيد

 التارىبية التكلفة جانب إُف للقياس احملاسيب اؼبختلفة األسس من العديد احملاسبوف يستخدـ               
 قوائمها إعداد عند اؼبؤسسات  لدل استخدامنا األسس أكثر التارىبية التكلفة كلكن تبقى، ـبتلفة  كبدرجات

 .أخرل أسس قياس مع عادة كتستخدـ اؼبالية،
 موضع ليست التبادؿ، غبظة كقوعو كقت للحدث الفعلي الواقع سبثل اليت التارىبية التكلفة حقيقة إف              

 أك التملك بعد القياس سبلمة التشكيك يف يظهر كإمبا التملك، أك االكتساب غبظة دقتها كصحتها يف شك
 من .اغبالية قيمتو عن أك كثَتنا ليبلق ينحرؼ الذم اؼباضي، من شيئنا اؼبسجلة تصبح القيمة إذ اغبدث، حدكث

 باغبركة تتسم الظركؼ االقتصادية أف منطلق من التارىبية، بالتكلفة تنتهي للقياس َف انتقادات بدأت ىنا
 اغباالت الظركؼ يف ىذه بتغَت النقد لوحدة الشرائية القوة كتتغَت بشكل دائم، كاؼبتقلبة اؼبتغَتة الديناميكية

 القيمة. إُف لتوجوا مت ىنا كمن اؼبختلفة،

 الناذبة الثغرات لتغطية  بديل عن بالبحث كاحمللية الدكلية احملاسبية اؽبيئات بدأت فقد لذلك، كنتيجة             
 القيمة مفهـو إُف التحوؿ مت حيث كمشتقاهتا، اؼبالية األدكات معاعبة يف خاصة التارىبية، التكلفة تطبيق عن

 .اؼبالية للعمليات احملاسبية اؼبعاعبة عند كلئلفصاح كللقياس لبلعًتاؼ ىامان  ياسان كمق أساسان  أصبح الذم العادلة
 إعداد معايَت ذلك بعد عليها أطلق كاليت الدكلية احملاسبة معايَت معظم يف كاضحة بصورة التحوؿ ذلك كظهر
العادلة يف ؿباكلة لتخفيض  القيمة اتبعنواف قياس IFRS 13اؼباِف الدكِف قريركصدر مؤخرا معيار الت             

 التالية : باحث من خبلؿ اؼب اسنجيب على ىذك اؽ باالضافة إُف ربسُت الشفافية تسالتعقيد كربسُت اال

 ة الدكلية يعايَت احملاسباؼب ماىية :األكؿ مبحثال

 االطار النظرم حملاسبة القيمة العادلة الثاني: بحثالم

 .اؼبعايَت احملاسبية الدكلية  موقع القيمة العادلة منالثالث: بحثالم

 . قياسات القيمة العادلة 35للتقرير اؼباِف  دراسة ربليلية للمعيار الدكِف :رابعال بحثالم
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 ماىية معايير المحاسبة الدكلية  المبحث األكؿ:

ف الثآف من القرف ظهرت اغباجة إُف كجود اؼبعايَت على اؼبستول الدكِف يف إعداد التقارير اؼبالية يف النص        
 ؿاػػػػمػػػم الػػػل عالػػػدكيػة على االقتصاد العاؼبي من خبلؿ تػرات العوؼبػػػى تأثيػػػك إلػبب يف ذلػػػود السػػػعػػػرين ، ك يػػػالعش

، من األجنبيةها معظم دكؿ العاَف يف استقطاب االستثمارات تبعتاألعماؿ ليتماشى مع االسًتاتيجيات اليت ك  
عايَت احملاسبية الدكلية من خبلؿ مذا ظهرت فكرة ػد القواعد ك اؼببادئ اؼبستعملة يف احملاسبة ، ك ؽبخبلؿ توحي

 كضع ؾبموعة من اؼبعايَت الدكلية احملاسبية ك اليت تلقى قبوال عاما .
 :معايير المحاسبة الدكلية: كؿالمطلب األ

 :معايير المحاسبة الدكلية لجنة -0

 محاسبة الدكلية نشأة لجنة معايير ال 1-1

 ي، ىؿنتيجة التفاؽ مت بُت اؽبيئات يف عشر دك  95;3أنشأت عبنة معايَت احملاسبة الدكلية يف عاـ          
اسًتاليا، كندا فرنسا، أؼبانيا ، الياباف، اؼبكسيك، ىولندا، اؼبملكة اؼبتحدة، ايرلندا، كالواليات اؼبتحدة األمريكية، 

ىيئة تنتمي إُف  373ت اؼبهنية اليت سبثل عبنة معايَت احملاسبة الدكلية عدد كصل عدد اؽبيئا 4333كحىت عاـ 
 دكلة.336

كتعتمد عبنة معايَت احملاسبة الدكلية على سياسة تقضى أف يكوف التعيُت لعضوية اؽبيئة شامبل ؼبمثلُت عن       
فبثلُت ال يزيد عددىم عن أربعة ثبلثة بلداف نامية على األقل كما نص دستور اللجنة على أف يضم اجمللس أيضا 

 مؤسسات دكلية ليست ىيئات ؿباسبية مهنية، كإمبا ؽبا اىتماـ بالتقارير اؼبالية، 

 : 1أىداؼ لجنة معايير المحاسبة الدكلية -0-0

 تسعى عبنة معايَت احملاسبة الدكلية إُف ربقيق عدة أىداؼ يبكن تناكؿ أنبها فيما يلي:          

 ايَت ؿباسبية لتطبيقها عند إعداد كعرض القوائم اؼبالية يف ـبتلف دكؿ العاَف.إعداد كإصدار مع -

العمل اؼبستمر كالدائم على ربقيق التوافق بُت اؼبعايَت احملاسبة اؼبستخدمة يف الدكؿ اؼبختلفة، هبػدؼ إعػداد قػوائم  -
 ذات مواصفات موحدة على اؼبستول الدكِف.

                                                           
،  2010يب للنشر كالتوزيع ،األردف،مكتبة اجملتمع العر  -، الطبعة األكُف،  ة كاإلبالغ الماليمعايير المحاسبة الدكليأضبد ؿبمد أبو مشالة ،  - 1

 09ص
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 1قتنعوف بأف البيانات اؼبالية مطبقة ؼبعايَت احملاسبة الدكلية يف صبيع النواحي.التأكد من أف مراقيب اغبسابات م   -

  IASBمجلس معايير المحاسبة الدكلية  -0

 ((IASB مجلس المعايير المحاسبية الدكلية نشأج -1 -2
عن كضع اؼبعايَت اؽبيئة اؼبسؤكلة  2001كحىت العاـ  1973كانت عبنة معايَت احملاسبة الدكلية منذ العاـ            

الدكلية كتتمثل األنبية الرئيسية للجنة معايَت احملاسبة الدكلية يف تشجيعها كاضعي معايَت احملاسبة الوطنية حوؿ 
عاما من البدء يف تطوير اؼبعايَت ظهرت اغباجة  25حواِف  ، كبعدالعاَف على ربسُت كتوحيد معايَت احملاسبة الوطنية

كالذم تقع على عاتقو (  (IASBكل اعبديد ىو ؾبلس معايَت احملاسبة الدكليةإُف تغيَت ىيكل اللجنة كالش
اؼبسؤكلية لتطوير اؼبعايَت الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية كتضييق الفوارؽ من خبلؿ السعي لزيادة توافق التشريعات 

ل تعقيدا كتويف باالحتياجات كاإلجراءات اؼبتعلقة بإعداد كعرض التقارير اؼبالية هبدؼ توفَت معايَت ؿباسبية أق
اؼبتجددة ؼبمارسات األعماؿ كإدارات اغبكومات كسبكن من اغبصوؿ على معلومات ذات جودة تغطي احتياجات 

 مستخدميها يف صنع القرارات االقتصادية دبا فيها الكشف اؼببكر عن األزمات. 
 :((IASBاإلطار المفاىيمي الجديد لمجلس معايير المحاسبة الدكلية  2-1-1

حيث حل ؿبل إطار إعداد  2010مت إصدار إطار اؼبفاىيم اػباص بإعداد التقارير اؼبالية يف سبتمرب         
كعرض البيانات اؼبالية الذم مت كضعو من قبل اؽبيئة السابقة للمجلس. كيساعد إطار اؼبفاىيم ؾبلس اؼبعايَت 

 احملاسبة الدكلية فيما يلي: 
 إلعداد التقارير اؼبالية اؼبستقبلية كمراجعة اؼبعايَت الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية القائمة؛ تطوير اؼبعايَت الدكلية  -
زيادة التوافق بُت األنظمة كاؼبعايَت كاإلجراءات احملاسبية اؼبتعلقة بإعداد التقارير اؼبالية بتوفَت أساس لتخفيض  -

 ا اؼبعيار الدكِف إلعداد التقارير اؼبالية.عدد أساليب اؼبعاعبات احملاسبية البديلة اليت يسمح هب
 

   : ( (IASBمجلس معايير المحاسبة الدكلية ىيئات 2-1-2
 يتكوف ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية من ؾبموعة من اؽبيئات ىي:       

 مجلس المراقبة: 2-1-2-1
ث تسعى ىذه العبلقة إُف مضاعفة يعمل ؾبلس اؼبراقبة على إهباد صلة رظبية بُت األمناء كالسلطات العامة، حي 

الصلة على أساس دكِف بُت كاضعي معايَت احملاسبة كالسلطات العامة تلك اليت تشرؼ بشكل عاـ على كاضعي 

                                                           
 .12،ص ، بق ذكرهأضبد ؿبمد أبو مشالة ، مرجع س - 1
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معايَت احملاسبة. كيتم االتفاؽ على مذكرة تفاىم بُت ؾبلس اؼبراقبة كمؤسسة اؼبعايَت الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية 
(IFRS Foundation) 1:يث تصف التفاعل بينهما.  كيضم ؾبلس اؼبراقبةحب 
 رئيس عبنة األسواؽ الناشئة التابعة للمنظمة الدكلية ؽبيئات األسواؽ اؼبالية؛ -عضو مسؤكؿ للهيئة األكركبية؛ -
 ة؛مفوض ككالة اػبدمات اؼبالية الياباني -رئيس اللجنة الفنية التابعة للمنظمة الدكلية ؽبيئات األسواؽ اؼبالية؛ -
 بصفة مراقب، رئيس عبنة بازؿ للرقابة اؼبصرفية.  -رئيس ىيئة األكراؽ اؼبالية كالبورصات األمريكية؛  -
 : (IFRS Foundation)مؤسسة لجنة المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية  2-1-2-2

 كانت تسمى   بعدما (IFRS Foundation) مت إعادة تسمية ىذه اللجنة باسم 2010جويلية  01بتاريخ 
(IASC Foundation)يتحمل ؾبلس اؼبراقبة مسؤكلية عضوا إداريان  22من ، كتتكوف ىذه اللجنة حاليا ،

اؼبوافقة على تعييناهتم، كتشمل مسؤكليات األمناء اإلشراؼ على عمليات مؤسسة عبنة اؼبعايَت الدكلية إلعداد 
كاجمللس االستشارم للمعايَت كعبنة تفسَتات اؼبعايَت  (IASB) التقارير اؼبالية كؾبلس اؼبعايَت احملاسبة الدكلية

الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية، كاؼبتابعة كاإلشراؼ على فاعلية ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية كالتزامو بأسلوب عملو 
عايَت الدكلية كباإلجراءات االستشارية ككضع كتنفيذ ترتيبات التمويل اؼبناسبة، كاعتماد موازنة مؤسسة عبنة اؼب

 إلعداد التقارير اؼباِف كربمل مسؤكليات التغيَتات يف النظاـ الداخلي.

 :)مجلس اإلدارة(مجلس معايير المحاسبة الدكلية  2-1-2-3
( عضوا، يتم تعينهم من قبل األمناء على أساس 16يتألف ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية من ستة عشر )        

ة العملية، ؼبدة طبس سنوات كتكوف قابلة للتجديد مرة كاحدة فقط كؼبدة طبس سنوات الكفاءة اؼبهنية كاػبرب 
، أما األعضاء الذين مت تعينهم بعد ىذا التاريخ 2009يوليو  2أخرل ىذا بالنسبة لؤلعضاء الذين مت تعينهم قبل 

لرئيس. كال ينبغي أف يكوف أم فتكوف قابلة للتجديد ؼبرة كاحدة فقط كؼبدة ثبلثة سنوات، باستثناء الرئيس كنائب ا
 كعضو يف ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية يف الوقت نفسو.  (Les Trustees)فرد ضمن أعضاء األمناء 

 (:IFRICلجنة تفسيرات المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية ) 2-1-2-4
اؼبسمات سابقان عبنة تفسَتات  (IFRICاؼبالية ) أنشأ األمناء عبنة التفسَتات اؼبعايَت الدكلية إلعداد التقارير       

( عضوان ناخبان يتم 14حيث تتكوف ىذه اللجنة من أربعة عشر )  2002يف مارس  (SICمعايَت التقارير اؼبالية )
تعيينهم من قبل األمناء لفًتات يتم ذبديدىا كل ثبلث سنوات كينبغي أف ىبتار األمناء أعضاء عبنة التفسَتات 

موعة من األشخاص هبمعوف بُت أفضل اػبربات الفنية اؼبتاحة كـبتلف خربات األسواؽ كاألعماؿ حبيث تضم ؾب

                                                           
ؼبتطلبات"، ترصبة اجملمع الدكِف ( "إطار اؼبفاىيم كا)أ، جالمعايير الدكلية إلعداد التقارير الماليةمؤسسة اؼبعايَت الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية،  - 1

 6، ص2013العريب للمحاسبيُت القانونيُت، عماف، األردف، 
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الدكلية يف التطبيق العملي للمعايَت الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية كيف ربليل البيانات اؼبالية اؼبعدة كفقان للمعايَت 
 الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية.

 :(SAC)ارم المجلس االستش 2-1-2-5
( عضوان يبثلوف األطراؼ اؼبعينة على اؼبستول الدكِف، يوفر 50( من )SACيتكوف اجمللس االستشارم )       

للمجموعات األخرل كاألفراد الراغبُت يف إعداد التقارير اؼبالية من خلفيات كظيفية  اجمللس أداة اتصاؿ رظبية
إُف تقدٔف اؼبشورة جمللس معايَت احملاسبة الدكلية فيما يتعلق كبيئات جغرافية متباينة يهدؼ اجمللس االستشارم 

 .1جبدكؿ القرارات اػباص بأكلويات عملو، كتقدٔف اؼبشورات األخرل جمللس معايَت احملاسبة الدكلية أك إُف األمناء
سػبة الدكليػة ىػو إصػبلح عبنػة معػايَت احملا IASBإذف الدافع األساسي الذم أدل إُف إنشاء ؾبلس معايَت الدكلية   

IASC  الػػيت كانػػت تسػػعى إُف التوفيػػق دكف التوحيػػد احملاسػػيب الػػدكِف، كمػػا أف التغيػػَت يف اؼبصػػطلحات يعكػػس رغبػػة
لتوسيع مداه يف إعداد قػوائم ماليػة موحػدة، حيػث يسػعى اجمللػس لوضػع ؾبموعػة كاحػدة مػن اؼبعػايَت  IASBاجمللس 

صبيػػع أكبػػاء العػػاَف مػػن أجػػل عػػرض قػػوائم ماليػػة كمعلومػػات ذات احملاسػػبية عاليػػة اعبػػودة ككاضػػحة، يبكػػن تطبيقهػػا يف 
جػػودة عاليػػة، كشػػفافة كقابلػػة للمقارنػػة مػػن أجػػل مسػػاعدة اؼبسػػتعلمُت ؽبػػذه القػػوائم علػػى ازبػػاذ القػػرارات االقتصػػادية 

 اؼبناسبة، كالشكل اؼبواِف يوضح لنا اؽبيكل اغباِف جمللس معايَت احملاسبة الدكِف.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( "الوثائق اؼبرافقة"، ترصبة اجملمع الدكِف العريب )ب، ج المعايير الدكلية إلعداد التقارير الماليةمؤسسة اؼبعايَت الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية،  - 1

 .2106، ص2013اف، األردف، للمحاسبيُت القانونيُت، عم
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 : ىيكل مجلس معايير المحاسبة الدكلية  05الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www . iasb.org موقع ؾبلس معايَت احملاسبة الدكليةالمصدر : 

 18:00، على الساعة  2018مارس  24تاريخ االطبلع 

 

 ٌقدم المشورة

 تعٌٌن

 ٌرفع تقارٌره

 
 مجلس المراقبة
 تعيين أعضاء

مجلس األمناء و اإلشراف 
 عليهم

 

 IFRSs(IFRSF) مؤسسة معايير 

تعيين ، اإلشراف ، مراجعة الفعالية ، 
 التمويل

 IASBمجلس 
وضع جدول األعمال الفنية ، الموافقة على 
 المعايير و مسودات العرض و التفسيرات

 IFRICلجنة تفسيرات 
 SME فريق تطبيق

 IFRSمجلس 
 اإلستشاري
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 ماىية معايير المحاسبة الدكلية  -0

 معايير المحاسبة الدكليةمفهـو  0-0

( ك الػػيت تعػػٍت أداة قيػػاس مكونػػة مػػن قطعتػػُت Normaمعيػػار إُف الكلمػػة البلتينيػػة ) لغويػػا يعػػود أصػػل كلمػػة         
( مػع Normeمتعامدين تعطي الزاكية القائمة ك تسمح بالقياس اؽبندسي، أما اصػطبلحا فػًتادؼ اسػتعماؿ كلمػة )

ء ك ربديػد فبيزاتػو بدقػة، مفهـو القاعدة، فاؼبعيار يبكن اعتباره كقاعدة متفق عليها بُت اعبميع ك مقياس ؼبعرفة الشي
ك تعددت كجهات النظر اذباه تعريف اؼبعيار فهناؾ من يرل أف اؼبعيار عبارة عن أداة لًتشيد التطبيق ربػاكؿ تضػييق 
الفجوة بينو ك بُت األساس النظرم للمحاسبة، ك ىناؾ من يعػرؼ اؼبعيػار علػى أنػو بيػاف كتػايب تصػدره ىيئػة تنظيميػة 

تعلػػق ىػػذا البيػػاف بعناصػػر القػػوائم اؼباليػػة أك نػػوع مػػن العمليػػات أك األحػػداث اػباصػػة بػػاؼبركز ؿباسػػبية رظبيػػة أك مهنيػػة ي
 1اؼباِف ك نتائج األعماؿ أك ربديد أسلوب القياس أك العرض أك التوصيل اؼبناسبة.

السليم أك يعرؼ اؼبعيار عموما ) ؿباسيب أك غَت ؿباسيب( بأنو: " قاعدة أك ؾبموعة من قواعد تنظيم األداء        
لقياس األداء أك قياس طوؿ أك حجم أك كزف شيء معُت". فيعترب اؼبعيار بذلك ىو اؼبقياس أك الطريق ك االذباه 

 اؼبتفق عليو بُت كافة الناس ك دليلهم لؤلداء أك للوصوؿ إُف معرفة شيء ما ك ربديده بدقة.
األحػداث ك الظػركؼ الػيت تػؤثر علػى اؼبركػز اؼبػاِف  أما يف احملاسبة فيقصد بو اؼبرشد األساسي لقيػاس العمليػات ك    

للمؤسسػػػػة ك نتػػػػائج أعماؽبػػػػا ك إيصػػػػاؿ اؼبعلومػػػػات إُف اؼبسػػػػتفيدين، ك كػػػػذا توجيػػػػو ك ترشػػػػيد اؼبمارسػػػػات العمليػػػػة يف 
 .   (2)احملاسبة ك التدقيق أك مراجعة اغبسابات

عػػػداد اغبسػػػابات، كعرضػػػها بػػػالقوائم اؼباليػػػة تعتػػػرب معػػػايَت احملاسػػػبية عبػػػارة عػػػن ؾبموعػػػة مػػػن القواعػػػد اػباصػػػة بإ       
كاألسػػس العامػػة اؼبتفػػق عليهػػا، للتطبيػػق السػػليم هبػػدؼ ضػػبط اؼبمارسػػة احملاسػػبية، كؽبػػذا سػػعت عػػدة دكؿ إُف إصػػدار 

 معايَتىا احملاسبية اػباصة كذلك دبا ببلئم بيئتها.

 

 

                                                           
العدد ،اعبزائر ،اعبلفة جامعة   ،ؾبلة البديل ،اإلطار النظرم ك المؤسساتي لمعايير المحاسبة الدكلية  سعيدآف ؿبمد السعيد، بوشاكر جلوؿ ، - 1

  ص 2015 ،جواف،اػبامس 
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 مداخل إصدار المعايير المحاسبية 0-0
سػػا علػػى شػػكل الطلػػب علػػى اؼبعلومػػات ، كعمليػػة تنظػػيم احملاسػػبة كعمومػػا توجػػد تعتمػػد طريقػػة اإلصػػدار أسا        

 :  1أربعة مداخل إلصدار اؼبعايَت احملاسبية الدكلية يف العاَف ىي

حملاسػػػبية، كىػػػو : يعتمػػػد ىػػػذا اؼبػػدخل علػػػى التشػػػريع يف إصػػػدار اؼبعػػػايَت اثلبحػػػلالمػػػدخل السياسػػػي  0-0-0
 حديد فرنسا أمريكا البلتينية، كينتقد استخداـ ىذا اؼبدخل ألنو: القارة األكربية كعلى كجو التمنتشر يف 

 يعترب أقل استجابة لبلحتياجات اؼبتغَتة فهو يتسم بالبطء. . أ
 أف تغيَت القوانُت استجابة للتطورات اعبديدة يف بيئة األعماؿ يستغرؽ كقتا طويبل. . ب

كىذا فبكن لعدـ اؼبركنػة العمليػة يف إجػراء أف جعل اؼبعايَت مواكبة للعصر يتطلب تغَت القوانُت بشكل مستمر،  . ت
 ذلك.

 عادة ما يركز القانوف على العموميات كليس على اؼبفردات أك اؼبكونات. . ث

 يتأثر التشريع باالعتبارات السياسية . ج

: كفقػػػا ؽبػػػذا اؼبػػػدخل يػػػتم إصػػػدار اؼبعػػػايَت عػػػن طريػػػق احملاسػػػبُت اؼبهنيػػػُت، المػػػدخل المهنػػػي الخػػػاص 0-0-0
 الواليات اؼبتحدة األمريكية، كيتميز بدرجة عالية مػن اؼبركنػة كالسػرعة اؼبناسػبة يف التعػديل كينتشر ىذا اؼبدخل يف

 ؼبواكبة االحتياجات اؼبتغَتة.

: كفقػػا ؽبػػذا اؼبػػدخل يقػػـو بإصػػدار اؼبعػػايَت احملاسػػبية المػػدخل المخػػتلط بػػين القطػػاع العػػاـ كالخػػاص 0-0-0
   .االلتزاـ بتطبيق ما يصدر عنها من تعليماتمؤسسة من القطاع اػباص، كتقـو اغبكومة بدعمها ك 

: طبقػػػا ؽبػػػذا اؼبػػػدخل يقػػػـو بإصػػػدار اؼبعػػػايَت احملاسػػػبية خلػػػيط مػػػن القطػػػاع العػػػاـ المػػػدخل المخػػػتلط 0-0-0
كاػباص جبانب ؾبموعات حكومية كىذا النوع منتشر يف الياباف حيث تقػـو اغبكومػة بتشػكيل ؾبلػس استشػارم 

 من اعبامعات كالصناعة كاغبكومة كاحملاسبُت القانونيُت. حملاسبة األعماؿ يتكوف من أعضاء

 :أىمية المعايير المحاسبية 0-0
ال شك أف غياب اؼبعايَت احملاسبية قد يؤدم إُف استخداـ طرؽ ؿباسػبية تكػوف غػَت مناسػبة أك تػؤدم إُف            

ابلػػة للمقارنػػة كيصػػعب فهمهػػا مػػن قبػػل اسػػتعماؿ طػػرؽ متباينػػة كغػػَت موحػػدة، فبػػا يػػؤدم إُف إعػػداد قػػوائم ماليػػة غػػَت ق
مسػػتخدميها الػػداخليُت أك اػبػػارجيُت، كمػػا يػػؤدم غيػػاب اؼبعػػايَت إُف اخػػتبلؼ أسػػس معاعبػػة العمليػػات كاألحػػداث 

   2كعليو تتجلى أنبية اؼبعايَت احملاسبية من خبلؿ:

 ؛ربديد كقياس األحداث اؼبالية للكياف -

 ؛ ةإيصاؿ نتائج القياس ؼبستعملي القوائم اؼبالي -

                                                           
 .321-320ص، ص  2006، اعبزء األكؿ،الدار اعبامعية، مصر، منظور التوافق المحاسبي الدكليأمُت السيد أضبد لطفي،  - 1
 .371، ص: 2004، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية ، مصر المحاسبة الدكلية في الشركات متعددة الجنسياتأمُت السيد أضبد لطفي،  - 2



الدوليةالقيمة العادلة كالمعايير المحاسبية  متطلبات الفصل الثاني:    

50 
 

 ؛ربديد الطرؽ اؼببلئمة للقياس -

سبكػػن مسػػػتخدمي القػػوائم مػػػن إزبػػاذ القػػػرارات اؼبناسػػبة عنػػػد االعتمػػاد علػػػى اؼبعلومػػات الػػػيت أعػػدت كفػػػق اؼبعػػػايَت  -
 ؛اؼببلئمة

 إعداد قوائم مالية قابلة للفهم كاؼبقارنة سواءا ؿبليا أك دكليا. -

 

 أسباب ظهور المعايير المحاسبية 0-0
يف طياهتػػا حلػػوؿ فبكنػػة ربمػػل  نطمػػة مة الدكليػػة للمعػػايرة، فػػإف اؼبعػػايَت عمومػػا ىػػي نشػػاطات حسػػب اؼبنظمػػ        

كقابلة للتحقيق كمتكررة ألسئلة أك مشكبلت مطركحػة مػن قبػل، كعليػو يبكػن حصػر أسػباب كجػود معػايَت دكليػة يف 
 1ؾباؿ احملاسبة يف العناصر اآلتية:

 ؛ة من خبلؿ االبتعاد عن التناقضات القائمةاغباجة إُف تقدٔف كإهباد آلية لتطوير احملاسب -

 ؛انفتاح البورصات كأسواؽ اؼباؿ على اؼبستول العاِف -

 ؛تسهيل عملية قراءة القوائم اؼبالية اؼبوحدة -

 ؛ ضركرة التوافق كالتنسيق كالتوحيد احملاسيب الدكِف -

 ؛زبفيض التكاليف كتدعيم اؼبركر إُف األسواؽ اؼبالية -

 املُت االقتصاديُت.تسهيل اإلتصاؿ بُت اؼبتع -

 الدكلية المحاسبية المعايير إصدار اتإجراء: ثانيالمطلب ال

 معيار أم إصدار فإف لذا اؼبالية، القوائم كمعدم مستخدمي لدل مقبولة تكوف الدكلية احملاسبة معايَت إف         
 2:يلي كما( 38) لشكلا يف كاؼبوضحة التالية اإلجراءات يتبع أف هبب الدكلية احملاسبة معايَت عبنة يف

 قائمة ؼبسودة األكؿ النشر دكف اإلعبلف مسودة إُف مباشرة اجمللس يتقدـ قد اؼبشركعات لبعض بالنسبة        
 بنشر العرض، مسودة على العامة كاؼببلحظات للتعليقات كنتيجة ىامة تغيَتات عمل حالة يف كأحيانا اؼببادئ،
 3.الدكِف احملاسيب اؼبعيار إصدار قبل بلحظاتكاؼب التعليقات لتلقى معدلة عرض مسودة

 
                                                           

 .375، ص:مرجع سبق ذكرهسيد أضبد لطفي،  أمُت ال - 1
التقارير المالية، أسس اإلعداد كالعرض كالتحليل كفقا الحدث االصدارات كالتعديالت في معايير المحاسبة الدكلية طارؽ عبد العاؿ ضباد، 2

 .22-21ص، ص ،2000،الدار اعبامعية ، االسكنديرية،  مصر كاالمريكية كالبربطانية كالعربية كالمصرية 
 
 .367، ص2004،دار اؼبريخ للنشر الرياض ،السعودية،  ، المحاسبة الدكليةفريدريك تشوم كآخركف، تعريب ؿبمد عصاـ الدين زايد3
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 معايير المحاسبة الدكليةسيركرة إعداد  :(16) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source :Bernard raffournier, et autres comptabilité internationale 

,librairie Vuibert, France 1997 p36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفسَتات كالتعليقات

مل  ؾبموعة الع اجمللس   
 اللجنة االستشارية 
 اعبهود كاؼبنظمات األخرل

 دراسة اؼبشاكل
 موجز عن النقاط للمعاعبة

 مسودة قائمة اؼببادئ 

 قائمة اؼببادئ 

 مسودة العرض 

 مشركع اؼبعيار 

 تكوين ؾبموعة عمل   

 اؼبوافقة  

 اؼبوافقة  

  5/4موافقة األغلبية

  5/4موافقة األغلبية

 اؼبعيار

تفسَتات كالتعليقاتال  

 اؼبوافقة  
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 ايير المحاسبية الدكلية: التطور المستمر للمعالثالث مطلب ال

الظػػركؼ االقتصػػادية،   تغػػَت كقابليػػة التعػػديل كالتغيػػَت اسػػتنادا إُف باؼبركنػػةتتميػػز اؼبعػػايَت احملاسػػبية الدكليػػة اف          
فوضػػػع اؼبعػػػايَت كربػػػديثها عبػػػارة عػػػن عمليػػػة مسػػػتمرة ،تسػػػتجيب للمسػػػتجات يف سػػػاحة االعمػػػاؿ يف البيئػػػة الدكليػػػة 

فهػػي اذف بعيػػدة عػػن  ،تطػػورات علػػى السػػاحة االقتصػػادية باعتبػػار احملاسػػبة جػػزء ال يتجػػزا منهػػاكتواكػػب االلتغػػَتات كال
 اعبمود شاهنا يف ذلك شاف مواضيع العلـو االنسانية االخرل.

 كياخذ التطور اؼبستمر يف اؼبعايَت احملاسبية الدكلية اشكاال عديدة يبكن ادراجها فيما يلي :

تعػػػديل  معظػػػم حيػػػث مت يل لػػػبعض أك معظػػػم الفقػػػرات يف معيػػػار معػػػُت، يػػػتم التعػػػدحيػػػث  : تعػػػديل المعػػػايير -3
، كمػػػا ظهػػػرت تعػػػديبلت أخػػػرل بعػػػد ذلػػػك كيكػػػوف التعػػػديل بأشػػػكاؿ 4337اؼبعػػػايَت احملاسػػػبية الدكليػػػة اعتبػػػارا مػػػن 

 ـبتلفة منها: 

، حيث يؤدم ذلػك يعترب تعدد البدائل من االنتقادات اليت توجو ؼبهنة احملاسبة إلغاء بعض البدائل المحاسبية: -ا
إُف تقليػل ىػذه البػدائل  يف مهنػة احملاسػبة  اؼبعػايَت يكاضػع، كلعػل اؼبنظػرين إُف اختبلؼ يف األرقػاـ كالنتػائج احملاسػبية 

لتوحيػػػػد طػػػػرؽ اؼبعاعبػػػػة مػػػػن ناحيػػػػة كزيػػػػادة الثقػػػػة يف اؼبعلومػػػػات احملاسػػػػبية مػػػػن ناحيػػػػة أخػػػػرل، كأمثلػػػػة ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػن 
 التعديبلت كثَتة منها:   

مػػػػن أسػػػػاليب تقيػػػػيم LIFOاؼبتعلػػػػق بػػػػاؼبخزكف بإلغػػػاء أسػػػػلوب الػػػػوارد أخػػػػَتا الصػػػادر أكال  IAS2ل اؼبعيػػػػار تعػػػدي -
 ؛اؼبخزكف

ف باتػػػػدماج األعمػػػػاؿ بإلغػػػػاء طريقػػػػة اؼبصػػػػاٌف  اكاؼبتعلقػػػػ IFRS3قبػػػػل اسػػػػتبدالو باؼبعيػػػػار  IAS22تعػػػػديل اؼبعيػػػػار  -
 اؼبشًتكة من طرؽ احملاسبة عن اندماج األعماؿ.

و اؼبعػايَت، كمػن أمثلػة ذلػك تعػديل يػتعترب التعريفات يف اؼبعايَت احملاسػبية مػن أىػم مػا تبػٌت عل تعديل التعريفات: -ة 
 تعريف القيمة العادلة بُت فًتة كأخرل يف أكثر من معيار ؿباسيب.

مػػن إلغػػاء اؼبمارسػػات  IAS36كمػػا حصػػل يف التعػػديل األخػَت للمعػػاير إلغػاء بعػػض الممارسػػات المحاسػػبية: -ج 
 .   1جراء فحص من أسفل ألعلى كفحص من أعلى ألسفل يف ربديد االلبفاض يف قيمة الشهرةالواجب إتباعها إل

التابعػة جمللػس اؼبعػايَت احملاسػبية  IFRIC: زبػتص عبنػة تفسػَتات احملاسػبة الدكليػة دمج التفسيرات في المعايير  -د 
IASB    ات إُف مػا يوجػب دؾبهػا يف تفسػَتات لتوضػيح كيفيػة تطبيػق اؼبعػايَت ، كقػد يػتم التطػرؽ يف التفسػَت بوضػع

 :  كثَتة منها  اؼبعيار كوف اؼبعيار أقول من التفسَت كأمثلو ذلك

 ؛IAS 01الذم مت دؾبو يف اؼبعيار  SIC 18 التفسَت رقم -

 ؛ IAS 02حيث مت دؾبو يف اؼبعيار  SIC 01التفسَت رقم  -

                                                           
 54،55،ص،ص،  2017، دار صفاء للنشر كالتوزيع ، عماف ، األردف ، المعايير الدكلية العداد التقارير المالية خالد صباؿ اعبعارات،  - 1
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 . IAS 02اليت مت دؾبها يف اؼبعيار SIC  014 SIC  023 SIC 06التفسَت رقم  -

 اؼبالية كىناؾ تفسَتات اخرل مت دؾبها يف اؼبعايَت الدكلية العداد التقارير 

 بينها كامثلة ذلك :  مشًتكة  لوجود عوامل دمج بعض المعايير ببعضها البعض: -1

 . IAS 28يف اؼبعيار IAS  31 دمج اؼبعيار

 . IAS 01 يف اؼبعيار IAS 04 دمج اؼبعيار

 . IAS 38 ريف اؼبعيا IAS 09 دمج اؼبعيار
 15كذلك لعدـ االتفاؽ على صػيغة موحػدة عاؼبيػا علػى تطبيقهػا كمػا حصػل يف اؼبعيػارسحب بعض المعايير:  -2

IAS  01/01/2005حيث مت سحبو اعتبارا من 

 IFRS 03 لػو اؼبعيػػارالػػذم حػػل ؿب IAS 22كمػػا حصػل مػػع اؼبعيػار:الغػاء بعػػض المعػػايير بمعػايير الحقػػة  -3
 بذات اؼبسمى

 32الػذم مت فصػلو اُف معيػارين نبػا اؼبعيػار IAS 32كمػا حصػل يف اؼبعيػاراكثر من معيار :فصل المعيار الى  -4
IAS  كاؼبعيارIFRS 07 
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 االطار النظرم لمحاسبة القيمة العادلة  :المبحث الثاني 
 مرت القيمة العادلة بعدة مراحل للوصوؿ اُف ماىي عليو  كسوؼ نتناكؿ،

 يخي لمحاسبة القيمة العادلةالسياؽ التار  :االكؿ مطلب ال
 مبدأ التكلفة التاريخية .1

يعترب من أىم اؼببادئ احملاسبية اليت ربكم إعداد القوائم اؼبالية كدبوجب ىذا اؼببدأ يتم إثبات أصوؿ            
يف تاريخ كالتزامات اؼبنشأة حسب السعر التبادِف الفعلي كاؼبتمثل لقيمة النقد أك النقد اؼبكافئ اؼبدفوع غبيازهتا 

اقتناء األصوؿ أك نشوء االلتزاـ أما ما يطرأ على التكلفة من تغَت بعد تاريخ اقتناء األصل كنشوء االلتزاـ فيتم 
ذباىلو كبناءا على ذلك يشكل ىذا اؼببدأ قيدا على مبلئمة البيانات احملاسبية فبا أدل تزايد الضغوط الداعية إُف 

 . 1لصاٌف القيمة العادلةالتقليل من أنبية التكلفة التارىبية 
شك يف صحتها كدقتها غبظة االكتساب كإمبا يظهر التشكيك يف سبلمة اؼببدأ يال   إف التكلفة التارىبية          

ي كمن ىنا بدأت انتقادات َف تنتهي ؼببدأ ضبعد التملك أك حدكث اغبدث إذ تصبح القيمة اؼبسجلة شيئا من اؼبا
 التكلفة التارىبية 

 التكلفة التاريخية دا مب تعريف 
إف التكلفة التارىبية سبثل النموذج الكبلسيكي للتوثيق احملاسيب الذم يقـو على إثبات صبيع اؼبواد           

التبادؿ بُت  اؼبؤسسة كاؼبتعاملُت معها ، كىي سبثل  قوعكاغبقوؽ كاؼبصركفات كااللتزامات بالتكلفة احملددة غبظة ك 
 كالعادلة اؼبتفق عليها بُت األطراؼ اؼبتعاقدة يف تلك للحظة . التكلفة اغبقيقية الفعلية

كغالبا ما تكوف ىذه التكلفة موثقة دبستندات ثبوتية توفر إمكانية التثبت كالتحقق من بيانات التكلفة كإكساهبا 
  الية من اؼبوثوقية كاؼبوضوعية عدرجة 

عناصر اؼبوارد االقتصادية  التكلفة األصلية لكافة إف القاعدة األساسية يف التطبيق العملي ىي إثبات         
كاستخداماهتا كمصادر سبويلها كصبيع اؼبصركفات كاإلجراءات بغض النظر عن تقلبات القيمة االقتصادية لوحدة 

 .2النقد
 
 
 
 
 

                                                           
 .44،ص  2010، +دار كائل للنشر ، الطبعة اػبامسة األردف ،  مبادئ المحاسبية الماليةطر ، ؿبمد م - 1
اؼبؤسبر العلمي اؼبهٍت السادس عبمعية احملاسبيُت القانونيُت  ،اتجاه المعايير المحاسبية الدكلية نحو القيمة العادلةدنبش ،نعيم، أبو زر عفاؼ،  - 2

 .  5، ص  2004أيلوؿ  23،  22األردنيُت،  األردف  ،  



الدوليةالقيمة العادلة كالمعايير المحاسبية  متطلبات الفصل الثاني:    

55 
 

 
  1: التاريخية  التكلفة الموجهة لمبدا  اداتنتقاال .2

اصلة يف القوة الشرائية لوحدة النقود كىذا يعٍت أف بنود يتجاىل مبدأ التكلفة التارىبية صبيع التغَتات اغب -
اغبسابات الواردة يف سجبلت اؼبشركع تكوف مثبتة بقيم ـبتلفة كغَت متكافئة يف قوهتا الشرائية ، ما هبعل 

 ؛ذبميعها كمعاعبتها سوية عملية مضللة 
االيرادات اؼبمثلة للقيمة اعبارية مع  إف تطبيق مبدأ التكلفة التارىبية سوؼ يؤدم إُف عدـ التجانس يف مقابلة -

اؼبصركفات اؼبمثلة لقيم تارىبية ـبتلفة بإختبلؼ الفًتات اليت استنفذت فيها تلك اؼبصركفات فبا يًتتب عليو 
 ؛عدـ دقة نتائج اؼبقارنات 

ائم اؼبالية إف االعتماد على مبدأ التكلفة التارىبية لؤلدكات اؼبالية ال يعكس القيمة االقتصادية لعناصر القو  -
قراراهتم االستثمارية ، كما  زباذ للمشاركُت يف األسواؽ اؼبالية فبا يؤثر على ا مظللة كبالتاِف تقدٔف معلومات 

يف  يظهر قصور ىذا اؼببدأ يف إظهار اؼبخاطر اغبقيقية اؼبعرضة ؽبا الشركة كما يتبع ذلك من البفاض الثقة 
  (2)البيانات اؼبالية 

 القيمة العادلة ماىية   :الثاني  مطلب ال
 القيمة العادلةمفهـو  -1

 الشيءيبكن تعريف القيمة العادلة يف اللغة العربية من خبلؿ الفعل قيم كالفعل عدؿ حُت يقاؿ قيم             
أم كازف بينهما كعادؿ الشيء بالشيء أم سواه بو كجعلو مثلو قائما  الشيئُتتقييما أم قدر قيمتو ، كعادؿ بُت 

 .3كالعدؿ ىو اإلنصاؼ كىو إعطاء اؼبرء كأخذ ما عليومقامو، 
حوؿ أنبية استخداـ القيمة العادلة يف توفَت احتياجات مستخدمي القوائم اؼبالية يف ازباذ  تفاؽكيف احملاسبة ىناؾ إ

 قراراهتم كترشيد أحكامهم ، إال أف ىناؾ اختبلؼ حوؿ مفهـو القيمة العادلة .
قيمة اليت يبكن على أساسها مبادلة أصل ما أك التزاـ ما يف عملية بيع متوقعة بُت  على أهنا تلك ال Borthعرفها 

 . 4كل من البائع كاؼبشًتم مع توافر الرغبة الصادقة يف إسباـ عملية التبادؿ
ذلك اؼببلغ اليت يتم بواسطتو بيع أك شراء " يف حُت عرؼ صاٌف القيمة العادلة لؤلصل على أهنا              

من خبلؿ عملية تبادلية حقيقية بُت أطراؼ مطلعة كراغبة يف التبادؿ بعيدا عن ظركؼ التصفية ، كيف األصل 

                                                           
 المحاكر الرئيسية للقياس المحاسبي لألصوؿ باستخداـ مفهـو القيمة العادلة في إطار معايير المحاسبة الدكليةعفاؼ إوباؽ أبو زر ،  - 1

 .  283، ص  2008األردف ،جامعة البًتا 
 1العدد  ،36اجمللد ،  اجمللة اؼبصرية للدراسات التجارية محاسبة ،  مناؿ حامد فراح ، دراسة تحليلية لقياس القيمة العادلة في ظل المعايير ال - 2

 .  184، ص  2012مصر ، 
 .   771 ،588ص ، ص ، 2004ركؽ الدكلية شالطبعة الرابعة ، مكتبة ال، "المعجم الوسيط" ،ؾبمع اللغة العربية - 3

4-  
Barth ME, Beaver W, H . Landsman W,R The relevance of the valeur – relevance literature for 

financial accounting standard setting . Another view ’ Journal  ‘of Accounting and Economics 

edition,31, 2001, p 89 .  
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حق أك اؼببلغ الذم يتم سداده من خبلؿ ستتعد القيمة العادلة للمطلوبات على أهنا تلك القيمة اليت ت اؼبقابل
 . 1لتصفيةأثر ا عملية تبادلية حقيقية بُت أطراؼ راغبة يف العملية مع استبعاد

فتعرؼ القيمة العادلة السعر الذم يبكن اغبصوؿ عليو  157: اؼبعيار  FASBأما حسب اؼبعايَت األمريكية 
  .2أحد االلتزامات يف معاملة منتظمة بُت اؼبشاركُت يف السوؽ يف تاريخ القياس لتسوية  نتيجة بيع أصل أك اؼبدفوع

 كيقـو التعريف السابق على اؼببادئ التالية :
 سعر التبادؿ : -ا

على مفهـو القيمة العادلة على أساس  157القيمة العادلة تعتمد على السعر التبادؿ حيث سلط اعبزء دبعيار    
لتسوية )كىو السعر الذم يبكن اغبصوؿ عليو نتيجة لبيع أحد األصوؿ أك اؼبدفوع  (Exit Price)سعر اػبركج 

يف تاريخ القياس من كجهة نظر أحد اؼبشاركُت يف السوؽ كىو أحد االلتزامات ( من معاملة تبادؿ افًتاضية 
 اؼبستحوذ على األصل أك اؼبدين بالتزاـ .

 المعاملة :  -ب
اية الواجبة ليس من خبلؿ لغسعر التبادؿ ىو سعر يف معاملة منتظمة كالذم يبكن اغبصوؿ عليو من خبلؿ ا   

ة اؼبنتظمة بأهنا معاملة يفًتض أف تعرض على السوؽ لفًتة البيع اإلجبارم أك الصفقات االضطرارية كتعرؼ اؼبعامل
اؼبعتادة كاؼبألوفة اليت سبثل األصوؿ كااللتزامات كىي ليست  سويقة ما قبل تاريخ القياس إلتاحة الفرصة األنشطة لت

 . 3(اك التصفية  معامبلت إجبارية )البيع االضطرارم
 

 السوؽ :-ج
عاملة لبيع األصل أك تسوية التزاـ ربدث يف السوؽ الرئيسية كيف حالة غياب قياس القيمة العادلة يفًتض أف اؼب   

 السوؽ الرئيسية تكوف السوؽ األكثر مبلئمة لؤلصل أك االلتزاـ 
 الذم تستحوذ ىي السوؽ اليت تقـو فيها اؼبؤسسة اليت تعد القوائم اؼبالية بيع األصل  السوؽ الرئيسية : -

 ؿ أك االلتزاـ . د لديها بأكثر حجم كمستول للنشاط لبلعليو أك تسوية االلتزاـ اؼبوجو 
السوؽ اليت تقـو فيها اؼبؤسسة اليت تعد القوائم اؼبالية بيع األصل أك تسوية  وى السوؽ األكثر مالئمة : -

دفعو  اؼببلغ الذم يتم ٓفيعظم مبلغ األصل اليت يبكن إستبلمها مقابل بيع األصل أك يد الذم  التزاـ بالسعر
 التزاـ مع االخذ بعُت االعتبار تكاليف اؼبعامبلت التجارية يف السوؽ لتسوية

                                                           
ية في ظل األزمة المالية ،  أثر توجو معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبصاٌف رضا إبراىيم   - 1

 .  22، ص  2009،  03،  العدد رقم   46، ؾبلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،  جامعة اإلسكندرية  ، اجمللد   العالمية
3- 

Financial Accounting Standard Board (FASB) Statement of Financial Accounting Staodard 

N°157, Fair valve Measurement, Norwalk Connecticat 2006 p 6 paragraph 5 

 .www.Fasb . org . 
3-

www.Fasb . org .. n°157 .parag 07     . 
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اؼببلئمة( هبب أف يتم النظر من منظور اؼبؤسسة على االكثر  اغبالتُت )السوؽ الرئيسية أك السوؽ  يف كلتا 
 و الذم يسمح بوجود اختبلفات بُت اؼبؤسسات اؼبختلفة يف النشاط .حالن
 المشاركوف في السوؽ : -د

 اؼبشًتكف كالبائعوف يف السوؽ الرئيسية )أك السوؽ األكثر مبلئمة( لؤلصل كااللتزاـ كهبب توفر اػبصائص  ىم
 ؛االستقبلؿ عن اؼبؤسسة اليت تعد القوائم اؼبالية أم أف ال يكوف من األطراؼ ذك العبلقة  -
 ؛مات اؼبتاحة اؼبعرفة : يكوف لديو فهم معقوؿ باألصل أك االلتزاـ كاؼبعاملة على صبيع اؼبعلو  -
 ؛القدرة : على التعامل على األصل أك االلتزاـ  -
 سرم كاالضطرار للقياـ بذلك قالرغبة كاالستعداد للتعامل على األصل كااللتزاـ أم أف ال يكوف لديو اغبافز ال -

 IFRSأما تعريف العادلة حسب اؼبعايَت الدكلية 
بادؿ أصل أك تسوية التزاـ ما بُت أطراؼ عاؼبُت كراغبُت يف فنعرؼ القيمة العادلة على أهنا اؼببلغ الذم يبكن بو ت

 . 1تقلُتسمعاملة بُت طرفُت م
 ما يبكن مقارنتو من التعريفُت السابقُت : 

)كىو السعر  .Exit priceاػبركج  سعربشكل صريح على  ينص 157التعريف الوارد يف اؼبعيار األمريكي  -
ال بيض صراحة على سعر اػبركج كال على سعر  IFRSوارد يف من كجهة نظر البائع( يف حُت أف التعريف ال

 ؛الدخوؿ )من كجهة نظر اؼبشًتم( 
 IFRSاؼبشاركُت يف السوؽ يف حُت أف  اُف  يشَت بشكل صريح 157التعريف الوارد يف اؼبعيار األمريكي  -

 ؛يشَت إُف طرفُت عاؼبُت كراغبُت يف معاملة بُت طرفُت مستقلُت 
يقـو على فكرة أف االلتزاـ ينقل )أم أف االلتزاـ يظل موجود  157فإف اؼبعيار األمريكي بالنسبة لبللتزامات  -

يشَت إُف أف اؼببلغ الذم يبكن من خبللو  IFRSاؼبقابل( يف حُت أف التعريف الوارد يف  ؼكلكن بالنسبة للطر 
  تسوية )ام سداد( االلتزاـ .

ادلة من جانب كبلمن ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية كيرل الباحث أف كضع تعريف موجد للقيمة الع       
على الفوارؽ ضي وبقق التقارب كيقلل من أك يق IFRSكؾبلس معايَت التقرير اؼباِف الدكلية  FASBاألمريكي 

بُت اؼبعايَت احملاسبة اليت يصدرىا اجمللسُت كىو ما يؤدم إُف تسهيل اؼبقارنة بُت اؼبعلومات اؼبالية ، كما يصب يف 
 نهاية لفائدة اؼبستثمرين يف كافة أكباء العاَف .ال
 
 
 

                                                           
1
 - International Accounting Standard Board ,Internatioal Financial Reporting Standards 2008, 

IAS 39 , Iandon United Kingdom, p 1945, paragraph 9 .  

www .IASB. org. 
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 : في الفكر المحاسبي أىمية القيمة العادلة  -2
كاطر جديدة  ؽطرية احملاسبية التقليدية إُف آفانأف مفهـو القيمة العادلة قد نقل ال اختبلؼ يف  ال          

رية احملاسبية نظذلك نتاجا للتطورات اغباصلة على ال كأحدث تغَتا شامبل يف بنية البيانات اؼبالية كمدلوالهتا ككاف
 خبلؿ العقود الثبلثة األخَتة ، كتربز أنبية القيمة العادلة يف النقاط التالية :

األسواؽ لؤلكضاع االقتصادية السائدة سباما كما تعكس التغَتات يف القيمة  قديرات تعكس القيمة العادلة ت -
غَتات االقتصادية عند حدكثها كذلك ألف القيمة العادلة ربدد عادة يف سوؽ مفتوح عن التصبة العادلة اآلثار النا

 ؛كمنافس يعكس اغبقائق االقتصادية 
إف اؼبستثمرين يتطلعوف ِف اؼبعلومات اؼبالية من منظور استثمارم عاؼبي كاسع كؽبذا السبب كاف من اؼبهم  -

األسواؽ اؼبالية تعترب آلية ىامة يف تطوير االقتصاد الوطٍت  استخداـ معايَت ؿباسبية متعارؼ عليها دكليا كحيث أف
 ؛فإنو يبكن الوقوؼ على أنبية العبلقات اؼبتداخلة بُت ؿباسبة القيمة العادلة كاألسواؽ اؼبالية 

تؤدم ؿباسبة القيمة العادلة دكرا يف تدعيم الشفافية يف االقتصاد من خبلؿ ربديد متطلبات ضركرية اإلفصاح  -
 ؛ 1للمعلومات اؼبالية كالعرض

ل من اؼبستثمرين كاؼبقرضُت الهنا تتظهر بشكل افضل الوضع اؼباِف اغباضر للمؤسسة كتعترب اكثر مبلئمة كصلة ل-
 ؛2كتسهل تقيييم ادائها اؼباضي كالتوقعات اؼبستقبلية 

خاصة فيما يتعلق بقيم ك  ،تساعد اؼبستثمرين على اداء اسًتاتيجيات اؼبؤسسات يف ادارة استثماراهتم اؼبالية  -
 3كتوقيت كدرجة التاكد اػباصة بصايف التدفقات اؼبستقبلية

 برارات كأىداؼ تطبيق القيمة العادلة : م  -3   
تعد ظاىرة التغَتات كالتقلبات يف األسعار إحدل أىم اؼبشاكل اليت كانت كما زالت تشغل إىتماـ             

مد على مبدأ التكلفة التارىبية يف إعداد قوائمها اؼبالية كاليت أصبحت ال البحث احملاسيب ، حيث أف اؼبؤسسة تعت
مع ظاىرة التقلبات االقتصادية اليت تصيب اقتصاد اجملتمعات ، كمنذ فًتة بعيدة كالفكر احملاسيب يتأرجح  ىتتماش

ذلك يف األساس إُف  بُت مبوذج التكلفة التارىبية كالقيمة العادلة كأساس للقياس كالتقييم احملاسيب ، كيرجع
من ناحية ينظر إُف التكلفة التارىبية فاػبصائص الواجب توافرىا يف اؼبعلومات احملاسبية كخاصة اؼببلئمة كاؼبوثوقية ، 

على أهنا أكثر موثوقية كموضوعية باؼبقارنة مع القيمة العادلة كخاصة يف اغباالت اليت ال توجد فيها سوؽ نشط 

                                                           
، إعادة تقيم الممتلكات كالمصانع كالمعدات بالقيمة العادلة في ظل المعيار صفواف قصي عبد اغبليم ، أظباء عبد الكاظم عبد علي  - 1

،   06العدد ،   03، ؾبلة اؼبثٌت للعلـو اإلدارية كاالقتصادية ،  اجمللد   بالتطبيق على الشركة العامة للصناعات الصوفية 16المحاسبي الدكلي 
 . 169، ص  2013

رسالة ،  اىمية القياس المحاسبي المستند الى القيمة العادلة في تعظيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية،تامر بساـ جابر االغا - 2
 37ص ، 2013 ،فلسطُت ،غزة،ماجيستَت اعبامعة االسبلمية 

 ات القيمة العادلة لالكراؽ المالية الغراض تشجيع االستثمار في سوؽ االكراؽ الماليةمدل اىمية االفصاح عن معلوم ،ؿبمد زيداف ابراىيم - 3
 .15ص ، 2003 ،لعدد الرابع،القاىرة مصر ا،جامعة عُت مشس  ،اجمللة العلمية لبلقتصاد كالتجارة،
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ؼبراد قياسها بالقيمة العادلة يف حُت ينظر إُف معلومات القيمة العادلة على أهنا أكثر ككفؤ لؤلصل كااللتزامات ا
 .1مبلئمة يف ضوء الظركؼ االقتصادية السائدة كقت تقدٔف اؼبعلومات

 القيمة العادلة  تطبيق مزايا كانتقادات   :الثالث  مطلب ال
 مزايا تطبيق القيمة العادلة : -  1         

 أكجو القصور اليت يعآف منها مبدأ التكلفة التارىبية كهبدؼ يفاـ القيمة العادلة كبديل أفضل لتبلجاء استخد   
 2ؼبخركجات البيانات كىي : ربقيق مزايا

العادؿ للقوائم اؼبالية عن اؼبركز اؼباِف كنتيجة  عبَتتعكس القيمة العادلة كاقع اؼبؤسسة االقتصادم كىي أقرب للت -
 ؛النقدية كالتغَتات يف حقوؽ اؼبلكية  األعماؿ كالتدفقات

عند تقيم األصوؿ كااللتزامات على أساس القيمة العادلة فإهنا تعرب عن الدخل االقتصادم حيث يتم أخذ  -
 ؛األسعار السوقية بعُت االعتبار 

 ؛تراعي ؿباسبة القيمة العادلة تغَتات القوة الشرائية لوحدة النقد  -
على القيمة العادلة يف إجراء اؼبقارنات بُت اؼبؤسسات اؼبشاهبة اليت تستخدـ القيمة  تساعد اؼبعلومات اؼببنية -

 ؛العادلة 
 .؛تزكد القيمة العادلة اؼبستثمرين بوعي كنظرة تنبؤية مستقبلية لقيمة اؼبؤسسة  -
س الصورة كالذم يعك يرتبط تطبيق مفهـو القيمة العادلة يف احملاسبة دبفهـو احملافظة على رأس اؼباؿ العيٍت -

 ؛3الفعلية األداء اؼبؤسسة 
 ؛يس الواقع الفعلي ألداء اؼبنشأة تساعد القيمة العادلة يف ربسُت عملية لتحليل اؼباِف بتوفَت بُت مؤشرات تق -
تعكس القيمة العادلة يف كثَت من األحياف تقدير األسواؽ اؼبالية للقيمة اغبالية للتدفقات النقدية اؼبتوقعة  -

 ؛لؤلدكات اؼبالية 
  ؛سبكُت اؼبؤسسة من قياس أدكاهتا اؼبالية بالقيمة العادلة لعدد من العمليات الداخلية من أجل  -
 ؛صنع القرارات االستثمارية كالتجارية اؼبناسبة  -
 ؛إدارة كقياس اؼبخاطر  -
 4ربديد كمية رأس اؼباؿ الذم هبب تكريسو ػبطوط األعماؿ اؼبتنوعة  -

                                                           
بالتطبيق على شركة االلبسة الجاىزة  نماذج القياس كاإلفصاح المحاسبي عن القيمة العادلةعامر ؿبمد سلماف ، حسُت كاظم عوجو ،  - 1

 . 337، ص  2012، جامعة بغداد  69،العدد  18،ؾبلة العلـو االقتصادية كاإلدارية، اجمللد  المساىمة المختلطة
مساىمة أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية كمالئمة معلومات القوائم المالية الصادرة عن الشركات الصبيل حسن النجار ،  - 2

 .  469، ص  2013،  3العدد  9، اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ، اجمللد ،العامة الفلسطينية 
،  حبث مقدـ إُف مؤسبر العلمي اؼبهٍت الدكِف السابع   موثوقية كمالئمة استخداـ القيمة العادلة كإمكانية تطبيقهاالدنبش نعيم ، عفاؼ أبو زر ،  - 3

 . 21، ص    2006سبتمرب  14،  13عماف ، األردف  ،   نونيُت األردنيُتصبعية احملاسبُت القا

،ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية ،اجمللد  القيمة العادلة كتأثير استعمالها في جودة التقارير الماليةم ، زيد عائد مرداف ، سعَت إبراىيم عبد موس ال - 4
 . 219، ص  2013   ،   25الثامن ،العدد 
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يع أك شراء بشيدة متعلقة بر عد يف ازباذ القرارات االستثمارية كالتجارية إف تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يسا -
االستثمارات االختيار بُت البدائل كقرارات االندماج اليت تتم بُت الوحدات أك قرارات الشراء لوحدة ما ، 

 1حبيث تكوف مبنة على معلومات مالية ذات مبلئمة عالية

بق ذكرىا الستخداـ القيمة العادلة إال أف اعتماد القيمة العادلة يف القياس َف ك على الرغم من اؼبزايا السا          
يقدـ برناؾبا متكامبل لبلعًتاؼ كالقياس كاإلفصاح اؼباِف كمن مث ال زالت القيمة العادلة نواجو ابتقادات على 

   أساس عدـ مبلئمتها كمن أىم االنتقادات :

 نتقادات تطبيق القيمة العادلة : ا - 2 

إف ربديد القيمة العادلة كاالعًتاؼ هبا ينطوياف على قدر كبَت من عنصر التحيز الشخصي كإتباع أسس  -
 ؛2متباينة

تعدد طرؽ كمباذج القياس احملاسيب اؼبعتمد على القيمة العادلة األمر الذم هبعل البيانات اؼبالية أكثر تقلبا فبا  -
، فيتطلب األمر كضع تقديرات ذاتية للقيمة  ىو يف اغبقيقة خاصة يف ظل عدـ كجود سوؽ ماِف نشط

 ؛3العادلة تفتقر إُف حيادية القياس 
 ؛ةيالقيمة العادلة ىي خطوة غَت عادية زبرج عن اؼبفاىيم احملاسب -
 ؛إف اإليرادات تتحقق من استمرارية الوحدة االقتصادية عرب الزمن كليس من تقلبات أسعار قصَتة األجل -
قياس ـبتلفة منها ما يتعلق برغبة  ائقيما يتعلق باالستثمارات تعد معقدة كذات طر إف تطبيق القيمة العادلة ف -

نفسها  فضبل على اف  اؼبؤسسة يف االحتفاظ باالستثمارات كمنها ما يتعلق دبوضوع تقدير القيمة العادلة
 ؛4 ذلك يتعارض مع مبدا الثبات يف احملاسبة كعدـ االتساؽ يف اؼبعاجة احملاسبية

 ؛لقيمة العادلة يتعارض مع مبادئ كأسس ؿباسبية كاغبيطة كاغبذر كالتكلفة التارىبية إف مفهـو ا -
 ؛تعقيد بعض اؼبعاعبات احملاسبية اػباصة بالقيمة العادلة كصعوبة فهمها  -
خارجُت التقدير القيمة  ستشارين  اك خرباء ارتفاع التكلفة كخصوصا إذا ما مت اللجوء إُف مقيمُت أك م -

 ؛العادلة 
 
 

                                                           
األصوؿ المحاسبية باستعماؿ مبدأ القيمة العادلة بالتطبيق على شركة بغداد  في القياس كاإلفصاح المحاسبي لصاد عبلكم ، خضَت ؾبي - 1

 . 1649، ص  2014،   6، العدد   22، ؾبلة جامعة بابل ، العلـو األساسية  ، اجمللد  اإلنشائية إلنتاج المواد
 . 469صبيل حسن النجار ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
،  ، المدفق الخارجي كتقديرات القيمة العادلة دراسة إستطالعية في مكاتب التدقيق األردنية الكبرلأضبد حلمي صبعة ، مؤيد راضي خنفر  - 3

 . 420، ص  2007اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ،  اعبامعة األردنية ، عماف اجمللد الثالث ، العدد الرابع ، 
أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة لألدكات المالية على عوائد األسهم دراسة تحليلية للشركات المدرجة د الرضباف صبعة، يونس خالد، عب  - 4

 28، ص 2011رسالة ماجستَت، اعبامعة اإلسبلمية، كلية التجارة، فلسطُت، في سوؽ فلسطين لألكراؽ المالية، 
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 ؛1 القيمة العادلة َف تقدـ برناؾبا متكامبل لبلعًتاؼ كالقياس كاإلفصاح اؼباِف إف -
 ؛قد تزيد التكاليف للتقدير عن اؼبنافع اؼبرجوة منها  -
 .2يمها بالتكلفة التارىبية  يىناؾ الكثَت من االستثمارات ليس ؽبا أسعار سوقية كيعتمد على تق -

 القيمة العادلة  محاسبة اعاآلثار االقتصادية إلتب  :الرابع مطلب ال 
 اإلفصاح احملاسيب العديد من اآلثار أنبها :ك  يًتتب على إتباع القيمة العادلة يف القياس          
 تحقق األرباح كتأثيره في الدخل القومي : -

كقد كانت األرباح  ميعترب الربح من أىم بنود القوائم اؼبالية كاليت يعتمد عليها اؼبستثمر عند بناء قراره اإلستثمار    
تعتمد أف اإليرادات من األصوؿ اؼبالية كاالستثمارات العقارية تتحقق عند بيعها ، أما يف ظل القيمة العادلة فإف 

صوؿ اعباىزة لؤلاألرباح تتحقق عند حدكثها ، كيوثر ذلك على الدخل القومي حيث أف التغَت يف القيمة العادلة 
قيمة الدخل القومي حيث أف االرتفاع يف أسعار األسواؽ اؼبالية ينعكس يف  للبيع يؤدم إُف الزيادة أك البفاض

 نتائج أعماؿ اؼبؤسسات كمث يؤثر على األرباح كتقدير قيمة الدخل القومي
 التأثير على األسواؽ المالية : -

ثماراهتم كتوقعاهتم يتطلع اؼبستثمركف دائما إُف اؼبعلومات اؼبالية اليت ربقق ؽبم منفعة كتساعدىم على تقدير است   
الكاملة ؽبم كجذب اؼبزيد من  الشفافية اؼبستقبلية كاستخداـ القيمة العادلة يعمل على ضباية اؼبستثمرين كربقيق

 نمو السوؽ كاستقراره .لاالستثمارات ، فبا يعترب أداة ىامة 
 التحقق من المخاطر االقتصادية : -

كتبويب  تسجيل ارهتا حيث ال تعكس ؿباسبة القيمة العادلة فقط عد القيمة العادلة أداة لتقييم اؼبخاطر كإدت   
طة بازباذ القرارات كالعوامل اؼبؤثرة فيو مثل تغَتات أسعار الفائدة كالتضخم يللمعلومات بل هتتم أيضا باؼبخاطر احمل

 كتقلبات القيمة السوقية كمدل سيولة الشركة .
 تحقيق الشفافية : -

ىي الدعامة اليت تبٌت عليها قرارات األطراؼ اؼبستفيدة داخل كخارج  لمؤسساتل تعترب اؼبعلومات اؼبالية   
اؼبؤسسة كيفرض تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة متطلبات ىامة لئلفصاح كالعرض ؽبذه اؼبعلومات ، كما تركز القيمة 

عيما ؼبفهـو الشفافية العادلة على أنبية إطبلع ىذه األطراؼ على القدر اؼبناسب من اؼبعلومات كىو ما يعترب تد
(3) . 

                                                           
، اؼبؤسبر العلمي اؼبهٍت السابع عبمعية احملاسبيُت العادلة الدكلية كنظرة ىيئات الرقابة الحكوميةمشاكل تطبيق محاسبة القيمة السعافُت، ىيثم ،  - 1

 . 9، ص  2006القانونيُت األردنيُت ا،ألردف ،آيلوؿ 
،   قية البيانات الماليةدكر االعتماد المزدكج للتكلفة التاريخية كالقيمة العادلة في تحقيق مالئمة كموثو ىيثم ادريس ؿبمد اؼببيضن كاخركف ،   - 2

 . 142، ص   2011،   14، العدد   6ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية  ، جامعة بغداد ،  العراؽ  ، اجمللد  
ة ،اجمللة العلمي  قياس الدقة التنبؤية للقيمة العادلة في البنوؾ التجارية )دراسة تطبيقية (ىشاـ حسن عواد اؼبليجي ، دنيا عبد العليم كريبة  - 3

 . 883، ص 2012، 2العدد   مصر، لبلقتصاد كالتجارة ،
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 موقع القيمة العادلة من المعايير المحاسبية الدكلية  :  المبحث الثالث
قد اىتمت اؼبعايَت الدكلية دبفهـو القيمة العادلة ككيف يبكن االستفادة منها العادة تقييم االصوؿ           

حىت كلو َف يكن ىناؾ مقدرة  على ربديد  سبية اؼبلموسة كغَت اؼبلموسة كاالستثمارات كغَتىا من البنود احملا
اك  كمعاعبة مباشرة اك كمعاعبة بديلة مسموح هباالقيمة العادلة الم بند ليتم االعًتاؼ بو يف القوائم اؼبالية  

كي تضفي على اؼبعلومات احملاسبية خاصية اؼببلئمة ؼبواكبة التطورات  االفصاح عنها يف االيضاحات اؼبرفقة 
 .اغباصلة يف النشاط االقتصادم  االقتصادية

 يف ىذا اؼببحث.قياس القيمة العادلة نعرض منها   عايَت احملاسبة الدكليةتناكلت العديد م

 IAS/ IFRS المطلب االكؿ: القياس االجبارم بالقيمة العادلة في
 َت احملاسبية التاِفهر يف اؼبعاياف القياس احملاسيب االجبارم لعناصر الذمم اؼبالية بالقيمة العادلة يظ   

 )تدني قيمة األصوؿ(: IAS 36المعيار المحاسبي الدكلي -1
 الهدؼ:

يهدؼ اؼبعيار إُف كصف اإلجراءات اليت تتبعها اؼبؤسسة لدراسة تدٓف القيمة احملاسبية ألصوؽبا كما يصف          
اسبية اؼبعًتؼ هبا يف القوائم اؼبالية عن ـبتلف اؼبعاعبة احملاسبية ؽبذا التدٓف كبالتاِف ضماف أف ال زبتلف القيمة احمل

 .1القيمة القابلة لبلسًتداد جململ أصوؿ اؼبؤسسة.
 تاريخ دخوؿ المعيار حيز التنفيذ:

، بأثر رجعي من 2004يف مارس  IAS36اعتمد ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية اؼبعيار احملاسبة الدكِف         
 .20042مارس 31يف أك بعد  بداية الفًتة السنوية األكُف اليت تبدأ

 .20043مارس 31تاريخ الدخوؿ يبدأ من الفًتات اؼبفتوحة من أك بعد 
 مجاؿ تطبيق المعيار:

يهتم ىذا اؼبعيار ببياف ضركرة تثبيت االلبفاض يف قيمة االصوؿ طويلة االجل كمصركؼ يف قائمة الدخل          
البفاض يف قيمة االصوؿ طويلة االجل مشاهبة  فضبل عن ضركرة توافر مؤشرات تشَت اُف احتماؿ كجود

كالذم سَتد ذكره الحقا كقد كرد يف  144للمؤشرات اؼبنصوص عليها يف بياف احملاسبية اؼبالية االمريكي رقم 
على انو هبب على االدارة اف تقييم يف تاريخ كل ميزانية عمومية ىل ىناؾ ام دليل على اف اصبل ثابتا  36معيار 

فانو هبب االعًتاؼ باػبسارة اؼبتحققة من البفاض  36يكوف قد البفضت قيمتو ، كحسب معيار  من اؼبمكن اف
بانو اؼببلغ الذم يعًتؼ بو  36القيمة يف قائمة الدخل عندما يتجاكز اؼببلغ احململ لبلصل كالذم عرفو اؼبعيار 

لقيمة اؼبًتاكمة ، كما اشار اؼبعيار لبلصل يف اؼبيزانية العمومية بعد خصم ام استهبلؾ مًتاكم كخسائر البفاض ا
                                                           

 .146، اعبزائر، ص2012، طبعة Pages Bleuesػبضر عبلكم، معايَت احملاسبة الدكلية، دار النشر  1
2
 http://www.focusifrs.com/tools/print.asp/comrendre le nouveau monde de l’information financière 

IFRS/ Compilation des norms IAS/IFRS et des interpretations SIC/IFRIC 2006.P88 
 .271ص، 2009طبعة  ،دار نوميديا للطباعة كالنشر كالتوزيع ،IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدكلية  ،غاّف شطاط 3
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اُف قياس خسارة البفاض القيمة على اساس اؼببلغ القابل لبلسًتداد ام الفرؽ بُت القيمة الدفًتية لبلصل كاؼببلغ 
القابل لبلسًتداد كاؼببلغ القابل لبلسًتداد يبثل سعر البيع الصايف لبلصل اك القيمة االستعمالية ايهما اعلى ، كاف 

االستعمالية سبثل التدفقات النقدية اؼبستقبلية اليت سيتم اغبصوؿ عليها من االصل كاؼبخصومة اُف القيمة  القيمة 
اغبالية باستخداـ اؼبعدؿ احملدد يف السوؽ كذلك قبل الضريبة ، كاليت تعكس التقييم اعبارم للقيمة الزمنية للنقود 

 .1كاؼبخاطر اػباصة باالصل 
 (:االدكات المالية) IAS 39ليالمعيار المحاسبي الدك  -2

  ىدؼ المعيار:

يهدؼ معيار احملاسبة الدكِف التاسع كالثبلثوف إُف كضع أسس التسجيل احملاسيب كالتقييم اؼبتعلقة باألصوؿ        
اؼبالية، كاػبصـو اؼبالية، كيبُت اؼبعيار كيفية تصنيف األصوؿ كاػبصـو كمىت يتم إلغاء االعًتاؼ هبا، كاؼبعاعبة 

 2:   اسبية اللبفاض القيمة كؿباسبة التحوطاحمل
(، 32كفيما يتعلق دبتطلبات عرض اؼبعلومات اػباصة باألدكات اؼبالية فقد كردت يف معيار احملاسبة الدكِف رقم ) 

( 7أما متطلبات اإلفصاح عن اؼبعلومات اؼبتعلقة باألدكات اؼبالية فقد كردت ضمن معيار اإلببلغ اؼباِف الدكِف )
 .3وبمل عنواف اإلفصاحاتالذم 

 تاريخ صدكر المعيار

كاعترب نافذ اؼبفعوؿ للبيانات اؼبالية اليت تغطي السنوات اؼبالية اليت تبدأ  2000مت إصدار ىذا اؼبعيار عاـ        
أك بعد ىذا التاريخ، كلقد طرأت على ىذا اؼبعيار عدة تعديبلت أنبها تلك اليت  2001يف األكؿ من جانفي عاـ 

كقد جاءت التعديبلت األخَتة لتخفيض  01/01/2005كالسارية اؼبفعوؿ اعتبارا من  2004عاـ  حدثت
درجة التعقيد يف اؼبعيار من خبلؿ توضيح متطلبات اؼبعيار كزيادة اإلرشادات التطبيقية اؼبرفقة بو، إضافة إُف 

لبات إعادة تصنيف األصوؿ اؼبالية كاؼبتعلقة بتعديل متط 20054التعديبلت اليت سبت خبلؿ الربع األخَت من عاـ 
 .5استجابة لآلثار الناصبة عن األزمة اؼبالية العاؼبية

 

 
                                                           

،  23،ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية ، اجمللد  قيمة االصوؿ طويلة االجل كاىمية تطبيقا في سوريا انخفاضالريشآف ،ظبَت ، 1
 .172،173،ص،ص،2،2007لعددا

، 2010دار كائل للنشر، األردف،  معايير المحاسبة كاإلبالغ المالية الدكلية )الجوانب النظرية العملية،،صبعة ضبيدات  ،ؿبمد أبو نصار 2
 .586ص

 .648، صمرجع سبق ذكره ؿبمد أبو نصار ،  3
4
  Pascal Barneto , Pierre Gruson, instrument financiere et ifrs. Dunod, Paris, 2007, P11. 

 .648نفس اؼبرجع السابق، ص 5
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 تطبيق المعيار: مجاؿ 

 هبب تطبيق ىذا اؼبعيار من قبل كافة اؼبؤسسات على كافة أنواع األدكات اؼبالية باستثناء ما يلي:         
يع اؼبشًتكة كاليت يتم احملاسبة عنها دبوجب معايَت احملاسبة االستثمارات يف الشركات التابعة كالزميلة كاؼبشار  -

 ؛ (31( ك)28( ك)27الدكلية )
 ؛ (17اغبقوؽ كااللتزامات الناصبة عن عقود اإلهبار كاليت زبضع ؼبعيار احملاسبة الدكِف رقم ) -
 ؛ (19الدكِف )حقوؽ كالتزامات أصحاب العمل يف ظل خطط منافع اؼبوظفُت كاليت زبضع ؼبعيار احملاسبة  -
األدكات اؼبالية الصادرة من قبل اؼبؤسسة كاليت تستويف تعريف أداة حق اؼبلكية الوارد يف معيار احملاسبة الدكِف  -
 ؛ (39(. يف حُت يتوجب على حامل أداة حق اؼبلكية تطبيق متطلبات معيار احملاسبة الدكِف )32)
( عدا تلك األصوؿ 4ا عرفها معيار اإلببلغ اؼباِف الدكِف )اغبقوؽ كااللتزامات الناصبة عن عقود التأمُت كم -

( أك معيار اإلببلغ اؼباِف الدكِف 39كاػبصـو اليت زبضع ؼبتطلبات ىذا اؼبعيار كاحملددة بشكل كاضح يف اؼبعيار)
 ؛ (4)
باندماج  ( اؼبتعلق3عقود الضمانات الطارئة يف اندماج األعماؿ كاػباضعة ؼبعيار اإلببلغ اؼباِف الدكِف ) -

 ؛ األعماؿ، كىذا اإلعفاء ينطبق فقط على الدامج )اؼبشًتم(
العقود بُت الدامج )اؼبشًتم( كاؼبورد يف عمليات اندماج األعماؿ لشراء أك بيع اؼبؤسسة اؼبراد دؾبها )شراؤىا( يف  -

 تاريخ مستقبلي.
 تصنيف األصوؿ المالية: -

صوؿ اؼبالية ضمن أم من الفئات األربعة التالية كذلك ألغراض يتطلب اؼبعيار من اؼبؤسسات تصنيف األ         
 .1كبعد التسجيل اؼببدئي لتلك األصوؿ -عند إعداد القوائم اؼبالية-التقييم البلحق ؽبذه األصوؿ

 ؛أصوؿ مالية بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح كاػبسائر )جدكؿ حسابات النتائج(  -
 ؛أصوؿ مالية معدة للبيع -
ارات ؿبتفظ هبا حىت االستحقاؽ: ىي أصوؿ مالية غَت مشتقة ذات مدفوعات ؿبددة كؽبا موعد استثم -

استحقاؽ ثابت كللمؤسسة النية كالقدرة على االحتفاظ هبا حىت االستحقاؽ، مثل سندات ذات فائدة ثابتة 
 ؛كموعد سدادىا ؿبدد

مة تسديدىا بشكل مسبق كدبقدار ثابت كىي القركض كاؼبدينوف: ىي األصوؿ اؼبالية غَت اؼبشتقة كاحملددة قي -
غَت ـبصصة للمتاجرة هبا، كَف تعتربىا اؼبؤسسة عند التسجيل األكِف ؽبا كأصوؿ بالقيمة العادلة أك كأصوؿ متوفرة 

 للبيع.
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 التقييم الالحق لألصوؿ المالية:
لية إعادة تقييم تلك األصوؿ دبا فيها بعد التسجيل اؼببدئي لؤلصوؿ اؼبالية يتم بتاريخ إعداد القوائم اؼبا         

 اؼبشتقات اؼبالية بالقيمة العادلة أك بالتكلفة كفق نوعها كما يلي:
كيشار ىنا إُف أنو يف حالة كجود أصوؿ مالية معدة للبيع كمن فئة األصوؿ اؼبالية النقدية كقيمتها ؿبددة  بالعملة 

يمة اؼبسجلة ؽبا كاؼبتعلقة بتغَتات أسعار صرؼ العمبلت األجنبية بالدكالر مثبل، يتم إظهار التغَتات يف الق
 .1األجنبية ضمن جدكؿ حسابات النتائج دبوجب معيار احملاسبة الدكِف 

 القياس الالحق لألدكات المالية:

 القياس الالحق لألصوؿ المالية كمعالجة فركؽ إعادة التقييم( : 03جدكؿ رقم )

 غَتات يف القيمةمعاعبة الت القياس البلحق األصل اؼباِف
 جبدكؿ حسابات نتائجتدرج  القيمة العادلة / ؿبتفظ بو لغرض اؼبتاجرة1
 جبدكؿ تغَتات االمواؿ اػباصةتدرج  القيمة العادلة / متاحة للبيع2
 جبدكؿ حسابات نتائجتدرج  التكلفة اؼبطفأة /ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ3
 جبدكؿ حسابات نتائجدرج ت التكلفة اؼبطفأة / قركض كذمم مدينة4

 بتصرؼ. IAS39من إعداد الباحث بناء على اؼبعيار الدكِف  المصدر:

 التقييم الالحق للخصـو المالية: 

 :2تصنف اػبصـو اؼبالية إُف فئتُت هبدؼ ربديد كيفية تسجيل كتقييم تلك اػبصـو يف القوائم اؼبالية        
 ؛رباح كاػبسائر خصـو مالية بالقيمة العادلة من خبلؿ األ -
خصـو ؿبتفظ هبا للمتاجرة: كمن أمثلتها االلتزامات الناذبة عن السندات اؼبقًتضة يف عمليات البيع قصَتة  -  

 ؛األجل اليت يتوجب ردىا يف اؼبستقبل
 اػبصـو اؼبالية األخرل اؼبقيمة بالتكلفة اؼبطفأة باستخداـ طريقة الفائدة الفعالة. -
 
 
 
 
 

                                                           

1
 Odile Barbe.Laurent Didelot   Maitriser Les IFRS  . Revue Fiduciaire (Groupe),Tirage 2010.P97. 
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 القياس الالحق لاللتزامات المالية كمعالجة فركؽ إعادة التقييم  ( :04جدكؿ رقم )

 معاعبة التغَتات يف القيمة   القياس البلحق االلتزاـ اؼباِف
 جبدكؿ حسابات نتائجتدرج  القيمة العادلة / التزاـ بغرض اؼبتاجرة1
 تائججبدكؿ حسابات نتدرج  القيمة العادلة / التزامات أخرل زبضع للقيمة العادلة2
 جبدكؿ حسابات نتائجتدرج  التكلفة اؼبطفأة / التزامات أخرل غَت ذبارية3

 بتصرؼ. IAS39من إعداد الباحث بناء على اؼبعيار الدكِف  المصدر:

 القياس بالقيمة العادلة:

 :1زانية كىيىناؾ ثبلث فئات رئيسية من األصوؿ كاػبصـو اؼبالية تقاس بالقيمة العادلة يف اؼبي اف  تبُت سابقا     
 ؛األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح كاػبسائر -
 ؛ األصوؿ اؼبالية اؼبعدة للبيع -
 ؛اػبصـو اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ جدكؿ حسابات النتائج -

 يبكن كيستثٌت اؼبعيار االستثمارات يف أدكات حقوؽ اؼبلكية، مثل األسهم غَت اؼبسعرة يف سوؽ ماِف نشط كاليت ال
 قياس قيمتها دبوثوقية، كيتم قياس ىذه األدكات اؼبالية بسعر التكلفة بدال من القيمة العادلة.

 كيفية تحديد القيمة العادلة:
 يتم اغبصوؿ على القيمة العادلة من اؼبصادر التالية:       

مة العادلة مأخوذة من سوؽ ىي أفضل دليل على القيمة العادلة، كتعترب القي األسعار اؼبنشورة يف سوؽ نشط  -
نشط إذا كانت األسعار اؼبعلنة متاحة بسهولة كبشكل منتظم من خبلؿ سوؽ األكراؽ اؼبالية )البورصة( أك جهة 

 ؛ منظمة )مثل اعبهات اغبكومية(
خر عملية إذا كانت األداة اؼبالية غَت متداكلة يف السوؽ اؼباِف عند إعداد القوائم، يتم اعتبار السعر الذم مت يف آ -

 ؛قبل تاريخ إعداد القوائم اؼبالية ىو القيمة العادلة
أما األصوؿ كاػبصـو اؼبالية اليت ليس ؽبا قيمة عادلة يف سوؽ نشط، يتم عندئذ ربديد القيمة العادلة من خبلؿ  -

بار كافة إحدل كسائل التقييم، مثل مبوذج تسعَت اػبيارات كمبوذج خصم التدفقات النقدية مع األخذ بعُت االعت
 العوامل اؼبؤثرة على ربديد القيمة العادلة.
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 محاسبة التحوط:
التحوط ىو كسيلة إلدارة اؼبخاطر يتم من خبلؿ استخداـ مشتقة مالية كاحدة أك أكثر من ذلك أك أدكات ربوط 

ية مستقبلية، عند أخرل ؼبواجهة التغَتات يف القيمة العادلة أك التدفقات النقدية ألصل أك التزاـ ماِف أك ألم عمل
 :1اغبديث عن موضوع التحوط البد من التمييز بُت أداة التحوط كالبند اؼبتحوط لو

تتمثل يف اؼبشتقات اؼبالية كهبب أف تكوف اؼبشتقة اؼبالية اليت تعترب أداة التحوط قد سبت مع  أداة التحوط:-
 طرؼ خارجي كليس أحد أقساـ اؼبؤسسة.

التزاـ أك تعاقد مؤكد يعرض اؼبؤسسة إُف ـباطر التغَتات يف القيمة العادلة أك  ىو أصل أك البند المتحوط لو:-
 التدفقات النقدية اؼبستقبلية اؼبرتبطة هبا.

 : يتناكؿ اؼبعيار ثبلثة أنواع من التحوط ىيأنواع التحوط
 ؛ربوط القيمة العادلة -
 ؛ربوط التدفقات النقدية -
 .جنبيةربوط صايف االستثمار يف العمليات األ  -

 عدـ االستمرارية بتطبيق محاسبة التحوط:
 هبب على اؼبؤسسة التوقف عن استخداـ ؿباسبة التحوط يف اؼبستقبل يف أم من اغباالت التالية:

 ؛ انتهاء صبلحية أداة التحوط، أك مت بيعها، أك مت فبارستها )فبارسة حق اػبيار أك العقد األجل مثبل( -
 ؛كاليت مت التحوط ؽبا غَت متوقعة اغبدكث اؼبعاملة اؼبتنبأ حبدكثها -
 ؛ عقد التحوط ال يتوافق مع شركط ؿباسبة التحوط مثل توقف سَتانو -

 سوية كمعالجة فركؽ إعادة التقييمالقياس الالحق ألدكات التحوط عند الت( : 05جدكؿ رقم )
القياس البلحق  أداة التحوط )اؼبشتقة(

 عند التسوية
 يمةمعاعبة التغَتات يف الق

 أرباح كخسائر التحوط كأداة التحوط بقائمة الدخل القيمة العادلة أدكات ربوط القيمة العادلة
األرباح كاػبسائر الناصبة عن تغَت قيمة أداة التحوط من - القيمة العادلة أدكات التحوط التدفق النقدم

 خبلؿ قائمة تغَتات يف حقوؽ اؼبلكية
اؼبتحوط بو مثل  عند كجود مصاريف تتعلق بالعنصر-  

 مصركؼ اإلطفاء يتم ربويل اؼببلغ إُف قائمة الدخل
أدكات التحوط لصايف االستثمار يف 

 كياف أجنيب
التحوط صايف االستثمار يتم إظهار التغَتات يف القيمة - القيمة العادلة

 العادلة فيو منفصل يف حقوؽ اؼبلكية
ت يف عند التخلص من صايف االستثمار يتم نقل التغَتا-  

 القيمة العادلة ضمن قائمة الدخل
 بتصرؼ. IAS39من إعداد الباحث بناء على اؼبعيار الدكِف  المصدر:
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 :IAS39إلفصاح المحاسبي عن االستثمارات المالية كفق المعيار ا
 فيما يلي: IAS39تتمثل اؼبعلومات الواجب اإلفصاح عنها كفقا للمعيار         

 ؛احملققة لبلستثمارات اؼبالية اؼبتاحة للبيع، كاليت يتم االعًتاؼ هبا يف حقوؽ اؼبلكيةاألرباح أك اػبسائر غَت  -
األرباح أك اػبسائر غَت احملققة لؤلدكات اؼبالية اؼببوبة عند نشأهتا بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح كاػبسائر  -

 ؛ كاليت يتم االعًتاؼ هبا يف قائمة الدخل
الفًتاضات اؽبامة اؼبستخدمة يف تقدير القيمة العادلة يف حالة عدـ توافر السوؽ اإلفصاح عن األساليب كا -

 ؛النشط كذلك يف اإليضاحات اؼبتممة للقوائم اؼبالية
 .1األسباب اليت أدت لتحويل أك بيع االستثمارات اؼبالية احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ-
 :(دكات الماليةاأل)   IFRS 09الدكلي  التقرير المالي  معيار -3

 ىدؼ المعيار :
بصورة مبسطة كسهلة الفهم ؼبعدم التقارير اؼبالية  39صدر ىذا اؼبعرب ليحل ؿبل اؼبعيار احملاسيب         

كاؼبستخدمُت ،كىذا ما يساعد يف تطبيق اؼبعيار بصولرة سليمة ،كقد بُت قواعد كاسس قياس اؼبوجودات 
اس اؼببدئي ، اما يف حالة التقيم البلحق لبلصوؿ اؼبالية فقد مت تقسيمها كااللتزامات بالقيمة العادلة عند القي

اُف اصوؿ تقاس بالقيمة العادلة كاصوؿ تقاس بالتكلفة كذلك بناءا على مستول التغَت يف قيم ىذه اؼبوجودات 
 2كااللتزامات.

 تاريخ صدكر المعيار :
 39االدكات اؼبالية كبديل للمعيار احملاسيب الدكِف رقم اف ربت عنو  9معيار التقرير اؼباِف الدكِف رقم صدر         

بسبب التعقيدات الصادرة فيو فيما يتعلق باالعًتاؼ ك القياس لبلدكات اؼبالية ك ؿباسبة التحوط ك اصدر ىذا 
 :3اؼبعيار على ثبلث مراحل

 ـ(.2009اؼبرحلة االكُف: تصنيف ك قياس االدكات اؼبالية )نوفمرب 
 (.2010ة: احملاسبة عن االضمحبلؿ يف القيمة ك الغاء االعًتاؼ باالدكات اؼبالية )اكتوبر اؼبرحلة الثاني

 ـ(.2011)جواف اؼبرحلة الثالثة: ؿباسبة التحوط 
 
 

                                                           
، رسالة ماجستَت، كلية التجارة كإدارة ية ، دراسة نظرية اختباريةدكر محاسبة القيمة العادلة في األزمة المالية العالمعمرك حسن إبراىيم ،  1

 .65، ص2011األعماؿ، جامعة حلواف، مصر، 

 اثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية كمالئمة معلومات القوائم المالية الصادرة عم الشركات المساىمة العامةصبيل حسُت النجار،- 2
 .471، ص  2013ية يف ادارة االعماؿ ،عماف ، االردف، اجمللد التاسع ،العدد الثالث ، الفلسطينية ،اجمللة االردن

،جامعة الزقازيق المحاسبة عن القيمة العادلة لالستثمارات المالية للبنوؾ التجارية، مجلة الدراسات ك البحوث التجاريةؿبمد ؿبمد عبد الغٍت،  3
 .2004القاىرة،مصر،العدد الثآف
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 مجاؿ التطبيق :
 قد اعتمد اؼبعيار على قياس القيمة العادلة كااليت:      

 ناقص تكاليف اؼبعامبلت.القياس اؼببدئي: يتم القياس طبقا للقيمة العادلة زائد اك 
القياس االحق: يتم القياس االحق لبلدكات اؼبالية اما بالتكلفة اؼبستهدفة )الصايف بعد اػبصم االضمحبلؿ يف 

 القيمة(، اك بالقيمة العادلة ك ذلك حسب نوع االدكات اؼبالية كما يلي:
 الختبارين التاليُت:ادكات الدين كالسندات ك يتم القياس االحق ؽبا اف كانت تستويف شركط ا -أ 

صدؽ االحتفاظ باالدكات اؼبالية ك االصوؿ اؼبالية يرجع اُف االختبار االكؿ: مبوذج االعماؿ ك ىو يعٍت 
 التدفقات النقدية التعاقدية.

االختبار الثآف: خصائص التدفقات النقدية ك ىو يعٍت شركط التعاقد لبلصوؿ اؼبالية اليت ربقق للمنشأة 
 ية يف تواريخ ؿبددة كسداد االصوؿ الدين ك الفائدة اؼبستحقة عليو.توليد تدفقات نقد

اذا َف ربقق االدارة استيفاء شركط االختبارين تقاس ادكات الدين بالقيمة العادلة ك االعًتاؼ بتغَتات 
 القيمة يف االرباح ك اػبسائر.

لعادلة مع االعًتاؼ بتغَتات ادكات حقوؽ اؼبلكية )كاالسهم العادية(: يتم القياس االحق ؽبا بالقيمة ا -ة 
 القيمة العادلة يف الدخل الشامل اك االلرباح ك اػبسائر على اف يتم تثبيت ذلك فيما بعد.

اؼبشتقات اؼبالية )ادكات التحوط(: يتم القياس االحق هبا بالقيمة العادلة مع االعًتاؼ بتغَتات القيمة   -ج 
اؼبالية اليت سبثل اداة تغطية ـبصصة ك فعالة اك عقد العادلة يف االرباح ك اػبسائر باستثناء اؼبشتقات 

 (. 39ضماف ماِف ما جاء يف اؼبعيار الدكِف القم) 
 (الزراعة) IAS 41الدكلي رقم المعيار المحاسبي  -4

 ىدؼ المعيار
بالنشاط  ( اُف بياف اؼبعاعبة احملاسبية ك عرض البيانات اؼبالية اؼبتعلقة41ىدؼ اؼبعيار احملاسيب الدكِف رقم )   

 الزراعي ك االفصاح اؼبتعلق بو،.
 :تاريخ دخوؿ المعيار حيز التنفيذ

 20031، ك طبق ابتداءا من عاـ 2000صدر يف عاـ 
 المعيار مجاؿ تطبيق

يتم تطبيق اؼبعيار على االصوؿ البيولوجية اغبيوانية ك النباتية، ك ال يطبق على االراضي ك اؼبوجودات غَت    
 .2بالنشاط الزراعياؼبلموسة اؼبتعلقة 

 
 

                                                           
1
 www.iasb-ias41.com consulte le 25/08/2016 

 .18، ص  2013، دار صفاء للنشر كالتوزيع ، عماف ،االردف، الطبعة االكُف  محاسبة االصوؿ البيولوجيةاضبد حلمي صبعة ،  2

http://www.iasb-ias41.com/
http://www.iasb-ias41.com/
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 القياس ك االعتراؼ 
كىو اؼبعيار اؼبهتم بقياس االصوؿ البيولوجية يف النشاط الزراعي إذ يقاس االصل اغبيوم كاؼبنتجات            

الزراعية الناذبة عنو عند نقطة اغبصاد يف تاريخ االعًتاؼ االكِف كيف تاريخ اعداد القوائم اؼبالية يف هناية كل فًتة 
ية الحقة بالقيمة العادلة ـبصوما منها التكاليف اؼبقدرة عند نقطة البيع كيعترب ىذا القياس معربا عن التكلفة مال

على انو هبب االفصاح عن االرباح كاػبسارة الكلية  41للمنتجات الزراعية ، كبالنسبة لبلفصاح فقد اكد اؼبعيار 
الصوؿ اغبيوية كاؼبنتجات الزراعية الناذبة عنها عند نقطة اغبصاد الناصبة خبلؿ الفًتة اعبارية عن االعًتاؼ االكِف با

بالقيمة العادلة كعند التغَت يف القيمة العادلة ـبصوما منها تكاليف البيع اؼبقدرة ، ككذلك هبب االفصاح عن 
 1لوجيةالطرؽ كاالفًتاضات اؽبامة اؼبطبقة عند ربديد القيمة العادلة لكل ؾبموعة من ؾبموعات االصوؿ البيو 

 
  IFRSبالقيمة العادلة في  ختيارم : القياس االالثاني  المطلب

كلفة اك القيمة تيف بعض اغباالت ترؾ ؾبلس نعايَت احملاسبة الدكلية للمؤسسة اػبيار للقياس سواء بال          
 يف اؼبعايَت التالية : العادلة كَف يفرض ام طريقة على اؼبؤسسة بشرط توضيح الطريقة اؼبستعملة يف اؼببلحق ، كيظهر

  (االصوؿ الثابتة) IAS  16المعيار الدكلي رقم  -1
 : ىدؼ المعيار

يهدؼ اُف ىذا اؼبعيار اُف كصف اؼبعاعبة احملاسبية لبلصوؿ الثابتة كيشمل ذلك مسئلة توقيت االعًتاؼ        
داـ مبوذج اعادة التقييم مع ربديد باالصوؿ كتسجيلها بالدفاتر مع ربديد القيمة الدفًتية اؼبعدلة لبلصل باستخ

  2قيمة االارات كاػبسارة الناصبة من استهبلؾ االصل كمع االفصاح عن تلك اؼبعلومات بشكل كاضح 
 مجاؿ تطبيق المعيار :

نطاؽ عمل اؼبعيار يطبق يف احملاسبة عن االصوؿ الثابتة اال اذا تطلب اك ظبح معيار ؿباسيب دكِف اخر       
 . 3ية ـبتلفة اال اف اؼبعيار استثٌت بعض اغباالت ال يطبق عليها اؼبعيار كىيدبعاعبة ؿباسب

 ؛االصوؿ غَت اؼبتداكلة اؼبصنفة على اف اؽبدؼ منها اعادة البيع -
 ؛االصوؿ البيولوجية اؼبتعلقة بالنشاط الزراعي -
 .اؼبوارد غَت اؼبتجددة اؼبماثلة -

لحات اؼبمكن اف تستخدـ يف عملية التقييم لبلصوؿ الثابتة العديد من اؼبصط 16كقد اشار يف اؼبعيار رقم       
كىي القيمة العادلة ، اؼببلغ اؼبرحل ، الكلفة ، القيمة القابلة لبلستهبلؾ ، االندثار ) االستهبلؾ ( ، خسائر 

 البفاض القيمة 

                                                           
1
 www.ias41.org , consulte le 27/06/2016  

 201،ص2006 مصر، الثقافية، لبلستثمارات الدكلية طارؽ ضباد ، الدار ترصبة ، التطبيق دليل المالية التقارير معاييرفاف، ىيٍت جريوننج 2
 .654،ص2006،اعبزء االكؿ ،الدار اعبامعية ،مصر ، موسوعة معايير المحاسبة الدكلية ،عرض القوائم الماليةضباد طارؽ ، 3

http://www.ias41.org/
http://www.ias41.org/


الدوليةالقيمة العادلة كالمعايير المحاسبية  متطلبات الفصل الثاني:    

71 
 

لثابتة ىي القيمة العادلة اف احدل ادكات اعادة التقييم االصوؿ ا 16نبلحظ قد اعترب اؼبعيار الدكِف رقم           
كالذم عرفها اؼبعيار على اهنا ) اؼببلغ الذم يبكن اف تتم مبادلة االصل بو بُت اطراؼ مطلعة كراغبة يف التعامل 
على اساس  تبادؿ ذبارم حبت ( ، كطبقا ؽبذا اؼبعيار فيحق للشركة اف زبتار ما بُت اسلوب الكلفة التارىبية اك 

كتعكس قيم اعادة التقييم بالقيمة  1اسبية يبكن تطبيقها على كل بنود االصوؿ الثابتةاعادة التقييم كسياسة ؿب
العادلة للصل يف تاريخ اؼبادة التقييم مطركحا منها ـبصص االندثار اؼبًتاكم كاية خسارة ؾبمعة ناذبة عن ىبوط يف 

جود اختبلؼ جوىرم بُت الكلفة القيمة على اف يتم اعادة التقييم على فًتات منتظمة ككافية للتاكد من عدـ ك 
  2التارىبية اؼبثبتة يف الدفاتر كالقيمة العادلة يف اعداد القوائم اؼبالية

كقد حدد ىذا اؼبعيار اف القيمة العادلة لبنود االصوؿ الثابتة تعرب عن القيمة السوقية كاليت تقدر عادة دبعرفة    
عدـ كجود دليل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة اؼبتخصصة  اػبرباء اؼبتخصصُت يف التقييم كالتثمُت ، كيف حالة

لبلصل اك بسبب ندرة تداكلو اال كجزء من نشاط مستمر ، يتم التقييم على اساس العائد اك الكلفة االستبدالية 
د بعد خصم ـبصص االندثار اؼبًتاكم ، كاف تكرار اعادة التقييم تعتمد على حدكث تغَت يف القيمة العادلة لبنو 

االصوؿ الثابتة اؼبعاد تقيمها حبيث يصبح االختبلؼ بُت القيمة الدفًتية كالقيمة العادلة جوىريا ، كبالتاِف فانو يتم 
اعادة التقييم سنويا لبلصوؿ اليت تتسم حبدكث تغَتات ىامة كسريعة يف قيمتها سنويا ، اما باقي االصوؿ الثابتة 

مرة كاحدة كل ثبلث اك طبس سنوات كانو اذا مت اعادة تقييم احد  االخرل فقد يكوف من الضركرم اعادة تقيمها
 البنود يف ؾبموعة االصوؿ الثابتة فانو هبب اعادة تقييم كل البنود اجملموعة اليت ينتمي اليها االصل 

 كيبكن ربديد القيمة اؼبعادلة ؽبذه االصوؿ من خبلؿ االيت    
 ؛دبعرفة مقيمُت مؤىلُت مهنيا للقياـ هبذه اؼبهمة القيمة السوقية اليت عادة ما يتم ربديدىا  -
القيمة االستبدالية بعد االندثار : عندما ال يكوف ىناؾ دليل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة اؼبتخصصة  -

 ؛ؽبذه االصوؿ الهنا نادرا ما تباع 
الزيادة يف القيمة الناصبة عن اعادة انو هبب اضافة  16كبالنسبة لنتيجة اعادة التقييم فقد حدد اؼبعيار الدكِف    

 التقييم اُف حقوؽ اؼبسانبُت ربت بند مسمى فائض اعادة التقييم.
 : االفصاح عن القيمة العادلة

بالنسبة لبلفصاح عن القيمة العادلة اؼبستخدمة يف التقييم االصوؿ طويلة االجل فقد الـز ىذا اؼبعيار          
الساس اف تفصح عم اؼبعلومات اليت تساعد مستخدـ القوائم اؼبالية على نفسَتىا الشركة يف حاؿ اختيارىا ؽبذا ا

كاالستفادة منها لكل ؾبموعة من االصوؿ مثل االفصاح عن كشف تسوية يوصح القيمة الدفًتية يف بداية كهناية 
التقييم كما اذا كاف  موضحا الزيادات كالتخفيضات الناذبة عن اعادة التقييم ، مع االفصاح عن تاريخ سرياف اعادة

قد مت االستعانة خببَت مستقل العادة التقييم كالطرؽ كاالفًتاضات اك سياسة اؼبستخدمة لتقدير القيمة العادلة 
                                                           
1
.International Accounting Standerds Board Committee foundation (IASCF), IAS16, property , plant 

and equipment ,international financial reporting standards ,www.iasb.org. 2009,para 29,p16 
 القوائمب كالمراجعة كاالفصاح للقياس كأساس العادلة قيمةال لتبني السعودية كالمراجعة المحاسبة معايير حاجة مدل ، راشد مصطفى ،العبادم 2

 8،ص 2010،كلية ادارة االعماؿ ،جامعة اؼبلك سعود ، يف اؼبملكة العربية السعودية  احملاسربة ويرتط لبلس عشرحبث مقدـ اُف الندكة الثانية  ،المالية
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كمدل االعتماد كعلى اسعار السوؽ اؼبرتبطة دبعامبلت حديثة حرة اك اساليب التقييم االخرل اؼبتبعة عند تقدير 
 القيمة العادلة 

 حالة اختيار الشركة الساس التكلفة فيجب عليها اف تفصح عن القيمة العادلة لبلصوؿ الثابتة اليت اما يف         
زبتلف اختبلفا جوىريا عن القيمة الدفًتية ؽبذه االصوؿ ، كاف التخلص من اصل معاد تقيمو كلو فائض اعادة 

تقضي باغبلؽ ىذا الفائض  16ار الدكِف التقييم ظاىر يف بنود قائمة الدخل فاف اؼبعاعبة احملاسبية كحسب اؼبعي
 (.2009.4) عتمة ،  1يف االرباح اؼبدكرة كال يتم اظهاره ضمن ارباح الفًتة يف قائمة الدخل

 )األصوؿ المعنوية  (: IAS38المعيار المحاسبي الدكلي   -2
 " األصوؿ اؼبعنوية كما يلي:IAS38يعرؼ اؼبعيار "        

قدم كبدكف جوىر ماد، كيبكن ربديده كفصلو عن باقي عناصر الذمة اؼبالية ىو أصل قابل للتحديد، غَت ن
للمؤسسة، حبيث يبكن بيعو، ربويلو، ترخيصو، تأجَته، مبادلتو، كيظهر نتيجة غبقوؽ تعاقدية أك قانونية، بغض 

تزامات النظر عن إمكانية أف تكوف ىذه اغبقوؽ قابلة للتحويل أك منفصلة عن اؼبؤسسة، أك عن أم حقوؽ كال
 :2أخرل، حيث قد تتحصل اؼبؤسسة على األصل اؼبعنوم بإحدل الطرؽ التالية

الشراء اؼبنفصل،االقتناء كجزء من اندماج األعماؿ،االقتناء دبوجب منحة حكومية،االقتناء باؼببادلة مع  -
 . 3تثبيتات أخرل،البناء الذايت )التوليد الداخلي(

 ىدؼ المعيار: -
ىو ربديد معايَت االعًتاؼ باألصوؿ اؼبعنوية، كىي ربدد أيضا  38سيب الدكِف رقم اؽبدؼ من اؼبعيار احملا   

 .4اؼبعاعبة احملاسبية لؤلصوؿ اؼبعنوية اليت َف تتناكؽبا اؼبعايَت األخرل
كيتطلب ىذا اؼبعيار أف يعًتؼ الكياف باألصوؿ إذا مت تلبية مقاييس معينة، كما وبدد ىذا اؼبعيار كيفية قياس اؼببلغ 

 .5سجل لؤلصوؿ اؼبعنوية كيتطلب إفصاحات معينة بشأف األصوؿ اؼبعنويةاؼب
 تاريخ دخوؿ المعيار حيز التنفيذ:

مارس 31عملية االستحواذ، األصوؿ اؼبعنوية اؼبشًتاة يف دمج األعماؿ كاليت تاريخ االتفاؽ ىو يف أك بعد  -
 ؛2004

 .20046مارس 31وية األكُف اليت تبدأ يف أك بعد صبيع األصوؿ اؼبعنوية األخرل بأثر رجعي عن الفًتة السن -

                                                           
1
 www.iacpa.org consulte le 28/05/2016 

، 2010(، دار كائل للنشر ، األردف، طبعة معايير المحاسبية كاإلبالغ المالي الدكلية )الجوانب النظرية العمليةؿبمد أبو نصار ، صبعة ضبيدات،  2
 624ص

، مذكرة ماجستَت، جامعة أثر تطبيق معايير المحاسبة الدكلية على المردكدية المالية للمؤسسات االقتصادية الجزائريةعكوش ؿبمد أمُت،  3
 .76، ص2010/2011، 3اعبزائر

4
 Maitriser Les IFRS (Odile Barbe-Laurent Didelot) Tirage 2010.P121. 

 .315ص 2009دار نوميديا للطباعة كالنشر كالتوزيع طبعة  IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدكلية  ،غاّف شطاط 5
6
 http://www.focusifrs.com/tools/print.asp/comrendre le nouveau monde de l’information financière 

IFRS/Compilation des norms IAS/IFRS et des interpretations SIC/IFRIC 2006.P98. 

http://www.iacpa.org/
http://www.iacpa.org/
http://www.focusifrs.com/tools/print.asp/comrendre
http://www.focusifrs.com/tools/print.asp/comrendre
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 مجاؿ تطبيق المعيار:
 هبب على اؼبؤسسات تطبيق ىذا اؼبعيار يف ؿباسبة األصوؿ اؼبعنوية باستثناء:   

 ؛األصوؿ اؼبعنوية ضمن نطاؽ معيار دكِف آخر -
 ؛ العرص كاإلفصاح()األدكات اؼبالية:  32األصوؿ اؼبالية كما ىي ؿبددة يف اؼبعيار احملاسيب الدكِف  -
 ؛ استكشاؼ كتقييم اؼبوارد اؼبعدنية( IFRS6االعًتاؼ بأصوؿ االستكشاؼ كتقييمها )أنظر  -
 .1النفقات اؼبتعلقة حبقوؽ التطوير كاستخراج اؼبعادف كالنفط كالغاز كاؼبوارد الطبيعية غَت اؼبتجددة اؼبماثلة -

األصوؿ اؼبعنوية، فإنو هبب على اؼبؤسسة تطبيق ذلك  مبلحظة: إذا تناكؿ معيار ؿباسيب دكِف أخر نوعا معينا من
 .382اؼبعيار بدال من العيار الدكِف 

 المعالجة المحاسبية لألصوؿ المعنوية:
للشركات اف زبتار  38كيهتم ىذا اؼبعيار يف قياس االفصاح عن االصوؿ غَت اؼبلموسة فقد ظبح اؼبعيار           

ييم ) القيمة العادلة ( كسياسة ؿباسبية للقياس كاالفصاح عن االصوؿ غَت مبوذج التكلفة اك مبوذج اعادة التق
اؼبلموسة كاف القيمة العادلة اما اف ربدد بناءا على السوؽ نشط اك ربدد بناءا على مبوذج اعادة التقييم لبنود 

صاح عن القيمة االصوؿ غَت اؼبلموسة اليت قد ال يتوافر ؽبا سوؽ نشط ، كقد حدد ىذا اؼبعيار متطلبات االف
مثل االفصاح عن القيمة الدفًتية  16العادلة لبلصوؿ غَت اؼبلموسة بذات الطريقة اؼبعتمدة يف اؼبعيار الدكِف 

لبلصوؿ اؼبعاد تقييمها ككذلك الطرؽ كاالفًتاضات اؽبامة اؼبستخدمة يف تقدير القيمة العادلة لبلصوؿ غَت 
  3اؼبلموسة كغَتىا 

 الممتلكات االستثمارية :40كلي المعيار المحاسبي الد -3
 تاريخ دخوؿ المعيار حيز التنفيذ:

 2001.4صدر اؼبعيار يف جانفي 
 ىدؼ المعيار

( اُف كصف اؼبعاعبة احملاسبية لبلستثمارات العقارية من حيث االعًتاؼ 40اصدر اؼبعيار احملاسيب الدكِف رقم )
 .5فصاح اػباصة هباك القياس االحق ؽبا بعد االعًتاؼ االكِف ك متطلبات اال

 
 
 

                                                           
1
 Groupe revue fiduciaire Code IFRS norms et interpretations 2011.P421. 

 .119، اعبزائر، ص2012، طبعة Pages Bleuesػبضر عبلكم، معايَت احملاسبة الدكلية، دار النشر  2
3
 www.ias38.org  , paragraphe 118-124 consulte le 14/06/2016 

 
4
 www.ias40.org consulte le 14/06/2016 

ص  2010رسالة ماجيستَت،جامعة الشرؽ االكسط ،االردف ،،محاسبة القيمة العادلة كأثرىا على األزمة المالية العالمية ركحي كجدم عبد الفتاح، 5
 .11ص 

http://www.ias38.org/
http://www.ias38.org/
http://www.ias40.org/
http://www.ias40.org/
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 المعيارمجاؿ تطبيق 
 :1يتمثل نطاؽ تطبيق اؼبعيار يف

 ؛االعًتاؼ باالستثمارات العقارية كقياسها ك االفصاح عنها -
االستثمارات العقارية احملتفظ هبا دبوجب عقد اهبار سبويلي بالنسبة للمستأجر ك على قياس االستثمارات  -

 غيلي بالنسبة للمؤجر.العقارية اؼبؤجرة دبوجب عقد اهبار تش
 قياس الممتلكات االستثمارية

كيتم ادراج تكاليف اؼبعامبلت يف القياس اؼببدئي، اما يف القياس  يقاس االستثمار العقارم مبدئيا بالتكلفة،        
ليها اف البلحق، على اؼبنشأة اف زبتار بُت مبوذج القيمة العادلة اك مبوذج التكلفة ليكوف سياستها احملاسبية، ك ع

تطبق ىذه السياسة على كل استثماراهتا العقارية، كما ينص على ضركرة اف تقـو كل اؼبنشآت بتقرير القيمة العادلة 
لبلستثمار العقارم من اجل غرض القياس )مبوذج القيمة العادلة( اك االفصاح )مبوذج التكلفة(، ك يفضل اف تقرر 

لبلستثمارات العقارية على اساس عملية تثمُت يقـو هبا مثمن مستقل اؼبنشأة القيمة العادلة ك لكنها غَت ملزمة 
 .2وبمل مؤىبلت مهنية معًتؼ هبا ك مناسبة ك يتمتع خبربة حديثة باالستثمار العقارم موضع التثمُت

 اح عن القيمة العادلةصمتطلبات االف
 : 3تتمثل متطلبات االفصاح عن اؼبمتلكات العقارية يف     

 ؛نشأة تطبق اساس القيمة العادلة اك التكلفةما اذا كانت اؼب -
 ؛القواعد اؼبطبقة من اؼبنشأة يف التفرقة بُت االستثمالر العقارم ك العقارات االخرل -
 ؛الطرؽ ك االفًتاضات اؽبامة اؼبستخدمة يف ربديد القيمة العادلة لبلستثمار العقارم -
 ؛مدل االعتماد على مقيم مستقل يف تقدير القيمة العادلة -
 ؛ايف االرباح اك اػبسائر الناذبة عن تسويات القيمة االدلةص -
تفسَت اسباب عدـ امكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها باالضافة اُف حدكد التقديرات   -

 احملتملة للقيمة العادلة اف امكن،ك ذلك يف حالة االعتماد على اساس التكلفة.
بلدارة االختيار بُت اف تتبع القيمة العادلة اك مبوذج التكلفة يف القياس يرل الباحث اف ظباح اؼبعيار ل        

البلحق لبلعًتاؼ اؼببدئي يؤدم اُف تباين اؼبعلومات احملاسبية بُت اؼبنشآت اؼبثيلة، ك بالتاِف  ال يبكن مقارنة ىذه 
 اؼبعلومات ك ىذا يقلل من جودة اؼبعلومات احملاسبية.

 

                                                           
: جامعة السوداف  راالفصاح المحاسبي ك اثره على توظيف االمواؿ في االستثمارات ذات المخاط، اسحاؽ عبد اهللؿبمد  1 العالية ،)اػبرطـو

  .203( ص 2013للعلـو ك التكنولوجيا ، رسالة دكتوراه غَت منشورة،

(،ص 2008،)االسكندرية: الدار اعبامعة،(1قياس بنود الميزانية ك قائمة الدخل)-موسوعة معايير المحاسبة،الجزء الرابعطارؽ عبد العاؿ ضباد، 2
 .197-196ص 

3
 International Accounting Standards Board Committee Foundation, IAS 40,investment proprety, london, UK, 

2009, p 78.  
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  IFRS/ IASبالقيمة العادلة في  احات ضاليباالقياس : الثالث  المطلب
يظهر يف بعض االحياف القياس بالقيمة العادلة يف اؼببلحق اؼبتممة كىذا الكماؿ القياس السابق            

 بالتكلفة يف عناصر الذمم اؼبالية ، كيظهر ىذا يف اؼبعايَت التالية :
 العرض ك االفصاح( ) االدكات المالية IAS 32المعيار المحاسبي الدكلي  -1

 تاريخ دخوؿ المعيار حيز التنفيذ:
  1ربت عنواف االدكات اؼبالية ك العرض ك االفصاح،1995صدر ىذا اؼبعيار يف العاـ       

 مجاؿ تطبيق المعيار 
 :2القيمة العادلة كاآليتتضمن بعض اسس قياس       

يولة فاف سعر السوؽ اؼبعركض لبلدارة ىو افضل بديل اذا كانت االداة اؼبالية اؼبتداكلة يف سوؽ نشطة كذات س -ا 
 ؛على القيمة العادلة  

اذا كانت االداة اؼبالية متداكلة يف سوؽ نشط اك غَت منظم بشكل جيد ، اك كاف حجم التداكؿ قليل نسبة  -ب
كن اللجوء اُف عدد الوحدات من االدكات اؼبالية اؼبراد تقييمها ،اك يف حالة عدـ كجود سعر سوؽ معركض فيم

 اُف كسائل تقدير لتحديد القيمة العادلة دبوثوقية كافية،كمن ىذه الوسائل: 
 ؛القيمة السوقية اعبارية الداة مالية مشاهبة جوىريا لبلداة اؼبراد تقييمها -
ربديد خصم تدفقات النقدية باستخداـ سعر خصم مساك ؼبعدؿ الفائدة  السائد يف سوؽ الدكات مالية  -

 ؛كاػبصائص ؽبا نفس الشركط
 .استخداـ مباذج تسعَت اػبيارات  -

اذا كانت الداة غَت متداكلة يف سوؽ ماِف منظم ،فانو يفضل عدـ ربديد مبلغ معُت لقياس القيمة العادلة    - ت
 ؛،كامبا ربديد مدل معُت يعتقد كبشكل معقوؿ اف تقع القيمة العادلة ضمنو

ة كافية الم سبب ، فانو يتم تزكيد مستخدمي القوائم عند عدـ القدرة على ربديد القيمة العادلة دبوثوقي  - د
اؼبالية دبعلومات حوؿ اػبصائص االساسية لبلدكات اؼبالية اؼبراد تقييمها ، دبا يف ذلك الشركط كاالحكاـ ذات 
  االنبية اليت قد تؤثر  على التدفقات النقدية اؼبستقبلية كدرجة التاكد منها ،كذلك ؼبساعدهتم على عمل تقديراهتم

 ؛اػباصة بتحديد القيمة العادلة

 

 

 
                                                           
1
 www.ias32.com consulte le 05/07/2016 

،ؾبلة كلية ذبارة للبحوث ات المحاسبيةاثر توجو المحاسبة عن القيمة العادلة على خصائص النوعية للمعلومرضا ابراىيم صاح،  2
 .26 ص،2009العلمية،االسكندرية مصر،العدد الثآف،

http://www.ias32.com/
http://www.ias32.com/
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 : االفصاح( -) االدكات المالية  IFRS   7معيار االبالغ المالي الدكلي -2 

 ىدؼ المعيار:    
من  IAS32ىذا اؼبعيار لتحسُت مستول اإلفصاح يف اؼبعيار  IASBأصدر ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية         

سيط اإلفصاح عن اؼبخاطر لؤلدكات اؼبالية. )ـباطر االئتماف أك السيولة أك خبلؿ إزالة اإلفصاحات اؼبتكررة كتب
 السوؽ(

ليعاًف خلل اؼبعايَت السابقة تعزيزا للشفافية يف االفصاح  IFRS 7جرل ربديث معيار االببلغ اؼباِف الدكِف        
قوائم ك التقارير اؼبالية ككذلك توسيع ك يضع تفاصيل لسد الثغرات اليت ينفذ منها اؼبتبلعبوف ك احملتالوف للعبث بال
 نطاؽ تطبيقو على كافة الوحدات االقتصادية ك كانت التعديبلت كفقا لبليت:

 تاريخ صدكر المعيار:
ليصبح نافذ  08/2005: ربت عنواف األدكات اؼبالية إلفصاح يف IFRS7صدر معيار التقرير اؼباِف         

 1/20071بعد اؼبفعوؿ على البيانات الصادرة يف أك 
 االفصاحات الواردة في المعيار :

كونو   07سوؼ نقتصر على االفصاحات حوؿ القيمة العادلة اليت حددىا معيار االببلغ اؼباِف الدكِف رقم       
يعكس التقديرات يف سوؽ مفتوح ك منافس يبثل اغبقائق االقتصادية السائدة ك ىي تعزز الوضوح ك الشفافية يف 

 :2القوائم ك التقارير اؼبالية ك ىو يف حالتُتللحد من التبلعب ك االحتياؿ يف  مضامُت االفصاح
 اكال: في حالة كجود سوؽ نشط لالداة المالية:

 القيمة العادلة لكل فئة من فئات االصوؿ اؼبالية ك اؼبطلوبات اؼبالية من خبلؿ الربح اك اػبسارة : -
بالقيمة العادلة عند  -احملددة-ادلة بشكل منفصل ) االصوؿاالصوؿ اؼبالية : يتم االفصاح بالقيم الع -  

 ؛ االعًتاؼ االكِف ،ك االصوؿ احملتفظ هبا(
بالقيمة العادلة عند -احملددة -االلتزامات اؼبالية: يتم االفصاح بالقيم العادلة بشكل منفصل ) اؼبطلوبات -  

 ؛ االعًتاؼ االكِف،ك اؼبطلوبات احملتفظ هبا للمتاجرة(
 مت ربديد القيمة العادلة جزئيا اك كليا بالرجوع اُف سعر معلن معركض يف سوؽ نشطة. ما اذا -
 
 
 
 

                                                           
االبالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفها ادكات التحوط من المخاطر السوقية كفقا علي حسُت الدكغجي ،عباس فاضل الالعكيلي ،- 1

 60،ص  2013ية ،بغداد ،العراؽ،اجمللد الثامن،العدد اػبمس كالعشركف ،،ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالللمعايير المحاسبية الدكلية 
 
2
 Benoit LEBRUN. la juste valeur des instroments financiers dans le contexte de la crise 

financiere Actuelle. revue français de comptabilite N°407 fevrier 2008.P03.-
2
  



الدوليةالقيمة العادلة كالمعايير المحاسبية  متطلبات الفصل الثاني:    

77 
 

 )ثانٌا(

االفصاح حوؿ القيمة العادلة يف حالة 
 عدـ كجود سوؽ نشط

 (IFRS 7كفقا )كفقا لعادلة في حالة كجود سوؽ نشط االفصاح حوؿ القيمة ا: (07)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 
فصاح عن المعلومات المحاسبية ،الشفافية في اال طبلؿ ؿبمود علي اعبجاكم ،ؿبمد اؿ فتح اهللالمصدر :

 173،ص  2017،دار االياـ ،االردف ،

 كجود سوؽ نشط لالداة المالية عدـ في حالةاالفصاح : نيااث
 يكوف االفصاح على النحو اآليت:

 (IFRS 7كفقا )عادلة في حالة عدـ كجود سوؽ نشط االفصاح حوؿ القيمة ال: (08)الشكل رقم 

 

  
 ا

 

 
،الشفافية في االفصاح عن المعلومات المحاسبية  طبلؿ ؿبمود علي اعبجاكم ،ؿبمد اؿ فتح اهللر :المصد

 174،ص  2017،دار االياـ ،االردف ،

 

   أكال 
 االفصاح حوؿ القيمة العادلة

لؤلداة اؼباليةكجود سوؽ نشط يف حالة   

 اؼبالية: يتم االفصاح اؼبطلوبات
بالقيم العادلة بشكل منفصل   

بالقيمة -احملددة -) اؼبطلوبات
العادلة عند االعًتاؼ االكُف، ك 
 اؼبطلوبات احملتفظ هبا للمتاجرة( 

 األصوؿ اؼبالية: يتم االفصاح
بالقيم العادلة بشكل منفصل 

قيمة بال-احملددة -) األصوؿ
العادلة عند االعًتاؼ االكُف، 

    ك االصوؿ احملتفظ هبا(.

ما إذا مت ربديد القيمة العادلة جزئيا أك كليا 
ر معلن معركضسع بالرجوع اُف  

. يف سوؽ نشط  
 

القيمة العادلة لكل فئة من فئات 
األصوؿ اؼبالية ك اؼبطلوبات اؼبالية من 

 خبلؿ الربح اك اػبسارة

طػػػػػػػػرؽ التقيػػػػػػػػيم ك 
االفًتاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدمة يف 
ربديػػػػػػػػػػػػد القيمػػػػػػػػػػػػة 

 العادلة

اذا مت ربديد ما 
كليا   القيمة العادلة

وع بالرج اك جزئيا
 اُف طرؽ التقييم.

ما اذا مت ربديد القيمة العادلة اك االفصاح  
كليا اك جزئيا باستخداـ طريقة تقييم 
افًتاضية غَت مدعمة باسعار العملية اغبالية 
يف نفس االداة ك ال تعتمد على معلومات 

 سوؽ ملحوضة متوفرة.

اصبػاِف التغيػَت يف القيمػة 
العادلػػػػة اؼبعػػػػػًتؼ بػػػػػو يف 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػػػػػػػػربح اك اػب
باسػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ طريقػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التقييم

 )ثانيا(
االفصاح حوؿ القيمة العادلة يف حالة 

 لبلداة اؼبالية عدـ كجود سوؽ نشط
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 :(IFRS 7)معيار االبالغ المالي الدكلي رقم كفقا ل قياس القيمة العادلة
 ؛دليل على القيمة العادلةاالسعار اؼبعركضة يف سوؽ نشط ىي افضل   -
 ؛ربديد القيمة العادلة باستخداـ طرؽ التقييم اذا كانت اسواؽ االدكات اؼبالية غَت نشطة يتم  -
 طرؽ التقييم تشتمل على االيت: -
و بُت طرفُت االستفادة من اسعار العمليات االخَتة اليت سبت يف السوؽ دبوجب شركط ذبارية حبت      -       

 ؛لديهما اؼبعرفة ك الرغبة
 ؛ُف القيمة العادلة الداة مالية اخرل متشاهبة اُف حد كبَتبالرجوع ا  -     

 ؛ مباذج تسعَت اػبيارات -      
 ربليل خصم التدفقات النقدية. -      

 : القيمة العادلة تحديد مخطط برنامج
 يبلحظ من ـبطط )تدفق الربنامج( يف الشكل اعبله كيف يبكن اف تتابع العمليات اؼبنطقية للقيمة العادلة يف

حالة كجود سوؽ نشط اك االحتماؿ الثآف يف حالة عدـ كجود سوؽ نشط اليت يؤديها اغباسوب ك امكانية 
تغذيتو باؼبعطيات لنحصل على نتائج منطقية اكثر تكاد تكوف خالية من التحيز ك بعيدة عن الذاتية اك اقرب من 

عد على ربقيق الشفافية يف االفصاح بشكل ك من ىنا يتبُت اف التقنيات االلكًتكنية يبكن اف تسا ،اؼبوضوعية 
 اسرع ك اسهل ك بتكلفة اقل. 

 مخطط تدفق لبرنامج القيمة العادلة  :(09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

،الشفافية في االفصاح عن المعلومات المحاسبية  طبلؿ ؿبمود علي اعبجاكم ،ؿبمد اؿ فتح اهللالمصدر :
 176،ص  2017،دار االياـ ،االردف ،

ربديث البيانات 
 ك اؼبعلومات

 

  

 التغذية الراجعة: 
اسعار العملية األخَتة مع 

 كجود اؼبعرفة ك الرغبة
 قيمة أداة فباثلة بالقيمة العادلة

 مباذج تسعَت خيارات
دية.ربليل خصم التدفقات النق  

 

 ادخاؿ بيانات
 القيمة العادلة 
 

 ىل
 السوؽ
 نشط

االفصاح عنها  يف 
 التقارير اؼبالية
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مفهـو القيمة العادلة قد نقل نظرية احملاسبة التقليدية اُف آفاؽ جديدة تعزيزا للشفافية ك قد يبلحظ اف كمن ىنا 
احدثت تغَتا شامبل يف بنية القوائم اؼبالية ك مدلوالهتا الجل طويل ك لكن ىذا ال يبنع من اف ىناؾ بعض 

  يوضحها الشكل اؼبواِف اؼبخاطر 
 

 تؤثر على قياس القيمة العادلةالمخاطر التي : (10الشكل رقم )

 

 

 

 

،داللة العالقة بين خصائص جودة المعلومات المحاسبية كالعوامل  ابراىيم نبيل عبد الرؤكؼالمصػػدر :
اكاديبية الشركؽ ،اؼبعهد العاِف للحاسبات كتكنولوجيا اؼبعلومات ،االردف المؤثرة على دقة قياس القيمة العادلة ،

 .20،ص 2009،

ؤسسة اإلفصاح عن اؼبعلومات اليت من شأهنا مساعدة مستخدمي القوائم اؼبالية على تقييم مدل على اؼبهبب   
 اؼبخاطر اؼبرتبطة باألدكات اؼبالية كيتطلب اؼبعيار اإلفصاح عن:

 ؛أم معلومات نوعية تتعلق بأىداؼ كأساليب اإلدارة يف إدارة تلك اؼبخاطر  -
للمخاطر كاغبد األدْف اؼبقبوؿ ؽبا. كيبكن تقييم اؼبخاطر أم معلومات كمية تتعلق دبدل تعرض اؼبؤسسة  -

 :اؼبرتبطة باألدكات اؼبالية كما يلي
: اؼبخاطر الناصبة عن تغَت القيمة العادلة كالتدفقات النقدية اؼبتقلبة بُت تغَتات أسعار السوؽ مخاطر السوؽ أ/

 :كتشمل 
التدفقات النقدية اؼبستقبلية ألداة مالية بُت تغَت سعر ـباطر العملة: ـباطر ناصبة عن تغَت القيمة العادلة أك  -

 الصرؼ األجنيب.
ـباطر سعر الفائدة: ـباطر ناصبة عن تغَت القيمة العادلة أك التدفقات النقدية اؼبستقبلية ألداة مالية بُت تغَت  -

 سعر الفائدة يف السوؽ.
ة أك التدفقات النقدية اؼبستقبلية ألداة مالية بسبب ـباطر األسعار األخرل: ـباطر ناصبة عن تغَت القيمة العادل - 

 التغَتات يف أسعار السوؽ )باستثناء تلك الناصبة عن ـباطر سعر الفائدة أك ـباطر العملة.

 ـباطر
 االئتماف

 ـباطر
 السيولة

اؼبخاطر اليت تؤثر 
على قياس القيمة 

 العادلة
 ـباطر
 السوؽ
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ىي ـباطر أف أحد أطراؼ األداة اؼبالية سيتسبب يف خسارة مالية للطرؼ األخر نتيجة  ب/ مخاطر االئتماف:
  لعدـ قيامو بتنفيذ االلتزاـ

)يطلق عليها ـباطر التمويل( ىي اؼبخاطر الناصبة عن صعوبة تنفيذ االلتزامات اؼبرتبطة  ج/ مخاطر السيولة:
بااللتزامات اؼبالية كاليت قد تواجو اؼبؤسسة. كقد تنتج ـباطر السيولة عن عدـ القدرة على بيع أصل ماِف بسرعة 

 1كبقيمة تقًتب من قيمتو العادلة
 قياسات القيمة العادلة  IFRS 13للتقرير المالي لمعيار الدكلي لسة تحليلية درا :المبحث الرابع  

 IFRS 13للتقرير الماليلمعيار الدكلي ماىية ا المطلب االكؿ:
 تاريخ تطبيق المعيار : -1

 2013جانفي  1( بعنواف قياس القيمة العادلة إبتداءا من IFRS 13يتم تطبيق معيار التقرير اؼباِف الدكِف )     
، أك بعد ذلك مع السماح بالتطبيق اؼببكر أما يف حالة ما طبقت اؼبؤسسة ىذا اؼبعيار الدكِف العداد التقارير اؼبالية 

 . (2)لفًتة مبكرة فيتعُت عليها االفصاح اغبقيقة 
 : IFRS 13أىداؼ المعيار   -2

ضع متطلبات كاحدة زبفيض التعقيد كربسُت التناسق يف تطبيق قياسات القيمة العادلة من خبلؿ ك  -
 ؛عبميع قياسات القيمة العادلة 

 ؛توصيل ىدؼ القياس بشكل أكثر كضوحا من خبلؿ توضيح تعريف القيمة العادلة  -
ربسُت الشفافية من خبلؿ تعزيز اإلفصاح عن قياسات لقيمة العادلة كزيادة التقارب بُت معايَت التقارير  -

   (3)قبوال عاما  اؼبالية الدكلية كاؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة
 تعريف القيمة العادلة : -3

حسب النص اؼبعيار يتم تعريف القيمة العادلة بأهنا : السعر  الذم يتم اغبصوؿ عليو لبيع أصل أك الذم       
 . (4)يتم دفعو لنقل )ربويل( إلتزاـ يف عملية منظمة بُت اؼبشاركُت يف السوؽ  يف تاريخ القياس 

بق عن التعريفات السابقة يف معايَت التقارير اؼبالية الدكلية إال أف ىذا التعريف يوضح ما ىبتلف التعريف السا ال
 . (5) يلي :

 ؛أف القيمة العادلة سبثل سعر اػبركج اغباِف كليس سعر الدخوؿ  -

                                                           
، رسالة ماجستَت، كلية التجارة كإدارة ، دراسة نظرية اختبارية كر محاسبة القيمة العادلة في األزمة المالية العالميةدعمرك حسن إبراىيم ،  1

 .70-69، ص2011األعماؿ، جامعة حلواف، مصر، 

 . 530ص 2013Kاؼبعايَت الدكلية العداد التقارير اؼبالية  ،اجملمع العريب الدكِف للمحاسبيُت القانونُت - 2
3
 - Spector,.S, international Financial Reporting Standard (IFRS 13) Fair valve Measurement 

(Part 1), Professional Developement Network, CGA ,CANADA ,2011, P 2 .  

   IFRS 13, paragraphe 9
1

 
2
  Ernst et young,” IFRS 13 Fair Value Measurement Important Facts about the new Requirement” the 

Global Ernst et Young Organization ,EYGM linited ,November 2012, P 15 . 



الدوليةالقيمة العادلة كالمعايير المحاسبية  متطلبات الفصل الثاني:    

81 
 

أف سعر اػبركج األصل أك االلتزاـ ىبتلف عن سعر الدخوؿ على الرغم من أف أسعار الدخوؿ كاػبركج قد  -
 ؛ف متطابقة يف الكثَت من اآلحياف تكو 

يرتكز قياس القيمة العادلة على بيع أصل أك نقل )تسوية( التزاـ كليس عملية لتعويض اؼبخاطر اؼبرتبطة باألصل  -
 ؛كااللتزاـ 

قياس القيمة العادلة ىو قياس قائم على آليات السوؽ كليس خاص باؼبؤسسة ، لذلك يتم ربديدىا على  -
 ؛كوف يف السوؽإقًتاضات اؼبشار 

 ؛عملية بيع األصل أك ربويل االلتزاـ ىي عملية افًتاضية  -
 ليكن توضيح تعريف القيمة العادلة من خبلؿ أربعة عناصر :

 ألصل أك االلتزاـ :ا
يعترب قياس القيمة العادلة آلصل أك التزاـ ؿبدد كتبعا لذلك ليقيو عن اؼبؤسسة عن قياس القيمة العادلة أف تأخذ 

 عتبار خصائص األصل أك األلتزاـ كتشمل ىذه اػبصائص .بعُت اال
 ؛حالة األصل كموقعو  -
 .(1)القيود اؼبعركضة على البيع األصل أك استخدامو إف كجدت  -

 العملية 
يفًتض قياس القيمة العادلة إف األصل أك األلتزاـ يتم تبادلو يف عملية منتظمة بُت اؼبشاركُت يف السوؽ لبيع       

 ك نقل )ربويل( إلتزاـ يف تاريخ القياس كفقا لظركؼ السوؽ اغبالية .األصل أ
 يفًتض قياس القيمة العادلة أف معاملة بُت أصل أك نقل إلتزاـ تتم :

 ؛يف السوؽ األصلى لؤلصل أك االلتزاـ  -
 . (2)يف غياب السوؽ األصلي يكوف يف السوؽ األكثر مزايا لؤلصل أك االلتزاـ  -

ي يكوف يف السوؽ األكثر مزايا لؤلصل أك اإللتزاـ بينما يعرؼ السوؽ األكثر مزايا بأنو السوؽ يعرؼ السوؽ األصل
الذم يزيد القيمة اليت سيتم اغبصوؿ عليها من بيع األصل أك يقلل من القيمة اليت دفعها لنقل إلتزاـ بعد ألخذ 

 بعُت االعتبار تكاليف البيع كالنقل.
 المشاركوف في السوؽ : 

تقـو اؼبؤسسة بقياس القيمة العادلة لؤلصل أك اإللتزاـ باستخداـ اإلفًتضات اليت يستخدمها اؼبشاركوف يف         
 السوؽ عند بعيد األصل أك اإللتزاـ الذين يتصرفوف دبا فيو مصاغبهم االقتصادية .

يوفر لديهم كافة كيقصد باؼبشاركوف يف السوؽ اؼبشركف كالبائعوف يف السوؽ األصلي لؤلصل كاإللتزاـ كالذم 
 اػبصائص التالية .

 ؛االستقبللية عن بعضهم البعض أم أهنم ليسوا من األطراؼ ذك العبلقة  -
                                                           

  491للمحاميُت القانونيُت ، مرجع سبق ذكره ، ص  عريباجملمع الدكِف ال - 1
2
 - IFRS 13, para 15,16 . 
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اؼبعرفة كالفهم اعبيد بدرجة كافية عن األصل كاإللتزاـ باستخداـ كافة اؼبعلومات اؼبتاحة كاليت مت اغبصوؿ عليها  -
 ؛من خبلؿ بذؿ لعناية الواجبة 

 ؛ العملية لؤلصل كاإللتزاـ  القدرة على إبراـ -
  (1)الرعية على إبراـ العملية لؤلصل كاإللتزاـ . -

 السعر : 
السعر الذم يتم استبلمو لبيع أصل أك نقل إلتزاـ يف معاملة منظمة يف السوؽ األصلي يف  ىوالقيمة العادلة       

ما إذا كاف السعر ملحوضا بشكل تاريخ القياس كفقا لظركؼ السوؽ اغبالية )أم سعر اػبركج( بغض النظر ع
 . (2)مباشر أك مقدرا باستخداـ أسلوب تقييم آخر
 اػبطوات اؼبتعلقة بإطار قياس القيمة العادلة :

 
 القيمة العادلة االصوؿ غير المالية : 3-1

اؼبنافع إف قياس القيمة العادلة األصل غَت اؼباِف يأخذ يف عُت االعتبار قدره اؼبشارؾ يف السوؽ على توليذ    
االقتصادية من خبلؿ استخداـ األصل بأفضل كأحسن استخداـ أك بيعو ؼبشارؾ آخر يستخدـ األصل بأفضل 

 .(3)كأحسن استخداـ
كيتم توضيح العوامل الواجب أف تؤخذ يف االعتبار التحديد أفضل كأحسن استخداـ لؤلصل غَت اؼباِف من خبلؿ 

 اِف الشكل الت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ل مالئمة معلومات التلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة طبقا لمعيار التقرير تقييم مدمٌت مغريب ؿبمد إبراىيم ، ،علي ؿبمود مصطفى خليل  - 1

 . 486ص ، 2013سنة ، 3العدد  مصر،، ؾبلة التجارة كالتمويل ، جامعة طنطا ، في ضوء قواعد حوكمة الشركات 13المالي الدكلي 
 . 486ن القانونُت مرجع سبق ذكره ص سبيناجملمع الدكِف العريب للمحا - 2

3
 -IFRS 13 para, 27,28. 
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 . غير المالياللعوامل التي تؤخذ في االعتبار لتحديد أفضل كأحسن استخداـ لألصل : ا(11كل رقم )ال
    
 

                        
 

                                                      
                    

                       
                                                      

 
                        

 
                       

                                        
 . 477علي ؿبمود مصطفى خليل ، مرجع سبق ذكره ، ص المصػػدر :                       

 القيمة العادلة لإللتزامات كحقوؽ الملكية :  3-2
ربويل( االلتزاـ اؼباِف كغَت اؼباِف أك أداء حقوؽ اؼبلكية للمؤسسة إُف يفًتض قياس القيمة العادلة أنو يتم نقل )

 . (1)اؼبشارؾ يف السوؽ يف تاريخ القياس كما يفًتض ما يلي 
يبقى االلتزاـ غَت مسدد كهبب على اؼبشارؾ يف السوؽ اؼبنقوؿ إليو اإللتزاـ الوفاء بو ، كال يتم تسوية اإللتزاـ  -

 ؛يف تاريخ القياس مع الطرؼ اؼبقابل أك إطفاؤه
تبقى أداة حقوؽ اؼبلكية للمؤسسة غَت مسددة كيأخذ اؼبشارؾ يف السوؽ اؼبنقوؿ إليو األداة اغبقوؽ  -

 كاؼبسؤكليات اؼبرتبطة هبا ، كال يتم إلغاء األداة أك إطفاؤىا يف تاريخ لقياس .
ملكية فباثلة  أك مطابقة كيكوف البند كعندما ال يتوفر سعر معلن لعملية نقل إلتزاـ مطابق أك فباثل أك أداة حقوؽ 

اؼبطابق ؿبتفظ بو من قبل طرؼ آخر على أنو أصل هبب على اؼبؤسسة أف تقـو بقياس لقيمة العادلة لبللتزاـ أك 
أداة حقوؽ اؼبلكية من كجهة نظر مشارؾ السوؽ الذم وبتفظ بالبند اؼبطابق على أنو أصل يف تاريخ القياس 

 القيمة العادلة لبللتزاـ أك أداة حقوؽ ملكية اؼبؤسسة كالشكل التاِف يوضح قياس 

                                                           
1
 - IFRS 13 para 34-37 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 

 

 االستخداـ

 ال

 يؤخذ يف

 االعتبار

 عند تقييم

 األصل

 االعتبار االستخداـ اؼبمكن ماديا لؤلصلىل يؤخذ يف 

 ىل يؤخذ يف االعتبار االستخداـ اؼبسموح بو قانوٓف لؤلصل 

 ىل يؤخذ يف االعتبار االستخداـ اجملدم ماليا لؤلصل 

 ىل وبقق استخداـ األصل القيمة القصول 

 االستخداـ يؤخذ يف االعتبار عند تقييم األصل

 نعػم

 نعػم

 نعػم

 نعػم
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 : قياس القيمة العادلة لإللتزاـ أك أداة حقوؽ الملكية للمؤسسة(12الشكل رقم )
 
 
 

                               
           

                                                        
 
 
 

                                                                                           
 
 

                     
       

 www.iasb.org.consulte le 24/06/2018 a 22.20المصػػدر :
 

 أساليب تقييم القيمة العادلة  المطلب الثاني:    
مة للظركؼ كتوفر ؽبا معلومات كافية لقياس القيمة هبب على اؼبؤسسة استخداـ أساليب التقييم اليت تعترب مبلئ   

العادلة بو لعملية اؼبنظمة لبيع أصل أك نقل التزاـ بُت اؼبشاركُت يف السوؽ يف تاريخ لقياس كفقا لظركؼ السوؽ 
 . (1)اغبالية 
 يتناكؿ بصفة أساسية ثبلث مستويات ألساليب التقييم كىي :  IFRS 13 كاؼبعيار

 
 مدخل السوؽ :

يعتمد ىنا اؼبدخل على على األسعار كاؼبعلومات األخرل اؼببلئمة الناذبة عن عمليات السوؽ لؤلصوؿ       
كاإللتزامات أك ؾبموعة من االصوؿ كاإللتزامات اؼبماثلة أك اؼبطابقة كيساعد على اؼبدخل على استخداـ مصفوفة 

إلستثمارات اؼبالية يف السندات كذلك دكف التغَت كاليت تعترب أساسا لتقيم بعض أنواع األدكات اؼبالية مثل ا

                                                           
1
 -Erwin Bakker,et auther,Interpretation and Application of ,IFRS Standards,WILEY,2017 ,United 

State,p,760 

ىل يتوافر سعر معلن لعملية نقل إلتزاـ فباثل أك مطابق أك أداة حقوؽ ملكية  داـ السعر اؼبعلناستخ
 فباثلة أك مطابقة 

 االدكات اؼبطابقة وبتفظ هبا كأصل لدل طرؽ آخر

القيمة من كجهة نظر اؼبشارؾ بالسوؽ الذم وبتفظ 
 بأصل

القيمة من كجهة النظر اؼبشارؾ يف السوؽ الذم 
 لتزاـ أك أداة اؼبلكية يدين باإل

استخداـ السعر اؼبعلن معدال 
 باالختبلفات

 

 

السعر اؼبعلن يف السوؽ الشط لؤلداة 
  اؼبطلقة احملتفظ هبا كأصل

 استخداـ أسلوب التقييم 

 ال

 نعم ال

 نعم

 نعم ال
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االعتماد فقط على االسعار الرظبية األكراؽ اؼبالية احملددة ، كلكن عن طريق عبلقة ىذه االستثمارات بأسعار 
 .  (1)االستثمارات اؼبالية القياسية يف السوؽ 

 مدخل التكلفة : 
داؿ األصل بعد تسويتها بُت عوامل التقادـ حيث يتم يعتمد على اؼبدخل على ربديد التكلفة اعبارية الستب       

 .  (2)قياس األصل بتكلفة اقتناء أصل بديل ببطاقة مشاهبة لؤلصل اؼبوجودة باؼبؤسسة بتاريخ لقياس 
 مدخل الدخل :

ة يستخدـ ىذا اؼبدخل على ربويل اؼببالغ اؼبستقبلية )مثل التدفقات النقدية األرباح( إُف قيمة حالية كاحد      
 ـبصومة على ضوء ىذا اؼببدأ فإف قياس القيمة يعكس توقعات السوؽ اغبالية على ىذا القيم اؼبستقبلية .

 كمن أمثلتها : 
 ؛أساليب القيمة اغبالية  -
 ؛مباذج تغَت اػبَتات -
طريقة فائض الربح لعدة فًتات : كتستخدـ ىذه الطريقة لقياس بعض األصوؿ غَت اؼبلموسة مثل تكاليف  -

 .  (3)تطوير البحث كال
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المطلب الثالث : 

 13لزيادة االستاؼ كقابلية اؼبفارقة بُت قياسات القيمة العادلة كاإلفصاحات ذات العبلقة حدد كمعيار الدكِف    
IFRS تسلسل القيمة العادلة الذم صنف مدخبلت أساليب التقييم اؼبستخدمة لقياس القيمة العادلة ضمن 

ثبلث مستويات حيث يعطى األكلوية القصول لؤلسعار اؼبعلنة )غَت اؼبعدلة( يف األسواؽ النشطة األصوؿ 
 كاإللتزامات اؼبطبقة )مدخبلت اؼبستول األكؿ كاإلكلوية الدنيا للمدخبلت غَت اؼبرئية( )مدخبلت اؼبستول الثالث 

 كذلك كما يلي : (4)
 مدخالت المستول األكؿ : 

عبارة عن أسعار معلنة )غَت معدلة( يف السوؽ النشط لؤلصوؿ أك اإللتزامات اؼبطابقة كاليت  مدخبلت اؼبستول
يبكن للمؤسسة اغبصوؿ عليها يف تاريخ لقياس كتساعد مدخبلت اؼبستول األكؿ إُف زبفيض عدـ سباثل 

 . (5)اؼبعلومات بُت اؼبستثمرين كاألدكات 
ر موثوقية للقيمة العادلة كهبب استخدامو دكف تعديل لقياس لقيمة كالسعر اؼبعلن يف السوؽ النظر يوفر دليل أكث

 العادلة كلما أمكن بإستثناء :
                                                           
1
 - Palev, et Maino R ,” Fair Valve Measurement for Private Equities a Plus or Minus for 

Stakeholders” working poper Centre for Applied Research infinance Milan, April, 2012, P 5  . 
3
 FASB N° 157, Paragraphe, 18 , 20 . 

 . 517اجملمع الدكِف العريب ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
4. Erwin Bakker,et auther,Interpretation and Application of ,IFRS Standards,WILEY,2017 ,United 

State,p,764 
5 - Palen et Maino,odil, p3   
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عندما سبتلك اؼبؤسسة حصة كبَتة من األصوؿ كاإللتزامات اؼبماثلة ؿبل القياس فبا يتح إلدارة اؼبؤسسة التأثَت أك  -
كالطلب داخل السوؽ حيث يكوف ليطره على السعر ؼبعدات كمن مث فإف السعر ال ىبضع لظركؼ العرض 

موجها من طرؽ اإلدارة كيفضل يف ىذه اغبالة قياـ ؼبؤسسة باستخداـ أسلوب تعبَت بديل ال يعتمد فقط على 
األسعار اؼبعلنة مثل مصفوفة التسعَت غَت أف قياس القيمة العادلة باستخداـ أسلوب التعبَت يؤدم إُف االنتقاؿ 

 ؛(1)من شكل القيمة العادلة  أم االنتقاؿ إُف اؼبستول األدْف
عندما ال يبثل السعر اؼبعلن يف السوؽ النشط القيمة العادلة يف تاريخ القياس كيبكن أف تكوف كيبكن أف تكوف  -

ىذه ىي اغبالة عند كقوع بعض األحداث ىامة بعد إغبلؽ السوؽ كقبل تاريخ القياس يتعُت على اؼبؤسسة 
اليت قد تؤثر على قياسات لقيمة العادلة كلكن يف حاؿ مت تعديل  كضع كتطبيق سياسة لتحديد تلك األحداث

السعر اؼبعلن للمعلومات اعبديدة فإف التعديل يؤدم إُف قياس القيمة العادلة ضمن اؼبستول األدْف من تسلسل 
 ؛(2)القيمة العادلة 

اـ السعر اؼبعلن للسند اؼبطابق عند قياس القيمة العادلة لئللتزاـ أك أداة حقوؽ اؼبلكية اػباصة باؼبؤسسة باستخد -
اؼبتداكؿ على أنو أصل يف السوؽ النشط كىذا السعر وبتاج لتعديل عن طريق العوامل اػباصة بالسند أك 

 (3)األصل 
 مدخالت المستول الثاني : 

ما ىي مدخبلت خببلؼ األسعار اؼبعلنة كاؼبدرجة ضمن اؼبستول األكؿ كاليت يبكن مبلحظتها لؤلصل أك اإللتزاـ إ
 بشكل مباشر أك غَت مباشر كتتضمن مدخبلت اؼبستول الثآف :

 ؛األسعار اؼبعلنة لؤلصوؿ أك اإللتزامات فباثلة أك متشاهبة يف األسواؽ نشطة  -
 ؛األسعار اؼبعلنة لؤلصوؿ أك اإللتزامات فباثلة أك متشاهبة يف األسواؽ غَت نشطة -
دالت الفائدة كمنحنيات عؼ األسعار اؼبعلنة مثل ماؼبدخبلت اليت يبكن مبلحظتها لؤلصل أك اإللتزاـ خببل -

 ؛العائد اليت يبكن مبلحظتها على فًتات معلنة كمعركفة
 ؛التقلبات الضمنية  -
 ؛ىوامش األئتماف -
إذا مت إجراء تعديبلت على مدخبلت اؼبستول الثآف ككانت التعديبلت جوىرية لقياس القيمة العادلة ككاف  -

بة ىامة فإنو يتم تضبط القياس إُف اؼبستول الثالث للتسلسل اؽبرمي للقيمة التعديل يقدـ مدخبلت غَت مرت
 . (4)العادلة 

                                                           
1 - IFRS 13 Para 79 . 

 .  504اجملمع الدكِف العريب ، مرجع سبق ذكره ص  - 2
3 Erwin Bakker,et auther,Interpretation and Application of ,IFRS Standards,WILEY,2017 ,United 

State,p,765. 
4
 - iFRS 13 Pora 82 – 85 . 
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 مدخالت المستول الثالث :
ىي مدخبلت غَت مرئية لؤلصل أك اإللتزاـ كهبب استخداـ اؼبدخبلت اؼبرئية يف قياس القيمة العادلة عندما        

 تكوف اؼبدخبلت اؼبرئية غَت متاحة .
استخدامها يف اغباالت اليت يكوف فيها نشاط السوؽ أقل لؤلصل أك اإللتزاـ يف تاريخ القياس كلكن كؽبذا يتم  -

يبقى ىدؼ قياس القيمة العادلة ىو سعر اػبركج يف تاريخ القياس من كجهة نظر اؼبشارؾ يف السوؽ الذم 
اضات اليت يستخدمها ظبلؾ األصل كيدين بااللتزاـ ، كعليو هبب أف تعكس اؼبدخبلت غَت اؼبرئية االفًت 

اؼبشاركوف يف السوؽ عند تغَت األصل أك اإللتزاـ دبا يف ذلك االفًتاضات عن اؼبخاطر كاليت تشمل اؼبخاطر 
 ؛(1)اؼببلئمة )اؼبتاصلة( يف أسلوب تقييم

ؿبدد يستخدـ يف قياس القيمة العادلة كاؼبخاطر اؼببلزمة يف مدخبلت أسلوب تقييم يتعُت على اؼبؤسسة تطوير  -
اؼبدخبلت غَت اؼبرئية باستخداـ أفضل اؼبعلومات اؼبتاحة يف ظل الظركؼ كاليت قد تتضمن البيانات اػباصة 
باؼبؤسسة كلتطوير اؼبدخبلت غَت اؼبرئية قد تبدأ اؼبؤسسة بياناهتا اػباصة كلكن هبب عليها أف تعدؿ ىذه 

السوؽ يستخدموف بيانات ـبتلفة أك أف  البيانات إذا كانت ؼبعلومات اؼبتاحة بشكل معقوؿ بُت اؼبشاركُت يف
ىناؾ شيئا خاصا للمؤسسة غَت متاح للمشاركُت اآلخرين يف السوؽ كال ربتاج اؼبؤسسة إُف بذؿ جهود مكثفة 

  (2)للحصوؿ على معلومات متعلقة بافًتاضات اؼبشاركُت يف السوؽ كاليت تتوفر بشكل معقوؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
. Erwin Bakker,et auther,Interpretation and Application of ,IFRS Standards,WILEY,2017 ,United 

State,p,766  
 . 506اجملمع الدكِف العريب مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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 IFRS 13متطلبات اإلفصاح عن مستويات قياس القيمة العادلة كفق  بعض:  (06رقم ) جدكؿ         

 العادلة بشكل دكرمبالقيمة  المقاسةاألصوؿ كاإللتزامات  متطلبات اإلفصاح
 دكرمالعادلة بشكل غير بالقيمة  المقاسةاألصوؿ كاإللتزامات 

 قيمتها العادلةمطلوب اإلفصاح عن ن قائمة المركز المالي لك قياسها بالقيمة العادلة فيأصوؿ كالتزامات ال يتم 
القيمة العادلة يف هناية فًتة إعداد 

 التقارير
 +  

 +  
 +  

 + + - أسباب القياس
مستول التسلسل اؽبرمي للقيمة 

 + + + العادلة
مبالغ التحويبلت بُت اؼبستول األكؿ 

لثآف كأسباب التحويل كسياسة كا
اؼبؤسسة يف ربديد مىت ربدث 

 التحويبلت
+ - - 

إذا كاف االستخداـ األفضل كاألحسن 
لؤلصل غَت اؼباِف ىبتلف عن 

فصاح عن تلك اال ،استخدامو اغباِف
 اغبقيقة كبُت استخدامو بطريقة ـبتلفة

+ + + 
لمستول الثآف كالثالث كصف ل

ألساليب التقييم كاؼبدخبلت 
 اؼبستخدمة

+ + + 
للمستول الثآف كالثالث أم تغَتات 

 + + + قييم كأسباب التغَتيف أساليب الت
اؼبستول الثالث :اؼبعلومات الكمية 

 - + + عن اؼبدخبلت غَت اؼبرئية اؼبؤثرة
اؼبستول الثالث : كصف عمليات 

 - + + التقييم
    

 . بتصرؼ 507،  506المصدر : المجمع الدكلي العربي ، ص 
 

 العرض كاإلفصاح عن القيمة العادلة المطلب الرابع : 
 ى اؼبؤسسة اإلفصاح عن اؼبعلومات اليت تساعد مستخدمي البيانات اؼبالية على تقييم يتعُت عل

أساليب التقييم كاؼبدخبلت اؼبستخدمة يف تطوير كل من القياسات اؼبتكررة كغَت اؼبتكررة لؤلصوؿ كاإللتزامات  -
 ؛اؼبدرجة بالقيمة العادلة بعد االعًتاؼ األكُف 

باستخداـ اؼبدخبلت غَت اؼبرئية اؼبؤثرة )اؼبستول الثالث( كأثر القياسات على قياسات القيمة العادلة اؼبتكررة  -
 ؛الربح أك اػبسارة أك الدخل الشامل اآلخر خبلؿ الفًتة

اإلفصاح اؼبرتبط باألصوؿ كاإللتزامات اؼبقانة بالقيمة العادلة بشكل متكرر أك غَت متكرر أك ال يتم قياسها  -
 ز اؼباِف كلكن مطلوب اإلفصاح عن قيمتها العادلة .بالقيمة العادلة يف قائمة اؼبرك

إف االىتماـ اؼبعيار دبتطلبات اإلفصاح عن قياسات القيمة العادلة يساعد اؼبستثمرين يف فهم أفضل        
القياسات القيمة العادلة كما أنو يساعد على ربسُت االستاؽ يف تطبيق القيمة العادلة كعلى الرغم من ذلك فإف 

 اإلفصاح يؤدم إُف زيادة التكاليف من كجهة نظر معمي اؼبقارير اؼبالية لتوفَت اإلفصاحات األكثر ربوال التوسع يف
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كمن ىذه التكاليف مثبل الوقت اإلضايف البلـز إلعداد اإلفصاحات كما أنو من كجهة نظر مستخدمي التقارير 
ديدة يف ربليبلهتم ، كمن مث هبب للتوازف بُت اؼبالية يؤدم إُف تكاليف إضافية كذلك إلدراج متطلبات اإلفصاح اعب

 التكلفة كالعائد ؼبتطلبات اإلفصاح سواء من كجهة نظر اؼبعدين كاؼبستخدمُت .
على اإلفصاحات اؼبتعلقة بقياسات القيمة العادلة ضمن اؼبستول الثالث كذلك  IFRS 13كما قاـ اؼبعيار  -

الشخصي كالتحيز من جانب اإلدارة، حيث أف مدخبلت حملاكلة التقلب على مشكلة اإلعتماد على التقدير 
  ىذا اؼبستول تكوف غَت مرئية كال يبكن التحفظ عنها.
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 :الفصل الثاني خالصة

 ىامان  كمقياسان  أساسان  أصبح الذم العادلة القيمة مفهـو إُف التحوؿ مت اُف انو  توصلنا يف ىذا الفصل             
 معظم يف كاضحة بصورة التحوؿ ذلك كظهر .اؼبالية للعمليات احملاسبية اؼبعاعبة عند كلئلفصاح كللقياس لبلعًتاؼ

 .   (IFRS) الدكلية اؼبالية التقارير إعداد معايَت ذلك بعد عليها أطلق كاليت الدكلية احملاسبة معايَت
تناكؿ  اسيبكأكؿ معيار ؿب  IFRS 13اؼبعيار  IASBأصدر ؾبلس معايَت حملاسبة الدكلية حيث              

بنود األصوؿ كاإللتزامات  مناالفصاح عن القيمة العادلة ألم ك األساليب القياس كمتطلبات العرض ك  مداخل
 .قائمة اؼبركز اؼباِف كيطبق على أم معيار ؿباسيب آخر يسمح بالقياس كاإلفصاح احملاسيب عن القيمة العادلةل

اآلليات اليت سوؼ تستخدمها اؼبؤسسة لتحديد َف يتناكؿ   IFRS 13اؼبعيار اف  حظنا كما ال            
 فاؼبعيار َف ،يف القياس كالثآفاألكؿ  ستويُتالكثر فائدة طبقا للمااألسعار اعبارية يف أسواؽ نشطة أك األسواؽ 

 لتسعَت السوقي بوضوح.       آلية ربديد ا وبدد



 

 

   الفصل الثالث
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىمية االفصاح المستند الى أ
القيمة العادلة  في جودة 

ثره أالمعلومات المحاسبية ك 
 تخاذ قرارات االستثمارإى عل
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 يد : تمه

دفع التضخم يف معظم االقتصاديات العاؼبية من العقود الثبلثة اؼباضية يف القرف العشرين كحىت اآلف            
إُف إعادة النظر يف استخداـ  IASBالعديد من اؼبنظمات اؼبهنية للمحاسبة ككذلك ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية 

اإلفصاح عن القيم اؼبتعلقة ببنود األصوؿ كاإللتزامات يف القوائم اؼبالية إُف فكر مدرسة التكلفة التارىبية يف القياس ك 
حيث يتم كاإلفصاح لتلك البنود طبقا لقيمتها العادلة ، كذلك يهدؼ ،الدخوؿ كبو فكر مدرسة القيمة العادلة 

اؼبستفدين منها ، كتقدٔف العرض كاإلفصاح عن البيانات يف التقارير كالقوائم بصورة أكثر مبلئمة ؼبتخذم القرارات ك 
صورة صادقة للقيمة اغبقيقية أك االقتصادية ؽبا يف األصوؿ اؼبؤسسة التزاما خبصائص اؼبعلومات احملاسبية كأنبها 

 اؼببلئمة كاؼبوثوقية .
ة قيق يف أف ىناؾ عبلقة بُت جودة اؼبعلومات احملاسبيدكيتفق الكثَت من الباحثُت يف ؾباؿ احملاسبة كالت          

فئة باعتبارىم اىم  من اؼبستثمرين  اؼبتوقعُتاك  سواء من جانب تأثَتىا على اؼبستثمرين اغباليُت ،كأثرىا اؼبباشر 
يف تقؤف ىم   عن طريق تزكيدىم باؼبعلومات اؼبالية اليت تساعد  من فئات مستخدمي اؼبعلومات احملاسبية

يف  طرة االستثمار كاؼبفاضلة بُت الفرص االستثمارية اؼبختلفةاالذباىات اؼبستقبلية للشركات يف التنبؤ برحبية كـبا
مثل قرار االحتفاظ باألكراؽ اؼبالية أك قرار التخلص منها أك الدخوؿ يف ،ازباذ القرارات االستثمارية اؼببلئمة 

صفة كمن جانب آخر تأثَتىا على أسعار األصوؿ اؼبالية بصفة خاصة أك على صبيع األصوؿ ب،استثمارات جديدة 
  التالية : باحث من خبلؿ اؼب اكعليو سنجيب على ىذ،عامة 

 
  .مة العادلة قيجودة اؼبعلومات احملاسبية يف ظل ال :األكؿ مبحثال

 الطبيعة االكلية الزباذ القرارات. الثاني: بحثالم

 . القرار االستثمارم الثالث: بحثالم

 .مة العادلة  على ازباذ قرارات االستثمار انبية اؼبعلومات احملاسبية يف ظل القي :رابعال بحثالم

 

 

 

 

 



   تخاذ قرارات االستثمارإثره على أجودة المعلومات المحاسبية ك  فيدلة  ىمية االفصاح المستند الى القيمة العاأ الثالث: الفصل

93 

 مة العادلةقيالمبحث األكؿ: جودة المعلومات المحاسبية في ظل ال

تظهػػر أنبيػػة احملاسػػبة مػػن خػػبلؿ مػػدل قػػدرهتا علػػى إصػػدار تقػػارير دكريػػة تتضػػمن معلومػػات ذات كفػػاءة تعمػػل      
 اؼبستخدمُت. تعلى تلبية إحتياجا

 

 معلومات المحاسبية المطلب االكؿ: مفهـو ال
 تعريف المعلومات المحاسبية  -1

(:" اؼبعلومة احملاسبية ىي تلك البيانات اليت مت معاعبتها للحصوؿ على مؤشرات ذات معٌت تستخدـ  01تعريف)
 .1كأساس يف عملية إزباذ القرارات ك التنبؤ باؼبستقبل"

هيزىا لتصبح ذات منفعة لطرؼ وبتاج (:" يستخدـ مصطلح اؼبعلومات للداللة على بيانات مت ذب02تعريف) 
إليها ،ك من مث فإف البيانات ربتاج إُف تصنيع لتتحوؿ إُف منتج هنائي )معلومات( تستخدـ إلشباع حاجة قائمة، 
فاؼبعلومات عامل من عوامل اإلنتاج ك مصدر أساسي إلزباذ القرارات فبا سبنحو من إمكانية اؼبفاضلة بُت عدة 

  يبكن ربقيقو إال بصحة تلك اؼبعلومات ك موثوقيتها ك مصداقية مصدرىا".بدائل فبنوحة ،ك ىذا ال
 2من التعاريف السابقة يبكن حصر أربع إستخدامات أساسية للمعلومات ىي: -
اؼبعلومات أداة دعم ؼبسارات التسيَت: حيث يبكن إعتبار اؼبؤسسة ؾبموعة من اؼبسارات اغبيوية ك اليت يتم  -

ومات، حيث بقاء اؼبؤسسة يكوف رىن آداء ىذه اؼبسارات ك سرعة دكراف اؼبعلومات ضمنها تشغيلها بواسطة اؼبعل
 ؛ك توقيت إمدادىا هبا

اؼبعلومات أداة إتصاؿ: تسمح اؼبعلومات بتحسُت عملية التنسيق بُت ـبتلف األطراؼ الفاعلة داخل اؼبؤسسة  -
 ؛نتيجة عملية التبادؿ للمعلومات

ات الفردية داخل اؼبؤسسة: تساىم اؼبعلومات يف ربسُت القدرة اؼبعرفية لؤلفراد داخل اؼبعلومات أداة دعم للخرب  -
 ؛اؼبؤسسة ك ؿباكلة تفعيل ك اإلستفادة من اػبربات

اؼبعلومات أداة للربط مع احمليط: كىذا هبدؼ ربسُت العبلقة مع احمليط مع اإلسػتفادة مػن الفػرص الػيت يبنحهػا ك   -
 اليت يفرضها.ؿباكلة إستبعاد التهديدات 

 
 
 
 
 

                                                           

اؼبلتقػى ،"ح المحاسػبيثر تطبيػق قواعػد حوكمػة الشػركات علػى جػودة المعلومػة المحاسػبية ك اإلفصػا أ"،عائشة سلمى كيحلي ك راضية كركش  - 1
 .66ص ، 20132013نوفمرب  2525/2626 ،جامعة كرقلة ،ليات حوكمة اؼبؤسسات ك متطلبات ربقيق التنمية اؼبستدامةآالعلمي الدكِف: 

 ..4646  ص  ––اؼبرجع السابق  –أنبية إصبلح النظاـ احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعماؿ التوحيد الدكلية  –مدآف بن بلغيث  - 2
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 انواع المعلومات المحاسبية -0
ت اػباصة سواء كانت ياجافضبل عن ذلك اف اؼبعلومات اليت سيفصح عنها تعتمد على طبيعة االحت        

احتياجات فعلية اك مفًتضة بكل فئة اك ؾبموعة من الفئات اؼبستخدمة للمعلومات ك قد زبتلف اؼبعلومات 
ة من اؼبستخدمُت اك قد تكوف احتياجات بعض الفئات من اؼبعلومات مكملة لبعضها اؼبطلوبة داخل فئة معين

 البعض.
كذلك قبد اف لكل نوع من أنواع اؼبعلومات احملاسبية انبيتو ك تأثَته يف عملية ازباذ القرار، فاؼبعلومات       

ومات الداخلية فهي معلومات خاصة التارىبية ك اغبالية ىي االساس للتوصل اُف اؼبعلومات اؼبستقبلية اما اؼبعل
بالشركة كال يسمح بنشر البعض منها اال يف حدكد ضيقة ك عليو فاف اؼبعلومات سواء اؼبالية منها اك غَت اؼبالية 

 تلعب دكرا اساسيا يف بناء التوقعات اؼبستقبلية.
 انواع المعلومات المحاسبية: (13الشكل رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
قياس جودة المعلومات الحاسبية من كجهة نظر معديها بلؿ ؿبمد علي اعبجاكم ،رافد كاظم نصيف العبيدم ،ط :المصدر 

 .21،ص2017،دار االياـ للنشر كالتوزيع ،الطبعة االكُف ،كمستخدميها 
 :دكرة المعلومات المحاسبية -3

عامبلت اؼبالية اليت ربدث يف اؼبؤسسة كيًتتب اف دكرة اؼبعلومات احملاسبية تبدا باالنشطة االقتصادية اليت سبثل اؼب   
على ىذه االنشطة ادلة موضوعية سبثل اؼبستندات اليت يتم معاعبتها  من خبلؿ العمليات احملاسبية النتاج 
اؼبعلومات التيتمثل ـبرجات النظاـ احملاسيب كاليت يتم توصيلها اُف متخذم القرارات ؼبساعدهتم يف ترشيد اك ازباذ 

 كيبثل الشكل اؼبواِف دكرة اؼبعلومات احملاسبية القرارات 
 

 

 :حالية
معلومات متاحة 

ك منشورة يف 
كقت ازباذ 
القرار مثل 

:االرباح اؼبوزعة 
 رحبية السهم

 

 انواع اؼبعلومات احملاسبية

 تارىبية
معلومات 

من  مستخرجة
القوائم اؼبالية عن 
سنوات سابقة 

ات مثل: ايراد اؼببيع
 ك الدخل الصايف

 مستقبلية
معلومات متوافرة ك 

غَت مؤكدة كيتم 
نشرىا دبعرفة االدارة 
ك احملللُت اؼباليُت 

التنبؤ باؼببيعات :مثل  
باالرباح ؤالتنب  

التنبؤ برحبية السهم   

 داخلية
غَت متاحة  معلومات

للنشر ك يعد نشرىا 
الهنا   غَت مبلئم

تضر بالشركة مثل: 
تعثر يف سداد الديوف 
نشوء فوائد تراكمية 

 على القركض
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رارمتخذك الق  

 االنشطة االقتصادية اؼبعلومات احملاسبية

 العملية احملاسبية

 الفعل )القرارات(

 

 دكرة المعلومات المحاسبية : (14)الشكل رقم
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

دكر الجانب االخالقي للمحاسب عبد خلف عبد اعبنايب ،مقداد اضبد نورم النعيمي، :المصدر 
معة بغداد، العراؽ اجمللد ، ؾبلة العلـو االقتصادية كاالدارية، جااالدارم في جودة المعلومات المحاسبية

 412، ،ص 2014 79العشركف، العدد 
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 كما يبُت الشكل اؼبواِف خطوات اختبار خصائص اؼبعلومات احملاسبية 

خطوات اختبار خصائص المعلومات المحاسبية (:15الشكل رقم )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ) القاىرة: بي في ضوء خصائص جودة المعلوماتتقويم بدائل القياس المحاس : ظبَت رياض ىبلؿ،المصدر
227ـ(، ص 1987جامعة طنطا، كلية التجارة، اجمللة اؼبصرية للدراسات التجارية، العدد الثالث،   

 

 ال

 نعم ال

 ربديد متخذم القرار

اؼبطلوب ازباذه ربديد القرار  

اؼبعلومات احملاسبية اؼبطلوبةربديد   

 اؼبعلومات احملاسبية غَت مفيدة للقرار

 

اؼبستثمركف اغباليوف ك اؼبرتقبوف، 
قرضوف اغباليوف ك اؼبرتقبوفاؼب  

 قرارات االستثمار 

بيانات اؼبركز اؼباِف للشركة ك نتائج 
 اعماؽبا عن مدة متتالية

 اؼبعلومات احملاسبية مفيدة للقرار

درجة التباين منخفضة ك يبكن 
 التحقق منها

تؤدم اُف التأثَت يف القرار اؼبتخذ 
 بدكهنا

 يبكن ؼبتخذ القرار ربليلها
متخذ مفهـو 

 القرار

مبلئمتو للقرار 
 اؼبطلوب

يبكن الوثوؽ هبا 
 ك التحقق منها
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 في اطار الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية جودة المعلومات المحاسبية: الثاني المطلب 
 :جودة المعلومات المحاسبية-1
يبكن رفع كفاءة القرارات االستثمارية اؼبتخذة من قبل اؼبستثمرين ينبغي اف تتصف اؼبعلومات احملاسبية كي         

اؼبقدمة ؽبم باعبودة ك عليو سنتناكؿ يف ىذا اؼببحث مفهـو جودة اؼبعلومات احملاسبية ك اؼبعايَت اؼبقًتحة لتحقق 
ومات احملاسبية ك اػبصائص السلوكية ؼبعدم ك جودة اؼبعلومات احملاسبية يف اطار اػبصائص النوعية للمعل

ك مقاييس )معايَت( جودة اؼبعلومات احملاسبية ك العوامل اؼبؤثرة يف جودة اؼبعلومات مستخدمي اؼبعلومات احملاسبية 
عكاسو احملاسبية ك اؼبعايَت احملاسبية ك جودة اؼبعلومات احملاسبية ك تقييم اؼبستثمرين عبودة اؼبعلومات احملاسبية ك ان

 .1على القرارات االستثمارية يف االكراؽ اؼبالية
 :جودة المعلومات المحاسبية تعريف  1-1

من خبلؿ الدراسات اليت اختصت جبودة اؼبعلومات احملاسبية اتضح اف خصائص جودة اؼبعلومات احملاسبية        
الفنية عبودة اؼبعلومات احملاسبية( ، تعكس فقط احد جوانب جودة ىذه اؼبعلومات ك ىو ما اطلق عليو ) اؼبعايَت 

اذف ماىي اؼبعايَت االخرل غَت الفنية عبودة اؼبعلومات احملاسبية ك اف توافر ىذه اؼبعايَت وبقق مفهـو اعبودة 
 للمستخدـ اك وبقق اؼبفهـو الشامل للجودة 

 ؿباسبية يتم على اساسها اف احدل الدراسات اشارت باف اساس اعبودة يف التقارير اؼبالية ىو توافر معايَت   
 اعداد تلك التقارير ك سبكن اؼبستخدمُت من ازباذ القرارات الرشيدة.

كما تشَت دراسة اخرل باف ىناؾ عبلقة ارتباط قوية بُت كجود عباف للمراجعة للوحدات االقتصادية ك بُت 
 مستول اعبودة يف التقارير اؼبالية ؽبذه الوحدات.

ل للحكم على جودة اؼبعلومات احملاسبية خببلؼ اػبصائص الفنية، لذا فاف جودة اف ىناؾ معايَت اخر كما    
اؼبعلومات احملاسبية ال هبب اف تقتصر على اػبصائص الفنية اليت تعترب عن خصائص ىذه اؼبعلومات بل تتسع 

حملاسبية اداة نافعة ك لتتضمن معايَت اخرل تعكس كل اعبوانب القانونية ك الرقابية ك اؼبهنية ك ذبعل من اؼبعلومات ا
 مفيدة بالنسبة ؼبختلف مستخدميها.

نستنتج باف توافر اػبصائص النوعية يف اؼبعلومة احملاسبية ال يعٍت ربقق اعبودة ك امبا ىناؾ خصائص اضافية    
 هبب توافرىا اضافة لذلك لتصبح اؼبعلومة احملاسبية ذات جودة ك مفيدة يف ازباذ القرار.

دة اؼبعلومات احملاسبية باهنا: تعٍت ما تتمتع بو ىذه اؼبعلومات من مصداقية ك ما ربققو من كما يبكن تعريف جو 
منفعة للمستخدمُت ك اف زبلو من التحريف ك التضليل ك اف تعد يف ضوء ؾبموعة من اؼبعايَت القانونية ك الرقابية 

 ك اؼبهنية ك الفنية دبا يساعد على ربقيق اؽبدؼ من استخدامها.

                                                           
،دار االياـ  قياس جودة المعلومات الحاسبية من كجهة نظر معديها كمستخدميهاعبجاكم ،رافد كاظم نصيف العبيدم ،طبلؿ ؿبمد علي ا- 1

 .71،ص2017للنشر كالتوزيع ،الطبعة االكُف ،
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يبكن تعريف جودة اؼبعلومات احملاسبية باهنا اؼبعلومات احملاسبية ك اؼبعدة كفقا ؼبعايَت جودة اؼبعلومات ك ك عليو 
ىي ) اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، االفصاح احملاسيب ك الدكر الرقايب، اؼبعايَت احملاسبية، اػبصائص 

 1كنهم من ازباذ القرارات الرشيدة.السلوكية( حبيث ربقق الفائدة ؼبستخدمي اؼبعلومات ك سب
 :جودة المعلومات المحاسبيةمعايير تحقيق  1-2
تسعى العديد من اؼبؤسسات اؼبهنية يف العديد من الدكؿ لتطوير معايَت عبودة التقارير اؼبالية ك معايَت قانونية:  -

لوضع اؼبعايَت احملاسبية  تامعلومات اليت تتضمنها. من خبلؿ التنسيق ك اهباد قاعدة مشًتكة لبلنطبلؽ منها
الدكلية بقواعد ك اسس تضبط االعماؿ ك التصرفات ك االجراءات احملاسبية ك تضع دليبل لكيفية تنفيذ 

 ؛اؼبعاعبات احملاسبية ك لبياف اغبد االدْف من اؼبعلومات احملاسبية اليت هبب االفصاح عنها
اليت يرتكز عليها كل من ؾبلس االدارة ك مية االدارية ينظر اُف الرقابة باهنا احد مكونات العل معايَت رقابية: -

اؼبستثمرين ك يتوقف قباح ىذا العنصر على كجود رقابة مالية فعالة ربدد دكر كل من عباف اؼبراجعة ك اجهزة 
 ؛الرقابة اؼبالية ك االداالية يف تنظيم اؼبعاعبة اؼبالية

تها ك تتاثر هبا فاف ىناؾ اىتماـ كبَت بصياغة اؼبعايَت الف احملاسبة تؤثر بصفة مستمرة يف بيئمعايَت مهنية:   -
احملاسبية ك باؼبمارسة احملاسبية ك قد تبنت مهنة احملاسبة ؾبموعة عامة من اؼبعايَت ك االجراءات احملاسبية ك 

ية التدقيقية اليت تتضمن حقوؽ صبيع االطراؼ ذات اؼبصاٌف اؼبتعارضة فبا يؤدم باالدارة اُف اصدار تقارير مال
 ؛ذات جودة

اف توافر معايَت فنية يؤدم اُف تطوير مفهـو جودة اؼبعلومات فبا ينعكس بدكه على جودة  معايَت فنية: -
اؼبعلومات احملاسبية ك يزيد ثقة اؼبسانبُت ك اؼبستثمُت ك اصحاب اؼبصاٌف بالشركة ك يؤدم اُف رفع ك زيادة 

 اؼبعلومات احملاسبية يبُت معايَت جودة  16كالشكل اؼبواِف رقم االستثمار.
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 : معايير جودة المعلومات المحاسبية (16)الشكل رقم  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

قياس جودة المعلومات الحاسبية من كجهة نظر معديها طبلؿ ؿبمد علي اعبجاكم ،رافد كاظم نصيف العبيدم ، :المصدر 
 .76،ص2017،دار االياـ للنشر كالتوزيع ،الطبعة االكُف ،كمستخدميها 

ك لكي تكوف اؼبعلومات ذات فائدة ؼبتخذ القرار يف صنع قراره اغباِف اك لبلستخداـ اؼبستقبلي البد اف           
تكوف على مستول من اعبودة، ك على الرغم من انو ال يوجد تعريف ؿبدد عبودة اؼبعلومات احملاسبية ك ذلك 

علومات اال انو يبكن ربديد معايَت عامة  لقياس جودة الختبلفو تبعا الختبلؼ كجهات النظر ك اىداؼ معيي اؼب
 :1اؼبعلومات على النحو التاِف

 الدقة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية: -ا

يبكن التعبَت عن جودة اؼبعلومات بدرجة الدقة اليت تتصف بو اؼبعلومات ام بدرجة سبثيل اؼبعلومات لكل من       
لما زادت دقة اؼبعلومات زادت جودهتا ك زادت قيمتها يف التعبَت عن اغبقائق اؼباضي ك اغباضر ك ال شك انو ك

التارىبية اك عن التوقعات اؼبستقبلية. ك بالرغم من انبية ىذا اؼبقياس يف التعبَت عن جودة اؼبعلومات فانو ال يبكن 
اِف فهي على درجة من عدـ ربقيقو ك ذلك لكوف اؼبعلومات اليت يبٍت عليها القرار تنطوم على اؼبستقبل ك بالت

 التيقن ك عدـ التاكد لذا غالبا ما يتم التضحية بالدقة عند توفر اؼبعلومات اؼببلئمة الزباذ القرارات.
 المنفعة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية: -ب  

ة احد الصور صحة اؼبعلومات ك سهولة استخدامها ك يبكن اف تاخذ اؼبنفعك تتمثل اؼبنفعة يف عنصرين نبا      
 التالية:

متخذ القرار كلما كانت قيمة  اؼبنفعة الشكلية: ك تعٍت انو كلما تطابق شكل ك ؿبتول اؼبعلومات مع متطلبات -
 ؛ىذه اؼبعلومات عالية

 ؛اؼبنفعة الزمنية : ك تعٍت ارتفاع قيمة اؼبعلومات كلما توافرت لدل متخذ القرار يف الوقت الذم وبتاج اليها -

                                                           
 413،414،ص،ص  2007،دار اؼبيسرة للنشر كالطباعة ،الطبعة االكُف ،عماف ،االردف ، حاسبة االداريةمالفضل  ؿبمد ،عبد الناصر ابراىيم ،ال- 1

 معايَت جودة اؼبعلومات احملاسبية

 معايَت قانونية
 

 ك تتضمن:
االلتزاـ بالقوانُت-  
االلتزاـ باللوائح-  

 معايَت رقابية
 

 ك تتضمن:
دكر اؼبدققُت-  
دكر عباف التدقيق-  
دكر اؼبسانبُت-  
دكر االطراؼ ذات -
عبلقةال  
دكر االجهزة -

 الرقابية

 معايَت مهنية
 

 ك تتضمن:
معايَت ؿباسبية-  
معايَت تدقيقية-  

 

 معايَت فنية
 

 ك تتضمن:
اػبصائص االساسية:-  

اؼببلئمة -        
التمثيل الصادؽ-        

اػبصائص التعزيزية:-  
قابلية اؼبقارنة   -        
قابلية التحقق -        
  الوقتية        -      
قابلية الفهم      -      
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قدرهتا على  يمية ك التصحيحية: ك تعٍت قدرة اؼبعلومات على تقييم نتائج تنفيذ القرارات ك كذلكاؼبنفعة التقي -
 تصحيح اكبرافات ىذه النتائج.

 كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية:الفاعلية   -ج  

ن تعريف دل ربقيق اؼبنشأة الىدافها من خبلؿ موارد ؿبدكدة ك علد ذلك فانو يبكعن م تعرب الفاعلية        
جودة اؼبعلومات احملاسبية من زاكية الفاعلية باهنا مدل ربقيق اؼبعلومات ألىداؼ اؼبنشأة ك متخذ القرار من خبلؿ 

ىي مدل  اف الفاعليةكما استخداـ موارد ؿبدكدة ك من مث فاف فاعلية اؼبعلومات ىي مقياس عبودة اؼبعلومات  
لفاعلية امبا تقاس دبدل ربقق االىداؼ احملددة ك اليت كجدت النجاح يف ربقيق األىداؼ ك ىذا يعٍت اف درجة ا

 .1اصبل للتحقق
 كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية:التنبؤ   -د

ا استعماؿ معلومات اؼباضي ك اغباضر يف توقع احداث ك نتائج اؼبستقبل ك الوسيلة اليت يبكن هب يقصد بالتنبؤ     
 زباذ القرارات.اف ىذه التوقعات تستخدـ يف التخطيط ك ا

امبا تتمثل يف مقدرهتا بالتنبؤ ك زبفيض االتأكد ك ذلك عند استخدامها  جودة اؼبعلومات احملاسبيةكما اف 
بوصفها مدخبلت لنماذج التنبؤ، مثل التنبؤ باؼبركز اؼباِف، اؼببيعات.... اك مدخبلت لنماذج االختيار من البدائل 

 اؼبتاحة ؼبتخذ القرار.
 مقياس لجودة المعلومات المحاسبية:كالكفاءة  -ق    

يقصد بالكفاءة ربقيق اىداؼ اؼبنشأة بأقل استخداـ فبكن للموارد فالكفاءة تقاس دبدل توافر اؼبوارد         
 اؼبادية ك البشرية مقارنة باؼبخرجات اك النتائج اليت يتم ربقيقها.

بلية للتحقق، القابلية ااحملاسبية مثل الق ىناؾ بعض اػبصائص اليت تعكس مرحلة القياس احملاسيب للمعلومات -
 للقياس، اؼبوضوعية.

ىناؾ ؾبموعة ثالثة من اػبصائص تعرب عن مرحلة استخداـ اؼبعلومات احملاسبية ك قدرهتا على اؼبنفعة  -
 ؛ؼبستخدميها مثل اؼببلئمة ك القابلية للفهم ك القيمة التنبؤية

دة اؼبعلومات احملاسبية الهنا تشمل اؼبراحل اؼبختلفة اليت سبر هبا لذا فاف ىذه اػبصائص سبثل اؼبعايَت الفنية عبو  -
 .2ىذه اؼبعلومات من قياس ك افصاح ك استخداـ

 المراحل التي تمر بها المعلومات  ( :17الشكل رقم )
 
 

 بناءا على معلومات سابقة  من اعداد الباحث:المصدر 
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اسبة اؼبالية ،الدكرة احملاسبية كمشاكل االعًتاؼ كالقياس كاالفصاح ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة الرابعة ، عماف ، االردف ؿبمد مطر ،مبادل احمل - 
 .23،ص  2007،

 استخداـ افصاح قياس
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مقركنة بعملية التحديث ك التطوير اليت هبب اف تستمر بية ك عليو يبكن القوؿ بأف جودة اؼبعايَت احملاس       
 ،.يبكن ربديد معايَت مقًتحة عبودة اؼبعلومات احملاسبية كما يف الشكل التاِف:

 المعايير المقترحة لجودة المعلومات المحاسبية  ( :18الشكل رقم )
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قياس جودة المعلومات الحاسبية من كجهة نظر معديها عبيدم ،طبلؿ ؿبمد علي اعبجاكم ،رافد كاظم نصيف ال :المصدر 
 .2017،97كالتوزيع ،الطبعة االكُف ، ،دار االياـ للنشركمستخدميها 

 
 بين معديها ك مستخدميها: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  -0

 ُمعدك ك ُمستخدمو المعلومات ك البيئة المحيطة: 4-3 
) عند إعداد اُف الشفافية يف اإلفصاح لو يعرد اؼبستهدؼ دبرخرجات النظاـ احملاسيب  ظهرت اغباجةمنذ         

التقارير اؼبالية باعتبارىا اؼبنتوج النهائي ك األساسي للمحاسبة( االدارة اك اؼبستثمرين أك اؼبقرضُت ك الدائنُت 
مدٓف بل ك عامة اعبمهور  فحسب، بل تعدل ذلك اُف االىتماـ من قبل اؼبنظمات الدكلية ك منظمات ؾبتمع

  .لتحقيق رقابة ؾبتمعية ؼبا ؽبا من أثر يف بيئة اجملتمع

تطبيق اؼبعاير -
 احملاسبية  

ربديث ك -
تطوير اؼبعايَت 

 احملاسبية
تعزيز التوافق -

بُت اؼبعايَت 
الدكلية ك احمللية 

       
 

 معاٌٌر جودة المعلومات المحاسبٌة

اىداؼ االفصاح-  
مقومات االفصاح-  
وانُت ك االلتزاـ بالق-

 تعليمات االفصاح
دكر اؼبرفق الداخلي-  
دكر عباف اؼبراجعة-  
دكر مراقب -

 اغبسابات

االتصاؿ -  
االدراؾ-  

 

 اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية

االفصاح احملاسيب 
 اػبصائص ك الدكر الرقايب

السلوكية   

 اؼبعايَت احملاسبية

 اػبصائص االساسية:
اؼببلئمة:-  

لتنبئيةالقدرة ا-     
القيمة التوكيدية-     
االنبية النسبية-     
التمثيل الصادؽ:-  

االكتماؿ-     
اغبيادية-     
اػبلو ك اػبطا-     

 اػبصائص التعزيزية:
قابلية اؼبقارنة-  
القابلية على التحقق-  
الوقتية-  
قابلية الفهم-  
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الشكل التاِف يتوضح التأثَت اؼبتبادؿ بُت معدم التقارير اؼبالية ) االدارة، الرقابة الداخلية ك احملاسبُت( ك يف     
لف اصنافهم( ك اؼبطلعُت عليها ك مستخدميها ) من متخذم القرارات داخل الوحدة االقتصادية ك خارجها دبخت

 .1التأثَت اؼبتبادؿ مع بيئة احملاسبة ك تصور اجملتمع عن تلك الوحدة احملاسبية
 

 ة بيئة المحاسباللية ك مستخدميها مع التأثير المتبادؿ بين معدم التقارير الما ( :19الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 

فصاح عن اؼبعلومات احملاسبية ،داراالياـ للنشر كالتوزيع طبلؿ ؿبمود علي اعبجاكم،الشفافية يف اال:المصدر 
 101،ص2017،الطبعة االكُف ،عماف ، االردف ،

 
إف اؼبعنيُت باؼبعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها يبكن تصنيفهم عدة تصنيفات تؤشر التفاكت فيما          

ؤىبلت، اػبربات، الدراية ك الثقافة(، عليو قد تكوف نفس ث ) اؼبوقع، اؼببينهم بالقدرة على اإلستفادة منها من حي
مبلئمة لقسم دكف اآلخر للتفاكت فيما بينهم. أما بالنسبة إُف مرعديها تكوف اؼبعلومات متيسرة  اؼبعلومات ىي

لديهم، ؽبم كل االمتيازات ك اليقُت هبا كوهنا ربت ايديهم دكف الرجوع إُف مدل توفر اػبصائص النوعية 
 عند التغذية العكسية اليت تكوف كمردخبلتمات احملاسبية، كذلك بالنسبة إُف معلومات السنوات السابقة للمعلو 

خرجات من للسنة اغبالية ال وبتاجوف إُف التحقق من سبثيلها الصادؽ ك مبلءمتها فهي سبق ك أف ارفصح عنها كمر  
 .نفس الوحدة االقتصادية

اف تكوف اؼبعلومات اؼبفصح عنها من قبل الوحدة اإلقتصادية كاضحة غَت  ك الشفافية يف اإلفصاح اليت نعنيها ىي
مضللة ك ال ـبتزلة ، صادقة ك تقدـ يف الوقت اؼبناسب للجميع بغض النظر عن التفاكت باؼبوقع، اؼبؤىبلت، 

عالية من  اػبربات، الدراية ك الثقافة ك بشكل طوعي لتعطي انطباع اف احملاسبُت ك اإلدارة يف الشركة على درجة
النزاىة، اؼبصداقية، القدرة التنظيمية ك اؼبهنية يف األداء فينعكس ذلك اهبابيا على قيمة االسهم يف السوؽ، " ىذه 

                                                           
1

 ،كُفالطبعة اال ،االردف ،عماف،دار االياـ للنشر كالتوزيع  ،الشفافية في االفصاح عن المعلومات المحاسبية ،طبلؿ ؿبمودعلي اعبجاكم - 
 100ص  2017،

معدك التقارير اؼبالية 
)اإلدارة، رقابة داخلية 

 ك احملاسب(

ن البيئة خصائص ع
احملاسبية ك البيئة 

 احمليطة

 مستخدمو التقارير اؼبالية

  مطلعوف
 منظمات دكلية ك ؿبلية ؼبراقبة األداء     
 ؾبتمع مدٓف منظمات     
مطلعوف من اعبمهور متأثركف بنشاط      

 الوحدة

  متخذك القرارات
 االدارة    

 اصحاب اؼبلكية )ضبلة االسهم(      
 دائنوف(مقرضوف )    
 اغبكومة)البنك اؼبركزم، ضرائب(     
 اؼبصارؼ األخرل ذات العبلقة.    
 منافسوف، الزبائن ك اجملهزكف    

 
 

 تصور عن الوحدة احملاسبية مدل شفافيتها، تأثَت متبادؿ
 

 التوصٌل
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اؼبعلومات قد تكوف مطلوبة على اساس نشرات رظبية ملزمة أك قواعد تنظيمية أك اُف العرؼ السائد أك أف االدارة 
 .1ترغب يف الكشف عنها اختياريا  

 حلقة الربط بين ُمستخدمي المعلومات ك قراراتهم: 2-2
ىبتلف متخذك القرار بدرجة كبَتة يف انواع القرارات اليت يتخذكهنا ك أساليب ازباذ القرارات اليت          

من مصادر اخرل ك يف قدرهتم على تشغيل يستخدموهنا ك يف اؼبعلومات اؼبتاحة ؽبم اك اليت يبكنهم اغبصوؿ عليها 
علومات ك حىت تكوف اؼبعلومات مفيدة فانو يلـز اهباد حلقة ربط بُت ىؤالء اؼبستخدمُت ك القرارات اليت ىذه اؼب

يتخذكهنا ك تتمثل ىذه اغبلقة يف القابلية للفهم ك ىي احدل خصائص اؼبعلومات اليت تسمح للمستخدمُت 
ت، اف قابلية الفهم بالنسبة للمعد م قدرة معقولة من الدراية احملاسبية بادراؾ مغزل تلك اؼبعلوماالذين ؽب

 كاؼبستخدـ تعتمد على مهارهتما ك خربهتما، اذف ما ىي اػبصائص اليت تتعلق دبستخدمس اؼبعلومات احملاسبية؟
 اف القابلية للفهم تعتمد على اػبصائص اؼبتعلقة دبستخدمي اؼبعلومات احملاسبية ىي:

 ؛ االدراؾ ) القدرة على فهم ؿبتول اؼبعلومات( -
القدرة على االستخداـ الصحيح للمعلومات يف القرارات اؼبناسبة ك اؼببلئمة اليت اعدت من اجلها تلك    -

 ؛اؼبعلومات
 اػبربة النوعية ك الزمنية اؼبتعلقة بالتعامل مع انواع اؼبعلومات احملاسبية خبلؿ فًتة زمنية سابقة". -

 :في االفصاح المحاسبية ك حاجتهم للشفافيةُمستخدمي المعلومات تصنيف  2-3
مستخدمي اؼبعلومات احملاسبية اؼبفصح عنها اُف عدة تصنيفات حسب موقعهم، يبكن تصنيف             

 اؼبؤىبلت ،اػبربات،الدراية ك الثقافة ك حاجتهماُف الشفافية يف االفصاح:
لعلو من أكثر التصنيفات شيوعا ىم اعبهات أك اؼبستفيدين الداخلُت ك  :حسب الموقع 2-3-1
 ػبارجُت:ا

ىؤالء غالبيتهم يهتموف بالشركة اكثر من اىتمامهم دبصاغبهم اال القليل منهم، من  المستخدموف الداخليوف: -أ 
أمثلة اؼبستخدمُت الداخليُت، االدارة، العاملُت، الرقابة الداخلية، احملاسبُت ك اؼبستشارين  فاف ـبرجات النظاـ من 

كوف خاصة ك ركتينية تركز على اؼبستقبل ) التخطيط ك ازباذ القرارات( ك معلومات اليت ربتاجها االدارة غالبا ما ت
غالبا ماربتاج اُف بيانات ك معلومات آنية فاؼبتغَتات االقتصادية ك اؼبنافسة الشديدة ذبعل االدارة يف حاجة دائمة 

للمعلومات لغرض ازباذ  ؼبعلومات ال تكوف ىي نفسها الذم وبتاجها اؼبستثمرين ك اؼبطلعُت، عند احتياج اؼبديرين
بسرعة كلما ك كلما تسلم اؼبديركف اؼبعلومات من الدقة القرارات تكوف السرعة يف ايصاؿ اؼبعلومات اكثر انبية 

امكنهم التوجو الزباذ القرار اؼبناسب ك حل اؼبشاكل بسرعة " اف اؼبديرين يعطوف كزنا اكرب للمعلومة ذات الدقة 
دقة االقل يف عملية القرار. ك بشكل عاـ اذا كانت اؼبعلومة مهمة ك لكنها اقل دقة، العالية منها للمعلومة ذات ال

فاؼبدير هبب اف يتجو لبلنبية يف مقابل الدقة"، ك العاملوف داخل اؼبصرؼ يتمتعوف بقدرة اغبصوؿ على البيانات ك 

                                                           
1

 -  Kieso, Donald.E, Weygandt, and Warfield, Terry. D, Intermediate Accounting, volume 2,IFRS , John Wiley 

and sons Inc, Middle East 2012.p 4 
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قتها مع اػبصائص النوعية اؼبعلومات حىت قبل االفصاح عنها ك بالكمية اليت يرغبوف هبا ك ال يهتموف ؼبطاب
للمعلومات احملاسبية ) الرئيسية منها ك الثانوية(، لغرض االطبلع اك ازباذ القرار اك لتسريبها بقصد اؼبضاربة اك 

 1 ، لذا الشفافية يف االفصاح تفقدىم ىذا االمتياز عن اؼبستخدـ اػبارجي.اغبصوؿ على االمتيازات، 
ف دبصاغبهم اكثر من االىتماـ باؼبصرؼ ك ىم اكثر حاجة ىؤالء يهتمو  المستخدموف الخارجيوف: -ة 

للمعلومات احملاسبية اؼبفصح عنها ك الغَت اؼبفصح عنها يواجهوف الصعوبات ك قد يدفعوف االمواؿ للحصوؿ عليها 
يف االفصاح توفر ؽبم الكثَت ك تعطي مؤشر على صدؽ التمثيل ك اؼببلئمة ك كذلك نزاىة الكادر  لذا الشفافية

مل يف اؼبصرؼ، ك اف اعبهات اػبارجية اكثر تنوع ك من امثلتها ) ضبلة االسهم، الدائنوف اغباليوف ك احملتملوف، العا
اؼبقرضوف اغباليوف ك احملتملوف، اؼبستثمركف اغباليوف ك احملتملوف، الضرائب، اؼبراقبوف، احملللوف، دكائر ذات العبلقة 

مرتخذم قرارات ك مرطلعُت، "لعل السبب الرئيسي الذم يدعو اُف كىم على نوعُت رئيسيُت  ك البنك اؼبركزم(،
التميز فيما بُت اعبهات اؼبستفيدة الداخلية ك اػبارجية ، ىو عدـ ذبانس اؼبنافع من ىذه االفصاحات ك الذم 

يأيت بسبب اختبلؼ االىداؼ لكل طرؼ من االطراؼ، فقد يستفيد طرؼ من البيانات اؼبفصلة بينما الطرؼ 
 ال تعنيو التفاصيل الكثَتة بل يكتفي بالعموميات أك النتائج النهائية.اآلخر 
اف مستخدمي اؼبعلومات ليس بالضركرة صبيعهم من متخذم القرارات قد تكوف  :حسب المالئمة 2-3-2

 مبلئمة لبعضهم ك غَت مبلئمة آلخرين من اؼبطلعُت فهم اذف على نوعُت:
علنة ك يفضلوهنا مبلئمة ) من اػبصائص متخذك القرارات: ىم االكثر استفادة من  -أ 

ر
اؼبعلومات احملاسبية اؼب

النوعية االساسية يف اؼبعلومات( ك مفيدة ك حىت تكوف كذلك هبب اف تكوف ذات قيمة تنبئية ك توكيدية ك ذات 
د من اجلو قة كثيقة بالغرض الذم ترعانبية ك مؤثرة يف ازباذ القرار ك تؤكد صحة قراراهتم " تعد اؼبعلومات ذات عبل

اذا كانت ؽبا القدرة على التأثَت يف متخذ القرار ك تساعده يف تقييم األحداث اؼباضية ك اغباضرة ك اؼبستقبلية ك 
تتصف ىذه اؼبعلومات بسمات ثانوية ك ىي القيمة التنبؤية ك القيمة االختيار بُت البدائل اؼبتاحة على اف 

 .2ىناؾ شفافية يف اؼبعلومات اؼبفصح عنها كلما كانت اكثر مبلئمةالتوكيدية ك االنبية النسبية". ك كلما كانت 
اؼبطلعوف: ليس كل مستخدمي اؼبعلومات ىم من متخذم القرارات ك ىؤالء ال يهتموف دبدل مبلئمتها ك   -ة 

تاثَتىا بالقرار، فهناؾ من اعبهات من يهمو االطبلع لعدة اغراض رقابية )ربديد مدل التجاكب مع القوانُت ك 
ليمات، تقييم االداء،تقييم اؼبخاطر ك عدـ التأكد(، تنافسية،ضريبية، مهنية )ؿبللوف(، اكادميوف )لغرض التع

البحث العلمي ك التعليم(، اك رقابة ؾبتمعية مثل اعبمهور ك منظمات اجملتمع اؼبدٓف )الغراض لتقييم اؼبسانبات 
شفاؼ خبلقي ك اؼبهٍت اف تتحلى دبضموف اؼبقدمة للمجتمع(، حىت تصبح متاحة ؽبؤالء يكوف من الواجب اال

 عند االفصاح عنها لتكومبفيدة ك تعطي انطباع جيد عن مصداقيتها ك نزاىة معديها.

                                                           
 .104ص  ،مرجع سبق ذكره  ، الشفافية في االفصاح عن المعلومات المحاسبية ،طبلؿ ؿبمودعلي اعبجاكم- 1
ل المعلومات الغراض اتخاذ القرارات ثتاثير الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في تقليل عدـ تما ،العبيدم ،نسرين فاضل حسُت  - 2

 40،ص2011اؼبعهد العريب للمحاسبُت القانونيُت ،بغداد ، ،ؿباسب قانوٓف حبث ، االستثمارية
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يتباين مستخدمو اؼبعلومات من حيث التأىيل ك الدراية ك االطبلع  :حسب الدراية ك الثقافة 2-3-3
 لمعلومات.فهم متفاكتوف يف ادراكهم ك القدرة على االستخداـ الصحيح ل

على فهم اؼبعلومات ك  بالتاكيد اف اؼبطلع ك اؼبؤىل اكاديبيا لو مقدرة افضل مستخدـ مطلع ك مؤىل: -أ 
يستفيد منها بشكل جيد عند ازباذ القرار،"اف اؼبستخدـ وبتاج لقدر مبلئم من اؼبعرفة جبوانب االعماؿ التجارية ك 

ك ىؤالء اما اكادميوف اك يعملوف يف  تضمنها القوائم اؼباليةحىت يتمكن من فهم اؼبعلومات اليت تاحملاسبة اؼبالية 
نفس مكاف انتاج اؼبعلومة، اك مهنيوف ـبتصوف لكن ىذا ال يعٍت اف تكوف اؼبعلومات على درجة من التعقيد ك 

 عدـ الوضوح ك يتم اعدادىا اُف النخب ذات التاىيل ك االطبلع، 
بلئمة لغَت اؼبطلع اك قليل االطبلع على عكس الذم سبق قد تكوف اؼبعلومات م غير المطلع غير المؤىل: -ة 

ك اف اطلع عليها من قبل فهي ، فاؼبعلومات اليت افصحوا عنها ىي صنيعتهم ك مبلئمة لغَتىم دبا فيهم اؼبؤىلُت ك 
لكن بدرجة اقل من اؼبطلعُت عليها مسبقا، الشفافية يف االفصاح ك اف كانت ذبعلها متاحة للجميع بنفس الدرجة 
من العدالة ك الصدؽ بالتمثيل ك التوقيت لكل اؼبستخدمُت اػبارجيُت اال اف اؼبستخدـ الداخلي اؼبطلع يكوف لو 
السبق من حيث التوقيت اؼبناسب قبل اف تفقد قدرهتا على التاثَت يف القرار ك يكوف لو متسع من الوقت لبلختيار 

ُت اػبارجيُت يكوف لديو تفاصيل اقل كقت اقصر يف بُت البدائل ك على العكس يكوف غَت اؼبطلع من اؼبستخدم
 ازباذ القرار.

بالتاكيد ىناؾ تفاكت يف قدرة اؼبستخدـ اػببَت اؼبطلع  :المستخدـ الخبير ك المستخدـ المبتدأ 2-3-4
 أفضل على فهم اؼبعلومات ك ازباذ القرار من اؼبستخدـ اؼببتدأ:

لومات ك تكرارىا مع مركر الزمن ذبعل اػببَت )خاصة الذم فبا ال شك فيو اف تراكم اؼبع المستخدـ الخبير: -أ 
يبتلك مؤىبل اكاديبيا( لديو قدرة على الفهم لتلك اؼبعلومات اؼبفصح عنها "فاؼبستخدـ اؼبطلع قد هبد بعض 
اؼبعلومات غَت مبلئمة الف لديو معرفة هبا من قبل بينما هبدىا اؼبستخدـ قليل االطبلع مبلئمة ك ىبتلف اؼبستخدـ 
اػببَت عن اؼببتدئ فاؼبستخدـ اػببَت قد يرل اؼبعلومات احملاسبية اؼبعقدة اكثر مبلئمة من اؼبستخدـ اؼببتدئ لذلك 

 .1فاف طبيعة اؼبستخدـ ىي اؼبفتاح الذم وبدد دبوجبو ام معلومات ينبغي على الشركة توفَتىا اك نشرىا"
ومات احملاسبية الذين تنقصهم اػبربة ك اف بعض اؼببتدئُت من مستخدمي اؼبعل المستخدـ غير الخبير: -ة 

القابلية للفهم، بامكاهنم االستعانة بافراد متمرسُت اك مستشارين اك خرباء ليتمكنوا من ازباذ القرار اك اؼبفاضلة بُت 
يستعينوف هبم على فهم اؼبعلومات احملاسبيةاليت قد تكوف مفيدة ك لكنها عالية الكلفة حبيث ال تربر كلفة  القرارات

اغبصوؿ عليها، ك ىذا يتقاطع مع ؿبدد )الكلفة/اؼبنفعة( ك قد تفوؽ تكلفة اغبصوؿ على اؼبنفعة اؼبتوقعة من تلك 
اؼبعلومات ) على الرغم من اف تكاليف اعداد اؼبعلومات احملاسبية تقع ابتداءا على عاتق معديها، بينما وبصل 

 على اؼبنفعة كل من مستخدمي اؼبعلومات ك معديها معا(.
 

                                                           
،ص 30،2012،ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية ،العدد  سبية بين النظرية كالتطبيقللمعلومات المحا ةالخصائص النوعيخليل ،نعـو رياف ،- 1
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 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  -3
حاكلت عدت جهات ؿباسبية متخصصة ربديد ماىية خصائص كجودة اؼبعلومات، كمن أفضل النتائج اليت مت    

اػبصائص اليت هبب أف  يوضح  20كالشكل اؼبواِف رقم التوصل إليها كانت من قبل ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية. 
 احملاسبية تتمتع هبا اؼبعلومات 

 ئص النوعية للمعلومات المحاسبيةلخصاا(:20الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

   
 

  
 

 

  

  

 

 

   
                                                                                                          

 

 

Source: Kieso, Donald.E, Weygandt, and Warfield, Terry. D, (2007), Intermediate 

Accounting, (12th ed) John Wiley and sons Inc, New York USA.p 32 

 

  االعًتاؼ معيار تطبيق مبدأ
 

 قيد عاـ

 مواصفات ترتبط باؼبستخدـ

 اػبصائص األكلية

 

مكونات 
 اػبصائص

  األكلية 

 خصائص ثانوية 

 

 مستخدمي اؼبعلومات احملاسبية

 

التكالٌف  <المنافع   

 درجة الفهم 

معلومات للقراراتمنفعة ال  

 الموثوقٌة المالءمة

 التوقٌت

 

التغذٌة  الحٌاد التحقق

ٌةالعكس  
صدق 

 العرض

القٌمة 

 التنبؤٌة

 

 درجة المقارنة

 درجة األهمٌة النسبٌة

(متخذي القرارات )درجة الفهم والمعرفة السابقة  
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قبد أف خاصية فائدة اؼبعلومات احملاسبية يف ازباذ القرارات تأيت على قمة اػبصائص كسبثل ىذه اػباصية        
وف اؼبعلومات مبلئمة يلـز توافر القاعدة العامة اليت تعتمد على خاصية اؼببلءمة كخاصية اؼبوثوقية. كلكي تك

 ؾبموعة من اػبصائص الفرعية:
 المالءمة -3-1

خاصيتُت نوعيتُت أساسيتُت للمعلومات  FASB))لقد كضع ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية األمريكي       
بلءمة ىي تلك احملاسبية نبا اؼببلءمة كاؼبوثوقية ككتميز أكِف جرل تعريف اؼببلءمة بعدة تعاريف فاؼبعلومات اؼب

اؼبعلومات اليت ربمل على األقل ثبلثة أبعاد كىي التأثَت يف األىداؼ كتسمى اؼببلئمة باألىداؼ كالتأثَت يف الفهم 
كتسمى باؼببلءمة الداللية كالتأثَت يف ازباذ القرارات كتسمى اؼببلءمة للقراءات، فاؼببلءمة للهدؼ تعٍت بأف 

ندما سبكن اؼبستخدمُت من إدراؾ أىدافهم كىذا أمر يصعب الوصوؿ إليو ذلك اؼبعلومات احملاسبية تكوف مبلئمة ع
ألف أىداؼ اؼبستخدمُت ـبتلفة فكل مستخدـ لو أىداؼ قد زبتلف عن اؼبستخدمُت اآلخرين لذلك تعترب ىذه 

ئمة التحذيرية اػباصية ذاتية ألهنا تتعلق باؼبستخدمُت كأىدافهم اؼبتباينة، أما التأثَت يف الفهم فيطلق عليو اؼببل
كيبكن الوصوؿ إليها عندما يفهم اؼبستخدـ للمعلومات احملاسبية اؼبعٌت اؼبقصود هبا كالذم تريد اإلدارة توصيلو إليو 
لذلك تعترب ىذه اػباصية ذاتية كغَت موضوعية ألهنا تتعلق بالشخص اؼبستخدـ كدرجة فهمو للمعلومات احملاسبية 

غياب  1مكن الوصوؿ إليها عندما تسهل اؼبعلومات احملاسبية عملية ازباذ القراراتأما اؼببلئمة الزباذ القرارات في
تلك اؼبعلومات يؤدم عادة اُف ازباذ قرارات خاطئة كمن ىنا قبد أف التعريف السليم للمبلءمة ىو قدرة اؼبعلومات 

 .2على إحداث تغيَت يف اذباه قرار مستخدـ معُت
 ن مستخدميها من:فاؼبعلومات احملاسبية اؼببلئمة سبك

 تكوين توقعات عن النتائج اليت سوؼ تًتتب على األحداث اؼباضية أك اغباضرة أك اؼبستقبلية؛ -
تعزيز التوقعات اغبالية أك إحداث تغيَت يف ىذه التوقعات. كىذا يعٍت أف اؼبعلومات اؼببلئمة تؤدم إُف تغيَت  -

 درجة التأكد بالنسبة للقرار ؿبل الدراسة؛
خذ القرار على التنبؤ بالنتائج اؼبتوقعة يف اؼبستقبل كتعزيز أك تصحيح التوقعات السابقة ربسُت قدرة مت -

 كاغبالية؛
 تقييم نتائج القرارات اليت بنيت على ىذه اؼبعلومات. -
تتميز التضحية بشيء من الدقة اغبسابية كدرجة من عدـ التأكد لصاٌف التوقيت اؼبناسب. إذ أف عملية ازباذ   

ما ؿبددة بفًتة زمنية معينة، لذلك فإف اؼبعلومات اؼببلئمة ىي تلك اليت تتوفر يف التوقيت اؼبناسب القرارات دائ
 حىت لو كاف ذلك على حساب الدقة يف عملية القياس أك مدل التأكد من صحة اؼبقاييس الناذبة.
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110ص ،  2015 ،الجزائر ،جامعة الجلفة ،03العدد ،التقارير المالية.مجلة البديل االقتصادم   

 .200، ص2006، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير،  رضواف حلوة حناف - 2
 



   تخاذ قرارات االستثمارإثره على أجودة المعلومات المحاسبية ك  فيدلة  ىمية االفصاح المستند الى القيمة العاأ الثالث: الفصل

108 

 أك الفرعية التالية: فبا تقدـ  يبكن أف نستنتج بأف مفهـو خاصية اؼببلءمة تتكوف من اػبصائص الثانوية   
كصوؿ اؼبعلومات اؼبعدة إُف مستخدميها يف الوقت اؼبناسب. إذ أنو كلما زادت  أم: المالئمالتوقيت  -3-1-1

سرعة توصيل اؼبعلومات احملاسبية إُف مستخدميها كاف االحتماؿ كبَتا يف التأثَت على قرارهتم اؼبتنوعة، ككلما زاد 
ت الثقة أكرب بأف اؼبعلومات ال تعترب مبلئمة، كيبكن التضحية بشيء من الدقة التأخَت يف توصيل اؼبعلومات كان

لصاٌف التوقيت اؼبناسب ألف عملية ازباذ القرار أك القرار نفسو تكوف دائما ؿبددة بفًتة معينة. لذلك فإف 
عملية القياس،  اؼبعلومات اؼببلئمة، ىي تلك اليت تتوفر يف الوقت اؼبناسب، كلو كاف ذلك على حساب الثقة يف

 أك مدل التأكد من صحة اؼبعلومات الناذبة.
اؼبعلومات على قدرة تنبؤية كبالتاِف سبكُت مستخدمي اؼبعلومات من  كتعٍت احتواء: القدرة على التنبؤ -3-1-2

من  استشراؼ أك تقدير اؼبستقبل كتكوين صورة احتمالية )تقديرية( عنو. فاؼبعلومة اعبيدة ىي اليت سبكن اؼبستخدـ
 تكوين التوقعات عن النتائج اؼبستقبلية كربسُت إمكاناتو كقدراتو يف ىذا اجملاؿ.

: كيقصد بذلك احتواء اؼبعلومات على خاصية سبكن مستخدميها من التقييم القدرة على إعادة التقييم -3-1-3
لومات كاليت تساىم يف ربسُت االرتدادم أك التغذية العكسية أك اؼبرتدة من خبلؿ اؼبعلومات اليت ينتجها نظاـ اؼبع

كتطوير نوعية ـبرجات )معلومات( النظاـ كقدرتو على التكيف يف الظركؼ البيئية اؼبتغَتة باستمرار. لذا يبكن 
القوؿ أف اؼبعلومات اؼببلئمة ىي اليت سبكن متخذ القرار من تعزيز التوقعات اغبالية أك إحداث تغيَت فيها كتقييم 

 .1نتائج القرارات السابقة
كتكمن أنبية خاصية اؼببلءمة، يف ازباذ القرار الذم ينوم مستخدـ اؼبعلومات احملاسبية ازباذه لو أنبيتو كخطورتو 
سواء كاف ىذا اؼبستخدـ مستثمرا أك مقرضا فنقطة البدء بازباذ القرار ىي مدل صحة كمبلءمة اؼبعلومات اليت 

 توفرت لو بالنسبة للقرار ربت الدراسة.
ستخدمي التقارير اؼبالية، كاختبلؼ أىدافهم هبعل مهمة احملاسب اؼبتضمنة إنتاج كتأمُت معلومات كلكن تعدد م

مبلئمة ليس باألمر السهل كاليسَت. كمع ذلك فإف احملاسب يلعب دكرا كبَتا يف توفَت اؼبعلومات احملاسبية مسًتشدا 
 باؼبفاىيم االخبلقية.

 الموثوقية -3-2
بأمانة اؼبعلومات كإمكانية االعتماد عليها. من البديهي أف اغبسابات )اؼبعلومات  تتعلق خاصية اؼبوثوقية    

احملاسبية( اؼبدققة يعتمد عليها أكثر من اغبسابات غَت مدققة حىت كإف كانت األخَتة متطابقة شكبل  كمضمونا 
دلة اؼبوضوعية أك الطرؽ أك مع اغبسابات اؼبدققة. إف درجة الوثوؽ باؼبعلومات احملاسبية تعد انعكاسا كاضحا لؤل

االسس السليمة اليت بنيت عليها تلك اؼبعلومات. كلكي تتصف اؼبعلومات احملاسبية باؼبوثوقية ينبغي إرساء اسس 
ؿباسبية ثابتة فيما يتعلق باؼببادئ  كاالعراؼ احملاسبية اليت ربكم العمل احملاسيب، ككذلك تطوير أسس قياس 

 موحدة كمقبولة كعلمية.
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يبكن االعتماد على اؼبعلومات كالوثوؽ هبا هبب توافر ثبلثة خصائص فرعية ىي) الصدؽ يف التمثيل، كلكي 
 إمكانية التثبت من اؼبعلومات، حيادية اؼبعلومات(.

كيعٍت كجود درجة عالية من التطابق بُت اؼبعلومات كالظواىر اؼبراد التقرير عنها.  :الصدؽ في التمثيل -3-2-1
اد اؼبعلومات حبيث تعرب بصدؽ عن الظواىر )صدؽ سبثيل الظواىر كاألحداث( فالعربة ىنا بعبارة أخرل، إعد

بصدؽ سبثيل اعبوىر كليس الشكل. كلكي تكوف اؼبعلومات معربا عنها بصدؽ ينبغي مراعاة ذبنب نوعُت من أنواع 
 التحيز كنبا:

 ضوعية أـ ال(.ربيز يف عملية القياس )أم طريق القياس سواء كانت توصل إُف نتائج مو  -
ربيز القائم بعملية القياس كىذا النوع يقسم إُف التحيز اؼبقصود كالتحيز غَت مقصود، إف التحرر من التحيز  -

بنوعيو يتطلب أف تكوف اؼبعلومات على أكرب قدر فبكن من االكتماؿ. أم التأكد من أنو َف يسقط من 
الية من ناحية، كىناؾ اعتبارات األنبية النسبية كما االعتبار أم من الظواىر اؽبامة عند إعداد التقارير اؼب

 تستلزمو من كجوب دراسة جدكل اؼبعلومة قبل قياسها كاإلفصاح عنها من ناحية أخرل.  
كتعٍت يف اؼبفهـو احملاسيب توفر شرط اؼبوضوعية يف أم قياس  :إمكانية التحقق كالتثبت من المعلومات -3-2-2

لنتائج اليت يتوصل إليها شخص معُت باستخداـ أساليب معينة للقياس كاإلفصاح علمي. كىذه اػباصية تعٍت أف ا
يستطيع أف يتوصل اليها اخر باستخداـ نفس األساليب. أما إمكانية التثبت من اؼبعلومات فهي خاصية ربقق لنا 

ُت القدرة على التثبت ذبنب ذلك النوع من التحيز. أم ينبغي التفرقة بُت القدرة على التثبت من اؼبقاييس ذاهتا كب
 من صحة التطبيق لطريق القياس.

: كتعٍت تقدٔف حقائق صادقة دكف حذؼ، أك انتقاء للمعلومات ؼبصلحة فئة أك قرار حيادية المعلومات -3-2-3
 معُت، كتعترب ىذه اػباصية ذات أنبية على مستويُت:

 ؛مستول االجهزة اؼبسؤكلة عن كضع السياسة احملاسبية -
 لُت عن إعداد التقارير اؼبالية.مستول اؼبسؤك  -

كحيادية اؼبعلومات يقصد هبا ذبنب النوع اؼبقصود من التحيز الذم قد يبارسو القائم بإعداد كعرض اؼبعلومات 
احملاسبية، كيهدؼ التوصل إُف نتائج مسبقة، أك هبدؼ التأثَت على سلوؾ مستخدـ ىذه اؼبعلومات يف اذباه معُت. 

ال يبكن اعتبارىا معلومة أمينة كال يبكن الوثوؽ هبا أك االعتماد عليها كأساس لعملية ازباذ  إدف فاؼبعلومات اؼبتحيزة
 .1القرارات.

 المشاكل كالمحددات الستخداـ الخصائص النوعية:  -4
احتماالت التعارض بُت اػبصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية أم اؼببلءمة كاؼبوثوقية )إذ ال يوجد توافق بُت  -

ءمة اؼبعلومات كدرجة الوثوؽ هبا(، فمثبل قد ترفض معلومة معينة أك تقبل إذا كانت مبلئمة كلكنها غَت موثوؽ مبل
هبا، أك أهنا موثوؽ هبا كلكنها غَت مبلئمة. فأرقاـ التكلفة التارىبية تتمتع بدرجة عالية من الثقة ػبلوىا من التحيز 

 من اؼببلءمة ألف تلك األرقاـ أقل ارتباطا أك سبثيبل للواقع الفعلي؛إال أف األرقاـ التارىبية تتمتع بدرجة منخفضة 
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احتماالت التعارض بُت اػبصائص الفرعية كالتعارض بُت التوقيت اؼببلئم كالقدرة التنبؤية للمعلومات احملاسبية  -
التكلفة التارىبية؛  فقد تصل اؼبعلومة يف الوقت اؼبناسب كلكنها ال سبلك قدرة تنبؤية عالية، كما ىو حالة أرقاـ 

 ؛كذلك فإف السرعة يف إعداد اؼبعلومات غالبا ما تكوف على حساب درجة الدقة كاالكتماؿ كعدـ التأكد
ليست كل اؼبعلومات اؼببلئمة كاؼبوثوؽ هبا تعترب معلومات مفيدة، ألهنا قد ال تكوف ذات أنبية نسبية تذكر  -

ا أنبية نسبية إذا أدل حذفو أك اإلفصاح عنو بطريقة ؿبرفة إُف )اختبار مستول األنبية( إف البند يعد مفيدا كذ
 ؛1التأثَت على متخذ القرار

كذلك قد تكوف تكلفة اغبصوؿ على اؼبعلومات أكرب من العائد اؼبتوقع منها ) اختبار التكلفة/ العائد(.   -
عترب معلومات مهمة كليس ىناؾ ما فاؼبعلومات اليت ال ترتبط ارتباطا كثيقا بأىداؼ مستخدمي القوائم اؼبالية ال ت

يدعو إُف اإلفصاح عنها. إف  القاعدة العامة فيما يتعلق باختبار ؿبدد التكلفة كالعائد ىي أف اؼبعلومات احملاسبية 
هبب عدـ إنتاجها كتوزيعها إال إذا زادت منفعتها عن كلفتها كإال فإف الشركة تتكبد خسارة عند اإلفصاح عن 

 بسبب اإلفصاح عن معلومات كلفنها تفوؽ منفعتها؛ تلك اؼبعلومة، كذلك
قد تكوف اؼبعلومات احملاسبية مبلئمة كموثوؽ هبا إال أنو تواجو مستخدميها صعوبة فهمها كربليلها كاستخدامها  -

يف مبوذج القرار الذم يواجهو. على الرغم من أف اؼبعلومات ينبغي أف تكوف مفهومة كصفة الفهم ىذه تعكس 
ولة كالوضوح اليت تتميز هبا اؼبعلومات اؼبنشورة, كلكن ىناؾ عدد كبَت من اؼبستخدمُت يبتلكوف خصائص السه

مستويات استيعاب كتعليم ـبتلفة ككذلك أىداؼ ـبتلفة كمتعددة فبا هبعل من ىذه اؼبهمة صعبة للغاية بالنسبة 
اؼبالية مهمة التوفيق بُت الرغبات للمحاسب. لذلك يقع على عاتق احملاسب باعتباره اعبهة اليت تعد التقارير 

 كالصفات اؼبتعددة كاؼبتباينة ؼبستخدمي اؼبعلومات احملاسبية اليت ربتويها تلك التقارير؛
بالرغم من أنبية اؼبقارنة يف عملية ازباذ القرار فإف ما يهتم بو مستخدمو اؼبعلومات احملاسبية مقارنة اؼبعلومات  -

مشاهبة أك منافسة أك مع القطاع الصناعي الذم تنتمي إليو ىذه الشركة. إال أف اػباصة بالشركة معينة مع شركات 
عملية اؼبقارنة سواء اؼبكانية كالزمانية قد ال تكوف ذات جدكل عندما ال تلتـز الشركات بسياسة التماثل أك 

و من الضركرم اإلفصاح عن االتساؽ كعدـ تغيَت الطرؽ احملاسبية دبجرد الرغبة يف التغيَت كعند تغيَت تلك الطرؽ فإن
 .1ىذا التغيَت كاآلثار اؼبًتتبة نتيجة ىذا التغيَت على الوضع اؼباِف كنتيجة النشاط للشركة ذات لعبلقة

 المالية جودة التقارير  : لث الثاالمطلب 
 مفهـو التقارير المالية  -1

ؼببلئمة للفئات اليت تستخدـ البيانات إف الغرض األساسي الذم تدكر حولو احملاسبة ىو توفَت اؼبعلومات ا      
 احملاسبية يف إزباذ قرارات إقتصادية، 

يهتم نشاط اإلببلغ )اإلفصاح(بنقل ك نشر اؼبعلومات إُف ـبتلف اؼبستخدمُت، حيث إف اإلفصاح يشتمل  -
 1على:
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 ت اػبزينة( ؛تدفقا –جدكؿ تغَتات حقوؽ اؼبلكية  –جدكؿ حسابات النتائج  -القوائم اؼبالية )اؼبيزانية -
 اؼببلحظات ك اإليضاحات اؽبامشية ك اعبداكؿ اؼبلحقة ك اؼبعلومات الوصفية األخرل؛ -
 ...(؛ -األسواؽ  –اؼبنتوجات  -التقارير القطاعية )القطاع اعبغرايف -
 التقارير اؼبالية اؼبرحلية كالتقارير اؼبتعلقة باألطراؼ ذكم العبلقة. -
 : ةالمالي التقارير جودة تعريف -1
تعد التقارير اؼبالية كسيلة فاعلة يف ربديد كظيفة االتصاؿ يف احملاسبة فعن طريقها يبكن اشباع حاجات      

التقارير اؼبالية فجودة  لها اك قباحها، فشللتنبيو يف الشركة ليسعى لبلنذار الذم اؼبستفيد منها، ك تعترب نظاـ 
 يف ازباذ القرار. تقدـ معلومات تفيدغاية يف حد ذاهتا ك لكن  تليس

 مفهـو جودة التقارير المالية: 1.1
ىناؾ من اعترب جودة التقارير اؼبالية كسيلة اساسية يف توصيل اؼبعلومات لبلطراؼ اػبارجية ك تقدـ تارىبا          

 مستمرا ك معربا عنو بوحدات نقدية، ك لكن بعض اؼبعلومات اؼبالية يكوف من االفضل تقديبها عن طريق كسائل
 .2تقديرات اؼبالية االخرلال 

اؼبالية باهنا قوائم للوحدة اك الشركة اك القطاع يوضح ـبرجاتو ك تتم مقارنتو  ريرالتقا ةكما عرفت جود          
بالتقارير االخرل من نفس الشركة اك القطاع على اسس ؿباسبية متعارؼ عليها دكليا ك قوميا كما لو اهنا يف أم 

 .3بتقارير مالية ؿباسبية كفقا الصوؿ ؿباسبيةتعمل  منظمة اك مشركع اك كحدة
كما تعترب جودة التقارير اؼبالية ـبرجات ينبع الطلب عليها من حاجة صانعي القرارات االقتصادية اؼبختلفة ك 

 .4تتضمن ىذه اؼبخرجات معلومات عن اؼبركز اؼباِف ك نتائج العمليات التشغيلية للوحدات اليت تقع يف اىتماماهتم
كما مت تعريف جودة التقارير اؼباليةباهنا،الوسيلة اليت تستخدـ الببلغ االطراؼ اػبارجية باؼبعلومات اليت            

.كما يقصد جبودة التقارير اؼبالية،الوسيلة اؼبلخصة اك 5يتم اعدادىا ك ذبميعها يف اغبسابات اؼبالية بصورة منتظمة
علقةبنشاط الوحدة االقتصادية اُف اعبهات العليا ؼبساعدهتا يف اللرقابة ك التفصيلية لنقل البيانات ك اؼبعلومات اؼبت

ازباذ القرار،ك ىي كسيلة اتصاؿ اُف اعبهات العليا ؼبساعدهتا يف الرقابة ك ازباذ القرار، ك ىي كسيلة اتصاؿ اُف 
 اؼبنشأة حيث سبثل نقطة اعبهات االخرل تساعد يف ربقيق التنسيق داخل اؼبنشأة كما اهنا نتاج نظاـ اؼبعلومات يف

 .6التواصل بُت مستخدمي النظاـ ك نظاـ اؼبعلومات اُف صيغ يبكن فهمها بسهولة من قبل اؼبتلقي

                                                                                                                                                                                     

الفجوة بين اإلفصاح في المحاسبة ك اإلفصاح في التدقيق في ظل القواعد المحاسبية ك أدلة التدقيق الصػادرة عػن "–إيناس عبد اهلل حسن  -1
 . 2323/3030ص ص  –ـ  20022002 – 0707العدد  –ة اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت ؾبل – مجلس المعايير المحاسبية ك الرقابية العراقي"

 .37ـ( ،ص 2003)االسكندرية :الدار اعبامعية، التقارير المالية: اسس االفصاح ك العرض،طارؽ عبد العاؿ ضباد، 2
 .22صـ(، 2007،تعريب: اضبد حامد حجاج،)الرياض:دار اؼبريخ،المحاسبة المتوسطةدكنالد كيسو ، 3
 .191ـ(،ص 1995،)عماف:دار حنُت،المحاسبة الدكليةحكمت اضبد الراكم، 4
 .155ـ(،ص 2004،)االسكندرية:الدار اعبامعية،المحاسبة المتوسطةؿبمد سامي راضي، 5
 .325ـ( ،ص 2002)االسكندرية :الدار اعبامعية، شرح معايير المحاسبة فقط الدكلية،طارؽ عبد العاؿ ضباد، 6
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ك مت تعريف جودة التقارير اؼبالية باعتبارىا، أداة لتوصيل اؼبعلومات احملاسبية اُف االطراؼ اؼبستخدمة ؽبذه 
 .1اؼبعلومات ك اؼبعنية باعماؿ الشركة ك نشاطها

( جودة التقارير اؼبالية باهنا ،تقرير ماِف وبتوم 13كما عرفت معايَت احملاسبة الدكلية اؼبعيار الدكِف رقم )         
( فاف الفًتة تكوف اقل من سنة مالية ك 34على ؾبموعة من البيانات اؼبالية اك حسب ما جاء يف اؼبعيار رقم )

 الشركة اُف االطراؼ اؼبهتمة هبا لفًتة عادة ربع سنوية.عرفت باهنا فًتة تعٍت انسياب اؼبعلومات من 
كما يبكن اطبلؽ كلمة تقارير مرحلية بدال من تقارير دكرية تلبية غباجات اؼبستخدمُت اُف معلومات مبلئمة ك    

اُف فًتات دكرية  ظبيت تقارير مؤقتة ك تغطي فًتات تقل عن سنة ك رغم اؼبشاكل اليت تواجو حاجات اؼبشركع
 .2لب االعتبارات العملية ك احتياجات مستخدمي اؼبعلومات احملاسبية ك االستمرار يف فرض الدكريةتتط

كما عرؼ التقرير اؼباِف بانو ،كثيقة فيها ؾبموعة من اغبقائق ك اجملموعات لشخص معُت اك ؾبموعة ؿبددة من 
 .3االشخاص للوصوؿ اُف ىدؼ اك اىداؼ ذات انبية خاصة للمنشأة

 احث فبا سبق االيت:يستخلص الب
 .؛القوائم اؼبالية جزء رئيسي من جودة التقارير اؼبالية الناذبة عن احملاسبة اؼبالية -
 ؛ىبضع اعدادىا ؼببادئ ك معايَت ؿباسبية متعاالؼ عليها ربدد اؼبعلومات اليت يفًتض اف تشملها ىذه القوائم -
دبا يساعد على توحيد الفهم من كافة  ربكم عمليات تنظيمها ك قياسها ك ذبميعها ك تعديلها ك عرضها -

 اؼبستخدمُت.
فبا سبق يعرؼ الباحث جودة التقارير اؼبالية باهنا، اعداد تقارير ؿباسبية ذات ىدؼ عاـ تصلح للمستخدمُت 

 اؼبختلفُت للتقارير احملاسبية. 
 خصائص جودة التقارير المالية :

علومات من جانب التقارير اؼبالية احملاسبية القدرة ك اؼبركنة ك يتطلب مواكبة التغَتات يف بيئة تكنولوجيا اؼب        
 االستجابة السريعة ؼببلحقة التطور الذم وبدث على الصعيد العاؼبي يف نظم اؼبعلومات

من االستجابة للعرض كاالفصاح من جانب كمدل جودهتا من جانب اخر الغراض دقة القياس كالتناغم مع 
 ستثمرين عند عرض القوائم اؼبالية كاليت من بنودىا صايف الربح احملاسيب .احتياجات متخذم القرار كاؼب

اىتم الكثَت من فقهاء  يف علم احملاسبة بدراسة العبلقة بُت خصائص جودة التقارير اؼبالية كاثرىا اؼبباسر         
الستثمارية االمبلئمة .مصل قرار سواءا من جانب تاثَتىا على اؼبستثمرين اغباليُت ةكاؼبرتقبُت يف ازباذ القرارات ا

                                                           
العوامل المحددة لفترة اصدار التقرير المالي السنوم للشركات المساىمة العامة االردنية المدرجة في بورصة عماف قاقيش، ؿبمود حسن  1

 .20ـ(،ص 2009عماف:اجمللة العربية للمحاسبة،العدد االكؿ،لالكراؽ المالية،)

 .357ـ(،ص  2000،)عماف:دار الثقافة،، المحاسبة االداريةرضواف حلوة حناف 2
 .783ـ(،ص  2009،) االسكندرية:دار اعبامعة،دراسات متقدمة في مجاؿ المحاسبة الماليةصفي عبد الفتاح ابو العطاس، ك  3
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االحتفاظ باالكراؼ اؼبالية اك قرار التخلص منها اك الدخوؿ يف استثمارات جديدة اك من جانب تاثَتىا على على 
 1اسعار االصوؿ اؼبالية خاصة كعلى صبيع االصوؿ عامة

فهذا الدكر يتوقف على مستول تلك ية كؼبا كاف دكر التقارير اؼبالية يتنثل اثرىا اؼبباشر على االصوؿ اؼبال        
اؼبعلومات اليت ربتويها التقارير اؼبالية باالضافة اُف اعتمادىا على مستول الكفاءة اليت يتمتع هبا السوؽ كنوعية 

 2تلك الكفاءة .ىل ىي كفاءة تبادلية اـ كفاءة تشغيلية اـ كفاءة ىيكلية اـ صبيعها معا 
اؼبالية خصائص البد اف تكوف متوفرة لتحقيق اغراض اعبودة كلتحقيق اؼبصداقية  فبا الشك فيو اف للتقارير        

يف الدخل احملاسيب .االمر الذم يتطلب معو البحث دائما عن خصائص التقارير اؼبالية لعرض نتيجة االعماؿ 
ات معايَت اصبح يف ظل تطور بصورة تشجع متخذم القرار يف االعتماد عليها خاصة كاف قياس الدخل احملاسيب 

احملاسبة يعترب على قياس القيمة العادلة بدال من التكلفة التارىبية لبلفصاح عن القيم الواقعية لبلصوؿ يف ظل 
 3ظركؼ التذبذب يف االسواؽ كمباذج التسعَت اؼبطورة مرة بالتدفقات النقدية كمرة بالتدفقات النقدية اؼبخصومة 

ص جودة التقارير اؼبالية عند قياس الدخل احملاسيب كالعبلقات اؼبتبادلة قاـ البعض بعرض العبلقة بُت خصائ        
 21رقم عند قياس القيمة العادلة  كسوؽ اؼبنافسة الكاملة من خبلؿ الشكل اؼبواِف 

في ظل  العالقة بين خصائص جودة التقارير المالية كبين قياس الربح المحاسبي    (:21)الشكل رقم
 محاسبة القيمة العادلة

 

 

 

 

 

 
 من اعداد الباحث بناءا على اؼبعلومات السابقةالمصدر :

                                                           
 2002.ؾبلة افاؽ جديدة اؼبنوفية مصر العدد الثآف  معايير التدقيق كتكنولوجيا المعلومات .التطورات الحاليةاضبد حلم صبعة .عطا اهلل خليل .- 1

 .321ص 
 دكر االفصاح الدفترم عن معلومات كتقارير الفحص المحدكد عليها في تنشيط سوؽ االكراؽ المالية المصريةاشرؼ عبد البديع .ؿبمد - 2

 .514ص  30.2001.اجمللة العلمية اسيوط مصر العدد 

الرابع اسًتاتيجية االعماؿ  ؤسبر العلمياؼب دكر المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار في سوؽ عماف لالكراؽ الماليةعطا اهلل خليل -3
 .  17ص  2005فيفرم  17-15يف مواجهة ربديات العوؼبة الريادة كاالبداع جامعة الزيتونة 
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يرل الباحث اف الشكل السابق يربز العبلقة بُت خصائص جودة التقارير اؼبالية كبُت قياس الربح احملاسيب           
 يف ظل ؿباسبة القيمة العادلة 

رىا على قياس الربح ثمن جودة التقارير اؼبالية كا يف الدكر اؼبتابدؿ بُت كل 1تتمثل اؼبنطقة اؼبتقاطعة رقم         
احملاسيب يف الوقت الذم يؤثر فيو سوؽ اؼبنافسة الكاملة كانعكاسو على خصائص التقارير اؼبالية من خبلؿ 

فتشَت  3اؼبنطقة اؼبتقاطعة   2اؼبعلومات احملاسبية اؼبنشورة بالقوائم اؼبالية  من خبلؿ ما توضحو اؼبنطقة اؼبتقاطعة 
اُف  4اُف العبلقة بُت العوامل اؼبؤثرة على قياس القيمة العادلة عند قياس الربح احملاسيب بينما تشَت اؼبنطقة اؼبتقاطعة 

العبلقة القوية بُت االصدارات اؼبهنية الرامية اُف توحيد قياس القيمة العادلة لبلصوؿ اؼبعركضة يف القوائم اؼبالية يف 
بلؿ حركة تداكؿ االصوؿ سواءا كانت مالية اك اصوؿ اخرل.اما اؼبنطقة اؼبتقاطعة ظل سوؽ اؼبنافسة الكاملة من خ

ثار اؼبباشرة ؼبدل داللة جودة التقارير اؼبالية كاليت تؤدم ربعة كاليت سبثل اآلفهي نقطة التقاء كترابط العناصر اال 5
ة على االداء كتوازف مصاٌف الوحدات تاثَت جودة التقارير اؼباليل اُف القياس العادؿ لقيم االصوؿ متمثبل يف مد

 .االقتصادية
 ةالمحتول اإلعالمي للتقارير المالي  -

إف احملتول اإلعبلمي للتقرير اؼباِف ىو قيمة ما ربتويو تلك التقارير اؼبالية من معلومات إقتصادية من كجهة       
 ،اليت منها قرارات اإلستثمارنظر اؼبستخدمُت للتقرير اؼباِف إلزباذ قرارات إقتصادية ذات عبلقة ك 

 1 فاحملتول اإلعبلمي للتقرير اؼباِف يقـو على:،اإلقراض ،اإلنسحاب
مقدار اؼبنفعة احملققة لصاٌف اؼبستخدـ للتقرير اؼباِف ك اليت تزداد كلما كانت اؼبعلومات احملتواة يف التقرير تناسب  -

فعة اؼبتحققة من خبلؿ الفرؽ )التغَت( يف القرار قبل ك إحتياجات اؼبستخدـ ،حيث يبكن إجراء القياس اؼباِف للمن
 بعد اغبصوؿ على اؼبعلومة؛

 إف مقدار ؿبددا من اؼبعلومات قد يكوف ؽبا أكثر من مستخدـ يف أكثر من بيئة؛ -
إف قيمة احملتول اإلعبلمي للتقرير اؼباِف ىو دالة متناقصة إلحتماؿ حدكث اغبدث اإلقتصادم الذم يتضمنو  -

 ر فكلما تأكد كقوع اغبدث قبل إستبلـ التقرير كلما نقص احملتول اإلعبلمي للتقرير اؼباِف.التقري
 أىداؼ التقارير المالية -3

تتعدد أىداؼ القوائم اؼبالية بتعدد األطراؼ اؼبستفيدة منها ،حيث مت تعداد أىداؼ التقارير اؼبالية يف إثنا      
ـ ،حيث 1973رة عن اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت عاـ الصاد ىدفا حسب تقرير عبنة تركبلود  رعش

 2يبكن ذكر أىم أىداؼ التقارير اؼبالية يف:
 إزباذ القرارات على إختبلؼ أنواعها؛ -     

                                                           

علػى تقػديم معلومػات عاليػة الجػودة فػي ظػل  EENNTTPPبػار مدل قدرة المؤسسػة الوطنيػة ألشػغاؿ اآل" -ىوارم سويسي ك بدر الزماف طبقآف -1
اؼبلتقػػػى الػػػدكِف: النظػػػاـ احملاسػػػيب اؼبػػػاِف يف مواجهػػػة اؼبعػػػايَت احملاسػػػبية الدكليػػػة  – المػػػالي" المحاسػػػبينصػػػوص عليهػػػا فػػػي النظػػػاـ فصػػػاح المقواعػػػد اإل

IIAASS/IIFFRRSS  كاؼبعايَت الدكلية للمراجعةIISSAA –  33ص  -ــ20112011  ديسمرب1414//1313  –جامعة البليدة . 

 .1010ص  – مرجع سبق ذكره -"ت المحاسبية لترشيد القرارات اإلقتصادية" مفاىيم جودة المعلومامداخلة بعنواف -شارؼ خوجو الطيب  - 2
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 تقييم أداء الشركة عن طريق القدرة الرحبية ككيفية تسيَت األنشطة اؼبتعلقة بتسيَت اؼبوارد ك اإلنتاج؛  -     
 َت اؼبعلومات الواقعية ك اؼبفسرة لؤلحداث اإلقتصادية ك اليت تتطلب ربديد اػبصائص النوعية ؽبا؛توف -     
أثر أنشطة اؼبؤسسة على ؿبيطها البيئي ككذلك على إلتزامها بضماف ضباية احمليط )أحد األىداؼ  -     

 اغبديثة(.
الخصائص النوعية للمعلومات  تعظيم تاثير االفصاح  المستند الى القيمة العادلة على المطلب الرابع :

 المحاسبية 
أكصى ؾبلس معايَت املحاسبة الدكلية بأنو عند اإلعتماد على القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب يتطلب    

إختيار أثرىا على أربع خصائص أساسية من شأهنا جعل اؼبعلومة احملاسبية مفيدة للمستخدمُت ك ىي اؼببلئمة 
 .الثبات ك القابلية للمقارنةاؼبوثوقية ، 

 المالئمة: -1
ك حوؿ أثر إستخداـ القيمة العادلة يف إعداد البيانات اؼبالية على مبلئمة اؼبعلومات احملاسبية ، فقد           

، على أنو تطبق معلومات القيمة IASB 1الصادر عن  32من اؼبعيار احملاسيب الدكِف رقم  78نصت الفقرة رقم 
راض التجارية لتحديد الوضع اؼباِف العاـ للمشركع ك يف إزباذ قرارات حوؿ أدكات غكسع يف اإلالعادلة بشكل أ

مالية منفردة ، كما أهنا مبلئمة للعديد من القرارات اؼبتخذة من قبل مستخدمي البيانات اؼبالية ، فهي تعكس 
 ألدكات.الية للتدفقات النقدية اؼبتوقعة ؽبذه اتقدير األسواؽ اؼبالية للقيمة اغب

ك يف اآلكنة األخَتة إكتسبت القيمة العادلة يف احملاسبة دعمان من اؼبسؤكلُت اغبكوميُت ك اؼبهنيُت التجاريُت ، ك 
كاضعي اؼبعايَت احملاسبية ، بإعتبارىا تعكس الوضع اإلقتصادم للمؤسسة بشكل أفضل ، كما أهنا تزكد مستخدمي 

 .رة التنبئية بالنتائج احملتملة ، إذا ما قورنت بالتكلفة التارىبية القرارات بالقيم السوقية السائدة ، ك القد
ك أكد ذلك رئيس ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية األمريكي بقولو :" أظن أنو من الصعب اعبدؿ خبصوص اؼبزايا   

عبوىر اؼبفاىيمية للقيمة العادلة على أهنا اػباصية األكثر مبلءمة للقياس كما أهنا تعكس بشكل أفصل ا
 .  2اإلقتصادم اغبقيقي للمؤسسة"

ك يف الوقت اغباضر إزدادت حاجة متخذم القرارات اإلقتصادية إُف اغبصوؿ على اؼبعلومات يف الوقت       
اؼبناسب إلرتباط فائدة اؼبعلومة بالزمن فهي تفقد الكثَت من قيمتها دبركر الزمن لذا أصبح التوجو أكثر إُف مدل 

ليت توفرىا احملاسبة أكثر منو إُف مدل موثوقيتها ك من مث التوجو إُف ؿباسبة القيمة العادلة بدالن مبلئمة اؼبعلومات ا
 من التكلفة التارىبية.

كما أشار البعض إُف ؿبدكدية درجة مبلئمة اؼبعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم اؼبالية يف ظل التضخم إذا         
التارىبية ، مؤكدان على عدـ صبلحية تطبيق ىذا اؼببدأ يف إعداد البيانات اؼبالية يف كانت معدة كفقان ؼببدأ التكلفة 

                                                           
1
-www.ias32.com.paragraphe 78  

2
  - Choy Amy , K , fair Value as a Relevant Metric: A theoretical Investigation , Accounting 

Research , 2005 p 42-51 
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التغَت ف ظل التضخم ك ضركرة التوجو كبو إستخداـ طرؽ تتضمن تعديبلن يعكس أثار التضخم ك تأخذ يف اغبسابا
 .1يف اؼبستول العاـ لؤلسعار

 الموثوقية : -2
اليت توفرىا ؿباسبة القيمة العادلة ، يبلحظ اهنا تتحقق بشرط توافر  ك دبطابقة خصائص اؼبوثوقية على اؼبعلومات

مقومات األسواؽ النشطة لكافة العناصر احملاسبية ، إال أف الواقع ىبالف ذلك خاصة يف بيئة األعماؿ العربية ، 
قيمة ألف ىناؾ الكثَت من عناصر األصوؿ كاػبصـو ليس ؽبا سوؽ نشط ، األمر الذم تصبح فيو تقديرات ال

العادلة ذاتية أك معرضة للقابلية لتحيز القياس فبا يزيد من عدـ دقة القوائم اؼبالية ، فتفقد معها اؼبوثوقية بأركاهنا 
الثبلث ، فهي تقديرات متحيزة يصعب التحقق منها إلعتمادىا على اإلجتهادات الشخصية ك من مث تفتقر إُف 

 األمانة يف العرض ك الصدؽ يف التقدير.
 ت :الثبا -3

ك بتطبيق خاصة الثبات على ؿباسبة القيمة العادلة يبلحظ تعدد مباذج أك مداخل تقدير القيمة العادلة األصوؿ ك 
       يف القيمة اغباليةصايف القيمة البيعية مث القيمة السوقية ك  صااػبصـو ، فمن تكلفة اإلحبلؿ إُف ما يسمى 

ذلك من مرادفات ؽبا نفس اؼبفهـو العاـ ك لكنها زبتلف يف طريقة   التدفقات النقدية اؼبستقبلية إُف غَتيفا صك 
القياس األمر الذم هبعل البيانات اؼبالية أكثر تقلبان ، كما تكمن اؼبشكلة األساسية يف تقديرات ؿباسبة القيمة 

ينما يقاس البعض العادلة إعتمادان على مبوذج قياس ـبتلط يتمثل يف قياس بعض األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة ، ب
اآلخر إُف جانب معظم اػبصـو اؼبالية بالتكلفة ، ك ىذا ما يتعارض مع مبدأ الثبات يف احملاسبة ، باإلضافة إُف 
إفتقار ؿباسبة القيمة العادلة إُف الكثَت من اؼبوثوقية إلعتمادىا يف حاالت عديدة على اإلجتهادات الشخصية 

 .2ثَتان للثباتلئلدارة ، ما هبعل معلوماهتا تفتقد ك
 المقارنة : -4

إف خاصييت الثبات ك القابلية للمقارنة ك جهاف لعملة كاحدة فهما متبلزمتاف كجود أم منهما يتوقف على كجود 
 الطرؼ اآلخر.

 ك ؼبا كانت اؼبعلومات احملاسبية يف ؿباسبة القيمة العادلة تفتقر إُف الثبات فإهنا بدكرىا ال تقبل اؼبقارنة.
ق ىبلص الباحث إُف ؾبموعة من اؼببلحظات بشأف اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف من خبلؿ ما سب

 ظل تطبيق معايَت ؿباسبة القيمة العادلة من أنبها :
تعد معلومات التكلفة التارىبية أكثر مبلئمة من معلومات القيمة العادلة يف ظل ثبات األسعار ك عند القياس  -

 ؛صـو األكِف لعناصر األصوؿ ك اػب

                                                           
ئمة ك موثوقية المعلومات المحاسبية الواردة في البيانات المالية ، دراسة ميدانية على أثر التضخم على مالعبد اغبميد مانع الصبح ، -1

 71-49، ص ص  2005، اجمللة العربية للمحاسبة ، جامعة البحرين ، اجمللد الثامن ، العدد األكؿ ،  الشركات الصناعية اليمنية
2
 - Kieso Donald , E , Jerry , J , Weygandt and Terry D , International Accounting Edition , 11 USA , 

2005 , P 846. 
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تعد معلومات القيمة العادلة أكثر مبلئمة من معلومات التكلفة التارىبية يف ظل تغَت األسعار ك فًتات  -
 ؛التضخم

تعد معلومات التكلفة التارىبية أكثر موثوقية من معلومات القيمة العادلة إلعتماد مقاييس القيمة العادلة يف  -
صية لئلدارة ،فبا يفقدىا الكثَت من مكوناهتا كاغبياد ، أغلب حاالهتا على اإلفًتاضات ك التقديرات الشخ

 ؛القابلية للتحقق ك الصدؽ يف العرض ، فبا يؤدم إُف زيادة اؼبخاطر يف اإلعتماد عليها يف إزباذ القرارات
تفقد معلومات القيمة العادلة الكثَت من خصائص الثبات ك القابلية للمقارنة بسبب تعدد مباذج تقديرات  -

عادلة لعناصر األصوؿ ك اػبصـو اؼبالية ، نتيجة تعدد العوامل اؼبؤثرة يف القيمة العادلة لؤلدكات اؼبالية القيمة ال
 ك خاصة عند إستخداـ أساليب التقييم.

 الطبيعة االكلية التخاذ القرارات :المبحث الثاني 
 مفهـو اتخاذ القرارات :المطلب االكؿ

 مفهـو القرار :  -2
اذ القرار إمبا ىي عبارة عن اختيار طريق معُت من بُت الكثَت من البدائل اؼبتوفرة ، كىناؾ إف عملية ازب          

 الكثَت من العوامل اليت تؤثر يف ازباذ القرار بعد حصر البدائل اؼبمكنة ، كمن ىذه العوامل ما يلي : 

 ؛التنبؤ بالعوائد أك النتائج اؼبتوقعة من كل بديل من البجائل  -
 ؛ يبكن ربطها هبذه العوائد )النتائج( االحتماالت اليت -
 ؛معيار القيمة لدل الشخص الذم يزف ىذه البدائل كيقارهنا مع بعض البعض  -
 ؛أىداؼ اؼبؤسسة اليت ترمي إُف ربقيقها -
القيود كاحملددات اليت يبكن يف ضوئها تنفيذ البديل أك الطريق الطي يتم اختياره، كذلك كتوفر أك عدـ توفر  -

 لتنفيذ قرار ما، كاؼبشاكل اؼبتعلقة بالعنصر البشرم ، ككذلك مشاكل عنصر الزمن.اؼباؿ البلـز 

من الواضح أف عملية ازباذ القرارات ضركرية كجوىرية يف ؾباؿ التخطيط ، سواء من حيث إقرار األىداؼ          
ألىداؼ ، أم ربديد ما أك اختيار إجراء العمل ، ففيما يتعلق باألىداؼ فإنو من الضركرم إقرار كربديد ىذه ا

نرغب فيو، ما ىي األسواؽ اليت ال نرغب دخوؽبا ، ما ىي اػبدمات اليت ال نرغب يف االرتباط هبا ، كما ىي 
اغبدكد اليت ال تتجاكزىا ، حيث يتم على ضوء إقرار ىذه األىداؼ توجيو اؼبزيد من القرارات األخرل من خبلؿ 

 1كتوفَت اؼبعايَت للتقييم.اؼبزيد من البحث عن اإلجراءات البديلة 

 

                                                           
، أطركحة دكتوراه ، جامعة البليدة  دكار اإلبداع المحاسبي كالمحاسبين في التسيير كاتخاذ القرار ، دراسة ميدانية حالة الجزائرعجيلة ؿبمد ،  1

 211-210، ص ص  2008، اعبزائر ، 
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 : 1وبظى ازباذ القرار بأنبية بالغة ، لذلك هبب أف يستند على ركائز ضركرية نذكر منها    
مدخبلت القرار كاليت سبثل اؼبتغَتات كاؼبعلومات اليت هبب أف يأخذىا اؼبسَت يف اغبسباف عند إقدامو على  -

للمعلومات باؼبؤسسة، يبكن االعتماد يف توفَت ما يلـز من  ازباذ القرار، األمر الذم يرربز أنبية كجود نظاـ
 ؛معلومات صاغبة يف الوقت اؼبناسب، كبالدقة اؼبطلوبة كبالتكلفة اؼبعقولة

 ـبرجات القرار: كاليت سبثل القرار اؼبتوصل إليو من طرؼ اؼبسَت من خبلؿ اؼبفاضلة بُت ـبتلف البدائل اؼبتاحة -
هبا األساس اليت يتم بو الربط بُت مدخبلت كـبرجات القرار، حيث تتمثل يف  قاعدة أك قواعد القرار : كيقصد

معيار أك ؾبموعة اؼبعايَت اؼبعتمدة الختيار البديل أك البدائل األفضل بعد تزكيد متخذ القرار )اؼبسَت( باؼبعلومات 
 ؛الصاغبة اؼبتأتية )مدخبلت القرار( من نظاـ اؼبعلومات

ية ازباذ القرارات باهنا عبارة عن عملية اختيار حل معُت من بُت حلُت اك اكثر من كذلك يبكن تعريف عمل      
اغبلوؿ اؼبتاحة يف بيئة العمل،ام اهنا تنتهي اُف تفضيل حل اك بديل مناسب من بُت عدد من البدائل اؼبتاحة، ك 

 .يتم ذلك بعد اف يقـو اؼبدير متخذ القرار بتحديد اؼبشكلة ك ربديد بدائلها ك حلها
فانو يبكن النظر اُف عملية ازباذ القرارات على اهنا كظيفة اك سلوؾ يتمركز على االختيار بُت البدائل  ك عليو   

اؼبتاحة ك تقييمها كفقا للمعلومات ك البيانات يف بيئة العمل ك اؼبتعلقة باؼبشكلة حبثا عن البديل اؼبناسب الذم 
 وبقق اؽبدؼ اؼبرغوب.

كمصطلحاف مًتادفاف يشَتاف   اف مصطلحا ازباذ القرارات ك صنع القرارات يستخدماف كثَتاك ذبدر االشارة اُف    
اُف نفس اؼبعٌت، ك القرارات ينبغي اال تتخذ جملرد ارضاء الناس اذ اهنا تتعلق باؼبستقبل اجملهوؿ الذم يتضمن 

 .2اؼبخاطرة
 :العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات

قرارات اليت قد يتخذىا اؼبدير يف اليـو الواحد فاف العوامل اؼبؤثرة يف عملية ازباذ على الرغم من تعدد ال       
القرارات تزيد من صعوبة ك كلفة ىذه العملية، ك اذ ما تداخلت ىذه العوامل بقوة فاهنا تقود احيانا اُف قرارات 

انو يستلـز من االدارة التفكَت يف خاطئة. كؽبذا فاف ازباذ ام قرار مهما كاف بسيطا ك ذات اثر ك مدل ؿبدكدين، ف
عدد من العوامل ـبتلفة التاثَت على القرار، بعضها داخل التنظيم ك بعضها من خارج التظيم، ك بعضها سلوكي اك 

 اخرل ترتبط بالتكلفة ك العوائد اؼبتوقعة...اٍف.انسآف،باالضافة اُف عوامل كمية 
 
 
 
 

                                                           
،  2007، أطركحة دكتوراه ، جامعة اعبزائر ،  كره في اتخاذ القرار في ظل التحوالت االقتصادية بالجزائر، تقييم المؤسسة كدىوارم سويسي  1
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 .14ـ ،ص 2009،دار الراية للنشر ك التوزيع،اساليب اتخاذ القرارات االداريةسليم بطرس جلدة،  -2
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 يف عملية ازباذ القرار: ك فيما يلي عرضا ؼبختلف العوامل اليت تؤثر
 عوامل البيئة الخارجية: .1

ك تتمثل ىذه العوامل يف الضغوط اػبارجية القادمة من البيئة احمليطة اليت تعمل يف كسطها اؼبنظمة ك اليت ال زبضع 
 لسيطرة اؼبنظمة بل اف ادارة اؼبنظمة زبضع لضغوطها، ك تتمثل ىذه العوامل دبا يأيت:

 ؛ياسية ك اؼبالية السائدة يف اجملتمعالضركؼ االقتصادية ك الس -أ 
 ؛التطورات التقنية ك التكنولوجية ك القاعدة التحتية اليت تقـو عليها االنشطة االقتصادية  -ة 
 ؛الظركؼ االنتاجية القطاعية مثل اؼبنافسُت ك اؼبوردين ك اؼبستهلكُت -ج 
القوانُت اغبكومية ك الرأم العاـ ك ك التشريعات ك  العوامل التنظيمية االجتماعية ك االقتصادية مثل النقابات -د 

 ؛ السياسة العامة للدكلة ك شركط االنتاج
 درجة اؼبنافسة اليت تواجو اؼبنظمة يف السوؽ. -ِ 

ك ىذه العوامل ترتب على ادارة اؼبنظمة ازباذ قرارات ال ترغب فيها اك ليست يف مصلحتها دائما، فمثبل اذا     
ؼ سياسية اك ذات طابع اجتماعي فمن الصعب استخداـ اؼبنطق اغبر كاف القرار اؼبتخذ قد مت ازباذه ربت ظرك 

اال اف ذلك ال يعٍت اف ال يقـو صانعو القرارات  الفعاؿ يف ازباذ القرارات اغبكومية اؼببنية على معيار اقتصادم.
نهم من االداريُت ك غَتىم بدراسة عميقة للمسائل ك اؼبشكبلت ك استخداـ اجراءات منظمة ك احكاـ فعالة سبك

الوصوؿ اُف استنتاجهم، ك لكنو يعٍت اف اجراءات القرارات ال يبكن  اعتمادىم دكف كضع عوامل الواقع الذم 
 تعمل فيو اؼبنظمة باغبسباف.

 عوامل البيئة الداخلية: .2
 ك تتمثل بالعوامل التنظيمية ك خصائص اؼبنظمة، ك من اىم ىذه العوامل:

 ؛مة يفيد متخذ القرار بشكل جيدعدـ ك جود نظاـ للمعلومات داخل اؼبنظ -أ 
 ؛عدـ كضوح درجة العبلقات التنظيمية بُت االفراد ك االدارات ك االقساـ -ة 
 ؛درجة اؼبركزية،ك حجم اؼبنظمة ك مدل انتشارىا اعبغرايف -ج 
 ؛ درجة كضوح االىداؼ االساسية للمنظمة -د 
 ؛مدل توافر اؼبوارد اؼبالية ك البشرية للمنظمة -ِ 
 .تويات ادارية اخرلالقرارات اليت تصدر عن مس -ٔ 

 عوامل شخصية ك نفسية: .3
كىذه العوامل تشمل كل من لو عبلقة بازباذ القرار ابتداءاا ببلادارم متخذ القرار كمستشاريو كمساعديو      

 1الذين يشاركونو يف صنع القرار ،كىذه العوامل تنقسم اُف قسمُت 
 
 

                                                           
 .23،22صسليم بطرس جلدة،مرجع سبق ذكره ، ص، - 1
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 عوامل نفسية : -ا
بواعث داخلية للشخص ،كمنها ما يتعلق باحمليط النفسآف اؼبتصل بو كاثره كىذه العوامل تتعدد فمنها ما يتعلق ب

 يف عملية ازباذ القرار ،كخاصة يف مرحلة اختيار االبدائل من بُت ؾبموعة من البدائل اؼبتاحة.
 عوامل شخصية :   - ب

ازباذ القرارات ، فالقرار كىذه العوامل تتعلق بشخصية متخذ القرار كقدراتو، كىناؾ الكثَت منها يؤثر يف عملية      
يعتمد على الكثَت من اؼبميزات الفردية كالشخصية للفرد اليت تطورت معو قبل كصولو للتنظيم ، كعليو تشكل 

 عمليات اختيار االفراد كتدريبهم عوامل مهمة يف نوعية القرارات اؼبتخذة يف التنظيم.
ناعة القرار ،فكل مدير لو اسلوبو حىت لو تساكت اف السلوؾ الشخصي يؤثر تاثَتا مباشرا مباشرا يف كفاية ص

 الكفاءات كاؼبهارات 
 اتخاذ القرارات عملية مفهـو

اف القرار االدارم ىو عصب االدارة ك قلبها النابض، ك عملية ازباذ القرارات ىي من الوظائف االساسية      
ة من زبطيط ك تنظيم ك توجيو ... ك للمديرين، ك ىي عملية مستمرة ك متغلغلة يف الوظائف االساسية لبلداال

 .1غَتىا
كمن ىذا اؼبنطلق يرل "ىَتبرت سايبوف" اف العملية االدارية ىي الركيزة االساسية يف العمل االدارم ك ال       

زبرج عن كوهنا عملية ازباذ قرارات، حيث يرل اف االعماؿ اليت يف ام تنظيم يبكن ربليلها اُف ؾبموعة من 
ل اف نظرية االدارة هبب اف تركز اىتماماهتا على عمليات داخلة ك اؼبتشابكة. ك يف اغبقيقة، فانو ير القرارات اؼبت

كمن ىذا اؼبنظور يرل سايبوف انو ال مفر من اف ازباذ القرارات جزءا  .ازباذ القرارات كما تركز على عمليات االدارة
عبميع كظائف اؼبديرين. كقد ارات فعالة يعترب اساسا ال يتجزأ من أعماؿ اؼبديرين اليومية، القدرة على ازباذ قر 

 .شارؾ "سايبوف" عددا من علماء االدارة يف ىذه النظرة الزباذ القرارات
نستنتج من ذلك اف ازباذ القرارات ىي اليت تنقل كظيفة التخطيط اُف الواقع العملي يف اؼبنظمة، ك ازباذ       

تخطيط فقط، بل ىو التحريك الفعلي لوظائف اؼبدير االخرل من تنظيم القرارات ليس فقط عنصرا مهما لوظيفة ال
ك توجيو ك رقابة .. ك غَتىا . فاؼبدير عند قيامو هبذه الظائف فانو يؤديها يف شكل ازباذ قرارات ادارية. فهو عند 

ك الرقابة. ك غَتىا يف قيامو بادارة االفراد، مثبل، يتخذ قرارات معينة من اجل  ادارهتم ك كذلك تتم كظيفة التنظيم.
 شكل قرارات ادارية معينة.

بوجود مشكلة قائمة اك يتوقع حدكثها ك يراد اف يتخذ ك فبا هبدر ذكره ىنا اف ازباذ قرارا معُت ال يتم اال       
قرار بشأهنا من اجل حلها، ك لذلك يسمى البعض ازباذ القرارات حبل اؼبشكبلت ك متخذ القرار حببلؿ 

يبكن تعريف عملية ازباذ القرارات باهنا عبارة عن عملية اختيار حل معُت من بُت حلُت اك اكثر اؼبشكبلت. ك 
مناسب من بُت عدد من البدائل من اغبلوؿ اؼبتاحة يف بيئة العمل، ام اهنا تنتهي اُف تفضيل حل) اك بديل( 

ة ك ربديد بدائل غبلها.ك عليو،فانو اؼبتاحة، ك عادةما يتم ذلك بعد اف يقـو اؼبدير متخذ القرار بتحديد اؼبشكل
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اليت وبددىا  باهنا تتمركز على االختيار بُت البدائل -كوظيفة اك كسلوؾ-يبكن النظر اُف عملية ازباذ القرارات
السلوؾ االدارم لنفسو بعد ربديد اؼبشكلة ك ربديد البدائل ك تقييمها كفقا للمعلومات ك البيانات يف بيئة العمل 

  .1شكلة حبثا عن البديل اؼبناسب الذم وبقق اؽبدؼ اؼبنشودك اؼبتعلقة باؼب
 اف كل عملية ازباذ القرار تتحكم فيها ؾبموعة من احملددات تتمثل يف النقاط التالية :      

 ؛حصر كضبط االمكانيات اؼبادية كالبشرية اؼبتاحة ،كمدل قدرة االدارةعلى استخداـ تلك االمكانيات-
فة ،مصادرىا ،اذباىاهتا نواغبسابات اليت توضع ؼبواجهتها ، من مث تقدير درجة مستول الضغوط اؼبختل -

 ؛االستجابة اؼبنتظرة من الطرؼ الذم يعنيو القرار 
 ؛السلوؾ البشرم ،كدرجة التاييد اك اؼبعارضة من قبل اؼبنفذين ،كمدل اقتناعهم بامشاركة يف ازباذ القرار -

اال اذا توفرت تلك اؼبقومات ،مع ضركرة قبلٓف ، كراشد عيبكن ازباذ قرار بناءا على ىذه احملددات نقوؿ انو ال 
توفَت الشركط البلزمة كالعلم ،كاالىتماـ باالمر ،كاالستطاعة،لذا فالفرؽ كاضح بُت عملية صنع القرار نوعملية 

ا تصدر من طرؼ كاحد كىو ازباذ القرار ،فالعملية االكُف تشًتؾ فيها صبيع عناصر التنظيم ،اما العملية الثانية فاهن
 2الرئيس االدارم للمؤسسة ،كالذم يتحمل اؼبسؤؤلية كنتائج القرار .

 العوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات 
 3: سبر عملية ازباذ القرارات بعوامل نذكر منها 

 ؛معلومات كافية كمتاحة لصانع القرار  : المعلومات
 ؛بلؿ اؼبواقف كاؼبعتقداتتتاثر بشدة قرار كل االفراد من خ: التحيز 

 ؛بعض االشخاص يتمسكوف بقرارىم حىت كلو كاف خاطئا : العادات الشخصية 
 ؛ يتم التعرؼ على اؼبشكلة كاهباد حل يف غضوف فًتة زمنية ؿبددة : ضيق الوقت

فة ترتيط اؼبخاطرة بعوامل ـبتلة كموقف اؼبدير باؼبخاطرة تعتمد على اػبصائص الشخصية كالثقا : المخاطرة
 .التنظيمية 

 : يستنتج الباحث باف العوامل اؼبؤثرة يف ازباذ القرارات تتمثل يف 
 ؛التحليل اؼبنطقي للمشكلة بعيدا عن اؼبؤثرات العاطفية -
 ؛ربيد اؽبدؼ اؼبطلوب الوصوؿ اليو -
 ؛التمعن يف اصدار القرار قبل ازباذه كعدـ التسرع -
 ؛عدـ التخوؼ من اصدار القرار -
 ؛كة مع االفراد يف تنفيذ القرارضماف تعاكف كاؼبشار  -

                                                           
 .18،مرجع سبق ذكره ،ص  اتخاذ القرارات التنظيمية  ،ؿبمد عبد الفتاح ياغي - 1
 .27،28،،  ص،ص،2012كُف ،عماف ، االردف ،،دار حامد للنشر كالتوزيع ،الطبعة اال القرار االدارمرابح سرير عبداهلل ،  - 2
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 . متابعة النتائج حىت ال تنحرؼ عن اؼبسار اؼبطلوب -
 اتكؼ إتخاذ القرار ظر المطلب الثاني : 

يعتمد ازباذ القرار بشكل عاـ على اؼبعرفة كالعلم دبحيط لقرار كبيئتو، كمن مث ربليل ىذا احمليط كالتمعن        
ستقبل الذم يتوقف عليو ىذا القرار، لذلك فإف العبلقة بُت ازباذ القرار كبُت بعواملو لكي تزيد القدرة على توقع اؼب

ربليل بيئتو ىي عبلقة مًتابطة كمتجانسة، كالتجانس بُت قرار االستثمار كبُت أدكات االتحليل يتمثل يف كل من 
 1التحليل األساسي كالتحليل الفٍت للوصوؿ إُف قرار استثمارم مدركس.

 ؛التأكد التاـ -
 ؛خاطرةاؼب -
 .عدـ التأكد -

ك ىي الظركؼ اليت يفًتض أف تكوف فيها كافة البيانات ك اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبستقبل ؿبددة  التأكد التاـ : -1
ك معلومة على كجو الدقة ، ك إف متخذ القرار على علم تاـ بالظركؼ اليت سوؼ تتحقق يف اؼبستقبل ، ك ال 

ان كانت إحتماالت ذاتية أك إحتماالت موضوعية بل ىناؾ تأكد تاـ يوجد أم إحتماالت لؤلحداث اؼبتوقعة سواء
 2كباتاِف فاف اثار القرار كنتائجو تكوف معركفة بصورة مسبقة.الوقوع غبدكثها ، 

ىي تلك الظركؼ اليت تتعدد فيها حاالت الطبيعة ك األحداث اليت يبكن أف تتحقق مستقببلن ك  المخاطرة : -2
أم من تلك األحداث سيتحقق مستقببلن غَت أف لديو فكرة كاملة عن إحتماالت  ال يعرؼ متخذ القرار مقدمان 

 .3حدكث تلك الظركؼ اؼبستقبلية غَت أنو يشًتط أف تكوف اإلحتماالت موضوعية أم بناءان على توزيعات تكرارية
ست ىي الظركؼ اليت تكوف فيها اؼبعلومات عن حاالت الطبيعة معلومات إحتمالية ك لي عدـ التأكد : -3

مؤكدة أك بتعبَت آخر فإف متخذ القرار ال يعلم بتأكد أم األحداث اؼبمكنة اليت سوؼ ربدث فعبلن ، ك لكنو 
يستطيع أف ينشئ توزيعها إحتماليان مبنيان على دليل موضوعي مستمد من اؼباضي ، أم على تكرارات نسبة إذا  

قرة يف إنتاج آثارىا يف اؼبستقبل كما تبٌت مؤثرة يف اؼبشكلة مست كاف متخذ القرار يعتقد أف نفس القول ا
التوزيعات اإلحتمالية غباالت الطبيعة على التقديرات الذاتية ؼبتخذ القرار ك اإلحتماالت الناذبة توصف بأهنا 

 إحتماالت تتأثر خبربات ك معلومات متخذ القرار.
 .4ك اعبدكؿ التاِف يلخص معايَت التفرقة بُت ظركؼ إزباذ القرار

 
 

                                                           
، رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػور، اعبامعػة الفني على قرار المستثمرين في بورصة فلسػطين أثر استخداـ التحليل الماليأبو لطيف ناىض اػبَت،   - 1

 146. ص 2011اإلسبلمية، غزة فلسطُت، 
 50،ص 2000، دار حامد للنشر كالتوزيع ،عماف ، االردف ،  نظرية القرارات االداريةكاسيد نصر اؼبنصور ،   - 2
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 ( : معايير التفرقة بين ظركؼ إتخاذ القرار07رقم )جدكؿ 

 عدـ التأكد المخاطرة التأكد التاـ المعيار
اؼبعلومات عن األحداث 

 اؼبستقبلية
 عدـ اؼبعرفة باؼبستقل معرفة جزئية معرفة تامة

إحتماالت حاالت الطبيعة  معرفة %100 اإلحتماالت
 معركفة

 غَت معركفة 100%

 أكثر من كاحدة ك غَت معركفة أكثر من كاحدة ك معركفة كاحدة حاالت الطبيعة
إحتمالية ، يبكن تعيينها لكل  ؿبددة طبيعة اؼبخرجات

 حالة من حاالت الطبيعة
غَت مؤكدة ك ال يبكن تعيينها 

 غباالت الطبيعة
 ذاتية موضوعية إحتمالية موضوعية نوع اإلحتماالت
تعرؼ عليو بإستخداـ يتم ال الذم وبقق أعلى منفعة اإلختيار األمثل

 القيمة اؼبتوقعة ، خصم اؼبخاطرة
يتم التعرؼ عليو بإستخداـ العديد 

 من اؼبعايَت
- Min –Max 
- Max-Min 
- Lost pportunity 

 11، ص  ،  2010، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، بن عكنوف ، اعبزائر ، المدخل لنظرية القرارحسُت بلعجوز ،:المصدر  

 اتاتخاذ القرار مبادئ : ثالثالالمطلب 
هبب على متخذ القرار االستثمارم أف يأخذ يف عُت االعتبار عددا من اؼببادئ كاؼبعايَت كأساس الزباذ 

 القرار من أنبها ما ِف:
حىت يكوف اؼبستثمر يف كضع فيو على إجراء اؼبفاضلة بُت البدائل مبدأ الخيارات ) البدائل االستثمارية(:  -1

يتناسب مع اؽبدؼ الذم يسعى إُف ربقيقو، ككلما كانت البدائل كثَتة كمتعددة  كاختيار البديل األفضل الذم
 فإهنا تعطي متخذ القرار مركنة اكرب كسبكنو من ازباذ القرار الصائب.

كىذا يعٍت أف قرار االستثمار دبا يتضمنو من حيثيات كما يستلزمو من إمكانيات  مبدأ الخبرة كالتأىيل: -2
 لدل العديد من اؼبستثمرين، األمر الذم يتطلب االستعانة دبخصصُت يف ىذا اجملاؿ. فنية كعلمية قد ال تتوافر

أم اختيار اجملاؿ االستثمارم اؼبناسب، ككذلك األداة اؼبناسبة يف ذلك اجملاؿ دبا ينسجم  مبدأ المالئمة: -3
 كظركؼ اؼبستثمر سواء كاف فردا أك مؤسسة.

أم اختيار عدد من األدكات االستثمارية هبدؼ زبفيض أثر  مبدأ التنويع أك توزيع المخاطر االستثمارية:
    1اؼبخاطر كخاصة اؼبخاطر النظامية.
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 اتخاذ القرارات مراحل :الرابع المطلب 
إزباذ القرارات بأهنا عملية اؼبفاضلة بُت البدائل اؼبتاحة غبل مشكلة ؿبددة طبقان مراحل  " يبكن تعريف        

كذلك يبكن تعريفها بأهنا إختيار البديل األمثل من بُت البدائل اؼبتاحة على أسس   لؤلىداؼ اؼبراد ربقيقها ك
 1عملية ك حقائق عملية اؼبفاضلة "

كما يبكن تعريف عملية ازباذ القرار باهنا تتعلق حبل مشكلة معينة كازالة اؼبعوقات اليت ربوؿ بُت ربقيق        
 2فبالتاِف ىي عملية معقدة تتمثل بالعديد من اػبطوات االىداؼ التنظيمية ،كما اهنا عملية عقبلنية 

 ؛ربديد اؼبشكلة: التعرؼ على صبيع جوانب اؼبشكلة اك اؼبوضوع الذم يتخذ القرار فيو -
 ؛تطوير البدائل:اكتشاؼ البديل بعناية كبَتة -
 ؛عدديةبصورة تقييم البدائل: عزؿ اؼبتغَتات اليت يبكن عزؽبا عدديا كالعوامل اليت ال يبكن كصفها  -
 ؛ اختيار البدائل :تعتمد االدارة على ثبلث اذباىات الزباذ القرارات ىي اػبربة ،التجربة،البحثوالتحليل -
 .يوضح خطوات ازباذ القرارات   22رقم مدل تاثَت القرار كالشكل اؼبواِف يبُتمتابعة القرار كتقييمو: -

 اتإتخاذ القرار  خطوات( : 22شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

،  مصر،  االسكندرية ، الدار اعبامعية ،   الماليةمبادل االدارة ،  د فريد الصحن كاخركف ؿبم : المصدر
 .126، ص  2002

                                                           
 .23، ص  2003، الشركؽ للنشر ك التوزيع ، اعبزء األكؿ ، عماف ، األردف ،  أصوؿ المحاسبة الحديثةالعيسي ، ياسُت أضبد ،  -1
 .125، ص  2002،  مصر،  االسكندرية ، الدار اعبامعية ،   مبادل االدارة العلمية،  ؿبمد فريد الصحن كاخركف  - 2

 

 

 ربليل كتشخيص اؼبوقف

 ربديد البدائل

 تقييم البدائل اؼبتاحة

 إختيار البديل األفضل

تنفيذ البدائل اؼبختارة 

 اإلختيار
 تقييم النتائج 
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 : ماىية القرار االستثمارمالمبحث الثالث 
 مفهـو القرار االستثمارم :المطلب  االكؿ  

ثمارية اليت مت ازباذىا إف قباح اؼبشركع االستثمارم يتوقف إُف حد كبَت على مدل سبلمة القرارات االست   
يف بدء حياة  اؼبشركع كيعود ىذا إُف أف القرارات االستثمارية تتميز عن القرارات التشغيلية دبجموعة من اغبقائق 
ذبعلها أكثر خطورة فهي قرارات يًتتب عليها ؾبموعة من األعباء كالتكاليف الثابتة ليس من السهل تعديلها أك 

ـ سبلمة ىذه القرارات لذلك يعد القرار االستثمارم من القرارات اؽبامة بل ردبا ال الرجوع عنها إذا ما تبُت عد
يكوف ىناؾ قرار يف قطاع األعماؿ أىم كال أخطر منو. كمن تلك الرؤية ألنبية القرار االستثمارم يعرؼ بانو : " 

 .1م اؼبوازنة الرأظبالية اؼبثلىعملية تقييم اؼبشاريع االستثمارية اؼبقامة كاختيار اؼبشاريع الراحبة كربديد حج
بينما يرل  آخركف أف القرار االستثمارم ىو اؼبشركع كفكرة زبضع للدراسة كالتقييم، األمر الذم يعٍت    

القبوؿ أك الرفض ؽبذه الفكرة يف ضوء تعظيم كخلق القيمة عندما تكوف قيمة االستثمار اعلى من كلفتو يف 
طلح اؼبشركع على قدر كبَت من االنبية النو يعطي االساس التحليلي العميق السوؽ. اف ىذا التحديد الدقيق ؼبص

الفهم عملبة تقييم القرارات االستثمارية ، فتقييم القرارات االستثمارية امبا ىي دراسة اعبدكل االقتصادية 
  2للمشاريع.

 :أنواع القرارات االستثمارية:المطلب الثاني  
 ب التصنيف الشائع:تصنف القرارات االستثمارية دبوج

قرارات اإلحبلؿ )اإلستبداؿ(:تعد ىذه القرارات من القرارات من القرارات البسيطة اليت يبكن ازباذىا  . أ
فاؼبنشآت لديها فكرة جيدة عن التكاليف يف حالة االستبداؿ اك يف حالة عدـ االستبداؿ ، كبالتاِف فاؼبنشاة 

 ؛درجة عالية من  الثقةيبكن اف تتنبا بنتائج معظم قرارات االستبداؿ ب
تتضمن ىذه القرارات شراء موجودات إضافية كفق نوع اؼبوجودات اؼبستخدمة يف اؼبنشآة فهي : قرارات التوسع . ب

 ؛قرارات تتضمن درجة عالية من الثقة
قرارات التحديث :ىي قرارات يتم بناءىا على تقديرات افًتاضية ال تتوفر للمنشاة ام بيانات تقريبية عنها ك ج. 

 بالتاِف تنضوم على درجة كبَتة من اؼبخاطرة.
 

 

 

 

                                                           
 355.ص2007االردف. . دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع .الطبعة االكُف.االدارة الماليةالعامرم ؿبمد علي  1
 20.ص2008. دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع.االردف.تقييم القرارات االستثماريةكداكم طبلؿ .  2
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 ادل اتخاذ القرارات االستثمارية مبالمطلب الثالث : 

    حىت يكوف قرار االستثمار رشيد يتوجب على متخذ القرار اف يوظف اكال اؼبنهج العلمي يف ازباذ القرار    
 1،مث االعتماد على عدد من اؼببادل كاؼبعايَت انبها :

تعدد اػبيارات االستثمارية :ام اخنيار القرار اؼبناسب من بُت عدد من اابدائل ،قد تكوف مشاريع ـبتلفة أ مبد -ا
ضمن القطاع الواحد ،اك تتعدد حسب القطاعات اك اؼبناطق اعبغرافية ، ككلما تعددت البدائل فاهنا تعطي متخذ 

 ؛القرار مركنة اكرب كسبكنو من ازباذ القرار اؼبناسب 
اؼببلئمة:م اف تتبلئم ىذه االستثمارات اؼبختارة مع طبيعة اؼبشركع ككفاءتو لتسهيل مهمة ادارة ىذه  أمبد -ب

  ؛االستثمارات  
اػبربة كالكفاءة:يفضل اف وبمل اؼبستثمر قدرا كبَتا من اػبربة كالكفاءة ،اك االستعانة باؼبستشارين فبن أمبد-ت

 ؛من بُت البدائل لديهم اػبربة كالكفاءة القادرة على االختيار 
تنويع اك توزيع اؼبخاطر االستثمارية :اف تنويع االدكات االستثمارية بشكل ؿبسوب يؤدم اُف زبفيض أ بدم-ث

 ؛اػبطر ،كيف ضوء العبلقة بُت العائد كاؼبخاطرة لبتار االدكات االستثمارية اؼببلئمة
غَتين اساسيُت نبا:العائد اؼبتوقع من يرتبط ازباذ القرار دبتمراعاة العبلقة بُت العائد كاؼبخاطرة :-ج
الستثمار،كدرجة اؼبخاطرةاؼبرافقة لبلداة االستثمارية ،لذا على اؼبستثمر اف يعرؼ كبل من العائد اؼبتوقع كدرجة ا

 ؛اؼبخاطرة
: هبب على اؼبستثمر اإلحاطة بالسياسات الضريبية ك سياسة القرار االستثمارم اؼبستول اعبزئي ك الكلي -د

األسعار اعبربية اليت قد تنتهجها اغبكومة ك ما يصاحب ىذه السياسات من تغَتات متوقعة تؤثر يف  الدعم ك
 تصميم اؼبشركع االستثمارم ك صناعة القرارات االستثمارية.

هبب على اؼبستثمر ادراؾ العبلقة بُت اؼبشركع ك االقتصاد الذم يعمل فيو اذاف تأثَت الظواىر االقتصادية اعبزئية     
ك الكلية يزداد  كلما ازداد حجم اؼبشركع ك مبا حجم السلع ك اػبدمات اليت يستخدىا اؼبشركع اك يقدمو ا

لبلقتصاد ككل ككلما ارتفعت درجة التأثَت اإلهبايب للمشركع كبو ربقيق األىداؼ احملددة من قبل السلطات سواء 
 2التشجيع ك الدعم اغبكوميعال اؼبستول القطاعي اك اؼبستول الوطٍت كلما حظي اؼبشركع على 
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 : دكرة حياة القرار االستثمارم:المطلب الرابع
ستثمارم ك اليت يبكن تصويرىا سبر اؼبشاريع االقتصادية بعدد اؼبراحل عادة مايشَت  اليها بدكرة حياة  القرار اال

 .1(23) بالشكل 
اف منعزؿ األمر الذم يستلـز  تقييم اؼبشركع اف اؼبشركع ىو خلية  يف جسد اجملتمع الذم يعمل فيو كليس  كي    

من كجهة نظر اجملتمع كذللك عَت األخذ بكل اآلثار اؼببتشرة اؼبًتتبة عليو ،ككذلك اآلثار غَت اؼبباشرة ك ىذا ىو 
 .2جوىر التقييم االجتماعي للمشركعات

وضوعي ك العلمي للمشركعات ك كنظرا النبية ىذا النمط من الدراسة اؼبشركعات فاف االطار العاـ ك التقييم اؼب
 خباصة اغبكومية هبب اف يبر خبمس خطوات ىي :

 ؛ربلبل اؼبشركع اؼبطلوب إنشاءه .1
تشخيص صبيع اآلثار اؼبًتتبة على اؼبشركع سواء اؼبرغوب فيها ك غَت اؼبرغوبة اغباضرة اك اؼبستقبلية على  .2

 ؛اجملتمع ككل
التأثَتات اؼبرغوبة كعائدات ك التأثَتات غَت اؼبرغوبة  ربديد القيم اؼبالية عبميع ىذه اآلثار اذ تسجل  .3

 ؛كتكاليف
 ؛ التكاليف الكلية(-تقدير القيم اؼبالية للعوائد ك التكاليف ك احتساب العائد الصايف )العائد الكلي .4
 ازباذ القرار. .5
ذلك من خبلؿ اف اؽبدؼ االساس ألم مشركع استثمارم ىو اؼبسانبة يف دفع عجلة التنمية  اُف االماـ  ك      

نسبة مسانبو يف زيادة الدخل القومي اك زيادة القيمة اؼبضافة الصافية ، ك بالتاِف اؼبسانبة يف رفع مستول الرفاه 
 االجتماعية الختيار االجتماعي ك االقتصادم للمجتمع ككل. ك بذلك يبكن اإلشارة إُف اىم اؼبعايَت

 اؼبشركعات:
 ؛معيار تعظيم الرفاىية اإلجتماعية .1
 ؛معيار رفع مستول التشغيل ىعل .2
 ؛معيار تعظيم التنمية اؼبكانية .3
 معيار توفَت  النقد األجنيب. .4
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 دكرة حياة القرار االستثمارم :(23)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشغٌل المشروع المشروع إنشاء دراسة المشروع

قوائم وكشوفات التجارة 

 الخارجٌة
 الموارد المالٌة المتاحة

 الموارد البشرٌة المتاحة

 الهٌكل الصناعً القائم

 االبتكارات التكنولوجٌة 

 خطط وبرامج التنمٌة 

 تجارب الدول األخرى

ترخٌص التنفٌذ ووضع 

 التصامٌم 

التعاقد وشراء 

 المستلزمات

ومتابعة  بداٌة التشغٌل

 التنفٌذ
 التفكٌر بالمشروع

المنافسون/الزبائن/  عناصر البٌئة الداخلٌة

 المجهزون

 االستطالع والجدوى االبتدائٌة

 الدراسة التفصٌلٌة

 اتخاذ القرار 

البٌئة التكنولوجٌة/ البٌئة االقتصادٌة/البٌئة  عناصر البٌئة الخارجٌة

 ٌةاالجتماعٌة / البٌئة والسٌاسة القانون

الدراسة السوقٌة / الدراسة الفنٌة والهندسٌة/ 

 الدراسة المالٌة / الدراسة االقتصادٌة

الفنٌة دراسة ال السوقٌةدراسة ال

 والهندسٌة

 االقتصادٌةدراسة ال المالٌةدراسة ال

 -  تقدٌر الطلب 

 -  تقدٌر حصة

المشروع من 

 السوق

 - السلعة رتقدٌر سع 

 التشغٌل

األرباح 

 والخسائر

 مركز المالًال

 تقدٌر حجم المشروع

 اختٌار موقع المشروع

 تحدٌد نوع اإلنتاج

 اختٌار نوع اآلالت والمعدات

 التخطٌط الداخلً للمشروع

 تقدٌر احتٌاجات المشروع

 تقدٌر عمر المشروع

 زٌادة الدخل القومً

 استغالل الموارد المحلٌة

 تحسٌن مٌزان المدفوعات

 صادٌة واالجتماعٌةزٌادة الرفاهٌة االقت

 زٌادة حجم المدخرات القومٌة

عدناف ؿبمد الشدكد ، كفاءة القرار االستثمارم يف  المصدر:
العراؽ، ؿبافظة ذم قار ، دراسة حالة، ؾبلة جامعة ذم قار ، 

14-13، ص ص  2013، العراؽ ،  04، العدد  08اجمللد   
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 اىمية المعلومات المحاسبية في ظل القيمة العادلة على اتخاذ قرارات االستثمار     :المبحث الرابع      
تعترب اؼبعلومات احملاسبية اؼبدخل األساسي ىف عملية ازباذ القرارات االستثمارية  لذلك يفضل اؼبستثمرين         

   1األجانب االستثمار ىف األسواؽ الىت توفر معلومات عالية  اعبودة حيت يتمكنوا من تقييم استثماراهتم بأقل تكلفة
إُف توفيق معايَت احملاسبة العاؼبية كتعترب جهود  (IASB) كلية مثل ، لذلك تسعي العديد من اؽبيئات كاؼبنظمات الد

ؾبلس معايَت احملاسبة الدكِف ىي األبزر على اؼبستوم الدكِف ىف ىذا اجملاؿ ألنو اؼبعٍت بوضع ؾبموعة كاحدة من 
ومات احملاسبية كجعلها قابلة اؼبعايَت احملاسبية عالية اعبودة كاؼبفهومة كالقابلة للتنفيذ هبدؼ زيادة جودة كشفافية اؼبعل

كيفضل اؼبستثمرين االستثمار ىف أسواؽ  ، 2للمقارنة فبا يقلل من عدـ سباثل اؼبعلومات كيزيد من حجم االستثمارات
األسهم احمللية باؼبقارنة باالستثمار ىف أسواؽ األسهم األجنبية كذلك للتغلب على مشاكل اغبصوؿ على كفهم 

إلزالة IASB صة باالستثمارات األجنبية ، لذلك تدعم العديد من اؼبنظمات جهود اؼبعلومات احملاسبية اػبا
 اغبواجز أماـ تدفق االستثمارات بُت الدكؿ اؼبختلفة كتعزيز البنية اؼبالية الدكلية

 احتياجات المستثمرين للمعلومات المحاسبية  :المطلب االكؿ  
ستثمارية بصفة عامة ىي : ما ىو اؽبدؼ االستثمارم ، كىل إف اؼبشكلة اليت تواجو متخذم القرارات اال        

 يريد اؼبستثمر عائدا أكرب مع درجة ـباطرة أعلى أـ العكس  .  
لئلجابة على ذلك فإنو يتطلب من اؼبستثمر دراسة أنواع االستثمارات اؼبتاحة كحصائص كل منها كالعائد     

ة كربليل اؼبعلومات احملاسبية كغَت احملاسبية لكوهنا تعد الركيزة كاؼبخاطرة اؼبتوقعة ، كذلك من خبلؿ دراسة كمعرف
األساسية اليت يعتمدىا اؼبستثمركف كاحملللوف اؼباليوف عند ازباذ قراراهتم االستثمارية كعلى اعتبار أف ىناؾ اختبلفات 

 أراضي، مبآف ....( .يف تفضيبلت اؼبستثمرين فقد يرغب البعض أف يستثمر أموالو يف استثمارات حقيقية مادية )
كقد يفضل البعض اآلخر االستثمارات اؼبالية يف األسهم كالسندات كمنهم من يفضل أف يستثمر أموالو يف أنواع 
ـبتلفة من االستثمارات )عقارات ، أسهم ، عمبلت ، معادف( كعندىا يعامل ىذه االستثمارات معاملة ؿبفظة 

ستثمرين إُف فتتجلى من خبلؿ العبلقة اؼبباشرة بُت اؼبستثمرين من جهة األكراؽ اؼبالية أما فيما يتعلق حباجة اؼب
كالشركة اؼبستثمر فيها من جهة أخرل ففي سوؽ اؼباؿ تشكل اؼبعلومات ركح ىذه السوؽ كلكي تؤدم السوؽ اؼبالية 

ت اليت يتم تداكؿ أدكاهتا دكرىا بفاعلية ككفاية يتوجب أف يتوفر فيها اؼبعلومات اؼبالية كغَت اؼبالية اؼبتعلقة بالشركا
اؼبالية فيها ، من ناحية أخرل فإف اإلفصاح الذم تتضمنو التقارير اؼبالية اؼبنشورة ، يبكن أف تؤدم إُف تعديل سلوؾ 
اؼبستثمرين يف السوؽ ، فاؼبستثمركف ذكك اؼبعلومات األقل غالبا ما يفضلوف االستثمار يف الشركات اؼبعركفة فقط 

 م عن الشركات األخرل.نتيجة نقص معلوماهت

                                                           
1
- Cai, L., Rahman, A., & Courtenay, S. (2014). The effect of IFRS adoption conditional upon the 

level of pre-adoption divergence. The International Journal of Accounting, 49(2), 147178. 

  
2
- Lasmin, R. (2012). The unwanted effects of International Financial Reporting Standards (IFRS) 

adoption on international trade and investments in developing countries. Journal of Economics and 

Economic Education Research, 13(1).  
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كما أف زيادة درجة شفافية اإلفصاح من شأنو زبفيض ـباطر اؼبعلومات اليت يتعرض ؽبا اؼبستثمركف كىو          
األمر الذم ينعكس باإلهباب على قوة العبلقة بُت اؼبعلومات احملاسبية كأسعار أسهم الشركات اؼبستثمر فيها ، كفبا 

رين كربليل اؼبعلومات اليت يتضمنها القوائم اؼبالية كمن مث اختبلؼ تأثَت تلك ال شك فيو أف اختبلؼ اؼبستثم
اؼبعلومات على معتقدات كسلوؾ اؼبستثمرين كتوقعاهتم بشأف األرباح اؼبتوقعة مستقببل ، يبكن أف يؤجي إُف زيادة 

 .1درجة تقلب أك تذبذب أسعار األسهم
امُت أساسُت : األكؿ ىو قدرة الشركات على توفَت األمواؿ ف كفاءة عملية االستثمار تتوقف على عا        

البلزمة لتمويل االستثمارات اعبديدة )كفاء التمويل( ، أما العامل الثآف فهو القدرة على اؼبفاضلة بُت الفرص 
 .2االستثمارية اؼبتاحة

ن أف يسهم يف زيادة معرفة اؼبستثمرين كمن ىنا فإف اإلفصاح احملاسيب الذم تتضمنو التقارير اؼبالية اؼبنشورة يبك      
أف زيادة عدد ، كىو ما يًتتب عليو زيادة يف عدد اؼببادالت اليت يقوموف هبا يف السوؽ ، لكن يرل كل من 

اؼببادالت اليت يقـو هبا اؼبستثمركف ذكك اؼبعلومات األقل كإف ترتب عليو زيادة عدد اؼببادالت يف السوؽ بصفة 
يصاحبها البفاض عدد اؼببادالت من قبل اؼبستثمرين ذكك اؼبعلومات األكثر الذين يعتمدكف عامةإال أنو عادة ما 

 .3على اؼبعلومات اػباصة
كيف كاقع األمر فإف القصور يف متطلبات اإلفصاح هبعل القوائم اؼبالية مضللة ، كىذا بدكره ينعكس على        

تشَت العديد من البحوث كالدراسات إُف أف السبب قرارات اؼبستثمرين كغَتىم من مسنخدمي ىذه القوائم ك 
الرئيسي كراء اهنيار بعض األسواؽ اؼبالية العاؼبية ، كما سببتو من ازمات اقتصادية كبَتة إمبا يرجع بالدرجة األكُف إُف 

 ضعف اإلفصاح العاـ يف القوائم اؼبالية كعدـ كجود معايَت ؿباسبية ربكم متطلبات ىذا اعبانب اؽباـ .
عليو يرل الباحث أف العامل األساسي كاؽباـ يف حسم تلك اػببلفات ىو التوسع يف اإلفصاح من قبل       

القائمُت على إدارة اؼبشركعات كاليت تقع عليهم مسؤكلية إعداد كنشر القوائم اؼبالية كاؼبعلومات احملاسبية الواردة فيها 
وائم بصدؽ كبعدالة كبدكف ربيز مستول األداء اؼباِف بالكم كالوقت كاعبودة اؼبناسبة كعلى أف تعكس ىذه الق

كاالقتصادم للمشركعات كذلك بإضافة أم معلومات جديدة مرغوبا فيها حىت يتم ضباية اؼبستثمرين العاديُت الذين 
عادة ما يقفوف موقف اؼبستجيب لتغَتات السوؽ اؼبالية ، كالبد من اإلشارة ىنا إُف أف التوسع يف اإلفصاح مع 

حدكد أك سقف لو يؤدم إُف زيادة يف التكاليف اليت قد تكوف فوؽ طاقة الشركة ، فاؼبعلومات أصبحت  كجود

                                                           
 أثر اإلفصاح المحاسبي على إتجاىات كسلوؾ المستثمرين ، دراسة ميدانية في الجمهورية العربية السوريةؿبمود إبراىيم ،عبد الستار الظاىر ، - 1

 121-120،. ص ص 2011،  33،ؾبلد  104.تنمية الرافدين، العدد 
 

2
-Verdi,R,Financial reporting quality and investment efficiency, working paper , university of 

Pennsylvania, 2006 p116.- 
3
-  Brown , S, and Hillegiest , S, How disclosure quality affects the level of information 

asymmetry, review of accounting  studies , vol 12 ,2007, p 443. 
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سلعة اقتصادية شأهنا شأف السلع األخرل كبالتاِف هبب أف يكوف ىناؾ توافق بُت تكاليف اغبصوؿ عليها كانتاجها 
 1كربليلها كاؼبنافع اؼبتوقعة منها 

 المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار:دكر المعلومات  :المطلب الثاني
إف احملاسبة باعتبارىا تلك األنشطة اليت زبتص بتحديد اؼبعلومات ك قياسها ك توصيلها إُف متخذم القرارات    

لغرض تسهيل مهمتهم يف ازباذ القرارات ك ترشيدىا، سواء أكاف ىذا القرار إداريا أك اقتصاديا أك اجتماعيا، إذ إف 
ىذه النواحي أصبح من األمور الطبيعية ك اؼبؤكدة ذات التأثَت الواضح على الوحدة االقتصادية ك  التشابك بُت

 اجملتمع ك األفراد.
كبالتاِف يقع على عاتق احملاسبة أساسا مهمة إمداد األطراؼ اؼبعنية اؼبتعددة باؼبعلومات البلزمة بغرض ترشيد    

 عمليات االستخداـ األمثل للمواد اؼبتاحة.
 2بناء على ذلك فإف احملاسبة أصبحت تأخذ األبعاد التالية: ك
إف إنتاج اؼبعلومات ك توصيلها من اؼبصادر احملاسبية ال يعترب ىدفا حبد ذاتو، ك  المحاسبة نشاط خدمي: -1

إمبا كسيلة أك خطوة تستمد أنبيتها ك فعاليتها ك ضركرهتا من مدل فعالية تلك اؼبعلومات ك مدل إسهامها يف 
 ك ترشيدىا. ات ازباذ القرارات من األطراؼ اليت حباجة إُف تلك اؼبعلومات لتسهيل ازباذ قراراهتعمليا

إف العلـو االجتماعية تعتمد غلى منهج ربليل اؼبشاىدات األكلية ككضع عدد  المحاسبة علم اجتماعي: -2
اؼبنطقي ك التجربة. ك عليو  الفركض يف ضوء اػبربات العلمية السابقة مع العمل على اختبار الفركض باالستدالؿ

تصبح الفركض اليت تتأكد صحتها علميا دبثابة قوانُت علمية. أما الفركض اليت ال تقبل ربقيق العلمي أك تثبت 
ـبالفتها للحقائق اؼبلموسة فإهنا تفقد قيمتها العلمية. ك احملاسبة تشًتؾ مع العديد من فركع اؼبعرفة األخرل يف  

يق الطريقة العلمية يف تناكؿ مشكبلت ىذا اجملاؿ، ك إخضاعها للتحليل ك البحث ك ىذا كوهنا ؾباال فكريا لتطب
البعد من أبعاد احملاسبة يبثل اذباىا معاصرا لكي تؤسس احملاسبة على اطار فكرم يضم العديد من الفركض ك 

قوؿ إف احملاسبة سبثل كهبذا يبكن ال اؼببادئ ك اؼبفاىيم تكوف دليبل يسًتشد بع معاعبة كل مشكبلت التطبيق.
 بصورة رئيسية أنشطة خدمية تسعى إُف تقدٔف مقاييس من صنع احملاسب ك ليس من صنع الطبيعة.

تعد احملاسبة ذات تأثَت مباشر ك غَت مباشر على األنظمة  المحاسبة قوة مؤثرة في المجتمع: -3
القرارات ك بالتاِف فهي ميداف من اؼبيادين  االقتصادية اؼبختلفة، ألهنا اؼبختصة بتوفَت اؼبعلومات كهتيئتها ؼبتخذم

اؼبهمة للمعرفة يتطور خبطى سريعة ك يتأثر باؼبتغَتات االقتصادية ك االجتماعية ك السياسية  بوتائر حسب اؼبكاف 
ك الزماف . كقد تطورت الوظائف احملاسبية ك كاكبت التطور يف اغباجات االجتماعية ك استجابة للعديد من 

على مر األزمنة، فقد كاف للمحاسبة دكر ملحوظ ك رائد يف ؾباؿ تطوير الضرائب تشريعا ك يئية اؼبتغَتات الب
تنفيذا، ك كذلك التطور يف ؾباؿ اإلفصاح عن األعباء االجتماعية ك اؼبنافع االجتماعية حيث ظهر ما يسمى 

 ؾباؿ التأصيل من ناحية أخرل.باحملاسبة االجتماعية اليت ازدادت أنبيتها ك دكرىا يف الواقع من ناحية ك يف 
                                                           

 .121بق ذكره ص مرجع س ؿبمود إبراىيم ،عبد الستار الظاىر - 1
 .19-16، ص 1998، دار ؾبدالكم للنشر، عماف األردف، التحليل المالي كالمحاسبياغبسٍت صادؽ،  . 2
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تعترب احملاسبة نظاـ معلومات ك بالتاِف فإف النظاـ احملاسيب ىو نظاـ معلومات : المحاسبة نظاـ معلومات -4
للقياس ك التسجيل ك التقرير يف صيغ نقدية لتدفقات اؼبوارد، ك كذلك إعداد التقارير اؼبالية اليت تعد ركنا مهما يف 

ا على ما تقدـ دبكن القوؿ إف النظاـ احملاسيب يعترب مؤشرا رئيسيا للحكم على كفاءة ازباذ القرارات ك تأسيس
 التشغيل.

ك يتمثل دكر التقارير اؼبالية يف االقتصاد يف تقدٔف اؼبعلمات اؼبفيدة يف ازباذ قرارات األعماؿ ك القرارات 
سبيل اؼبثاؿ فإف االدخار ك االستثمار االقتصادية، كلكنها ال ربدد ما هبب أف تكوف عليو تلك القرارات، فعلى 

يف اؼبواد اإلنتاجية ) مكونات رأس اؼباؿ ( تعترب مستلزما من أجل رفع مستول اؼبعيشة ك التقارير اؼبالية تقدـ 
ك  راؼبعلومات اليت ربدد االستخداـ األمثل للموارد ك اؼبساعدات اليت تقييم العوائد ك اؼبخاطر اؼبتعلقة باالستثما

بديلة، ك تساعد كذلك يف االرتقاء باألداء الكفء لرأس اؼباؿ ك األسواؽ األخرل كما تساعد التقارير الفرص ال
 اؼبالية يف خلق بيئة مناسبة لقرارات تكوين رأس اؼباؿ.

ك على أية حاؿ، فإف اؼبستثمرين ك الدائنُت ك غَتىم يقوموف بازباذ القرارات ك ليس من كظيفة التقارير اؼبالية 
ربديد أك التأثَت على نتائج القرارات، إف دكر التقارير اؼبالية يتطلب تقدٔف معلومات عادلة ك ؿبايدة أك غَت ؿباكلة 

متحيزة، لذلك فإف اؼبعلومات اؼبضللة ك اليت تشَت إُف االستخداـ األمثل للموارد على خبلؼ اغبقيقة أك اليت تشَت 
اليت تكوف موجهة كبو ىدؼ معُت مثل تشجيع إعادة توزيع  إُف ـباطرة أقل فبا ىو موجود بالفعل أك اؼبعلومات

اؼبواد لصاٌف شروبة معينة يف االقتصاد، من اؼبتوقع أف تفشل يف خدمة األىداؼ كاسعة النطاؽ اليت هتدؼ إليها 
 التقارير اؼبالية.

 1ك بالتاِف فإف التقارير اؼبالية هبب أف تقدـ اؼبعلومات التالية.
 مية المعلومات المحاسبية للمستثمرين اى :المطلب الثالث    
 اف جودة اؼبعلومات احملاسبية تظهر من خبلؿ القيمة االعبلمية ؽبذه اؼبعلومات من كجهة نظر متخذيها .   

كعليو بات من الضركرم على معدم التقارير اؼبالية اختيار السياسات كالبدائل احملاسبية اؼبتاحة كاليت ترفع من ىذه 
ىذا اف يكوف اعذاذ التقارير دائما يف عبلقة كثيقة بازباذ القرارات االستثمارية ، كتعترب ربديد  القيمة ، كمعٌت

اىداؼ التقارير اؼبالية ىو نقطة البداية يف تطبيق منهج فائدة اؼبعلومات احملاسبية يف ترشيد قرارات اؼبستفيدين 
ات االكثر فائدة يف ؾباؿ ترشيد القرارات كخاصة كباالخص اؼبستثمرين ، ام اف اؼبعلومات اعبيدة ىي تلك اؼبعلوم

 .2االستثمارية

                                                           
-28، ص 2001، ارباد اؼبصارؼ العربية، قواعد إعداد كتصوير القوائم المالية للبنوؾ كفقا لمعايير المحاسبة الدكليةظبَت ؿبمد، الشاىد .  1

33. 
، قبلة الزيتونة توجو معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة كالدخل االقتصادم كاثر ذلك على االقتصاد ظاىر قشي ، اػبطيب حاـز ،  - 2

 2004،  2، العدد 2للبحوث العلمية ، اجمللد 
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كنبلحظ اف الظركؼ االقتصادية تتسم باغبركة الديناميكية اؼبتغَتة كاؼبتقلبة بشكل دائم كتتغَت القوة الشرائية       
لقياس االكثر ، ما يتطلب البحث بُت بدائل القياس احملاسيب الختيار طريقة ا1لوحدة النقد بتغَت ىذه الظركؼ

 اسهاما يف تعظيم اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية.
كيعيد منهج القيمة العادلة يف االفصاح كالقياس ىو االكثر اعزاءا للمهنيُت ككاصف اؼبعايَت بصفتو يعكس        

ثمارية منها ، الوضع االقتصادم اغبقيقي للمؤسسة كيعد اؼبقياس االكثر مبلئمة الزباذ القرارات كخاصة االست
بينما يستند منهج الكلفة التارىبية يف التقرير عن البيانات اؼبالية اُف معلومات تارىبية تكوف موثوقة يف البداية 
لكنها تصبح اقل موثوقية مع مركر الزمن كال تتوفر فيها خاصة اؼببلئمة الزباذ القرارات كباالخص االستثمارية بعد 

كتفي باالببلغ عن السجل التارىبي لبلصوؿ كاػبصـو ، دكف اف تقدـ معلومات فًتة من كقوع اغبدث ، الهنا ت
 ؛حديثة عن قيمتها اغباضرة 

اف استخداـ القيمة العادلة يف التقرير عن كل العمليات كاالحداث اغباضرة كاتباع مدخل تقييمي كاحد يف كل -
 ؛ؽ االكقات وبسن من خاصية القابلية للمقارنة كالثبات يف اتباع الطر 

اف توفر اػبصائص النوعية السابقة الذكر يف القوائم اؼبالية تسمح ؼبتخذ القرار االستثمارم كاليت تسهم تطبيق -
القيمة العادلة يف توفَتىا للمعلومات احملاسبية االعتماد على القوائم اؼبالية كاليت هبب اف تكوف مدققة من طرؼ 

جبميع معايَت احملاسبية عند القياس كاالعًتاؼ بالعمليات خارجي مستقل يشهد باف االدارة قامت بالتقيد 
 .2اعبارية

 المطلب الرابع: تقييم المستثمر لجودة المعلومات المحاسبية ك انعكاسو على القرارات االستثمارية
لومات احملاسبية دكرا مهما يف خدمة ك تطوير سوؽ األكراؽ اؼبالية ك يعد توافر معلومات تتصف تؤدم اؼبع   
لقابلية للفهم ك اؼببلئمة ك التمثيل الصادؽ ك امكانية اؼبقارنة متطلب اساسي الزباذ القرارات االستثمارية با

الصائبة ك على اؼبستثمرين دراسة ك ربليل اؼبعلومات لزيادة قيمتها، فضبل عن التشريعات ك القوانُت اليت تسهل 
الساسي للتقارير اؼبالية السنوية ك اؼبرحلية الصادرة عن عملية التداكؿ ك ربمي اؼبتداكلُت يف السوؽ، اف اؽبدؼ ا

 الشركات ىو مساعدة اؼبستثمرين علد ازباذ قراراهتم االستثمارية ك اليت وبصلوف عليها من الشركة.
ك اُف جانب تلك اؼبعلومات فاف اؼبستثمرين وبصلوف على مصادر اخرل للمعلومات ك يعدكهنا مصادر    

 سطاء ك االصدقاء ك االشاعات ك غَتىا ك اليت تؤثر بشكل كبَت يف قراراهتم االستثمارية.خارجية مثل نصائح الو 
 ك تقسم اؼبعلومات احملاسبية حسب درجة االستفادة منها يف ازباذ القرارات  على ما يأيت:

 معلومات تاريخية: -
ث اليت سبت يف اؼباضي  كىي معلومات مستخرجة من القوائم اؼبالية عن سنوات سابقة ك تتعلق بقياس االحدا

كااليرادات ك ذلك بغرض تقييم كفاءة الشركة يف ربقيق اىدافها، حيث تفيد ىذه اؼبعلومات اؼبستثمرين يف تقييم 
 الوضع اغباِف للشركة من خبلؿ مقارنتو مع تلك اؼبعلومات ك التوصل اُف القرار االستثمارم الصائب.

                                                           
 10، ص2008اطركحة دكتوراه ، اعبزائر  التوجو الجديد نحو معايير االبالغ المالي الدكلية ،حواس صبلح ،  - 1
 6يب ، القشي ، مرجع سبق ذكره ، صاػبط- 2
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 المعلومات الحالية: -
ورة يف كقت ازباذ القرار ك يتم تقديبها بصورة دكرية ك منتظمة ك فورية ك ىي ذات ىي معلومات متاحة ك منش

طابع ربليلي ك تتعلق بالنشاط اعبارم ك اليت من خبلؽبا يستطيع  اؼبستثمر تقيم االرباح اؼبوزعة ك العائد على 
 االسهم.

 المعلومات المستقبلية:  -
طيط ك التنبؤ باؼبستقبل ك يتم نشرىا دبعرفة اإلدارة ك احملليُت ك ىي معلومات غَت مؤكدة يتم إعدادىا ألغراض التخ

 اؼباليُت إذ تصبح ىذه اؼبعلومات معيارا أساسيا للحكم على األداء مستقببل.
 المعلومات الداخلية: -

ك ىي معلومات ليست متاحة للنشر الف نشرىا قد يضر بالشركة ك قد يسمح بنشر بعضها حبدكد ضيقة ك       
 صلُت عليها إمكانية ربقيق ارباح غَت عادية ك ىذا يبثل ضررا لباقي األطراؼ.توفر للحا

ك على الرغم من أف اؼبعلومات احملاسبية ال تأخذ بنظر االعتبار الظركؼ احمليطة ؼبتخذ القرار إال اف ذلك قد       
بية ك جودهتا، أم كلما زاد شعور يكوف حافزا ؼبستخدمي اؼبعلومات احملاسبية إُف زيادة االىتماـ باؼبعلومات احملاس

اؼبستخدـ باؼبخاطر كلما زاد اعتماده على اؼبعلومات احملاسبية، إذ سيكوف لديو اؼبعلومات اليت تساعده يف التنبؤ 
 بالظركؼ اؼبستقبلية.

دبحافظهم ك يستخدـ اؼبستثمركف صبيع اؼبعلومات اؼبالية اؼبتاحة للمساعدة يف شراء أك بيع األدكات اؼبالية         
االستثمارية دبا يتماشى مع تفضيبلهتم بشأف اؼبخاطرة ك العائد اؼبتوقع من استثمالراهتم ك يطلق على عملية القرارا 
اليت يستخدمها اؼبستثمر الفرد مصطلح التحليل األساسي، ك ىي عبارة عن ؿباكلة ربديد األكراؽ اؼبالية اؼبسعرة 

اؼبعلومات اؼبالية اؼبتوفرة، بعد ذلك تستخدـ ىذه البيانات لتقييم بصورة غَت صحيحة من خبلؿ مراجعة صبيع 
مقدار ك توقيت التدفقات النقدية اؼبستقبلية اليت توفرىا الفرص االستثمارية اؼبختلفة ك درجة اؼبخاطر اؼبصاحبة ؽبا 

سعر السوؽ لو يف التحليل للوصوؿ إُف سعر متوقع للسهم بعد ذلك تتم مقارنة ىذا السعر اؼبخصـو للسهم مع 
 فبا يسمح للمستثمر بازباذ قراره.

 :1ك اف القرارات اليت يتخذىا اؼبستثمركف يف األكراؽ اؼبالية تكوف على ثبلثة أنواع ىي
يتخذ اؼبستثمر ىذا القرار عندما يشعر باف قيمة األداة االستثمارية فبثلة بالقيمة اغبالية للتدفقات  قرار الشراء: -

ؿبسوبة يف إلطار العائد ك البمخاطرة تزيد على سعرىا السوقي، فبا يولد لديو حافز لشراء  النقدية اؼبتوقعة منها
 تلك األداة سعيا كراء ربقيق مكاسب من توقع ارتفاع سعرىا السوقي مستقببل.

يتولد فبا سبق تولد ضغوط شرائية يف السوؽ على تلك األداة فبا يؤدم إُف رفع سعرىا السوقي يف اإلذباه الذم 
 فض الفارؽ بُت السعر ك القيمة.ىب
يًتتب على اغبالة السابقة اف يستمر السعر يف الرتفلع إُف اف يتساكل فيها  قرار االحتفاظ ) عدـ التداكؿ(: -

السعر السوقي س مع القيمة ؽ من كجهة نظر اؼبستثمر. ك هبذه اغبالة ال يوجد قرار بيع ك ال قرار شراء ك يكوف 
                                                           

 42،ص 2002مصيبيح اضبد ،االستثمار اؼباِف مع دراسة حالة اعبزائر ،رسالة ماجيستَت ،اؼبدرسة العليا للتجارة ،اعبزائر ، - 1
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ـ التداكؿ إذ أف ) س= ؽ ( الف اؼبستثمر عند ىذه النقطة تنتفي لديو اآلماؿ لتحقيق القرار االستثمارم ىو عد
مكاسب مستقبلية، ك يف الوقت نفسو تنفي لديو أيضا اؼبخاطر من البفاض السعر يف اؼبستقبل القريب إال إذا 

 تغَتت الظركؼ السائدة.
كل السعر مع القيمة تعمل ديناميكية السوؽ بعد حالة التوازف اليت سبر يف السوؽ عندما يتسا :1قرار البيع -

فتخلق رغبات إضافية لشراء تلك األداة من قبل مستثمر جديد، اف ام مستثمر يرل )س( يف تلك اللحظة مازاؿ 
ؽ( ك بالتاِف يولد اقل من )ؽ( يبكن إف يعرض سعر يزيد على )ؽ( لذا يرتفع السعر عن القيمة ام يصبح )س

 كوف قرار اؼبستثمر حينئذ ىو قرار البيع.حافزا لدل غَته للبيع في
ك بذلك ىبلق ظرفا جديدا ينعكس على آلية السوؽ ليصل إُف نقطة يصبح فيها العرض أكثر من الطلب فيتجو 

 السعر السوقي لؤلداة للهبوط مرة أخرل ك ىكذا تدكر الدكرة.
مر جبودة اؼبعلومات احملاسبة ك من خبلؿ ما ذكر يبكن اف نستنتج الشكل التاِف ك الذم يبُت عبلقة اؼبستث

 انعكاسو على حركة سوؽ األكراؽ اؼبالية. 
 : تقييم المستثمرين لجودة المعلومات المحاسبية كانعكاسو على سوؽ االكراؽ المالية (24)الشكل رقم

 
 

 

معديها  قياس جودة المعلومات المحاسبية من كجهة نظرطبلؿ ؿبمد علي اعبجاكم،رافد كاظم العبيدم ، المصدر:
 102،ص2017،دار االياـ للنشر كالتوزيع ،االردف ،الطبعة االكُف  كمستخدميها

 

 

 

 

 

 

                                                           
االياـ للنشر كالتوزيع  طبلؿ ؿبمد علي اعبجاكم،رافد كاظم العبيدم ،قياس جودة اؼبعلومات احملاسبية من كجهة نظر معديها كمستخدميها ،دار- 1

 101،ص2017،االردف ،الطبعة االكُف 

معلومات ؿباسبية 
 ذات جودة

سوؽ اكراؽ مالية 
 نشطة

 اؼبستثمركف
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 : الثالث خالصة الفصل
اىتماـ دبوضوع الشفافية كاإلفصاح يف التقارير اؼبالية من اُف اف ىناؾ  توصلنا من خبلؿ ىذا  الفصل             

 اؼبعلومات البلزمة من أجل ازباذ قراراهتم االستثمارية ، لذا قبل اعبهات ذات اؼبصلحة ؼبا لو من دكر يف توفَت
يزيد  (IFRSكفق اؼبعايَت الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية ) اؼبؤسسات  يعترب إعداد التقارير اؼبالية اؼبعدة من قبل

   من جودهتا كبالتاِف مزيد من التطور كاالستثمار. 
يف ظل ؿباسبة القيمة  ستثمرين يدركوف انبيػة اؼبعلومات احملاسبيةاؼبما سبق تبُت  اف   على  كبناء      
يف عملية ازباذ القرار االستثمارم كخاصة حػسابات النتيجػة كقائمػة اؼبركز اؼباِف ، كما كاهنم يدركوف اف  العادلة 

طاء كنشرات السوؽ،  اؼبعلومات االخرل غَت اؼبالية ذات تأثَت كبيػر فػي قراراهتم االستثمارية خاصة نصائح الوس
تؤثر تأثَت كبَت يف قرارات التداكؿ  كاليت كذلك فاف اؼبستثمرين يستخدموف اؼبعلومات احملاسبية بشكل كبَت، 

  . بأسهم الشركات



 

 

 

 رابع الفصل ال
 

 
 

 

 

 

 

كاقع المؤسسات االقتصادية 

تجاه تطبيق محاسبة القيمة إالجزائرية 

 كالدراسة الميدانية العادلة
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 :تمهيد 

التقييم كاعادة التقييم  ( ؿباسبة القيمة العادلة  من حيث استخدامها يفscfتناكؿ النظاـ احملاسيب اؼباِف )          
 lajusteالصوؿ اػبصـو ربت تسمية القيمة اغبقيقية كىذا يف اللجنة العربية للجريدة الرظبية بينما ظهرت باسم 

valeur ( يف اللجنة الفرنسية كاعطي ؽبا تعريف مشابو لتعريف ؾبلس اؼبعايَت احملاسبية الدكليةiasb) 

ابقة يف إعداد ك إجراء البحث من ربديد اإلشكاؿ بناء الفركض ربديد أنبية اؼبراحل السبالرغم من          
اؼبتغَتات القياس ك صبع البيانات ك تفريغها ، إال أهنا تفقد قيمتها كداللتها بدكف استخداـ منهجية علمية لتحليل 

 من خبلؿ األساليب اإلحصائية اؼبناسبة بغية الوصوؿ للنتائج كاألىداؼ اؼبرجوة .  البيانات

مت اختبار الفرضيات حيث ارتأينا يف اػبتاـ ك يف ىذا الفصل استغبلؿ كاستخداـ إحدل فركع التحليل          
كسنحاكؿ  الدراسة اؼبرتبطة باؼبعلومات اليت مت صبعها من خبلؿ االستبياف الذم  اعد خصيصا ؽبذا الغرض،

 االجابة عن ىذا من خبلؿ اؼبباحث التالية 

 لقيمة العادلة من النظاـ احملاسيب اؼباِف .موقع ا المبحث االكؿ :
 منهجية الدراسة اؼبيدانية ك ادكاهتا المبحث الثاني  :

 اف يصدؽ االستب ك ثبات:   لثالثالمبحث ا
 التحليل االحصائي كنتائج اختبار الفرضيات :  لرابعالمبحث ا
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 المالي .موقع القيمة العادلة من النظاـ المحاسبي  : المبحث االكؿ
بالتحوؿ من العمل  2010سعيا منها ؼبواكبة التطورات االقتصادية العاؼبية قامت اعبزائر بداية من سنة    

باؼبخطط الوطٍت احملاسيب إُف النظاـ احملاسيب اؼباِف يف خطوة كبو توفيق البيئة احملاسبية اعبزائرية مع البيئة احملاسبية 
م ما جاء بو النظاـ احملاسيب اؼباِف فيما يتعلق بالقياس على اساس القيمة سنتناكؿ يف ىذا اؼببحث اىالدكلية، 
 العادلة.

 . لنظاـ المحاسبي المالي تقديم عاـ ل :االكؿ  لمطلبا
إف تبٍت النظاـ احملاسيب اؼباِف يف اعبزائر يشكل تغَتا جذريا يف اؼبمارسػة احملاسػبية مقارنػة دبػا كػاف عليػو يف اؼبخطػط    

 طٍت، سواء دبا تعلق باإلطار التصورم " اؼبفاىيمي" أك على مستول مدكنة اغبسابات أك القوائم اؼباليةاحملاسيب الو 

 اؼبطلب األكؿ: أىداؼ كخصوصيات النظاـ احملاسيب اؼباِف

  تعريف النظاـ المحاسبي المالي:-1

: "احملاسػبة اؼباليػة 1ة اؼبالية' كما يلػي" من القانوف اؼبتضمن النظاـ احملاسيب اؼباِف' احملاسب03لقد جاء نص اؼبادة "   
نظػػاـ لتنظػػػيم اؼبعلومػػػة اؼباليػػػة يسػػػمح بتخػػػرين معطيػػات قاعديػػػة عدديػػػة، كتصػػػنيفها، كتقييمهػػػا، كتسػػػجيلها، كعػػػرض  
كشػػػوؼ تعكػػػس صػػػورة صػػػادقة عػػػن الوضػػػعية اؼباليػػػة كفبتلكػػػات الكيػػػاف، كقباعتػػػو، ككضػػػعية خزينتػػػو يف هنايػػػة السػػػنة 

 اؼبالية".

 :  مجاؿ التطبيق -2
ؾباالت تطبيق احملاسػبة، حيػث نصػت علػى أف كػل  05، 04، 02لقد حدد قانوف النظاـ احملاسيب كفقا للمواد    

شػخص طبيعػػي أك معنػػوم ملػػـز دبوجػػب نػػص قػػانوٓف أك تنظيمػي دبسػػك ؿباسػػبة ماليػػة، مػػع مراعػػاة األحكػػاـ اػباصػػة 
 :  2هبا، كاؼبعنيوف دبسك اؼبالية ىم

 وف التجارم؛الشركات اػباضعة ألحكاـ القان -

 التعاكنيات؛ -

األشػػػخاص الطبيعيػػػوف أك اؼبعنويػػػوف اؼبنتجػػػوف للسػػػلع أك اػبػػػدمات التجاريػػػة كغػػػَت التجاريػػػة، إذا كػػػانوا يبارسػػػوف،  -
 نشاطات إقتصادية مبنية على عمليات متكررة؛

 

                                                           
 .03،  مرجع سبق ذكره، ص:03، اؼبادة المتضمن المحاسبي المالي 11-07القانوف رقم اعبريدة الرظبية،  - 1
 .03، ص:05، 04، 02نفس اؼبرجع السابق، اؼبواد : - 2
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 أىداؼ النظاـ المحاسبي المالي 3-
 1:يهدؼ النظاـ احملاسيب اؼباِف إُف عدة أىداؼ نذكر منها ما يلي

 ترقية النظاـ احملاسيب اعبزائرم ليتوافق كاألنظمة احملاسبية الدكلية؛ -

 اإلستفادة من ذبربة الدكؿ اؼبتطورة يف تطبيق ىذه األنظمة؛ -

تسػػهيل العمػػل احملاسػػيب للمسػػتثمر األجنػػيب أمػػبل يف جلبػػو إُف اعبزائػػر مػػن خػػبلؿ ذبنيبػػو مشػػاكل إخػػتبلؼ الطػػرؽ  -
 احملاسبية؛

 ق العقبلنية من خبلؿ الوصوؿ إُف الشفافية يف عرض اؼبعلومات؛العمل على ربقي -

 ؿباكلة جعل القوائم اؼبالية كثائق تتناسب مع ـبتلف اؼبؤسسات األجنبية؛ -

 تعزيز مكانة كثقة اعبزائر لدل اؼبنظمات اؼبالية كالتجارة العاؼبية؛ -

 العمل على ترسيخ أسس حوكمة اؼبؤسسات؛ -

 لوضعية اؼبالية كاألداء كتغَتات الوضعية اؼبالية للمؤسسة؛إعطاء صورة صادقة عن ا -

 التمّكن من القابلية للمقارنة للمؤسسة نفسها عرب الزمن كبُت اؼبؤسسات على اؼبستويُت الوطٍت كالدكِف؛ -

تسػػػمح دبراقػػػة اغبسػػػابات بكػػػل ضػػػماف للمسػػػَتين كاؼبسػػػانبُت كاؼبسػػػتعملُت اآلخػػػرين حػػػوؿ مصػػػداقيتها كشػػػرعيتها  -
 تها؛كشفافي

 نشر معلومات كافية كصحيحة، كموثوؽ هبا كشفافة تشجع اؼبستثمرين كتسمح ؽبم دبتابعة أمواؽبم. -

 اإلطار التصورم للنظاـ المحاسبي المالي  4-
يشكل اإلطار التصورم كسيلة كأداة لئلجابػة علػى بعػض القضػايا غػَت اؼبطركحػة علػى، كيتضػمن ىػذا اإلطػار 

كيػػزة لكػػل مرجػػع ؿباسػػيب كالػػيت يبكػػن تقسػػيمها إُف الفرضػػيات كاؼببػػادئ كخصػػائص مبػػادئ ؿباسػػبية أساسػػية تعتػػرب ر 
 اؼبعلومة كالقوائم اؼبالية كمستخدميها.

 الفرضيات المحاسبية:  4-1
 ىناؾ فرضيتُت أساسيتُت اليت جاء هبما النظاـ احملاسيب اؼباِف:  

 

                                                           
، ؾبلػة إقتصػاديات مشػاؿ افريقيػا، جامعػة الشػلف، العػدد فػي الجزائػر IAS/IFRSمتطلبات تطبيق النظػاـ المحاسػبي الموحػد كتوش عاشػور،   -1

 .293-292، ص ص: 2009السادس 
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 محاسبة التعهد  4-1-1
بة علػػى أسػاس االسػػتحقاؽ، كىػذا يعػػٍت أنػو هبػػب تسػػجيل كفػق ىػػذا اؼببػدأ يفػػرض علػى اؼبؤسسػػة مسػك ؿباسػػ

اؼبعػػامبلت عنػػد االلتػػزاـ هبػػا، كعنػػدما ينشػػا اغبػػق أك الػػدين، كىػػو عكػػس ذلػػك سبامػػا يف احملاسػػبة اؼباليػػة اؼببسػػطة أك مػػا 
يعػػػرؼ دبحاسػػػبة اػبزينػػػة الػػػيت تطبػػػق علػػػى اؼبؤسسػػػات الصػػػغَتة، حيػػػث ال يػػػتم تسػػػجيل اؼبعػػػامبلت إال عنػػػد حػػػدكث 

 نقدم، أم أنو يتم إثباهتا بالدفاتر احملاسبية كاإلببلغ عنها يف القوائم اؼبالية اليت زبصها.التدفق ال

كلكي ربقق القوائم اؼبالية أىػدافها فإهنػا تعػد طبقػا ألسػاس االسػتحقاؽ ) االلتػزاـ(، كطبقػا ؽبػذا األسػاس فانػو 
باهتػا بالػدفاتر احملاسػبية سػواء تلػك الػػيت يػتم االعػًتاؼ بآثػار العمليػات كاألحػداث األخػرل عنػد حػػدكثها، كمػا يػتم إث

 حدثت يف اؼباضي أك تلك اليت سوؼ ربدث يف اؼبستقبل.

  استمرارية االستغالؿ  4-1-2
يػػتم إعػػداد القػػوائم اؼباليػػة بػػافًتاض أف اؼبؤسسػػة مسػػتمرة يف نشػػاطها كسػػتبقى كػػذلك يف اؼبسػػتقبل اؼبنظػػور، كعليػػو    

غباجػة للتصػفية أك تقلػيص حجػم عملياهتػا بشػكل ىػاـ، كلكػن إف كجػدت يفًتض أنو لػيس لػدل اؼبؤسسػة النيػة أك ا
ىػػػذه النيػػػة أك اغباجػػػة، فػػػإف القػػػوائم اؼباليػػػة هبػػػب أف تعػػػد علػػػى أسػػػاس ـبتلػػػف كيف مثػػػل ىػػػذه اغبالػػػة اؼبؤسسػػػة ؾبػػػربة 
باإلفصػػاح عػػن ذلػػك، كعمومػػا يفػػًتض احملاسػػبوف دائمػػا بػػأف اؼبؤسسػػة سػػتظل تباشػػر أعماؽبػػا بصػػفة مسػػتمرة دكف أف 

 كوف ىناؾ أجل ؿبدد لذلك. ي

 المبادئ المحاسبية:  4-2
يعترب اؼببدأ احملاسيب عبارة عن قاعدة أك قانوف عاـ هبب االلتزاـ بو يف التطبيػق العملػي كفيمػا يلػي جملموعػة مبػادئ    

 احملاسبة اؼبفركضة إلعداد القوائم اؼبالية: 

 : مبدأ أسبقية الواقع االقتصادم على الشكل القانوني 4-2-1
كيقصػػػػد بػػػػو أف صبيػػػػع اؼبعػػػػامبلت االقتصػػػػادية الػػػػيت تقػػػػـو هبػػػػا اؼبؤسسػػػػة ينبغػػػػي أف تأخػػػػذ بعػػػػُت االعتبػػػػار الواقػػػػع     

االقتصػػادم يف تسػػجيلها ضػػمن ذمػػة اؼبؤسسػػة، أك مػػا يبكػػن أف تػػدره ىػػذه التعػػامبلت مػػن منػػافع اقتصػػادية مسػػتقبلية 
َت التمػويلي، كاؼبمتلكػات ذات امتيػاز الػيت تػدرج للمؤسسة بدال من شكلها القانوٓف، كأحسن مثاؿ على ذلك التػأج

 . (1)ضمن فبتلكات اؼبؤسسة بالرغم من عدـ توفر شرط اؼبلكية

 

 
                                                           
1
- Ould Amer Smail, La Normalisation Comptable en Algerie: Presentation du nouveau système 

comptable financier, revue des sciences Economiques et de Gestion, N°10, Université Ferhat 

Abbes, Setif, 2010, p 32. 
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  مبدأ الحيطة كالحذر  2.2
كيقصػػػػد بػػػػو االلتػػػػزاـ بدرجػػػػة مػػػػن اغبػػػػذر يف إعػػػػداد التقػػػػديرات يف ظػػػػل عػػػػدـ التأكػػػػد، حبيػػػػث ال تػػػػؤدم ىػػػػذه         

 يمة األصوؿ كاإليرادات كالتقليل من قيمة اػبصـو كالتكاليف. التقديرات إُف تضخيم كاإلفراط يف ق

 مبدأ األىمية النسبية  4-2-3
هبػب أف تػػربز القػوائم اؼباليػػة كػػل معلومػة مهمػػة، كأف اؼبعػػايَت احملاسػبية يبكػػن أف ال تطبػػق علػى العناصػػر األقػػل         

 .(1)أنبية

  مبدأ استقاللية الدكرات  4-2-4
يػػتم اعتبػػار نتيجػػة كػػل دكرة ؿباسػػبية مسػػتقلة عػػن الػػدكرات السػػابقة ؽبػػا كالبلحقػػة ؽبػػا، حسػػب ىػػذا اؼببػػدأ فإنػػو 

 .(2)فكل دكرة ربمل دبصاريف كإيرادات األحداث اػباصة هبا

 مبدأ عدـ المساس بالميزانية االفتتاحية  4-2-5
السػابقة ؽبػػا كىػذا يتوافػق مػػع هبػب أف تكػوف اؼبيزانيػػة االفتتاحيػة للسػنة اؼباليػػة مطابقػة للميزانيػة اػبتاميػػة للػدكرة 

 .(3)فرضية االستمرارية

 مبدأ التكلفة التاريخية  4-2-6
تسجل يف احملاسبة عناصر األصوؿ كاػبصـو كاإليرادات كاألعباء كتعػرض يف القػوائم اؼباليػة بتكلفتهػا التارىبيػة 

 .  (4)على أساس قيمتها عند معاينتها، دكف األخذ يف اغبسباف أثر التغَتات يف األسعار

  مبدأ الصورة الصادقة  4-2-7
القػػػوائم اؼباليػػػة هبػػػب أف تعطػػػي صػػػورة صػػػادقة للوضػػػعية اؼباليػػػة للمؤسسػػػة، كالصػػػورة الصػػػادقة تتضػػػمن احػػػًتاـ 

 القواعد احملاسبية كإعداد القوائم اؼبالية بإعطاء اؼبعلومات اؼببلئمة عن الوضعية اؼبالية كاألداء اؼباِف كسيولة اػبزينة.

  ات الوحدة النقدية مبدأ ثب 4-2-8
يعتػػرب احملاسػػبوف أف النقػػود كحػػدة قيػػاس مبطيػػة مبلئمػػة لتحديػػد كتقريػػر العمليػػات اؼبختلفػػة كأف كػػاف ال يبكػػن 
التعبػػَت عػػن اؼبعلومػػات بصػػفة نقديػػة، إال أف مػػا يصػػدر يف اؼبيزانيػػة كالقػػوائم األخػػرل البػػد مػػن أف يكػػوف قػػاببل للقيػػاس 

 النقدم.
                                                           

 .09، ص 2009، دار النشر جيطلي، اعبزائر، المحاسبة العامة كفق النظاـ المحاسبي الماليعبد الرضباف عطية،  - 1
 . 35، ص 2010، دار ىومة، اعبزائر، IFRS/IASالواضح في المحاسبة المالية كفق المعايير الدكلية حنيفة بن ربيع،  - 2
  .36حنيفة بن ربيع، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

4
- Ratiba Aoudjit, Le Système Comptable Financier, ENAG édition, Algérie, 2012,P 57. 
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 مبدأ عدـ المقاصة  4-2-9
عناصر األصوؿ كاػبصػـو كعناصػر األعبػاء كاإليػرادات الػيت يتضػمنها كػل مػن اؼبيزانيػة  نبغي عدـ اؼبقاصة بُتي

 .  (1)كحساب النتيجة باستثناء بعض اغباالت

  مبدأ الدكرة المحاسبية  4-2-10
َت أنػػػو /ف، غػػػ31/12/ف كتنتهػػػي يف 01/01عػػادة مػػػا تكػػػوف الػػػدكرة احملاسػػػبية سػػػنة كاحػػػدة حيػػػث تبػػػدأ يف         

/ف إذا كػػاف نشػػاطها اسػػتثنائي مقيػػد 31/12يبكػػن للمؤسسػػة كضػػع تػػاريخ إلقفػػاؿ دكرهتػػا اؼباليػػة ـبػػالف عػػن تػػاريخ 
بدكرة استغبلؿ ـبالفة للسػنة اؼبيبلديػة، أم أنػو يف اغبػاالت االسػتثنائية يبكػن أف تكػوف الػدكرة احملاسػبية أقػل أك أكثػر 

 .(2)شهرا 12من 

 ية مبدأ الوحدة االقتصاد 4-2-11
أف اؼبؤسسػػػة كحػػػدة اقتصػػػادية نعػػػٍت بػػػو خلػػػق شخصػػػية معنويػػػة مسػػػتقلة عػػػن مػػػالكي اؼبؤسسػػػة، كىػػػي اؼبالكػػػة 

 .  (3)ؼبوجوداهتا كاؼبسؤكلة عن التزاماهتا اذباه اآلخرين

  مبدأ إستمرارية الطرؽ  4-2-12
ألف انسػػػجاـ يقصػػػد بػػػو تطبيػػػق نفػػػس الطػػػرؽ احملاسػػػبية اؼبطبقػػػة يف الػػػدكرات السػػػابقة حاليػػػا كمسػػػتقببل، ذلػػػك 

اؼبعلومػػات احملاسػػبية كقابليتهػػا للمقارنػػة خػػبلؿ الفػػًتات اؼبتعاقبػػة يتطلػػب بػػدكاـ تطبيػػق القواعػػد كالطػػرؽ اؼبتعلقػػة بتقيػػيم 
 العناصر كعرض اؼبعلومات.

إف تغيَت الطرؽ احملاسبية يكوف بسبب تغَت الظركؼ الػيت مت علػى أساسػها التقػدير أك بنػاءا علػى ذبربػة أفضػل 
يػدة ىػذا مػن جهػة، كهبػدؼ تقػدٔف معلومػة ذات أكثػر موثوقيػة كربسػُت نوعيػة القػوائم اؼباليػة مػن جهػة أك معلومة جد

 أخرل. 

 القوائم المالية -5
تعرؼ القوائم اؼبالية على أهنا عبارة عن ملخص لتلك البيانات كاؼبعلومػات اؼباليػة الػيت يػتم الوصػوؿ إليهػا عػن 

مػػػا سبثػػػل ىػػػذه القػػػوائم اعبػػػزء احملػػػورم للتقػػػارير اؼباليػػػة كسبثػػػل أيضػػػا طريػػػق قيػػػاس األحػػػداث االقتصػػػادية للمؤسسػػػات، ك

                                                           
1
- Ratiba Aoudjit, IBID, P 57.  

ة ضمن فعاليات اؼبلتقى العلمي الػدكِف مقدم، مداخلة متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظاـ المحاسبي الماليعلي عزكز، متناكم ؿبمد،  -2
ريػة كعلػـو التسػيَت، األكؿ حوؿ النظاـ احملاسيب اؼباِف اعبديد يف ظل اؼبعايَت احملاسبية الدكلية، ذبارب، تطبيقات كأفاؽ، كليػة العلػـو االقتصػادية كالتجا

  .03، ص 2010جامعة الوادم، جانفي، 
 .08مرجع سبق ذكره، ص النظاـ المحاسبي المالي، المحاسبة العامة كفق عبد الرضباف عطية،  - 3
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، لػػذا هبػػب علػػى اؼبؤسسػػات الػػيت تػػدخل يف )1(الوسػػيلة األساسػػية لتوصػػيل اؼبعلومػػات احملاسػػبية ؼبختلػػف مسػػتخدميها
 ؾباؿ تطبيق ىذا القانوف أف تعد قوائم مالية سنويا على األقل كتتمثل ىذه القوائم فيما يلي: 

 يزانية الم 5-1
ربدد بصفة منفصلة عناصر األصوؿ كاػبصػـو مػع الفصػل بػُت العناصػر اعباريػة كالعناصػر غػَت اعباريػة ) سػواء 

)  .(2)يف األصوؿ أك يف اػبصـو

   حساب النتيجة 2 -5
يلخػػص ـبتلػػف األعبػػاء كاإليػػرادات احملققػػة مػػن طػػرؼ اؼبؤسسػػة خػػبلؿ السػػنة اؼباليػػة، كال يأخػػذ بعػػُت االعتبػػار 

 .(3)صيل أك الدفع كيظهر النتيجة الصافية للسنة اؼبالية بإجراء عملية الطرحتاريخ التح

 جدكؿ تدفقات الخزينة 3 -5
يهدؼ إُف تقػدٔف قاعػدة ؼبسػتعملي القػوائم اؼباليػة لتقيػيم قػدرة اؼبؤسسػة علػى توليػد سػيولة خزينػة كمػا يعادؽبػا، 

 .4ككذا معلومات حوؿ استعماؿ ىذه السيولة

 اؿ الخاصة جدكؿ تغير األمو  5-4
 يشكل ربليبل للحركات اليت أثرت يف العناصر اؼبشكلة لرؤكس األمواؿ اػباصة باؼبؤسسة خبلؿ السنة اؼبالية.

 ملحق القوائم المالية  5-5
يتضمن معلومات كتوضيحات تساعد يف فهم العمليات الػواردة يف القػوائم اؼباليػة حيػث أهنػا كضػعت بطريقػة 

علومػػػة الػػػواردة يف اؼبيزانيػػػة كحسػػػاب النتػػػائج كجػػػدكؿ تػػػدفقات اػبزينػػػة كجػػػدكؿ تغػػػَت منظمػػػة تسػػػتعمل إحػػػاالت إُف اؼب
 .5األمواؿ اػباصة

 كسيتم إدراج ضمن اؼببلحق مباذج عن كل قائمة من القوائم اؼبالية سالفة الذكر 

 

 
                                                           

 .207، ص 2005، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، التقارير الماليةطارؽ ضباد عبد العاؿ،  - 1
 .23، مرجع سبق ذكره، ص 11-07قانوف رقم  -2
،دار الضحى للنشر كالتوزيع ،الطبعة  اقع كاالفاؽالنظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة ،الو سعيدآف ؿبمد السعيد ، -3

 60،ص 2015االكُف ، اعبلفة ،اعبزائر ، 
    ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر  المحاسبة المالية كفقا للمعايير الدكلية لالبالغ مالي ك النظاـ المحاسبي الماليشعيب شنوؼ ، - 4
 .21،ص 2016،
 .27السابق، ص  نفس اؼبرجع -11-07قانوف رقم  -5
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 شركط كمزايا تطبيق النظاـ المحاسبي المالي. -6
النظػػاـ احملاسػػيب اؼبػػاِف إُف إتبػػاع إجػػراء تعػػديبلت ىامػػة يف سػػيؤدم االنتقػػاؿ مػػن اؼبخطػػط الػػوطٍت احملاسػػيب إُف 

قوانُت الدكلة اليت ؽبا عبلقة مع احملاسبة اؼبالية غػَت أف مزايػا الػيت سػتعود بالفائػدة علػى النظػاـ احملاسػيب اؼبػاِف سػيجعل 
 من اعبزائر تواكب التطورات االقتصادية يف اجملاؿ اؼباِف كاحملاسيب.

 المحاسبي المالي:  النظاـشركط تطبيق  6-1

مػػن أجػػػل تأىيػػػل اؼبؤسسػػػة االقتصػػػادية اعبزائريػػػة لتبػػػٍت ىػػذا النظػػػاـ، علػػػى الدكلػػػة القيػػػاـ دبجموعػػػة مػػػن         
  1اإلصبلحات كاليت نراىا من كجهة نظرنا ضركرية لنجاح اعتماد النظاـ احملاسيب اعبديد كاليت لبصها فيما يلي:

زئػػػي للمخطػػػط احملاسػػػيب الػػػوطٍت كاإلدخػػػاؿ التػػػدرهبي للنظػػػاـ احملاسػػػيب اؼبػػػركر دبرحلػػػة انتقاليػػػة تسػػػمح بالسػػػحب اعب -
 ؛اؼباِف، ىذه اؼبراحل تقـو بتحديدىا اعبهات اؼبعنية بذلك

 ؛توضيح معاَف ىذا النظاـ من كل جوانبو من خبلؿ العديد منا اؼبنتديات كاؼبلتقيات -
انوف الػػػذم يتضػػػمنو، كإصػػػبلح تنظيمػػػات ربديػػد ـبتلػػػف التشػػػريعات كالتنظيمػػػات الػػػيت تتعلػػػق هبػػذا النظػػػاـ يف القػػػ -

 ؛ـبتلف اؽبيئات اؼبتعاملة معو السيما مصلحة الضرائب
تكػػػوين كرسػػػكلة اإلطػػػارات كاؼبختصػػػُت كاألكػػػاديبيُت ؽبػػػذا النظػػػاـ اعبديػػػد، كالنطػػػبلؽ يف تكػػػوين كتػػػأطَت الطلبػػػة  -

 ؛م االمتحانات مهنيةالباحثُت كاؼبًتبصُت حوؿ اؼبعايَت اعبديدة، كحث السلطات العمومية على تنظيم دكر 
 ؛االلبراط يف برنامج احملاسبُت لبلرباد الدكِف، كتشج ع التعاكف بُت اؼبهنيُت اعبزائريُت كالدكليُت -
 تطوير التبادالت مع اؼبعاىد كاؼبنظمات األجنبية، كاليت تشمل تطبيق النظاـ احملاسيب اؼباِف يف اؼبيداف. -

 مزايا تطبيق النظاـ المحاسبي المالي:  6-2
  2لنظاـ احملاسيب اؼباِف اعبديد ؾبموعة من اؼبزايا يبكن شرحها فيما يلي:ل

 ؛يقًتح حلوال تقنية للتسجيل احملاسيب للعمليات أك اؼبعامبلت اليت َف يعاعبها اؼبخطط احملاسيب الوطٍت -
          سمح بتقوية يقدـ الشفافية كثقة أكرب يف اغبسابات كاؼبعلومات اؼبالية اليت تعرضها اؼبؤسسات، األمر الذم ي -

 ؛مصداقيتها
يبثػػل فرصػػة للمؤسسػػات مػػن أجػػل ربسػػُت تنظيمهػػا الػػداخلي كجػػودة اتصػػاالهتا بػػُت األطػػراؼ اؼبعنيػػُت باؼبعلومػػات  -

 ؛اؼبالية
يشػػجع االسػػتثمار مػػن حيػػث أنػػو يضػػمن مقركئيػػة أفضػػل للحسػػابات مػػن طػػرؼ احملللػػُت اؼبػػاليُت اؼبعنيػػُت بػػالقوائم  -

 ؛اؼبالية

                                                           
1- Projet de système comptable financier, conseil de comptabilité, ministère des finances, fév 

2005, p-p: 4-5. 
 .29، ص: 2009ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، العدد السادس، « متطلبات تطبيق النظاـ المحاسبي المالي» كتوش عاشور،  -2
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 ؛ؽ اؼبالية مع ضماف سيولة رؤكس األمواؿوبفز بركز السو  -
 ؛وبسن احملفظة اؼبالية للبنوؾ من خبلؿ إنتاج اؼبؤسسة غباالت مالية أكثر مصداقية كشفافية -
 ؛يسهل رقابة اغبسابات اليت تستند من اآلف فصاعدا على مفاىيم كقواعد ؿبددة بوضوح -
            تستوجب شفافية اغبسابات، ىذه الشفافية يفرض على اؼبؤسسات تطبيق معايَت ؿباسبية دكلية معًتؼ هبا،  -

 ؛اليت تعترب تدبَتا أمنيا ماليا يف اسًتجاع الثقة
 ؛ الدخوؿ إُف أسواؽ اؼباؿ )البورصات( العاؼبية كالعربية -

كفق معايَت دكلية، األمر الذم يرفع من كفاءة اإلدارة بالوصوؿ  (SCF)ربسُت جودة اؼبعلومات اليت ينتجها  -
 ومات مبلئمة الزباذ القرارات اؼبناسبة.إُف معل

 مكونات النظاـ المحاسبي المالي:  -7
 يتكوف النظاـ احملاسيب اؼباِف من اؼبكونات الستة احملددة يف الشكل التاِف: 

 SCF: مكونات النظاـ المحاسبي المالي (25)لشكل رقما
 

 

 

 

 

 

 
 

 11-07من إعداد الطالب بناء على القانوف رقم المصدر: 

( يرتكػز علػى األركػاف السػتة اؼبشػار إليهػا، كىػذا SCFن الشكل السابق يبلحظ أف النظػاـ احملاسػيب اؼبػاِف )م
 (.PCNما َف يبلحظ يف اؼبخطط الوطٍت احملاسيب )

انزؼبسٚف ٔيدبل 

 انزطجٛك

 (SCFالنظاـ المحاسبي المالي )

اإلطبس انزظٕس٘ 

 ٔانًجبدئ ٔانًؼبٚٛش 

فبد انًبنٛخ انكشٕ

 )انمٕائى انًبنٛخ( 

 رُظٛى انًسبسجخ 

انزمذٚشاد ٔانطشق 

 انًسبسجٛخ 

انسسبثبد انًدًؼخ 

 ٔانًذيدخ 
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                                                                               القيمة العادلة في النظاـ المحاسبي المالي            :لمطلب الثانيا

ؼبفهـو القيمة العادلة  من خبلؿ تسميتها بالقيمة اغبقيقية فقد عرفها   SCFتطرؽ النظاـ احملاسيب اؼباِف           
اؼببلغ الذم يبكن أف يتم من أجلو تبادؿ األصل أك خصـو منتهية بُت أطراؼ »النظاـ احملاسيب اؼباِف على أهنا 

إليو ؾبلة معايَت احملاسبة  تكىذا ما ذىب (1)«ة كمرافقة كعاملة ضمن شركط اؼبنافسة االعتيادية على دراية كافي
 للقيمة العادلة . االدكلية يف تعريفه

كيشَت ىذا التعريف إُف الثمن أك اؼببلغ الذم تتم بو عملية التبادؿ األصوؿ أك اػبصـو اؼبنتهية بُت أطراؼ       
ف كفق شركط اؼبنافسة شًتم تكوف ؽبم اؼبعرفة الكافية دبحتول كظركؼ الصفقة اليت تكو يبثلوف عادة البائع أك اؼب

 االعتيادية
أشار النظاـ احملاسيب اؼباِف إُف أحد اؼبعوقات اليت يرتكز عليها مفهـو القيمة اغبقيقية كىي السوؽ النشطة       

 . (2) كاليت هبب توافر الشركط اآلتية فيها
 ؛فاكض عليها يف السوؽ ذبانس العناصر اؼبت -
 ؛يبكن أف يوجد هبا عادة يف كل كقت مشًتكف كباعة متفقوف  -
 ؛تكوف األسعار موضوعة يف متناكؿ اعبمهور  -
ترتكز طريقة تقييم العناصر اؼبقيدة يف اغبسابات كقاعدة عامة على أساس التكلفة التارىبية )تكلفة الشراء  -

 . (3)تكلفة االقتناء ،تكلفة االقباز( 
 . (4)ُت يعتمد كحسب بعض الشركط اليت مراجعة التقييم باالستثاء إُف أنواع التقييم التالية يف ح

على نفس  ك ىي سبثل الثمن النقدم اك ما يعادلو ك الذم يبكن دفعو حاليا للحصوؿ: جاريةالقيمة ال -
دفعو حاليا ، ك ىي سبثل الثمن النقدم غَت اؼبخصـو اك ما يعادلو ك الذم هبب االصل اك اصل فباثل

 .5لتسوية اػبصم

                                                           
غبيد قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول  2008جويلية  26اؼبوافق  1429رجب  23الديبقراطية الشعبية القرار اؼبؤرخ يف  اعبمهورية اعبزائرية -1

 . 87، ص  2009مارس  25، 19الكشوفات اؼبالية كعرضها ككذا مدكنة اغبسابات كقواعد سَتىا اعبريدة الرظبية العدد 
 . 87اؼبرجع نفسو ، ص  -2
 .  81، ص  2008اعبزء األكؿ ، مكتبة اعبزائرية بودكاك المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبة الدكلية ،  محاسبةشعيب شوؼ  -3
  . 6اعبريدة الرظبية ، مرجع سبق ذكره ، ص  -4
سبي المالي طرؽ التقييم المحاسبي لعناصر القوائم المالية دراسة مقارنة بين المعايير الدكلية للمحاسبة ك النظاـ المحاىٍت ؿبمد فؤاد،  5

 .34،ص 2013، الشلف،اعبزائرالجزائرم مذكرة ماجستير، محاسبة ك مالية
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ىي سعر البيع التقديرم خبلؿ دكرة النشاط العادم بعد طرح : صافي القيمة القابلة للتحصيل -
التكاليف التقديرية البلزمة  لتهيئة اؼبخزكف ك اسباـ عملية البيع، الفرؽ بينها ك بُت القيمة العادلة اف االكُف 

يو فهي خاصة باؼبؤسسة، يف حُت الثانية سبثل اؼببلغ الذم يتم الذم تتوقع اؼبؤسسة اغبصوؿ عل سبثل اؼببلغ
بو مبادلة االصل بُت طرفُت يف السوؽ فهي ليست قيمة خاصة باؼبؤسسة بل تتحد كفق معطيات 

 السوؽ.
ىي القيمة اغبالية للتدفقات النقدية اؼبستقبلية اؼبتوقع اف تنشأ عن االستخداـ اؼبستمر : لنفعيةالقيمة ا -

 تنازؿ عنو يف هناية عمره االنتاجيلبلصل ك ال
تتمثل يف قيمة التدفقات النقدية الداخلة ك اػبارجة اؼبستقبلية ـبصومة  :القيمة الحالية المخصومة  -

 1دبعدؿ للخصم اُف قيمتها اغبالية
 
قيمة لقد رخص النظاـ احملاسيب اؼباِف جملموعة من األصناؼ احملاسبة دبعاعبتها كفق إعادة التقييم بال       

العادلة كسنحاكؿ يف اعبدكؿ التاِف إبراز مقارنة الظرؼ التقييم بالقيمة العادلة بُت النظاـ كاحملاسيب اؼباِف 
 كمعايَت احملاسبة الدكلية اؼبقابلة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 35، ص مرجع سبق ذكرهىٍت ؿبمد فؤاد،  1
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من حيث قياس عناصر القوائم الماليةالمشرع الجزائرم اتجاه القيمة العادلة  كجهة :المطلب الثالث  
  : العينيةالثابتة  االصوؿ -1

 IAS 16ك SCF  كفق العينية:مقارنة االصوؿ الثابتة  (08)الجدكؿ رقم 
 البياف اكجو االختالؼ اكجو التشابو

SCF IAS16  
يتم االعًتاؼ باالصل كادراجو يف 

اغبسابات كاصل اذا كاف من احملتمل اف 
تكوف لو منافع اقتصادية للمؤسسة 

ة  ،كيبكن قياس تكلفتو دبوثوقي  

التسجيل   
المحاسبي كاسس 

 االعتراؼ 

         SCF َف يتطرؽ 
اُف مبادلة اصل  

 باخر كطريقة تقييمو

مت التطرؽ اُف مبادلة 
اصل ثابت مقابل 
 اخر كطريقة تقييمو

 مبادلة اصل باخر

تدرج االصوؿ اؼبادية يف اغبسابات 
راء شبتكلفتهاكتندرج ضمنها تكاليف ال

تكلفة ازالة االصل اؼبباشرة كما تضاؼ ؽبا 
 كهتيئة اؼبوقع يف هناية مدة منفعة االصل 

 التقييم االكلي  

حيث تقيم الصوؿ نموذج التكلفة :
 بتكلفتها مطركحا منها االىتبلؾ اؼبًتاكم

حيث تدرج نموذج اعادة التقييم :
االصوؿ دببالغ اعادة التقييم كاؼبتمثلة 
بقيمتها العادلة بتاريخ اعادة التقييم 

منها ام اىتبلؾ مًتاكم الحق  مطركحا  

 التقييم الالحق   

هبب اف ىبضع العمر االنتاجي للمراجعة 
الدكرية كاذا تبُت اف التوقعات زبتلف عن 
التقديرات السابقة  فيجب تعديل عبء 
 االىتبلؾ للفًتة اغبالية كالفًتات اؼبستقبلية

مراجعة العمر   
 االنتاجي 

كاؼببآف تتمثل القيمة العادلة لبلراضي 
عادة يف القيمة السوقية  كاليت ربدد من 

 اعادة التقييم  



كالدراسة الميدانية العادلة القيمة محاسبة تطبيق تجاهإ الجزائرية االقتصادية المؤسسات كاقع:   الرابع الفصل  

 

150 

 

قبل خرباء مؤىلُت اما القيمة العادلة 
للعناصر االخرل فهي القيمة السوقية كاذا 

َف تتوفر قرينة لتحديدىا تقيم بالقيمة 
 االستبدالية بعد االىتبلؾ

مبلغ االىتبلؾ اؼبًتاكم لبلصل اؼبعاد 
غَت تقييمو فيتوجب تعديلو دبا يتناسب كالت

 اغباصل
عند زيادة القيمة اؼبدرجةلعنصر من 
االصوؿ نتيجة العادة التقييم هبب 

تسجيل ىذه الزيادة يف حقوؽ اؼبلكية  
كفرؽ اعادة التقييم كاذا حدث نقص 

   فيها هبب االعًتاؼ بو كمصركؼ
 

:من اعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر :  
اؼبتضمن قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول الكشوؼ اؼبالية ككذا مدكنة  2008 جويلية 26القرار اؼبؤرخ يف  

12-8،ص2009،مارس  19اغبسابات كقواعد سَتىا ،اعبريدة الرظبية ،العدد   
www.ifrs.org.ias 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifrs.org.ias/
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   عنوية :االصوؿ الثابتة الم -2
 IAS 38ك SCFكفق  المعنويةمقارنة االصوؿ الثابتة ( :09الجدكؿ رقم )

 البياف اكجو االختالؼ اكجو التشابو
SCF IAS38  

يتم االعًتاؼ باالصل كادراجو يف 
اغبسابات كاصل اذا كاف من احملتمل اف 

منافع اقتصادية للمؤسسة كوف لو ت
 ،كيبكن قياس تكلفتو دبوثوقية  

التسجيل   
المحاسبي كاسس 

 االعتراؼ 

يندرج االصل يف اغبسابات ىبتكلفتو 
كيبكن اعادة تقيمو اذا كاف ىناؾ سوؽ 

نشطة خاصة بالقيم اؼبعنوية سبكن من 
 معرفة الثيمة العادلة  

 التقييم االكلي  
 كاعادة التقييم

على اؼبؤسسة اختبار تدٓف القيمة لبلصوؿ 
 اؼبعنوية سنويا

 تدني القيمة  

اسبية عند يتم استبعاده من الدفاتر احمل
خركجو من اؼبؤسسة كالبيع اك عند انتهاء 

 مدة نفعيتو

التنازؿ عن   
 االصوؿ المعنوية

 
مع معايَت االببلغ اؼباِف الدكلية،اجمللة  رحيش سعيدة،مدل توافق القوائم اؼبالية كفق النظاـ احملاسيب اؼباِفالمصدر:

  211،ص2015عدد الثالث ،ديسمرب العلمية اؼبستقبل االقتصادم ،جامعة بومرداس ،اعبزائر ، ال
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 عقارات التوظيف : -3
 IAS 40و SCFعقارات التوظيف ( :مقارنة 10الجدكؿ رقم )

اكجو التشابو       
 البياف اكجو االختالؼ

SCF IAS40  
تضمن النظاـ احملاسيب اؼباِف كاؼبعيار -

 نفس التعريف
 التعاريف - -

َف يتطرؽ ؽبا - -  
تطرؽ ؽبا  -

اؼبعيار 
التفصيلب  

االصوؿ الداخلة 
ضمن عقارات 

 التوظيف
يتم تسجيلها ؿباسبيا اذا توفرت شركط  -

 االعًتاؼ هبا كاصوؿ
 

- - 
التسجيل 
 المحاسبي

تقيم عند التسجيل االكِف بتكلفتها اما 
التقييم البلحق فيكوف اما بالقيمة العادلة 

 اك التكلفة
إذا أعقدت اؼبؤسسة يف تقييم عقاراهتا 

القيمة العادلة فإنو يشًتط أف اؼبوظفة ب
تظهر ىذه األصوؿ بقيمتها العادلة يف 

.هناية الدكرة  

- - 
تقييم عقارات 

 التوظيف

 َف يتطرؽ ؽبا -

يتم ربديد  -
الربح اك اػبسارة عند 

بُت  بيع العقارات
الناتج الصايف لعملية 

التنازؿ كالقيمة 
احملاسبية كيتم تسجيل 
النتيجة يف حسابات 

 النتائج

زؿ عن التنا
 عقارات التوظيف

:من اعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر :  
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اؼبتضمن قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول الكشوؼ اؼبالية ككذا مدكنة  2008جويلية  26القرار اؼبؤرخ يف  
10،ص2009،مارس  19اغبسابات كقواعد سَتىا ،اعبريدة الرظبية ،العدد   

www.ifrs.org.ias 40 
 

 االصوؿ الثابتة المالية : -4
 IAS 39و   IAS 32و  SCF مقارنة االصوؿ الثابتة المالية   كفق  : (11)الجدكؿ رقم         

            
 البياف اكجو االختالؼ اكجو التشابو

SCF  32و  IAS   39  

IAS 
 

َف يعط النظاـ  -
احملاسيب اؼباِف 

لبلصوؿ  تعريفاؿبددا
اؼبالية ماعدا انو 
ادرجها يف اربع 

 فئات

تضمن اؼبعياراف 
عدة مفاىيم 

منها االدكات 
اؼبالية،الديوف 

كاغبقوؽ،االصوؿ 
.كاػبصـو  

التعاريف 
 كالتصنيف 

تقيم بتكلفتها اغبقيقية -   التقييم االكلي - - 
مبوذج التكلفة كمبوذج  مبوذج اعادة االتقييم -

 اعادة التقييم
الالحق التقييم   

 يشًتط -
SCF 

استخداـ السعر 
اؼبتوسط يف الشهر 
االخَت من السنة 

اؼبالية عند القياس 
البلحق لبلصوؿ 

 اؼبتاحةللبيع اؼبسعرة.

القياس الالحق  َف يتطرؽ اؼبعياراف ؽبا
لالصوؿ المتاحة 

 للبيع المسعرة

ينطبق عليها نفس  -
اؼبتطلبات اػباصة 

اكرد متطلبات خاصة 
هبا كما اف ىذه 

 انخفاض القيمة 

http://www.ifrs.org.ias/
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بالبفاض قيمة 
االصوؿ ككل 

عد التقييم ضمن قوا
 العامة 

اؼبتطلبات زبتلف 
فيما بُت اصناؼ 

 االصوؿ اؼبالية

تطرؽ اؼبعيار اُف  َف يتطرؽ ؽبا  -
احملاسبة يف تاريخ 

التسوية كتاريخ 
اؼبعاملة كتاثَتىا على 

معاعبة التغَت يف 
 القيمة العادلة

المحاسبة في 
ويةتاريخ التس  

 
من اعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر :  

اؼبتضمن قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول الكشوؼ اؼبالية ككذا مدكنة  2008جويلية  26القرار اؼبؤرخ يف  
11،ص2009،مارس  19اغبسابات كقواعد سَتىا ،اعبريدة الرظبية ،العدد   

www.ifrs.org.ias 39/32  
 

دكدية حيث انو انبل العديد من اعبوانب كذلك حمل،َف يتطرؽ النظاـ احملاسيب اؼباِف اُف االصوؿ اؼبالية بشكل مفصل
 حيث اف العديد من اؼبؤسسات ترفض االنضماـ اليها،  التعامل يف بورصة اعبزائر 
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 شهرة المحل )فارؽ االقتناء( : -5
    IFRS 03و  SCF مقارنة شهرة المحل  كفق  : (12)الجدكؿ رقم         

            
 البياف اكجو االختالؼ اكجو التشابو

SCF IFRS 03     
تنتج عن ذبميع مؤسسات يف اطار عملية 

 اقتناء )شراء( اك اندماج
نشاة شهرة  - -

 المحل 
ادرج لو حساب  -

خاص كيسجل فيو 
سواء كاف اهبابيا اك 

 سلبيا .

العًتاؼ بو  يتم ا
 كاصل ملموس 

التسجيل 
 المحاسبي 

تعاًف يف حسابات  تسجل يف اؼبيزانية  -
 النتائج

 الشهرة السالبة 

زبضع الختبارات التدٓف كل سنة كخسائر 
 القيمة اػباصة هبا اليبكن اسًتجاعها

 خسائر القيمة - -

 
:من اعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر :  

اؼبتضمن قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول الكشوؼ اؼبالية ككذا مدكنة  2008يلية جو  26القرار اؼبؤرخ يف  
57،ص2009،مارس  19اغبسابات كقواعد سَتىا ،اعبريدة الرظبية ،العدد   

 
عما ىي عليو يف اؼبعايَت حيث   النظاـ احملاسيب اؼباِف   من خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ اف شهرة احملل زبتلف يف

     يف اؼبيزانية سواء كانت موجبة اك سالبة ،اماالنظاـ احملاسيب اؼباِف   ة ـبتلفة حيث تسجل حسب  تعاًف بطريق
 فيدرجها يف اؼبيزانية اذا كانت موجبة كيف جدكؿ حسابات النتائج اذا كانت سالبة    03اؼبعيار الدكِف 
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انخفاض قيمة االصوؿ:  -6  
 IAS 36و  SCF  كفققيمة االصوؿ انخفاض   :مقارنة  (13)الجدكؿ رقم

 البياف اكجو االختالؼ اكجو التشابو
SCF IAS36  

تنخفض قيمة االصل اذا كانت قيمتو 
  احملاسبية اكرب من القيمة القابلة للتحقيق

تحديد انخفاض   
قيمة االصوؿ    

اشار اُف كجودىا  
 كَف يذكرىا

ذكر اؼبعيار بعض 
 اؼبؤشرات

 مؤشات التدني 

ى قيمة بُت شبن البيع الصايف ىي اعل
كالقيمة النفعية كاذا كاف من الصعب 

فاف القيمة تقدير شبن البيع الصايف دبوثوقية 
 القابلة للتحقيق ىي القيمة النفعية 

تحديد القيمة   
 القابلة للتتحقيق

تثبت خسارة القيمة الم اصل يف 
  اغبسابات كعبء 

التسجيل   
 الحاسبي 

يمة يتم تعديل بعد تسجيل تدٓف الق
ـبصصات االىتبلؾ اؼبرتبطة باالصل 

 للفًتات اؼبستقبلية

االىتالؾ بعد   
  تدني القيمة

تستطيع اؼبؤسسة عند كل اقفاؿ 
للحسابات اذا كانت مؤشرات التدٓف 

موجودة اك البفضت كتقدر القيمة القابلة 
للتحصيل ،كاذا ثبت اف التدٓف َف يعد 

لقيمة موجودا فتقـو اؼبؤسسة بزيادة ا
احملاسبية لبلصل يف حدكد قيمتو القابلة 

للتحقيق دكف ذباكز القيمة احملاسبية 
الصافية اليت مت ربديدىا يف حالة ماَف تكن 

تم اسًتجاع التدٓف يىناؾ خسارة قيمة،ك 
  مباشرة يف حساب النتيجة

استرجاع تدني   
 قيمة االصوؿ
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:من اعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر :  
اؼبتضمن قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول الكشوؼ اؼبالية ككذا مدكنة  2008جويلية  26اؼبؤرخ يف القرار  

8-7،ص2009،مارس  19اغبسابات كقواعد سَتىا ،اعبريدة الرظبية ،العدد   
www.ifrs.org.ias 36 

 
 المخزكف: -7

 IAS 02 ك SCF زكف كفق المخ :مقارنة  (14)الجدكؿ رقم
 البياف اكجو االختالؼ اكجو التشابو

SCF IAS02  
مصَت االصل اك استعمالو ىو االساس يف 

 تصنيف االصل كمخزكف
ادراج االصل    

 كمخزكف 
ييقيم بتكلفة الشراء اك االنتاج مث تقيم 

الحقا بتكلفتها اك بقيمة االقباز الصافية 
 ايهما اقل 

 تقييم المخزكف  

تضمن صبيع تكاليف الشراء ،التحويل ت
كباقي التكاليف اليت تتحملها اُف غاية 

 كصولو اُف اؼبكاف كاغبالة اليت يوجد عليها

 تكلفة المخزكف  

ربسب على اساس  
التكاليف اغبقيقية 

اك التكاليف 
 اؼبوحدة القياسية

طريقة التكاليف 
اؼبعيارية كطريقة 

 اسعار التجزئة

اساليب تقييم 
  التكلفة

طريقة طريقة الوارد اكال الصادر اكال،
 التكلفة الوسطية اؼبرجحة.

طرؽ تحديد   
تكلفة المخزكف 

 المستهلك 
تدرج يف اغبسابات كعبء عندما تكوف 
 تكلفة اؼبخزكف اكرب من القيمة الصافية لو

تدني قيمة   
 المخزكف 

213ع سبق ذكره ،ص جمر رحيش سعيدة،المصدر:  
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 الخصـو : -8
 IAS 37و  SCF كفق الخصـو :مقارنة  (15)رقمالجدكؿ 

 
 البياف اكجو االختالؼ اكجو التشابو

SCF IAS37  
تندرج يف اغبسابات عندما يكوف 

للمؤسسة التزاـ راىن ناتج عن حدث 
مضى كالذم يؤدم اُف خركج موارد 

 كيبكن قياس ىذا االلتزاـ دبوثوقية

التسجيل   
 المحاسبي

الواجب ربملها ىو افضل تقدير للنفقات 
 حىت تبلشي االلتزاـ اؼبعٍت 

 مبلغ المؤكنة  

تراجع مؤكنات االخطار كاػبسائر عند 
هناية كل دكرة مالية كال يبكن استعماؿ 
اؼبؤكنة يف غَت اؽبدؼ الذم انشئت من 

 اجلو 

 مراجعة المؤكنة  

يبكن توزيعها على  
عدة دكرات حىت ال 

تؤثر على نتيجة 
 الدكرة 

سيم اك ال يسمح بتق
توزيع مؤكنة االعباء 

 الكربل

مؤكنات االعباء 
الواجب توزيعها 
 على عدة سنوات 

ال يبكن تكوين  
 مؤكنة اعادة اؽبيكلة

يبكن تكوينها كفق 
شركط ؿبددة الف 
االعباء اؼبتعلقة هبا 

ربمل مباشرة لعملية 
 اعادة اؽبيكلة

مؤكنات اعادة 
 الهيكلة

:على من اعداد الباحث باالعتمادالمصدر :  
اؼبتضمن قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول الكشوؼ اؼبالية ككذا مدكنة  2008جويلية  26القرار اؼبؤرخ يف  

14،ص2009،مارس  19اغبسابات كقواعد سَتىا ،اعبريدة الرظبية ،العدد   
www.ifrs.org.ias 37 
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 الضرائب المؤجلة: -9
    IAS 12و  SCF مقارنة الضرائب المؤجلة كفق  :(16)الجدكؿ رقم          

            
 البياف اكجو االختالؼ اكجو التشابو

SCF IAS12  
تسجل الضرائب اؼبؤجلة يف اغبسابات 

بالنسبة اُف كل الفوارؽ الزمنية اذا كانت 
ىذه االخَتة وبتمل اف يًتتب عليها 

 مستقببل عبء اك ايراد ضرييب.

التسجيل   
المحاسبي 
لالصوؿ 
كالخصـو 

 الضريبية المؤجلة 
تطرؽ ؽبا بشكل  

 سطحي.
تطرؽ ؽبا بالتفصيل 
)الفركؽ اؼبؤقتة يف 

اػبضوع للضريبة ك 
(يف اقتطاع الضريبة  

 الفركؽ المؤقتة

يف هناية كل سنة مالية ك عند اعداد 
 اؼبيزانية هبب مراجعة الضرائب اؼبؤجلة.

مراجعة الضرائب   
جلةالمؤ   
:من اعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر :  

اؼبتضمن قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول الكشوؼ اؼبالية ككذا مدكنة  2008جويلية  26القرار اؼبؤرخ يف     
17،ص2009،مارس  19اغبسابات كقواعد سَتىا ،اعبريدة الرظبية ،العدد   

www.ifrs.org.ias 37 
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 االيجار التمويلي:-10
    IAS 17ك  SCFمقارنة عقد االيجار التمويلي كفق (:17)الجدكؿ رقم    

 البياف اكجو االختالؼ اكجو التشابو
SCF IAS17  

يدرج االصل يف حسابات االصوؿ ك 
اػبصـو بالقيمة اغبقيقية اك بالقيمة احملينة 

هبار اذا  للمدفوعات الدنيا دبقتضى اال
كانت ىذه القيمة االخَتة اقل شبنا كما 

يسجل مبلغ االىتبلؾ كعبء يف حساب 
 النتيجة.

االعتراؼ ك   
التقييم عند 
 المستأجر 

يتم االعًتاؼ باالصل اؼبؤجر كحق دبقدار 
مبلغ مساك لصايف االستثمار يف عقد 

 االهبار.
 اؼبؤجر غَت الصانع اك غَت اؼبوزع:

اشرة االكلية جزء من تعترب التكاليف اؼبب
ك زبفض  قيمة الدين اؼبتعلق بعقد االهبار

راد.من االي  
 اؼبؤجر الصانع اك اؼبوزع لبلصل:

تستثٌت مصاريف التفاكض ك العقد من 
اؼبصاريف االكلية اؼبباشرة ك يتم االعًتاؼ 
هبا ضمن حساب النتيجة عند االعًتاؼ 

  بالربح احملقق من عملية البيع.

االعتراؼ ك   
تقييم عند ال

 المؤجر

َف يذكر ذلك يف   
النضاـ احملاسيب 

.اؼباِف  

يشًتط اؼبعيار اضافة 
ام تكاليف اكلية 

مباشرة مرتبطة 
بالعقد اُف اؼببلغ 

اؼبعًتؼ بو كأصل 
.مستأجر  

التكاليف االكلية 
المباشرة المرتبطة 

 بالعقد



كالدراسة الميدانية العادلة القيمة محاسبة تطبيق تجاهإ الجزائرية االقتصادية المؤسسات كاقع:   الرابع الفصل  

 

161 

 

ال يوجد توضيح  
خبصوص الدفعات 

احملينة يف بداية عقد 
من  االهبار سواء

كجهة نظر اؼبؤجر اك 
اؼبستأجر ك كذا 

االستثمار 
الصايف،مبلغ 

االستثمار اؼببُت يف 
العقد، اؼبعدؿ 

الضمٍت للعقد ك 
 غَتىا. 

تضمنت ـبتلف 
.اؼبفاىيم  

قيمة الدفعات 
المحينة في بداية 

 العقد

 
. 216، 215مرجع سبق ذكره ،ص،ص،رحيش سعيدة،المصدر:  
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 معايير االبالغ المالي الدكلية التي تبنتها الجزائر معايير المحاسبة الدكلية ك  : (18)الجدكؿ رقم  
 تبني الدرجة  اسم المعيار رقم المعيار
IAS1  كليا اعداد ك عرض القوائم اؼبالية 
IAS2 جزئيا اؼبخزكنات 
IAS7 كليا قائمة التدفقات النقدية 

IAS12 كليا الضرائب اؼبؤجلة 
IAS16  جزئيا ،اؼببآف ك اؼبعداتاؼبمتلكات 
IAS17 جزئيا عقود االهبار التمويلية 
IAS32 جزئيا االدكات اؼبالية :العرض 
IAS36 جزئيا تدٓف قيمة االصوؿ 
IAS37 جزئيا اؼبخصصات، االلتزامات ك االصوؿ احملتملة 
IAS38 جزئيا االصوؿ غَت اؼبلموسة 
IAS39  ياجزئ االدكات اؼبالية :االفصاح كالقياس 
IAS40  جزئيا االستثمارات العقارية 
IFRS1 كليا تبٍت معايَت االببلغ اؼباِف الدكلية الكؿ مرة 
IFRS3  جزئيا اندماج االعماؿ 

:من اعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر :  
مدكنة اؼبتضمن قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول الكشوؼ اؼبالية ككذا  2008جويلية  26القرار اؼبؤرخ يف   

 .21-8ص  ،ص2009،مارس  19اغبسابات كقواعد سَتىا ،اعبريدة الرظبية ،العدد 
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 معوقات تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة الجزائرية   :المطلب الرابع  
يف ود على اؼبمارسة احملاسبية يف ظل اؼبخطط احملاسيب الوطٍت صعوبة تغَت العادات كاألعراؼ احملاسبية لتعا -

سنة كاليت قد ربتاج لوقت طويل لذلك كنظرا للزخم  35ظل اؼبخطط احملاسيب الوطٍت كلذم داـ التعامل بو من 
الكبَت من التغَتات اليت ربدث على مستول اؼببادئ احملاسبية كطرؽ التقييم كؼبعاعبات احملاسبية كىو ما يتطلب إُف 

 ؛مدة ربضَتية طويلة كتكوين شامل كعلى كل اؼبستويات 
عدـ مراعاة اؼبعايَت الدكلية اػبصوصيات الدكؿ النامية هتيمن الدكؿ اؼبتقدمة على ؾبلة اؼبعايَت الدكلية  -

احملاسبة كعلى رأسها الواليات اؼبتحدة األمريكية كبريطانيا حيث تلعباف دكرا كبَتا يف ربديد سياسات اجمللس من 
مريكية اؼبتحدة من النموذج لتغلوساكسوٓف ، كىو ما يظهر خبلؿ تقارب معايَت جمللس مع اؼبعايَت الربيطانية كاأل

التأثَت البارز ؽبذين البلدين على معايَت جمللس ، كهبعل من ىذا األخَت يف غالب األحياف يصدر معايَت ؿباسبية 
كمن بينها  كفق البيئة االقتصادية ؽبما ، كبالتاِف فاجمللس ال يأخذ بعُت االعتبار خصوصية اقتصاديات الدكؿ النامية

  ؛اعبزائر عند إصداره للمعايَت احملاسبية 
عدـ توفر سوؽ ماِف : صممت اؼبعايَت الدكلية كاحملاسبية كاؼبعلومات اغبالية أساس للتطبيق على  -

اؼبؤسسات االقتصادية كاؼبالية الكبَتة كاليت تنشط يف البورصة كاغباضرة يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية بينها اعبزائر ال 
 ؛جد سوؽ مالية فعالية كأغلب اؼبؤسسات فيها صغَتة كمتوسطة تو 

ربفظ اؼبؤسسات االقتصادية يف تقدٔف اؼبعلومات : تتطلب اؼبعايَت الدكلية للمحاسبة كاؼبعلومة اؼبالية  -
مستول عاِف من اإليضاح كالشافافية يف نشر اؼبعلومات حبيث أف أم معلومة ضركرية الزباذ قرار االستثمار هبب 

فصاح عنها يف القوائم اؼبالية ،بينما غالبية اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية اعتادت على السرية كالتحفظ اإل
(1)كاغبساسية يف نشر اؼبعلومات 

 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دكر القياس كاإلفصاح بالقيمة العادلة في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية كمعوقات تطبيقها في البيئة معراج ىوارم ، حديدم آدـ  - 1

، ص .ص  2014اعبزائر  ،اعبلفة،18.ؾبلة اغبقوؽ كالعلـو اإلنسانية العدد االقتصادم  اإلشارة إلى بنوؾ التجارية الجزائريةالمحاسبة الجزائر ب
259  .260  . 
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  منهجية الدراسة الميدانية كادكاتها منهجية الدراسة الميدانية كادكاتها     ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث
أىداؼ الدراسة  من كبل الذم يتضمن اؼبيدانية ، الدراسة لتصميم اؼبنهجي اإلطار اؼببحث ىذا يتناكؿ        

 العمل اؼبيدآف ، إجراءات معاينة ، خطة تصميم االستبياف ، تصميم الدراسة ، ك فرضيات إشكالية اؼبيدانية ،
مث عرض النتائج احملصل عليها من خبلؿ االستقصاء اؼبنفذ كفق ؿباكر  .خصائصها  حسب العينة حجم توزيع

 الدراسة .
  (تحضير االستبيافة الدراسة الميدانية )ة الدراسة الميدانية )ادااداالمطلب االكؿ : المطلب االكؿ : 

قمنا بالتعرض إُف ـبتلف مراحل إعداد االستبياف ك الظركؼ اليت سبت صياغتو فيها ، بدءا من مرحلة          
إعداد االستمارة ، ك كيفية تصميم قائمة األسئلة ،مركرا بكيفية نشر ك توزيعو االستمارات كصوال إُف معاعبة 

 االستمارة .
 االستمارة : تصميم -1

مت إعداد األسئلة يف ىذه اؼبرحلة بصفة بسيطة ك كاضحة  االبتعاد عن التعقيد حىت تكوف قابلة للفهم           
 .فراد باختيار البديل اؼبتاحمن قبل األفراد اؼبستجوبُت ، كما كانت األسئلة متدرجة يقـو اإل

ك كذا بػػػػػالبحوث ك الػػدراسػػػػػات السػػػػػػابقة يف ىذا اجملاؿ ،  ك قد استعنا يف ذلك بآراء بعض األسػػػاتذة ،          
ك قد حاكلنا قدر اإلمكاف خبلؿ فتػػػػرة اإلعداد االبتعاد عن التعػػػػمق يف طرح األسئلة ،ك العمل باؼبقابل عند 

غبصػػػػػوؿ على اكرب قدر  من التػػػػػػسلسل ك الًتابط يف طرح األسئلة عبلب اىتماـ األفراد اؼبستجوبيػػػػػػػػن ، كا
 اإلجابات اعبادة 

 ك اؼبوضوعية .
اإلستبياف ، ك اليت تضمنت عنواف اؼبوضوع ؿبل الدراسة مع  ىذا فضبل عن اؼبقدمة اليت تتصدر إستمارة           

اؼبعلومات الػػػػمدُف تقدٔف كجيز للشهادة اؼبراد اغبصوؿ عليها ك ذلك لتبػػػرير القياـ هبذه اإلستبانة ، ك إحاطتهم بأف 
 هبا سوؼ لن تستخدـ إال ألغراض البحث العلمي .

 ك ختمت االستمارة بشكر ك تقدير أفراد العينة على تعاكهنم . 
 اإلستبياف : ىيكل إستمارة -2

ػػة " سؤاال موزعة على أربعة اقسػػػػػػػاـ أػػػػػػػػػساسية من أجل الوصوؿ إُف اإلجابػ54اإلستبياف " تضمنت إستمارة   
 الواضحة ك الدقيقة للمستجوبُت ، فقد اعتمدنا على عدة أنواع من األسئلة :

 أسئلة مغلقة ربمل إجابة ؿبددة حىت يتسٌت لنا ربديد آراء العينة حوؿ أىم اؼبواضيع اليت تناكؽبا االستبياف . -
هتا النهائية ،كقد مت أسئلة مفتوحة للوقوؼ على كجهات نظر أفراد العينة ك بذلك خرجت االستبانة يف صور  -

 تقسيم االستبانة اُف ؾبموعتُت كاتاِف:
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 ربع فقرات  أتتضمن أسئلة مرتبطة باػبصائص العامة جملتمع كعينة الدراسة كيتكوف من  المجموعة االكلى :
تناقش انبية االفصاح احملاسيب اؼبستند على القيمة العادلة يف تعزيز اػبصائص النوعية المجموعة الثانية:

ربعة ألمعلومات احملاسبية على ازباذ القرارات االستثمارية يف اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية ،كمت تقسيمو اُف ل
 ؿباكر كما يلي :

التكلفة أالقياس كفق مبد مشاكلتضمنت أسئلة ىذا القسػػػم معرفة رأم أفػػػراد العيػػػػػنة حوؿ كوف  األكؿ : المحور
ك يضم األسئلة من سبهد الطريق كبو ضركرة التوجو كبو ؿباسبة القيمة العادلة  دية اغبالية التارىبية يف البيئة االقتصا

"1-12" 
يبحث ىذا القسم مدل  مسانبة تطبيق  ؿباسبة القيمة العادلة يف زيادة اػبصائص النوعية  الثاني : المحور

 "26-13للمعلومات احملاسبية كيضم األسئلة من"
القسم مدل اسهاـ  تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف توفَت معلومات ذات فائدة  يبحث ىذاالثالث :  المحور

 "39-27عند ازباذ القرارات االستثمارية كيضم األسئلة من "
: يبحث ىذا القسم   يف اؼبشاكل  ك الصعوبات اليت تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية عند الرابع  المحور

 "54-40دلة كيضم األسئلة من "تطبيقها حملاسبة القيمة العا
 نشر ك توزيع االستمارة : -3

( ، جاءت مرحلة توزيعو 05بعد االنتهاء من إعداد االستبياف بشكل هنائي كما ىو موضح يف اؼبلحق رقم )   
 على العينة اؼبذكورة سابقا 

 ، اعتمدنا يف توزيعو ك نشره على عدة قنوات سبثلت فيما يلي : 
 ؛االستبياف باليد  د العينة ك تسليمهم استمارةاالتصاؿ اؼبباشر بأفرا -
 ؛يف مكاتبهم  )خرباء احملاسبة كؿبافظي اغبسابات( زيارة اؼبمارسُت اؼبهنيُت -
 ؛ االستعانة ببعض الزمبلء يف توزيع االستمارات  -
 يع،كتراكحت مدة اغبصوؿ على اإلجابة ما بُت أياـ،ساعات إُف دقائق يف بعض األحياف كأحيانا أخرل أساب  
 ك عموما يبكن حصر عملية اسًتجاع االستمارات يف اآليت : 
 ؛اغبصوؿ على اإلجابة بشكل مباشر من الفرد -
 ؛االتصاؿ باؼبكاتب اليت سبت زيارهتا ك اسًتجاع االستمارات -
 االتصاؿ بالزمبلء الذين استعنا هبم سابقا الستبلـ االستمارات . -
 : المشاكل ك الصعوبات -4

، ظبحت لنا باعتمادىا يف الدراسة استمارة 192االستمارات استبلمنا غبجم معُت من ك بالرغم من حصولنا    
ضتنا ػػب اإلحصائية اؼببلئمة ، إال أف ذلك َف يبنع من كجود بعض اؼبشاكل ك الصعوبات اليت اعًتػػػػػكفق األسالي

 خبلؿ مرحلة استبلـ إجابات أفراد العينة ك اليت يبكن تلخيصها فيما يلي.
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 ؛االستبياف على اإلطبلؽ  كب السليب لبعض أفراد العينة برفضهم استبلـ الستمارةالتجا -
 ؛كجود بعض أفراد العينة يف مناطق جغرافية بعيدة عن موقع الطالب -
 ؛سباطل بعض أفراد العينة يف اإلجابة على االستبياف رغم زياراتنا اؼبتكررة من اجل اسًتجاع االستمارة -
 ك الوصوؿ إُف العاملُت يف مصاغبها احملاسبيةاالقتصادية ؤسسات صعوبة الدخوؿ إُف بعض اؼب -

 االستبياف ك اغبصوؿ على آرائهم ك إجاباهتم ك ذلك كوف اؼبؤسسات  ك اؼبالية قصد تسليمهم استمارة 
 . ؿباسبة القيمة العادلةىي اؼبعٍت األكؿ بتطبيق  

 عينة الدراسة مجتمع ك المطلب الثاني :
 مجتمع الدراسة : -1
 يتكوف ؾبتمع الدراسة من اربع فئات ،     

 باعتبارىم معدم القوائم اؼبالية.اعبزائرية االقتصادية  يف اؼبؤسسات احملاسبوف اؼباليوف  -
القػػوائم اؼباليػػة كمػػدل  بتػػدقيقيف مكاتػػب احملاسػػبة كذلػػك باعتبػػارىم الفئػػة الػػيت تقػػـو  اػبرجيػػوف  اغبسػػابات مػػدققوا -

 .اسبيةاحمل التزامها بتطبيق اؼبعايَت
مبلئمػػة اؼبعلومػػات كفػػق  ربسػػُتباعتبػػارىم الفئػػة اؼبسػػتفيدة مػػن  )اؼبسػػتثمركف( مسػػتخدموا التقػػارير اؼباليػػة اؼبنشػػورة -

 القيمة العادلة، سواء مستثمر فردم أك مستثمر مؤسسايت.

ؿباسبُت سة من  الختيار افراد الدراسة ك لديهم عبلقة دبشكلة الدرا لعينة العشوائيةامت استخداـ طريقة        
اغبسابات ،مستثمركف لبلجابة على اسئلة االستبانة  كقد مت اختيار عينة عشوائية مكونة من  مدققوا،ك  ماليُت
 فرد من ؾبتمع الدراسة 192

 
  ::  العينة العينة   حجمحجم  حسابحساب      --22 

 تمعاجمل يف دراستها اؼبطلوب اػباصية تساكم افًتاض على تعتمد اليت اغبيادية الطريقة إُف اللجوءمت 
 كيدعى  p= q=2/1أف  الفرضية على يقـو اغبل إذف ىذا ،%50أم  اػباصية، توافر عدـ نسبة مع

 .األخرل نسبة على أم يرجح ال ألنو اغبيادم باغبل
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 :  العبلقة نستخدـ  كبالتاِف 
 
 

 
 :حيث

:tα اؼبخاطرة  درجة بداللة اؼبعيارم الطبيعي اعبدكؿ من تقرأ نظرية قيمة ىيα الباحث وبددىا  
:P اجملتمع؛ يف دراستها اؼبطلوب اػباصية توافر نسبة 
:q اجملتمع؛ يف اؼبدركسة اػباصية فيهم تتوافر ال الذين األفراد نسبة 
n :العينة حجم. 
 

  %  5اؼبخاطرة  درجة تكوف كبالتاِف %  95الثقة  درجة _لبتار
 tα   1,96 =الطبيعي اعبدكؿ من _نقرأ

 ىو كما حسب العبلقة  اؼبناسب العينة حجم أساسو على ككبسب  0dاؼبعاينة  طأػب ـبتلفة مستويات _كبدد
 :التاِف اعبدكؿ يف مبُت

 
  ( :العالقة بين خطا المعاينة كحجم العينة  19الجدكؿ رقم )                  

 العينة حجم المعاينة خطأ
%    2 2401 
%    3 1067 
% 3.5 784 
%    4 600 
%    5 384 

%   9.7 192 
 اعداد الطالبالمصدر :

ىذه  يف العينة حجم كبدد صبعها، اؼبراد كاؼبعلومات اؼبتاحة كاإلمكانات الوقت حدكد يفالنهائي : النهائي :   القرارالقرار  / / د د 
 يف العبلقة ك ىذا بعد التعويض  فرد 192ىو  عينتنا حجم يكوف كعليو 9.7 %معاينة  خطأ حدكد يف الدراسة

الدراسة. كيف حقيقة االمر مت االنطبلؽ يف  يف اؼبعتمد النهائي اغبجم دكؿ أعبله كىوكما ىو موضح باعب  1رقم 
اال أنو بسبب الصعوبات  5 %معاينة  فرد ك خطأ 384بداية العمل اؼبيدآف هبدؼ استهداؼ عينة حبجم 

 اؼبيدانية دبختلف اشكاؽبا مت االكتفاء كالقبوؿ العينة احملصلة .
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حياف طريقة التسليم ك االستبلـ اؼبباشر ، ك أحيانا االستعانة ببعض الزمبلء ،كبعد لقد اعتمدنا يف غالب األ  
ررنا ػػػػتمارات الصاغبة للدراسة قػػػػػرز ك تنظيم االسػػػػذبميع اكرب قدر فبكن من االستمارات اؼبوزعة قمنا بعملية الف

 إستبياف بسبب عدـ سبتع إستمارة 46اد استمارة صاغبة لتمثل عينة الدراسة كىذا بعد استبع 192اإلبقاء على 

 ويها ػػػػػػػها أك لتضارب اإلجابات اليت ربتػػػػػػفات البلزمة أك بسبب نقص اؼبعلومات الواردة فيػػػػػػػأفراد العينة باؼبواص 
 :ك اعبدكؿ التاِف يلخص ذلك 

  عدد االستمارات الموزعة ك المعتمدة:  (  20الجدكؿ رقم )                  

 %النسبة  العدد البياف
 100 278 االستمارات اؼبوزعة 

 08.7 24 االستمارات اؼبفقودة أك الضائعة 
 32.3 62 االستمارات اؼبلغاة 

 69 192 االستمارات اؼبعتمدة 
 من إعداد الطالب اعتمادا على استمارات االستبياف . المصدر: 

ك ىي نسبة مقبولة بالنسبة إُف اجملموع  % 69اؼبعتمدة  من خبلؿ اعبدكؿ السابق بلغت نسبة االستمارات    
 اؼبوزع من االستمارات ك اليت تستخدـ يف دراسة ك ربليل نتائج االستبياف من خبلؿ اؼبطلب اؼبواِف : 

 حدكد الدراسػة : -3
كازباذ قرارات ترتكز الدراسة اؼبيدانية على اختيار العبلقة بُت اإلفصاح احمللي على أساس القيمة العادلة      

 االستثمار ، كمن مث ىبرج عن نطاؽ الدراسة العبلقة بُت اإلفصاح احمللي اؼبستند للقيمة العادلة كالقرارات األخرل

 الحدكد الزمنية : 3-1
ستة مضموف ك نتائج الدراسة مرتبطاف بالزمن الذم أجريت فيو ، حيث استغرقت ىذه الدراسة اؼبيدانية حدكد    

 (.2018مارس-2017 سبتمرب) اشهر  

 الحدكد المكانية : 3-2
  للجزائر  اؼبناطق اعبغرافيةعينة من اؼبؤسسات االقتصادية  يف ـبتلف  اشتملت الدراسة االستبيانية على    
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    خصائص كمميزات افراد عينة الدراسة خصائص كمميزات افراد عينة الدراسة : :   لثلثالمطلب الثاالمطلب الثا
 حملاكر األسئلة اؼبكونة ـبتلف كبُت بينها التداخبلت بعض إبراز ىو اػبصائص، ىذه استخداـ من اؽبدؼ إف   

ك ما توفره من معلومات حوؿ الظاىرة اؼبدركسة عرب ـبتلف فئات اجملتمع . سنكتفي بعرض البيانات  .االستبياف
 يف ىذا الفصل ليًتؾ ربليلها دبختلف الطرؽ ك اؼبناقشة للفصل اؼبواِف .

 الوظيفة :

ت الدراسةت الدراسةالعينة على فئاالعينة على فئا  مفرداتتوزيع  : (21 )ؿ  رقمك جد  

  %النسبة العدد فئات الدراسة

 45.8 88   احملاسبوف اؼباليوف

)خرباء اؼبدققوف اػبارجيوف
 ؿباسبة،ؿبافظي اغبسابات (

64 33.4 

 20.8 40 اؼبستثمركف

 100 192 المجمػػػػػػػػػػوع
  (1-8)الملحق رقم SSPPSSSS  2244المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

  على فئات الدراسةعلى فئات الدراسةالعينة العينة   مفرداتمفردات  توزيعتوزيع::( ( 2626))م م رقرق  الشكل الشكل 

  

 

 

 

  
 MMiiccrroossoofftt  EExxeell  22000077باالعتماد على برنامج باالعتماد على برنامج   باحثباحثاعداد الاعداد الالمصدر : من المصدر : من 

              %45.8 بنسبة  احملاسبُت اؼباليُت السابق اف غالبية افراد العينة من فئة  21يبلحظ من اعبدكؿ     
ينسبة  اؼبستثمركفمن عينة الدراسة ، لتايت يف االخَت فئة  % 33.4سبة بن اؼبدققوف اػبارجيوفمث تايت فئة 

فبا يدؿ بوضوح على التنوع يف اؼبسميات الوظيفية الفراد العينة ،االمر الذم يعٍت مشوؿ ،من افراد العينة20.8%
نظر كاحدة العينة على اكثر من طرؼ كالتعدد يف كجهات النظر حوؿ موضوع الدراسة ،كعدـ االكتفاء من كجهة 
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كىذا مايؤكد على توافر اؼبعرفة  كاف معظم من قاـ بتعبئة االستبانة ىم من ذكم اؼبواقع الوظيفية اؼبتقدمة ،
اؼبتخصصة الفراد العينة دبفاىيم القياس كاالفصاح احملاسيب كالتكلفة التارىبية كالقيمة العادلة كمعايَت احملاسبة الدكلية 

 اجملمعة بواسطة االستبانة . ا يعزز الثقة يف اؼبعلوماتفب ،
 المؤىل العلمي: -2

 حسب المؤىل العلميحسب المؤىل العلميالعينة العينة   مفرداتمفردات  توزيعتوزيع( :( :2222الجدكؿ )الجدكؿ )
احملاسبوف  العينة

 اؼباليوف
اؼبدققوف 

اػبارجيوف)خرباءاحملاسبة 
 ،ؿبافظي اغبسابات(

  %النسبة التكرار اؼبستثمركف

 دكتوراه
 ماجستَت
 ليسانس

 شهادة أخرل

3 
10 
51 
24 

3 
7 

54 
- 

- 
- 

31 
9 

6 
17 

136 
33 

3.1 
8.9 

70.8 
17.2 

 100 192 40 64 88 المجموع
  (1-8)الملحق رقم SSPPSSSS  2244من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر : المصدر : 

 العلميالعلميحسب المؤىل حسب المؤىل العينة العينة   مفرداتمفردات  توزيعتوزيع  ::((2727الشكل )الشكل )
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،كىي نسبة عالية   % 70.8 افراد العينة من ضبلة الليسانس بنسبة م السابق اف معظ 22يبلحظ من اعبدكؿ   

اصحاب شهادة ك ك % 8.9 بنسبة مث ضبلة اؼباجيستَت   %217.بنسبة اصحاب الشهادات االخرل يليها 
كىذا ما يطمئن الباحث على يبل علميا مناسبا ،ىأ،كىذا يعٍت اف افراد العينة مؤىلُت ت % 3.1بنسبة  الدكتوراه 

قدرة اؼببحوثُت على تفهم اسئلة االستبانة كاالجابة عليها كتزكيدىا باؼبعلومات البلزمة،كما اف اؼبؤىل العلمي 
 يعزز الثقة بالنتائج اليت مت اغبصوؿ عليهامؤشر اهبايب على قدرات ككفاءة اؼببحوثُت ،فبا 
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الخبرة المهنية: 3  

  الخبرة المهنيةالخبرة المهنيةحسب حسب العينة العينة   مفرداتمفردات  توزيعتوزيع( :( :2233))  الجدكؿالجدكؿ

احملاسبوف  العينة
 اؼباليوف

اؼبدققوف 
اػبارجيوف)خرباءاحملاسبة 

 ،ؿبافظي اغبسابات(

 النسبة  التكرار اؼبستثمركف
% 

 سنوات 5أقل من 
 سنوات 10 – 5من 
 سنة 15 – 10من 

 أكثرف سنة  15

11 
40 
28 
9 

4 
31 
19 
10 

5 
19 
11 
5 

20 
90 
58 
24 

10.4 
46.9 
30.2 
12.5 

 100 192 40 64 88 المجموع
 

  (1-8)الملحق رقم SSPPSSSS  2244المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

 الخبرة المهنيةالخبرة المهنيةحسب حسب العينة العينة   مفرداتمفردات  توزيعتوزيع  ::((2828الشكل )الشكل ) 
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السابق اف معظم افراد العينة من ذكم اػبربة اعبيدة ،حيث اف النسبة االعلى الصحاب  23يبلحظ من اعبدكؿ 
مث ،% 30.2سنة بنسبة  15-10،يليها اصحاب اػبربة من  %46.9سنوات بنسبة  10-5اػبربة من 

سنوات بنسبة  5من من افراد العينة ،كيف االخَت فئة اقل  %12.5سنة فما فوؽ بنسبة  15اصحاب اػبربة  
كىذا ماينعكس اهبابيا على كىذا دليل على اػبربة العملية اعبيدة يف ؾباؿ عملهم ، عينة الدراسة ، من 10.4%

 الدراسة ،كما يعزز من قدرهتم على التعامل مع االستبانة كتعبئتها بشكل موضوعي.مصداقية اراء عينة 
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 الدكرات التدريبية : 4

  المشاركة في الدكرات التدريبيةالمشاركة في الدكرات التدريبيةحسب حسب العينة العينة   اتاتمفردمفرد  توزيعتوزيع( :( :2244الجدكؿ )الجدكؿ )

اؼبدققوف  احملاسبوف اؼباليوف العينة
اػبارجيوف)خرباءاحملاسبة 

 ،ؿبافظي اغبسابات(

 النسبة التكرار  اؼبستثمركف
% 

 معايَت اإلببلغ اؼباِف
 معايَت احملاسبة الدكلية

 إدارة اؼبخاطر
 إدارة اإلستثمار

41 
31 
1 

15 

19 
30 
4 

11 

7 
5 

11 
17 

67 
66 
16 
43 

34.9 
34.4 
8.3 

22.4 
 100 192 40 64 88 المجموع

  (1-8)الملحق رقم SSPPSSSS  2244المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

   المشاركة في الدكرات التدريبيةالمشاركة في الدكرات التدريبيةحسب حسب العينة العينة   مفرداتمفردات  توزيعتوزيع::  ( ( 2929))  رقمرقم  الشكلالشكل:  
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الببلغ دبعايَت ادكرات تدريبية تتعلق شاركوا يف  السابق اف معظم افراد العينة 24يبلحظ من اعبدكؿ 
 34.4بنسبة لية دبعايَت احملاسبة الدك شاركوا يف دكرات تدريبية تتعلق  ،يليها الذين % 34.9بنسبة  الدكلية اؼباِف
كيف االخَت الفئة اليت ، %22.4 مث تايت الفئة اليت استفادت بدكرات تدريبية زبص ادارة االستثمار بنسبة  %

 .  ما يعزز الثقة بالنتائج احملصل عليها، % 8.3  خاضت دكرات تدريبية يف ادارة اؼبخاطر بنسبة
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كد ية لعينة الدراسة إُف إمكانيتو إلعتماد علػى رديستنتج الباحث من اإلحصاء الوصفي للمتغَتات الديبوغراف
علػػػى فئػػػات متعػػػددة بػػػُت أطػػػراؼ ؾبتمػػػع الدراسػػػة باالضػػػافة إُف أف عينػػػة الدراسػػػة  شػػػتماؽبا مفػػػردات العينػػػة كذلػػػك ال

يػػػة كتنػػػوع مؤىبلهتػػػا العلميػػػة كاؼبهنيػػػة. األمػػػر الػػػذم يتوقػػػع منػػػو الباحػػػث إُف ملتتميػػػز بػػػاػبربة اؼبعقولػػػة يف اؼبمارسػػػة الع
يػػة فبػػا يسػػاعد ملكانيػػة اغبصػػوؿ علػػى إجابػػات موضػػوعية مبنيػػة علػػى قػػدر معقػػوؿ مػػن اػبػػربة يف ؾبػػاؿ اؼبمارسػػة العإم

 على إمكانية تعميم النتائج.

 االدكات االحصائية المستخدمة  المطلب الرابع :

  : االساليب االحصائية  -1
من اجل سبثيل البيانات اليت   EXCEL2007 جبرنامك  SPSS   46برنامج اغبـز اإلحصائية اعباىزةمت إستخداـ 

  كذلك سباشيا مع النتائج اؼبراد اغبصوؿ عليها.،مت اغبصوؿ عليها سابقا بيانيا بواسطة دكائر نسبية 

 لتحليل متغَتات الدراسة ، ك من ىذه األساليب :
ائص عينة الدراسة األساليب اإلحصائية الوصفية اليت سبثلت يف التكرارات ك النسبة اؼبئوية للتعرض على خص -

من حيث اؼبؤىل العلمي ك التخصص ك عدد سنوات اػبربة ، كما مت إستخداـ الوسط اغبسايب ك اإلكبراؼ 
 دبعيارم اؼبعرفة ك إستطبلع إذباىات عينة الدراسة إذباه العبارات اليت كردت يف قائمة اإلستقصاء.

اغبكم على صدؽ ك ثبات أداة القياس  إختيار درجة مصداقية غبساب معامل اإلرتباط الفا كركنباخ يف -
فإف ذلك يعٍت  %60حيث أهنا تزيد عن النسبة اؼبقبولة  %81.2اؼبستخدمة يف الدراسة ك قد بلغت نسبة 

 إمكانية اإلعتماد على نتائج اإلستبياف ك اإلطمئناف إُف مصداقيتو يف ربقيق أىداؼ البحث
إلختبار فرضيات الدراسة ك إستطبلع آراء  Testتبار األساليب اإلحصائية التحليلية ك اليت سبثلت يف إخ -

 العينة لكل فرضية.
    فركض الدراسة  -2

االقتصادية    يف البيئة   التكلفة التارىبية  القائمة على   احملاسيب ال تؤدم مشاكل  القياس  الفرضية األكلى:   -
 لقياس احملاسيباالعادلة يف لقيمة الطريق إُف ضركرة التوجو كبو طريقة اإُف سبهيد  اغبالية 

 ال يساىم تطبيق  ؿباسبة القيمة العادلة يف زيادة اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية الفرضية الثانية: -
يساىم تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف توفَت معلومات ذات فائدة عند ازباذ القرارات ال  الفرضية الثالثة: -

 االستثمارية
ال توجد مشاكل  ك صعوبات تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية عند تطبيقها حملاسبة  الفرضية الرابعة: -

 القيمة العادلة
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 : مقياس الدراسة -3
لتحقيق اىداؼ البحث كاختبار الفرضيات ،مت استخداـ مقياس "ليكارت اػبماسي" لبلجابة على اسئلة 

ستخدـ يف عينة البحث قيمة متزايدة تصاعديا كفقا االستبياف حيث مت اعطاء كل فئة من اجابات االستبياف اؼب
لدرجة موافقة الفرد مع االخذ بعُت االعتبار البنود االهبابية كالبنود السلبية يف االستبياف .كاعبدكؿ اؼبواِف يبُت 

 الدرجات الًتتيبية ؼبقياس ليكارت اػبماسي :

 توسط الحسابي المرجحمقياس ليكارت الخماسي كالدرجات الترتيبية للم( :25) رقم جدكؿ

  المصدر : من اعداد الباحثالمصدر : من اعداد الباحث

لدراسة حبيث مت إعتماد مقياس سنقـو بعرض نتائج الدراسة اليت توصلنا إليها من خبلؿ تطبيق أدكات ا
،كما اف ضيات اؼبعدة كفقا ؽبذا اؼبقياس يما ىبص الفر إرتأينا دراسة إذباه آراء عينة الدراسة فليكرت اػبماسي, ك 

)درجات(، كىو ما سيتم االعتماد عليو يف الدراسة االحصائية الجوبة افراد عينة  3اؼبتوسط اغبسايب يساكم 
 اؼبواِف . اؼببحثالدراسة يف 

 
 

 المجموع موافق بشدة موافق محايد غير موافق غيرموافق بشدة األىمية
 15 5 4 3 2 1 الدرجة

 5 راتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد المتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 3 15/5 لحسابياوسط متال
  5-4.2 4.19-3.4 3.39-2.6 2.59-1.8 1.79-1.00 المتوسط المرجح

  موافق بشدة موافق ؿبايد غَت موافق غَتموافق بشدة الرام
  عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة متوسطة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمنخفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الدرجة
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 صدؽ كثبات االستبانة :  ثالثالمبحث ال
 : كذلك للتاكد من صحتها كثباهتا كالتاِف مت القياـ باجراءات تقنُت فقرات االستبانة

 صدؽ االستبانة : المطلب االكؿ :
  مت التاكد من صدؽ فقرات االستبانة بطريقتُت

 الصدؽ الظاىرم لالداة : -1
اعضاء من  (5)لفت من اقاـ الباحث بعرض اداة الدراسة يف صورهتا االكلية على ؾبموعة من احملكمُت ت   

 ة متخصصُت يف احملاسبة كاالحصاء اعضاء اؽبيئة التدريسي
بداء ين قاموا بتحكيم اداة الدراسة ،كقد طلب الباحث من احملكمُت اذ( اظباء احملكمُت ال9كيوضح اؼبلحق رقم )

كمدل كضوح صياغة العبارات ،كمدل مناسبة كل  لقياس ما كضعت الجلو ،حوؿ مدل مبلئمة الفقرات  ارائهم
،كمدل كفاية العبارات لتغطية كل ؿبور من ؿباكر  متغَتات الدراسة، ىذا باالضافة عبارة للمحور الذم ينتمي اليو 

 اُف اقًتاح ما يركنو ضركريا من تعديل صياغة العبارات اك حذفها ،اك اضافة عبارات جديدة الداة الدراسة .
تعديبلت  اليت اتفق عليها كاستنادا اُف اؼببلحظات كالتوجيهات  اليت ابداىا احملكموف قاـ الباحث باجراء بعض ال 

معظم احملكموف  حيث مت تعديل صياغة العبارات كحذؼ اك اضافة البعض االخر منها باالتفاؽ مع اؼبشرؼ على 
 . ليتم عرضو للتجريب ذلك .

 االستبياف :االستبياف :  تجريبتجريب  --22
 قبل من كفهمها األسئلة كضوح درجة على للتعرؼ فردا ، 30 من مكونة عينة على االستبياف ذبريب مت  

 صياغة إعادة ك اسفرت ىذا التجريب عن اؼبطركحة، األسئلة حوؿ خاطئة تأكيبلت لتفادم ىذا اؼبستجوبُت،
 .النهائية العينة على كتوزيعو االستبياف مت اعتماد مث كضوحا، أكثر لتكوف الفقرات بعض

 صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات االستبانة :  -3
 الستبانة :صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات ا 3-1

مفردة ،كذلك حبساب معامبلت  192مت حساب االتساؽ الداخلي لفقرات االستبانة على العينة  كالبالغة 
 االرتباط بُت كل فقرة كالدرجة الكلية للمجاؿ التابع لو.
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 (: صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات المحور االكؿ26الجدكؿ رقم )

 
 (2-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:

كمتوسط عبارات احملور اف معامبلت االرتباط بُت كل عبارة من عبارات احملور االكؿ  26يبُت لنا اعبدكؿ رقم 
،حيث نبلحظ اف  لة ()ضركرة التحوؿ من القياس احملاسيب باتكلفة التارىبية اُف ؿباسبة القيمة العاداالكؿ 

 قل اك تساكم مستول الداللة ا sigالقيمة االحتمالية معامبلت االرتباط كلها ذات معنوية احصائية حيث اف 
صادقة يف قياس ما كضعت  احملور االكؿ (كباتاِف يبكننا اعتبار اف عبارات  (sig = 0.000 0.05ام :

 لقياسو
 

 االرتباط معامل الفقرات الرقم
 االحتمالية القيمة

Sig   
 0.000 0.632 . تعد اؼبعلومات اليت يوفرىا مبدا التكلفة التارىبية احداثا من اؼباضي  01
 0.000 0.566 .اف القياس احملاسيب كفقا ؼببدا التكلفة التارىبية يكوف صاعبا كقت اغبدث 02
 0.000 0.648 ية كازباذ القراراتال يعد مبدا التكلفة التارىبية مبلئما لئلعداد اؼبعلومات الضركر  03

ىناؾ ؿبدكدية يف استخداـ القوائم كالتقارير اؼبالية الناذبة عن مبدا التكلفة  04
 التارىبية خاصة يف حاالت التضخم.

0.712 0.000 

ال سبثل القوائم اؼبالية اؼبركز اؼباِف اغبقيقي للوحدات االقتصادية يف ظل مبدا  05
 التكلفة التارىبية

0.704 0.000 

ىناؾ صعوبة يف اؼبقارنة بُت اؼبراكز اؼبالية خبلؿ فًتات ؿباسبية متتالية بسبب  06
 تغَت الظركؼ االقتصادية

0.732 0.000 

دفعت التغَتات االقتصادية ككرب حجم اؼبعلومات اؼبالية كضركرة ازباذ قرارات  07
 مناسبة اُف ظهور مفهـو القيمة العادلة

0.511 0.000 

 0.000 0.678 دا القيمة العادلة البديل االنسب ؼببدا التكلفة التارىبيةيعد مب 08
 0.000 0.563 كاغبيطة كاغبذر.  وقيةثاؼبو ب القيمة العادلةيتميز القياس كفق مبدا   09
تغَت القدرة الشرائية لوحدة النقد ك   يأخذ القياس احملاسيب كفقا للقيمة العادلة 10

   .األسعار  كذلك تغَتات
0.425 0.000 

ينظر اُف معلومات القيمة العادلة طبقا ؼبعايَت احملاسبة الدكلية كوهنا اكثر موثوقية  11
 كمبلئمة الزباذ القرارات يف ضوء الظركؼ االقتصادية السائدة

0.758 0.000 

هبب التحوؿ كبو العرض كاإلفصاح احملاسيب الشامل عبميع األصوؿ كااللتزامات  12
 بالقيمة العادلة

0.741 0.000 
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 ثانيفقرات المحور الصدؽ االتساؽ الداخلي ل (:27رقم )الجدكؿ 

 
 (2-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:

 االرتباط معامل الفقرات الرقم
 االحتمالية القيمة

Sig   

ة اؼبعدة كفق للقيمة العادلة على إصدار التقارير اؼبالية يعلومات احملاسباؼبتساعد  01
 بالتوقيت اؼببلئم.

0.846 0.000 

ؼبتخذ القرار  نبئيةالتة اؼبعدة كفق للقيمة العادلة بالقدرة ياؼبعلومات احملاسب سبتاز 02
 لتوقع نتائج مستقبلية.

0.763 0.000 

ة اؼبعدة كفق القيمة العادلة على التنبؤ بالتدفقات يتساعد اؼبعلومات احملاسب 03
 .اؼبستقبلية للمؤسسة

0.698 0.000 

ارتدادية   تفيد يف  ةبقيمة اؼبعدة كفق للقيمة العادلة ياؼبعلومات احملاسب سبتاز 04
 ات اك تعديلها اك تصحيحهاتقييم  التوقع

0.714 0.000 

ة اؼبعدة كفق القيمة العادلة  معلومات مبلئمة عن اداء يتوفر اؼبعلومات احملاسب 05
 اؼبؤسسة.

0.578 0.000 

ؼبقارنة مع مؤسسات اة يقابلبة اؼبعدة كفق للقيمة العادلة يؼبعلومات احملاسبا سبتاز 06
 . خرل عن فًتة مالية كاحدةا

0.465 0.000 

ة للمقارنة لعدة فًتات يقابلبة اؼبعدة كفق للقيمة العادلة  يؼبعلومات احملاسبسبتاز ا 07
 . مالية للمؤسسة

0.502 0.000 

 0.000 0.815 ة اؼبعدة كفق القيمة العادلة  معلومات  ذات موثوقية.ياؼبعلومات احملاسب توفر 08
ة للفهم من  قبل يقابلبعادلة ة اؼبعدة كفق القيمة الياؼبعلومات احملاسبسبتاز  09

 مستخدميها .
0.734 0.000 

 0.000 0.625 ة اؼبعدة كفق القيمة العادلة حيادية ك تستند ألدلة إثبات يؼبعلومات احملاسبسبتاز  ا 10
 0.000 0.718 تزداد ثقة اؼبستخدمُت يف اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة بالقيمة العادلة. 11
اؼبالية بالقيمة العادلة أكثر فائدة ؼبستخدمي البيانات اؼبالية إظهار بنود القوائم  12

 من التكلفة التارىبية.
0.697 0.000 

يفضل إظهار األرباح كاػبسائر الناذبة عن التقييم بالقيمة العادلة ضمن  13
 اإليضاحات اؼبتممة بدال من إظهارىا يف صلب القوائم اؼبالية .

0.728 0.000 

ائم اؼبالية باستخداـ القيمة العادلة إُف ربقيق العدالة يف التعبَت يؤدم إعداد للقو  14
 عن اؼبركز اؼباِف للمؤسسة .

0.586 0.000 
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عبارات احملور كمتوسط  الثآفاف معامبلت االرتباط بُت كل عبارة من عبارات احملور  27يبُت لنا اعبدكؿ رقم 
)االفصاح احملاسيب كفق القيمة العادلة يزيد من اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  ( ،حيث نبلحظ اف  الثآف

 قل اك تساكم مستول الداللة ا sigالقيمة االحتمالية معامبلت االرتباط كلها ذات معنوية احصائية حيث اف 
 صادقة يف قياس ما كضعت لقياسو الثآفاحملور اعتبار اف عبارات  (كباتاِف يبكننا (sig = 0.000 0.05ام :

 لثالثصدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات المحور ا (:28رقم ) الجدكؿ

 (2-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر: 

 Sig   االحتمالية القيمة االرتباط معامل الفقرات الرقم

 0.000 0.654 ئلفصاح احملاسيب على أساس القيمة العادلة أثر إهبايب على جودة اؼبعلومات احملاسبيةل 01
اس القيمة العادلة على تقدير مصاٌف صبيع تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أس 02

 اؼبسانبُت يف اؼبؤسسة
0.706 0.000 

 0.000 0.784 تسمح اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة تعزز ثقة متخذم القرارات االستثمارية . 03
ز قدرة تعز  علىاؼبستثمرين تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة  04

 .ية السليمة قرارات االستثمار الازباذ  اؼبستثمرين على
0.599 0.000 

تعترب اؼبعلومات  اؼبعدة كفق القيمة العادلة اكثر مبلئمة للمفاضلة بُت افضل البدائل اؼبتاحة  05
 الزباذ  القرارات االستثمارية .

0.761 0.000 

تغيَت موقف متخذم  ىالعادلة علمة اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيتؤدم  06
 القرارات االستثمارية عند اغبصوؿ عليها

0.814 0.000 

يؤدم تطبيق القيمة العادلة يف قياس عناصر القوائم اؼبالية إُف زيادة معدالت النمو  07
 االقتصادم.

0.635 0.000 

ييم  اؼبسانبات اؼبالية تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة على  تق 08
 . كاؼبادية للمسانبُت

0.748 0.000 

يف تكوين توقعات استثمارية  للقيمة العادلة  يبكن االستفادة من اؼبعلومات احملاسبية اؼبستندة 09
 .جديدة 

0.783 0.000 

 القيمة العادلة لؤلدكات اؼبالية اكثر مبلئمة الحتياجات مستخدمي البيانات اؼبالية كخاصة 10
 اؼبستثمرين مع مراعاة التكلفة كالعائد عند االفصاح

0.745 0.000 

عامبل جوىريا يف نوعية القرارات االستثمارية  للقيمة العادلة  اؼبعلومات احملاسبية اؼبستندةتعد  11
. 

0.812 0.000 

ستثمارية يؤدم استخداـ اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة عند ازباذ القرارات اال 12
 اُف زبفيض درجة اؼبخاطرة فيها

0.703 0.000 

يوفر استخداـ اؼبؤسسة للمعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة عند ازباذ القرار  13
االجراءات الرقابية لضماف سبلمة القرارات اؼبتخذة ككشف  ناالستثمارم  ؾبموعة م

 االخطاء يف حالة حدكثها

0.597 0.000 
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كمتوسط عبارات احملور  الثالثاف معامبلت االرتباط بُت كل عبارة من عبارات احملور  28يبُت لنا اعبدكؿ رقم 
دة كفقا للقيمة العادلة على ازباذ القرارات االستثمارية  ( ،حيث نبلحظ )تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبع الثالث

قل اك تساكم مستول الداللة ا sigالقيمة االحتمالية اف معامبلت االرتباط كلها ذات معنوية احصائية حيث اف 
 : امsig = 0.000 0.05)  عبارات صادقة يف قياس ما كضعت لقياسوال(كباتاِف يبكننا اعتبار اف 
 الرابعصدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات المحور  (:29رقم )الجدكؿ  

 (2-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:

 Sig   القيمة االحتمالية  االرتباط معامل الفقرات الرقم
 0.000 0.714 ترجع صعوبة تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف اغلب اغباالت لغموضها كعدـ فهمها.   01

التكلفة التارىبية يف تقييم األصوؿ كالقياس يفضل اؼبمارسُت للمحاسبة يف اعبزائر استخداـ  02
 احملاسيب .

0.632 0.000 

 0.000 0.846 .يوجد فهم كاضح ؼبفهـو القيمة العادلة لدل اؼبمارسُت للمحاسبة يف اعبزائرال  03

القيمة العادلة من  ؿباسبو س تطبيقسضعف كاؼباـ ككعي احملاسبُت اعبزائريُت بأيساىم   04
 إجراءات تطبيقها .

0.658 0.000 

ؼبعايَت ؿباسبة القيمة العادلة يصعب من  الطار كاضح عدـ تبٍت اؽبيئات احملاسبية اعبزائرية 05
 .تطبيقها

0.829 0.000 

عدـ كجود أسواؽ مالية نشطة لتداكؿ بعض األصوؿ يعيق من تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة اف   06
. 

0.799 0.000 

 0.000 0.694 عبزائر غَت مهيأة سباما لتطبيق ؿباسبة القيمة العادلة. االقتصادية يف ا بيئة العمل 07
 0.000 0.588 صعوبة االفصاح عن معلومات القيمة العادلة يف ظل استمرار معدالت التضخم.  08
ربيز القياس يف اعداد تقديرات القيمة العادلة. بسبب االعتماد على االحكاـ الشخصية إلدارة  09

 ية كعدـ توفر ادلة اثبات موضوعية تؤكد صحة التقديرات من ناحية اخرلاؼبؤسسة من ناح
0.709 0.000 

يف  متطلبات مستخدمي التقارير اؼبالية كاسب تنبالقيمة العادلة ال يكاػبصـو  تقييم األصوؿ  10
 اعبزائر

0.487 0.000 

تتطلب بذؿ جهود غَت عادية زيادة التكاليف ؼبعرفة القيمة العادلة يف بعض األدكات اؼبالية اليت  11
 ؼبنفعة اعن  التكلفةمصاريف إضافية فبا يتسبب يف زيادة  بدكتك

0.382 0.000 

يتطلب إعداد كعرض البيانات اؼبالية كفق معيار القيمة العادلة فًتات زمنية فبا يًتتب عليو  12
 اؼبعلومات إُف مستخدمي البيانات اؼبالية . تأخَت كصوؿ

0.537 0.000 

لتطبيق ؿباسبة القيمة  الضرييب  القانوفكباألخص التشريعات اعبزائرية  عدـ كجود الزاـ يف  اف 13
 .تطبيقها  يصعب من العادلة

0.598 0.000 

عدـ كجود دكرات لتدريب كتعريف احملاسبُت دبتطلبات خبصوص كيفية تطبيق طريقة القيمة  14
 العادلة يف التقييم

0.854 0.000 

عبامعي لطلبة قسم احملاسبة دكرا كبَتا يف ازالة اؼبعوقات اليت سبنع تطبيق القيمة يبثل التعليم ا 15
 العادلة

0.356 0.000 
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احملور  كمتوسط عبارات الرابعاف معامبلت االرتباط بُت كل عبارة من عبارات احملور  29يبُت لنا اعبدكؿ رقم 
)كجود مشاكل كمعوقات ربوؿ دكف تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف بيئة االعماؿ اعبزائرية  ( ،حيث نبلحظ  الرابع

قل اك تساكم مستول الداللة ا sigالقيمة االحتمالية اف معامبلت االرتباط كلها ذات معنوية احصائية حيث اف 
 : امsig = 0.000 0.05) صادقة يف قياس ما كضعت   الرابعاحملور بار اف عبارات (كباتاِف يبكننا اعت

 لقياسو
 الصدؽ البنائي لمحاكر االستبانة :3-2

مع متوسط كل عبارات االستبياف  مدل ارتباط كل ؿبور من ؿباكر االستبانة  30يبُت اعبدكؿ رقم        
ند مستول معنوية عقوية هبدؼ الدراسة  ،كيبُت اف ؿبتول كل ؿبور من ؿباكر االستبياف لو عبلقة)متوسط احملاكر ( 

(0.05) 
 لمحاكر الدراسة  البنائي(: صدؽ االتساؽ 30الجدكؿ رقم )

 (3-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:
 

اف معامبلت االرتباط بُت متوسط  كل ؿبور من ؿباكر الدراسة كمتوسط اؼبتوسطات  30يبُت لنا اعبدكؿ رقم 
 الداللة قل اك تساكم مستول  اsigللمحاكر كلها ذات معنوية احصائية حيث اف القيمة االحتمالية 

 (كباتاِف يبكننا اعتبار اف عبارات احملاكر صادقة يف قياس ما كضعت لقياسو  (sig = 0.000 0.05ام :
 
 
 
 
 
 

 االرتباط معامل الفقرات الرقم
 االحتمالية القيمة

Sig   
 0.000 0.714 احملور االكؿ 01
 0.000 0.698 لثآفاحملور ا 02
 0.000 0.746 احملور الثالث 03
 0.000 0.719 احملور الرابع 04
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 ثبات االستبانةالمطلب الثاني :اختبار 
 طريقة التجزئة النصفية ك لفا كركنباخ ا معاملمت اجراء خطوات الثبات على العينة نفسها بطريقتُت نبا 

   Alpha Cranbach : اكركنباخالفطريقة   -1
لقياس ثبات  SPSS 24 برنامج  خبلؿ من  Alpha Cranbach الفاكركنباخاستخدـ الباحث طريقة 

تقصاء كىو أسلوب مستخدـ للتأكد من مصداقية مفردات العينة يف االجابة على أسئلة قائمة االساالستبانة 
عامل الصدؽ كىو مك  0.894لغت قيمة معامل الثبات تغَتات الدراسة، كقد بؼب احملتول ككذلك لقياس ثبات 

 كالبالغة إحصائيا اؼبقبولة النسبة عن تزيد ألهنا عالية نسبة اعتبارىا كيبكن ، 0.945اعبذر الًتبيعي ؼبعامل الثبات 
 كجود الباحث كعلى هبا يقصد ككما نفسها بالطريقة األداة أسئلة يفهموف اؼببحوثُت أف على يدؿ فبا ،  0.60

 تساؽ ككجود درجة كبَتة من اال دراسةما يدؿ على ثبات أداة ال،االستبياف عبارات بُت كترابط قة تناسقعبل
،كاعبدكؿ اؼبواِف يوضح اختبار معامل فبا يعزز استخدامو يف ىذه الدراسةستقصاء عبارات قائمة اال بُت الداخلي 

 الفا كركنباخ لثبات االستبياف :
 الفا كركنباخ :معامل الثبات(31) جدكؿ رقم                                

 اختبار الفا كركنباخ  عدد الفقرات
54 0.894 

 (4-8)الملحق رقم SPSS24 بناءا على مخرجات باحثمن إعداد ال المصدر:
 

 :معامالت الثبات لمحاكر الدراسة) طريقة الفا كركنباخ((32)جدكؿ رقم 
 عنواف المحور المحور

عدد 
 الفقرات

ل ألفا  معام
 كركنباخ

معامل 
 الصدؽ*

سبهد الطريق  القياس كفق مبدا  التكلفة التارىبية يف البيئة االقتصادية اغبالية  مشاكل االكؿ
 كبو ضركرة التوجو كبو ؿباسبة القيمة العادلة

12 0.534 0.730 

مات مدل  مسانبة تطبيق  ؿباسبة القيمة العادلة يف زيادة اػبصائص النوعية للمعلو  الثاني
 احملاسبية

14 0.632 0.794 

مدل اسهاـ  تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف توفَت معلومات ذات فائدة عند ازباذ  الثالث
 القرارات االستثمارية

13 0.576 0.758 

اؼبشاكل  ك الصعوبات اليت تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية عند تطبيقها  الرابع
 حملاسبة القيمة العادلة

15 0.698 0.835 

 0.945 0.894 54 جميع الفقرات

 (5-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:

 معامل الصدؽ ىو اعبذر الًتبيعي ؼبعامل الفاكركنباخ )الثبات(*
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   split-half coefficientطريقة التجزئة النصفية : -2
 جزئُت متساكيُت حيث اعبزء االكؿ وبتوم على العبارات ذات تقـو ىذه الطريقة بتجزئة عبارات االستبياف اُف

،كمن مث نقـو بقياس معامل االرتباط الًتتيب الفردم بينما وبتوم اعبزء الثآف على  العبارات ذات الًتتيب الفردم 
سارة نتائج النصفُت ،كمن اؼبعركؼ انو ىكلما نقص عدد العبارات كلما نقص الثبات كعليو كلكي يتم تعويض اػب

يف مقياس الثبات الناتج عن ذبزئة االستبياف اُف نصفُت فاننا نعتمد على اؼبعامل اؼبصحح كىو معامل سبَتماف 
 براكف 

 حسب اؼبعادلة التالية: 
 معامل الثبات =                                                                              

 
 اط كيبُت اعبدكؿ اؼبواِف اف ىناؾ معامل ثبات كبَت نسبيا لفقرات االستبانة ر معامل االرتبحيث      

 :معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية((33) جدكؿ رقم
 العدد الفقرات الجزء

 ألفا معامل
 كركنباخ

 االرتباط معامل
 النصفي

 االرتباط معامل
 المصحح

 بطريقة الثبات معامل
 النصفية التجزئة

 معامل
 الصدؽ

 االستبانة فقرات 01
 الفردم الترتيب ذات

27 0.795  
0.842 

 
0.914 

 
0.914 

 
0.956* 

 02 
 االستبانة فقرات

 الزكجي الترتيب ذات
27 0.726 

 (6-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:
   النصفية ئةالتجز  بطريقة الثبات معامل الصدؽ ىو اعبذر الًتبيعي ؼبعاملمعامل *

 
اف معامل الفا كركنباخ لنصف فقرات االستبانة )ذات الًتتيب  33نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم        

،كما تعدت قيمة ىذا اؼبعامل للنصف اػبر من الفقرات )ذات الًتتيب الزكجي( ) (79%الفردم(تعدل 
ة الدراسة ىذا من جهة ،كمن جهة ،كىو ما يؤكد ؼبا كرد يف اعبدكؿ السابق على كجود ثبات قوم ألدا72%

( ، كأف معامل الصدؽ 91%أخرل أف معامل الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية لكل الفقرات قد بلغ )
 ( كىو مايدؿ على كجود ثبات قوم ألداة الدراسة .%95حسب ىذه الطريقة قد تعدل) 

 
 
 
 
 

1ر+  

ر2  



كالدراسة الميدانية العادلة القيمة محاسبة تطبيق اتجاه الجزائرية االقتصادية المؤسسات كاقع :  الرابع الفصل  

 

183 

 

  يات التحليل االحصائي كنتائج اختبار الفرض : رابعالمبحث ال

عرضان لنتائج الدراسة بعد اؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من  بحثيتضمن ىذا اؼب
حيث تضمن اعبزء الثآف منها ؾبموعة من الفقرات اليت تشتمل على أبعاد ،اؼبستجيبُت، من خبلؿ االستبانة 
 لدراسة.أف ؽبا أثران كفقان لفرضيات ا متغَتات الدراسة، كيعتقد الباحث

 التحليل االحصائي المطلب االكؿ : 

 (  t-sample K-Sسمرنوؼ  -)اختبار كولموجركؼ :اختبار التوزيع الطبيعي -1
ظبرنوؼ ؼبعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي اـ ال كىو اختبار ضركرم يف  -مت استخداـ اختبار كوجملركؼ

 لمية تشًتط اف يكوف توزيع البيانات طبيعيا،حالة اختبار الفرضيات الف معظم االختبارات اؼبع

 تتوزع  البيانات حسب التوزيع الطبيعي    :H0الفرضية الصفرية  -
 تتوزع  البيانات حسب التوزيع الطبيعي    ال :H1الفرضية البديلة   -

 (T-Sample Kolmogrof-Smirnov) اختبار التوزيع الطبيعي :(34)جدكؿ رقم 
 

 عنواف المحور   المحور
د عد

 الفقرات
قيمة مستول  Zقيمة 

 الداللة 

سبهد الطريق  القياس كفق مبدا  التكلفة التارىبية يف البيئة االقتصادية اغبالية  مشاكل االكؿ
 كبو ضركرة التوجو كبو ؿباسبة القيمة العادؿ

12 0.116 0.000 

ة للمعلومات مدل  مسانبة تطبيق  ؿباسبة القيمة العادلة يف زيادة اػبصائص النوعي الثاني
 احملاسبية

14 0.162 0.000 

مدل اسهاـ  تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف توفَت معلومات ذات فائدة عند ازباذ  الثالث
 القرارات االستثمارية

13 0.124 0.000 

اؼبشاكل  ك الصعوبات اليت تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية عند تطبيقها  الرابع
 ادلةحملاسبة القيمة الع

15 0.138 0.000 

 (7-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:      
 0.05نتائج االختبار حيث اف قيمة مستول الداللة لكل ؾباؿ اصغر من  34كيوضح اعبدكؿ رقم 

(sig0.05 ككذلك بانسبة بالنسبة لقيمة )Zمن من قيمة  فهي أقلZ كىذا يدؿ  1.596اعبدكلية البالغة
 ام اف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي كهبب استخداـ االختبارات اؼبعلمية. 0Hعلى قبوؿ الفرضية البديلة 
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 اختبار لفرضيات :-0

 كتفريغ لعرض جدكؿ على نعتمد إذ ،اربعة ؿباكر  نعتمد كبسيط هجي من كتفسَت عرض أجل من           
 اؼبئوية، النسب طريق عن اهكتبسيط احملور عبارات حوؿ اإلجابات راراتبتك مدعمةو عبارات على اإلجابات نتائج

 لقياس اؼبعيارم االكبراؼ كحساب العينة إلجابات العاـ االذباه لتحديد اغبسابية امتوسطاهت غبساب باإلضافة
 فوفق الدراسة، عينة إلجابات العاـ االذباه لتحديد باإلضافة .اهذبانس على كاغبكم اإلجابات تشتت درجة

 .اىغَت  من يةنبأ أكثر وعبارت كانت كلما كبَتا اغبسايب اؼبتوسط كاف كلما يو عل اعتمدنا الذم ليكرت مقياس
 

 ،اعبدكؿ نتائج على بناءا إذ اعبزء، إُف الكل من باالنتقاؿ تكوف اىنعتمد اليت التحليل جيةهمن   
 ايهعل اؼبتحصل النتيجة بتفصيل نقـو اىكبعد( إحصائي برعد) كاحدة كوحدة احملور نتائج تفسَت على نعمل

 عينة إجابات اذباه على اغبكم ايهعل اإلجابات اذباه تفسَت كؿباكلة مستقل، بشكل عبارة كل إجابات بتحليل
 اغبسايب للمتوسط الًتتيبية األكزاف على بناءا سيكوف الدراسة
 ( 36 ) اعبدكؿ يف عليها  اعتمدنا الذم اػبماسي ليكرت ؼبقياس اؼبرجح

  القائمة على  احملاسيب القياس مشاكل ال تؤدم   افينص الفرض االكؿ على اختبار الفرض االكؿ:   0-0
لقيمة العادلة يف الطريق إُف ضركرة التوجو كبو طريقة اإُف سبهيد البيئة االقتصادية اغبالية  يف   التكلفة التارىبية 

 ،كيكوف من خبلؿ ما يلي :لقياس احملاسيبا

 :نتائج الوصفية ال  0-0-0

سنحاكؿ مناقشة اجابات احملور االكؿ ،كىذا على ضوء الفرضية االكُف  كقد جاءت نتائج ىذا احملور كما يوضحها 
 : اعبدكؿ اؼبواؿ
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التكلفة ب المحاسبي مشاكل القياسالمبررات الخاصة  ب  حوؿ:  اتجاىات افراد العينة (00)جدكؿ رقم    
 لقيمة العادلةاريق إلى ضركرة التوجو نحو طريقة لطكالتي مهدت ا التاريخية 

 

 (8-8قم )الملحق ر SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:

 

يب
لترت

 ا
جاه

االت
 

رم
معيا

ؼ ال
حرا

االن
 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
 ا

شدة
ق ب

مواف
 

افق
 مو

ايد
مح

 
فق 

موا
ير 

غ
شدة  

ق ب
مواف

ير 
 غ

سبة
 الن

ر ك
كرا

 الت

 المعلومات

موافق  3
 بشدة

0,427 4.32 76 
39.6 

109 
56.8 

6 
3.1 

0 
0 

1 
0.5 

 ت

% 

فرىا مبدا التكلفة التاريخية احداثا من تعد المعلومات التي يو 
 الماضي 

 33 3.98 0,102 موافق 6
17.2 

155 
80.7 

4 
2.1 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

اف القياس المحاسبي كفقا لمبدا التكلفة التاريخية يكوف صالجا 
 كقت الحدث.

 16 4.15 0.000 موافق 5
8.3 

171 
89.1 

5 
2.6 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

لإلعداد المعلومات ا مالئم غير يعد مبدا التكلفة التاريخية 
 الضركرية كاتخاذ القرارات 

 33 3.58 0,758 موافق 9
17.2 

92 
47.9 

49 
25.5 

12 
6.3 

6 
3.1 

 ت

% 

ىناؾ محدكدية في استخداـ القوائم كالتقارير المالية الناتجة عن 
 مبدا التكلفة التاريخية خاصة في حاالت التضخم.

 24 3.62 0.329 موافق 8
12.5 

152 
79.2 

16 
8.3 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

ال تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للوحدات 
 االقتصادية في ظل مبدا التكلفة التاريخية

 35 3.46 0.457 موافق 11
18.2 

96 
50 

46 
24 

15 
7.8 

0 
0 

 ت

% 

ىناؾ صعوبة في المقارنة بين المراكز المالية خالؿ فترات 
 االقتصاديةمحاسبية متتالية بسبب تغير الظركؼ 

 58 3.75 0.361 موافق 7
30.2 

92 
47.9 

36 
18.8 

0 
0 

6 
3.1 

 ت

% 

دفعت التغيرات االقتصادية ككبر حجم المعلومات المالية 
 كضركرة اتخاذ قرارات مناسبة الى ظهور مفهـو القيمة العادلة

 49 4.17 0.245 موافق 4
25.5 

98 
51.1 

45 
23.4 

0 
0 

0 
0 

 ت

 ة البديل االنسب لمبدا التكلفة التاريخيةيعد مبدا القيمة العادل %

 23 3.58 0.628 موافق  9
12 

47 
24.5 

87 
45.3 

28 
14.6 

7 
3.6 

 ت

% 

يتميز القياس كفق مبدا  القيمة العادلة بالموثوقية  كالحيطة 
 كالحذر.

   موافق 2
 بشدة

0.348 4.38 55 
28.6 

100 
52.1 

34 
17.7 

3 
1.6 

0 
0 

 ت

% 

قا للقيمة العادلة تغير القدرة الشرائية يأخذ القياس المحاسبي كف
 لوحدة النقد ك كذلك تغيراتاألسعار .

مموافق  1
 بشدة

0.127 4.61 49 
25.5 

142 
74 

1 
0.5 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

ينظر الى معلومات القيمة العادلة طبقا لمعايير المحاسبة الدكلية  
كونها اكثر موثوقية كمالئمة التخاذ القرارات في ضوء الظركؼ 

 تصادية السائدةاالق

 17 3.54 0.154 موافق 10
8.9 

173 
90.1 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

يجب التحوؿ نحو العرض كاإلفصاح المحاسبي الشامل لجميع 
 األصوؿ كااللتزامات بالقيمة العادلة

 المتوسط العاـ االجمالي 3,78 0.316 موافق 
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جاء  اف اؼبتوسط العاـ االصباِف للمتوسط اغبسايب لكافة اؼبتغَتات ؾبتمعة  ( 57رقم )يتضح من اعبدكؿ          
كىذا يدؿ على االذباىات االهبابية  5على من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي أكىو  463.78  وافقة حيث بلغؼببا

اُف ؿباسبة القيمة التكلفة التارىبية  كفق  القياس احملاسيب  من بضركرة التحوؿ لعينة البحث حوؿ اؼبربرات اػباصة 
خبصوص االسئلة اذ اف اؼبتوسط اغبسايب لتلك االسئلة  العينة العادلة كىذا مايظهر جليا من خبلؿ اجابات افراد

ت ؾبتمعة ،كما يبلحظ البفاض اؼبتوسط العاـ االصباِف لبلكبراؼ اؼبعيارم لكافة اؼبتغَتاعلى التواِف عاؿ جدا 
 .كىذا يدؿ على البفاض درجة التشتت يف اجابات اؼبستقصى منهم0.316،حيث بلغت النسبة 

 أاؼبعلومات اليت يوفرىا مبد ف نتائج عينة الدراسة كوف أنبلحظ  ؽبذا احملور ، ك بتفصيل النتيجة الرئيسية     
 كلقد  ، 4.32اذ جاء متوسطها اغبسايب فقد عرفت اذباه موافق بشدة  ، حداثا من اؼباضيأالتكلفة التارىبية 

 النسبة .% 56.8)   كاؼبوافقوف % 39.6 اؼبوافقوف بشدة) % 96.4  بلغت كبَتة لنسبة يوعل اؼبوافقة كصلت
 ف التكلفة التارىبية  سبثل احداثا من اؼباضي .أنبلحظ اف ىناؾ اصباع على  حيث ،جدا منطقية للموافقة اؼبرتفعة

 فقد ،التكلفة التارىبية يكوف صاعبا كقت اغبدث أاف القياس احملاسيب كفقا ؼببد تعترب اليت يةالثان العبارة       
نسبة   ،كعرفت موافقة عينة الدراسة  3.98اؼبوافقة،اذ جاء متوسطها اغبسايب  باذباه عينة الدراسة إجابات جاءت

تتوافق يف كوف اف التكلفة  كىي نتيجة.% 80.7)   كاؼبوافقوف % 17.2 )اؼبوافقوف بشدة %97.9بلغت  
 التارىبية تكوف صاغبة كقت حدكثها .

بكوف  مبدا التكلفة التارىبية  غَت مبلئما لئلعداد اؼبعلومات الضركرية   كاػباصة احملور ذاى يف الثالثة العبارة        
   كاؼبوافقوف % 8.3 اؼبوافقوف بشدة) % 97.4، عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت  كازباذ القرارات

كىي  0.000كباكبراؼ معيارم  4.15،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب   ) 89.1%
 قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات .

وافقوف اؼب) % 65.1إُف كصلت كبَتة بنسبة يهاعل الدراسة عينة موافقة عرفت األخرل يى الرابعة العبارة        
ىناؾ ؿبدكدية يف استخداـ القوائم كالتقارير اؼبالية الناذبة  زبص ىيك % )  47.9  كاؼبوافقوف % 17.2 بشدة

 اؼبتوسط بلغ حبيث اؼبستجوبوف اأقرى العبارة اليت  ىوك  ،عن مبدا التكلفة التارىبية خاصة يف حاالت التضخم
  0.758قدره لئلجابات متوسط شتتكبت ، موافقة عن تعربىي ك 3.58 هاعلي لئلجابة اغبسايب

ال سبثل القوائم اؼبالية اؼبركز اؼباِف اغبقيقي للوحدات االقتصادية يف بانو   زبص احملور ذاى من اػبامسة العبارة      
                                كاؼبوافقوف % 12.5 اؼبوافقوف بشدة) %81.7   موافقةت ىذه العبارة عرف كقد ،ظل مبدا التكلفة التارىبية

 اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة 3.62 ىاقدر  بقيمة لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة من (79.2 
 ، 0.329 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت
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 اؼبوافقوف) %68.2إُف كصلت كبَتة بنسبة يهاعل الدراسة عينة موافقة عرفت األخرل يى سادسة ال العبارة     
ىناؾ صعوبة يف اؼبقارنة بُت اؼبراكز اؼبالية خبلؿ فًتات ؿباسبية  اف زبص ىيك  ،( 50 كاؼبوافقوف % 18.2 بشدة

 لئلجابة اغبسايب اؼبتوسط بلغ حبيث اؼبستجوبوف اأقرى العبارة اليت  ىوك  ، متتالية بسبب تغَت الظركؼ االقتصادية
 0.457قدره لئلجابات متوسط كبتشتت ، وافقةاؼب اذباه  عن تعربىي ك 3.46 هاعلي
دفعت التغَتات االقتصادية ككرب حجم اؼبعلومات اؼبالية يف كوف   كاػباصة احملور ىذا يف سابعة ال العبارة      

عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت  حيث  ، كضركرة ازباذ قرارات مناسبة اُف ظهور مفهـو القيمة العادلة
،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط   ( % 47.9 كاؼبوافقوف % 30.2 اؼبوافقوف بشدة) % 78.1

 كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات . 0.361كباكبراؼ معيارم. 3.75اغبسايب 
 كقد ، فة التارىبيةالتكل أالقيمة العادلة البديل االنسب ؼببد أيعد مبد بانو  زبص احملور ذاى من ثامنةال العبارة      
 كجاء الدراسة، عينة من ( 51.1   كاؼبوافقوف % 25.5 اؼبوافقوف بشدة) % 76.6   موافقةت ىذه العبارة عرف

 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة4.17ىاقدر  بقيمة لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط
0.245 

 قبوؿ عرفت،القيمة العادلة باؼبوثوقية  كاغبيطة كاغبذر  أتميز القياس كفق مبدب  اػباصة التاسعة  العبارة        
 اؼبتوسط بلغ إذ ،( 24.5  كاؼبوافقوف % 12 اؼبوافقوف بشدة) %36.5إُف  بنسبة الدراسة لعينة متوسط
 كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات .0.628كباكبراؼ معيارم  3.58 اغبسايب

يأخذ القياس احملاسيب كفقا للقيمة العادلة تغَت القدرة الشرائية بكوف    كاػباصة احملور ىذا يف عاشرةال العبارة      .
 اؼبوافقوف بشدة) % 80.7، عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت   األسعار لوحدة النقد ك كذلك تغَتات

كباكبراؼ  4.38العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ،كجاء االذباه   ( .% 52.1  كاؼبوافقوف % 28.6
 كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات .0.348معيارم 
ينظر اُف معلومات القيمة العادلة طبقا ؼبعايَت احملاسبة بانو   زبص احملور ذاى من عشر  ةادياغب العبارة       

ت ىذه العبارة عرف كقد ، ئمة الزباذ القرارات يف ضوء الظركؼ االقتصادية السائدةالدكلية كوهنا اكثر موثوقية كمبل
 اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة من ( 74   كاؼبوافقوف % 25.5 اؼبوافقوف بشدة) % 99.5 شديدة   موافقة

  0.127 .قدره رممعيا باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة4.61ىاقدر  بقيمة لئلجابات اغبسايب
هبب التحوؿ كبو العرض كاإلفصاح احملاسيب الشامل عبميع األصوؿ بانو   زبص احملور ذاى من الثانية عشر  العبارة

    كاؼبوافقوف % 8.9 اؼبوافقوف بشدة) %99   موافقةت ىذه العبارة عرف كقد ، كااللتزامات بالقيمة العادلة
 اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة 3.54 ىاقدر  بقيمة لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة من ( 90.1

 . 0.316 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت
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كاليت تنص على ضركرة  ، الفرضية صحة أكدنا قد نكوف السابقة، الثٍت عشرة ا العبارات نتائج ربليل ضوء على
 عينة على باالسقاط ىذاك  لقيمة العادلة يف القياس احملاسيب، التحوؿ من طريقة التكلفة التارىبية اُف طريقة ؿباسبة ا

 الدراسة ؾبتمع على للتعميم هانتائج كقابلية اإلجابات صحة من نتأكد أف إُف فقط  الدراسة

 (. Tباستخداـ اختبار ) 0-0-0
لدراسة الفركؽ بُت اؼبتوسط الفرضي  (One Sample Test T-باستخداـ اختبار ) قاـ الباحث 

%( للمنحٌت ذم الطرفُت  95%( دبستول ثقة ) 5عند مستول معنوية ) وسط كل بند من بنود االستبياف ،كمت3
( احملسوبة كمستول الداللة لكل T( قيم )36)حيث يبُت اعبدكؿ  ،كذلك من أجل اختبار فرضيات الدراسة

 تعتمد على ما يلي :Tبار .كعموما فاف القاعدة اؼبتبعة يف رفض اك قبوؿ الفرضية كفقا الختفرضية على حده

 Sig(α) < 5%.  إذا كاف :      H0 العدمية الفرضيَّة رفض     
 . Sig(α) > 5% اذا كاف :        H0     قبوؿ الفرضية العدمية                              

 
 

 اختبار الفرضية االكلى: 2-1-2-1

القائمة  على التكلفة التارىبية  يف البيئة ال تؤدم مشاكل القياس احملاسيب : H0الفرضية الصفرية   -
 االقتصادية اغبالية اُف  ضركرة التوجو كبو ؿباسبة القيمة العادلة 

تؤدم مشاكل القياس احملاسيب القائمة  على التكلفة التارىبية  يف البيئة االقتصادية  :H1الفرضية البديلة   -
 لةاغبالية اُف  ضركرة التوجو كبو ؿباسبة القيمة العاد

 
التكلفة  أكفق مبد المحاسبي  القياس مشاكلللعينة البسيطة حوؿ  T ( :اختبار36جدكؿ رقم )

 كضركرة التوجو نحو القيمة العادلةالتاريخية في البيئة االقتصادية الحالية 

 
 
 

 (9-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:

  (t) قيمة  
 المحسوبة

    (t) قيمة  
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستول 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

 النتيجة

 H1قبوؿ  3.7824 0.000 191 1,9724 263.142 صباِفاال
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يف  التكلفة التارىبية   أمبدالقياس كفق  مشاكل  متوسط    Tنتائج اختبار  (36)يبُت اعبدكؿ رقم            
 tكىي اكرب من t  263.142بلغت قيمة   و كبو ؿباسبة القيمة العادلة ،كضركرة  التوج البيئة االقتصادية اغبالية

،كدبا اف قاعدة القرار تنص على %5قل من أكىي  0.000دبستول داللة  ك 41.972اعبدكلية كاؼبقدرة ب
 العدمية اعبدكلية ،كبناءا على ذلك يتم رفض الفرضية t احملسوبة اكرب من tاذا كانت  H0رفض الفرضية العدمية 

غَت مبلئم الزباذ القرارات يف  التكلفة التارىبية   أكفق مبد احملاسيب القياسما يعٍت اف   كقبوؿ الفرضية البديلة ،
 ،البيئة االقتصادية اغبالية

 3قدر بكىي اعلى من متوسط اداة القياس اؼب 3.7824كمانبلحظ اف متوسط درجة التاييد بلغت          
 يف القياس احملاسيب . تتعلق بانبية االنتقاؿ كبو القيمة العادلة ،كعليو توجد مؤشرات اهبابية

يساىم تطبيق  ؿباسبة القيمة العادلة يف زيادة  ال انو  على يةالثان يةص الفرضتن:  ةالثاني يةاختبار الفرض  0-0
 ، كيكوف من خبلؿ مايلي :اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية

 :النتائج الوصفية  0-0-0

كقد جاءت نتائج ىذا احملور كما يوضحها  لثانية،كىذا على ضوء الفرضية اثآفكؿ مناقشة اجابات احملور السنحا
 :اعبدكؿ اؼبواِف
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 تطبيق محاسبة القيمة العادلة في زيادة  مساىمة:  اتجاىات افراد العينة نحو  (03)جدكؿ رقم    
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:

يب
لترت

اال ا
جاه

ت
 

رم
معيا

ؼ ال
حرا

االن
 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
 ا

شدة
ق ب

مواف
 

افق
 مو

ايد
مح

 
افق

 مو
غير

 

 

شدة
ق ب

مواف
ير 

 غ
سبة

 الن
ر ك

كرا
 الت

 المعلومات 

موافق  1
 75 4.36 0.338 بشدة

39.1 
115 
59.9 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

تساعد المعلومات المحاسبية المعدة كفق للقيمة العادلة على 
 بالتوقيت المالئم.إصدار التقارير المالية 

 74 3.84 0.248 موافق  4
38.5 

99 
51.6 

18 
9.4 

1 
0.5 

0 
0 

 ت

% 

تمتازالمعلومات المحاسبية المعدة كفق للقيمة العادلة بالقدرة 
 التنبئية لمتخذ القرار لتوقع نتائج مستقبلية.

موافق  2
 30 4.22 0.364 بشدة

15.6 
145 
75.6 

17 
8.8 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

المحاسبية المعدة كفق القيمة العادلة على تساعد المعلومات 
 .التنبؤ بالتدفقات المستقبلية للمؤسسة

3 
موافق 
 90 4.21 0.096 بشدة

46.9 
100 
52.1 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

تمتازالمعلومات المحاسبية المعدة كفق للقيمة العادلة 
بقيمةارتدادية   تفيد في تقييم  التوقعات اك تعديلها اك 

 تصحيحها

 81 3.82 0.187  موافق 5
42.2 

96 
50 

15 
7.8 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

توفر المعلومات المحاسبية المعدة كفق القيمة العادلة  معلومات 
 مالئمة عن اداء المؤسسة.

 75 3.34 0.857 ؿبايد 11
39 

35 
18.2 

0 
0 

22 
11.6 

60 
31.2 

 ت

% 

تمتازالمعلومات المحاسبية المعدة كفق للقيمة العادلة بقابلية 
 .مع مؤسسات اخرل عن فترة مالية كاحدة المقارنة

 20 3.38 0.635 ؿبايد 10
10.4 

52 
27.1 

35 
18.2 

65 
33.9 

20 
10.4 

 ت

% 

تمتاز المعلومات المحاسبية المعدة كفق للقيمة العادلة  بقابلية 
 .للمقارنة لعدة فترات مالية للمؤسسة

ؿبايد    12
  0.787 3.18 0 

0 
10 
5.2 

43 
22.4 

77 
40.1 

62 
32.3 

 ت

% 

توفرالمعلومات المحاسبية المعدة كفق القيمة العادلة  معلومات  
 ذات موثوقية.

 25 3.08 0.829 ؿبايد 13
13 

50 
26 

33 
17.2 

59 
30.8 

25 
13 

 ت

% 

تمتاز المعلومات المحاسبية المعدة كفق القيمة العادلة بقابلية 
 للفهم من  قبل مستخدميها .

 71 2.98 0.927 ؿبايد 14
37 

29 
15.1 

26 
13.5 

13 
6.8 

53 
27.6 

 ت

% 

تمتاز  المعلومات المحاسبية المعدة كفق القيمة العادلة حيادية 
 ك تستند ألدلة إثبات .

 54 3.76 0.693 موافق 6
28.2 

68 
35.4 

50 
26 

20 
10.4 

0 
0 

 ت

% 

تزداد ثقة المستخدمين في المعلومات المحاسبية المعدة 
 بالقيمة العادلة.

 40 3.69 0.549  موافق 7
20.8 

125 
65.1 

18 
9.4 

9 
4.7 

0 
0 

 ت

% 
إظهار بنود القوائم المالية بالقيمة العادلة أكثر فائدة لمستخدمي 

 البيانات المالية من التكلفة التاريخية.

8 
  موافق 

0.267 3.58 36 
18.8 

96 
50 

60 
31.2 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

يفضل إظهار األرباح كالخسائر الناتجة عن التقييم بالقيمة 
عادلة ضمن اإليضاحات المتممة بدال من إظهارىا في صلب ال

 القوائم المالية .

 29 3.46 0.000 موافق  9
15.1 

102 
53.1 

40 
20.8 

13 
6.8 

8 
4.2 

 ت

% 
يؤدم إعداد للقوائم المالية باستخداـ القيمة العادلة إلى تحقيق 

 العدالة في التعبير عن المركز المالي للمؤسسة .

 المتوسط العاـ االجمالي 3.96 0.246 موافق 
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ف اؼبتوسط العاـ االصباِف للمتوسط اغبسايب لكافة اؼبتغَتات أ (37)رقم  يتضح من اعبدكؿ السابق         
كىذا يدؿ على  3اؼبتوسط اغبسايب الفرضي  على منأكىو 3.9612ؾبتمعة  جاء باؼبوافقة حيث بلغ  

مسانبة تطبيق القيمة العادلة يف زيادة اػبصائص النوعية للمعلومات االذباىات االهبابية لعينة البحث حوؿ 
ف اؼبتوسط اغبسايب لتلك أخبصوص االسئلة اذ  العينةكىذا مايظهر جليا من خبلؿ اجابات افراد احملاسبية ،

اؿ جدا ،كما يبلحظ البفاض اؼبتوسط العاـ االصباِف لبلكبراؼ اؼبعيارم لكافة اؼبتغَتات االسئلة على التواِف ع
 كىذا يدؿ على البفاض درجة التشتت يف اجابات اؼبستقصى منهم.0.246ؾبتمعة ،حيث بلغت النسبة 

ؼبعلومات احملاسبية تساعد اك بتفصيل النتيجة الرئيسية ؽبذا احملور ، نبلحظ اف نتائج عينة الدراسة كوف          
فقد عرفت اذباه موافق بشدة  ،اذ جاء اؼبعدة كفق للقيمة العادلة على إصدار التقارير اؼبالية بالتوقيت اؼببلئم ،

قيمتو  معيارم باكبراؼ التشتت كقليلة جاءت متجانسة اليتك  ،  4.36متوسطها اغبسايب يف الًتتيب االكؿ 
 ( 59.9كاؼبوافقوف  % 39.1 )اؼبوافقوف بشدة % 99بلغت   كبَتة لنسبة عليو اؼبوافقة كصلت كلقد، 0.338

 ننائجنا مع تتطابق العبارة ىذه حوؿ اهعلي احملصل النتائججدا، حيث  منطقية للموافقة اؼبرتفعة النسبة .%
  .النظرم اعبانب يف إليها اؼبتوصل

ق للقيمة العادلة سبتاز  بالقدرة التنبئية ؼبتخذ القرار اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كف فأ تعترب اليت الثانية العبارة      
،اذ جاء متوسطها اغبسايب الشديدة  اؼبوافقة باذباه عينة الدراسة إجابات جاءت فقد ،لتوقع نتائج مستقبلية.

كعرفت موافقة عينة الدراسة ، 0.248 لئلجابات اؼبعيارم االكبراؼ قيمة بلغت إذ مؤثر غَت كبتشتت ، 3.84
 نتائج تدعم اليت النتيجةكىي ( % 51.6  كاؼبوافقوف % 38.5 )اؼبوافقوف بشدة %90.1بلغت  نسبة  
 . للدراسة النظرم اعبانب

اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة تساعد على   فأ بكوف  كاػباصة احملور ىذا يف الثالثة العبارة      
 )اؼبوافقوف بشدة % 91.2فت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت  ، عر التنبؤ بالتدفقات اؼبستقبلية للمؤسسة

 4.22حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب  الشديدة  ،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة   (% 75.6   كاؼبوافقوف % 15.6
 كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات . 0.364كباكبراؼ معيارم 

 )اؼبوافقوف بشدة % 99إُف كصلت كبَتة بنسبة عليها الدراسة عينة موافقة عرفت األخرل يى الرابعة العبارة      
سبتاز ؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق للقيمة العادلة ا فأيف كوف  زبص كىي ،(  %52.1 كاؼبوافقوف  % 46.9

 بلغ حبيث اؼبستجوبوف أقرىا ليت العبارة ا كىو ،بقيمةارتدادية  تفيد يف تقييم  التوقعات اك تعديلها اك تصحيحها 
قدره  لئلجابات متوسط كبتشتت ، شديدة  موافقة عن كىي تعرب4.21 عليها لئلجابة اغبسايب اؼبتوسط

0.096 
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توفر اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة  معلومات بانو  زبص احملور ذاى من اػبامسة العبارة       
     كاؼبوافقوف  %42.2 )اؼبوافقوف بشدة %92.2عرفت ىذه العبارة موافقة   كقد ،داء اؼبؤسسةأمبلئمة عن 

 كبتشتت اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة 3.82بقيمة قدرىا لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة من ( 50
 من إليو توصلنا ما مع تتطابق يف العبارات  السابقة  النتيجة ىذه ، 0.187 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت

ىبتص باػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  اليت توفرىا ظل القيمة  الذم لدراستنا النظرم اعبانب يف نتائج
 .العادلة 

اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق للقيمة العادلة بقابلية  نو سبتازأتضمنت  اليت احملور ىذا من السادسة  العبارة        
  3.34  قدره حسايب دبتوسط ؿبايد، إجاباهتا اذباه جاء فقد مؤسسات اخرل عن فًتة مالية كاحدةاؼبقارنة مع 

كتفرقها   اإلجابات كذبانس عدـ توافق بسبب بل ، احملايدة اإلجابات عن ينتج َف العبارة ؽبذه احملايد االذباه
 االكبراؼ ارتفاع يفسر ما كىو ،   42.8%بنسبة اؼبوافقة كعدـ % 57.2 بنسبة اؼبوافقة بُت متقاربة بنسب

 .ذبانسها كعدـ اإلجابات تشتت عن معربة قيمة كىي ، 0.857 قيمتو كصلت الذم اؼبعيارم
 احملايد االذباه3.38 قدره حسايب دبتوسط ؿبايد، إجاباهتا اذباه اليت جاء احملور ىذا السابعة من العبارة        
 اإلجابات كذبانس توافق عدـ بسبب بل ،% 18.2 تتعدل َف اليت ةاحملايد اإلجابات عن ينتج َف العبارة ؽبذه

 ارتفاع يفسر ما كىو ،  %44.3 بنسبة اؼبوافقة كعدـ % 37.5 بنسبة اؼبوافقة بُت متقاربة بنسب كتفرقها
 .ذبانسها كعدـ اإلجابات تشتت عن معربة قيمة كىي ، 0.635 قيمتو كصلت الذم اؼبعيارم االكبراؼ

 على اغبياد لفئة تنتمي قيمة كىي 3.18 العبارة ؽبذه اؼبتوسط اغبسايب بلغ فقد الثامنة  للعبارة بالنسبة       
 َف لئلجابات االذباه احملايد 0.787 قيمتو كصلت الذم اؼبعيارم االكبراؼ ارتفاع يفسر ما وىك  .ليكرت  مقياس

 كذبانس توافق عدـ بسبب بل ،% 22.4 نسبة تتعدل َف االخَتة فهذه احملايدة، اإلجابات بسبب يكن
 اإلجابات بينما % 5.2 اؼبوافقة اإلجابات بلغت إذ اؼبوافقة، كعدـ اؼبوافقة بُت متقاربة بنسب كتفرقها اإلجابات

  .% 72.4 نسبة كصلت اؼبوافقة غَت
 قيمة يكى 3.08 العبارة ؽبذه اؼبتوسط اغبسايب بلغ إذ ؿبايد، اذباه عرفت األخرل يى تاسعة ال العبارة        

 0.829 قيمتو كصلت الذم اؼبعيارم االكبراؼ ارتفاع يفسر ما وىك  .ليكرت مقياس على اغبياد لفئة تنتمي
بسبب  بل ،% 17.2 نسبة تتعدل َف االخَتة فهذه احملايدة، اإلجابات بسبب يكن َف لئلجابات االذباه احملايد

 بلغت بينما %39اإلجابات اؼبوافقة بلغت إذ وافقة،اؼب كعدـ اؼبوافقة بُت كمركنتها  اإلجابات كذبانس توافق عدـ
اليو يف كوف التأثَت  توصلنا اليت النظرم اعبانب نتائج تدعم النتيجة ىذه،   .%43.8 نسبة اؼبوافقة غَت اإلجابات

ائص  الكبَت ؼبعايَت ؿباسبة القيمة العادلة على خاصية اؼببلئمة ، إال أهنا يف اؼبقابل تفتقر إُف الكثَت من اػبص
 وثوقية كالقابلية للمقارنة كالثبات .ؼبكا
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سبتاز  اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة حيادية يف كوف   كاػباصة احملور ىذا يفعاشرة ال العبارة        
 االذباه  2.98  قدره حسايب دبتوسط ،عينة الدراسة  اذباه ؿبايد من ، حيث  عرفت ك تستند ألدلة إثبات 

 كتفرقها  بنسب اإلجابات كذبانس عدـ توافق بسبب بل ، احملايدة اإلجابات عن ينتج َف العبارة ؽبذه حملايدا
 اؼبعيارم االكبراؼ ارتفاع يفسر ما كىو ،   34.4% بنسبة اؼبوافقة كعدـ % 52.1 بنسبة اؼبوافقة بُت متقاربة
 . ذبانسها عدـك  اإلجابات تشتت عن معربة قيمة كىي ،0.927 قيمتو كصلت الذم
تزداد ثقة اؼبستخدمُت يف اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة بالقيمة بانو   زبص احملور ذاى من ادم عشر اغب العبارة        

 عينة من(  35.4 كاؼبوافقوف  %28.2 )اؼبوافقوف بشدة %63.6 عرفت ىذه العبارة موافقة   كقد ،العادلة.
 مؤثر غَت كبتشتت اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة 3.76  بقيمة قدرىا اتلئلجاب اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة،
 0.693 قدره معيارم باكبراؼ

ظهار بنود القوائم اؼبالية بالقيمة العادلة أكثر فائدة ؼبستخدمي البيانات اؼبالية با اػباصةثانية عشر ال العبارة         
 65.1  كاؼبوافقوف   %20.8 )اؼبوافقوف بشدة %85.9ة  بنسب الدراسة لعينة قبوؿ عرفت،من التكلفة التارىبية.

 معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت ،اؼبوافقة  لفئة تنتمي قيمة كىي 3.69 اغبسايب اؼبتوسط بلغ إذ ،(
 .0.549قدره

قييم يفضل إظهار األرباح كاػبسائر الناذبة عن التبكوف    كاػباصة احملور ىذا يف ثالثة عشر ال العبارة          
من طرؼ  ، عرفت موافقة بالقيمة العادلة ضمن اإليضاحات اؼبتممة بدال من إظهارىا يف صلب القوائم اؼبالية 

،كجاء االذباه العاـ    % 50)   كاؼبوافقوف % 18.8 )اؼبوافقوف بشدة % 68.8عينة الدراسة  بنسبة بلغت  
كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود 0.267 كباكبراؼ معيارم  3.58باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب 

 تشتت كبَت لبلجابات .
يؤدم إعداد للقوائم اؼبالية باستخداـ القيمة العادلة إُف بانو   زبص احملور ذاى من عشر  رابعة ال العبارة       

)اؼبوافقوف  % 68.2 بنسبة عرفت ىذه العبارة موافقة   كقد ،ربقيق العدالة يف التعبَت عن اؼبركز اؼباِف للمؤسسة 
بقيمة  لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة من (  53.1  %   كاؼبوافقوف % 15.1 بشدة
 . 0.000 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت الشديدة  اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة 3.46قدرىا
 على  كاليت تنص ، الفرضية صحة أكدنا قد نكوف السابقة، رعشالربعة ا العبارات نتائج ربليل ضوء على     

 على باالسقاط كىذا ، مسانبة تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف زيادة  اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  
 .الدراسة ؾبتمع على للتعميم نتائجها كقابلية اإلجابات صحة من نتأكد أف إُف الدراسة  فقط عينة
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 (. T)باستخداـ اختبار  0-0-0 

ال يساىم تطبيق  ؿباسبة القيمة العادلة يف زيادة اػبصائص النوعية للمعلومات : H0الفرضية الصفرية  -
 احملاسبية

يساىم تطبيق  ؿباسبة القيمة العادلة يف زيادة اػبصائص النوعية للمعلومات  :H1الفرضية البديلة     -
 احملاسبية
 

 مساىمة تطبيق محاسبة القيمة العادلة في زيادة للعينة البسيطة حوؿ  T ( :اختبار38جدكؿ رقم )
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

 
  (t) قيمة  

 المحسوبة
    (t) قيمة  

 الجدكلية
درجة 
 الحرية

مستول 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

 النتيجة

 H1قبوؿ  3.9612 0.000 191 1,9724 184.523 االصباِف

 (9-8)الملحق رقم SPSS24على مخرجات  بناءا باحثمن إعداد ال المصدر:

 يف زيػادة مسانبة تطبيػق ؿباسػبة القيمػة العادلػة  متوسط درجة    Tنتائج اختبار  (38)يبُت اعبدكؿ رقم      
اعبدكليػػػة كاؼبقػػػدرة  tكىػػػي اكػػػرب مػػػن t  184.523بلغػػػت قيمػػػة   ،اػبصػػػائص النوعيػػػة للمعلومػػػات احملاسػػػبية  

،كبنػػػاءا علػػػى ذلػػػك يػػػتم رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية %5ىػػػي اقػػػل مػػػن ك  0.000دبسػػػتول داللػػػة   1.9724ب
تطبيػق  ؿباسػبة القيمػة العادلػة يف زيػادة اػبصػائص النوعيػة للمعلومػات  كقبوؿ الفرضية البديلة ،ما يعٍت مسػانبة

 .احملاسبية
   3داة القياس اؼبقدر بأعلى من متوسط أكىي  3.9612نبلحظ اف متوسط درجة التاييد بلغت   
نػػو  توجػػد مؤشػػرات اهبابيػػة تتعلػػق بتػػاثَت تطبيػػق ؿباسػػبة القيمػػة علػػى زيػػادة اػبصػػائص النوعيػػة أؿ علػػى فهػػذا يػػد 

 للمعلومات احملاسبية 
تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف توفَت   ال يساىم على انو  لثينص الفرض الثا:  لثاختبار الفرض الثا 0-0

 ، كيكوف من خبلؿ ما يلي :يةمعلومات ذات فائدة عند ازباذ القرارات االستثمار 
  :النتائج الوصفية  0-0-0

كقد جاءت نتائج ىذا احملور كما يوضحها  الثالثة،كىذا على ضوء الفرضية  لثاثسنحاكؿ مناقشة اجابات احملور ا
 :اعبدكؿ اؼبواِف
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ية بالقيمة المعلومات المنشورة في القوائم المال مساىمة حوؿ فراد العينة أ:  اتجاىات (03)جدكؿ رقم    
 تثمارقرارات االساتخاذ  العادلة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8-8)الملحق رقم SPSS24من إعداد الباحث بناءا على مخرجات  المصدر:

يب
لترت

 ا
جاه

االت
 

رم
معيا

ؼ ال
حرا

االن
 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
 ا

شدة
ق ب

مواف
 

افق
 مو

ايد
مح

 
افق

 مو
غير

 

 

شدة
ق ب

مواف
ير 

 غ
سبة

 الن
ر ك

كرا
 الت

 المعلومات

موافق  1
 بشدة

0.202 4.41 39 
20.4 

150 
78.1 

1 
0.5 

2 
1 

0 
0 

 ت

% 

ساس القيمة العادلة أثر إهبايب على جودة لئلفصاح احملاسيب على أ
 اؼبعلومات احملاسبية

 16 3.62 0.427 موافق 9
8.3 

123 
64.1 

53 
27.6 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة على 
 تقدير مصاٌف صبيع اؼبسانبُت يف اؼبؤسسة

 50 3.98 0.685 موافق 5
26.1 

125 
65.1 

12 
6.2 

5 
2.6 

0 
0 

 ت

% 

ز ثقة يتعز  يف تسمح اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة
 متخذم القرارات االستثمارية .

 2 3.78 0.716 موافق 7
1 

158 
82.3 

2 
1 

30 
15.7 

0 
0 

 ت

% 

تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة 
لى ازباذ القرارات اؼبستثمرين على تعزز قدرة اؼبستثمرين ع

 االستثمارية السليمة .

 42 3.61 0.813 موافق 10
21.9 

110 
57.3 

0 
0 

14 
7.3 

26 
13.5 

 ت

% 

تعترب اؼبعلومات اؼبعدة كفق القيمة العادلة اكثر مبلئمة للمفاضلة بُت 
 افضل البدائل اؼبتاحة الزباذ  القرارات االستثمارية .

 14 3.58 0.546 موافق 11
7.3 

100 
52.1 

60 
31.2 

18 
9.4 

0 
0 

 ت

% 

تؤدم اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة على  
 تغيَت موقف متخذم القرارات االستثمارية عند اغبصوؿ عليها 

 7 3.35 0.872 ؿبايد 12
3.7 

84 
43.8 

60 
31.2 

25 
13 

16 
8.3 

 ت

% 

إُف زيادة  يؤدم تطبيق القيمة العادلة يف قياس عناصر القوائم اؼبالية
 معدالت النمو االقتصادم.

 موافق  3
 

0.000 4.04 89 
46.3 

99 
51.6 

1 
0.5 

3 
1.6 

0 
0 

 ت

% 

تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة على  
 تقييم  اؼبسانبات اؼبالية كاؼبادية للمسانبُت .

 موافق 2
 بشدة

0.137 4.29 10 
5.2 

104 
54.2 

50 
26 

28 
14.6 

0 
0 

 ت

% 

يبكن االستفادة من اؼبعلومات احملاسبية اؼبستندة للقيمة العادلة يف 
 تكوين توقعات استثمارية جديدة .

 28 3.91 0.632 موافق 6
14.6 

150 
78.1 

13 
6.8 

1 
0.5 

0 
0 

 ت

% 

القيمة العادلة لؤلدكات اؼبالية اكثر مبلئمة الحتياجات مستخدمي 
مع مراعاة التكلفة كالعائد عند  البيانات اؼبالية كخاصة اؼبستثمرين

 االفصاح 

 8 3.64 0.458 موافق 8
4.2 

102 
53.1 

43 
22.4 

24 
12.5 

15 
7.8 

 ت

% 

تعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبستندة للقيمة العادلة عامبل جوىريا يف 
 نوعية القرارات االستثمارية .

 57 4.02 0.000 موافق 4
29.7 

99 
51.6 

36 
18.7 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

استخداـ اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة عند يؤدم 
 ازباذ القرارات االستثمارية اُف زبفيض درجة اؼبخاطرة فيها

 0.765 ؿبايد 13

 

3.18 19 
9.9 

58 
30.2 

42 
21.9 

62 
32.3 

11 
5.7 

 ت

% 

يوفر استخداـ اؼبؤسسة للمعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة 
لقرار االستثمارم  ؾبموعة من االجراءات الرقابية العادلة عند ازباذ ا

 لضماف سبلمة القرارات اؼبتخذة ككشف االخطاء يف حالة حدكثها

 المتوسط العاـ االجمالي 3.87 0.413 موافق 
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ف اؼبتوسط العاـ االصباِف للمتوسط اغبسايب لكافة اؼبتغَتات ؾبتمعة  أ (39)رقم  يتضح من اعبدكؿ السابق      
كىذا يدؿ على االذباىات  3على من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي أكىو  3.8745 جاء باؼبوافقة حيث بلغ  
كىذا مايظهر  ، ريةنبية معلومات ؿباسبة القيمة العادلة على ازباذ القرارات االستثماأ االهبابية لعينة البحث حوؿ

ف اؼبتوسط اغبسايب لتلك االسئلة على التواِف عاؿ جدا أخبصوص االسئلة اذ  العينة  فرادأجليا من خبلؿ اجابات 
،كما يبلحظ البفاض اؼبتوسط العاـ االصباِف لبلكبراؼ اؼبعيارم لكافة اؼبتغَتات ؾبتمعة ،حيث بلغت النسبة 

 يف اجابات اؼبستقصى منهم. كىذا يدؿ على البفاض درجة التشتت0.413

لئلفصاح احملاسيب على أساس ك بتفصيل النتيجة الرئيسية ؽبذا احملور  نبلحظ اف نتائج عينة الدراسة كوف       
فقد عرفت اذباه موافق بشدة  ،اذ جاء متوسطها اغبسايب ، القيمة العادلة أثر إهبايب على جودة اؼبعلومات احملاسبية

 كصلت ،كلقد0.202قيمتو  معيارم باكبراؼ التشتت كقليلة جاءت متجانسة اليت، ك   4.41يف الًتتيب االكؿ 
 اؼبرتفعة النسبة(   % 78.1كاؼبوافقوف   % 20.4 )اؼبوافقوف بشدة % 98.5بلغت   كبَتة لنسبة عليو اؼبوافقة

 اعبانب يف إليها ؼبتوصلا ننائجنا مع تتطابق العبارة ىذه حوؿ اهعلي احملصل جدا، حيث النتائج منطقية للموافقة
  .النظرم

ى تقدير مصاٌف علتساعد  اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة  فأ تعترب اليت الثانية العبارة       
 3.62اؼبوافقة ،اذ جاء متوسطها اغبسايب  باذباه عينة الدراسة إجابات جاءت فقد ، صبيع اؼبسانبُت يف اؼبؤسسة

كعرفت موافقة عينة الدراسة نسبة   ، 0.427 لئلجابات اؼبعيارم االكبراؼ قيمة بلغت إذ مؤثر غَت ، كبتشتت
 النظرم اعبانب نتائج تدعم اليت كىي النتيجة( % 64.1  كاؼبوافقوف % 8.3 )اؼبوافقوف بشدة %72.4بلغت  

 للدراسة .
احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة تعزز ثقة  اؼبعلومات فأ بكوف  كاػباصة احملور ىذا يف الثالثة العبارة       

 % 26.1)اؼبوافقوف بشدة % 91.2، عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت  متخذم القرارات االستثمارية 
كباكبراؼ  3.98،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب   (% 65.1 كاؼبوافقوف

 ة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات .كىي قيمة مقبول 0.685معيارم
  1 اؼبوافقوف بشدة %83.3إُف كصلت بنسبة عليها الدراسة عينة موافقة عرفت األخرل يى الرابعة العبارة     

تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة يف كوف  زبص كىي ، (% 82.3 كاؼبوافقوف %
 أقرىا العبارة اليت  كىو ، درة اؼبستثمرين على ازباذ القرارات االستثمارية السليمة اؼبستثمرين على تعزز ق

 متوسط كبتشتت وافقة ،اذباه اؼب عن كىي تعرب3.78 عليها لئلجابة اغبسايب اؼبتوسط بلغ حبيث اؼبستجوبوف
 .  0.716قدره لئلجابات
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مات اؼبعدة كفق القيمة العادلة اكثر مبلئمة للمفاضلة تعترب اؼبعلو  بانو  زبص احملور ذاى من اػبامسة العبارة     
)اؼبوافقوف  %79.2    عرفت ىذه العبارة موافقة كقد ،فضل البدائل اؼبتاحة الزباذ  القرارات االستثمارية أبُت 

 3.61 بقيمة قدرىا لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة من(  57.3  كاؼبوافقو %21.9 بشدة
 يف العبارات  السابقة  النتيجة ، ىذه 0.813 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة

ظل يف ؼبعلومات احملاسبية  انبية  أىبص   الذم لدراستنا النظرم اعبانب يف نتائج من إليو توصلنا ما مع تتطابق
 على ازباذ القرارات االستثمارية .القيمة العادلة 

تؤدم اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة نو أتضمنت  اليت احملور ىذا من السادسة  عبارةال      
 %59.4عرفت ىذه العبارة موافقة  كقد  ، على تغيَت موقف متخذم القرارات االستثمارية عند اغبصوؿ عليها

بقيمة  لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط جاءك  الدراسة، عينة من ( 52.1 %كاؼبوافقوف  % 7.3 )اؼبوافقوف بشدة
 . 0.546 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة3.58  قدرىا

   يؤدم تطبيق القيمة العادلة يف قياس عناصر القوائم اؼبالية إُف زيادة زبص  اليت احملور ىذا من سابعة ال العبارة    
 َف العبارة ؽبذه احملايد االذباه ،3.35 قدره حسايب دبتوسط ؿبايد، إجاباهتا اذباه جاء معدالت النمو االقتصادم.

 بنسب كتفرقها اإلجابات كذبانس توافق عدـ بسبب بل ،% 31.2 تتعدل َف اليت احملايدة اإلجابات عن ينتج
 اؼبعيارم االكبراؼ ارتفاع يفسر ما كىو ، 21.3 % بنسبة اؼبوافقة كعدـ % 47.5 بنسبة اؼبوافقة بُت متقاربة
 .ذبانسها كعدـ اإلجابات تشتت عن معربة قيمة كىي ، 0.872 قيمتو كصلت الذم

تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة على  بكوف    كاػباصة احملور ىذا يف الثامنة  العبارة    
 97.9شديدة من طرؼ عينة الدراسة  بنسبة بلغت    ، عرفت موافقةتقييم  اؼبسانبات اؼبالية كاؼبادية للمسانبُت

كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط  ،(  % 51.6   كاؼبوافقوف % 46.3 )اؼبوافقوف بشدة %
 كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات .0.000كباكبراؼ معيارم   4.04اغبسايب 

يبكن االستفادة من اؼبعلومات احملاسبية اؼبستندة للقيمة العادلة يف كوف   كاػباصة احملور ىذا يفتاسعة ال العبارة    
)اؼبوافقوف  %  59.4، حيث  عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت يف تكوين توقعات استثمارية جديدة 

كباكبراؼ  4.29اغبسايب  ،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط ( % 54.2 كاؼبوافقوف % 5.2 بشدة
 كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات . 0.137معيارم

كثر مبلئمة الحتياجات مستخدمي أالقيمة العادلة لؤلدكات اؼبالية بانو   زبص احملور ذاى من العاشرة  العبارة     
 عرفت ىذه العبارة موافقة   كقد عند االفصاح ،البيانات اؼبالية كخاصة اؼبستثمرين مع مراعاة التكلفة كالعائد 

 اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة من( 78.1 %كاؼبوافقوف  % 14.6 )اؼبوافقوف بشدة 92.7%
 0.632 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة 3.91  بقيمة قدرىا لئلجابات

نو هبب مراعاة التكلفة كالعائد عند ازباذ القرارات أيف  اليو توصلنا اليت لنظرما اعبانب نتائج تدعم النتيجة ىذه
 االستثمارية قي ظل تطبيق القيمة العادلة.
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تعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبستندة للقيمة العادلة عامبل يف كوف   كاػباصة احملور ىذا يف  اغبادية عشر العبارة    
)اؼبوافقوف  % 57.3، حيث  عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت ماريةجوىريا يف نوعية القرارات االستث

 3.64كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب   ، (  % 53.1 كاؼبوافقوف % 4.2 بشدة
 كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات .،   0.458 كباكبراؼ معيارم

يؤدم استخداـ اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة بكوف    كاػباصة احملور ىذا يف عشر  ية انالث العبارة    
، عرفت موافقة  من طرؼ عينة الدراسة  العادلة عند ازباذ القرارات االستثمارية اُف زبفيض درجة اؼبخاطرة فيها

،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة  (  % 51.6   كاؼبوافقوف % 29.7 )اؼبوافقوف بشدة % 81.3بنسبة بلغت  
ىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت   0.000كباكبراؼ معيارم  4.02حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب 

 لبلجابات 
ستخداـ اؼبؤسسة للمعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة ا  كاػباصة باف لثة عشر كاالخَتةالثا للعبارة بالنسبة     

ؾبموعة من االجراءات الرقابية لضماف سبلمة القرارات اؼبتخذة ككشف  يوفر ازباذ القرار االستثمارم العادلة عند 
 على اغبياد لفئة تنتمي قيمة كىي 3.18 العبارة ؽبذه اؼبتوسط اغبسايب بلغ فقد  ،االخطاء يف حالة حدكثها

 َف لئلجابات االذباه احملايد 0.765 قيمتو كصلت الذم اؼبعيارم االكبراؼ ارتفاع يفسر ما وىك  .ليكرت مقياس
 كذبانس توافق بسبب عدـ بل ،%  21.9 نسبة تتعدل َف االخَتة فهذه احملايدة، اإلجابات بسبب يكن

 اإلجابات بينما % 40.1اؼبوافقة اإلجابات بلغت إذ اؼبوافقة، كعدـ اؼبوافقة بُت متقاربة بنسب كتفرقها اإلجابات
 %  38 كصلت نسبة اؼبوافقة غَت
 مسانبة على كاليت تنص ، الفرضية صحة أكدنا قد نكوف السابقة، عشر لثبلثةا العبارات نتائج ربليل ضوء على  

 على باالسقاط كىذا ،  تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف توفَت معلومات ذات فائدة عند ازباذ القرارات االستثمارية
 الدراسة. ؾبتمع على للتعميم نتائجها كقابلية اإلجابات صحة من نتأكد أف إُف الدراسة  فقط عينة

 (. Tباستخداـ اختبار ) 0-0-0
ال يساىم تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف توفَت معلومات ذات فائدة عند ازباذ القرارات  :H0الفرضية الصفرية 

 االستثمارية

ومات ذات فائدة عند ازباذ القرارات يساىم تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف توفَت معل :H1الفرضية البديلة    
 االستثمارية
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المعلومات المنشورة في القوائم المالية للعينة البسيطة حوؿ مساىمة  T ( :اختبار40جدكؿ رقم )
 االستثمار بالقيمة العادلة على قرارات 

 
  (t) قيمة  

 المحسوبة
  (t) قيمة  

 الجدكلية  
درجة 
 الحرية

مستول 
 الداللة

المتوسط 
 سابيالح

 النتيجة

 H1قبوؿ  3.87 0.000 191 1,9724 118.634 االصباِف

 (9-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:

مسانبة  اؼبعلومات اؼبنشورة يف القوائم اؼبالية  متوسط   Tنتائج اختبار  (40)يبُت اعبدكؿ رقم          
اعبدكلية كاؼبقدرة  tكىي اكرب من t  118.634بلغت قيمة   ،  تثمارسبالقيمة العادلة على قرارات اال

،كبناءا على ذلك يتم رفض الفرضية الصفرية %5كىي اقل من  0.000دبستول داللة   41.972ب
مسانبة  اؼبعلومات اؼبنشورة يف القوائم اؼبالية بالقيمة العادلة على قرارات كقبوؿ الفرضية البديلة ،ما يعٍت 

 االصتثمار

 3داة القياس اؼبقدر بأعلى من متوسط أكىي  3.8745ف متوسط درجة التاييد بلغت أنبلحظ              
تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف توفَت معلومات ذات فائدة نو  توجد مؤشرات اهبابية تتعلق بتاثَت أ،كىذا يعٍت  

 عند ازباذ القرارات االستثمارية

ال توجد مشاكل  ك صعوبات تواجو اؼبؤسسات نو  أينص الفرض الرابع على  اختبار الفرض الرابع :  0-0
 ،كيكوف من خبلؿ ما يلي:االقتصادية اعبزائرية عند تطبيقها حملاسبة القيمة العادلة

كقد جاءت   الرابعة،كىذا على ضوء الفرضية  رابعسنحاكؿ مناقشة اجابات احملور ال:النتائج الوصفية  0-0-0
 :ور كما يوضحها اعبدكؿ اؼبواِفنتائج ىذا احمل
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فراد العينة حوؿ كجود مشاكل كمعوقات تحوؿ دكف تطبيق محاسبة أ:  اتجاىات (00)جدكؿ رقم    
 ة االعماؿ الجزائريةئالقيمة العادلة في بي
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 44  4.08 0.159 موافق  5
22.9 

148 
77.1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

ترجع صعوبة تطبيق محاسبة القيمة العادلة في اغلب الحاالت 
 لغموضها كعدـ فهمها

 3 3.98 0.316 موافق 8
1.6 

159 
82.8 

24 
12.5 

6 
3.1 

0 
0 

 ت

% 
تخداـ التكلفة التاريخية يفضل الممارسين للمحاسبة في الجزائر اس

 في تقييم األصوؿ كالقياس المحاسبي .

 16 3.72 0,634 موافق 11
8.3 

140 
72.9 

17 
8.9 

19 
9.9 

0 
0 

 ت

% 
اليوجد فهم كاضح لمفهـو القيمة العادلة لدل الممارسين 

 للمحاسبة في الجزائر.

 20 3.61 0,516 موافق 14
10.4 

136 
70.8 

14 
7.3 

22 
11.5 

0 
0 

 ت

% 
م ضعف كالماـ ككعي المحاسبين الجزائريين بأسس تطبيق يساى

 محاسبو القيمة العادلة من إجراءات تطبيقها .

 16 4.02 0.000 موافق 7
8.3 

162 
84.4 

14 
7.3 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

عدـ تبني الهيئات المحاسبية الجزائرية الطار كاضح لمعايير 
 محاسبة القيمة العادلة يصعب من تطبيقها.

موافق  1
  بشدة

0.125 4.34 112 
58.3 

80 
41.7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

اف عدـ كجود أسواؽ مالية نشطة لتداكؿ بعض األصوؿ يعيق من  
 تطبيق محاسبة القيمة العادلة .

 12 3.88 0.217 موافق 10
6.3 

130 
67.7 

50 
26 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

بيئة العمل االقتصادية في الجزائر غير مهيأة تماما لتطبيق محاسبة 
 العادلة.  القيمة

 28 3.71 0.514 موافق 12
14.6 

98 
51 

48 
25 

18 
9.4 

0 
0 

 ت

% 

صعوبة االفصاح عن معلومات القيمة العادلة في ظل استمرار 
 معدالت التضخم. 

2 
موافق 
 بشدة

0.569 4.22 72 
37.5 

103 
53.6 

14 
7.3 

3 
1.6 

0 
0 

 ت

% 

اد تحيز القياس في اعداد تقديرات القيمة العادلة. بسبب االعتم
على االحكاـ الشخصية إلدارة المؤسسة من ناحية كعدـ توفر ادلة 

 اثبات موضوعية تؤكد صحة التقديرات من ناحية اخرل

 6 3.52 0.812 موافق 15
3.1 

92 
47.9 

88 
45.9 

6 
3.1 

0 
0 

 ت

% 

تقييم األصوؿ بالقيمة العادلة ال يتناسب ك متطلبات مستخدمي 
 التقارير المالية في الجزائر .

9 
 2 3.94 0.551 موافق

1 
111 
57.8 

70 
36.5 

9 
4.7 

0 
0 

 ت

% 

زيادة التكاليف لمعرفة القيمة العادلة في بعض األدكات المالية 
التي تتطلب بذؿ جهود غير عادية كتكبد مصاريف إضافية مما 

 يتسبب في زيادة التكلفة عن المنفعة .

3 
 10 4.16 0.213 موافق

5.2 
178 
92.7 

4 
2.1 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 
يتطلب إعداد كعرض البيانات المالية كفق معيار القيمة العادلة 

المعلومات إلى  فترات زمنية مما يترتب عليو تأخير كصوؿ
 مستخدمي البيانات المالية .

 33 4.06 0,069 موافق 6
17.2 

131 
68.2 

28 
14.6 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 
اف عدـ كجود الزاـ في  التشريعات الجزائرية كباألخص القانوف  
 ضريبي  لتطبيق محاسبة القيمة العادلة يصعب من تطبيقها.ال

 35 4.10 0,148 موافق  4
18.3 

127 
66.1 

30 
15.6 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 
عدـ كجود دكرات لتدريب كتعريف المحاسبين بمتطلبات 

 بخصوص كيفية تطبيق طريقة القيمة العادلة في التقييم

 11 3.64 0.743 موافق 13
5.8 

132 
68.7 

49 
25.5 

0 
0 

0 
0 

 ت

% 

يمثل التعليم الجامعي لطلبة قسم المحاسبة دكرا كبيرا في ازالة 
 المعوقات التي تمنع تطبيق القيمة العادلة

 المتوسط العاـ االجمالي 4.12 0.338 موافق 

 (8-8)الملحق رقم SPSS24مخرجات  الباحث بناءا على من إعداد المصدر:
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ِف للمتوسط اغبسايب لكافة اؼبتغَتات ف اؼبتوسط العاـ االصباأ (41)يتضح من اعبدكؿ السابق رقم             
كىذا يدؿ على  3على من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي أكىو  4.1208 ؾبتمعة  جاء باؼبوافقة حيث بلغ  

 كجود مشاكل كمعوقات ربوؿ دكف تطبيق القيمة العادلة يف البيئة اعبزائرية  االذباىات االهبابية لعينة البحث حوؿ
ف اؼبتوسط اغبسايب لتلك االسئلة على أخبصوص االسئلة اذ  العينة  فرادأاجابات  كىذا مايظهر جليا من خبلؿ ،

التواِف عاؿ جدا ،كما يبلحظ البفاض اؼبتوسط العاـ االصباِف لبلكبراؼ اؼبعيارم لكافة اؼبتغَتات ؾبتمعة ،حيث 
 كىذا يدؿ على البفاض درجة التشتت يف اجابات اؼبستقصى منهم.0.338بلغت النسبة 

ترجع صعوبة تطبيق ؿباسبة كوف ف نتائج عينة الدراسة  أك بتفصيل النتيجة الرئيسية ؽبذا احملور  نبلحظ          
بشدة ،اذ جاء متوسطها اغبسايب  فقد عرفت اذباه موافق، القيمة العادلة يف اغلب اغباالت لغموضها كعدـ فهمها

 لنسبة عليو اؼبوافقة كصلت ،كلقد 0.159قيمتو  معيارم باكبراؼ التشتت كقليلة جاءت متجانسة اليت، ك  4.08
 منطقية للموافقة اؼبرتفعة النسبة(  % 77.1 كاؼبوافقوف  % 22.9 )اؼبوافقوف بشدة % 100بلغت   كبَتة

  .النظرم اعبانب يف إليها اؼبتوصل ننائجنا مع تتطابق العبارة ىذه حوؿ اهعلي احملصل جدا، حيث النتائج
يفضل اؼبمارسُت للمحاسبة يف اعبزائر استخداـ التكلفة التارىبية يف تقييم األصوؿ  تعترب اليت الثانية العبارة      

 ، كبتشتت 3.98اؼبوافقة ،اذ جاء متوسطها اغبسايب  باذباه عينة الدراسة إجابات جاءت فقد ، كالقياس احملاسيب
فقة عينة الدراسة نسبة  بلغت  كعرفت موا ، 0.316 لئلجابات اؼبعيارم االكبراؼ قيمة بلغت إذ مؤثر غَت

 النظرم اعبانب نتائج تدعم اليت كىي النتيجة(  %  82.8 كاؼبوافقوف  % 1.6 )اؼبوافقوف بشدة  % 84.4
 للدراسة .

اليوجد فهم كاضح ؼبفهـو القيمة العادلة لدل اؼبمارسُت  وان بكوف  كاػباصة احملور ىذا يف الثالثة العبارة     
  كاؼبوافقوف  % 8.3)اؼبوافقوف بشدة % 81.2، عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت   رللمحاسبة يف اعبزائ

كىي 0.634كباكبراؼ معيارم 3.72،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب   ( .% 72.9
 قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات .

)اؼبوافقوف  %81.2إُف كصلت بنسبة عليها الدراسة عينة موافقة عرفت خرلاأل يى الرابعة العبارة        
يساىم ضعف كاؼباـ ككعي احملاسبُت اعبزائريُت يف كوف  زبص كىي  ،( %   70.8 كاؼبوافقوف  %10.4بشدة

 اؼبتوسط غبل حبيث اؼبستجوبوف أقرىا العبارة اليت  كىو ،بأسس تطبيق ؿباسبو القيمة العادلة من إجراءات تطبيقها 
 . 0.516قدره لئلجابات متوسط كبتشتت وافقة ،اذباه اؼب عن كىي تعرب 3.61 عليها لئلجابة اغبسايب

عدـ تبٍت اؽبيئات احملاسبية اعبزائرية الطار كاضح ؼبعايَت ؿباسبة  بانو  زبص احملور ذاى من اػبامسة العبارة      
  %8.3اؼبوافقوف بشدة )% 92.7   لعبارة موافقةعرفت ىذه ا كقد ،القيمة العادلة يصعب من تطبيقها 

 اذباه عن اؼبعربة 4.02 بقيمة قدرىا لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة من  ( % 84.4 اؼبوافقوف 
 ما مع تتطابق يف العبارات  السابقة  النتيجة ، ىذه 0.000 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت اؼبوافقة
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ظل القيمة العادلة يف ؼبعلومات احملاسبية  انبية أىبص   الذم لدراستنا النظرم اعبانب يف نتائج من وإلي توصلنا
 على ازباذ القرارات االستثمارية .

ف عدـ كجود أسواؽ مالية نشطة لتداكؿ بعض األصوؿ يعيق أ تضمنت  اليت احملور ىذا من السادسة  العبارة      
 % 60 )اؼبوافقوف بشدة % 100  شديدة  عرفت ىذه العبارة موافقة كقد ، دلةمن تطبيق ؿباسبة القيمة العا

يف الًتتيب االكؿ   4.34  بقيمة قدرىا لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة من 40)  %كاؼبوافقوف 
 العبارات  السابقة يف  النتيجة ىذه ، 0.125قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة  

ىبص اىم مشاكل كمعوقات تطبيق القيمة   الذم لدراستنا النظرم اعبانب يف نتائج من إليو توصلنا ما مع تتطابق
 اكرب مشكل ىو غياب سوؽ ماِف نشط،باالضافة اُف اؼبشاكل كاؼبعوقات االخرل . فأالعادلة يف اعبزائر ك 

بيئة العمل االقتصادية يف اعبزائر غَت مهيأة سباما لتطبيق ؿباسبة بانو   زبص احملور ذاى من  لسابعة ا العبارة      
 من ( 67.6  %كاؼبوافقوف  % 6.3 )اؼبوافقوف بشدة %74عرفت ىذه العبارة موافقة   كقد ، القيمة العادلة

 مؤثر غَت شتتكبت اؼبوافقة اذباه عن اؼبعربة 3.88  بقيمة قدرىا لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، عينة
  0.217 قدره معيارم باكبراؼ

صعوبة االفصاح عن معلومات القيمة العادلة يف ظل استمرار يف كوف   كاػباصة احملور ىذا يفثامنة ال العبارة      
 % 14.6 )اؼبوافقوف بشدة %  55.6، حيث  عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت  معدالت التضخم

 0.514 كباكبراؼ معيارم 3.71جاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ،ك  (  % 51 كاؼبوافقوف
 .كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات

ربيز القياس يف اعداد تقديرات القيمة العادلة. بسبب بكوف    كاػباصة احملور ىذا يفتاسعة ال العبارة      
شخصية إلدارة اؼبؤسسة من ناحية كعدـ توفر ادلة اثبات موضوعية تؤكد صحة االعتماد على االحكاـ ال
)اؼبوافقوف  % 91.1، عرفت موافقة  شديدة من طرؼ عينة الدراسة  بنسبة بلغت   التقديرات من ناحية اخرل

 4.22،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب   ( % 53.6   كاؼبوافقوف % 37.5 بشدة
 ىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات . 0.569كباكبراؼ معيارم  

تقييم األصوؿ بالقيمة العادلة ال يتناسب ك متطلبات مستخدمي زبص  اليت احملور ىذا من عاشرةال العبارة    
 % 3.1 اؼبوافقوف بشدة) %  51حيث  عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت ، التقارير اؼبالية يف اعبزائر

 كباكبراؼ معيارم 3.52،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب  (  % 47.9 كاؼبوافقوف
 كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات 0.812

مة العادلة يف بعض األدكات زيادة التكاليف ؼبعرفة القييف كوف   كاػباصة احملور ىذا يف  اغبادية عشر العبارة    
، حيث  اؼبالية اليت تتطلب بذؿ جهود غَت عادية كتكبد مصاريف إضافية فبا يتسبب يف زيادة التكلفة عن اؼبنفعة 

كجاء   ،(  % 57.8اؼبوافقوف  %  1اؼبوافقوف بشدة  ) % 58.8عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة بلغت 
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كىي قيمة مقبولة تعرب عن ، 0.551  كباكبراؼ معيارم 3.94توسط اغبسايب االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼب
 عدـ كجود تشتت كبَت لبلجابات .

يتطلب إعداد كعرض البيانات اؼبالية كفق معيار القيمة بكوف   كاػباصة احملور ىذا يف عشر  انية الث العبارة     
، عرفت موافقة  من ات إُف مستخدمي البيانات اؼبالية اؼبعلوم العادلة فًتات زمنية فبا يًتتب عليو تأخَت كصوؿ

،كجاء االذباه (  % 92.7اؼبوافقوف  %  5.2اؼبوافقوف بشدة  ) % 97.9طرؼ عينة الدراسة  بنسبة بلغت  
ىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ   0.213كباكبراؼ معيارم  4.16العاـ باؼبوافقة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب 

 جابات كجود تشتت كبَت لبل
ف عدـ كجود الزاـ يف  التشريعات اعبزائرية كباألخص أيف كوف   كاػباصة احملور ىذا يفثالثة عشر  ال العبارة      

، حيث  عرفت موافقة عينة الدراسة  بنسبة  القانوف الضرييب  لتطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يصعب من تطبيقها
،كجاء االذباه العاـ باؼبوافقة حيث بلغ  (  %68.2 فقوفكاؼبوا % 17.2 )اؼبوافقوف بشدة %85.4بلغت 

كىي قيمة مقبولة تعرب عن عدـ كجود تشتت كبَت  0.069  كباكبراؼ معيارم 4.06اؼبتوسط اغبسايب 
 .لبلجابات

)اؼبوافقوف  %84.4إُف كصلت بنسبة عليها الدراسة عينة موافقة عرفت األخرل يى عشر الرابعة العبارة     
عدـ كجود دكرات لتدريب كتعريف احملاسبُت يف كوف  زبص كىي (%  66.1   كاؼبوافقوف  %18.3بشدة

 بلغ حبيث اؼبستجوبوف أقرىا العبارة اليت  كىو دبتطلبات خصوص كيفية تطبيق طريقة القيمة العادلة يف التقييم ،
 0.148قدره لئلجابات طمتوس كبتشتت وافقة ،اذباه اؼب عن كىي تعرب 4.10 عليها لئلجابة اغبسايب اؼبتوسط

يبثل التعليم اعبامعي لطلبة قسم احملاسبة دكرا كبَتا يف ازالة  بانو  زبص احملور ذاى من عشر اػبامسة العبارة      
  %5.8)اؼبوافقوف بشدة% 74.5    عرفت ىذه العبارة موافقة كقد اؼبعوقات اليت سبنع تطبيق القيمة العادلة ،

 اذباه عن اؼبعربة 3.64 بقيمة قدرىا لئلجابات اغبسايب اؼبتوسط كجاء الدراسة، ةعين من % 68.7  كاؼبوافقوف
 تتطابق العبارة ىذه حوؿ اهعلي احملصل ، حيث النتائج  0.743 قدره معيارم باكبراؼ مؤثر غَت كبتشتت اؼبوافقة

  .النظرم اعبانب يف إليها اؼبتوصل ننائجنا مع
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 . (Tباستخداـ اختبار ) 0-0-0     

ال توجد مشاكل  ك صعوبات تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية عند تطبيقها  :H0الفرضية الصفرية  -
 حملاسبة القيمة العادلة

توجد مشاكل  ك صعوبات تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية عند تطبيقها حملاسبة  :H1الفرضية البديلة  -
 القيمة العادلة

عينة البسيطة حوؿ المشاكل ك الصعوبات  التي  تواجو المؤسسات لل T ( :اختبار42جدكؿ رقم )
 االقتصادية الجزائرية عند تطبيقها لمحاسبة القيمة العادلة

 
  (t) قيمة  

 المحسوبة
  (t) قيمة  

 الجدكلية  
درجة 
 الحرية

مستول 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

 النتيجة

 H1قبوؿ  4.1208 0.000 191 1,9724 252.916 االصباِف

 (9-8)الملحق رقم SPSS24بناءا على مخرجات  باحثمن إعداد ال المصدر:

متوسػػط كجػػود عػػدة مشػػاكل  ك صػػعوبات تواجػػو اؼبؤسسػػات    Tنتػػائج اختبػػار  (42)يبػػُت اعبػػدكؿ رقػػم          
اعبدكليػة  tكىػي اكػرب مػن  t  252.916بلغػت قيمػة   ،  االقتصادية اعبزائريػة عنػد تطبيقهػا حملاسػبة القيمػة العادلػة

،كبنػػاءا علػػى ذلػػك يػػتم رفػػض الفرضػػية الصػػفرية %5كىػػي اقػػل مػػن  0.000دبسػػتول داللػػة   1.9724كاؼبقػػدرة ب
كجػػػود عػػػدة مشػػػاكل  ك صػػػعوبات تواجػػػو اؼبؤسسػػػات االقتصػػػادية اعبزائريػػػة عنػػػد كقبػػػوؿ الفرضػػػية البديلػػػة ،مػػػا يعػػػٍت 

 تطبيقها حملاسبة القيمة العادلة

كىػذا يعػٍت ، 3داة القيػاس اؼبقػدر بأاعلػى مػن متوسػط  وكى  4.1208بلغ  ايبف  اؼبتوسط اغبسأنبلحظ         
مشػاكل  ك صػعوبات تواجػو اؼبؤسسػات االقتصػادية اعبزائريػة عنػد تطبيقهػا نو  توجد مؤشرات اهبابيػة تتعلػق بوجػود أ

 .حملاسبة القيمة العادلة
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 نتائج التحليل  الثاني : المطلب

 بالنسبة للفرضية االكلى : -1

كمستخدمي التقارير اؼبالية من  اعبزائر يف احملاسبة نةهؼب اؼبمارسُت تأييد درجة الفرضيَّة ذهى يف إختبار متَّ            
 ىناؾ اف،حيث كجد لضركرة التحوؿ من القياس احملاسيب بالتكلفة التارىبية اُف ؿباسبة القيمة العادلة مستثمرين  

 يف العادلة القيمة طريقة اُف التكلفة التارىبية  استخداـ من بالتحوؿ ية اؼبؤسسات االقتصاد يف احملاسبُت عند رغبة
 بسبب كاغباصلة الراىنة التحديات مواجهة من االخَتة الطريقة ىذه سبكن اذ كاػبصـو  االصوؿ يميتق ؾباؿ

 كحاالت التضخم. االسعار ارتفاع  يف التصاعد
 : الثانيةبالنسبة للفرضية  -2

كمستخدمي التقارير اؼبالية  ييد اؼبمارسُت ؼبهنة احملاسبة يف اعبزائرأختبار  يف ىذه الفرضية درجة تمت ا               
من مستثمرين  النبية االفصاح اؼبستند للقيمة العادلة يف زيادة اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية ،حيث كجد 

اؼبكونات األساسية ػباصية دببلئمة )التوقيت ، الثبلث  اف تطبيق القيمة العادلة يزيد من خاصية اؼببلئمة دبكوناهتا
هامها يف سكما يبلحظ يف اؼبقابل أف تطبيق ىذه اؼبعايَت يتدْف إمرتفعىة   القدرة التنبئية ، التقييم اإلرتدادم ( 

ذا يدؿ حبيادية اؼبعلومات ك ى اػباصربقيق باقي اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية ليصل إُف مداه األخَت ك 
على التأثَت الكبَت ؼبعايَت ؿباسبة القيمة العادلة على خاصية اؼببلئمة ، إال أهنا يف اؼبقابل تفتقر إُف الكثَت من 

  .اػبصائص

 : بالنسبة للفرضية الثالثة -3
تقارير كمستخدمي ال مت اختبار  يف ىذه الفرضية درجة تاييد اؼبمارسُت ؼبهنة احملاسبة يف اعبزائر                

اف اؼبعلومات اؼبالية من مستثمرين  النبية االفصاح اؼبستند للقيمة العادلة يف ازباذ القرارات االستثمارية ،حيث 
احملاسبية الستندة اُف القيمة العادلة تساعد اؼبستثمرين يف ازباذ قرارات االستثمار ،كتعمل على ترشيد قراراهتم 

سبكن اؼبستثمرين من تقيم جدكل  ،كما ؼبفاضلة بُت اؼبشاريع االستثماريةكما يبكن اف تساعد على ااالستثمارية .
 القرار االستثمارم
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 : الرابعةبالنسبة للفرضية  -4
 يف القيمة العادلة  تطبيق تعرقل أك ربد أف اؼبمكن من اليت اؼبعوقات ـبتلف الفرضيَّة ذهى  يف إختبار متَّ          

 السليم التطبيق تعرقل كاالقتصادية، نيةهكاؼب التعليمية اؼبعوقات من العديد لوجود ّنتائجال كأشارت، يةاعبزائر  البيئة 
 :  اؼبستجوبُت ىي  حبسب اؼبعوقات مىأ كمن ،للقيمة العادلة 

 ،النشط يف بيئة األعماؿ اعبزائرية اؼباِفعدـ توفر شركط السوؽ  -
فمن تكلفة االحبلؿ اُف صايف القيمة صـو اؼبالية ،تعدد مباذج أك مداخل قياس القيمة العادلة لؤلصوؿ ك اػب -

األمر الذم هبعل البيانات اؼبالية أكثر  البيعية كصايف التدفقات النقدية اؼبستقبلية  اُف غَت ذلك من النماذج ،
 ،تقلبان فبا ىو يف اغبقيقة ك يفقد اؼبعلومات احملاسبية خاصيت الثبات ك اؼبقارنة

 ،كخاصة اؼبتضمنة القيمة العادلة منها  ؾباؿ اؼبعايَت احملاسبية الدكليةقلة التكوين كالتدريب يف  -
 العملي، الواقع يف بو معموؿ وىما مع اعبامعات يف تدريسو يتمَّ  ما بُت التفاكت -
 مع اؼبعايَت احملاسبية الدكلية فيما يتعلق بالقيمة العادلة . اؼباِف احملاسيب الّنظاـ متطلبات سباشي عدـ -
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 : الرابع الفصل خالصة
 صدؽ كثبات اداة الدراسة اؼبتمثلة يف االستبانة  كبعد اختباربناءا على الدراسة اؼبيدانية اليت اجريت               

اؼباليوف اغبسابات ،كؿباسبو  مدققواراء اؼبمارسُت للمحاسبة يف اعبزائر )االساتذة اعبامعيوف ،ك أاؼبتعلقة بك 
ستثمرين حوؿ انبية االفصاح احملاسيب اؼبستند على القيمة العادلة كمالو من انبية على زيادة ؼباُف ا (باالضافة 

كبعد اختبار الفرضيات مت استخبلص  اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية كبالتاِف ازباذ القرار االستثمارم 
 مايلي:

 طريقة اُف التكلفة التارىبية  استخداـ من وؿبالتح اؼبؤسسات االقتصادية  يف احملاسبُت عند رغبة ىناؾ فأ -
 الراىنة التحديات مواجهة من االخَتة الطريقة ىذه احملاسب سبكن اذ االصوؿ تقرٔف ؾباؿ يف العادلة القيمة

 .االسعار ارتفاع  يف التصاعد بسبب كاغباصلة
 ص النوعية للمعلومات احملاسبية على اػبصائ بشكل اهبايب يؤثر القياس احملاسيب اؼبستند اُف القيمة العادلة -
كيزيد من دقة االفصاح كاػبصـو  اف استخداـ منهج ؿباسبة القيمة العادلة يؤدم اُف قياس سليم لبلصوؿ  -

احملاسيب ،فبا يؤدم اُف عرض معلومات مالية تتسم باػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية اػباصة باؼبؤسسات 
 االقتصادية اعبزائرية.

 مات احملاسبية كفقا للقيمة العادلة تساعد اؼبسثمرين يف تقدير التدفقات النقدية لقراره االستثمارم.اؼبعلو -
يعتمد اؼبستثمر على اؼبعلومات احملاسبية اليت توفرىا القيمة العادلة يف حساب العائد كاؼبخاطرة عند ازباذ القرار  -

 االستثمارم.
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 لخاتمةا -1
ما مدل تأثَت اإلشكالية اؼبطركحة كاؼبتمثلة يف  لئلجابة علىلقد كانت ىذه الدراسة يف عرضها ؿباكلة           

كخاصة  تزكيد مستخدمي اؼبعلومات احملاسبية على ازباذ قراراهتم يف إُف القيمة العادلة ستنداإلفصاح احملاسيب اؼب
قا من الفرضيات األساسية، يف ىذه الدراسة، كانطبلناىا اليت تناكل ربعةوؿ اال، من خبلؿ الفصاالستثمارية منها

 يف اؼبقدمة. اكباستخداـ األساليب كاألدكات اؼبشار إليه
لقد تزايد يف االكنة االخَتة االذباه العاؼبي كبو التحوؿ اُف احملاسبة باستخداـ القيمة العادلة عبميع            

ات مبلئمة ؼبستخدمي اؼبعلومات احملاسبية ،سبكنهم من ازباذ قرارات عناصر اؼبركز اؼباِف ،كذلك هبدؼ تقدٔف معلوم
اقتصادية رشيدة ،كلتحقيق ذلك فقد سارعت العديد من اؼبنظمات كاؽبيئات اؼبنظمة ؼبهنة احملاسبة باصدار العديد 

 .من اؼبعايَت احملاسبية اليت تقضي باستخداـ القيمة العادلة عند تقييم عناصر اؼبركز اؼباِف 
اإلفصاح عن القوائم اؼبالية ذات الغرض العاـ،  ىوإف أىداؼ اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية          

كاالنعكاسات اليت يبكن حدكثها على مستواىا الداخلي بفعل االنتقاؿ إُف تطبيق النظاـ احملاسيب اؼباِف اؼبستمد 
ية أنبية بالغة خاصة عندما تكوف ىذه اؼبؤسسات من اؼبعايَت احملاسيب الدكلية، حيث تكتسي أىداؼ القوائم اؼبال

بصدد ربديد مفهومها، ك قد أصبحت تتمحور أىداؼ القوائم اؼبالية حوؿ نقطة أساسية كىي منفعة اؼبعلومات 
على رأسهم اؼبستثمرين، كترسخ ىذا االذباه خاصة  ك الفئات اؼبستخدمة ؽبا ـبتلفيف ازباذ القرارات من طرؼ 

 تعريف ؿباسبة ك اعتبارىا كنشاط خدمي، كالًتكيز على كظيفة االتصاؿ ك اعتبارىا مقدمة على أساس التحوؿ يف
لوظيفة القياس احملاسيب، حيث أصبحت قضية إفصاح اؼبؤسسة عن اؼبعلومات كدرجة مبلئمتها ك موثوقيتها من 

 .كخاصة فئة اؼبستثمرين  القضايا اؼبلحة لدل متخذم القرارات
لنظاـ احملاسيب اؼباِف جاء نتيجة توجو اعبزائر كبو اقتصاد السوؽ كؼبواكبة التطورات بالرغم من أف ا       

اؼبعايَت احملاسبية الدكلية كاؼبعايَت الدكلية للتقارير  مع تركيبو النظاـ احملاسيب اؼباِف توافق  أف  اكماالقتصادية يف العاَف  
دية اعبزائرية ؼبا جاء بو النظاـ احملاسيب اؼباِف يف ؾباؿ قياس  االقتصا اؼبؤسسات مسايرة ، إال أف اُف حد كبَت  اؼبالية

مازاؿ َف ،ل مصدر ربديد القيمة العادلةثاالصوؿ خاصة ما تعلق بالقيمة العادلة كغياب االسواؽ النشطة  كاليت سب
 ادلة .حيث يبكن القوؿ اف البيئة اعبزائرية غَت جاىزة لتطبيق ؿباسبة القيمة العيرقى للمستول اؼبقبوؿ 
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 نتائج اختبار الفرضيات -2
 إُف القيمة العادلة ستندما مدل تأثَت اإلفصاح احملاسيب اؼبيف  يف اؼبتمثلة البحث ؼبشكلة مبدئية كإجابة         

 من ؾبموعة بتخمُت قمنا ، كخاصة االستثمارية منها تزكيد مستخدمي اؼبعلومات احملاسبية على ازباذ قراراهتم يف
 مت اؼبيدانية كالدراسة النظرية الفصوؿ ضوء على .اهنفي أك اهبعض ا،هكل اهصحت لتأكيد، ىا اختبار ك  الفرضيات

 من التأكد
 صحة تربير ؼبصدر اإلشارة مستقل،مع بشكل فرضية كل سنعرض اؼبوالية الفقرات خبلؿ من ، فرضياتال صحة

 عام االثنُت أك اؼبيدانية الدراسة النظرم، اعبانب ؛وعدم من الفرضية
 

 :األكلى الفرضية
يف   التكلفة التارىبية  القائمة على   احملاسيب ال تؤدم مشاكل  القياس أف على األكُف الفرضية نصت          
 لقياس احملاسيبالقيمة العادلة يف الطريق إُف ضركرة التوجو كبو طريقة اإُف سبهيد االقتصادية اغبالية  البيئة 

 اختبار كنتائج معايَت احملاسبة الدكليةك دبتطلبات القيمة العادلة  اػباص الثآف فصلال نتائج على بناءا         
اصباع من افراد  ىناؾ أففقد تبُت ،  (َف تتحقق الفرضية) نفي الفرضية  مت اؼبيدانية الدراسة يف إحصائيا الفرضية

 .القيمة العادلة سبةؿبا التكلفة التارىبية إُفالقياس احملاسيب بالتحوؿ من  ضركرة العينة على 
 الفرضية الثانية:

ال يساىم تطبيق  ؿباسبة القيمة العادلة يف زيادة اػبصائص النوعية  أف على نصت الثانية الفرضية       
 يف الفرضيةىذه   الختبار باإلضافة، ؽبذه اػبصائص يف الفصل الثالث  دراستنا ضوء علىللمعلومات احملاسبية ،

مدل إسهاـ تطبيق معايَت اصباع على  فقد تبُت أف ىناؾ ، (َف تتحقق الفرضية)   نفي الفرضية مت اؼبيدانية الدراسة
دبكوناهتا  اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبة مع الًتكيز على خاصة اؼببلئمة زيادة  ؿباسبة القيمة العادلة على 

يبلحظ يف اؼبقابل أف تطبيق ىذه اؼبعايَت يتدْف ا ، كم األساسية )التوقيت ، القدرة التنبئية ، التقييم اإلرتدادم ( 
ك ىذا يدؿ على التأثَت كاؼبوثوقية كاغبيادية،      إسهامها يف ربقيق باقي اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية 

 ئص الكبَت ؼبعايَت ؿباسبة القيمة العادلة على خاصية اؼببلئمة ، إال أهنا يف اؼبقابل تفتقر إُف الكثَت من اػبصا

 :ثالثةالفرضية ال
مسانبة   تطبيق القيمة العادلة  على توفَت معلومات ذات فائدة يف ازباذ  لعدـ  أشارت الثالثة الفرضية        

 يف ىذه الفرضية  الختبار ،باإلضافة ؽبذه اػبصائص يف الفصل الثالث  دراستنا ضوء على القرارات االستثمارية ،
 اؼبعايَت   مدل إسهاـفقد تبُت أف ىناؾ  اصباع على  ،(َف تتحقق الفرضية)رضية   نفي الف مت اؼبيدانية الدراسة
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كبو تقوية االفصاح خدمة للمستثمرين  كعدـ امكانية ربقيق ؿباسبة التكلفة التارىبية  اؼبتعلقة بالقيمة العادلة 
 .افضل اغبلوؿ لتطلعات ىؤالء اؼبستثمرين 

 الفرضية الرابعة:
مشاكل  ك صعوبات تواجو اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية  كجودعدـ    بتخمُت قمنا لرابعةا الفرضية يف       

نفي الفرضية  )َف سب فقد الرابع الفصل يف نتائج من اليو  توصلنا ما كفق .،عند تطبيقها حملاسبة القيمة العادلة
تبُت اف ىناؾ ؾبموعة معوقات حقيقية  ،فقداؼبيدانية نتائج الدراسة أكدهتا اليت النتيجة كىي  ، (تتحقق الفرضية

لتطبيق معايَت ؿباسبة القيمة العادلة لدل اؼبؤسسات اإلقتصادية اعبزائرية  ك أف أكرب عائق ىو عدـ توفر شركط 
السوؽ اؼباِف النشط يف بيئة األعماؿ اعبزائرية ، ككذلك تعود صعوبة تطبيق مقاييس القيمة العادلة يف اغلب 

 دـ فهمها. اغباالت لغموضها كع

 نتائج الدراسة:  -3
 اليت الفصوؿ ترتيب كفق اهعرض البندىذا  خبلؿ من سنحاكؿ نتائج، لعدة وصلنات دراستنا ضوء على      

 اعبانب من كل يف اهإلي التوصل مت ،القيمة العادلة يف اعبزائر  بواقع عبلقة ؽبا النتائج أف إُف اإلشارة مع ا،هأنتج
 :بالتوازم اؼبيدانية كالدراسة النظرم

 ؛ىناؾ مزايا كىناؾ عيوب لتطبيق ؿباسبة القيمة العادلة  - 
العادلة من األساليب اغبديثة اؼبتبعة يف القياس احملاسيب كحل لبعض اإلنتقادات اليت تعرضت ؽبا  تعد القيمة -

 ؛سبيةاحملايف ظل التمسك بالتكلفة التارىبية ك إلضفاء اؼبزيد من اؼببلئمة على اؼبعلومات  احملاسبة
إف تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يساىم بشكل كبَت يف ربقيق خاصة اؼببلئمة للمعلومات احملاسبية خاصة يف  -

 ؛ظل تزايد معدالت التضخم من ناحية ك يف كجود سوؽ ماِف نشط بكافة عناصره من ناحية أخرل
 خاصة اؼبوثوقية دبكوناهتا الثبلثة ، تفتقر اؼبعلومات احملاسبية يف ظل تطبيق معايَت ؿباسبة القيمة العادلة إُف -

اغبياد ، القابلية للتحقق ، ك الصدؽ يف العرض ك األمانة يف التقرير ، خاصة يف حالة عدـ كجود توفر سوؽ ماِف 
 ؛نشط األمر الذم تصبح معو تقديرات القيمة العادلة ذاتية أك معرضة لتحيز القياس

مة العادلة عوض التكلفة التارىبية ياؼبستثمرين خاصة استخداـ القوببذ اغلب مستخدمي القوائم اؼبالية عامة ك  -
 ؛الهنا تتوافق مع متطلبات ازباذ القرارات

لفة االحبلؿ اُف صايف القيمة كفمن تتعدد مباذج أك مداخل قياس القيمة العادلة لؤلصوؿ ك اػبصـو اؼبالية ، -
األمر الذم هبعل البيانات اؼبالية أكثر  ن النماذج ،يف التدفقات النقدية اؼبستقبلية  اُف غَت ذلك ماالبيعية كص

 ؛تقلبان فبا ىو يف اغبقيقة ك يفقد اؼبعلومات احملاسبية خاصيت الثبات ك اؼبقارنة
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اف اؼبعلومات احملاسبية الستندة اُف القيمة العادلة تساعد اؼبستثمرين يف ازباذ قرارات االستثمار ،كتعمل على  -
 ؛ ة ترشيد قراراهتم االستثماري

اسبية كفقا للقيمة العادلة سبكن اؼبستثمرين من تقيم جدكل القرار االستثمارم كمن حساب اؼبعلومات احمل -
 ؛العائد اػباص بو

 إف تطبيق معايَت ؿباسبة القيمة العادلة يف اؼبؤسسات اإلقتصادية اعبزائرية يواجو العديد من اؼبشاكل ك اؼبعوقات -
 منها:

 ؛بيئة االعماؿ اعبزائرية عدـ توافر سوؽ ماِف نشط يف  -
  ؛صعوبة تطبيق مقاييس القيمة العادلة يف اغلب اغباالت لغموضها كعدـ فهمها -
حوؿ مصداقية  ؿ القيمة العادلة، يثَت شكوؾ عدةإف عدـ كجود دليل قاطع حوؿ نية اإلدارة يف تبٍت استعما -

  ؛الكشوفات اؼبعدة يف ضوء القيمة العادلة
يؤدم اُف تأخَت إصدار كشوفات مالية يف الوقت للمؤسسات االقتصادية اعبزائرية ة إف استعماؿ القيمة العادل -

 ؛اؼببلئم فبا يفقد الفائدة من تلك الكشوفات

 ؛العملي الواقع يف بو معموؿ وىما مع اعبامعات يف تدريسو يتم ما بُت التفاكت   -
 احملاسبية اؼبعايَت  مهف درجة اختبلؼ ُفإ يؤدم اؼبتقدمة، الدكؿ مع باؼبقارنة التعليمي اؼبستول تباين   -

 كخاصة اؼبتعلقة منها بالقيمة العادلة .
 :االقتراحات -4

االفصاح احملاسيب اؼبستند على القيمة العادلة كاثره على تزكيد مستخدمي  يف اؼبتمثلة الدراسة نتائج عرض بعد   
 انبها : التوصيات ببعض لبندا ذاى يف نوصيالبيانات اؼبالية على ازباذ القرارات االستثمارية ،

اؼبلحة لتوفر سوؽ ماِف نشط ك منظم بشركط ؿبددة ك متجانس يف صبيع األصناؼ اليت يتم التعامل  اغباجة  - 
فيها ، ك التواجد اؼبستمر لؤلطراؼ الراغبة يف التعامل يف أم كقت ، ك األسعار معلنة ك متاحة للجميع ك ذلك 

 ؛ئمة للعناصر احملاسبيةلضماف توافر مقاييس عادلة ك مبل
فيما يتعلق دبحاسبة القيمة العادلة كاؼبعايَت  يةاعبزائر  زيادة كعي معدم البيانات اؼبالية يف اؼبؤسسات االقتصادية  -

 ؛اؼبوجهة لتطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف اعداد البيانات اؼبالية 
 ؛اسبية كخاصة فيما يتعلق بالقيمة العادلةالعمل على مواكبة االصدارات الدكلية للمعايَت احملاسبية احمل -
كضع مقاييس للقيمة العادلة حيادية كموثوؽ فيها ،حبيث يتم احتساب القيمة العادلة على كبو عادؿ  -

  ؛كموثوقي
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يف ظل التغَتات اليت فرضت على اؼبهنة ضركرة مواكبة التطورات التشريعية ؼبهنة احملاسبة كخاصة القيمة العادلة  -
 ؛يف العاَف

اكلة كضع اغبلوؿ ؿبالقيمة العادلة من قبل خرباء اؼبعايَت ك  مراسة اؼبشاكل اؼبختلفة اليت تعيق استخداـ مفاىيد -
 ؛اؼببلئمة ؽبا

ضركرة تبٍت مدخل معيارم يف حاؿ تبٍت أم معيار يلـز الشركات بتطبيق القيمة العادلة يف القياس احملاسيب  -
 ؛التبلعب يف البنود اؼبالية للكشوفات اؼبالية للحد من اؼبركنة كإمكانية

ضركرة توفَت ؾبموعة من اػبدمات اؼبساندة كيف مقدمتها االستشارات احملاسبية ،كالقانونية كخدمات التدقيق  -
 ؛كاحملاسبة اليت هبب اف تساير احدث التطورات يف العاَف ،لتصبح اعبزائر دكلة رائدة يف ىذا اجملاؿ

 اهتعديل عند القوانُت بقية مثل إخضاعو كعدـ اؼبركنة، من معينة رجةد اؼباِف احملاسيب النظاـ إكساب ضركرة -
 كالدكلية، احمللية اؼبستجدات ـبتلف مع السريع التأقلم ذلك من دؼكاؽب اعبزائر، يف اهب اؼبعموؿ اإلدارية للمراحل
 ؛الوقت دبركر تنخفض كبَتة، قيمة اؽب اؼبالية اؼبعلومة أف خصوصا

اسبة يف اعبزائر توفَت قواعد إرشادية أكثر تفصيبلن فيما يتعلق بتطبيق معايَت احملؼبهنة هبب على اؽبيئات اؼبنظمة  -
 ؛ؿباسبة القيمة العادلة ك طرؽ تطبيقها

على اؼبهنة اؼبتجددة دعوة اعبهات اؼبعنية بتنظيم اؼبهنة كاؼبؤسسات االكاديبية كاعبامعات اُف تبٍت التغَتات  -
ج التعليمية ؼبواكبة مستجدات اؼبعايَت الدكلية العداد كوادر مهنية على مستول كاهباد القواعد القانونية كالربام

 ؛الطموح 
عقد الندكات ك الدكرات التدريبية لتوعية احملاسبُت بأنبية القيمة العادلة ك إنعكاساهتا على البيانات اؼبالية ك أثر  -

 ؛ستخدمي التقارير اؼبالية ك خاصة اؼبستثمرينعلى مذلك 

ستمر ؼبوظفي احملاسبة كاؼبالية يف اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية لتعريفهم دبعايَت اعداد التقارير اؼبالية التاىيل اؼب -
لضماف تفاعلهم مع اؼبستجدات العلمية كربطها باعبانب العملي كاستفادة اؼبؤسسات القتصادية اعبزائرية  من 

 ؛ذكم اػبربات كالتاىيل العلمي يف اجملاؿ احملاسيب 

 ؛ة االىتماـ بتدريس اؼبعايَت احملاسبية ضمن مناىج اقساـ احملاسبة يف اعبامعات كالكليات لطلبة احملاسبة زياد -
،   ؤسسات االقتصادية رفع مستول التنسيق كالتفاعل بُت اعبامعات كاؼبؤسسات التعليمية كالتدريبية كبُت اؼب -

 ؛ؤسساتلك اؼبمن أجل مزج اؼبعرفة النظرية باػبربة العملية للعاملُت يف ت
هبب على اعبامعات إجراء تعديبلت يف ؿبتويات اؼبقررات ك اؼبناىج الدراسية لطبلب احملاسبة دبا يتناسب مع  -

(  IFRS 13 عياراؼبإحتياجات التطبيق العملي خاصة فيما يتعلق باإلصدارات من اؼبعايَت احملاسبية ك تفسَتاهتا )
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 اعبامعات ك ذلك من خبلؿ كجود خطوط إتصاؿ مستمرة بُت ىذه ك حاالت تطبيقية من الواقع الفعلي لذلك ، 
 ؛ك اؼبؤسسات اإلقتصادية

االستفادة من ظباح معايَت احملاسبة الدكلية بزيادة االفصاح لتطوير معايَت لبلفصاح مكملة للمعايَت الدكلية ال  -
ومات احملاسبية كوبفظ حقوؽ سيما يف االفصاح عن القيمة العادلة دبا ىبدـ مستخدمي القوائم اؼبالية كاؼبعل

 ؛اؼبستثمرين 
ك التعرؼ     هبب على احملاسبُت اؼبهنيُت ك مراجعي اغبسابات اإلطبلع على اؼبستجدات من اؼبعايَت احملاسبية  -

عليها ، ك مراعاة التطور اؼبستمر يف متطلبات اؼبستفيدين ك متخذم القرارات من اؼبعلومات احملاسبية ك خاصة فئة 
 ؛اؼبستثمرين

دعوة كزارة التعليم العاِف الجراء دراسة لتقييم فلسفة التعليم العاِف لبلجابة عن السؤاؿ التقليدم  ىل نقدـ  -
اف االجابة عن ىذا السؤاؿ التعليم احملاسيب من اجل التعلم اـ من اجل العمل اؼبهٍت ؟كىل يبكن اعبمع بينهما ؟

اليو خاصة من اجل ربقيق رضا سوؽ العمل عن  ربدد كاُف حد كبَت شكل التعليم احملاسيب الذم هندؼ
 ؛اؼبخرجات 

التاكيد على انبية االىتماـ جبودة برامج التعليم احملاسيب كاداة لضماف اعبودة كضماف اكتساب طبلب احملاسبة  -
 ؛سبكنهم  من مواجهة ربديات اؼبستقبل اؼبهارات احملاسبية اليت 

على فقرة توضح مدل إلتزاـ اؼبؤسسات باإلفصاح عن هبب تطوير تقرير مراجعي اغبسابات حبيث يشمل  -
 ؛مدخبلت ك أساليب التقييم اليت مت اإلعتماد عليها يف قياس القيمة العادلة

ينبغي من  القائمُت  على عمل ك تطوير اػبطط الدراسية لتخصصات احملاسبة ايبلء موضوع الظوابط  -
ل كاستخداـ اساليب التعليم اؼبناسبة لو اليت تتجاكز اسلوب االخبلقية ؼبمارسة مهنة احملاسبة كاؼبراحعة انبية كرب 

 .القاء احملاضرة كالتلقُت 
 

 : دراسةال آفاؽ -5
مستخدمي البيانات  االفصاح احملاسيب على اساس القيمة العادلة كاثره يف تزكيد تناكلت ىذه الدراسة موضوع     

االقتصادية دراسة استبيانيو لعينة من اؼبؤسسات  ئريةاؼبالية على ازباذ القرارات يف اؼبؤسسات االقتصادية اعبزا
 .اعبزائرية 

مستقبلية  تإشكاليات لدراساتكوف  أف كما يبكن مواصلة الدراسة يف ىذا اؼبوضوع من عدة جوانب  يبكن   
 :إُفكذلك بالتطرؽ 

 ؛قا للقيمة العادلة ؼبراجعة بقياـ اؼبراجع اػبارجي بفحص اؼبعلومات احملاسبة اؼبعدة طبامدل كفاية معايَت  -
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باؼبؤسسات االقتصادية  IFRSمراقب اغبسابات يف مراجعة قياسات القيمة العادلة كفق  كمسؤكليات دكر -
 ؛اعبزائرية

 ؛ب الضريبية حملاسبة القيمة العادلة ناعبوا -
ة شفافي درجة سُتعلى رب IFRSأثر االفصاح االلكًتكٓف على معلومات مستويات قياس القيمة العادلة كفق  -

 .القوائم اؼبالية يف ضوء حوكمة أمن اؼبعلومات
 ؛ظل ؿباسبة القيمة العادلة جودة اؼبراجعة كاثرىا ىف التقارير كالقوائم اؼبالية يف -
؛ةلمدل ادراؾ اؼبدققُت الداخليُت كاػبارجيُت ؼبفهـو القيمة العاد -
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 .2017، األردف ، 
، تعريب اضبد حامد حجاج، دار اؼبريخ المحاسبة المتوسطةدكنالد كيسو ،جَتم رهبانت ، .23

 2007للنشر،الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، 
،دار حامد للنشر كالتوزيع ،الطبعة االكُف ،عماف ، االردف  القرار االدارمرابح سرير عبداهلل ،  .24

،2012 
 2000،)عماف:دار الثقافة،، المحاسبة االداريةافرضواف حلوة حن .25
، )عماف : دار كائل النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعاييررضواف حلوة حناف،  .26

 (2006للطباعة ك النشر ك التوزيع ،
، دار اؼبريخ للنشر ، نظرية المحاسبةريتشارد شركيدر كآخركف، تعريب خالد علي كاجيكي،  .27

 .2006كالسعودية، 
 .2000،القاىرة:مكتبة عُت مشس،دراسات في نظرية المحاسبةزكريا فريد عبد الفتاح، .28
،دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع ، الطبعة االكُف ،عماف ،االردف،  المحاسبة الدكليةسعود جايد العامرم ، .29

2010. 
لواقع النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة ،اسعيدآف ؿبمد السعيد ، .30

 2015،دار الضحى للنشر كالتوزيع ،الطبعة االكُف ، اعبلفة ،اعبزائر ،  كاالفاؽ
 ـ2009،دار الراية للنشر ك التوزيع،اساليب اتخاذ القرارات االداريةسليم بطرس جلدة،  .31
،)القاىرة:دار النهضة االفصاح المحاسبي ك سوؽ االكراؽ الماليةشريف اضبد الباركدم،  .32

 (2005العربية،
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، اؼبكتبة (IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدكلية )ؼ شعيب ، شنو  .33
 .2008اعبزائرية بود كاك ، اعبزء األكؿ ، اعبزائر ،

، اؼبكتبة (IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدكلية )شنوؼ شعيب ،  .34
 .2009اعبزائرية بود كاك ، اعبزء لثآف ، اعبزائر ،

 المحاسبة المالية كفقا للمعايير الدكلية لالبالغ مالي ك النظاـ المحاسبي الماليب شنوؼ ،شعي .35
 .21،ص 2016،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،

، ترصبة ك تعريب كصفي عبد الفتاح ابو اؼبكاـر ك المحاسبة الماليةفالًت ميجس ك ركبَتت ميجس،   .36
 .2007اخركف،الرياض:دار اؼبريخ للنشر،

، دار النشر جيطلي ، الطبعة الثانية  المحاسبة  كفق النظاـ المحاسبي الماليعبد الرضباف عطية ،  .37
 .2011، اعبزائر ، 

 2006،)بَتكت:ارباد اؼبصارؼ العربية،دعائم االدارة االستراتيجية لالستثمارعادؿ زركؽ، .38
عة كالنشر كالتوزيع، اعبزائر، ، دار نوميديا للطباIAS/IFRSغاّف شطاط، اؼبعايَت احملاسبية الدكلية  .39

2009 
 2012، اعبزائر،Pages Bleues، دار النشر معايير المحاسبة الدكليةػبضر عبلكم،  .40
 2002)االسكندرية :الدار اعبامعية، شرح معايير المحاسبة فقط الدكلية،طارؽ عبد العاؿ ضباد، .41
سكندرية :الدار )اال التقارير المالية: اسس االفصاح ك العرض،طارؽ عبد العاؿ ضباد، .42

 2003اعبامعية،
 2007،الدار اعبامعية االسكندرية،مصرمبادئ المحاسبة الماليةطارؽ عبد العاؿ ضباد،  .43
التقارير المالية، أسس اإلعداد كالعرض كالتحليل كفقا الحدث طارؽ عبد العاؿ ضباد،  .44

كالعربية كالمصرية  االصدارات كالتعديالت في معايير المحاسبة الدكلية كاالمريكية كالبربطانية
 .2000الدار اعبامعية ، االسكنديرية،  مصر 

قياس بنود الميزانية ك قائمة -موسوعة معايير المحاسبة،الجزء الرابعطارؽ عبد العاؿ ضباد، .45
 .2008الدار اعبامعة، ،االسكندرية ،(1الدخل)

 مات المحاسبيةالشفافية في االفصاح عن المعلو  ؿبمد ،طبلؿ ؿبمودعلي اعبجاكم،اؿ فتح اهلل  .46
 .2017،دار االياـ للنشر كالتوزيع ، الطبعة االكُف ،عماف، االردف،

قياس جودة المعلومات المحاسبية من طبلؿ ؿبمودعلي اعبجاكم،رافد كاظم نصيق العبيدم ،  .47
 .2017،دار االياـ للنشر كالتوزيع ، الطبعة االكُف ،عماف، االردف، كجهة نظر معديها كمستخدميها
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،دار اؼبريخ للنشر  ، المحاسبة الدكليةشوم كآخركف، تعريب ؿبمد عصاـ الدين زايدفريدريك ت .48
 .2004الرياض ،السعودية، 

، دار حامد للنشر كالتوزيع ،عماف ، االردف ،  نظرية القرارات االداريةكاسيد نصر اؼبنصور ، .49
2000 

كالتوزيع، عماف األردف،  دار البازكزم العلمية للنشرتقييم القرارات االستثمارية، كداكم طبلؿ،  .50
2008 

، دار كائل للنشر ، معايير المحاسبية كاإلبالغ المالي الدكليةؿبمد أبو نصار ، صبعة ضبيدات،  .51
 2009األردف، طبعة 

 2004،)االسكندرية:الدار اعبامعية،المحاسبة المتوسطةؿبمد سامي راضي، .52
مالية الدكلية )الجوانب النظرية معايير المحاسبة كاإلبالغ الؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات ،  .53

 .2010دار كائل للنشر، األردف،  العملية،
، دار كائل للنشر ، معايير المحاسبية كاإلبالغ المالي الدكليةؿبمد أبو نصار ، صبعة ضبيدات،  .54

 األردف، طبعة 
عماف  ،لثالثة الطبعة ا ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،. اتخاذ القرارات التنظيمية  ،ؿبمد عبد الفتاح ياغي .55

   2013  ،االردف،
، الدار اعبامعية ، االسكندرية  ، مصر ،  مبادل االدارة العلمية ؿبمد فريد الصحن كاخركف  ،  .56

2002 
، التأصيل النظرم للممارسات المحاسبية في مجاالت القياس ك العرض ك االفصاحؿبمد مطر،  .57

 2004،االردف،مرجع سابق، دار كائل للطباعة ك النشر ك التوزيع، عماف
 مبادل المحاسبة المالية ،الدكرة المحاسبية كمشاكل االعتراؼ كالقياس كاالفصاحؿبمد مطر ، .58

 2007،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة الرابعة ، عماف ، االردف ،
 2010، دار كائل للنشر ، الطبعة اػبامسة األردف ،  مبادئ المحاسبية الماليةؿبمد مطر ،  .59
( "إطار )أ، جالمعايير الدكلية إلعداد التقارير الماليةالتقارير اؼبالية،  الدكلية إلعداد مؤسسة اؼبعايَت .60

 .2013اؼبفاىيم كاؼبتطلبات"، ترصبة اجملمع الدكِف العريب للمحاسبيُت القانونيُت، عماف، األردف،
( )ب، ج رير الماليةالمعايير الدكلية إلعداد التقامؤسسة اؼبعايَت الدكلية إلعداد التقارير اؼبالية،  .61

 .2013"الوثائق اؼبرافقة"، ترصبة اجملمع الدكِف العريب للمحاسبيُت القانونيُت، عماف، األردف، 
، اعبزائر  Pages Bleues، دار النشر المحاسبة المالية كمعايير المحاسبة الدكليةؿبمد بوتُت،  .62

2012 



 المراجعقائمة المصادر ك 

221 
 

-2001شر ، الزقازيق ، مصر ، ، األستاذ للن مقدمة المحاسبة الماليةؿبمد شريف توفيق ،  .63
2002. 

،  منشورات االكاديبية العربية اؼبفتوحة ،كوبنهاجن ،الدامبارؾ،  نظرية المحاسبية،كليدناجي اغبياِف   .64
2007 

،) االسكندرية:دار دراسات متقدمة في مجاؿ المحاسبة الماليةكصفي عبد الفتاح ابو العطاس،  .65
 2009اعبامعة،

 
    ك أطركحات(:البحوث الجامعية )مذكرات  -2

أثر استخداـ التحليل المالي الفني على قرار المستثمرين في بورصة أبو لطيف ناىض اػبَت،  .1
 2011، رسالة ماجستَت غَت منشور، اعبامعة اإلسبلمية، غزة فلسطُت، فلسطين

دكر اإلفصاح المحاسبي في تحديد القيمة الحقيقية ألسهم الشركات العجمي ، ؿبمد فهد نادر ،  .2
، رسالة ماجيسًت غَت منشورة ، قسم احملاسبة ك التمويل  داكلة في سوؽ الكويت لألكراؽ الماليةالمت

 2006، جامعة عماف ، األردف ، 
حوكمة الشركات ك أثرىا على مستول اإلفصاح في المعلومات آؿ غزكم ، حسُت عبد اعبليل ،  .3

، رسالة  مملكة العربية السعودية، دراسة إختبارية على شركات المساىمة العامة في ال المحاسبية
 2010ماجيسًت غَت منشورة ، قسم احملاسبة ، كلية اإلدارة ك اإلقتصاد األكاديبية العربية الدمبارؾ ، 

النظاـ المحاسبي الدكلي ك ترشيد عملية اتخاذ القرار في سياؽ العولمة بن بلقاسم سفياف،  .4
 .2009القتصادية ،غَت منشورة ، جامعة اعبزائر،، اطركحة دكتوراه دكلة يف العلـو ا كتطور االسواؽ

 ، دكر المعلومات المالية في تقييم األداء المالي للمؤسسة ك إتخاذ القرارات  ،بن خركؼ جليلة .5
 2008/2009 ،جامعة بومرداس  ،كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيَت ،مذكرة ماجستَت 

ي لنمو المؤسسات الصغيرة ك المتوسطة ، دراسة تحليلية للمنطق المالدادف عبد الوىاب  .6
، أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية ك  نحو بناء نموذج لترشيد القرارات المالية ،الجزائرية 

 .2008علـو التسيَت غَت منشورة ، جامعة اعبزائر
ر اطركحة دكتوراه ، اعبزائ التوجو الجديد نحو معايير االبالغ المالي الدكلية ،حواس صبلح ،  .7

2008 
التوجو الحديث للفكر المحاسبي لمفهـو القيمة العادلة كأثره في اإلبالغ المالي  ،صباؿ الطرايرة .8

للقوائم المالية للبنوؾ، رسالة دكتوراه جامعة عماف العربية للدراسات العليا ، عماف األردف 
2005 



 المراجعقائمة المصادر ك 

222 
 

دلة في تعظيم الخصائص اىمية القياس المحاسبي المستند الى القيمة العا،تامر بساـ جابر االغا  .9
 2013 ،فلسطُت ،غزة،رسالة ماجيستَت اعبامعة االسبلمية ،  النوعية للمعلومات المحاسبية

رسالة ،محاسبة القيمة العادلة كأثرىا على األزمة المالية العالمية ركحي كجدم عبد الفتاح، .10
 2010ماجيستَت،جامعة الشرؽ االكسط ،االردف ،

اطركحة ،  اسبي البنكي بين المرجعية النظرية كتحديات التطبيقالمخطط المح ، زكينة بن فرج .11
 . 2014 ، اعبزائر ، سطيف، جامعة فرحات عباس  ، دكتوراه غَت منشورة 

حوكمة الشركات ك أثرىا على مستول اإلفصاح في المعلومات حسُت عبد اعبليل آؿ غزكم ، .12
 2010رؾ ، ، مذكرة ماجستَت ، اآلكاديبية العربية ، الدمبا المحاسبية

، النظاـ المحاسبي المالي بين االستجابة للمعايير الدكلية كمتطلبات التطبيقرفيق يوسفي،  .13
 2011رسالة ماجستَت، جامعة أـ البواقي، اعبزائر، 

دكار اإلبداع المحاسبي كالمحاسبين في التسيير كاتخاذ القرار ، دراسة عجيلة ؿبمد ،  .14
 ، 2008ه ، جامعة البليدة ، اعبزائر ، ، أطركحة دكتورا ميدانية حالة الجزائر

أثر تطبيق معايير المحاسبة الدكلية على المردكدية المالية للمؤسسات عكوش ؿبمد أمُت،  .15
 ،2010/2011، 3، مذكرة ماجستَت ،جامعة اعبزائراالقتصادية الجزائرية

دراسة نظرية دكر محاسبة القيمة العادلة في األزمة المالية العالمية ، عمرك حسن إبراىيم ،  .16
 2011، رسالة ماجستَت، كلية التجارة كإدارة األعماؿ، جامعة حلواف، مصر، اختبارية

التسيير االستراتيجي في المؤسسات الصغيرة ك المتوسطة )كاقعو ،  سلطآف ؿبمد رشيد ، .17
، مذكرة  حالة الصناعات الصغيرة ك المتوسطة بوالية بسكرة،أىميتو ، كشركط تطبيقو ( 

زبصص إدارة أعماؿ ، كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت جامعة ؿبمد بوضياؼ  ماجستَت ،
 . 2006اؼبسيلة ،

، أطركحة  سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة ك المتوسطة في الجزائرقريشي يوسف ،  .18
 .2005دكتوراه دكلة يف العلـو االقتصادية غَت منشورة ، جامعة اعبزائر ،

، مذكرة  ؤسسات الصغيرة ك المتوسطة للرفع من قدراتها التنافسيةتأىيل المصاغبي سلمي ،  .19
 .2006ماجستَت ، زبصص إدارة أعماؿ ، اؼبدرسة العليا للتجارة اعبزائر ، 

االفصاح المحاسبي ك اثره على توظيف االمواؿ في االستثمارات ؿبمد اسحاؽ عبد اهلل،  .20
: جامعة السوداف للعلو  ذات المخاطر ـ ك التكنولوجيا ، رسالة دكتوراه غَت العالية ،)اػبرطـو

 (2013منشورة،
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, رسالة استراتيجية تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة ك المتوسطةؿبمد ضبيدكش،  .21
 .2006/2007ماجستَت,كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت,جامعة اعبزائر 

 التوحيد الدكليةأنبية إصبلح النظاـ احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعماؿ  ،مدآف بن بلغيث  .22
االفصاح المحاسبي بالتقارير المالية كدكره في تفعيل حوكمة معتز مَتغٍت سيد اضبد ،  .23

 2011، اطركحة دكنوراه غَت منشورة  ، جامعة اػبرطـو ، السوداف،   الشركات
، تقييم المؤسسة كدكره في اتخاذ القرار في ظل التحوالت االقتصادية ىوارم سويسي  .24

 2007جامعة اعبزائر ، حة دكتوراه ، ، أطرك  بالجزائر
طرؽ التقييم المحاسبي لعناصر القوائم المالية دراسة مقارنة بين المعايير ىٍت ؿبمد فؤاد،  .25

، الدكلية للمحاسبة ك النظاـ المحاسبي المالي الجزائرم مذكرة ماجستير، محاسبة ك مالية
 2013الشلف،اعبزائر

ق محاسبة القيمة العادلة لألدكات المالية على عوائد أثر تطبييونس خالد، عبد الرضباف صبعة،  .26
رسالة ماجستَت، األسهم دراسة تحليلية للشركات المدرجة في سوؽ فلسطين لألكراؽ المالية، 

 2011اعبامعة اإلسبلمية، كلية التجارة، فلسطُت، 
 

 :المجالت كالدكريات -3
كتأثير استعمالها في جودة التقارير  القيمة العادلةإبراىيم عبد موس السعَتم ، زيد عائد مرداف ،  .1

 2013،      25،ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية ،اجمللد الثامن ،العدد  المالية
.ؾبلة  معايير التدقيق كتكنولوجيا المعلومات .التطورات الحاليةاضبد حلم صبعة .عطا اهلل خليل . .2

 2002افاؽ جديدة اؼبنوفية مصر العدد الثآف 
، المدفق الخارجي كتقديرات القيمة العادلة دراسة مؤيد راضي خنفر أضبد حلمي صبعة ،  .3

، اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ،  اعبامعة األردنية ،  إستطالعية في مكاتب التدقيق األردنية الكبرل
 2007عماف، اجمللد الثالث ، العدد الرابع ، 

بات اإلفصاح كفق معايير المحاسبة خيار الجزائر بالتكيف مع متطلدار ، ؿبمد سفَت ، غأضبد ز  .4
 2010،  07، ؾبلة الباحث ، العدد  الدكلية

المعلومات المتعلقة بمعايير محاسبة القيمة العادلة ، المالئمة كالموثوقية اسامة اعبعارة ،  .5
 2012ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اعبامعة العدد التاسع كالعشركف،  ، ،مشكالت التطبيق

 1998، دار ؾبدالكم للنشر، عماف األردف، التحليل المالي كالمحاسبيدؽ، اغبسٍت صا .6
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اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدكلة ، دراسة ميدانية اعبعربم ، ؾبدم أحم ،  .7
ؾبلة األكاديبية  على الشركة السعودية للصناعات األساسية ، سابك،  شركة ساىمة سعودية ،

 2011،  9العدد  العربية الدامبارؾ ،
العامة األردنية في ظل المساىمة  ، اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات  اػبطيب .8

 2002، 2،العدد  18ؾبلة جامعة دمشق اجمللد ،"01رقم  معيار المحاسبة الدكلي
اثر توجو معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة كالدخل االقتصادم ك اػبطيب حاـز ، ظاىر قشي ،  .9

 2004،  2، العدد 2، قبلة الزيتونة للبحوث العلمية ، اجمللد ذلك على االقتصاد 
ل ثتاثَت اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف تقليل عدـ سبا العبيدم ،نسرين فاضل حسُت ، .10

اؼبعهد العريب للمحاسبُت  ،ؿباسب قانوٓف حبث اؼبعلومات الغراض ازباذ القرارات االستثمارية ،
 ،2011لقانونيُت ،بغداد ،ا
اإلدارة الرشيدة كدكرىا في الحد من الفساد اإلدارم ك المالي القضاة ، غساف مصطفى ،  .10

 2013،  08، ؾبلة جامعة بن رشد ، ىولندا العدد  في األردف في ظل العولمة اإلقتصادية
في ظل  الفجوة بين اإلفصاح في المحاسبة ك اإلفصاح في التدقيق"–إيناس عبد اهلل حسن  .11

 – القواعد المحاسبية ك أدلة التدقيق الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية ك الرقابية العراقي"
 2002 – 07العدد  –ؾبلة اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت 

،  في الجزائر  IAS / IFRSمتطلبات تطبيق النظاـ المحاسبي الموحد كتوش عاشور ،  .12
 .2010، جانفي  06ا ، جامعة الشلف ، العدد ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقي

متطلبات اإلفصاح المحاسبي في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدكلة ك أثره ببلؿ شيخي ،  .13
 2012،  20، ؾبلة دراسة إقتصادية ، العدد  على تطوير المحتول اإلعالمي للقوائم المالية

سبة عن المسئولية مدل تطبيق القياس كاإلفصاح في المحاجربوع، يوسف ؿبمود ، .14
، ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية: سلسلة الدراسات  االجتماعية بالقوائم المالية في الشركات بقطاع غزة

 2007اإلنسانية، تصدر عن اعبامعة اإلسبلمية يف غزة، اجمللد اػبامس عشر، العدد األكؿ، يناير.
القي للمحاسب االدارم دكر الجانب االخعبد خلف عبد اعبنايب ،مقداد اضبد نورم النعيمي،  .15

، ؾبلة العلـو االقتصادية كاالدارية، جامعة بغداد، العراؽ اجمللد في جودة المعلومات المحاسبية
 2014 79العشركف، العدد 

ؾبلة    كفاءة القرار االستثمارم في العراؽ  محافظة ذم قار دراسة حالةعدناف ؿبمد الشدكد   .16
 2013 04العدد  8جامعة ذم قار اجمللد 
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مدل ارتباط المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية  سعيدآف ؿبمد السعيد، رزيقات بوبكر  ، .17
العدد ،كانعكاساتها على تطوير التقارير المالية.مجلة البديل االقتصادم   باإلفصاح كالشفافية

 2015 ،الجزائر، جامعة الجلفة ،03
م ك المؤسساتي لمعايير المحاسبة اإلطار النظر  سعيدآف ؿبمد السعيد، بوشاكر جلوؿ ، .18

 2016 ،جواف،العدد اػبامس ،اعبزائر ،اعبلفة جامعة   ،ؾبلة البديل ،الدكلية 
"مدل مسؤكلية مراجع اغبسابات اػبارجي اؼبستقل عن قياس الكفاءة ك  –يوسف ؿبمود جربوع  .19

ؾبلة )اجملمع  -اؼبراجعة "  الفعالية ك تقييم األداء ك مراقبة اػبطط ك متابعة تنفيذىا يف اؼبشركعات ربت
 16دالعد –ـ  2003 حزيراف -العريب للمحاسبُت القانونيُت(

خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح كفق معايير "،زغدار أضبد ك سفَت ؿبمد  .20
 2010، 07العدد،ؾبلة الباحث  ،( IAS/IFRSالمحاسبية الدكلية)

ألرباح كالخسائر غير االعتيادية مع اشارة اىمية اإلفصاح عن ازىَت خضَت ياسُت العآف،  .21
  .2006، 12، ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية، العراؽ، العددللتطبيق العراقي

تاثير االفصاح عن المسؤؤلية االجنماعية بالقوائم حسُت ىادم عتَتة ، ماىر ناجي علي  ، .22
ة الغرم للعلـو االقتصادية ، ؾبل المالية في قرارات مستخدمي ىذه القوائم دراسة استطالعية

 .  2013،  جامعة الكوفة ، العراؽ،  26كاالدارية ، السنة التاسعة،  العدد 
أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية كمالئمة معلومات القوائم صبيل حسن النجار ،  .23

 إدارة األعماؿ، اجمللد ، اجمللة األردنية يفالمالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة الفلسطينية 
 2013،  3العدد  9،
القياس كاإلفصاح المحاسبي لصافي  األصوؿ المحاسبية باستعماؿ خضَت ؾبيد عبلكم ،  .24

، ؾبلة جامعة بابل ، العلـو  اإلنشائية مبدأ القيمة العادلة بالتطبيق على شركة بغداد إلنتاج المواد
 2014،   6، العدد   22األساسية  ، اجمللد 

، مستول اإلفصاح في البيانات المالية للبنوؾ ك الشركات المالية ارمة حسُت علي خش .25
، ؾبلة جامعة النجاح لؤلحباث  30المشابهة المندمجة في األردف ،معيار المحاسبة الدكلي ، رقم 

 2003،  1، العدد  17العلـو اإلنسانية ، فلسطُت ، اجمللد 
القيمة العادلة على خصائص النوعية للمعلومات اثر توجو المحاسبة عن رضا ابراىيم صاح،  .26

 2009،ؾبلة كلية ذبارة للبحوث العلمية،االسكندرية مصر،العدد الثآف،المحاسبية
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نماذج القياس كاإلفصاح المحاسبي عن القيمة عامر ؿبمد سلماف ، حسُت كاظم عوجو ،  .27
لة العلـو االقتصادية كاإلدارية، ،ؾب العادلة بالتطبيق على شركة االلبسة الجاىزة المساىمة المختلطة

 2012، جامعة بغداد  69،العدد  18اجمللد 
أثر التضخم على مالئمة ك موثوقية المعلومات المحاسبية الواردة عبد اغبميد مانع الصبح ، .28

، اجمللة العربية للمحاسبة ،  في البيانات المالية ، دراسة ميدانية على الشركات الصناعية اليمنية
 2005حرين ، اجمللد الثامن ، العدد األكؿ ، جامعة الب

اإلفصاح عن الموارد البشرية ضمن التقارير المالية في عبد الرحيم ؿبمد عبد الرحيم قدكمي،  .29
، ؾبلة العلـو االقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية، جامعة اؼبسيلة، اعبزائر، شركات المساىمة

 ،2013، 09العدد
االبالغ المالي عن المشتقات المالية بوصفها اضل العكيلي ،علي حسُت الدكغجي ،عباس ف .30

،ؾبلة دراسات ؿباسبية ادكات التحوط من المخاطر السوقية كفقا للمعايير المحاسبية الدكلية 
 2013كمالية ،بغداد ،العراؽ،اجمللد الثامن،العدد اػبمس كالعشركف ،

دل مالئمة معلومات التلسل تقييم معلي ؿبمود مصطفى خليل مٌت مغريب ؿبمد إبراىيم ،  .31
في ضوء قواعد حوكمة  13الهرمي لقياس القيمة العادلة طبقا لمعيار التقرير المالي الدكلي 

 . 486ص  2013سنة 3، ؾبلة التجارة كالتمويل ، جامعة طنطا ، معرب العدد  الشركات
 تطبيقية( محاسبة القيمة العادلة في شركات التامين )دراسة، صايف فلوح، ىاشم حسن  .20 .32
العدد ، 33سلسلة العلـو االقتصادية كالقانونية اجمللد  -ؾبلة جامعة تشرين للبحوث الدراسات العلمية،

1 ،2011 
،  أثر توجو معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية صاٌف رضا إبراىيم   .33

كلية التجارة للبحوث العلمية ،  جامعة ، ؾبلة    للمعلومات المحاسبية في ظل األزمة المالية العالمية
 2009،  03،  العدد رقم   46اإلسكندرية  ، اجمللد 

، إعادة تقيم الممتلكات كالمصانع صفواف قصي عبد اغبليم ، أظباء عبد الكاظم عبد علي  .34
بالتطبيق على الشركة العامة  16كالمعدات بالقيمة العادلة في ظل المعيار المحاسبي الدكلي 

 ، 2013،   06، العدد   03، ؾبلة اؼبثٌت للعلـو اإلدارية كاالقتصادية ،  اجمللد   ات الصوفيةللصناع
، ؾبلة في الجزائر IAS/IFRSمتطلبات تطبيق النظاـ المحاسبي الموحد كتوش عاشور،  .35

 2009إقتصاديات مشاؿ افريقيا، جامعة الشلف، العدد السادس 
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ي في سوؽ االكراؽ المالية في ترشيد قرارات دكر االفصاح المحاسب ،لطيف زيود كاخركف .36
 1،العدد  ،29اجمللد  ،سوريا،البلذقية  ،ؾبلة جامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية، االستثمار

 180ص  ،2007
دكر االفصاح الدفترم عن معلومات كتقارير الفحص المحدكد ؿبمد اشرؼ عبد البديع . .37

 30.2001.اجمللة العلمية اسيوط مصر العدد  مصريةعليها في تنشيط سوؽ االكراؽ المالية ال
اثر االفصاح عن السياسة المحاسبية للمخزكف السلعي على ، ؿبمد حسُت اضبد حسن  .38

 .1997 ، العدد الثآف،مصر،  جامعة طنطا  ، اجمللة العلمية للتجارة كالتمويل،  اسعار االسهم
المحاسبي في التقارير المالية السنوية  اثر االفصاحؿبمد عبد اهلل اؼبهندم،كليد زكريا صياـ، .39

)عماف: اعبامعة االردنية،كلية العلـو االدارية،ؾبلة دراسات العلـو المنشورة على اسعار االسهم،
 (،2007االدارية،اجمللد ارابع ك الثبلثوف، العدد الثآف،

لشفافية دكر المراجع الخارجي في زيادة فعالية االفصاح ك اؿبمد حسٍت عبد اعبليل صبيحي، .40
حلواف: جامعة حلواف،كلية التجالرة ك ادارة في التقارير المالية المنشورة في البيئة المصرية،)

 (2002ات التجارية،العدد االكؿ،االعماؿ، اجمللة العلمية للبحوث ك الدراس
مدل اىمية االفصاح عن معلومات القيمة العادلة لالكراؽ المالية  ،ؿبمد زيداف ابراىيم .41

جامعة عُت  ،اجمللة العلمية لبلقتصاد كالتجارة، يع االستثمار في سوؽ االكراؽ الماليةالغراض تشج
 . 2003 ،لعدد الرابع،القاىرة مصر ا،مشس 

مدل التزاـ الشركات العامة بمتطلبات االفصاح في التقارير المالية ؿبمد ،موفق عبد احملسن،  .42
 7عراؽ اجمللد ،لة دراسات ؿباسبية كمالية، ال،ؾب دراسة تحليلية في الشركة العامة للصناعات الجلدية

 .2012، 18العدد ،
ؾبلة  ،العالمية المالية العادلة كاألزمة القيمة معايير بين المتبادلة العالقة،كآخركفمطر ؿبمد  .43

 20،2009كلية بغداد للعلـو االقتصادية اعبامعة العدد 
ؾبلة مارات المالية للبنوؾ التجارية، المحاسبة عن القيمة العادلة لالستثؿبمد ؿبمد عبد الغٍت،  .44

 2004الدراسات ك البحوث التجارية،جامعة الزقازيق القاىرة،مصر،العدد الثآف
، ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية أثر االندماج على أداء الشركات  كأرباحهامعتصم ؿبمد إلياس،  .45

 2/2012للدراسات االقتصادية كاإلدارية، ، جامعة البلقاء التطبيقية، األردف، 
أثر اإلفصاح المحاسبي على إتجاىات كسلوؾ ؿبمود إبراىيم ،عبد الستار الظاىر ، - .46

،ؾبلد  104.تنمية الرافدين، العدد  المستثمرين ، دراسة ميدانية في الجمهورية العربية السورية
33  ،2011 . 
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 العوامل المحددة لفترة اصدار التقرير المالي السنوم للشركاتؿبمود حسن قاقيش،  .47
عماف:اجمللة العربية المساىمة العامة االردنية المدرجة في بورصة عماف لالكراؽ المالية،

 2009للمحاسبة،العدد االكؿ،
، مدل التزاـ الشركات العامة بمتطلبات االفصاح في التقارير الماليةموفق عبد اغبسُت ؿبمد،  .48

ية، ؾبلة دراسات ؿباسبية ك مالية،اجمللد )بغداد:جامعة بغداد، اؼبعهد العاِف للدراسات احملاسبية ك اؼبال
 . 2012السابع، العدد الثامن عشر،

اجمللة ، دراسة تحليلية لقياس القيمة العادلة في ظل المعايير المحاسبة ،   مناؿ حامد فراح .49
 ، 2012مصر ،  1العدد  ،36اجمللد ،  اؼبصرية للدراسات التجارية 

بين خصائص جودة المعلومات المحاسبية  كالعوامل  داللة العالقة نبيل عبد الرؤكؼ إبراىيم، .50
ؾبلة اؼبعهد العاِف للحسابات كتكنولوجيا اؼبعلومات، العدد ،المؤثرة على دقة قياس القيمة العادلة

 2009، اكت  17
ؾبلة  متطلبات كآليات تطبيق المحاسبة عن  االداء البيىئي،نواؿ عمارة، العريب عطية،  .51

 2015،غرداية اعبزائر جواف  01،العدد  08اجمللد  الواحات للبحوث كالدراسات
قياس الدقة التنبؤية للقيمة العادلة في البنوؾ ىشاـ حسن عواد اؼبليجي ، دنيا عبد العليم كريبة  .52

 2012، 2،اجمللة العلمية لبلقتصاد كالتجارة ، مصر،  العدد   التجارية )دراسة تطبيقية (
كر االعتماد المزدكج للتكلفة التاريخية كالقيمة العادلة دىيثم ادريس ؿبمد اؼببيضن كاخركف ،   .53

، ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية  ، جامعة بغداد ،    في تحقيق مالئمة كموثوقية البيانات المالية
   2011،   14، العدد   6العراؽ  ، اجمللد  

جودة  دكر القياس كاإلفصاح بالقيمة العادلة في تعزيزمعراج ، حديدم آدـ ، ىوارم  .54
المعلومات المحاسبية كمعوقات تطبيقها في البيئة المحاسبة الجزائر باإلشارة إلى بنوؾ التجارية 

 2014اعبزائر  18.ؾبلة اغبقوؽ كالعلـو اإلنسانية العدد االقتصادم  الجزائرية
،ؾبلة كلية  للمعلومات المحاسبية بين النظرية كالتطبيق ةالخصائص النوعيخليل ،نعـو رياف ، .55

 30،2012داد للعلـو االقتصادية ،العدد بغ
 

  :العلمية  ملتقياتكال المؤتمرات   4 -
اؼبؤسبر العلمي  ،اتجاه المعايير المحاسبية الدكلية نحو القيمة العادلةالدنبش نعيم، أبو زر عفاؼ،  .1

 2004سبتمرب  23/  22اؼبهٍت السادس عبمعية احملاسبيُت القانونيُت األردنيُت،  األردف  ،  
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،   موثوقية كمالئمة استخداـ القيمة العادلة كإمكانية تطبيقهاالدنبش نعيم ، عفاؼ أبو زر ،  .2
حبث مقدـ إُف مؤسبر العلمي اؼبهٍت الدكِف السابع  صبعية احملاسبُت القانونيُت األردنيُت  ،  عماف ، 

 2006سبتمرب  14،  13األردف 
ا )منحة( الذىاب للتقاعد كفق النظاـ إشكالية حساب مزايأمُت بن سعيد، يونس األغواطي،  .3

، اؼبلتقى الوطٍت حوؿ كاقع كآفاؽ النظاـ احملاسيب اؼباِف يف اؼبؤسسات الصغَتة المحاسبي المالي
 ،2013كاؼبتوسطة يف اعبزائر، جامعة الوادم، اعبزائر، 

، لحكوميةمشاكل تطبيق محاسبة القيمة العادلة الدكلية كنظرة ىيئات الرقابة االسعافُت، ىيثم ،  .4
 2006اؼبؤسبر العلمي اؼبهٍت السابع عبمعية احملاسبيُت القانونيُت األردنيُت ،ألردف ،آيلوؿ 

ىمية اإلفصاح عن مخاطر المعامالت المالية المتعلقة بغسل األمواؿ في بركات، إبراىيم ؿبمد ، أ .5
ر العلمي السنوم اؼبؤسبالبنوؾ التجارية: دراسة تحليلية في ضوء نظرية المسؤكلية االجتماعية، 

افريل، جامعة الزيتونة األردنية، عماف،  18 -16السابع حوؿ "إدارة اؼبخاطر كاقتصاد اؼبعرفة"،  
 .2007األردف،

،اؼبلتقى العلمي  طار حوكمة الشركات"إجتماعية في "المسؤكلية اإلبراؽ ؿبمد ك موساكم ياقوت،  .6
نوفمرب  25/26ية اؼبستدامة، جامعة كرقلة، الدكِف: آليات حوكمة اؼبؤسسات ك متطلبات ربقيق التنم

2013. 
"الحوكمة ك المسؤكلية اإلجتماعية للمؤسسة اإلقتصادية بن ساسي إلياس ك إيباف بن عزكز ،  .7

ليات حوكمة اؼبؤسسات ك متطلبات ربقيق التنمية آاؼبلتقى العلمي الدكِف: ،  ىداؼ(")العالقة ك األ
 .2013 نوفمرب 25/26اؼبستدامة، جامعة كرقلة، 

 ، " دكر حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافية ك اإلفصاح"،بلعادم عمار ك جاكحدك رضا  .8
-7 ،جامعة أـ البواقي ،اؼبلتقى العلمي الدكِف: اغبوكمة احملاسبية للمؤسسة "كاقع، رىانات ك آفاؽ" 

 2010ديسمرب 8
اإلنتقاؿ إلى النظاـ  " اإلفصاح المحاسبي بين متطلبات ،خليل عبد الرزاؽ ك عبدم نعيمة .9

كتحديات البيئة الجزائرية في ظل الحوكمة ك المعايير المحاسبية  SCFالمحاسبي الجديد 
اؼبلتقى الدكِف: اإلطار اؼبفاىيمي للنظاـ احملاسيب اؼباِف يف ظل اؼبعايَت ،"  IFRS- IASالدكلية 

 .16/10/2009،جامعة البليدة ،( IAS-IFRSاحملاسبية الدكلية )
فصاح المحاسبي في ثر حوكمة المؤسسات على مستول اإلأ" ،خركف آبد الوىاب ك دادف ع .10

يات حوكمة اؼبؤسسات ك متطلبات ربقيق التنمية آلاؼبلتقى العلمي الدكِف: ،البيانات المالية"
 2013نوفمرب  26-25 ،جامعة كرقلة ،اؼبستدامة
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كات على جودة المعلومة ثر تطبيق قواعد حوكمة الشر أ"،عائشة سلمى كيحلي ك راضية كركش  .11
ليات حوكمة اؼبؤسسات ك متطلبات آاؼبلتقى العلمي الدكِف: ،"المحاسبية ك اإلفصاح المحاسبي

 2013نوفمرب  25/26 ،جامعة كرقلة ،ربقيق التنمية اؼبستدامة
المحاكر الرئيسية للقياس المحاسبي لألصوؿ باستخداـ مفهـو القيمة عفاؼ إسحاؽ أبو زر ،  .12

 2008األردف  –جامعة البًتا  طار معايير المحاسبة الدكليةالعادلة في إ
 رأم ستطلعال دراسة )العادلة  القيمة إلى المستند المحاسبي القياس ، عدس، كنور .13

   ربت شعار حبث مقدـ إُف  اؼبؤسبر العلمي اؼبهٍت الدكِف السابع،) األردنيوف القانونيوف المحاسبوف
 2006 سبتمرب  14، 13 ،اؼبملكة االردنية اؽبامشية ،( عماف  ) القيمة العادلة كاالببلغ اؼباِف

دكر المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار في سوؽ عماف لالكراؽ عطا اهلل خليل  .14
اؼبؤسبر العلمي الرابع اسًتاتيجية االعماؿ يف مواجهة ربديات العوؼبة الريادة كاالبداع جامعة  المالية

 2005رم فيف 17-15الزيتونة 
، متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظاـ المحاسبي الماليعلي عزكز، متناكم ؿبمد،  .15

مقدمة ضمن فعاليات اؼبلتقى العلمي الدكِف األكؿ حوؿ النظاـ احملاسيب اؼباِف اعبديد يف ظل مداخلة 
سيَت، التجارية كعلـو التاؼبعايَت احملاسبية الدكلية، ذبارب، تطبيقات كأفاؽ، كلية العلـو االقتصادية ك 

 .2010جامعة الوادم، جانفي، 
" مقومات عرض المعلومات في ظل معايير المحاسبة الدكلية ،زغدار أضبد ك سفَت ؿبمد  .16

(IAS/IFRS)  ، طار اؼبفاىيمي للنظاـ احملاسيب اؼباِف يف ظل اؼبعايَت احملاسبية اؼبلتقى الدكِف: اإل
 . 2009كتوبر أ/  18-16 ،ةجامعة البليد ،( IAS-IFRSالدكلية )

 القيمة لتبني السعودية كالمراجعة المحاسبة معايير حاجة مدم ، صطفى العبادم .17
حبث مقدـ ،مقارنة تحليلية دراسة،المالية بالقوائم كالمراجعة كاإلفصاح للقياس كأساس العادلة

احملاسبة   مهنة”  بعنواف: السعودية يف اؼبملكة العربية  إُف الندكة الثانية عشرة لسبل تطوير احملاسبة
إدارة األعماؿ جبامعة اؼبلك كلية ”كربديات القرف اغبادم كالعشرين السعودية   يف اؼبملكة العربية 

 .2010مايو 19 – 18 سعود
أثػػػػػػػػر كإمكانية تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارؼ  حديدم آدـ ،ىواـ صبعة ،   .18

 ICIEFكرقة حبثية مقدمة إُف اؼبؤسبر العاؼبي التاسع لبلقتصاد كالتمويل اإلسبلمي  اإلسػػػػػػػػػػػػالمية ،
، 2013سبتمرب  09/11أياـ:  «الة كاالستقرار: من منظور إسبلمي النمو كالعد» حوؿ:   

 اسطنبوؿ، تركيا.

http://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=711
http://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=711
http://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=711
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 ENTPبار مدل قدرة المؤسسة الوطنية ألشغاؿ اآل" -ىوارم سويسي ك بدر الزماف طبقآف .19
فصاح المنصوص عليها في النظاـ على تقديم معلومات عالية الجودة في ظل قواعد اإل

لدكِف: النظاـ احملاسيب اؼباِف يف مواجهة اؼبعايَت احملاسبية الدكلية اؼبلتقى ا – المالي" المحاسبي
IAS/IFRS  كاؼبعايَت الدكلية للمراجعةISA ،2011 ديسمرب13/14 ،جامعة البليدة 

طرؽ اإلفصاح ك القياس في المحاسبة عن المسؤكلية نواؿ بن عمارة ،مداخلة بعنواف "  .20
يف ظل معايَت احملاسبة  NSCFظاـ احملاسيب اؼباِف اعبديد " ، اؼبلتقى الدكِف األكؿ: الناإلجتماعية

 .18/01/2010-17الدكلية ، اؼبركز اعبامعي ، الوادم، 
الوطٍت حوؿ  ، مداخلة مقدمة إُف اؼبلتقى مدل مالئمة القيمة العادلة للتقرير الماليىواـ صبعة ،  .21

 زائر،اؼبؤسسة على ضوء التحوالت احملاسبية الدكلية ، جامعة عنابو ، اعب
 
 القوانين ، المراسيم ، األكامر ، القرارات :  -5
 .2001، المتعلق بتطوير االستثمار 01/03األمر رقم ، 47اعبريدة الرظبية، العدد  .1
قرارا يحدد أسقف رقم األعماؿ كعدد المستخدمين كالنشاط، ، 19اعبريدة الرظبية، العدد .2

، اعبزائرم، 02، اؼبادة لية مبسطةالمطيقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة ما
2008 

 .74، العدد رقم 2007نوفمرب 25اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، اؼبؤرخة يف  .3
 .19، العدد رقم 2009مارس 25اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، اؼبؤرخة يف  .4
بيق أحكاـ القانوف يتضمن تط 156 -08المرسـو التنفيذم رقم ،   27اعبريدة الرظبية ، العدد  .5

        .2008، اعبزائر ، المتضمن النظاـ المحاسبي المالي 11 - 07
يحدد قواعد التقييم ك  2008جويلية  26قرار مؤرخ في ،  19اعبريدة الرظبية ، العدد  .6

  المحاسبة  ك محتول  الكشوؼ المالية ك عرضها ك كذا مدكنة الحسابات ك قواعد سيرىا
 .2009اعبزائر, 

كزارة اؼبؤسسات الصغَتة ك اؼبتوسطة ك الصناعة التقليدية  –ؽ اغبكم الراشد للمؤسسة يف اعبزائر ميثا .7
– 2009 

 : القواميس  -6
 2004ؾبمع اللغة العربية، "اؼبعجم الوسيط" ،الطبعة الرابعة ، مكتبة الشركؽ الدكلية  .1
عايَت احملاسبة الدكلية، ارباد الشاىد ظبَت ؿبمد، قواعد إعداد كتصوير القوائم اؼبالية للبنوؾ كفقا ؼب .2

 ،2001اؼبصارؼ العربية، 
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 انضشائت انًؤخهخ )رغٛشاد( زٕل انُزبئح انؼبدٚخ

 يدًٕع يُزدبد األَشطخ انؼبدٚخ

 يدًٕع أػجبء األَشطخ انؼبدٚخ

 يدًٕع أػجبء األَشطخ انؼبدٚخ

   

    ألنشطح الؼاديحالنتيدح الصافيح ل -8

 انًُزٕخبد )ٚطهت ثٛبَٓب( -انؼُبطش غٛش انؼبدٚخ

 األػجبء )ٚطهت ثٛبَٓب( -انؼُبطش غٛش انؼبدٚخ

   

    النتيدح غير الؼاديح -9

    النتيدح الصافيح للسنح الواليح -10

    زظخ انششكبد انًٕضٕػخ يٕضغ انًؼبدنخ فٙ انُزٛدخ انظبفٛخ

    ودوىع الوذهح*النتيدح الصافيح لل -11

 ٔيُٓب زظخ رٔ٘ األلهٛخ*

 زظخ انًدًغ*

   

 

 * ال تستؼول ئال لتقذين القىائن الواليح الوذهدح.
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 حسة الىظيفح -ب

 N N-1 يالزظخ انجٛبٌ

 سلى األػًبل

 كهفخ انًجٛؼبد

   

    هاهش الرتح اإلخوالي

 يُزدبد أخشٖ ػًهٛبرٛخ

 انزكبنٛف انزدبسٚخ

 األػجبء اإلداسٚخ

 ء أخشٖ ػًهٛبرٛخأػجب

   

    النتيدح الؼولياتيح

 رمذٚى رفبطٛم األػجبء زست انطجٛؼخ

 )يظبسٚف انًسزخذيٍٛ انًخظظبد نالْزالكبد(

 يُزدبد يبنٛخ

 األػجبء انًبنٛخ

   

    النتيدح الؼاديح قثل الضريثح

 انضشائت انٕاخجخ ػهٗ انُزبئح انؼبدٚخ

 غٛشاد(انضشائت انًؤخهخ ػهٗ انُزبئح انؼبدٚخ)انز

   

    النتيدح الصافيح لالنشطح الؼاديح

 االػجبء غٛش انؼبدٚخ

 انًُزٕخبد غٛش ػبدٚخ

   

    النتيدح الصافيح للسنح الواليح

 زظخ انششكبد انًٕضٕع يٕضغ انًؼبدنخ فٙ انُزبئح انظبفٛخ*

 انُزٛدخ انظبفٛخ نهًدًٕع انًذيح*

 يُٓب رٔ٘ األلهٛخ*

 زظخ انًدًغ*

   

 

 .ل ئال لتقذين القىائن الواليح الوذهدح* ال تستؼو
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 (: نوىرج ػن خذول تذفقاخ الخزينح03الولحق رقن )

 الطريقح الوثاشرج -أ

 N N-1 يالزظخ انجٛبٌ

 تذفقاخ أهىال الخزينح الوتأنيح هن األنشطح الؼولياتيح

 انزسظٛالد انًمجٕضخ يٍ ػُذ انضثبئٍ

 انًجبنغ انًذفٕػخ نهًٕسدٍٚ ٔانًسزخذيٍٛ

 ئذ ٔانًظبسٚف انًبنٛخ األخشٖ انًذفٕػخانفٕا

 انضشائت ػٍ انُزبئح انًذفٕػخ

   

    تذفقاخ أهىال الخزينح قثل الؼناصر غير الؼاديح

    رذفمبد أيٕال انخضُٚخ انًشرجطخ ثبنؼُبطش غٛش انؼبدٚخ )ٚدت رٕضٛسٓب(

    تذفقاخ أهىال الخزينح الصافيح الوتأتيح هن األنشطح الؼولياتيح )أ(

 ذفقاخ أهىال الخزينح الوتأتيح هن أنشطح االستثوارت

 انًسسٕثبد ػٍ الزُبء رثجٛزبد ػُٛٛخ أٔ يؼُٕٚخ

 رثجٛزبد ػُٛٛخ أٔ يؼُٕٚخ ػٍ انزسظٛالد ػٍ ػًهٛبد انزُبصل

 يبنٛخ انًسسٕثبد ػٍ الزُبء رثجٛزبد

 رثجٛزبد يبنٛخ ػٍ انزسظٛالد ػٍ ػًهٛبد انزُبصل

 ٕظٛفبد انًبنٛخانفٕائذ انزٙ رى رسظٛهٓب ػٍ انز

 انسظض ٔاأللسبط انًمجٕضخ يٍ انُزبئح انًسزهًخ

   

    تذفقاخ أهىال الخزينح الوتأتيح هن أنشطح االستثوار )ب(

 تذفقاخ أهىال الخزينح الوتأتيح هن أنشطح التوىيل

 انزسظٛالد فٙ أػمبة إطذاس أسٓى

 انسظض ٔغٛشْب يٍ انزٕصٚؼبد انزٙ رى انمٛبو ثٓب

 أرٛخ يٍ انمشٔعانزسظٛالد انًز

 رسذٚذاد انمشٔع أٔ انذٌٕٚ األخشٖ انًًبثهخ

   

    صافي تذفقاخ أهىال الخزينح الوتأتيح هن أنشطح التوىيل )ج(

    رأثٛشاد رغٛشاد سؼش انظشف ػهٗ انسٕٛالد ٔشجّ انسٕٛالد

    تغيراخ أهىال الخزينح في الفترج )أ+ب+خـ(

 انسُخ انًبنٛخأيٕال انخضُٚخ ٔيؼبدالرٓب ػُذ افززبذ 

 أيٕال انخضُٚخ ٔيؼبدالرٓب ػُذ إلفبل انسُخ انًبنٛخ

 تغير أهىال الخزينح خالل الفترج

   

    الوقارتح هغ النتيدح الوحاسثيح
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 الطريقح غير الوثاشرج -ب

 انسُخ انًبنٛخ يالزظخ انجٛبٌ

N 

 انسُخ انًبنٛخ

N-1 

 حتذفقاخ أهىال الخزينح الوتأتيح هن األنشطح الؼولياتي

 طبفٙ َزٛدخ انسُخ انًبنٛخ

 رظسٛسبد يٍ أخم:

 االْزالكبد ٔاألسطذح -

 رغٛش انضشائت انًؤخهخ -

 رغٛش انًخضَٔبد -

 رغٛش انضثبئٍ ٔانسسبثبد انذائُخ األخشٖ -

 رغٛش انًٕسدٍٚ ٔانذٌٕٚ األخشٖ -

 َمض أٔ صٚبدح لًٛخ انزُبصل انظبفٛخ يٍ انضشائت -

   

    شاط )أ(تذفقاخ الخزينح الناخوح ػن الن

 تذفقاخ أهىال الخزينح الوتأتيح هن ػولياخ االستثوار

 يسسٕثبد ػٍ الزُبء رثجٛزبد

 رسظٛالد انزُبصل ػٍ رثجٛزبد

 رأثٛش رغٛشاد يسٛظ اإلديبج*

   

    تذفقاخ أهىال الخزينح الورتثطح تؼولياخ االستثوار )ب(

 تذفقاخ أهىال الخزينح الوتأتيح هن ػولياخ التوىيل

 انًذفٕػخ نهًسبًٍْٛانسظض 

 صٚبدح سأط انًبل انُمذ٘ )انًُمٕداد(

 إطذاس لشٔع

 رسذٚذ لشٔع

   

    تذفقاخ أهىال الخزينح الورتثطح تؼولياخ التوىيل )ج(

    تغير أهىال الخزينح للفترج )أ+ب+خـ(

 أيٕال انخضُٚخ ػُذ االفززبذ

 أيٕال انخضُٚخ ػُذ االلفبل

 خُجٛخ*رأثٛشاد رغٛشاد سؼش انؼًالد األ

   

    رغٛش أيٕال انخضُٚخ

 

 .* ال تستؼول ئال لتقذين القىائن الواليح الوذهدح
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 (:نوىرج ػن خذول تغير األهىال الخاصح04الولحق رقن )

سأط يبل  يالزظخ انجٛبٌ

 انششكخ

ػالٔح 

 اإلطذاس

فشق إػبدح 

 انزمٛٛى

االززٛبطبد 

 ٔانُزٛدخ

      N-2ديسوثر  31الرصيذ في 

 انطشٚمخ انًسبسجٛخ رغٛٛش  -

 رظسٛر األخطبء انٓبيخ  -

 إػبدح رمٛٛى األطٕل انثبثزخ -

األسثبذ أٔ انخسبئش غٛش انًذسخخ فٙ انسسبثبد  -

 فٙ زسبة انُزبئح

 انسظض انًذفٕػخ -

 صٚبدح سأط انًبل -

 طبفٙ َزٛدخ انسُخ انًبنٛخ -

     

      N-1ديسوثر  31الرصيذ في 

 رغٛش انطشٚمخ انًسبسجٛخ -

 رظسٛر األخطبء انٓبيخ -

 إػبدح رمٛٛى األطٕل انثبثزخ -

األسثبذ أٔ انخسبئش غٛش انًذسخخ فٙ انسسبثبد  -

 فٙ زسبة انُزبئح

 انسظض انًذفٕػخ -

 صٚبدح سأط انًبل -

 طبفٙ َزٛدخ انسُخ انًبنٛخ -

     

      Nديسوثر  31الرصيذ في 
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 االستبياف استمارة:  (10)رقم الملحق

 غرداية ةعـامــج

 كـليــــة العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم علـو التسيير

 

 

 

 

 :السالـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو 

 ربية طيبة كبعد ......
ثره في أساس القيمة العادلة ك أالمحاسبي على  اإلفصاح " يقـو الباحث بإعداد أطركحة دكتوراه بعنواف              

على  ميدانية دراسة –" ستخدمي البيانات المالية على اتخاذ القرارات في المؤسسات االقتصادية الجزائريةم تزكيد 
 اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية يف اعبزائر. من عينة

دعائم األساسية الحيث سبثل إجاباتكم أحد ،االستبياف بيقدر الباحث تعاكنكم باإلجابة على األسئلة الواردة ك    
 . كفقط يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي نالتامة كل سريةبال ستحظىصبيع البيانات  افعلما  للبحث

 . خلصأخَتا لكم مٍت خالص الشكر كالتقدير على تعاكنكم اؼب
 السعيد محمد سعيداني

saidanimouha@gmail.com 

00213670324404 
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 معلومات عامة عن عينة االستقصاء : -1
 اماـ االجابة اؼبختارة .      عبلمة   كضع المطلوب :

                                                 
 االجابة البياف السؤاؿ  

   اطار ؿباسيب ماِف  :الوظيفة -1
  خبَت ؿباسيب (-)ؿبافظ حسابات خارجي  مدقق 
  مستثمر 

 :المؤىل العلمي-2
 

  دكتوراه  

  ماجستَت    
  ليسانس 
  هادة أخرل   ش 

  سنوات 5أقل من  :الخبرة المهنية -3
  سنوا ت 10سنوات إُف  5من  
  سنة 15سنوات إُف  10من  
  سنة 15أكثر من  

في أم من المواضيع -4
التالية سبق كأف شاركت 

في دكرات تدريبية أك 
ندكات أك مؤتمرات 

علمية كمهنية أك 
منتديات أك حلقات 

بحث كنقاش متعلقة بها 
 ؟  

  معايَت اإلببلغ اؼباِف الدكلية
  معايَت احملاسبة الدكلية

  إدارة اؼبخاطر
  إدارة االستثمار
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 اسئلة االستبياف  -0

                   اماـ االختيار الذم تراه مناسبا  .      كضع عبلمة   ::المطلوب 
 الىى ىضركرة التوجو نحو محاسبة القيمة العادلة  لتكلفة التاريخية ا كفق مبدا  المحاسبي القياس ادت مشاكلالقسم االكؿ: 

 العبارة   
موافق 
     بشدة

 محايد موافق 
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      . تعد اؼبعلومات اليت يوفرىا مبدا التكلفة التارىبية احداثا من اؼباضي  1

      .يكوف صاعبا كقت اغبدثاف القياس احملاسيب كفقا ؼببدا التكلفة التارىبية  2

3 
ال يعد مبدا التكلفة التارىبية مبلئما لئلعداد اؼبعلومات الضركرية كازباذ 

 القرارات 
     

4 
ىناؾ ؿبدكدية يف استخداـ القوائم كالتقارير اؼبالية الناذبة عن مبدا التكلفة 

 التارىبية خاصة يف حاالت التضخم.
     

5 
اؼبركز اؼباِف اغبقيقي للوحدات االقتصادية يف ظل مبدا  ال سبثل القوائم اؼبالية

 التكلفة التارىبية
     

6 
ىناؾ صعوبة يف اؼبقارنة بُت اؼبراكز اؼبالية خبلؿ فًتات ؿباسبية متتالية بسبب 

 تغَت الظركؼ االقتصادية
     

7 
 دفعت التغَتات االقتصادية ككرب حجم اؼبعلومات اؼبالية كضركرة ازباذ قرارات

 مناسبة اُف ظهور مفهـو القيمة العادلة
     

      يعد مبدا القيمة العادلة البديل االنسب ؼببدا التكلفة التارىبية  8

      كاغبيطة كاغبذر.  وقيةثاؼبو ب القيمة العادلةيتميز القياس كفق مبدا   9

10 
حدة النقد ك  تغَت القدرة الشرائية لو  يأخذ القياس احملاسيب كفقا للقيمة العادلة

   .األسعار  كذلك تغَتات
     

11 
ينظر اُف معلومات القيمة العادلة طبقا ؼبعايَت احملاسبة الدكلية كوهنا اكثر 

 مبلئمة الزباذ القرارات يف ضوء الظركؼ االقتصادية السائدة
     

12 
هبب التحوؿ كبو العرض كاإلفصاح احملاسيب الشامل عبميع األصوؿ 

 لقيمة العادلةكااللتزامات با
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 القسم الثاني : يساىم تطبيق  محاسبة القيمة العادلة في زيادة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 
ة اؼبعدة كفق للقيمة العادلة على إصدار يعلومات احملاسباؼبتساعد       

 التقارير اؼبالية بالتوقيت اؼببلئم.
1 

 التنبئيةؼبعدة كفق للقيمة العادلة بالقدرة ة اياؼبعلومات احملاسب سبتاز     
 ؼبتخذ القرار لتوقع نتائج مستقبلية.

2 

ة اؼبعدة كفق القيمة العادلة على التنبؤ يتساعد اؼبعلومات احملاسب     
 .بالتدفقات اؼبستقبلية للمؤسسة

3 

ارتدادية    ةبقيمة اؼبعدة كفق للقيمة العادلة ياؼبعلومات احملاسب سبتاز     
 فيد يف تقييم  التوقعات اك تعديلها اك تصحيحها ت

4 

ة اؼبعدة كفق القيمة العادلة  معلومات يتوفر اؼبعلومات احملاسب     
 مبلئمة عن اداء اؼبؤسسة.

5 

ؼبقارنة اة يقابلبة اؼبعدة كفق للقيمة العادلة يؼبعلومات احملاسبا سبتاز     
 . خرل عن فًتة مالية كاحدةامع مؤسسات 

6 

ة للمقارنة يقابلبة اؼبعدة كفق للقيمة العادلة  يؼبعلومات احملاسبسبتاز ا     
 . لعدة فًتات مالية للمؤسسة

7 

ة اؼبعدة كفق القيمة العادلة  معلومات  ياؼبعلومات احملاسب توفر      
 ذات موثوقية.

8 

هم ة للفيقابلبة اؼبعدة كفق القيمة العادلة ياؼبعلومات احملاسبسبتاز       
 من  قبل مستخدميها .

9 

ة اؼبعدة كفق القيمة العادلة حيادية ك تستند يؼبعلومات احملاسبسبتاز  ا     
 ألدلة إثبات .  

10 

 11 تزداد ثقة اؼبستخدمُت يف اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة بالقيمة العادلة.     

ستخدمي إظهار بنود القوائم اؼبالية بالقيمة العادلة أكثر فائدة ؼب     
 البيانات اؼبالية من التكلفة التارىبية.

12 

يفضل إظهار األرباح كاػبسائر الناذبة عن التقييم بالقيمة العادلة      
ضمن اإليضاحات اؼبتممة بدال من إظهارىا يف صلب القوائم 

 اؼبالية .

13 
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يؤدم إعداد للقوائم اؼبالية باستخداـ القيمة العادلة إُف ربقيق      
 الة يف التعبَت عن اؼبركز اؼباِف للمؤسسة .العد

14 

 القسم الثالث: يساىم تطبيق محاسبة القيمة العادلة في توفير معلومات ذات فائدة عند اتخاذ القرارات االستثمارية
ئلفصاح احملاسيب على أساس القيمة العادلة أثر إهبايب على جودة ل     

 اؼبعلومات احملاسبية
1 

لومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة على تساعد اؼبع     
 تقدير مصاٌف صبيع اؼبسانبُت يف اؼبؤسسة

2 

تسمح اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة تعزز ثقة      
 متخذم القرارات االستثمارية .

3 

تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة      
قرارات الازباذ  تعزز قدرة اؼبستثمرين على علىثمرين اؼبست

 .ية السليمة االستثمار 

4 

تعترب اؼبعلومات  اؼبعدة كفق القيمة العادلة اكثر مبلئمة للمفاضلة      
 بُت افضل البدائل اؼبتاحة الزباذ  القرارات االستثمارية .

5 

 ىالعادلة عل اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمةتؤدم       
 تغيَت موقف متخذم القرارات االستثمارية عند اغبصوؿ عليها 

6 

يؤدم تطبيق القيمة العادلة يف قياس عناصر القوائم اؼبالية إُف زيادة      
 معدالت النمو االقتصادم.

7 

تساعد اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة على أساس القيمة العادلة على       
 . الية كاؼبادية للمسانبُتتقييم  اؼبسانبات اؼب

8 

يف  للقيمة العادلة  يبكن االستفادة من اؼبعلومات احملاسبية اؼبستندة     
 .تكوين توقعات استثمارية جديدة 

9 

القيمة العادلة لؤلدكات اؼبالية اكثر مبلئمة الحتياجات مستخدمي      
عائد عند البيانات اؼبالية كخاصة اؼبستثمرين مع مراعاة التكلفة كال

 االفصاح 

10 

عامبل جوىريا يف  للقيمة العادلة  اؼبعلومات احملاسبية اؼبستندةتعد      
 نوعية القرارات االستثمارية .

11 

يؤدم استخداـ اؼبعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة العادلة عند      
 ازباذ القرارات االستثمارية اُف زبفيض درجة اؼبخاطرة فيها

12 
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يوفر استخداـ اؼبؤسسة للمعلومات احملاسبية اؼبعدة كفق القيمة      
االجراءات الرقابية  نالعادلة عند ازباذ القرار االستثمارم  ؾبموعة م

 لضماف سبلمة القرارات اؼبتخذة ككشف االخطاء يف حالة حدكثها 

13 

 زائرية عند تطبيقها لمحاسبة القيمة العادلة:ال توجد مشاكل  ك صعوبات تواجو المؤسسات االقتصادية الج القسم الرابع
ترجع صعوبة تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف اغلب اغباالت لغموضها   1

 كعدـ فهمها. 
     

يفضل اؼبمارسُت للمحاسبة يف اعبزائر استخداـ التكلفة التارىبية يف  2
 تقييم األصوؿ كالقياس احملاسيب .

     

القيمة العادلة لدل اؼبمارسُت للمحاسبة يف  يوجد فهم كاضح ؼبفهـوال  3
  .اعبزائر

     

 ؿباسبو س تطبيقسضعف كاؼباـ ككعي احملاسبُت اعبزائريُت بأيساىم   4
 القيمة العادلة من إجراءات تطبيقها .

 
 

  
 

  

ؼبعايَت ؿباسبة القيمة  الطار كاضح عدـ تبٍت اؽبيئات احملاسبية اعبزائرية 5
  .بيقهاالعادلة يصعب من تط

     

عدـ كجود أسواؽ مالية نشطة لتداكؿ بعض األصوؿ يعيق من اف   6
 تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة .

     

االقتصادية يف اعبزائر غَت مهيأة سباما لتطبيق ؿباسبة القيمة  بيئة العمل 7
 العادلة. 

     

ت صعوبة االفصاح عن معلومات القيمة العادلة يف ظل استمرار معدال 8
 التضخم. 

     

ربيز القياس يف اعداد تقديرات القيمة العادلة. بسبب االعتماد على  9
االحكاـ الشخصية إلدارة اؼبؤسسة من ناحية كعدـ توفر ادلة اثبات 

 موضوعية تؤكد صحة التقديرات من ناحية اخرل

     

متطلبات  كاسب تنبالقيمة العادلة ال ي كاػبصـو  تقييم األصوؿ 10
 . يف اعبزائر دمي التقارير اؼباليةمستخ

     

زيادة التكاليف ؼبعرفة القيمة العادلة يف بعض األدكات اؼبالية اليت تتطلب  11
مصاريف إضافية فبا يتسبب يف زيادة  بدبذؿ جهود غَت عادية كتك

 ؼبنفعة .اعن  التكلفة

 
 

  
 

  

لعادلة فًتات يتطلب إعداد كعرض البيانات اؼبالية كفق معيار القيمة ا 12
اؼبعلومات إُف مستخدمي البيانات  زمنية فبا يًتتب عليو تأخَت كصوؿ

  اؼبالية .

  
 

 

  
 

 

 الضرييب  القانوفكباألخص التشريعات اعبزائرية  اف عدـ كجود الزاـ يف   13
 .تطبيقها  يصعب من لتطبيق ؿباسبة القيمة العادلة

     

اسبُت دبتطلبات خبصوص كيفية عدـ كجود دكرات لتدريب كتعريف احمل 14
 تطبيق طريقة القيمة العادلة يف التقييم

     

يبثل التعليم اعبامعي لطلبة قسم احملاسبة دكرا كبَتا يف ازالة اؼبعوقات اليت  15
 سبنع تطبيق القيمة العادلة
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 شكرا لتعاكنكم الصادؽ معنا .
 الباحث

Questionnaire  :Annexe (06) 

Université de Ghardaïa 

Faculté Sciences Economiques, Commerciales et Sciences De Gestion  

Sciences De Gestion 

 

 

 

 

Madame, Monsieur  

        Le chercheur préparant une thèse de doctorat intitulée « divulgation 

comptable sur la base de la juste valeur et son impact en fournissant aux 

utilisateurs des états financiers à prendre des décisions dans les institutions 

économiques algériennes » - un questionnaire d'étude sur un échantillon des 

institutions économiques algériennes. 

    Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir nous répondre à ce 

questionnaire pour en arriver au but de cette étude et généraliser ses résultats, et 

cela sur la base de votre point de vue objectif.  

   Enfin, nous vous informons que vos réponses ne seront utilisées que pour les 

buts de l’étude et quelles seront traitées dans le secret total. Nous vous 

remercions pour votre bonne collaboration. Veuillez agréer l’expression de nos 

sincères salutations.  

 

 

Réalisée par : Saidani  Mohamed Said 

saidanimouha@gmail.com 

00213670324404 
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1- Informations générales sur le questionnaire 

 

 

Prière sélectionner la réponse appropriée 

 

                                                        
Réponse  Question 

 Cadre comptable et financier . 

 
 .Fonction1 

  
 Auditeur externe  (Commissaire aux comptes –

expert-comptable )         
 

 Investisseur  

 
 

  Doctorat 

 
  2. Qualification 

  Magister  
 Licence  
 Autres  
 Moins de 5 ans  3. Expérience 

professionnelle 
 De 5 ans à 10 ans  
 De 10 à 15 ans  
  Plus de 15 ans 

 
 

 Normes de Reportages Financières internationales 4.dans l’un des 

sujets suivants ont 

participé aux 

formations ou 

séminaires ou 

conférences 

scientifiques et 

professionnelles ou 

forums, séminaires 

et parler ? 

 

 Normes de Comptabilité internationales 
 Management des Risques  
 Management des Investissements 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق

 

 

La première partie: il est nécessaire de passer du coût historique à l'évaluation de la juste 

valeur comptable de la comptabilité. 

 

Pas du 

tout 

d’accord 

Pas 

d’accord 

 

neutre 

 

d’accord 

tout a 

fait 

d’accord 

  

     Les informations fournies par les événements 

de principe de coût historique du passé 
1 

     Le coût historique représente la juste valeur à 

la date d'acquisition 
2 

     Principe du coût historique n’est pas conçu 

pour préparer les décisions nécessaires de 

l’information et de la faire 

3 

     Il y a des limites dans l’utilisation des listes 

et des rapports financiers générés par le 

principe du coût historique, en particulier en 

cas d’inflation. 

4 

     Les États financiers ne représentent pas la 

véritable situation financière d’unités 

économiques en vertu du principe du coût 

historique  

5 

 

     Il est difficile de comparer les centres 

financiers durant les exercices consécutifs en 

raison de l’évolution de la situation 

économique 

6 

     Poussé les changements économiques et 

l’ampleur de l’information financière et la 

nécessité de prendre les décisions 

appropriées à l’émergence de la notion de 

juste valeur 

7 

     Meilleure alternative est le principe du 

principe de la juste valeur de coût historique  

 

8 

     Passifs comptabilisés à la valeur actualisée 

des flux de trésorerie attendus tel que :les 

obligations 

La mesure comptable selon la juste valeur 

prend considération le  changement du 

pouvoir d'achat de l'unité génératrice de 

trésorerie, ainsi que les changements de prix 

10 

     Informations de  la juste valeur  perçue selon 

les normes comptables internationales plus 

aptes à prendre des décisions au sein de la 

situation économique 

11 

      Il faut un transfert global vers la 

présentation de l'information comptable de 

tous les actifs et passifs à la juste valeur. 

 

12 
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La seconde partie : Contribuer à l'application de la comptabilisation à la juste valeur dans 

l'augmentation des caractéristiques qualitatives de l'information comptable 

 

 

     L'information comptable  établie conformément à la 

juste valeur aide à présenter  les rapports financiers  

en temps opportun. 

 

1 

     L'information comptable établie conformément à la 

juste valeur à  aide les décideurs d'anticiper les 

résultats futurs. 

 

2 

     L'information comptable établie conformément à la 

juste valeur à  aide à  prédire les flux futurs de 

l'entreprise. 

 

3 

     L'information comptable établie conformément à la 

juste valeur à  aide  pour évaluer les attentes, modifié 

ou corrigé. 

4 

     L'information comptable établie conformément à la 

juste valeur  aide à fournir  des informations 

appropriées sur la performance de l'entreprise. 

 

5 

     L'information comptable établie conformément à la 

juste valeur  aide à comparer les informations 

appropriées  de l'entreprise  avec d’autres entreprises 

pour un seul exercice. 

6 

     L'information comptable établie conformément à la 

juste valeur  aide à comparer les informations 

appropriées  de l'entreprise  avec plusieurs exercices. 

7 

     L'information comptable établie conformément à la 

juste valeur  aide à fournir une information financière 

fiable. 

8 

     L'information comptable établie conformément à la 

juste valeur est simple. 

9 

     L'information comptable établie conformément   à la 

juste valeur est  neutre et fondée sur la les la 

preuve.(Pièces justificatives). 

10 

     Les utilisateurs ont plus de confiance dans 

l’information comptable établie conformément 

A la juste valeur. 

11 

     Les états financiers établis à la juste valeur des 

immobilisations  sont plus utiles  aux utilisateurs que 

les états financiers établis au coût historique. 

12 

     De préférence montrer les profits et les pertes 

découlant de l'évaluation à la juste valeur dans les 

notes au lieu de les afficher  dans les états financiers. 

13 

     L’établissement  des états financiers en utilisant une 

juste valeur pour atteindre la transparence  dans 

l'expression de la situation financière de l'entreprise. 

 

14 
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3-La troisième partie: contribuer à l'application de la comptabilisation à la juste valeur en 

fournissant des informations utiles lors de la prise de décision d'investissement 

 

     Divulgation comptable sur la base de la juste valeur a 

un impact positif sur la qualité de l'information 

comptable 

 

1 

     la juste valeur protège les intérêts de toutes les 

catégories et ne servent pas les intérêts d'une classe 

particulière à une autre. 

2 

     L'information comptable établie conformément   à la 

juste valeur assure  les intérêts de tous les 

actionnaires de l'entreprise. 

 

3 

     L'information comptable établie conformément   à  

des investisseurs de la juste valeur aide les  

investisseurs à prendre des décisions 

d'investissement.  

4 

     L'utilisation de la comptabilité à la juste valeur aide à 

 prendre les décisions d'investissement et d'effectuer 

des  analyses financières. 

 

5 

     L'utilisation de la comptabilité à la juste valeur aide à 

changer la position de la décision d’investissement. 

 

6 

     L'utilisation de la comptabilité à la juste valeur aide à 

calculer les éléments des états financiers pour 

augmenter les taux de croissance économique. 

 

7 

     L'utilisation de la comptabilité à la juste valeur aide à 

évaluer les contributions financières et matérielles 

des actionnaires. 

 

8 

     Evaluation des informations comptables obtenues 

de calcul de la juste valeur dans la  décision relative à 

la valeur prédictive attendue. 

9 

     La juste valeur des instruments financiers sont plus 

adaptés aux besoins des utilisateurs des états 

financiers et des investisseurs, en tenant compte des 

coûts et le rendement 

10 

     Les profits et pertes obtenus  suite l’ajustement de la 

juste valeur aide a améliorer les décisions des  

utilisateurs relatives aux  risques auxquels encoure 

l’entreprise. 

11 

     L'utilisation de la comptabilité à la juste valeur aide à 

aide a la prise de décision d'investissement afin de 

réduire le degré de risque . 

12 

     L'utilisation de la comptabilité à la juste valeur aide à 

 assurer la sécurité des décisions prises et détecter les 

erreurs, si elles se produisent  

 

13 
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4-Quatrième partie: il y a des problèmes et des difficultés auxquelles sont confrontées les 

institutions économiques algériennes lors de l’application de la comptabilité à la  juste valeur. 

  

Merci pour votre collaboration avec nous 

Le chercheur 

     La difficulté d'appliquer la juste valeur se situe dans la 

plupart des cas dans  l’imprécision et le manque de 

compréhension. 

1 

     Les praticiens de la  comptabilité en Algérie  préfèrent 

utiliser le coût historique dans l'évaluation des actifs et la 

mesure comptable. 

2 

     Il n’y a pas  une compréhension claire de la notion de la  

juste valeur par les  praticiens de la comptabilité en Algérie. 

3 

     la faiblesse et le niveau   de connaissance des comptables 

algériens  contribue à  la fondation des procédures 

d'application de la juste valeur. 

4 

     Le non adoption de normes comptables liées  à la juste valeur 

par les organismes comptables algériens   rend  son  

application difficile . 

 

5 

     Le manque d'adoption de normes comptables des organismes 

à la juste valeur comptable est difficile à appliquer. 
6 

     Absence des marchés financiers des transactions relatives aux 

actifs rend  l'application de la  juste valeur  difficile. 

7 

     Difficulté de présenter l'information comptable de la juste 

valeur à un taux progressif  de l’inflation. 

8 

     Favoritisme  de mesure dans la préparation des estimations 

de la juste valeur. 

9 

     Évaluation des actifs à la juste valeur ne répond pas  aux 

exigences  des utilisateurs des rapports financiers   . 

1

0 

     Augmentation des coûts pour déterminer la juste valeur de 

certains instruments financiers qui nécessitent des efforts 

extraordinaires et encourir des dépenses supplémentaires 

résultant de l'augmentation du coût de la prestation. 

1

1 

     La préparation et la présentation des états financiers 

conformément à la norme de  la juste valeur  exige des 

périodes de temps entraînant un retard dans l'arrivée de 

l'information financières  aux utilisateurs. 

1

2 

     L'absence d'une obligation dans la législation algérienne, en 

particulier le droit fiscal pour l'application de la 

comptabilisation à la juste valeur  la rend  difficile à 

appliquer. 

1

3 

     Manque de cours de formation pour les comptables et 

l’identification  des exigences sur la méthode  d'application 

de la juste valeur dans la méthode d'évaluation. 

1

4 

     L'enseignement universitaire pour les étudiants dans le 

département de la comptabilité représente un grand rôle dans 

les obstacles qui empêchent l'application de la juste valeur. 

1

5 
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اؼبركز اعبامعي  بوساَف ابو بكرالدكتور: 37
 ميلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق

 

 

 (08الملحق )
 1-8اؼبلحق: 

 الىظيفح

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  المحاسبون
 المالٌون

88 45,8 45,8 45,8 

المدققون 
 الخرجٌون

64 33,4 33,4 79,2 

 100,0 20,8 20,8 40 المستثمرون

Total 192 100,0 100,0   

 

 الوإهل_الؼلوي

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,1 3,1 3,1 6 دكتوراه 

 12,0 8,9 8,9 17 ماجستٌر

 82,8 70,8 70,8 136 لٌسانس

 100,0 17,2 17,2 33 شهادة أخرى

Total 192 100,0 100,0   

 

 الخثرج_الوهنيح

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  10,4 10,4 10,4 20 سنوات 5أقل من 

 57,3 46,9 46,9 90 سنوا ت 10سنوات إلى  5من 

 87,5 30,2 30,2 58 سنة 15سنوات إلى  10من 

 100,0 12,5 12,5 24 سنة 15أكثر من 

Total 192 100,0 100,0   

 

 الذوراخ_تذريثيح

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid الغ معاٌٌر اإلب
 34,9 34,9 34,9 67 المالً الدولٌة

معاٌٌر المحاسبة 
 69,3 34,4 34,4 66 الدولٌة

 77,6 8,3 8,3 16 إدارة المخاطر

 100,0 22,4 22,4 43 إدارة االستثمار

Total 192 100,0 100,0   
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 2-8اؼبلحق: 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=TotalmoyX X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
Corrélations 

 

Totalmoy

X X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

Totalmoy

X 

Corrélation de 

Pearson 

1 632
**
 ,566

**
 ,648

**
 , .712

**
 ,704

**
 ,732

**
 ,511

**
 ,578

**
 ,563

**
 ,425

**
 ,758

**
 ,741

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X1 Corrélation de 

Pearson 

,632
**
 1 ,071

*
 ,071

*
 ,034 ,154

**
 ,122 ,000

**
 ,121

**
 ,142 ,102

*
 ,236

*
 ,136

*
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,122 ,122 ,147 ,000 ,128 ,000 ,000 ,016 ,165 ,001 ,042 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X2 Corrélation de 

Pearson 

,566
**
 ,071

*
 1 ,206

**
 ,102

**
 ,000 ,132 ,076

*
 -,064 ,136 ,314

**
 ,314

**
 ,246

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,122  ,000 ,004 ,232 ,000 ,031 ,154 ,068 ,000 ,006 ,002 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X3 Corrélation de 

Pearson 

,648
**
 ,071

*
 ,206

**
 1 ,102

**
 -,000 ,132 ,076

*
 -,064 ,065 ,164

**
 ,314

**
 ,314

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,122 ,000  ,004 ,252 ,000 ,031 ,154 ,068 ,000 ,027 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X4 Corrélation de 

Pearson 

,712
**
 ,034 ,102

**
 ,102

**
 1 -,012 ,048

*
 ,152 -,078 -,096

*
 ,452

**
 ,124

**
 ,164

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,147 ,004 ,004  ,316 ,044 ,096 ,385 ,128 ,000 ,000 ,012 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X5 Corrélation de 

Pearson 

,704
**
 ,154

**
 -,000 -,000 -,012 1 ,136

**
 ,041

**
 ,354

**
 ,367

**
 -,031 -,112 -,176 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,232 ,252 ,316  ,000 ,000 ,000 ,002 ,258 ,122 ,112 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X6 Corrélation de 

Pearson 

,732
**
 ,122 ,132 ,132 ,048

*
 ,136

**
 1 ,214 ,074

**
 -,158 ,124 ,164 ,156 

Sig. (bilatérale) ,000 ,128 ,000 ,000 ,044 ,000  ,256 ,003 ,336 ,136 ,331 ,008 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X7 Corrélation de 

Pearson 

,511
**
 ,000

**
 ,076

*
 ,076

*
 ,152 ,041

**
 ,214 1 ,124

**
 ,215 ,238

*
 ,308

*
 ,242

*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,031 ,031 ,096 ,000 ,256  ,000 ,114 ,003 ,155 ,001 
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N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X8 Corrélation de 

Pearson 

,678
**
 ,121

**
 -,064 -,064 -,078 ,354

**
 ,074

**
 ,124

**
 1 ,155

**
 -,112 -,127 -,114 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,154 ,154 ,385 ,000 ,003 ,000  ,000 ,143 ,314 ,018 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X9 Corrélation de 

Pearson 

,563
**
 ,142 ,136 ,065 -,096

*
 ,367

**
 -,158 ,215 ,155

**
 1 ,160 ,164 ,164 

Sig. (bilatérale) ,000 ,016 ,068 ,068 ,128 ,002 ,336 ,114 ,000  ,004 ,102 ,008 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X10 Corrélation de 

Pearson 

,425
**
 ,102

*
 ,314

**
 ,164

**
 ,452

**
 -,031 ,124 ,238

*
 -,112 ,160 1 ,314

**
 ,116

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,165 ,000 ,000 ,000 ,258 ,136 ,003 ,143 ,004  ,000 ,002 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X11 Corrélation de 

Pearson 

,758
**
 ,236

*
 ,314

**
 ,314

**
 ,124

**
 -,112 ,164 ,308

*
 -,127 ,164 ,314

**
 1 ,116

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,006 ,027 ,000 ,122 ,331 ,155 ,314 ,102 ,000  ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

X12 Corrélation de 

Pearson 

,741
**
 ,136

*
 ,246

**
 ,314

**
 ,164

**
 -,176 ,156 ,242

*
 -,114 ,164 ,116

**
 ,116

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,042 ,002 ,000 ,012 ,112 ,008 ,001 ,018 ,008 ,002 ,000  

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=TotalmoyY Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Corrélations 

 TotalmoyY Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 

TotalmoyY Corrélation de Pearson 1 ,846** ,763** ,698** ,714** ,578** ,465** ,502** ,815** ,734** ,625** ,718** ,697** ,728** ,586** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y1 Corrélation de Pearson ,846** 1 ,205** ,022 ,162* -,004 ,254** -,132 -,256** ,128 ,191** ,177* ,106 -,081 ,181* 

Sig. (bilatérale) ,000  ,004 ,762 ,024 ,958 ,000 ,066 ,000 ,076 ,008 ,013 ,138 ,262 ,011 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y2 Corrélation de Pearson ,763** ,205** 1 -,166* ,218** ,036 ,078 ,002 ,173* -,018 ,102 ,232 -,276** ,033 ,324** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,004  ,020 ,002 ,614 ,280 ,980 ,016 ,807 ,155 ,001 ,000 ,648 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y3 Corrélation de Pearson ,698** ,022 -,166* 1 ,140 ,071 -,097 ,173* ,069 ,052 ,137 ,144* ,047 ,089 ,039 

Sig. (bilatérale) ,000 ,762 ,020  ,051 ,326 ,179 ,016 ,339 ,471 ,056 ,044 ,517 ,214 ,588 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y4 Corrélation de Pearson ,714** ,162* ,218** ,140 1 ,216** ,259** ,039 ,504** ,076 ,403** ,989** -,295** ,214** ,123 

Sig. (bilatérale) ,000 ,024 ,002 ,051  ,002 ,000 ,592 ,000 ,293 ,000 ,000 ,000 ,003 ,087 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y5 Corrélation de Pearson ,578** -,004 ,036 ,071 ,216** 1 ,088 ,069 ,194** ,206** ,262** ,220** -,094 -,054 ,104 

Sig. (bilatérale) ,000 ,958 ,614 ,326 ,002  ,222 ,336 ,007 ,004 ,000 ,002 ,190 ,450 ,147 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y6 Corrélation de Pearson ,465** ,254** ,078 -,097 ,259** ,088 1 -,047 ,116 ,029 ,182* ,259** -,034 ,129 ,170* 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,280 ,179 ,000 ,222  ,514 ,106 ,687 ,011 ,000 ,634 ,072 ,017 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y7 Corrélation de Pearson ,502** -,132 ,002 ,173* ,039 ,069 -,047 1 ,051 ,008 ,101 ,042 -,027 ,126 -,071 

Sig. (bilatérale) ,000 ,066 ,980 ,016 ,592 ,336 ,514  ,482 ,917 ,158 ,559 ,711 ,080 ,326 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y8 Corrélation de Pearson ,815** -,256** ,173* ,069 ,504** ,194** ,116 ,051 1 ,030 ,265** ,496** -,351** ,315** ,244** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,016 ,339 ,000 ,007 ,106 ,482  ,676 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y9 Corrélation de Pearson ,734** ,128 -,018 ,052 ,076 ,206** ,029 ,008 ,030 1 ,141* ,092 ,021 -,082 ,164* 
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Sig. (bilatérale) ,000 ,076 ,807 ,471 ,293 ,004 ,687 ,917 ,676  ,050 ,201 ,768 ,252 ,022 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y10 Corrélation de Pearson ,625** ,191** ,102 ,137 ,403** ,262** ,182* ,101 ,265** ,141* 1 ,409** -,018 ,011 ,209** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,008 ,155 ,056 ,000 ,000 ,011 ,158 ,000 ,050  ,000 ,805 ,876 ,003 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y11 Corrélation de Pearson ,718** ,177* ,232** ,144* ,989** ,220** ,259** ,042 ,496** ,092 ,409** 1 -,299** ,195** ,144* 

Sig. (bilatérale) ,000 ,013 ,001 ,044 ,000 ,002 ,000 ,559 ,000 ,201 ,000  ,000 ,006 ,045 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y12 Corrélation de Pearson ,697** ,106 -,276** ,047 -,295** -,094 -,034 -,027 -,351** ,021 -,018 -,299** 1 -,091 ,084 

Sig. (bilatérale) ,000 ,138 ,000 ,517 ,000 ,190 ,634 ,711 ,000 ,768 ,805 ,000  ,208 ,242 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y13 Corrélation de Pearson ,728** -,081 ,033 ,089 ,214** -,054 ,129 ,126 ,315** -,082 ,011 ,195** -,091 1 ,016 

Sig. (bilatérale) ,000 ,262 ,648 ,214 ,003 ,450 ,072 ,080 ,000 ,252 ,876 ,006 ,208  ,825 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Y14 

 

Corrélation de Pearson ,586** ,181* ,324** ,039 ,123 ,104 ,170* -,071 ,244** ,164* ,209** ,144* ,084 ,016 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,011 ,000 ,588 ,087 ,147 ,017 ,326 ,001 ,022 ,003 ,045 ,242 ,825  

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=TotalmoyZ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Corrélations 
 

TotalmoyZ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 

Totalmoy

Z 

Corrélation de Pearson 1 ,654** ,706** ,784** ,599** ,761** ,814** ,635** ,748** ,783** ,745** ,812** ,703** ,597** 

Sig. (bilatérale) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .,000 

N ء    192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z1 Corrélation de Pearson ,654** 1 ,172* ,339** ,231** ,233** ,266** ,028 -,470** ,017 -,169* -,159* -,169* .120 

Sig. (bilatérale) ,004 
 

,016 ,000 ,001 ,001 ,000 ,699 ,000 ,815 ,018 ,027 ,018 .,005 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z2 Corrélation de Pearson ,706** ,172* 1 ,125 -,130 -,156* -,078 -,672** -,133 ,243** ,032 ,083 ,032 .,161 

Sig. (bilatérale) ,998 ,016 
 

,081 ,070 ,030 ,281 ,000 ,063 ,001 ,661 ,251 ,661 .,008 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z3 Corrélation de Pearson ,784** ,339** ,125 1 ,169* ,170* -

,324** 

,233** -,362** -,175* ,239** ,294** ,239** .114 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,081 
 

,018 ,017 ,000 ,001 ,000 ,015 ,001 ,000 ,001 .,011 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z4 Corrélation de Pearson ,599** ,231** -,130 ,169* 1 ,991** ,070 ,262** ,422** ,041 ,454** ,486** ,454** .155** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,070 ,018 
 

,000 ,328 ,000 ,000 ,573 ,000 ,000 ,000 .,002 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z5 Corrélation de Pearson ,761** ,233** -,156* ,170* ,991** 1 ,081 ,286** ,425** ,031 ,444** ,482** ,444** .155** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,030 ,017 ,000 
 

,262 ,000 ,000 ,662 ,000 ,000 ,000 .,002 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z6 Corrélation de Pearson ,814** ,266** -,078 -

,324** 

,070 ,081 1 ,315** -,321** ,275** -,024 ,009 -,024 .314** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,281 ,000 ,328 ,262 
 

,000 ,000 ,000 ,744 ,904 ,744 .,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z7 Corrélation de Pearson ,635** ,028 -

,672** 

,233** ,262** ,286** ,315** 1 ,035 -

,196** 

,376** ,461** ,376** .216** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,699 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
 

,630 ,006 ,000 ,000 ,000 .,004 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z8 Corrélation de Pearson ,748** -

,470** 

-,133 -

,362** 

,422** ,425** -

,321** 

,035 1 ,016 ,216** ,230** ,216** .135 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,063 ,000 ,000 ,000 ,000 ,630 
 

,825 ,002 ,001 ,002 .,005 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 
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Z9 Corrélation de Pearson ,783** ,017 ,243** -,175* ,041 ,031 ,275** -,196** ,016 1 -,040 -,070 -,040 .135 

Sig. (bilatérale) ,007 ,815 ,001 ,015 ,573 ,662 ,000 ,006 ,825 
 

,576 ,329 ,576 .,005 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z10 Corrélation de Pearson ,745** -,169* ,032 ,239** ,454** ,444** -,024 ,376** ,216** -,040 1 ,857** 1,000*

* 

.214** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,018 ,661 ,001 ,000 ,000 ,744 ,000 ,002 ,576 
 

,000 ,000 .,036 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z11 Corrélation de Pearson ,812** -,159* ,083 ,294** ,486** ,482** ,009 ,461** ,230** -,070 ,857** 1 ,857** .178 

Sig. (bilatérale) ,000 ,027 ,251 ,000 ,000 ,000 ,904 ,000 ,001 ,329 ,000 
 

,000 .,001 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z12 Corrélation de Pearson ,703** -,169* ,032 ,239** ,454** ,444** -,024 ,376** ,216** -,040 1,000*

* 

,857** 1 .128 

Sig. (bilatérale) ,000 ,018 ,661 ,001 ,000 ,000 ,744 ,000 ,002 ,576 ,000 ,000 
 

.,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Z13 Corrélation de Pearson ,597** .  120  .  161  .114 .155** .155** .314** .216 .135 .135 .214 .178 .128 1 

Sig. (bilatérale)  
,005 ,008 ,011 ,002 ,002 ,000 ,004 ,005 ,005 ,036 ,001 ,000  

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=TotalmoyW W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Corrélations 
 

TotalmoyW W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 

Total

moy

W 

Corrélation de Pearson 1 ,714
**
 ,632

**
 ,846

**
 ,658

**
 ,829

**
 ,799

**
 ,694

**
 ,588

**
 ,709

**
 ,487

**
 ,382

**
 ,537

**
 ,598

**
 ,854

**
 ,356

**
 

Sig. (bilatérale) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W1 Corrélation de Pearson ,714
**
 1 ,044 -,105 ,136 ,236

**
 ,447

**
 ,201

**
 ,312

**
 ,513

**
 ,663

**
 ,481

**
 ,039 ,663

**
 ,481

**
 ,582

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 
 

,541 ,146 ,058 ,001 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,585 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W2 Corrélation de Pearson ,632
**
 ,044 1 -,126 -,096 -,002 ,090 ,158

*
 ,110 ,015 ,006 -,012 -,058 ,006 -,012 ,040 

Sig. (bilatérale) ,000 ,541 
 

,079 ,182 ,973 ,211 ,028 ,125 ,831 ,935 ,871 ,421 ,935 ,871 ,577 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W3 Corrélation de Pearson ,846
**
 -,105 -,126 1 ,797

**
 ,312

**
 ,066 -,712

**
 ,155

*
 -,097 -,062 ,005 ,082 -,062 ,005 -,289

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,146 ,079 
 

,000 ,000 ,360 ,000 ,030 ,177 ,392 ,946 ,253 ,392 ,946 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W4 Corrélation de Pearson ,658
**
 ,136 -,096 ,797

**
 1 ,712

**
 ,051 -,568

**
 ,174

*
 ,014 ,101 ,122 ,084 ,101 ,122 ,079 

Sig. (bilatérale) ,000 ,058 ,182 ,000 
 

,000 ,481 ,000 ,015 ,843 ,161 ,090 ,240 ,161 ,090 ,271 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W5 Corrélation de Pearson ,829
**
 ,236

**
 -,002 ,312

**
 ,712

**
 1 -,059 -,108 -,055 ,065 ,175

*
 ,127 ,206

**
 ,175

*
 ,127 ,138 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,973 ,000 ,000 
 

,415 ,132 ,445 ,368 ,014 ,076 ,004 ,014 ,076 ,055 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W6 Corrélation de Pearson ,799
**
 ,447

**
 ,090 ,066 ,051 -,059 1 ,270

**
 ,677

**
 ,564

**
 ,653

**
 ,466

**
 -,059 ,653

**
 ,466

**
 ,260

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,211 ,360 ,481 ,415 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,416 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W7 Corrélation de Pearson ,694
**
 ,201

**
 ,158

*
 -

,712
**
 

-

,568
**
 

-,108 ,270
**
 1 -,010 ,168

*
 ,126 ,008 ,024 ,126 ,008 ,451

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,005 ,028 ,000 ,000 ,132 ,000 
 

,893 ,019 ,079 ,911 ,741 ,079 ,911 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W8 Corrélation de Pearson ,588
**
 ,312

**
 ,110 ,155

*
 ,174

*
 -,055 ,677

**
 -,010 1 ,433

**
 ,426

**
 ,340

**
 -,039 ,426

**
 ,340

**
 ,173

*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,125 ,030 ,015 ,445 ,000 ,893 
 

,000 ,000 ,000 ,589 ,000 ,000 ,016 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W9 Corrélation de Pearson ,709
**
 ,513

**
 ,015 -,097 ,014 ,065 ,564

**
 ,168

*
 ,433

**
 1 ,831

**
 ,550

**
 ,031 ,831

**
 ,550

**
 ,338

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,831 ,177 ,843 ,368 ,000 ,019 ,000 
 

,000 ,000 ,670 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W10 Corrélation de Pearson ,487
**
 ,663

**
 ,006 -,062 ,101 ,175

*
 ,653

**
 ,126 ,426

**
 ,831

**
 1 ,673

**
 ,029 1,000

**
 

,673
**
 ,386

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,935 ,392 ,161 ,014 ,000 ,079 ,000 ,000 
 

,000 ,686 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 
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W11 Corrélation de Pearson ,382
**
 ,481

**
 -,012 ,005 ,122 ,127 ,466

**
 ,008 ,340

**
 ,550

**
 ,673

**
 1 -,063 ,673

**
 1,000

**
 

,280
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,871 ,946 ,090 ,076 ,000 ,911 ,000 ,000 ,000 
 

,381 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W12 Corrélation de Pearson ,537
**
 ,039 -,058 ,082 ,084 ,206

**
 -,059 ,024 -,039 ,031 ,029 -,063 1 ,029 -,063 ,023 

Sig. (bilatérale) ,000 ,585 ,421 ,253 ,240 ,004 ,416 ,741 ,589 ,670 ,686 ,381 
 

,686 ,381 ,751 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W13 Corrélation de Pearson ,598
**
 ,663

**
 ,006 -,062 ,101 ,175

*
 ,653

**
 ,126 ,426

**
 ,831

**
 1,000

**
 

,673
**
 ,029 1 ,673

**
 ,386

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,935 ,392 ,161 ,014 ,000 ,079 ,000 ,000 ,000 ,000 ,686 
 

,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W14 Corrélation de Pearson ,854
**
 ,481

**
 -,012 ,005 ,122 ,127 ,466

**
 ,008 ,340

**
 ,550

**
 ,673

**
 1,000

**
 

-,063 ,673
**
 1 ,280

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,871 ,946 ,090 ,076 ,000 ,911 ,000 ,000 ,000 ,000 ,381 ,000 
 

,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

W15 Corrélation de Pearson ,356
**
 ,582

**
 ,040 -

,289
**
 

,079 ,138 ,260
**
 ,451

**
 ,173

*
 ,338

**
 ,386

**
 ,280

**
 ,023 ,386

**
 ,280

**
 1 

Sig. (bilatérale)                
 

N                 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
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 3-8اؼبلحق: 

Corrélations 

 TotalmoyX TotalmoyY TotalmoyZ TotalmoyW متوسط 

Corrélation de Pearson 1 ,714 متوسط
**
 ,698

**
 ,746

**
 ,719

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 

TotalmoyX Corrélation de Pearson ,714 1 ,316
**
 ,314

**
 ,396

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 

TotalmoyY Corrélation de Pearson ,698
**
 ,316

**
 1 ,461

**
 ,283

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 

TotalmoyZ Corrélation de Pearson ,746
**
 ,314

**
 ,461

**
 1 ,684

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 192 192 192 192 192 

TotalmoyW Corrélation de Pearson ,719
**
 ,396

**
 ,283

**
 ,684

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 192 192 192 192 192 

** La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 4-8 اؼبلحق:
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,894 54 

 5-8اؼبلحق: 
 

 

 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,576 13 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,632 14 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,534 12 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,698 15 
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 6-8اؼبلحق: 
 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,795 

Nombre d'éléments 27
a
 

Partie 2 Valeur ,726 

Nombre d'éléments 27
b
 

Nombre total d'éléments 54 

Corrélation entre les sous-échelles ,842 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,914 

Longueur inégale ,914 

Coefficient de Guttman ,942 

a. Les éléments sont : X1, X3, X5, X7, X9, X11, Y1, Y3, Y5, Y7, Y9, Y11, Y13, Z1, 

Z3, Z5, Z7, Z9, Z11, Z13, W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14. 

b. Les éléments sont : X2, X4, X6, X8, X10, X12, Y2, Y4, Y6, Y8, Y10, Y12, Y14, 

Z2, Z4, Z6, Z8, Z10, Z12, W1, W3, W5, W7, W9, W11, W13, W15. 

 
 

 7-8اؼبلحق: 
 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 TotalmoyX TotalmoyY TotalmoyZ TotalmoyW 

N 192 192 192 192 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 3,7824 3,9612 3,8745 4,1208 

Ecart type ,31674 ,24658 ,41396 ,33816 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,116 ,162 ,124 ,138 

Positif ,116 ,162 ,101 ,119 

Négatif -,065 -,086 -,124 -,138 

Statistiques de test ,116 ,162 ,124 ,138 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 ,000

c
 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 
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 8-8اؼبلحق: 
 

 

 

                                                                                                                           Statistiques 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

N Valide 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 4.3215 3.9864 4.1541 3.5807 3.6235 3.4672 3.7584 4.1736 3.5828 4.3816 4.6143 3.5428 

Ecart type ,42754 ,10236 ,00000 ,75843 ,3.2964 ,45712 ,36124 ,24561 ,62854 ,34821 ,12782 ,15474 

 

           Statistiques 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 

N Valide 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 4.4128 3.6257 3.9851 3.7812 3.6178 3.5842 3.3561 4.0457 4.2934 3.9164 3.6425 4.0216 3.1824 

Ecart type ,20251 ,42783 ,68529 ,71632 ,81334 ,54638 ,87215 ,00000 ,13756 ,63287 ,45831 ,00000 ,76543 

 

           Statistiques 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 

N Valide 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 4.0864 3.9823 3.7268 3.6188 4.0236 4.3472 3.8865 3.7112 4.2235 3.5286 3.9406 4.1624 4.0637 4.1022 3.6435 

Ecart type ,15921 ,31208 ,63418 ,51634 ,00000 ,12538 ,21736 ,51463 ,56912 ,81273 ,55103 ,21307 ,06931 ,14852 ,74311 

 

 

 

 

 

Statistiques 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 

N Valide 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 4.3621 3.8457 4.2208 4.2165 3.8258 3.3456 3.3812 3.1869 3.0895 2.9842 3.7654 3.6914 3.5807 3.4628 

Ecart type ,33861 ,24810 ,36424 ,09612 ,18726 ,85741 ,63542 ,78769 ,82961 ,92715 ,69324 ,54967 ,26748 ,00000 
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 9-8اؼبلحق:

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

TotalmoyX 263.142 191 ,000 3.7824 3.7518 3.8162 

TotalmoyY 184.523 191 ,000 3.9612 3.9346 3.9978 

TotalmoyZ 118.634 191 ,000 3.8745 3.8381 3.9025 

TotalmoyW 252.916 191 ,000 4.1208 3.8268 4.4236 

 


