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 داء ــــــــــــ اإله 
 

 هندي عمال لكل عزيز أو غال أن    ارتأينا   ، حبول الل   العمل األول و األخي إميانا منا أنه ليس  

 بالغ يف إجنازه ال ثر  األ ا  ــ ن كان ل لذلك أهدي هذا العمل إىل م 

 إىل من كانت احللو يف مر زماني ، و النور يف ظالم أيامي  

 إىل من كانت سندي و حمفزي و مصدر إلامي 

 حتى لتكون ساعيت و منبهي و أجندة أيامي إىل من تواضعت و سخرت نفسها  

 و كثيا من جنوني و ثقل أوهامي   إىل من حتملت غضب 

 فتها أو حرف من امسها حتى من كتابة ص إىل اليت أغار  

 إليها أهدي هذا العمل. 

لول   ج 
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 شكر و عرفان 

 أ توجه بلك عبارات الشكر و الامتنان: 

ىل  - ىل من  من ا  أ فضل شكره و محده و   جيب هل الشكر و امحلد و الثناء لكه، ا 

ليه عندما أ خلوا ا    ليه. دعائه والترضع ا 

ىل  - لقبوهل ال رشاف عىل هذا العمل   ، ادلكتور جعيةل محمد ال س تاذ  املرشف ا 

متام هذا العمل   لنا طريق   عبَّدت اليت    القمية   ونصاحئه   ؛ ا 

ىل  - ،  سعيداين محمد السعيد اذلي تقامس معنا حىت القلق مساعد املرشف ادلكتور ا 

 لل علينا الكثري من صعوابت و عراقيل البحث؛ ذَّ   و 

ىل  - متحيص ومناقشة   ا عناء قراءة و أ عضاء جلنة املناقشة املوقرة اذلين قبلوا وحتملو ا 

 هذا العمل؛ 

ىل لك من ساعدين  - جناز هذا البحث  ابلكثري أ و ابلقليل ا    ، و أ خص ابذلكر عىل ا 

ن تعذر علينا  م  الكثري  ادلكتور سايب عبد هللا ، ادلكتور بوبكر بوسامل، و  الزمالء: 

 . ذكره 
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 الملخص:

ل القياس المحاسبي المعتمدة لقياس بنود  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بدائ        
الطريقتين األكثر قبوال و جدال في الفكر المحاسبي و هما  مة المركز المالي بالتركيز على قائ

التكلفة التاريخية و القيمة العادلة، هاتين األخيرتين تم تسليط الضوء عليهما كما عّرفتهما و 
الدولية وكما استعملتهما حسب مختلف مراحل قيس   تناولتهما معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي 

كل هذا من أجل الوقوف على البديل األنسب و الذي يمكن تطبيقه  بنود قائمة المركز المالي و 
 بفاعلية في البيئة المحاسبية الجزائرية مع الحفاظ على خاصيتي المالئمة و الموثوقية.

ة تم إجراء دراسة استبيانيه في حدود عدد  ولتحقيق هذه األهداف و اختبار فرضيات الدراس    
يث تم تصميم استبانه لهاذ الغرض وزعت على عينة من  ت التي تم الحصول عليها، ح اإلجابا

مختلف الفاعلين في الميدان المحاسبي في البيئة المحاسبية الجزائرية، و ذلك لمعرفة مدى جاهزية 
جة و سالمة تطبيقها في الوقت الراهن بنموذجيها  هذه األخيرة لتطبيق منهج القيمة العادلة و كذا در 

  .سوق أو التي ال تستند لذلكسواء التي تستند إلى قيم ال 

وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو عدم جاهزية البيئة المحاسبية الجزائرية لتطبيق منهج القيمة  
صية  العادلة لعدة عوائق على رأسها غياب سوق مالي نشط ، و من جهة أخرى غياب خا 

لسوق و ذلك للنقص في  الموثوقية باالعتماد على نموذج القيمة العادلة بالقيم التي ال تستند ل
 الكوادر المؤهلة للقياس إضافة إلى ارتفاع درجة التحيز في ظل هذه البيئة المحاسبية.  

ريخية،  قائمة المركز المالي، قياس محاسبي، بدائل القياس المحاسبي، تكلفة تاالكلمات المفتاحية: 
 ية. الدول قيمة عادلة، معايير المحاسبة الدولية، معايير اإلبالغ المالي 
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Abstract 

 

This study aims to highlight the accounting measurement alternatives 

adopted to measure the items of the financial position list by focusing on the two 

most acceptable and controversial methods of accounting thought, which are 

historical cost and fair value. These two methods have been highlighted as 

defined and addressed by the International Accounting and Financial Reporting 

Standards, and used them according to the various stages of the financial status 

list item measurement, and all this in order to identify the most appropriate 

alternative that can be applied effectively in the Algerian accounting 

environment while preserving the properties of suitability and reliability. 
 

To achieve these objectives and test the hypotheses of the study, a survey 

study was conducted within the range of answers obtained. A questionnaire was 

designed for this purpose, and was distributed to a sample of the various actors 

in the accounting field in the Algerian accounting environment, in order to know 

the extent of their readiness to apply the fair value approach, as well as the 

degree and the safety of its current application, in its two models, whether based 

on market values or not based on it. 
 

The main conclusion of the study was that the Algerian accounting 

environment was not ready to apply the fair value approach, due to several 

obstacles, primarily the absence of an active financial market and, on the other 

hand, the absence of the reliability characteristic based on the fair value model 

with values that are not based on the market, due to the lack of managerial staff 

qualified to apply the measurement, beside of the high degree of bias in the 

context of this accounting environment. 
 

Keywords: Financial Position List, Accounting Measurement, Accounting 

Measurement Alternatives, Historical Cost, Fair Value, International Accounting 

Standards, International Financial Reporting Standards. 
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 توطئة: 

الممارسات إن األنظمة المحاسبية المنتجة للقوائم المالية تختلف من بلد آلخر بسبب اختالف المبادئ و 
لمحاسبية المرسومة في كل دولة مما يجعل  المحاسبية التي تقوم عليها فهي مكيفة لالستجابة لألهداف ا

ى المستخدمين عملية قراءة و  لية غير متجانسة عبر دول العالم و هذا األمر يصعب عل القوائم الما
 استغالل المعلومات المالية المحتوات فيها.

معلومة مالية غير موثوق بها في األسواق الدولية أمام المستثمرين و وضع و قد نتج عن هذا الوضع 
طورة بسب متطلبات هذه األسواق بالتقيد بالقواعد قيود أمام دخول المؤسسات إلى أسواق مالية دولية مت 

وضع صعوبات لدى الشركات المحاسبية المطبقة في البلد التي تتبع له تلك األسواق، كما نتج عن هذا ال
لمتعددة الجنسيات في عملية إعداد القوائم المجمعة لفروع تخضع ألنظمة محاسبية مختلفة و تنتج قوائم  ا

 يفرض عليها القيام بتعديالت قبل عملية التجميع. مالية غير متجانسة مما 

ونظرا لمجموعة من األسباب منها ما سبق، أصبحت المحاسبة أمام حتمية التطور حيث شهدت نهاية  
عشرين جهودا متسارعة بهدف إيجاد مرجعية محاسبية عالمية يستند إليها في وضع المبادئ و  القرن ال

مشتركة لجميع القوائم المالية التي تعدها مختلف المؤسسات   قواعد القياس المحاسبية و إيجاد لغة 
يع المستخدمين  لية للمقارنة ومفهومة لجماالقتصادية عبر العالم وجعل المعلومة المالية ذات مصداقية وقاب

 (.IAS/IFRSباختالف أهدافهم و هو ما مهد لظهور معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية )

بها هذه المعايير هي استحداث طرق قياس جديدة لعناصر القوائم  نقاط التي جاءت و من بين أهم ال 
أساسي في عملية التقييم أصبح هذا المبدأ المالية فبعدما كان االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية كمبدأ 

ة أو  غير قادر على إعطاء صورة حقيقية عن المؤسسة وذلك لعدة عوامل أهمها أثر التغيرات السعري
 ظاهرة التضخم و تأثير العرض و الطلب على أصول المؤسسة.

اه نحو التوحيد و الجزائر كغيرها من الدول النامية سعت إلى مواكبة هذا التطور المحاسبي و االتج 
المحاسبي الدولي فباشرت مجموعة من اإلصالحات نتج عنها صدور النظام المحاسبي المالي و الذي 

و هو الذي تبنى المعايير المحاسبية الدولية و اعتبرها مرجعيته    2010من سنة شرع في تطبيقه بداية 
اسبي لعناصر القوائم المالية من  القياس المح األولى و األساسية، وقد جاء بمفاهيم جديدة منها طرق 

ادلة، لكن منظور معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية، انطالقا من التكلفة التاريخية إلى القيمة الع
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البيئة المحاسبية الجزائرية بكل ظروفها و جوانبها قد جعل من الصعب تطبيق بعض طرق القياس  
 متقدمة. دة لبيئة دولالمحاسبي هذه خاصة و أنها مع

 إشكالية الدراسة:

 تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: 

بنود قائمة المركز المالي المعتمدة  ما هي حدود التطبيق الفعلي و السليم لطرق القياس المحاسبي ل
 الية الدولية في البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية ؟ ضمن معايير التقارير الم

 ة مجموعة من األسئلة الفرعية نوردها فيما يلي:  و تندرج ضمن هذه اإلشكالي 

خية و التكلفة التاريخية  هل الطرق التقليدية للقياس المحاسبي لبنود قائمة المركز المالي كالتكلفة التاري -
 ؟ يرات البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية المعدلة بالمستويات العامة لألسعار الزالت مناسبة لمتغ

محاسبية الجزائرية الشروط الكافية لتطبيق طريقة القيمة العادلة لقياس بنود قائمة  هل توفر البيئة ال -
 ؟ لمالية الدوليةالمركز المالي كما جاءت بها معايير التقارير ا

هل يمكن تطبيق نموذج القيمة العادلة باالعتماد على قيم تستند إلى السوق لقياس بنود قائمة المركز  -
   ؟لجزائري الحالي المالي في المحيط المالي ا

هل يتم التطبيق السليم لنموذج القيمة العادلة اعتمادا على القيم التي ال تستند إلى السوق في قياس  -
   ؟المركز المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائريةبنود قائمة 

 فرضيات الدراسة: 

 التالية: كإجابة مؤقتة عن األسئلة المطروحة سابقا وضعنا الفرضيات 

لم تعد الطرق التقليدية للقياس المحاسبي لبنود قائمة المركز المالي كالتكلفة التاريخية و التكلفة   -
 ة لألسعار مناسبة في ظل البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية . التاريخية المعدلة بالمستويات العام

الشروط الكافية لتطبيق طريقة القيمة   ال تتوفر البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية على المتطلبات و -
 العادلة في قياس بنود قائمة المركز المالي.

السوق لقياس بنود قائمة المركز   يمكن تطبيق نموذج القيمة العادلة باالعتماد على قيم تستند إلى -
 لجزائري الحالي. المالي في ظل المحيط المالي ا
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مادا على القيم التي ال تستند إلى السوق في قياس بنود يتم التطبيق السليم لنموذج القيمة العادلة اعت -
 قائمة المركز المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية .

 مبررات الدراسة:

 ية مرتبطة بالرغبة في البحث و االطالع على مثل هذه األمور. ضوع ألسباب ذاتتم اختيار المو  -
المحاسبة في الجزائر و ما تعانيه من صعوبات في مجال أما األسباب الموضوعية فتتعلق بمهنة  -

مواكبة ما هو حاصل من اجتهادات من هيئات المحاسبة الدولية على صياغة معايير المحاسبة  
 نظر المستمرة فيها. الدولية و إعادة ال

زف عن  كذلك الصعوبات التي تعانيها الجزائر في توفير مناخ استثماري جذاب للشركات األجنبية التي تع
 االستثمار في الجزائر. 

 أهمية الدراسة: 

 يستمد البحث أهميته من الدور الهام الذي تحظى به المحاسبة في تسيير المؤسسة االقتصادية.  -
 المالية في تنشيط سوق المال. من تعاظم دور المعلومة كما يستمد البحث أهميته -
ر األجنبي في التنمية االقتصادية في  يستمد البحث أهميته أيضا من الدور الذي قد يلعبه االستثما -

الدول المستضيفة و هذا األخير يتطلب مناخ استثماري مالئم من أهم مميزاته توفر نظام معلومات  
 محاسبي كفؤ و فعال. 

لبحث في تطوير نظم محاسبية ذات كفاءة و فعالية، و هذا متاح في ظل الهيئات  أهمية ا كما تكمن -
بإمكانيات و خبراء في هذا المجال، مما يمكن للدول النامية االستفادة  المحاسبية الدولية المدعومة 

ياتها  منها في تطوير نظمها المحاسبية المحلية التي من الصعب تحقيقها فيما لو اعتمدت على إمكان
 الذاتية.

المحاسبية  الحاجة إلى أن يكون اإلصالح المحاسبي في الجزائر دائما يساير و يواكب المعايير  -
 الدولية في ظل المستجدات التي تطرأ على بيئة األعمال المحلية و الدولية. 
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 أهداف الدراسة:

كز المالي المعتمدة في معايير الهدف من هذه الدراسة هو إبراز طرق القياس المحاسبي لبنود قائمة المر 
المحاسبي المالي و حدود تطبيقها في  لطرق التي اعتمدها النظام المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية و ا

 الوصول إلى األهداف التالية:  البيئة المحاسبية الجزائرية، باإلضافة إلى

 بيقها. األكثر استعماال ومواضع وكيفيات تططرق القياس المحاسبي بالتعريف  -
طبيق طريقة القيمة العادلة في القياس المحاسبي في التعرف على مدى تطبيق أو التحكم في ت -

 المؤسسات االقتصادية الجزائرية.
لة في البيئة المحاسبية الجزائرية  الوقوف على عراقيل وعقبات التطبيق السليم لنموذج القيمة العاد  -

 الحالية. 
المحاسبية الجزائرية   البيئةمة لتطبيق نموذج القيمة العادلة في محاولة التشجيع وإيجاد الحلول الالز  -

 بمستوى موثوقية ومالئمة جيد وبأقل تحيز. 
 حدود الدراسة:

 شملت الحدود المكانية للدراسة اإلستبيانيه شقين:  •
استقصاء آراء لعينة من الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات بطريقة عشوائية >>في الجزائر  تم  -

(  2020جانفي  23المؤرخ في  03و ذلك باالعتماد على منشور وزارة المالية )المقرر رقم  ككل<<،
محافظي  ئم المهنيين المسجلين في المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لالمحدد لقوا

 . 2020الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بعنوان نشاط سنة  
ساتذة الباحثين و محاسبي الشركات باالعتماد على الطريق آراء عينة من األتم أيضا استقصاء  -

القصدية، حيث ركزنا على أكاديميين تخصصهم أو مجال اهتمامهم الرئيسي المحاسبة المالية و  
معايير المحاسبة الدولية، و كذلك اخترنا محاسبين رئيسيين في شركات أكثر نشاطا، حيث تم اختيار  

ميين و المحاسبين في والية المسيلة و الواليات المجاورة لها )برج بوعريريج، سطيف،  هؤالء األكادي
ب نظرا لتعدد الزمالء تيار هذه الواليات بسب قرب المسافة و إمكانية التجاو باتنة، البويرة(، و تم اخ
 الذين ساعدونا في ذلك.

اية من توزيع االستبيان إلى غاية  أما فيما يخص الحدود الزمنية فقد أجريت الدراسة اإلستبيانيه بد  •
 .2021إلى غاية نهاية شهر أفريل  2020شهر سبتمبر  االستالم و المعالجة من بداية
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 منهج الدراسة وأدواتها:

 لموضوع على ما يلي: سيتم االعتماد في هذا ا

ة المركز المنهج الوصفي التحليلي في الفصول األربعة األولى لتقديم مدخل حول القوائم المالية قائم -
اهيمي لعملية القياس  المالي وفق معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية ثم االطار النظري و المف

ظل التضخم، ثم قياس بنود قائمة المركز   المحاسبي ثم عرض و تحليل لبدائل القياس المحاسبي في
رق إلى أغلب بنود قائمة المركز المالي وفق معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية، حيث يتم التط

 المالي وكيفية قياسها. 
أما في الفصل الخامس وبعد التمهيد بعرض حال واقع بدائل القياس المحاسبي في البيئة المحاسبية   -

ضمنه تقديم استبيان وهذا لمحاولة قياس حدود وإمكانيات تطبيق طرق القياس المحاسبي  الجزائرية تم 
لتقييم بنود قائمة المركز المالي في ظل البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية،  و باألخص القيمة العادلة 

سبية و  ينة من األساتذة الجامعيين الذين لديهم اهتمامات محاحيث ستوزع هذه االستبانة على ع
محافظي الحسابات ومحاسبو الشركات )أكاديميين و مهنيين(، حيث أن مجتمع الدراسة هو مجموع  

 هنة المحاسبة في الجزائر. الممارسين لم
 الدراسات السابقة:  

تعددت الدراسات و التحاليل خاصة في العشر سنوات األخيرة حول موضوع طرق القياس المحاسبي      
العادلة و التي تستخدم في قياس بنود القوائم المالية و ذلك لكي تصبح هذه القوائم   ال سيما نموذج القيمة

دل للوضع المالي للمنشأة االقتصادية ُتمكن جميع المستخدمين أو  تعطي صورة صادقة و عرض عا
سها(، سواء القرارات التسييرية )فيما يخص إدارة المؤسسة نفالمستفيدين من اتخاذ قراراتهم اتجاه المؤسسة 

 أو القرارات االستثمارية أو التمويلية من الغير و غيرها. 

 ها في اآلتي: عالجت هذه الدراسات عدة إشكاليات يمكن تلخيص •
إشكالية مدى إمكانية أسواق الدول الناشئة في قياس القيمة العادلة ألسهمها بطريقة صحيحة   -

سواق الصغيرة الناشئة في إطار تبني و  ومالئمة، باعتبارها أحد المشاكل التي تواجهها اقتصاديات األ
 جنبية خاصة. من الدراسات األتطبيق معايير التقارير المالية الدولية و قد عالج هذه اإلشكالية عدد 
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اإلشكالية المتعلقة بالجدل العلمي القائم بين تطبيق مبدأ القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية، أو كالهما   -
ئم المالية، و واقع هذا في بيئة األعمال الجزائرية، باإلضافة إلى رؤية المشرع  لقياس و تقييم بنود القوا
 الجزائري لهذا الموضوع.

م توفر األرضية المناسبة في الجزائر الستخدام نموذج القيمة العادلة و المعوقات التي ية عد إشكال -
لنموذج القيمة العادلة و   (SCFالجزائري)تواجه تطبيقه، و أهمية تبنى النظام المحاسبي المالي 

 عالقته بتعظيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 
سسات الجزائرية، أي مدى تأثير  ادلة على اإلبالغ المالي في المؤ إشكالية أثر اإلفصاح بالقيمة الع -

 النموذج على خاصية المالئمة و الموثوقية للمعلومات المفصح عنها.
 اسات في هذا الموضوع دراساتها الميدانية باالعتماد:أجرت أغلب الدر  •
ظي الحسابات و  إما عن طريق المقابلة مع عدد المسيرين الماليين و محاسبي الشركات أو محاف -

ن االشكاليات الفرعية و الفرضيات المحاسبين المعتمدين لمعرفة آرائهم سعيا لمحاولة اإلجابة ع 
 بقة. المرتبطة باإلشكاليات الرئيسية السا

إما عن طريق استبانة موجهة لعينة من محافظي الحسابات و محاسبي الشركات و حتى المحاسبين   -
اتذة الباحثين و ذلك لإلجابة عن اإلشكاليات الفرعية و الفرضيات  المعتمدين و في أحيان قليلة األس

 المرتبطة باإلشكاليات الرئيسية السابقة.  
نتائج و التي كثيرا ما كانت متشابهة و يمكن تلخيصها فيما  توصلت هذه الدراسات إلى مجموعة من ال •

 يلي: 
ة الجو االقتصادي المالئم لتطبيق  أهملت الجزائر كغيرها من الدول النامية الجوانب المتعلقة بتهيئ  -

 .نموذج القياس بالقيمة العادلة
لمستجدات معايير التقارير المالية الدولية،  ( SCFعدم مواكبة النظام المحاسبي المالي الجزائري) -

 حيث لم يتم تحديثه منذ صدوره. 
ق القيمة العادلة كأساس البيئة االقتصادية و الثقافية و القانونية و المهنية غير مالئمة نوعا ما لتطبي -

 للقياس المحاسبي. 
 عدم التجانس بين التشريعات الجبائية و نموذج القيمة العادلة. -
زائري يبقى متحفظا فيما يخص إلزامية تطبيق القيمة العادلة، و النصوص القانونية الالزمة المشرع الج -

 المفسرة لحاالت و كيفيات و مواضع تطبيقها.
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 ها فيما يلي: بعدة توصيات يمكن إيجاز خرجت الدراسات السابقة  •
تطبيق نموذج  ضرورة تحسين أو تكييف البيئة المحاسبية خاصة و بيئة األعمال عامة مع متطلبات  -

 القياس بالقيمة العادلة.
ضرورة تفعيل و تنشيط أداء البورصة في الجزائر و غيرها من الدول التي تسعى لتبني معايير   -

 لدولية.المحاسبة و اإلبالغ المالي ا 
تكييف التشريعات الجبائية و غيرها من القوانين التي تمس مهنة المحاسبة بما يتناسب مع تطبيق   -

 العادلة. نموذج القيمة 
تشجيع المؤسسات غير المدرجة في البورصة و حثها على الدخول للبورصة، و إلزام المؤسسات   -

 سبي.  المدرجة فيها بتطبيق نموذج القيمة العادلة في القياس المحا
 مساهمة الدراسة:

في حدود المسح الذي قام به الباحث فإن هذه الدراسة هي امتداد للدراسات السابقة، إنما ركزت هذه     
 الدراسة على بعض الجوانب التي أهملتها الدراسات السابقة:

بقة عن  تناولت الدراسة القياس المحاسبي لبنود قائمة المركز المالي، بينما تكلمت الدراسات السا  -
 لكل القوائم المالية، مما جعل الدراسة أكثر تخصصا.  القياس المحاسبي

تناولت الدراسة النظرية مجمل طرق القياس المحاسبي بدءا من التكلفة التاريخية و التكلفة التاريخية   -
فقط  المعدلة ثم التكلفة الجارية و وصوال إلى القيمة العادلة، بينما تناولت مجمل الدراسات السابقة 

 لة و التكلفة التاريخية. نموذج القيمة العاد 
ركزت الدراسات السابقة على إشكالية عدم توفر سوق نشط لتطبيق القيمة العادلة، بينما تطرقت  -

الدراسة الحالية إضافة إلى ذلك إلى إشكالية التطبيق السليم من عدمه لنموذج القيمة العادلة بالقيم  
 ة الحالية.يئة المحاسبية الجزائريالتي ال تعتمد على السوق في الب

تختلف الدراسة في بعض النتائج المتوصل إليها في الدراسات السابقة و لعل أهمها درجة التطبيق   -
 السليم الحالي للقيمة العادلة التي ال تعتمد على قيم السوق.

أنه يتوجب جوهر توصيات هذه الدراسة يختلف كثيرا عن جوهر توصيات الدراسات السابقة التي رأت  -
االقتصادية و المحاسبية و المالية مع متطلبات تطبيق نموذج القياس بالقيمة العادلة،  تكييف البيئة 

بينما رأت هذه الدراسة أن تكييف البيئة االقتصادية و المالية و المحاسبية يتطلب وقتا كبيرا و نهضة  



 املقدمة 
 

   ذ
 

دلة  استحداث نموذج قيمة عا في عدة مجاالت، و أنه في المرحلة الحالية األنسب هو تكييف أو
ية، خاصة بالسعي لتوفير المتطلبات الالزمة  م يتناسب مع مؤهالت الجزائر كغيرها من الدول النا

 للتطبيق المرن و السليم لنموذج القيمة العادلة التي ال تعتمد على قيم السوق.
 تقسيمات الدراسة: 

التوصيات التي سيتم  لى جانب عرض النتائج و يتم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول متكاملة فيما بينها إ
 التوصل إليها.

 قائمة المركز المالي وفق معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية الفصل األول: مدخل حول 

تطرقنا في هذا الفصل لعرض اإلطار المفاهيمي إلعداد و عرض القوائم المالية الذي جاءت به لجنة 
فروض و مبادئ وضعها، وهذا بالتركيز على قائمة  مكونات هذه القوائم و  معايير المحاسبة الدولية و

المركز المالي )الميزانية(، و هذا كمدخل حول جانب مكمل لما بعد مرحلة القياس المحاسبي لهذه القائمة  
 و هو عرضها و اإلفصاح المتعلق بها.  

  سبيالفصل الثاني: االطار النظري و المفاهيمي لعملية القياس المحا

فصيل و شرح مفهوم القياس المحاسبي و أركانه و متطلباته و أساليبه و مرورا  تم في هذا الفصل ت
بالتحيز في القياس المحاسبي ومصادره و أشكاله و المشاكل التي يسببها في موضوعية القياس  

مبرراتها و  المحاسبي، وصوال إلى عرض و تحليل لطريقة التكلفة التاريخية القاعدية من مفهومها و 
 يوبها و محدوديتها. وصوال إلى ع 

 الفصل الثالث: طرق القياس المحاسبي في ظل التغيرات في المستوى العام األسعار

تطرقنا في هذا الفصل إلى عرض و تحليل للطرق األشهر استعماال في القياس المحاسبي و التي حاولت  
لتجاوز عيوبها، و ذلك انطالقا من نموذج التكلفة  أن تحل محل طريقة التكلفة التاريخية القاعدية محاولة 

القيمة العادلة انطالقا من  التاريخية المعدلة إلى نموذج القيمة الجارية و وصوال إلى طريقة أو منهج 
 طبيعة وآليات تطبيق كل طريقة و وصوال إلى تحديد إجابياتها و أوجه قصورها. 
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 لدوليةلي وفق معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي االفصل الرابع: قياس بنود قائمة المركز الما

ميزانية( وفق معايير المحاسبة و  تطرقنا في هذا الفصل إلى كيفية قياس أهم بنود قائمة المركز المالي )ال
اإلبالغ المالي الدولية، حيث تطرقنا إلى قياس األصول الملموسة و غير الملموسة )المادية(، ثم قياس  

ول المالية المتداولة و غير المتداولة و في األخير قياس بنود الخصوم )االلتزامات( و  المخزونات و األص
 حقوق الملكية 

 –حدود التطبيق   –اإلستبيانيه   الفصل الخامس: الدراسة

سنقدم في هذا الفصل استبيان و الذي سنحاول من خالله قياس حدود و إمكانيات تطبيق طرق القياس  
ج القيمة العادلة  وذلك في البيئة المحاسبية الجزائرية سواء نموذج القيمة المحاسبي و باألخص نموذ 

يعتمد عليها و معرفة مدى تطابق وجهة نظرنا مع مجتمع  ي ال العادلة الذي يعتمد على قيم السوق أو الذ 
 الدراسة حول جملة من القضايا المرتبطة بطرق القياس المحاسبي لبنود قائمة المركز المالي، حيث أن

 مجمع الدراسة يتمثل في مجموع الممارسين لمهنة المحاسبة في الجزائر.
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 :تمهيد

تعد القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون والمقرضون و   
ي عملية اتخاذ المحللون الماليون و السلطات الضريبية و غيرها من األطراف المهتمة بأمر المؤسسة ف

القرارات االقتصادية المتعلقة بها أو بهم، و رغم وجود تشابه في طبيعة المعلومات المالية المتعلقة  
بالمؤسسة التي تحتاجها األطراف المختلفة، إال أن هناك بالمقابل بعض االختالفات في احتياجات تلك 

عن المعلومات التي  التي قد تختلف األطراف من المعلومات، فقد يحتاج المستثمرون بعض المعلومات
يحتاجها المقرضون أو التي تحتاجها السلطات الضريبية، و لصعوبة إعداد مجموعة من القوائم المالية  
تلبي احتياجات كل األطراف، يتم إعداد قوائم مالية واحدة تدعى القوائم ذات الغرض العام، بحيث تلبي  

كما قد تلبي احتياجات األطراف الداخلية  بأمر المؤسسة، احتياجات كل األطراف الخارجية المهتمة 
 للمؤسسة.

و من ضمن القوائم المالية نجد قائمة المركز المالي و التي توفر معلومات هامة يستفيد منها جل  
(، بتقديم معايير  IASCاألطراف، و حتى تكون هذه القائمة كذلك سعت لجنة معايير المحاسبة الدولية )

المرجع الذي يستند إليه معدوها عند التعامل مع األحداث المالية من اعتراف و  تشكل تمثل توجيهات 
 قياس و إفصاح....الخ.

و من خالل هذا الفصل سوف نتطرق لإلطار الفكري للقوائم المالية من منظور معايير المحاسبة   
( IAS1لمحاسبي الدولي )يار او اإلبالغ المالي الدولية و تقديم خلفية عامة عن القوائم المالية وفق المع

المتعلق بعرض القوائم المالية، و باإلضافة إلى ما سبق و بما أن قائمة المركز المالي هي محور هذا  
البحث و التي يتم من خاللها توصيل أهم نتائج القياس المحاسبي في شكل معلومات و بيانات إلى  

 يث بنود ما وشكلها و طرق عرضها.من ح األطراف المستفيد منها، فسوف نتطرق إلى هذه القائمة

 

 

 

 



 مدخل حول قائمة املركز املايل وفق معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية :الفصل األول
 

3 
 

 للقوائم المالية   يالمبحث األول: اإلطار المفاهيم 

لكي يتم قراءة القوائم المالية ال بد لها من إطار يتضمن القواعد العامة التي تم إعدادها استناد لها،   
وفق معايير التقارير  المالية  ت فهو الزم لفهمها وتحليلها كي يفرق القارئ )المستفيد( بين قوائم مالية أعد 

( وقوائم مالية أعدت وفق معايير أخرى، و سنتطرق في هذا البحث إلى جوانب  IAS/IFRSالدولية )
 اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية من منظور معايير اإلبالغ المالي الدولية.

 تعريف اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية و بيان أهميته: .1
طار المفاهيمي للقوائم المالية بأنه اإلطار الذي يحدد المفاهيم األساسية التي  اإليمكن تعريف  

 1تحكم إعداد و عرض القوائم المالية المعدة للمستخدمين الخارجيين. 

تصور  ويعتبر من األهمية بمكان التعرف على اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية، حيث يتم  
معلومات، ضف إلى ذلك  قها ما تتضمنه القوائم المالية منمجموعة من الفرضيات يتمخض عن تطبي

كيفية الوصول إلى هذه المعلومات من خالل المعالجات المحاسبية التي نصت عليها معايير اإلبالغ  
 .IFRSsالمالي الدولية 

معايير، وحدودا لكيفية صياغة أي فيه ال فلك تسبحكذلك يعتبر اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية  
ار مستقل بحد ذاته، إال أنه يعتبر جزء من كل معيار، و مرجع لما لم  عيار، بالرغم من أنه ال يعتبر معيم

يتم التطرق إليه في المعايير، و لذلك تعتبر قراءته و فهمه من لوازم فهم المعايير الدولية إلعداد التقارير  
 IFRSs .2المالية 

 الحالي:اإلطار المفاهيمي و التعريف بوضعه الغرض من  .2
يعني اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية المفاهيم األساسية التي يتم على أساسها إعداد و عرض  

تبط  و بذلك يؤدي اإلطار مجموعة من األغراض تر الخارجيين   القوائم المالية التي تعد للمستخدمين
 3و هي:  IFRSsبمعايير اإلبالغ المالي الدولية 

 
 . 75، ص 2017، 1، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ط1دولية إلعداد التقارير المالية جخالد جمال الجعارات، المعايير ال  1
 .76نفس المرجع السابق، ص   2
(، رسالة دكتوراه، كلية 0132-2010آيت محمد مراد، ضرورة تكييف بيئة المحاسبة بالجزائر مع متطلبات النظام المحاسبي المالي )خالل الفترة   3

 . 148، ص 2014-2013، 3االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر  العلوم
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جلس المعايير المحاسبية الدولية  ر الدليل الذي يسترشد به ميقوم اإلطار المفاهيمي بدو  •
(IASBفي عملية إصدار معايير جديدة و حتى مراجعة المعايير التي سبق إعدادها؛ ) 

تزويد الجهات الواضعة للمعايير الوطنية كالمنظمات المهنية، مثل مجلس معايير المحاسبة   •
عى لتنظيم  إلى الحكومات المحلية التي تس( وغيرها من المنظمات، إضافة FASBاألمريكية )

مهنة المحاسبة، بالمفاهيم المحاسبية العامة المقبولة عموما لدى مجلس معايير المحاسبة  
 (؛IASBالدولية )

المتضمنة  يساعد اإلطار المفاهيمي المستخدمين الخارجيين في فهم و ترجمة المعلومات المالية  •
 في التقارير المالية؛

تفسير يتعلق بعملية معينة بحد ذاتها، فإن اإلطار المفاهيمي  جود معيار أو في حالة عدم و  •
يساعد في التعامل مع هذه الحاالت التي لم تشملها المعايير الدولية كما يساعد معدي القوائم 

 ية؛المالية عند تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المال
الصياغة،  ر الدولة إلعداد التقارير المالية )آلية يزود اإلطار المفاهيمي المهتمين بالمعايي •

 الهدف من المعيار، التطوير،...الخ(؛
يساعد موقفي الحسابات و المراجعين بضرورة التحقق من مدى التزام المؤسسات باتباع   •

 المالية.  المعايير المحاسبية الدولية عند إعداد و تجهيز التقارير
سبة الدولية  هيمي مشترك بين مجلس معايير المحاو حاليا يوجد مشروع لوضع إطار مفا  

(IASB ( ومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي )FASB لتقريب وجهات النظر حول الفروقات في )
يتم وضعها من   المفاهيم المحاسبية األساسية و ذلك بما يكفل مستقبال تقليص الفجوة بين المعايير التي

 ومتطلبات القياس واإلفصاح وغيرها. رض العقبلهما في كيفية المعالجة و 

 مستخدمو المعلومات المحاسبية:  .3
تهدف المحاسبة بشكل أساسي إلى إظهار الوضعية المالية للمؤسسة من خالل إمداد قوائم مالية  

أساس صلب لمستخدمي المعلومة تعبر و بصدق عن حقيقة المركز المالي لها و بالتالي إعطاء 
، و تتنوع فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية و عموما يمكن تصنيفها  1ارات المحاسبية في اتخاذ القر 

 إلى فئتين هما المستخدمين الداخليين و المستخدمين الخارجيين و سنتطرق لهم في ما يلي: 

 
 . 4، ص 2007 مصر،  أحمد صالح عطية، مبادئ المحاسبة المالية، الدار الجامعية، االسكندرية،   1
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 المستخدمين الداخليين: 1.3

ك في  ن في إدارة المؤسسة، و تمثل اإلدارة الوكيل عن المالتحصر فئة المستخدمين الداخليي  
ؤسسة، وفي ضوء األداء االقتصادي للمؤسسة يتم تقييم  استخدام و إدارة مواردهم التي استثمروها في الم

أداء اإلدارة، وعادة ما يسعى المديرون لتحقيق أعلى أداء اقتصادي ممكن، ألن ذلك ينعكس إيجابا على  
حوافز يرتبط غالبيتها بصافي   اري و المهني و المادي بما يستفيدون منه من مكافآت واستقرارهم اإلد 

 ت و غيرها. األرباح و قيمة المبيعا

 المستخدمين الخارجيين: 2.3

يعتمدون على المعلومة المحاسبية للتعرف على مدى   أصحاب الملكية )في حالة شركات األشخاص(: .أ
رباح،  ا القدرة على الوفاء بااللتزامات و تحقيق و توزيع األالقدرة على تحقيق أهداف الشركة و كذ 

 د أموالهم جزئيا أو كليا في المستقبل.كمؤشر في استمرارهم في هذا المشروع أو استردا
يهتم المساهمون و مستشاريهم بالمخاطر و العوائد  المساهمون )في حالة شركات المساهمة(: .ب

  بنفس المعلومات التي يهتم بها أصحاب الملكية السابقة ، كما يهتم المساهمون 1المتعلق باألسهم 
 الذكر. 

يمكن استفادة هذه الفئة من المعلومات المحاسبية في إمكانية التنبؤ   المستثمرون المحتملون: .ت
بأوضاع المؤسسة مستقبال، خصوصا فيما يتعلق بيسرها المالي و ربحيتها بما يمكنهم من اتخاذ  

 قرارات االستثمار من عدمها.
تكون ت تساعدها في تقدير ما إذا كانت الشركة ستحتاج فئة الدائنون التجاريون إلى معلوماالدائنون:  .ث

تساعد في تقدير قدرة الشركة  عميل جيد قادر على سداد ديونه، بينما يحتاج المقرضون إلى معلومات 
 المشتقة عليه في الوقت المناسب.المقترضة على توفير النقدية الالزمة لسداد أصل القرض و الفوائد 

تساعد في التنبؤ بوضع الشركة المستقبلي وقدرتها   ء إلى معلومات يحتاج العمال العمالء)الزبائن(: .ج 
 2على االستمرار في عملية اإلنتاج و بيع سلعها. 

 
 .36، ص 2012، 1ر و التوزيع، عمان، األردن، طة لإلبالغ المالي، دار زهران للنششعيب شنوف، التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولي  1
، 3دن، طمحمد أبو نصار، و جمعة حميدات، معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية، الجوانب النظرية و العلمية، دار وائل للنشر، عمان، األر  2

 . 5، ص 2014



 مدخل حول قائمة املركز املايل وفق معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية :الفصل األول
 

6 
 

تهتم الجهات الحكومية بتوزيع الموارد و بالتالي بأنشطة المؤسسات المختلفة،   الجهات الحكومية:  .ح 
األنشطة ووضع السياسات  تحتاج تلك الجهات إلى معلومات الستخدامها في توجيه و تنظيم تلك و 

 1ة بالدخل القومي وما يماثلها.الضريبية و كذلك كأساس لإلحصاءات المتعلق
من المعروف أن العمال يقدمون خدماتهم مقابل عائد لهذه الخدمات و  اتحادات و نقابات العمال: .خ 

وجد للعمال و الرواتب و الحوافز باإلضافة إلى المنح وفي ظل اقتصاد السوق ت المتمثل في األجور
ا يكون لدى هذه المنظمات مستشار مالي  نقابات و اتحادات عمالية تدافع عن مصالحهم و غالبا م

يقرأ القوائم المالية للمؤسسة و يحلل ما تحتويه من معلومات للوقوف على األداء االقتصادي للمؤسسة  
قابات و االتحادات الت نموه، و المؤشرات المالية للمؤسسة و ذلك بغرض نصح إدارة الن و معد 

 على األجر و المساومة على الحوافز.العمالية فيما يتعلق بعقود بالعمل و التفاوض  
تؤثر المؤسسات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثال قد تقدم المؤسسات مساهمة   الجمهور العام: .د

و قد تساعد   قتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل أو دعم الموردين المحليين،فعالة في اال
معلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المؤسسة و  البيانات المالية للجمهور العام عن طريق تزويده بال

 2المستجدات المتعلق بأنشطتها وفرص ازدهارها. 
ت المالية حيث يعتبر كل من يتخذ القوائم وما تجدر اإلشارة إليه أنه يتعدد مستخدمو المعلوما 

هذه الفئات، ل أو اتخاذ قرارات هو مستخدم للمعلومات المالية، و ال يمكن حصر المالية لدراسة أو تحلي
وما تم التطرق إليه سابقا يقتصر على الفئات الرئيسية للمستخدمين و الذين هم بحاجة إلى معلومات عن  

المؤسسة بكفاءة  ا فيما يتعلق بتدفقاتها النقدية المستقبلية، كيفية تنفيذ إدارة موارد المؤسسة لتقييم توجهاته
 وفعالية الستخدام الموارد المتاحة للمؤسسة. 

و ال يمكن للقوائم المالية أن تؤدي إلى التزويد بكامل المعلومات التي يستند إليها المستخدمون في   
ثار المالية لألحداث و العمليات السابقة، بينما تتعلق القرارات  اتخاذ قراراتهم، كون القوائم المالية تبين اآل 

 3مالية بمعلومات غير مالية محدودة.التي يقوم المستخدمون باتخاذها بالمستقبل، كذلك تزود القوائم ال

 

 

 
   .37شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .37نفس المرجع السابق، ص   2
 .81، مرجع سبق ذكره، ص 1خالد جمال الجعارات، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ج  3
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 1الصفات النوعية للمعلومات المالية: .4
المعلومات المعروضة في الصفات النوعية للمعلومات المالية تعرف بأنها صفات تتميز بها  

دامها كأساس سليم التخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسة من  القوائم المالية حتى تكون مفيدة و يمكن استخ
 ي القوائم المالية، و هذه الخصائص التي تجعل هذه الصفات مفيدة للمستعملين لها هي: قبل مستخدم

 الصفات األساسية )الجوهرية(:  1.4

لقرار  يجب أن تكون المعلومات المالية المعروضة مالئمة و ذات صلة با 2(:Relevanceالمالءمة ) .أ
تكتسب هذه المعلومات صفة المالئمة   الذي سيتم اتخاذه من طرف مستخدمي القوائم المالية و حتى

يجب أن تكون مؤثرة في عملية اتخاذ القرار، حيث تساعد المستخدمين على تقييم الماضي و  
 بل أو تأكيد أو تصحيح عمليات التقييم السابقة. الحاضر و التنبؤ بالمستق 

وترتبط األهمية النسبية بصفة المالئمة حيث من الضروري عرض   (:Materialityة )األهمية النسبي .ب
المعلومات التي يؤدي حذفها أو شطبها إلى تأثير سلبي على القرارات المتخذة حتى لو كان ذلك من  

مات لغايات اتخاذ القرارات، وتعني األهمية النسبية باعتبار  قبل فئة معينة من مستخدمي هذه المعلو 
عة على القرارات االقتصادية  غاء أو عدم ذكر بعض البنود مهما إذا كانت تؤثر منفردة أو مجتمإل

 3للمستخدمين و المستندة إلى القوائم المالية. 
  (:Representational faithfulnessالتمثيل الصادق ) .ت

ؤسسة و تعرض هذه ر المالية يترجم األحداث و الظواهر االقتصادية المؤثرة في المما يعرض في التقاري
علومات المالية مفيدة ليس أن تتميز بخاصية المالئمة  األحداث في شكل معلومات مالية و حتى تكون الم

فقط بل يجب كذلك أن تمثل بصدق تلك األحداث و الظواهر االقتصادية و تحقق خاصية التمثيل 
 4ق، و ذلك بتحقق الخصائص الفرعية التالية: الصاد 

وهي أن يتضمن التقرير المالي جميع المعلومات الالزمة و الضرورية   ية:االكتمال أو الشمول •
لمساعدة المستخدمين على فهم الظواهر المعبر عنها بتلك المعلومات، بما في ذلك تقديم  

 الوصف و الشروح الالزمة؛
 

1 IFRS Faundation, the conceptual for financial reporting, take from the official website of IFRS fraundation: 

www.IFRS.org the link: www.eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/framework.pdf at 19-02-2017. 
2 Robert Obert, Pratiques des normes IFRS, Dunod 4ème édition, France, 2008, p 59. 

 .87، مرجع سبق ذكره، ص 1عايير الدولية إلعداد التقارير المالية جخالد جمال الجعارات، الم  3
المحاسبية الدولية و البيئية الجزائرية، متطلبات التطبيق و التوافق، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و  حمزة العرابي، المعايير  4

 . 70 ، ص2013-2012 الجزائر،  علوم التسيير، جامعة بومرداس، 

http://www.ifrs.org/
http://www.eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/framework.pdf
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خدمة ات المالية غير متحيزة، بحيث ال يتم إعداد التقارير المالية لوهو أن تكون المعلوم الحياد: •
أطراف أخرى أو لخدمة   طرف أو جهة معينة من مستخدمي المعلومات المالية على حساب 

هدف محدد، أو يتم التالعب بها بقصد زيادة احتمالية أن تؤثر تلك المعلومات على  
تعد التقارير المالية لالستخدام العام دون  المستخدمين بشكل مرغوب أو غير مرغوب، و إنما

 أي تحيز؛ 
وهي تعني عدم وجود خطأ أو إهمال عند عملية وصف الظواهر  :األخطاء الخلو من •

االقتصادية، وال يقصد هنا بالخلو من األخطاء أن تكون عملية الوصف و التقدير مثالية في  
مجملها، فالتوقعات المستقبلية ال يمكن خلوها من أي خطأ، لكن يجب أن ال يكون الخطأ فيها  

 قرارات.صناعة ال مهما لدرجة تأثيره في عملية 
 الصفات الداعمة )المعززة(: 2.4

وهي مجموعة من الخصائص التي يجب توفرها في المعلومات المالية و لكن ليس بنفس درجة  
أهمية الصفات األساسية، و تعزز هذه الصفات من جدوى وفائدة المعلومات التي تتميز بالمالءمة و  

 التمثيل الصادق، و هذه الصفات هي: 

يقصد بقابلية المقارنة للقوائم المالية إمكانية مقارنة القوائم   1(:Comparability)ة المقارنقابلية  .أ
المالية لفترة مالية معينة مع القوائم المالية لفترة أو فترات أخرى سابقة لنفس المؤسسة االقتصادية، أو  

س الفترة، ويستفيد  خرى و لنف مقارنة القوائم المالية للمؤسسة االقتصادية مع القوائم المالية لمؤسسة أ
مستخدمو المعلومات المحاسبية من إجراء المقارنة ألغراض اتخاذ القرارات المتعلقة بقرارات االستثمار  
و التمويل و تتبع أداء المؤسسة االقتصادية ومركزها المالي من فترة ألخرى أو إجراء المقارنة بين  

 المؤسسة المختلفة. 
ستخدام السياسات المحاسبية من فترة ألخرى أي االتساق في  ثبات في اوتقتضي عملية المقارنة ال -

 تطبيق تلك السياسات.
كذلك يجب الثبات في أسلوب عرض القوائم المالية من فترة ألخرى، و تصنيف البنود و ال يسمح   -

للمؤسسة االقتصادية بتغيير السياسات المحاسبية إال في ظروف محددة تحقق خاصية المالءمة و  

 
 .10محمد أبو نصار و جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص   1
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كمتطلب لتشريع محلي أو متطلب لمعيار دولي و كما ورد في معيار المعالجة الدولي  وثوقية أوالم
(IAS8.) 

تساعد قابلية التحقق المستخدمين على التأكد من أن المعلومات  (:Verifiablilityقابلية التحقق ) .ب
تقتضي عملية   المالية تمثل بصدق الوصف الصحيح للظواهر االقتصادية موضوع االهتمام قبلهم، و

التحقق أنه إذا قام معدو تقارير مالية آخرون أو مالحظون مستقلون بمعالجة نفس الظواهر 
 نفس النتائج التي حصلت عليها إدارة الوحدة االقتصادية المعنية. االقتصادية فإنهم سيحصلون على 

حيث  ثوقية ويرتبط هذا العنصر بخاصيتي المالءمة و المو  (:Timelinessالتوقيت المناسب ) .ت
يفترض بالمعلومات أن تصل متخذي القرارات في الوقت الذي تؤثر فيه مثل هذه المعلومات على 

أن تفقد موثوقيتها، أي ال   ها دونما تأخير، و بذات الوقت فال يجب القرارات المتخذة ذات العالقة ب
 1ا.يؤثر االستعجال بالحصول على المعلومات على تمثيلها الصادق ودقتها و حياده 

هي قابلية الفهم من جانب المستخدمين للقوائم المالية، حول    (:Undersstandabilityقابلية الفهم ) .ث
وائم، و لهذا الغرض فإنه يفترض أن يكون المستخدم على دراية كافية  المعلومات الواردة في هذه الق

راسة المعلومات بعناية، و  باألنشطة التجارية و االقتصادية و المحاسبية، و أن تكون لديهم الرغبة لد 
مع ذلك فإنه ال يجوز استبعاد أية معلومات تتعلق بمسائل معقدة و تعتبر مالءمة لعملية اتخاذ  

   قتصادية بمعرفة المستخدمين بحجة أنه قد يصعب على بعض المستخدمين فهمها.القرارات اال
 عناصر القوائم المالية و شروط االعتراف بها و أساليب قياسها: .5

 عناصر القوائم المالية: 1.5

اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية يصف عناصر القوائم المالية على أنها خالصة   
و األحداث التي قامت بها الوحدة االقتصادية و يمكن تقسيم عناصر القوائم المالية إلى  العمليات المالية 

 2قسمين رئيسيين يتم عرضهما فيما يلي:

  لمركز المالي:عناصر متعلقة با .أ
هي عبارة عن مورد يقع تحت سيطرة المؤسسة االقتصادية نتيجة ألحداث سابقة و   األصول: •

 من المتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية في المستقبل لهذه المؤسسة؛

 
 .91، مرجع سب ذكره، ص 1ير الدولية إلعداد التقارير المالية جخالد جمال الجعارات،  المعاي  1
 . 73-72 ص حمزة العرابي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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االلتزام هو عبارة عن تعهد حالي للوحدة االقتصادية نتج عن أحداث سابقة و الذي  االلتزامات: •
 خارج للمنافع االقتصادية للوحدة االقتصادية؛ عند تسويته حدوث تدفق   من المتوقع

أو ما تسمى بصافي األصول، و هي الحصة المتبقية في أصول الوحدة  حقوق الملكية: •
 االقتصادية بعد اقتطاع كافة االلتزامات. 

 عناصر متعلقة باألداء:  .ب
ية في شكل  ية خالل الفترة المحاسب هي عبارة عن الزيادة في المنافع االقتصاد  الدخل )النواتج(: •

تدفقات واردة أو زيادة في األصول أو انخفاض في االلتزامات ينجم عنه زيادة في حقوق 
الملكية، مع استثناء العمليات المرتبطة بمساهمات الشركاء في حقوق الملكية أو تلك المتعلقة 

ادات التي تمثل مختلف  عموما بعمليات التمويل، و يشمل مفهوم الدخل جميع أشكال اإلير 
 شكال المبيعات و كذلك األرباح التي تحصلها الوحدة االقتصادية من أنشطتها التشغيلية. أ

هي عبارة عن االنخفاض في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في شكل   :األعباء •
وق  تدفقات صادرة أو انخفاض في األصول أو تحمل التزامات ينجم عنها انخفاض في حق

العمليات بتوزيعات األرباح على الشركاء في حقوق الملكية أو تلك  الملكية، مع استثناء
المتعلقة عموما بعمليات التمويل، ويشمل كذلك مفهوم األعباء كل أشكال الخسائر التي تتكبدها  

 الوحدة االقتصادية في أنشطة غير تشغيلية. 
 شروط االعتراف بعناصر القوائم المالية: 2.5

في قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل "حساب النتائج" لبند يتوافق  راف هو عملية إدراج عتاال 
 مع تعريف عنصر من عناصر القوائم المالية و يفي بشروط االعتراف التالية:

إذا كان من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند من و إلى المؤسسة  •
 عدم التأكد.االحتمال انخفاض درجة  االقتصادية و يعني

 أن البند أو العنصر له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقية. •
 و عموما يتم االعتراف بعناصر القوائم المالية كالتالي: 

يتم االعتراف باألصل في قائمة المركز المالي عندما يكون من المحتمل أن   االعتراف باألصول: .أ
المرتبطة به في المستقبل على المشروع و أن لألصل تكلفة أو قيمة يمكن  تتدفق المنافع االقتصادية 

ارة  أنه ال يعترف باألصل في قائمة المركز المالي عند تكبد نفقة ليس  قياسها بموثوقية، و تجدر اإلش



 مدخل حول قائمة املركز املايل وفق معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية :الفصل األول
 

11 
 

المحتمل أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمشروع تتعدى الفترة المحاسبية الجارية، و بدال من ذلك  من
. كذلك يتم مراعاة األهمية النسبية  1نه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف في قائمة الدخلفإ

 لالعتراف باألصول أو اعتبارها أعباء لضآلة حجمها. 
يتم االعتراف بااللتزام في قائمة المركز المالي عندما يكون من   خصوم":االعتراف بااللتزامات "ال .ب 

لموارد التي تشكل منافع اقتصادية سوف ينتج عن تسديد التزام حالي، و  المحتمل أن تدفقا خارجا من ا
 2ده يمكن قياسه بموثوقية. أن المبلغ الذي يتم تسدي

قائمة الدخل "حساب النتائج" عندما تكون هناك  يعترف باإليرادات في  االعتراف بالدخل "اإليرادات": .ت 
في األصول أو انخفاض في الخصوم ويمكن   زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية تتعلق بزيادة

ني أنه يتم االعتراف باإليرادات بالتوازي  قياس الزيادة أو االنخفاض المشار إليهما بموثوقية، و هذا يع
 ول أو االنخفاض في الخصوم.مع االعتراف بالزيادة في األص

فع االقتصادية المستقبلية  يتم االعتراف بها عندما يكون هناك انخفاض في المنا 3االعتراف باألعباء:  .ث 
أو زيادة في الخصوم، و يمكن قياسه بموثوقية، و هذا يعني أنه يتم  يتعلق بانخفاض في األصول 

 األصول أو زيادة في الخصوم؛ االعتراف باألعباء بالتوازي مع االعتراف باالنخفاض في
األعباء، و إذا كانت كذلك فإن االعتراف باألعباء يرتبط باالعتراف بدخل ينتج عنه تحمل هذه 

االعتراف بالنفقات المتعلقة بها كأصول، كذلك المنافع االقتصادية تتعلق بفترات مستقبلية فيجب 
تخدام خالل فترة مالية معينة كأعباء، مثل االعتراف بما يتعلق بالتناقص في قيمة األصول نتيجة االس
 ا النفعية )عمرها اإلنتاجي(.االهتالك الذي يمثل توزيع تكلفة األصول الثابتة على مدته

 
 
 
 
 
 
 

 
، الترجمة العربية، الجزء أ، 2013، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (IFRS Fondationمؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )  1

 .41ص أ، ، 2013عمان، األردن   (IFRS Fondationمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، ،)بإذن من من اصدار المج
 .42نفس المرجع السابق، ص أ  2
 .98، ص 1خالد جمال الجعارات، مرجع سبق ذكره، ج  3
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 أساليب قياس عناصر القوائم المالية: 3.5

القياس يمكن تعريفه بأنه منح قيم نقدية للعناصر التي يتم االعتراف بها و التقرير عنها في   
 القوائم المالية. 

 و يتضمن اإلطار المفاهيمي أساليب وطرق مختلفة للقياس و المستخدمة في إعداد و عرض  
 1القوائم المالية و تشمل: 

 التكلفة التاريخية.  •
 التكلفة الجارية.  •
 صافي القيمة القابلة للتحقق.  •
 القيمة الحالية. •
 القيمة القابلة لالسترداد. •
 القيمة العادلة. •
 إلى هذه الطرق بالتفصيل في فصول الحقة.سيتم التطرق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .12محمد أبو نصار، و جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 IAS1دولي المعيار المحاسبي ال القوائم المالية وفق عنالمبحث الثاني: خلفية عامة 

تعتبر القوائم المالية نتاج فكر محاسبي تم التوصل إليها من خالل الحاجة الضرورية و الماسة   
باعتبار وظيفتها الرئيسية هي التزويد بمعلومات للمقرضين و  التي ظهرت لممارسي مهنة المحاسبة، 

آلخرين من أجل ترشيد عملية اتخاذ القرارات التي  المستثمرين الحاليين و المحتملين و أصحاب العالقة ا 
ظر إليها كوحدة معلوماتية واحدة بحكم  تتعلق بهم، لذلك فإن الفهم الضروري للقوائم المالية يقتضي الن

 متبادلة بين القوائم المالية.العالقة ال

 "عرض القوائم المالية": IAS1تحديد نطاق المعيار المحاسبي  .1
 1تعلق بعرض القوائم المالية حول المحاور الرئيسية التالية:لما IAS1يدور المعيار  

القوائم تحديد أسس عرض القوائم المالية ذات االستخدام العام للتأكيد على قابليتها للمقارنة مع  •
المالية للمؤسسة االقتصادية ذاتها على فترات مالية سابقة و مع القوائم المالية لمؤسسات 

 اقتصادية أخرى؛ 
طار الكلي لعرض القوائم المالية و المسؤوليات المتعلقة بذلك، إضافة إلى  على اإلالتعرف  •

وضعها على متن  أشكالها و طرق إعدادها ومزاياها و الحد األدنى من البنود التي يتطلب 
 القوائم المالية؛ 

وضع األسس التي يتم على أساسها تصنيف البنود في القوائم المالية و كذلك بيان السياسات   •
 المحاسبية التي يجب اتباعها في إعداد  القوائم المالية؛ 

 التعرف على الصفات النوعية التي يتم أخذها بعين االعتبار عند إعداد القوائم المالية. •
لقوائم المالية ذات االستخدام لعام المعدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  إذن ا 
IFRSs ينطبق جزئيا على التقارير المالية المرحلية التي يتعلق بها   المعيار، و ق عليها هذاب هي ما ينط
، كذلك تم استثناء قائمة التدفقات النقدية من هذا المعيار بالرغم من كونها إحدى القوائم  IAS34المعيار 

يتها،  و كذلك ألهم األساسية التي يتم عرضها و ذلك لإلجراءات العملية العديدة المتعلقة بهذه القائمة 
إلى أن القوائم المالية الثالث )قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق   إضافة

الملكية( و التي تقع في نطاق هذا المعيار يتم إعدادها استنادا إلى أساس االستحقاق و لكن قائمة   
 ي.التدفقات النقدية يتم إعدادها استنادا إلى األساس النقد 

 
 209-208 ص ، مرجع سبق ذكره، ص1خالد جمال الجعارات، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ج  1
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 مالية و مسؤولية إعدادها:قوائم الأهداف ال .2
إن القوائم المالية ذات الغرض العام الهدف منها هو توفير بيانات مالية عن المركز المالي  

للمؤسسة االقتصادية و عن نتيجة أعمالها و التدفق النقدي لديها، بحيث تكون البيانات التي تحتويها  
 ادية لشريحة عريضة من مستخدمي هذه القوائم.ارات االقتص اتخاذ القر  ( فيUsefulالقوائم المالية مفيدة )

 وحتى تحقق القوائم المالية أهدافها فيجب أن تتضمن العناصر المدونة في الجدول التالي:   

 : عناصر القوائم المالية (1)الجدول رقم 

  Assets األصول
  Liabilities االلتزامات )الخصوم( 

 Equity حقوق الملكية 
ء بما في ذلك المكاسب و  و األعبا اإليرادات 
 الخسائر 

Income and expenses, including gains 
and losses 

 Other changes in equity التغيرات األخرى في حقوق الملكية
 Cash flows التدفقات النقدية 

لجوانب اإلبالغ المالي الدولية، امحمد أبو نصار، و جمعة حميدات، معايير المحاسبة و  المصدر:
 . 22، ص  2014، 3دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط النظرية و العلمية،

باإلضافة إلى البيانات أعاله يطلب من الشركة توفير المالحظات و االيضاحات التفسيرية و   
ؤ بالتدفقات النقدية  السياسات المحاسبية التي من شأنها أن تساعد مستخدمي القوائم المالية على التنب 

 1و درجة التأكد من تحققها.قبلية للمؤسسة االقتصادية المست

و تقع مسؤولية إعداد القوائم المالية على المؤسسة االقتصادية ذات العالقة، حتى لو قام بإعدادها   
كافة  المحاسب أو تم االستعانة بالمدقق الخارجي إلعدادها، فذلك ال يعفي اإلدارة من مسؤوليتها عن 

ك فتستخدم القوائم المالية كوسيلة لتقييم وضيفة الوصاية التي  ها القوائم المالية، و بذلالمعلومات التي تحتوي
 أسندها المالك لإلدارة بتسيير أعمال الشركة أو استخدام مواردها. 

 

 
 .22محمد أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 بيان مكونات القوائم المالية: .3
قا لما ورد في  تتضمن المجموعة الكاملة و التي تشكل الحد األدنى من القوائم المالية بمسمياتها وف 

  1/2009/ 1وأصبح ساري المفعول ابتداء من   2007في سبتمبر   IAS1التعديل الذي تم على المعيار 
 ما يلي: 

ومها و حقوق ملكيتها  وهي قائمة تتضمن األصول المنشأة و خص قائمة المركز المالي )الميزانية(: .أ
 في تاريخ معين؛ 

وتتضمن نتيجة أعمال الشركة من ربح أو   نتيجة(:قائمة الدخل الشامل )حساب النتائج أو حساب ال .ب
خسارة تمثل إجمالي الدخل الشامل بعد مقابلة اإليرادات و األرباح باألعباء و الخسائر عن فترة مالية  

ا قائمة األرباح أو الخسائر و قائمة الدخل الشامل )أو  معينة و تعرض كقائمة واحدة أو قائمتين هم
 معترف بها(؛ قائمة المكاسب و الخسائر ال

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية:  .ت
 وهي قائمة تعرض عن فترة معينة: 

 كل التغيرات في حقوق الملكية أو؛  •
التغيرات في حقوق الملكية التي ال تظهر بسبب عمليات مع أصحاب حقوق الملكية  •

 كممارسات تتم من قبلهم باعتبارهم مالكين. 
ذلك لم يعد جائزا ف ببنود الدخل الشامل في هذه القائمة، كو تجدر اإلشارة أنه لم يعد جائز االعترا

عرض العمليات مع المالك ضمن اإليضاحات و المالحق، بل يجب أن يتم عرض كافة العمليات 
 ملكية. مع المالك من خالل قائمة التغيرات في حقوق ال

تشغيلية و االستثمارية و  هذه القائمة تعرض التدفقات النقدية من األنشطة ال قائمة التدفقات النقدية:  .ث
فترة مالية معينة في المنشأة، كما يمكن أن توصف بأنها قائمة توضح  التمويلية التي تمت خالل 

المركز النقدي للمنشأة في تاريخ معين فهي تعد على األساس النقدي و الذي تكتسب منه أهميتها  
حقوق الملكية يتم إعدادها استنادا إلى المركز المالي و قائمة الدخل و قائمة التغيرات في كون قائمة 

 قاق. أساس االستح 
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 1وتتضمن: اإليضاحات )الملحق(:  .ج 
تقديم معلومات حول أسس إعداد البيانات المالية و السياسات المحاسبية المحددة التي تم   •

 اختيارها و تطبيقها و منها: 
 المالية(؛ اس المستخدمة في إعداد البيانات المالية )القوائم أساس )أسس( القي ✓
 كل سياسة محاسبية محددة الزمة للفهم المناسب للبيانات المالية )القوائم المالية(؛  ✓
اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة من قبل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي هي   •

 البيانات المالية  )القوائم المالية(؛غير معروضة في مكان ما في 
ما في القوائم المالية و لكنها ضرورية لفهم أي المعروضة في مكان  توفر المعلومات غير •

 منها. 
 2االعتبارات العامة لعرض القوائم المالية: .4
يتحقق العرض العادل  :IFRSsالعرض العادل و االمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .أ

 و يتطلب العرض العادل ما يلي:  طبيقعندما يتم االلتزام بمعايير المحاسبة الدولية محل الت
( الخاص IAS8اختبار و تطبيق السياسات بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثامن ) •

 بالسياسات المحاسبية و التغيرات في التقديرات المحاسبية و األخطاء؛
عرض المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات مالئمة و موثوق   •

 لة الفهم و يمكن استخدامها ألغراض المقارنات؛ فيها وسه
محاسبة غير كافية  عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة في معايير ال •

لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز و األداء المالي 
 للمشروع؛

ى أن االلتزام بمتطلب ورد في معيار من  في حاالت نادرة جدا عندما تتوصل فيها اإلدارة إل •
ا المتطلب هو أمر  محاسبة الدولية قد يؤدي إلى عرض مضلل، و أن عدم االلتزام بهذ معايير ال

ضروري ليتحقق العرض العادل فللمؤسسة أن تخرج عن هذا المتطلب و يجب عليها اإلفصاح  
 عما يلي:

 
 . 565، ص أ(، مرجع سبق ذكرهoundationRS FIFمؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )  1
دولية و إلياس قصابي، بالل رحاحلية، عرض القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، مداخلة في الملتقى الوطني حول معايير المحاسبة ال  2

 . 6، ص 2010ماي  26و  25 الجزائر،  المؤسسة االقتصادية الجزائرية، المركز الجامعي سوق أهراس، 



 مدخل حول قائمة املركز املايل وفق معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية :الفصل األول
 

17 
 

ل عادل المركز المالي للمنشأة و أداؤها أن اإلدارة توصلت إلى أن القوائم المالية تعرض بشك •
 دفقاتها النقدية؛ المالي و ت

التفسيرات المالئمة فيها عدا أنها خرجت عن متطلبات أنها امتثلت من كافة النواحي للمعايير و  •
 بند معين من أجل تحقيق عرض عادل؛

ي ذلك المعالجة عنوان المعيار أو التفسير الذي خرجت عنه المنشأة وطبيعة هذا الخروج، بما ف  •
 ذه المعالجة مضللة؛التي يتطلبها ذلك المعيار أو التفسير، و السبب الذي يجعل ه

مالي لهذه المخالفة على كل من: صافي ربح أو خسارة المنشأة و أصولها، تبيان األثر ال •
 التزاماتها، حقوق المساهمين، التدفقات النقدية لكل فترة معروضة.

عند إعداد القوائم المالية يجب على اإلدارة أن تقوم بإجراء تقييم لقدرة   فرضية استمرارية المنشأة:  .ب
أيضا إعداد القوائم المالية على أساس فرضية استمرارية   المؤسسة على االستمرار، و يجب عليها

المؤسسة ما لم تكن لدى اإلدارة النية لتصفيتها أو التوفق عن التعامل أو أنه ال بديل أمامها سوى أن  
 ذلك. تفعل

إذا كانت اإلدارة على علم أثناء تقييمها لقدرة المؤسسة على االستمرار بوجود عدم تأكد مادي مرتبط  
ث أو ظروف قد تلقى شكوكا كبيرة في قدرة المؤسسة على االستمرار، فإنه يجب اإلفصاح عن  بأحدا

مرارية يجب اإلفصاح  مظاهر عدم التأكد، و عند عدم إعداد القوائم المالية طبقا لفرضية عدم االست
عن هذه الحقيقة أيضا باإلضافة إلى اإلفصاح عن األساس الذي تم استخدامه في إعداد القوائم 

 المالية وكذا السبب الذي من أجله تم اعتبار المؤسسة غير قادرة على االستمرار. 
عداد بياناتها  ، أن تقوم المنشأة المستمرة بإ IAS1من متطلبات المعيار  أساس االستحقاق المحاسبي: .ت

ق،  ا المعلومات الخاصة بقائمة التدفقات النقدية بموجب المحاسبة على أساس االستحقاالمالية فيما عد 
حيث يتم االعتراف بالعمليات و األحداث عند حدوثها )وليس عندما يتم استالم أو دفع النقد أو ما 

ي القوائم المالية للفترات التي تتعلق  يعادله( و يتم تسجيلها في السجالت المحاسبية و اإلبالغ عنها ف
 بها. 

لقوائم المالية من فترة مالية  يجب تطبيق افتراض الثبات عند عرض وتبويب البنود في ا ثبات العرض: .ث
 إلى أخرى تليها إال في الحاالت التالية: 

إذا حدث تغير ملموس في طبيعة عمليات المنشأة أو اتضح من دراسة عرض القوائم المالية   •
غير أسلوب العرض و التبويب سوف يسفر عن عرض أكثر مالئمة لألحداث و العمليات، أن ت
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سياسات المحاسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي ظر إلى شروط تطبيق الو ذلك بالن
 (. IAS8الثامن )

إذا تطلب معيار دولي آخر إجراء تغيير في العرض أو تطلب ذلك تفسير من التفسيرات   •
 اللجنة الدائمة للتفسيرات.الصادرة عن 

نسبة إلى بنود  وتعني األهمية النسبية باعتبار بند معين هام األهمية النسبية و مستوى التجميع:  .ج 
أخرى، و يترتب على ذلك اختالف في المعاملة المحاسبية أو طريقة العرض، مثل اعتبار بعض  

، 1هميتها نسبة إلى إجمال األصول تكاليف األصول منخفضة القيمة مصروفات ) أعباء( استنادا إلى أ 
بند ذو أهمية نسبية  أما فيما يخص األهمية النسبية للعرض في القوائم المالية فيعني ذلك عرض كل 

بشكل منفصل عن البيانات المالية أما البنود التي ليست لها أهمية نسبية )غير هامة( فإنه يتم  
 ة، و ال يتطلب األمر عرضها كل على حدا.تجميعها مع البنود التي بها طبيعة أو وظيفة مماثل

االصول و الخصوم أوبين  ( على عدم إجراء أي مقاصة بين IAS1ينص المعيار )  المقاصة: .ح 
اإليرادات و األعباء إال إذا كان ذلك مطلوبا أو جائزا بمقتضى معيار من المعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية. 
( عرض البيانات المالية في القوائم المالية للفترة المالية  IAS1ار )يتطلب المعي المعلومات المقارنة: .خ 

ا لم يتطلب معيار معين خالف ذلك، كما يوجب المعيار إدراج  الحالية و للفترات السابقة، م
المعلومات المقارنة في اإليضاحات و المالحظات الوصفية عندما تكون مالئمة لفهم محتويات القوائم  

 2حالية. المالية للفترة ال
 

 

 

 

 

 
 

 .218، ص 1خالد جمال الجعارات، مرجع سبق ذكره، ج  1
 .27محمد أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكر، ص   2
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 ها (عرض كيفيةالمبحث الثالث: دراسة قائمة المركز المالي ) تعريفها، مزاياها، بنودها و 

 تعريف قائمة المركز المالي "الميزانية المحاسبية":  .1
تعتبر الميزانية مرآة عاكسة للوضع المالي حيث أنها تحتوي ملخص لنشاط المنشأة و قوتها و   

ى موجودات و حقوق المؤسسة من جهة، و مطالبها و التزاماتها من جهة  مدى تطورها و هي تحتوي عل
لمؤسسة و اإلفصاح عنها في وقت معين، عادة يكن سنة إال في  أخرى، فهي تهدف إلى قياس ثروة ا

 حاالت استثنائية.

و يمكن أيضا تعريف قائمة المركز المالي بأنها قائمة تثمن الحسابات الحقيقية المتعلقة باألصول   
 و الخصوم وحقوق الملكية في تاريخ معين. 

 1مزايا قائمة المركز المالي: .2
المالي معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حيث تبين هذه القائمة  تقدم قائمة المركز  

 معلومات تتعلق بما يلي: 

حدوثها ضمن الدورة  وتتمثل بالنقدية و شبه النقدية و التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع  السيولة: .أ
 ر على تصفية التزاماتها؛ كانت المنشأة أقد التشغيلية للمنشأة، و كلما كانت السيولة مرتفعة كلما 

تعتبر عملية تحليل عناصر الميزانية أداة للوقوف على قدرة   القدرة على سداد الديون طويلة األجل: .ب
كانت على المنشأة التزامات طويلة   المنشأة على سداد ديونها طويلة األجل عند االستحقاق، فكلما

بسبب ارتفاع المخاطرة لدى هذه المنشأة  األجل أكثر كلما كانت قدرة المنشأة على الوفاء منخفضة 
كون المزيد من أصولها ستخضع لموجهة األعباء الثانية لتلك الديون مثل الفوائد و أقساطك تلك 

 الديون؛
يولة حيث تقيس المرونة المالية مالية أوسع من مفهوم السيعتبر مفهوم المرونة ال المرونة المالية: .ت

يت التدفقات النقدية و الذي يمَّكنها من االستجابة الحتياجات و  قدرة المنشأة على تعديل حجم و توق
الغرض غير المتوقعة، و هناك عالقة عكسية بين المرونة المالية و مخاطر تعرض المنشأة للفشل  

 المالي.

 
 . 31-30 ص محمد أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص  1



 مدخل حول قائمة املركز املايل وفق معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية :الفصل األول
 

20 
 

نشاط المنشأة من خالل مجموع الموجودات و تعني كذلك تصور  ية تصورا عن حجم كما تقدم الميزان  .ث
مواردها االقتصادية )األصول( و هيكل االلتزامات )الخصوم( المترتبة عليها و  عن حجم و نوعية 

 حقوق أصحاب المنشأة في تلك المصادر االقتصادية. 
 بنود قائمة المركز المالي: .3

( أنه على المنشأة أن تقوم بعرض قائمة المركز المالي IAS1ي )حسب المعيار المحاسبي الدول 
األصول المتداولة و غير المتداولة و كذا الخصوم المتداولة و غير المتداولة و  مبوبة، تفصل ما بين 

حقوق الملكية، مع أنه يمكن للمنشأة أن تعرض قائمة المركز المالي على أساس درجة السيولة المتزايدة 
جة االستحقاق المتناقص للخصوم إذا رأت أنه ينتج عن ذلك معلومات موثوقة و أكثر لألصول و در 

ئمة من العرض األول )المتداول و غير المتداول(، لكن عليها أن تفصح على مالحظة ضمن  مال
اإليضاحات "الملحق" تفصل القيم طويلة األجل عن القيم التي تخص االثني عشر شهرا "الدورة  

 التشغيلية". 

قائمة ( يمكن تقسيم البنود التي يتم عرضها في IAS1اء على معيار المحاسبي الدولي )بنو  
 المركز المالي إلى ثالثة أقسام رئيسية و هي:

قد تم تعريف األصول بأنها موارد مسيطر عليها من قبل المنشأة و ينتج عنها تدفق منافع   األصول: .أ
ألحداث سابقة أو نتيجة لمجموعة من األحداث و  اقتصادية مستقبلية محتملة إلى المنشأة، كنتيجة 

تصادية التي تضمنها األصول هي قدرتها بشكل مباشر أو غير  ، و المنافع االق1الظروف األخرى 
مباشرة على المساهمة في تدفق النقدية أو النقدية المعادلة للمنشأة، و يمكن أن تكون قدرة األصول  

نتاجي كجزء من األنشطة التشغيلية للمؤسسة، كما يمكن أن  على هذه المساهمة متمثلة في النشاط اإل 
نقدية أو نقدية معادلة، أو في القدرة على تخفيض تدفق النقدية إلى خارج   يأخذ شكل التحويل إلى

 المؤسسة كما هو الحال عند اللجوء إلى عمليات تصنيع بديلة تخفض من تكاليف اإلنتاج. 
 ج البند ضمن األصول يجب: ومن التعريف السابق يتضح أنه حق يدر 

عن طريق الملكية أو حقوق قانونية  أن يكون هذا البند "األصل" عنصر تسطير عليه المؤسسة  •
 أخرى. 

 
 .236خالد جمال الجعارات، مرجع سابق ذكره، ص   1
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أن يوفر البند منطقة اقتصادية مستقبلية محتملة تمكن من توفير تدفقات نقدية صافية بشكل   •
 مباشر أو غير مباشر للمنشأة.

 ا. التحكم في إمكانية حصول الغير عليهيمكن للمنشأة الحصول على منافعه و  •
ال في الماضي( فمثله النية في شراء بضاعة  أن األصول تنتج عن أحداث ماضية )وقعت فع •

 "مستقبال" ال تجعل تلك البضاعة أصال. 
ال تدرج البنود ضمن األصول كغيرها من بنود قائمة المركز المالي إال إذا أمكن قياس قيمتها   •

المثال ال الحصر قيمة الموارد البشرية، و التي تمثل في بعض  بموثوقية، و على سبيل
وارد االقتصادية خاصة في الصناعات التكنولوجية و التي  تعتمد أساس الصناعات أهم الم

على مهارات العنصر البشري، كذلك الحال بالنسبة للشهرة المولود داخليا و التي يتم االعتراف  
 ال يتم االعتراف بها قبل ذلك.بها عند شراء المنشأة مثال، لكن 

 و تنقسم األصول إلى قسمين هما:

 1على المنشأة تصنيف األصول على أنها متداولة عندما:  ة:األصول المتداول ❖
 يتوقع أن يحَقق األصل أو تنوي بيعه أو استهالكه أثناء الدورة التشغيلية العادية؛  •
 عندما ُيحتفظ باألصل بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة؛ •
 أن يتحقق األصل خالل اثنا عشر شهرا بعد فترة إعداد التقارير، أو  وقعُيت •
عندما يكون األصل نقد أو أصال معادال للنقد، إال إذا كان األصل توجد  قيود على استبداله أو   •

 استعماله لتسوية التزام معين لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية؛
 ألصول األخرى على أنها أصول غير متداولة.تصنيف جميع اعلى المنشأة   •
غيلية هي الفترة التي تبدأ من تاريخ امتالك المواد الخام إلى تاريخ بيعها و تحويلها إلى  والدورة التش □

نقدية أو أي أصل آخر قابل للتحويل إلى نقدية بسهولة، و إذا كانت الدورة التشغيلية ال يمكن  
 ر مدتها اثني عشر شهرا. تحديدها فيتم اعتبا

لم يتم تصنيفها ضمن األصول المتداولة أو هي  وهي باقي األصول التي :*األصول غير المتداولة ❖
األصول غير المعدة لالستهالك أو االستخدام أو البيع خالل الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، و يتم  

 تضمن األصول غير المتداولة ما يلي: الحيازة عليها لالستفادة من طاقتها اإلنتاجية و عادة ت 

 
 .555، مرجع سبق ذكره، ص أ(IFRS Fondation)لية مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير الما  1



 مدخل حول قائمة املركز املايل وفق معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الدولية :الفصل األول
 

22 
 

 الممتلكات والمصانع و المعدات. •
 صول غير الملموسة.األ •
 االستثمارات المالية طويلة األجل مثل األسهم و السندات طويلة األجل.  •
الممتلكات االستثمارية وهي الممتلكات التي يتم اقتناؤها ألغراض تأجيرها أو لالستفادة من ارتفاع   •

 مستقبل وليس الستخدامها في اإلنتاج أو في تسيير أعمال المنشأة. أسعارها في ال
 ل البيولوجية كالغابات و المواشي.األصو  •
 األصول الضريبية المؤجلة. •

وهي التزامات حالية تمثل حقوقا للغير على المنشأة ناتجة عن   الخصوم )االلتزامات أو المطلوبات(: .ب
، و تقسم  1قبال للتخلص من هذه المطلوبات أحداث سابقة تتطلب التضحية ببعض أصولها مست

 الخصوم إلى:
تصنيف االلتزام على أنه التزام متداول عندما ينطبق   IAS1يتطلب المعيار  2 المتداولة:الخصوم  ❖

 عليه أحد الحاالت التالية: 
 يستحق السداد خالل الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، أو   •
 يخ الميزانية، أوشهر من تار  12يستحق السداد خالل فترة   •
 ُيحتفظ به لغايات المتاجرة، أو  •
 شهر؛  12المنشأة تأجيل سداده لمدة تتجاوز ال تستطيع  •

أما بالنسبة للقروض أو االلتزامات التي تنوي و تستطيع المنشأة تجديدها فتصنف التزامات طويلة   □
 شهر؛ 12األجل حتى ولو كان تاريخ استحقاقها يقل عن  

د التشغيلية على أنها التزامات متداولة و إن كانت تسويتها  ات الناشئة عن البنو ويتم تصنيف االلتزام
شهر من تاريخ الميزانية، و تطبق نفس الدورة التشغيلية العادية على تصنيف   12مستحقة بعد أكثر من 

 األصول و االلتزامات لمنشأة ما. 

 

 
 

المصطلح )غير المتداول( ليشمل األصول الملموسة وغير الملموسة و المالية و التي هي بطبيعتها طويلة األجل و هو ال  IAS1يستخدم المعيار  * 

 يمنع استخدام أوصاف بديلة ما دام المعنى واضحا.
 .238ص ره، خالد جمال الجعارات، مرجع سبق ذك  1
 . 37-36  ص محمد أبو نصار، و جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 وتتضمن الخصوم المتداولة ما يلي: 

الخصائص السابقة الذكر كالموردين و أوراق   لتجارية التي تتوفر فيهاالديون التجارية و غير ا •
الدفع و أي ديون أخرى على المنشأة بما في ذلك األعباء المستحقة و اإليرادات المقبوضة  

 مسبقا. 
 مخصصات المؤونات قصيرة األجل. •
 الجزء المستحق )الفائدة( من األصول غير المتداولة. •
 المستحقة(. لوبات الضريبة المؤجلة ) مط •
 أي التزامات أخرى تنطبق عليها الشروط السابقة الذكر. •
 و تتضمن:   الخصوم غير المتداولة: ❖

شهرا القادمة بشرط   12الديون التي ال تستحق خالل الدورة العادية التشغيلية للمنشأة أو خالل  •
 أن ال تكون ديون تجارية. 

شهرا، و كذلك   12ألكثر من  للمنشأة حق غير مشروط بتأجيل سدادهاالديون التي يكون  •
ات )الديون( التي ُيتوقع أن يتم إعادة تمويلها بموجب تسهيالت قروض حالية حتى ولو االلتزام

 شهرا. 12استحقت خالل 
الديون التي وافقت الجهة المقرضة في تاريخ قائمة المركز المالي على منح مهلة تنتهي على   •

ن المنشأة خالل  يخ إعداد قائمة المركز المالي حيث أ( شهر بعد تار 12بنهاية اثنتي عشر ) األقل
 تلك الفترة تكون غير ملزمة بالسداد و ال يستطيع المقرض طلب إعادة السداد الفوري.

وتمثل القيمة المتبقية في صافي األصول بعد طرح الخصوم منها   1حقوق الملكية )األموال الخاصة(: .ت
المركز المالي و   البنود الواجب عرضها على متن قائمة  ر البنود التالية هي الحد األدنى من و تعتب

 المتعلقة بحقوق الملكية: 
الحقوق غير المسيطر عليها المعروضة ضمن حقوق الملكية بشكل منفصل عن حقوق ملكية   •

 المنشأة األم؛
 ركة األم؛ رأس المال المصدر و االحتياطات المرتبطة بأصحاب الملكية للش •
تم توزيعها، وقد يكون جزء منها قابال  رباح المتجمعة التي لم ي األرباح المحتجزة و هي األ •

 للتوزيع )غير مخصصة( و جزء آخر غير قابل للتوزيع )مخصصة(؛
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الزيادة في رأس المال و تتضمن عالوة اإلصدار، و الزيادة بسبب عمليات أخرى مثل توزيعات  •
 السوقية؛األسهم المسجلة بالقيمة 

ت الجهة المتبرعة هم المالك، أو كانت  كتبرع )إعانات(، سواء كان  رأس المال الذي تم استالمه  •
 الحكومة أو أي جهة أخرى؛ 

البنود التي يتم تسويتها في حقوق الملكية كالمكاسب و الخسائر المتعلقة بأسهم الخزينة )وهي   •
 أسهم الشركة التي قامت بإعادة شرائها(. 

 ي:تي يجب عرضها في قائمة المركز المالالمعلومات ال ❖
فإنه يجب أن تعرض قائمة المركز المالي كحد أدنى من  IAS1حسب المعيار المحاسبي الدولي  

 البنود ما يوضحه الجدول أدناه: 

 IAS1الواجب عرضها في قائمة المركز المالي حسب  د(: الحد األدنى من البنو 2الجدول رقم )

 بنود قائمة المركز المالي 
 الممتلكات و المصانع و المعدات .أ

 ارات استثمارية قع .ب 
 األصول غير الملموسة .ج
 األصول المالية، باستثناء المبالغ المبينة )ه( و )ج( و )ط( .د 

 الملكية االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق  .ه
 األصول البيولوجية  .و
 المخزون  .ز
 الذمم المدينة التجارية و الذمم المدينة األخرى   .ح
 النقد و معاِدالت النقد  .ط
نفة على أنها محتفظا بها برسم البيع، وفق المعيار الدولي إلعداد التقارير صول المصإجمالي األ .ي

 "عمليات المتوقفةاألصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع و ال" IFRS5المالية 
 الذمم الدائنة التجارية و الذمم الدائنة األخرى.  .ك
 المخصصات  .ل
 بينة في )ك( و)ل( االلتزامات المالية، باستثناء المبالغ الم .م

ضرائب  " IAS12التزامات و أصول الضريبة الحالية، حسبما يرد في معيار المحاسبة الدولية  .ن
 ..."الدخل
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االلتزامات الضريبية المؤجلة و األصول الضريبية المؤجلة كما هي معرفة في معيار المحاسبة   .س
 IAS12الدولي 

برسم البيع وفقا   لى أنها محتفظ بهاااللتزامات المشمولة في مجموعات التصرف و المصنفة ع .ع
 IFRS5للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 الحصص غير المسيطر عليها التي تم عرضها ضمن حقوق الملكية، و  .ف
 رأس المال الصادر و االحتياطي المنسوب إلى مالكي الشركة األم.  .ص 
المعايير الدولية   ،(IFRS foundation: مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )المصدر

، الترجمة العربية، إصدار المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين،  2013إلعداد التقارير المالية 
 . 553، ص أ2013(، الجزء أ، عمان، األردن، IFRS foundationبإذن من )
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 خالصة الفصل:

تعرض بها المؤسسة وضعيتها المالية و أدائها المالي و  ة التي األساسي تعد القوائم المالية الوسيلة  
تدفقاتها النقدية، كما تعد وسيلة هامة لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية للكثير من مستخدميها، هذه 
المعلومات يجب أن تتوفر على خاصيتي المالئمة و الموثوقية حيث يتضمن استخدامها في اتخاذ 

ة المناسبة، و يكون المستثمرون الحاليون و المحتملون و المقرضون و غيرهم  المالي صادية والقرارات االقت
على دراية بالمعلومات المفصح عنها حول األوضاع المالية للمؤسسات، لهذا اهتمت العديد من الهيئات و  

ضع  (، بو IASBالمنظمات المهتمة بالجانب المحاسبي و على رأسها مجلس معايير المحاسبة الدولية )
سس الالزمة إلعداد وعرض القوائم المالية و تطويرها باستمرار للوصول إلى إفصاح أفضل، و تعد األ

الميزانية أحد أهم مكونات هذا اإلفصاح، و هذا راجع لحجم المعلومات التي يتم بلورتها عن طريق عملية  
ة، و من هذه المؤسس جيين عن القياس المحاسبي، ليستفيد منها كافة األطراف  الداخليين و الخار 

المعلومات معلومات تتعلق بقرارات االستثمار و االئتمان، معلومات عن موارد المؤسسة و االلتزامات 
المقابلة لها و التغيرات التي تطرأ عليها، معلومات عن السيولة و القدرة على السداد....الخ، و عليه فإن  

هو الحال اآلن يكفل إطار فكري و مفاهيمي   رها كمافي تطويإصدار معايير محاسبية دولية و االستمرار 
واضح سيؤدي إلى توحيد أساليب و نماذج قياس عناصر القوائم المالية بشكل عام و قائمة المركز المالي 

 بشكل خاص، و هذا سيكون له أثر ودور كبير في زيادة المالئمة و الموثوقية في عناصر القوائم المالية.

 



 

 

 

 

  

 

 الفصل الثاني
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 :تمهيد

فقياس طول ملعب كرة قدم على   تهو نقطة نهاي  تهقياس أي شيء يحدد أساسا بنقطة بداي نإ 
سبيل المثال نقطة بداية الملعب و نهايته و لذا فإن قياس طول الملعب بذاته يترجم برقم محدد و هذا 

 الرقم دوما ثابت ما دمنا اتفقنا على نقطة بداية القياس و نقطة نهايته بوحدة قياس محددة.

اس المحاسبي هي نقطة متفق عليها، و يتفق أغلب علماء المحاسبة على أن نقطة بداية القي 
فمثال بالنسبة لألصل نقطة بداية القياس المحاسبي هي نقطة التكلفة حيث تتساوى عند هذه النقطة جميع  

مة كلفة للمشتري  القيم، و عندها فقط تتحدد قيمة األصل من خالل اتفاق البائع و المشتري، و تصبح القي
مثال تتفق القيم مثلما اتفقت عند نقطة البداية )بنفس السعر( هنا  و قيمة سوقية للبائع، لكن هل مستقبال

 حيث يختلف بعد نقطة البداية أساس القياس. و ممتهنيها، كمن خالف علماء المحاسبةم

ديد الشيء المراد حمن ت و الجدير بالذكر أنه قبل االنطالق في عملية القياس المحاسبي ال بد  
في بادئ  يقتضي قياس عناصر األصول أو الخصوم وحقوق الملكيةقياسه تحديدا حياديا وفاصال، ف

لتحديد ما هو األصل أو الخصم أو حقوق الملكية كما سبق التطرق إلى ذلك في  دقيقا ااألمر تعريف
  و تحيزه  للقياس المحاسبي يميةالمفاه  نظرية وجوانب الالالفصل األول و سنحاول في هذا الفصل اإللمام ب

  لنموذج التكلفة التاريخية القاعدية.  ذا عرض و تحليلكو 
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 المحاسبي )مفهومه، أركانه، متطلباته و أساليبه( المبحث األول: القياس 

تعبر القوائم المالية و على رأسها قائمة المركز المالي عن مرحلة متقدمة إلجراءات و قواعد  
د االعتراف و التحليل بمنح القيم النقدية لهذه العناصر من خالل تقييم العمليات  عبية تبدأ بمحاس

هذه المهمة إال باإلثبات   ىها، وال يمكن أن تؤد طاشقيام المؤسسة بن واألحداث المالية التي تتم أثناء 
المحاسبي  الصحيح و الموثوق لكن عنصر من عناصرها دون استثناء، و الذي يعبر عنه بالقياس 

التسجيل كمرحلة هامة في الدورة المحاسبية لها تأثير مباشر على المراحل األخرى السابقة و الالحقة لها ك
فصاح، فدقة القياس المحاسبي ووسطيته و واقعيته تجعله المحور الرئيسي الذي يقوم عليه  والعرض و  اإل

 الجهد المحاسبي في النشاط االقتصادي.

 بي: تعريف القياس المحاس .1
روض العلمية األساسية للمحاسبة و هو  ف إن كثير من الدراسات المحاسبية تعتبر القياس أحد ال 

العمود الفقري للمعرفة المحاسبية ووظيفتها األساسية، و عملية القياس ليست بسيطة كما يعتقد البعض و  
إذ أن  ومات المحاسبية، ما في قياس المعلهاإنما هي عملية مركبة و متشابكة يؤدي فيها التقدير دورا 

  في الدقة المطلقة  قى إجراءات قياس غير مؤكدة و بالتالي تحديمخرجات المعرفة المحاسبية تعتمد عل
 القياس يعتبر أمرا صعبا. 

  ن و من أكثر التعريفات تحديدا لعملية القياس المحاسبية هو ما صدر في تقرير لجمعية المحاسبي  
المنشأة س المحاسبي هو قرن اإلعداد بأحداث ورد فيه أن القياالذي  1966( عام AAAاألمريكيين )

، و 1الماضية و الجارية و المستقبلية وذلك بناء على مالحظات ماضية أو جارية بموجب قواعد محددة
كان لجمعية المحاسبين األمريكيين الدور الكبير في بلورة الجوانب الفكرية التي تحكم القياس المحاسبي  

 ة من الدراسات التي قامت بها. من خالل مجموع

( القياس المحاسبي بأنه "عبارة عن  FASBالمحاسبة األمريكية )و يعرف مجلس معايير  
لألشياء أو األحداث وفقا لقواعد محددة، كما أنه عملية مقارنة تهدف إلى الحصول على  رقامتخصيص أ

 2للتميز بين بديل و آخر في حالة اتخاذ القرار". دقيقةمعلومات 

 
اإلفصاح، دار وائل للنشر، الطبعة  -العرض-محمد مطر و موسى السيوطي، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس 1

 .130، ص 2012لثة، عمان، األردن، الثا
جامعي صديق مسعودي، التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول و الموجود، الملتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي الجديد، المركز ال  2

 .3، ص 2010جانفي  18-17 الجزائر،  بالوادي، 
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من اإلطار المفاهيمي الخاص بإعدادات ( فعرفه ضIASBأما مجلس معايير المحاسبة الدولية ) 
التقارير المالية بأنه "القياس هو  عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سيتعرف بها في البيانات المالية  

 1تيار أساس محدد للقياس. و التي ستظهر بها في قائمة المركز المالي و قائمة الدخل و يتضمن ذلك اخ

تعاريف يمكن الخروج بمفهوم مبسط و شامل لعملية القياس  وعموما من مسح لعدد من ال 
"عملية القياس المحاسبي بالمفهوم العلمي هي عملية مقابلة يتم من خالل  :المحاسبي على النحو التالي 

ثل فيها بعنصر معين  تمي يقرن خاصة معينة هي خاصية التعدد النقدي بشيء معين هو حدث اقتصاد 
المشروع االقتصادي، بعنصر آخر محدد هو عدد حقيقي، في مجال آخر هو نظام   فيفي مجال معين 

 ي قواعد اإلعداد للقيمة، و ذلك باستخدام مقياس معين هو وحدة النقد، وبموجب قواعد اقتران معينة ه 
 2احتساب".

 األركان األساسية لعملية القياس المحاسبي: .2
قياس مجموعة من العناصر يؤدي فيها مستوى الجودة النوعية و مستوى كفاءة الطاقة لية العمل 

البشيرة لدى الوحدة المحاسبية دورا هاما في تحديد تلك العناصر، وبوجه عام تقوم عملية القياس  
ياس  القياس، وحدة الق  محل  قياس المناسب للخاصية مالمحاسبي باالرتكاز على الخاصية محل القياس، ال

 لعملية القياس.  المناسب  صية محل القياس، الشخص القائم بعملية القياس، األسلوب المميزات للخا

 الخاصية محل القياس: 1.2
ب عملية القياس وأيا كان مجاله على خاصية محددة لشيء معين، و في مجال  نصبشكل عام ت 

ب عليها  تنص فإن الخاصية التي ي هو مجال القياس،القياس المحاسبي إذا اعتبرنا أن المشروع االقتصاد 
عملية القياس قد تكون القيمة النقدية لشيء معين، و هو حدث من األحداث االقتصادية للمشروع  

ب على خاصية أخرى غير خاصية القيمة النقدية كأن يكون  صأو أرباحه أو غيرها، كما قد تنكمبيعاته 
 السلعي.  ن مخزونهل دوراشروع مثال، أو معد محل القياس هو الطاقة اإلنتاجية للم

 مقياس مناسب للخاصية محل القياس: 2.2
يتوقف نوع القياس المستخدم في عملية القياس على الخاصية محل القياس، فإذا كانت خاصية   

لقياس بالنسبة للمشروع االقتصادي، فالمقياس المستخدم هو  االتعدد النقدي للربح مثال هي الخاصية محل 

 
 .43(، مرجع سبق ذكره، ص أ oundationIFRS Fمؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير )  1
 .131محمد مطر و موسى السويطي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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كانت طاقته اإلنتاجية هي الخاصية محل القياس، فالمقياس المستخدم   ما إذاد(، أمقياس للقيمة )وحدة النق
 حداث و ما يهمنا في بحثنا هذا هو قياس األ  1هو مقياس الطاقة كعدد الوحدات المنتجة في المسألة مثال.

ار أو الدوالر و المالية للمشروع االقتصادية بواسطة وحدة النقد المستعملة في ذلك البلد كالدين االقتصادية
 و غيرها. 

 الشخص القائم بعملية القياس: 3.2
القائم بعملية القياس المحاسبي في المشروع االقتصادي هو المحاسب و الذي يقوم بدور أساسي   

ذلك خاصة في حالة عدم   المحاسبي ووسائلها و النتائج المترتبة علىفي تحديد أساليب عملية القياس 
 2المحاسبي.  ك األمر للمحاسب الذي قد ينتج عنه التحيز في القياستوفر المقاييس الموضوعية ليتر 

السابقة الذكر و عند   األركان إن تحقق فعالية وجودة القياس المحاسبي تتحقق بتفاعل و ارتباط 
 كن قد ينعكس على مخرجات القياس المحاسبي. حدوث أي خلل ألي ر 

 3متطلبات القياس المحاسبي: .3
تطوير على مر األزمان تزامنا مع تطور  هر العملية المحاسبية لليضع القياس الذي يمثل جو  

األحداث المالية و حاجات المستفيدين، و تبعا لهذا التطور أهمية المقومات التي يرتكز عليها القياس  
متطلبات   ،المحاسبي حتى ال يفقد خصائصه في قياس األحداث، و تشمل هذه المقومات متطلبات وظيفية

 ي عملية القياس المحاسبي. لبات التقدير و التنبؤ فافتراضية و متط

 متطلبات وظيفية: 1.3
يرتبط نظام القياس المحاسبي بتكامل عدة وظائف مع بعضها لتحقيق هدف المحاسبة من خالل   

 القيام بما يلي: 

تكون عملية الفرز بتحديث النشاطات و األحداث بسماتها و خصائصها و   فرز األحداث االقتصادية: .أ
ضرورية على  تقد أنها مالئمة للمستخدمين قبل أن تجري عملية القياس، ثم إجراء القيود الالتي يع 

 ؛القياس المحاسبي و تقديم تفاصيل البيانات و المعلومات الضرورية عن النشاطات و األحداث 

 
 .132نفس المرجع السابق، ص   1
ير لإلبالغ المالي الدولية، أطروحة مقدمة ، أبعاد القياس و اإلفصاح وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل التوجه نحو معايفتيحة صافو  2

 . 100، ص 2015/2016ادة دكتوراه في العلوم، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر، لنيل شه
 . 102-101نفس المرجع السابق، ص ص   3
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ال يمكن التوصل إلى نتائج عملية للقياس المحاسبي، إال بعد تشغيل  اسبية: تشغيل البيانات المح .ب
ميع و تحليل و التي تعد  بيانات المالية و معالجة القياسات المحاسبية من احتساب و تحميل و تجال

مدخالت النظام المحاسبي، بحيث تعتبر هذه العملية من صلب عملية القياس المحاسبي، و هي  
 ا يلي: تتضمن القيام بم

 ؛تحديد القيم الرقمية لألشياء و األحداث  •
ظات هامشية عندما يكون القياس غير  ية أي غير المالية في مالحإدراج المعلومات غير الرقم •

 ؛دقيق
 ؛ توثيق البيانات و المعلومات الناجمة عن عملية القياس و تخزينها •

و  لية القياس إلى المستخدمين،يتم تقديم المعلومات المتولدة من عم توصيل المعلومات المالية:  .ت
و كذا تنوع المعلومات المطلوبة  ة و تنوع رغباتهم،بسبب تعدد األطراف المستخدمة للقوائم المالي

التخاذ القرارات و ما يصاحبها من صعوبات مادية و اقتصادية، فإنه ال يمكن للنظام المحاسبي توفير  
بالتالي يتم التركيز على تجهيز معلومات  كافة المعلومات المطلوبة من طرف صناع القرار، و

 ؛ في تحقيق قرارات عقالنية بخصائص محددة تكون فاعلة و مالئمة
 متطلبات افتراضية:  2.3

ينطوي القياس المحاسبي على تحديد القيم المتعلقة بكل العناصر التي تشملها القوائم المالية  
األساسية المتمثلة   المحاسبية االرتكاز على الفرضيات لمؤسسة معينة و لغرض إجراء عملية القياس يتم 

 د الفترة المحاسبية، و يرافق ذلك تحدي ،لوحدة المحاسبية، وحدة للقياسفي الوحدة المحاسبية، استمرارية ا
 أساليب القياس وشروط استخدام البدائل في عملية القياس.

 متطلبات التقدير و التنبؤ في عملية القياس: 3.3
التقديرات و التنبؤات في إطار عملية القياس المحاسبي من المتطلبات الهامة في يعتبر إدخال  
أن  ت المحاسبية التي تعتمد في كثير من مجاالتها على أحكام و تقديرات المحاسب التي يفترض الممارسا

ساليب تسهر على عدالة القياس المحاسبي لتوقع األحداث المستقبلية و االستعداد لها و ذلك باستخدام األ
ياس المحاسبي  و الطرق الموضوعية الرياضية و اإلحصائية في التنبؤ مما يرفع من درجة عدالة الق

 ويقلص من التحيز. 
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فعلية، و   تبادلية تطلب لصحتها حدوث عمليةتويرى البعض )الرأي المتحفظ( أن عملية القياس  
غير مؤكدة  فال يجوز اعتبار ما دامت عملية التقدير تقوم على توقعات بخصوص أحداث مستقبلية 

ال يكون القياس   هاآلخر )األقل تحفظا( أن عملية التقدير جزء من عملية القياس المحاسبي، و يرى البعض 
و ليس من الضروري دائما أن يكون القياس المحاسبي في   ،المحاسبي مستحيال في غياب عملية التبادل

، و 1 الكشف عن القيم كون القيم، و إنما ينحصر دورها فيالتبادل ال تُ عملية ف ،مثل هذه الحالة أقل دقة
( أكثر مرونة من سابقاتها حيث تقر  AAAعية المحاسبين األمريكيين )هناك وجهة نظر ثالثة تبنتها جم

باعتبار عملية التقدير في المحاسبة جزء من القياس المحاسبي بشرط أخذ بعين االعتبار إمكانية في  
 و وضع شروط و مقاييس لتجنبه أو خفض تأثيره.التقدير 

 أساليب القياس المحاسبي: .4
المحاسبية و يتوقف اختيار أي  ساليب في تنفيذ عملية القياس بصفة عامة يمكن اتباع ثالثة أ 

 منها على أهداف عملية القياس و هذه األساليب هي: 

  2أساليب القياس األساسية أو المباشرة: 1.4
نتيجة عملية القياس المحاسبية ممثلة بقيمة   د د ح ألسلوب من أساليب القياس تاباستخدام هذا      

و ذلك دون الحاجة إلى ما يعرف بعملية االحتساب و المبنية أصال على  الخاصية محل القياس مباشرة 
قياس   أسلوب القياس المباشر مثال في بعة توفر عالقة رياضية بين الخواص محل القياس، و يت ضرور 

كل على   تكلفة آلة و ذلك من خالل ثمنها المثبت على فاتورة الشراء، أما  إذا تم تثمين أجزاء هذه اآللة
تكلفة هذه اآللة ضمن  ما يسمى بأسلوب  تمهيد لتحديد التكلفة االجمالية لها فحينئذ تقاس ستقا ىحد 

وصول إلى تكلفة اآللة كوحدة من خالل أو غير المباشر، ألنه في الحالة األخيرة ال بد لل شتقالقياس الم
 ؛ةفيها أثمان األجزاء معا للوصول بعد ذلك إلى تكلفة اآللة كوحد  تضمعملية احتساب 

استخداما ألساليب القياس األساسية أو   مجاالت المحاسبي من أوسع ال التبويب  كما تعتبر عملية
المباشرة، إذ بدون الحاجة إلى استخدام األرقام يمكن استخدام الخاصية المتخذة أساسا للتبويب كقياس  

ليها وفق تلك بموجبه يبوب الحدث االقتصادي محل التبويب في الفئة أو المجموعة التي ينتمي إ
 .و هكذا في فئة األعباء المتغيرة  عبء  ابتة، أوفي فئة األصول الث  أصلالخاصية، كأن يبوب 

 
 

 .135محمد مطر وموسى السويطي، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .110-109، ص ص 2007عربية المفتوحة في الدنمارك، الحيالي، نظرية المحاسبة، منشورات األكاديمية ال وليد ناجي  2
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  أساليب القياس المشتقة أو غير المباشرة: 2.4
عندما يتعذر على المحاسب قياس قيمة الحدث االقتصادي محل القياس بطريقة مباشرة، حينئذ ال بد       

 1.ريقة غير مباشرة و ذلك  كما بينما سابقا بالنسبة لآللة من قياس قيمة هذا الحدث بط
طرق القياس غير المباشرة، فإن القياسات المباشرة تعتبر ضرورية للقيام بذلك  على وحتى باعتماد 

أنه ال يمكن القيام بعملية   يحيث تعد بمثابة المدخالت ألسبابهم القياس المشتقة أو غير المباشرة، أ
  قت بعملية قياس مباشرة، فإذا أراد المحاسب مثال قياس النسبة بين قيمة ب وسقياس غير مباشرة إال 

أسلوب القياس المباشر أو و ذلك بتحديد قيمة كل   تباعبتدين من األصول فلن بتمكين من ذلك إال با 
 بند.

يد وقد ازداد اعتماد المحاسب على األساليب غير المباشرة أو المشتقة في القياس المحاسبي، يعد تزا 
بمدخالتها ومخرجاتها،  أهمية عملية تشغيل البيانات المحاسبية إذ أن عملية تشغيل هذه البيانات 

عملية االحتساب، و التي هي   بدون  تعتمد إلى حد كبير على عملية للتحليل التي ال يمكن إنجازها
 2تقوم عليه أساليب القياس المشتقة غير المباشرة.  الذي بمثابة األساس

   ية:ياس التحكمأساليب الق 3.4
أو حكمه   اتهتقدير  لجأ إلىلألسلوبين السابقين فيقد يتعذر على المحاسب قياس خاصية ما وفقا     

أجل القيام بعملية القياس، لهذا على هذا األسلوب صفة "التحكمي" وعليه فإنه يفتقر إلى   الشخصي من
، وهناك 3بعملية القياس  للقائم خصيةنتيجة األحكام الش للتحيز عرضة نتائجه قواعد موضوعية مما يجعل

رق بين هو األسلوب و األسلوب غير  فصطلح القياسات المجازية و المن يطلق على هذا األسلوب م
 المباشرة هو أن هذا األخير يخضع لقواعد موضعية يفتقر إليها األول.

س في حالة غياب  هذا النوع من أساليب القيا  تحت ويمكن أن يندرج معظم أساليب القياس المحاسبية 
ألساليب وفق أسس محددة، فمثال عند قياس قيمة  م في وضع هذه اكَ بية تكون هي الحَّ معايير محاس 

يختار بديال من بين بدائل مختلفة، و يكون هذا   نللمحاسب أ تيحبند معين من الموجودات فإنه إذا أ
 ، فإن ذلك سوف يؤديصلاالختيار خاضعا الجتهاداته الشخصية أو التحكمية لقياس قيمة هذا األ

بالبدائل األخرى،   تخرجة ن هذه البدائل عن النتائج المسلقياس وفي أي م اإلى اختالف نتيجة  قطعا
كما سوف تختلف النتائج عن تلك التي يمكن أن يتوصل إليها محاسبون آخرون في منشآت أخرى  

 
 .110نفس المرجع السابق، ص   1
 .140محمد مطر وموسى السويطي، مرجع سبق ذكره، ص   2
ة ير، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامع، القياس المحاسبي و أثره على التمثيل الصادق ألصول المنشأة، مذكرة ماجستنعمان عوادي  3

 .  47، ص 2011/2012عنابة، 
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التي يقومون باختيارها، فقد  تعمل في نفس المجال وفقا الجتهاداتهم الشخصية أيضا و تبعا للبدائل
التاريخية، بينما يختار محاسب آخر تقييم نفس   ته ل وفقا لتكلف يختار محاسب معين تقييم هذا األص

الية، في حين يقيمه محاسب ثالث بناء على صافي قيمته الحالية باحتساب  بد األصل وفقا لتكلفة االست
وبذلك فإن البيانات  ،صل و استخدامه في المنشأةصافي التدفقات النقدية المترتبة عن اقتناء هذا األ

نتائج أعمال المنشآت المختلفة، في حالة تعدد البدائل على هذا النحو، تصبح   عنالمالية المنشورة 
عن  مفتقرة إلى التماثل و الثبات و القابلية للمقارنة، بسبب اختالف نتائج القياس، تحت كل بديل 

 1بالبدائل األخرى.  نتائجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .141محمد مطر وموسى السويطي، مرجع سبق ذكره، ص    1
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 المبحث الثاني: التحيز في القياس المحاسبي 

تعد ظاهرة تحيز القياس من الظواهر العامة المرافقة ألي عملية قياس، بينما يكون في العلوم   
الب األمر يكون كبير و  غفإنه في  ،الدقيقة تحيز القياس ضئيال و يمكن تحديده بقدر كبير من الدقة

ها  سو في المحاسبة خاصة إذ يرتبط ذلك بطبيعة المحاسبة نف جتماعية عامةيصعب قياسه في العلوم اال
 من ناحية و بطبيعة عملية القياس المحاسبي من ناحية أخرى. 

 مفهوم الخاصية محل القياس المحاسبي: .1
بالرغم اإلجماع العام على أن الخاصية محل القياس في مجال المحاسبة هي القيمة المالية   

مما يجعلهم مختلفين في   ،مفهوم القيمة ليس مفهوما محددا لدى المحاسبين، إال أن للحدث االقتصادي
كما أن عملية القياس المحاسبية هي األخرى محكومة بفروض وقواعد و مبادئ  ،قياس هذه القيمة

قصور، ذلك ما  هت و أجو اعاني الكثير منها من عيوب أو محدد يالتحديد و  ينقصهامحاسبية عامة 
المختلفة عرضة لالجتهادات و التقديرات الشخصية للمحاسب و اإلدارة، و باإلضافة   ر مراحلهايجعلها عب

إلى ذلك فإن من العوامل الهامة المسببة لتحيز القياس المحاسبي هو عدم ثبات قيمة وحدة القياس 
لتقلب  سم بسمة االمحاسبية "أي وحدة النقد"، إذ أن قيمة هذه الوحدة بخالف قيم وحدات القياس األخرى، تت

لب و عدم  قجعلها هي األخرى عرضة للتيو عدم الثبات مما يؤثر على مخرجات عملية القياس و 
 1الثبات. 

 مصادر تحيز القياس المحاسبي:  .2
من المفيد أوال تحليل عملية القياس المحاسبي إلى عناصرها الرئيسية و ذلك لإلحاطة بمصادر   

القياس هذه على أربع عناصر أول ركائز أساسية كما  لية تحيز القياس المحاسبي و تقوم أساس عم
 يوضحه الشكل التالي: 

 

 

 

 
 .147نفس المرجع السابق، ص   1
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 (: ركائز عملية القياس المحاسبية 01الشكل رقم )

 
وليد ناجي الحيالي، نظرية المحاسبة، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك،  المصدر:

 . 136، ص 2007

 محاسبي و هو المحاسب.لاالشخص الذي ينفذ عملية القياس  .1
 النظام المحاسبي للقياس بصفته أداة للقياس.  .2
 األحداث االقتصادية التي تخضع للقياس ممثلة في العمليات المالية.  .3
 المعلومات أو البيانات المحاسبية في قياسات تمثل نتائج عملية القياس أو مخرجاتها. .4

ال بد أن تنعكس آثاره على   تيناألولي  نتي ز يبناء على ما سبق فإن أي خلل يصب ركيزة من الرك 
على اعتبار أنه ليس هناك تحيز في الركيزة الثالثة   (لقياسات المحاسبيةالمخرجات أو )االركيزة الرابعة 

 األحداث االقتصادية فهي تدون و تسجل كما حدثت. 

 فإن تحيز القياس المحاسبي ينقسم حسب مصادرها إلى ثالثة أنواع كما يلي:  سبق و مما 

 تحيز مصدره قواعد القياس.  .1
 تحيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس.  .2

"المحاسب"الشخص القائم بالقياس 

النظام المحاسبي للقياس

"مدخالت"أحداث اقتصادية 

"مخرجات"قياسات محاسبية 
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د القياس التي يستخدمها هذا الشخص أي عوا قتحيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس و  .3
 1تحيز مشترك.

التحيز الذي يرتبط بقواعد القياس المحاسبي من خالل المفاهيم   ووه تحيز قواعد القياس المحاسبي: .أ
روض و األعراف التي تحكم عملية القياس، و أهم مظاهره هو تحيز القياس الذي فئ، و الو المباد 

تحتويه القوائم المالية المعدة في فترات التضخم أو االنكماش طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية و يكون ذلك 
 تعديل آثار التضخم أو االنكماش. إذا لم يتم  

واع تحيز القياس المحاسبي المرتبطة أسبابه بالقائم  جميع أن ويقصد به 2 تحيز القائم بعملية القياس: .ب
بالقياس و ليس بالنظام المحاسبي، مما يعني من الناحية النظرية على األقل، أن دور النظام  

حياديا، هذا على أساس افتراض أن نظام القياس  المحاسبي في نشوء مثل هذا التحيز يكون 
درجة كبيرة من الموضوعية، لكن المحاسب سيستخدمه في  المحاسبي في مثل هذه الحالة يتمتع ب

دي إلى نشوء تحيز قياس، و يحدث ذلك مثال إذا تم تكليف مجموعة  عملية القياس بطريقة خاطئة تؤ 
كن طريقة  تثابت بموجب قاعدة قياس معينة و لاالهتالك ألصل  طمن المحاسبين بتحديد قيمة قس

دة القياس  ن اتفق جميع أفراد المجموعة في استخدام نفس قاعالقسط الثابت مثال، في هذه الحالة و إ
أسباب تحيز   نابخصوص قيمة قسط االهتالك ولو حلل حققة ألنهم قد يختلفون في نتائج القياس الم

قسط االهتالك المحددة من قبل أفراد المجموعة لوجدتها   القياس المحاسبي المتمثل في فروقات قيمة
حاسب لقاعدة القياس و ليس بقاعدة القياس نفسها، إذ أن تحيز القياس  مرتبطة بطريقة استخدام الم

يد قيمة قسط االهتالك يمكن رده إلى اختالف أفراد المجموعة في تقدير العمر  الناشئ عن تحد 
ر قيمته المتبقية في نهاية عمره االنتاجي وليس إلى قاعدة القياس  االنتاجي لألصل مثال، أو في تقدي

 المطبقة. 
ة  ستخدموهو التحيز الذي يساهم في نشوئه القائم بعملية القياس وقواعد القياس الم رك:المشت التحيز .ت

في القياس المحاسبي معا، و يحدث ذلك عندما يقوم محاسب ال يتصف بالموضوعية الكاملة  
هي األخرى ال تتصف بالموضوعية الكاملة، و هكذا فتحيز القياس الناشئ عن قاعدة  باستخدام قاعدة

 
1 Gearg J. Murphy, A numerical representation of some accounting convention, the accounting review, April, 

1976, pp 288-281. 
 . 141-140 ص ، صرهع سبق ذكوليد ناجي الحيالي، مرج  2
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تتضاعف آثاره على البيانات المحاسبية بفعل التحيز اإلضافي الذي سببه المحاسب   ةقياس المتحيز ال
 1المتحيز. 

يعتمد وكمثال على ذلك تحيز القياس المرافق الستخدام سياسة أو مبدأ الحيطة و الحذر، و 
تخفيض قيمة   المحاسبين على هذا المبدأ في قياساتهم التاريخية، هذا المبدأ يؤدي بوجه عام إل 

عموما يؤدي إلى  ، أي أنهاألصول و يؤدي إلى زيادة الخصوم في حالة مؤونات األخطار واألعباء
ن مختلفين في  لكن استخدام المبدأ السابق من قبل محاسبي  ،حققة(النتيجة الم)تخفيض قيمة الربح، 

ة يكون مصدره مشترك  درجة تحفظهم و تحوطهم، يؤدي إلى ظهور تحيز في البيانات و القوائم المالي 
   .بين المحاسب و النظام المحاسبي

 أشكال تحيز القياس المحاسبي:  .3
تتعدد أشكال تحيز القياس المحاسبي مثلما تتعدد مصادر تحيزه و تحدد الصورة التي يتخذها القياس  
المحاسبي في ضوء عدة اعتبارات أهمها أو جهة نظر المحاسب، ووجهة نظر مستخدم القياسات  

بية، و كذلك أغراض استخدامها، و عموما يختلف شكل تحيز القياس المحاسبي عندما تكون  المحاس
ل  ية هي مركز هذه االهتمامات، ويمكن حصر التحيز المحتمقو ثهي مركز اهتماماته أو أن المو  المالئمة

حيز  تحيز المالءمة، و ت و في مراحل القياس المحاسبي في ثالثة أشكال هي تحيز الموضوعية، هظهور 
 ولية".الموثوقية "المع

يأخذ شكل تحيز القياس المحاسبي شكل تحيز الموضوعية متى كان عامل الدقة   تحيز الموضوعية: .أ
هو العامل المتحكم في عملية القياس و عليه يكون القياس المحاسبي متحيزا بوجود فرق أو اختالف  

ياس، و ينشأ هذا التحيز عن نقص في  بين نتيجة القياس و القيمة الفعلية للحدث االقتصادي محل الق
المحاسب أو عن نقص في موضوعية قاعدة القياس، أو عن نقص في موضوعية الركنين  موضوعية 

 2معا حيث يكون التحيز مشتركا.
و واقعيا بما أنه ال يمكن أن يتمتع كل من المحاسب و قواعد القياس المحاسبي بالموضوعية الكاملة  

و عموما تعتبر مرحلة  موجودا بنسب متفاوتة و ال يمكن أن ينعدم،  فإن تحيز الموضوعية يبقى 
عية ألنها  و ( أكثر مراحل عملية القياس عرضة لنشوء تحيز الموضAllocation processالتحصيل )

 
ادية و ، القياس و اإلفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصزين  عبد المالك  1

 . 58، ص 2012/2013 الجزائر،  التجارية و علوم التسيير، جامعة بومرداس، 
 .155بق ذكره، ص محمد مطر و موسى السويطي، مرجع س  2
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  ة فيها يستخدم المحاسب أساليب تحكمية ال توفر مستوى الدقة التي يرغب فيها في مخرجات عملي
 القياس المحاسبي. 

المحاسبي شكل تحيز المالءمة عندما ال تفي القياسات  تخذ القياس ي لمواءمة(:الئمة )اتحيز الم  .ب
المحاسبية باحتياجات مستخدميها عند استخدامها لغرض معين أي أن تحيز المالئمة على صلة  

 ها. فيدمة ستخباعتبار مناسبة مخرجات القياس المحاسبي لألغراض الم
ما ينجح المحاسب في توفير المالءمة في حالة واحدة وهي عند ومن ناحية نظرية بحتة، ينتفي تحيز 

، و مما تجدر اإلشارة  1مخرجات القياس التي يطلبها مستخدم البيانات بالضبط و بالشكل المناسب 
مة الكاملة ألغراض  ئال يعني بالضرورة تمتعها بالمال  ةإليه أن تمتع قياسات محاسبية بموضوعية كامل

 مستخدميها. 
من مراحل عملية القياس المحاسبي و هي مرحلة ءمة في مرحلة أخرى أ تحيز المالو عموما ينش

موضوعية إذ التأثر القياس المحاسبي من ناحية يأو التجميع، حيث أنه في هذه المرحلة ال  دمجال
لكن عملية الدمج قد تؤثر على القيمة اإلعالمية للقوائم المالية مؤثرة على   ،صحت عملية الحساب 

 .دمجعملية التجميع أو ال نارة المعلومات الناتج ع منها وذلك بسبب خس قارئ تفادة الدرجة اس
يعتبر تحيز الموثوقية أو المعولية على القياس المحاسبي   تحيز الموثوقية أو المعولية على القياس: .ت

حلها  بمثابة المحصلة النهائية لجميع أشكال التحيز التي تنشأ في عملية القياس المحاسبية عبر مرا
المختلفة و في مجاليها التاريخي و المستقبلي، و ينشأ هذا التحيز في األحوال التي يعجز فيها النظام  

 2ر القياسات المحاسبية المعول عليها في علمية التنبؤ. المحاسبي عن توفي
خطأ   ولو حاولنا تتبع تحيز الموثوقية في عملية القياس المحاسبي، لوجدنا أن أسبابه قد تنشأ إما عن

باب تحيز الموثوقية بتحيز الموضوعية،  سفي القياسات المحاسبية األساسية، و في هذه الحالة ترتبط أ
لة المعالجة أو التشغيل وفي هذه الحالة ترتبط أسبابه أيضا بالمرحلتين معا  و إما عن خطأ في مرح

راحل عملية القياس،  بمعنى أن تحيزا في موضوعية القياس المحاسبي يحدث في المرحلة األولى من م
عنهما بال شك تحيزا في الموثوقية   سينشأ يضاف إليه تحيز المالئمة في مرحلة التشغيل أو المعالجة

 3عولية على القياس. أو الم
 

 
 . 143وليد ناجي الحيالي، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .144نفس المرجع لسابق، ص   2
 .158محمد مطر وموسى السويطي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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 :المحاسبي مشاكل القياس .4
ينه و مصداقيته إال أنه وبالرغم  س يقوم القياس المحاسبي على عدة مبادئ تلعب دورا هاما في تح 

 *صور و االنتقادات، خاصة مبدأ التكلفة التاريخيةهذه المبادئ إال أنها ال تخلو من أوجه الق من أهمية 
الذي اعتبر أساسا لعملية القياس المحاسبي لتوافقه مع الكثير من المبادئ و الفروض المحاسبية، كما أنه  

خلو من االنتقادات اعتبر مصدر موثوقية وموضوعية في العمليات المحاسبية غير أن هذا المبدأ ال ي
دة النقد مما أدى إلى نتيجة تعارضه مع بعض القروض و المبادئ المحاسبية األخرى ، كغرض ثبات وح

 تدهور مشاكل في القياس المحاسبي. 

 االفتراضات المحاسبية القائمة على أساس التكلفة التاريخية:  1.4
مشاكل المحاسبية و خالفت ت على أساس التكلفة التاريخية افتراضات أظهرت الكثير من اليبن  

 1الواقع االقتصادي وهي:

يؤدي افتراض ثبات القوة الشرائية للنقود إلى عدم تجانس أساس   للنقود:افتراض ثبات القوة الشرائية  .أ
التقييم في المحاسبة المالية، ذلك أن قيمة وحدة النقود تتغير طبقا للتغيرات التي تحدث في المستوى 

بح القيم المحاسبية في القوائم المالية معبر عنها بوحدات نقدية مختلفة  العام لألسعار، ومنه تص
د من أرباح أو خسائر  و ، نتيجة عدم القدرة على قياس ما ترتب عن تقلبات في القوة الشرائية للنقالقيمة

 القوة الشرائية على صافي األصول النقدية. 
في وحدة ة و تعديل القيم المحاسبية افتراض ثبات القوة الشرائي سقاطوكحل لهذا المشكل يمكن ا

القياس باستخدام األرقام القياسية المناسبة، و بهذا تصبح القيم المحاسبية متجانسة على مستوى قيمة  
 وحدة القياس مما يسمح بتجميعها أو مقارنتها.

ة التاريخية بالتقلبات في  يؤدي عدم أخذ التكلف افتراض المحافظة على رأس المال المستثمر: .ب 
ساط االهتالك إلى عدم الدقة في حساب تكلفة لإلنتاج، و هذا راجع  ستويات األسعار عند حساب أقم

إلى أن كل عناصر تكلفة لإلنتاج تقوم على أساس مستوى األسعار السائدة في الفترة التي يتم فيها  
نتاج غير  يخية و عليه تصبح تكلفة لإلاإلنتاج ماعدا االهتالك الذي يكون مقوما بالتكلفة التار 

 تخاذ القرارات.صحيحة ومضللة في ا
 

حدث االقتصادي في لتاريخية هي التعبير النقدي عن وسائل النشاط المسجلة في الحسابات و المقدرة بالقيمة الجارية المعاصرة لتسجيل الالتكلفة ا * 

مع بقاء معناها تاريخه، و للتكلفة التاريخية معنى أكيد الداللة على قيمة عناصر ذمة المؤسسة عند تاريخ حدوثها و تسجيلها، إال أن هذه الداللة تفقد 

 هذه العناصر ملكا للمؤسسة في ظل التغيرات في المؤشرات االقتصادية لمحيط هذه المؤسسة.
 الجزائر،  ، مذكرة ماجستير، جامعة البليدة، SCF(، دراسة حالة ias/ifrsياس بنود القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية )محمد قوادري، ق  1

 . 30-29 ص ، ص2010
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في نفس الوقت عند احتساب صافي الربح أو النتيجة، يكون لالهتالك محسوبا على أساس التكلفة  
التاريخية لألصل، وعلى العكس تكون اإليرادات و األعباء التابعة للدورة مقومة بالقيمة الجارية، فعند 

يجة انخفاض نسبة أقساط  دي إلى ظهور أرباح صورية نتهتالك من اإليرادات هذا يؤ تخفيض اال
يرادات بافتراض ارتفاع األسعار، و بالتالي فإن توزيع  اإلاالهتالك المحسوبة بالتكلفة التاريخية إلى 

 س المال المستثمر.أاح الصورية في هذه الحالة ما هو إال توزيع لر بر األ
مر في األصل غير  االسمية لرؤوس المال المستثك تهدف إلى استرداد القيمة كما أن عملية االهتال

لك، و في معظم الحاالت ال تكفي أقساط االهتالك المجمعة لشراء تأن في نهاية حياة األصل المه
 أصل جديد بنفس المميزات. 

 أوجه قصور مبدأ التكلفة التاريخية: 2.4
في عملية تبادل حقيقية،   التكلفة الفعلية للحدث المالي وقت وقوعهرغم أن التكلفة التاريخية تمثل  

ا الحدث تختلف بعد ذلك بفعل عوامل مختلفة، أهمها تغير الظروف االقتصادية السائدة  إال أن قيمة هذ 
من تضخم أو كساد أو انكماش اقتصادي و التي تتغير معها القيمة الشرائية لوحدة النقد، فتصبح البيانات 

 التاريخية:أوجه قصور مبدأ التكلفة  ، و سنستعرض فيما يلي بعض 1ة أقل موثوقية المالي

رغم التغيرات الحاصلة في القوة الشرائية لوحدة النقد خاصة خالل فترات التضخم االقتصادي   •
إال أن مبدأ التكلفة التاريخية يتجاهل كل هذا، مما يجعل البيانات المالية مثبتة بوحدات نقدية 

عاقبة مما يؤثر على مصداقية هذه سة القيمة على مدى الفترات الزمنية المتغير متجان
 ت.البيانا

ول غير ملموسة في ميزانية  صيجعل هذا المبدأ من المستحيل القياس و االعتراف بعدة أ •
الشهرة المولدة داخليا "ذاتيا" بسبب عدم حدوث عملية تبادل حقيقية مع طرف  مثلالمؤسسة، 

 المبدأ في إثبات األحداث المالية.  هطخارجي، الذي يشتر 
يصعب هذا المبدأ قياس الكثير الموارد التي تحقق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة و   لككذ  •

وجود طرف خارجي   هو منها الموارد و الطاقات البشرية و هذا لتمسكه بنفس الشرط السابق و
 في عملية تبادل حقيقية.

 
 .166و موسى السويطي، مرجع سبق ذكهر، ص محمد مطر   1
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ية مختلفة من حيث إيرادات بالقيمة الجارية مع أعباء ممثلة بقيم تاريخ عدم التجانس مقابلة  •
دم دقة قياس نتائج األعمال على أساس مقابلة اإليرادات  أوقات حدوثها و هذا ما يؤدي إلى ع

 بالمصروفات، وهذا يؤثر على بنود حقوق الملكية.
التكلفة التاريخية و هو ما   أهمية مبدأ تضاءلت  و نظرا لكل العيوب و النقائص السابقة وغيرها 

( "األدوات المالية االعتراف و القياس" و اتجهت معايير  IAS39اسبي الدولي )أفرز ظهور المعيار المح
 بالقيمة العادلة. سالمحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية  بشكل عام نحو القيا 
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 لتاريخية القاعديةالمبحث الثالث: عرض وتحليل طريقة أو نموذج التكلفة ا

التاريخية حيث كانت األكثر ياس المحاسبي هي طريقة التكلفة إن أقدم الطرق المستعملة في الق 
قبوال لدى كافة المستفيدين من مخرجات المحاسبة المالية حيث أن أغلب المبادئ المحاسبية المقبولة 

هذا رغم   نا في كثير من الدول إلى يوم اال يزال االعتماد عليه عموما تم بناءها على هذا األساس و
ها من خالل عدم معالجتها اإلشكالية عدم ثبات وحدة  التها حول خاصية عدم مالئمتاالنتقادات التي ط

النقد وكيفية مقابلة مصاريف تاريخية بإيرادات جارية و أثر ذلك على جودة و منفعة المعلومات المفصح 
ف إلى  نتقادات من خالل الطرق المختلفة المعدلة لها و التي تهد معالجة هذه اال مؤيدوها عنها إذ حاول

لألسعار و سنتطرق فيما يأتي لهذه  نسبيو الخاص و ال ،م مثل طريقة المستوى العامتضخإزالة أثر ال
 الطريقة.

 مفهوم طريقة التكلفة التاريخية:  .1

قياس عناصر القوائم   من أهم المبادئ التي اعتمد عليها النموذج المحاسبي المعاصر في عملية 
النقدي، و يقصد بها أن تقاس كل األصول و الخصوم على أساس السعر المالية طريقة التكلفة التاريخية، 

، و على هذا 1دل لتلك الموارد و االلتزامات في تاريخ اقتناء األصل أو قيام االلتزام اأو السعر النقدي المع
  طريقة " :المقدمة لهذه الطريقة و على سبيل المثال عرفت أيضا على أنهاالمنوال جاءت أغلبية التعاريف 

النقدي و تتمثل في المبالغ المدفوعة من أجل الحصول على أصل معين أو  بالتصنيف طة كالسيكيا مرتب
 . "و ثباتها على األقل في المدى القصير موضعيتها أداء التزام معين ومن أهم مميزاتها موثوقيتها و

 التكلفة التاريخية:  طريقة مميزات .2

ط بصفة  طريقة التكلفة التاريخية الحظنا أنها ترتبمن خالل أغلب المفاهيم التي تم مسحها حول  
 عامة بثالثة معايير وهي:

المعيار الزمني و الذي يؤثر على ضرورة ربط هذا المفهوم بتاريخ محدد قد يكون تاريخ االقتناء   •
 أو تاريخ اإلنجاز. 

اني الذي يدعو لضرورة إضافة كل المصاريف المرتبطة باألصل إلى غاية  المعيار المك •
 له إلى المكان المخصص له من أجل استغالله. وصو 

 
 .11،  ص 1999، 1ر و التوزيع، الكويت، طعباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، دار ذات السالسل للطباعة و النش  1
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و الذي يقصد به إضافة جميع النفقات حيث يبدأ هذا  الجاهزية المعيار الثالث و هو معيار  •
 األصل في استهالك المنافع االقتصادية المرتبطة به. 

زها فيما  لى تركيزها على المعايير الثالثة السابقة فإنها تتميز بميزات أخرى نوجهذا و باإلضافة إ 
 يلي: 

 ؛و دقتها موضعيتهااالجماع على  •
 ؛قياس عناصر القوائم المالية على أساس السعر النقدي المكافئ في تاريخ حدوث تلك الحداث  •
بعد إال رف بالقيمة الناتجة عن ذلك ت ع ال تتجاهل كل ما يحدث بعد التسجيل األولي و ت •

 تحققها.
 يمة و التكلفة.الدخل حسب هذه الطريقة يتحدد بالفرق بين الق •
طول  أن حيث أنها بعيدة عن الواقع كلما كانت الفترة مضد هذه الطريقة  نتقاد االارتفعت درجة  •

 ث الالحقة.ن التسجيل األولي و األحدابي 
 المستمر في األسعار على مالئمتها و دقتها.  ضخم و التغيريؤثر عامل الت •

 مبررات طريقة التكلفة التاريخية:  .3
التاريخية هو إثبات بنود األصول أو الخصوم وفق سعرها التبادلي   ه التكلفة تقوم علي سأهم أسا 

دل الذي يتمثل في تكلفة الحصول على األصل في تاريخ امتالكه  االفعلي أو السعر التبادلي النقدي المع
المحاسبي  تعهد المنشأة بتحمله في تاريخ نشوئه، و التكلفة هو أساس اإلثبات تأو مقدار الخصم الذي 

ستندات ثبوتية توفر الدليل المادي على إمكانية التأكد من صحة العملية أو الحدث االقتصادي الموثق بم
العديد من المبررات التي   او قدمهذه الطريقة على هذا األساس و ل يند ؤيالمالعديد من  ربر  و على العموم، 

المحاسبي و من بين   في القياسجع أساسي على هذا النموذج كمر  قاءعلى االب القائمة تدعم وجهة نظرهم
 أهم المبررات:

 ؛ إنها الطريقة الوحيدة التي يجتمع أغلبية المستعملين و المتدخلين على أنها األكثر موضوعية •
 ؛ أن التكلفة التاريخية تمثل القيمة الحقيقية أثناء الحصول على األصل •
 تسند إلى عمليات حدثت فعال و ليست افتراضية.  •
 كبيرة. بالموثوقية التتسم  •
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مالئمتها لإلطار الفكري للمحاسبة بما يشتمل عليه من فروض و مبادئ محاسبية مقبولة   •
 ؛ عموما

 انسجامها مع مبدأ تحقق اإليراد. •
 توافقها مع مبدأ مقابلة اإليرادات المصروفات. •
عدم اعتمادها  واقعية و حقيقة هذه الطريقة من خالل المستندات الكتابية التي تتوفر عليها و  •

 الحكم الشخصي.  على
تساهم هذه الطريقة إلى حد ما بالتقليل من الوقت و الجهد و منه التقليص في النفقات من   •

 خالل الحصول المباشر على المعلومات و البيانات من الدفاتر المحاسبية. 
 التكلفة التاريخية: االنتقادات الموجهة لنموذج  .4

أن هذه األخيرة و انطالقا من   فة التاريخية إالبقاء طريقة التكل رغم المبررات العديدة السابقة ل 
تلتزم بالمفهوم النظرية لألسس التي قامت عليها خاصة عند   لم الممارسات المحاسبية الواقعية أثبتت أنها

باإلضافة إلى عدم رضا الكثير من المستفيدين   ،قياس الكثير من بنود األصول ال سيما المعنوية و المالية
م بالرشادة و عموما  سيما المستثمرون ألنها ال تمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية تتسعن هذه الطريقة ال 

 يمكن تلخيص أهم االنتقادات  التي وجهت لهذه الطريقة فيما يلي: 

 ،تجاهلها للتغيرات الحاصلة في القدرة الشرائية لوحدة النقد  •
 نها.ت الوحدة المحاسبية خاصة المعنوية ممتلكا استبعادها للكثير من م •
 اإليرادات من أجل االعتراف بها. ققالتزامها التام بمبدأ تح •
افتقارها للعديد من الموارد التي قد يترتب عليها تدفقات اقتصادية مستقبلية مثل قوائم العمالء و  •

 الموارد البشرية.
 ألعمال بسبب مقابلة إيرادات تجارية مع نفقات تاريخية. عدم دقتها في قياس تاريخ ا  •
في قيم األصول و الخصوم حتى يتم تبادل حقيقي مع طرف خارجي،  ريغ التعتراف بتأجيل اال •

ر يتعارض مع  مالذي سوف يؤدي إلى تداخل نتائج الفترات المحاسبية المختلفة وهو أاألمر 
 1فرض الدورية.

رها دفعت الباحثين و الجهات المهنية المختصة بوضع المعايير  كل العيوب السابقة الذكر و غي 
فقا لمبدأ التكلفة التاريخية خالل فترات حاسبية إلى المناداة بضرورة تعديل البيانات المحاسبية المعدة و الم

 
 .312عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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لوحدة م، بقصد الحد من آثار تحيز القياس المحاسبي الذي ينشأ بسبب تغير القوة الشرائية تضخ يسودها ال
 النقد.

استخدام   1974يا عام ريطانفي ب ASCضمن هذا السياق اقترحت لجنة المعايير المحاسبية  
القيمة إلعداد التقارير المالية، كما أصدر المجلس األمريكي لمعايير المحاسبية   ثابتةالأساس وحدة النقد 

FASB  قلبات األسعار( طالب فيه  ( بعنوان )إعداد التقارير المالية و ت39البيان رقم ) 1979عام
قا ألساس وحدة النقد الثابتة و ألساس القيمة الجارية،  الشركات المساهمة العامة بإصدار مالحق معدة طب

بقوائمها المالية المنشورة المعدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، كما سلكت اللجنة الدولية لمعايير  تلحق 
م هي  تضخ ة من المعايير الصادرة عنها لمعالجة محاسبة الالسبيل نفسه فخصصت ثالث IASCالمحاسبة 

الذي تم   1981( عام IAS15و الملغى بعد ذلك و المعيار ) 1977( عام IAS6يار )على التوالي المع 
 1. 2000ثم عام   1994و الذي تم تعديله مرة أخرى عام   1989( عام  IAS29إلغاؤه أيضا و  المعيار )
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 الفصل:خالصة 

ية و بدون فهم  ما يمكن استنتاجه من هذا الفصل أن القياس المحاسبي هو جوهر المحاسبة المال 
سبة عموما و ال يمكن حتى االعتراف  ما يقاس و كيفية القياس يستحيل الفهم الكامل و الصحيح للمحا

بي هو القياس الكمي و  بالبند غير المقاس محاسبيا ضمن أي قائمة من القوائم المالية، والقياس المحاس 
موضوعيا عندما يكون قابل للتحقق أي   النقدي لألحداث المالية الخاصة بنشاط المؤسسة، و يكون القياس

 ن التحيز الشخصي للقائم بعملية القياس. استناده إلى عناصر مثبتة و أدلة صحيحة و خال م

الوحيد للقياس   نموذجتبر الو رغم أن نموذج التكلفة التاريخية القاعدية ظل لعقود طويلة يع  
حاسبية إال أنه مع االتساع و التطور  المحاسبي نظرا لتوافقه من كثير من المبادئ و الفروض الم

ت تطال هذا النموذج العديد من االنتقادات بسبب تجاهله  المؤسساتي و االقتصادي الهائل أصبح
مقابلة إيرادات كالمنطقية  للمتغيرات في مستوى األسعار و تقلبات السوق، و اشتراطه لبعض الشروط غير

و لهذا  ،الة عدم تجانسحتكلفة التاريخية، مما ينتج عنه ممثلة بالقيمة الجارية مع مصروفات مقيمة بال
أصبح نموذج التكلفة التاريخية في القياس ال يقدم معلومات مفيدة لمستخدمي مخرجات المحاسبة المالية  

 و التوسعية و حتى اإلقراضية منها. التخاذ قراراتهم السيما االستثمارية منها أ 

ايير المحاسبة الدولية حاسبية الدولية و على رأسها مجلس معو لهذا كان أغلب اهتمام الهيئات الم 
(IASBعلى إصدار معايير تمكن من تح )ين عملية القياس المحاسبي خاصة لبند قائمة المركز المالي س

إلفصاح المحاسبي عموما، و سنتطرق في الفصل الموالي د و او بنال االعتراف بهذه ين عمليةحسو منه ت
بي انطالقا من التكلفة التاريخية المعدلة و وصوال إلى القيمة العادلة  لقياس المحاستطور عملية الكيفية 

 (.IASCالتي تعتمدها حاليا لجنة معايير المحاسبة الدولية )

 



 

 

 

 

 

  

 

 ثالثالفصل ال
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 :تمهيد

من خالل دراسة المفاهيم المرتبطة بالقياس المحاسبي في الفصل الثاني و كذا التعرض لنموذج  
إلى نتيجة أساسية تتمثل في أن   ناة أحد أهم طرق القياس المحاسبي عبر التاريخ، وصل التكلفة التاريخي

تحقق الهدف األساسي للمحاسبة المالية و المتمثل في مدى إفادة القوائم المالية لمستعمليها خاصة في  
ة و  ر حتما عبر قياس محاسبي موضوعي و دقيق يجمع بين المالئمتمت االقتصادية الرشيدة، قراراال

صة وباقي القوائم المالية عامة، إذ أن مدى جودة القوائم  مختلف بنود قائمة المركز المالي خالالموثوقية 
هم و  فالختاس المباشرة بين المنشأة االقتصادية و المستعملين على االتمالمالية و إفادتها تعتبر نقطة 

 اختالف أهدافهم أو تطلعاتهم.

 ن مختلف مراحل العملسبي في كونها العصب األساسي ضم تبرز أهمية عملية القياس المحا 
المحاسبي بداية من تحديد شروط االعتراف باألحداث االقتصادية إلى غاية اإلفصاح عن مختلف  

و يعتبر قياس بنود   ،المعلومات المالية من خالل مخرجات المحاسبة المالية و المتمثلة في القوائم المالية 
  ، بأكثر من دورة محاسبية رتبطتعملية القياس ألنها بطبيعتها بنود )أغلبها(  قائمة المركز المالي جوهر

الوصول إلى اليوم و من قبل كل  عدم ومما يزيد من أهمية عملية القياس المحاسبي و صعوبتها هو 
المحاسبي إلى طريقة نموذجية في التقييم تتوافق من حيث التطبيق مع مختلف   ميدانالمتدخلين في ال

تلبي احتياجات مختلف المستفيدين من  ة للدول على اختالف تطورها و ي ت المالية و المحاسبالبيئا
 المحاسبة المالية على تعدد فئاتهم و اختالف أهدافهم.

األشهر استعماال في التقييم و التي حاولت الطرق و بناء على ما سبق  سنناقش في هذا الفصل  
كلفة التاريخية تجاوز عيوبها، انطالقا من نموذج الت ةمحاولعدية قاالأن تحل محل طريقة التكلفة التاريخية 

لى نموذج القيمة الجارية و وصوال إلى طريقة أو منهج القيمة العادلة من خالل إبرازها مفهومها  المعدلة إ
 رها. قصو هذا التطبيق في الواقع و أوجه وما يعيق وشروط و كيفيات تطبيقها  هاو خصائصها ومبررات
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 األول: طريقة التكلفة التاريخية المعدلة   بحثالم

ن التغيرات في المستوى العام لألسعار إلى االنتقال من نموذج التكلفة ع تهدف المحاسبة  
التاريخية القاعدية إلى التكلفة التاريخية المعدلة، و ذلك من خالل االعتراف بالمستوى العام لألسعار عن  

د، فيما سنرى  و نطلق من ثبات وحدة القوة الشرائية للنققليدي الذي يالمحاسبي الت رض فطريق استبعاد ال
 الحقا طرق المحاسبة عن التغيرات في المستوى الخاص لألسعار و المستوى النسبي لألسعار.

 طبيعة طريقة التكلفة التاريخية المعدلة:  .1
أساس   إعدادها على المالية يتم فهنا القوائم ،يقوم هذا النموذج على تعديل وحدة القياس النقدي 

مبدأ التكلفة التاريخية ثم تعدل وحدة القياس باستخدام األرقام القياسية للتغيرات في المستوى العام لألسعار  
لوحدة النقد في تاريخ إعداد القوائم المالية و ذلك كمحاولة إللغاء تحيز  جارية للوصول إلى القوة الشرائية ال 

و منه فطريقة التكلفة   ،ى أساس التكلفة التاريخية القاعديةية المعدة عللقوائم المالضمنه اتالقياس الذي ت 
 التاريخية المعدلة تعتمد على المقومات التالية: 

تهدف إلى تعديل القوائم المالية المعدة على هذا  بلال تستغني على أساس التكلفة التاريخية  •
اء باستخدام وحدات نقدية  األساس من خالل تعديل األصول و الخصوم و اإليرادات و األعب

 ؛ لها قوة شرائية متجانسة
 ؛ ثم تعديل القوائم المالية ،اعتماد المبادئ المحاسبية المعروفة •
لقياسية التي تعبر عن القوة الشرائية في تاريخ إعداد يتم تعديل القوائم المالية باستخدام األرقام ا •

 ؛قائمة المركز المالي
 المالي.ر النقدية في قائمة المركز يز بين البنود النقدية و غيميالت •
التالية: الرقم  يةالقياساألرقام حيث تجدر اإلشارة أن تطبيق هذا النموذج يتم من خالل تطبيق أحد  

للسلع   يفي إجمال الناتج القومي، الرقم القياس ر يغ التبقم القياس المرتبط القياسي ألسعار الجملة، الر 
ات في مجموعة  ر يغلجهات استخدامه ألنه يعكس متوسط التاأغلب  الذي فضلت األخير  ذااالستهالكية، ه

رة زمنية معينة، حيث هو الرقم المفضل من قبل مجلس فت عة من السلع و الخدمات االستهالكية خالل واس
 (.FASBمعايير المحاسبة المالية األمريكية )
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مة المركز المالي وفق يتم تعديل قيمة البند غير النقدي من بنود قائأنه مع ضرورة االشارة  
 الصيغة التالية: 

قيمة البند المعدلة= )القيمة التاريخية األساسية × الرقم القياسي العام في تاريخ إعداد القوائم 
 اس في تاريخ نشأة البندالمالية(/ الرقم القي

ن  فقط يتم احتساب المكاسب و الخسائر الناجمة ع  ،في حين أنه ال يتم تعديل البنود النقدية 
 االحتفاظ بها.

د غير النقدية خالل فترات من السنة إال أن  و و في الجانب العملي رغم أنه يمكن تعديل البن 
 في نهاية كل دورة )تاريخ إعداد القوائم المالية(. التعديل نموذج التكلفة التاريخية المعدلة يعتمد على 

 آليات تطبيق طريقة التكلفة التاريخية المعدلة: .2
يخية المعدلة يتطلب اتباع  بواسطة التكلفة التار مقاسة ية التاريخية إلى قوائم قوائم المالإن تحويل ال 

 1الخطوات التالية:

 ؛توفير مجموعة كاملة من القوائم المالية التاريخية •
أقدم بند حتى   ءنشو توفير مجموعة من األرقام القياسية العامة تغطي الفترة الزمنية من تاريخ  •

 ؛القوائم المالية تاريخ أحدث بند في
 ؛تصنيف بنود القوائم المالية إلى بنود نقدية و بنود غير نقدية •
 ؛ تعديل البنود غير النقدية بواسطة معامل التعديل •
 بالبنود النقدية.االحتفاظ  حساب مكاسب أو خسائر المستوى العام لألسعار الناجم عن  •
 وفيما يلي توضيح مختصر لتطبيق الخطوات السابقة:  

 البنود النقدية وغير النقدية: ز بين التميي .أ
مستويات ها فيمة سوقية تتغير بسبب التغير في لالبنود غير النقدية هي تلك البنود التي تكون  

أما البنود النقدية فهي تلك األصول و الخصوم   ، ك وجب تعديلها باستخدام األرقام القياسيةذلاألسعار، ل
سمية و يتم التعبير عنها بعدد ثابت من الوحدات النقدية، و ال يتم  الثابتة المبلغ و التي تكون لها قيمة ا

 
 . 0،798 ص ، ص2006، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 2رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر )من المبادئ إلى المعايير(، ط  1
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القوة الشرائية، و الجدول الموالي يوضح أهم  البنود إنما يتم احتساب لها مكاسب أو خسائر  ذهتعديل ه
 األصول و الخصوم حسب نموذج التكلفة التاريخية المعدلة.  يالبنود النقدية و غير النقدية في جانب

 (: التمييز بين البنود النقدية و غير النقدية لألصول و الخصوم 03قم )الجدول ر 

 غير نقدي نقدي  عناصر األصول األصول
 األصول الثابتة المعنوية )غير الملموسة( • الجاريةاألصول غير 

 األصول الثابتة العينية )المادية( •
 األصول المالية )ما عدا األسهم( •

 
 
+ 

+ 
+ 

 تالمخزونا • األصول الجارية
 أصول مالية قصيرة األجل •
 الحقوق على الزبائن •
 األوراق التجارية للتحصيل •
 النقديات في الحسابات المصرفية •

 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

 غير نقدي نقدي عناصر الخصوم الخصوم
رؤوس ) حقوق الملكية

 (األموال الخاصة
رؤوس األموال الخاصة و االحتياطات و النتائج  •

 عةوز غير الم
 + 

 االلتزامات االحتمالية )مثل األعباء و األخطار( • ية الخصوم غير الجار 
الديون طويلة األجل )المالية و السندية و على  •

 التثبيتات(

 + 
+ 

الديون قصيرة األجل )اتجاه الموردين، األجراء،  • الخصوم الجارية
 الضرائب...(

+  

 إعداد الباحث. المصدر:

 ة: حساب مكاسب و خسائر القوة الشرائية للبنود النقدي .ب
ها بالتغيرات في المستوى العام لألسعار ألنها  عديلكما سبق اإلشارة فإن العناصر النقدية ال يتم ت 

رات التغير في األسعار  فت تعبر عن عدد محدد و ثابت من الوحدات النقدية، إال أن االحتفاظ بها خالل 
ائية يؤثر على المركز مكاسب أو خسائر في القوة الشر  هحسب الوضع االقتصادي العام سوف ينتج عن 

 لجدول التالي:لمنشأة و ذلك ما يلخصه االنقدي ل
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 (: المركز النقدي للمنشأة حسب حالة الوضع االقتصادي العام04الجدول رقم )

 حالة االنكماش  حالة التضخم  المركز النقدي للمنشأة
 مكاسب  خسائر  االحتفاظ بأصول نقدية أكبر من الخصوم النقدية 

 خسائر  مكاسب  ن الخصوم النقدية ل نقدية أقل ماالحتفاظ بأصو 
، مكتبة آفاق 1علي عبدهللا شاهين، النظرية المحاسبية )إطار فكري تحليلي و تطبيقي(، ط المصدر:

 . 227، ص 2011للطباعة و النشر و التوزيع، غزة، فلسطين، 

ئر القوة الشرائية  وانطالقا من طريقة التكلفة التاريخية المعدلة فإنه يتم حساب مكاسب أو خسا 
 ذلك عبر أربع خطوات مثلما يوضحه الجدول التالي:ويتم النقدية  ولص الناجمة عن االحتفاظ باأل

 الخصوم النقدية"  –"صافي األصول النقدية = األصول النقدية  مع العلم أن 

كلفة  (: كيفية حساب المكسب أو الخسارة لصافي األصول النقدية بموجب طريقة الت05الجدول رقم )
 التاريخية المعدلة

تحديد صافي األصول  :(1الخطوة )
 النقدية المعدلة لبداية الفترة

 يلقياساالرقم تعديله ببداية الفترة و لتحديد صافي األصول النقدية  ●
هنا يتم أخذ األصول و الخصوم النقدية من الميزانية )لبداية الفترة 

 (االفتتاحية
تعديل المقبوضات  : (2الخطوة )

خالل النقدية التي تمت لمدفوعات او 
 الفترة

 تعديل قيمة المقبوضات النقدية خالل الفترة بمتوسط الرقم القياسي للفترة● 
 تعديل المدفوعات النقدية للفترة بمتوسط الرقم القياسي للفترة● 

تحديد صافي األصول  :(3الخطوة )
 النقدية المعدلة لنهاية الفترة

 :ةحيث تحسب بالعالقة التالي
معدلة لبداية الفترة+ المقبوضات النقدية صافي األصول النقدية ال= 

 المدفوعات النقدية المعدلة-المعدلة 

تحديد خسارة أو  :(4الخطوة )
 مكسب المستوى العام لألسعار

 تحديدها بالعالقة التالية: يتم  و
صافي األصول النقدية الفعلية )غير  –صافي األصول النقدية المعدلة 

 لة( = الخسارة أو المكسبالمعد
 إعداد الباحث  المصدر:
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 معالجة مكاسب و خسائر القوة الشرائية:  .ت
كانت المعالجة المحاسبية لمكسب أو خسارة المستوى العام لألسعار محل خالل كبير بين   

من  المحاسبين إال أن الرأي الغالب هو أنه يجب ادخال المكسب أو الخسارة في المستوى العام لألسعار ض
المعلنة المنشورة لمختلف الهيئات و المنظمات المحاسبية تحبذ بشكل   قفالمواحيث أن ، يلاحالدخل ال

 1كبي هذه المعاملة. 

 مزايا وعيوب طريقة التكلفة التاريخية المعدلة: .3
لقد أحدثت محاسبة المستوى العام لألسعار أو ما يطلق عليها بالتكلفة التاريخية المعدلة و التي  
لتكلفة التاريخية القاعدية جدال واسعا آنذاك "حين ظهورها" بين  صال من أجل تحسين طريقة اجاءت أ

مختلف المحاسبين من جهة و مختلف المستعملين من جهة أخرى، وفيما يلي أهم المزايا و العيوب 
 المرتبطة بهذه الطريقة وفق وجهة نظر المحاسبين و المستعملين كذلك.

 مزايا الطريقة: .أ
ن و المستعملين( تظهر مزايا طريقة التكلفة التاريخية المعدلة الطرفين )المحاسبي  هة نظرحسب وج 

 2في اآلتي: 

يقدم نموذج التكلفة التاريخية المعدلة عالجا مناسبا لمشكلة التضخم حيث يتم إمداد اإلدارة  •
 ؛ بتقدير كمي و موضوعي آلثار التضخم على أنشطة الوحدة االقتصادية

ب الوحدة االقتصادية أخطاء القياس  يالمعدلة عالجا مناسب لتجنلفة التاريخية يعد نموذج التك •
عن طريق تثبيت وحدة القياس، و تجعل القوائم المالية أكثر قدرة على المقارنة الزمانية و  

 ؛المكانية فيما بين الوحدات االقتصادية بشكل عام
وائم المالية بشكل  عديالت على القيسمح استخدام نموذج التكلفة التاريخية المعدلة بإجراء ت •

مستقل إلى جنب القوائم المالية التقليدية، يعطي صورة صحيحة عن واقع التغيرات في األسعار 
 و آثارها على القوائم المالية. 

 
 

 
، ص 2000، عمان، األردن، 1لعلمية للنشر و التوزيع، ط، تعريب رياض العبد هللا، دار اليازوري ا2أحمد رياحي بلقاوي، نظرية المحاسبة، ج  1

341 . 
،  2011فلسطين،  ، غزة، 1إطار فكري تحليلي و تطبيقي، مكتبة آفاق للطباعة و النشر و التوزيع، ط –علي عبد هللا شاهين، النظرية المحاسبية   2

 . 243ص 



 ألسعارا ستوىماحملاسيب يف ظل التغريات يف  الفصل الثالث: طرق القياس
 

56 
 

 عيوب الطريقة:  .ب
 1أيضا انطالقا من مختلف وجهات النظر يمكن أن نوجز عيوب هذه الطريقة في اآلتي: 

الميدانية المتفرقة فإن معلومات محاسبة المستوى العام لألسعار  راسات حسب مجموعة من الد  •
 ؛ إما أنها ضعيفة قليلة العائد أو أنها غير مقبولة من قبل المستخدمين

تجاهل المستوى الخاص ألسعار بعض السلع و الخدمات التي تهم اإلدارة في العملية اإلنتاجية   •
 ؛اتخاذ قرار االستثماررين في المستثمو في عملية االستبدال و التي تهم 

قة في  د إن استخدام رقم قياسي واحد لتعديل القوائم المالية التاريخية يؤدي إلى خلط و عدم  •
 ؛البيانات و تشويش لقراء القوائم المالية

  يختلف تأثير التضخم على الوحدات المحاسبية المختلفة فالوحدات ذات الكثافة الرأسمالية  •
يمكن أن تتأثر بالتضخم بشكل أكبر من   (بتكلفة مرتفعةو آالت هيزات أتحتوي على تج)

الوحدات التجارية أو الخدمية، وبالتالي فإن محاسبة المستوى العام لألسعار يمكن أن تشوب 
 ؛حساب الدخل الدوري 

قد تتمكن هذه الطريقة من تجنيب أخطاء القياس باعتمادها على وحدات قياس نقدي ذات قوة  •
كن قد ال تتمكن من تجنب أخطاء التوقيت نظرا العتمادها كذلك على  مة، و لوحدة عامشرائية 

 مبدأ تحقق اإليراد و األرباح بالبيع. 
 إثارتها لمشاكل تطبيقية كثيرة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف تطبيقها عن المنافع المتوقعة. •
و مستفيدين   ن سبي محامن  المحاسبيو من هنا بدأ التوجه لدى مختلف المتدخلين في الميدان  

نحو البحث عن بدائل أخرى للقياس و التقييم المحاسبي تحقق القبول و اإلفادة لدى جميع األطراف التي  
 لها مصالح من مخرجات المحاسبة المالية. 

 

 

 

 
 

، 1طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير، جامعة باتنة دراسة تحليلية، أ–، أسس وقواعد التقييم المحاسبي سي محمد  لخضر  1

 . 129، ص 2016/2017)الحاج لخضر(،  الجزائر، 



 ألسعارا ستوىماحملاسيب يف ظل التغريات يف  الفصل الثالث: طرق القياس
 

57 
 

 التكلفة )القيمة( الجارية و القيمة الجارية المعدلة  : طريقةالمبحث الثاني

المعدلة السيما على قائمة  أحدثتها طريقة التكلفة التاريخية رغم اإليجابيات و التحسينات التي  
المركز المالي، حيث أتاحت معلومات تتميز بالقابلية للمقارنة و التجميع ألنها اعتمدت على وحدات نقدية  

ذه القائمة، إال أنها أهملت التغيرات السعرية الخاصة، فهي تفترض وكأن جميع  متجانسة في تعديل ه
مات تتغير في نفس االتجاه و بنفس المعدل، و هو افتراض غير واقعي لذى سنتطرق فيما  السلع و الخد 

النموذج الذي جاء بعدها و الذي اعتمد في تعديل القوائم المالية على التغيرات الخاصة في   إلىيأتي 
 الجارية.  (طريقة التكلفة )القيمةأو ألسعار و هو نموذج ا

 نموذج القيمة الجارية:  .1
 لقيمة الجارية:ة نموذج اطبيع   1.1

في هذه الطريقة يستعمل الرقم القياس الخاص بأسعار البنود المتعلقة بالقوائم المالية للمؤسسة  
هذه القوائم، وال يتم االكتفاء باستخدام   حيث يرتكز على هذا المدخل في قياس آثار التغيرات السعرية على

مدخل التكلفة التاريخية المعدلة، و بالتالي يتمثل الفرق  الرقم القياسي العام لألسعار كما هو الحال في 
في أنه بينما يتطلب المدخل السابق المحافظة على أساس القياس   األساسي بين هذا المدخل و سابقه

فإن المدخل الثاني هذا  ،ب التعديل على وحدة القياسينصالتاريخية، و  المحاسبي و المتمثل في التكلفة
، ومنذ منتصف 1القياس على حالها  قياس ليصبح القيمة الجارية بينما تبقى وحدةيتطلب تغير أساس ال

( بتطبيق  AAAات تزايد االهتمام بهذا المدخل حيث أوصت آنذاك جمعية المحاسبة األمريكية )سبعين ال
 2األساسية لهذه الطريقة في: لمو تتمثل المعا ،الطريقةهذه 

خروج المبادئ المحاسبية و على وجه الخصوص العد هذا المدخل خروجا عن أهم القواعد و ي •
عن مبدأ التكلفة التاريخية، و كذلك مبدأ تحقق اإليراد بالبيع، فاتباع محاسبة القيمة الجارية 

التغيرات في قيم األصول إلى بعن تأجيل االعتراف  يؤدي إلى تجنب أخطاء التوقيت الناتجة
 ؛أن يتم عقد الصفقات و المبادالت 

يعتمد عليها في تعديل األصول و القوائم المالية للمؤسسة و ليس   اصة هي التياألسعار الخ •
 ؛المستوى العام لألسعار

 
 .187محمد مطر وموسى السويطي، مرجع سبق ذكره، ص   1
 . 113-112 ص ، ص2003، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1حنان، بدائل القياس المحاسبي المعاصر، ط رضوان حلوة  2
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 ؛ يةتحسب مكاسب وخسائر للقوة الشرائية للبنود غير النقدية و ليست البنود النقد  •
  يقتصر التعديل وفق هذا المدخل على البنود غير النقدية أما البنود النقدية فتبقى على حالها  •

 من وقت آلخر. ريغألنها دائما تظهر بأسعارها الخاصة التي ال تت
يطبق هذا المدخل عن طريق ثالث طرق هي: القيمة الحالية، صافي القيمة القابلة   •

 . في اآلتيستبدال، و التي سنتطرق ، تكلفة اال(القيمة البيعية)للتحقق
 طرق التعبير عن القيمة الجارية:  2.1

د القوائم المالية ظهرت ثالث مداخل "طرق" و لبن تغيرات األسعار الخاصةانطالقا من عالج آثار  
 محاسبية بديلة تعبر عن القيمة الجارية مثلما يوضح الجدول التالي:

 تعبير عن القيمة الجارية لالمختلفة ل(: الطرق الفرعية 06الجدول رقم )

الطريقة التي تعتمد على  
عالج آثار التغيرات 

الخاصة لألسعار على  
 بنود القوائم المالية 

 طريقة التكلفة "القيمة" الجارية

مداخل هذا النموذج أو 
الطرق الفرعية للتعبير  

 عن القيمة الجارية 
 القيمة الحالية 

بيعية  صافي للقيمة ال
 "القيمة القابلة للتحقق" 

 تكلفة االستبدال 

 قيمة جارية  قيمة جارية  قيمة مستقبلية  القيمة  زمن
عية  الطريقة الفر تسمية 

 على ماذا ترتكز  اانطالق
 سوق )أسعار( الدخول سوق )أسعار( الخروج قيمة اقتصادية 

 إعداد الباحث  المصدر:

الفرعية لمعرفة مدى مساهمتها في معالجة وفيما يلي سنحاول التطرق لكل طريقة من الطرق  
مستفيدين من القوائم  آراء مختلف المتدخلين و ال حيد إشكالية القياس المحاسبي، و مدى قدرتها على تو 

 ة.المالي
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 طريقة القيمة الحالية: 1.2.1
بالبند من بنود   ةبطتهذه الطريقة تقوم على إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المر       

في تاريخ   األصللهذا  قتصادية القوائم المالية الخاضع للقياس، حيث تعبر هذه الطريقة عن القيمة اال
يد القيمة االقتصادية لألصل المعني بالقياس، رغم أنه يؤخذ عليها عدة  أثبت فعاليتها في تحد القياس، و 

 1ما يشترط ما يلي:صعوبات عند تطبيقها، و لتطبيق هذه الطريقة تطبيقا سلي
 ؛ التنبؤ بالتدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقق من خالل استخدام األصل •
 ؛ة من حياة األصلل فتر في ك المتوقعة حصر التدفقات النقدية •
 ؛ حا لالستخدام في العملية اإلنتاجيةالصل صبعدد السنوات المتوقع أن يبقى في األ ؤالتنب  •
 ؛ التنازل عن األصل في نهاية عمر اإلنتاجيتوقع القيمة المتبقية عند  •
 مناسب. "معدل تحيين"اختيار معدل فائدة  •

  عن ل بدائل القياس المحاسبي لتعبيرها الدقيق ضفو الجدير بالذكر أن طريقة القيمة الحالية من بين أ
القيمة الجارية، حيث يمكن استخدامها بسهولة عند تقييم الحقوق و االلتزامات المالية ألنها ال تحتاج  

و محددة الوقت و القيمة، إال أنه يصعب تطبيق هذه الطريقة   تعاقدية عناصرهافإلى تغيير أو تنبؤ 
المخزونات و ذلك   الثابتة المعنوية و العينية و األصول صول مثلفي عدد من البنود األخرى لأل

لصعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها، فيشوب تطبيق هذه الطريقة عدة مشاكل  
 2أهمها: 

يعتمد هذا المفهوم على تحديد مبالغ للتدفقات النقدية التي ستتولد في المستقبل و كذلك توقيت  •
لتقديرات الشخصية وبالتالي تفقد القوائم  و يعتمد على ا ،بالغ، و هذا ليس باألمر البسيطهذا الم

 ؛ المالية موثوقيتها
 ؛إن عملية اختيار معدل القيم المناسب عملية صعبة جدا  •
الستعمال الموحد للموارد، فإذا استطعنا تحديد التدفقات النقدية  ابما أن اإليرادات تتولد نتيجة  •

عب تحديد بشكل دقيق كم من الص فسيكون ، قلمؤسسة و معدل الخصم بشكل دقيالمستقبلية ل
كانت مساهمة كل أصل في توليد التدفقات النقدية، نظرا ألن أصول المؤسسة متداخلة مع  

 بعضها البعض في توليد اإليرادات.
 

 . 402، ص 2007، دار الثقافة، عمان، األردن، 1حسين القاضي ومأمون حمدان، نظرية المحاسبة، ط  1
قتصادي و أثر ذلك على االقتصاد، مجلة الزيتونة للبحوث حازم خطيب، ظاهر القشي، توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة و الدخل اال  2

 . 19-18 ص ، ص2004، األردن، ، جامعة الزيتونة2العلمية، العدد 
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 طريقة صافي القيمة البيعية:  2.2.1
الذي يمكن  قق، و قد يتم تعريفها على أنها المبلغ يطلق عليها أيضا طريقة صافي القيمة القابلة للتح      

الحصول عليه في الحين إذا تم بيع األصل في السوق في إطار النشاط العادي، مخصوما منه مصاريف  
و الميزة األساسية لهذه لخروج، اق اسو أأسعار  انطالقا من ،البيع، فهي نوع خاص من القيمة الجارية

ألصول  ا قيم كافة ت عار الخروج ألن محاسبة أسدأ تحقق اإليراد بالبيع، الطريقة هي التخلي التام عن مب
قيمة البيعية الصافية المتوقعة(، و في حالة عدم إمكانية تقدير هذه القيمة  البأسعار البيع القابلة للتحقيق )

في  اد على مصادر أخرى منها استخدام الخبرة المهنية متعبشكل مباشر من خالل األسعار فإنه يتم اال 
يشوب تطبيق هذه   لكل بند من األصول، و المحتسبةصة لألسعار التقدير أو استخدام أرقام قياسية خا

 1الطريقة عدة مشاكل أهمها: 
 ؛عدم القدرة على تحديد بدقة سعر البيع لألصول التي ال توجد لها سوق جاهزة •
ابتة الملموسة و غير  قد يناسب هذه الطريقة تقييم المخزون لكنه ال يتناسب تقييم األصول الث •

عناصر تحصل عليها المؤسسة بغرض استخدامها وليس بغرض إعادة بيعها و  الملموسة فهي 
بالتالي فإن تقويمها بيع السوق يتفق من افتراض التصفية و يتنافى مع فرضية االستمرار، لذلك 

 فإن تكلفة االستبدال هي األكثر مالئمة لتقييم األصول الثابتة. 
 االستبدال:  طريقة تكلفة  3.2.1

أيضا بالسعر الداخل أو تكلفة اإلحالل، و قد عرفت بأنها ذلك القدر الكافي من  هذه الطريقة تسمى     
النقد أو ما يعادله الذي يمكن أن تتحمله المؤسسة لو قامت بإعادة شراء ما تمتلكه من أصول في الوقت 

في الوقت تحملها بالتزام من االلتزامات بله أو فيما يمكن أن يتوفر للمؤسسة من نقد أو ما يعاد  ،الحالي
الحالي، و بعبارة أخرى هي ما يمكن أن تحمله المؤسسة من تكاليف في سبيل للحصول على أصول  

 ظريا مشابهة ألصولها الحالية و في وضعها الراهن من حيث الطاقة اإلنتاجية و أداء الخدمات، أي ن
تعتمد على  فبينما الثانية  تعتمد على سعر الدخول ىة فقط األولتكلفة االستبدال تتساوى مع القيمة البيعي

سعر الخروج لألصول المماثلة، و على الرغم من وضوح مفهوم تكلفة االستبدال إال أنه لم يحصل االتفاق  
عليه بين مختلف المحاسبين نظرا لصعوبة القياس التي تواجه تحديد تكلفة االستبدال خاصة عندما يتعلق  

إيجاد شبيه لها وفي نفس حالتها في سوق األصول الثابتة  صول الثابتة التي من الصعب األمر باأل
 المستعملة.

 
 . 180، ص 2006ريتشارد شرويدر و آخرون، نظرية المحاسبة، تعريب خالد علي أحمد كاجيجي و آخرون، دار المريخ، الرياض، السعودية،   1
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رغم صعوبة تطبيق طريقة صافي القيمة البيعية أو طريقة تكلفة االستبدال خاصة  ه وكخالصة نجد أن
ات تشير إلى أن  في الدول النامية إال أنه هذين الطريقتين هي األقرب لقياس واقعي، لكن أغلب الدراس 

هو الجمع بين الطريقتين من ذلك استخدام سعر الخروج في األصول غير النقدية  الحل األمثل 
 . "األصول الثابتة العينيةك" غير النقدية غير الجارية  لو سعر الدخول األصو  "كالمخزونات "الجارية 

 تأثير القيمة الجارية على قائمة المركز المالي: 3.1

يمها إلى بنود نقدية و غير  س المركز المالي يتطلب تقلى قائمة قيمة الجارية عتطبيق نموذج ال 
 1نقدية منها كانت الطريقة المستخدمة في تمثيل القيمة الجارية و ذلك كالتالي:

يل ألنها تظهر دائما بأسعارها الخاصة التي ال تتغير من  عد هي بنود ال تحتاج إلى ت  البنود النقدية: •
 ؛البنود المكاسب و الخسائر الناتجة عن تغير األسعاريتم احتساب لهذه وقت آلخر، كما ال 

تعدل األصول الثابتة و المخزون بناء على جدول األرقام القياسية الخاصة، أو   البنود غير النقدية: •
عن طريق التقديرات الشخصية أما رأس المال فال يتم تعديله، كما يتم حساب رصيد األرباح المحتجزة  

بين مجموع األصول و الخصوم أو من خالل رصيد األرباح المحتجزة أو   المتمم المحاسبي من خالل
الفترة مضاف إليها أرباح العام على أساس التكلفة الجارية و يخصم منه توزيعات األرباح النقدية  

 خالل العام على أساس التكلفة التاريخية. 
 كالتالي: فتحسب ر النقدية للبنود غي رأما فيما يخص إجمالي المكاسب أو الخسائ

لحيازة المحققة التي تنتج عن بيع العناصر غير النقدية تحسب بالفرق بين  امكاسب أو خسائر  •
 القيمة الجارية لألصل بتاريخ البيع و التكلفة التاريخية. 

لحيازة غير المحققة تحسب بالفرق بين مكاسب الحيازة غير المحققة في  امكاسب أو خسائر  •
أن هذه المكاسب أو خسائر ال تنتج عن عملية البيع وإنما عن   ي، أ2ة الفترة نهاية و بداي

أو االنخفاض في قيمة البنود غير النقدية التي بحوزة المؤسسة، حيث أنها تحسب   رتفاعاال
 كذلك بالفرق بين التكلفة التاريخية و التكلفة الجارية و تصبح محققة بمجرد حدوث عملية البيع. 

 
 

 
 .438، ص 2005، دار إيتراك، مصر، 1د، المحاسبة الدولية و انعكاساتها على الدول العربية، طمحمد المبروك أبو زي  1
 .187محمد مطر، و موسى السويطي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 :لقيمة الجارية تقييم نموذج ا 4.1
 :هايجابياتإ 1.4.1

يرتكز هذا النموذج في قياس آثار التضخم في البيانات المالية المنشورة على استخدام الرقم        
و يأخذ في االعتبار التغير  ،القياسي الخاص بأسعار السلع المتعلقة بالقوائم المالية للوحدة المحاسبية

ص، و تكمن مميزات هذا  مركز المالي سواء بالزيادة أو النقالحادث في أسعار كل نوع من أنواع عناصر ال
النموذج خاصة في مالءمته لقياس الكفاءة و مالءمته للحفاظ على رأس المال المادي، ويمثل وسيلة  

 تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية هذا إضافة إلى العديد من اإليجابيات نذكر منها: 

 المركز المالي و قائمة الدخل.طرأ على كافة بنود قائمة تأخذ جميع التغيرات الجارية التي ت •
 . الكفاءة مؤشر جيد لقياس ثلتم •
تمكن من قياس الدخل على مرحلتين، و هما مرحلة صافي دخل العمليات الجارية و الدخل  •

 الناجم عن حيازة البنود غير النقدية. 

  سلبياتها: 2.4.1

دخلين في الميدان المحاسبي إال أن  ن قبل أغلبية المتبه هذه الطريقة م  يت ظحرغم القبول الكبير الذي     
 ذلك ال يعني خلوها من العيوب أو السلبيات التي تشوب تطبيقها نذكر منها: 

قيمة وحدة القياس، أي يجب تحديد مكاسب أو خسائر   حيد أخطاء القياس الناجمة عن عدم تو  •
 ر القوائم المالية. عديل عناصكأساس لت النسبية األسعارالحيازة الحقيقية عن طريق استخدام 

المؤسسة االقتصادية و يعد هذا من أبرز  ولصعوبة الحصول على القيمة الجارية لجميع أص •
االنتقادات الموجهة لهذه الطريقة، و ذلك بسبب عدم توفر أسعار منشورة عن هذه األصول في 

 كثير من األوقات.
ل هذه القيمة،  يلتمث ستخدام عدة بدائل ي الواقع يستوجب ا إن تطبيق نموذج القيمة الجارية ف •

 إلخ..القابلة للتحقق،... تكلفة اإلحالل، القيمة البيعية :مثل
 طريقة القيمة الجارية المعدلة: .2

رغم أن طريقة التكلفة الجارية تمكنت من تفادي أخطاء التوقيت في االعتراف من خالل تخليها   
ال وحدة نقد  عمالقياس الناجمة عن است خطاءخطي أإال أنها لم تتمكن من ت، حققالكلي على مبدأ الت
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ة  نسبيدة، و لهذا ظهرت طريقة التكلفة الجارية المعدلة أو ما يسمى بطريقة التغيرات في األسعار الحمو 
 حيث أنى هذا النموذج يمزج بين طريقة التكلفة التاريخية  المعدلة و طريقة التكلفة الجارية. 

 المعدلة: نموذج القيمة الجارية  متطلبات 1.2
تأخذ األسعار النسبية بعين االعتبار عند اعتماد نموذج القيمة الجارية المعدلة و يعبر عنها   

 بالمعادلة التالية:

 التغير في المستوى الخاص –النسبي = التغير في المستوى العام  المستوى  التغير في

عار الدخول فإن النموذج وبما أن نموذج القيمة الجارية يعتمد إما على أسعار الخروج أو أس 
و طريقة صافي القيمة البيعية الجارية المعدلة بالتغير في  أستخدم هو طريقة التكلفة االستبدالية المعدلة الم

 أساس القياس وحدة القياس.  المستوى العام لألسعار في الحالتين، كما أنه في ظل هذا النموذج يتم تعديل

كما سبق اإلشارة فإن هذا النموذج يجمع بين طريقة التكلفة   نموذج التكلفة االستبدالية المعدلة:  1.1.2
التاريخية المعدلة و نموذج التكلفة االستبدالية و من بين أهم الخصائص التي يتميز بها هذا  

 1النموذج نذكر:
 ؛ تعتبر التكلفة االستبدالية أساس التقويم المستخدم •
 ؛دة النقد وحدة القياس المستخدمة هي القوة الشرائية العامة لوح •
 ؛عدم االعتماد على مبدأ التحقيق كأساس لمقابلة اإليراد بالمصروفات  •
 ؛ فصل دخل النشاط الجاري عن مكاسب )أو خسائر( الحيازة للعناصر غير النقدية •
 خسائر الحيازة الوهمية و الحقيقية.و الفصل بين مكاسب   •
النموذج مكمل لتكلفة االستبدال يعتبر المحاسبون أن هذا  نموذج صافي القيمة البيعية المعدلة:  2.1.2

المعدلة و لكن باالعتماد على أسعار الخروج )البيع( وليس أسعار الشراء و يعتمد هذا النموذج 
 2على الخصائص التالية:

 ؛أسعار البيع هي الخاصية موضوع القياس •
 ؛ استخدام القوة الشرائية العامة كأساس للقياس •
 ؛ دخل المحاسبيد التحديعدم االعتماد على مبدأ التحقق في  •

 
 .521عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .529نفس المرجع السابق، ص   2
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 ؛ الفصل بين دخل النشاط الجاري و بين مكاسب أو خسائر الحيازة •
 الفصل بين مكاسب و خسائر الحيازة الحقيقية و الوهمية. •

 تأثير القيمة الجارية المعدلة على قائمة المركز المالي: 3.2
ديل قائمة المركز تبعا لهذه الطريقة و التي يطلق عليها أيضا اسم الطريقة المختلطة فإنه يتم تع 

من أهم  و ة و طريقة القيمة الجارية المالي على أساس المزج بين طريقة التكلفة التاريخية المعدل
 مقتضياتها:

وعليه يتم إعادة تقييم   ،التمييز بين األصول و الخصوم النقدية و غير النقدية كما رأينا سابقا •
أما األصول غير النقدية فيعاد   ،المعدلةالتاريخية  األصول و الخصوم النقدية بطريقة التكلفة

 1ل طريقة. كو ذلك بنفس القواعد المبينة سابقا في   تقييمها بالقيمة الجارية،
ة حقيقية، تقسم مكاسب )أو خسائر( حيازة العناصر غير النقدية إلى مكاسب )أو خسائر( حياز  •

ية العامة، و بالتالي  حيازة غير حقيقة )وهمية(، نتيجة التغيرات السعر  (أو خسائر)ومكاسب 
المحافظة على رأي المال المادي للوحدة إضافة إلى تقرير تأثيرات فإن هذا األسلوب يهدف إلى 

 ى القوة الشرائية العامة للنقد كوحدة قياس. نالتغيرات العامة لألسعار، و ذلك لتب
فة التاريخية  تحسب مكاسب )أو خسائر( الحيازة الحقيقية بالفرق بين القيمة الجارية و التكل •

( الحيازة غير الحقيقية  كالهما معدلين بوحدة نقدية ثابتة، بينما تحسب مكاسب )أو خسائر
 )الوهمية( بين التكلفة التاريخية المعلة و القيمة الجارية.

الشرائية تحسب بالفرق بين صافي المركز النقدي الحقيقي و صافي  مكاسب )أو خسائر( القوة   •
 باألرقام القياسية. المركز النقدي المعدل 

القياس   بدائل خص كيفية تأثر أو تعديل قائمة المركز المالي في ضوءنللي مواو في الجدول ال
طريقة التكلفة الجارية، طريقة التكلفة   ،)طريقة التكلفة التاريخية المعدلة ضخم المحاسبي في ظل الت

 :(الجارية المعدلة

 

 

 
 

 . 180عاصر، مرجع سبق ذكره، ص رضوان حلوة حنان، بدائل القياس المحاسبي الم  1
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 المحاسبي في ظل التضخم  الي على ضوء بدائل القياس(: تأثر قائمة المركز الم07الجدول رقم )

 القيمة الجارية المعدلة  القيمة الجارية  التكلفة التاريخية المعدلة  البنود

 العناصر النقدية 
ال تعدل لكن تحسب لها 
مكاسب أو خسائر القوة 

 الشرائية
 ال يتم تعديلها

ال تعدل و لكن تحسب لها 
مكاسب أو خسائر القوة 

 الشرائية

 عناصر غير النقديةلا
تعدل باألرقام القياسية 

 العامة لألسعار
 تعدل بالقيم الجارية 

المكاسب أو الخسائر  
 الحقيقية

 االعتراف بهاال يتم 
الفرق بين القيمة الجارية و  

 التاريخيةالتكلفة 

الفرق بين القيمة الجارية و  
التكلفة التاريخية كالهما 
 معدلين باألرقام القياسية

سائر غير  أو الخ المكاسب
 الحقيقية )الوهمية( 

الفرق بين القيمة الجارية و   ال يتم االعتراف بها ال يتم االعتراف بها
 التكلفة التاريخية المعدلة 

مكاسب المستوى العام 
 لألسعار

الفرق بين صافي المركز 
 المعدل  و النقدي الحقيقي

 ال يتم االعتراف بها
الفرق بين صافي المركز 

 المعدل  و يقيالنقدي الحق
 من إعداد الباحث   المصدر:

 تقييم طريقة القيمة الجارية المعدلة: 4.2

 )مزاياها(: اتهابيايجإ 1.4.2

 لهذا النموذج عدة مزايا أهمها: 

الجمع بين مزايا طريقتي القيمة الجارية و التكلفة التاريخية المعدلة فاألولى تحقق لنا قياس   •
أما الثانية فتحسن من قياس األصول و الخصوم النقدية و   فعال و دقيق لألصول غير النقدية

 الشرائية. تظهر أرباح و خسائر القدرة 
تحقق الربح و استالمه كما أنه يفصل بين عمليات التشغيل و أرباح   بين يميز هذا النموذج •

 الحيازة وهما ميزتين تحسن من جودة القياس المحاسبي. 
بتفادي كل من  لقدرة الشرائية لرأس المال، كما يسمحيهدف هذا النموذج إلى المحافظة على ا •

 أخطاء التوقيت و القياس. 
رت على بنود القوائم المالية خالل الفترة و هذا ما  ثهذا النموذج جميع األحداث التي أيبرز  •

 يتوافق مع مبدأ اإلفصاح الكامل.
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 لمنشآت مختلفة.يسهل هذا النموذج في عمليات المقارنة بين القوائم المالية لفترات أو  •
 سلبياتها )عيوبها(:  2.4.2

عدة له لم يحظ بتأييد من قبل الكثير من المحاسبين رغم ما تميز به هذا النموذج من مزايا إال أن 
 أسباب أهمها:

يتم في هذا النموذج تحديد القيمة الجارية في كثير من الحاالت اعتمادا على التقدير وبالتالي   •
ى ذلك فإن اختيار الرقم القياسي المستخدم في التعديل هو  فهو يفتقد للموضوعية، إضافة إل

 اتية. اآلخر كثيرا ما يتسم بالذ 
مستندات اإلثبات   غياب تفقد عملية التسجيل و القياس المحاسبي جزء من موثوقيتها بسبب  •

من محاسب إلى آخر، كما يصعب عملية   النتائج اختالف ثمأحيانا في هذا النموذج ومن 
 يق المحاسبي. الرقابة و التدق

عموما، كمبدأ الحيطة و الحذر، هذا النموذج يتعارض مع كثير من المبادئ المحاسبية المقبولة  •
 و مبدأ وحدة النقد، و مبدأ تحقق اإليرادات.

تكلفة و وقت كما يتطلب الدقة العالية و من جهد  هواقعيا يصعب تطبيق هذا النموذج لما يتطلب •
 عند اعتماده.

 بي في ظل التغيرات في مستوى األسعار: ائل القياس المحاسمقارنة و تقييم بد 3
بالمقارنة بين بدائل القياس المحاسبي في ظل التغيرات في مستوى األسعار )في ظل سنقدم هنا  

 التضخم(، باستخدام عدة معايير: 

 معايير التقييم و المقارنة:  1.3
ير  فسالمالءمة و قابلية الت  عادة يعتمد على أخطاء التوقيت و القياس كمعايير مقارنة، و على 

 هذه المفاضلة.  كمعايير للتقييم وهو ما سنتعمد عليه في

 نوجز فيما يلي شرح مختصر لمعايير المقارنة:  معايير المقارنة:  1.1.3
أية خاصية أو خصائص بنود القوائم المالية و التي   د إن معايير تحدي أخطاء التوقيت: .أ

المالية سوف تكون لصالح بديل القياس   ينبغي قياسها و التقرير عنها في المحاسبة
وقيت عندما تحدث تغيرات في المحاسبي الذي يتجنب أخطاء التوقيت، نستنتج أخطاء الت

و التقرير عنها محاسبيا في   القيمة خالل دورة معينة، و لكن يتم االعتراف بتلك التغيرات 
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قياس المحاسبي الذي دورة أخرى، األمر الذي يؤدي إلى تداخل نتائج الدورات، فبديل ال
بخاصية أفضل من بدائل   متع يعترف بتغيرات القيم في نفس الدورة التي تحدث خاللها يست

 1القياس األخرى. 
أخطاء وحدة القياس عندما ال تعبر القوائم المالية عن تغيرات  ولدتت أخطاء وحدة القياس: .ب

لتي تعترف بتغيرات المستوى  القوة الشرائية العامة للنقود، فتكون األفضلية لوحدة القياس ا
العام لألسعار في القوائم المالية، و من هنا فمعيار تحديد وحدة القياس التي ينبغي تطبيقها  

وحدة صالح وحدة القياس التي تتجنب أخطاء لالية تكون واص بنود القوائم المعلى خ
 القياس. 

   معايير التقييم:  2.1.3

يم بدائل القياس المحاسبي و اآلتي  التقييم المعتمدة عادة لتقي يرية و المالئمة هي معايير فسالقدرة الت    
 شرحهما:

أي أن مخرجات المحاسبة المالية و المتمثلة في القوائم المالية يجب أن تكون   قابلية التفسير: •
من القيود األساسية   الفهم قابلة للفهم من حيث المعنى و من حيث االستخدام، و تعد قابلية

 .(IASB) وليةر المفاهيمي لهيئة معايير المحاسبة الد المعتمدة في اإلطا
 2تفسير القوائم المالية سيكون واحدا مما يلي:  وبما أننا أمام وحدتين للقياس فإن

إذا اعتمد القياس المحاسبي أيا من خواص وحدات النقود، فسوف يتم التعبير عن النتائج   ✓
 ؛ بعدد من وحدات النقد الوطني المعتمد، الدينار مثال

العامة للنقود، إذا اعتمد القياس المحاسبي قياس التكلفة التاريخية وفق وحدات القوة الشرائية  ✓
برا عنها بوحدات النقد الوطني المعتمد أي بوحدات ذات قوة شرائية  عَ فإن نتائجه ما تزال مُ 

 ؛ ثابتة
للنقود، فإن إذا اعتمد القياس المحاسبي قياس القيم الجارية بوحدات القوة الشرائية العامة  ✓

 ؛"السيطرة و التحكم السلعي"نتائجه سيكون معبرا عنها بوحدات 

 
 . 157-156 ص رضوان حلوة حنان، بدائل القياس المحاسبي المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .159نفس المرجع السابق،  ص   2
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  المستفيدين  مالءمة المعلومات المحاسبية المنتجة التخاذ القرارات من قبل المستخدمين ءمة:المال •
نها هي المعيار الثاني لتقييم بدائل القياس المحاسبي، و تعني المالءمة أن تكون القوائم المالية  م

مساهمة القوائم المالية  عدة مفيدة لمستخدميها التخاذ قراراتهم ال سيما االقتصادية، أي مدى الم
 في اتخاذ قرارات المستفيدين منها أو مدى درجة إفادتها و اعتمادهم عليهم. 

 مقارنة بين بدائل القياس المحاسبي في ظل التغيرات في مستوى األسعار:  2.3
النماذج المستحدثة   ما يعرف بالتضخم سنجري مقارنة بينفي التغيرات في مستوى األسعار أو  

التكلفة التاريخية المعدلة، القيمة الجارية،   :هذا الوضع االقتصادي أي بين نماذج كل منللقياس في ظل 
 . القيمة الجارية المعدلة

 (: المقارنة بين بدائل القياس المحاسبي في ظل التضخم 08الجدول رقم )

 

 المعدلة التكلفة )القيمة( الجارية  التكلفة )القيمة( الجارية  لمعدلة التكلفة التاريخية ا

رنة
مقا

ر ال
عايي

م
 

يت
توق

ء ال
خطا

أ
 

ستقاللية مبدأ ايتعارض مع  -
الدورات و يتضمن أخطاء التوقيت 

الدخل الجاري مع  دمجألنه ي
مكاسب الحيازة التي نتجت خالل  

السابقة لكنها تحققت فعليا  دوراتال
 . حاليةخالل الدورة ال

 ريةيستبعد مكاسب الدورة الجا -
ي الدورة التي اكتسبت )نتجت( ف

 .تحقق بالبيعالحالية و لم ت

في هذا النموذج صافي الدخل   -
يساوي مجموع الدخل الجاري و 

و غير  حققةمكاسب الحيازة الم
و بالتالي فهو ال يتضمن  حققةالم

 أخطاء التوقيت.
يتخلى هذا النموذج عن مبدأ  -

 بالبيع. يرادإلاتحقق 

في هذه النقطة يتضمن هذا   -
خصائص نموذج النموذج نفس 

القيمة الجارية و بالتالي فهو ال 
 يتضمن أخطاء التوقيت.

اس
القي

اء 
خط

أ
 

يأخذ بعين االعتبار التغيرات  -
السعرية العامة و بالتالي فهو يخلو   
من أخطاء القياس ويمتاز 

 بالموضوعية.
ات رغم ذلك يتجاهل التغير  -

 السعرية الخاصة. 

هذا النموذج يعتمد على وحدة  -
اسمية و يتجاهل تغيرات قياس 

األسعار العامة و بالتالي فهو 
 يتضمن أخطاء القياس.

يراعي التغيرات السعرية   -
 ة. خاص ال

يستخدم وحدة   هذا النموذج -
قياس ذات قيمة موحدة و تعبر عن  
القوة الشرائية العامة و بالتالي فهو 

 أخطاء القياس. يتجنب

 

هذا النموذج يعتمد في نفس الوقت هذا النموذج يعتمد على المحافظة  هذا النموذج يعتمد على المحافظة  
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قييم
 الت

يير
معا

 

سير
للتف

ية 
قابل

ال
 

على  هذا النموذج يعتمد  –
 الشرائية لرأسلمحافظة على القدرة ا

و المعلومات الناتجة عنه  ،مالال
 فسير.قابلة للت

 

هذا النموذج يعتمد على  –
على الطاقة اإلنتاجية المحافظة 

مات الناتجة  للمؤسسة، و المعلو 
 عنه تعتبر قابلة للتفسير.

هذا النموذج يعتمد في نفس  –
على رأس  على المحافظة الوقت 

المال و على المحافظة على 
و  ، الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة

المعلومات الناتجة عنه تعتبر قابلة  
 ر بوضوح.فسيللت

ءمة
مال

ال
 

على خالف البنود النقدية،    -
تعتبر فقط  البنود غير النقدية في  

القرارات هذا النموذج مالئمة التخاذ 
ألن هذه  ،أي مفيدة لمستخدميها

السيطرة عبر عنها بوحدات مالبنود 
 و التحكم السلعي. 

المعلومات الناتجة عن هذا   -
النموذج تعتبر مالئمة التخاذ  

  ة جداقبولملى درجة القرارات و ع
 من اإلفادة. 

المعلومات الناتجة عن هذا   -
تعكس التغير في المستوى  نموذجال

عبر ملألسعار فهي والخاص العام 
لسيطرة و التحكم اعنها بوحدات 

فمعلومات هذا النموذج  ،السلعي
تتميز بالمالءمة التخاذ القرارات 

 من قبل مستخدميها.
 من إعداد الباحث.  المصدر:
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 المبحث الثالث: أهم مفاهيم منهج القيمة العادلة و مزاياها و أوجه قصورها

القياس  في المفاهيم التي جاءت بها "مدرسة القيمة الجارية" أهم يعد مفهوم القيمة العادلة أحد  
اصة و  المحاسبي وهي امتداد لنموذج القيمة الجارية المعدلة أو المحاسبة عن التغيرات في األسعار الخ

ن  عر عبستطع أن تالنسبية و التي ظهرت من أجل مواجهة القصور في التكلفة التاريخية و التي لم ت 
المركز المالي الحقيقي في الوحدات االقتصادية، حيث أن نموذج القيمة العادلة جاء ليجمع بين خاصيتي  

 لنماذج األخرى السابق تناولها. ا في اإحداه فتقد ة للمقارنة التي دائما ت يالقابل  كذا المالءمة و الموثوقية و

 مفهوم القيمة العادلة: .1
يتم االتفاق عليه عند بيع أصل ما بين مشتري و بائع و  ست القيمة العادلة بأنها المبلغ الذي فعر  

ذلك في ظل عدم وجود ظروف غير طبيعية مثل التصفية أو اإلفالس أو ظروف احتمالية، و كذلك 
عملية  لذي يتم بواسطته بيع أو شراء األصل من خالل ل بأنها ذلك المبلغ االقيمة العادلة لألص  ت عرف

في التبادل، وفي المقابل تعرف القيمة العادلة لاللتزامات راغبة  افتبادلية حقيقية في سوق نشطة بين أطر 
ف معينة  بأنها تلك القيمة التي تستحق أو المبلغ الذي يتم سداده من خالل عملية تبادلية حقيقية بين أطرا

 1استبعاد أثر التصفية.  مع

المحاسبية الدولية يرى أنها تعددت فيها تعريفات القيمة العادلة فمنها ما توافق والدارس للمعايير  
مع طبيعة المعيار الخاص به، ومنها ما هو عام يتكلم عن القيمة العادلة بشكل مجمل يشمل جميع  

 . ىمعيار على حد  المالمح األساسية في التعريفات المتخصصة بكل

مفهوم  حول  IASBمعايير المحاسبة الدولية مجلس جاء بها  فيما يلي سنورد أهم التعريفات التيو  
رر بنفس الصيغة في كلمفهوم الذي ت لالقيمة العادلة و ذلك في أكثر من معيار و سنتطرق مرة واحدة 

 : أكثر من معيار

 

 

 

 
 . 405، ص 2020، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 1وعد هادي عيد الحساني و آخرون، مدخل معاصر للنظرية المحاسبية، ط  1
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 لمالي الدوليةفق معايير المحاسبة و اإلبالغ ا(: أهم تعاريف القيمة العادلة و 09الجدول رقم )

 سنة صدور المعيار  تعريف المعيار للقيمة العادلة المعيار 
IAS16   الممتلكات و(

 المصانع و المعدات(
السعر الذي يستلم   و( هFair Valueالقيمة العادلة )

معاملة   في لبيع األصل أو الذي يدفع لنقل االلتزام 
 قياس السوق في تاريخ ال ة بين المشاركين فينظمم

  1993صدر سنة 
تنقيحه سنة  و تم 

1998 
IAS17  )عقود اإليجار( ( القيمة العادلةFair Value  هي المبلغ الذي يمكن )

استبدال أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة   همقابل
 و راغبة في عملية على أساس تجاري بحت 

1997 

IAS20  محاسبة المنح(
في   حواإلفصاالحكومية 

 المساعدات الحكومية(

( هي السعر الذي يستلم Fair Valueالقيمة العادلة )
األصل أو الذي يدفع لنقل االلتزام في معاملة   لبيع

 في تاريخ القياس  سوق منظمة بين المشاركين في ال 

1982 

IFRS13   قياس القيمة(
 العادلة(

القيمة العادلة على أنها السعر الذي  IFRS13يعرف 
يتم دفعه لنقل  سجراء بيع أصل أو الذي  مهستاليتم ا

سوق في  الالتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 
 تاريخ القياس 

2011 

 . 2013من إعداد الباحث باالعتماد على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية سنة  المصدر:

السوق  دلة هي قياس يستند إلىأن القيمة العا 13رقم المالي و مما يؤكد عليه معيار اإلبالغ  
عند  ها المشاركون في السوق سيطبقوليس خاصا بالمنشأة عن قياس القيمة العادلة باالفتراضات التي 

سوق الحالية بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالمخاطر،  البموجب ظروف  تزاملاالأو تسعير األصل 
ألصل أو تسويته أو خالفا لذلك سداد االلتزام  على ا الحفاظبنشأة المتمثلة الم نيةبر تذلك ال تع نتيجةو 

 1ما يتعلق األمر بقياس القيمة العادلة.عند ذات صلة 

و الجهة المعدة  (،IASB) فقد نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،ما تجدر اإلشارة إليهمو  
ملت كأساس  تفاهم ع (، مذكرة FASBللمعايير الوطنية األمريكية و هي مجلس معاير المحاسبة المالية )

لجهود المجلسين المبذولة لوضع مجموعة مشتركة من معايير المحاسبة العالمية ذات الجودة العالية عام  
معايير المحاسبة الدولية و مجلس  نتيجة جهود مجلس  IFRS13، ويعد معيار اإلبالغ المالي 2006

واإلفصاح عن  لقياس القيمة العادلة معايير المحاسبة المالية األمريكية بغرض وضع متطلبات مشتركة 
 

 . 489(، مرجع سبق ذكره، ص أ IFRS Foundationالدولية )مؤسسة  المعايير المحاسبية   1
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وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومبادئ المحاسبة  المعلومات المتعلقة بقياسات القيمة العادلة 
 1بتحقيق ذلك الهدف. جلسينمذكرة التفاهم و التزام الم معبما يتفق  األمريكية المقبولة عموما و ذلك

 مة العادلة:مبررات و أهداف تطبيق القي .2
إن نموذج القيمة العادلة كطريقة قياس جاء وشرع في استخدماه لمواجهة القصور في النماذج أو   

كالتكلفة التاريخية القاعدية و التكلفة التاريخية المعدلة و التي لم تستطع التعبير عن   تهاطرق التي سبق ال
ا فرضته التوسعات الكبيرة في  ي فإن ملبالتاه، و فيالمركز المالي للوحدة االقتصادية بشكل يمكن الوثوق 

و حملة األسهم عن حقيقة المركز المالي للمنشأة و ما يطرأ   يناالستثمارات حول ضرورة وقوف المستثمر 
عليها من تغيرات، و بالتالي فقد أصبحت المحاسبة التقليدية المبنية على أساس التكلفة التاريخية غير  

و بالتالي فإن أهم أهداف  ،ذي عزز التحول نحو القيمة العادلةلبات األمر القادرة على الوفاء بتلك المتط 
 2و مبررات استخدام القيمة العادلة هي: 

مراعاة القدرة الشرائية لوحدة  حيث تعالج جزء من القصور في مفهوم التكلفة التاريخية و ذلك من  .1
 ؛قائمة المركز المالية في عكس المفهوم االقتصادي للبيانات المحاسبية المعروضيالنقد مما 

تعد القيمة العادلة مقياس للواقع االقتصادي وكذلك تعبير واضح لمفهوم الدخل الشامل، إذ توفر  .2
 ؛لهذا المفهومالدقة لي عامقياس  

تحليالت  التوفر قاعدة مالئمة لمستخدمي المعلومات المحاسبية لغرض اتخاذ القرارات و إجراء  .3
 د للتنبؤ بالنتائج المستقبلية و التدفقات النقدية. اس جيرها أسي المالية فضال عن توف

 مميزات نموذج القيمة العادلة: .3
بما أنه يفترض في القوائم المالية أن تعبر بصدق عن الوضع المالي و نتائج األعمال  للمنشأة   

ل يمكن أيضا  االقتصادية بشكل يمكن المستفيدين منها من اتخاذ قراراتهم ال سيما االقتصادية منها، و بشك
نها تقسم إلى قسمين  إلدارة عن تسييرها، و عند التعمق في مفهوم القيمة العادلة نجد أا من محاسبة 

 رئيسيين: 

وهي القيمة السوقية الجارية في سوق نشط، و هي المبلغ الذي يمكن بموجبه   قيم تستند إلى السوق: .أ
 في معاملة مباشرة. و مطلوبات بين جهات مطلعة و راغبة تأدية تبادل موجودات أو 

 
 .488نفس المرجع السابق، ص أ   1
 .198وعد عبد الهادي حساني و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص   2
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   وهي :لسوق إلى اقيم ال تستند  .ب
 القيمة االستبدالية. •
 االستعمال. القيمة من  •
 قيمة التصفية.  •
 القيمة القابلة لالسترداد. •

ات المختلفة بالقيمة األقرب إلى واقع سابو بالتالي فإن القيمة العادلة تهدف إلى إظهار بنود الح  
ة المركز المالي، و من هنا تكتسب محاسبة القيمة العادلة عدة  المؤسسة و محيطها في تاريخ إعداد قائم

 1مزايا أهمها: 

توفر القيمة العادلة معلومات مساعدة ومالئمة و قابلة للمقارنة أكثر بكثير مما يقدمه نموذج   ✓
 ؛ التكلفة التاريخية

ة الجارية  قياس القيمة العادلة أكثر مالئمة للمستثمرين و الدائنين ألنها تعكس القيمة السوقي ✓
 ؛للموجودات و المطلوبات 

 ؛ لمستخدمي المعلومات المحاسبية شفافيةإن القيمة العادلة تكون أكثر  ✓
تمكن من اتخاذ قرارات استثمارية تجارية رشيدة متعلقة ببيع أو شراء االستثمارات و قرارات  ✓

 االندماج التي تتم بين الوحدات أو قرارات الشراء للمنشأة االقتصادية.
 لقيمة العادلة:قياس امداخل  .4

بين مجلس معايير المحاسبة الدولية و مجلس   2006مذكرة التفاهم الموقعة سنة من  اانطالق 
، ول نفس طرح الثاني ورؤيته لمداخل قياس القية العادلةقد تبنى األفمعايير المحاسبة المالية األمريكي، 

قيمة  إلى ثالث مستويات لقياس ال  157يار ار مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي في المعشأ د وق
 2لثالث مداخل: االعادلة وفق

السوق  ت ي مدخالن وهي المدخالت القابلة للمالحظة )سعر معلن( و تع مدخالت المستوى األول:  .أ
يستخدم مدخل السوق )  التي تعكس أسعار معلنة لألصول و االلتزامات المماثلة في األسواق النشطة

 
 . 407-406نفس المرجع السابق، ص   1
المحاسبية العالمية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة في الجزائر على ضوء المتغيرات  مخلوفي نعيمة، مدى إمكانية تطبيق مفهوم القيمة العادلة  2

 . 88، ص 2015/2016، 3الدكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية، تخصص مالية و محاسبة، جامعة  الجزائر 
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مة التي توفرها عمليات السوق، ئدتها و غيرها من المعلومات المالهاشممكن مم األسعار الي عند تقي 
 ئص التالية: السوق النشطة على الخصا تتوفرو  (،بما في ذلك األصول المتماثلة أو المقارنة

 أن تكون األسعار معلنة و دورية و متاحة للجمهور.  ✓
 تماثل جميع األصناف التي يمكن التعامل فيها.  ✓
 رون الراغبون بإرادة حرة في اتمام الصفقات.شتن و المتواجد البائعو  ✓

السوق التي  ت مدخالوتعني وهي القابلة للمالحظة بخالف السعر المعلن،  مدخالت المستوى الثاني: .ب
ألصول و االلتزامات المشابهة في جميع األسواق بعد  لق غير نشطة اتعكس األسعار المعلنة في أسو 

 األصول و االلتزامات. تطابقم الناتجة عن عد  بالفروق تسويتها 
حظة، وتعني عدم توافر مدخالت بالسوق قابلة  وهي غير القابلة للمال مدخالت المستوى الثالث: .ت

للمقارنة مع األصول و االلتزامات الحالية الخاصة بالمنشأة، حيث ترتكز طريقة التقييم هنا على  
 سسة.التقديرات المحاسبية  و االجتهادات الشخصية إلدارة المؤ 

 ثالث مداخل لقياس القيمة العادلة وهي:  ( 157 )رقمدد المعيار ذاته حوقد 

في حال توفر سوق نشط فإن السعر فيه يعتبر أفضل مقياس للقيمة العادلة مدخل السوق:  •
يجب اتباعه و المقصود بالسعر في السوق النشط هو القيمة السوقية الجارية للبند أو 

السوق، و كما سبق و أشرنا فإن هذا المدخل يتم اعتماده عند  العنصر محل التقييم في هذا 
مكن مشاهدتها و غيرها من المعلومات المالئمة التي توفرها عمليات السوق تقييم األسعار الم

 بما في ذلك الموجودات المتماثلة أو المقارنة. 
ألصل ما،   وهي عبارة عن المبلغ الضروري لتعويض قدرة اإلنتاج أو الخدمة مدخل التكلفة: •

خذ التكلفة لشراء أصل بديل الستخدامه لتعويض األصل األول مع األخذ بعين  ؤ حيث ت
تالك و تدني القيمة و العمر اإلنتاجي لألصل المعني بالقياس بواسطة مدخل ه االعتبار اال

 التكلفة.
متوقعة ت النقدية المستقبلية اللتدفقاهذا المدخل في القياس بتحويل اإذ يستخدم  مدخل الدخل: •

القيمة الحالية(، اعتمادا على التوقعات األكثر دقة كما توجد عدة بين ) ح إلى مبلغ موحد م
صل محل التقييم و الطريقة  طرق لتحيين هذه التدفقات المتوقعة حسب خصوصيات األ

 األفضل.
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شيء   سعار السوقية فإنه ال األلعادلة إذا أمكن مالحظتها مباشرة من و من هنا فإن قياس القيمة ا 
عتمد األسواق النشطة، و بعدها غير النشطة مع إجراء تحليالت ومقارنات و تعديالت آخر يؤخذ به، و ت

تعذر ذلك فإنه يجب استخدام أفضل األساليب المتاحة و التي تكون أفضل تقريب   اإن لزم األمر، و إذ 
االنتقادات خصي، وهي أهم للقيمة العادلة، هذه األساليب كثيرا ما تعتمد على االجتهاد و الحكم الش

د  من بين هذه األساليب التي يدخل فيها  الشخصي و االجتهاو الموجهة لنموذج القياس بالقيمة العادلة، 
 نسبيا نجد:

 ومة.خصأسلوب التدفقات النقدية الم ✓
 ية قريبة من القيمة العادلة و خاصة للبنود المتمثلة في الذمم المدينة دفتر تقدير إذا كانت القيمة ال ✓

 و الدائنة و األدوات المالية ذات معدل فائدة متغير.
 وقية. مقارنة القيمة العادلة و التكلفة التاريخية من حيث المالءمة و الموث ✓
 خدمات التسعير من قبل جهة خارجية.  ✓
 التسعير الداخلية. نماذج  ✓

 القيمة العادلة: نهجاستعمال م محددات .5
مة و القابلية للمقارنة  ءنها ميله لمعالجة مشكلة المالهذا المنهج ورغم ما يقدمه من حلول جذرية م 

و كذا القبول الكبير من أغلبية المستعملين له، إال أن تطبيقه ال   ،التي تفتقدها المناهج أو النماذج األخرى 
يخلو من مشاكل عديدة منها ما يتعلق بالبيئة و كذا مستوى الموارد البشرية و منها ما يتعلق بالنموذج في  

 1اته و يمكن تلخيص محدداته فيما يلي: حد ذ 

تحيز و اختالف االجتهادات  عدم حيادية و دقة القياس المحاسبي وفق هذا المنهج بسبب ال .1
 ؛ واآلراء الشخصية العتماده جزئيا على أساليب قياس تحكمية

يتطلب الوقوف على الظروف المحيطة بالقيمة العادلة بذل جهود غير عادية و تكبد   .2
 ؛ ة المحققةفعالمن  نفية، تتسبب في زيادة التكلفة ع مصروفات إضا

أصول المنشأة عندما ال تتوافر أسواق نشطة و  يصعب تحديد القيمة السوقية العادلة لكثير من  .3
إجراء المقارنات بينها و   ا يعيقية، مفنمنتظمة، أو ال تتوافر معلومات كافية عن خصائصها ال

 ؛ احتساب أو تقدير قيمتها العادلة بين موجودات شبيهة يتم القياس عليها في

 
 . 200-199 ص محمد مطر، وموسى السويطي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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فترة أطول من الوقت قد يترتب لب إعداد وعرض البيانات المالية وفق منهج القيمة العادلة طيت .4
عليها تأخير وصول المعلومات إلى مستخدمي البيانات المالية في الوقت المناسب، فتفقد هذه 

 ؛ المعلومات خاصية التوقيت المالئم
مخرجات قياس كل منها،  سب حتختلف العادلة إلى نتائج  اس بالقيمةمداخل القيتعدد يؤدي  .5

 ؛ مما يفقد البيانات المالية مصداقيتها و موضوعيتها وقابليتها للمقارنة
ق التقييم  رو لقيمة العادلة عند كل إعادة تقييم، و معالجة ف امنهج وفق  محتسبةتذبذب القيم ال .6

ديد من  الدفاتر أقل ثباتا و استقرارا بفعل الع بطرق مختلفة، يجعل التعبير عن هذه القيم في
 ؛التأثيرات الناتجة عن عناصر سوقية داخلية، و عوامل خارجية ليست لها ضوابط محدد 

قد يفتح استخدام منهج القيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية مجاال أكبر للتالعب في نتائج   .7
لح اإلدارة، كما أن االعتراف بالمكاسب األعمال و تغطية بعض الثغرات وفق لرغبات و مصا

الخسائر غير المحققة )الوهمية( كبنود في قائمة الدخل أو قائمة التغير في حقوق الملكية   و
قد يفتح بابا آخر للتالعب   ،ل فعلية بين المنشأة و أطراف خارجية عنهاباد دون أن تتم عملية ت

 في اإليرادات.
الدول المتقدمة بيئة  جة أكبرهذا المنهج  نالحظ أنه يناسب بدر من خالل هذ االنتقادات الموجهة ل 

ذات األسواق المالية النشطة واالنفتاح االقتصادي و التي تعتمد بالدرجة األولى على الجذب االستثماري  
موارد بشرية مؤهلة لتطبيق مفاهيم و معايير   قوية و ات وليس خدمة المصالح الضريبية، كما تتمتع بمؤسس 

 ة الدولية.المحاسب
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 خالصة الفصل:

ي جاءت بعد طريقة التكلفة التاريخية التي  تتناولنا في هذا الفصل طرق القياس المحاسبي ال 
ضلت لعقود شائعة االستعمال و التي انطالقا من خصائصها المختلفة تم بناء أغلبية المبادئ المحاسبية، 

لقدرة الشرائية لوحدة  بسبب تجاهلها لتغير اخاصة قادات و التي تعرضت في العقود األخيرة للعديد من االنت 
قد خاصة لخاصية  ترز قياسات محاسبية غير قابلة للمقارنة دوليا، وغير موضوعية و تففأ ماالنقد م

 المالئمة التي تهم أغلب المستفيدين من مخرجات المحاسبة المالية. 

الوصول مات المحاسبية المختلفة إلى كنتيجة لذلك سعى الكثير من الباحثين و الهيئات و المنظ 
تأخذ بعين االعتبار التغيرات في مستوى األسعار خاصة في ظل   ةإلى بدائل قياس محاسبي جديد 

طريقة  انطالقا من  ، وذلكالموجات التضخمية و األزمات االقتصادية التي ضربت االقتصادات العالمية
دلة هذه األخيرة التي يعتبر من  ارية و التكلفة الجارية المعالتكلفة التاريخية المعدلة، ثم طريقة التكلفة الج

من خالل  ي أهم خصائصها قدرتها على المحافظة على رأس المال بجميع أنواعه النقدي والمالي و الحقيق
مثل القيمة الحالية و صافي القيمة البيعية و تكلفة   ،الطرق المختلفة المعبرة عن التكلفة الجارية

نتقادات من مختلف المستعملين خاصة صعوبة الحصول  ه األخيرة عرفت بعض االأن هذ إال  ،االستبدال
 على القيمة الجارية لجميع أصول المنشأة االقتصادية. 

و التكلفة الجارية جاء منهج القيمة العادلة حيث توجهت معايير  أ و كامتداد لطريقة القيمة  
أساس للقياس و اإلفصاح المحاسبي في العديد من ك المحاسبة الدولية و األمريكية نحو تبني هذا المنهج

الملموسة و االستثمارات العقارية و األدوات  صولمعايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية مثل األ
 غيرها.   المالية و

مة لكل من ءإن استخدام منهج القيمة العادلة في القياس المحاسبي للقوائم المالية يعتبر أكثر مال  
ة يعكس  لقارنة بالنماذج أو الطرق التي سبقتها حيث أن القياس بالقيمة العاد رين و المقرضين  م المستثم

المالية كما يسهل بشكل أفضل ت االقتصادية عن بياناتها للمنشآبشكل أفضل الوضع المالي الحاضر 
 تقييم أدائها المالي الماضي وكذا التوقعات المستقبلية. 

ير القيمة العادلة وفقا لحالة السوق نشط محاسبة الدولية حاالت لتقد قد تناولت هيئات معايير الو  
ذي يقدم تكون وفقا لألسلوب ال ،أو غير نشط، و االستعانة ببعض النماذج في التسعير و عملية التقويم

ة  تقديرات القيمة العادلة موثوق بها وقابل صبحالتقديرات الموثوقة في عملية التقييم، وهذا كله من أجل أن ت 
و بالرغم من كل هذا فإن مفهوم القيمة العادلة ال يزال   ،قيقهاد للصحة و المقارنة و التحقق و يمكن ت

   .و كذا بعض العقبات و أوجه القصور ،يشهد خالفا حول مفهومه بين المنظمات المهنية و الباحثين
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 :تمهيد

لية للمنشأة االقتصادية بموثوقية، و  المحاسبة المالية إلى قياس األحداث الما تهدفبشكل عام  
ل نتائج هذا القياس إلى المستفيدين من القوائم المالية "مخرجات المحاسبة المالية"، ويتم قياس البند  إيصا

 و االعتراف ذاته يشترط إمكانية القياس بموثوقية. ،بعد االعتراف به

و تعد قائمة المركز المالي أهم   القياس المحاسبي محور المحاسبة المالية، إذن تعتبر موثوقية 
المالية التي تشهد اختالف و تعدد في بدائل قياس مختلف بنودها سواء بنود األصول أو الخصوم القوائم 

 و حقوق الملكية. 

االعتراف بها  و نظرا لتعدد بنود قائمة المركز المالي و اختالفها من حيث زمن وقوعها و كيفية  
  ختصة الذي أدى بالهيئات المحاسبية الدولية الماالمر بة قياسها بموثوقية و معالجتها مما أدى إلى صعو 

ال سيما لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلسها، إلصدار مجموعة هامة من معايير المحاسبة و اإلبالغ  
وفق قواعد و أسس متفق عليها عالميا و  ( لقياس و معالجة هذه العناصر IFRS/IASالمالي الدولية )

مستوى المنشأة االقتصادية مهما كان حجم و نطاق  بهدف الوصول إلى توافق محاسبي دولي على  ذلك
 نشاطها في العالم.

إلى التفصيل بدقة عن كل بنود قائمة المركز المالي و متطلبات و  المجال ال يسع و بما أن  
و التي   ،ة المركز الماليالمعايير الصادرة سنحاول التركيز على أهم بنود قائممن كل ضكيفيات قياسها 

و انطالقا مما سبق سنتطرق في هذا  ،لها األثر الكبير على إعدادها و إفادتها لمستخدمي هذه القائمة
 الفصل إلى ثالثة مباحث وهي:

 ألصول الثابتة الملموسة و غير الملموسة.ل المحاسبي قياسال •
 ير المتداولة.لمخزونات و األصول المالية المتداولة و غ ل المحاسبي قياسال •
 بنود الخصوم )االلتزامات( وحقوق الملكية.ل المحاسبي قياسال •
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 ألصول الثابتة الملموسة و غير الملموسة ل المحاسبي قياسالالمبحث األول: 

تعتبر محاسبة الممتلكات و المصانع و المعدات من األمور التي ركزت عليها معايير التقارير   
( "الممتلكات و  IAS16مستقال و هو المعيار المحاسبي الدولي ) الها معيار دت أفر المالية الدولية حيث 

يتناول مختلف جوانب محاسبة األصل الثابت الملموس و التي أهمها   ذيالمصانع و المعدات"، و ال
 عملية قياسه محاسبيا.و  ،شروط االعتراف به

تد  مدي أو مالي ملموس، و تتتميز األصول غير الملموسة بأنه ليس لها وجود ماجهتها و من  
تها و مدى الزيادة أو  فترة االنتفاع بها في الغالب ألكثر من سنة، كما تمتاز بصعوبة التحقق من قيم 

و العالمات  ،االختراع ات الشهرة و براء :من أمثلتهاو ها في حالة عدم وجود سوق نشط لها فياالنخفاض 
وقد خصص المعيار المحاسبي  المعنوية األخرى، ل التجارية و برامج المعلوماتية و غيرها من األصو 

 انب هذه األصول.لمعالجة أغلب جو  " األصول غير الملموسة"( IAS38الدولي )

 نجد: ين السابقينو من أهم ما نص عليه المعيار       

 تحديد متى يمكن أو يجب أن يتم االعتراف باألصول الثابتة الملموسة أو غير الملموسة. •
 ها لقياس هذه األصول. لواجب استخدامتحديد األسس ا •

يمكن أن تطرأ على هذه  ، و خسائر التدني التي *توضيح كيفية معالجة اإلطفاء و االهتالك •
 األصول.

 الملموسة واألصول غير الملموسة:  الثابتة  االعتراف المبدئي باألصول .1
 1س: عندما تتوفر الشروط أدناه يتم االعتراف ببند ما كأصل ملموس أو غير ملمو  

 باألصل إلى المؤسسة؛  مستقبلية مرتبطة قتصاديةااحتمال تدفق منافع  •
 المؤسسة؛أن يكون تحت رقابة  •
 أن يكون من الممكن قياس تكلفته بموثوقية.  •

 
 الستغالل أو مرور الزمن يسمى إطفاء، بينما لألصل الملموس فيسمى اهتالك.قيمة األصل غير الملموس بسبب ا اإلثبات المحاسبي لنقص في * 
 . 136، ص 2006أسس اإلعداد و العرض و التحليل، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر،  -طارق عبد العال حماد، التقارير المالية  1
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ها بعدة طرق، فيتم ذلك من خالل الشراء كالمتحيث أن هذه األصول يمكن اقتناؤها أو ا 
ها، أو من  نفسمن قبل المؤسسة  أو التطوير الذاتي، و االقتناء كجزء من اندماج األعمالأ ،المنفصل

 و من خالل منحة حكومية. خالل عملية مبادلة أصول ببعضها البعض أ 

على أنه ال يمكن االعتراف باألصل غير الملموس بشكل مستقل في حالة شراءه مع مجموعة من   
ث يعالج في مثل هذه  صول و عدم قدرة المؤسسة على تحديده أو عزله عن األصول األخرى، حي األ

 الحالة كجزء من الشهرة.

األصول الملموسة في ب أثناء االعتراف  المبادئ خذ في الحسابات بعض تؤ و من الضروري أن  
 1حيث: فصلع أو الي حالة التجم

النسبية   كانت األهمية ذايمكن تجميع بعض العناصر ضمن األصول الملموسة تحت بند واحد إ •
تكلفة الحفاظ على السجالت المتعلقة بتلك األصول و احتساب   تفاعب ار لتجنليست عالية  )القيمة(
 ؛السنوي و غيرها من التكاليف اهتالها

 ل قطع الغيار الرئيسية ضمن بنود الممتلكات و المصانع و المعدات؛سجييمكن ت •
  و التي تحافظ على الحالة العادية ،يتم اعتبار مصاريف اإلصالح و الصيانة لألصول الملموسة •

ول النتائج، مثل  في جد  ، كمصروف يقفللألصل وال تؤدي إلى زيادة العمر اإلنتاجي له  التشغيلية
 أجور عمال الصيانة و تكلفة قطع الغيار الصغيرة المتعلقة باألصل؛

 ته،عالية مقارنة مع إجمالي تكلف نسبية )قيمة( إذا كانت بعض أجزاء أصل ملموس ذات أهمية •
فيجب تسجيل   ،ر اإلنتاجي لألصلزاء المضافة يختلف عن العموكان العمر اإلنتاجي لألج 

 ؛ األجزاء بشكل منفصل عن األصل تلك تالكهوا 
لطائرات كل  االتي تتم للسفن و  مثل الصيانة القيام بإجراء عمليات صيانة دورية و شاملةعند  •

لزمنية التي على مدار الفترة ا و إطفاؤها التكاليفثالث أو أربع سنوات، فإنه يتم رسملة هذه 
 ؛لصيانةاها فترة غطيت

 
 
 

 
1 Jean- Francois des robert, François Mechin, Hervé Puteaux, Normes IFRS et PME, Dunod, Paris, 2004, p 37. 
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 الملموسة و األصول غير الملموسة:الثابتة األصول  تقييم .2
تالكها من جهة و حسب وضعيتها الزمنية  متختلف طريقة قياس هذه األصول حسب طريقة اقد  

 عموما يتم قياسها كما يلي: في تاريخ الشراء أو قياسها في تاريخ الحق و  

 :وليالقياس األ 1.2

األصول الثابتة الملموسة و األصول غير الملموسة حسب طريقة امتالكها من طرف   فة تكل تقاس
 المؤسسة حيث يتم ذلك كما يلي: 

الضرورية التي   التكاليفالتكلفة و المتمثلة في جميع بيقاس  حالة شراء أصل بشكل منفصل: .أ
 من أجله. و بالشكل الذي أشتري   جاهزا لالستخدام تتحملها المؤسسة حتى يصبح األصل

في هذه الحالة تقاس تكلفة األصل وفق معيار   حالة تملك أصل من خالل اندماج األعمال: .ب 
االندماج، و يتم  ( "اندماج األعمال" بالقيمة العادلة له في تاريخ IFRS3اإلبالغ المالي الدولي )

 االعتراف باألصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهرة إذا كان باإلمكان تحديدها.
في هذه الحالة يقاس األصل المستلم بقيمة   لة مبادلة أصل بأصل مشابه أو غير مشابه:اح .ت 

العادلة، بشرط أن يكون هذا التبادل عمل تجاري وليس لوجود مجاملة أو عالقات بين الطرفين،  
و أن تقاس القيمة العادلة لألصل بموثوقية، أما في حالة عدم إمكانية القياس بالقيمة العادلة، 

عنه و التي تساوي تكلفة لألصل   تنازلبالقيمة المسجلة لألصل الم لم ب قياس األصل المستفيج
 أو متراكم االهتالك، و رصيد خسائر انخفاض القيمة.  طفاء مطروحا منها متراكم اإل

هناك أصول غير ملموسة يتم تطويرها داخليا من  الذاتي(: التطوير يع األصل داخليا )حالة تصن .ث 
قابلة للتحديد و   ث يتم االعتراف بها إذا أمكن قياس تكاليفها بموثوقية، و كانت قبل المؤسسة، حي

مستقبلية، لكن هناك   اقتصادية ز عن األصول األخرى، و يتوقع أن يتحقق منها تدفق منافعيالتمي
العتراف بها كأصول ا( IAS38ض األصول غير الملموسة و المولدة داخليا يمنع المعيار )بع

، قوائم الزبائن...الخ، ألن قياس تكاليف إنشاء هذه  )المولدة داخليا( ل الشهرةغير ملموسة مث
 و بالتالي يتوجب عدم االعتراف بها رغم وجودها.  ،العناصر ال يمكن قياسه بموثوقية

أما عن األصول غير الملموسة التي تم تطويرها داخليا فال يتم االعتراف كذلك بها في مرحلة البحث  
نفاق تلك المرحلة  إ و يعترف ب  ، نها إظهار المنافع االقتصادية المستقبلية المحتملةحيث ال يمكن حي 

 النتائج(.  في قائمة الدخل )حساب  كمصاريف
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عد  بير حيث يتم رسملتها و ذلك طو ملموسة عندما تصل مرحلة التبينما يتم االعتراف بها كأصول  
 مالئمة لألصل التقنية و التجارية للبيع أو االستخدام.

أما األصول الملموسة المصنعة داخليا فتحدد تكلفتها بنفس األسس المستخدمة لتحديد تكلفة     
تناوله الحقا، و هذا ألنها  سن( "المخزون" و الذي IAS2المعيار المحاسبي الدولي )المخزون بموجب 

 عن العمليات العادية للمؤسسة. ناتجة
قيمة األصل الملموس  لة يتم تخفيض في هذه الحا حالة حصول المؤسسة على منحة حكومية: .ج 

 ة و يستهلك الرصيد الباقي على مدار العمر االنتاجي لألصل. حبمقدار تلك المن
 القياس الالحق: 2.2

يسمح   وليعد االعتراف و القياس األبفيما يخص األصول الثابتة الملموسة و غير الملموسة و  
جين في القياس الالحق لألصل و أحد النموذ ( استخدام IAS38المعيار )( و IAS16المعيار ) من كل

 1هما: 

بموجب هذا األسلوب يتم التسجيل لألصل عند إعداد القوائم المالية بالتكلفة مطروحا   نموذج التكلفة: .أ
 ؛جمع االهتالك المتراكم ورصيد خسائر انخفاض قيمة األصلمتراكم أو مال اإلطفاء منها

  لقيمة العادلة مطروحا منها االهتالك لوب فيتم التسجيل باأما بموجب هذا األس قييم:نموذج إعادة الت .ب 
إعادة التقييم بانتظام بحيث ال يختلف المبلغ   يتم)اإلطفاء( المتراكم و خسائر انخفاض القيمة و 

 المسجل في ذلك التاريخ بشكل كبير عن قيمة العادلة.
 2ويتم التطبيق السليم لنموذج إعادة التقييم وفق المتطلبات التالية: 

إذا تم تطبيق أسلوب إعادة التقييم على فئة من فئات األصول فيجب إعادة تقييم كامل الفئة التي   •
 األصل المعاد تقييمه؛ ينتمي لها

عند إعادة تقييم أصل يتم االعتراف بالزيادة في قيمة ذلك األصل عن تكلفته ضمن حقوق الملكية  •
في حساب "فائض إعادة التقييم"، و إذا حدث انخفاض الحق في قيمة األصل المعاد تقييمه يتم  

د ث ال يتجاوز المبلغ رصيبحيو قيد االنخفاض في القيمة بجعل حساب فائض إعادة التقييم مدينا، 
 فائض إعادة التقييم؛ 

 
1 Robert Obert, pratique des normes IFRS, 3ème édition, Dunod, Paris, 2006, p 258. 
2 Bernard Raffournies, les normes comptables internationales, IFRS/IAS, 2ème édition economica, Paris, 2005, p 

140. 
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إذا انخفض المبلغ المسجل لألصل نتيجة إعادة التقييم يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في  •
، و عند ارتفاع القيمة في فترة الحقة يتم  (بعد استنفاذ رصيد فائض إعادة التقييم)قائمة الدخل 

 تي حصلت في الفترات السابقة. ستعادة خسارة التدني الزيادة قيمة األصل و االعتراف بأرباح ا
 القيمة العادلة عن القيمة المسجلة في الدفاتر لألصل كما يلي: في لزيادة لو تتم المعالجة المحاسبية  ◊

إلغاء االهتالك )اإلطفاء( المتراكم و خسائر انخفاض القيمة من ثم زيادة المتبقي من زيادة القيمة   ✓
 حساب األصل؛العادلة إلى 

لغ تكلفة األصل و رصيد مجمع اإلطفاء أو )مجمع االهتالك( ورصيد متراكم إعادة احتساب مب ✓
سب مع إعادة بيان المبلغ المسجل اإلجمالي بحيث يكون المبلغ  لتناة بام لقياخسائر انخفاض 

 الصافي مساويا للقيمة العادلة.

 التأسيس و ما قبل التشغيل: لتطوير و مصاريف اتكاليف البحث و  تقييم 3.2

التكاليف كأصل غير ملموس وكيف يتم قياسها في   هخص متى يتم االعتراف بهذ لن يمكن أن 
 اآلتي: 

تكاليف البحث المتكبدة خالل الفترة يتم معالجتها كمصروف ضمن قائمة الدخل  تكاليف البحث: .أ
)حساب النتائج(، نظرا لعدم قدرة المؤسسة على إظهار وجود أصل غير ملموس لم يصل بعد لمرحلة 

األنشطة التي تهدف للحصول على معرفة جديدة و  :و من األمثلة على أنشطة البحث  التطوير،
 جديدة و البحث عن بدائل للعمليات و المواد و األنظمة. ج لنتائعملية تطبيق 

األصل غير الملموس المولد داخليا يتم االعتراف به )ماعدا الشهرة( و ذلك عندما   تكاليف التطوير: .ب
 ديد عن األصول األخرى مثل االعتراف بتطوير تقنية جديدة لإلنتاج. حللت  و مييزيكون قابال للت

االعتراف بتكاليف عملية التطوير كأصل غير ملموس إذا توفرت الشروط وبصفة عامة يجب 
 1التالية: 

 المالية المناسبة و غيرها من الموارد إلكمال تطوير و استخدام أو بيع األصل؛ الفنية و  وارد توفر الم •
مؤسسة على استخدام أو بيع األصل غير الملموس، و القدرة على قياس النفقات المتعلقة به  قدرة ال •

 خالل تطويره بشكل موثوق. 

 
 . 162، ص 2008، دار الثقافة، عمان، األردن، 1حسين القاضي و مأمون حمدان، المحاسبة الدولية و معاييرها، ط  1
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أما في الحالة التي تسبق توفر البنود السابقة الذكر، فيتوجب االعتراف بالتكاليف المنفقة لغايات  
من تاريخ   ايف التطوير اعتبار تبدأ عملية رسملة تكال نالتطوير كمصروف و عدم رسملتها، في حي

 من توفر هذه البنود.المؤسسة تحقق 

و تشمل التكاليف التي تدفع قبل بدء المؤسسة أعمالها و تستفيد منها المؤسسة   مصاريف التأسيس: .ت
على مدار حياتها، و من أمثلتها تكاليف دراسة الجدوى االقتصادية، المصاريف القانونية لترخيص  

 مقطوعة التي تدفع مرة واحدة.المؤسسة و الرسوم ال
رية و العمومية المدفوعة قبل بدئ العمل و  و تتمثل في المصاريف اإلدا مصاريف ما قبل التشغيل: .ث

بالتالي فهي المصاريف التي تستفيد منها فترة ما قبل بدء المؤسسة لنشاطها، مثل مصروف إصدار 
 منتج جديد.

 حساب االهتالك، اإلطفاء و انخفاض القيمة:  .3
واالبالغ   ور معايير المحاسبةمنظتم قياس و معالجة االهتالك )اإلطفاء( و انخفاض القيمة من ي 

 المالي الدولية حسب اآلتي: 

 االهتالك و اإلطفاء:   1.3

يتم اهتالك األصل الثابت الملموس )أو إطفاء األصل غير الملموس( ذو العمر اإلنتاجي المحدد      
)تكلفة األصل أو القيمة البديلة للتكلفة مطروحا منها القيمة المتبقية   يع مبلغ  االهتالك أو اإلطفاءوز بت

خالل العمر اإلنتاجي لألصل )ينبغي تطبيق  منتظم ي( و على أساس نتاجالمتوقعة في نهاية العمر اال
و يبدأ االهتالك أو اإلطفاء عندما   ،(لمنافع االقتصاديةا فادة من ستطريقة اهتالك تتماشى مع نمط اال

لتخلي عنه كخردة( اأو ألصل جاهزا لالستخدام و يتوقف عندما يتم إلغاء االعتراف به )أي بيعه ا  يكون 
وقد نص  ، برسم البيع، حيث تنوي المؤسسة التخلص منه ببيعهمحتفظ به أو يتم إعادة تصنيفه كأصل 

لعمليات المتوقفة"  ( "األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع و اIFRS5معيار اإلبالغ المالي الدولي )
لقيمة المرحلة أو القيمة العادلة مطروحا منها  باعلى كيفية قياسها و عرضها، حيث يتم قياسها 

 1للبيع أيهما أقل، و تعرف كبند مستقل في الميزانية، و يتم التوقف عن اهتالكها.  الزمة المصاريف ال

ه الحالة يتم تحديد المبلغ القابل  و إذا كانت بعض أجزاء األصل تختلف في العمر اإلنتاجي ففي هذ 
و يجب مراجعة   ،ستقل عن األجزاء األخرى )مثال ذلك أجزاء الطائرة(مبشكل لالهتالك لتلك األجزاء 

 
 .  248-247 ص محمد أبو نصار، وجمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص  1
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العمر اإلنتاجي و القيمة المتبقية لألصل و طريقة االهتالك أو اإلطفاء بشكل دوري، و في حالة  
تصادية لألصل يجب تغيير أو معالجة ذلك للفترة اكتشاف تغيير في نمط االستفادة من المنافع االق

  ، ( "السياسات المحاسبيةIAS8و ذلك حسب المعيار المحاسبي الدولي ) ،ليةالحالية و المستقب
تغيير طريقة أو نمط االهتالك أو  حينها "، حيث يجب ألخطاءالتغيرات في التقديرات المحاسبية و ا

 لمنافع االقتصادية.اإلطفاء بما يتناسب و نمط االستفادة من ا
 انخفاض قيمة األصل:  2.3

(  IASBفيما يخص انخفاض قيمة األصول فقد خصص لها مجلس معايير المحاسبة الدولية )     
( "االنخفاض في قيمة األصول" حيث بين  IAS36معيار خاص بها و هو المعيار المحاسبي الدولي )

تسجل األصول بما يزيد عن مبلغها  ال ان أن قها المؤسسة لضمبهذا المعيار اإلجراءات التي يجب أن تط
طبق هذا المعيار على جميع األصول ما لم تكن معالجة بشكل خاص وفق معيار يقابل لالسترداد، و ال

 آخر.

ر شتقدير في تاريخ إعداد القوائم المالية ما إذا كان هناك أي مؤ  المنشأةوفق هذا المعيار يجب على 
و الذي يمثل أعلى قيمة   المبلغ القابل لالسترداد  قدرا يهو عند يدل أن األصل قد تنخفض قيمته، 

في سعر البيع هو المبلغ الذي يمكن  فصا ،)قيمة المنفعة( ستخداماالسعر البيع الصافي، و قيمة ن بي 
بين أطراف مطلعة وراغبة بعد خصم  طبيعية الحصول عليه من بيع األصل في ظروف منافسة 

ية للتدفقات ل، أما قيمة استخدام األصل فتمثل القيمة الحالعملية البيعالتكاليف اإلضافية المباشرة 
انتهاء عمره  منه بعد التخلص رار استعمال األصل و مالنقدية المستقبلية المقدرة و المتوقعة من است

ة األصل أم  قيمالتي تدل على انخفاض في  ت شرامؤ هذه الظهرت سواء األحوال االنتاجي، و في كل 
 المؤسسة بما يلي:م و تقلم تظهر  

و تلك التي   ،د حد ر إنتاجي غير معمإجراء اختبار انخفاض قيمة األصول غير الملموسة التي لها  •
 ؛ليست متاحة لالستخدام من خالل مقارنة قيمتها الدفترية بمبلغها القابل لالسترداد 

 ها سابقا. ب و التي تم االعتراف (،  Good willالشهرة ) النخفاض قيمة االختبار السنوي  إجراء  •
في حساب النتائج   عبءرة انخفاض القيمة لألصل كخسا( يتم االعتراف ب IAS36وحسب المعيار )

الدخل( إال إذا تعلقت بأصل مسجل بمبلغ معاد تقييمه بموجب معيار محاسبي آخر فتعالج   قائمة)
ي تم االعتراف بها  لتلذلك المعيار، و إذا اتضح أن خسارة القيمة ا اعلى أنها خسائر إعادة التقييم وفق
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، إال إذا تعلقت بأصل معاد اتجو نك دخلال قائمةتدرج في فات سابقة أصبحت غير مبررة و سن في
طلب  يتر ارتفاع إعادة التقييم و تعالج وفق ذلك المعيار، و عتبتقييمه بموجب معيار محاسبي آخر فت

الل تحديد المبلغ القابل  خ( تحديد خسارة انخفاض قيمة األصل بشكل منفرد من IAS36المعيار )
لوحدة  لذلك األصل، أما إذا تعذر ذلك يتوجب على المنشأة تحديد المبلغ القابل لالسترداد  لالسترداد 

مثل آلة إنتاج )النقد و مقارنتها مع القيمة الدفترية لكافة األصول المنتمية لوحدة توليد النقد تولد 
لقيمة و المبالغ  ا لية معلومات حول خسائر انخفاض ا، و يجب أن تشمل القوائم المي(ضمن خط إنتاج

التغيرات في  قائمة)قائمة الدخل( و ضمن النتائج موجودات ضمن حساب الالمستردة لكل فئة من 
 التغيرات في حقوق الملكية(.  األموال الخاصة )قائمة
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 اولة و غير المتداولة المالية المتدلمخزونات و األصول ل القياس المحاسبيالمبحث الثاني: 

الستثمارات المالية طويلة األجل باعتبارها تدرج ضمن األصول  لسنتعرض في هذا المبحث أوال  
غير المتداولة )غير الجارية( إذ يخضع تصنيفها إلى جارية و غير جارية إلى نسبة تملك الشركة  

 الحقا.  المستثمرة من أسهم في الشركة المستثمر بها كما سنعود 

أو أساسيات تقييمها أو قياسها   ينتناول كيفية قياس المخزونات سواء فيما تعلق القياس األولثم س  
الحقا عند إعداد قائمة المركز المالي ثم سنتطرق إلى كيفية قياس األصول المالية قصيرة األجل بمختلف  

ن أهم األصول  تصنيفاتها و جوانب قياسها، إذ تعتبر المخزونات و األصول المالية قصيرة األجل م
، ة خاصة بهايلهذا خصصت لها معيار محاسب  ،قياسهاالجارية التي تطرح حاالت و إشكاالت في كيفية 

طرح عموما  األخرى فإنها ال ت الذمم المدينةلنقد المكافئ و اكنقد و  المتداولةعناصر األصول  أما باقي
 . في قياسها نظرا ألنها ال تخضع لتغيرات هامة في قيمتها مشكالت 

 األصول المالية غير المتداولة:  تقييم .1
وتمثل في االستثمارات المالية طويلة األجل أي ما تملكه الشركة المستثمرة من أسهم في شركة أو   

لك أسهم الشركة المستثمر بها وذلك مب نسبة تبحسمستثمر بها و يتم تصنيف هذه االستثمارات  شركات 
 كالتالي: 
استثمار   يسمىمن أسهم الشركة المستثمر بها ) %50ة أكثر من المستثمر إذا كانت تملك الشركة  •

ا يكون المستثمر سيطرة على القرارات المالية و التشغيلية للشركة  هنفي الشركات التابعة(، و 
 بالتالي تنشأ عالقة قابضة و تابعة بين الشركتين.  المستثمر بها، و

من أسهم الشركة المستثمر بها )يسمى  ( %50 و %20إذا كانت تملك الشركة المستثمرة )ما بين  •
استثمار في الشركات الزميلة( و بالتالي يكون للمستثمر نفوذ هام يمكنه من المشاركة في القرارات  

 المالية و التشغيلية للشركة الزميلة.
من أسهم الشركة المستثمر بها أي لها تأثير  %20أما إذا كانت الشركة المستثمرة تملك أقل من  •

تم  سيف هذه االستثمارات على أنها أصول مالية غير متداولة نص تى هذه األخيرة، هنا محدود عل
 التطرق لها الحقا. 
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 االستثمار في الشركات التابعة: 1.1

رنا فإنه هنا تنشأ عالقة قابضة و تابعة بين الشركتين، مما يتطلب إعداد قوائم  شكما سبق و أ 
القوائم المالية  "( IAS27ارات ضمن المعيار المحاسبي الدولي )عموما هذه االستثم عالج مالية موحدة، و ت

اندماج  "( IFRS3وكذا ) "،القوائم المالية الموحدة"( IFRS10، و معيار اإلبالغ المالي )"المنفصلة
 ، وبالتالي يتم قياس هذه االستثمارات كما يلي: "األعمال

 القياس عند التملك: 1.1.1

قة الشراء و التي تستخدمها الشركة القابضة عند تملك أسهم الشركة الطريقة المعتدة حاليا هي طري 
قد تنتج عنها   بالقيمة العادلة عند التملك، التزامات الشركة التابعة و التابعة، حيث تعتمد على تقييم أصول 

 شهرة محل موجبة أو سالبة. 

 القياس الالحق: 2.1.1

ي دفاتر الشركة القابضة خالل الفترات كيفية معالجة التغير على حسب االستثمار ف  عنأما  
 1الثالثة التالية:  الطرق ( استعمال إحدى IFRS10) اإلبالغ المالي الموالية للتملك فأوجب معيار

كل عام حسب هذه الطريقة   نهاية  يتأثر حساب االستثمار في الشركة التابعة في طريقة الملكية: .أ
 التالية: رو م باأل

 ر حصة الشركة القابضة في أرباح )أو خسارة( الشركة التابعة؛ بمقدا ه(أو تخفيض ) تهيتم زياد  1

مقدار الجزء الواجب إطفاءه سنويا من الفرق بين القيمة العادلة و ب)أو زيادة(  هيتم تخفيض  2
 رية ألصول الشركة التابعة؛ دفتالقيمة ال

 بمقدار حصة الشركة القابضة من توزيعات الشركة التابعة؛  هيتم تخفيض 3
حسب هذه الطريقة يتأثر حساب االستثمار في الشركة التابعة  ة غير المكتملة:طريقة الملكي  .ب 

سنويا بحصة الشركة القابضة من أرباح الشركة التابعة، و بحصة الشركة القابضة من توزيعات 
 .)ضمن طريقة الملكية( ( المشار إليهما أعاله3( و)1) العنصرينأرباح الشركة التابعة أي 

 
 . 773-772 ص محمد أبو نصار، و جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص  1
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إثبات قيد حصة الشركة القابضة من توزيعات أرباح   فيتمب هذه الطريقة وحس طريقة التكلفة: .ت
( في نهاية كل عام، و تعتبر توزيعات األرباح بموجب طريقة التكلفة  3 العنصرالشركة التابعة )

االستثمار في الشركة التابعة دون تغيير خالل الفترات  إيراد، و حسب هذه الطريقة يبقى رصيد 
 ا بالتكلفة المدفوعة عند التملك.مثبت يبقى  الموالية للتملك أو

 االستثمار في الشركات الزميلة:  2.1

من أسهم الشركة المستثمر   %50و  %20وكما سبق اإلشارة فإنه هنا يمتلك المستثمر ما بين  
( الذي ينص IAS28يعالج االستثمار في الشركات الزميلة ضمن المعيار ) موماو ع بها )الشركة الزميلة(

أن تسجيل المساهمات في الشركات الزميلة في القوائم الموحدة وفق طريقة العادلة التي تقضي  على 
إلى تعديل القيمة المحاسبية لتعكس حصة المستثمر  عمد ياية بسعر التكلفة ثم لبد بتسجيل المساهمات في ا
 1بعد تاريخ الحيازة.  ،في نتائج الشركات الزميلة

 الضرائب المؤجلة كأصل: 3.1

ا للسلطات الضريبية و المتوقع مقد مج( المدفوعة ائ لغ ضرائب الدخل )ضرائب على النتوهي مبا 
 2خصمها من ضرائب الدخل لفترات الحقة و تتعلق بما يلي:

الزيادة في الضريبة الواجبة السداد بموجب قانون الضريبة عن ضريبة الدخل المستحقة بموجب   •
كن خصم تلك الزيادة من الضرائب المستحقة على  المحاسبة المالية عن الفترة الحالية، بحيث يم

 المؤسسة في المستقبل؛ 
دمة، أي يمكن خصم هذه  الخسائر القابلة للتدوير و االستفادة منها ضريبيا خالل الفترات القا •

الخسائر من الدخل الخاضع للضريبة للفترة الموالية، و بالتالي تخفيض العبء الضريبي على  
 المؤسسة في المستقبل؛ 

خصومات الضريبية التي يمكن ترحيلها و استنفاذها خالل الفترات الالحقة، بحيث يحق  ال •
 للمؤسسة االستفادة منها. 

المؤجل عندما تكون القيمة الدفترية المسجلة لألصل أقل من و عموما يظهر األصل الضريبي  
 أساسه الضريبي )وفق قانون الضريبة المطبق في ذلك البلد(.

 
1 Catherine Maillet Baudrier, Anne le Manh, les normes comptable internationales IAS/IFRS, 4 éditions, 

Foucher, Paris, France, 2006, p 26. 
2 Jean- François des Robert, Fronçois Mechin, Hervé Puteaux, op.cit, 2004, pp 69-70. 
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 كما يلي: "ضرائب الدخل"( IAS12ضرائب المؤجل وفق المعيار المحاسبي األولي )و يتم قياس ال    

تقاس األصول الضريبية المتعلقة بالفترات الحالية و السابقة بالمبلغ القابل لالسترداد )القابل   ✓
للخصم( من الجهات الضريبية أو المتوقع دفعه لها، إذ تطبق معدالت الضريبة السائدة في  

 المركز المالي(.  قائمةية )تاريخ تاريخ الميزان
لى النتائج خالل الفترات القادمة على ما هو  إذا كان من المتوقع تغير معدالت الضريبة ع ✓

سائد في الفترة الحالية أو الفترات الماضية، فيجب قياس األصول الضريبية المؤجلة 
ق فيها هذه األصول  ت الضرائب المتوقع أن تكون سائدة في الفترة التي تتحقالباستخدام معد 

 االلتزام الضريبي المؤجل. فيها أو يسدد 

 المخزون:  تقييم .2
تعبر المخزونات عن مجموع العناصر الملموسة و المتكونة للمنشأة و التي يتم حيازتها لغرض   

إعادة بيعها خالل نشاطها العادي، أو التي في مرحلة االنتاج إلتمام تصنيعها تمهيدا لبيعها، أو التي  
 جاهزة للبيع.  ستصبحك في أجل قصير إلنتاج السلع و الخدمات التي تستهل

 األولي: القياس  1.2

  يصبحل التكاليف المستحقة من أجل إيصاله إلى أماكن التخزين )ك يقيم المخزون في البداية ب 
 جاهز للبيع( وهي: 

كاليف الضرورية  تشمل ثمن الشراء و الرسوم المتعلقة به باإلضافة إلى كل التو  تكلفة االقتناء: .أ
 إليصال المخزون إلى أماكن التخزين. 

و تشمل كل التكاليف المرتبطة بعملية تحويل المواد األولية إلى منتجات   تكلفة اإلنجاز: .ب 
 باإلضافة إلى كل المصاريف الضرورية إليصال المخزون إلى أماكن التخزين. 

 أساسيات تقييم المخزون: 2.2

 ة أساليب: عملية تقييم المخزون تتم بثالث 

و خالل النشاط   ،لشرائها قة أوالنفبالتكاليف المحيث تقيم المخزونات أسلوب التكاليف الحقيقية:  .أ
أو في نهاية فترة معينة يمكن أن تقيم مفردات المخزونات باستعمال أسلوب الداخل أوال الصادر 
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أسلوب الداخل  (، في حين تم إلغاءCMP(، أو أسلوب التكلفة المتوسطة المرجحة )FIFO) أوال
 . 2003، سنة "المخزون "( IAS02) المحاسبي ار( منذ تعديل المعي LIFOأخيرا الصادر أوال )

لتكاليف بناء على تقديرات لمستلزمات لويعتمد على تحديد مسبق  أسلوب التكاليف المعيارية: .ب 
 المنشأة و يجب إعادة فحصها بانتظام. باإلنتاج و الظروف الخاصة 

و يستخدم في مؤسسات البيع بالتجزئة التي يوجد لديها عدد كبيرا من   :أسلوب سعر التجزئة .ت
من القيمة البيعية للمخزون لتحدد تكلفة   هاألصناف، حيث يجري تقدير نسبة هامش الربح و طرح 

 هذا األخير. 
 تقييم المخزون في نهاية الدورة )عند الجرد(: 3.2

اية السنة المدنية يتطلب المعيار المحاسبي  غالبا نه في نهاية الدورة المحاسبية و التي تكون  
 ( تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيضا أقل، حيث أن: IAS2الدولي )

التكاليف المقدرة إلتمام المخزون و   –المقدر للمخزون  البيع صافي القيمة القابلة للتحقق = سعر
 اتمام عملية بيعه 

وجود تقادم أو تلف فيه يتوجب تخفيض تكلفة   بيع المخزون، و حالة انخفاض أسعار وفي  
ضمن قائمة   صروفالمخزون بالفرق بين التكلفة و صافي القيمة القابلة للتحقق، و االعتراف بالفرق كم

 حدوث هذا االنخفاض. فيها الدخل )خسائر انخفاض القيمة(، و يتم تحميله للفترة التي تم

 1يقيم فيها المخزون كما يلي:  و هناك حاالت أخرى  ◊       

هنا يتم االعتماد على أسعار التعاقد لتطبيق مبدأ التكلفة   تعاقد على بيعها:محالة وجود بصناعة  .أ
أو صافي القيمة القبالة للتحقق و ذلك بالقدر الذي يتعلق بالقيمة المتعاقد على بيعها، و باقي  

القيمة المتعاقد على بيعها تزيد عن   المخزون يتم معالجته كمخزون عادي، أما في حالة كون 
( IAS37م معالجة ذلك وفق المعيار المحاسبي الدولي )ة المخزون لدى المؤسسة فيت يمك

 ؛ "المخصصات و االلتزامات و األصول المحتملة"

يتم تخفيض قيمة هذه العناصر إذا  ال حيث  المواد الخام أو المهمالت التي تدخل في التصنيع: .ب 
سيكون بالتكلفة أو أعلى من التكلفة، أما في حالة   الجاهزةن سعر بيع السلعة كان من المتوقع أ

 
 .27محمد أبو نصار، و جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص   1
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سيتجاوز صافي القيمة القابلة للتحقق فيتم تخفيض قيمة مخزون المواد الخام   البضاعةكون تكلفة 
 ؛ بالفرق 

يقصد بالمنتجات المشتركة المنتجات التي تشترك مع   المنتجات المشتركة و المنتجات الثانوية: .ت 
البترولية   المشتقات ة يطلق عليها بالتكاليف المشتركة مثل ضها البعض في تكاليف موحد بع

و يتم توزيع التكاليف المشتركة بين   ،ومشتقات الحليب المصنعة منه المصنعة من الزيت الخام،
فهي  *، أما المنتجات الثانويةالنسبية( بموجب القيمة البيعية IAS2المنتجات وفق المعيار )

يتم قياسها بالقيمة القابلة للتحقق و تطرح هذه  نسبيا،لبيعية مهمة فرعية ال تعتبر قيمتها ا منتجات 
 1القيمة من التكاليف المشتركة.

 االعتراف بالمخزون كمصروف الحق: 4.2

عندما يباع المخزون يتم االعتراف بالقيمة الدفترية المسجلة لهذا المخزون كمصروف وبالمقابل  
المخزون، و يجب االعتراف بمبلغ تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة  يرادات بيع يتم االعتراف بإ 

للتحقق و جميع خسائر المخزون كمصروف في الفترة التي يحدث فيها التخفيض أو الخسارة، و يتم  
ة  االعتراف بزيادة قيمة المخزون القابلة للتحقق في فترة الحقة كمكاسب عن طريق تخفيض تكلفة البضاع

 2المباعة. 

 األصول المالية المتداولة:  تقييم .3
و تشمل االستثمارات المالية قصيرة األجل )أسهم و سندات(، باإلضافة إلى أصول مالية أخرى   

ف إلى عدة أصناف و ذلك صنلدى البنوك و ت ودائعو الجارية و الحسابات ال في الصندوق مثل السيولة 
 القوائم المالية و فيما يلي عرض لذلك:إعداد ألغراض القياس الالحق لهذه األصول عند 

 االستثمارات المالية قصيرة األجل: 1.3

وتتمثل في األصول المالية التي يتم اقتناؤها بهدف تحقيق أرباح، من التذبذبات قصيرة األجل في   
ات في  أسعارها أو هوامش االتجار بها، و تشمل االستثمارات في حقوق الملكية )األسهم(، و االستثمار 
ه يجب  أدوات الدين )السندات و القروض(، و فيما يخص األسهم في هذا النوع من االستثمارات المالية فإن

من أسهم المنشأة المستثمر بها أو من حقوق   %20نسبة ملكية المنشأة المستثمرة أقل من  أن تكون 
 

 الثانوية: هي المنتجات التي ال تعتبر هدفا للعملية اإلنتاجية )منتجات جانبية(. المنتجات * 
 . 593-592 ص ، مرجع سبق ذكره، ص2خالد جمال الجعارات، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ج 1
 74محمد أبو نصار، و جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص   2
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   ان من توفر شرطال بد التصويت فيها، و حتى تضاف االستثمارات المالية على أنها أصول متداولة 
 : ماه انأساسي

 أن تكون قبالة للتسويق.  •

أو خالل الفترة   التالية أن يكون لدى المنشأة النية في تحويلها إلى نقد )سيولة( في الفترة المالية  •
 .أيهما أقل التشغيلية

 و عموما تقسم االستثمارات في األوراق المالية قصيرة األجل إلى ثالث أنواع هي: 

وتشمل أدوات الملكية )األسهم(، و أدوات الدين مثل   المالية ألغراض المتاجرة:األوراق  ✓
عادة بهدف المضاربة و   نىتق و أذونات الخزينة و غيرها و التي ت ،السندات قصيرة األجل

 بيعها في األجل القصير من خالل االستفادة من التقلبات التي تحدث في أسعارها. 

و تشمل في األصول المالية ذات  تى تاريخ االستحقاق:األوراق المالية المحتفظ بها ح ✓
المدفوعات الثابتة أو القابلة للتحديد )أدوات الملكية و أدوات الدين( و التي تستطيع  

حيث أنها  المؤسسة بيعها قبل موعد استحقاقها بغض النظر عن التغيرات في أسعار السوق 
 االحتفاظ بها. مع قدرة المؤسسة على تاريخ استحقاقها قصير األجل،

و تشمل أدوات الملكية و أدوات الدين التي ال يمكن   األوراق المالية المتاحة للبيع: ✓
أن هذا النوع يشمل   يأ ،مالية لحين االستحقاق وراقتصنيفها إما كأوراق مالية للمتاجرة أو أ

 تي ال أجل محدد لها مع نية المنشأة عدم االحتفاظ بها. األسهم و السندات ال

 االعتراف األولي:  1.1.3

، فإنه يجب "االعتراف و القياس  :األدوات المالية"( IAS39بموجب معيار المحاسبة الدولي ) 
في قائمة المركز المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفا في األحكام التعاقدية   *االعتراف باألصل المالي

لك بالطريقة المعتادة في شراء أو بيع  و ذ ، **مالية مشتقةأسهم و سندات( أو  في الغالب ألداة مالية )
 األصول المالية التي يتم إثباتها باستخدام تاريخ التعامل أو تاريخ التسوية كأساس لالعتراف.

 

 
من أسهم المنشأة المستثمر بها فإنه يتم تصنيف االستثمار المالي على أنه   %20رة فإنه إذا فاقت نسبة ملكية المنشأة المستثمرة كما سبق اإلشا * 

 طويل األجل.

 البترول، الذهب.....(ر و تتميز بتغير قيمتها بتغير البنود المتفق عليها و من أمثلتها )سعر المشتقة المالية: هي أداة مالية تنتج عن عقد يتم مع الغي** 
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 التصنيف: 2.1.3

 1( إلى فئتين و هما:IFRS9صنفت األصول المالية ضمن معيار اإلبالغ المالي الدولي ) 

 و التي تصنف أيضا إلى:  ة:األصول المالية المقاسة بالقيمة العادل .أ

 ؛ أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة ✓

 ؛الشاملأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ✓

هذا  و يعتمد  األصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة )الحقا عند إعداد القوائم المالية(: .ب 
 التصنيف على شرطين أساسيين هما: 

أو الطريقة التي تمارس بها المنشأة نشاطها  ج أعمال المنشأة إلدارة أصول المالية: نموذ •
 ،ات الفعلية التي تتم على محفظة األصول الماليةالمتعلق بإدارة أصولها و المتعلقة بالعملي 

ليه قد تحتفظ المنشأة بمحفظة استثمارات تقوم بإدارتها بهدف جمع التدفقات النقدية  ع و
 ؛و محفظة استثمارات أخرى بهدف المتاجرة لتحقيق تغيرات في القيمة العادلة ،التعاقدية

يقصد بذلك أن يولد األصل المالي  خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي: •
 تدفقات نقدية بتواريخ محددة أو قابلة للتحديد مثل السندات.

 القياس الالحق: 3.1.3

( IFRS9المالي الدولي ) اإلبالغية فإنه و بموجب معيار بعد االعتراف األولي باألصول المال 
 2يتم قياسها إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة وفق تصنيفها المبدئي كما يلي:  "األدوات المالية"

الوة أو الخصم بطريقة  يتم قياسها بالتكلفة مع إطفاء الع األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: .أ
حساب   فيالة و االعتراف بأرباح أو خسائر األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة الفائدة الفع

 النتائج عند إلغاء االعتراف به أو تدني قيمته أو إعادة تصنيفه. 

يجب قياسها عند إعداد القوائم المالية بالقيمة العادلة مع   األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة: .ب 
الدخل( باستثناء األصول المالية المخصصة  قائمة ن حساب النتائج )إظهار فروقات التقييم ضم 

 . "االعتراف والقياس :األدوات المالية"( IAS39فتعالج بموجب معيار المحاسبة الدولي ) طللتحو 
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 ( كالتالي: IAS39) المعيار المحاسبي المطفأة حسب تكلفة الو يتم حساب  □  

دفعات تسديد  –ولي لذي قيس به األصل عند االعتراف األ التكلفة المطفأة األصل المالي = المبلغ ا
خسائر انخفاض تدني القيمة أو عدم إمكانية   –اإلطفاء التراكمي بالفائدة الفعالية  ± يالمبلغ األصل

 التحصيل 
لألصل   األولي حيث أن: االطفاء التراكمي باستخدام القيمة الفعالة يحسب ألي فرق بين المبلغ 

 ستحقاق عند إعداد القوائم المالية.المالي و مبلغ اال

هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة الخاصة باألصل المالي يتم من خاللها   الفعالة طريقة الفائدة و □     
( IAS 39تحميل دخل الفائدة و مصاريف الفائدة للفترة الخاصة بها و تحسب وفق ما نص عليه )

 كالتالي: 

 الفائدة المقبوضة  –)ن(= مبلغ القياس األولي + دخل الفائدة الفعالة   التكلفة المطفأة ألصل مالي للسنة
  
 حيث أن:        

 معدل الفائدة السوقي له ×ولي لألصل المالي  دخل الفائدة الفعالة = المبلغ األ ● 
 معدل الفائدة الثابتة له × الفائدة المقبوضة = القيمة االسمية لألصل  ●  
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 و حقوق الملكية  ،)االلتزامات(بنود الخصوم ل المحاسبي قياسلاالمبحث الثالث: 

إن مصادر التمويل األساسية ألصول المؤسسة هي ما يعبر عنها بااللتزامات و حقوق الملكية، و  
تتعدد مصادرها و ال يجب إهمال ضرورة قياس بنودها بموثوقية مثلها مثل بنود األصول، حيث تناولت  

 اهتمامنا في هذا المبحث عن قياس البنود التالية: ية تقسيم هذه البنود و سنركز عدة معايير محاسبية دول

 حقوق الملكية )رؤوس األموال الخاصة(. ✓

 االلتزامات المحتملة )المخصصات أو المؤونات(.  ✓

 المؤجلة كالتزام. الضرائب  ✓

 القروض و االلتزامات المالية األخرى.  ✓

 :حقوق الملكية "رؤوس األموال الخاصة" تقييم .1
في حقيقة األمر ال توجد مشاكل خاصة بقياس حقوق الملكية في كونها نتاج لقياس األصول و   

عكس  نل في الفرق بينهما، فالتغيرات التي تحدث على األصول و االلتزامات تثمتااللتزامات حيث أنها ت 
لى قياس حقوق  إ اآلتي  رباح الصافية،  و سنتطرق فيبالضرورة على حقوق الملكية متمثلة خاصة في األ

 الملكية و كذا إظهار حقوق األقلية. 

 حقوق الملكية:  1.1

 لكن ،فيما يخص المعالجة المحاسبية لحقوق الملكية لم يخصص معيار دولي مستقل لذلك 
تناولتها الكثير من الفقرات في عدة معايير، و يعتبر من األهمية بمكان قياس حقوق الملكية ال سيما رأس  

يعتمد في ما لحقوق الدائنين، و كثير  الحد األدنى الواجب على المؤسسة االحتفاظ ضمان المال باعتباره ا
و   )طبعا(، قائمة المركز الماليقياس حقوق الملكية على قياس األصول و االلتزامات الظاهرة في نفس 

كما نجد   ،عليه فإن تغير أو إعادة تقييم األصول و االلتزامات يؤدي إلى زيادة أو نقص في حق الملكية
مفهومين لرأس المال لتقييمه يعتمدان على تحديد مفهوم المحافظة عليه وكذا تحديد الربح الناتج عنه هذا 

 1أن المفهومات هما: 

موال المستثمرة و هو مرادف لحقوق الملكية أو صافي  األويقصد به  رأس المال:المفهوم المالي ل .أ
فإن الربح هو مقدار التغير )الزيادة( في مبلغ  األصول في المنشأة و انطالقا من هذا المفهوم 
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صافي األصول بين بداية الفترة و نهاية الفترة المحاسبية )في المبلغ المالي أو النقدي( و هذا 
 التوزيعات للمالكين و مساهمتهم اإلضافية خالل الفترة. باستبعاد 

قة اإلنتاجية أو التشغيلية  و هنا ينظر لرأس المال باعتباره الطا المفهوم المادي لرأس المال: .ب 
للمنشأة و وفقا لهذا المفهوم فإن الربح هو المبلغ الناتج كزيادة على الطاقة اإلنتاجية المادية  

بة لتحقيقه في نهاية الفترة المحاسبية مقارنة ببداية الفترة، و هذا بعد للمنشأة أو الموارد المطلو 
 يعات األرباح التي استفادوا منها.استبعاد مساهمات المالكين خالل الفترة وكذا توز 

و أخذا بالمفهومين تختلف طريقة القياس المحاسبي، حيث نجد أن مفهوم المحافظة على رأس   
و  المال المادي يتطلب اتباع طريقة القيمة الجارية في القياس و معالجة التغير في أسعار األصول 

افظة على رأس  في القياس انطالقا من مفهوم المح يةااللتزامات، بينما يتطلب اتباع طريقة التكلفة التاريخ
المال المالي، و الجدير بالذكر أن اختيار المفهوم المناسب لرأس المال )ومنه طريقة القياس( يخضع  

 لحاجة مستخدمي قائمة المركز المالي.

 حقوق األقلية )الحقوق غير المسيطر عليها(: 2.1

تملكه  افي أصول المؤسسة التابعة و الذي الوهو ذلك الجزء من صافي نتائج أعمال وص  
من   (22المؤسسة القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل مشاريعها التابعة، يحث أن الفقرة )

أوجبت إظهار حقوق األقلية في   "دةحالبيانات المالية المو "( IFRS10معيار اإلبالغ المالي الدولي )
الملكية للمؤسسة القابضة، و اعتبرت  و بشكل منفصل في حقوق دة ضمن حقوق الملكية حالميزانية المو 

ظهار قيمة حقوق األقلية في  إلو  1،أن حقوق األقلية هي مصدر تمويل من المالكين و ليس التزام
 هما:  )مفهومان( الميزانية الموحدة هناك طريقتان

غاية  المالية الموحدة يتم ليقوم هذا المفهوم على أن إعداد القوائم  مفهوم المؤسسة القباضة )األم(: .أ
حسب بناء  يخدمة مساهمي المؤسسة القابضة، و منه فإن ما تملكه األقلية في المؤسسة التابعة 

حسب بناء على نسبة  تأن حقوق األقلية  يعلى صافي القيمة الدفترية ألصول المؤسسة التابعة، أ 
 ابعة. في القيمة المحاسبية الصافية ألصول المؤسسة الت مضروبة تملكهم
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صافي القيمة الدفترية عن القيمة العادلة ألصول و التزامات المؤسسة التابعة،   وفي حالة اختالف
م إظهار  يت  ي ال، أقطيتم تعديل قيمة الفرق في الميزانية الموحدة بنسبة تملك المؤسسة القابضة ف

 كامل الفرق بين القيمتين. 
  و بصفتها  تصادية و نظرا ألن المنشأةحسب مفهوم الوحدة االق مفهوم الوحدة االقتصادية: .ب

و تملك إدارة أصول و التزامات المؤسسة التابعة، فإن إعداد   ،سيطرة على قرارات المؤسسة التابعةم
 القوائم المالية الموحدة يتم من خالل النظر إلى المؤسستين باعتبارهما وحدة اقتصادية واحدة.

الميزانية الموحدة محسوبة بناء على القيمة العادلة  حقوق األقلية تظهر في  لذلك فإن قيمة نتيجةو 
 لصافي أصول المؤسسة التابعة، حيث يتم إظهارها ضمن حقوق المساهمين وكبند مستقل. 

الحقوق غير المسيطر عليها )حقوق األقلية( = نسبة تملكهم ×  صافي القيمة العادلة ألصول  
 )المساهمين فيها(.المؤسسة التابعة 

م الوحدة االقتصادية يوجب ضرورة كامل الفروقات بين القيمة الدفترية و القيمة  ألخذ بمفهو ل و
األقلية بناء على صافي   حقوق  العادلة ألصول المؤسسة التابعة عند إعداد القوائم المالية و إظهار

 القيمة العادلة ألصول المؤسسة التابعة.
 االلتزامات المحتملة  و المخصصات أو المؤونات: تقييم .2

تقع في المستقبل قد تكبد المؤسسة خسائر أو مصاريف يتم دفعها  سناء على أحداث معينة ب 
لكن هذه المبالغ المحتمل تكبدها ناتجة عن أحداث تتعلق بالفترة المالية الحالية، مما   أيضا، مستقبال

خصيص  رباح الفترة الحالية، و لمعالجة هذه المخصصات تم تيستدعي أحيانا اقتطاع مخصص لها من أ
لتوضيح االعتراف و   "المخصصات، األصول و االلتزامات المحتملة "( IAS37المعيار المحاسبي الدولي )

 القياس و لإلفصاح الخاص بها. 

 االعتراف بالمخصصات: 1.2

مؤكدين و يتم االعتراف به عن توفر   توقيت غير المؤونة أو المخصص هو خصم ذو مبلغ و 
 1الشروط التالية:

 دى المؤسسة التزام حالي نتيجة لحدث سابق؛عندما يكون ل •

 ارج من الموارد التي تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ خمن المحتمل أن يتطلب تدفق  •

 
1  Robert Obert, op.cit, p 37. 
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 إمكانية تقدير مبلغ االلتزام بموثوقية.  •

و تجدر اإلشارة إلى أن مبلغ المخصص أو المؤونة يجب أن تستعمل فقط في النفقات التي   
و أن تقيم عن إقفال كل سنة مالية، كما أن االلتزام الحالي ينتج عن حدث سابق  خصصت من أجلها، 

  ناتج عن التزام قانوني )مثل وجود عقد خدمات ما بعد البيع(، و قد ينتج عن التزام شرطي ناتج عن
 الحاجة لوجود عقد.  دون للزبائن  المعلنة اتهاد هلمؤسسة كتعلممارسات سابقة 

 قياس المخصصات: 2.2
 1عند قياس المخصصات وهي:  مراعاتهاناك عدة أمور وقضائيا يجب عموما ه  

قياس أن تكون القيامة التي يتم االعتراف بها كمخصص أفضل تقدير للمبلغ الالزم إلطفاء   •
 تاريخ إعداد الميزانية؛ االلتزام الحالي في 

عدم  يجب على المؤسسة األخذ بعين االعتبار المخاطر و حاالت  ،للوصول إلى أفضل تقدير •
في التقدير لتؤدي إلى  المغاالة التأكد التي تحيط باألحداث ذات العالقة، و يجب أن ال تتم

 االعتراف بمخصصات أو التزامات ال مبرر لها؛

ة الزمنية للنقود ية للوصول إلى قيمتها الزمنية، عندما يكون أثر القيمقد يجب خصم التدفقات الن •
 هاما. 

 ات يجب: و عند إعادة قياس المخصص □     

 ة و تعديل المخصصات في تاريخ كل ميزانية؛ عاجر أن تتم م  ✓

( في الدخل )في استرجاعهو إذا لم يعد محتمال وجود تدفق خارج يتم عكس المخصص ) ✓
 قائمة الدخل(.

 الضريبة المؤجلة كالتزام )خصوم(: تقييم .3
ة عن الفترة  قة بموجب المحاسبة الماليستح، الم(على األرباح)هي عبارة عن ضريبة الدخل  

علق تلك  تالحالية إال أنها واجبة السداد بموجب قانون الضرائب خالل الفترات المستقبلية، و بحيث ت
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الفروقات عندما تكون القيمة المسجلة لألصل بالدفاتر المحاسبية  ، تنشأ هذه *ةؤقتالفروقات بالفروق الم
 1زام أقل من أساسه الضريبي. أكبر من أساسه الضريبي أو عندما تكون القيمة المسجلة لاللت

و يتم قياس االلتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفترات الحالية و السابقة بالمبلغ القابل   
دم معدالت الضريبة )وقوانين الضريبة(  ستخالجهات الضريبية، و بحيث ت ح لصاللالسترداد )الخصم( 

 السائدة بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي.

عن الفترات الحالية   القادمة  معدالت الضريبة على الدخل خالل الفترات  ريغي حالة توقع تبينما ف 
المتوقع   ائب أو الماضية، فيجب في هذه الحالة قياس االلتزامات الضريبية المؤجلة باستخدام معدالت الضر 

إلى أنه يتوجب   د فيها االلتزام الضريبي المؤجل، و تجدر اإلشارةد في الفترة التي يس سائدةأن تكون 
الدخل و   بقائمةمينها بالربح أو الخسارة الظاهرة ضت  يتعين نواتج أو أعباءكالعتراف بالضريبة المؤجلة ا

 2يستثنى من ذلك ما يلي: 

الدخول أو األرباح التي ال تظهر محاسبيا بقائمة الدخل بل يتم االعتراف بها بحقوق الملكية   (1
 ما يلي: مباشرة و من األمثلة على هذه البنود 

 تصحيح أخطاء السنوات السابقة؛  ✓

 (؛IAS16الممتلكات و المصانع و المعدات بموجب المعيار )فروقات إعادة تقييم  ✓

آثار "(IAS21الصرف الناجمة عن ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة )المعيار  فروقات  ✓
 ؛ "التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

 لتملك.بطريقة ا األعمالاندماج  (2

 

 

 

 

 
أو االلتزام الوارد في قائمة المركز المالي و األساس الضريبي الفروقات المؤقتة: هي عبارة عن  فروق بين القيمة الدفترية المعدلة لألصل  * 

 لحسابها. المستخدم
 . 205، ص 2014محمد أبو نصار، وجمعة حميدات، مرجع سبق ذكره،   1
 .217نفس المرجع السابق، ص   2



 ( IAS/IFRSولية )الفصل الرابع: قياس بنود قائمة املركز املايل وفق معايري احملاسبة و اإلبالغ املايل الد
 

102 
 

 القروض و االلتزامات المالية األخرى: تقييم .4
أنواعها و االلتزامات  ختلفهناك عدة مصادر تمويل خارجية للمؤسسة لعل أبرزها القروض بم 

 المالية األخرى و التي يعالج قياسها كالتالي: 

 معالجة القروض: 1.4

تمثل القيمة  تكلفة التي عند الحصول على قرض أو حدوث الدين المالي يسجل محاسبيا بال 
حقة أثناء الحصول عليه، أما تالحالية للمبلغ الصافي المتحصل عليه بعد تخفيض التكاليف الثانوية المس

 بالنسبة للديون المالية األخرى باستثناء المحتفظ بها ألغراض المتاجرة )تسجل بالقيمة الحقيقية(. 

التسجيل األولي منخفضا منها  بها التي قدرت بو المتمثلة في القيمة المهتلكة التكلفة ب فتقيم  
ومضافا إليها )أو مخفضا( مجمع االهتالكات الناتجة عن الفرق بين المبلغ األصلي و   ثانويةالتسجيالت ال

 1المبلغ عند استحقاقه. 

 وتحتوي التكاليف الثانوية للقرض ما يلي: 

 فوائد السحب على المكشوف و القروض؛ •

 التسديد المرتبطة بالقروض؛، أو استهالك عالوات اإلصدار •

 الناتجة لإليجار التمويلي؛ األعباء المالية الناتجة •

 فروق الصرف الناجمة عن االقتراض بالعملة الصعبة.  •

 2: ه( تكاليف االقتراض فإنIAS23و فيما يخص ما نص عليه المعيار الدولي ) 

األصل المؤهل و تشييده   ل علىلة  تكاليف االقتراض المرتبطة بعملية الحصو مسر يعتبر المعيار  
 ؛من تكلفة األصل  جزء و انتاجه و اعتبار تكلفة االقتراض 

و يتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء  
 في حال تحقق الشرطيين التاليين:  فقط تكلفة لألصلمن 

 
1 Le Bouc’h et le Bris, société française et normes IAS/IFRS, présentation d'un outil de simulation, cerefia 

Rennes, Octobre, 2006, p 69. 
 .372جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص  محمد أبو نصار، و  2
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خالل األصل( بمنافع اقتصادية مستقبلية على  من المحتمل أن تعود تكاليف االقتراض )من  ✓
 المنشأة؛

 من الممكن قياس التكلفة بشكل موثوق. ✓

 تكاليف االقتراض هذه الشروط يتم معالجتها كمصروف.  تلبيلم  و إذا 

 االلتزامات المالية: 2.4

من مؤسسات الودائع، الذمم الدائنة و قروض و  سندات  ،تشمل االلتزامات المالية كل االلتزامات       
 أخرى. 

يتم االعتراف بااللتزامات المالية في قائمة المركز المالي عندما   االعتراف بااللتزامات المالية: .أ
تكون المنشأة طرفا في اشتراطات تعاقدية ألداة مالية معينة، و يتم إلغاء االلتزامات النقدية  

 عندما يتم سدادها أو إلغاءها أو التنازل عنها. 

ة لها  حاليالقيمة ال بألولي يتم قياس االلتزامات المالية عن االعتراف ا ها:القياس األولي ل .ب
 مضافا إليها التكاليف المرتبطة بها. 

بعد االعتراف و القياس األولي بااللتزامات المالية يتم قياسها الحقا   القياس الالحق لها: .ت
ت المطلوبة فتقيم بقيمة  بقيمتها المطفأة، ما عدا االلتزامات المحتفظ بها للمتاجرة و المشتقا

 العادلة.
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 خالصة الفصل:

التقارير   المالي وفق معاييرعموما ما يمكن استنتاجه من هذا الفصل أن قياس بنود قائمة المركز  
تملك األصل أو السيطرة   من مراحل المالية الدولية يتطلب استخدام عدة بدائل للقياس حسب كل مرحلة

 وء االلتزام.عليه، و حسب مرحلة نش

الملموسة في  و كذلكحيث نجد استخدام التكلفة أثناء القياس األولي لألصول غير الملموسة  
نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة أثناء القياس الالحق، و هنا غالبا ما تكون بين  ختيارحين يتم اال 

يطة، بحيث أن التغير السلبي في  تكلفة األصل أقل من قيمته مع مرور الزمن، و هنا يظهر مبدأ الح
تقييم ضمن  القيمة العادلة يتم االعتراف به كمصروف بينما التغير اإليجابي فيتم االعتراف كفارق إعادة ال

 هدف الوصول إلى ربح حقيقي و واقعي.بحقوق الملكية و هذا 

س الالحق للمخزون  أقل عند القيا أيهما  كما نجد استخدام صافي القيمة القابلة للتحقق أو التكلفة  
حيث أن المخزون ال يمكن أن يظهر بمبلغ أعلى من التكلفة، و كثيرا ما نجد في الواقع صافي القيمة  

وكذا تغليب الواقع االقتصادي تحقق أكبر من تكلفة المخزون، و هذا تمسك واضح بمبدأ الحيطة القابلة لل
غ التكلفة يتم االعتراف بالفرق كمصروف على المظهر القانوني، كذلك فحينما ينخفض المخزون عن مبل

 خسارة. قائمة الدخل، مما يجعل نتائج المنشأة أكثر واقعية و حقيقية سواء كانت ربح أو ضمن 

و مما تجدر اإلشارة إليه أن معظم األصول و االلتزامات المالية للمؤسسة يتم قياسها بالقيمة   
فسة حقيقية، الشيء الذي تفتقر إليه غالبية الدول العادلة، و هذا ما يتطلب وجود سوق نشط في ظل منا

 الدولية.معايير التقارير المالية  طبيقالنامية و هو ما يشكل أحد أهم العوائق لت

أنه بغية الوصول إلى نتائج حقيقية تعكس الواقع االقتصادي و تجعل من قائمة المركز  ننوه كما 
و المحتملين فق تام مثال وضع معيار خاص لمعالجة في  أ المالي أكثر إفادة خاصة للمستثمرين الحاليين 

تخفيضه من قيمة  األصل، قيمة األصول و االعتراف باالنخفاض كخسارة تظهر في قائمة الدخل و يتم 
خصوم  و مما يجعل مبالغ أصول  ،و في المقابل تم تخصيص معيار خاص لمخصصات الخصوم

 ر و تكون واقعية قدر المستطاع.لمبدأ الحيطة و الحذ تاما المنشأة تخضع خضوعا 

 



 

 

 

  

 

 الفصل الخامس
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 :تمهيد

تم في الدراسة النظرية التطرق إلى نظرة معايير المحاسبة الدولية لهيكل قائمة المركز المالي و      
األدنى من اإلفصاح المرتبط بها، ثم تطرقنا إلى مفاهيم عن القياس المحاسبي،  متطلبات إعدادها و الحد 

المحاسبي المختلفة عبر عدة مراحل و وصوال إلى القياس بنموذج القيمة العادلة   فمرورا ببدائل القياس
ير  و بعدها قياس مختلف بنود قائمة المركز المالي وفق معايير التقار  وآلياته و مزياه و أوجه قصوره

 .(IAS/IFRSالمالية الدولية )

الفاعلين في المحيط المحاسبي الجزائري نقدم دراسة استبيانيه لمعرفة آراء أهم سالفصل ف هذاأما في      
حول جملة من القضايا تتعلق بدرجة التطبيق الفعلي و السليم لنموذج القياس بالقيمة العادلة في البيئة  

 اإلجابة عن فرضيات هذه الدراسة و استخالص أهم النتائج حولها.  المحاسبية الجزائرية ، وصوال إلى
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 الستبيان: عرض ااألولالمبحث 

اعتمدنا في دراستنا التطبيقية على آداة االستبيان من أجل التقرب من الفاعلين في ميدان المحاسبة و     
المالية )في البيئة المحاسبية الجزائرية( لتقصى وجهة نظرهم حول موضوع الدراسة، حيث تضمن كل  

مراد اختبارها على لدراسة المحور من محاور استمارة االستبيان أسئلة تتعلق بفرضية من فرضيات ا
التوالي، و التالي تدعم ما تم التطرق إليه في الجانب النظري و الذي يركز على درجة التطبيق الفعلي و  
السليم لطرق القياس المحاسبي لبنود قائمة المركز المالي و ال سيما نموذج القيمة العادلة في ظل البيئة  

 المحاسبية. 

ريقة المتبعة في الدراسة اإلستبيانيه حيث قمنا بتحديد مجتمع و  اءات والطو يتضمن هذا المبحث اإلجر 
عينة الدراسة و صعوبات الدراسة و إيجاز لهيكل االستبيان، و األساليب اإلحصائية المستخدمة في  

 .توزيع و اختبار صدق و ثبات أداة الدراسةوكذا الدراسة، 

 مجتمع وعينة الدراسة:   .1

فاعلين في ميدان المحاسبة المالية، من مهنيين و أساتذة باحثين في  مختلف ال يتكون مجتمع الدراسة من
الجزائر، حيث استخدمنا في اختبار عينة الدراسة طريقتين، الطريقة القصدية والتي يتم من خاللها اختيار  

تخصصهم   نمناسبا، حيث ركزنا على أكاديميي ه عناصر العينة )عن قصد( من طرف الباحث وفق ما يرا 
هتمامهم الرئيسي معايير المحاسبة الدولية، و كذا اخترنا محاسبين رئيسيين في شركات أكثر  أو مجال ا 

نشاطا و ذلك في والية المسيلة و الوالية المجاورة لها )برج بوعريريج، البويرة، سطيف،.....إلخ(، أما 
من الخبراء و   عدد معتبرالطريق الثانية فهي الطريق العشوائية حيث قمنا بإرسال االستبانات إلى 

 محافظي الحسابات المسجلين في المصف الوطني الجزائري.

استبيان و بعد تفحص االستبانات تم استبعاد   123استبيان وتم استرجاع  170حيث تم توزيع أكثر من 
 ن. استبيا 118منها نظرا لعدم جدية المجيبين عليها، و بذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة  05
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 و نوضح ذلك من خالل الجدول التالي: 

 (: بيان عدد المختصين المشكلين لعينة الدراسة10الجدول رقم )

االستبانات   عدد االستبانات 
 الموزعة 

االستبانات  
 المسترجعة 

االستبانات  
 المستبعدة 

االستبانات الخاضعة  
 للدراسة

 63 05 68 110 عدد االستبانات الورقية 
لموزعة عن طريق االستبانات اعدد 

 24 00 24 60 البريد اإللكتروني 

عدد االستبانات الموزعة على 
 الرابط: 

https://docs.google.com/f
orms/d/1uFWOSLZfLrRku
CEu0YrT47IhWLZFxepEs

yVukjV_hKE/edit 

/ 31 00 31 

 118 05 123 170 المجموع
 استمارات االستبيان من إعداد الباحث بناء على المصدر: 

 ات الدراسة:صعوب .2

واجهتنا عدة صعوبات عند إجراءنا للدراسة اإلستبيانيه، و لعل أهمها هي مدى استجابة أفراد عينة        
الدراسة لطلبات اإلجابة على االستبيان، حيث مقارنة بالعدد الهائل للطلبات التي أرسلنها مستعملين الرابط  

حاسبين و محافظي الحسابات إال أن  الخبراء الم اإللكتروني لتسهيل اإلجابة ألفراد العينة خاصة فئة
التجاوب كان ضعيفا جدا، و كانت أغلب االستمارات المسترجعة من العينة القصدية التي غالبا كان  

استمارة صالحة   118االتصال بأفرادها مباشرة أو عن طريق بعض الزمالء، و في األخير تحصلنا على 
المهنية و مستوياتهم األكاديمية و التي اعتبرنها كافية  انتماءاتهم  للتحليل من طرف أفراد العينة بمختلف

 لالعتماد عليها في التحليل. 
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 :هيكل االستبيان .3
 أجزاء كاآلتي: 05سؤاال، ارتأينا تقسيمها إلى  42يحتوي االستبيان على ما مجموعه 

تخصصه  و حيث خصص لمعلومات عامة عن الفرد المستجوب، و تتعلق بمؤهله الجزء األول:  •
أو تكوينه حول طرق القياس   اطالعه العلمي و وظيفته  التي يشغلها حاليا، وكذا سؤال حول مدى 

 (.04إلى  01من مرقمة )أسئلة  04المحاسبي المعتمدة في النظام المحاسبي المالي، و يظم هذ الجزء 

مدى مالئمة الطرق   لحو وهو متعلق بالفرضية األولى سعيا لمعرفة أراء أفراد العينة  الجزء الثاني: •
التقليدية كالتكلفة التاريخية و التكلفة التاريخية المعدلة لقياس بنود قائمة المركز المالي في ظل 

 (.14إلى  05من مرقمة أسئلة ) 10متغيرات البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية، و يتكون هذا الجزء من 
معرفة آراء أفراد العينة حول مدى توفر البيئة  وهو متعلق بالفرضية الثانية، سعيا ل الجزء الثالث: •

المحاسبية الجزائرية على المتطلبات و الشروط الكافية لتطبيق طريقة القيمة العادلة في قياس بنود 
 .(24إلى   15 منمرقمة أسئلة ) 10قائمة المركز المالي، و يتكون هذا الجزء من  

لمعرفة آراء أفراد العينة حول مدى إمكانية تطبيق  وهو متعلق بالفرضية الثالثة، سعيا  :الرابعالجزء  •
نموذج القيمة العادلة باالعتماد على قيم تستند إلى السوق لقياس بنود قائمة المركز في ظل 

 (.33إلى  25أسئلة )مرقمة من  09و يتكون هذا الجزء من   المحيط المالي الجزائري الحالي،
، سعيا لمعرفة آراء أفراد العينة حول مدى التطبيق  و هو متعلق بالفرضية الرابعة الخامس:الجزء  •

حاليا لنموذج القيمة العادلة اعتمادا على القيم التي ال تستند إلى السوق في قياس بنود السليم 
)مرقمة من أسئلة  09قائمة المركز المالي في المؤسسات االقتصادية، و يتكون هذا الجزء من 

 (.42إلى   34
الخماسي الجابات أفراد العينة  Likert Scaleالستبيان على السلم ليكرت تم االعتماد في اعداد ا

على عبارات محاور االستبيان، حيث يحدد أفراد العينة اإلجابة على كل عبارة من عبارات  
 االوزان التالية: االستبيان وفق تدرج خماسي والذي يتضمن خمس إجابات، والتي أعطيت لها

 وفق مقياس ليكرت الخماسي.  لمعطاة للبدائلاالوزان ا(: 11)الجدول رقم 
 ال أوافق بشدة  ال أوافق  دون رأي موافق بشدة موافق بدائل القياس
 1 2 3 4 5 الوزن)الدرجة( 

الوصافي واالساتداللي باساتخدام عز عبد الفتااح، مقدماة فاي اإلحصااء باالعتماد على المرجع :من إعداد الباحث المصدر: 
(SPSS خوارزم العلمية ،) ،بتصرف(540، ص2008للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية( 
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وتقييمهم اجاباتهم اتجاه   محاور االستبيانو على عبارات  موافقة المستجوبينتقييم درجات سيتم حيث 
: لتحديد طول خاليا مقياس  1كما يلي موافقتهم أو عدم موافقتهم أو حيادهم  أي تحديد اتجاه ،كل عبارة

أدني درجة في  -دم في االستبيان الدراسة تم حساب المدى:)أعلى درجة في مقياس ليكرت الخماسي المستخ
وللحصول على طول الخلية الصحيح نقوم بقسمة المدى العام على عدد دراجات   4( = 1-5مقياس( =)
وبإضافة هذه القيمة في كل مرة للحد األدنى لدرجة الموافقة  0.8=4/5لك على نحو التالي:الموافقة وذ 
ى الحد األعلى وهكذا مع كل درجات الموافقة، وتفيد هذه العملية في التعرف على موقف نحصل عل

 مشترك إلجمالي أفراد العينة حيث:

ل أي عباارة مان عباارات االساتبيان إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي المرجح لدرجة الموافقاة حاو  -
 ؛منخفضة جدافان هذا يعني أن درجة الموافقة تمثل درجة [ 1.80  -1]ما بين 

إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي المرجح لدرجة الموافقاة حاول أي عباارة مان عباارات االساتبيان  -
 فان هذا يعني أن درجة الموافقة تمثل درجة منخفضة؛[ 2.60  -1.81]ما بين 

إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي المرجح لدرجة الموافقاة حاول أي عباارة مان عباارات االساتبيان  -
 ؛فان هذا يعني أن درجة الموافقة تمثل درجة متوسطة[ 3.40  -2.61]ا بين م

إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي المرجح لدرجة الموافقاة حاول أي عباارة مان عباارات االساتبيان  -
 ؛فان هذا يعني أن درجة الموافقة تمثل درجة عالية[ 4.20 -3.41]ما بين 

درجة الموافقاة حاول أي عباارة مان عباارات االساتبيان مرجح لإذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي ال -
 .فان هذا يعني أن درجة الموافقة تمثل درجة عالية جدا [5 -4.21]ما بين 

   :اإلحصائية المعالجة  أساليبكشف نوع توزيع بيانات المستجوبين وتحديد  .4
 (:  Normality Test االعتدالية اختبار)البيانات توزيع اختبار كشف نوع   1.4

تحديد   يجب ، فانه لمعالجة صحيحة لبيانات المستجوبين ومن أجل اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة
  ال تتبع التوزيع الطبيعي.  تتبع التوزيع الطبيعي أممحاور االستبيان  المستجوبين نحو ما إذا كان بيانات 

التوزيع الطبيعي مرتبط بحجم العينة، إذ   بالنظر إلى ما تبينه نظرية النهاية المركزية، فإن التقيد بشرطو  
يعد شرطا ضروريا في حالة العينات الصغيرة، أما في حالة العينات الكبيرة فيمكن التخلي عنه، وذلك أن  

 
، – “ إحصائي منظور–   الميدانية الدراسات إعداد و تصميم أساليب ” موسومة با  طويطي مصطفى ،.وعيل ميلود ، مطبوعة جامعية -1

، 2014جاوان  30بتااريخ  ، الجزائاار جامعاة الباويرة ، –بكلياة العلاوم االقتصاادية ، التجارياة و علاوم التسايير معتمد من طرف المجلس العلمي 
 )بتصرف(111-110 ص ص
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حسب هذه النظرية فان التوزيعات االحتمالية تؤول إلى التوزيع الطبيعي في حالة العينات التي يزيد  
من أجل دقة معالجة البيانات واختيار األساليب االحصائية المالئمة  و .إال أننا 1مشاهدة  30حجمها عن 

الختيار أساليب احصائية معلمية والتي   المستجوبينبيانات لنوع توزيع البيانات فإننا سنكشف عن توزيع 
 . التوزيع الطبيعيلبيانات أو نختار أساليب المعلمية التي ال تشترط ل التوزيع الطبيعيتشترط 

-Kolmogorovطرق إحصائية للكشف عن نوع التوزيع لبيانات االستبيان وهي )طريقة اختبار وهناك عدة 
Smirnov طريقة حساب معاملي االلتواء والتفلطح وطريقة اختبار ،Shapiro-Wilk).  

، فااي 50يسااتخدم إذا كااان عاادد العينااة أكباار أو يساااوي ماان    Kolmogorov-Smirnovأن اختبااار علمااا 
 50.2إذا كان عدد العينة أقل من  WilK-Shapiroج اختبارحين نستدل بنتائ

 االحتماليااة: إذا كاناات قيمااة هاي للبيانااات  الطبيعاايفااي حالاة كشااف عاان اعتداليااة التوزياع  :3القاعادة العامااة 
(sig أقل من )أماا تتبع التوزياع الطبيعاي  بيانات المستجوبين ال  ، فإن0.05 ( إذا كانات قيماةsig أكبار )

والجاادول التااالي ، مسااحوبة ماان مجتمااع تتبااع بياناتااه التوزيااع الطبيعاايبيانااات المسااتجوبين  ، فااإن0.05ماان 
 يبين نتائج كشف نوع توزيع البيانات:

 المستجوبين نحو محاور االستبيانبيانات  كشف نوع توزيع   يبين نتائج :(12)جدول رقم

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic 

القيمة 
اإلحصائية 

الختبارل  

df درجة   
 الحرية 

Sig القيمة   
 االحتمالية.

Statistic 
القيمة 

اإلحصائية 
 لالختبار

df درجة   
 الحرية 

Sig القيمة   
 االحتمالية.

 0.199 118 0.962 *0.200 118 0.106 المحور االول 
 0.200 118 0.962 0.078 118 0.132 المحور الثاني 
 0.002 118 0.901 0.180 118 0.117 المحور الثالث 
 0.403 118 0.972 0.100 118 0.127 المحور الرابع 

  SPSS.V 26 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج

اختبااار فارد فإننااا نساتدل ب نتااائج  50ماان  كباارأ عاادد المساتجوبينن أومان خااالل الجادول أعاااله نجااد وبماا 
(aSmirnov-Kolmogorov و )أن القيمة االحتمالية    تظهر sig   ان يلبيانات المستجوبين نحو محاور االستب

 
 ، ص2008، الجاازء الثاااني، الاادار العالميااة، القاااهرة، مصاار ، SPSSأسامة ربيع أمين، التحليل األحصائي للمتغيرات المتعددة باستخدام برنامج  - 1

 ( m/book.co-https://www.noorرابط )  107-106 ص
 156، ص  2005، الرياض ، دار جرير للنشر والتوزيع ،   spssيل اإلحصائي باستخدام برمجيةأبو زيد، محمد خير  سليم ، أساليب التحل2

 

الالمعلميااة(، الجاازء  -مهااارات أساسااية اختبااارات الفااروض االحصااائية) المعلميااة- SPSSأسااامة ربيااع أمااين، التحلياال اإلحصااائي باسااتخدام برنااامج  3
 ( book.com/-https://www.noor، رابط ) 121ص ، 2008األول  الدار العالمية، القاهرة، مصر ، 

https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/
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التوزياع الطبيعاي  مان بياناتاه تقتارب مسحوبة مان مجتماع  المستجوبينبيانات  ومنه(، 0.05هي أكبر من )
وفيمااا يلااي شاارح لااألدوات ومنااه فااي دراسااتنا سنسااتخدم األدوات اإلحصااائية المعلميااة الوصاافية واالسااتداللية .

 دراسة:اإلحصائية المستخدمة في ال
   تجوبين:لبيانات المس اإلحصائية المعالجة تحديد األساليب  2.4

 ألغراض التحليل ومعالجة اإلحصائية  األساليب  من العديد  دراساتهم في الباحثون  يستخدم
المعالجة اإلحصائية   يتناسب مع دراستنا بهدف التمكن من  منها ما استخدمنا ولقد  إحصائيا، البيانات 

حيث تم استخدام   فرضيات ال اختبار لمستجوبين نحو عبارات ومحاور االستبيان وكذالبيانات واراء ا
اإلحصاء الوصفي مثل مقاييس النزعة المركزية كالوسط الحسابي لمجموعة من البيانات،  اختبارات 

 االستداللي.اختبار اإلحصاء و  وحساب مقاييس التشتت وحساب معامالت االرتباط 

حلاايالت اإلحصااائية بااالطرائق اليدويااة لاايس سااهال  وخاصااة  إذا كااان حجاام إن القيااام بمثاال هااذه التو 
البيانات كبيرا . وعلاى كال حاال لام تعاد هنااك مشاكلة ماع تطاور أجهازة الحاساوب وتصاميم أنظماة )البارامج( 

 1البسيطة والمعقدة.'' للقيام بالتحليالت اإلحصائية spssمثل برنامج االحصائي '' 

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   (Statistical Package for the Social Sciences) برنامج 
، هو: عبارة عن حزمة حاسوبية متكاملة لتسجيل البيانات وتحليلها. SPSSالمعروف اختصارا ب 

اعية فقط بالرغم من أنه أنشأ  ، وال يقتصر على البحوث االجتمخدم عادة في جميع البحوث العلميةويست
ض، ولكن اشتماله على معظم االختبارات اإلحصائية وقدرته الفائقة في معالجة البيانات،  أصال  لهذا الغر 

 2وتوافقه مع معظم البرمجيات المشهورة جعل منه نظاما فعاال لتحليل شتى أنواع بيانات البحوث العلمية.

االعتماد  وفي دراستنا تم WIN -الويندوز - اختالف أنظمةوتوجد عدة إصدارات تختلف فيما بينها ب
 .  (SPSS: V26) على اإلصدار رقم

 

 
 

فهم وتحليل البيانااات اإلحصااائية، دار وائاال للنشاار الطبعااة الثانيااة،  spssمحمد بالل الزعبي، عباس الطالفحة، النظام اإلحصائي  - 1
  30، ص 2012

لطلبااة الساانة أولااى ماسااتر تخصااص أرطوفونيااا،  SPSSبلقياادوم بلقاساام ، مطبوعااة دروس فااي التحلياال االحصااائي المعلوماااتي باسااتخدام برنااامج   -2
ص ، 2016/ 2015اإلنسااانية واالجتماعيااة، قساام علاام الاانفس ، الساانة الجامعيااة كليااة العلااوم  ، رالجزائ     ،  -2سااطيف  –جامعااة محمااد لمااين دباااغين 

 2-1ص 
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 للبيانات: اإلحصائية ةجالمعال أساليب شرح  يلي وفيما

 عبارات االستبيان.وصف البيانات الشخصية وكذا : التكرارات والنسب المئوية -

ويقصااد بااه القيمااة التااي تخضااع لهااا مجموعااة قاايم ومنهااا المتوسااط الحسااابي:  مقاااييس النزعااة المركزيااة -
 1تغير المدروس)مركزها(، والذي ينتج عن قسمة مجموع القيم على عددها.الم

قد نجد أن مقاييس النزعة المركزية غير كافية من اجل الحصول على نظرة متكاملة   :التشتتمقاييس  -
عن  تعطينا بعض المعلومات عن مكان تمركز البيانات لكن ال تخبرنا  عن طريقة توزيع البيانات، إذ أنها

 2. تمركز، لهذه األسباب نستعمل معايير التشتت لمعرفة تباعد البيانات فيما بينهاالافة هذا مدى كث
كثر استخداما  في البحوث العلمية، هي االنحراف المعياري والخطأ  أ ومن بين مقاييس التشتت 

 قيمة المتوسط الحسابي. المعياري في 
ر مقاييس الثبات استخداما من طرف أكث: (Cronbach's Alpha)معامل الثبات ألفا كرو نباخ  -

مرتفعة وتقترب من   الثبات  معامل قيمة كانت  ( وكلما1( و) 0بين ) محصورة وهو يأخذ قيمةالباحثين 
الحصول على نفس النتائج أو  ثبات االستبانة وبالتالي  على جيدا مؤشرا يعتبر هذا فإن الواحد 

 ف مماثلة.  االستنتاجات فيما لو أعيد تطبيق نفس األداة وفق ظرو 

عرفة الداللة اإلحصائية )دال أو غير دال( في م وذلك بهدف(: one Sample t-testاختبار ت )  -
( في الكشف عما  one Sample t-testاختبار الفرضيات )اإلحصاء االستداللي( ويفيد هذا االختبار ) 

بات أفراد العينة والمتوسط إلجا  �̅�إذا كان هناك فرق جوهري )دال إحصائيا ( بين المتوسط الحسابي  
 . (𝒙=03)الفرضي 

ويسمح   :(Independent Samples Test)للفرق بين متوسطي مجموعتين  (T_Test)اختبار -
  .هذا االختبار بتقدير الفرق بين المتوسط مجموعتين مستقلتين

ين  ( للفرق بين متوسطات أكثر من مجموعتOne-way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) -
 . مثل متغير العمر فهو مقسم الى اكثر من فئتين فئات او مجموعتين

 
 

 
الجزء األول، النشر الجامعي الجديد، تلمسان،  -excelتطبيقات عملية على برنامج –مصطفى طويطي ا التحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان  - 1

 207، ص 2018الجزائر 

 215ص  مرجع سابق مصطفى طويطي ا    -2 
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 صدق وثبات أداة الدراسة: المبحث الثاني: 
 حساب الصدقنه يجب إقبل تطرق الى تحليل بيانات المستجوبين نحو عبارات االستبيان ف 

  خاصة من الباحثين  يهتم بهاعبارات ومحاور االستبيان حيث تعد من أهم الموضوعات التي لوالثبات 
 .حيث تأثيرها البالغ في أهمية نتائج البحث 

يشير إلى درجة استقاللية اإلجابات عن الظروف  الصدق: ''يمكن القول إن مفهوم الصدق والثبات
 أما الثباتالعرضية للبحث، ومن ثمة إلى مدى صالحية أداة جمع البيانات لقياس ما وضعت لقياسه. 

إلى الحد الذي يتم فيه فهم نتائج المقياس فهما صحيحا، أي بمدى دقة النتائج   فيشير إلى االنتظام أو
 1  رجة التوافق في حالة تكرارها، في وقت أخر من طرف باحث أخر ومن ثم قابلية تعميمها''.وعلو د 

 وفيما يلي عرض لنتائج اختبار أداة الدراسة )االستبيان( من الصدق والثبات: 
 :الصدق الظاهري لالستبيان .1

االستبيان على عدة محكمين من ذوي الخبرة و االختصاص خاصة في مجاالت   تم عرض          
المحاسبة و التدقيق و اإلحصاء و المنهجية، و ذلك لألخذ بآرائهم و توجيهاتهم في تعديل و التحقق من  

قة  الصياغة  مدى مالئمة كل عبارة من عبارات االستبيان للمحور الذي تنتمي إليه، و مدى سالمة و د 
ية لعبارات االستبيان، و فيما إذا كان كل محور من محاور االستبيان )بعباراته( يغطي و يعكس  اللفظ

 بصورة صحيحة فرضية الدراسة المرتبطة به. 
مستجوب ، من أجل معرفة مدى تجاوب  12بعد ذلك تم توزيع االستبيان على عينة أولية مقدرة با      

يان و اكتشاف النقائص التي تشوبه، و بعد األخذ بعين االعتبار المالحظات التي مع االستب  أفراد العينة
أفادنا بها األساتذة المحكمين، و ما تم اكتشافه من نقائص خالل التوزيع على العينة األولية المشار إليه، 

 (.2)  ( و الملحق رقم1تم ضبط و صياغة االستبيان بشكله النهائي، أنظر الملحق رقم )

 :الستبيانعبارات ومحاور اق االتساق الداخلي لصد   .2

مااادى أي  صااادق االتسااااق الاااداخلي االساااتبيان مااان خااالل  عبااارات ومحااااور قمنااا بالتأكاااد مااان صااادق
 ،محورهاسه يأي مدى مالئمة كل عبارة لما يق ،نتمي إليهتالذي  لمحورهارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية إ

 لعالقاة االرتباطياة باينلالداللاة االحصاائية  نهدف من خالله لقياس  حيث   الصدق البنائي وأيضا استخدمنا
الااداخلي  االتساااق حصاائيا نعبار عان الصادقإو  لعبااارات االسااتبيانماع الدرجاة الكلياة  محااور الدرجة الكلية لكال

 

 91-82ص ص -2010ديسمبر  19العلوم االجتماعية، العدد مجلة  فضيل دليو، معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية والكيفية،  -1 
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 خيااااااااااار محصاااااااااااوروهاااااااااااذا األ Pearson بيرساااااااااااون  االرتبااااااااااااطحسااااااااااااب معامااااااااااال مااااااااااان خاااااااااااالل  والبنااااااااااااائي
 .قةمن قيمته المطل االحصائية معامل ال يكتسب داللته(، لكن هذا ال1+( و)1-بين) 

: أن قوة العالقة بين المتغيرين  ال يعني بأنها دالة إحصائيا  فلتحديد  1داللة معامل االرتباط :  مالحظة
الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط عند مستوى معين، يجب مقارنة النتيجة المحصل عليها بدرجة حرجة  

ل النظري على أساس عدد المتغيرات التي يحسب االرتباط بينها والدرجات الحرية، تستخرج من الجدو 
، فإذا   df=n-2أي  تساوي حجم العينة مطروح منها اثنانرجات الحرية في معامالت االرتباط وحيث د 

دال   كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة أكبر أو تساوي القيمة الجدولية )الدرجة الحرجة(، فان االرتباط
عند درجات  r=0.237( تساوي جدوليةم)ال احصائيا، بالرجوع إلى الجدول النظري، نقرأ الدرجة الحرجة

نجد الدرجة الحرجة   0.05وعند مستوى الداللة   0.01 *والمستوى الداللة  df=118-116=2الحرية 

درجة أكبر من ال spssوبما أن معامل االرتباط المحسوب ب  =r 0.177تساوي )الجدولية( 
والدرجة الكلية لمحورها دالة   الحرجة)المجدولة( فانه نحصل على نتيجة قرار أن االرتباط بين العبارة

محسوب  لكل معامل ارتباط *(sig) االحتمالية قيمة كما يمكن أيضا استخدام مقارنة أخرى بين  احصائيا.

و  أ  0.05وي مستوى الداللة: (  أقل أو تساsigفإذا كانت قيمة) ،  0.01أو  ،0.05مع مستوى الداللة 
فان معامل االرتباط بيرسون ذا داللة إحصائية أي توجد عالقة بين العبارة  والدرجة الكلية   0.01

والجداول التالية تبين   . صادق ومتسق لما وضع لقياسه العباراتككل، أي بعبارة أخرى  أن  لمحورها
 يلي: محاور واالستبيان كما  ت و عبارانتائج حساب الصدق االتساق الداخلي والبنائي ل

 
 
 

 
، ص: 2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02، الجزء Spssعبد الكريم بوحفص: األساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يدويا وباستخدام   1

 )بتصرف( 18-19

واالجتماعياااة ياااتم اختباااار مساااتوى في دراساااات العلاااوم اإلنسااانية ه وعاااادةوهاااي قيمااة يختارهاااا الباحاااث فاااي بحثاا ( 0.05مسااتوى الداللاااة اإلحصاااائية )  - *
% ويعناااي ذلاااك أن االحتماااال المقباااول بالخطاااأ فاااي 5ويعناااي ذلاااك ان الباحاااث يشاااك فاااي النتاااائج الميدانياااة بنسااابة  0.05الداللاااة شاااائع االساااتخدام وهاااو 

، نقااال عاان عبااد الكااريم   0.05عاان ال تزيااد   sigقيمااة النتائج اذا كانتأو بمعنى آخر ُيقبل مقدار خطأ في صحة  0.05المعاينة، يجب أال يزيد عن 
 . 24، ص: 2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02، الجزء Spssبوحفص: األساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يدويا وباستخدام 

، وعلاااى ssSpات البااارامج اإلحصاااائية مثااال برناااامج : تظهااار فاااي مخرجااا ( value-Pأو ماااا يسااامى ب )احتماااال الخطاااأ( ) (: Sig) مساااتوى المعنوياااة  -*
، Spssتخدام أساسها يتم اختبار داللة االحصائية لنتائج الدراسة الميدانية نقااال عاان عبااد الكااريم بااوحفص: األساااليب اإلحصااائية وتطبيقاتهااا ياادويا وباساا 

 . 24، ص: 2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02الجزء 
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عدم مالئمة الطرق التقليدية كالتكلفة  المتعلق بقياس المحور األول: االتساق الداخلي لعبارات  -أ
التاريخية و التكلفة التاريخية المعدلة لقياس بنود قائمة المركز المالي )الميزانية( في ظل متغيرات  

 البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية.
 المحور األول (: االتساق الداخلي لعبارات 13ل رقم )الجدو

 العبارات 
 تقييم الداللة اإلحصائية لكل عبارة 

 العبارات 
 تقييم الداللة اإلحصائية لكل عبارة 

معامل االرتباط  
 بيرسون 

القيمة  
معامل االرتباط   النتيجة  SIG االحتمالية

 بيرسون 
القيمة  

 النتيجة  SIG االحتمالية

 دال  0.029 *0.201 (10العبارة ) دال  0.000 **0.358 (5)العبارة 
 دال  0.000 **0.412 (11العبارة ) دال  0.000 **0.422 (6العبارة )
 دال  0.000 **0.377 (12)العبارة  دال  0.000 **0.512 (7العبارة )
 دال  0.024 *0.208 (13العبارة ) دال  0.000 **0.345 (8العبارة )
 دال  0.000 **0.379 (14العبارة ) دال  0.000 **0.491 (9)العبارة 

 أو أكبر أو يساوي  )المجدولية(  0.01عند  r=0.237)المجدولية( و يساوي امعامل االرتباط يجب أن يكون اكبر  مالحظة:
 0.177 r=  لكي يكون داال احصائيا  أو قيمة  0.05عندsig  برنامج  و 0.01أو  0.05اكبر منSPSS    تبسط لنا اكثر حول   

تدل النجمتان ) **( على وجود الداللة   نجد أنه   spssفي مخرجات اتخاذ قرار نحو الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط حيث 
   0.05اإلحصائية عند ) *( على وجود الداللة و  وغيابها على عدم وجود داللة اإلحصائية  0.01اإلحصائية عند 

 ة والدرجة الكلية لمحورها أي يوجد ارتباط معنوي بين العبار  : دال
*. Correlation is significant at the 0.05 
**. Correlation is significant at the 0.01 

 SPSS .V 26على مخرجات برنامج اعتمادا الباحثالمصدر: من إعداد 

رتبااط بيرساون الممثلة في قيم معامالت االو  بين كل عبارة ومحورها  نتائج االرتباطات الثنائية من        
(r) قال قيماة وأ 07لادى الفقارة رقام  0.512علاي قيماة أ محصاورة باين )هاا أن نجاد أعااله  فاي الجادول المبينة

وهااي قاايم موجبااة اإلشااارة، أي هناااك عالقااة طرديااة بااين كاال عبااارة ومحورهااا، ( 10لاادى الفقاارة رقاام  0.201
كباار ماان أ ت االرتباااط المحسااوبة هااين معااامالأحيااث  ،العبااارات دالااة إحصااائي ا كاالكمااا نالحااظ أيضااا  أن 

  r=0.177)كبار مان أأو مان منهاا ( 0.01ومساتوى داللاة   df=116عناد  r= 0.237القيماة الجدولياة )
ومان خاالل المقارناة باين  أيضاا .13( كما يظهر لنا عند العبارة رقام 0.05ومستوى داللة   df=116عند 

اإلحصااائية  قاايمل)القيمااة االحتماليااة( ل SIGقيمااة أن  ( نجااد sig( وقيمااة )0.01أو  0.05مسااتوى الداللااة )
فماثال نجاد هاي أقال مان مساتوى داللاة  المحاورفي كل عبارة من عبارات ( Pearsonلمعامالت االرتباط )

،  أي هنااااك عالقاااة ارتباطياااة ذات داللاااة 0.05هاااي أقااال مااان  13لااادى العباااارة رقااام   sig=0.024 ةقيمااا 
ن مضاامون هااذه العبااارة يقاايس فعااال   مااا وضااعت لقياسااه ونفااس إحصااائية بااين هااذه العبااارة ومحورهااا، أي أ
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المحاور األول: المتعلاق بقيااس عادم عباارات قاول باأن وعلياه يمكنناا ال .المحاورالمقارنة ماع بااقي العباارات 
التكلفاااة التاريخياااة المعدلاااة لقيااااس بناااود قائماااة المركاااز الماااالي التقليدياااة كالتكلفاااة التاريخياااة و  مالئماااة الطااارق 

 محورهاااماع تمتااز كلهاا باالتسااق الاداخلي .ياة( فاي ظال متغيارات البيئاة المحاسابية الجزائرياة الحالياة)الميزان
عليهاا فاي التحليال، كماا يمكنناا االعتمااد  منهاا فاي عباارة أي نستثني ال وبذلك وصادقة لما وضعت لقياسه

 الدراسة. واختبار فرضيات  المستجوبينتحليل بيانات 
عدم توفر البيئة المحاسابية الجزائرياة  المتعلق بقياس المحور الثاني: االتساق الداخلي لعبارات -ب

الحالية على المتطلباات والشاروط الكاةياة لتطبياق طريقاة القيماة العادلاة فاي قيااس بناود قائماة المركاز 
 المالي )الميزانية(.

 المحور الثاني (: االتساق الداخلي لعبارات 14الجدول رقم )

 العبارات 
 اإلحصائية لكل عبارة تقييم الداللة 

 العبارات 
 تقييم الداللة اإلحصائية لكل عبارة 

معامل االرتباط  
 بيرسون 

القيمة  
معامل االرتباط   النتيجة  SIG االحتمالية

 بيرسون 
القيمة  

 النتيجة  SIG االحتمالية

 دال  0.006 **0.249 (20العبارة ) دال  0.000 **0.461 (15)العبارة 
 دال  0.000 **0.339 (21العبارة ) دال  0.000 **0.335 (16العبارة )
 دال  0.003 **0.271 (22)العبارة  دال  0.000 **0.362 (17العبارة )
 دال  0.035 *0.195 (23العبارة ) دال  0.000 **0.447 (18العبارة )
 دالغير  0.184 0.123 (24العبارة ) دال  0.001 **0.292 (19)العبارة 

 أو أكبر أو يساوي  )المجدولية(  0.01عند  r=0.237ب أن يكون اكبر او يساوي )المجدولية( معامل االرتباط يج مالحظة:
 0.177 r=  لكي يكون داال احصائيا  أو قيمة  0.05عندsig  برنامج  و 0.01أو  0.05اكبر منSPSS      تبسط لنا اكثر حول

تدل النجمتان ) **( على وجود الداللة   نجد أنه   spss اتخاذ قرار نحو الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط حيث في مخرجات
   0.05اإلحصائية عند ) *( على وجود الداللة و  وغيابها على عدم وجود داللة اإلحصائية  0.01اإلحصائية عند 

 أي يوجد ارتباط معنوي بين العبارة والدرجة الكلية لمحورها  : دال
*. Correlation is significant at the 0.05 
**. Correlation is significant at the 0.01 

 SPSS .V 26على مخرجات برنامج الباحث اعتماداالمصدر: من إعداد 
والممثلاااة فاااي قااايم معاااامالت االرتبااااط  باااين كااال عباااارة ومحورهاااا  مااان النتاااائج االرتباطاااات الثنائياااة 

قال وأ 15لدى الفقرة رقم  0.461يمة علي قأ محصورة بين )ها أن نجد أعاله  في الجدول المبينة (rبيرسون )
وهاااي قااايم موجباااة اإلشاااارة، أي هنااااك عالقاااة طردياااة باااين كااال عباااارة ( 24لااادى الفقااارة رقااام  0.123قيماااة 

حياث أن معاامالت االرتبااط المحساوبة هاي  ،معظم العبارات دالة إحصائي اأيضاا  أن ومحورها، كما نالحظ 
( أو ماان منهااا أكباار ماان 0.01ومسااتوى داللااة   df=116عنااد  r= 0.237أكباار ماان القيمااة الجدوليااة )
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(r=0.177   عندdf=116   كما يظهر لنا عند العبارة رقم 0.05ومستوى داللة )أيضا ومن خاالل 23 .
 قايمل)القيماة االحتمالياة( ل SIGأن قيماة ( نجاد sig( وقيماة )0.01أو  0.05المقارنة بين مستوى الداللة )

هي أقل مان مساتوى داللاة  المحورفي كل عبارة من عبارات ( Pearsonاإلحصائية لمعامالت االرتباط )
،  أي هنااك عالقاة ارتباطياة ذات 0.05هاي أقال مان  23لدى العبارة رقام   sig=0.035 ةفمثال نجد قيم

داللااة إحصااائية بااين هااذه العبااارة ومحورهااا، أي أن مضاامون هااذه العبااارة يقاايس فعااال   مااا وضااعت لقياسااه 
  ي العبارات المحور.ونفس المقارنة مع باق

ظهاارت  24رقام  *و أن العباارةوماا نالحظاه أيضاا نحاو تقياايم داللاة اإلحصاائية لعباارات المحااور ها 

( وهاااي اقااال مااان قااايم r=0.123أنهاااا غيااار دالاااة إحصاااائيا  ألن قيماااة معامااال ارتباطهاااا ماااع محورهاااا بلغااات )
  df=116عنااد   r=0.177)أو (0.01ومسااتوى داللااة   df=116عنااد  r= 0.237)الجدوليااة سااواء 
غيار أي    0.01هاي أكبار مان  24لادى العباارة رقام   sig=0.184 ةقيما وأيضا   (0.05ومستوى داللة 

)و فضاالنا عاادم المعالجااة اإلحصااائية لهااا أي أنهااا   المحااور الثااانيماان   لااذا يتوجااب حااذفها إحصااائيادالااة 
اتااه العبااارة غياار الدالااة، حيااث كمااا أنااه تأكاادنا أيضااا ماان  ضاارورة حااذف همهملااة فااي التحلاايالت القادمااة(، 

ترتفاااع  ) انظااار الجااادول المتعلاااق بحسااااب ثباااات  كرونبااااختباااين أن  قيماااة ألفاااا  االساااتبيان بحسااااب ثباااات 
 عبارات. 09أصبح  التي يعتمد عليها في التحليل االستبيان(. ومنه عدد عبارات هذا المجال

 
 
 
 
 
 
 
 

 
المحاسااابة المالياااة المعتمااادة فاااي الجامعاااات الجزائرياااة ماااع متطلباااات ساااوق العمااال فاااي ميااادان ال تتطاااابق منااااهج تااادريس )  24م مضااامون عباااارة رقااا  - *

   إهمالها(.  –والتي تم حذفها من المحور الثالث )عدم االعتماد عليها في التحليل  (  االعتراف و القياس المحاسبي
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إمكانية تطبيق نموذج القيمة العادلة  ياس المتعلق بق المحور الثالث: االتساق الداخلي لعبارات  -ت
باالعتماد على قيم تستند إلى السوق لقياس بنود قائمة المركز المالي في ظل المحيط المالي الجزائري 

 .الحالي
 المحور الثالث(: االتساق الداخلي لعبارات 15الجدول رقم )

 العبارات 

 تقييم الداللة اإلحصائية لكل عبارة 

 العبارات 

 داللة اإلحصائية لكل عبارة تقييم ال 

االرتباط  معامل 
 بيرسون 

القيمة  
  االحتمالية

SIG 
معامل االرتباط   النتيجة 

 بيرسون 
القيمة  

 SIG االحتمالية
 النتيجة 

 دال  0.000 **0.453 (30العبارة ) دال  0.000 **0.319 (25)العبارة 
 ال د 0.000 **0.429 (31)العبارة  دال  0.000 **0.349 (26)العبارة 

 دال  0.000 **0.473 (32)العبارة  دال  0.000 **0.363 (27العبارة )
 دال  0.000 **0.496 (33العبارة ) دال  0.000 **0.475 (28العبارة )
  دال  0.010 *0.235 (29)العبارة 

 )المجدولية(   أو أكبر أو يساوي  0.01عند  r=0.237معامل االرتباط يجب أن يكون اكبر او يساوي )المجدولية(  مالحظة:
 0.177 r=  لكي يكون داال احصائيا  أو قيمة  0.05عندsig  برنامج  و 0.01أو  0.05اكبر منSPSS      تبسط لنا اكثر حول

تدل النجمتان ) **( على وجود الداللة   نجد أنه   spssاتخاذ قرار نحو الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط حيث في مخرجات 
   0.05اإلحصائية عند ) *( على وجود الداللة و  وغيابها على عدم وجود داللة اإلحصائية  0.01اإلحصائية عند 

 أي يوجد ارتباط معنوي بين العبارة والدرجة الكلية لمحورها  : دال
*. Correlation is significant at the 0.05 
**. Correlation is significant at the 0.01 

 SPSS .V 26على مخرجات برنامج ث اعتماداالباحالمصدر: من إعداد 

والممثلاااة فاااي قااايم معاااامالت االرتبااااط  باااين كااال عباااارة ومحورهاااا  مااان النتاااائج االرتباطاااات الثنائياااة 
قال وأ 28لدى الفقرة رقم  0.475علي قيمة أ محصورة بين )ها أن نجد أعاله  في الجدول المبينة (rبيرسون )

م موجباااة اإلشاااارة، أي هنااااك عالقاااة طردياااة باااين كااال عباااارة وهاااي قاااي( 29لااادى الفقااارة رقااام  0.235قيماااة 
 حيااث أن معااامالت االرتباااط المحسااوبة هااي ،العبااارات دالااة إحصااائي ا كاالومحورهااا، كمااا نالحااظ أيضااا  أن 

( كماا يظهار لناا عناد 0.01ومساتوى داللاة   df=116عناد  r= 0.237أكبار مان القيماة الجدولياة ) كلهاا
أن ( نجااد sig( وقيمااة )0.01أو  0.05ل المقارنااة بااين مسااتوى الداللااة )أيضااا وماان خااال. 29العبااارة رقاام 

فاااي كااال عباااارة مااان ( Pearsonاإلحصاااائية لمعاااامالت االرتبااااط ) قااايمل)القيماااة االحتمالياااة( ل SIGقيماااة 
هاي أقال  29لادى العباارة رقام   sig=0.010 ةفماثال نجاد قيما هاي أقال مان مساتوى داللاة  المحاورعبارات 

عالقااة ارتباطيااة ذات داللااة إحصااائية بااين هااذه العبااارة ومحورهااا، أي أن مضاامون  ،  أي هناااك0.01ماان 
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وعلياه يمكنناا القاول  هذه العبارة يقيس فعال   ما وضعت لقياسه ونفس المقارناة ماع بااقي العباارات المحاور.
قيم تساتند  باالعتماد على المحور الثالث: المتعلق بقياس إمكانية تطبيق نموذج القيمة العادلة عبارات بأن 

تمتاز كلها باالتسااق ، إلى السوق لقياس بنود قائمة المركز المالي في ظل المحيط المالي الجزائري الحالي
التحليال، كماا يمكنناا  منها فاي عبارة أي نستثني ال وبذلك وصادقة لما وضعت لقياسه محورهامع الداخلي 

 الدراسة. رضيات المستجوبين واختبار الفعليها في تحليل بيانات االعتماد 
المحور الرابع: يتم حاليا التطبيق السليم لنموذج القيمة العادلة اعتمادا االتساق الداخلي لعبارات  -ث

على القيم التي ال تستند إلى السوق في قياس بنود قائمة المركز المالي في المؤسسات االقتصادية  
 الجزائرية

 الرابع المحور(: االتساق الداخلي لعبارات 16الجدول رقم )

 العبارات 

 تقييم الداللة اإلحصائية لكل عبارة 

 العبارات 

 تقييم الداللة اإلحصائية لكل عبارة 

معامل االرتباط  
 بيرسون 

القيمة  
  االحتمالية

SIG 
معامل االرتباط   النتيجة 

 بيرسون 
القيمة  

 SIG االحتمالية
 النتيجة 

 دال  0.005 **0.259 (39العبارة ) دال  0.000 **0.318 (34)العبارة 
 دال  0.000 **0.368 (40)العبارة  دال  0.000 **0.521 (35)العبارة 

 دال  0.000 **0.350 (41)العبارة  دال  0.001 **0.305 (36العبارة )
 دال  0.000 **0.363 (42العبارة ) دال  0.000 **0.386 (37العبارة )
  دال  0.000 **0.349 (38)العبارة 

 أو أكباااار أو يساااااوي  )المجدوليااااة(  0.01عنااااد  r=0.237ب أن يكااااون اكباااار او يساااااوي )المجدوليااااة( معاماااال االرتباااااط يجاااا  مالحظااااة:
 0.177 r=  لكااي يكااون داال احصااائيا  أو قيمااة  0.05عناادsig  برنااامج  و 0.01أو  0.05اكباار ماانSPSS     تبسااط لنااا اكثاار حااول

تاادل النجمتااان ) **( علااى وجااود الداللااة  نجااد أنااه   spss اتخاااذ قاارار نحااو الداللااة اإلحصااائية لمعاماال االرتباااط حيااث فااي مخرجااات
   0.05اإلحصائية عند ) *( على وجود الداللة و  وغيابها على عدم وجود داللة اإلحصائية  0.01اإلحصائية عند 

 أي يوجد ارتباط معنوي بين العبارة والدرجة الكلية لمحورها  : دال
*. Correlation is significant at the 0.05 
**. Correlation is significant at the 0.01 

 SPSS .V 26على مخرجات برنامج الباحث اعتماداالمصدر: من إعداد 
والممثلاااة فاااي قااايم معاااامالت االرتبااااط  باااين كااال عباااارة ومحورهاااا  مااان النتاااائج االرتباطاااات الثنائياااة 

قال وأ 37لدى الفقرة رقم  0.386يمة علي قأ محصورة بين )ها أن نجد أعاله  في الجدول المبينة (rبيرسون )
وهاااي قااايم موجباااة اإلشاااارة، أي هنااااك عالقاااة طردياااة باااين كااال عباااارة ( 29لااادى الفقااارة رقااام  0.235قيماااة 

حياث أن معاامالت االرتبااط المحساوبة هاي  ،نالحظ أيضا  أن معظم العبارات دالة إحصائي اومحورها، كما 
( كماا يظهار لناا عناد 0.01ومساتوى داللاة   df=116عناد  r= 0.237كلهاا أكبار مان القيماة الجدولياة )
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ن أ( نجااد sig( وقيمااة )0.01أو  0.05. أيضااا وماان خااالل المقارنااة بااين مسااتوى الداللااة )29العبااارة رقاام 
فاااي كااال عباااارة مااان ( Pearsonاإلحصاااائية لمعاااامالت االرتبااااط ) قااايمل)القيماااة االحتمالياااة( ل SIGقيماااة 

هاي أقال  29لادى العباارة رقام   sig=0.010 ةفماثال نجاد قيما ة هاي أقال مان مساتوى داللا  المحاورعبارات 
ومحورهااا، أي أن مضاامون ،  أي هناااك عالقااة ارتباطيااة ذات داللااة إحصااائية بااين هااذه العبااارة 0.01ماان 

وعلياه يمكنناا القاول  هذه العبارة يقيس فعال   ما وضعت لقياسه ونفس المقارناة ماع بااقي العباارات المحاور.
يااتم حاليااا التطبيااق السااليم لنمااوذج القيمااة العادلااة اعتمااادا علااى القاايم التااي ال الرابااع:  المحااور عبااارات بااأن 

تمتااز كلهااا ، كااز الماالي فاي المؤسساات االقتصااادية الجزائرياة تساتند إلاى الساوق فااي قيااس بناود قائماة المر 
التحليال،  فاي منهاا عباارة أي نساتثني ال وباذلك وصاادقة لماا وضاعت لقياساه محورهاامع باالتساق الداخلي 

 الدراسة. عليها في تحليل بيانات المستجوبين واختبار الفرضيات كما يمكننا االعتماد 
 صدق االتساق البنائي لمحاور أداة االستبيان:   .3

والجدول التالي يبين نتائج حساب الصدق للتحقق من ذلك  معامل االرتباط بيرسون قمنا باستخدام 
 ي: البنائي لمحاور واالستبيان كما يل

 (: صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة.17الجدول رقم )

 االستبيان محاور
 االستبيان اجمالي عباراتمع كل محور االرتباط تقييم الداللة اإلحصائية لدرجة  

 معامل االرتباط بيرسون 
القيمة االحتمالية  

(sig) النتيجة 

 دال  0.000 **0.568 المحور األول  01
 دال  0.000 **0.452 المحور الثاني 02
 دال  0.000 **0.615 المحور الثالث  03
 دال  0.000 **0.536 الرابعالمحور  04

 أو أكبر أو يساوي  )المجدولية(  0.01عند  r=0.237معامل االرتباط يجب أن يكون اكبر او يساوي )المجدولية(  مالحظة:
 0.177 r=  لكي يكون داال احصائيا  أو قيمة  0.05عندsig  برنامج  و 0.01أو  0.05ر من اكبSPSS     تبسط لنا اكثر حول

تدل النجمتان ) **( على وجود الداللة   نجد أنه   spssاتخاذ قرار نحو الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط حيث في مخرجات  
   0.05ة عند اإلحصائي ) *( على وجود الداللة و  وغيابها على عدم وجود داللة اإلحصائية  0.01اإلحصائية عند 

 SPSS .V 26على مخرجات برنامج الباحث اعتماداالمصدر: من إعداد 

بين كل المحور   (Pearson Correlationبأن معامالت االرتباط ) أعاله يظهر من خالل الجدول
أقل من مستوى  ( القيمة االحتمالية) SIGأن قيمة والدرجة الكلية لعبارات االستبيان دالة إحصائيا، حيث 

 (، ومنه تعتبر محاور أداة الدراسة صادقة ومتسقة، لما وضعت لقياسه. 0.05اللة )الد 
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أن الهاادف ماان حساااب الصاادق االتساااق الااداخلي والبنااائي لعبااارات ومحاااور االسااتبيان كااان هااو  خالصااة: 
هاال العبااارة -؟ أي )من ناحيااة اإلحصااائية(عبااارة مفياادة أم عاابء علااى المحااورالهاال  -اإلجابااة عاان سااؤال، 

بااين لناااا ماان نتااائج حساااب صاادق االتسااااق تقاادرة علااى قياااس الشاايء الماااراد قياسااه فااي المحااور؟ وقااد  لهااا
ولها قدرة على قيااس  متسقة نهاأ في الدراسة الحالية المستخدمالداخلي والبنائي لعبارات ومحاور االستبيان 

عباااارات علاااى  رةكبيااا  أو أي عملياااة حاااذف أي تعاااديل جاااوهري  وبالتاااالي لااام يطااارأ عليهاااا هماااا وضاااعت لقياسااا 
ماان شااأنه أن ُيعطااي ثقااة كبياارة للدراسااة  . األماار الااذيماان المحااور الثاااني 24ماعاادا العبااارة رقاام  االسااتبيان

. ولكن هذا االجراء ال يكفي وعلياه ننتقال للخطاوة للشروع في إجراء تحليل بياناتها واختبار صحة فرضياتها
االستبيان على استقرار نتائجاه فيماا لاو عبارات  درة ما مدى ق -ل التالي: الموالية وهي اإلجابة على السؤا

  االستبيان.عبارات وأبعاد طبق مرات عدة؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل سندرس درجة ثبات 
  (االستبيان) أداة الدراسة درجة ثبات   .4

 على فراد األ من مجموعة على معين استطالع إجراء تم أنه نفترض  أكثر: الثبات معنى ولتوضيح
أي )االختباار  نفاس إجاراء إعاادة تام فترة وبعد  االستطالع، هذا في فرد  كل درجات  رصد  تم ثم ان ما،استبي

وكانات  فيهاا، فارد  كال درجاات  أيضاا ورصادت  فاراد المجموعاة مان األ هاذه نفس على توزيع نفس االستبيان(
 نفساها هاي تطالع،االسا  لتطبياق األولاى المارة فاي فاراد األ عليهاا حصال التاي الادرجات  أن النتائج تادل علاى

 ثابتاة االساتطالع نتاائج باأن نساتنتج علياه وبنااء. الثانياة المارة في فراد األ هؤالء عليها حصل التي الدرجات 
 .1دقة أن ما َتَضَمَنُه االستبيان، نتائجه تكون ثابتة أكثر وال تتغير كثيرا  بإعادة تطبيقها بمعنى تماما

 كرونبااخ محتااوى االساتبيان منهااا طريقاة ألفاااوهنااك عاادة طارق لقياااس ثباات عبااارات ومضامون و 
Cronbach's Alpha  ماا بمعناى ،أو المحاور االساتبيان مجموعاة مان عباارات  ثباات  درجاة يقيس حيث 

 كماا مماثلاة ظاروف وفاق األداة  نفس تطبيق أعيد  لو فيما االستنتاجات  أو النتائج نفس على الحصول نسبة
مجموعاة مان العباارات أكبار مان ل (Alpha)ثباات معامال   علاى أن تكاون قايم البحاوث العلمياةتتفق معظام 

   (.0.60العتبة )

)غيار كافياة(، إذا  Alpha  <0.6:  2هاي  (Alpha)والمجاالت المختلفة لدرجة الثبات ل معامل   
)مقبولاة  Alpha >0.65  <0.70)ضعيفة(، إذا كانت قيماه باين  Alpha >0.6  <0.65كانت قيمه بين 

 
الجزء األول، النشر الجامعي الجديد، تلمسان،  -excelرنامج تطبيقات عملية على ب–ستبيان مصطفى طويطي ا التحليل اإلحصائي لبيانات اال - 1

 )بتصرف(141، ص 2018الجزائر 

2 Mana carricano et Fanny Poujol ,Analyse de données avec spss ,Edition PERSON ,2009, p53 
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 Alpha >0.85 )حسانة( وإذا كانات قيماه باين Alpha  <0.85 0.70<باين نوعاا ماا( وإذا كانات قيماه 
 .تكون قيم الثبات ممتازة 0.9)جيدة( وإذا كانت أكبر من  0.90> 

 فمان 0.90يتجااوز قيمتاه ( الاذي Alphaن معامال )فاإ العديد من الخبراء في الميددان اححصدائي حسب و 
علاى مان ان تادل  بادلفيماا تقيساه  امبارر لها  الو  فاي مضامون العباارات  يدل على وجود تكارار المحتمل أن

 قصى.أكحد  0.90( قيمة Alpha)أال يتجاوز معامل  يوصىولذى  عبارات االستبيان ثبات 
 لالستبيان   Cronbach's Alpha(: يبين قيمة معامل 18جدول رقم )

 
 معامل ألفا كرو نباخ

 النتيجة النهائية
 بعد التعديل قبل التعديل 

 قيمة 
لعبارة المؤثرة  رقم ا

على تدني قيمة 
 الثبات 

رقم العبارة   قيمة
 المحذوفة 

القيمة النهائية  
 للثبات 

عدد 
النهائي  
 للعبارات 

النتيجة  
 االختبار 

 ثابت  10 0.710 // // التوجد  0.710 المحور األول 
 ثابت  09 0.658 24رقم  0.658 24عبارة رقم  0.608 المحور الثاني
 ثابت  09 0.746 // // // 0.746 المحور الثالث 
 ثابت  09 0.756 // // // 0.756 المحور الرابع

 ثابت  37 0.801  قيمة ثبات جميع عبارات االستبيان 
 SPSS .V 26على مخرجات برنامج الباحث اعتماداالمصدر: من إعداد 

 ( لكال مجموعاة مان العباارات، كالCronbach's Alphaيعرض الجدول أعاله نتائج حساب قايم)
االستبيان، وهذا من أجل معرفة مدى تمتع عبارات كل محاور بدرجاة الثباات فاي النتاائج  محاورمن  محور

قيماة معامال  فإننا نتفحص  وإلثبات ذلك فيما لو أعيد توزيع االستبيان مرة ثانية خالل فترات زمنية مختلفة؛
 :(Cronbach's Alphaألفا كرو نباخ)

 ل: عاادم مالئمااة الطاارق التقليديااة كالتكلفااة التاريخيااة المحااور األو قااة بالنساابة لثبااات جميااع عبااارات المتعل -
التكلفة التاريخية المعدلة لقياس بنود قائمة المركز المالي )الميزانية( في ظل متغيرات البيئة المحاسبية و 

إذ (06أكبار مان العتباة)،  حيث أنها إحصائيامقبولة قيم معامل ألفا كرونباخ أن نجد  الجزائرية الحالية.
 .عبارات  10( والذي يضم 0.710) Alpha=بلغت قيمة 

المتعلق بقياس عادم تاوفر البيئاة المحاسابية الجزائرياة  02المحور بالنسبة لثبات جميع عبارات المتعلقة  -
الحاليااة علااى المتطلبااات والشااروط الكافيااة لتطبيااق طريقااة القيمااة العادلااة فااي قياااس بنااود قائمااة المركااز 

نجااد أنااه وكمااا وضاحنا سااابقا فااي حساااب الصاادق االتسااق الااداخلي توجااد عبااارة رقاام  .)الميزانيااة(الماالي 
حساااب الثبااات   يؤكاادهمااؤثرة علااي درجااة الصاادق ولااذا يتوجااب حااذفها ماان المحااور الثاااني. وهااذا مااا  24



  حدود التطبيق  –  هالفصل اخلامس: الدراسة االستبياني
 

124 
 

األول هااي  للمحااور: نجااد أن قاايم معاماال ألفااا كاارو نباااخ (24)قبل حااذف عبااارةقباال التعااديل كمااا يلااي:
تاام تحديااد العبااارات المااؤثرة علااى تاادني قيمااة  spss(( وماان خااالل اسااتعانة ببرنااامج ةضااعيف) 0.608)

إذ بااإجراء عمليااة الحااذف)عبارة رقاام : )بعااد حااذف العبااارة(بعااد التعديلو  .( 24)عبااارة رقاام  الثبااات وهاام
حيااث  ،قيمتاه عان القيماة قبال الحاذف. وهاذا ماا الحظنااه بعاد التعاديل ععاادة حسااب الثباات ترتفا إ ( و 24

وأصاابح  .المحااور الثااانيعبااارات ممااا ياادل علااى ثبااات ، 0.60كباار ماان العتبااة )أوهااي   0.658 غاات بل
 .09عدد عباراته 

،  إحصاائيامقبولاة قيم معامال ألفاا كرونبااخ أن نجد  المحور الثالث بالنسبة لثبات جميع عبارات المتعلقة  -
 .عبارات  09م ( والذي يض0.746) Alpha=بلغت قيمة إذ (06أكبر من العتبة)حيث أنها 

،  إحصاائيامقبولاة قايم معامال ألفاا كرونبااخ أن نجاد  المحور الرابعبالنسبة لثبات جميع عبارات المتعلقة  -
 .عبارات  09( والذي يضم 0.756) Alpha=بلغت قيمة إذ (06أكبر من العتبة)حيث أنها 

ة وإمكانياة االعتمااد تادل علاى ثباات أداة الدراسا  ،معامل ألفا كرونباخ المتحصل عليها ومنه ومن قيم
دائماا  يكاون هاا  وأن االساتبيان الاذي قمناا بأعاداده لدراساتنا الحالياة تغيراتمعلى بيانات االستبيان فاي قيااس 

 قادرا على أن يحقق دائما ثبات في النتائج فيما لو أعيد تطبيقه في نفس الظروف عبر أزمنة مختلفة.

ت لالساتبيان نكاون قاد تأكادنا مان صادق أداة الدراساة نتائج حساب قيم مؤشرات الصدق والثباامن  :خالصة
، مماا يساهل عليناا إكماال بااقي الثباات علاى درجاة عالياة مان علاى درجاة عالياة مان الصادق و  يفها  وثباتهاا،
التحلياااال االحصااااائي لبيانااااات المسااااتجوبين نحااااو متغياااارات الدراسااااة وتأكيااااد صااااحة النتااااائج التااااي  ت الخطااااوا

علاى اجابتاه مماا يجعلناا علاى ثقاة بصاحة االساتبيان لى مجتماع الدراساة سنتوصل إليها وإمكانية تعميمها ع
 ها.واختبار فرضياتعلى إشكالية الدراسة 
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   واختبار الفرضيات  اإلستبيانيه نتائج الدراسة تحليلالمبحث الثالث: 

I.  الوصف االحصائي لخصائص عينة الدراسة: 
اساااة احتاااوى القسااام األول مااان االساااتبيان علاااى جااال التعااارف علاااى الخصاااائص الديمغرافياااة لعيناااة الدر أمااان 

ومادى اطاالع ودورات التكاوين ، )المؤهل العلمي، التخصص العلمي، الوظيفةالخصائص العينة من خالل 
علاااى  ( وياااتم التطااارق لهاااذا بالتحليااال والتمثيااال البيااااني لمختلاااف الخصاااائص وباالعتمااااد حاااول طااارق القيااااس

 (.SPSS: V26)برنامج 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 فرد118 100%

 (%24.60)فرد، بنسبة 29دكتوراه: 

 (%12.70)فرد، بنسبة 15ماجستير: 

 (%22.90)فرد، بنسبة 27ماستر: 

 (%39.80)فرد، بنسبة  47ليسانس: 

 

 المؤهل العلمي

 (%44.10)فرد، بنسبة  52محاسبة: 

 (%29.70)فرد، بنسبة  35مالية: 

 (%23.70)فرد، بنسبة  28تدقيق/مراجعة: 

 (%2.5)فرد، بنسبة  03أخرى: 

 

 التخصص العلمي

 الشخصية: يبن توزيع افراد العينة حسب المتغيرات 02الشكل رقم

   SPSS .V 26على مخرجات برنامج الطالب اعتمادا: من إعداد المصدر

 فرد118 100%

 (%32.20)فرد، بنسبة  38أستاذ جامعي: 

 (%21.20)فرد، بنسبة  25خبير حسابات: 

 (%28.0)فرد، بنسبة  33محافظ حسابات: 

 (%18.60)فرد، بنسبة  22محاسب: 

 

 الوظيفة

 (%441.10فرد، بنسبة ) 52محاسبة: 

 (%8.50)فرد، بنسبة 10ال: 

 (%23.70فرد، بنسبة ) 28تدقيق/مراجعة: 

 (%91.50)فرد، بنسبة  108نعم: 

 

 القياس طرق حول تكوينا تلقيتم أو إطالع لديكم هل
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 )دكتااوراه، ماجسااتير، ماسااتر، ليسااانسالمتغياار يتكااون ماان الفئااات  :المؤهاال العلماايبالنساابة لمتغياار -01
 :والشكل التالي يبين توزيع التكرارات أو النسب المئوية حيث 

 
ماان   العلمااي المؤهاالماان عينااة الدراسااة  تمثاال الفئااة ذات  %39.80حيااث التحلياال الوصاافي أظهاار نساابة 

 فئة شهادة الدكتوراه لصالح   %24.60يليها نسبة  بشهادة ليسانس  المؤسسات التعليم العالي المتخرجين من  
وماا نساتنتجه مان   %12.70ماجساتير بنسابة شهادة  و %22.90بلغت نسبة  ماسترشهادة في حين أن 

ة عينااة ماان ذوي مسااتوى عااالي ماان التعلاايم وهااذا يعااد عنصاارا  إيجابيااا بالنساابهااذا الوصااف أن معظاام أفااراد ال
 متغيرات الدراسة.  ةن هذه الفئة درست في الجامعة من ناحية األكاديميأللدراسة حيث 

 مراجعااة( و تاادقيق، ماليااة، محاسابةالمتغياار يتكاون ماان الفئااات ) :التخصااص العلماايبالنساابة لمتغياار -02
مان  %44.10حياث التحليال الوصافي أظهار نسابة والشكل التالي يبين توزيع التكارارات أو النساب المئوياة 

فااي  تخصااص ماليااةلصااالح فئااة  %29.70يليهااا نساابة  تخصااص محاساابةعينااة الدراسااة  تمثاال الفئااة ذات 
ا الوصااف أن معظاام أفااراد ومااا نسااتنتجه ماان هااذ  %23.70بلااغ نساابة  تخصااص مراجعااة وتاادقيقحااين أن 

ه وهاذا يعاد عنصارا  إيجابياا بالنسابة للدراساة حياث أن هاذ  العينة هام فاي اطاار تخصاص موضاوع االطروحاة
 متغيرات الدراسة.  و  لها علم بطرق القياسالفئة 

 

 EXCELلمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج ا
 

  المؤهل العلميتوزيع افراد العينة حسب متغير يبين رسم بياني : 03 شكل رقم
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ئيساااي تخصصاااهم أو مجاااال اهتماااامهم الر  نأكااااديمييالمتغيااار يتكاااون مااان  بالنسااابة لمتغيااار الوظيفاااة:-03

ونساااابة الخبااااراء   %28.00 ومحااااافظي حسااااابات بنساااابة  %32.30 معااااايير المحاساااابة الدوليااااة، بنساااابة 
 لمصاااااف الاااااوطني الجزائاااااري، فاااااي حاااااين أن هنااااااك نسااااابةالمساااااجلين فاااااي ا %21.20 المحاسااااابين بلغااااات 

 :والشكل التالي يبين توزيع التكرارات أو النسب المئوية موظفين في الشركات المن المحاسبين  18.60%
 

 
 

 

 EXCELلمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج ا
 

  التخصص العلميتوزيع افراد العينة حسب متغير يبين رسم بياني : 04 شكل رقم

 

 

  EXCEL صدر: من إعداد الطالب اعتمادا على برنامجلما
 

  الوظيفةتوزيع افراد العينة حسب متغير يبين رسم بياني : 05. رقمشكل 
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هل لديكم إطالع أو تلقيتم تكوينا  واول طاال يلقيا ل قيلتقيايمح يليو فا ا وظام يلنحا م يليو فا ا -4

 فاااي الجامعاااة والمهنياااين ناكااااديمييكااام افاااراد العيناااة المساااتجوبين مااان مااادى تحوفاااي اطاااار معرفاااة يليااا لا  
ومااوظفين  فااي الشااركات نحااو طاارف القياااس وتلقاايهم تكوينااا فااي  المسااجلين فااي المصااف الااوطني الجزائااري 

بعاادد بلااغ  %91.50ذلااك فإننااا وجاادنا انااه هناااك نساابة عاليااة جاادا لهااا اطااالع او تلقاات تكااوين وهااذا بنساابة 
خبااارتهم تسااااعدنا اكثااار  فاااي معرفاااة أراء عنصااارا  إيجابياااا بالنسااابة للدراساااة حياااث ان  وهاااذا يعاااد  فااارد. 108

 والشكل التالي يبين توزيع التكرارات أو النسب المئوية وتوجهات العينة نحو متغيرات الدراسة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  EXCEL لمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على برنامجا
 

  اطالع ودرة تكوينتوزيع افراد العينة حسب متغير يبين رسم بياني : 06 شكل رقم
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II. التجاهات المستجوبين نحو عبارات ومحاور استبيان الدراسة عرض والتحليل الوصفيال: 
واتجاهات أفراد العينة من خالل تحليل عبارات كل  التحليل الوصفي ألراءبعرض و  لجزء نقومفي هذا ا

ريااااة وذلااااك عاااان طريااااق حساااااب المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافااااات المعيا ماااان محاااااور االسااااتبيان محااااور
 :هذا لتحديد اتجاهاتهموالتكرارات والنسب المئوية و 

مالئمة الطرق التقليدية  ر األول: المتعلق بقياس عدم المحو عبارات التحليل اإلحصائي الوصفي ل -01
كالتكلفة التاريخية و التكلفة التاريخية المعدلة لقياس بنود قائمة المركز المالي )الميزانية( في ظل  

 متغيرات البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية
 ول المحور األعبارات   نحونتائج تحليل إجابات أفراد العينة  :(19جدول رقم )

 عبارة
 رقم

وافق  مغير 
 ( 01بشدة)

 غير موافق 
(02 ) 

 دون رأي
(03) 

 موافق
(04 ) 

 موافق بشدة
(05 ) 

 درجات تقييم أفراد العينة للعبارات

 % ت % ت % ت % ت % ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 %النسبية

درجة  
 الموافقة 

 عالية  76.44% 1.152 3.82 4.2 30.5 36 44.9 53 5.1 6 15.3 18 4.2 05
 عالية  78.64% 1.068 3.93 2.5 33.9 40 42.4 50 9.3 11 11.9 14 2.5 06
 عالية  %74.07 1.200 3.70 4.2 28.8 34 40.7 48 6.8 8 19.5 23 4.2 07
 عالية  74.24% 1.192 3.71 4.2 28.0 33 43.2 51 5.1 6 19.5 23 4.2 08
 عالية  %74.07 1.256 3.70 7.6 29.7 35 41.5 49 5.9 7 15.3 18 7.6 09
 عالية  73.56% 1.101 3.68 2.5 22.0 26 48.3 57 7.6 9 19.5 23 2.5 10
 عالية  72.37% 1.191 3.62 4.2 24.6 29 42.4 50 7.6 9 21.2 25 4.2 11
 عالية  %71.86 1.276 3.59 6.8 27.1 32 39.8 47 5.1 6 21.2 25 6.8 12
 عالية  73.05% 1.172 3.65 4.2 24.6 29 44.1 52 7.6 9 19.5 23 4.2 13
 عالية  69.49% 1.224 3.47 7.6 17.8 21 48.3 57 5.1 6 21.2 25 7.6 14

 

 عالية  % 73.78 0.44063 3.6890 الدرجة الكلية إلجمالي عبارات المحور
 5( /100للمتوسط الحسابي )%( = )المتوسط الحسابي * (%)األهمية النسبيةالوزن النسبي

 5إلى  4.21من  4.20إلى  3.41من  3.40إلى  2.61من  2.60إلى  1.81من  1.80إلى  01من  مجال  
 درجة عالية جدا درجة عالية درجة متوسطة درجة منخفضة درجة منخفضة جدا  الموافقة 

 SPSS.V 26 المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات برنامج
ط الحساااابي واالنحاااراف المعيااااري، ألراء واتجاهاااات أفاااراد يعااارض الجااادول أعااااله نتاااائج حسااااب قااايم المتوسااا 

بلاغ  الساتبيان، حياث امان  األول المحاورالعينة فيماا يتعلاق بمادى ماوافقتهم أو عادم ماوافقتهم اتجااه عباارات 
وباانحراف  [4.20 -3.41]عالياة وهاو ضامن المجاال موافقاة  3.689حسابي اإلجماالي قيماة الالمتوسط 
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ممااا يشااير إلااى تقااارب أراء األفااراد العينااة وتمركزهااا  هااو ذو قيمااة منخفضااة، ،  و 0.4440 معياااري قاادره:
وبالتاالي تعطيناا هاذه القايم نتيجاة  تشتت باين آرائهام ضاعيفال وأنحول قيمة المتوسط الحسابي االجمالي، 

الطااارق التقليدياااة كالتكلفاااة التاريخياااة  أن كلهااام موافقاااون علاااىو  إحصاااائية أن إجاباااات المساااتجوبين متجانساااة
لقيااس بناود قائماة المركاز الماالي وجهاة نظار حساب  وبدرجة عالية  مالئمة التكلفة التاريخية المعدلة غيرو 

وهااذا مااا نالحظااه إزاء  %73.78بنساابةو محاساابية الجزائريااة الحاليااة )الميزانيااة( فااي ظاال متغياارات البيئااة ال
 .عاليةبدرجات  يهاموافقون عل األول حيث  كانت معظمها المحوراجاباتهم على مضمون عبارات 

المحور الثاني: المتعلق بقياس عادم تاوفر البيئاة المحاسابية عبارات التحليل اإلحصائي الوصفي ل -02
الحالية على المتطلبات والشروط الكاةية لتطبيق طريقة القيماة العادلاة فاي قيااس بناود قائماة الجزائرية 

 المركز المالي )الميزانية(.

 الثاني المحور عبارات   نحول إجابات أفراد العينة نتائج تحلي :(20جدول رقم )

 عبارة
 رقم

غير موافق  
 ( 01بشدة)

 غير موافق 
(02 ) 

 دون رأي
(03) 

 موافق
(04 ) 

 موافق بشدة
(05 ) 

 درجات تقييم أفراد العينة للعبارات

 % ت % ت % ت % ت % ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 %النسبية

درجة  
 الموافقة 

 عالية  71.86 1.276 3.59 26.3 31 41.5 49 5.1 6 19.5 23 7.6 9 15
 عالية  73.39 1.177 3.67 24.6 29 45.8 54 6.8 8 17.8 21 5.1 6 16
 عالية  73.22 1.228 3.66 26.3 31 44.1 52 5.9 7 16.9 20 6.8 8 17
 عالية  74.92 1.119 3.75 24.6 29 49.2 58 6.8 8 15.3 18 4.2 5 18
 عالية  78.14 1.004 3.91 29.7 35 47.5 56 6.8 8 16.1 19 0.0 0 19
 عالية  77.80 1.044 3.89 28.8 34 50.0 59 4.2 5 15.3 18 1.7 2 20
 عالية  76.78 1.021 3.84 25.4 30 50.8 60 7.6 9 14.4 17 1.7 2 21
 عالية  73.73 1.238 3.69 28.8 34 39.8 47 10.2 12 13.6 16 7.6 9 22
 متوسطة 66.78 1.276 3.34 16.9 20 42.4 50 8.5 10 22.0 26 10.2 12 23

 

 عالية  74.07 0.39944 3.7034 الدرجة الكلية إلجمالي عبارات المحور
 5( /100للمتوسط الحسابي )%( = )المتوسط الحسابي * (%)األهمية النسبيةالوزن النسبي

 5إلى  4.21من  4.20إلى  3.41من  3.40إلى  2.61من  2.60إلى  1.81من  1.80إلى  01من  مجال  
 درجة عالية جدا درجة عالية درجة متوسطة درجة منخفضة درجة منخفضة جدا  الموافقة 

 SPSS.V 26 المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات برنامج
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فاااراد يعااارض الجااادول أعااااله نتاااائج حسااااب قااايم المتوساااط الحساااابي واالنحاااراف المعيااااري، ألراء واتجاهاااات أ
بلاغ  مان االساتبيان، حياث  الثااني المحاورالعينة فيما يتعلق بمدى ماوافقتهم أو عادم ماوافقتهم اتجااه عباارات 

وباانحراف  [4.20 -3.41]عالياة وهو ضامن المجاال موافقاة  3.7034المتوسط حسابي اإلجمالي قيمة 
فااراد العينااة وتمركزهااا ممااا يشااير إلااى تقااارب أراء األ ،  وهااو ذو قيمااة منخفضااة، 0.3394 معياااري قاادره:

وبالتااالي تعطيناا هاذه القايم نتيجااة  تشاتت باين آرائهام ضاعيف وأنحاول قيماة المتوساط الحساابي االجمااالي، 
ن البيئااة المحاساابية الجزائريااة الحاليااة ال أكلهاام موافقااون علااى و  إحصااائية أن إجابااات المسااتجوبين متجانسااة

ت والشروط الكافية لتطبيق طريقة القيمة العادلة في على المتطلبا حسب وجهة نظرهم وبدرجة عالية  توفرت
وهاذا ماا المساتجوبة وجهاة نظار عيناة حساب  %74.07 وبنسابةقياس بنود قائماة المركاز الماالي )الميزانية(.

بادرجات  موافقاون عليهاا حيث  كانات معظمهاا الثاني المحورنالحظه إزاء اجاباتهم على مضمون عبارات 
  .عالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  حدود التطبيق  –  هالفصل اخلامس: الدراسة االستبياني
 

132 
 

عبارات المحور الثالث: المتعلق بقياس إمكانية تطبيق نموذج  التحليل اإلحصائي الوصفي ل -03
السوق لقياس بنود قائمة المركز المالي في ظل المحيط  القيمة العادلة باالعتماد على قيم تستند إلى 

 . المالي الجزائري الحالي

 الثالثالمحور  عبارات  نحونتائج تحليل إجابات أفراد العينة  :(21جدول رقم )

 عبارة
 رقم

غير موافق  
 ( 01بشدة)

 غير موافق 
(02 ) 

 دون رأي
(03) 

 موافق
(04 ) 

 موافق بشدة
(05 ) 

 العينة للعباراتدرجات تقييم أفراد 

 % ت % ت % ت % ت % ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 %النسبية

درجة  
 الموافقة 

 منخفضة  48.31 1.150 2.42 2.5 3 24.6 29 5.9 7 45.8 54 21.2 25 24
 منخفضة 48.31 1.229 2.42 4.2 5 24.6 29 5.1 6 40.7 48 25.4 30 25
 منخفضة 51.19 1.304 2.56 9.3 11 20.3 24 11.0 13 35.6 42 23.7 28 26
 منخفضة 44.75 1.160 2.24 3.4 4 16.9 20 10.2 12 39.0 46 30.5 36 27
 منخفضة 44.24 1.116 2.21 1.7 2 18.6 22 8.5 10 41.5 49 29.7 35 28
 منخفضة 49.49 1.325 2.47 9.3 11 19.5 23 7.6 9 36.4 43 27.1 32 29
 منخفضة 54.58 1.344 2.73 8.5 10 32.2 38 5.1 6 32.2 38 22.0 26 30
 منخفضة 50.68 1.312 2.53 6.8 8 27.1 32 4.2 5 36.4 43 25.4 30 31
 منخفضة 44.58 1.165 2.23 1.7 2 22.0 26 5.1 6 39.8 47 31.4 37 32

 

 منخفضة 48.46 0.49526 2.4228 الدرجة الكلية إلجمالي عبارات المحور
 5( /100للمتوسط الحسابي )%( = )المتوسط الحسابي * (%)األهمية النسبيةالوزن النسبي

 5إلى  4.21من  4.20إلى  3.41من  3.40إلى  2.61من  2.60إلى  1.81من  1.80إلى  01من  مجال  
 درجة عالية جدا درجة عالية درجة متوسطة درجة منخفضة درجة منخفضة جدا  الموافقة 

 SPSS.V 26 المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات برنامج

 [2.60 -1.81] منخفضااةوهااو ضاامن المجااال موافقااة  2.4228قيمااة  حسااابي اإلجماااليالبلااغ المتوسااط 
ممااا يشااير إلااى تقااارب أراء األفااراد العينااة  ،  وهااو ذو قيمااة منخفضااة، 0.4952 وبااانحراف معياااري قاادره:

وبالتالي تعطينا هذه القيم  تشتت بين آرائهم ضعيف وأنوتمركزها حول قيمة المتوسط الحسابي االجمالي، 
اناااه وفاااي ظااال المحااايط الماااالي  كلهااام موافقاااون علاااىو  إحصاااائية أن إجاباااات المساااتجوبين متجانساااةنتيجاااة 

ا %48.46ضااعيفة وبنساابة  إمكانيااةهناااك الي ئااري الحاا الجزا قاايم إلااى تسااتند تطبيااق نمااوذج القيمااة العادلااة  لاا
وهذا ما نالحظاه إزاء اجابااتهم المستجوبة وجهة نظر عينة حسب  .السوق لقياس بنود قائمة المركز المالي

  .ضةمنخفبدرجات  موافقون عليها حيث  كانت معظمها الثاني المحورعلى مضمون عبارات 
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يااتم حاليااا التطبيااق السااليم لنمااوذج القيمااة المحااور الرابااع: عبااارات التحلياال اإلحصااائي الوصاافي ل-04
العادلاااة اعتماااادا علاااى القااايم التاااي ال تساااتند إلاااى الساااوق فاااي قيااااس بناااود قائماااة المركاااز الماااالي فاااي 

 المؤسسات االقتصادية الجزائرية

 الرابعالمحور عبارات   نحو( نتائج تحليل إجابات أفراد العينة 22جدول رقم )

 الرقم 

غير موافق  
 ( 01بشدة)

 غير موافق 
(02 ) 

 دون رأي
(03) 

 موافق
(04 ) 

 موافق بشدة
(05 ) 

 درجات تقييم أفراد العينة للعبارات

 % ت % ت % ت % ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 %النسبية

درجة  
 الموافقة 

 منخفضة  51.19 1.216 2.56 25.4 30 10.2 12 39.0 46 20.3 24 33عبارة رقم 
 منخفضة 49.49 1.325 2.47 16.1 19 7.6 9 39.8 47 25.4 30 34عبارة رقم 
 منخفضة 47.46 1.218 2.37 18.6 22 7.6 9 42.4 50 25.4 30 35عبارة رقم 
 منخفضة 47.12 1.144 2.36 25.4 30 7.6 9 40.7 48 25.4 30 36عبارة رقم 
 متوسطة 58.64 1.319 2.93 34.7 41 5.9 7 33.1 39 15.3 18 37عبارة رقم 
 منخفضة 47.12 1.166 2.36 21.2 25 7.6 9 43.2 51 24.6 29 38عبارة رقم 
 منخفضة 47.12 1.223 2.36 22.0 26 6.8 8 39.0 46 28.0 33 39عبارة رقم 
 متوسطة 52.71 1.259 2.64 29.7 35 5.9 7 39.0 46 19.5 23 40عبارة رقم 
 متوسطة 53.39 1.321 2.67 24.6 29 7.6 9 37.3 44 20.3 24 41عبارة رقم 
 منخفضة 51.19 1.216 2.56 25.4 30 10.2 12 39.0 46 20.3 24 42عبارة رقم 

 

 منخفضة 50.47 0.44707 2.5235 الدرجة الكلية إلجمالي عبارات المحور
 5( /100( = )المتوسط الحسابي *للمتوسط الحسابي )% (%)األهمية النسبيةالوزن النسبي

 5إلى  4.21من  4.20إلى  3.41من  3.40إلى  2.61من  2.60إلى  1.81من  1.80إلى  01من  مجال  
مستوى 
 جدادرجة عالية  درجة عالية درجة متوسطة درجة منخفضة درجة منخفضة جدا  الموافقة 

 SPSS.V 26 المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات برنامج

 [2.60 -1.81]منخفضااة وهااو ضاامن المجااال موافقااة  2.5235قيمااة  حسااابي اإلجماااليالبلااغ المتوسااط 
ممااا يشااير إلااى تقااارب أراء األفااراد العينااة  ، وهااو ذو قيمااة منخفضااة، 0.4470  وبااانحراف معياااري قاادره:

تعطينا هذه القيم وبالتالي  تشتت بين آرائهم ضعيف وأنوتمركزها حول قيمة المتوسط الحسابي االجمالي، 
اناااه وفاااي ظااال المحااايط الماااالي  كلهااام موافقاااون علاااىو  إحصاااائية أن إجاباااات المساااتجوبين متجانساااةنتيجاااة 

اا  %50.47الجزائااري الحااالي هناااك إمكانيااة ضااعيفة وبنساابة  نمااوذج القيمااة ل السااليم تطبيااقالأنااه يااتم حاليااا لا
وجهاة نظار حساب  ،ود قائماة المركاز المااليالساوق لقيااس بنا  التاي ال تساتند إلاى قايمعلاى ال اعتماداالعادلة 
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حياااث  كانااات  الثااااني المحاااوربااااتهم علاااى مضااامون عباااارات وهاااذا ماااا نالحظاااه إزاء اجاالمساااتجوبة عيناااة ال
  .منخفضةبدرجات  موافقون عليها معظمها

III. اختبار فرضيات الدراسة:  

 هاذا خاالل مان مسايت ،الفرعياة تسااؤالت الو  المطروحاة الرئيساية اإلشاكالية علاى اإلجاباة إطاار فاي
تحديااد االختبااار والختبااار الفرضاايات وجااب  ومناقشااة نتائجهااا. تحلياالو  صااحة فرضاايات  اختبااار الجاازء

وهاااي: حجااام العيناااة، طبيعاااة  حصاااائيتوجاااد عااادة عوامااال تحااادد األسااالوب اإلحياااث االحصاااائي المناساااب، 
اء االساتداللي الاذي المتغيرات وعددها، مستوى قياس المتغيارات، ناوع توزياع البياناات ومان أسااليب اإلحصا 

حياااث يهااادف هاااذا ، ((One-Sample T-Testاختباااار هاااو  الختباااار الفرضااايات الدراساااة الحالياااةاساااتخدمناه 
( باين المتوساط الحساابي إلجاباات (Significant Differenceاالختبار إلى الكشف عن وجود اخاتالف معناوي 

)المتوسااط النظريةوالقيمااة  ر االسااتبياننحااو اجمااالي عبااارات كاال محااور ماان محاااو  أفااراد العينااة المسااتجوبين
بمعنااى أنااه يفيااد فااي فحااص إجابااات المسااتجوبين فيمااا إذا كااان هناااك فاارق ذو داللااة إحصااائية   الفرضااي(

وفقا للعالقة ه ويتم تحديد  )فرق جوهري( بين المتوسط الحسابي الحقيقي إلجاباتهم وقيمة المتوسط الفرضي
(𝐻+𝐿)التاليااة:

2
: قيمااة ترميااز الحااد األدنااى لساالم L قيمااة ترميااز الحااد األعلااى لساالم القياااس، : Hحيااث تمثاال ،  
(𝐻+𝐿)وبمااا أنااه يااتم االعتماااد علااى مقياااس ليكااارت الخماسااي فااي هااذه الدراسااة فااإن:  1القياااس.

2
= 𝑎 =

 (5+1)

2
=  :2قد تصادفنا الحاالت التالية ( Test-T)للنتائج االختبار وحين حساب القيم اإلحصائية   3

( والتي يرمز لها T-Testإذا كانت القيمة االحتمالية المصاحبة لالختبار ) الفرق دال إحصائيا:حالة  -أ
( أقل من مستوى الداللة المعتمد من طرفنا في الدراسة Significant) Sigبالرمز  SPSSفي برنامج 

 :وهنا قد نجد فإن الفرق دال إحصائيا  المحسوبة Tالمجدولة أكبر من  Tأو قيمة  (،0.05)
ساااالب  (x̅=3)المتوساااط الفرضااايو  نحاااو المتغيااار لمساااتجوبينجاباااات اين المتوساااط الحساااابي إلالفااارق بااا  ✓

نحااو ماادى تطبيااق  )أو منخفضااة(اتجاهااات أفااراد العينااة ساالبية لنااا أنوهااذا يبااين  اإلشااارة وداالإ إحصااائيا 
 ن محاور االستبيان.الدراسة أو على ما تضمنه كل محور مالمتغير المدروس أو الظاهرة محل 

سالب  (x̅=3)والمتوسط الفرضي نحو المتغير لمستجوبينجابات االفرق بين المتوسط الحسابي إل ✓
نحو مدى تطبيق   عالية( و ايجابية)أاتجاهات أفراد العينة  وهذا يبين لنا أن اإلشارة وداالإ إحصائيا

 . محور من محاور االستبيانكل  على ما تضمنهأو  الظاهرة محل الدراسةالمتغير المدروس أو 
 

 249ص  ،سابق، مرجع مصطفى طويطي -(1)
ع ة ح  ول مقي اس إع الم آل: اختب  ار الفرض يات، لطلب ة الس نة أوىل ماس  رت عل م االجتم اع احلضري)السداس  ي الث اين(، كلي ة العل  وم روق بعل ي ، مطبو اف  (2)

 )بتصرف(  41-39، ص (شرنون سنة )داجلزائر ، -"2-اإلنسانية واالجتماعية جامعة حممد ملني دابغني 'سطيف 
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، أكبر من مستوى الداللة المعتمد من طرفنا في  Sig: إذا كانت قيمة الفرق غير دال إحصائياحالة  -ب
يساوي   (x̅=3)( أو إذا كان الفرق بين المتوسط الحسابي للمستجوبين والمتوسط الفرضي0.05الدراسة )

نحو   (أفراد العينة مترددة وليس لهم قرار واضح  الصفر أو يقترب منه وغير دال إحصائيا فإن اتجاهات 
 مدى تطبيق المتغير المدروس أو الظاهرة محل الدراسة 

 األولى الفرضية: إختبار 01
  المااالي كالتكلفااة لاام تعااد الطاارق التقليديااة للقياااس المحاساابي لبنااود قائمااة المركااز  :البحااثنااص فرضااية

يات العامااااة لألسااااعار مناساااابة فااااي ظاااال البيئااااة المحاساااابية التاريخيااااة و التكلفااااة التاريخيااااة المعدلااااة بالمسااااتو 
 الجزائرية الحالية.

 لااى فرضاااية صااافريةإوعلياااه نقااوم بإعاااادة صاااياغتها  0.05فرضااية عناااد مساااتوى الداللااة الختباااار إتم ياا 
 )العدم( وفرضية بديلة كما يلي:

 :الفرضيات اإلحصائية 
باااين ( α≤0.05ئية عناااد مساااتوى داللاااة )فاااروق ذات داللاااة إحصاااا ال توجااااد :(𝑯𝟎)الفرضاااية الصاااافرية 

عاادم  األول المتعلااق ب: رالمحااو  علااى مااا تضاامنه اجااابتهمنحااو المسااتجوبين  التجاهااات  الحسااابي متوسااطال
التاريخيااة المعدلااة لقياااس بنااود قائمااة المركااز المااالي مالئمااة الطاارق التقليديااة كالتكلفااة التاريخيااة و التكلفااة 

عند مستوى داللة  (03والمتوسط الفرضي ) المحاسبية الجزائرية الحالية)الميزانية( في ظل متغيرات البيئة  
(0.05) 

متوسااط البااين ( α≤0.05فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ) توجااد :(𝑯𝟏)الفرضااية البديلااة
عاادم مالئمااة  التجاهااات المسااتجوبين نحااو اجااابتهم علااى مااا تضاامنه المحااور األول المتعلااق ب: الحسااابي

التقليدية كالتكلفة التاريخية و التكلفاة التاريخياة المعدلاة لقيااس بناود قائماة المركاز الماالي )الميزانياة(  الطرق 
 (0.05)عند مستوى داللة  (03والمتوسط الفرضي ) في ظل متغيرات البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية
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 لى الفرضية األو  اختباريبين نتائج تحليل  :(23)جدول رقم    
 

 التحليل الوصفي لبيانات المستجوبين 
 االول  إلجمالي عبارات المحورنحو الدرجة الكلية 

 التحليل االستداللي لبيانات المستجوبين
 االول  إلجمالي عبارات المحورنحو الدرجة الكلية  

Mean 

المتوسط 
 الحسابي

 % 

الوزن 
 النسبي

Std. 

Deviation 

االنحراف 
 المعياري 

Std. Error 

Mean 

الخطأ  
المعياري في 

 المتوسط

Mean 

Difference 

الفرق بين 
 المتوسطين

T-Test 

القيمة 
اإلحصائية 

 لالختبار

Sig 

القيمة 
 االحتمالية

الداللة  
 اإلحصائية 

القرار  
اختبار 
 الفرضية

قبول  دال 0.000 16.986 0.68898 0.04056 0.44063 73.77% 3.6890
(1H) 

 118-1=117ودرجة حرية  0.05مستوى داللة  عند   1.9809 الجدولية = T  القيمة

 % 60اكثر من    %60يساوي  % 60أقل من   الوزن النسبي
 موافقون  محايدين)دون رأي( غير موافقون  اتجاه الموافقة  

 SPSS.V 26 إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات برنامجالمصدر: من 

ات الوصفية ممثلة: )بالمتوسط الحساابي نلقي نظرة على اإلحصاء الفرضية األولى باختبارقبل أن نبدأ 
المعياااااري، والخطااااأ المعياااااري الموجااااود فااااي المتوسااااط الحسااااابي( بعاااادها ننتقاااال إلااااى التحلياااال  واالنحااااراف
وفيمااا يلااي التعليااق علااى النتااائج المدونااة فااي الجاادول  الفرضااية األولااىوالااذي ماان خاللااه نختباار  االسااتداللي

 أعاله:
  الدراسة  اد عينةن المتوسط الحسابي إلجابات أفر إ: ئج المستجوبينحصائي للنتااإلالوصفي و التحليل  -

نحراف معياري قدره  إوب 3.41- 4.20عالية موافقة درجة ( وهو ضمن مجال 3.6890بلغ )
Std. Error الموجود في المتوسط الحسابي ) أما بالنسبة لمقدار الخطأ المعياري  (؛0.44063)

Mean = 0.0405)،   ء تشتت بين آراالا يعزز النتيجة اإلحصائية حول أن ا ممفهو صغير جد
فيما أن المتوسط الحسابي اإلجمالي   ،يدعم النتائج المتحصل عليهاما وهذا  ،ضعيف المستجوبين

في المحور   هتضمنه وطرحنا على أنهم موافقون و ، الدراسة تجاهات أفراد عينةيمثل مركز اإلجابات إل
ليدية كالتكلفة التاريخية والتكلفة التاريخية المعدلة لقياس بنود قائمة  الطرق التق '' أن األول المتعلق ب 

نسبة  بو  عدم مالئمة هي المركز المالي )الميزانية( في ظل متغيرات البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية
المتوسط الحسابي لبيانات المستجوبين  وهذا ما يؤكده أيضا  (60أكبر من ) (%73.77)  عالية

(  والفرق بينهما هو موجب،  Test Value = 3أكبر من المتوسط الحسابي الفرضي ) الذي جاء
ومن أجل معرفة مدى تعميم نتائج الوصفية للعينة المدروسة  ،(0.68898) =( x̅3-حيث بلغ ) 

 
-  ي الوسط الحسابي، وبالتالي فهو داللة علاى دقاة الوساط الحساابي كتقادير : يقيس مقدار الخطأ الموجود فالخطأ المعياري

االنحااراف المعياااري للعينااة علااى الجااذر  بقساامةلوسااط المجتمااع، بمعنااى دقااة المتوسااط فااي تمثياال مركااز البيانااات ويااتم حسااابه 
 .220ص ره، :  مصطفى طويطي،  مرجع سبق ذكالتربيعي لحجم العينة، لمزيد من التفاصيل يمكن االطالع على
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  أي راء المستجوبينآل  ستداللياإل االحصائي بالتحليل  ننظر الى نتائجعلى كامل مجتمع الدراسة فإننا 
 كما يلي: دى الداللة اإلحصائية لنتائج عينة الدراسةمعرفة م

نتيجة القرار ةيما يتعلق  لنتائج المستجوبين )دالة أو غير دالة احصائيا(: أي ) ستدالليلتحليل اإلا -
  = (-x̅3)وهذا من خالل اإلجابة عن التساؤل: هل يعتبر الفرق  (:األولى الفرضية بإختبار

0.68898      موافقون على ما طرحناه في المحور  لنقرر أن أفراد عينة الدراسة  افياوك داال  إحصائيا
( لفحص مدى  T-TEST) ختبارإ استخدام خالل؟ ونستطيع اإلجابة عن ذلك من األول من االستبيان 

والمتوسط الفرضي  (3.6890) بين متوسط الحسابي للمستجوبين وجود فرق دال إحصائيا )معنوي(
( المحسوبة بلغت T-TEST) قيمةأن ج الموضحة في الجدول أعاله نجد نه ومن خالل النتائ إف .(3)
ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة  (T=1.9809) ( وهي أكبر من قيمة16.986)

( وهي أقل من  Sig =0.000) ( المحسوبة بلغت T)حتمالية المصاحبة لقيمةوأيضا القيمة اإل، 117=
وإذا فصلنا   . دال إحصائيا، هو (-x̅3 )= 0.68898الفرق ن . مما يبين أ 0.05المستوى الداللة 

جابات المستجوبين حول إجمالي  لى نتائج الدالة اإلحصائية إلإ ضافة  باإل و ودققنا أكثر في هذا، فإنه 
لكل  ( sig) حتماليةالقيم اإل حصائيا حيث إنجد أن معظم العبارات المحور دالة  األول عبارات المحور
في   بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحقيقي فرق موجب ن أو  0.05من مستوى الداللة عبارة هي أقل 

  اتجاهات ذات هي  كل عبارة تضمنته أن نتيجة اتجاهاتهم نحو ماأي جميع العبارات المحور 
وعليه يمكن تعميم هذه نتائج العينة على كامل مجتمع الدراسة وهذا ما ُيدعم نتيجة  )عالية( إيجابية

 فرضية إختبار ال
 عبارات المحور األول   هعلى ما تضمنت الداللة اإلحصائية إلجابات المستجوبينيبين نتائج تحليل  :(24)جدول رقم 

 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 رقم العبارة 
Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mean 

Difference 
0.822 0.932 0.703 0.712 0.703 0.678 0.619 0.593 0.653 0.475 

الداللة  
 اإلحصائية 

 دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة 

 SPSS.V 26  على مخرجات برنامج اباحث إعتمادالمصدر: من إعداد ال
حااور ومنااه ماان خااالل تحلياال النتااائج الوصاافية واإلسااتداللية للمسااتجوبين نحااو مااا طرحناااه فااي الم خالصااة :

البيئااة فااي ظاال و معرفااة أراء واتجاهااات المسااتجوبين فإنااه توصاالنا إلااى نتيجااة اتجاااه هااي ايجابيااة أي ل الثاااني
الطاارق التقليديااة كالتكلفااة التاريخيااة و التكلفااة التاريخيااة مالئمااة  عاادميؤكاادون  ،المحاساابية الجزائريااة الحاليااة

 ونقبال (0Hالصافرية) االحصاائية لفرضايةا نارفض  ومناهالمعدلة لقيااس بناود قائماة المركاز الماالي )الميزانياة( 
ومنااه نسااتنتج قبااول  .هموجهااة نظاار  حسااب ( 0.05عنااد مسااتوى داللااة ) (1Hالبديلااة)اإلحصااائية  الفرضااية 

لاام تعااد الطاارق التقليديااة للقياااس المحاساابي لبنااود قائمااة المركااز  :علااى األولااى التااي تاانص البحااث فرضااية
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التاريخيااة المعدلااة بالمسااتويات العامااة لألسااعار مناساابة فااي ظاال البيئااة المااالي كالتكلفااة التاريخيااة و التكلفااة 
 المحاسبية الجزائرية الحالية.

 الثانية  الفرضية: إختبار 02
  المحاساابية الجزائريااة الحاليااة علااى المتطلبااات والشااروط الكافيااة ال تتااوفر البيئااة ''  :البحااثنااص فرضااية

 ''.ئمة المركز الماليلتطبيق طريقة القيمة العادلة في قياس بنود قا
 لااى فرضاااية صااافريةإوعلياااه نقااوم بإعاااادة صاااياغتها  0.05فرضااية عناااد مساااتوى الداللااة الختباااار إتم ياا 

 )العدم( وفرضية بديلة كما يلي:
  اإلحصائية:الفرضيات 

باااين ( α≤0.05فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ) ال توجااااد :(𝑯𝟎)الفرضاااية الصاااافرية 
عادم  المتعلاق ب: الثاانيالتجاهاات المساتجوبين نحاو اجاابتهم علاى ماا تضامنه المحاور  يمتوسط الحساابال

الكافياة لتطبياق طريقاة القيماة العادلاة فاي توفر البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية على المتطلبات والشروط 

 (0.05)عند مستوى داللة  (03والمتوسط الفرضي ) قياس بنود قائمة المركز المالي )الميزانية(

متوسااط البااين ( α≤0.05فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ) توجااد :(𝑯𝟏)الفرضااية البديلااة
عدم تاوفر البيئاة  المتعلق ب: الثانيالتجاهات المستجوبين نحو اجابتهم على ما تضمنه المحور  الحسابي

طريقاة القيماة العادلاة فاي قيااس بناود  المحاسبية الجزائرية الحالية على المتطلبات والشروط الكافياة لتطبياق
 (0.05)عند مستوى داللة  (03والمتوسط الفرضي ) قائمة المركز المالي )الميزانية(
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 الثانية الفرضية  اختباريبين نتائج تحليل  :(25)جدول رقم    
 

 التحليل الوصفي لبيانات المستجوبين 
 لثانيا إلجمالي عبارات المحورنحو الدرجة الكلية 

 التحليل االستداللي لبيانات المستجوبين
 الثاني المحورإلجمالي عبارات نحو الدرجة الكلية  

Mean 

المتوسط 
 الحسابي

 % 

الوزن 
 النسبي

Std. 

Deviation 

االنحراف 
 المعياري 

Std. Error 

Mean 

الخطأ  
المعياري في 

 المتوسط

Mean 

Difference 

الفرق بين 
 المتوسطين

T-Test 

القيمة 
حصائية اإل

 لالختبار

Sig 

القيمة 
 االحتمالية

الداللة  
 اإلحصائية 

القرار  
اختبار 
 الفرضية

 دال 0.000 19.128 0.70339 0.03677 0.39944 74.06% 3.7034
قبول 

(1H) 

 118-1=117ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة    1.9809 الجدولية = T  القيمة

 % 60ن اكثر م   %60يساوي  % 60أقل من   الوزن النسبي
 موافقون  محايدين)دون رأي( غير موافقون  اتجاه الموافقة  

 SPSS.V 26 المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات برنامج

نلقي نظرة على اإلحصاءات الوصفية ممثلة: )بالمتوسط الحساابي  الثانيةالفرضية قبل أن نبدأ باختبار 
بعاااادها ننتقاااال إلااااى التحلياااال  د فااااي المتوسااااط الحسااااابي(واالنحااااراف المعياااااري، والخطااااأ المعياااااري الموجااااو 

 وفيما يلي التعليق على النتائج المدونة في الجدول أعاله:الفرضية االستداللي والذي من خالله نختبر 
  الدراسة  ن المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينةإ: حصائي للنتائج المستجوبيناإلالوصفي و التحليل  -

نحراف معياري قدره  إوب 3.41- 4.20عالية موافقة درجة ل ( وهو ضمن مجا3.7034بلغ )
 Std. Errorأما بالنسبة لمقدار الخطأ المعياري الموجود في المتوسط الحسابي ) (؛0.3994)

Mean = 0.036)،   ا مما يعزز النتيجة اإلحصائية حول أن فهو صغير جدhgء  تشتت بين آرا
فيما أن المتوسط الحسابي اإلجمالي   ،عليهامتحصل يدعم النتائج الما وهذا  ،ضعيف المستجوبين

في المحور   هعلى تضمنه وطرحنا أنهم موافقون و ، الدراسة تجاهات أفراد عينةيمثل مركز اإلجابات إل
عدم توفر البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية على المتطلبات والشروط الكافية  '' المتعلق بأن  الثاني 

أكبر   (%74.06)  نسبة ب و  دلة في قياس بنود قائمة المركز المالي )الميزانية(العالتطبيق طريقة القيمة 
أكبر من المتوسط   الذي جاءالمتوسط الحسابي لبيانات المستجوبين وهذا ما يؤكده أيضا  (60من )

  ،(0.70339) =( x̅3-(  والفرق بينهما هو موجب، حيث بلغ )Test Value= 3الحسابي الفرضي ) 
ننظر  فإننا مدى تعميم نتائج الوصفية للعينة المدروسة على كامل مجتمع الدراسة  ومن أجل معرفة

معرفة مدى الداللة اإلحصائية لنتائج   أي راء المستجوبينآل  ستداللياإل االحصائي التحليل الى نتائج
 كما يلي:  عينة الدراسة

نتيجة القرار ةيما يتعلق  ي )ة احصائيا(: أستداللي لنتائج المستجوبين )دالة أو غير داللتحليل اإلا -
  = (-x̅3)وهذا من خالل اإلجابة عن التساؤل: هل يعتبر الفرق  (:األولى الفرضية بإختبار
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0.70339    لنقرر أن أفراد عينة الدراسة موافقون على ما طرحناه في المحور   وكافيا داال  إحصائيا
( لفحص مدى  T-TEST)ختبارإ ستخداما خالل؟ ونستطيع اإلجابة عن ذلك من من االستبيان  الثاني

والمتوسط الفرضي  (3.7034) بين متوسط الحسابي للمستجوبين وجود فرق دال إحصائيا )معنوي(
( المحسوبة بلغت T-TEST) قيمةأن نه ومن خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله نجد إف .(3)
 ودرجة  0.05داللة الجدولية عند مستوى  ( T=1.9809)  ( وهي أكبر من قيمة19.128)

( وهي  Sig =0.000) ( المحسوبة بلغت T)حتمالية المصاحبة لقيمةوأيضا القيمة اإل، 117حرية = 
وإذا فصلنا ودققنا   . دال إحصائيا( هو x̅3-)الفرق . مما يبين أن 0.05أقل من المستوى الداللة 

المستجوبين حول إجمالي عبارات  جابات لى نتائج الدالة اإلحصائية إلإ ضافة  باإلو أكثر في هذا، فإنه 
لكل عبارة  ( sig) حتماليةالقيم اإلحصائيا حيث إ نجد أن معظم العبارات المحور دالة  ،الثاني المحور

في   بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحقيقي فرق موجب ن أو  0.05هي أقل من مستوى الداللة 
  اتجاهات ذات هي  كل عبارة هت  نَ تضم أن نتيجة اتجاهاتهم نحو ماأي جميع العبارات المحور 

ويمكن تعميم نتائج العينة على كامل مجتمع الدراسة وهذا ما يدعم نتيجة إختبار  )عالية( إيجابية
 الفرضية.

  الثانيعبارات المحور  هعلى ما تضمنت الداللة اإلحصائية إلجابات المستجوبينيبين نتائج تحليل  :(26)جدول رقم 
 23 22 21 20 19 18 17 16 15 رقم العبارة 

Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 
Mean Difference 0.593 0.669 0.661 0.746 0.907 0.890 0.839 0.686 0.339 

 دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  الداللة اإلحصائية 
 SPSS.V 26  نامجعلى مخرجات بر  اباحث إعتمادالمصدر: من إعداد ال

ومنااه ماان خااالل تحلياال النتااائج الوصاافية واإلسااتداللية للمسااتجوبين نحااو مااا طرحناااه فااي المحااور  خالصااة :
فاي و نهام يؤكادون أمعرفة أراء واتجاهات المستجوبين فإنه توصلنا إلى نتيجة اتجاه هاي ايجابياة أي لالثالث 

تؤهلهاا بشاكل  التاي ر على المتطلبات والشروط الكافياةتتوفال فإنها  ،البيئة المحاسبية الجزائرية الحاليةظل 
اإلحصاائية  لفرضاية ا نارفض  ومناه ''لتطبيق طريقاة القيماة العادلاة فاي قيااس بناود قائماة المركاز الماالي جيد 

ومناه  .هم( مان وجهاة نظار 0.05عناد مساتوى داللاة ) (1Hالبديلاة) اإلحصاائية الفرضاية ونقبال (0Hالصفرية)
المحاسابية الجزائرياة الحالياة علاى ال تتاوفر البيئاة  :علاى األولاى التاي تانص بحاثال نستنتج قبول فرضاية

 ''.المتطلبات والشروط الكافية لتطبيق طريقة القيمة العادلة في قياس بنود قائمة المركز المالي
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 الثالثة  الفرضية: إختبار 03
  لى قيم تستند إلاى الساوق لقيااس يمكن تطبيق نموذج القيمة العادلة باالعتماد ع''  :البحثنص فرضية

 ''الجزائري الحالي المحيط الماليبنود قائمة المركز المالي في ظل 
 لااى فرضاااية صااافريةإوعلياااه نقااوم بإعاااادة صاااياغتها  0.05فرضااية عناااد مساااتوى الداللااة الختباااار إتم ياا 

 )العدم( وفرضية بديلة كما يلي:
 :الفرضيات اإلحصائية 

باااين ( α≤0.05فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ) توجاااادال  :(𝑯𝟎)الفرضاااية الصاااافرية 
إمكانية  المتعلق ب: الثالث التجاهات المستجوبين نحو اجابتهم على ما تضمنه المحور   متوسط الحسابيال

تطبيق نموذج القيمة العادلة باالعتماد على قيم تستند إلى السوق لقياس بنود قائمة المركز المالي في ظل 
 (0.05)عند مستوى داللة  (03والمتوسط الفرضي )المالي الجزائري الحالي المحيط 

متوسااط البااين ( α≤0.05فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ) توجااد :(𝑯𝟏)الفرضااية البديلااة
إمكانياة تطبياق  المتعلاق ب: الثالاث التجاهات المستجوبين نحو اجابتهم على ماا تضامنه المحاور  الحسابي
القيمااة العادلااة باالعتماااد علااى قااايم تسااتند إلااى السااوق لقياااس بناااود قائمااة المركااز المااالي فااي ظااال نمااوذج 

 (0.05)عند مستوى داللة  (03والمتوسط الفرضي )المحيط المالي الجزائري الحالي 
 الثالثةالفرضية  ختبارإيبين نتائج تحليل  :(27)جدول رقم    

 

 التحليل الوصفي لبيانات المستجوبين 
 الثالث إلجمالي عبارات المحورو الدرجة الكلية نح

 التحليل االستداللي لبيانات المستجوبين
 الثالث إلجمالي عبارات المحورنحو الدرجة الكلية  

Mean 

المتوسط 
 الحسابي

 % 

الوزن 
 النسبي

Std. 

Deviation 

االنحراف 
 المعياري 

Std. Error 

Mean 

الخطأ  
المعياري في 

 المتوسط

Mean 

Difference 

الفرق بين 
 المتوسطين

T-Test 

القيمة 
اإلحصائية 

 لالختبار

Sig 

القيمة 
 االحتمالية

الداللة  
 اإلحصائية 

القرار  
اختبار 
 الفرضية

 دال 0.000 12.660 0.57721- 0.04559 0.49526 48.45% 2.4228
قبول 

(1H) 

 118-1=117ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة    1.9809 الجدولية = T  القيمة

 % 60اكثر من    %60يساوي  % 60أقل من   الوزن النسبي
 موافقون  محايدين)دون رأي( غير موافقون  اتجاه الموافقة  

 SPSS.V 26 المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات برنامج

نلقي نظرة على اإلحصاءات الوصفية ممثلة: )بالمتوسط الحسابي   الثالثةالفرضية قبل أن نبدأ باختبار 
النحراف المعياري، والخطأ المعياري الموجود في المتوسط الحسابي( بعدها ننتقل إلى التحليل  وا

 وفيما يلي التعليق على النتائج المدونة في الجدول أعاله:الفرضية االستداللي والذي من خالله نختبر 
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  الدراسة  اد عينةن المتوسط الحسابي إلجابات أفر إ: حصائي للنتائج المستجوبيناإلالوصفي و التحليل  -
نحراف معياري قدره  إوب 1.81- 2.61 منخفضةموافقة درجة ( وهو ضمن مجال 2.4228بلغ ) 

  Std. Error Meanأما بالنسبة لمقدار الخطأ المعياري الموجود في المتوسط الحسابي ) (؛0.495)

  المستجوبين ء تشتت بين آراالا مما يعزز النتيجة اإلحصائية حول أن فهو صغير جد   ،(0.045 =
فيما أن المتوسط الحسابي اإلجمالي يمثل مركز   ،يدعم النتائج المتحصل عليهاما وهذا  ،ضعيف

 الثالث على تضمنه وطرحناه في المحور  موافقون غير أنهم و ، الدراسة تجاهات أفراد عينةاإلجابات إل
ستند إلى السوق لقياس بنود إمكانية تطبيق نموذج القيمة العادلة باالعتماد على قيم ت '' المتعلق بأن

وهي نسبة   (%48.45)نسبة بو '' قائمة المركز المالي في ظل المحيط المالي الجزائري الحالي 
 أقل الذي جاءالمتوسط الحسابي لبيانات المستجوبين وهذا ما يؤكده أيضا  (60وأقل من ) منخفضة

  ،(0.57721-) =( x̅3-بلغ ) ، حيث سالب (  والفرق بينهما هو 3من المتوسط الحسابي الفرضي )
ننظر  ومن أجل معرفة مدى تعميم نتائج الوصفية للعينة المدروسة على كامل مجتمع الدراسة فإننا 

معرفة مدى الداللة اإلحصائية لنتائج   أي راء المستجوبينآل  ستداللياإل االحصائي التحليل لى نتائجإ
 كما يلي:  عينة الدراسة

نتيجة القرار ةيما يتعلق  المستجوبين )دالة أو غير دالة احصائيا(: أي )لنتائج  ستدالليلتحليل اإلا -
داال  (-x̅3) =-0.57721 وهذا من خالل اإلجابة عن التساؤل: هل يعتبر الفرق  الفرضية(: بإختبار

من   الثالث موافقون على ما طرحناه في المحور غير لنقرر أن أفراد عينة الدراسة  وكافيا إحصائيا  
( لفحص مدى وجود فرق T-TEST) ختبارإ استخدام خالل؟ ونستطيع اإلجابة عن ذلك من اناالستبي

نه  إف .(3والمتوسط الفرضي ) (2.4228) بين متوسط الحسابي للمستجوبين دال إحصائيا )معنوي(
( المحسوبة بلغت  T-TEST) قيمةأن ومن خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله نجد 

 ودرجة  0.05الجدولية عند مستوى داللة  (T= 1.9809)  ن قيمة( وهي أكبر م 12.6608)
( وهي  Sig =0.000) ( المحسوبة بلغت T)حتمالية المصاحبة لقيمةوأيضا القيمة اإل، 117حرية = 

وإذا فصلنا ودققنا   . دال إحصائيا( هو x̅3-)الفرق . مما يبين أن 0.05أقل من المستوى الداللة 
جابات المستجوبين حول إجمالي عبارات  لى نتائج الدالة اإلحصائية إلإ ضافة  باإلو أكثر في هذا، فإنه 

لكل عبارة  ( sig) حتماليةالقيم اإل حصائيا حيث إنجد أن معظم العبارات المحور دالة  الثالث، المحور
في جميع   بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحقيقي سالب فرق ن أو  0.05هي أقل من مستوى الداللة 

 اتجاهاتذات هي  كل عبارة تضمَنت ه أن نتيجة اتجاهاتهم نحو ماأي محور العبارات ال
ويمكن تعميم نتائج العينة على كامل مجتمع الدراسة وهذا ما يدعم  ( منخفضة/ غير موافقون )سلبية

 نتيجة إختبار الفرضية. 
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 عبارات المحور الثالث  هضمنتعلى ما ت الداللة اإلحصائية إلجابات المستجوبينيبين نتائج تحليل  :(28)جدول رقم 
 32 31 30 29 28 27 26 25 24 رقم العبارة 

Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.000 0.000 
Mean Difference -0.585 -0.585 -0.441 -0.763 -0.788 -0.525 -0.271 -0.466 -0.771 

 دالة  دالة  الة د دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  الداللة اإلحصائية 
 SPSS.V 26  على مخرجات برنامج اباحث إعتمادالمصدر: من إعداد ال

ومنااه ماان خااالل تحلياال النتااائج الوصاافية واإلسااتداللية للمسااتجوبين نحااو مااا طرحناااه فااي المحااور  خالصااة :
 المااليالمحيط في ظل و أي اتجاه سلبي  نتيجةلى إتوصلنا  فإنه الثالث ومعرفة أراء واتجاهات المستجوبين

يمكان تطبياق نماوذج القيماة العادلاة باالعتمااد علاى قايم تساتند إلاى الساوق لقيااس بناود ال الجزائري الحاالي 
عنااد مسااتوى داللااة  (1Hالفرضااية البديلااة) ونقباال (0Hلفرضااية الصاافرية)ا ناارفض  ومنااهقائمااة المركااز المااالي 

  وغياار موافقااون )منخفضااة( ()ومنااه ماداماات اتجاهاااتهم ساالبية ومنااه نسااتنتج .هم( مان وجهااة نظاار 0.05)
يمكان تطبياق نماوذج القيماة العادلاة باالعتمااد علاى '' :علاى التي تنص ةالثالث البحث فرضية نرفضفإننا 

 ''.الجزائري الحالي المحيط الماليقيم تستند إلى السوق لقياس بنود قائمة المركز المالي في ظل 
 الرابعة  الفرضية: إختبار 04
  تساتند إلاى تم التطبيق السليم لنموذج القيمة العادلاة اعتماادا علاى القايم التاي ال ي''  :البحثنص فرضية

 ''السوق في قياس بنود قائمة المركز المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
 لااى فرضاااية صااافريةإوعلياااه نقااوم بإعاااادة صاااياغتها  0.05فرضااية عناااد مساااتوى الداللااة الختباااار إتم ياا 

 ما يلي:)العدم( وفرضية بديلة ك
 :الفرضيات اإلحصائية 

باااين ( α≤0.05فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ) توجاااادال  :(𝑯𝟎)الفرضاااية الصاااافرية 
يااتم  التجاهااات المسااتجوبين نحااو اجااابتهم علااى مااا تضاامنه المحااور لرابااع المتعلااق ب: متوسااط الحسااابيال

قيااااس بناااود قائماااة ليم التاااي ال تساااتند إلاااى الساااوق التطبياااق الساااليم لنماااوذج القيماااة العادلاااة اعتماااادا علاااى القااا 

 (0.05)عند مستوى داللة  (03والمتوسط الفرضي ) المؤسسات االقتصادية الجزائريةالمركز المالي في 

متوسااط البااين ( α≤0.05فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ) توجااد :(𝑯𝟏)الفرضااية البديلااة
يااتم التطبيااق  المتعلااق ب: لرابااعاو اجااابتهم علااى مااا تضاامنه المحااور التجاهااات المسااتجوبين نحاا  الحسااابي

السااليم لنمااوذج القيمااة العادلااة اعتمااادا علااى القاايم التااي ال تسااتند إلااى السااوق فااي قياااس بنااود قائمااة المركااز 
عند مستوى داللة عند مستوى داللة  (03والمتوسط الفرضي ) المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية

(0.05) 
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 الرابعةالفرضية  اختباريبين نتائج تحليل  :(29)جدول رقم    
 

 التحليل الوصفي لبيانات المستجوبين 
 الرابع إلجمالي عبارات المحورنحو الدرجة الكلية 

 التحليل االستداللي لبيانات المستجوبين
 الرابع إلجمالي عبارات المحورنحو الدرجة الكلية  

Mean 

المتوسط 
 الحسابي

 % 

زن الو 
 النسبي

Std. 

Deviation 

االنحراف 
 المعياري 

Std. Error 

Mean 

الخطأ  
المعياري في 

 المتوسط

Mean 

Difference 

الفرق بين 
 المتوسطين

T-Test 

القيمة 
اإلحصائية 

 لالختبار

Sig 

القيمة 
 االحتمالية

الداللة  
 اإلحصائية 

القرار  
اختبار 
 الفرضية

 دال 0.000 11.577 0.47646- 0.04116 0.44707 50.47 2.5235
قبول 

(1H) 

 118-1=117ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة    1.9809 الجدولية = T  القيمة

 % 60اكثر من    %60يساوي  % 60أقل من   الوزن النسبي
 موافقون  محايدين)دون رأي( غير موافقون  اتجاه الموافقة  

 SPSS.V 26 المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات برنامج

نلقي نظرة على اإلحصاءات الوصفية ممثلة: )بالمتوسط الحسابي   الرابعةالفرضية قبل أن نبدأ باختبار 
واالنحراف المعياري، والخطأ المعياري الموجود في المتوسط الحسابي( بعدها ننتقل إلى التحليل  

 دونة في الجدول أعاله:وفيما يلي التعليق على النتائج المالفرضية االستداللي والذي من خالله نختبر 
  الدراسة  ن المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينةإ: حصائي للنتائج المستجوبيناإلالوصفي و التحليل  -

نحراف معياري قدره  إوب 1.81- 2.61منخفضة موافقة درجة ( وهو ضمن مجال 2.5235بلغ ) 
  Std. Error Meanحسابي )أما بالنسبة لمقدار الخطأ المعياري الموجود في المتوسط ال (؛0.447)

  ء المستجوبين تشتت بين آراالا مما يعزز النتيجة اإلحصائية حول أن فهو صغير جد   ،(0.0411 =
فيما أن المتوسط الحسابي اإلجمالي يمثل مركز   ،يدعم النتائج المتحصل عليهاما وهذا  ،ضعيف

المحور  تضمنه وطرحناه في  ماعلى  موافقون غير أنهم و ، الدراسة تجاهات أفراد عينة اإلجابات إل 
يتم حاليا التطبيق السليم لنموذج القيمة العادلة اعتمادا على القيم التي ال تستند  لرابع المتعلق ب:ا

   ( %50.47)نسبة وب ،قياس بنود قائمة المركز المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائريةلإلى السوق 
المتوسط الحسابي لبيانات المستجوبين  ه أيضا وهذا ما يؤكد  (60قل من )أو  وهي نسبة منخفضة

-) =( x̅3-، حيث بلغ ) سالب (  والفرق بينهما هو 3من المتوسط الحسابي الفرضي ) أقل الذي جاء
ومن أجل معرفة مدى تعميم نتائج الوصفية للعينة المدروسة على كامل مجتمع الدراسة  ،(0.47646

معرفة مدى الداللة  أي راء المستجوبينآل ستداللي اإل االحصائي  التحليل ننظر إلى نتائج فإننا 
 كما يلي:  اإلحصائية لنتائج عينة الدراسة

نتيجة القرار ةيما يتعلق  ة احصائيا(: أي )ستداللي لنتائج المستجوبين )دالة أو غير داللتحليل اإلا -
  اال  إحصائيا  د (-x̅3) وهذا من خالل اإلجابة عن التساؤل: هل يعتبر الفرق  الفرضية(: بإختبار
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؟  من االستبيان  الرابعلنقرر أن أفراد عينة الدراسة غير موافقون على ما طرحناه في المحور  وكافيا
( لفحص مدى وجود فرق دال T-TEST)ختبارإ استخدام  خالل ونستطيع اإلجابة عن ذلك من 

نه ومن إف .(3والمتوسط الفرضي ) (2.5235)  بين متوسط الحسابي للمستجوبين إحصائيا )معنوي(
( 11.577( المحسوبة بلغت )T-TEST) قيمةأن خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله نجد 

 ودرجة   0.05الجدولية عند مستوى داللة  (T= 1.9809) وهي أكبر من قيمة 
( وهي  Sig =0.000) ( المحسوبة بلغت T)حتمالية المصاحبة لقيمةوأيضا القيمة اإل، 117حرية = 

وإذا فصلنا ودققنا   . دال إحصائيا( هو x̅3-)الفرق . مما يبين أن 0.05داللة أقل من المستوى ال
جابات المستجوبين حول إجمالي عبارات  لى نتائج الدالة اإلحصائية إلإ ضافة  باإلو أكثر في هذا، فإنه 

ارة  لكل عب( sig) حتمالية القيم اإلحصائيا حيث إنجد أن معظم العبارات المحور دالة  ،الرابع المحور
في جميع   بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحقيقي فرق سالب ن أو  0.05هي أقل من مستوى الداللة 

 اتجاهاتذات هي  كل عبارة تضمَنت ه أن نتيجة اتجاهاتهم نحو ماأي العبارات المحور 
ويمكن تعميم نتائج العينة على كامل مجتمع الدراسة وهذا ما يدعم  سلبية)منخفضة/ غير موافقون( 

 نتيجة إختبار الفرضية. 
   الرابع عبارات المحور  هعلى ما تضمنت الداللة اإلحصائية إلجابات المستجوبينيبين نتائج تحليل  :(30)جدول رقم 

 42 40 39 38 37 36 35 34 33 رقم العبارة 
Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.578 0.000 0.000 0.002 0.008 

Mean Difference -0.441 -0.525 -0.627 -0.644 -0.068 -0.644 -0.644 -0.364 -0.331 

 دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  دالة  الداللة اإلحصائية 
 SPSS.V 26  على مخرجات برنامج اباحث إعتمادالمصدر: من إعداد ال

فااي المحااور ومنااه ماان خااالل تحلياال النتااائج الوصاافية واإلسااتداللية للمسااتجوبين نحااو مااا طرحناااه  خالصااة :
السليم تطبيق ال يتمال أنه ومعرفة أراء واتجاهات المستجوبين فإنه توصلنا إلى نتيجة اتجاه سلبي أي  الرابع

لنموذج القيمة العادلة اعتمادا على القيم التي ال تستند إلى السوق في قياس بنود قائماة المركاز الماالي فاي 
عناااد  (1Hالفرضااية البديلااة) ونقباال (0Hالصاافرية)ضااية لفر ا ناارفض  ومنااه ،المؤسسااات االقتصااادية الجزائريااة

وغياار موافقااون ومنااه ماداماات اتجاهاااتهم ساالبية) ومنااه نسااتنتج .هم( ماان وجهاة نظاار 0.05مساتوى داللااة )
التطبيااق السااليم لنمااوذج القيمااة  يااتم :علااى التااي تاانص الرابعااة البحااث فرضااية ناارفضفإننااا   )منخفضااة( (

قيااااس بناااود قائماااة المركاااز الماااالي فاااي المؤسساااات لتساااتند إلاااى الساااوق  العادلاااة اعتماااادا علاااى القااايم التاااي ال
 ''االقتصادية الجزائرية
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 الميدانية فرضيات الدراسة اختبارنتائج  خالصة-05
 يبين ملخص لنتائج اختبار الفرضيات :(31الجدول رقم )

 القرار نص الفرضية  الفرضية 

 األولى
ي لبنااود قائمااة المركااز المااالي كالتكلفااة التاريخيااة ]لم تعد الطرق التقليدية للقياااس المحاسااب 

و التكلفة التاريخية المعدلة بالمستويات العامة لألسعار مناسبة في ظل البيئة المحاساابية 
 الحالية.[الجزائرية 

   قبول الفرضية

 ]ال تتااوفر البيئااة المحاساابية الجزائريااة الحاليااة علااى المتطلبااات والشااروط الكافيااة لتطبيااق  الثانية 
   قبول الفرضية طريقة القيمة العادلة في قياس بنود قائمة المركز المالي[

يمكاان تطبيااق نمااوذج القيمااة العادلااة باالعتماااد علااى قاايم تسااتند إلااى السااوق لقياااس بنااود ] الثالثة
 الفرضية   رفض [''الجزائري الحالي المحيط الماليقائمة المركز المالي في ظل 

م لنموذج القيمااة العادلااة اعتمااادا علااى القاايم التااي ال تسااتند إلااى السااوق التطبيق السلي  ]يتم الرابعة
 الفرضية   رفض بنود قائمة المركز المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية[في قياس 

 الفرضيات اختبارعلى نتائج  اعتمادا باحثعداد الإمن  :المصدر
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 :خالصة الفصل

إليااه فااي الجانااب النظااري ماان طاارق القياااس المحاساابي لبنااود قائمااة  امااا تطرقناا كااان البااد ماان إسااقاط       
المركاااز الماااالي و كيفياااة قيااااس و تقيااايم كااال بناااد مااان منظاااور معاااايير التقاااارير المالياااة الدولياااة علاااى البيئاااة 
المحاسبية الجزائرية، لذلك تطرق في بداية هذا الفصل لخصوصيات البيئاة المحاسابية الجزائرياة و كيفياات 

لقياااس بناااود قائمااة المركاااز  (SCFمحاساابي التاااي اعتمادهااا النظاااام المحاساابي المااالي الجزائاااري )القياااس ال
 و الصعوبات التي تواجه ذلك." الميزانية المحاسبية"المالي 

االستبيان و عينة دراسته من عرض  انطالقا االستبيانيهو بعد ذلك تناولنا في المباحث الموالية الدراسة    
اختبار توزيعه و صدقه و ثباته، و هذا كله للوقوف علاى جاود و ساالمة هاذا االساتبيان لقيااس و و هيكله 

ماااا صااامم ألجااال ، أو صاااالحيته لإلجاباااة علاااى فرضاااياته و صاااحة التعمااايم بعاااد ذلاااك حتاااى و لاااو تكاااارر 
االستجواب مرات أخرى ، و بعد التأكد من صحة و سالمة كل ذلك من خاالل اساتخدام مختلاف األسااليب 

صائية الضرورية ، تطرقنا بعدها إلى تحليل نتاائج االساتبيان و اتجاهاات المساتجوبين نحاو عباارات و حاإل
الدراسااة النظريااة بااأن طريقااة  ائجمحاااور االسااتبيان و ماان ثمااة اختبااار فرضاايات الدراسااة، حيااث ترسااخت نتاا 

ورة ترسيم التوجه نحو ضر و أن هناك اقتناع بالقياس بالتكلفة التاريخية أصبحت ال تستجيب للواقع الحالي 
استخدام منهج القياس بالقيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرياة ، إال أناا هاذه البيئاة غيار جااهزة تماماا 
لذلك و تستدعي القيام بعدة خطوات لتحضيرها الجيد لذلك كغيرها من بيئات دول العاالم الثالاث، أي ال باد 

 من تحضير األرضية المناسبة. أوال

ما فيما يخص درجة و سالمة التطبياق الحاالي لنماوذج القيماة العادلاة كماا جااءت بهاا المعاايير الدولياة أ   
، (SCFالنظااام المحاساابي المااالي الجزائااري ) لحااد مااا(، و كمااا تبنهااا IAS/IFRSإلعااداد التقااارير الماليااة )

لتاي تساتند للساوق الماالي نظارا القايم افإنه مان جهاة ال يمكان تطبياق نماوذج القيماة العادلاة باالعتمااد علاى 
لعادم وجاود ساوق مالياة نشاطة، و مان جهاة أخارى فإناه هنااك عادة صاعوبات و تجااوزات أو أخطااء أحيانااا 
فاااي تطبياااق نماااوج القيماااة العادلاااة باالعتمااااد علاااى القااايم التاااي ال تساااتند إلاااى الساااوق الماااالي، لاااذا وجاااب أوال 

و تاااذليل كااال الصاااعوبات و  فاااؤةيااال اإلطاااارات الكذج بتأهتحساااين جاااود القيااااس المحاسااابي و فاااق هاااذا النماااو 
 ، و ذلك كمرحلة انتقالية إلى غاية تنشيط السوق المالي. قيل التي تعيق ذلكاالعر 
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  لقد بلغ تطور المحاسبة مستوى يرقى إلى اعتبارها لغة مجتمع المال و األعمال على المستوى        
د مشتركة يراعى في مسكها االختالف بين أهداف مختلف  الدولي فقد أصبحت تستند ألسس و قواع

مستخدميها، كما اتسع نطاق تطبيق المحاسبة بحيث أصبح يشمل التأثيرات السلبية التي تتسبب فيها  
 ة(. الشركات االقتصادية على البيئة )المحاسبة البيئية(، و على المجتمع )المحاسبة االجتماعي

اسة توضيح كيف تهتم المحاسبة المالية بالقياس االولي و الالحق لبنود  بذلك تم من خالل الدر  او تأثر    
عن هذه القائمة لمختلف قائمة المركز المالي للمؤسسة االقتصادية إليصال عرض عادل و مفيد 

ل كيف يتم قياس  المستخدمين، طبعا كغيرها من القوائم المالية، حيث تم توضيح بشيء من التفصي
 ركز المالي من منظور معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية.مختلف بنود قائمة الم

و نظرا لتعدد بدائل القياس المحاسبي التي حاولنا التطرق بشيء من االختصار لمعظمها إال أننا ركزنا     
و هما التكلفة التاريخية و القيمة  على البديلين المحاسبيين األكثر قبوال و جدال في الفكر المحاسبي 

عادلة، حيث كان الهدف معرفة البديل األنسب و األقرب و المالئم للبيئة المحاسبية الجزائرية، و الذي ال
و بالتالي أفضل إفادة  ،يحقق أفضل محتوى إعالمي و أفضل إفصاح لبنود قائمة المركز المالي خاصة

 . لمختلف المستفيدين

المحتوى النظري للدراسة من خالل إجراء دراسة أما في الدراسة التطبيقية فحاولنا إسقاط و تحليل لب    
  ناستبيانيه و جهت لعينة من الفاعلين في البيئة المحاسبية الجزائرية متمثلين أساسا في األساتذة األكاديميي 

ذا محاسبي الشركات، و قد خرجت  المختصين في المحاسبة المالية و خبراء و محافظي الحسابات و ك
 .ئج على ضوئها وضعنا مجموعة من التوصيات الدراسة بمجموعة من النتا

 نتائج الدراسة:

يوجد اهتمام قليل بالبحث في مجال المحاسبة في القيمة العادلة دوليا و محليا فيما يخص آليات  •
ه و حسب كل بيئة و  و خصوصيات و كيفيات تطبيقها حسب كل بند من بنود القوائم المالية

التأخر في إصدار المعايير المحاسبية الدولية المناسبة   ظروفها، وربما يعود السبب في ذلك إلى
 المتعلقة بتطبيق القيمة العادلة أو كثرة التعديالت فيها سواء الدولية أو األمريكية. 

التوجه العالمي نحو  رغم صعوبات تطبيق نموذج القيمة العادلة فإن هناك ازدياد ملحوظ في  •
 س بنود قائمة المركز المالي.استخدام القيمة العادلة كأساس باألخص لقيا
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تعدد بدائل الحلول في العادة يخدم مختلف العلوم، لكن تعدد بدائل القياس المحاسبي أصبح   •
 مشكل في المحاسبة و زاد من صعوبة و تعقيد القياس الرتباط األمر بالموثوقية. 

ي لألسلوب في حد نتقادات الموجهة لنموذج التكلفة التاريخية في القياس المحاسب تمثلت أغلب اال •
رتكازها على ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد و هو ما يخالف الواقع الحالي، ا باألخص ذاته و 

بينما نجد أغلب االنتقادات الموجهة لنموذج القيمة العادلة تمثلت في صعوبة تطبيقها السيما في  
 اقها المالية و عدم نشاطها. اقتصاديات العالم الثالث و كذا االقتصاديات الناشئة لضعف أسو  بيئة

إن من بين أهم المشاكل األساسية في القياس الالحق بالقيمة العادلة هو اعتماده على نموذج   •
مختلط يتمثل في قياس أجزاء من األصول بالقيمة العادلة بينما يقاس البعض اآلخر إلى جانب  

 الجة المحاسبية. لعديد من االلتزامات بالتكلفة و هو ما يشكل عدم اتساق في المعا
تحقق طريقة التكلفة التاريخية أكثر موثوقية لخلوها من التحيز، وأقل مالئمة ألنها ال تمثل الواقع  •

مات الفعلي، بينما تحقق طريقة القيمة العادلة أكثر مالئمة ألنها تمثل الواقع الفعلي و توفر معلو 
ق أقل موثوقية خاصة إذا غابت  مهمة لمختلف للمستخدمين التخاذ مختلف القرارات، بينما تحق

 األسواق النشطة، إذ أنها تتميز حينها بالتحيز نظرا لكثرة االجتهادات و األحكام الشخصية. 
الواقع المالي و االقتصادي العالمي و المحلي الحالي ال يستدعي استحداث طرق قياس محاسبي   •

ت االقتصادية المختلفة و وضع  جديدة، بل تكييف نموذج القيمة العادلة حسب البيئات و المستويا
 مخطط لتطبيقه على المدى القصير و المتوسط.

معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولة بشموليتها و حداثتها و تحديثها المستمر و تطور   •
االقتصاديات المتقدمة التي تطبق فيها الزالت تواجه عدة صعوبات في تطبيق القياس بالقيمة  

الذي تبنى جزئيا المعايير   (SCF)النظام المحاسبي المالي الجزائري  العادلة، أما حقيقة
سبية الدولية و كذا حال وضعية المحيط المالي و البيئة المحاسبية الجزائرية فقد زاد صعوبة  المحا

 و تعقيدا في تطبيق نموذج القياس بالقيمة العادلة. 
دام القياس بالقيمة العادلة حيث توجد ال تشجع البيئة المحاسبية الجزائرية على التوسع في استخ •

 العديد من العقبات أهمها: 
 سوق مالية نشطة. غياب  ✓
 نقص الكوادر البشرية المتخصصة في المعايير المحاسبية الدولية. ✓
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لمواكبة التغيرات التي تحدث في  ( SCFعدم تحيين النظام المحاسبي المالي الجزائري ) ✓
 . محاسبية الدوليةمعايير الال
المحاسبي المالي ف القوانين األخرى التي تمكن من التطبيق السليم للنظام عدم تكيي ✓

 الجزائري، كالقانون الجبائي و التشريع التجاري. 
الزال المشرع الجبائي الجزائري يتمسك بطريقة التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي، و عدم   •

منه أنها تقلص من اإليراد   اار وجود رغبة أو إرادة لسن قوانين تخص القيمة العادلة، اعتب
 الضريبي. 

أهمها ضعف الكوادر المؤهلة و نقص اإلمكانيات المالية ال يتم حاليا في البيئة  لعدة أسباب  •
المحاسبية الجزائرية التطبيق السليم لنموذج القيمة العادلة التي ال تعتمد على قيم السوق، بينما ال  

 المالية النشطة  السوق  عتمد على قيم السوق لغياب يمكن تطبيق نموذج القيمة العادلة الذي ي

 يات الدراسة: توص

 : في ضوء النتائج المتوصل إليها يقترح الباحث التوصيات التالي         

تكريس التعاون الدولي و تبادل الخبرات بإشراف مجلس معايير المحسبة الدولية لتطبيق معايير   •
على   االقتصارا في ذلك بدائل القياس المحاسبي، و عدم التقارير المالية الدولية و مستلزماتها بم

وليس  إصدار معايير و تفسيراتها و تحديثها المستمر، ألن المشكل األساسي يكمن في التطبيق 
 ر. في التنظي

إجراء دراسة و تقييم شامل من طرف خبراء المعايير المحاسبية الدولية باالشتراك مع الخبرات   •
ل التي تبنت أو تسعى لتبني المعايير المحاسبية الدولية و ذلك حول المحاسبية في مختلف الدو 

لجة هذه المشاكل و السعي  المشاكل المختلفة التي تعيق استخدام مفاهيم نموذج القيمة العادلة لمعا
   إليجاد الحلول المناسبة التي يمكن تطبيقها في مختلف البيئات المحاسبية.

ة عادلة ال يعتمد على السوق النشطة يكون أقل تحيزا أو تطوير نموذج قيم استخدامضرورة  •
عدة  ، قبل الوصول إلى وجود أسواق مالية نشطة، ألن توفرها يستدعي نهضة في انتقاليةكمرحلة 

إيجاد صيغة دولية للقياس باالعتماد على أسواق مالية دولية و  مجاالت و وقت كافي لذلك. أو 
 نماذج التي ال تعتمد على قيم السوق.كذا معالجة فروق القياس بينها و بين ال 
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تدنئة التحيز الناتج عن استخدام القيمة العادلة اعتمادا على القيم التي ال تستند على السوق و   •
ذلك بتطوير و استحداث مؤسسات خبرة محاسبية دولية تتألف على العديد المحاسبين المحليين و  

مع الحرص على عدم رفع تكلفة   ،فقط إثنين الدوليين و عدم إسناد أمر القياس لخبير واحد أو
 إعادة التقييم )القياس الالحق(.

، لتطبيق   المدى المتوسطوضع خطة ممنهجة و عملية لتفعيل السوق المالي الجزائري على  •
 نموذج القيمة العادلة كما ينبغي.

جعله أكثر   سنة و 15أو   10ضرورة التحديث الدوري للنظام المحاسبي المالي على األقل مرة كل  •
مرونة للتحديث و للتطبيق بعد التحديث و مواكبة ما هو حاصل من تغيرات و اجتهادات في 

 دائل القياس المحاسبي )القيمة العادلة(.مجال المعايير المحاسبية الدولية و ب
ضرورة قيام الهيئات الفاعلة في المجال المحاسبي في الجزائر إلى إصدار تعليمات و مذكرات  •

 مفصلة توضح كيفيات تطبيق القيمة العادلة حسب كل بند و حسب كل حالة.منهجية 
راء المحاسبين و األكاديميين  ضرورة التطوير المستمر للمعارف و الخبرات المحاسبية لمختلف الخب •

 بإجراء تربصات و دورات تطويرية باالستعانة بمختصين من هيئة المعايير المحاسبية الدولية. 
بإصالحات في المجاالت األخرى التي لها عالقة أو تأثير الح المحاسبي ضرورة مواكبة اإلص •

التجارية و تأهيل المؤسسات مباشر على نجاح هذا اإلصالح ، كإصالح القوانين الجبائية و 
 االقتصادية لتستطيع مسايرة هذا اإلصالح. 

ال تتعارض  محلية محاسبية إلنشاء هيئة وطنية متخصصة بإصدار معايير يرض التخطيط و التح •
و إنما دورها تسهيل تطبيق هذه األخيرة، و إيضاح الغموض و  مع المعايير المحاسبية الدولية،

التطبيق، و كذا مراعات خصوصيات البيئة المحاسبية الجزائرية و   االلتباس الذي قد يحدث في
قتصادية  االستجابة لمختلف احتياجات األطراف المستفيدة من القوائم المالية للمؤسسات اال

 الجزائرية. 
تحديث البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم العالي بما يواكب المستجدات الحاصلة في معايير   •

غ المالي الجزائري و التركيز أكثر على فتح فروع تكوين مهنية تماشيا مع  المحاسبة و اإلبال 
 متطلبات السوق ، و عدم المبالغة في فتح فروع التكوين األكاديمية.

  ن لألكاديميي ص على التعاون الوثيق بين الجامعات و المؤسسات االقتصادية حتى يتسنى الحر  •
تشخيص المشاكل الفعلية لتطبيق المعايير المحاسبية عامة و نموذج القياس بالقيمة العادلة  
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، و المساهمة في تقديم الحلول و نقل و تطبيق المعارف األكاديمية، و كذا تنمية البحث  خاصة
 العلمي.

 الدراسة: فاقآ

قائمة المركز المالي و باألخص منهج  تبقى دراسة موضوع طرق أو بدائل القياس المحاسبي لبنود     
القيمة العادلة و سبل تطبيقها موضوعا مهما و متشعبا في المجال المحاسبي يحتاج لكثير من اإلحاطة و  

تشملها دراستنا، و من هذا المنطلق و  التوسع و ذلك بالتطرق لمزيد من الجوانب التي لم تركز عليها أو
ح أن للموضوع آفاق بحث فهناك العديد المواضيع التي تصلح  على ضوء النتائج المتوصل إليها يتض 

 عناوين أو إشكاليات ألبحاث مستقبلية نذكر منها: 

عدم إصالح التشريعات الجبائية في الجزائر على نجاح تطبيق القياس   تداعيات و آثار •
 منهج القيمة العادلة.المحاسبي ب

 لنموذج القياس المحاسبي بالقيمة العادلة.  الموثوقيةخاصية  ويرآليات و سبل تط •
 سبل تفعيل السوق المالي الجزائري لتطبيق القياس المحاسبي بالقيمة العادلة. •
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 استمارة االستبيان :01الملحق رقم 

 

 إفتي ا  ي فت ي   
 

  

 

 

 

 

 

 

 يفتي ا  يفت ي   ظا إط ا يلتو يا إل ديد أطاووة دكتواي   لوم ظا  لوم يلتفييا

 عنوي    طال يلقي ل يليو ف ا ل نود ق ئية يلياك  يلي لا ي  ينحوا يع ييا يإل ال  

 يلي لا يلدولية و ودود تط يق   ظا يل يئة يليو ف ية يلج يئاية

 

 يأل  يليجيب يليوتام 

 توية طي ة و  عد 

    يس   ال اح  م  خ ل   ه الدراسة  ل  استط   أرا  الممارسي  لمهنة المحاس ة    ال  ا ر حول 

در ة التط ي  ال  ل  و السليم لطر  القيا  المحاس   ل نود  ا مة المرك  المال  الم تمدة  م  م ايير 

 خ ل   ه ا طروحة الموسومة و  ل  م    التقارير المالية الدولية    ال ي ة المحاس ية ال  ا رية الحالية

  ال نوا  أع ه.

    أر و تقديم يد المساعدة م  خ ل  عطا    ا ا  د يقة و وا حة تمك  ال اح  م  الوصول  ل  

 ،أ دا  ال ح  المر وة، كما أعدكم أ  الم لوما  المقدمة م    لكم ستستخدم ل ايا  ال ح  ال لم   قط

 bouchaker78@gmail.com كما ن لمكم أن     است سار ير   ا تصال  ال ريد ا لكترون  التال  : 

                                        و   ا خير نشكركم مس قا عل  ت اونكم و مسا متكم      ا ال ح 

 

 ال اح :  وشاكر  لول

                          ام ة  رداية

  كلية ال لوم ا  تصادية، الت ارية و علوم التسيير

                   ش  ة علوم التسيير

                 تخصص علوم التسيير
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  أمام ا  ا ة المناس ةXالر ا  و   ع مة 

  يعلوي     يةأو  

 

           ماستر    ما ستير     دكتوراه-يلي هل يلعليا 1

 أ كر ا :.......................                          ليسان                      أخر  

        مرا  ة أو تد ي        مالية     محاس ة  -يلت ص  يلعليا 2

 أ كر ا :...........................                                 أخر   

       محا   حسا ا  أستا   ام                خ ير حسا ا  -يلوحي ة   3

 .............                                ..........    أخر           أ كر ا :.........     محاس     شركة

                                هل لديكم إطالع أو تلقيتم تكوين  وول طال يلقي ل قيلتقييمح يليو ف ا وظم يلنح م يليو ف ا يلي لا   -4

               ن م              
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  دم يالئية يلطال يلتقليدية ك لتكل ة يلت اي ية و يلتكل ة يلت اي ية يليعدلة لقي ل  نود ق ئية   ني  

 يلياك  يلي لا قيليي ينيةح ظا حل يتغياي  يل يئة يليو ف ية يلج يئاية يلو لية.

 ل ااااااقا ا يلاقم
  

أويظم 
   د 

  
 أويظم

دو  
 اأ 
 

 يويظم
يويظم 
   د 

5 
     ا عتماد عل  التكل ة التاريخية ك سا  للقيا 

   يسا م لوحده     تو ير م لوما  مالية تل   المحاس  
 احتيا ا  مختل  مستخدميها. 

     

6 

اعتماد أسا  التكل ة التاريخية    القيا  ال ح  ل نود 
 ا مة المرك  المال    ي  ر  صد  ع  مختل  ا حدا  
المالية و الص قا  الت  تقوم  ها الم سسا  ا  تصادية 

 .   ال  ا ر

     

7 
   ا خ   الت ير    القوة الشرا ية لوحدة النقد  م  

التكل ة التاريخية الم دلة   يو ر  ا لية المقارنة لم لوما  
  ا مة المرك  المال .

     

8 
ك ير ما   ت  ر التكل ة التاريخية ع  حدو  عملية   لية 

و  التال   ه    تتمي   المو و ية     ي ة ا عمال 
 ال  ا رية

     

9 
التخل  ع  التكل ة التاريخية ك سا  للقيا  المحاس      

 ال  ا ر  رورة حتمية و لي  م رد خيار. 
     

10 
  ي ت ر اعتماد التكل ة التاريخية الم دلة  المستويا  

ال امة ل س ار الحل ا م ل حاليا لت او  عيو  التكل ة 
 التاريخية القاعدية     يا   نود  ا مة المرك  المال  .

     

11 
  يح   نمو   التكل ة التاريخية    القيا  المحاس   
 ق ول واس  لد  أ راد الم تم  المال  ال  ا ر  ) دارة، 

 محاس و ، مست مرو ...... ل (

     

12 

الم سسا  ا  تصادية ال  ا رية مست دة للتخل  ع  
نمو   التكل ة التاريخية    القيا  ال ح  ل نود  ا مة 

المرك  المال     تو ر  لها ا مكانيا  المالية و ال شرية 
 ال  مة ل ل . 

     

13 
الم سسا  ا  تصادية    ال  ا ر تتمس   اعتماد نمو   
التكل ة التاريخية    القيا  المحاس   لي   س   نقص 

 الش ا ية و ا  صا  لديها  

     

14 

( الس   الر يس     SCFي د الن ام المحاس   المال  )

 قا  ا عتماد الواس  لنمو   التكل ة التاريخية    القيا  
    الم سسا   ال ح  ل نود  ا مة المرك  المال

  ا  تصادية ال  ا رية.
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 دم توظا يل يئة يليو ف ية يلج يئاية يلو لية  ل  يليتطل    و يل اوط يلك ظية لتط يم طايقة يلقيية    ل   

 يلع دلة ظا قي ل  نود ق ئية يلياك  يلي لا قيليي ينيةح.

 يل ااااااقا  يلاقم
  

أويظم 
   د 

  
 أويظم

دو  
 اأ 

 
 يويظم

يويظم 
   د 

15 
  يت   الممارسو  لمهنة المحاس ة    ال  ا ر م  

التو   الدول  نحو الطر  ال   تقدم  م ايير المحاس ة 
 الدولية    م ال القيا  المحاس  .

     

16 
  يمك   عداد و نشر  وا م مرك  مال  م دة عل  أسا  
نمو   القيا   القيمة ال ادلة حس  الم ايير المحاس ية 

 الدولية    أ ل  الم سسا  ا  تصادية ال  ا رية.

     

17 

الم سسا  ال  ا رية   تتو ر عل  ا مكانيا  و 
خصوصا الموارد ال شرية الداخلية المتخصصة الت  
تسم  لها  تط ي  الم ايير المحاس ية الدولية  ما  يها 

نمو   القيا   القيمة ال ادلة خاصة ل نود  ا مة المرك  
 المال .

     

18 

  ي م  الم ل  الوطن  للمحاس ة  م رده ممارسة و 
تط ي  سليم للن ام المحاس   المال   ما  ي  نمو   القيا  
 القيمة ال ادلة اعتمادا  عل  المر  ية الت  ت نا ا أ  و 

    م ايير المحاس ة الدولية.

     

19 
 نا   رورة  صو  لتحدي  القانو  الت ار  والن ام 
ال  ا   ال  ا ريا  ليت  ما م  نمو   القيمة ال ادلة    

 القيا  المحاس   ل نود  ا مة المرك  المال . 

     

20 
  تتحدد ا س ار    ا سوا  ال  ا رية ط قا لقانو  
ال ر  و الطل  و  نا  عدة ت  يرا  خار ية أو 

 حكومية

     

21 
تو د ص و ا      عادة تقييم  نود  ا مة المرك  المال  
و   نمو   القيمة ال ادلة  س   عدم و ود سو  نشطة 

    ال  ا ر.

     

22 
  يتمت  أ راد الم تم  المال  ال  ا ر  ) دارة، 

مست مرو ، مقر و ........(  در ة مق ولة م  الوع  
 لم هوم القيمة ال ادلة.

     

23 

  يتو ر لد  الممارسي  لمهنة المحاس ة    ال  ا ر 
ا لمام الكا     وان  القيا  المحاس   المت منة    
م ايير التقارير المالية الدولية و ك ا الن ام المحاس   

 المال .

     

24 
   تتطا   منا   تدري  المحاس ة المالية الم تمدة    
ال ام ا  ال  ا رية م  متطل ا  سو  ال مل    ميدا  

 ا عترا  و القيا  المحاس  .
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إيك نية تط يم نيو   يلقيية يلع دلة     تي د  ل  قيم تفتند إل  يلفول لقي ل  نود ق ئية يلياك   اي ع  

 يليويط يلي لا يلج يئا  يلو لا. يلي لا ظا حل

 يل ااااااقا  يلاقم
  

أويظم 
   د 

  
 أويظم

دو  
 اأ 

 
 يويظم

يويظم 
   د 

25 
تط ي  نمو   القيمة ال ادلة    القيا  المحاس   

 ا عتماد عل   يم تستند  ل  السو  يتمي   ال ساطة و 
 الو و .

     

26 
ر م ركود السو  المال  ال  ا ر     أن  يمك   من  
 يا  الك ير م   نود  ا مة المرك  المال   ياسا عاد  

 ) استخدام نمو   القيمة ال ادلة(.

     

27 

أساسا   ي د تصني  السو  المال  ال  ا ر  عل  أن  
 ير نشط الس   الر يس  ل دم  مكانية القيا  ال ح  
ل نود  ا مة المرك  المال   ا عتماد عل   يم تستند  ل  

 السو .

     

28 
حاليا تهتم ال ها  الحكومية ال  ا رية  التو    ل  
القيا  ال ادل ل نود  ا مة المرك  المال  أك ر م  

 ا تماماتها ال ري ة

     

29 

يمك     ا  ل القصير ت  يل نشاط السو  المال  
ال  ا ر      ار الم سسا  عل  طر  أسهمها    
    ةال ورصة،  ليص   م  الممك  اعتماد ا س ار الم ل 

   ا السو  لقيا   نود  ا مة المرك  المال 

     

30 
تهتم الم سسا  ا  تصادية ال  ا رية عند  ياسها و 
عر ها لقا مة المرك  المال    ل  المست مري  

 المحتملي  أك ر م  ا تماماتها القانونية و ال ري ية.

     

31 

يمك  ا عتماد عل  ا س ار الم لنة    ا سوا  الدولية 
ل نود القوا م المالية أو المشا هة لها    القيا  المحاس   

و   نمو   القيمة ال ادلة    الم سسا  ا  تصادية 
 ال  ا رية .

     

32 

يمك  ا عتماد عل  أس ار ا سوا   ير النشطة    
ال  ا ر م  تسويتها  ال رو  النات ة ع  عدم التطا   م  

ا سوا  النشطة لقيا   نود  ا مة المرك  المال  و   
 نمو   القيمة ال ادلة.

     

33 

 المحاس   ملي  م  ال رورة التحدي  المستمر للن ا
 ليواك  ما يطرأ م  ت يرا     م ايير  (SCFالمال  )

( حول م ا يم و IAS/IFRSالتقارير المالية الدولية )

 .أسالي  القيمة ال ادلة
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 يتم و لي  يلتط يم يلفليم لنيو   يلقيية يلع دلة ي تي دي  ل  يلقيم يلتا   تفتند إل  يلفول ظا   يف  

 قي ل  نود ق ئية يلياك  يلي لا ظا يلي فف   ي قتص دية يلج يئاية

 يل ااااااقا  يلاقم
  

أويظم 
   د 

  
 أويظم

دو  
 اأ 

 
 يويظم

يويظم 
   د 

34 

استخدام نمو   القيمة ال ادلة  ا عتماد عل   يم   تستند 
 ل  السو    ي ت  الم ال ل  تهادا  و التقديرا  

الشخصية و ي  ل م  عر   نود  ا مة المرك  المال  
 مو وع  و عادل و م يد لمتخ   القرارا  

     

35 

  ت  ل الم سسا  ا  تصادية ال  ا رية ا عتماد عل  
نمو   التكل ة التاريخية    القيا  ال ح   صولها حت  
و    كا    مكانها  يا   نود   ه ا صول   سلو  القيمة 

 ال ادلة ال     يستند  ل   يم ت تمد عل  السو  

     

36 
   أصول الم سسا  ا  تصادية ال  ا رية يمك  التو   

 د ة  التد قا  النقدية المستق لية المحتملة و الت  يمك  عل  
 أساسها  يا  القيمة ال ادلة له ه ا صول.

     

37 
 نا  عل  المحيط المال  ال  ا ر  يمك  تحديد  د ة م دل 

التحيي  ال   يتم عل  أساس  تحيي  التد قا  النقدية 
 المستق لية ل صل  عتماد ا ك سلو  لقيا  القيمة ال ادلة.

     

38 
يتحكم مهنيو المحاس ة    ال  ا ر    طريقة تحيي  

التد قا  النقدية المستق لية و  ير ا م  الطر  الت    
 تستند  ل  السو     تحديد القيمة ال ادلة ل صل. 

     

39 
  ت طر   شكالية خصوصية     ا صول عند اعتماد 

طريقة تحيي  التد قا  النقدية المستق لية المتو  ة  عتماد ا 
    القيا  المحاس  . 

     

40 
 كي ية تط ي   (  و و SCFي ي  الن ام المحاس   المال  )

طريقة القيمة ال ادلة  ا عتماد عل   يم   تستند  ل  
  السو .

     

41 

يمك     ال ي ة المحاس ية ال  ا رية استخدام مدخل التكل ة 
لقيا  القيمة ال ادلة  صول  ا مة المرك  المال   م ر ة 
التكل ة ال  مة لشرا  أصل  ديل لت وي  ا صل القديم 
م  ا خ    ي  ا عت ار ا  ت   و تدن  القيمة و ال مر 

 ا نتا   ل صل. 

     

42 

  ي  ل مهنيو المحاس ة    ال  ا ر استخدام نمو   
لسهولة تط يقها ،  ل  س   و ود عدة التاريخية التكل ة 

ص و ة    تط ي  نمو   القيمة ال ادلة حت   ا عتماد 
 عل   يم   تستند  ل  السو .
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 : قائمة األساتذة المحكمين لالستبيان02الملحق رقم 

 مؤسسة العمل المحكمين

 جامعة غرداية  األستاذ الدكتور: عجيلة محمد

 األغواط  -جامعة عمار ثليجي  الدكتور: سعيداني محمد السعيد

 المسيلة  -جامعة محمد بوضياف   كيمالحالدكتور: عمران عبد 

 المسيلة  -جامعة محمد بوضياف   الدكتور: رزيقات بوبكر

 البيض  -المركز الجامعي نور البشير  الدكتورة: مجدوبي شهرزاد

 البيض  -المركز الجامعي نور البشير  الدكتور: سايب عبد هللا 

 البيض  -البشير المركز الجامعي نور  الدكتور: بوبكر بوسالم 
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 spss : مخرجات برنامج 03رقم  ملحقال

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

M01 .106 118 .200* .962 118 .199 

M02 .132 118 .078 .962 118 .200 

M03 .117 118 .180 .901 118 .002 

M04 .127 118 .100 .972 118 .403 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Correlations 

 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 M01 

M01 Pearson Correlation .358** .422** .512** .345** .491** .201* .412** .377** .208* .379** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .029 .000 .000 .024 .000  

N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 M02 

M02 Pearson Correlation .461** .335** .362** .447** .292** .249** .339** .271** .195* .123 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .006 .000 .003 .035 .184  

N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 c25 c26 c27 c28 c29 c30 c31 c32 c33 M03 

M03 Pearson Correlation .319** .349** .363** .475** .235* .453** .429** .473** .496** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .010 .000 .000 .000 .000  

N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 d42 M04 

M04 Pearson Correlation .318** .521** .305** .386** .349** .259** .368** .350** .363** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .005 .000 .000 .000  

N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 M01 M02 M03 M04 TOTAL 

TOTAL Pearson Correlation .568** .452** .615** .536** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 118 118 118 118 118 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.710 10 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.608 10 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.658 09 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=c25 c26 c27 c28 c29 c30 c31 c32 c33 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.746 9 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 d42 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.756 9 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 c25 

c26 

    c27 c28 c29 c30 c31 c32 c33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 d42 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.801 37 

Statistics 

 الوظيفة العلمي التخصص العلمي المؤهل 

 تكوينا تلقيتم أو إطالع لديكم هل

 القياس طرق حول

N Valid 118 118 118 118 

Missing 0 0 0 0 

Frequency Table 
 

 العلمي المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 24.6 24.6 24.6 29 دكتوراه 

 37.3 12.7 12.7 15 ماجستير

 60.2 22.9 22.9 27 ماستر

 100.0 39.8 39.8 47 ليسانس

Total 118 100.0 100.0  

 

 

 العلمي التخصص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 44.1 44.1 44.1 52 محاسبة 

 73.7 29.7 29.7 35 مالية

 97.5 23.7 23.7 28 تدقيق أو مراجعة

 100.0 2.5 2.5 3 أخرى

Total 118 100.0 100.0  

 

 

 الوظيفة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 32.2 32.2 32.2 38 جامعي أستاذ 

 53.4 21.2 21.2 25 حسابات خبير

 81.4 28.0 28.0 33 حسابات محافظ

 100.0 18.6 18.6 22 شركة في محاسب

Total 118 100.0 100.0  

 

 القياس طرق حول تكوينا تلقيتم أو عإطال لديكم هل
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 8.5 8.5 8.5 10 ال 

 100.0 91.5 91.5 108 نعم

Total 118 100.0 100.0  

 
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 M01 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a05 118 1 5 3.82 1.152 

a06 118 1 5 3.93 1.068 

a07 118 1 5 3.70 1.200 

a08 118 1 5 3.71 1.192 

a09 118 1 5 3.70 1.256 

a10 118 1 5 3.68 1.101 

a11 118 1 5 3.62 1.191 

a12 118 1 5 3.59 1.276 

a13 118 1 5 3.65 1.172 

a14 118 1 5 3.47 1.224 

M01 118 2.50 4.60 3.6890 .44063 

Valid N (listwise) 118     
DESCRIPTIVES VARIABLES=b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 M02 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b15 118 1 5 3.59 1.276 

b16 118 1 5 3.67 1.177 

b17 118 1 5 3.66 1.228 

b18 118 1 5 3.75 1.119 

b19 118 2 5 3.91 1.004 

b20 118 1 5 3.89 1.044 

b21 118 1 5 3.84 1.021 

b22 118 1 5 3.69 1.238 

b23 118 1 5 3.34 1.276 

M02 118 2.67 4.67 3.7034 .39944 

Valid N (listwise) 118     
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DESCRIPTIVES VARIABLES=c24 c25 c26 c27 c28 c29 c30 c31 c32 M03 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c24 118 1 5 2.42 1.150 

c25 118 1 5 2.42 1.229 

c26 118 1 5 2.56 1.304 

c27 118 1 5 2.24 1.160 

c28 118 1 5 2.21 1.116 

c29 118 1 5 2.47 1.325 

c30 118 1 5 2.73 1.344 

c31 118 1 5 2.53 1.312 

c32 118 1 5 2.23 1.165 

M03 118 1.56 4.22 2.4228 .49526 

Valid N (listwise) 118     
 

T-TEST 

  / TESTVAL=3 

  / MISSING=ANALYSIS 

  / VARIABLES=a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 

  / CRITERIA=CI(.95.) 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

a05 118 3.82 1.152 .106  

a06 118 3.93 1.068 .098  

a07 118 3.70 1.200 .111  

a08 118 3.71 1.192 .110  

a09 118 3.70 1.256 .116  

a10 118 3.68 1.101 .101  

a11 118 3.62 1.191 .110  

a12 118 3.59 1.276 .117  

a13 118 3.65 1.172 .108  

a14 118 3.47 1.224 .113  

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95 % Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

a05 7.752 117 .000  .822  .61  1.03 

a06 9.481 117 .000  .932  .74  1.13 

a07 6.365 117 .000  .703  .48  .92  

a08 6.488 117 .000  .712  .49  .93  

a09 6.083 117 .000  .703  .47  .93  

a10 6.691 117 .000  .678  .48  .88  
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a11 5.645 117 .000  .619  .40  .84  

a12 5.050 117 .000  .593  .36  .83  

a13 6.047 117 .000  .653  .44  .87  

a14 4.210 117 .000  .475  .25  .70  

T-TEST 

  / TESTVAL=3 

  / MISSING=ANALYSIS 

  / VARIABLES=M02 

  / CRITERIA=CI(.95.) 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

M02 118 3.7034 .39944  .03677  

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95 % Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

M02 19.128 117 .000  .70339  .6306  .7762  

T-TEST 

  / TESTVAL=3 

  / MISSING=ANALYSIS 

  / VARIABLES=M03 

  / CRITERIA=CI(.95.) 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

M03 118 2.4228 .49526  .04559  

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95 % Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

M03 -12.660-  117 .000  -.57721-  -.6675-  -.4869-  

T-TEST 

  / TESTVAL=3 

  / MISSING=ANALYSIS 

  / VARIABLES=c24 c25 c26 c27 c28 c29 c30 c31 c32 

  / CRITERIA=CI(.95.) 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

c24 118 2.42 1.150 .106  

c25 118 2.42 1.229 .113  

c26 118 2.56 1.304 .120  

c27 118 2.24 1.160 .107  

c28 118 2.21 1.116 .103  

c29 118 2.47 1.325 .122  

c30 118 2.73 1.344 .124  

c31 118 2.53 1.312 .121  

c32 118 2.23 1.165 .107  
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95 % Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

c24 -5.525-  117 .000  -.585-  -.79-  -.38-  

c25 -5.169-  117 .000  -.585-  -.81-  -.36-  

c26 -3.670-  117 .000  -.441-  -.68-  -.20-  

c27 -7.144-  171  .000  -.763-  -.97-  -.55-  

c28 -7.672-  117 .000  -.788-  -.99-  -.58-  

c29 -4.307-  117 .000  -.525-  -.77-  -.28-  

c30 -2.192-  117 .030  -.271-  -.52-  -.03-  

c31 -3.859-  117 .000  -.466-  -.71-  -.23-  

c32 -7.190-  117 .000  -.771-  -.98-  -.56-  

T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=M04 

  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

M04 118 2.5235 .44707 .04116 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

M04 -11.577- 117 .000 -.47646- -.5580- -.3950- 

 

T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=d33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 

  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

d33 118 2.56 1.216 .112 

d34 118 2.47 1.325 .122 

d35 118 2.37 1.218 .112 

d36 118 2.36 1.144 .105 

d37 118 2.93 1.319 .121 

d38 118 2.36 1.166 .107 

d39 118 2.36 1.223 .113 
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d40 118 2.64 1.259 .116 

d41 118 2.67 1.321 .122 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

d33 -3.936- 117 .000 -.441- -.66- -.22- 

d34 -4.307- 117 .000 -.525- -.77- -.28- 

d35 -5.593- 117 .000 -.627- -.85- -.41- 

d36 -6.117- 117 .000 -.644- -.85- -.44- 

d37 -.558- 117 .578 -.068- -.31- .17 

d38 -6.001- 117 .000 -.644- -.86- -.43- 

d39 -5.720- 117 .000 -.644- -.87- -.42- 

d40 -3.145- 117 .002 -.364- -.59- -.13- 

d41 -2.718- 117 .008 -.331- -.57- -.09- 

 

 


