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طبيعة وأغراض احملاسبة  / احملور األول

: تعريف احملاسبة - أووً 

جيمع الباحثوف على كوف احملاسبة علماً إجتماعياً منا وتطور عرب التأريخ معتمداً على فروع ادلعرفة األخرى فأخذ 
منها أكثر شلا أعطاىا ، لكن أكثر العلـو اإلجتماعية قرابً للمحاسبة ىو علم اإلقتصاد إذ أخذت احملاسبة  كثَتاً 
من مفاىيمو األساسية وطوعتها إلستخدامها ، ويف الوقت احلاضر بدأت احملاسبة تتواصل مع ابقي العلـو مثل 
علم اإلجتماع وعلم اإلدارة وعلم القانوف ، وقد ذباوزت ذلك حىت تواصلت مع العلـو البحتة مثل الرايضيات 

. واإلحصاء وغَتىا يف وضع اإلطار ادلفاىيمي والفكري للمحاسبة وخصوصاً فيما يتعلق ابلقياس واإلتصاؿ
أما من انحية تعريف احملاسبة فقد تطور من رلرد نظاـ دلسك الدفاتر إذل نظاـ للمعلومات ولعل أبرز ما يفسر 

. اخل...احملاسبة ادلالية واإلدارية وزلاسبة التكاليف وزلاسبة ادلوارد البشرية : ذلك ىو تفرعها إذل عدة فروع مثل 
فن تسجيل وتبويب " على إف احملاسبة ىي  AAA) ) عرفت مجعية احملاسبُت األمريكية 1941ويف عاـ 

" وتلخيص العمليات واألحداث اليت ذلا طبيعة مالية ، وتفسَت النتائج اليت تسفر عنها ىذه العمليات واألحداث 
ويالحظ إف التعريف يشَت إذل إف احملاسبة فناً أو حرفة وليس حقالً من حقوؿ ادلعرفة حيث إف ىذا التعريف ال 

. يضيف كثَتاً للمحاسبة فطبقاً ذلذا التعريف يقتصر مفهـو احملاسبة على ما يقـو بو احملاسبوف فقط 
نظاـ خيتص بقياس وتوصيل ادلعلومات اإلقتصادية بقصد سبكُت مستخدمي " بعد ذلك عرفت احملاسبة على إهنا 
ويالحظ من التعريف إف اإلىتماـ ربوؿ من رلرد النص على النواحي اإلجرائية " ىذه ادلعلومات يف إزباذ القرارات 

اخلاصة أبساليب تشغيل البياانت وتوصيل ادلعلومات إضافة إذل النص أيضاً على األىداؼ اليت يلـز توجيو القوائم 
. ادلالية صوب ربقيقها 

 وسع علم احملاسبة إىتماماتو فلم يعد ىذا اإلىتماـ زلصوراً يف نطاؽ مصاحل ادلسامهُت واحملافظة 1975ويف عاـ 
عليها فقط بل ذباوز ذلك ليمتد إذل دراسة وربليل األثر اإلجتماعي لنشاط ادلنشػأة على البيئة اليت تعمل فيها ، 

وبذلك أضافت احملاسبة بعداً جديداً ىو البعد اإلجتماعي الذي يفرض على ادلنشأة أبف تراعي لدى شلارسة 
نشاطها ادلصلحة والرفاىية اإلجتماعية وذلك ابإلضافة إذل مصاحل ادلالؾ ، فنشأ بذلك فرع جديد من فروع 

. احملاسبة ىو زلاسبة ادلسؤولية اإلجتماعية 
:- وبذلك تكوف احملاسبة مرت دبراحل رئيسية ىي 

 .تكوين وتطوير اجلانب الفٍت للمحاسبة :- ادلرحلة األوذل  -1
 .اإلىتماـ ابحملاسبة مهنياً وأكادديياً :- ادلرحلة الثانية  -2
 .مرحلة مت النظر فيها إذل احملاسبة على إهنا نظاـ للمعلومات :- ادلرحلة الثالثة  -3
 .مرحلة احملاسبة عن ادلسؤولية اإلجتماعية :- ادلرحلة الرابعة  -4

وتؤدي احملاسبة دورىا كنظاـ للمعلومات يف عملية مستمرة ومتكاملة ديكن ربديد معادلها الرئيسية يف 
:- ثالث خطوات متتالية ىي 
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تسجل يف  (خاـ )حصر العمليات ادلالية ادلتعلقة بنشاط ادلنشأة وسبثيلها يف صورة بياانت أساسية  -1
 .الدفاتر احملاسبية 

تشغيل أو معاجلة البياانت األساسية وفق رلموعة من الفروض وادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها  -2
لتتحوؿ ىذه البياانت بعد تشغيلها يف النظاـ احملاسيب إذل معلومات مالية زبدـ أغراض مستخدمي 

 .ىذه ادلعلومات 
 .إيصاؿ ادلعلومات اليت تتم معاجلتها إذل األطراؼ ذات ادلصلحة بواسطة رلموعة من التقارير  -3

وحىت ديكن إستيعاب طبيعة الدور الذي تقـو احملاسبة بو كنظاـ للمعلومات البد التعرؼ على رلموعة من ادلفاىيم 
:- وكما يلي 

:- النظاـ احملاسيب -1
تشَت كلمة نظاـ إذل رلموعة من األجزاء أو العناصر اليت تعمل معاً بتنسيق وترتيب حسب إجراءات وقواعد 

زلددة من أجل ربقيق ىدؼ معُت أو رلموعة معينة من األىداؼ ، أما عناصر النظاـ فقد تكوف عناصر 
. مادية أو بشرية أو كالمها معاً 

فالنظاـ احملاسيب ىو خطة سبثل رلموعة من اإلجراءات واخلطوات اخلاصة ابجلانب التطبيقي للمحاسبة، واليت 
تساعد على إسباـ الوظائف الرئيسية للمحاسبة يف حصر وتسجيل وتصنيف وتلخيص نتائج العمليات ادلالية 
يف شكل قوائم مالية، بشكل يكفل ربقيق األىداؼ اليت تسعى إليها احملاسبة، ومن ىنا كاف البد من وضع 

. حىت يسًتشد بو احملاسب تعريف للنظاـ احملاسيب
فهو يعد بذلك اإلطار العاـ الذي حيتوي على ادلبادئ والفروض، اليت ربدد ادلستندات والدفاتر والسجالت 

ومجيع اإلجراءات واألدوات والتعليمات، اليت جيب إتباعها إلحكاـ عمليات القياس وطرؽ عرض النتائج 
. ومراقبتها بشكل دقيق وزلايد

 :-البياانت -2
احملاسبة كنظاـ للمعلومات ىي حصر وتشغيل بياانت عن عمليات مالية والبياانت ادلالية عبارة عن حقائق 

وأرقاـ خاـ عن أحداث مالية معينة غَت مرتبة وغَت معدة لإلستخداـ بشكلها احلارل ويتم مجع ىذه البياانت 
. إلحتماؿ إستخدامها فيما بعد إلنتاج معلومات 

مليوف دينار فإف فاتورة الشراء يذكر فيها ىذا  ( 10)فمثالً لو قامت شركة معينة بشراء موجود اثبت بكلفة 
. الرقم حيث إنو ال يعٍت شيئاً إال بعد إجراء عمليات تسجيلو وتبويبو حىت ينعكس أثره على ادليزانية العامة 

 :-ادلعلومات  -3
   ىي بياانت سبت معاجلتها أي رلموعة بياانت مت ترتيبها بشكل معُت وأصبحت معدة لإلستخداـ بواسطة 

. شخص معُت لغرض معُت ويف وقت زلدد 
يف كشف التدفق  (التشغيلية واإلستثمارية و التمويلية )فمثالً عندما يتم إدخاؿ بياانت األنشطة الثالث 

. النقدي فإف احملصلة سوؼ نستخرج صايف النقد الذي سوؼ يعرض يف ادليزانية العامة 
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 :-منوذج احملاسبة كنظاـ للمعلومات -4
ديكن النظر إذل احملاسبة كنظاـ للمعلومات على إهنا رلموعة من النظم والطرؽ واإلجراءات احملكومة 

. دببادئ وقواعد سليمة تتبع من أجل تشغيل البياانت عن العمليات ادلالية اليت ربدث يف ادلنشأة 
: ويف ىذا اجملاؿ ديكن سبييز ثالث أجزاء رئيسية لنظاـ ادلعلومات احملاسيب ىي 

 مدخالت النظاـ  4-1
اليت تعرب عن عمليات ادلبادلة ادلالية اليت ربدث يف  (األرقاـ اخلاـ )فمدخالت النظاـ ىي البياانت 

. ادلنشأة ويتم إدخاذلا للنظاـ عن طريق مستندات 
. تتم معاجلة ىذه البياانت بواسطة إجراءات زلكومة بقواعد ومبادئ علمية معينة :-  وسائل ادلعاجلة 4-2

 .التسجيل  -
 .التبويب -
 .التلخيص  -
 .ربليل النتائج  -
 .التقرير عنها  -

. حيث إف السجالت ادلالية ىي الوعاء الذي حيتوي تلك ادلعاجلات 
 سلرجات النظاـ  4-3

. وتتمثل سلرجات النظاـ احملاسيب ابدلعلومات من خالؿ القوائم ادلالية اليت توجو إذل مستخدميها 
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نشأة احملاسبة وتطورها الوظيفي / احملور الثاين
: يقسم الباحثوف تطور احملاسبة إذل ثالث حقبات رئيسية ىي 

 وسبتد منذ القدـ حىت هناية القرف اخلامس عشر بعد ادليالد وىي مرحلة ظهور لوقا ابشيلو وما احلقبة األوىل- أووً 
. جاء بو من نظرية القيد ادلزدوج

 وسبتد من بداية القرف السادس عشر إذل منتصف القرف الثامن عشر وىو اتريخ ظهور الثورة احلقبة الثانية-  نياً 
. الصناعية يف أوراب 

.  وسبتد من القرف الثامن عشر حىت عصران احلاضر احلقبة الثالثة-  لثاً 
احلقبة التارخيية األوىل - أووً 

إستعرض كثَت من متتبعي تطور الفكر احملاسيب دور احلضارات كالبابليُت واآلشوريُت والسومريُت والفراعنة 
وعلى األخص من انحية  التنظيم أو التطبيق ، ، والصينيُت يف تكوين النواة األساسية لبناء الفكر والتطبيق احملاسيب

وعلى الرغم من توافر بعض األدلة والقرائن على إستخدامات متفرقة عرب التاريخ تلك احلضارات لنظاـ زلاسيب 
يالئم البيئة وقتئذ ، إال إف جل ادلتتبعُت خيلطوف بُت تطور بيئة األعماؿ وبُت التطور احملاسيب ، واستخداـ بعض 

وكما أسلفنا إف احملاسبة نشأت وتطورت مع تطور بيئة األعماؿ ؛ فيفًتض . أدواتو خلدمة بيئة األعماؿ تلك 
منطقيا انو كما منى النشاط التجاري والزراعي والصناعي واخلدمي يف رلتمع ما زادت احلاجة إذل نظاـ معلومات 

. يليب حاجات تلك اجملتمعات 
انطالقا من ىذا الفرض فإف تطور احلضارات القددية وخاصة يف اجملاؿ الزراعي كاف لو انعكاس يف تطوير األنظمة 

. ادلالية والسجالت اليت زبدـ تلك اجملاالت 
فمن حيث أساليب العد فقد عرؼ اإلنساف خالؿ ىذه ادلرحلة أساليب بدائية مرت ىي األخرى عرب مرحلة 

طويلة من التطور ، حىت وصلت إذل ما ىي عليو اآلف إذ من الثابت أترخيياً ، إف بعض األساليب اليت استخدمها 
اإلنساف للتعبَت عن األرقاـ بواسطة اإلشارات قد سبقت يف وجودىا ظهور الرموز ادلمثلة ذلذه األرقاـ ، فبعض 

، وأصابع اليد الواحدة  (2)للداللة على الرقم  (آذاف ، أجنحة ، أيدي)الشعوب مثال استخدمت كلمات مثل 
، مث أصابع اليدين والقدمُت معا للداللة على الرقم  (10)وأصابع اليدين للداللة على الرقم  (5)للداللة على الرقم 

، يف حُت إستخدمت شعوب أخرى عقد اخليوط وسائل للتعبَت عن األرقاـ ، واستخدمت العقد الواحدة  (20)
( ... 100)مث العقدة ادلزدوجة للداللة على الرقم  (20)والعقدتُت للداللة على الرقم  (10)للداللة على الرقم 

. وىكذا 
وخالؿ ىذه احلقبة التارخيية وربديدا يف عهد اإلمرباطوريتُت اليواننية والرومانية ، خطت احملاسبة خطوة واسعة إذل 

: األماـ بفضل عاملُت 
: العامل األول 

البدء إبستخداـ وحدة النقد وسيلة لعملية التبادؿ التجاري بدءاً من القرف السادس قبل ادليالد ، شلا وفر ركنا ىاما 
. من أركاف نظاـ القيد احملاسيب 
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: العامل الثاين 
وقد سبثل بظهور بعض األنظمة العددية ادلتطورة نسبيا ، واليت بدأت ابلنظاـ العددي اليوانين ، مث ابلنظاـ الروماين 

العريب الذي يقـو على تسعة أعداد أساسية ىي نفس األعداد ادلعروفة -بعد ذلك وأخَتاً ابلنظاـ العددي اذلندي
. ليصبح عشرة أعداد ( الصفر)مث أضاؼ العرب  (9 إذل 1 )حالياً واليت تبدأ من 

احلقبة التارخيية الثانية -  نياً 
ر ؾديثل إبتكار القيد ادلزدوج إنقالابً حامساً يف عادل احملاسبة لو أمهيتو ، حيث يقًتف ذكر القيد ادلزدوج يف الف

الذي عاش يف النصف الثاين من القرف اخلامس عشر ،  (Luca Paciolo)احملاسيب إبسم اإليطارل لوقا ابشيلو 
فقد كاف ابشيلو راىباً وأستاذاً للرايضيات عمل يف جامعة ميالنو وألف أطروحتو يف الرايضيات وخصص فصالً 

. كامالً عن فن تنظيم الدفاتر والسجالت احملاسبية شرح فيو مفهـو القيد ادلزدوج
وديكن إعتبار مفهـو القيد ادلزدوج اثين فائدة رئيسية تقدمها الرايضيات للمحاسبة بعد أف قدمت ىذه األنظمة 

العددية يف مرحلة أترخيية سابقة ، إذ إف مفهـو القيد ادلزدوج ليست يف واقع األمر سوى تعبَت زلاسيب عن مفهـو 
: التوازف أو التكافؤ الرايضي ويتضح ذلك جلياً يف تساوي طريف ادلعادلة األساسية 

حقوق ادللكية  + (اولتزامات)ادلطلوابت = األصول
احلقبة التارخيية الثالثة  –  لثا 

يف الفًتة الالحقة لباشيلو واليت تشمل القرنُت السادس عشر والسابع عشر ، عمت الطريقة االيطالية معظم إضلاء 
. أوراب وليس من قبيل الصدفة أف يكوف معظم الذين محلوا لواء تعليمها من ادلهتمُت ابلرايضيات 

، يف نظر كثَت من الدارسُت الرجل الثاين بعد ابشيلو  (Simon Steven)فعلى سبيل ادلثاؿ يعترب اذلولندي 
من حيث قيمة اخلدمات اليت قدما يف تطوير احملاسبة ونشر الفكر احملاسيب ، فقد كاف عادلا يف الطبيعة 

والرايضيات ولو اكتشافات معروفة يف رلاؿ الديناميكا ، واإلستاتيكيا جعلت بعض الباحثُت يضعو بُت واضعي 
. أصوؿ اذلندسة احلديثة 

ومن الناحية الوظيفية استمرت احملاسبة خالؿ القرنُت السادس عشر والسابع عشر يف أتدية نفس اخلدمات اليت 
. كانت تؤديها يف ادلرحلة التارخيية السابقة وىي توفَت احلماية ألصوؿ ادلشروع مث ربديد ادلسؤولية وفض النزاعات 

ويف هناية اخلمسينات من ىذا القرف دخلت العالقة بُت احملاسبة والرايضيات ما ديكن تسميتو دبرحلة االزدىار 
: وذلك لسببُت 

شروع بعض ادلشروعات االقتصادية ، كشركات البًتوؿ إبستخداـ حبوث العمليات يف أنظمتها احملاسبية  : أوذلما
. ، خصوصا بعد تزايد استخداـ احلساابت االلكًتونية فيها 

. انفتاح احملاسبة على كل من النظرية احلديثة القياسية والنظرية احلديثة للمعلومات :  نيهما 
وقد تركت ىااتف النظريتاف أاثراً جوىرية على وظيفة احملاسبة وذلك بتحويلها من رلرد نظاـ دلسك الدفاتر إذل 

. نظاـ للمعلومات االقتصادية 
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ويف عصران احلاضر أصبحت األساليب الرايضية واإلحصائية وتطبيقاهتا العلمية يف رلاالت القياس احملاسيب 
موضوعاً رئيسياً قلما خيلو منو مؤلف أو دورية زلاسبية ، كما إف ىذا االذباه لدى احملاسبُت سيزداد يف ادلستقبل 

طادلا استمر سعيهم ضلو ترشيد أساليب القياس اليت يستخدموهنا وذلك بقصد توفَت مزيداً من ادلوضوعية للبياانت 
                                                                                                  .   احملاسبية  
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/احملور الثالث  النظرية يف رلال احملاسبة  
:                                  قبل أف ندخل يف مفهـو النظرية احملاسبية جيب أف نضع رلموعة من األسئلة   

 ؟ ما ىو مفهـو النظرية بصورة عامة ويف احملاسبة بصفة خاصة ؟ ما ىي احملاسبية ىنالك حاجة إذل النظرية  ىل
وظائف النظرية عموماً وما ىو الدور الذي نتوقع أف تقـو بو يف رلاالت احملاسبة ؟ وأخَتاً ما ىي عناصر 

                                                                                         ومكوانت النظرية  ؟     
يقـو اإلطار الفكري احملاسيب يف الوقت احلارل على رلموعة من الفروض وادلفاىيم : قصور اإلطار الفكري احلايل 

وادلبادئ اليت ربكم عمليات القياس والتسجيل والتلخيص والتوصيل لنتائج األحداث االقتصادية ادلختلفة واثر 
حيث إف ىنالك رلموعة من العناصر ادلكونة ذلذا اإلطار صلد .  ىذه األحداث  على إقتصادايت الوحدة احملاسبية

مفهـو الوحدة احملاسبية ، فرض وحدة القياس النقدي، مبدأ اإلستمرار، مبدأ التكلفة ، مفهـو التحقق، : مثالً 
مبدأ الثبات ، سياسة احليطة واحلذر، قاعدة التكلفة أو السوؽ أيهما أقل ، أساس اإلستحقاؽ، األساس النقدي، 
القيد اخلاص ابألمهية النسبية ، معيار اإلفصاح ، مبدأ مقابلة اإليرادات ابدلصروفات ، فرض الدورية ، نظاـ القيد 

.                    اخل...ادلزدوج ، خاصية القابلية للمقارنة ، مبدأ ادلوضوعية، فرض ثبات القوة الشرائية للنقود   
فرض ، مبدأ ، مفهـو ، قاعدة ، سياسة ، : ويالحظ على ما سبق إختالؼ ادلسميات ادلعطاة ذلذه ادلكوانت 

واحلقيقة إنو ليس ىناؾ مسمى واحد متفق عليو بُت احملاسبُت ألي من األفكار السابقة ، فمثالً .ىكذا ...معيار
وىكذا حيث صلد أنو نظراً ...القيد ادلزدوج قد يطلق عليو مبدأ أو نظرية أو طريقة أو إصطالح أو عرؼ أو منهج 

لعدـ توافر إطار علمي متماسك ذلذه ادلصطلحات احملاسبية ، كثَتاً ما يواجو الدارس أبكثر من معٌت واحد ألي 
                                                                                                        .   منها  

فمثالً مفهـو اإلستمرارية يعرفو البعض على أف الوحدة احملاسبية سوؼ تبقى يف مزاولة نشاطها إذل ما الهناية ، يف 
حُت يرى آخروف إف ادلقصود ىو أف حياة ادلنشأة أطوؿ من حياة أي أصل سبتلكو يف الوقت احلارل ، وىناؾ 

تفسَت اثلث لذلك ادلفهـو ىو إستمرار منط ادللكية القائم لرأس ادلاؿ أو التنظيم اإلداري والشكل القانوين الذي 
عليو ادلنشأة اآلف وىكذا يف تفسَت الكثَت من ادلفاىيم احملاسبية وإختالؼ تفسَتىا بُت ابحث يف اجملاؿ احملاسيب 

                                                                                                         .   وآخر  
   ومن الطبيعي إف عدـ اإلتفاؽ على معٌت واحد أو عدـ وضوح وعدـ ربديد ادلعٌت ادلراد لكثَت من عناصر 

اإلطار الفكري إمنا يعترب من أوجو القصور اليت توضح لنا مدى احلاجة إذل نظرية زلاسبية ، واحلقيقة أف معظم 
الفكر احملاسيب احلارل ال ديثل إطاراً فكرايً ابدلعٌت السليم إذ أنو يفتقر إذل الًتابط فيما بُت مكوانتو  ادلختلفة ،       

ىناؾ تعارض بُت سياسة احليطة واحلذر وبُت إستخداـ التكلفة :  بل كثَتاً ما صلد تعارضاً صارخاً فيما بينها فمثالً 
كأساس لتقومي األصوؿ الثابتة من انحية وبينها وبُت مبدأ أو فرض اإلستمرار من انحية أخرى ، فطبقاً دلفهـو 

اإلستمرار تظهر األصوؿ الثابتة على أساس التكلفة واليت قد تزيد عن قيمتها البيعية خاصة ابلنسبة لألصوؿ 
ادلتخصصة وىو أمر يتعارض مع احليطة واحلذر ، مثاؿ آخر صلده يف التعارض بُت ادلوضوعية وبُت فائدة 

ادلعلومات احملاسبية وبصفة خاصة يف رلاؿ إستخداـ القيم اجلارية ، يالحظ أيضاً عدـ وجود إتساؽ منطقي بُت 
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فرض ثبات القوة الشرائية للنقود وبُت فائدة ادلعلومات احملاسبية األمر الذي يؤدي إذل فقداف الثقة يف جدوى 
                                                                                          .   وفاعلية القوائم ادلالية 

:اإلطار ادلفاهيمي للنظرية   
إفًتاض مت إختياره يف " النظرية أبهنا " كوكس" فيعرؼ " النظرية " تعرض األدبيات عدداً من التعاريف دلفهـو 

أبهنا رلموعة من اإلفًتاضات ادلتناسقة مع بعضها البعض واليت ذلا عالقة مع " أندرسوف " وعرفها " حدود مقبولة
".               أفكار مقننة رباوؿ أف توضح احلقائق " أبهنا " زطروف " وعرفها " عنصر معُت من العادل اخلارجي 

أبهنا بياف منظم لألفكار األساسية وادلبادئ والقوانُت العامة اليت تًتابط مع بعضها "   وديكن تعريف النظرية 
البعض يف إطار منطقي متماسك فهي إطار عاـ منسق للعناصر الفكرية اخلاصة ابلظواىر موضوع الدراسة ، 

                                                                     :   وهتدؼ النظرية كصيغة عامة إذل ربقيق 
.التفسَت ادلنطقي للظواىر موضوع البحث والدراسة - 1  

.التنبؤ بسلوؾ ىذه الظواىر يف ظل ظروؼ زلددة -2  

. توجيو السلوؾ دبا يكفل ربقيق قيم وأىداؼ زلددة -4  -3 

رلموعة شاملة من اإلفًتاضات وادلفاىيم وادلبادئ "  على أهنا 1961وقد عرؼ قاموس ويبسًت النظرية عاـ 
       :-وكما موضح يف الشكل أدانه " واليت تشكل يف رلموعها إطاراً عاماً حلقل من حقوؿ ادلعرفة  واإلجراءات

 

 

 

 

 

 

 

 

وكما موضح يف الشكل أعاله تعترب األىداؼ دبثابة نقطة اإلبتداء ادلنطقية يف بناء أي نظرية وكصيغة خاصة يف 
رلاؿ العلـو التطبيقية ، أما فيما يتعلق ابدلفاىيم فهي عبارة عن تركيبات نظرية سبثل بناء أو إدراكاً ذىنياً حيدد 
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ماىية أو جوىر األشياء والظواىر ، وتكوف ادلفاىيم يف رلموعها نطاقاً توصيفياً متماسكا للمادة العلمية ، فهي 
تعريفات دبضموف ادلصطلحات اليت تُكوف لغة العلم وابلتارل تعترب ادلفاىيم أمرا ضرورايً لتحديد كل من الفروض 

وادلبادئ فاذلدؼ من ربديد ادلفهـو ىو إرساء معٌت زلدداً لعنصر معُت عن طريق إستخالص صفاتو أو خصائصو 
اجلوىرية وعالقتو ابلعناصر األخرى وحبيث ديكن استخدامو أساساً لتحديد البنود اليت تقع يف نطاقو أو اليت تقع 

                                                                                                . خارج نطاقو 
وزبتلف ادلفاىيم عن التعاريف من  حيث أف األخَتة سبثل ما جرى عليو اإلستخداـ ابلنسبة دلصطلح معُت فيما 
بُت ادلهتمُت يف ىذا اجملاؿ فمثال ىنالك تعاريف ال تقبل اجلدؿ دلصطلحات مثل ادلدين أو الدائن أو ادلقصود 

.                                دبصطلح احلساب وترتبط ابلنظرية اجيابياً وبصفة خاصة يف رلاؿ العلـو التطبيقية   
وتتصف العلـو التطبيقية  عادة بدقة تعاريفها وذلك على عكس ما ىو احلاؿ ابلنسبة للعلـو اإلنسانية وذلك فأف 
ما يالحظ  من صعوبة يف نظرية احملاسبة ديكن إرجاعو إذل حد ما إذل عدـ وضوح تعاريفها وذبدر اإلشارة ىنا إذل 

                                                                                             : ضرورة مراعاة التارل 
                                                                       .     جيب أف ال يكوف التعريف دائرايً  – 1
                                          .   جيب أف ال يعرب عن التعريف سلبياً عندما ديكن صياغتو اجيابياً  – 2

أي إف ادلفاىيم ديكن أف . أما ابلنسبة إذل ادلفاىيم   فهي أكثر اتساعاً ومشوالً حيث أهنا تتضمن فكراً أو رأايً معيناً 
وادلفاىيم ابعتبارىا اللغة . تكوف زلل جدؿ ويف نفس الوقت تلـز اإلشارة إليها يف مواضع كثَتة يف العمل احملاسيب 

:                                           العلمية ألي حقل من حقوؿ ادلعرفة جيب أف تتمتع خباصيتُت رئيسيتُت 
دبعٌت أف تكوف خصائص ادلفهـو قابلة للقياس، فمثالً ديكن ربديد  مفهـو علمي وشامل أن تكون عملية - 1

.                 لدخل الفرد على أنو مقدار اإلشباع النفسي أو ادلعنوي الذي حيصل عليو الفرد خالؿ فًتة معينة 
دبعٌت أف يشتمل ادلفهـو على مضموف يوضح إجراءات  زلددة فمثالً أف ربديد مفهـو  أن تكون إجرائية -2

الدخل على انو الرصيد ادلتبقي من مقابلة اإليرادات ابدلصروفات ال يتفق مع ىذه اخلاصية حيث أنو يتطلب منا 
.                ربديد مفهـو كل من اإليرادات وادلصروفات وطبيعة العالقة السببية اليت تربط بينهما إف وجدت   

ويتطلب تكوين ادلفاىيم يف كثَت من األحياف اإلستعانة ابلفكر السائد يف العلـو اإلنسانية مثل اإلقتصاد واإلدارة 
 ليست جامدة بصورة مطلقة وإمنا تتغَت مع ذبمع اخلربة دبرور  أبهنافاىيمادلاخل، ويالحظ يف ..والقانوف والضرائب 

الوقت كما تستحدث مفاىيم جديدة وتندثر مفاىيم أخرى قائمة وذلك سبشياً مع التطور ادلستمر يف البيئة احمليطة 
 ، إال إنو يف مجيع األحواؿ جيب مراعاة ترابط مفاىيم احملاسبة مع بعضها البعض وقليالً ما يقف منها مستقالً 

بذاتو ، حيث إف ادلفاىيم جيب أف تؤخذ بشكل رلموعة متجانسة يف األفكار األساسية اليت تسمح بتمييز 
                                                                                 . وتبويب الظواىر موضوع الدراسة 

ويالحظ إف من األىداؼ وادلفاىيم يتكوف اإلطار ادلفاىيمي ذلك اإلطار الذي بناًء عليو يتم إرساء العناصر 
الفروض وادلبادئ ، فاإلطار ادلفاىيمي ديثل ما وراء النظرية من فكر أو البنية : األخرى اليت تكوف النظرية 

األساسية اليت عليها يتم أتسيس الفروض وادلبادئ ، أما ابلنسبة للفروض فهي مقدمات علمية تتميز ابلعمومية 
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وتتمثل يف رلموعة من احلقائق ادلعروفة ابلفعل أو اليت سبثل نتائج البحث يف ميادين معرفة أخرى ، وتستخدـ ىذه 
ادلقدمات هبدؼ عرض بعض األفكار اليت تصلح كنقطة إبتداء يف سبيل الوصوؿ إذل ادلبادئ األساسية العلمية 
اليت تتكوف منها النظرية ،  والفروض تعترب صحيحة يف حد ذاهتا دوف ما حاجة إلثبات صحتها وذلك إما ألنو 

تصدؽ على عدد كبَت من رلاالت ادلعرفة أو ألنو ليس ىناؾ دليل قائم على عدـ صحتها ، ويشًتط يف الفروض 
                                                                                                       :- ما يلي 

.  أف تكوف قليلة العدد بقدر اإلمكاف وإال تعرض الباحث الحتماالت اخلطأ يف عملية اإلستدالؿ ادلنطقي - 1  
أف تكوف مستقلة عن بعضها البعض وإال وقعنا يف أخطاء التربير الدائري الناتج عن استنتاج فرض من فرض - 2

                                                                                                .        آخر 
.                     أف تكوف الفروض غَت متعارضة وإال نتج عن ذلك ابلضرورة مبادئ غَت متسقة منطقياً - 3  

وقد يفرؽ البعض بُت الفرض والبديهية على أساس درجة العمومية ، فالفرض ينتمي لعلم معُت يف حُت تشيع 
البديهية يف علـو متعددة ، إال أنو يغلب إستخداـ كل من ادلصطلحُت كمًتادفُت على أساس وظيفتيهما يف بناء 

النظرايت ، فكالمها ديثالف األساس ادلفًتض لنظاـ فكري أو جملاؿ حبث منظم ، ويعد صدؽ ىذا األساس من 
                                                         . ادلسلمات كما يتم اختباره لتيسَت تنظيم البحث العلمي 

:-وقد تكوف الفروض أما   
.فروضاً وصفية وتسمى أيضاً وضعية - 1  
.فروضاً قياسية أو توصيفية-2  

فالفروض الوصفية تتعلق بطبيعة األشياء كما تتواجد فعالً وليس كما جيب أف تكوف من األمثلة على الفروض 
دبعرفة  (مباشرة  )معظم السلع واخلدمات ادلنتجة يتم توزيعها عن طريق التبادؿ وال تستهلك ذاتياً : " الوصفية 
ال ديثل قضااي جدلية وليس يف حاجة  (الوضعية )واضح أف ىذا الفرض مثل ابقي الفروض الوصفية " ادلنتجُت 

إذل برىاف إذ إنو يتعلق خبربات ال ينتظر اإلعًتاض عليها من قبل الباحثُت أو أنو ديكن التحقق من صحتها إذا لـز 
األمر ، نقطة أخرى وىي إف الفروض الوصفية عادة ما يكوف موضوعها وصف البيئة احمليطة ابحملاسبة مع الًتكيز 

.                                                         على تلك اخلصائص ذات الصلة ادلباشرة ابلبناء الفكري  
أما عن الفروض القياسية فهي تتعلق دبا جيب أف يكوف عليو البناء الفكري احملاسيب ويالحظ على ىذه اجملموعة 

من الفروض أهنا عرضة للتأثر ابآلراء الشخصية للباحث ولذلك جيب أف يتم وضعها أبقصى قدر شلكن من العناية 
واحلرص كما جيب أف ينص عليها صراحة يف البناء الفكري لكن ىذه الفروض ال تكوف مطلقة الصدؽ أو الواقعية 

، فمثالً فرض ادلنافسة الكاملة ، دل يكن أبداً حقيقة مطلقة  إال أنو كبناء علمي أثبت فائدتو على مر السنُت يف 
تفسَت كثَت من ادلبادئ اإلقتصادية ، كذلك احلاؿ ابلنسبة لفرض اإلستمرار يف احملاسبة فهو ليس دائما صحيحاً 

.                          إال أنو  ديثل وضعاً مرغوابً فيو وقد يثبت فائدتو يف إثراء الفكر احملاسيب بشكل ملحوظ   
أما فيما يتعلق ابدلبدأ فهو قانوف عاـ يتم التوصل إليو عن طريق الربط ادلنطقي بُت األىداؼ وادلفاىيم والفروض ، 

ويتم فحص وربقيق ادلبادئ عن طريق  (فادلبادئ ىي جوىر النظرية وسبثل قمة البناء الفكري  )وعلى ذلك 
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اإلختبارات ادلنطقية والتجريبية فإذا كانت ادلبادئ مبنية على أساس نظري ربليلي فإف ربقيقها جيب أف يكوف على 
مدى إتساقها ادلنطقي أما إذا مت بناء ادلبادئ إعتماداً على فحص الظواىر البيئية واإلجتماعية فإف ربقيق ىذه 

                               .    ادلبادئ جيب أف يكوف عن طريق إرجاع تنبؤات النظرية إذل واقع العادل احلقيقي 
:وجيب أف يتسم خباصيتُت أساسيتُت   

.اإلتساؽ ادلنطقي مع األىداؼ وادلفاىيم والفروض - أوالً   
.أف يثبت صدقو وصحتو على ضوء التطبيق العملي - اثنياً   

لكن صدؽ ادلبدأ ليس معناه غَت قابل للتطوير واإلحالؿ دببدأ آخر حيث ال توجد ىناؾ حقائق مطلقة واثبتة يف 
أي حقل من حقوؿ ادلعرفة ،إال أنو ديكن القوؿ بصفة عامة  أف التغَتات يف ادلبادئ العلمية عادة ما تكوف غَت 

.                                                                      متكررة كما إهنا تستغرؽ فًتات طويلة نسبياً   
مالحظة أخَتة ابلنسبة للمبادئ ، وىي أنو ليس ىناؾ إتفاؽ بُت احملاسبُت على تعريف موحد دلاىية ادلبدأ كما إف 
اإلستخداـ الشائع بُت احملاسبُت ذلذا ادلصطلح ال يتفق ومعناه العلمي ، فكثَتاً ما يستخدـ مصطلح ادلبدأ للتعبَت 
عن أفكار زلاسبية ىي يف حقيقة األمر تنتمي للمفاىيم أو الفروض أو األىداؼ ، ولعل عدـ دقة إستخداـ ىذا 

ادلصطلح بُت احملاسبُت إمنا ترجع إذل إف البناء الفكري احملاسيب دل يصل حىت اآلف إذل مرحلة ربديد ادلبادئ 
  .                                                                                                          العلمية

وأخَتا إف آخر عنصر من عناصر ادلعرفة احملاسبية ، ىو اخلاص أبدوات التطبيق العلمي ، ويشمل ىذا اجلانب 
األنظمة والقواعد والطرؽ واألساليب الفنية اليت هبا ديكن وضع ادلبادئ العلمية موضع التنفيذ ، وىنا جيب توفر 
أكرب قدر شلكن من ادلرونة يف ادلمارسة والتنوع يف األدوات وحىت يكوف ىناؾ رلاؿ كاؼ لالختيار دبا يتفق مع 

                                            . الظروؼ احمليطة ودبا حيقق التطبيق الواعي وادلناسب للمبادئ العلمية 
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/احملور الرابع مناهج دراسة النظرية احملاسبية   
                :ىناؾ كثَت من ادلناىج ادلتبعة يف دراسة النظرية احملاسبية إال أف أكثرىا انتشاراً ىي 

وفقاً ذلذا ادلنهج تصاغ األفكار وادلفاىيم احملاسبية يف صورة مناذج رايضية ، لتعطي كل فكرة ادلنهج الرايضي - 1
ويستخدـ مصفوفة جربية وتوصف بشكل رايضي بواسطة ىذا النموذج ديكن . أو مفهـو بعد ذلك رمزاً رايضياً 

                                         .   (أي من العاـ إذل اخلاص  )تطبيق االستدالؿ ادلنطقي أو االستنباطي 
الذي يبدأ ابلتحليل من العاـ إذل اخلاص ويتم تطبيقو  يف احملاسبة وفق  (اإلستنباطي  )ادلنهج اإلستنتاجي - 2

:اخلطوات التالية   
.ربديد أىداؼ التقارير احلالية - أ   

.ربديد الفروض احملاسبية األساسية - ب  
.ربديد القيود اخلاصة لقياس وإستخداـ ادلعلومات احملاسبية - ج  
.                     ربديد اإلطار الذي جيب أف يتم فيو عرض  ادلعلومات مثل إستخداـ نظاـ القيد  ادلزدوج- د  

.ربديد ادلفاىيم وادلصطلحات احملاسبية - ىػ  
.إستنتاج ادلبادئ العامة - و  
.إستخالص القواعد والطرؽ الالزمة للتطبيق - ز  

 ومن اخلطوات أعاله ديكن إستخالص مبادئ زلاسبية سلتلفة مع إختالؼ األىداؼ احملاسبية والظروؼ 
                                                                                                  .   ادلستخدمة 

 وىو الذي يتجو من اخلاص إذل العاـ أما تطبيقو على رلاؿ احملاسبة فيتطلب القياـ بتجميع ادلنهج اإلستقرائي-3
ادلالحظات وادلشاىدات وقياس الظواىر مثل قياـ إستخداـ قوائم اإلستبياف وإجراء دراسة األرقاـ احملاسبية يف 

 احلساابت الواردة يف ادليزانية أو دراسة سلوؾ وأسعار أسهم وسندات :القوائم ادلالية ادلنشورة لدراسة السلوؾ مثالً 
السوؽ  واذلدؼ منو ىو ربديد نواحي التشابو والتكرار واإلنتظاـ يف البياانت وادلعلومات احملاسبية للتوصل إذل 

                                                                          .  مبادئ  ذلا صفة العمومية والشمولية 
:والذي طور من أجل البحث العلمي ويتمثل يف اخلطوات التالية ادلنهج العلمي -4  

.تعيُت ادلشكلة اليت ديكن دراستها - أ - أ  
.تعيُت الفرضيات حىت ديكن إختبارىا - ب  
.مجع احلقائق والبياانت اليت تبدو ضرورية - ج  
.إستخداـ النتائج ادلؤقتة - د  
وردبا يكوف األكثر قبوالً بُت احملاسبُت فإستخدـ لتطوير نظرية احملاسبية ابالستناد إذل مفهـو ادلنهج الواقعي -5

ادلنفعة أو الفائدة إذ بعد ربديد ادلشكلة فإف الباحث حياوؿ إجياد حل منفعي أو الفائدة إبجياد حل علمي ذلدؼ 
                                          .   معُت أو إجياد تفسَت دلشكلة والوصوؿ إذل مبادئ مقبولة قبوالً عاماً 
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 اإلطار العام للنظرية النسبية احلديثة 
يشكل إنفتاح احملاسبة كعلم على فروع ادلعرفة األخرى العامل األىم يف تطور نظريتها للوصوؿ إذل ما يعرؼ 

ابلنظرية احملاسبية ويف دراستهم دلسار التطور احلادث يف النظرية احملاسبية جيمع الباحثوف على إف احملاسبة أتثرت 
دبجموعة من النظرايت منها أربع نظرايت رئيسية ىي نظرية القرار ، نظرية القياس  ، نظرية ادلعلومات ونظرية 

                                                                                                        . االتصاؿ 
                                                                                                      نظرية القرار- 1

وتعٍت توفَت ادلعلومات لصنع القرار وإف صنع القرار ىو تسلسل منطقي لألحداث ، وتظهر عالقة نظرية القرار  
                                                                                     :      ابحملاسبة يف اجملاالت التالية 

.يوفر احملاسب مواد ادلعلومات لصانعي القرارات - أ  
.للمعلومات قيمة وديكن للمحاسب أف يقيم أتثَت التغَت احلادث يف ادلعلومات اليت يزود هبا- ب  
نظرية القياس- 2  

   تعترب ىذه النظرية ذات أمهية كبَتة للمحاسب ألهنا تعاجل مشكلة تقييم وسبثيل البياانت حىت تتبُت أمهيتها بصورة 
قرف األعداد ابألشياء واألحداث حسب القواعد احملددة الواجب " صحيحة ، لقد مت تعريف القياس على إنو 

".                                                               قياسها وادلقياس الواجب إستخدامو ووحدة القياس   
:ويتطلب متخذ القرار توفر مستُت يف القياسات ىي   

.أف تكوف القياسات مالئمة ومفيدة - أ  
.أف تصلح أساساً لعملية التنبؤ- ب  
نظرية ادلعلومات - 3  
نظرية ادلعلومات مسألة الكفاءة يف إستخداـ ادلعلومة وذلك عن طريق ادلقابلة بُت تكلفة إنتاج ادلعلومة  تعاجل  

والعائد أو ادلنفعة احملققة من إستخدامها يف صنع القرار ، ودبعٌت آخر السعي ضلو تعظيم احملتوى اإلعالمي للتقرير 
                                                                                                                 .ادلارل

                                                                                             نظرية اإلتصال- 4  
تدرس ىذه النظرية العالقة بُت طريف عملية االتصاؿ أي ادلرسل وادلستقبل ، وهتدؼ نظرية االتصاؿ إذل توظيف 

.                                  البياانت وادلعلومات أبفضل صورة شلكنة لصاحل مستخدمو ادلعلومات احملاسبية 
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/احملور اخلامس اإلطار النظري للمحاسبة  
: يتكون اإلطار النظري للمحاسبة من ثالث مستوايت 

.  أىداؼ اإلبالغ ادلارل :ادلستوى األول
. عناصر القوائم ادلالية (ب)اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، و (أ) :ادلستوى الثاين
 .(الفروض وادلباديء واحملددات) مفاىيم القياس واالعًتاؼ :ادلستوى الثالث

: أهداف اإلبالغ ادلايل هو تزويد معلومات: ادلستوى األول
. مفيدة دلتخذي القرارات اإلستثمارية واالئتمانية  (1 )
مساعدة للمستثمرين والدائنُت سبكنهم من تقدير ادلبالغ، والتوقيت، وعدـ التأكد من   التدفقات  (2 )

. النقدية ادلستقبلية 
 .اخلاصة ابدلوارد االقتصادية، وادلطالبات اخلاصة بتلك ادلوارد وأي تغيَتات  تطرأ عليها (3)
  
  

                      اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية (أ): ادلستوى الثاين
  

 ادلوثوقية (2)ادلالئمة  (1): اخلصائص الرئيسية
:   مكوانت اخلصائص الرئيسية

ادلالئمة   (1)
. التوقيت ادلناسب- القيمة اإلسًتجاعية  ج- القيمة التنبؤية، ب- أ

ادلوثوقية   (2 )
 .احليادية - الصدؽ يف العرض،  ج- القدرة على التحقق، ب- أ

  
: اخلصائص الثانوية 

. القدرة على ادلقارنة  (1)
 .الثبات (2)

  
                                                             عناصر القوائم ادلالية (ب)ادلستوى الثاين 

  

 انذبة ادلنشأةمنافع اقتصادية مستقبلية زلتملة مت التحصل عليها أو السيطرة عليها من قبل : األصوؿ -1
 .عن أحداث أو عمليات سابقة 

  

تضحيات مستقبلية زلتملة دلنافع اقتصادية تنشأ عن تعهدات حالية من قبل منشأه : االلتزامات -2
 . أخرى مقابل ربويل أصوؿ أو تقدمي خدمات انذبة عن أحداث أو عمليات سابقة دلنشأة
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وىي احلصة يف أصوؿ ادلنشأة بعد اقتطاع االلتزامات منها وىذه احلصة يطلق عليها : حصة السهم -3
 .يف الشركات التجارية حبصة حقوؽ ادللكية 

  
 خالؿ (أو كالمها)وىي تدفقات واردة أو مسامهات أصوؿ ادلنشأة أو تسوية التزاماهتا : اإليرادات -4

فًتة تسليم أو تصنيع البضائع، أتدية اخلدمات، أو العمليات اليت تساىم يف استمرارية أو السيطرة 
 .على نشاط ادلنشأة الرئيسي

 (أو كالمها)وىي تدفقات صادرة أو استخدامات أخرى لألصوؿ أو التعهد ابلتزامات :  ادلصروفات -5
خالؿ فًتة تسليم أو تصنيع البضائع، أتدية اخلدمات، أو العمليات اليت تساىم يف استمرارية أو 

 .السيطرة على نشاط ادلنشأة الرئيسي 
انذبة عن عمليات ادلنشأة العرضية خالؿ فًتة  (صايف األصوؿ)زايدة يف حقوؽ ادللكية :  ادلكاسب -6

 .زلدده مستثٌت منها تلك الناذبة عن اإليرادات و استثمارات ادلالؾ
  

انذبة عن عمليات ادلنشأة العرضية وانذبة كذلك  (صايف األصوؿ)نقص يف حقوؽ ادللكية : اخلسائر -7
من مجيع العمليات واألحداث والظروؼ ادلؤثرة على ادلنشأة خالؿ فًتة زلدده مستثٌت منها تلك 

 .الناذبة عن ادلصاريف وتوزيعات ادلالؾ 
  

 ادلستوى الثالث مفاهيم القياس واوعرتاف
  

-1 الفروض األساسية  
  

فرض الوحدة االقتصادية تعٍت أبنو ديكن تعريف نشاطات الوحدة االقتصادية من خالؿ وحده قياس  - أ
 .زلاسبية زلدده

. فرض االستمرارية يعٍت ابف عمر ادلنشأة طويل وغَت زلدد-ب
فرض الوحدة النقدية يعٍت أبف ادلاؿ ىو وحدة القياس الرئيسية للنشاطات    - جػ

   االقتصادية وىو األساس يف القياس والتحليل احملاسيب 
 .فرض الدورية يعٍت ديكن تقسيم نشاطات ادلنشأة االقتصادية إذل فًتات زمنية إعتبارية  - د

  

-2 مبادئ احملاسبة األساسية    
  

مبدأ التكلفة التارخيية يعٍت أبنو جيب احتساب قيمة األصوؿ وااللتزامات واإلبالغ عنها وفقا لسعر  - أ
  .(بتاريخ العملية)التملك 

يتحقق أو يكوف قابل للتحقق  (1) مبدأ االعًتاؼ ابإليراد يعٍت أبنو جيب االعًتاؼ ابإليراد عندما  - ب
 .عند اكتسابو  (2)و



16 
 

و البضائع أو األصوؿ األخرى ابلنقد  (البضائع أو اخلدمات) عندما يتم تبادؿ ادلنتجات       يتحقق اويراد
يكوف اإليراد قابال للتحقق إذا كانت األصوؿ ادلستلمة  او اليت ابحلوزة قابلو للتحويل إذل  أو ادلطالبات النقدية

يتم اعتبار االيراد مكتسبا اذا اعتربتو ادلنشأة ايرادا منجز بشكل كامل ومت التحصل  نقد او مطالبات نقدية
 عليو واستخدامو دلنفعتها

التوقيت)ابإليراد  طرق اوعرتاف ) 

 توقيت االعًتاؼ عند نقطة البيع ىو انسب توقيت بشكل عاـ
يتم السماح ابالعًتاؼ ابإليراد خالؿ عملية اإلنتاج يف تعهدات البناء طويلة : خالؿ عملية اإلنتاج

 تتم عملية إفديكن االعًتاؼ ابإليراد بعد عملية اإلنتاج ولكن قبل : بعد االنتهاء من اإلنتاج األجل
 عند استالـ النقد عندما ال ديكن ربديد عنصر اإليراد عند ابإليراديتم االعًتاؼ : عند ستالـ النقد البيع

اف مبدأ ادلقابلة ينص على مقابلة اجملهودات  عملية البيع لعدـ التأكد ربصيل النقد كالبيع ابلتقسيط
 .كلما دعت احلاجة لذلك (اإليرادات)ابالصلازات  (ادلصاريف)
 مبدأ اإلفصاح الشامل يعرؼ حجم وطبيعة ادلعلومات ادلشمولة يف اإلبالغ ادلارل واليت تعكس احلكم -جػ

إلفصاح الكايف عن األمور اليت ربدث فرقا اب ادلستخدمُتاجلاد يف مقارنة األمور حيث ينص على تزويد 
ديكن . للمستخدمُت ادلختلفُت للقوائم مع جعل ادلعلومات قابلة للفهم وتكلفة إعدادىا واستخدامها

: إجياد ادلعلومات اخلاصة ابدلركز ادلارل والدخل والتدفقات النقدية واالستثمارات يف احد األماكن التالية
  .وقوائم ادلعلومات التكميلية أو اإلضافية (3)مالحظات القوائم ادلالية و (2)القوائم ادلالية، و (1)
ويعٍت إف اجملهودات اليت ربملتها الشركة خالؿ فًتة مالية ترتبط : مبدأ مقابلة اإليرادات ابدلصروفات - د

 .إرتباط وثيق ابإليرادات ادلتحققة 
  

قيود-احملددات- 3  
  

عالقة التكلفة وادلنفعة تعٍت أبنو جيب موازنة تكلفة تزويد ادلعلومات ابدلنفعة :- الكلفة وادلنفعة  - أ
ادلًتتبة على استخدامها 

. إف األمهية النسبية تعود إذل مدى أتثَت بند معُت على العمليات ادلالية ككل:- األمهية النسبية - ب
ويعد غَت مهم إذا كاف . يعد البند مهم إذا كاف تضمينو أو حذفو سيؤثر أو يغَت حكم شخص عقالين

. تضمينو أو حذفو ليس لو اثر على متخذ القرار
زلددات الصناعة تعٍت ابف طبيعة بعض الصناعات والتجارة ذبعلها ربيد عن :-ادلمارسة الصناعية - جػ

. النظرية العامة
يعٍت أبنو عند تولد أي شك فانو جيب اختيار ذلك احلل الذي ال يغارل يف  (احليطة واحلذر)التحفظ - د

 .تقدير األصوؿ والدخل 
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 نظرية القياس احملاسيب
 ادلقومات العلمية للقياس احملاسيب ، مفهوم عملية القياس ، خطوات القياس ، أساليب القياس/ احملور األول 

يعترب القياس عنصراً أساسياً من عناصر البحث العلمي ، فبدونو ال ؽلكن إختبار صحة الفروض والنتائج ، ومن انحية أخرى 
 .يعترب القياس أحد وظائف احملاسبة األساسية ونتيجة لو تكتسب ادلعلومات احملاسبية أعلية خاصة يف اجملتمع ادلارل 

والتعريف العام للقياس ىو إنو مقابلة أو مطابقة أحد جوانب أو خصائص رلال معُت أبحد جوانب أو خصائص رلال آخر 
أو  )وتتم ىذه ادلقابلة أو ادلطابقة ابستخدام األرقام والرموز وذلك طبقاً لقواعد معينة ، ويف العلوم اإلجتماعية تعرب األرقام 

عن تقارير أو درجات أو كميات ، كما إهنا تعكس مفاىيم وصفية جبانب ادلفاىيم الكمية ذلك ألن التعبَت عن  (الرموز
خاصية معينة من خصائص الشيء ادلراد قياسو تعبَتاً كمياً يزيد من دقة التعاريف اليت ضلصل عليها األمر الذي يًتتب عليو 

 :زايدة تفهمنا ذلذا الشيء وىكذا صلد إن ادلكوانت الرئيسية لعملية القياس ىي
ؼلتص بتحديد اخلواص اليت يراد قياسها ، فعملية القياس ابلنسبة لؤلصول مثبلً ليست موجهو لتحديد وزهنا أو طوذلا أو  -1

  .(قيمتها  )مساحتها وإظلا هتتم دبا ربويو ىذه األصول من خدمات متوقعة 
 :ؽلثل اجلانب الفٍت للقياس ويتطلب ربديد األيت - 2
ربديد وحدة القياس ، وينبغي أن تكون ىذه الوحدة اثبتة ومتجانسة حىت تكون ادلقاييس الناذبة قابلة للمقارنة  - أ

 .وللتجميع ،  ومن ادلعروف إن وحدة القياس يف احملاسبة ىي وحدة النقد 
ربديد قواعد التعبَت الكمي عن اخلصائص والظواىر والعبلقات أي تعيُت أرقام للتعبَت عن اخلصائص ادلراد قياسها  - ب

 .ولتطبيق ىذه اخلاصية يستخدم النظام العددي 
 :وؽلكن اخلروج دبفهوم مبسط لعملية القياس احملاسبية ؽلكن دبوجبو تعريف القياس على النحو التارل

ىي عملية مقابلة يتم من خبلذلا قرن خاصية معينة ىي خاصية التعدد النقدي ، لشئ معُت ىو حدث إقتصادي يتمثل فيها 
عنصر معُت يف رلال معُت ىو ادلشروع اإلقتصادي ، بعنصر آخر زلدد ىو عدد حقيقي يف رلال آخر ىو نظام األعداد 

 .احلقيقية وذلك إبستخدام مقياس معُت ىو وحدة النقد ودبوجب قواعد إقًتان معينة ىي قواعد اإلحتساب 
 :وبوجو عام تقوم عملية القياس احملاسبية على أربعة أركان رئيسية ىي 

 .اخلاصية زلل القياس - 1
 .ادلقياس ادلناسب للخاصية زلل القياس -2
 .وحدة القياس ادلميزة للخاصية زلل القياس -3
 .الشخص القائم بعملية القياس -4
 

 :اخلاصية زلل القياس - 1
تنصب عملية القياس بشكل عام وأايً كان رلاذلا على خاصية معينة لشئ معُت ويف رلاالت القياس احملاسيب إذا ما إعتربان أن   

 ادلشروع اإلقتصادي ىو رلال القياس ، فإن اخلاصية اليت تنصب عليها عملية القياس ، قد تكون التعدد النقدي لشئ معُت 
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ىو حدث من األحداث اإلقتصادية للمشروع كمبيعاتو أو رحبو مثبلً ، كما قد تنصب على خاصية أخرى غَت خاصية التعدد 
 .النقدي ، كأن يكون زلل للقياس ، الطاقة اإلنتاجية للمشروع مثبلً ، أو معدل دوران سلزونو السلعي 

 :ادلقياس ادلناسب للخاصية زلل القياس -2
يتوقف نوع ادلقياس ادلستخدم يف عملية القياس ، على اخلاصية زلل القياس ابلنسبة للمشروع اإلقتصادي إذا كانت خاصية  

إما إذا  (وحدة النقد  )التعدد النقدي للربح مثبلً ىي اخلاصية زلل القياس ، فادلقياس ادلستخدم حينئذ ىو مقياس للقيمة 
كانت طاقتو اإلنتاجية ىي اخلاصية زلل القياس فادلقياس ادلستخدم يف ىذه احلالة ىو مقياس للطاقة كعدد الوحدات ادلنتجة 

 .يف الساعة الواحدة مثبلً 
 :وحدة القياس ادلميزة للخاصية زلل القياس -3

  عندما يكون اذلدف من عملية القياس ىو قياس احملتوى الكمي خلاصية معينة لشئ معُت ، حينئذ ال يكفي فقط ربديد نوع 
ادلقياس ادلناسب لعملية القياس ، بل البد أيضاً من ربديد نوع وحدة القياس ، فمثبلً لو كانت قيمة ربح ادلشروع ىي زلبلً 

البد أيضاً من  (وحدة النقد  )للقياس ، يف ىذه احلالة فباإلضافة إذل ضرورة ربديد نوع ادلقياس ادلستخدم وىو مقياس مارل 
 .اخل ...ربديد نوع وحدة النقد ادلميزة ذلذه القيمة أىي الدوالر أو الدينار أو اليورو 

 :الشخص القائم بعملية القياس -4
 يعترب الشخص القائم بعملية القياس عنصراً ىاماً يف عملية القياس ألن نتائج عملية القياس زبتلف إبختبلف القائمُت هبا 
خصوصاً يف حالة عدم توفر ادلقاييس ادلوضوعية والشخص القائم بعملية القياس احملاسبية وىو احملاسب يلعب دوراً أساسياً 

 .ليس يف ربديد مسار وأساليب عملية القياس احملاسبية فقط بل يف ربديد نتائجها أيضاً 
 موضوعية القياس

كلما زادت . ادلوضوعية صفة أساسية يف القياس احملاسيب وذلك نظراً ألن ذلك من شأنو أتكيد الثقة يف ادلعلومات احملاسبية 
وعلى الرغم من ىذه األعلية إال انو . ادلوضوعية كلما زادت إمكانية االعتماد على ادلقاييس وادلعلومات اليت ضلصل عليها 

وؽلكن حصر ادلعاين األساسية ادلتداولة بُت احملاسبُت يف ما . ىنالك عدم اتفاق بُت احملاسبُت على مفهوم موحد للموضوعية 
 :يلي 
القياس ادلوضوعي ىو القياس الذي ال يعتمد على شخصية القائم  بعملية القياس ، أي أنو غلب أن يكون القياس - 1

 .مستقبلً ومتواجد خارج التصور الذىٍت للمحاسب 
 .القياس ادلوضوعي ىو ذلك القياس الذي يتوفر لو دليل إثبات ؽلكن التحقق منو -2
القياس ادلوضوعي ىو القياس الذي ؽلكن التوصل إليو من قبل أي زلاسب آخر يستخدم بصورة مستقلة نفس قواعد -3

 .وأسلوب القياس ، أي انو للتثبيت من صحة النتائج غلب أن يكون القياس احملاسيب قاببل للتكرار 
القياس ادلوضوعي ىو ذلك  القياس الذي ال ؼلتلف احملاسبُت كثَتاً عليو ، أي انو ذلك القياس الذي يتصف بقدر ضئيل -4

 .من التشتت من حيث القيمة 
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ابلنسبة للتعريف األول يبلحظ أنو يتطلب اإلنفصال التام بُت ادلقاييس الناذبة وبُت شخصية القائم بعملية القياس ، ويعترب 
ىذا اإلنفصال من األمور شبو ادلستحيلة يف رلال احملاسبة حيث ىناك مواقف عديدة تستدعي من احملاسب الركون إذل تقديره 

 .وإجتهاده الشخصي 
أما عن التعريف الثاين فَتكز على دليل اإلثبات وليس على ذات القياس ، وتكمن اخلطورة ىنا يف أن دليل اإلثبات الذي يقع 

عليو اإلختيار قد يكون فعبلً قاببلً للتحقق منو إال أن إختيار ىذا الدليل وتفضيلو عن غَته من األدلة البديلة يف حد ذاتو 
يعترب عمبلً غَت موضوعي ، فمثبلً على أي أساس يتم تفضيل سبام مرحلة البيع على سبام مرحلة اإلنتاج كأساس لتحديد وقياس 

إيرادات الفًتة احملاسبية ، فالقدرة على التحقق من دليل اإلثبات ال يقطع بصحة طريقة القياس وال صحة النتائج اليت نصل 
إليها ، أقصى ما ؽلكن التوصل إليو ىو اإلعتماد عليها ألغراض ادلراجعة والتدقيق لئلطمئنان على أن قاعدة القياس اليت مت 

 .إختيارىا قد طبقت بعناية ودون أن يتأثر ىذا التطبيق دبيول وإذباىات الشخص القائم بعملية القياس 
مؤىلُت أتىيبلً علمياً ومهنياً بعملية  (أو أكثر )وابلنسبة للتعريف الثالث فمن شأنو أن ادلوضوعية تتحقق إذا ما قام شخصُت 

القياس بصورة مستقلة عن بعضها البعض وحبيث يصبل إذل نفس النتائج ، فادلوضوعية طبقاً ذلذا التعريف ترتبط إبمكانية 
التثبت ، وإمكانية التثبت ىي مفهوم يتعلق دبدى تباين القياسات احملاسبية لظاىرة معينة فهي تتضمن فكرة اإلصباع أو إتفاق 

النتائج اليت يتوصل إليها احملاسبون فكلما قل التباين يف القياسات كلما كان ذلك دليبلً على إمكانية التثبت من ىذه 
القياسات ومن ىنا أتيت أعلية التعريف الرابع للموضوعية طبقاً ذلذا التعريف ينظر للقياسات على أهنا سبثل توزيعاً معتدالً طادلا 
أهنا خالية من التحيز الشخصي وعليو ؽلكن قياس ادلوضوعية كمياً عن طريق ربديد مدى تشتت القيم حول الوسط احلسايب 

 .ذلذه القيم فمن الطبيعي إن طريقة القياس اليت ينتج عنها درجة تشتت أقل يف النتائج تعترب طريقة أكثر موضوعية 
 خطوات القياس

يتوقف مسار عملية القياس احملاسبية وتعدد خطواهتا على األغراض اليت ستستخدم فيها سلرجات القياس ، وعلى ىذا األساس 
تتفاوت وجهات نظر احملاسبُت بشأن مدى مراحل عملية القياس احملاسبية وعدد اخلطوات اليت تنفذ هبا وذلك تبعاً إلختبلف 

 .آرائهم حول األغراض ادلستخدمة فيها البياانت احملاسبية 
وقبل ربديد اخلطوات األساسية لعملية القياس احملاسبية سنثَت التساؤالت التالية واليت من خبلل اإلجابة عنها سنحاول ربديد 

 .ىذه اخلطوات 
 ما عبلقة عملية التبويب يف احملاسبة بعملية القياس احملاسبية ؟: السؤال األول 
 ىل تعترب عملية تشغيل القياسات احملاسببية جزءاً من عملية القياس احملاسبية ؟: السؤال الثاين 

 ىل تدخل التقديرات أو التنبؤات يف إطار عملية القياس احملاسبية ؟: السؤال الثالث 
والذي  (ديفاين )خبصوص عبلقة عملية التبويب بعملية القياس احملاسبية يتفق احملاسبون على إعتبارعلا مًتابطتُت مثال على ذلك 

ال يكتفي إبعتبار التبويب خطوة أولية يف عملية القياس احملاسبية بل يذىب إذل حد أبعد من ذلك حُت يعتربعلا مًتادفتُت 
 "احلقيقة اليت ال ؽلكن نكراهنا ىي أن كل عملية قياس ىي يف األصل عملية تبويب "فيقول

 :حُت نصت يف تقرير صادر عنها ما يلي (A.A.A )ويف نفس اإلذباه أيضاً سارت صبعية احملاسبُت األمريكية 



)4- 15)  

 

، وبتحليل اآلراء ادلذكورة حول عبلقة " يعترب التبويب احملاسيب يف الغالب نوعاً من القياس ابلرغم من عدم إستخدام األرقام فيو " 
عملية التبويب بعملية القياس احملاسبية نستنتج أبن عملية التبويب ىي جزء من عملية القياس احملاسبية ، أو خطوة من خطواهتا 

ولكن الفرق األساسي بينهما ىو إن احملاسب يستخدم يف عملية قياس خاصية التعدد النقدي للحدث اإلقتصادي مقياساً نسبياً 
 .ىو وحدة النقد ، فإنو يف عملية تبويب ىذا احلدث يستخدم مقياساً إمسياً ىو اخلاصية ادلتخذة أساساً للتبويب 

وقد زادت أعلية التساؤل ادلطروح حول عبلقة عملية تشغيل القياسات احملاسبية بعملية القياس احملاسبية بعد تزايد أعلية الدور 
 :الذي تلعبو احملاسبة كنظام للمعلومات ، وحول ىذه ادلسألة توجد ثبلث وجهات نظر ىي 

متحفظة ، ويتبناىا احملاسبون التقليديون الذين ػلصرون دور احملاسب يف رلرد تبويب وتسجيل وربميل القياسات : األوىل 
احملاسبية التأرؼلية أما تشغيل وربليل ىذه القياسات بعد ذلك بقصد توفَت ادلعلومات ادلناسبة لؤلغراض اإلدارية فهي مهمة تقع 

 .خارج إختصاصات احملاسب وتقع ضمن مهام ادلدير متخذ القرار 
من احملاسبُت احملدثُت فريق يتبٌت وجهة نظر سلالفة سباماً لوجهة النظر األوذل حيث يرى ىذا الفريق أبن عملية تشغيل وابدلقابل ، 

البياانت احملاسبية األساسية واليت قد تتخذ صورة الدمج أو التجميع أو صورة التحليل ىي مهمة غلب أن تناط ابحملاسب ألنو 
 .ىو األقدر على عملية تشغيلها 

وىناك وجهة نظر اثلثة تقع بُت ىاتُت الفكرتُت وىي إن عملية تشغيل البياانت احملاسبية ىي عملية مشًتكة بُت النظام احملاسيب 
دبعٌت أن القياسات احملاسبية األساسية واليت ىي دبثابة  (M.I.S)والنظام اإلداري للمعلومات  (A.I.S )للمعلومات 

ادلخرجات لعملية القياس احملاسبية األولية أو ادلباشرة ، ؽلكن أن تكون مدخبلت دلرحلة جديدة من عملية القياس احملاسبية ىي 
مرحلة التشغيل ، وىكذا ضمن عملية قياس مشتقة أو غَت مباشرة ربول القياسات احملاسبية األساسية إذل معلومات تناسب 

 .أغراض إزباذ القرارات 
وكما إختلفت آراء احملاسبُت حول دور عملية تشغيل البياانت يف عملية القياس احملاسيب ، زبتلف كذلك حول دور عملية 

 :التقدير يف ىذا اجملال ، ويف ىذا الصدد توجد أيضاً وجهات نظر ثبلث 
 متحفظة ألهنا تعارض بشدة إدخال عملية التقدير يف إطار عملية القياس احملاسبية وذلك حبجة أن عملية القياس :األوىل 

احملاسبية تتطلب لصحتها حدوث عملية تبادل ومادامت عملية التقدير تقوم على توقعات خبصوص أحداث مستقبلية مؤكدة ، 
 :تلخيص لوجهة النظر ىذه (جامربز )إذ ال غلوز إعتبار عملية التقدير جزءاً من عملية القياس احملاسبية ولعل يف القول التارل لـ 

عندما يكون ىدفنا كمحاسبُت تقدير قيمة معينة يف ادلستقبل ، فبل غلوز القول أبننا نقيس ىذه القيمة وإن جاز القول أبننا " 
 ".نتنبأ هبذه القيمة ابإلعتماد على قياسات جارية ىي حصيلة لعملية قياس يف احلاضر

خبصوص عملية التقدير احملاسبية فهي األوذل على طرف نقيض ، ألهنا ال تشًتط حدوث عملية التبادل أما وجهة النظر الثانية 
 .كشرط لصحة عملية القياس احملاسبية ، وعلى ىذا األساس فهي تعترب عملية التقدير جزءاً من عملية القياس احملاسبية 

واليت ىي أكثر مرونة من وجهيت النظر السابقتُت  (A.A.A )فهي اليت تبنتها صبعية احملاسبُت األمريكية أما وجهة النظر الثالثة 
، إذ تدعو إذل إعتبار عملية التقدير يف احملاسبة جزءاً من عملية القياس ، ولكن بشرط توفر مقاييس للخطأ احملتمل يف ىذه 
التقديرات ، وؽلكن تربير وجهة النظر ىذه حبجة مفادىا أن الفرق األساسي بُت عملية القياس وعملية التقدير من الناحية 

العملية ينحصر فقط يف درجة خطأ القياس ادلتوقع يف سلرجات كل من العمليتُت ، فالتقدير ىو قياس ولكن مدى اخلطأ فيو 
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متسع  نسبياً ذلك ألنو عملية التقدير وعلى عكس احلال ابلنسبة لعملية القياس التأرؼلية تنعدم الوسيلة الكفيلة إبجراء عملية 
مقارنة مباشرة وموضوعية بُت ادلقياس واخلاصية زلل القياس ، لذلك فحُت يقدر احملاسب القيمة ادلستقبلية حلدث معُت فهو يف 
حقيقة األمر غلري قياساً ولكن بدرجة ثقة أقل من القياس التأرؼلي وذلك الن نظام القياس احملاسيب التقليدي اليوفر لو مقاييس 
اخلطأ الواجب توفرىا يف أي نظام للقياس وعلى ىذا األساس وحىت ؽلكن إعتبار عملية التقدير جزءاً من عملية القياس احملاسبية 

 :البد من تطوير ىذه العملية من انحيتُت 
 تطوير األساليب التقليدية يف التقدير احملاسيب واليت تقوم يف معظمها على إجتهادات ربكمية إذل أساليب عملية يف التنبؤ :أوذلما

 .اليت تقوم على أسس علمية 
 إستخدام بعض ادلؤشرات الرايضية واإلحصائية واليت إبستخدامها كمقاييس للخطأ تساعد يف ربسُت دقة التنبؤات :واثنيهما 

 .ابإلضافة يف مساعلتها يف تقييم عنصر ادلخاطرة ادلصاحب لعملية التقدير يف ظل حالة عدم التأكد
ويف إطار ما سبق ؽلكن ربديد خطوات سَت ىذه العملية ومن مث مراحلها الرئيسية لكن قبل ذلك نذكر بعض اإلجراءات اذلامة 

 :اليت البد من إزباذىا قبل البدء بتنفيذ عملية القياس وىذه اإلجراءات ىي 
واخلاصية زلل القياس ابلنسبة للوحدة احملاسبية ىي حدث إقتصادي أترؼلي أثر على ادلركز : حتديد اخلاصية زلل القياس - 1

ادلارل للمشروع ، كما وقد يكون حداثً مستقبلياً ذو آاثر إقتصادية متوقعة على ادلشروع وادلشكلة احلقيقية اليت يواجهها احملاسب 
تتلخص يف عدم قدرة احملاسب على تعريف أو ربديد اخلاصية زلل القياس تعريفاً أو ربديداً دقيقاً ، لنأخذ مثبلً ربح ادلشروع ذلذه 
اخلاصية فلو كلفت رلموعة من احملاسبُت لقياسو لكان اخلبلف األول الذي سيربز بينهم يدور حول مفهوم الربح شلا سيًتتب عنو 

ىل الربح زلل القياس ىو الربح دبفهومو : بعد ذلك خبلف بينهم غي طرق وأساليب قياسو إذ ؽلكن ألي منهم أن يتساءل مثبلً 
 .اخل ..اإلقتصادي ؟ أو دبفهومو احملاسيب ؟ أم دبفهومو القانوين ؟ أم دبفهومو اإلداري ؟ 

يتوقف إختيار نوع ادلقياس ادلناسب : حتديد نوع ادلقياس ادلناسب لعملية القياس مع وحدة القياس ادلميزة للقياسات - 2 -1
وكذلك وحدة القياس ادلناسبة على أغراض عملية القياس ، وعلى نوع اخلاصية زلل القياس فإذا كانت أغراض عملية القياس 

زلصورة يف رلرد تبويب احلدث زلل القياس فادلقياس ادلناسب حينئذ ذلذا الغرض ىو مقياس أمسي ، أما إذا كانت أغراض عملية 
 .فادلقياس ادلناسب حينئذ ىو مقياس الًتتيب  (أصلُت مثبلً  )القياس زلصورة يف ادلقارنة بُت قيمة حدثُت 

 يتوقف أسلوب القياس ادلتبع يف تنفيذ عملية القياس احملاسبية على :حتديد أسلوب القياس ادلناسب لعملية القياس - 3
 .األفق الزمٍت لعملية القياس :اثنيهما.اذلدف من عملية القياس : أوذلما: عاملُت 

فإذا كان ىدف عملية القياس رلرد تبويب احلدث زلل القياس أو إثباتو زلاسبياً أو إثباتو زلاسبياً فقط ، حينئذ ال يتعدى أسلوب 
 .القياس ما يعرف أبسلوب أو طريقة القياس ادلباشرة أو األساسية 

 يسلك احملاسب يف قياسو أساليب بسيطة تكون يف معظمها يمن جانب آخر إذا كانت عملية القياس منصبو على حدث أتريخ
يف حُت  (اخل ..فاتورة ، سند صرف  )من النوع ادلباشر الذي أيخذ شكل التسجيل ادلباشر لقيمة ىذا احلدث من واقع مستند 

لو كانت ىذه العملية منصبو على فرصة مستقبلية حينئذ البد من إستخدام أساليب غَت مباشرة يف القياس تتخذ شكل التحليل 
 .ضمن ما يسمى بعملية التنبؤ
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فإذا كان اذلدف من عملية القياس يتوقف مثبلً عند رلرد اإلثبات احملاسيب لقيمة أصل اثبت جديد سبت حيازتو من قبل ادلنشأة 
حينئذ البد لعملية القياس من إجتياز مرحلتُت علا مرحلة التبويب مث مرحلة التسجيل يف الدفاتر ولكن إذا ما تطورت أىداف 
عملية القياس بعد ذلك إذل ربديد قيمة مصروف اإلستهبلك السنوي ذلذا األصل ، البد حينئذ لعملية القياس احملاسبية من 
إجتياز مرحلة جديدة ىي مرحلة التحميل واليت تقاس خبلذلا تكلفة قسط إستهبلك ىذا األصل ، بعد ذلك ويف هناية الفًتة 
ادلالية ؽلكن لقيمة ىذا األصل أن زبضع دلرحلة جديدة من مراحل عملية القياس وىي ما يعرف دبرحلة التجميع وذلك حُت 

تندمج قيمتو بقيم غَته من األصول الثابتة وذلك هبدف توفَت قياس جديد ىو التكلفة اإلصبالية لؤلصول الثابتة واليت تظهر يف 
ادليزانية العمومية للمشروع ، أما إذا ما أراد احملاسب ربديد أو قياس العائد ادلتوقع على اإلستثمار من ىذا األصل فحينئذ زبضع 

قيمة ذلك األصل إذل ما يسمى بعملية التشغيل واليت أتخذ شكل ربليل مارل يسعى احملاسب من خبللو للتنبؤ ابلتدفقات 
 .ادلتوقعة من األصل على مدار عمره اإلنتاجي 

 
 أساليب القياس احملاسبية 

 أساليب القياس األساسية أو ادلباشرة -1
إبستخدام ىذا اإلسلوب من أساليب القياس ربدد نتيجة عملية القياس احملاسبية شلثلة بقيمة اخلاصية زلل القياس مباشرة وذلك 

دون احلاجة إذل مايعرف بعملية اإلحتساب ، مثبلً يف قياس تكلفة آلة وذلك خبلل شبنها ادلثبت على فاتورة الشراء أما إذا مت 
تثمُت أجزاء ىذه اآللة كل على حدة سبهيداً لتحديد التكلفة اإلصبالية ذلا فحينئذ تقاس تكلفة ىذه اآللة ضمن ما يسمى 

أبسلوب القياس ادلشتق أو غَت ادلباشر ألنو يف احلالة األخَتة البد للوصول إذل تكلفة اآللة كوحدة من خبلل عملية إحتساب 
 . تضم فيها أشبان األجزاء معاً للوصول بعد ذلك إذل تكلفة اآللة كوحدة 

إذ بدون احلاجة إذل . كما تعترب  عملية التبويب احملاسيب من أوسع اجملاالت استخداماً ألساليب القياس األساسية أو مباشرة 
استخدام األرقام ؽلكن استخدام اخلاصية ادلتخذة أساساً للتبويب كمقياس دبوجبو يبوب احلدث االقتصادي زلل تبويب يف الفئة 

أو اجملموعة اليت ينتمي إليها وفق تلك اخلاصية كأن يبوب أصبلً يف فئة األصول الثابتة أو مصروفاً يف فئة ادلصروفات ادلتغَتة 
 .وىكذا  

 :أساليب القياس ادلشتقة أو غري ادلباشرة -2
عندما يتعثر على احملاسب قياس قيمة احلدث االقتصادي زلل القياس بطريقة مباشرة ، حينئذ البد من قياس قيمة ىذا احلدث 

 .بطريقة غَت مباشرة وذلك كما بينا سابقاً ابلنسبة لآللة  
وقد إزداد إعتماد احملاسب على األساليب غَت ادلباشرة أو ادلشتقة يف القياس بعد تزايد أعلية عملية تشغيل البياانت احملاسبية ، 
ألن عملية تشغيل البياانت احملاسبية دبدخبلهتا وسلرجاهتا ، تعتمد إذل حد كبَت على عملية التحليل اليت ال ؽلكن اصلازىا بدون 

 .عملية اإلحتساب واليت ىي دبثابة األساس الذي تقوم عليو أساليب القياس ادلشتقة غَت ادلباشرة
ويف رلاالت القياس عامة والقياس احملاسيب خاصة ، تعترب القياسات األولية أو ادلباشرة دبثابة ادلدخبلت ألساليب القياس ادلشتقة 

مثال على . دبعٌت أنو ال ؽلكن لعملية قياس غَت مباشرة أن تنفذ دون أن تكون مسبوقة بعملية قياس مباشرة . أو غَت ادلباشرة 
ذلك ، إذا أراد احملاسب قياس القيمة اإلصبالية ألصلُت ، أو قياس النسبية بُت قيمتيها فحينئذ ال ؽلكن ربديد ىذه القيمة 
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إذ بعد ربديد قيمة كل منها على انفراد أبسلوب . اإلصبالية أو ربديد النسبة بُت قيمتيها ، إال إبتباع أسلوب القياس غَت ادلباشر 
 .القياس األورل أو ادلباشر ، ربدد بعد ذلك وأبسلوب غَت مباشر قيمتها اإلصبالية أو النسبة بُت قيمتيها 

 :أساليب القياس التحكمية -3
ولكن الفرق الرئيسي بينهما ينحصر يف أنو بينما . تشبو ىذه األساليب يف إجراءاهتا أساليب القياس ادلشتقة أو غَت ادلباشرة 

توجد قواعد موضوعية ربكم أساليب القياس غَت ادلباشر ، فإن أساليب القياس التحكمية تفتقر إذل مثل ىذه القواعد شلا غلعلها 
 .عرضة ألاثر التحيز الناتج عن التقديرات أو األحكام الشخصية للقائمُت دبعملية القياس 

 :تكون أساليب القياس ربكمية يف الظروف التالية 
إذا دل توجد قواعد منطقية تتحكم يف خطوات تنفيذ عملية القياس وبذلك التتوفر ادلربرات ادلنطقية اليت ؽلكن اإلعتماد عليها - أ

 .يف إثبات أن الرقم حصيلة القياس ؽلثل فعبلً القيمة الفعلية للخاصية زلل القياس 
وبناًء على ماسبق تزداد الفرص إلحتمال ظهور خبلف حول نتائج عملية القياس بُت األشخاص القائمُت هبذه العملية - ب

 .طادلا دل تتوفر ذلم ادلعايَت ادلوضوعية للحكم يف ىذا اخلبلف 
وتندرج معظم أساليب القياس احملاسبية ربت ىذا النوع من أساليب القياس فمثبلً يف قياس قيمة أصل معُت من أصول ادلشروع 

توجد أمام احملاسب بدائل سلتلفة لقياس ىذه القيمة يؤدي كل منها إذل نتيجة زبتلف عن النتائج احملققة ابلبدائل األخرى 
وإختيار أي بديل منها ؼلضع يف الغالب إلجتهادات شخصية أو ربكمية من قبل احملاسب ، إذ إن زلاسباً معيناً قد ؼلتار تقييم 

ىذا األصل بناًء لتكلفتو التاررؼلية بينما زلاسب آخر ؼلتار تقييم ىذا األصل بناًء لتكلفتو اإلستبدالية يف حُت يقُيم زلاسب اثلث 
 .نفس األصل بناًء لصايف قيمتو احلالية ، وربت كل بديل من البدائل الثبلث زبتلف نتيجة القياس عنها ربت البديلُت اآلخرين

 
 ادلقومات اإلعالمية للقياس احملاسيب / احملور الثاين 

إن احملاسبة يف الوقت احلارل أصبحت نظام للمعلومات يشهد على ذلك معظم التعريفات احلديثة للمحاسبة واليت يشَت معظمها 
 :-ذلذا الدور وكمثال على ىذا اإلذباه يعرف أحد الباحثُت احملاسبة دبا يلي 

احملاسبة يف رلتمعاتنا اإلقتصادية تعترب وظيفة للخدمات وينظر إذل تقاريرىا كمصدر للمعلومات تساعد األطراف ذات ادلصلحة " 
 " .يف إزباذ قراراهتا اإلقتصادية ادلتعلقة ابدلشروعات اإلقتصادية 

وإن من أكثر التعريفات تعبَتاً عن قوة العبلقة بُت وظيفيت القياس واإلتصال يف احملاسبة ىو التعريف ادلبُت يف تقرير صادر عن 
 : والذي ورد فيو A.A.A) )صبعية احملاسبُت األمريكية 

 " عملية القياس احملاسبية ىي تعريف ، قياس ، توصيل ادلعلومات اإلقتصادية " 
 احملتوى اإلعالمي للتقارير احملاسبية 

 داخل ادلشروع وأتيت إدارة :األوىل ؽلكن حصر الفئات ادلستفيدة من ادلعلومات احملاسبية يف عملية إزباذ القرارات يف فئتُت 
ادلشروع على رأس ىذه الفئة ، وأداة اإلتصال بُت ىذه الفئة والنظام احملاسيب ىي التقارير الداخلية دبا ربويو من معلومات مالية 

 .يف أغلب األحيان وغَت مالية يف أحيان أخرى 
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خارج ادلشروع شلثلة ابدلساعلُت والدائنُت وادلؤسسات احلكومية وغَتىا من األطراف ذات ادلصلحة ابدلشروع وأداة : والثانية
اإلتصال ادلتاحة بُت ىذه الفئة وادلشروع ىي التقارير ادلالية اخلارجية أو ما يعرف ابلقوائم ادلالية ادلنشورة واليت يقتصر زلتواىا عادة 

 . على البياانت ادلالية فقط 
 مفهوم احملتوى اإلعالمي للتقرير ادلايل

يقصد ابحملتوى اإلعبلمي للتقرير ادلارل قيمة ما ػلويو من معلومات إقتصادية وذلك من وجهة نظر مستخدمي ىذا التقرير يف 
إزباذ قرارات إقتصادية ذات عبلقة ابدلشروع ، ومن القرارات اإلقتصادية اليت تقع يف ىذا اإلطار تلك اليت يتخذىا ادلستثمرون 

 .بشأن منح التسهيبلت اإلئتمانية للمشروع 
واحملتوى اإلعبلمي للتقرير ذو أعلية خاصة يف رلاالت تطوير القياس احملاسيب ذلك ألن وظيفة اإلتصال يف احملاسبة وأداهتا التقارير 

ادلالية تقف جنباً إذل جنب مع وظيفة القياس لتشكبلن معاً األساس الذي يقوم عليو نظام ادلعلومات احملاسيب  وعليو فإن أي 
ربسن يف أداء أي من الوظيفتُت سيؤثر على أداء الوظيفة األخرى ، مثال على ذلك عملية الدمج أو التجميع وىي جانب من 

جوانب عملية القياس احملاسبية فيمكن عن طريق ربسينها زايدة القيمة اإلعبلمية للتقرير ادلارل وابدلقابل فإن توفَت ادلعلومات 
ادلناسبة عن دقة تنبؤات ادلوازنة وذلك إبستخدام مقاييس ادلعلومات ىو جانب من جوانب وظيفة اإلتصال ولكنو سيؤدي إذل 

 .ربسُت عملية التنبؤ وىي جانب من جوانب عملية القياس 
 : والقاعدة األساسية العامة اليت ربكم قياس احملتوى اإلعبلمي للتقرير ادلارل تقوم على مبدأين علا 

أن الفائدة احملققة دلستخدم التقرير دبا ػلويو من معلومات ، تزيد كلما زادت قيمة ادلعلومات احملتواة فيو أو دبعٌت آخر -1    
 .كلما زادت قيمة زلتواه اإلعبلمي 

أن احملتوى اإلعبلمي  للتقرير ادلارل شلثبلً بقيمة ما ػلويو من معلومات اقتصادية تزيد كلما زاد معدل التغَت يف قيمة البنود -2
 .ادلكونة ذلذا التقرير ، وذلك على مدار الفًتة الزمنية اليت يغطيها ىذا التقرير 

كان كل منهم بصدد ازباذ قرار إستثماري بشأن توظيف أموالو يف شراء  (أ ، ب ، ج  )      وبفرض وجود ثبلثة مستثمرين 
وقد رىن كل منهم تنفيذ قراره بتحقيق شرط أساسي ىو أن يكون احلد األدىن ادلتوقع لصايف  . (س  )أسهم ادلشروع 

 . من رأس ادلال % 10، دبعدل  (س )الربح احملقق يف هناية الفًتة احملاسبية للمشروع 
على مدار عدة فًتات زلاسبية  (س)       ويف زلاولتهم إلزباذ قرار هبذا الشأن راجع كل منهم القوائم ادلالية ادلنشورة للمشروع 

 :سابقة فكانت حصيلة ىذه الدراسة 
أن يكون احلد األدىن لصايف الربح الذي سيحققو ادلشروع يف هناية العام اجلاري  (0.05)ابحتمال  (أ)توقع ادلستثمر -1

 أن ال ػلقق احلد األدىن ادلطلوب ، وعلى ىذا 0.95من رأس ادلال ادلستثمر دبا يعٍت توقفو ابحتمال % 10ىو 
  .(س)األساس قرر عدم استثمار أموالو يف مشروع 

أن يكون احلد األدىن لصايف الربح ادلتوقع للمشروع يف هناية العام  (0.50)فقد توقع ابحتمال  (ب)أما ادلستثمر -2
 .من رأس ادلال ادلستثمر % 10اجلاري 

أن ال ػلقق ادلشروع ىذا اذلدف لذا تردد يف ازباذ قراره وبذلك قرر انتظار  (0.50)    ومعٌت ذلك أنو توقع أيضا ابحتمال 
 .صدور القوائم ادلالية اخلتامية للمشروع ليتخذ قراره 
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أن ػلقق ادلشروع يف هناية العام اجلاري  (0.90)والذي كان متفائبلً جدا فقد توقع ابحتمال  (ج)لكن ادلستثمر -3
لذلك . أن ال ػلقق ادلشروع اذلدف  (0.10)من رأس مال ادلستثمر وابحتمال % 10صايف الربح حده األدىن 

 .ابدر فوراً ابزباذ قراره بتوظيف أموال يف ادلشروع 
صدرت بعد إسبوعُت فقط من أتريخ  (س )بفرض أن القوائم ادلالية ادلنشورة للمشروع : والسؤال ادلطروح ىنا ىو 

% 10توقعات ادلستثمرين الثبلثة ، حيث أظهرت فشل ادلشروع يف ربقيق احلد األدىن لصايف الربح ادلطلوب وىو 
فإن قراره كان دل يتأثر كونو توقع منذ البداية وبدرجة إحتمال كبَتة  (أ)من رأس ادلال ادلستثمر ، حيث إن ادلستثمر 

دل ربمل فيها أية مفاجأة لو ( س)أن ػلدث ما حدث فعبلً من ىنا فالقوائم ادلالية ادلنشورة للمشروع  (95%) 
وابلتارل ؽلكن القول إن ىذا ادلستثمر كان سيكون أقل الثبلثة إستفادة من ادلعلومات احملاسبية احملتواة يف ىذه 

 .القوائم طادلا إن ىذه ادلعلومات دل تكن سوى أتكيد دلعلومات كان قد توقعها بنفسو قبل نشر ىذه القوائم 
كان سيجد مفاجأة كبَتة يف ادلعلومات اليت إحتوهتا التقارير ادلالية للمشروع ألن ماربويو ىذه  (جـ)أما ادلستثمر 

ادلعلومات كان سلالفاً لتوقعاتو سباماً حول صايف الربح ادلتوقع للمشروع ، وابلتارل كان ىذا ادلستثمر إبمكانو احلصول 
على قدر كبَت من الفائدة من ادلعلومات احملاسبية احملتواة يف القوائم ادلالية ادلنشورة ولو إنتظر حلُت صدور تلك 

 .التقارير ألزبذ قراره على نقيض اتم  من القرار الذي إزبذه فعبلً 
فإن ادلعلومات اليت ضبلتها القوائم ادلالية ادلنشورة للمشروع كانت يف قيمتها اإلعبلمية وسطاً بُت  (ب )أما ادلستثمر 

 .قيمتها من وجهة نظر ادلستثمرين اإلثنُت 
 

 آاثر الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة على نظام القياس احملاسيب/ احملور الثالث
 :             لقد أثرت الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة على نظام القياس احملاسيب من عدة وجوه أعلها 

 .آاثرىا على إطار عملية القياس احملاسبية -1              
 .آاثرىا على أساليب وقواعد القياس احملاسبية -2              
 .آاثرىا على ادلقاييس ووحدات القياس احملاسبية -3              
 .آاثرىا على القياسات احملاسبية -4               

 آاثرىا على إطار عملية القياس احملاسبية -1                     
 :           لقد فرضت الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة تطوراً يف إطار عملية القياس احملاسيب من ثبلثة زوااي

إذ دل يعد زمن القياس زلصوراً ابدلاضي بل تعداه على ادلستقبل دبعٌت أن عملية : من زاوية األفق الزمٍت لعملية القياس -1        
 .القياس يف احملاسبة دل تعد زلصورة ابألحداث اإلقتصادية التأرؼلية فقط بل تعداه إذل الفرص ادلستقبلية أيضاً 

فبعد إن كانت عملية القياس احملاسبية منصبة على اخلواص ادلالية فقط ، تطورت :من زاوية مدخبلت عملية القياس - 2
لتشمل اخلواص غَت ادلالية أيضاً ذلك ألن عملية التخطيط مثلها مثل عملية إزباذ القرارات ربتاج يف معظم األحيان 

 .اخل ....جبانب البياانت ادلالية إذل بياانت كمية أخرى ذات طبيعة إحصائية مثل بياانت احلجم ، الوزن ، الطاقة 
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كما فرض تطور الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة تطوراً يف إطار عملية القياس احملاسبية من زاوية اثلثة وذلك حُت جعل -3
مدخبلت ىذه العملية ال تقتصر على البياانت احملتواة يف السجبلت احملاسبية للمشروع فقط بل تشمل بياانت أخرى 

اخل ..من خارج ىذه السجبلت كالبياانت اإلقتصادية اليت توفرىا رلالس التخطيط أو غرف التجارة أو دواوين الرقابة 
فهذه البياانت أصبحت مفيدة للمحاسب حيث يشتق منها الكثَت من ادلعلومات يف صور نسب أو مؤشرات أو أرقام 

 .قياسية 
 آاثرىا على أساليب وقواعد القياس احملاسبية -2              

      بعد تطور دور احملاسبة كنظام للمعلومات االقتصادية وما صاحب ذلك من تزايد يف اىتمامات احملاسب ضلو 
التقارير ادلالية الداخلية حدث تطور موازي يف مكانة وأعلية ىذه ادلفاىيم وادلبادئ واألعراف ، فتعترب احليطة واحلذر 

 قياس الربح وادلركز ادلارل ، لكنو فقد يف اآلونة األخَتة كثَتاً من أعليتو ، دمثبلً إذل أمد قريب قاعدة ىامة من قواع
 القرن ادلاضي مثاراً للجدل والنقاش بُت احملاسبُت ألن ادلتمسك هبذا توفرض ثبات وحدة النقد أصبح منذ ثبلثينيا

الفرض يف عصر يتميز ابلتضخم اإلقتصادي غلعل القوائم ادلالية ادلنشورة مضللة من الناحية اإلعبلمية ، ومبدأ 
ادلوضوعية ىو اآلخر كان يشكل ركيزة أساسية من ركائز القياس احملاسيب التقليدي لكنو فقد كثَتاً من مكانتو لصاحل 

مفاىيم زلاسبية جديدة كمفهوم ادلواءمة ومفهوم ادلعولية على القياس وقد برز إذباه قوي لدى احملاسبُت يدعو إذل 
 .إعادة النظر يف القواعد وادلبادئ واألعراف احملاسبية ادلتعارف عليها 

 آاثرىا على ادلقاييس ووحدات القياس احملاسبية -3              
    لقد تطورت ادلقاييس احملاسبية يف إذباه ؼلدم الدور اإلعبلمي للمحاسبة وكيفية هتيئة احلصول على بياانت إقتصادية 

ربمل أكرب قدر من ادلعلومات ادلفيدة للجهات ادلستخدمة للتقارير والقوائم احملاسبية ، ومن جهة عامة تزداد ادلعلومات 
اليت توفرىا ادلقاييس احملاسبية كلما ارتقى مستوى ىذه ادلقاييس من الناحية الرايضية ولكن ابدلقابل تزداد مشاكلها 

 :تعقيداً ، وؽلكن إيضاح آاثر الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة على ادلقاييس احملاسبية ابدلثال التارل 
سبثل النقدية وادلدينون واآلالت وادلعدات على التوارل فإذا كان ىدف  (أ ، ب ، جـ )ؽلتلك مشروع ثبلثة أصول 

احملاسب يف ىذه ادلشروع توفَت قياسات توفر أكرب قدر من ادلعلومات عن ىذه األصول فما نوع ادلقاييس ادلستخدمة يف 
 عملية القياس ؟

 :ابستخدام مقياس أمسي ىو خاصية السيولة ؽلكن للمحاسب تبويب األصول الثبلثة على النحو التارل - أ
 .النقدية أصل سائل -أوالً 
 .(متداول  )ادلدينون ىو أصل شبو سائل -اثنياً 
 .(اثبت  )اآلالت أصل قليل السيولة - اثلثاً 

 .إبستخدام مقياس للًتتيب ؽلكن للمحاسب ترتيبها تصاعدايً أو تنازلياً حسب درجة سيولتها- ب
إن ادلعلومات اليت مت توفَتىا يف ادلقياسُت السابقُت تعترب معلومات انقصة ألهنا دل توفر من ىو األصل األكثر سيولة - جـ

من غَته ؟ كما ال توفر الدرجة اليت تزيد سيولة أصل عن األصل اآلخر ؟ من ىنا وبقصد إستيفاء ادلعلومات الناقصة 
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مقياس  )البد للمحاسب من البحث عن إجاابت للتساؤالت السابقة يف مقياس آخر للسيولة ىو ادلقياس البيٍت 
 ( .أ و ب) فبهذا ادلقياس ؽلكننا ربديد الفرق بُت درجة سيولة األصلُت  (الفًتة

وألغراض التحليل االقتصادي ؽلكن للمحاسب توفَت ادلزيد من ادلعلومات ادلفيدة إذا أستخدم مقياساً نسبياً يبُت - د
بواسطتو درجة سيولة أي أصل من األصول الثبلثة آنفة الذكر منسوبة إذل درجة سيولة أصل آخر من نفس اجملموعة أو 

تعادل  (ب)أصل آخر درجة سيولتو زلددة أو متفق عليها كوحدة النقد مثبلً كالقول مثبلً أبن درجة سيولة األصل 
  .(أ)من درجة سيولة األصل % 60

 آاثرىا على القياسات احملاسبية -4               
  إن احملاسب حباجة إذل األساليب الرايضية واإلحصائية كي يستعُت هبا يف إشتقاق ادلقاييس ادلطلوبة خلطأ القياس ، 

وتتخذ ىذه ادلقاييس صوراً متعددة كاالضلراف ادلعياري واخلطأ ادلعياري للتقدير ومعامل الثقة وغَتىا من ادلقاييس 
 للقياس احملاسيب ، فمن الواضح مثبلً إن تقدير قيمة ادلبيعات السنوية ادلتوقعة ياإلحصائية واليت تعمق البعد اإلعبلم

مليار دينار وإظهار ىذه القيمة ادلفردة يف ادلوازنة التخطيطية  (1 )خبلل الفًتة ادلالية التالية دلشروع معُت دببلغ 
للمشروع دون إيضاح دلدى خطأ القياس ادلتوقع يف عملية التقدير ال  يوفر للمدير ادلسؤول عن ادلوازنة نفس القدر من 

 .ادلعلومات والذي يتوفر لو يف حالة إقًتان القيمة ادلقدرة للمبيعات دبدى معُت خلطأ القياس احملتمل يف عملية تقديرىا 
وإن إقًتان عملية التقدير دبقياس خلطأ القياس احملتمل فيها يوفر للبياانت احملاسبية ميزتُت ىامتُت من الزاوية اإلعبلمية 

 :علا 
 سيعطي فكرة عن مدى إىتمام احملاسب ذباه إعتبار الدقة يف تقديراتو شلا يعطي فكرة أيضاً عن حساسيتو ذباه :أوذلما

 .عامل ادلخاطرة ادلرافق لعملية التنبؤ يف حالة عدم التأكد 
 إن إقًتان عملية التنبؤ دبقياس خلطأ القياس احملتمل ابإلضافة إذل أنو سيمكن اإلدارة من تقييم درجة دقة :اثنيهما

تقديرات احملاسب سيساىم أيضاً يف ربديد درجة إحتمال عشوائية اإلضلراف الذي قد ػلدث فيما بعد بُت القيمة 
 . وقيمتها ادلقدرة وىذا يضفي بعداً جديداً لعملية متابعة وربليل إضلرافات ادلوازانت التخطيطية تالفعلية للمبيعا

 
 حتيز القياس احملاسيب / احملور الرابع 

تعترب ظاىرة ربيز القياس من الظواىر ادلرافقة ألية عملية قياس وأايً كان رلاذلا يف العلوم البحتة أم يف العلوم اإلجتماعية على حد 
سواء لكن ظاىرة القياس يف حقل احملاسبة يكون من الصعب قياسو بسبب طبيعة احملاسبة من انحية ومن مث طبيعة القياس 

 .احملاسبية من انحية أخرى 
 مصادر حتيز القياس احملاسيب

لئلحاطة دبصادر ربيز القياس احملاسيب ، من ادلفيد ربليل عملية القياس احملاسبية بشكل عام والتأرؼلية منها بشكل خاص إذل 
 :-عناصرىا الرئيسية وكما مبُت يف أدانه 

 .الشخص الذي ينفذ عملية القياس احملاسبية وىو احملاسب -1
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النظام احملاسيب للقياس ويقصد بو رلموعة ادلفاىيم وادلبادئ والقواعد واألحكام اليت ربكم عملية القياس احملاسبية مث طرق -2
 .وأساليب تنفيذ عملية القياس ، ووحدات القياس ادلستخدمة 

األحداث اإلقتصادية زلل القياس شلثلة يف عمليات مالية حدثت فعبلً بُت ادلشروع والغَت ىذا يف عملية القياس التأرؼلية اليت تنفذ -3
يف احملاسبة ادلالية أو فرص مستقبلية يتوقع حدوثها يف عملية القياس ادلستقبلية اليت تنفذ يف نظام زلاسبة التكاليف أو يف نظام 

 .احملاسبة اإلدارية وتعترب ىذه األحداث وتلك الفرص دبثابة ادلدخبلت لعملية القياس احملاسبية 
 .القياسات أو البياانت احملاسبية وسبثل نتائج عملية القياس احملاسبية أو سلرجاهتا - 4

 :وؽلكن تقسيم ربيز القياس احملاسيب حسب مصادره إذل ثبلثة أقسام على النحو التارل
 .ربيز مصدره قواعد القياس -1
 .ربيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس -2
 .ربيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس وقواعد القياس اليت يستخدمها أي ربيز مشًتك -3

 حتيز مصدره قواعد القياس -1
يطلق ىذا ادلصطلح على ربيز القياس ادلرتبطة أسبابو بوجو عام دبجموعة ادلفاىيم وادلبادئ والفروض واألعراف اليت      

اخل ، ولعل من أوضح مظاىر ...ربكم عملية القياس احملاسبية مثل مبدأ التكلفة التأرؼلية ، فرض ثبات وحدة النقد 
ىذا التحيز ىو التحيز الذي ربتويو القوائم والتقارير احملاسبية ادلعدة يف فًتات التضخم واإلنكماش طبقاً دلبدأ 

التكلفة التأرؼلية دون أي مراعاة لتعديل آاثر ىذا التضخم أو اإلنكماش ، ولشرح أبعاد ىذا التحيز وآاثره على 
 :-القوائم ادلالية والتقارير احملاسبية التأرؼلية نطرح اإليضاح أدانه 

سنوات تبدأ من  (8)            لنفرض إن مشروع للخدمات إستخدم األساس النقدي يف تسجيل عملياتو ادلالية على مدار 
ألف دينار يف  (20000 ) وقد إستخدم يف نشاطو أصبلً معمراً واحداً فقط إشًتاه دببلغ 2010سنة 
 Salvage) سنوات كما قدرت قيمة أنقاضو  (8) وقدر العمر اإلنتاجي ذلذا األصل دبدة 1/1/2010

Value)  يف هناية عمره اإلنتاجي صفراً ، وبقصد التبسيط نفرض أن النتائج احملققة على مدار السنوات الثمان
      (ادلبالغ ابأللف دينار ):- كانت متساوية كما يلي

 اإلجمالي 2017 2016 ...............................2011 2010 البيان

  50000 إيرادات
      نفس النتائج

50000 400000 

 376000 47000 47000 إجمالي المصروفات

 24000 3000 3000 صافي الربح قبل الضرائب

 8000 1000 1000 ضريبة الدخل

 16000 2000 2000 صافي الربح بعد الضريبة

 16000 2000 2000 األرباح الموزعة

 صفر صفر صفر األرباح المحتجزة

   
 1/1/2010ألف دينار علماً إنو كان يف  (20000 ) ىو 31/12/2017              وإن رصيد النقدية للسنة ادلنتهية يف 

 :-وؽلكن ربليل النتائج أعبله وكما أييت  (صفراً )



)13- 15)  

 

             دبراجعة قوائم دخل ادلشروع عن الثمانية أعوام السابقة يتبُت لنا أن صبلة األرابح احملققة وادلوزعة على مدار ىذه 
ألف دينار عن رصيده يف  (20000)ألف دينار ، كما إن رصيد النقدية يزيد دبقدار  (16000 )الفًتات كانت 

ىذا ابفًتاض ثبات سعر  ) وىو مبلغ يكفي الستبدال األصل ادلستهلك أبصل جديد من نفس النوع 1/1/2010
، لكن لو أخذان عامل  ( عليو ةشراء األصل مع إعلال آاثر التضخم وإفًتاض عدم حدوث ربسينات تكنولوجي

 التضخم بنظر اإلعتبار فماذا ستؤول إليو النتائج السابقة ؟ 
 بلغ 31/12/2017 – 1/1/2010              فلو إفًتضنا أن معدل التضخم اإلقتصادي على مدار الفًتة ادلمتدة من 

ومدلولو أن ادلستوى العام لؤلسعار خبلل ىذه الفًتة الزمنية قد إرتفع عما كان عليو يف بدايتها دبعدل % 80
الرقم القياسي لؤلسعار لذا فالقوة /1=القوة الشرائية للنقود ) 1/1/2010تقريباً  عما كانت عليو يف  (44,5%)

 :يف ىذه احلالة سنجد  (%55,5= 1/1,8ىي 31/12/2017الشرائية لوحدة النقد يف 
             إن إدارة ادلشروع يف سعيها إلستبدال األصل ادلستهلك أبصل جديد من نفس النوع ستحتاج إذل 

ألف دينار وعلى ىذا األساس ستجد اإلدارة  (20000) ألف دينار بدالً من 36000أي  (20000/0,555)
 :-ألف دينار وىذه النتائج غلب أن تثَت التساؤالت اآلتية (16000)نفسها يف حاجة إذل أموال إضافية مقدارىا 

 ىل كان ادلشروع مرحباً حقاً على مدار الثمانية أعوام السابقة ؟-1             
ألف دينار أم أن ىذه األرابح  (16000)وىل أن األرابح احملاسبية احملققة على مدار تلك الفًتة كانت فعبلً -2             

ليست يف حقيقة األمر سوى أرابحاً إمسية أما األرابح احلقيقية فكانت صفراً طادلا أن األرابح اليت وزعت ىي 
 . ألف دينار كان غلب زبصيصها لشراء األصل اجلديد 16000

ومن مث ىل أن الضرائب اليت دفعها ادلشروع دلصلحة الضرائب كانت أرابح حقيقية أم عن أرابح صورية ، وابلتارل -3
 .؟ .. ىل انصبت ىذه الضرائب على رأس ادلال بدالً من الربح 

 :واإلجابة عن التساؤالت السابقة تثَت عبلمات استفهام حول عدة أمور أعلها ما يلي 
ألن . مدى موضوعية البياانت احملاسبية احملتواة يف القوائم ادلالية ادلنشورة للمشروع على مدار الثمانية أعوام السابقة -1

 فإن ال غلوز القول 2010ألف دينار يف هناية العام  (50000)إذا جاز القول أبن ادلشروع قد حقق إيرادا مقداره 
 2017 ، ألن قيمة الدينار مقاسو بقيمتو الشرائية يف هناية عام 2017قد حقق مثل ىذا اإليراد يف هناية العام 
  .2010ليست مثل قيمتو الشرائية يف هناية عام 

مدى منطقية الفروض اليت يقوم عليها مبدأ مقابلة اإليرادات ابلنفقات الذي ػلكم عملية قياس الربح احملاسيب إذ -2
بينما ربتوي قائمة الربح على بنود معينة كاإليرادات والرواتب مقاسو بوحدة نقدية ذات قوة شرائية جارية فإن ىذه 

وعليو ، ىل غلوز من . القائمة ربتوي أيضا بنوداً أخرى كاإلستهبلك مقاسو بوحدة نقدية ذات قيمة شرائية اترؼلية 
الناحية ادلنطقية تطبق مبدأ مقابلة اإليرادات ابلنفقات على خليط غَت متجانس من عناصر اإليراد وعناصر التكلفة 

 ؟... 
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مدى األضرار ادلًتتبة على قارئ القوائم ادلالية التارؼلية من جراء ما ربويو من معلومات مضللو عن نشاط ادلشروع إذ -3
تنعكس آاثر ربيز أسلوب القياس ادلستخدم ىنا وىو األساس النقدي مع ربيز وحدة القياس ادلستخدمة وىي وحدة 

 . النقد وعلى قائميت نتيجة األعمال وادلركز ادلارل وذلك يف شكل ربيز يؤثر على البياانت احملاسبية احملتواة بينهما 
 

 .حتيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس -2            
ػلدث ذلك مثبلً إذا كلفت رلموعة من احملاسبُت بتحديد قيمة قسط االستهبلك  ألصل اثبت دبوجب قاعدة قياس معينو 

يف ىذه احلالة وإن اتفق صبيع أفراد اجملموعة يف استخدام نفس قاعدة القياس ، إال أهنم قد ؼلتلفون يف نتائج القياس . مثبلً 
احملققة خبصوص قيمة قسط االستهبلك ولو حللنا أسباب ربيز القياس احملاسيب ىنا وادلمثل يف فروقات قيمة قسط 

االستهبلك احملددة من قبل أفراد اجملموعة لوجدانىا مرتبطة بطريقة استخدام احملاسب لقاعدة القياس وليس بقاعدة القياس 
نفسها ، إذ أن ربيز القياس الناشئ يف ربديد قسط االستهبلك من قبل أفراد اجملموعة ؽلكن رده إذل اختبلف يف تقدير 

 .العمر اإلنتاجي لؤلصل مثبلً أو يف تقدير قيمة األنقاض مثبلً ال إذل قاعدة القياس 
 .حتيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس وقواعد القياس اليت يستخدمها أي حتيز مشرتك -3

مثال على ذلك ربيز القياس احملاسيب ادلرافق إلستخدام مبدأ أو سياسة احليطة واحلذر ، فهذا ادلبدأ وىو دبثابة قاعدة من 
قواعد القياس احملاسيب يتمسك بو احملاسبون يف تنفيذ قياساهتم التارؼلية ويؤدي بوجو عام إذل زبفيض قيم األصول ادلقاسة ، 

وكذلك يف قيم صايف الربح السنوي لكن استخدام ىذا ادلبدأ من قبل زلاسبُت سلتلفُت يف درجات ربفظهم يؤدي إذل 
 .اختبلف يف قيم ربيز القياس الذي يصيب البياانت احملاسبية التارؼلية 

ويف الواقع العملي من الصعب سبييز مصدر واحد وزلدد لتحيز القياس احملاسيب ألن ىذا التحيز يف حالة وجوده غالباً ما    
 .يكون زلصلة ألسباب عدة مصدرىا احملاسب والنظام احملاسيب معاً 

 أشكال حتيز القياس احملاسيب 
ربيز ادلوضوعية ، ربيز : ؽلكن حصر أشكال التحيز احملتمل ظهوره يف صبيع مراحل عملية القياس احملاسبية يف ثبلثة ىي 

 .ادلواءمة ، ربيز ادلعولية 
 : حتيز ادلوضوعية - 1

مىت كان عامل الدقة ىو العامل ادلتحكم يف عملية القياس ،  (ت ع )أيخذ ربيز القياس احملاسيب  شكل ربيز ادلوضوعية 
وعليو يكون القياس احملاسيب متحيزاً بوجود فرق أو إختبلف بُت نتيجة القياس والقيمة الفعلية للحدث زلل القياس ، وإن 

 ىي مرحلة التحميل ألن احملاسب يف ىذه ادلرحلة ةأكثر مراحل عملية القياس احملاسبية عرضة لنشوء ربيز ادلوضوعي
 .يستخدم أساليب ربكمية يف التحميل ال توفر لو مستوى الدقة اليت يطمح إذل توفَتىا يف سلرجات عملية القياس 

 : حتيز ادلواءمة - 2
عندما ال تفي القياسات احملاسبية إبحتياجات مستخدم ىذه  (ت و )أيخذ ربيز القياس احملاسيب  شكل ربيز ادلواءمة  

القياسات عند إستخدامها يف غرض معُت ، وؽلكن القول بشكل عام أن أكثر مراحل عملية القياس عرضة لنشوء ربيز 
ادلواءمة ىي مرحلة ربليل البياانت احملاسبية أو معاجلتها ألن ادلعلومات احملاسبية وىي سلرجات ىذه ادلرحلة تكون ىذه 
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ادلرحلة شديدة احلساسية من زاوية أتثرىا برغبات مستخدمي ىذه البياانت والذين يستخدموهنا بطرق سلتلفة يف ربقيق 
أغراض سلتلفة فمعلومة معينة تناسب شخصاً معيناً يف غرض معُت قد ال تكون مناسبة لشخص آخر يستخدمها يف 

 .غرض آخر 
 :حتيز ادلعولية - 3

يف األحوال اليت يعجز فيها النظام احملاسيب عن توفَت القياسات احملاسبية ادلعول عليها يف عملية  (ت ل )ينشأ ىذا التحيز 
التنبؤ ، فلو حاولنا تتبع ربيز ادلعولية على القياس احملاسيب لوجدان إن أسبابو قد تنشأ إما عن خطأ يف القياسات األساسية 
ويف ىذه احلالة ترتبط أسبابو بتحيز ادلوضوعية ، وإما عن خطأ يف مرحلة ادلعاجلة أو التشغيل ويف ىذه احلالة ترتبط أسبابو 

 .بتحيز ادلواءمة ، كما ؽلكن أن ترتبط أسبابو أيضاً ابدلرحلتُت معاً وسينتج عن ذلك ربيز يف ادلعولية على القياس 
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 اإلطار النظري حملاسبة التضخم اإلقتصادي
تعترب ظاىرة التغَت يف األسعار من أىم ادلشاكل اليت كانت والزالت تشغل إىتمام البحث احملاسيب ومن ادلعروف أنو ليس 
ىناك حىت اآلن مبدأ علمي متفق عليو وال حىت موقف مهٍت موحد دلواجهة ىذه الظاىرة ويرجع ذلك إذل إن ظاىرة تغَت 
األسعار ظاىرة مركبة وذات جوانب وأتثَتات متعددة فمن حيث ادلصدر أو السبب فإنو ؽلكن إرجاع التغَت يف سعر أي 

 : أصل من األصول إذل سبب أو أكثر من األسباب اآلتية 
 .التغَت يف السعر  نتيجة يف سوق التعامل ويقصد بو األثر الناتج عن اإلنتقال من سوق الشراء إذل سوق العمل - 1
التغَت يف السعر نتيجة ما يتم إضافتو من قيمة دبعرفة ادلنتج ويقصد بو مقابل النشاط الذي يقوم بو ادلنتج والذي يتمثل -2

 .يف منافع مضافة نتيجة تغيَت الوقت أو الشكل أو ادلكان 
ويقصد بو تغَت سعر األصل يف نفس  (إقتصادية وغَت إقتصادية  )التغَت يف السعر نتيجة تغَت الظروف البيئية احمليطة -3

السوق أي سوق عوامل اإلنتاج أو سوق ادلنتجات والذي قد أييت نتيجة إذباىات تضخمية أو إنكماشية عامة أو 
 .نتيجة تغَتات العرض والطلب يف سوق السلعة أو اخلدمة 

 إستخدام أساس وحدة النقد اثبتة 1974 بربيطانيا عام ASC    ضمن ىذا السياق إقًتحت جلنة ادلعايَت احملاسبية 
( 29) ادلعيار احملاسيب الدورل IASCالقيمة إلعداد التقارير ادلالية  ، كما أصدرت اللجنة الدولية دلعايَت احملاسبة 

 ، ىذا وتقوم 1994 وادلعاد صياغتو سنة 1988التقرير ادلارل يف اإلقتصادايت ذات معدل التضخم ادلرتفع لسنة 
مفهوم احملافظة على رأس ادلال ومفهوم القوة : زلاسبة التضخم على رلموعة من ادلفاىيم لعل من أعلها مفهومُت علا 

 .الشرائية لوحدة النقد 
 مفهوم احملافظة على رأس ادلال 

ابلفرق الذي ػلدث بُت القيمة  (صايف الربح أو صايف اخلسارة  )   دبوجب ىذا ادلفهوم تقاس نتيجة أعمال ادلنشأة 
احلقيقية دلواردىا ادلالية يف بداية الفًتة والقيمة احلقيقية لتلك ادلوارد يف هناية الفًتة ، شلا يتطلب قياس ىاتُت القيمتُت 

بوحدة نقد ذات قيمة اثبتة تلغي آاثر ربيز القياس الذي ينتج عن تقلب القوة الشرائية ذلذه الوحدة بناًء عليو فإن إعداد 
القوائم ادلالية وفقاً دلبدأ التكلفة التارؼلية ويف ظل افًتاض ثبات قيمة وحدة النقد يتناىف مع مفهوم احملافظة على رأس ادلال 
احلقيقي ألن ىذا االفًتاض يلغي بشكل قسري حقيقة تقلب القوة الشرائية ذلذه الوحدة حيث تقاس يف واقع األمر قيمة 

ادلوارد ادلالية ادلتوفرة للمنشأة يف بداية الفًتة احملاسبية وتلك ادلتوفرة ذلا يف هنايتها بوحديت قياس سلتلفيت القيمة وبذلك 
تصبح األرقام اليت ربتويها تلك القوائم ببل مدلول أو معٌت طادلا أهنا ال سبثل بعدالة نتيجة أعمال ادلنشأة أو مركزىا ادلارل 

 .أو ما ػلدث يف مركزىا ادلارل من تغَّتات
    ففي فًتة يسودىا التضخم اإلقتصادي يظهر رقم الربح يف قائمة الدخل ادلعدة وفقاً دلبدأ التكلفة التأرؼلية مضخماً عن 
قيمتو احلقيقية وبكيفية ذبعل أية توزيعات تدفع منو للمساعلُت تصيب رأمسال الشركة يف كثَت من األحيان كما إن كبلً 

من قيم األصول واخلصوم اليت تظهر يف ادليزانية تكون ىي األخرى بعيدة عن قيمتها اجلارية بتأريخ إعداد ادليزانية شلا 
 .ينعكس على القيمة احلقيقية لصايف األصول شلثلة حبقوق ادلساعلُت 
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  مفهوم القوة الشرائية لوحدة النقد 
   يتفق الباحثون على اعتبار القوة الشرائية لوحدة النقد دالة للتغَّت احلادث يف ادلستوى العام لؤلسعار الذي ػلدث عن 
ارتفاع معدالت التضخم مع األخذ بعُت االعتبار أنو بينما تتجو القوة الشرائية لوحدة النقد ضلو االطلفاض يف فًتات 

 .التضخم االقتصادي فإهنا تتجو ضلو االرتفاع يف فًتات االنكماش االقتصادي 
 تعديل الكشوفات ادلالية التأرخيية على أساس ادلستوى العام لألسعار

   تفًتض زلاسبة الكلفة التارؼلية إما أن وحدة النقد اثبتة أو أن التغَتات يف قيمة وحدة النقد ليست بذات األعلية ولكن 
ادلعروف سباماً أبن القوة الشرائية العامة للدوالر ىي يف إطلفاض متواصل كذلك لباقي العمبلت ، فالقدرة الشرائية العامة 
اليت يشار إليها بقدرة وحدة النقد على شراء السلع واخلدمات ذات عبلقة عكسية مع سعر السلع واخلدمات اليت ؽلكن 

مبادلتها هبا فعندما يزداد سعر السلع واخلدمات فأن ىذا التحرك يف السعر يطلق عليو ابلتضخم الذي ىو يف نفس 
الوقت ؽلثل إطلفاض يف القدرة الشرائية العامة للنقود ، وعندما ينخفض سعر السلع واخلدمات فإن ىذا التحرك يف 

السعر يطلق عليو ابإلنكماش الذي ىو يف نفس الوقت ؽلثل أيضاً زايدة يف القدرة الشرائية العامة للنقود وألن زلاسبة 
الكلفة التأرؼلية ال تعًتف هبذه التغَتات يف القدرة الشرائية العامة للنقود فإن كشف ادليزانية ػلتوي على أنواع سلتلفة 

ومعرب عنها بقدرة شرائية سلتلفة للعملة ادلستخدمة يف عرض الكشوفات ادلالية وإن زلاسبة ادلستوى العام لؤلسعار 
تصحح ىذا ادلوقف من خبلل تعديل كامل للكشوفات ادلالية ادلبنية على الكلفة التأرؼلية بطريقة ىدفها عكس التغَتات 

 .يف ادلستوى العام لؤلسعار 
   وألجل عرض اخلطوات ادلطلوبة عند إعداد الكشوفات ادلالية على أساس ادلستوى العام لؤلسعار نفًتض أبن ادلوقف 
ادلارل دلنشأة ما ؽلكن ذبزئتو بُت بنود نقدية وبنود غَت نقدية وعند ىذا ادلستوى ؽلكن تعريف البنود النقدية أبهنا بنود 

أي عملة أخرى من خبلل عقد أو أبي أسلوب آخر وبغض النظر عن التغَتات / مبالغها مثبتة بعدد من الدوالرات 
 :يف مستوى األسعار واآليت خطوات تعديل ادلبالغ ابلكلفة التأرؼلية يف الكشوفات ادلالية التقليدية 

 .وجود رلموعة كاملة من الكشوفات ادلالية ادلبنية على الكلفة التأرؼلية - 1
احلصول على مؤشر مقبول عن ادلستوى العام لؤلسعار حيث تتوفر عنو بياانت يف شكل مؤشرات رقمية تغطي -2

 .حياة أقدم بند يف ادليزانية 
 .تصنيف البنود يف ادليزانية العامة إذل بنود نقدية وغَت نقدية -3
 .تعديل البنود غَت النقدية بواسطة معامل التعديل الذي يعكس القدرة الشرائية العامة احلالية -4
الناذبة من اإلحتفاظ ابلبنود  (ادلستوى العام لؤلسعار )إحتساب مكاسب وخسائر القدرة الشرائية العامة -5

 .   النقدية 
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ات يف ادلستوى العام لألسعار  تعديل بنود معينة عن التغرير

 معاجلة البنود النقدية
 إحتساب مكسب وخسارة ادلستوى العام لألسعار

أو أي عملة أخرى من خبلل عقد أو أبي وسيلة / فكما ذكران سابقاً إن مبالغ البنود النقدية مثبتة بعدد من الدوالرات 
أخرى وبغض النظر عن التغَتات يف ادلستوايت لؤلسعار وابلرغم من أن ىذه ادلبالغ مثبتة إال إن قيمة النقود على أساس 

القدرة الشرائية العامة تتغَت ، وابلتارل فأن حاملي البنود النقدية يكسبون أو ؼلسرون قدرة شرائية ألن ادلستوى العام لؤلسعار 
 .يتغَت 

ويطلق على ىذه ادلكاسب واخلسائر دبكاسب وخسائر القدرة الشرائية العامة أو مكاسب وخسائر التغَت يف ادلستوى العام 
 .لؤلسعار يف البنود النقدية 

 :وعلى وجو التحديد يف فرتات إرتفاع األسعار 
  زبسر ادلوجودات النقدية القدرة الشرائية اليت يعًتف هبا من خبلل خسارة يف ادلستوى العام لؤلسعار. 
 تكسب ادلطلوابت النقدية قدرة شرائية اليت يعًتف هبا من خبلل مكسب يف ادلستوى العام لؤلسعار 

 : وخالل فرتات اخنفاض األسعار 
  تكسب ادلوجودات النقدية قدرة شرائية اليت يعًتف هبا من خبلل مكسب يف ادلستوى العام لؤلسعار. 
  زبسر ادلطلوابت النقدية قدرة شرائية اليت يعًتف هبا من اخلسارة يف ادلستوى العام لؤلسعار. 

 :ويتم احتساب ادلكسب واخلسارة يف ادلستوى العام لؤلسعار ابلشكل التارل 

ػلدد موقف صايف البنود النقدية يف بداية الفًتة فعلى سبيل ادلثال إذا كان النقد والدائنُت يف بداية الفًتة / ػلتسب - 1
أو أي عملة أخرى على التوارل فإن رصيد ادلوجودات النقدية /  دوالر 20000أو أي عملة أخرى و /  دوالر 30000

 . دوالر أو أي عملة أخرى 10000ىو 
أو أي عملة أخرى يف هناية الفًتة / يعدل موقف صايف البنود النقدية يف بداية الفًتة يف ضوء القدرة الشرائية للدوالر - 2

فإن موقف صايف 180 ويف هناية الفًتة كان 120فعلى سبيل ادلثال إذا كان مؤشر ادلستوى العام لؤلسعار يف بداية الفًتة 
أو أي عملة أخرى /  دوالر 15000أو أي عملة أخرى يعدل إذل /  دوالر 10000البنود النقدية يف بداية الفًتة 

]10000 ×180/120[. 
تعدل كافة ادلقبوضات النقدية للنسبة على أساس هناية السنة وتضاف النتيجة إذل موقف صايف البنود النقدية يف بداية - 3

 ( .2وكما يف اخلطوة  )الفًتة ادلعدل 
أو أي عملة أخرى تظهر ابلتساوي على مدار السنة وأن متوسط مؤشر /  دوالر 20000وابفًتاض أن ادلبيعات البالغة 

أي عملة أخرى /  دوالر أو 24000 فأن ادلقبوضات النقدية ادلعدلة ستكون 150األسعار العام ىو 
 شلا 2أو أي عملة أخرى احملتسبة ضمن اخلطوة /  دوالر 15000 وتضاف ىذه النتيجة إذل ]180ِ/150×20000[

 .أو أي عملة أخرى /  دوالر 39000يؤدي بنا إذل احلصول على رلموع الزايدة ادلعدلة يف البنود النقدية ، أي 
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أو أي عملة أخرى /  دوالر 39000تعديل كافة ادلدفوعات النقدية للسنة على أساس هناية السنة وتطرح النتيجة من - 4
أي عملة /  دوالر 15000 على إفًتاض إن ادلدفوعات تظهر ابلتساوي على مدار السنة دببلغ 3احملتسبة ضمن اخلطوة 

أو أي عملة أخرى يف /  دوالر 21000أخرى شلا يؤدي بنا إذل احلصول على موقف لصايف البنود النقدية ادلعدل دببلغ 
 .هناية السنة 

يطرح صايف ادلوجودات النقدية الفعلي يف هناية  الفًتة من صايف ادلوجودات النقدية احملتسب يف هناية الفًتة كما يف  -1
 .أو أي عملة أخرى /  دوالر 6000 شلا يؤدي إذل التوصل إذل اخلسارة يف القدرة الشرائية ودببلغ 4اخلطوة 

 :وإبستخدام األرقام الواردة يف أعبله فمن ادلمكن تلخيص اخلمس خطوات ابلشكل التارل 
                                                     البنود النقدية

 معدلة غَت معدلة 
 15000 10000 2 و1اخلطوتُت 
 24000 20000 3اخلطوة 
 39000 30000 اجملموع
 18000 15000 4اخلطوة 
 21000 15000 اجملموع
 15000  5اخلطوة 

 6000  يف القدرة الشرائية (اخلسارة  ) 
   

          إبختصار يتم إحتساب مكاسب وخسائر ادلستوى العام لؤلسعار من خبلل تعديل ادلوقف النقدي يف بداية الفًتة 
وصايف الصفقات النقدية خبلل الفًتة كوحدات قدرة شرائية عامة يف هناية الفًتة وبعد ذلك تقارن ىذه النتيجة مع 

 .ادلوقف النقدي الفعلي وؽلثل الفرق أما مكسب أو خسارة يف القدرة الشرائية 
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 مداخل تعديل القياس احملاسيب يف فرتات التضخم اإلقتصادي
 :يف معاجلة آاثر التضخم على البياانت احملاسبية ؽلكن إتباع مدخلُت أساسيُت علا

 . مدخل التكلفة التأرؼلية ادلعدلة –أوالً 
 .مدخل التكلفة اجلارية -اثنياً 
  مدخل التكلفة التأرخيية ادلعدلة –أوالً 

 حيث يتم تعديل Constant Monetary Unit          والذي يطلق عليو البعض مدخل وحدة النقد اثبتة القيمة 
وحدة القياس ادلستخدمة وىي وحدة النقد دبعامل تعديل معُت يتغَت بتغَت معدل التضخم وذلك بتثبيت قيمتها 

الشرائية كخطوة البد منها إللغاء ربيز القياس الذي تتضمنو البياانت احملاسبية ادلعدة حسب مدخل التكلفة 
 General Price Indexالـتأرؼلية أما األداة ادلستخدمة يف تعديل ىذه البياانت فهي األرقام القياسية 

 .للتغَتات يف ادلستوى العام لؤلسعار 
 :           وتتنوع األرقام العامة ادلستخدمة يف ىذا التعديل لكن أكثرىا شيوعاً ثبلثة ىي

 ويرتبط ىذا الرقم عادة دبعدالت التغَت يف نفقة ادلعيشة وذلك ابإلسًتشاد الرقم القياسي ألسعار ادلستهلك          
 .ابلتغَتات احلادثة يف سلة سوقية من السلع واخلدمات يتم إختيارىا أبسلوب ادلعاينة اإلحصائي 

 ويرتبط ىذا الرقم دبعدل التغَت الذي يطرأ على أسعار رلموعة من السلع             الرقم القياسي ألسعار اجلملة 
 .ادلتعامل هبا يف سوق اجلملة 

وؽلثل ىذا الرقم ادلتوسط            الرقم القياسي لألسعار ادلرتبطة مبعدل التغري الذي حيدث يف إمجايل الناتج القومي 
 .ادلرجح ألسعار السلع واخلدمات اليت يتم تبادذلا بُت صبيع القطاعات االقتصادية 

ػلققها مدخل التكلفة التأرؼلية ادلعدلة ىي يف كونو يليب متطلبات مفهوم احملافظة على رأس  ومن أىم ادلزااي اليت
ادلال احلقيقي لكن أىم عيوبو ىو أنو يهمل التغَتات احلادثة يف ادلستوايت اخلاصة لؤلسعار واليت تطرأ على 

 .األسعار اخلاصة لبعض األصول بفعل التطورات التكنولوجية 
وحسب مدخل التكلفة االتأرؼلية ادلعدل يتم تعديل قيم األصول غَت النقدية ادلسجلة وفقاً دلبدأ التكلفة التأرؼلية  

ابستخدام األرقام القياسية فمثبلً لو فرضنا أن القيمة الدفًتية للعقارات اليت سبتلكها منشأة معينة يف ميزانية العام 
يتوجب حينئذ % 30يف حُت كان معدل التضخم دبعدل  (ابلتكلفة التأرؼلية  ) ألف دينار 10000اجلاري كانت 

 ألف دينار 130000تعديل التكلفة التأرؼلية للعقارات وفقاً ذلذا  ادلدخل يف ادليزانية ادلعدلة للعام اجلاري لتصبح 
 30000وابدلقابل تزداد حقوق ادلساعلُت يف نفس ادليزانية بنفس مقدار الزايدة اليت حدثت يف قيمة العقارات وىي 

 . ألف دينار وتظهر ىذه الزايدة ربت بند احتياطي تغَت ادلستوى العام لؤلسعار 
           وعلى نفس النهج يتم تعديل قيم بقية أصول ادلنشأة ابستثناء األصول النقدية تظهر بنفس قيمتها مع مراعاة إظهار        

 .مكاسب أو خسائر حيازة العناصر النقدية يف قائمة الدخل 
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            مثال شامل على مدخل التكلفة التأرخيية
 وذلك نتيجة عملية إندماج بُت رلموعة من الشركات وقد سجلت صبيع 31/12/2015يف (الراين)تكونت شركة   

 على التوارل وفقاً دلدخل 2016 ، وعام 2015 مقارنة للشركة أعدت يف هناية عام ة العادلة واآليت ميزاينمأصوذلا ابلقي
 :-التكلفة التارؼلية 

 شركة الراين
 31/12/2016ادليزانية التأرخيية ادلقارنة يف 

  ابآلالف2015  ابآلالف2016 البيان
 200 260 (نقدية ومدينون)أصول نقدية 

 130 150 (Fifo  )ادلخزون السلعي
 40 40 أراضي

 210 270 آالت ومعدات 
 صفر (24) سلصص اإلنداثر ادلرتاكم

 600 676 رلموع األصول 
 80 90 مطلوابت متداولة 

 100 116 مطلوابت طويلة األجل 
 140 140 رأس ادلال من األسهم العادية 

 280 280 عالوة اإلصدار
 صفر 50 أرابح زلتجزة 

 600 676 رلموع ادلطلوابت وحقوق ادلسامهني
 

 : وفقاً دلدخل التكلفة التأرؼلية 31/12/2016وفيما يلي قائمة الدخل ادلعدة للسنة ادلنتهية يف 
 شركة الراين

 31/12/2016قائمة الدخل واألرابح احملتجزة التأرخيية للسنة ادلنتهية يف 
  ابآلالف2016 البيان

 800 ( ألف وحدة 14)مبيعات 
 (520) تكلفة البضاعة ادلباعة: يطرح 

 280 رلمل الربح
 (120) مصروفات تشغيلية: يطرح

 160 صايف الربح قبل الضريبة
 (70 ) مصروف الضريبة: يطرح

 90 صايف الربح بعد الضريبة
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 (40) توزيعات مقرتحة على ادلسامهني:يطرح 
 50 2016رصيد األرابح احملتجزة يف هناية 

 
 :ادلعلومات اإلضافية 

  .150          31/12/2015األرقام القياسية -1
 157,5                      2016   متوسط عام 

31/12/2016                          163,8 
 وقسط إنداثرىا 157,5 حيث كان الرقم القياسي لؤلسعار 1/7/2016 ألف دينار مت شراؤىا يف 60آلة تكلفتها -2

 .سنوايً بطريقة القسط الثابت% 10السنوي دبعدل 
 (Fifo)ادلبيعات وادلشًتايت وادلصروفات تتم على مدار السنة ويتم تقييم ادلخزون السلعي بطريقة -3
  .2016دفعت الشركة توزيعات األرابح هناية عام -4

 :ادلطلوب
 .تعديل ادليزانية ادلقارنة للشركة وفقاً دلدخل التكلفة التأرؼلية ادلعدلة - 1
 . وفقاً دلدخل التكلفة التأرؼلية ادلعدلة 31/12/2016تعديل قائمة الدخل للسنة ادلنتهية يف - 2
 

 .31/12/2016تعديل ادليزانية العامة ادلقارنة بسعر الدينار يف-1/احلل
 .31/12/2015تعديل ادليزانية العامة ادلعدة يف -      أ

 31/12/2015                                         ميزانية الشركة يف 
 31/12/2016معدلة بسعر الدينار يف 

 معدلة ابآلالف معامل التحويل ابآلالف أترخيية ابآلالف البيان
 218,4 163,8/150 200 (نقدية ومدينون)أصول نقدية 

 150 163,8/150 163,8 (Fifo  )ادلخزون السلعي
 43,68 163,8/150 40 أراضي

 229,32 163,8/150 210 آالت ومعدات 
 صفر  صفر سلصص اإلنداثر ادلرتاكم

 655,2  600 رلموع األصول 
 87,36 163,8/150 80 مطلوابت متداولة 

 109,2 163,8/150 100 مطلوابت طويلة األجل 
 152,88 163,8/150 140 رأس ادلال من األسهم العادية 

 305,76 163,8/150 280 عالوة اإلصدار
 صفر  صفر أرابح زلتجزة 
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 655,2  600 رلموع ادلطلوابت وحقوق ادلسامهني
 

 .31/12/2016تعديل ادليزانية العامة ادلعدة يف -      ب
 31/12/2016                                         ميزانية الشركة يف 

 31/12/2016معدلة بسعر الدينار يف 
 معدلة ابآلالف معامل التحويل ابآلالف أترخيية ابآلالف البيان

 260 163,8/163,8 260 (نقدية ومدينون)أصول نقدية 
 130 163,8/157,5 135,2 (Fifo  )ادلخزون السلعي

 43,68 163,8/150 40 أراضي
 291,72 * 270 آالت ومعدات 

 (26,052) ** (24) سلصص اإلنداثر ادلرتاكم
 704,548  676 رلموع األصول 

 90 163,8/163,8 90 مطلوابت متداولة 
 116 163,8/163,8 116 مطلوابت طويلة األجل 

 152,88 163,8/150 140 رأس ادلال من األسهم العادية 
 305,76 163,8/150 280 عالوة اإلصدار
 39,908 *** 50 أرابح زلتجزة 

 704,54  676 رلموع ادلطلوابت وحقوق ادلسامهني
 :مبلحظات حول احلل 

األصول النقدية ، ادلطلوابت ادلتداولة ، ادلطلوابت طويلة األجل تظهر يف ادليزانية ادلعدلة بقيمتها التأرؼلية وذلك ألن القيم -1
 . تعكس التغَت يف القيمة الشرائية لوحدة النقد يف ذلك التأريخ 31/12/2016التأرؼلية يف 

 : ألف دينار قسم إذل جزئُت 270رصيد اآلالت يف ادليزانية التأرؼلية ىو -2
 : ألف دينار آلة جديدة وقد مت تعديل ىذين اجلزئُت كما يلي 60 ألف دينار ، 210آالت قدؽلة 
             210* 163,8/150 = 228,9 
              60*163,8/157,5=62,82 

 291,72= اجملموع                     
 :كما مت تعديل الرصيد التأرؼلي دلخصص اإلستهبلك بنفس الطريقة على النحو التارل-3

             21*163,8/150=22,92 
3*163,8/157,5=3,21 

 26,05=         اجملموع                  
 : كمتمم حسايب وذلك على النحو التارل39,91ػلدد الرصيد ادلعدل لؤلرابح احملتجزة وىو -4
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     704,55(-90+116+152,88+305,76 ) 
 . واليت تظهر يف أدانه 2016وغلب أن يتساوى ابلطبع مع الرصيد ادلعدل لؤلرابح احملتجزة يف قائمة الدخل ادلعدلة لعام 

 31/12/2016 معدلة بسعر الدينار يف 31/12/2016تعديل قائمة الدخل التأرؼلية ادلعدة للسنة ادلنتهية يف -اثنياً 
 شركة الراين

 31/12/2016قائمة الدخل واألرابح احملتجزة التأرخيية معدرلة بسعر الدينار للسنة ادلنتهية يف 
معامل التحويل   ابآلالف2016 البيان

 ابآلالف
 معدلو ابآلالف

 832 163,8/157,5 800 ( ألف وحدة 14)مبيعات 
 150 163,8/150 163,8 (Fifo)سلزون أول الفرتة 

 520 163,8/157,5 500 مشرتايت 
 163,8/157,5 (135,2) (130) (Fifo)سلزون آخر الفرتة 

 (548,6)  (520) تكلفة البضاعة ادلباعة: يطرح 
 283,4  280 رلمل الربح

 (26,05) * (24) مصروف اإلنداثر 
 (99,84) 163,8/157,5 (96) مصروفات أخرى

 157,51  160 صايف الربح قبل الضريبة
 (72,8) 163,8/157,5 (70 ) مصروف الضريبة: يطرح

 84,71  90 صايف الربح بعد الضريبة
 (4,8) ** - خسائر القوة الشرائية :يطرح

 79,91  90 صايف الربح
   صفر رصيد األرابح احملتجزة أول الفرتة 
 (40)  (40) توزيعات مقرتحة على ادلسامهني 
 39,91  50 2016رصيد األرابح احملتجزة يف هناية 

 :مبلحظات حول احلل 
 منسوابً إذل متوسط الرقم القياسي للعام 163,8 وىو 2016مت تعديل بند ادلبيعات إبستخدام الرقم القياسي يف هناية سنة -1

 . وذلك على أساس أن ادلبيعات تتحقق على مدار العام 157,5وىو 
 منسوابً إذل الرقم القياسي يف بداية 2016مت تعديل رقم ادلخزون السلعي أول الفًتة إبستخدام الرقم القياسي يف هناية عام - 2

  .2015 أتريخ احلصول على ىذا ادلخزون الن الشركة بدأت أعماذلا يف بداية عام 2016العام 
 منسوابً إذل 2016مت تعديل بند ادلشًتايت على نفس أسس تعديل بند ادلبيعات إبستخدام الرقم القياسي ألسعار هناية عام -3

 .متوسط أرقام القياسي للعام 
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مت تعديل بند ادلخزون السلعي آخر الفًتة على نفس األساس الذي مت فيو ابلنسبة لبندي ادلبيعات وادلشًتايت العام إبعتبار -4
 ( .Fifo)أن الطريقة ادلتبعة يف تقييم ادلخزون ىي طريقة 

 :مت تعديل بند اإلنداثر على نفس األساس ادلتبع يف تعديل بند اآلالت إذ مت كما يلي -5
                21 * 163,8/150=22,93 
                3* 163,8/157,5=3,12 

 26,05=                     اجملموع         
 منسوابً إذل 2016مت تعديل بند مصروف ضريبة الدخل مثلو مثل ادلصروفات األخرى إبستخدام الرقم القياسي يف هناية عام -6

  .2016متوسط الرقم القياسي لعام 
 .بند التوزيعات ادلقًتحة ال ػلتاج إذل تعديل ألنو تدفق نقدي حدث يف هناية العام -7
 :-أما بند خسائر القوة الشرائية فتم ربديده كما يلي -8

معامل التحويل  أترخيية ابآلالف البيان
 ابآلالف

 معدلة ابآلالف

-200صايف البنود النقدية يف بداية العام 
(80+100) 

20 163,8/150 21,84 

    :مصادر صايف البنود النقدية خالل العام :يضاف
 832 163,8/157,5 800 مبيعات

 853,84  820 رلموع ادلصادر
    إستخدامات صايف البنود النقدية خالل العام:يطرح

 520 163,8/157,5 500 مشرتايت
 99,84 163,8/157,5 96 مصروفات أخرى
 72,8 163,8/157,5 70 مصروف الضريبة

 62,4 163,8/157,5 60 شراء اآللة اجلديدة
 40 1 40 توزيعات أرابح

 795,04  766 رلموع اإلستخدامات
 58,8  54 31/12/2016صايف البنود النقدية يف 

   4,8 (متمم حسايب)خسائر القوة الشرائية
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 مدخل التكلفة اجلارية

يتمثل الفرق األساسي بُت ىذا ادلدخل وادلدخل السابق يف إن التعديل ينصب ىنا على أساس القياس بينما يف ادلدخل السابق 
على وحدة القياس دبعٌت أنو يف حُت يبقى أساس القياس ادلستخدم يف ادلدخل السابق ىو التكلفة التأرؼلية فإن أساس القياس 

 .ادلستخدم ىنا ىو التكلفة اجلارية 
وإن من ادلشاكل اليت يثَته إستخدام ىذا ادلدخل ىي ضرورة التمييز يف قائمة الدخل بُت مصادر الربح إذل صايف ربح أو خسارة 
التشغيل ومكاسب أو حيازة البنود غَت النقدية فصايف ربح أو خسارة التشغيل تتمثل ابلفرق بُت إيرادات الفًتة ونفقاهتا زلسوبة 

ابلقيمة اجلارية بينما تتمثل مكاسب أو خسائر حيازة البنود غَت النقدية ابلزايدة اليت ربدث يف القيمة أو التكلفة اجلارية لؤلصول 
غَت النقدية أو النقص الذي ػلدث يف القيمة أو التكلفة اجلارية للمطلوابت غَت النقدية بسبب حيازة ىذه األصول أو تلك 

 .ادلطلوابت على مدار عدة فًتات زمنية 
ويرتكز ىذا ادلدخل يف قياس آاثر التضخم يف البياانت ادلالية ادلنشورة على إستخدام الرقم القياسي اخلاص ابألسعار وليس الرقم 
القياسي العام لؤلسعار كما ىو يف ادلدخل السابق ، دبعٌت أن مدخل التكلفة اجلارية أيخذ يف اإلعتبار التغَت احلادث يف أسعار 

كل نوع من أنواع عناصر ادلركز ادلارل وذلك سواء ابلزايدة أو النقص وذلك يعكس ادلدخل السابق الذي أيخذ يف اإلعتبار التغَت 
 .احلادث يف ادلستوى العام لؤلسعار فقط وليس التغَت اخلاص يف أسعار كل نوع على حدة 

يتفوق أساس التكلفة اجلارية على أساس التكلفة التأرؼلية ادلعدلة من حيث مبلئمتو لقياس الكفاءة كما يفوق عليو أيضاً من 
حيث إعتباره وسيلة للمحافظة على رأس ادلال احلقيقي وكذلك أداة لتقدير التدفقات النقدية ادلستقبلية ، إال أن من أىم 

اإلنتقادات ادلوجهة إليو ىي أنو من الصعب يف معظم األحيان احلصول على التكلفة اجلارية لؤلصول بسبب عدم توفر أسعار 
 .منشورة ذلا يف كثَت من األوقات 

 :ودبوجب مدخل التكلفة اجلارية يتكون صايف دخل الفًتة احملاسبية من جزئُت علا 
 .صايف دخل العمليات على أساس التكلفة اجلارية -1
 .إصبارل مكاسب أو خسائر للبنود غَت النقدية -2
 .صايف دخل العمليات على أساس التكلفة اجلارية -1

  ال يتحقق ىذا الدخل إال عند بيع األصل وػلدد عن طريق إغلاد الفرق بُت شبن بيع األصل والتكلفة اجلارية لؤلصل بتأريخ 
 .البيع

 .إمجايل مكاسب أو خسائر للبنود غري النقدية -2
 : ويتألف من بندين علا 

احملققة وال يتحقق إال عند بيع األصل وربدد قيمتها ابلفرق بُت التكلفة اجلارية لؤلصل بتأريخ / مكاسب أو خسائر احليازة - أ
 .البيع وتكلفتو التأرؼلية 

التغَت احلدث يف رصيد مكاسب أو خسائر احليازة غَت احملققة والذي يتمثل يف الفرق بُت رصيد ادلكاسب أو خسائر احليازة -ب
 .غَت احملققة يف هناية الفًتة ورصيد مكاسب أو خسائر احليازة غَت احملققة يف بدايتها 



)27- 15)  

 

ألف دينار ، وقد احتفظت الشركة ابدلخزون حىت أتريخ  (300) إشًتت شركة كمية من البضاعة دببلغ 1/1/2010يف : مثال
 .ألف دينار  (370) دببلغ 31/12/2012بيعو يف 

 :وفيما يلي بيان ابلتكلفة اجلارية للمخزون على مدار الفًتة ادلمتدة من أتريخ شرائو إذل أتريخ بيعو 
  ألف 310   31/12/2010
  ألف325   31/12/2011
  ألف 340   31/12/2012

 :ربديد صايف دخل الشركة على مدار السنوات الثبلث وذلك وفقاً لكل من : وادلطلوب 
 .مدخل التكلفة التأرؼلية -1
 .مدخل التكلفة اجلارية -2

 ربديد صايف الدخل على أساس مدخل التكلفة اجلارية

  ابآلالف2012  ابآلالف2011  ابآلالف 2010 البيان
 370 صفر  صفر  اإليرادات

 340 صفر  صفر  (جارية)تكلفة البضاعة ادلباعة 
 30 صفر  صفر  صايف دخل العمليات على أساس التكلفة اجلارية

 40 صفر  صفر  مكاسب حيازة زلققة
 (25) 15 10 مكاسب حيازة غري زلققة

 15 15 10 إمجايل مكاسب احليازة
 45 15 10 صايف الدخل على أساس التكلفة اجلارية

 
 :مبلحظات على احلل 

 ألف دينار وتكلفة 370 ابلفرق بُت شبن البيع 2012وفق مدخل التكلفة التأرؼلية حدد صايف الدخل يف هناية العام -1
 . ألف دينار 300البضاعة ادلباعة على أساس التكلفة التأرؼلية 

 :لكن وفق مدخل التكلفة اجلارية يقسم صايف الدخل إذل جزئُت -2
 ألف دينار 370 ابلفرق بُت شبن البيع وىو 2012اجلزء األول وىو صايف دخل العمليات وقد حدد ابلفرق يف هناية عام 

 . ألف دينار 340وتكلفة البضاعة ادلباعة يف ذلك التأريخ ولكن زلددة بقيمتها اجلارية وىي 
 ألف 40مكاسب حيازة زلققة قدرىا : أما اجلزء الثاين فيتمثل يف إصبارل مكاسب احليازة والذي تكون كما ذكران من جزئُت 

 وىي 31/12/2012دينار دل يتم إحتساهبا إال عند بيع ادلخزون وحددت ابلفرق بُت القيمة اجلارية للمخزون بتأريخ البيع يف 
 . ألف دينار300ألف دينار وتكلفتو التأرؼلية وىي  (340)
 



(1) 
 

 مبدأ قياس وحتقق اإليرادات/احملور األول 
ألي  (اإلثبات احملاسيب  )اإليراد ىو احد عناصر القوائم ادلالية األساسية وأن الشروط العامة اليت غلب توافرىا لالعًتاف احملاسيب 

 :عنصر من عناصر القوائم ادلالية ىي 
 .أي أن ادلفردة ينطبق عليها تعريف أحد عناصر القوائم ادلالية : التعريف -أ

 .أي إمكانية إخضاع أحد خصائص ادلفردة لعملية القياس يف حدود نفقة مناسبة : القياس -ب
ادلالئمة أي أن تكون ادلفردة موضوع القياس ذات ارتباط دبجال االستخدام وابلتايل ذلا أتثَت على عملية إزباذ -ج

 .القرارات
 . أي أنو ؽلكن االعتماد على ادلقاييس اليت ضلصل عليها : الثقة -د

وابإلضافة إىل ىذه الشروط العامة غلب أن تتوافر بعض الشروط اخلاصة يف رلال احملاسبة عن اإليرادات ففيما يتعلق 
 : االعًتاف احملاسيب ابإليرادات غلب أن يتوافر أيضا الشرطُت اآلتيُت –ابإلثبات احملاسيب لإليرادات 

 .االكتساب -1
 .التحقق أو القابلية للتحقق -2

اإليراد أو اقًتاهبا من االكتمال أما التحقق فيقصد بو إمكانية ربويل  (توليد  )ويقصد ابالكتساب اكتمال عملية خلق 
األصول غَت النقدية إىل نقدية أو إىل ما ىو يف حكم النقدية ، وغلب التنبيو ىنا إىل أن اذلدف من ىذه الشروط العامة 

واخلاصة ادلتعلقة ابإلثبات احملاسيب لإليرادات ىو توفَت مستوى مقبول من التأكد من تواجد عنصر اإليراد ومقداره 
كذلك صلد أن ىذه اجملموعة من الشروط اليت ربكم احملاسبة عن . وذلك قبل االعًتاف بو رمسياً يف القوائم ادلالية 

 :اإليرادات تتطلب دراسة اجلوانب التالية 
 .ربديد مفهوم اإليراد -1
 .قياس اإليراد -2
 .اكتساب اإليراد -3
 .ربقق اإليراد -4

 :وفيما يتعلق دبفهوم اإليراد فإن ؽلكن النظر إليو من ثالث وجهات سلتلفة 
وىنا ينظر إىل اإليراد على انو تدفق من القيم داخل إىل الوحدة احملاسبية نتيجة قيامها أبداء : ادلفهوم األول  ( أ)

 .نشاطها خالل فًتة معينة 
وىنا ينظر إىل اإليراد على أنو تدفق من القيم خارج من الوحدة احملاسبية متمثل يف قيمة السلع : ادلفهوم الثاين  ( ب)

 .واخلدمات اليت تبادذلا مع الغَت  ويالحظ ىنا انتج ادلنشأة  ال يعترب إيراد إال يف حالة تبادلو مع الغَت 
 وىنا ينظر إىل اإليراد على أنو كل ما يسفر عنو النشاط اإلنتاجي خالل فًتة معينة وعلى ذلك : ادلفهوم الثالث  (ج)

فإن اإليراد يتمثل يف كل ما يتولد من قيم سواء كان ذلك يف شكل سلع أو خدمات وسواء مت تبادل ىذه السلع أو مل 
 .يتم تداوذلا خالل الفًتة 



)2)  

 

وأن ادلفهوم األخَت يعترباً نظرايً أفضل ادلفاىيم الثالث وذلك ألنو يعاجل طبيعة اإليراد دون التقيد بطريقة معينة من طرق 
القياس أو توقيت معُت لالعًتاف واإلثبات احملاسيب ، ومن انحية أخرى يالحظ أن ادلفهوم الثاين مفضل عن ادلفهوم 

يف حُت . األول وذلك ألنو ال يشًتط عند ربديد طبيعة اإليراد سوى ضرورة انتقال السلع واخلدمات إىل طرف خارجي 
أن صلد ادلفهوم األول يشًتط ابإلضافة إىل ضرورة إسبام عملية التبادل أن يًتتب عن ذلك زايدة يف صايف أصول الوحدة 

وابدلقارنة صلد أن ادلفهوم الثالث ينظر إىل اإليراد على أن مؤشر لقيمة منجزات الوحدة احملاسبية خالل فًتة . احملاسبية 
معينة وأن ادلفهوم األخَت ػلدد طبيعة اإليراد من منظور فكري حبت بعيداً  عن مشاكل التطبيق العلمي وبصفة خاصة 

تلك ادلتعلقة ابلقياس والتحقق ولذلك يعترب ادلفهوم الثالث أفضل ادلفاىيم الثالثة وذلك من حيث درجة التأصيل 
 .العلمي وأيضاً من حيث درجة الشمول يليو يف ذلك ادلفهوم الثاين مث أييت أخَتاً ادلفهوم األول 

 :ومن انحية أخرى صلد أن مفهوم اإليراد ؼلتلف من حيث مكوانتو وعناصره وىنا صلد وجهيت النظر اآلتيتُت 
وجهة نظر شاملة وطبقاً ذلا يدخل ضمن إيرادات ادلنشأة ليس فقط العائد من إنتاج السلع واخلدمات وأظلا أيضا  -1

 .العائد من أي أنشطة أخرى فرعية وغَت متكررة 
وجهة نظر زلددة وطبقاً ذلا يتم التمييز بُت اإليرادات وادلكاسب على أساس أن ادلكاسب سبثل عائد النشاط غَت  -2

 .متكرر أو أي أنشطة أخرى ال تتعلق ابذلدف الرئيسي من ادلنشأة 
وينبغي التمييز بُت اإليرادات وبُت ادلكاسب وذلك نظراً الختالف األعلية النسبية للشروط الالزم توافرىا لالعًتاف 

زلاسبياً ابلعنصر وتضمينو يف القوائم ادلالية األساسية ، فادلكاسب نظراً لكوهنا انذبة عن أنشطة فرعية غَت متكررة 
يعترب أكثر أعلية من  (أو القابلية للتحقق  )وال سبثل مصدراً مستمراً لدخل الوحدة احملاسبية فإننا صلد شرط التحقق 

 .شرط االكتساب 
وفيما يتعلق ابلقياس فإن القاعدة العامة ىي على أساس القيمة التبادلية لناتج النشاط من السلع واخلدمات ، أي 

أن قياس اإليرادات يكون على أساس قيمة الزايدة يف األصول أو النقص يف اخلصوم نتيجة بيع السلع أو أتدية 
وفيما يتعلق ابلعمليات اآلجلة يالحظ أنو إذا كانت فًتة . اخلدمات أو السماح للغَت ابستخدام أصول الوحدة 

االئتمان طويلة نسبياً فإنو يتعُت إغلاد القيمة احلالية للنقدية ادلتوقع ربصيلها يف اتريخ االستحقاق وعلى ذلك فإن 
أي خصومات نقدية أو أي ديون معدومة غلب معاجلتها على أساس أهنا زبفيض لإليراد وليست من قبيل 

ادلصروفات ، إن اخلصومات النقدية ادلتوقعة والديون ادلشكوك فيها ليست خدمات مستنفذة يف سبيل ربقيق 
 .اإليرادات وابلتايل فليس من ادلنطق اعتبارىا من عناصر ادلصروفات 

 فيتم قياس اإليراد على أساس القيمة العادلة لألصل – التبادل العيٍت –وكذلك ابلنسبة لعمليات التبادل غَت النقدية 
 .الذي حصلت عليو ادلنشأة أو األصل الذي قدمتو ادلنشأة يف عملية خلق اإليراد أيهما أيسر أو أدق يف التقدير 

كذلك يالحظ أن ما ؽلثل مكاسب وما ؽلثل إيراد ؼلتلف من وحدة ألخرى مع اختالف طبيعة النشاط واختالف 
الظروف احمليطة ، فمثالً تعترب االستثمارات يف أوراق مالية أحد أوجو النشاط الرئيسي ابلنسبة للمنشأة ادلالية 

وابلتايل يعترب انتج ىذه االستثمارات إيراداً يف حُت أن األمر غَت ذلك ابلنسبة للمشروعات التجارية والصناعية إذ 
 .ؽلكن اعتبارىا من عناصر ادلكاسب أو اخلسائر 



)3)  

 

ومن حيث ادلصدر صلد أن ادلكاسب قد تنتج عن عمليات تبادلية مع وحدات أخرى كما يف حالة بيع بعض 
 .األصول اإلنتاجية اليت ال ربتفظ هبا الوحدة عادة بفرض إعادة البيع 

كما قد تنتج ادلكاسب من عمليات ربويلية من جانب واحد كما يف حالة اإلعاانت والغرامات ، أيضاً قد تنشأ 
ادلكاسب من رلرد حيازة أو تغَت أسعار صرف العمالت ومن الظروف اليت ينتج عنها أيضا مكاسب أو خسائر 

 .ما يتحقق من اكتشافات غَت متوقعة أو االنقضاء اجلربي لبعض أصول الوحدة احملاسبية 
 مبدأ حتقق اإليراد

 :إن مبدأ التحقق ؼلتص ببحث سؤالُت علا
 .مىت يتم االعًتاف ابإليراد  -1
 .كيف يتم توزيع اإليراد فيما بُت األنشطة والفًتات  -2

وادلوقف التقليدي للمهنة أداء ىذين السؤالُت ىو االعًتاف ابإليراد كامالً عند نقطة إسبام البيع والتسليم أي 
حدوث عملية تبادل ادلنشأة والغَت ذلك ألنو عند ىذه النقطة الزمنية يكون قد ربقق احلدث الرئيسي يف دورة 
النشاط ادلؤدي إىل اكتساب اإليراد ابلنسبة لغالبية ادلنشآت ويف نفس الوقت يتوفر يف ىذه النقطة للمحاسب 

الدليل ادلوضوعي الذي ؽلكن االستناد عليو يف قياس قيمة اإليراد وربديداً درجة التأكد أو عدم التأكد من إمكانية 
 .التحصيل 

أي أنو عند نقطة البيع عادة ما يكون قد مت اكتساب اإليراد ويف نفس الوقت ؽلكن القول أنو قد ربقق أو أنو قابل 
 .للتحقق 

وشلا ال شك فيو أن نقطة البيع والتسليم سبثل إحدى النقاط ادلمكنة خالل دورة األعمال ويف ذلك ما يفسر لنا كثر 
 يف التطبيق العملي فمن الطبيعي أن تتعدد ادلمارسات احملاسبية يف – أساس البيع –االستثناءات ذلذا األساس 

رلال ربقق اإليراد وذلك نظراً لتعدد رلاالت التطبيق وتنوع األنشطة كما أنو من ادلتوقع أن صلد شلارسات أخرى يف 
 .ادلستقبل وذلك نظراً للتطور ادلستمر يف طبيعة النشاط االقتصادي وما يستحدثو من أساليب ومعامالت جديدة 
والقاعدة العامة اليت غلب أن يسًتشد هبا احملاسب يف االختيار فيما بُت أسس ربقق اإليراد البديلة ىي أنو غلب 

االعًتاف ابإليراد يف أقرب وقت شلكن وطادلا أنو قد مت اكتساب ىذا اإليراد ومن البديهي أن تطبيق ىذه القاعدة 
العامة يستلزم ادلواءمة بُت خاصييت  ادلالئمة ودرجة االعتماد على ادلعلومات احملاسبية اليت تتوفر لنا ، وأن أتجيل 
االعًتاف ابإليرادات أكثر شلا ينبغي سوف يفقد ادلعلومات احملاسبية كثَتاً من مالئمتها لالستخدامات ادلتوقعة ، 
ومن انحية أخرى صلد أن االعًتاف ابإليراد قبل اكتسابو أو قبل توفر الدليل ادلوضوعي على وجوده واحتماالت 

 .ربصيلو سوف يؤثر سلبياً على إمكانية االعتماد على ادلعلومات احملاسبية 
 األسس البديلة لتحقق اإليرادات 

 :إن ادلمارسات احملاسبية ادلختلفة يف رلال ربقق اإليراد كثَتة إال أنو ؽلكن حصرىا يف رلموعتُت رئيسيتُت علا 



)4)  

 

اجملموعة األوىل وىي رلموعة من األسس تنظر مجيعها إىل اإليراد على أنو تيار متدفق من اإلنتاج ادلشًتك  (أ  )
فيما بُت األنشطة ادلختلفة والفًتات احملاسبية وابلتايل يلزم توزيع القيمة ادلضافة على أكثر من نقطة زمنية واحدة أو 

 .على أكثر من وظيفة إنتاجية واحدة
اجملموعة الثانية وىي رلموعة األسس اليت تقضي ابالعًتاف ابإليراد كامالً يف تلك النقطة الزمنية اليت عندىا  (ب  )

 .يتم أداء النشاط الرئيسي وإسبام حدث ىام يف دورة األعمال 
 :ويندرج ربت اجملموعة األوىل كافة أسس التحقق اليت تعًتف ابإليرادات تدرغلياً أثناء اإلنتاج وأىم ىذه األسس 

أساس االستحقاق الدوري لإليراد يف ظل عقود مربمة مع ادلنشأة واليت يتم فيها ربديد كيفية احتساب اإليراد  -  1 
 الدائنة والعموالت واألتعاب اليت تستحق مقابل دوكيفية استحقاقو ، كما يف حالة اإلغلارات الدائنة والعوائ

 .تقدمي اخلدمات أو التنازل عن حق إستخدام بعض األصول 
يف القيمة ويتم تطبيقو عن طريق إعادة التقييم الدوري ألصول ادلنشأة  (النمو  )أساس الزايدة الطبيعية - 2                

ويستخدم ىذا األساس بصفة عامة يف رلال الصناعات اإلستخراجية واألنشطة اليت يكون فيها عنصر الزمن 
العامل الرئيسي كما يف حالة الزراعة والصيد وتربية ادلاشية ، يف مثل ىذه األنشطة تطرأ زايدات  (مرور الوقت )

دبرور الوقت وبصورة تدرغلية على قيمة األصل وابلتايل يلزم إعادة تقدير قيمة األصول بصورة دورية ما غلب 
توافره من شروط التطبيق ىذا األساس ىو أن يتوفر سعر سوق للمنتج يف مراحل ظلوه ادلختلفة وأنو من ادلمكن 

 .تقدير التكاليف اإلضافية الالزمة للوصول إىل مرحلة النمو ادلثايل وأداء أنشطة التسويق الضرورية 
بنسبة درجة التقدم يف التنفيذ ويستخدم ىذا  (األرابح  )أساس نسبة اإلسبام والذي يقضى بتوزيع اإليراد  -3

 :األساس يف اجملاالت اآلتية 
 .العقود طويلة األجل -                  أ

 .العقود ذات الرحبية الثابتة -                  ب
   ويتم تطبيق ىذا األساس أما عن طريق قياس ادلخرجات مثل عدد الوحدات اليت يتم تسليمها للعميل أو عن طريق 

 تستلزم – ادلدخالت –قياس ادلدخالت واليت تعرف بطريقة نسبة التكلفة إىل التكلفة ، ويالحظ أن الطريقة الثانية 
مواجهة دلشكلة تقدير تكاليف ادلنتظر إنفاقها إلسبام العقد يف كل فًتة من الفًتات احملاسبية ، إال أنو ىناك حاالت 
يتحتم فيها إستخدام ىذه الطريقة وىي احلاالت اليت تكون فيها وحدات ادلخرجات غَت متجانسة سواء من حيث 

 .الوقت ادلستغرق يف إنتاج كل منها أو من حيث اجلهود ادلبذولة يف إنتاجها أو يف تكاليف إسبامها 
يالحظ على األسس الثالثة السابقة أهنا مجيعاً تتفق مع القاعدة العام لتحقق اإليراد وىي ضرورة اإلعًتاف ابإليراد 

 :-يف أقرب نقطة زمنية شلكنة طادلا إنو عند ىذه النقطة تتوافر الشروط الثالثة التالية 
 .إكتساب اإليراد أي إسبام النشاط اإلنتاجي -أ

 .قابلية اإليراد للقياس أي توافر دليل موضوعي على زايدة القيمة -ب
 .قابلية اإليراد للتحصيل أو أنو يف اإلمكان تقدير إحتماالت عدم التحصيل -جـ
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فيمكن -  نقطة أداء النشاط الرئيسي أو ربقق احلدث اذلام–أما ابلنسبة لألسس اليت تندرج ربت اجملموعة الثانية 
 :-حصرىا يف ثالث أسس رئيسية 

 .أساس البيع والتسليم -1
والقاعدة العامة اليت ؽلكن اإلعتماد عليها يف ىذا الشأن ىي أن يكون البائع قد نقل إىل ادلشًتي اجلزء األكرب من 

ادلتعلقة دبلكية األصل ادلباع ، ويالحظ ىنا أنو ال يشًتط أن يتم نقل كل ادلخاطر وكافة احلقوق  (احلقوق )ادلخاطر وادلزااي 
ادلتعلقة ابدللكية إىل ادلشًتي قبل اإلعًتاف إبسبام عملية البيع ، فمثالً يف حالة البيع ابلتقسيط صلد إن اإلحتفاظ ابدللكية 

القانونية لألصل ادلباع ال يتعارض مع وجوب اإلعًتاف بقيمة العملية كإيراد زلقق يف سجالت البائع حيث إن اإلحتفاظ 
ابدللكية القانونية يف ىذه احلالة ال يعترب أمراً جوىرايً وإظلا ىو رلرد إجراء يتخذ كضمان لسداد ادلستحق من قيمة األصل 

 .ادلباع 
 :-ويثَت لنا أساس البيع عدة مشاكل أخرى تتعلق بعنصر عدم التأكد الذي يصاحب احلاالت اآلتية 

حالة وجود احلق يف رد البضاعة ادلباعة ، حيث من البديهي إنو إذا أمكن عمل تقديرات ؽلكن اإلعتماد عليها لتكوين - أ
ادلخصصات الالزمة دلقابلة اخلسائر ادلتوقعة من إحتماالت رد البضاعة فإنو ؽلكن اإلعًتاف ابلقيمة كإيراد خالل الفًتة 

 .اليت سبت فيها عملية البيع 
 .حالة وجود إلتزام بتقدمي خدمات بعد إسبام البيع والتسليم -ب

 أساس اإلنتاج -2
ففي  (البيع  )  وىنا يتم اإلعًتاف ابإليراد ابلكامل عند إكتمال اإلنتاج دون اإلنتظار إىل أن يتم التبادل مع طرف خارجي 

كثَت من احلاالت يعترب إسبام اإلنتاج ىو ادلرحلة احلامسة يف دورة النشاط ولذلك فإن اإليراد يعترب قابالً للتحقق دبجرد إسبام ىذه 
ادلرحلة ، وؽلكن القول إن إستخدام أساس اإلنتاج ال يطبق إال يف احلاالت اليت ؽلكن فيها تسويق ادلنتج دون رلهود يذكر من 

جانب ادلنشأة مثل صناعة الذىب والفضة وادلنتجات الزراعية وبعض اإلستثمارات يف األوراق ادلالية اليت ذلا أسعار بيع مؤكدة أو 
 .شبو مؤكدة 

 أساس التحصيل النقدي-3
  يف بعض احلاالت يعترب ربصيل النقدية احلدث اذلام يف دورة النشاط وليس البيع أو اإلنتاج والتحصيل النقدي قد يسبق 

النشاط اإلنتاجي وقد يكون الحقاً لذلك ، ويف حالة إستالم مبالغ نقدية كبَتة قبل البدء يف النشاط كما يف حالة ادلقدمات أو 
 (إيراد غَت مكتسب )ربصيل إشًتاكات فال ؽلكن إعتبار تلك ادلبالغ إيرادات يف فًتة ربصيلها وإظلا يلزم إثباهتا على أهنا إلتزاماً 

 .بتقدمي سلع وخدمات يف ادلستقبل 
 :-وفيما يتعلق ابلتحصيل النقدي الذي يلي نقطة التسليم فإن األمر يستلزم التفرقة بُت حالتُت 

حالة كون عملية التحصيل عملية روتينية حبتة وابلتايل ليست ذلا وزن يذكر يف ربقيق رحبية ادلنشأة مع تكوين سلصصات -1
 .الزمة للديون ادلشكوك يف ربصيلها 

حالة كون عملية التحصيل عملية غَت روتينية وػليطها سلاطر كبَتة مثل مبيعات التقسيط لفًتات طويلة وىنا صلد أن جزء -2
كبَت من رحبية ادلنشأة يعتمد على مدى كفاءة نشاط التحصيل وابلتايل يلزم ىنا أيضا البحث عن أساس عادل لتوزيع ىذه 
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الرحبية فيما بُت فًتة اإلتفاق على البيع وبُت فًتات التحصيل النقدي ، حيث يتم اإلعًتاف ابإليراد بطريقة البيع ابلتقسيط على 
أساس متزامن مع التحصيل النقدي أو ىناك طريقة أكثر ربفظاً وتعرف بطريقة تغطية التكلفة ويف ظل ىذه الطريقة يؤجل 

اإلعًتاف بتحقق أي أرابح من اإليرادات احملصلة إىل أن يتم إسًتداد التكلفة ابلكامل ويكون ذلك عن طريق اإلعًتاف دبقدار 
 .متساوي من اإليرادات والتكاليف إىل أن يتم تغطية كامل التكاليف مث تعاجل ادلتحصالت التالية لذلك بكاملها على أهنا أرابح 
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 مبدأ القياس وحتقق املصروفات/احملور الثاين
سبثل ادلصروفات تدفقاً من القيم خارج الوحدة احملاسبية نتيجة الستنفاذ ادلوارد االقتصادية بصورة مباشرة أو غَت مباشرة يف سبيل 

اكتساب اإليرادات خالل فًتة معينة فليس كل نقص يف األصول أو زايدة يف اخلصوم يعترب من قبل ادلصروفات فمن انحية 
زبتلف ادلصروفات عن ادلدفوعات إذ أن ىذه األخَتة سبثل األساس النقدي يف القياس ابدلقارنة أبساس االستحقاق كذلك صلد 

أن ادلدفوعات قد تتمثل يف سداد بعض أو كل التزامات الوحدة كما قد تتمثل يف رد جزء من أو كل رأس ادلال أو يف التوزيعات 
ألصحاب ادلشروع ولذلك فإنو من اخلطأ التعبَت عن ادلصروفات أبهنا أي تدفق لو أثر سالب على حقوق ادللكية أو صايف 

 .الوحدة احملاسبية 
 التكلفة واملصروف واخلسارة واألصل 

ومن انحية أخرى زبتلف ادلصروفات عن النفقات إذ أن النفقات قد تكون متعلقة ابلنشاط اجلاري وتعرف حينئذ ابلنفقات 
اإليرادية كما قد تكون متعلقة ابلتكوين الرأمسايل ألغراض توفَت الطاقة اإلنتاجية وهتيئة ىذه الطاقة لالستخدام خالل الفًتات 

ادلقبلة وىي تعرف حينئذ ابلنفقات الرأمسالية وعلى ذلك فاإلنفاق الرأمسايل يتعلق إبغلاد األصول يف حُت أن اجلزء اإليرادي ىو 
فقط الذي ؽلثل مصروفاً خاصاً ابلفًتة احملاسبية أي أن اإلنفاق ؽلثل كافة التضحيات االقتصادية اليت تتحملها ادلنشأة يف سبيل 

تدبَت ادلوارد وتوفَت الطاقة اإلنتاجية الالزمة واستخدامها لتحقيق نشاط ادلنشاة خالل الفًتات احملاسبية ادلختلفة ويالحظ ىنا أن 
اإلنفاق قد يكون صرػلاً أو ضمنياً ويتمثل اإلنفاق الضمٍت أو غَت التعاقدي يف عناصر مثل راتب ادلدير صاحب ادلشروع أو 
تكلفة رأس ادلال ادلملوك ادلستخدم يف النشاط أو يف اإلغلارات احملتسبة على العقارات ادلملوكة للمنشأة وادلستخدمة يف ربقيق 

 .النشاط اجلاري أو النشاط الرأمسايل وكذلك استهالك األصول ادلهداة من الدولة أو الغَت 
كذلك صلد أن ادلصروفات زبتلف عن األصول يف أن األخَتة سبثل موارد مل تستنفذ بعد وإظلا يكون استخدامها واالستفادة منها 

 .مستقبالً يف ربقيق نشاط ادلنشأة فقط ذلك اجلزء ادلستنفذ من األصول وىو الذي ؽلثل مصروفاً خاصاً ابلفًتة احملاسبية 
أما التكلفة فهي تضحية ابدلوارد من أجل احلصول على منافع مستقبلية ، أما اخلسائر ىي ذلك اجلزء من اإلنفاق ادلستنفذ دون 
أن يكون لو القدرة على ربقيق اإليرادات يف الوقت احلايل ويف ادلستقبل ، فاخلسائر سبثل إنفاقاً غَت ضروري لنشاط ادلنشأة إال أنو 

 .أيضاً غَت متوقع وال ؽلكن التحكم فيو من قبل اإلدارة 
 حتديد وقياس املصروفات 

 :إن ربديد وقياس عناصر ادلصروفات يتطلب التعرض للجوانب اآلتية 
 ما  ىي العناصر ادلكونة للمصروفات ؟-1
 كيف ؽلكن قياس ىذه العناصر ؟-2
 مىت يتم اإلعًتاف زلاسبياً ابدلصروفات؟-3

ىل يتم ربديد اإليرادات إمجاالً أم على أساس صايف ؟ : فيما يتعلق بتحديد عناصر ادلصروفات وىي نقطة تتعلق ابلسؤال الثاين 
أي أنو يلزم التفرقة بُت التدفقات السالبة اليت غلب معاجلتها صراحة كمصروفات وبُت تلك اليت غلب معاجلتها كتخفيض لرقم 
اإليرادات مثل مسموحات ادلبيعات وىناك عناصر أخرى يثار حوذلا جدل شلاثل كما يف الديون ادلشكوك يف ربصيلها وخصم 

تعجيل الدفع والرأي ادلنطقي ىنا ىو أن ىذه العناصر ليست موارد مستنفذة يف سبيل ربقيق نشاط الوحدة احملاسبية وابلتايل ال 
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ؽلكن معاجلتها كمصروفات حقيقية األمر أهنا زبفيض يف القيمة اليت حصلت أو اليت سوف ربصل عليها ادلنشأة وابدلثل ال يعترب 
 .خصم السندات أو األسهم مصروفات 

وإن مجيع ادلصروفات تستوي من حيث وجوب ادلقابلة مع إيرادات الفًتة احملاسبية ومن انحية أخرى غلب مالحظة أن التبويب 
الذي يتم يف عرض عناصر ادلصروفات يف قائمة الدخل إىل مصروفات تسويقية ومصروفات إدارية إظلا ىو إجتهاد من قبل 

احملاسب وإن فائدتو تنحصر يف إمكانية اإلستفادة منو يف إجراء التحليالت الالزمة لألرقام احملاسبية وىنا البد اإلشارة إىل أن 
أكثر أنواع الًتتيب فائدة من وجهة نظر التحليل ىو التبويب حسب العالقة ابلتدفقات النقدية أي حسب سيولة العنصر وحالة 

 .عدم التأكد احمليطة بو حيث أن ذلك يزيد القدرة التنبؤية لألرقام احملاسبية 
 :-وفيما يتعلق بقياس ادلصروفات فهناك جانبُت غلب توضيحها وعلا 

 .أساس القياس -2.  طريقة القياس -1

ويثَت قياس ادلصروفات جدالً كثَتاً فيما بُت احملاسبُت يف الوقت احلاضر والسبب يف ذلك ىو عدم اإلتفاق على أىداف زلاسبية 
زلددة وبصفة خاصة اإلختالف حول مفهوم الدخل الواجب اإلفصاح عنو يف القوائم ادلالية ويف العادة يتم قياس ادلصروفات 

 .طريقة اجلرد - 2.  الطريقة ادلستمرة - 1: إبحدى الطريقتُت 
والطريقة األوىل تقوم على أساس إفًتاض وجود عالقة بُت ادلصروفات وبُت الفًتة أو ادلصروفات وبُت أنشطة معينة وإيرادات 
معينة ، ويف ىذه الطريقة يتم التحديد ادلباشر لنصيب كل فًتة أو كل نشاط من ادلصروفات أي التحديد ادلباشر لذلك اجلزء 

 .ادلستنفذ من موارد ادلنشأة يف سبيل ربقيق نشاط معُت أو خالل فًتة معينة 
أما الطريقة الثانية فهي طريقة غَت مباشرة تعتمد على ربديد قيمة األصول يف هناية الفًتة على أساس ذلك القدر من ادلوارد الذي 

 .ؽلكن ربميلو إليرادات أو أنشطة الفًتات ادلقبلة ويعترب الرصيد ادلتبقي ىو مصروفات الفًتة احلالية 
 :وفيما يتعلق أبساس القياس فإنو ؽلكن التمييز بُت أساسُت 

 .أساس القيم التارؼلية  -1
 .أساس القيم اجلارية  -2

وطبقاً لألساس األول يتم قياس ادلصروفات احملققة على أساس التكلفة التارؼلية أو تكلفة اقتناء األصول اليت استنفذت أو مقدار 
االلتزام الذي نشأ خالل الفًتة احملاسبية وادلأخذ األساس على التكلفة التارؼلية ىو أهنا كثَتاً ما ال سبثل مقياسا مناسبا للقيم 

احلقيقية للسلع واخلدمات ادلستنفذة األمر الذي يًتتب عليو مقابلة خاطئة لإليرادات ابدلصروفات ، وترتيباً على ما سبق فإنو ال 
ؽلكن اإلفصاح عن نتائج العمليات اجلارية بصورة منفصلة عن نتائج نشاط ادلضاربة على أسعار األصول اليت تقتنيها الوحدة 

 .احملاسبية 
 :ومن انحية أخرى يثَت أساس التكلفة التارؼلية قضااي كثَتة يف التطبيق العلمي وبصفة خاصة فيما يتعلق ابلتساؤالت اآلتية 



)9)  

 

أن سعر التبادل ادلتفق على السلع واخلدمات قد يتم سداده يف اتريخ الحق عن اتريخ االقتناء أو االستخدام األمر  -1
 .الذي يثَت مشاكل احتساب القيمة احلالية 

أن اقتناء األصول يف رلموعات يثَت لنا مشاكل توزيع التكاليف ادلشًتكة وىي مشكلة يصعب حلها على أساس  -2
 .منطقي 

أن السعر ادلتفق عليو قد ال يكون على أساس عملية تبادل حقيقية األمر الذي يثَت مشكلة ربديد القيمة التبادلية  -3
 .للسلع واخلدمات اليت مت توريدىا واستخدامها 

يف ادلشروعات الصناعية وبصفة عامة فيما يتعلق ابألصول اليت يتم إنتاجها ذاتياً فإنو تثار مشكلة حول مدى  -4
ربديد نصيب ىذه األصول من عناصر التكاليف ادلختلفة ىل ربمل ابلتكاليف الثابتة أو ادلتغَتة وىل يتم ربميلها 

 بتكلفة رأس ادلال ادلقًتض أو ادلملوك ؟
وفيما يتعلق ابلنقطة األخَتة من ادلعروف أنو ىنالك نظريتان أساسيتان علا نظرية التكاليف ادلتغَتة ونظرية التكاليف 

ادلستغلة ، وتطبيق نظرية التكاليف ادلتغَتة يعطينا أرابحاً  تتفق مع مبدأ التحقق ابلبيع إذ إن تغَتات ادلخزون 
السلعي طبقا ذلذه الطريقة ال تؤثر على األرابح الدورية إال أنو يف ادلقابل تعطينا ىذه النظرية تقوؽلا للمخزون غَت 
ادلكتمل حيث تعاجل التكاليف الثابتة على أهنا تكاليف خاصة ابلفًتة احملاسبية وعلى ذلك فإن نظرية التكاليف 

 .ادلستغلة قد تعطينا تقومي أفضل للمخزون السلعي ولكن على حساب قياس للرحبية يتأثر بتغَتات مستوى اإلنتاج 
وقياس ادلصروفات على أساس القيم اجلارية غلنبنا الكثَت من اإلنتقادات ادلوجهة إىل أساس التكلفة التـأرؼلية وىنا  

نشَت إىل إن القيم اجلارية تتمثل يف تكلفة اإلستبدال أو القيمة البيعية لعوامل اإلنتاج ادلستنفذة خالل الفًتة احلالية 
 .والفرق بُت التكلفة اجلارية لعوامل اإلنتاج ادلستنفذة ؽلثل مكاسب حيازة زلققة 

فهي سبثل  (األصول )أما ذلك الفرق احلاصل ابألصول غَت ادلستنفذة واليت ينتظر اإلستفادة منها مستقبالً 
 .مكاسب حيازة غَت زلققة أو قابلة للتحقق 

 توقيت اإلعرتاف ابملصروفات 

أما عن توقيت اإلعًتاف ابدلصروف فهو سؤال يعٍت بتحديد اللحظة الزمنية اليت يتحقق فيها ادلصروف وابلتايل إثباتو زلاسبياً ، 
والقاعدة العامة يف ربقق ادلصروفات ىي أن يتم اإلعًتاف ابدلصروف دبجرد ما يتضح للمحاسب أنو ىناك منافع إقتصادية قد مت 
إستنفاذىا يف أداء النشاط أو خالل الفًتة بصورة عادية متوقعة ، أما ابلنسبة للخسائر فإنو غلب اإلعًتاف هبا زلاسبياً دبجرد ما 

 .يتضح أن ادلنافع اليت سبق اإلعًتاف هبا كأصل قد تالشت أو إطلفضت عما كانت عليو بصورة غَت عادية أو غَت متوقعة 

 :-وىنا يلزم التفرقة بُت األنواع الثالثة التالية 

مصروفات ترتبط مباشرة ابإليرادات اليت مت ربققها أو إثباهتا زلاسبياً خالل الفًتة وىنا تتم ادلقابلة على أساس إفًتاض عالقة -1
 .سببية بُت اإليرادات وادلصروفات وعلى ذلك فإن توقيت ادلصروفات يكون على أساس مبدأ ادلقابلة 

مصروفات ال ترتبط بصورة مباشرة ابإليرادات ولكن ؽلكن ربطها بطريقة أو أبخرى ابلفًتات احملاسبية أي أن ادلقابلة ىنا -2
 :-تكون على أساس إفًتاض عالقة بُت ادلصروف وبُت نشاط فًتة أو فًتات معينة وىنا صلد نوعُت من ادلصروفات 
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التكلفة على  (زبصيص )مصروفات ؽلتد أثرىا ألكثر من فًتة زلاسبية واحدة وىنا يتم اإلعًتاف ابدلصروف على أساس توزيع - أ
 .الفًتات ادلختلفة طبقاً لطريقة أو أخرى من طرق اإلستهالك 

 .مصروفات يقتصر أثرىا على الفًتة احملاسبية اليت يتم فيها اإلنفاق وابلتايل يتم اإلعًتاف هبا على أساس التحميل الفوري -ب
ويعاب على أسلوب ادلقابلة ىذا إنو غلعل من احملاسبة عن ادلصروفات رلرد نتيجة تلقائية للمحاسبة عن اإليرادات واحلقيقة 

أنو غلب التأكيد على وجوب احملاسبة عن ادلصروفات بصورة مستقلة ، أن احملاسبة عن ادلصروفات بصورة آنية مع اإليرادات 
غلعل من قائمة الدخل رلرد متطابقة ال تعتمد على أي إعتبارات سلوكية شلا يفقدىا كثَتاً من أعليتها كأداة ربليلية ابلدرجة 

األوىل ولذلك فإن اإلذباه اآلن ىو ضلو احملاسبة عن ادلصروفات بصورة مستقلة سباماً عن إعتبارات اإلعًتاف زلاسبياً 
 .ابإليرادات 

أما فيما يتعلق ابدلقابلة على أساس الربط بُت ادلصروفات وبُت الفًتات احملاسبية فإنو يثَت لنا كثَتاً من القضااي ادلتعلقة ابلتوزيع 
والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية ، فإذا  كانت االستفادة ادلتوقعة من أصل معُت سبتد لفًتات زلاسبية متتالية فهنا يتم التوزيع 

لتكلفة األصل على الفًتات ادلستفيدة منو أما إذا اقتصرت الفائدة على فًتة واحدة فيتم زبصيص تكلفة ابلكامل على تلك 
 :-الفًتة وىنا ذبدر اإلشارة إىل أن كافة طرق التحميل والتخصيص ادلعروفة حىت اآلن يعاب عليها ما يلي 

إنو ال ؽلكن تفضيل أي منها على األخرى دبعٌت آخر ليس ىنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر  -1
ادلصروفات على الفًتات وادلنتجات فمثالً ال ؽلكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق االستهالك 

 .األخرى 
إن كافة طرق التخصيص أو التوزيع أو التحميل ادلعروفة ال تعتمد على تربير منطقي وىذا ما يفسر كثرة الطرق  -2

 .البديلة دلعاجلة ىذه الظاىرة 
إال أنو على الرغم من ىذه االنتقادات فإنو ليس ىنالك دليل على أن األرقام احملاسبية خالية من أي فائدة علمية وليس أدل 

 .على ذلك من االستمرار يف تطبيق القوائم ادلالية وانتشار االعتماد عليها يف ازباذ القرارات 
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 املفهوم اإلقتصادي واحملاسيب للدخل ، طرق قياس الدخل/قياس الدخل 

ؼلتلف مدلول الدخل ابدلفهوم اإلقتصادي عن مدلولو ابدلفهوم احملاسيب فحسب ادلفهوم اإلقتصادي يتمثل الدخل ابحلد األقصى 
من ادلوارد اإلقتصادية الذي  ؽلكن للفرد أن يستهلكو خالل فًتة زمنية معينة مع بقاء ثروتو يف هناية تلك الفًتة بنفس ادلقدار 
الذي كانت عليو يف بدايتها ، ويتماشى ىذا ادلفهوم مع ما يعرف لدى اإلقتصاديُت دبدخل أو منهج احملافظة على رأس ادلال 
والذي يكتسب أعلية خاصة يف فًتات التضخم اإلقتصادي وما يًتتب على إرتفاع معدالت التضخم من تغَت حاد يف القيمة 
الشرائية لوحدة النقد ففي مثل ىذه الظروف يصبح العنصر األساسي ابلنسبة للمنشأة احملافظة على القيمة احلقيقية لرأمساذلا 

وليس قيمتو اإلمسية فقط شلثلة بعدد الداننَت وذلك طادلا أن القيمة الشرائية للدينار تصبح متقلبة يف مثل ىذه الظروف ، فمن 
ىنا تصبح مشكلة قياس دخل ادلنشأة اإلقتصادية يف ىذه األحوال أكثر تعقيداً بسبب الصعوابت اليت تنشأ يف قياس القيمة 

 .احلقيقية لكل من موجوداهتا وإلتزاماهتا 
ذلك ادلبلغ الذي ؽلكن للفرد " أول من عاجل ادلفهوم اإلقتصادي للدخل حُت عرفو أبنو  (آدم مسث)وكان عامل اإلقتصاد ادلعروف 

 " .أن يصرفو خالل فًتة زمنية معينة دون ادلساس برأس ادلال
وؼلتلف احملاسبون عن اإلقتصاديُت يف ادلنهج أو ادلدخل الذي يسلكونو لقياس دخل الفًتة احملاسبية وال تنحصر أوجو اخلالف يف 

 .نظرة كل من الفريقُت ذباه مفهوم الدخل بل أيضاً ذباه أسلوب القياس أيضاً 
فمن حيث ادلفهوم يهمل احملاسبون بتمسكهم إبفًتاض ثبات وحدة النقد أي تغَت ػلدث يف القيمة الشرائية للمقياس الذي تقاس 
بو صايف أصول ادلنشأة يف بداية الفًتة ويف هنايتها ، فنراىم يتمسكون دببدأ التكلفة التأرؼلية يف إثبات موجودات ادلنشأة وإلتزاماهتا 

ومن حيث أسلوب القياس يركز احملاسبون يف قياس صايف دخل الفًتة احملاسبية على حركة األنشطة اليت ربدث خالل الفًتة 
احملاسبية بدالً من الًتكيز فقط على التغَت احلادث يف صايف أصوذلا خالل تلك الفًتة دبعٌت أنو يف حُت يسلك اإلقتصادي يف 

قياس دخل الفًتة احملاسبية مدخل أو منهج احملافظة على رأس ادلال ، يسلك احملاسب يف ذلك ادلنهج أو مدخل العمليات وذلك 
بًتكيزه على حركة العمليات ادلالية اليت تؤديها ادلنشأة ونقصد ابلعمليات ادلالية اليت تؤديها ادلنشأة خالل الفًتة احملاسبية ما ػلدث 

خالل تلك الفًتة من إيرادات ومصروفات ومكاسب أو خسائر وعلى ىذا األساس يقاس صايف دخل الفًتة احملاسبية وفقاً 
 :دلدخل العمليات ابدلعادلة التالية 

  اخلسائر –املكاسب +  املصروفات –اإليرادات = دخل الفرتة 
وؽلتاز مدخل العمليات يف قياس الدخل الدوري للفًتة احملاسبية عن مدخل احملافظة على رأس ادلال يف أنو يوفر معلومات أكثر 
تفصيالً عن مصادر ىذا الدخل شلا يتماشى مع مبدأ اإلفصاح كما يوضح أيضا أثر األنشطة اليت سبارسها ادلنشأة على العائد 

احملقق على األموال اليت يستثمرىا ادلالك ويوفر ابلتايل رلموعة من ادلؤشرات اليت سبكن التنبؤ ابلتدفق النقدي ادلستقبلي يف 
 .ادلنشأة

وتتمثل إيرادات ادلنشأة لفًتة زلاسبية معينة جبملة التدفقات النقدية الداخلة وأية زايدة أخرى ربدث يف موجودات ادلنشأة أو 
 .نقص يف إلتزاماهتا ربدث خالل تلك الفًتة كنتيجة إلنتاج وبيع السلع أو أتدية خدمات للغَت وذلك خالل تلك الفًتة 
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وتتمثل مصروفات ادلنشأة لفًتة زلاسبية معينة يف التدفقات النقدية اخلارجة وأي نقص يف موجوداهتا أو زايدة يف إلتزامات ربدث 
 .خالل تلك الفًتة نتيجة إلنتاج وبيع السلع أو أتدية خدمات للغَت وذلك خالل تلك الفًتة 

أما ادلكاسب فتمثل أية زايدة ربدث يف صايف أصول ادلنشأة عن أعمال تقع خارج نشاطها الرئيسي وكذلك مجيع العمليات 
 .األخرى اليت تؤثر على صايف األصول وذلك خبالف الزايدة اليت تنتج عن إيرادات ادلنشأة أو عن إستثمارات إضافية للمالك
يف حُت سبثل اخلسائر أي نقص ػلدث يف صايف أصول ادلنشأة عن أعمال تقع خارج نشاطها الرئيسي أو عن عمليات أو 

أحداث أخرى تؤثر على صايف األصول وذلك خبالف النقص الذي ينتج إما عن مصروفات أو عن توزيعات لألرابح على 
 .أصحاب ادلنشأة 

 طرق قياس الدخل وفقاً ملفهوم الدخل الشامل
 :يف قياس الدخل وفقاً دلدخل العمليات ؽلكن للمحاسب أن يستخدم أحد ادلفهومُت

 .ىو ما يعرف بدخل العمليات اجلارية املفهوم األول 
 .ابلدخل الشامل  فهو ما يعرفاملفهوم الثاين 

 وينعكس اخلالف بُت ادلفهومُت السابقُت على مكوانت الدخل ، إذ وفق مفهوم دخل العمليات اجلارية ال يدخل يف نطاق 
ربديد صايف الدخل الدوري إال البنود العادية اليت تنشأ عن عمليات أو أنشطة متكررة أما البنود غَت العادية أو غَت ادلتكررة أو 
تلك ادلرتبطة بنشاط فًتة أو فًتات زلاسبية سابقة وكذلك األثر ادلًتاكم لتغيَت سياسة زلاسبية فال تدخل يف نطاق ربديد صايف 

 .الدخل الدوري وإظلا تعامل على أهنا تعديل لرصيد األرابح احملتجزة 
لكن وفقاً دلفهوم الدخل الشامل فتدخل البنود غَت العادية أو غَت ادلتكررة وكذلك األثر ادلًتاكم لتغيَت السياسات احملاسبية جنباً 
إىل جنب مع البنود العادية أو ادلتكررة يف ربديد رقم الدخل الدوري ولكن على أن تدرج ىذه البنود بقيمها الصافية بعد اخلصم 

الضرييب يف صورة منفصلة عن الدخل من النشاط العادي أو دخل العمليات اجلارية ، أما البنود ادلتعلقة بعمليات أو أنشطة 
 .فًتات زلاسبية سابقة فتستبعد من نطاق صايف الربح الدوري وتعامل على أهنا تعديل لرصيد األرابح احملتجزة 

 البنود غري العادية 
بنود الدخل أو ادلصروفات اليت تنشأ عن " البنود غَت العادية على أهنا  (8)من ادلعيار احملاسيب الدويل رقم  (6)تعرف الفقرة 

أحداث أو عمليات ؽلكن سبييزىا بوضوح عن األنشطة العادية للمنشأة ولذا ال يتوقع حدوثها إبنتظام وإظلا ربدث بشكل غَت 
 ".متكرر

 :ولكي يعامل البند ضمن فئة البنود غَت العادية غلب أن تتوفر فيو الشروط الثالثة التالية رلتمعة 
 .أن ػلدث ىذا البند عن عمليات أو أنشطة ال تقع يف إطار النشاط العادي للمنشأة - أ

 .أن ال يتسم البند بسمة التكرار -ب
 .أن يتسم من زاوية حجمو بسمة األعلية النسبية -جـ

ولعل من أىم األمثلة على ىذه البنود غَت العادية ، اخلسائر اليت تصيب ادلنشأة بسبب الفيضاانت والزالزل أو بسبب مصادرة 
موجودات الشركة بقرارات سياسية أو اخلسارة اليت تنشأ بسبب صدور قرار حكومي ػلظر توزيع منتج من منتجات الشركة 



)13)  

 

دلخالفتو للعادات والتقاليد أو اخلسائر اليت ربدث بسبب قيام الشركة بتسديد السندات قبل موعد إستحقاقها أو الوفورات 
 .الضريبية اليت تنشأ بسبب أخذ خسائر مرحلة للشركة بعُت اإلعتبار لدى إحتساب ضريبة الدخل للفًتة اجلارية 

ذبدر اإلشارة ىنا إىل أعلية التفرقة بُت البنود غَت العادية عن البنود اإلستثنائية من جهة أخرى ، فلكي يعامل البند على إنو 
إستثنائي يكفي أن يتوفر فيو شرط األعلية النسبية مع واحد فقط من الشرطُت اآلخرين ، ومن األمثلة على البنود اإلستثنائية واليت 

تعرض عادًة ربت البنود األخرى ادلكاسب أو اخلسائر اليت تنشأ عن تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية ومكاسب أو 
 .خسائر بيع األصول الثابتة والتسوية اليت ربدث يف سلصصات األصول ادلتداولة 

والفرق الرئيسي بُت البنود اإلستثنائية والبنود غَت العادية يف أن األوىل تدخل يف ربديد دخل العمليات ادلستمرة مع احلرص على 
أن تدرج يف قائمة الدخل وبقيمتها اإلمجالية يف بند منفصل يف حُت ال تدخل الثانية يف ربديد دخل العمليات ادلستمرة وإظلا 

 .تدخل يف ربديد صايف الربح العام مع مراعاة إظهارىا يف قائمة الدخل يف بند منفصل وبقيمها الصافية بعد خصم الضريبة 
 األثر املرتاكم للتغيري يف السياسات احملاسبية 

تقضي ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها إبتباع مبدأ الثبات أو اإلتساق أو التماثل يف تطبيق ادلبادئ والسياسات احملاسبية ادلعتمدة 
يف إعداد القوائم ادلالية ، وبناًء على مبدأ الثبات فإنو غلوز إلدارة ادلنشأة التغيَت من مبدأ أو سياسة زلاسبية معينة إىل مبدأ أو 

 :سياسة زلاسبية أخرى مثل طريقة اإلستهالك أو طريقة تقييم ادلخزون إال يف حالتُت إستثنائيتُت علا 
 .أن يكون ىذا التغيَت تنفيذاً لقرار أو تشريع حكومي أو دلعيار زلاسيب صادر عن اجملالس ادلهنية ادلعتمدة -1
 .أن يكون اذلدف من ىذا التغيَت ربسُت احملتوى اإلعالمي للبياانت ادلالية ابلنسبة دلستخدمي ىذه البياانت -2

ويف مجيع األحوال يتوجب اإلفصاح عن ىذا التغيَت وأثره ادلًتاكم على البياانت ادلالية ، وتتفق ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها 
على معاجلة األثر ادلًتاكم للتغيَت يف سياسات زلاسبية ضمن البنود غَت ادلتكررة وذلك إبظهاره يف آخر قائمة الدخل من البنود 

 .غَت العادية وبقيمتو الصافية بعد خصم الضريبة 
 تعديل أو تسوية بنود سنوات سابقة 

ربدث تسوية أو تعديل بنود سنوات سابقة بقصد تصحيح أخطاء مادية حدثت يف قياس نتائج أعمال سنوات سابقة وذلك 
 . بسبب أخطاء كانت قد حدثت إما يف قياس إيرادات ادلنشأة أو يف قياس مصروفاهتا أو يف تقييم أصوذلا وخصومها

ومن األمثلة على الظروف اليت تتطلب مثل ىذا التعديل أو التسوية أخطاء كانت قد حدثت يف تقييم ادلخزون أو أخطاء كانت 
 . قد حدثت يف تقدير العمر اإلنتاجي ألصل والذي ترتب عليو خطأ يف قياس مصروف اإلستهالك 

وتتفق أراء احملاسبُت على معاجلة أي تعديل أو تسوية لبنود سنوات سابقة يف قائمة األرابح احملتجزة وليس يف قائمة الدخل 
 .وذلك إبعتباره تعديالً لرصيد األرابح احملتجزة يف بداية الفًتة اليت تشهد حدوث ىذا التعديل 

 قائمة الدخل ذات متعددة اخلطوات 
تبٌت ادلهنيون ظلوذج قائمة الدخل متعددة اخلطوات كبديل عن ظلوذج قائمة الدخل ذات اخلطوة الواحدة حيث إهنا توفر إفصاح 

 :كايف دلستخدمي القوائم ادلالية ، وؽلكن دلستخدمي قائمة الدخل ذات ادلراحل ادلتعددة أن ؽليزوا ادلعامل الرئيسية التالية 
 .صايف ادلبيعات من العمليات ادلستمرة -1
 .تكلفة البضاعة ادلباعة من العمليات ادلستمرة -2



)14)  

 

 .رلمل دخل العمليات ادلستمرة -3
 .مصروفات التشغيل للعمليات ادلستمرة -4
 .صايف البنود اإلستثنائية -5
 .دخل العمليات ادلستمرة قبل الضريبة -6
 .مصروف ضريبة الدخل على الدخل احملقق من العمليات ادلستمرة -7
 .دخل العمليات ادلستمرة بعد الضريبة -8
 .صايف نتيجة أعمال القسم الذي تقرر إيقافو -9
 .صايف ادلكاسب أو اخلسائر احملققة من التخلص من أصول وخصوم القسم الذي تقرر إيقافو -10
 .صايف الدخل قبل البنود غَت العادية -11
 .صايف البنود غَت العادية -12
 .صايف الدخل قبل األثر ادلًتاكم لتغيَت سياسات زلاسبية -13
 .صايف األثر ادلًتاكم لتغيَت سياسات زلاسبية -14
 .صايف الدخل -15
 .عائد السهم العادي-16


