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                                                                                                               امللخص

تعظيم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية الواردة يف  يف بدائل القياس احملاسيبتقييم أثر تطبيق هدفت هذه الدراسة إىل 
وتكتسب ، يف اجلزائر النظام احملاسيب املايلتطبيق يف حتديد الوعاء الضرييب السليم يف ظل هذه املعلومات  ودور ،اجلبائيةالقوائم 

لقياس ا ةحيث لقي موضوع بدائل القياس احملاسيب وخاص ؛وضوع حديث ومهم يف الفكر احملاسيبمل معاجلتهايف  تهاأمهيالدراسة 
 .واحمللية بني الباحثني واملهنيني يف البيئة احملاسبية الدولية االقيمة العادلة اهتماما وجدال كبي منوذج وفق 

على االستبيان  داعتمالامت و  ،ابإلضافة إىل منهج دراسة احلالةالوصفي م املنهجني ااستخدمت ولتحقيق أهداف الدراسة 
وتقدمي طرق مجع البياانت عرض  حيث مثمت توجيهه إىل عينة من مهين احملاسبة يف اجلزائر؛ والذي كأداة جلمع البياانت، 

واملتمثل من الدراسة امليدانية يف اجلزء األول  (25SPSS)برانمج  مابستخداوحتليلها ومناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة 
القائمة  النمذجة ابملعادالت اهليكليةمت االعتماد على امليدانية أما يف اجلزء الثاين من الدراسة  االستطالعية،الوصفية يف الدراسة 

 .(SmartPls3)من خالل حتليل املسار ابستخدام برانمج ( SEM-PLS) على املربعات الصغرى اجلزئية
غي  لتجعل القوائم حتسني جودة املعلومات احملاسبية يسهم يفالقياس احملاسيب وفق القيمة العادلة  أنالدراسة إىل  وخلصت

على أن تطبيق نتائج الدراسة  كما أكدتالضرييب السليم،  حتديد الوعاء  من أمهها مضللة وتساعد على اختاذ قرارات سليمة
عطي يمن تطبيق مبدأ التكلفة التارخيية؛ ذلك أن منوذج القيمة العادلة لألغراض اجلبائية مة ءمنوذج القيمة العادلة أكثر مال

شرط توفر األسواق املالية النشطة، القوانني اليت ولكن ب، اجلبائيةاجلارية لبنود القوائم قيم المعلومات حمدثة أوال أبول لتعكس 
 .، والكوادر الفنية املؤهلة للتعامل مع قياس القيمة العادلةاملهنةتساهم يف ضبط أخالقيات 

  .وعاء ضرييب ،بائيةجقوائم  ،قيمة عادلة ،بدائل قياس الكلمات املفتاحية:
Abstract:  

this study aimed to assess the impact of applying alternatives to accounting measurement in 

maximizing the qualitative characteristics of the accounting information contained in the 

financial statements, and the role of this information in determining the correct tax base under 

the application Financial Accounting System in Algeria, and the study gains importance in its 

treatment of a recent and important topic in accounting thought; Where the issue of alternatives 

to accounting measurement, especially measurement according to the fair value model, received 

great interest and controversy between researchers and professionals in the international and 

local accounting environment. 
In order to achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical approach was 

adopted by relying on the questionnaire as a tool for data collection, which was directed to a 

sample of accounting professionals in Algeria, and then presented methods of data collection, 

analysis and discussion. Results of hypothesis testing using (SPSS 25) program in the first part 

of the field study, which is the exploratory study, and in the second part of the field study, 

structural equations modeling (SEM-PLS) was relied on by analyzing the path using )SmartPls3( 

program. 
The study concluded that fair value accounting contributes to improving the quality of 

accounting information to render financial statements unmisleading and help make proper 

decisions, the most important of which is to determine the proper tax base, and also to the fact 

that the fair value model is more suitable for tax purposes than the application of the historical 

cost principle; This is because the fair value model gives up-to-date information to reflect the 

current value of the balance sheet items, but in terms of providing specialized markets and active 

financial markets, laws that contribute to the control of professional ethics, and qualified 

technical personnel. 

Keywords: Measuring alternatives, fair value, tax Statements, tax base, financial accounting 

system. 
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 مــقــدمــة



  مقدمة البحث

 أ
 

واجتاه العامل  ،وتباينها من تزايد حجم األعمال العاملية نتيجة التطورات اليت شهدهتا البيئة االقتصادية واحملاسبية
أدى ذلك إىل  ؛واالنفتاح االقتصادي بني الدول وحرية التعامالت التجارية واملالية ،حنو النظام اجلديد )العوملة(

مبدأ التكلفة التارخيية  بينهاومن  ، بعض املبادئ اليت تقوم عليهاوجود ضغوطات على مهنة احملاسبة والتأثري يف
أثناء فرتات التضخم والذي شهدته  وارتفاعها لتغريات احلادة لألسعارلالذي أصبح يواجه انتقادات شديدة نتيجة 

ة القصور الذي ونتيجة لذلك فقد بدأت اهليئات احملاسبية الدولية ابلبحث عن بدائل لتغطي ،العامل اقتصادايت دول
وهذا ما  األسعارتغريات لبسبب جتاهلها  مفيدةاحتوته التكلفة التارخيية من خالل عجزها عن إنتاج معلومات 

ومن هذا املنطلق  ؛احلالية واألوضاع االقتصادية ملعاصرةيف ظل الظروف ا جعلها منوذج غري مالئم للقياس احملاسيب
ت هذا األساس بتطوير األساليب احملاسبية التقليدية والبحث عن جدية للتغلب على سلبيا برزت عدة حماوالت

افة الئمة لتلبية احتياجات كاملعلومة املوفر تاعي تقلبات القوة الشرائية لوحدة النقد و تر للقياس احملاسيب  بدائل
كس تع جديدةقياس حماسبية  بدائلهود ظهور اجلمتخض عن تلك و اخلارجيني، مستخدميها سواء الداخليني أو 
القيمة احلالية، التكلفة اإلستبدالية، صايف القيمة القابلة للتحقق، والقيمة مثل القيمة االقتصادية للمؤسسة 

 .السوقية. وقد تباينت اآلراء ووجهات النظر حول هذه األسس وكيفية تطبيقها وكذا املفاضلة بينها
تليب  احملاسبيةعلومة امل املناسبة توفرلقياس طريقة ا إىل أن اختيارعديد من الدراسات التشري يف هذا السياق و 

ففي ظل هذه التحدايت  ،من أكرب التحدايت اليت تواجه مهنة احملاسبةتعترب حاجات خمتلف مستخدميها 
املعلومات لتكون واضحة ومفهومة وتتمتع هذه وثورة املعلومات كان البد من تفعيل دور  والظروف املعاصرة

تعين اجلودة يف هذا اجملال ما تتمتع به املعلومات احملاسبية و  ؛ستخدمي القوائم املاليةطموحات م يبلتحىت  ابجلودة
تعد يف ضوء و والقوائم املالية من مصداقية وما حتققه من منفعة للمستخدمني، وأن ختلو من التحريف والتضليل 

( والفنية )خصائص والتدقيقايري احملاسبة جمموعة من املعايري القانونية والرقابية )احلوكمة( واملهنية )دقة واكتمال مع
  استخدامها.د على حتقيق اهلدف من املعلومات احملاسبية( مبا يساع

يف اجلزائر كإطار حماسيب جديد يسعى  (SCF) يف إطار مواكبة هذه التطورات مت تبين النظام احملاسيب املايلو 
ملمارسات ذه اهلوتوفري متطلبات أفضل ت احملاسبية الدولية املمارسا مع احمللية واملالية تكييف البيئة احملاسبية إىل

بادئ احملاسبية مغايرة متاما ملا  مفاهيم و وممبين على فلسفة حماسبية جديدة  اجلزائر،يف النظام احملاسيب  وتطبيقها
منوذج إىل فبعد تطبيق هذا النظام يف اجلزائر مث استحداث بدائل للقياس احملاسيب إضافة  .كانت عليه يف السابق

من إنتاج معلومات مميزة احملاسيب وهذا بغية حتقيق جمموعة من األهداف من أمهها متكني النظام ، التكلفة التارخيية
لضمان توفر تلك احملاسبية  وضبط املمارسات القانونية وذلك من خالل توفري األحكام ؛وذات جودة عالية

 .القابلية للفهم واملقارنة الئمة واملوثوقيةامل تمثلة يفاملو املعلومات على اخلصائص املميزة 
، وتعترب من املستخدمني من خمرجات النظام احملاسيبومتثل اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر أحد األطراف املستفيدة    

الربح -اخلاضع للضريبة  الربحاملباشرين ملا تقدمه احملاسبة من معلومات ونتائج معروضة يف القوائم املالية عند حتديد 
نظام  توفري حيث أن، حتديد الوعاء الضرييبواليت تعتمد عليها كأساس يف  -احملاسيب قاعدة حلساب الربح اجلبائي



  مقدمة البحث
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 يضمنخال من التالعبات واالحنرافات،  أنهحماسيب يقدم معلومات ذات جودة تتميز ابلدقة والوضوح إضافة إىل 
  .للدولة جلبائيةااحلصيلة  ويعظمحتصيل املوارد الضريبية بشكل فعال 

 إشكالية الدراسة:
 :التايل السؤال يف صياغتها ميكن واليت للدراسة األساسية اإلشكالية تربز سبق ما خالل ومن 

o يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل جودة القوائم اجلبائيةحتسني  يفالقياس احملاسيب بدائل أتثري  ما مدى 
  ؟يف اجلزائر

 الفرعية: األسئلة
 ت الفرعية التالية:الرئيسية اإلشكاليارع عن اإلشكالية يتف  
 ؟النظام احملاسيب املايل وفقلتطبيق طرق وبدائل القياس احملاسيب ة مئماليف اجلزائر  واملالية احملاسبيةبيئة هل ال .1
حتسني عمل يف النظام احملاسيب املايل واملعدة وفق  القوائم املالية احملاسبية املتضمنة يف علوماتامل تسهم هل .2

 املراجع اجلبائي؟
 ؟اجلبائيةفصح عنها يف القوائم ملاعلومات احملاسبية املجودة  يف حتسنيما مدى أتثري بدائل القياس احملاسيب  .3
 ؟السليم الوعاء الضرييب حتديد يف فق النظام احملاسيب املايلو  ما مدى أتثري بدائل القياس احملاسيب .4
 ؟للضريبةاخلاضع حتديد الوعاء و مات احملاسبية جودة املعلو  وجود عالقة بنيمدى ما  .5
الوعاء الضرييب السليم بوجود جودة املعلومات احملاسبية كمتغري  حتديد يف ما مدى أتثري بدائل القياس احملاسيب .6

 ؟وسيط
  :سة ميكن صياغة الفرضيات التاليةالدر امن خالل النموذج  :الدراسةفرضيات 

 اجلزائرية على الشروط واملتطلبات الضرورية لتطبيق بدائل القياس واملالية اسبية توفر البيئة احملت :الفرضية األوىل
 .احملاسيب اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل

  علومات احملاسبية املتضمنة يف القوائم املالية املعدة وفق متطلبات النظام احملاسيب املايل املتسهم  :الثانيةالفرضية
 .اجلبائييف حتسني عمل املراجع 

  اجلبائيةبدائل القياس احملاسيب يف حتسني جودة معلومات القوائم  تؤثر :الثالثةالفرضية. 
 :حتديد الوعاء الضرييب السليمبدائل القياس احملاسيب يف  تؤثر الفرضية الرابعة. 
 :توجد عالقة بني جودة املعلومات احملاسبية وحتديد الوعاء اخلاضع للضريبة. الفرضية اخلامسة 
  يف حتديد الوعاء الضرييب السليم بوجود جودة املعلومات  بدائل القياس احملاسيب تؤثر :السادسةالفرضية

  .احملاسبية كمتغري وسيط
 
 



  مقدمة البحث
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  أهداف البحث:
 ، وقبل ذلك التعرفوالبدائل اليت يقوم عليهامفهوم القياس احملاسيب  عنرفع الغموض  إىلهذه الدراسة  هتدف   

من خالل و . اجلزائرية بصفة العامة واجملال الضرييب بصفة خاصةاحملاسبية  هذه البدائل يف البيئةإمكانية تطبيق  على
لوصول إىل نتائج تساعد أصحاب القرار يف االستناد هبدف ا يف اجملال احملاسيب املهنيني من جملموعةتوجيه استبيان 

املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها القوائم  جودةالختاذ بعض اإلجراءات اليت من شأهنا الرفع من مستوى  إليها
 من لتحقيقها نسعى اليت األهداف من مجلة عرض ميكنو ، يف حتديد الوعاء الضرييب السليم وتفعيل دورها اجلبائية
 :التالية يف النقاط دراسةال هذه خالل
  ؛وع واألسس اليت تقوم عليهابدائل القياس احملاسيب من خالل حتليل اجلوانب النظرية املرتبطة ابملوضبالتعريف 
 التقارير إلعداد الدولية واملعايري الدولية احملاسبية املعايري وفق احملاسيب القياس متطلبات إىل التطرق 

(IAS/IFRS)؛ 
 ؛تسليط الضوء على موقع اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وأمهيتها يف حتديد الوعاء الضرييب 
 ؛املقدمة إليها من قبل املكلفنيو  اجلبائيةدارة اجلبائية اليت جيب أن تفي هبا القوائم بيان املتطلبات األساسية لإل 
 البيئة يف تطبيقها إمكانية ودراسة ،ببدائل القياس احملاسيب يتعلق فيما احملاسيب املايل النظام مضمون معرفة 

 ؛بصفة خاصة واجملال الضرييب اجلزائرية احملاسبية
 ؛القياس احملاسيب يف حتقيق اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية دراسة مدى مسامهة بدائل 
  ؛لرفع من احلصيلة اجلبائيةواالوعاء الضرييب  ضبطالنظام احملاسيب املايل جبائيا على  مبخرجاتبيان أثر األخذ 
  حتديد  ويف جلبائييف تسهيل عمل املراجع االنظام احملاسيب املايل املالية املعدة وفق دراسة مدى مسامهة القوائم

 .الوعاء الضرييب السليم
  مهية البحث:أ

وضوع محيث لقي  ؛يف الفكر احملاسيب ومهم يكتسب البحث أمهية يف كونه يسلط الضوء على موضوع حديث   
اهتماما وجدال كبريين بني الباحثني واملهنيني يف البيئة القياس وفق القيمة العادلة  ةبدائل القياس احملاسيب وخاص

تطبيق شكل موضوع  كماكنموذج للقياس احملاسيب،    هذه البدائلحملاسبية الدولية حول اعتماد أوعدم اعتماد ا
 .اجلزائر ومن بينهاحتداي كبريا ابلنسبة للمهنيني خصوصا يف الدول النامية  بدائل القياس احملاسيب

 :املوضوع اختيار مربرات
 :إىل دراسةال موضوع اختيار أسباب ترجع   
 وهذا يظهر يف التحول التدرجيي ملعايري  حيث يعترب من املواضيع احلديثة ؛مهية اليت يكتسيها املوضوعاأل

 .كأساس للقياس واإلفصاح احملاسيب  احملاسبة الدولية حنو القيمة العادلة
 قتصاد للتوجهات املعاصر لال نظرافيها  البحث تستدعي اليت املهمة املواضيع من القياس احملاسيب موضوع يعترب

 .اجلزائري
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 د
 

  اجملال احملاسيب الضرييب يف اجلزائرحماولة ربط الطبيعة النظرية للموضوع ابملمارسات امليدانية يف. 
 قلة الدراسات اليت تناولت موضوع تطبيق بدائل القياس احملاسيب يف البيئة احملاسبية اجلزائرية. 

 :الدراسة حدود
ة ممارسي مهنة احملاسبة يف اجلزائر من حمافظي حساابت وخرباء حماسب من عينة الدراسة مشلت :املكانية احلدود -أ

األساتذة اجلامعيني  ىلإ، ابإلضافة وحماسبني يف املؤسسات االقتصادية املستشارين اجلبائينيو  وحماسبني املعتمدين
 الوطن. جهات خمتلف املتخصصني يف احملاسبة عرب

 الدولةمن بداية اإلصالحات االقتصادية اليت شرع يف تطبيقها رية النظ متتد حدود الدراسة :الزمانية احلدود -ب
 88/01من خالل القانون رقم  حنو االستقاللية العمومية ؤسساتامل انتقالإدراج خمطط  متو ، 1988سنة  ةاجلزائري

نون املؤسسات االقتصادية، وصوال إىل القا استثماراتمن قوانني وتنظيمات تنص على إعادة تقييم  تبعهوما 
 تبعه كذلك من مراسيم وتعليمات توضح عملية إعادة التقييميوما  (SCF)املتضمن النظام احملاسيب املايل 07/11

حتكيمه اىل غاية  2019سنة هناية االستبيان  تصميمفتمتد من اتريخ بداية  امليدانيةأما الدراسة  .وفق القيم اجلارية
 .2020 أكتوبرهر ش ىلإ أوتتوزيعه يف الفرتة املمتدة من شهر و 

 :الدراسة يف املستخدمة واألدوات املنهج
 ابجلوانب اإلملام هبدف ، وذلكالنظري اجلزء يف التحليلي الوصفي املنهج استخدام دراسةال طبيعة تطلبت   

 إىل يتعداه بل فقط، املدروسة ابلظاهرة املتعلقة املعلومات جبمع يهتم ال املنهج هذاحيث أن  ؛للموضوع الفكرية
، املوضوع حول املعرفة رصيد من يزيد حبيث املقرتح التصور عليها يبىن استنتاجات للوصول إىل والتحليل التفسري

وذلك ابالستعانة مبا هو متوفر من مصادر عربية وأجنبية من الكتب والرسائل اجلامعية والدورايت اليت هلا عالقة 
ذلك املنهج الذي يعتمد على املقارنة يف دراسة الظاهرة حيث  وهو؛ ةاملنهج املقارنابإلضافة إىل  .مبوضوع الدراسة

يربز أوجه الشبه واالختالف فيما بني ظاهرتني أو أكثر، ويعتمد الباحث من خالل ذلك على جمموعة من 
 .اخلطوات من أجل الوصول إىل احلقيقة العلمية املتعلقة ابلظاهرة املدروسة

عترب منهج دراسة احلالة من املناهج ؛ حيث يمنهج دراسة احلالةعلى  أما يف اجلانب التطبيقي فقد اعتمدان   
البحثية والعلمية، اليت تدرس الظواهر واحلاالت اجملتمعية هبدف تشخيصها، وذلك من خالل املعلومات اليت مت 

معاجلات مجعها وتتبع مصادرها بغرض احلصول على العوامل اليت سببت احلالة، وابلتايل يصل الباحث إىل نتائج و 
 .دقيقة من خالل دراستها دراسة متكاملة

يف اجلزء األول إبجراء دراسة استطالعية، أما اجلزء الثاين من  إىل جزئيني إثنني؛ قمنااجلانب التطبيقي  وقسمنا   
 ابالعتماد على منهجية النمدجة ابملعادالت اهليكلية استكشافية حتليلية دراسة إبجراءالدراسة امليدانية فقمنا 

ومن أجل على االستبيان كأداة جلمع البياانت،  معتمدين، (SEM-PLS)القائمة على املربعات الصغرى 
واملتمثلة يف  الربامج اإلحصائيةاجليد ومعاجلة خمرجات االستبيان استخدمنا جمموعة من اإلحصائي التحليل 

(SMART PLS) اعيةاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتم ربانمجاملدعم ب 3 اإلصدار (SPSS)  25اإلصدار. 
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 صعوابت الدراسة:
 :يف تمتثل التطبيقيما يتعلق ابجلانب  خاصة صعوابتبعض ال واجهتنا   
  املراجع وهذا ما جعلنا نبذل جهدا كبريا يف اجلمعاملتعلقة مبوضوع الدراسة قلة املراجع املتخصصة. 
 لكرتويناإل جابة على االستبيانإليف امهين احملاسبة  طرف من التجاوب بطء. 
 بشأهنا حمدد رأي تكوين عدم إىل أدى دائل القياس احملاسيببب املتعلقة واإلجراءات القوانني حداثة. 

 :هيكل الدراسة
أربعة فصول إىل فرضيات، قمنا بتقسيم الدراسة المن أجل حتقيق أهداف الدراسة ومعاجلة إشكاليتها واختبار 

املفاهيم املتعلقة  عرضوذلك من خالل  ؛اإلطار النظري للقياس احملاسيبل تناولنا يف الفصل األو  .مسبوقني مبقدمة
أما  .سيباحملاسبة الدولية اليت تناولت وظيفة القياس احملا معايريابإلضافة إىل خمتلف  هبذا املوضوع وطرق قياسها

إىل عرض  قياس جودهتا، ابإلضافةطرق اإلطار النظري للقوائم اجلبائية و  رضعلالفصل الثاين فقد خصص 
  .متطلبات جودة هذه القوائم

تطبيقها يف النظام احملاسيب  وواقع متغريات الدراسةبني  النظرية دراسة العالقة مثفقد الفصل الثالث يف  أما   
ختلف القوانني واملراسيم اليت نص عليها املشرع اجلزائري فيما خيص القياس مل عرضابإلضافة إىل  ،اجلزائري
يف  اجلبائيةفصل الرابع فقد تضمن تقييم أثر تطبيق بدائل القياس احملاسيب يف حتسني جودة القوائم أما ال .احملاسيب

وذلك من خالل عرض وتقدمي طرق مجع البياانت  ؛ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر )دراسة ميدانية(
 مت إهناء الدراسةو   .اختبار فرضيات الدراسةقشة نتائج ابإلضافة إىل عرض وحتليل بياانت الدراسة ومنا ،وحتليلها

التوصيات واآلفاق للبحث على ضوء نتائج الدراسة املتوصل  بعضوطرحت فيها ، النتائجوردت فيها أهم امتة خب
 .إليها
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 :الدراسة منوذج
خصائص النوعية و  مستقل كمتغري بدائل القياس احملاسيب وهي متغريات ثالثة ربط يف دراسةال منوذج متثل   

 من خالل الشكل التايل:  ذلكميكن توضيح ، كمغري اتبعالوعاء الضرييب و ،وسيط كمتغري  للمعلومات احملاسبية
  .لدراسةالنظري ل نموذجاليوضح (: 1الشكل رقم )

 .الباحثإعداد املصدر: 
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 :السابقةالدراسات 
 أوال: الدراسات العربية:

 لتعزيز احملاسيب املايل النظام مع اجلزائري اجلبائي النظام تكييف متطلبات"نوان: بع 1دراسة )خيلف إميان( -1
 اجلبائي النظام بني القائمة االختالفات أهم حصر هدفت هذه الدراسة إىل ."الضرييب الوعاء وضبط الشفافية
 .اجلبائية آاثرها وبيان الربح حتديد يف النظامني القائمة بني الفجوة تعكس واليت املايل احملاسيب والنظام اجلزائري

خالل  من اسيب وأثرها على النظام اجلبائياحمل اجملال يف احلاصلة ملستجداتا أهم إبرازتقوم هذه الدراسة على و 
 وحصرها وإجياد املختلفة، للمؤسسات الفعلي الواقع ميثل حقيقي لربح الوصول طريقة تعيق اليت املشاكل معرفة
للضريبة  اخلاضع الوعاء يف سلبية آاثر حيدث أن شأنه من ما كل ويف فيها والتحكم يهاعل للسيطرة وتدابري حلول

 جلوانب التعرض عند التحليلي املنهج مت االعتماد علىولتحقيق أهداف الدراسة   اجلبائية. احلصيلة وابلتايل
 النظام تطبيق عن الناجتة اجلبائية رواالنعكاسات واآلاث اجلزائري اجلبائي والنظام املايل احملاسيب النظام بني العالقة

 .اجلبائية مث احلصيلة ومن للضريبة اخلاضع الوعاء على املايل احملاسيب
 النظام جسدها املالية واليت واملعلومة الدولية احملاسبة معايري على عتمادالا إىل أن توصلت هذه الدراسة

 من حيد أن شأنه من اجلبائي، للنظام الصافية النتائج ديدحت يف حماسبية معتمدة كقواعد اجلزائر يف املايل احملاسيب
 الربح بني الفجوة تقليص احلصيلة اجلبائية، كما توصلت هذه الدراسة أيضا إىل أن زايدة وابلتايل اجلبائي التهرب
 خالل من رياجلزائ اجلبائي ألحكام التشريع طبقا املعد اجلبائي والربح املايل احملاسيب النظام وفق املعد احملاسيب

 ومنه احلوكمة، تطبيق وابلتايل الشفافية واالفصاح مببدأ األخذ إمكانية على سيعمل النظامني هذين تكييف حماولة
 النظام به جاء مبا األخذ يتطلب هذا فإن فعال بشكل اجلزائري اجلبائي النظام عن حوكمة البحث كان إذا

 للدولة. املالية املوارد ضياع عدم قيد حتت الدخل بتحديد فيما يتعلق جبائيا املايل احملاسيب
 إصالح ظل يف القيمة العادلة تطبيق عن النامجة احملاسيب القياس صعوابت": بعنوان 2)عالء بوقفة(دراسة  -2

 ."–الدولية  التجارب ضوء على استشرافية حتليلية دراسة - اجلزائر يف احملاسيب النظام
 يف القيمة العادلة حماسبة استخدام يف التطور اجتاهات على تعرفلل أساسي بشكلهدفت هذه الدراسة 

 ويف البيئة عموما   العادلة القيمة مبدأ تطبيق تواجه اليت والصعوابت املشاكل على الرتكيز مع احملاسيب، الفكر
 لعادلةالقيمة ا ملفهوم اجلزائر يف احلساابت ومراجعي احملاسبني فهم مدى قياس ىلإ ابإلضافة خصوصا   اجلزائرية

 .اجلزائرية احملاسبية البيئة يف تطبيقها قبول ومدى قياسها، وطرق

                                                           
، أطروحة دكتوراه، كلية متطلبات تكييف النظام اجلبائي اجلزائري مع النظام احملاسيب املايل لتعزيز الشفافية وضبط الوعاء الضرييب :إميان خيلف 1

 .2019العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
دراسة حتليلية استشرافية على -صعوابت القياس احملاسيب النامجة عن تطبيق القيمة العادلة يف ظل إصالح النظام احملاسيب يف اجلزائر :ء بوقفةعال 2

 .2019ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  -، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ضوء التجارب الدولية
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واألسلوب التحليلي  من الدراسة النظري اجلانباستخدام املنهج الوصفي يف  مت الدراسة أهداف ولتحقيق
اط املرتبطة من احملاسبني ومراجعي احلساابت يف اجلزائر حول النق الدراسة واملكونة آراء عينة على ستطالعالاعند 

إبشكالية البحث، أما عن األدوات املستخدمة يف البحث فقد مت إعداد استمارة استبيان وجهت لعينة الدراسة،  
فرد ) 100 (ومتثلت عينة الدراسة يف .راسة وحتليل نتائج هذا االستبيانبغية د (SPSS)كما مت استخدام برانمج 

 .)احلساابت وحمافظ حماسيب خبري معتمد، حماسب( اسبةومهين احمل االقتصادية املؤسسات يف احملاسبني من
القيمة  حماسبية لتطبيق األساسية املقومات توفر إىل جمموعة من النتائج أمهها، عدم توصلت هذه الدراسة

 يف لةالعاد القيمة بقياس املرتبطة املشاكل من العديد وجود إىل ابإلضافة حاليا ، اجلزائرية احملاسبية البيئة يف العادلة
املتخصصة،  لألسواق التام شبه غياب وكذا البورصة، أداء وضعف حمدودية اخلصوص وجه على تشمل اجلزائر

  .العادلة القيمة لتقدير املتخصصني واخلرباء املهارات نقص ابإلضافة إىل
سية سااألاحملاسيب على اخلصائص النوعية دراسة أثر حتيز القياس ": بعنوان 1)رابح طويرات(دراسة -3

  ."جمموعة من الشركات االقتصادية اجلزائرية دراسة -للمعلومات احملاسبية وفق معايري احملاسبة الدولية 
إىل إبراز وتشخيص أثر حتيز القياس احملاسيب على اخلصائص النوعية األساسية هدفت هذه الدراسة 

من إبراز  أمهيته البحث ويستمد .يف اجلزائرة للشركات االقتصادية للمعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم املالي
األثر الناتج عن حتيز القياس احملاسيب على جودة املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم املالية للشركات االقتصادية 

يل يف اجلزائر، ودراسة إىل أي مدى ميكن هلذا التحيز أن ينتج قوائم مالية غري صادقة وغري عادلة ما يؤدي إىل تضل
 .التأثري على عملية اختاذ القرار مستخدميها وابلتايل

ليل نتائج االستبيان ابستخدام أساليب التحليل اإلحصائي وحتمت اختبار فرضيات ولتحقيق أهداف الدراسة 
  .لشركات االقتصادية يف اجلزائراجمموعة من يف حماسب  (95)معتمدا على إجاابت 

لنتائج أمهها، وجود حتيز يف القياس احملاسيب عند إعداد التقارير والقوائم من ا جمموعة إىل توصلت هذه الدراسة
كالمها معا، كما أثبتت أيضا أتثري هذا التحيز على مالءمة قائم ابلقياس أو قواعد القياس أو املالية مصدره إما ال

 .وموثوقية املعلومات احملاسبية وابلتايل أتثريه على صدق وعدالة هذه القوائم
 
 
 
 
 

                                                           
دراسة أثر حتيز القياس احملاسيب على اخلصائص النوعية األساسية للمعلومات احملاسبية وفق معايري احملاسبة الدولية  :رابح طويرات 1
(IAS/IFRS) - ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2أطروحة دكتوراه، جامعة البليدة  دراسة على جمموعة من الشركات االقتصادية اجلزائرية ،

 .2018وم التسيري، وعل
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 دراسة -واقع ومعوقات تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية" :بعنوان 1)ابهية زعيم(دراسة  -4
التعرف على مدى جاهزية هدفت هذه الدراسة إىل  ".-الدول من جمموعة بني مقارنة حتليلية دراسة مع ميدانية

حيث ركزت بشكل كبري على تشخيص املعوقات اليت تواجه  ؛ئر لتطبيق منوذج القيمة العادلةالبيئة احملاسبية يف اجلزا
كما حاولت   يمة العادلة وتفعيل السوق املايلتطبيقه والبحث عن حلول عملية ملعاجلة مشكل القياس وفق الق

الدراسة الوقوف على جتربة بعض الدول العربية السباقة يف تطبيق القيمة العادلة لالستفادة من خربهتا، ومن مث 
 إطار لتحضري البيئة احمللية لتطبيق القيمة العادلة. اقرتاح

انب النظري، أما يف اجلانب التحليلي إلعداد اجلو مت االعتماد على املنهج الوصفي الدراسة  أهداف ولتحقيق
ال  يف اجملوتتمثل عينة الدراسة يف املهنيني واألكادمييني ،االستبيان كأداة للدراسة ميدانية فقد مت استخدام تطبيقيال

كما مث االعتماد ،  (SPSS)انمج رب بحيث مث حتليل ومعاجلة خمرجات االستبيان ابالستعانة  ؛احملاسيب يف اجلزائر
على دراسة مقارنة لواقع تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية جملموعة دول )مصر، السعودية، األردن( مع 

 اجلزائر.
ئج أمهها، أن املمارسات احملاسبية يف اجلزائر حباجة ماسة لنموذج إىل جمموعة من النتا توصلت هذه الدراسة

القيمة العادلة بغية تفعيل القياس احملاسيب، وأبنه هناك معوقات كثرية منها معوقات متعلقة ابملهنيني، معوقات 
تطبيق منوذج حتد من  ،معوقات متعلقة ابملؤسساتو  متعلقة ابلقوانني والتشريعات، معوقات متعلقة ابلسوق املايل

مرهون بتوفري البيئة احملاسبية الالزمة لذلك وبتفعيل دور أسواق  هذا النموذج القيمة العادلة، كما أن جناح تطبيق
وجود تفاوت كبري يف إجراءات تطبيق قياس  ىلإة بصفة خاصة، كما توصلت الدراسة املال يف احلياة االقتصادي

  ل حمل الدراسة )مصر، السعودية واألردن(.القيمة العادلة بني اجلزائر وجمموعة الدو 
دور املعلومات احملاسبية يف حتديد وقياس وعاء ضريبة أرابح األعمال " :بعنوان 2)شرف الدين حممد(دراسة  -5

على ضريبة الإىل توضيح دور املعلومات احملاسبية يف حتديد وقياس هدفت هذه الدراسة  ."يف املصارف التجارية
 .الضرييبالوعاء  على هاري أتثورف التجارية املصايف  رابحاأل

يف وضع أسس حماسبية  تسهمشكلة إجياد واثبات معلومات حماسبية حل ملاقرتاح يف  وتتمثل أمهية الدراسة
دور اإلفصاح والعرض احملاسيب للمعلومات احملاسبية من خالل وإبراز  ،لقياس وحتديد الوعاء اخلاضع للضريبة

 يف حتديد وقياس الضريبة. هتأمهيو ابملؤسسة  القوائم املالية اخلاصة
جمموعة املنهج التارخيي لعرض الدراسات السابقة، وذلك ابالعتماد على  تباعا ولتحقيق أهداف الدراسة مت

  .العينة حمل البحثهبدف الوصول إىل حقائق عن ضافة إىل دراسة حتليلية من الدراسات واألحباث السابقة ابإل
                                                           

، دراسة ميدانية مع دراسة حتليلية مقارنة بني جمموعة من الدول-واقع ومعوقات تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية ابهية زعيم:  1
 .2018أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، 

، رسالة ماجستري، دور املعلومات احملاسبية يف حتديد وقياس وعاء ضريبة أرابح األعمال يف املصارف التجاريةشرف الدين حممد شرف الدين:  2
 . 2016 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات التجارية قسم احملاسبة والتمويل،



  مقدمة البحث

 ي
 

زايدة درجة شفافية املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم إىل جمموعة من النتائج أمهها،  توصلت هذه الدراسة
 إمكانية حتدد اليت هي املعلومات احملاسبية دقة أنكما املالية تعين زايدة درجة اعتماد مفتش الضرائب عليها،  

 بعض قبل من املالية ابلقوائم املنشورةاملعلومات  إخفاء وإنللضريبة،  اخلاضع حتديد الوعاءاالعتماد عليها يف 
واملتعارف  املقبولة احملاسبية املعايري تباعا أن وخلصت الدراسة إىلالوعاء، هذا حتديد  إعاقة إىل يؤدي املكلفني

هنالك عالقة  أنو ، املعلومات من قبل مفتش الضرائب اعتماد إمكانية من يزيد الضرييب الوعاء لتحديد عليها
 املعلومات احملاسبية وصحة حتديد الوعاء اخلاضع للضريبة. طردية بني جودة

 دراسة -املراجعة اجلبائية كآلية تساهم يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية" :بعنوان 1)قحموش مسية(دراسة  -6
 اكتشاف مدى مسامهة املراجعة اجلبائية يف حتسنيإىل هدفت هذه الدراسة . "بسكرة لوالية الضرائب إبدارة حالة

 التصرحيات جودة على اجلبائية املراجعة ملهنة أتثري وجود مدى من جودة التصرحيات اجلبائية، من خالل التحقق
 ضماان التحصيل اجلبائي وحتسني الوعاء الضرييب وتوسيع جودة التصرحيات ابإلضافة إىل إظهار العالقة بني اجلبائية
 .االقتصادية التنمية لتمويل

اجلبائية  التصرحيات جبودة اجلبائية املراجعة عملية تربط اليت السببية العالقة واقع دراسةيف  البحثمهية أتكمن 
 املصاحل منها تستفيد أن ميكن عملية وتوصيات أبفكار ابخلروج يسمح مما ؛االدارة اجلبائية طرف من املطلوبة

 .االقتصادية الّتنمية على سليب رأث من له ملا الضرييب والتهرب الغش لظاهرة والتصدي نشاطها دعم املعنية يف
 على مستوى مديريةوذلك  ،البياانت جلمع كأداة ستبياناال االعتماد على متولتحقيق أهداف الدراسة 

 عددهم وبلغ اجلبائية املراجعة أبعمال لقياماب مكلفني أفراد من الّدراسة جمتمع يتكونو بسكرة،  لوالية الضرائب
 .(SPSS) اإلحصائي الربانمج ابستخدام النتائج وحتليل لبياانتا تفريغ مراجع جبائي، ومت( 36)

إىل جمموعة من النتائج أمهها، أن املراجعة اجلبائية تعترب أحد العوامل اهلامة ضمن النظام  توصلت هذه الدراسة
ية الـتأكد من الضرييب التصرحيي ملا هلا من قدرة على إدارته بعدالة وإنصاف، فهي إجراء رقايب خيول لإلدارة الضريب

ايب يف جيإ أن املراجعة اجلبائية هلا دور صحة ودقة التصرحيات املقدمة من قبل املكلف ابلضريبة، ابإلضافة إىل
وما يتوفر عليه  ،برامج املراجعة اجلبائية وخاصة الفعال منها ؛ وذلك من خاللحتسني جودة التصريح اجلبائي

املكلفني على أن تكون  مما يشجع ،دقة عمليات املراجعة اجلبائيةة و املراجع اجلبائي من مؤهالت علمية وعملي
 .اجلبائية احلصيلةتصرحياهتم ابلضريبة صحيحة ودقيقة وهذا من شأنه زايدة 

 
 

                                                           
، العدد السادس، الصفحات تساهم يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية، جملة البحوث االقتصادية واملاليةاملراجعة اجلبائية كألية قحموش مسية،  1

 .2016اجلزائر، -، جامعة أم البواقي295-313
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أثر اإلفصاح احملاسيب وفقا ملتطلبات قانون ضريبة الدخل األردين ": بعنوان 1دنيا فضل سعيد(صاحل )دراسة  -7
دراسة تطبيقية على الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية املدرجة  -ب يف األردنعلى مصداقية دافعي الضرائ

األردين  الضرييبقانون الإىل قياس أثر اإلفصاح احملاسيب وفقا ملتطلبات هدفت هذه الدراسة  ."يف بورصة عمان
من خالل  ،درجة يف بورصة عمانعلى مصداقية دافعي الضرائب يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية امل

قياس أثر كل من مؤشر احلوكمة، مؤشر الشفافية املالية ومؤشر اإلدارة والعمليات على مصداقية دافعي الضرائب 
 .يف عمان

يتمثل و  ،(E-views) برانمج ابالعتماد علىاالحندار املتعدد وذلك مت استخدام ولتحقيق أهداف الدراسة 
شركة صناعية  (68) ملسامهة العامة املدرجة أسهمها يف بورصة عمان واليت بلغ عددهاجمتمع الدراسة ابلشركات ا

املالية املنشورة وذلك إلجراء  القوائماحلصول على البياانت املالية واحملاسبية الالزمة من  متو  ،(2015)لعام 
 .واختبار الفرضيات ةالالزم ئيةاإلحصااالختبارات 

معنوي ملستوى مؤشر اإلفصاح احملاسيب الكلي  أثروجود  من النتائج أمهها،إىل جموعة  توصلت هذه الدراسة
معنوي ملستوى اإلفصاح احملاسيب من خالل مؤشرات احلوكمة  أثرعلى مصداقية دافعي الضرائب، ووجود 

  والشفافية املالية واإلدارة والعمليات جمتمعة على مصداقية دافعي الضرائب.
دراسة  -تقييم بدائل القياس احملاسيب يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل": وانبعن 2)هشام شلغام(دراسة  -8

تقييم بدائل القياس احملاسيب يف البيئة احملاسبية  إىلهدفت هذه الدراسة  ."ميدانية لعينة من األكادمييني واملهنيني
القيمة العادلة كأحد بدائل القياس  منوذج وتسليط الضوء على ،اجلزائرية من وجهة نظر األكادمييني واملهنيني

احملاسيب يف اجلزائر ومتطلبات تكييف تطبيقها مع واقع البيئة احملاسبية اجلزائرية من أجل حتقيق جودة املعلومة 
احملاسبية، ابإلضافة إىل معرفة أهم املقومات اليت توفرها البيئة احملاسبية اجلزائرية لتطبيق هذه البدائل وضرورة بيان 

  .ليت تواجه احملاسب أثناء التطبيقاملعوقات اأهم 
املنهج التحليلي يف حتليل و  ،املنهج الوصفي يف شقه النظري علىمت االعتماد ولتحقيق أهداف الدراسة 

 تكادمييني، واستخدماألهنيني و املفرد بني  (70)الذي مت توزيعه على عينة تتكون من و االستبيان خمرجات 
ومعاجل البياانت  (SPSS) برانمج ابالعتماد علىب اإلحصائية يف حتليل البياانت مجلة من األسالي الدراسة

(Excel). 

                                                           
على مصداقية دافعي  2009( لسنة 28أثر اإلفصاح احملاسيب وفقا ملتطلبات قانون ضريبة الدخل األردين رقم )، صاحل دينا فضل احلاج سعيد 1

، أطروحة دكتوراه، جامعة العلوم مة الصناعية األردنية املدرجة يف بورصة عماندراسة تطبيقية على الشركات املسامهة العا-الضرائب يف األردن
 .2016اإلسالمية العاملية، كلية الدراسات العليا، االردن، 

ة ماجستري، ، رسالدراسة ميدانية لعينة من األكادمييني واملهنيني-تقييم بدائل القياس احملاسيب يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل :هشام شلغام 2
 .2015ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  -جامعة قاصدي مرابح

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7+%D9%81%D8%B6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7+%D9%81%D8%B6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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مع فقط أن البيئة احملاسبية اجلزائرية تتالءم يف الوقت الراهن  إىل مجلة من النتائج أمههاراسة توصلت هذه الد
ل من القانون التجاري والضرييب مع منوذج التكلفة التارخيية كأساس للقياس احملاسيب، كما أوصت بضرورة تكيف ك

 النظام احملاسيب املايل وهذا من أجل حتسني استخدام بدائل القياس احملاسيب بشكل أفضل.
أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف مصداقية التقارير " :بعنوان 1)فيحاء يعقوب، فرقد الغنامي(دراسة  -9

 ."- قسم الشركات يف اهليئة العامة للضرائبدراسة يف -املالية ويف حتديد وعاء ضريبة الدخل 
لتعزيز  وذلك املعلومات احملاسبية مصداقية يف الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثر معرفةهدفت هذه الدراسة إىل    

 .عادل بشكل الضرييب الوعاء لتحديد لإلدارة اجلبائية املقدمة القوائم يف الثقة
يف  قواعد احلوكمة إصدار خالل من ،الشركات حوكمة مبادئ يقتطب أمهية أتكيد تقوم هذه الدراسة على

القوائم  تتضمنها اليت احملاسبية املعلومات جتعلبدورها  اليتو  احملاسبية املمارسات يف تطوير منها لالستفادة العراق
 احملاسبية املعلومات يف مصداقية حتقيق إىل تالعب، ومنه الوصول أي بدون للمؤسسة املايل الوضع تعكس املالية
 .الضريبية الفجوة تقليصو  املعدة لألغراض اجلبائيةاملالية  القوائم تتضمنها اليت

اجلانب التطبيقي فقد مت  ويفاملنهج الوصفي،  علىيف اجلانب النظري عتماد الامت ولتحقيق أهداف الدراسة 
تابعني الاملراجعني اجلبائيني  نوعة مميف جم حيث متثلت عينة الدراسة ؛كأداة جلمع البياانت استخدام استبانة

 للمصاحل اجلبائية يف العراق.
إىل أن تطبيق قواعد وآليات حوكمة الشركات يؤثر إجيابيا يف مستوى الشفافية ويف  توصلت هذه الدراسة

 على فتتوق املالية القوائم منفعة توصلت إىل أن اتقليل التالعب عن طريق االلتزام ابملبادئ احملاسبية والقوانني، كم
فعال،  فحص ضرييب وحتقيق عادل ضرييب وعاء لتحديد كمرفقات للتصريح اجلبائي هلا املعلومايت احملتوى مصداقية

احملاسيب والتزام  اإلفصاح مبستوى تتأثر الضرييب الربح مببلغ اإلدارة اجلبائية قناعة أنويف األخري خلصت الدراسة إىل 
 .احملاسبية معد القوائم املالية ابملبادئ املعايري

حتديد وعاء الضريبة على دخل الشركات يف ظل االرتفاع العام يف ": بعنوان 2)وحيد حممود رمو(دراسة  -10
الوعاء احملاسيب ومن مث حتديد  الربحعلى حتديد  األسعار التغري يفإىل بيان أثر هذه الدراسة  هدفت ."األسعار

احملاسيب ليعكس الربح تعديل  يف سعيها إىل اقرتاح ية الدراسةأمهتكمن  وفقا للتشريع العراقي. اخلاضع للضريبة
 هلضرائب على دخلإخضاع املكلف لرابح ومن مث ألاعند حتديد مقدار الضريبة على  ألسعاراالرتفاع املستمر اب

 احلقيقي.

                                                           
: أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف مصداقية التقارير املالية ويف حتديد وعاء ضريبة يعقوب فيحاء عبد هللا والغنامي فيصل جدعان فرقد 1

، العراق، 27-1، الصفحات 10جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد اخلامس، العدد  اهليئة العامة للضرائب،دراسة يف قسم الشركات يف -الدخل
2010. 

 .2006جامعة املوصل، كلية االدارة واالقتصاد،  ،حتديد وعاء الضريبة على دخل الشركات يف ظل االرتفاع العام يف األسعاروحيد حممود رمو،  2
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وذلك  ،يف املستوى العام لألسعار رتفاعاالساليب احملاسبية ملعاجلة ألامت عرض ولتحقيق أهداف الدراسة 
والضريبة  الضرييب الوعاء حتديد عملية واقع دراسةهبدف  الزايرات امليدانية خالل العتماد على دراسة احلالة مناب

 .احملاسيب يف ظل االرتفاع املستمر لألسعار الربحعلى  املفروضة
من القوائم  االعتماد على خمرجات النظام احملاسيب نأ جمموعة من النتائج أمههاتوصلت هذه الدراسة إىل 

حيث يتم تنظيم احلساابت ومراجعتها من  ؛وضوعيةاملنطقية و املاملالية يف حتديد وعاء الضرييب تعد من أكثر الطرق 
دي ؤ احملاسيب يف ظل االرتفاع املستمر لألسعار ي الربحعتمدة، كما توصلت إىل أن اعتماد املرمسية الهات اجلقبل 

لذا جيب على املشرع  ،لضريبةاخلاضع لوعاء العلى دقة حتديد  ينعكسا دقيق هلذا الدخل مبالقياس غري ال إىل
 عند حتديد الدخل الضرييب. األسعاراالرتفاع العام يف  أثراالعتبار بعني الضرييب االخذ 

 الدراسات األجنبية:: اثنيا
 "قياسللحماسبة القيمة العادلة: التقنية اجلديدة " :بعنوان 1(SAIDANI Mohamed Said) دراسة -1

(La juste valeur: une nouvelle technique d'évaluation). 

تطبيق حماسبة القيمة العادلة عند إعداد القوائم املالية وأتثريها على  حاالتحتديد  إىلهدفت هذه الدراسة 
مت الرتكيز عليها جودة املعلومات احملاسبية، خاصة وأن املعايري املرتبطة بعملية القياس واالفصاح عن القيمة العادلة 

 .(IFRS) بالغ املايلاإلواملتمثلة يف معايري  يف املعايري احملاسبية الدولية الصادرة حديثا
لقيمة معيار احملاسبة الدويل املتعلقة ابعرض املفاهيم واحلجج املتعلقة بتطبيق  متولتحقيق أهداف الدراسة 

جبودة املعلومات احملاسبية اليت مت  هارتباطومدى يف عملية القياس واإلفصاح احملاسيب، (IFRS13) العادلة 
 .احلصول عليها من خالل تطبيق هذه املعايري

 القوائمأن تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف إعداد أمهها، من النتائج من  جمموعة إىل توصلت هذه الدراسة
 منوذجيف االجتاه العاملي حنو استخدام املالية أصبح ضرورة تقتضيها الظروف واألوضاع االقتصادية، وأن هناك زايدة 

خاصة يف  اقبوال واعرتافا عام يلقى هذا النموذج حيث أصبح ؛وبنود القوائمالقيمة العادلة ابلنسبة جلميع عناصر 
كما توصلت ،  املعلومات احملاسبية مةمالءاصية خبالتكلفة التارخيية فيما يتعلق  مبدأظل السلبيات اليت عرفتها 

أفضل طريقة  ابعتبارهااألصول وفق حماسبة القيمة العادلة،  قياسوابلرغم من التوسع يف عملية  هأنالدراسة إىل 
وقابلة للمقارنة ابلنسبة ملستخدمي هذه املعلومات، إال أنه ال تزال هناك حاجة لتحسني  مالئمة معلومات دميتق

لنظام احملاسيب املايل كما توصلت الدراسة إىل أن ا  وقابليتها للتحققاملعلومات  موثوقيةالقيمة العادلة من أجل تعزيز 
أنه ال يشكل  منوذج القيمة العادلةوإن بشكل كاف،  تطرق لهالمل يتم منوذج القيمة العادلة استخدام  وفيما خيص

 .معاجلة بديلةللقياس بل جمرد القاعدة األساسية 

                                                           
1 SAIDANI Mohamed Said, La juste valeur: une nouvelle technique d'évaluation, Revue ElWahat pour les 

Recherches et les Etudes, Vol.9 n°1, Université de Ghardaia,2016. 
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الدخل بعد اعتماد املعايري الدولية العالقة بني الضرائب و " :بعنوان 1(Simona Jiraskova)دراسة  -2
 "إلعداد التقارير املالية يف مجهورية التشيك مقارنة ابلدول األوروبية األخرى

)The Relationship between Tax and Book Income after Adoption IFRS in the 

Czech Republic in Comparison with Other European Countries( 
على أهداف كل من  (IFRS) الدولية أثر تبين معايري التقارير املالية معاجلة موضوعإىل  ةه الدراسهذهدفت 

 يف حماولةتستمد الدراسة أمهيتها و  .األوروبية الدول وعة منمجمو احملاسبة والضرائب يف مجهورية تشيكوسلوفاكيا 
 (IFRS)الدولية ر معايري التقارير املالية كما اهتمت الدراسة أبث  ةيبقة األمثل بني احملاسبة والضر الوصول إىل العال

 .اخلاضع للضريبة الربحعلى 
 ايريمعألثر تطبيق الدول األوروبية قارنة بني جمموعة من املاالعتماد على دراسة  متولتحقيق أهداف الدراسة 

هلا، وإعطاء ملخص  هلذه الدول والقانون التشريعي الضرييب القوائم املاليةعلى  (IFRS) الدوليةالتقارير املالية 
 .ملختلف الدراسات السابقة اليت ركزت على دراسة العالقة القائمة بني النظامني

أنه من الالزم إجياد حل وصياغة االختالف بني أمهها من النتائج من  جمموعة إىل توصلت هذه الدراسة
عداد إالدولية ليس من أجل املالية رير احملاسبة والنظام الضرييب، ألن يف مجهورية تشيكوسلوفاكيا تبنت معايري التقا

)لغرض احملاسبة ولغرض الضريبة(،   ذات الغرض اخلاصاملالية  القوائمفقط ولكن أيضا إلعداد  العامةاملالية  القوائم
 هذهلوهو السماح  ،(IFRS) الدوليةالتقارير املالية  ملعايريكما مت اقرتاح حل مشكلة اآلاثر اجلبائية لتبين ا

 دون أي تعديالت. وفقا ملعايري التقارير املالية احملاسبية الضريبة على الربح أو اخلسارةابحتساب  املؤسسات
تطبيق القيمة العادلة على جدول حساب النتائج: املعيار  أثر": بعنوان 2(al .Nour Aldeen) دراسة -3

 دراسة تطبيقية يف شركات التأمني"-13الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 
)The Impact of Fair Value Measurements on Income Statement: IFRS 13 an 

Application Study in Insurance Companies( 
 ، كما هدفتعلى جدول حساابت النتائج اكل القياس احملاسيب وأثرها ناقشة مشم إىلهدفت هذه الدراسة و 

مما جيعل املعلومات  ؛القيمة العادلةالقياس وفق لتارخيية حنو االنتقال من القياس وفق التكلفة ا إبراز اجيابيات إىل
 تقييمشكلة إعادة ماملقدمة ذات أمهية ابلنسبة ملستخدمي هذه املعلومات وذلك من خالل إلقاء الضوء على 

 .القوائمبعض األصول املالية لشركات التأمني وتطبيق القيمة العادلة بدال من التكلفة التارخيية ومقارنة هذه 
التحليلي ابالعتماد على مصادر املعلومات املتعلقة و املنهج الوصفي  استخدام مت ولتحقيق أهداف الدراسة

 .اابلدراسة وحتليله

                                                           
1 Simona Jiraskova, The Relationship between Tax and Book Income after Adoption IFRS in the Czech 

Republic in Comparison with Other European Countries, Journal of Economics, Business and Management, 

Vol. 3, No. 12, December 2015. 
2 Nour Aldeen M. Ghafeer and Abdul Aziz A. Abdul Rahman, The Impact of Fair Value Measurements on 

Income Statement: IFRS 13 an Application Study in Insurance Companies, 2014. 
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هناك فرق كبري بني جدول حساابت النتائج أن أمهها من النتائج من  جمموعة إىل توصلت هذه الدراسة
تطبيق القيمة العادلة يساهم  كما خلصت الدراسة إىل أنعادلة،  القيمة ال ومنوذجالتكلفة التارخيية  منوذجابستخدام 

 .املالية القوائمعملية اإلفصاح عن تعزيز يف 
مدى إمكانية تطبيق " :بعنوان 1(Hans B. Christensen and Valeri V. Nikolaev)دراسة -4

 Does Fair Value Accounting for Non-Financial)"؟حماسبة القيمة العادلة لألصول غري املالية

Assets Pass the Market Test?) . 

تطبيق حماسبة القيمة العادلة كبديل لنموذج التكلفة معاجلة موضوع مدى إمكانية  إىلهدفت هذه الدراسة و 
القيمة العادلة على  منوذج ختيارايف  املؤسساتوالتعرف على مدى رغبة  ،صول غري املاليةألاعند قياس  التارخيية

تقوم هذه الدراسة على و  .يف عملية القياس والتقييم البديلنيفة التارخيية يف ظل حرية االختيار بني حساب التكل
املالية وإبراز  القوائمعلى  البديلنياملقارنة بني طريقة القيمة العادلة وطريقة التكلفة التارخيية ومدى أتثري كال أساس 

 .خراآلعلى  بديلنقاط تفوق كل 
وتتمثل عينة الدراسة التحليلي الختبار الفرضيات و على املنهج الوصفي االعتماد  متاسة ولتحقيق أهداف الدر 

واليت تقوم ابستخدام  ،أملانيا والوالايت املتحدة األمريكيةاملالية لكل من سواق مدرجة يف األشركة  (1539) يف
عند حتليل متغريات الدراسة  البحث عند إعداد القوائم املالية، واعتمد (IAS/IFRS)املعايري احملاسبية الدولية 

واختبار فرضيات على استخدام األساليب اإلحصائية املتمثلة يف النسب املئوية، والتكرارات، والوسط احلسايب، 
 .واالحنرافات املعيارية

أاتحت  (IFRS) الدولية أن معايري التقارير املاليةأمهها، من النتائج من  جمموعة إىل توصلت هذه الدراسة
منوذج التكلفة التارخيية عند تقييم األصول غري املالية و استخدام منوذج القيمة العادلة ألشركات حرية االختيار بني ل

، كما توصلت شريطة االلتزام ابلثبات يف استخدام الطريقة اليت ختتارها واإلفصاح عن السياسة احملاسبية املستخدمة
 ؛لطريقتني ليس من السهل وذلك ألن كل من الطريقتني هلا مزااي وعيوباختيار الطريقة املناسبة بني كلتا اإىل أن 

إذ أن طريقة التكلفة التارخيية سهلة االستخدام وبسيطة للفهم إال أن أنصار القيمة العادلة دعوا إىل إعادة النظر يف 
جناعة  تظهرى ومن انحية أخر  ،خالل فرتات التضخم خاصةحماسبة التكلفة التارخيية بسبب مجلة من العيوب 

حبيث يوفر  ؛استخدام حماسبة القيمة العادلة يف نقل القيمة احلالية لألصول واخلصوم وفقا لظروف السوق
إال أن حماسبة القيمة العادلة لديها بعض العيوب مثل الذاتية  ،اجلاريةملستخدمي القوائم املالية مزيد من املعلومات 

 .اسبة القيمة العادلة متفوق على استخدام طريقة التكلفة التارخييةوالتعقيد ومع ذلك يبقى استخدام طريقة حم
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والضرائب من وجهة نظر العالقة بني احملاسبة " 1(Dumitru Matiş and Dan Dacian)دراسة  -5
 "احملاسبة الدولية معايرياالحتاد األورويب: أتثري  دول

)The Relationship between Accounting and Taxation Insight the European 

Union: The Influence of the International Accounting Regulation( 
على احملاسبة يف  (IFRS) الدولية معايري التقارير املاليةتطبيق أتثري  معاجلة موضوع إىله الدراسة هدفت هذ

االعتماد على الدراسات  متسة ولتحقيق أهداف الدرا. من خالل العالقة بني احملاسبة والضريبة ةاألوروبي الدول
 والربحاحملاسيب  الربحلالختالفات بني  النظرياإلطار  اقرتحتو السابقة اليت تظهر هذه العالقة يف القوائم املالية، 

 .انيا ورومانياملأسبانيا، إيطاليا، إفرنسا،  من الضرييب، وهذا يف كل
 الدولية معايري التقارير املالية على عتمادالاأن أمهها، من النتائج من  جمموعة إىل توصلت هذه الدراسة   
(IFRS) سبانيا إعترب فيها العالقة قوية كفرنسا و على تقليص العالقة بني احملاسبة والضريبة يف البلدان اليت ت عمل

اسبية ختتار بصفة خاصة املعاجلة احمل املؤسساتأي أن  ؛وإيطاليا، أما يف أملانيا فالعالقة تعتمد على مبدأ املطابقة
كانت هلا أتثري مهم  (IFRS) الدولية مع اختيار املعاجلة اجلبائية، أما يف رومانيا فإن معايري التقارير املالية ابلتزامن

 يف اجملال احملاسيب واجملال الضرييب. ومت االعتماد عليها يف توحيد القوائم املالية
 املعدينتثال الضرييب للشركات: دور االم" :بعنوان 2(Mescall ، Lisowsky ،Klassen)دراسة  -6

 (Corporate Tax Compliance: The Role of Internal and ."الداخليني واخلارجيني

(.External Preparers 

هلذه املهمة،  املؤسساتفهم كيفية إدارة و  القوائم اجلبائية طرق إعدادالتحقق من  إىلهدفت هذه الدراسة 
وعلى وجه التحديد فيما إذا كان معد  للمؤسساتعلى الوضع الضرييب  اجلبائيالتصريح أتثري نوع معد دراسة و 

لتجنب ابله عالقة  ، وهلأو حماسب قانوين خارجي مستقل حماسبأو  حماسب داخليهل هو  القوائم اجلبائية
أهداف ولتحقيق  .بشكل قانوين اجلبائيةاألعباء  فختفييف عن طريق أساليب حماسبة إبداعية  املشروعالضرييب 
مدراء اإلدارات واملصاحل  متثلت عينة الدراسة يفو االستبيان كأداة جلمع البياانت،  االعتماد على مت الدراسة

 .يف الوالايت املتحدةعلى مستوى املصاحل اجلبائية  بائيةاجلقوائم ال حتليل مضمون إىلاجلبائية، ابإلضافة 
، وفئة حماسب الداخلني احملاسبنيأن املعدين من فئة ، أمههامن النتائج من  جمموعة إىل توصلت هذه الدراسة

 %30وأن  ،عن املؤسسة نياخلارجي احملاسبنيقانوين أبدو جتنبا أكرب للضرائب من هذا النوع من املعدين من فئة 
 اليةمعاجلة القوائم امل عنديستعينون مبصادر خارجية يف التخطيط لعملهم  مدراء اإلدارات واملصاحل اجلبائيةفقط من 

يتم  النادر أن ، كما توصلت الدراسة إىل أنه منيف االقتصاد األمريكي املؤسساتاملتعلقة ابلضرائب اليت تلتزم هبا 
  .ملراقبة وتدقيق القوائم والتصرحيات اجلبائيةاخلارجي  املراجع االعتماد على

                                                           
1 Dan Dacian Cuzdriorean, Dumitru Matiş, the Relationship between Accounting and Taxation Insight the 

European Union: The Influence of the International Accounting Regulation, Annals Universities Apuleius 

Series Economic, 14(1), 2012. 
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للممتلكات واملصانع  أمهية تطبيق حماسبة القيمة العادلة" :بعنوان (Don Herrmann. al)دراسة  -7
 (The Quality of Fair Value Measures for Property, Plant, and Equipment) ."واملعدات

وذلك عند  (التكلفة التارخيية-القيمة العادلة)القياس احملاسيب  بدائلاملفاضلة بني  إىلهدفت هذه الدراسة 
إبجراء دراسة حتليلية ؛ وذلك ايت املتحدة االمريكيةتقييم املمتلكات واملعدات، وقد متت هذه الدراسة يف الوال

 إىل اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية. استنادا
يف شكل موجز ملخص لطرق تقييم املمتلكات واملصانع واملعدات  تقدمي البحث متولتحقيق أهداف الدراسة 

ذج القياس وفق القيمة العادلة منو  تقييمب راسةقامت الدكما على النطاق الدويل ووفقا للمعايري احملاسبية الدولية،  
 التكلفة التارخيية وذلك ابلنسبة للممتلكات واملصانع واملعدات استنادا إىل اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبيةو 

 .لكل بديل
صانع وامل املمتلكات لفئةأن القياس ابلقيمة العادلة أمهها، من النتائج من  جمموعة إىل توصلت هذه الدراسة

 وخلصت .ةالقرار من قبل املستخدمني، كما يساعد يف التنبؤ ابألرابح املستقبلي الختاذمة ءمالواملعدات يعد أكثر 
موثوقية ومالءمة من مقاييس التكلفة التارخيية وذلك عند قياس  مالية أكثرقيمة العادلة معلومات للإىل أن الدراسة 

مقارنة  رخيية هلذه األصول يكون أفضل ابلنسبة خلاصية قابلية التحققهذه األصول، وأن القياس وفق التكلفة التا
املنتج ابلقياس احملاسيب وفق القيمة العادلة، رغم أن ذلك ال يكون بشكل مطلق وخاصة عند معاجلة األصول 

  .داخليا
 ".تثنائيةاالساختبار حماسبة القيمة العادلة يف ظل الظروف " :بعنوان 1( Dan bolt and Rees)دراسة  -8

(Test of fair value accounting under extreme conditions)  

إىل اختبار مدى مالءمة تطبيق القيمة العادلة على الشركات العقارية والشركات هدفت هذه الدراسة 
واملعايري االستثمارية، عن طريق دراسة مقارنة بني املبادئ احملاسبية املقبولة عموما الصادرة يف اململكة املتحدة 

  .، مع الرتكيز على املعايري املتعلقة ابلقياس احملاسيب لألصول بصفة خاصة(IASB)الصادرة عن  احملاسبية الدولية
( 915)وشركة عقارات  (446)على  يتو حتعينة من جمتمع شركات  االعتمادمت ولتحقيق أهداف الدراسة 

  .تلف األساليب اإلحصائيةمبخ هوحتليل استبيانشركة استثمار وذلك عن طريق توزيع 
حماسبة القيمة العادلة تؤثر بشكل إجيايب على دخل  أن أمههامن النتائج من  جمموعة إىل توصلت هذه الدراسة

أفضل  تعترب القيمة العادلة أنتوصلت إىل كما   ،العقارية اليت تتبىن القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب الشركات
العقارية  الشركاتالتكلفة التارخيية خاصة يف نشاطات كقارنة بباقي األساليب األخرى  أسلوب للقياس احملاسيب م

  واالستثمارية.
 
 

                                                           
1 Dan bolt and Rees, Test of fair value accounting under extreme conditions, United Kingdom, .2004  
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  :السابقة لدراساتوحتليل امناقشة 
تربز استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة من خالل حماولة التعمق يف مفهوم بدائل القياس احملاسيب 

وقد أسهم ذلك يف بناء اإلطار النظري  ؛وحتديد الوعاء الضرييب السليم اجلبائيةئم جودة القواومتطلبات تعزيز 
 ؛الدراسات السابقة يف اخلروج عن اإلطار الذي مت تناوله احلالية دراسة حتاولولكن يف املقابل  .للدراسة احلالية

أن كما   .اض اجلبائية يف اجلزائرلألغر ها تمءمالومعرفة مدى  بدائل القياس احملاسيببني هذه  قارنةاملحيث سيتم 
 ركزت على إظهار طبيعة العالقة بني احملاسبة واجلباية بشكل عام، دون اليت تطرقنا هلا الدراسات السابقة بعض

املايل وأثرها على القوائم  النظام احملاسيببدائل القياس احملاسيب وفق تطبيق اجلبائية الناجتة عن  االنعكاساتظهار إ
 التالية: من خالل العناصر موضوع حبثنا ينفرد بطابعه اخلاص واملميز عن سابقيهعاء الضرييب؛ حيث أن املالية والو 

على دراسة اآلاثر النامجة عن تطبيق فيما خيص املتغري املستقل و  السابقة من الدراسات جمموعةركزت العالقة: -1
املتغري التابع  على قرارات املستثمرين، وفيما خيصأو  على القوائم املالية االقيمة العادلة والتكلفة التارخيية سواء

معظم الدراسات السابقة استعرضت دور الرقابة اجلبائية يف حتسني القوائم والتصرحيات اجلبائية فإن  واملتمثل يف
جودة القوائم والتصرحيات اجلبائية، يف حني تطرقت دراسات أخرى إىل بيان عالقة احلوكمة يف حتسني جودة هذه 

 .لقوائم ودورها يف احلد من التهرب الضرييبا
 موضوع عاجلتحيث  املتغري املستقل خيص فيمافتختلف عن الدراسات السابقة  احلالية خيص الدراسةأما فيما    

، ودور اجلبائيةتطبيق بدائل القياس احملاسيب وفق ما نص عليه النظام احملاسيب املايل يف حتسني جودة القوائم 
يف تسهيل  القوائم املاليةالقوائم يف حتديد الوعاء الضرييب السليم ابإلضافة إىل دراسة مدى مسامهة معلومات هذه 

 هذه النقاط.عمل املراجع اجلبائي؛ حيث مل تعاجل أي من الدراسات السابقة 
حمل  متغرياتأحد  عاجلت فقديف اهلدف الذي تسعى إليه،  السابقة لقد اشرتكت معظم الدراساتاملتغريات: -2

الدراسة وربطه مبتغريات أخرى، يف حني تركز الدراسة احلالية على ربط املتغريين مع بعضهما )ومها بدائل القياس 
 .الوعاء الضرييب واملتمثل يف التابع( ودور هذه العالقة يف حتديد املتغري اجلبائيةاحملاسيب وجودة القوائم 

على مجلة من األساليب الرايضية  الدراسة امليدانيةيف بناء  اعتمدتالدراسات السابقة  معظمطريقة املعاجلة: -3
من اجليل األول لدراسات  االحصائية ستخدام النماذجاب (SPSS- E-views)املعروفة مثل  والربامج اإلحصائية

القائمة على املربعات الصغرى يف حني دراستنا احلالية اعتمدت على منذجة املعادالت اهليكلية  ،االحصائية
(SEM-PLS) برانمج ابستخدام (SMART PLS) يف البيئة كذلك االختالف   وجهأكمن تو  .3راإلصدا

، كما أن اجلزائرية واملالية وهي البيئة احملاسبيةيف بيئة جديدة  درست بدائل القياس احملاسيب حيث أن؛ املدروسة
يف مهين احملاسبة )حمافظي  ونثلواملتمعن ابقي الدراسات السابقة  ةلفتخم جمتمع وعينةهذه الدراسة استهدفت 

بنوع من االستقاللية  تتمتع هذه الفئةإذ أن  ؛احلساابت وخرباء احملاسبة واحملاسبني املعتمدين واملستشارين اجلبائيني(
يف الدراسات السابقة ابملقارنة مع مراجع اجلبائيني واحملاسبني يف املؤسسات االقتصادية واليت مت االعتماد عليها 

 خر. اآل ندو تكون متحيزة إىل طرف  نأكن واليت مي



 

القياس المحاسبي وفق  الفصل األول:  
 (IAS/IFRS)المعايير المحاسبية الدولية  
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 :متهيد
من خالل تقييم العمليات واألحداث القوائم املالية القيم النقدية لعناصر  منح يفاسبية احملجراءات اإل تتمثل

واليت يف احملاسبة املالية تقدمة املرحلة امل مبثابةهذه االجراءات تعترب ، و املالية اليت تتم أثناء قيام املؤسسة بنشاطها
العمود الفقري للمعرفة احملاسبية ووظيفتها األساسية، كما أن كثريا  هذا األخري ميثلحيث  ،تعرف ابلقياس احملاسيب

 .األساسية للمحاسبة العمليةأحد الفروض  همن الدراسات احملاسبية تعترب 
 إىل "(IAS/IFRS) معايري احملاسبة الدوليةوفق  املوسوم بـ: "القياس احملاسيب الفصل هذايف من هنا إرأتينا و 

واألسس النظرية اليت حتكمه ابإلضافة اىل املعايري احملاسبة الدولية  قياس احملاسيب،املرتبطة ابل املفاهيم فخمتل دراسة
  كما يلي:فق أربعة مباحث  و  املتعلقة ابلقياس احملاسيب

 اإلطار النظري للقياس احملاسيب :املبحث األول.  
 بدائل القياس احملاسيب :املبحث الثاين.  
 قياس البدائل احملاسبية اعد وإجراءاتقو  :املبحث الثالث. 
 ابلقياس احملاسيب. املتعلقةمعايري احملاسبة الدولية  :املبحث الرابع 
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  للقياس احملاسيب : اإلطار النظرياألولاملبحث 
له، القياس احملاسيب الذي تعددت أساليبه ومداخنذكر منها وظائف أساسية، ة عدعلى تقوم احملاسبة املالية 

على القياس احملاسيب من خالل سيتم تسليط الضوء ويف هذا املبحث  .اإلفصاح عن هذه املعامالتو  ،االعرتافو 
 تضمنه من أساليب وأدواتوما ي للقياس احملاسيباألسس النظرية ىل وصوال إ ،تهأهدافه وأمهيو  مفهومه عرض

  .للقياس
 لقياس احملاسيبل مدخل: األولاملطلب 

والذي  (Galileo)ويف مقدمتهم عامل الفيزايء  النظرية الطبيعيةاس نظراي إىل ما قدمه علماء يعود أساس القي
علماء  مسامهة إىل ابإلضافةأبهنا نظام عددي وقواعد حسابية،  العناصر األساسية لعملية القياس عموما حدد

اإلضافة  وهيالقياس الذي أضاف عنصر جديد لعملية  (Helmholtz)آخرون يف تطوير عملية القياس منهم 
ن القياس هو قياس اخلواص الطبيعية امللموسة )الوزن، أوالذي توصل إىل  (Campell) ه العاملالرايضية، وساند

مؤلفا  (teevenS)عندما أصدر  1946استمر هذا الوضع لغاية سنة و  1.الطول، احلجم( دون اخلواص املعنوية
 حيث ؛اخلواص املعنوية للقياس ابإلضافة إىل اخلواص الطبيعية تملتشحول نظرية القياس تبىن فيها مفاهيم حديثة 

 منوذج مبوجب العالقات أو اخلواص بني املطابقة يف تمثلت: "اعطى بعدا رايضيا لتعريف عملية القياس أبهنأ
 مفهوماالطار النظري للقياس احملاسيب من خالل عرض  املطلب على هذا من خالل عليه سنركزو  2."رايضي

 ائصه.صوخ ه وأمهيتهأهداف، و س احملاسيبالقيا
 احملاسيب  القياس مفهوم :األول الفرع
حىت إعداد  احملاسبية مجيع اخلطوات احملاسبية من أول عمليات القيد يف الدفاترالقياس احملاسيب وظيفة  شملت

يل مث تلخيص تلك عمليات التسجيل والتبويب والرتح الوظيفة على هشمل هذت؛ حبيث القوائم املالية النهائية
 العمليات يف صورهتا النهائية.

 تعريف القياس: .1
 3.على غريه أي َقدرُه على ِمثاله َقدَر، نقول قاس الشيء بغريه أو لقياس لغة ِمن قاس مبعىنا

 أو جوانب أبحد معني جمال خصائص أو جوانب أحد مطابقة أو مقابلة" :أبنَّه بصفة عامة القياس وُعرِ ف
 4."معينة لقواعد طبقا   الرموز أو األرقام ابستخدام املطابقة أو املقابلة هذه وتتم آخر، خصائص جمال

 1"ختصيص األرقام خلصائص األشياء اليت ميكن قياسها". :على أنه (Wolk, et.al)وعرفه 

                                  
 .29:، األردن، ص2014، دار اليازوري للنشر، القياس احملاسيب وحمدداته وانعكاسها على رأي مراقب احلساابت :سامل زوبعي ،جاوياجلطالل  1
  . 114، ص:2011، عمان، زمزم انشرون وموزعون، نظرية احملاسبة :وآخرون عبد الرازق قاسم الشحادة 2
 .43:، ص2007لعراق، الطبعة األوىل، ، دار جرير للنشر والتوزيع، االقياس والتقومي :عبد الواحد الكبسي 3

4 Ahmed Riahi Belkaoi: Accounting Theory, London, Thomson Learning, 2002, p:37. 
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 تعيني طريق عن بينها والعالقات الظواهر أو األشياء عن عرفه األستاذ ابلرقي تيجاين أبنه: "تعبرييف حني 
 األعداد بني العالقة معرفة طريق بينها عن العالقة على معها التعرف ميكن والظواهر، لألشياء أورموز أعداد

 2 والرموز".
    تعريف القياس احملاسيب: .2

ر آلخ ابحث من وتنوعت تعاريفه حبيث تعددت ؛احملاسيب قياستعرض الكثري من الباحثني والدارسني ملفهوم ال
 من هذه التعاريف:و  ،ومن تنظيم إىل آخر

   تعريف الباحثني واملختصني: 2-1
، خواصها عن للتعبري ابألشياء األعداد قرن يف عام بشكل "يتمثل أبنه: القياس احملاسيب (Campell) عرف

 منيتضح و  ،القياس احملاسيب لوظيفة حمدد علمي تعريف ويعترب هذا التعريف أول 3".حمددة قواعدءا على بنا وذلك
ملؤسسة اباملالية اليت تقع االقتصادية و  ألحداثل املختلفة مقابلة اخلصائصهو عبارة عن القياس احملاسيب أن  هخالل

  .وفق قواعد معينة ابألعداد

 إىل الوصف هذا ينصرف أن على رقمي وصف إىل اللفظي الوصف ترمجة عملية" :أبنه (Mcdonald) هوعرف
 وهذه القياس قواعد حتديد مث بوضوح الشيء تعريف عادة طلبيت وهذا القياس، موضوع الشيء يف معينة خاصية

 التعريف أن القياسهذا من خالل  ويتبني 4."قياسها يراد خاصية لكل معني رقم بتحديد تنتهي اإلجراءات
  ورقمية. قيم كميةإىل  اليت تقع ابملؤسسة واملالية حتويل األحداث االقتصادية يتمثل يف خمتصرةبصفة  احملاسيب

 هذه نوأ اخلاصة ابملؤسسة، واألحداث لألشياء العددية القيم حتديد" :أبنه (Hendriksen) ه أيضاعرفكما 
 هون القياس احملاسيب أيفهم  التعريفهذا خالل من و  5."أو التجزئة للتجميع مالئمة جتعلها بطريقة حتدد القيم

 .ابملؤسسة مرتبط معني عنصر أو حلدث رقمية قيم ختصيص
 
 

                                                                                                        
1 Barth, M.E., Landsman, W.R. And Beaver, W.H. The Relevance of the Value Relevance Literature for 

Financial Accounting Standards Setting: Another View. Journal of Accounting and Economy. Vol 31. No.3, 

2001, P: 7.    
-سطيف ،جامعة فرحات عباس ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري القياس يف احملاسبة ماهيته وقيوده ومدى أتثره ابلتضخم، :جاينيابلرقي ت 2

 .58 :، ص8، العدد 2008اجلزائر، 
 .130ط، ص:2، 2008، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، التأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسبية :سيوطيموسى ال ،حممد مطر 3
  ، رسالة ماجستري،دراسة ميدانية لعينة من األكادمييني واملهنيني-تقييم بدائل القياس احملاسيب يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل هشام شلغام: 4

 .21، ص:2015ورقلة،  -جامعة قاصدي مرابح ،م االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيريكلية العلو 
، اجلامعة املستنصرية، بغداد، 71جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد  اإلفصاح اإلعالمي وأثره على وظيفة القياس احملاسيب يف العراق،بكر إبراهيم حممد:  5

 .07، ص:2008
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 املهنية: واالحتادايت اجلمعيات تعريف .2-2
 املاضية ابألحداث األعداد قرن يف أبنه: "يتمثل احملاسيب القياس (AAA)األمريكية  احملاسبني مجعية فتعر 

 1."حمددة قواعد ومبوجب جارية أو ماضية مالحظات على وذلك بناء ،واملستقبلية واجلارية
 أو لألشياء رقاماأل ختصيص يتمثل يف": القياس احملاسيب أبن (FASB) املالية احملاسبة معايري جملس هفويعر 

 اختاذ حالة يف وآخر بديل بني دقيقة للتمييز معلومات على احلصول دفهب حمددة، لقواعد وفقا األحداث
 2."القرار

القيم النقدية  حتديد عملية :"القياس احملاسيب هو يرى أن (IASB) الدولية احملاسبية املعايري جملس أما
 على ابالعتماد وهذاقائمة الدخل، و  امليزانية املالية ضمن القوائم عنها يف واإلفصاح االعرتاف يتم اليتناصر للع

 3."حمددة قياس طرق
عملية حتديد القيمة النقدية للعناصر اليت سيتم ": أبنه (IASCA) اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني فهويعر 

  4".اإليضاحات املتممة هلاالقوائم املالية و هبا يف  االعرتاف
 واملالية ألحداث االقتصاديةاعبارة عن ترمجة  احملاسيب القياس عملية ويف ضوء هذه التعريفات يستنتج أن

يف  للقياسعددية نقدية ومبوجب قواعد حمددة للمؤسسة إىل أعداد رقمية متمثلة يف النقد، وعرضها يف صورة 
التسجيل والتبويب هلذه و  االعرتافالقياس على عمليات  وظيفة شملت أن على ،شكل قوائم وتقارير مالية

  األحداث.
 التقييم احملاسيب:و  التقوميالتقدير و عملية الفرق بني  .2-3

التقومي و  وهي التقييم ،أو كبدائل له كمرادفاتمصطلحات قد جندها بدل مصطلح القياس سواء   ةهناك ثالث
من يستخدم مصطلح التقييم وهناك من استخدامهما كمرتادفني، فهناك  تملتقييم والتقومي غالبا ما يفا ؛والتقدير

ما أاخلصوم، و  األصوليستخدم مصطلح التقومي، واألصح هو مصطلح التقييم فهو املالئم عند احلديث عن قيمة 
 حاالت أخرى. فيستخدم يفالتقومي 

عدة القياس هو عملية املطابقة بني كن ول، املعىنما فيما خيص القياس والتقييم فيستخدمان للتعبري عن نفس أ
 5(.فقط ما التقييم فهو قياس اخلواص املالية )اجلانب الكمي للقياس، أةونوعي ةخصائص كمي

                                  
1 The AAA Committee, Report of the Committee on Foundation of Accounting Measurement the 

Accounting Review, Value XXVI 2001, P:47. 
 .185، ص:2006، ترمجة خالد علي امحد كأجيجي وآخرون، دار املريخ، الرايض السعودية، نظرية احملاسبية :ريتشارد شرويدر وآخرون 2
 .101:، ص2004، اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، عايري احملاسبةموسوعة م :عبد العال محاد 3
-، مبوجب املنهج الدويل الذي أقره مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتادمبادئ التقارير املالية املتقدمةاجملمع العريب للمحاسبني القانونني:  4

UNCTAD62:، ص2001األردن،  -(، عمان . 
 .27:، ص2007، اجلزء الثاين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، نظرية احملاسبة القياس واإلفصاح عن التقرير املايل :أمني السيد أمحد لطفي 5
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تكون كمية  قد لقياس العديد من اخلواصا إذ يشمل ؛من التقييم أمشلالقياس مفهوما  ما سبق فإنعلى  اوبناء
،  والقياسوفيما خيص التقدير فإنه خيتلف عن التقييم  الكمية فقط.و نوعية عكس التقييم الذي يهتم ابخلواص أ

ما التقدير فيتم بصفة جزافية دون أ، اومتفق عليه ةحمدد وقواعدأسس كون املفهومني األخريين يعتمدان على 
و أ األصولفهو عبارة عن توقعات، ويتم من طرف خرباء إبمكاهنم تقدمي تقديرات لقيم  معينة أسسعلى  االعتماد
اخلاص مبراجعة التقديرات احملاسبية التقدير احملاسيب على أنه:  (540)ويعرف معيار التدقيق الدويل رقم  .اخلصوم

 ،1يف ظل غياب الوسيلة الدقيقة لقياسه" ما "القيمة التقريبية للبند
املتفق  القياسد خالل قواعمن  أو اخلصوم لو األصيف حالة عدم إمكانية تقييم  احملاسيب يتم اللجوء للتقديرو 
كتقدير قيمة العقار من طرف خبري عند تعذر احلصول على القيمة العادلة له، كما تتضمن احملاسبة العديد   عليها
 .قيم إعادة هتيئة أصل ما األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة وتقديركتقدير   التقديراتمن 

 وخصائصه القياس احملاسيبوأمهية  أهداف :الثاين الفرع
ومتابعة كافة التغريات اليت  لألصول واخلصومقياس القيمة االقتصادية  يفالقياس احملاسيب  هدف وأمهية حوريتم
حىت تستمر  على املوارد احلاليةاحملافظة مع  للموارد املتاحة، وأتمني االستغالل األمثل على تلك القيمةتطرأ 

 .الثروةاملؤسسة يف خلق 
 أهداف القياس احملاسيب:  .1

 :2احملاسيب فيما يليقتصادي و الأهداف القياس من منظور اتتمثل  
حىت تتمكن املؤسسة من الوقوف على كافة التغريات اليت تطرأ على الدخل  :الثروةقياس املوارد اليت حتقق  -

ومواجهة كل ما يؤثر على تناقصه، أصبح من الضروري االهتمام بقياس مصدر حتققه واملتمثل يف مصادر 
 ارد، والعمل على احملافظة عليها، وبذلك فإن املوارد تشكل موضوع القياس ذاته.واستخدامات املو 

إن قياس الطاقات اإلنتاجية واملادية املتاحة، يساعد املؤسسة على  مثل للموارد املتاحة:األ االستغاللأتمني  -
 بد أن أتخذ استغالل الفرص املتاحة استغالال عقالنيا، وتفادي ضياعها، كما أن عملية القياس هذه ال

 ابحلسبان العامل الزمين والقيمة احلالية للنقود.
 أمهية القياس احملاسيب: .2

 تقدمي املعلومات يف يساهم ابعتباره ،احملاسبة املالية عليها قومت اليت اهلامة األُسس يعترب القياس احملاسيب من
 دقيقة،ال غري علومةاملاإلفصاح عن  إىل دييؤ  دقيقال غري قياسال يث أنحب ؛ابملؤسسة العالقة ذات لألطراف املفيدة

 يف تقع واملالية اليت االقتصادية األحداث ترمجة يكفي ال طرافلكل األ ُمالئمة املفصح عنها املعلومة وحىت تكون

                                  
ستري، ، رسالة ماجدراسة استطالعية ألراء املهنيني واألكادمييني -دور معايري التقييم الدولية يف تطبيق القياس ابلقيمة العادلةعمامرة أسامة:  1

 .34- 33: ص ، ص2016، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 2جامعة البليدة 
 .329:، ص2004، دار وائل، عمان، 1ط مقدمة يف نظرية احملاسبة،كمال عبد العزيز النقيب:    2



 (IAS/IFRS) القياس احملاسيب وفق معايري احملاسبة الدوليةاألول:                                    الفصل 

7 
 

 ال لذا نقدية، داللة هلا تكون ومناسبة دقيقة قياس طرقأسس و  إتباع جيب بل فقط، قيم نقدية وأرقامإىل  املؤسسة
 األرقام. بل غة ذلك يرتافق دون أن حماسبية بكلمة معيس يكاد

عن تسهم ترمجة األحداث االقتصادية سواء كانت مالية أو غري مالية إىل لغة األرقام يف إعطاء صورة كما 
اليت يقوم  واملبادئ يف فرتة زمنية معينة، فأمهية القياس تتبع من األسسوحجم األعمال اليت قامت هبا املؤسسة 
ابختالفهم للحكم  احملاسبيةعلومات امل منح األرقام لبنود القوائم املالية، وابلتايل تكون منطلق ملستخدمي عليها يف

 1على أداء املؤسسة ومساعدهتم على اختاذ القرارات املستقبلية.
مراحل العملية  مجيع تشملعلى توفري املعلومات على أسس علمية يعمل القياس احملاسيب  أن وعليه نستنتج

 وأداخل املؤسسة  املاليةاألحداث و لعمليات على االرقابية و يف اختاذ القرار إن هذه املعلومات تساعد احملاسبية، و 
 .لألغراض اخلارجية

 خصائص القياس احملاسيب:  .3
 :2ومن خالل التعريفات السابقة ابإلضافة اىل أهداف القياس احملاسيب ميكن استنتاج خصائصه كما يلي

القيم النقدية لألحداث املالية واالقتصادية اخلاصة  بتحديدسبة هو ذلك القياس الذي يهتم القياس يف احملا -
وذلك يف القوائم املالية  اإلفصاح عنها، واليت تشكل البنود اليت سيتم حمددة فرتة زمنية يف مؤسسة مابنشاط 

  .الفرضيات واملبادئ احملاسبية يف تتمثلقواعد معينة  إبتباع
الكمية  اخلصائص، ويقوم القياس احملاسيب على على اخلصائص الكمية والنوعية احملاسبة القياس يف يشمل -

فالقياس النقدي هو اخلاصية اليت ؛ على وحدة النقد ابألحداث االقتصادية االعرتاف اعتمادنتيجة  والنقدية
للقوائم الرقمية  القيم توضيح الوصفية فيتم االستعانة هبا يف اخلصائصطبيعتها املميزة أما  املالية القوائمتكسب 

 .هلذه القوائممالحق املالية األساسية يف شكل 
 نه وعوامل التقدير وتوقيت القياساملستخدمة ضم األدواتو  الطرقبعدة عوامل كاختالف القياس  يتأثر -

 .أو العادلة دود القيمة احلقيقيةاحلفهي لن تصل به إىل  احملاسيبوابلتايل مهما بلغت دقة القياس 
عملية القياس هتتم خباصية معينة ويف اجملال جتانس اخلواص موضوع القياس؛ إذ أن يشرتط القياس احملاسيب  -

 القياس.هذا جراء مقارانت بني نتائج إب لكي تسمح الحقا احملاسيب

 

                                  
شركات املسامهة الصناعية األردنية املدرجة يف بورصة عمان القياس احملاسيب املستند إىل القيمة السوقية العادلة وأمهيته للايمن خليل الزعيب،  1

 .32، ص 2005، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، األردن، )دراسة ميدانية(
(، مكتبة الوفاء القانونية، 1، ط )(IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل الدويل )زبري عياش وخلف هللا بن يونس:  2

  .68، ص: 2020درية، اإلسكن
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 لقياس احملاسيبلوظيفة ااألسس النظرية ملطلب الثاين: ا
، وحدة القياس خلاصية حمل القياسابمدخالته اليت ترتبط  هو نظام متكامل األركان لهاحملاسيب إن القياس 

وله خمرجاته تتمثل يف نتائج  ،والقائم ابلقياس ونظام تشغيل خاص به يتضمن أساليب وأدوات وإجراءات القياس
القياس ابختالف هذا  ختتلف نتائج، حيث القياس القياس اليت ينعكس فيها ما هو مرغوب من خصائص موضوع

   1.ع املقياس املناسب للخاصية حمل القياسونو  األدوات
 عرضابلقياس احملاسيب من خالل  املتعلقة النظرية اجلوانب بباقي اإلملام املطلب هذا يف ذلك سنحاولوب

  .املستخدمة يف القياس واألدوات ابإلضافة إىل األساليب ،للقياس احملاسيب واألركان األساسية راحلامل
  : مراحل ومشاكل القياس احملاسيب وأركانه:األولالفرع 

إىل ابإلضافة ، مشاكل وسلبيات القياس احملاسيب بعضو ملراحل القياس احملاسيب شرحا  يف هذا الفرع سنعرض
  األركان اليت يقوم عليها. 

  :للقياس احملاسيب ساسيةاأل راحلامل .1
 :2يلي فيمااحملاسيب  للقياس املراحل واخلطوات األساسية تتمثل

 هذه تـَُعرب حيث ؛ؤسسةامل نشاطاتعمليات و  عن تَنُتج اليتواملالية  االقتصادية األحداث عن البياانت جتميع .أ
 .معينةيتم قياسها بوحدات نقدية  ؤسسةيف امل وقعتعن أشياء خمتلفة  األحداث

ودليل موضوعي  فعلية ُمستندات على ابناءوذلك  ؛َتسجيل األحداث طبقا للمبادئ احملاسبة املعمول هبا .ب
قد أخطاء وأي من أجل جتنب الغش  املستنداتالتأكد من ِصحة وَسالمة هذه  ابإلضافة إىل، قابل للتحقق

 .ؤسسةامل تؤثر على استمرارية
، يكون من مؤسسةاليت حدثت لل العمليات واألحداثواملتمثلة يف  بعد جتميع وتسجيل الوقائع االقتصادية .ج

يف شكل جمموعات مرتبطة واليت مت جتميعها وتسجيلها يف ِسجالت املؤسسة،  العملياتهذه ب الضروري تبوي
 .ووضوح )حسب مدونة احلساابت( من أجل احلصول على معلومات أكثر إفادة

 قوائميف شكل  احملاسبية من الضروري أن يتم تلخيص املعلومات القياس احملاسيبق الفائدة املرجوة من يلتحق .د
يث هتدف هذه اخلطوة إىل إيضاح األمور حب ؛قارير تُقدم لألشخاص واالطراف ذات الصلةمالية أو ت

 .اليت وقعت املهمةواألحداث املالية اهلامة مث 

                                  
 .75، ص:1988، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، أصول القياس واالتصال احملاسيبعبد احلي مرعي وآخرون:  1
أطروحة ، أثر استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفصاح واملراجعة على حتقيق جودة املعلومات احملاسبية :إمساعيل عثمان ،إبراهيم يعقوب 2

 .52، ص:2016دكتوراه، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، 
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 يف جتميع وتسجيل العمليات االقتصادية تتلخصالقياس احملاسيب  ومراحل خطوات أن وهبذا ميكن القول
املعلومات يف  تلكومن مث تلخيص  ،يبها يف شكل جمموعات مرتابطة، وتبو ؤسسةيف امل تقعاليت واألحداث املالية 

 .يف تلك اللحظة املؤسسة ووضعية أداء خمتصرة عنصورة ذات داللة تعرض  شكل تقارير وقوائم مالية
  األركان األساسية لعملية القياس احملاسيب: .2

 على أربعة أركان أساسية وهي:يتوقف مسار عملية القياس احملاسبية 
س أاي كان نوعها عملية القيا تتوقف :(Property to be measured) اخلاصية حمل القياسحتديد  1.-2

 قد تكون، واملالية للمؤسسة يف حدث أو جمموعة األحداث االقتصاديةهذه اخلاصية  وتتمثل، على خاصية معينة
ن األحداث االقتصادية التعدد النقدي لشيء معني هو حدث مهي  اخلاصية اليت تنصب عليها عملية القياس

كمبيعاهتا أو أرابحها مثال، وقد تنصب على غري خاصية التعدد النقدي كأن يكون حمل القياس الطاقة  للمؤسسة
 اإلنتاجية للمؤسسة أو معدل دوران خمزونه السلعي.

يتوقف اختيار نوع  :(Scale of measure) املقياس املناسب للخاصية حمل القياسحتديد نوع  2-2
فإذا كانت خاصية التعدد النقدي قياس املناسب على أغراض عملية القياس وعلى نوع اخلاصية حمل القياس؛ امل

لقيمة )وحدة النقد(، وأما إذا كانت اخلاصية حمل اهي خاصية حمل القياس فاملقياس املستخدم حينئذ هو مقياس 
 ابإلضافة ،د الوحدات املنتجة يف الساعة مثالالقياس الطاقة اإلنتاجية فاملقياس املستخدم هو مقياس للطاقة كعد

تبويب احلدث حمل تصنيف و يف جمرد  يتمثلإذا كان الغرض من عملية القياس  والذي يستخدم مسيالقياس االإىل 
بني قيمة أصلني مثال، وإذا ما جتاوزت املقارنة ف من القياس هو دإذا كان اهل قياس الرتتييبالالقياس، ويستخدم 

 1.نسيبالقياس املالقياس ما سبق ذكره إىل حتديد احملتوي الكمي للحدث فحينئذ يستخدم  أغراض عملية
جبانب أمهية حتديد نوع  :(Measurement Unit) وحدة القياس املميزة للخاصية حمل القياس 2-3

عندما يكون ه أن، إذ تعترب مهمة أيضا مسألة حتديد وحدة القياس فإن، احملاسيب قياسالاملقياس املناسب لعملية 
املقياس نوع ، ال يكفي حينئذ حتديد معني حلدثاهلدف من عملية القياس هو قياس احملتوى الكمي خلاصية معينة 

حدة النقد و ممثال بوحدة النقد، بل البد أن تتبع ذلك أيضا حتديد نوع  القيمةالواجب استخدامه وهو املقياس 
 … األورواملميزة هلذه القيمة الدينار أو 

يعترب الشخص القائم بعملية القياس عنصرا هاما يف  :(Measurer)الشخص القائم بعملية القياس 2-4
ألن نتائج عملية القياس ختتلف ابختالف القائمني هبا خصوصا يف حالة عدم توافر املقاييس  عملية القياس

                                  
 .102-101، ص ص: 2007، منشورات األكادميية العربية يف الدمنارك، ، نظرية احملاسبةوليد انجي احليايل 1
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ا أساسيا ليس يف حتديد مسار يلعب دور الذي املوضوعية، والشخص القائم بعملية القياس احملاسبية وهو احملاسب 
  1.املرجوة أيضاوأساليب عملية القياس احملاسبية فقط، بل يف حتديد نتائجها 

القياس  لوظيفةساسية األركائز الاألركان تعترب  وعليه نستنتج أن عملية القياس احملاسيب تقوم على جمموعة من
 .معلومات مفيدة ملستخدميهاا ومتمثلة يف املطلوب منهتوفري ميكن هلذه العملية بدوهنا ال فاحملاسيب 

 : أساليب وأدوات القياس احملاسيبالثاينالفرع 
عملية القياس بشكل عام عن خاصية ما أو جمموعة خصائص ملوضوع القياس، فالقياس يقع على موضوع  تعرب

دف املرغوب من عملية أساليب القياس وذلك بغية الوصول إىل اهليف  واملتمثلةويستخدم يف عملية القياس أدوات 
 2القياس.

 تنقسم أساليب القياس إىل: :أساليب القياس احملاسيب .1
أحد أنواع القياسات املستخدمة يف الفكر احملاسيب،  هو (:Nominal) ةالقياس االمسيأساليب  .1-1
يث أن حب ؛عنصر معني من عناصر األحداث املراد إخضاعها لعملية القياسستخدم األرقام كأمساء لتمييز وي

النظام اخلاصية األساسية اليت يتم حتديدها هنا هي خاصية التمييز والتعريف، ومثال ذلك مدونة احلساابت 
  .احملاسيب

 الرموز لتوضيح مراكز العناصرأو ستخدم األرقام ي املقياسهذا  (:Ordinal) ةالقياس الرتتيبيأساليب  .1-2
 امعين احيث يتم ترتيب املفردات ترتيب؛ لظروف املراد قياسهاوتفسري األحداث وا بعضها البعض اجتاهاخلصائص أو 

يتوفر هذا و  لى أن هنالك اختالفات يف الرتتيبمعلومات ع نا هذا املقياسيعطيحبيث وفقا ألفضليات معينة، 
كل ترتيب  أي ؛ السيولةاألسلوب على خاصييت الرتتيب والتمييز ومثال ذلك: ترتيب أصول امليزانية حسب درجة 

 3 .حسب درجة سيولته األخرى ألصولمقارنة ابأصل 
حبيث ؛ إىل تعيني أعداد لألشياء املطلوبة قياسهاهذا املقياس يؤدي استخدامه : ةالقياس العدديأساليب  .1-3

 ميكن معرفة العالقة بني األشياء عن طريق املعرفة املسبقة للعالقة بني األعداد، ويتطلب توافر شروط معينة هي:
 .واص موضوع القياس متجانسةأن تكون اخل -
 .أن يكون أساس القياس واحدة -
  أن تكون نتائج القياس قابلة للتجميع واملقارنة. -

                                  
 .138-137، ص ص:2006عمان: مكتبة دار املنارة،  نظرية احملاسبة،: حممد مطر 1
 .147:، ص1996الدار اجلامعية، بريوت، لبنان،  أصول القياس وأساليب االتصال احملاسيب،-دراسات يف األصول املالية :الصبان حممد مسري 2
 . 104:ص ،2014، ترمجة عبيد بن سعد املطريي وآخرون، الرايض: دار املريخ للنشر، طرق البحث يف احملاسبة :مالكوم مسيث 3
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يستخدم هذا املقياس يف حتديد القيم املطلقة للمتغريات املراد  (:Ratio) ةالقياس النسبي أساليب. 1-4
ويعترب أقوى نظم  ،املراد قياسها العناصر األرقام لتعكس النسب بني قيمهذا املقياس على  حيث يعتمد؛ قياسها

 1 القياس املتاحة نظرا لتمتعه جبميع اخلواص السابقة.
واجلدير ابلذكر أن القياس النسيب والعددي من أساليب القياس الكمية ويعتربان كأساليب أساسية يف القياس 

فية ويعتربان كأساليب مساعدة يف القياس احملاسيب، أما القياس االمسي والرتتييب يعتربان من أساليب القياس الوص
وصفية، ال ابإلضافة إىل األساليبإىل أساليب كمية ونقدية ساليب القياس يف احملاسبة تنقسم أوعليه فإن  ؛احملاسيب

ويقوم القياس احملاسيب على األساليب الكمية نتيجة اعتماد االعرتاف ابألحداث االقتصادية على وحدة النقد، 
دي هو اخلاصية اليت تكسب القوائم املالية طبيعتها املميزة أما األساليب الوصفية فيتم االستعانة هبا يف فالقياس النق

  توضيح القيم الرقمية للقوائم املالية األساسية يف شكل مالحق هلذه القوائم.
 أدوات القياس احملاسيب: .2

وبعد حتديد  أو األشياء تبعا لقواعد حمددة،إن القياس احملاسيب هو التمثيل الرقمي لألحداث كما ذكران سابقا 
وحىت تتم عملية التمثيل هذه أبسلوب علمي ال بد من توفر قواعد ومتطلبات عملية متثيل  أسلوب القياس املناسب

كل وحدات خمتلفة، تتالءم   ستخدميأن  للقياس احملاسيبميكن  حيث ؛2يف حتديد الشيء املقاس، ووحدة القياس
  واحلدث املقاس ومن بني هذه الوحدات ما يلي: لاألصمع طبيعة نوع 

ويتم قياس األحداث أكثر الوحدات املستعملة حماسبيا، من : تعترب هذه الوحدة وحدة القياس النقدي .2-1
حيث يعترب النقد الوسيلة األساسية لقياس قيمة املمتلكات والعالقات االقتصادية األخرى، ؛ االقتصادية هنا ابلنقد

اخلدمات املنجزة  أو األحداث املقاسة ابلنقود يف أسهم رأس املال، املمتلكات األخرى احملولة للغري وتتمثل أهم
 :4مها للقياس النقدي وحداتن وتوجد 3.قدمة مقابل السلع واخلدمات اليت سوف يتم استالمهااملوالتزامات 

 االمسية الوحدة لتلك الشرائية القوة ثبات افرتاض على تقوم اليت :القانونيةأو  االمسية النقدي القياس وحدة -
 النموذج يف عموما مقبول وهو افرتض املؤسسة،يعرب عن التكلفة التارخيية ألصول وخصوم  فهذا القياس

  .املعاصر احملاسيب

                                  
، سطيف: جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جملة ياس يف احملاسبة ماهية وقيوده ومدى أتثريه ابلتضخمالق :ابلرقي تيجاين 1

 .59، ص2008العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد الثامن، 
مات احملاسبية وفق معايري احملاسبة الدولية دراسة أثر حتيز القياس احملاسيب على اخلصائص النوعية األساسية للمعلو  :رابح طويرات 2
(IAS/IFRS )- كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2، أطروحة دكتوراه، جامعة البليدة دراسة على جمموعة من الشركات االقتصادية اجلزائرية ،

 .23، ص:2018والتسيري، 
 .312، ص 1997، دار احلامد، عمان، الطبعة األوىل، عاصرةدراسات يف املشاكل احملاسبية امل -احملاسبة املتقدمة :على رمضان 3
 52، ص: .مرجع سبق ذكره، بدائل القياس احملاسيب املعاصر :رضوان حنان حلوة 4
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ويستخدم األرقام القياسية لتعبري عن قيم  :للنقود العامة الشرائية لقوةالقياس القيمي أو ما يعرف اب وحدة -
لتحقيق ما يعرف ابلتكلفة واخلدمات، وذلك  السلع سعارأل العام املستوى وتغرياتالية للقوائم املالية النقد احل

 .التضخم حماسبة تعتمده افرتاضوهو  ،اإلستبدالية
، للمدة والزمنيتم استخدام وحدات القياس الزمين كأداة للقياس احملاسيب وحدة القياس الزمين:  .2-2
إلنتاج منتوج حدات القياس عادة يف حماسبة التكاليف، فمثال حيسب الزمن الفعلي يستخدم هذا النوع من و و 

. ويستخدم القياس الزمين كذلك يف احملاسبة التحليلية اليت تعتمد على النسب املالية مثل معني ابلساعة أو اليوم
 تقاس أيضا ابألايم.املردودية املالية نسب معدل 

حيث يتم  ؛ماال هلذا النوع من وحدات القياساألكثر استع رب التحليل املايليعتوحدة املؤشرات املالية: . 2-3
االعتماد على النسب كأداة لقياس الوقائع االقتصادية ومن مث حتليل نتائجها املعرفة إجيابيات وسلبيات هذه 

ونقاط الضعف،  الوقائع، وبعد ذلك تتم دراسة االحنرافات الناجتة يف هذه املؤشرات من أجل معرفة نقاط القوة
  1.أخرى نسب ابإلضافة إىلومن بني هذه النسب جند نسبة االستقاللية املالية، نسبة التمويل اخلارجي 

القيم النقدية  لتحديد تستخدم مجيعها أنواع خمتلفة احملاسيب دوات القياسأل يتضح أن على ما سبق ابناءو 
 .معينة ذات منفعة ملستخدميهاا حىت تكون هلا دالالت عنه والتعبري قياسهااملراد  لألشياء واألحداث والكمية

 احملاسيب:  أسس نظام القياس .3
إما أن يتم  يتطلب ذلك ترمجة األحداث املالية إىل لغة األرقامو  هبدف الوصول إىل قياس حماسيب عادل

ف يعر  والذي أو األساس الوسطياستخدام األساس النقدي كطرف أو أساس االستحقاق كطرف نقيض آخر، 
 .ابألساس النقدي املعدل

 ،احملاسيبيهتم هذا األساس ابلتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة لقياس صايف دخل  :األساس النقدي 3-1
فرتة مالية معينة، وذلك من خالل مبعىن أن هذا األساس أيخذ بعني االعتبار املبالغ املدفوعة واملقبوضة خالل 

ال و فعال نقدا،  احيث ال يتم االعرتاف ابإليراد إال إذا مت حتصيله ؛مال الوحدةللتوصل إىل نتيجة أعقارنة بينها امل
ومنه فإن األساس النقدي يقوم على ترمجة األحداث املالية ، 2يتم االعرتاف ابملصروف إال إذا مت دفعه فعال نقدا

ن خيص هذه الفرتة أو خيص وابلتايل فإنه يعترب مصروفا ما دفع خالل الفرتة سواء كاذات التأثري النقدي فقط، 
الحقة، كما يعترب إيرادا ما قبض من مبالغ خالل الفرتة سواء كان خيص هذه الفرتة أو خيص السابقة أو الفرتة ال
  الحقة.السابقة أو الفرتة ال

                                  
، جامعة بغداد، كلية بغداد للعلوم مشكالت القياس احملاسيب النامجة عن التضخم وأثرها على استبدال األصول :إبراهيم خليل وحيدر السعدي 1

 .12، ص 2009قتصادية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد احلادي والعشرون، اال
  . 20:، ص2013، اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، عمان، : احملاسبةمجعة محيدات، حسام خداش 2
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حبيث يتم إعداد القوائم املالية األساسية على  ؛ساس أساسا نقداياأل يعترب هذا :األساس النقدي املعدل 3-2
من  املؤسسة حىت تتمكنصر وقياس األحداث غري النقدية يف سجالت مساعدة، ألساس النقدي ولكن يقوم حبا

بل هتدف إىل حتديد  مثالغري اهلادفة للربح  للمؤسساتقياس األحداث غري النقدية، وقد يكون هذا النظام مفيدا 
 1واخلصوم غري النقدية. األصولالفائض أو العجز النقدي مع مراقبة 

عن  بغض النظريعتمد أساس االستحقاق على مقارنة اجلهد املبذول مع املنافع احملققة  :أساس االستحقاق 3-3
هذا النظام من مبدأ أن احملاسبة أساسها إمداد متخذي القرار ابملعلومات اليت  ويستندتدفقاهتا النقدية،  فرتة

تلك املعلومات املطلوبة حتديد مدى قدرة الوحدة تساعدهم على اختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة، ومن أهم 
 2.احملاسبية على حتقيق هدفها واملتمثل يف الربح

أي  ؛اليت ختص فرتة معينة اإليرادات واملصروفات معيتعامل أساس االستحقاق  الربح احملاسيبولقياس 
ة سواء قبضت أو مل تقبض، كما الفرت هذه اإليرادات اليت أتخذ بعني االعتبار هي اإليرادات اليت اكتسبت خالل 

فع، ما يعين أن سواء دفعت أو مل تد الفرتة ختصأن املصروفات احملددة ملقابلة هذه اإليرادات هي املصروفات اليت 
 3تتم احملاسبة عن العمليات املالية اليت ختص الفرتة بغض النظر عن اقرتاهنا ابلتدفقات النقدية الداخلة أو اخلارجة.

الدوري، وهذا  الربحساس االستحقاق األكثر فائدة من أساس القياس النقدي وذلك يف قياس يعترب أوهبذا 
ألن املعلومات اليت يوفرها أساس االستحقاق تعترب مؤشر أفضل عن قدرة الوحدة احملاسبية احلالية واملستقبلية على 

 وعلى حتقيق هدفها األساسي واملتمثل يف الربح. حتقيق التدفقات النقدية
 دائل القياس احملاسيببحث الثاين: بامل

معايري احملاسبة املفاهيمي للمن إطار  (101-100)يف الفقرة (IASB)  جملس معايري احملاسبة الدوليةنص 
"يستخدم عدد من األسس املختلفة للقياس احملاسيب  :كما يليبدائل القياس احملاسيب  واليت تضمن الدولية 

القابلة للتحقق، القيمة  القيمة التكلفة اجلارية،وهي املالية  القوائمفاوتة من وبدرجات خمتلفة وضمن تشكيالت مت
ها املالية هي التكلفة املشاريع عند إعداد قوائم ىولكن أكثر األسس استخداما لد ،القيمة السوقيةو  احلالية

   4وتستخدم عادة مع أسس قياس أخرى". التارخيية
 فاهيمخمتلف املمن خالل شرح  القياس احملاسيب بدائل إىلاملبحث  هذا يف ى هذا األساس سيتم التطرقوعل

 .وبشيء من التفصيل ىحد علىكل منوذج لنتقادات الربرات وااملابإلضافة إىل ، اخلاصة به

                                  
 .92:، ص2011، جدة، ، مكتبة امللك فهد الوطنية2، طمبادئ احملاسبةجمبور جابر حممود النمري وآخرون:  1
 .77، ص:2009، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض، 1، طنظرية احملاسبةعبد الرمحن بن إبراهيم احلميد:   2
 .282، ص:1990، دار السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1، طنظرية احملاسبةالشريازي:  عباس مهدي  3

4 IASB, IASCF, International Accounting Standard 39, Financial Instruments: Recognition and 

Measurement, IFRSs 2006, International Accounting Standard Committee Foundation, London, 2006. 

http://www.iasb.org. 
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 : منوذج التكلفة التارخييةاألولاملطلب 
 يف تظهر األصول يقضي أبن الذي التارخيية التكلفة مبدأ أمهها ومن احملاسبية، للمبادئ وفقا املالية القوائم تعد
 األصول هذه أسعار مع تغري حىت القيمة هذه تتغري وال احلصول عليها، سبيل يف دفعت اليت ابلتكلفة املالية القوائم

 أو اقتناءه عند بتكلفته البند إثبات النقد مبعىن وحدة ثبات بفرض املبدأ هذا ويرتبط ،مع مرور الزمن اقتنائها بعد
 1قيمته. يف تغريات أي عن لنظربغض ا إنتاجه

 : مفهوم مبدأ التكلفة التارخيية:  األولالفرع 
يعد مبدأ التكلفة التارخيية أحد املبادئ احملاسبية اليت الزالت تتمسك هبا النظرية احملاسبية يف القياس احملاسيب، 

يها النموذج احملاسيب املعاصر كأساس عل يقوماليت  من البدائل املعدلةالتكلفة التارخيية  وعلى اجلانب اآلخر تعترب
 لتعويض نقائص التكلفة التارخيية. واخلصوم األصوللتقومي كل من 

 تعريف التكلفة التارخيية: .1
من أهم التعريف  (AICPA) القانونيني للمحاسبنييعترب تعريف التكلفة التارخيية من قبل املعهد األمريكي 

 مت اليت األخرى املمتلكات أو املنفق للنقد النقدية ابلوحدة لغ املقاسةاملبا :"هناأب ؛ حبيث عرفهااليت قدمت هلا
 سلع مقابل قدمت اليت االلتزامات أو جنازهاإ مت اليت اخلدمات أو املصدر، رأس املال أسهم أو للغري حتويلها

 2."تستلم سوف أو استالمهامت  اليت وخدمات
يف سبيل احلصول على  ؤسسةيعادهلا( اليت تتحملها امل"مقدار النقدية )أو ما  :أبهناوجاءت يف تعريف آخر

أي السعر التباديل النقدي الفعلي أو السعر التباديل النقدي املعادل يف اتريخ اقتناء ؛ يف اتريخ اقتنائه األصل
 3نشوئه". اتريخ يف بتحمله املؤسسة تتعهد الذي االلتزام مقدار ، أواألصل

يتم وعلى أساسها ، تقوم عليها احملاسبةحد املبادئ احملاسبية اليت أهي خيية التكلفة التار  أنوهبذا ميكن القول 
مع جتاهل التغريات اليت حتدث يف اتريخ االكتساب  ابملبلغ الذي دفع أو املستلمإثبات كافة األحداث واملعامالت 

  .مع مرور الزمنألصول وااللتزامات لقيمة ا
 التكلفة التارخيية املعدلة: تعريف  .2

وااللتزامات  األصولتسجيل ويقوم هذا املدخل على دخل القوة الشرائية العامة، مب هذا البديليعرف 
فإن وحدة القياس جيب أن تكون األساس واإليرادات واملصروفات بوحدات قياس بنفس القوة الشرائية، وعلى هذا 

                                  
، امللتقى الدويل حول دور معايري احملاسبية الدولية يف قصور منوذج التكلفة التارخيية يف معاجلة ظاهرة التضخم :امهلبزة ش ،ضيف هللا محاد اهلادي 1

 .389 :. ص2014تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، جامعة ورقلة، اجلزائر 
 .07، ص: 2008، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، النظرية احملاسبية :يوسف األسدي ،وليد انجي احليايل 2
، 2006، األردن، 2، دار وائل للنشر، ط دراسة معمقة يف نظرية احملاسبة-اسيب املعاصر من املبادئ إىل املعايريالنموذج احمل :حنان ةرضوان حلو  3

 .4ص:
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التكلفة التارخيية مث يتم تعديلها ابلرقم  حيث يتم إعداد القوائم املالية يف هناية الفرتة احملاسبية على أساس ؛موحدة
 .سعارالعام لألللمستوى القياسي 

وحدة النقد  واملتمثلة يفتعديل وحدة القياس املستخدمة عملية " :وتعرف التكلفة التارخيية املعدلة على أهنا
إللغاء حتيز  بد منها قيمتها الشرائية كخطوة ال بيثمبعامل تعديل معني يتغري بتغري معدل التضخم، وذلك بقصد تث

 1."حسب مدخل التكلفة التارخيية القوائم املاليةالقياس الذي تتضمنه 
 مبدأ التكلفة التارخيية: سلبياتالفرع الثاين: مربرات و 

 :2يستند أساس التكلفة التارخيية على مربرات كثرية منهامربرات استخدام مبدأ التكلفة التارخيية:  .1
حمددة ومعرفة ابلكامل عند حدوث  سعارن األأل ؛سهولة التحقق من صحتها ذلكتتميز التكلفة التارخيية ب -

هنا واقعية لتوفر املستندات والواثئق املؤيدة أ ااملعاملة التجارية وهي غري قابلة للجدل أو التغيري، كمو أالصفقة 
  هلا.

انت التكلفة التارخيية حيث تسهل عملية التحقق بدقة من بيا؛ توفر درجة كبرية من املوضوعية يف القياس -
 وابلتايل إعطاء درجة عالية من الثقة يف املعلومات احملاسبية.

 املكونة األخرى العناصر من كثريال احملاسبية، ومع واملبادئ الفروض من العديد مع التارخيية التكلفةتتوافق  -
  :3يلي ما العناصر هذه أهم ومن ،املالية للمحاسبة الفكري لإلطار
 حتققها بعد إال واخلصوم األصول قيم يف تغريات أبي االعرتاف بعدم يقضي والذي :إليراداتا حتقق مبدأ 

 اآلخر. طرفال مع تبادل إجراء من خالل
 الفرتة بتكاليف إيرادات مقابلة طريق عن الدخل بتحديد يقضي والذي :ابملصروفات اإليرادات مقابلة مبدأ 

  احملاسبية. الفرتة وآخر أول األصول قيمة صايف مقارنة طريق عن وليس فقط، الفرتة هذه
 ىل وعملياهتا التشغيلية إ نشاطها يف ستستمر الوحدة ينص هذا الفرض على أن :الوحدةاستمرارية  فرض

 أساس غري أخرى قياس أسس تطبيق ابستبعاد يسمح بدوره االفرتاض هذا فإن ومنه ،اتريخ غري حمدد
 فرض مع تكون االفرتاض هذا وفق التقومي إعادةأن  إذ ؛التصفية قيم القياس استبعاد مثل التارخيية، التكلفة
  املؤسسة. استمرارية فرض مع ال التصفية

                                  
 .112، ص:2009اجلزائر، -، مذكرة ماجستري، جامعة البليدةمعاجلة القوائم املالية من آاثر التضخم وفقا للمعايري احملاسبية الدولية :فريد زعرات 1
، امللتقى العلمي الدويل مدى أتثري التكلفة التارخيية على القوائم املالية يف ظل ظروف التضخمفارس مجيل الصويف:  ،حممد عابدين ،أمحد خضر 2

، 2011نوفمرب  30-29حول اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، أايم 
 .6ص:

أتثري استخدام أساس التكلفة التارخيية يف إعداد القوائم املالية يف ظل التضخم املايل وموقف املراجع  :يوسف حممود جربوع ،سامل عباد هللا حلس 3
 .15-14ص ص:  مرجع سبق ذكره، ، فلسطني،اخلارجي من هذه الظاهرة اجلامعة اإلسالمية غزة
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 إىل من فرتة ابلتكلفة مقومة تظل القوائم املالية أبن يقضي التارخيية التكلفة أساس أن حيث: الثبات مبدأ 
  .سعاراأل يف تغريات أي عن النظر بغض أخرى

 يف  تغري أي وجتاهل اإلثبات يف يةاألصل النقدية الوحدات ابستخدام يقضي: النقدي القياس وحدة مبدأ
  .االنكماش أو التضخم نتيجة قيمتها

لتوافقه مع مجيع املبادئ والفروض نظرا  واالعرتاففقد استمر استخدام التكلفة التارخيية كأساس للقياس  هبذاو 
رضة لالختالفات يف التقدير واحلكم اعميدة ابملستندات وغري وقائع حدثت ابلفعل ومؤ  السابقة؛ حيث يعتمد على

أما  الشخصي، ويسهل التحقق منها، وتقاس مبا دفع مقابلها من مبالغ نقدية أو ما يعادهلا يف وقت حدوثها.
جراء إب يسمح هذا النموذجالسهولة والبساطة يف التطبيق، كما  فهي املعدلةالتكلفة التارخيية منوذج  مميزات

  1ها يقاس بنفس وحدة القياس.االقتصادية ألن أدائ املؤسساترانت بني أداء مقا
 ات املوجهة إىل أساس التكلفة التارخيية:دالنتقاا .2

احملاسبية  البدائلأكثر من يعترب إال أنه  اليت يقوم عليها أساس التكلفةواملربرات  األسانيد الفكرية من ابلرغم
 :2كما يليالنتقادات  ميكن إمجال هذه او إاثرة لالنتقاد، 

 ا:غري سليم للربح الدوري لسببني مه على أساس التكلفة التارخيية إىل قياس العتمادايؤدي  -
  يؤدي إىل إدماج ، قاسة على أساس القيم التارخييةامللقيمة اجلارية مع املصروفات املقاسة ابمقابلة اإليرادات

مقابلة على هذا األخري يقوم حيث أن  ؛نتاجعوامل اإل أسعارالنشاط اجلاري مع انتج املضاربة على 
التارخيية ابملصروفات على أساس  سعارملصروفات على أساس األاب األصولاملكاسب الناجتة عن اقتناء 

 اجلارية. سعاراأل
 األصولن أتجيل االعرتاف ابلتغري يف قيم وذلك أ ؛يتعارض أساس التكلفة التارخيية مع فرض الدورية 

تبادل حقيقي مع طرف خارجي سوف يؤدي إىل تداخل نتائج الفرتات احملاسبة واخلصوم حىت يتم 
املختلفة، أي أن الربح الدوري اخلاص بفرتة حماسبية معينة سوف يعكس انتج األحداث االقتصادية اليت 

أن هذا الربح لن يعكس نتائج  أي ة ومل تتحقق إال خالل هذه الفرتة.سابقالاسبية احملنشأت يف فرتات 
إذ أن ذلك اجلزء من هذه األحداث غري احملققة سوف يتم االعرتاف به يف  ؛اث الفرتة احلالية ابلكاملأحد

 قبلة.املاسبية احملفرتات ال

                                  
، رسالة ملشاكل القياس واإلفصاح احملاسيب عن اخنفاض قيمة األصول الثابتة يف ضوء املعايري الدوليةدراسة حتليلية  :حممد نواف محدان عابد 1

 .52-51، ص ص:2006ماجستري، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، القاهرة، مصر، 
، عمان، األردن، 2001لناشر مؤسسة الوراق للطباعة والتوزيع، ، الطبعة األوىل، االتكلفة التارخيية للمخزون نظرية احملاسبة :جربوع يوسف حممود 2

 .223 -220ص ص: 
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جيعل  ببنود القوائم املاليةاخلاصة  سعارساس التكلفة التارخيية يف حالة التغريات الكبرية يف األاالعتماد على أ -
تعبري عن القيم اجلارية هلذه العناصر، األمر الذي يفقد القوائم املالية كثريا من للعد األرقام احملاسبية بعيدة كل الب

 جيعل النموذج احملاسيب عاجز عن تصوير احلقائق االقتصادية. و فائدهتا يف االستخدام العملي 
تائج القياس جتاهل التغري يف قيمة وحدة القياس احملاسيب بسبب تطبيق التكلفة التارخيية إىل تشويه نيؤدي  -

  :1أمهها اكلعدة مشوينتج عنه احملاسيب 
 مالية اختاذ قرارات خاطئة سواء من قبل اإلدارة أو مستخدمي القوائم املالية بسبب ما تظهره من حتليالت 

 التمويل وحتديد تكاليف اإلنتاج.مدى احلاجة إىل غري صحيحة كالعائد على االستثمار، و 
  مما يؤدي إىل تراجع  ؛أصول اثبتة جديدة حمل األصول الثابتة املستهلكةعجز املؤسسة مستقبال عن إحالل

 الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة.
  قد ال تكون متحققة. ومهيةدفع ضرائب على أرابح إىل يؤدي 
  غري متحققة فعال.يف شكل أرابح على املسامهني وهي توزيع جزء من رأس املال 

استخدامه للرقم القياسي العام لألسعار مما يؤدي إىل نتائج  يهعل يعاب املعدلةالتكلفة التارخيية  أساسأما 
ليست من طبيعة  اليت تتضمنهاغالبا ما تتأثر ابلتضخم املتعلق ابألصول  القوائم املاليةغري دقيقة؛ وذلك ألن 

صول املادية واحدة وليس ابلتضخم العام، ابإلضافة إىل أن األرقام القياسية ال أتخذ عنصر التقدم التكنولوجي لأل
؛ أي ال يقيس التغريات اخلاصة يف أسعار البيع واخلدمات فهي تعكس فقط التغريات 2واملعنوية بعني االعتبار

 العامة يف األسعار ممثلة يف القوة الشرائية للنقود. 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
، امللتقى الدويل إشكالية تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفصاح للقوائم املالية للبنوك التجارية اجلزائرية :هواري معراج، حديدي آدم 1

 14ولية للمحاسبة واملعايري الدولية للمراجعة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة البليدة، اجلزائر، حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الد
 .9، ص: 2011ديسمرب  13و
بق مرجع س، دراسة حتليلية ملشاكل القياس واإلفصاح احملاسيب عن اخنفاض قيمة األصول الثابتة يف ضوء املعايري الدولية :حممد نواف محدان عابد 2

 .52-51، ص ص:ذكره
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 القيمة اجلارية منوذج: الثايناملطلب 
ياس احملاسيب، مث برز من ينادي ابستخدام القيمة استخدمت التكلفة التارخيية لعدة عقود كمبدأ سائد للق

من خالل  (IASB) جملس معايري احملاسبة املاليةكذا و  (FASB)جملس معايري احملاسبة الدولية  طرف اجلارية من
 اجلارية.إصدار وتعديل العديد من معايري احملاسبة واليت تركز يف مضموهنا على القيم 

قبل وضع  وذلك -(1932-1929)فرتة ما قبل الكساد العظيم  مرة يف ظهر مفهوم القيمة اجلارية ألولو 
لتسجيل قيم  القيمة السوقية القيمة احلالية أو القيمة التقديرية أومصطلح استخدام  حيث -الدوليةاملعايري احملاسبية 

ية للمحاسبة مت ومع ظهور اهليئات الدول. ويف الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي، 1األصول وااللتزامات
 البدائلالقيمة اجلارية من االعرتاف واإلفصاح حنو القياس، وذلك ابقرتاح عدد من  هذه اهليئاتحتول تركيز 

 تكلفة اجلارية، وصايف القيمة احلالية، والقيمة القابلة للتحقق.الختلفة للقيمة اجلارية لألصول مبا يف ذلك امل

 يةالقيمة اجلار  منوذج مداخل: األولالفرع 
متيزت ، واليت يف هناية القرن املاضيمن التغيريات اليت طرأت على البيئة االقتصادية  يعد مفهوم القيم اجلارية

صرف العمالت األجنبية وإدخال  أسعارمعدالت الفائدة و األصول واخلصوم، وتغري  سعارزدايد تقلب األاب
ريات يف البيئة االقتصادية خلقت جوا مناسبا لظهور املشتقات وغريها عن األدوات املالية املعقدة، كل هذه التغي

وعليه سوف نتطرق يف هذا الفرع إىل خمتلف أسس منوذج القيمة اجلارية، . القيمة اجلارية إىل حيز الوجود منوذج
 .التكلفة اإلستبدالية، وصايف القيمة احلالية والقيمة القابلة للتحققواملتمثلة يف 

 :(Current Cost) اجلارية التكلفةمدخل  .1
ا ُعر ِفت التكلفة اجلارية  قدرته يف له مماثل آخر أبصل األصلاستبدال  أجل من حتملها ميكن اليت التكلفة" :أبهن 

  ."ومكوانته الفنية املواصفات حيث من له مطابقا   يكون أن يلزم وال اإلنتاجية،

ما يعادل " على أهنا: ألصل معنيستبدالية( الكلفة االتكلفة اإلحالل )أو التكلفة اجلارية كذلك وتعرف  
  2".األصلاملقابل النقدي الذي يلزم أن يتم التضحية به يف احلاضر يف سبيل احلصول على 

وميكن الوصول إىل التكلفة اجلارية ابلعديد من الطرق منها استخدام األسعار اجلارية لألصول أو استخدام 
 3لتعديل قيمتها التارخيية.األرقام القياسية اخلاصة بكل نوع من األصول وذلك 

                                  
، جملة دراسات وأحباث، العدد دراسة استقصائية -أثر استخدام القيمة العادلة على جودة احملتوى اإلعالمي للمعلومات احملاسبية :قوادري عبلة 1

 .330، ص:2017التاسع، 
 .152-151:، صمرجع سبق ذكره ،دراسات يف األصول املالية: أصول القياس وأساليب االتصال احملاسيب :الصبان حممد مسري 2
، أطروحة دكتوراه، أبعاد القياس واإلفصاح وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل التوجه حنو معايري اإلبالغ املايل الدوليةصافو فتيحة:  3

 .115، ص:2016الشلف، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، –جامعة حسيبة بن بوعلي
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ىل مبلغ من النقد، أو ما يوازي النقد الذي جيب أن يدفع حليازة تشري إ التكلفة اجلارية أن ويتضح مما سبق
املستلم القدرة اإلنتاجية( أو  يف هالقائم أبصل مماثل ل األصلقائم حاليا أو موازي له )أي تكلفة استبدال الصل األ

على مفهوم احملافظة على رأس املال تقوم هذه الطريقة القول أن  هبذا ميكنو حاليا. إلحداث نفس اخلصم القائم 
 .املادي للمؤسسة والذي يقضي بضرورة احلفاظ على الطاقة اإلنتاجية لألصول

 :(Realizable Value) للتحقق القابلة القيمةمدخل  .2
ا تعرف  ظل يف األصل بيع من عليه احلصول يتوقع يالذ النقدي املقابل يعادل ما" :القيمة القابلة للتحقق أبهن 

  1."للعمل حالة صاحلة يف األصل جلعل يلزم قد ما منه خمصوما بنشاطها، احملاسبية الوحدة استمرار
إذا مت بيع األصل يف السوق  حالياأما القيمة البيعية الصافية تعرف أبهنا: "املبلغ الذي ميكن احلصول عليه 

 2مة إلمتام عملية البيع".مطروحا منه املصاريف الالز 
الذي ميكن احلصول عليه من خالل بيع  يمبلغ من النقد تتمثل يف ؛للتحقق القابلة القيمة نستنتج أن وعليه
  .البيع والتصرف تكاليف مع خصم ،صم قائم حاليااخلأو سداد  يف الوقت احلايل األصول

 :((Présent Value احلالية القيمةمدخل  .3
 اخلارجة املستقبلية خمصومة مبعدل اخلصميمة التدفقات النقدية الداخلة أو قيف تمثل ت" :ة أبهناالقيمة احلالي تعرف

  3."اجلاري

ويتم قياس القيمة احلالية ابستخدام سعر  ،خارجة(ات النقدية املستقبلية )داخلة أو ابلتدفق تتعلق هذه الطريقةف 
لتقييم  ويستخدم هذا األساس، على استخدام عنصر معنيواملرتتبة أمناسب للعائد خلصم صايف التدفقات املتوقعة 

 4.الطويلة األجل الدائنةالطويلة األجل أو أرصدة  املدينةأرصدة 
 
 
 
 
 

                                  
 .152-151ص: ، صمرجع سبق ذكره، دراسات يف األصول املالية: أصول القياس وأساليب االتصال احملاسيب :الصبان حممد مسري 1
، أطروحة دكتوراه، دراسة عينة من املؤسسات-حماولة تقييم إفصاح القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل :سعيدي عبد احلليم 2

 . 153ص:
، 1998، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، احملاسبة املتوسطة املفاهيم ومعايري القياس واإلفصاح احملاسيب :لي أمحد أبو احلسن وآخرونع 3

 .50ص:
ص: سبق ذكره،  مرجع، أبعاد القياس واإلفصاح وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل التوجه حنو معايري اإلبالغ املايل الدوليةصافو فتيحة:  4

116. 
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  اجلارية: ةالقيممنوذج  سلبيات: مربرات و الثاينالفرع 
  :1منها ابلعديد من املربرات نذكر التكلفة اجلاريةمدخل  مؤيدو يستند

 ،القوائم املالية على حدىكل نوع من أنواع عناصر   أسعارأيخذ أساس التكلفة اجلارية يف االعتبار التغريات يف  -
  .سعاربعض العناصر يف اخنفاض مستمر يف الوقت الذي يرتفع فيه املستوى العام لأل أسعارفقد تكون 

الذي  اإلهتالك مصاريف عتربت فعلى سبيل املثال ،داءس كفاءة األلقياطريقة تعترب طريقة التكلفة اجلارية أفضل  -
 .يتم احتسابه على أساس التكلفة اجلارية بدال  من أساس التكلفة التارخيية مقياسا  أفضل لتقييم كفاءة األداء

فقد يكون من الصعب حتديد  ،األصللمنافع املتوقع احلصول عليها مستقبال  من لتعترب التكلفة اجلارية أقرب  -
  ، يف حني ميكن حتديد القيمة اجلارية احلالية.املمتلك األصلمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية من القي

نقائص يف  ، إال أنه يوجد جمموعة منالقوائم املالية املعدةابلرغم من املزااي اليت يوفرها مدخل التكلفة اجلارية يف 
 :2هذا املدخل متمثلة فيما يلي

سوق أو املستعملة اليف القياس على التقدير الشخصي ابلنسبة لألصول غري املوجودة هلا يعتمد هذا املدخل  -
 .يف الكثري من احلاالتالقياس درجة موضوعية وهذا ما حيد من 

 .غري حمققةصورية قد يؤدي إىل ظهور أرابح  تقديريةالابلقيم  األصولإظهار  -
 .يف القوائم املالية املعدة عن الفرتةالتغيريات يف القوة الشرائية للنقود ال تكون ظاهرة  -
لوحدة النقد  أسعارهي مشكلة ارتفاع  بصفة العامة واملؤسسة بصفة خاصة،املشكلة اليت يعاين منها االقتصاد  -

  دون األخرى. األصولبعض  أسعارمشكلة ارتفاع وليست عموما، 
  :3نذكر منها تسلبياوالبعض املشاكل فإهنا تعاين من  القيمة القابلة للتحققعن أما 

 صول اليت ال توجد هلا سوق جاهزة.عدم القدرة على حتديد سعر البيع لأل -
الثابتة  األصولمع تقييم  تتالءم ال ها، ولكنالسلعي املخزوناألصول اجلارية وخاصة هذه الطريقة تقومي م تتالء -

 بيعها. إعادةفهي عناصر حتصل عليها املؤسسة بغرض استخدامها وليس بغرض 
 .مع افرتاض التصفية ويتناىف مع افرتاض االستمرارهذا املدخل يتفق  -

يف  ،هي األكثر مالئمة يف حتديد القيمة اجلارية للمخزون( القيمة القابلة للتحقق)اخلروج  أسعار نستنتج أنوعليه 
 املقياس األكثر مالئمة لألصول الثابتة. (اجلاريةتكلفة ال) الدخول أسعار حني تشكل

                                  
انعكاسات تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية على جودة املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم املالية  :حممد سليم العيسـى ،معتز أمني السعيـد 1

ابجلامعة األردنية حتت عنوان "القضااي امللحة ، حبث مقدم للمشاركة ابملؤمتر الثاين لكلية األعمال للشركات االستثمارية املدرجة يف سوق عمان املايل
  . 17:األردن، ص –، عمان 2009أبريل  15-14،"لالقتصادايت الناشئة يف بيئة األعمال احلديثة

املراجع  أتثري استخدام أساس التكلفة التارخيية يف إعداد القوائم املالية يف ظل التضخم املايل وموقف :سامل عبد هللا حلس ويوسف حممود جربوع 2
 .20ص: مرجع سبق ذكره، ، دراسة حتليلية آلراء املراجعني القانونيني يف فلسطني -اخلارجي من هذه الظاهرة

 .180، ص: مرجع سبق ذكره، نظرية احملاسبية :ريتشارد شرويدر وآخرون 3
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  :1نذكر أمهها القيمة احلاليةاملتعلقة بتطبيق منوذج  سلبياتوال اكلاملش وفيما خيص
مبالغ التدفقات النقدية اليت ستتولد يف املستقبل وكذلك توقيت هذه املبالغ،  حتديديعتمد هذا املفهوم على  -

 ط وسيعتمد على التقديرات الشخصية.وهذا ليس ابألمر البسي
 .يف ظل التغريات املستمرة اليت تعيشها اقتصادايت الدول دامعدل اخلصم املناسب صعبة ج حتديدعملية  -

للوحدة حتديد التدفقات النقدية املستقبلية  منالتمكن  عدممشكلة هذه الطريقة تتمثل وبصفة عامة 
من الصعب حتديد بشكل دقيق كم كانت مسامهة كل أصل يف  مبا أنهومعدل اخلصم بشكل دقيق،  االقتصادية

  النقدية، نظرا ألن أصول املؤسسة متداخلة مع بعضها البعض يف توليد اإليرادات. التدفقاتهذه توليد 
 : منوذج القيمة العادلةالثالثاملطلب 

حيث ظهر مصطلح  ؛القيمة العادلة منوذجيف استخدام  سباق (FASB)كان جملس معايري احملاسبة املالية 
يف  ( 12FAS)املعيار احملاسبة األمريكي رقم خالل من ، 1975القيمة العادلة ألول مرة يف شكله الرمسي سنة 

نموذج القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب إىل غاية ل (IASB) جملس معايري احملاسبة الدولية حني أتخر تبين
، اخلاص ابملمتلكات واآلالت واملعدات (IAS16)املعيار احملاسيب الدويل رقم  من خاللوذلك ، 1982مارس 

لتحديد مفهوم وآليات تطبيق القيمة العادلة إىل غاية  خمصصمعيار مستقل  وجودالفرتة هو عدم  تلك ميزوما 
وطرق القياس الذي تكفل بتوحيد املصطلحات ، 2011يف ماي  (13IFRS)إصدار معيار احملاسبة الدولية 

 .نموذج القيمة العادلةباملتعلقة 
من خالل تقدمي جمموعة من التعريفات قيمة العادلة  مفهوم الىلإوعليه سوف يتم التطرق يف هذا املطلب 

   هذا النموذج. سلبياتمربرات و  عرض إىل ، ابإلضافةالدولية للمحاسبةاملهنية واملنظمات  األكادمييني لباحثنيل
 الفرع األول: مفهوم القيمة العادلة:

بل كان متواجدا يف أنظمة  ليةاحملاسبة الدو  مفهوم القيمة العادلة ليس مفهوما جديدا انجتا عن معايريإن 
هي اليت طورته وصاغته يف  الدولية للمحاسبة ، ومعايرياألجنلو كسوينحماسبية أخرى مثل النظام الفرنسي والنظام 

 دويل.القتصادي االيط احمل
 :الباحثنيتعريف  .1

يف  التزام تسويةالقيمة اليت ميكن على أساسها مبادلة أصل ما أو على أهنا: " القيمة العادلة (Barth) عرفي
 2عملية بيع متوقعة بني كل من البائع واملشرتي مع توافر الرغبة الصادقة يف إمتام عملية التبادل".

                                  
، جملة الزيتونة للبحوث العلمية، أثر ذلك على االقتصادتوجه معايري احملاسبة حنو القيم العادلة والدخل االقتصادي و ظاهر القشي:  ،حازم اخلطيب 1

 .19-18، ص ص: 2004، جامعة الزيتونة، األردن، 2العدد 
2 Barth, M, Fair Value Accounting: Evidence from investment securities and the market valuation of bans, 

The Accountancy Review 69, January 1994, p .20:  
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السعر الذي ميكن  "أبهنا: (Alan DelFavelo)و (Danny Pannese) كل من  هاويف دراسة أخرى يعرف
يتوافر لديهم املعرفة  ناملشاركني يف السوق الذي ، يف عملية تبادلية بنيالتزاماستالمه من بيع أصل، أو دفعه لنقل 

 االلتزام".أو  ألصلالكاملة ابحلقائق املرتبطة اب
ملبلغ الذي سيتم االتفاق علية يف هي ا "القيمة العادلة :إىل أن (M.Wise)و (Tremblay) منكل  ويشري

 1إجبار".وبدون إكراه أو  االطالعصفقة جتارية حبتة بني األطراف الراغبة والواسعة 
أو تسديد  أن القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن أن يتم مبادلة األصل بهة نستنتج السابق اتريفلتعا ويف ضوء

 .وعلى دراية اتمة ستقلةاملطراف األتزام بني االل
 احملاسبة الدولية:  هيئاتتعريف  .2

أقدم وأشهر التعاريف للقيمة  ، من1959يعترب التعريف الذي وضعته مصلحة االيرادات األمريكية يف مارس
العادلة حيث عرفتها على أهنا: "السعر الذي جيعل امللكية تتبدل بني مشرتي راغب يف الشراء وابئع راغب يف 
البيع حينما ال يكون األول مكره على الشراء وال يكون الثاين مكره على البيع، وأن يكون لدى الطرفني معرفة 

   2.عملية"معقولة ابحلقائق املرتبطة ابل
 (:IVSC) جلنة معايري التقييم الدولية. 2-1

يف املعيار الثالث اخلاص بتقييم األصول ألغراض إعداد القوائم  القيمة العادلة جلنة معايري التقييم الدوليةعرفت 
ع مستقلني املبلغ املقدر الذي ميكن به تبادل امللكية يف اتريخ التقييم بني كل من مشرتي وابئ" :على أهنااملالية 

يتوفر لكل منهما املعلومات الكافية وله مطلق احلرية  حبيث ،ويف ظل سوق حمايدولديهما الرغبة يف إمتام املعاملة، 
 3وبدون وجود إكراه على إمتام الصفقة".

 :(IASB)جملس املعايري احملاسبية الدولية . 2-2
 يتم اليت القيمة ":على أهنا العادلة القيمة (IAS 39) رقم املعيار يفجملس املعايري احملاسبية الدولية  عرفي

  4."إبرادة حرة تتعاملحبتة  جتارية معاملة يف وراغبة مطلعة أطراف بني التزام تسوية أو أصل تبادل مبوجبها

 بني أساسها تبادل األصول على يتم اليت القيمة ":هناأ على (IAS 16) رقم الدولية احملاسبة معيار ها يفعرفيو 
  1."الغري مع التعامل سياسة بنفس التعامل يف ورغبة معرفة اتذ أطراف

                                  
1 Catherine Tremblay, Richard M. Wise, Fair Value of an Entity’s Property, Plant and Equipment for First- 

Time Adoption of Accounting Standards for Private Enterprises - A Business Valuator’s Perspective, May2014, 

p: 02. 
اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد احملاسبة عن القيمة العادلة يف البيئة املصرية ابلتطبيق على البنوك، مشكالت تطبيق طارق عبد العال محاد:  2

 .522، ص: 2002الثاين، كلية عني مشس، مصر، 
3 International Valuation Standards Board, International Valuation Standards, IVS1, Market Value Basis of 

Valuation, London, United Kingdom, Sixth Edition, 2003, p 96. 
4 Kiso, Donald, E., & Weygandt, Intermediate Accounting, 9 th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2011, p51.  
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( IFRS 13)وقد تراجع جملس معايري احملاسبة الدولية عن التعريفات السابقة، واستبدهلا يف املعيار الدويل 

حلصول : "السعر الذي سيتم ايرى أن القيمة العادلة هي حيث؛ املعيارهذا الفقرة الثامنة من  املتضمن يفابلتعريف 
 2عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل التزام يف معاملة منظمة بني املشاركني يف السوق يف اتريخ القياس".

أو الذي وليس سعر الشراء  األصلالسعر الذي سيتم استالمه لبيع على  املعيار أكد  أنمن هذا التعريف  ويتضح
 يف اتريخ القياس.مشاركني يف السوق طراف سيتم دفعه لنقل االلتزام وفق معاملة منظمة بني أ

كباقي املعايري   بصفة عامة لتقييملفقط ليس وطرق قياسها و مفهوم القيمة العادلة  لضبطجاء هذا املعيار كما 
 :3ما يلي السابق التعريفويوضح أيضا القيمة العادلة بشيء من الغموض.  السابقة اليت تناولت

ع الرئيسي لتحديد القيمة ل القيمة، ومن هنا يتضح أن السوق هو املرجصر القيمة العادلة يف السعر بدحت -
  العادلة.

أن القيمة العادلة  نص علىاستعمل مصطلح "بيع أصل" بدل "تبادل أصل" وابلتايل يتضح جليا أن املعيار  -
 ول املعرب عنها بعبارة تبادل أصل.دخ أسعارخروج وليس  أسعارهي 

ذلك  التسوية ابلتحويل، مصطلح استبدلبدل "تسوية التزام" حيث نالحظ أنه استعمل عبارة "حتويل التزام"  -
اء االلتزام بدفع املقابل النقدي، لكن التحويل قد إهن تتمثل يفحيث أن التسوية  أن التحويل أمشل من التسوية؛

 أخر. ينهي االلتزام مقابل تغيريه ابلتزام
طراف مطلعة وراغبة"، وابلتايل يوضح هذا املعيار أن "بدل" بني أ السعر يتحدد بني "مشاركني يف السوق -

حمتملة تتصف أبهنا  السعر يتحدد يف السوق بني املشاركني فيه وفق قانون العرض والطلب، وليس بني أطراف
 راغبة ومطلعة.

أي  وعليه يتضح أن القيمة العادلة ميثلها السعر احلايل "بتاريخ القياس "السعر احملدد من خالل السوق يكون  -
 .التزاملحظة اليت نود فيها تقييم أصل أو عند ال
 

 

 

 
                                                                                                        

1 International Accounting Standard Committee Foundation. 2006. International Accounting Standard 16, 

property plant and equipment, IFRSs 2006, IASB, London, http://www.iasb.org, United Kingdom. 
 .491، ص:IFRS13عيار امل، 2013، عمان، األردن، األول، اجلزء معايري التقارير املالية الدولية :العريب للمحاسبني القانونيني مجعية اجملمع 2
، أطروحة دكتوراه، دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية اجلزائرية -ييم واقع تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البنوك التجاريةتق :فارس بن يدير 3

 .16ص: ،2019جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،
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 (:FASB)املالية  احملاسبة معايري جملس. 2-3
القيمة العادلة على  (FAS 107) عيار احملاسيبمن خالل امل (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية  عرف

التعامل دون أن تكون هذه العملية يف تبادل األصل يف عملية تبادلية حقيقية بني أطراف راغبة يف  قيمةأهنا: "
أن القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به  نستخلص ومن خالل هذا التعريف 1حاالت التصفية أو البيع اجلربي".

واحلاالت اليت يكون  التصفيةحاالت  راغبة أي خبالفالطراف األيف صفقة جارية بني تبادل األصول وااللتزامات 
  .لى البيعفيها البائع جمرب ع

جمللس معايري احملاسبة املالية األمريكي القيمة العادلة على  (7)ويعرف القاموس اخلاص بيان املفاهيم رقم 
املبلغ الذي ميكن بيه شراء أو )حتميل( أصل ما )أو التزام( أو بيعه )أو تسويته( يف صفقة حالية بني الطرفني :"أهنا

 2."يع اجلربي أو التصفيةالراغبني يف إمتام الصفقة أي خبالف الب
السعر الذي " :اأبهن اعرفهي حيث العادلة للقيمة شامال مفهوما (FAS157) عيارامل يف لساجمل قدميف حني 

عند بيع أحد األصول أو يدفعه عند حتويله ألحد االلتزامات يف عملية منتظمة بني شركاء السوق يف  سيتم استالمه
يركز على السعر الذي سيتم استالمه عند بيع األصول  (FAS157)تعريف  أن وابلتايل نالحظ 3".اتريخ القياس

 األصلوليس السعر الذي جيب سداده لالستحواذ على  التزام، حتويل نظري أو األصل على سيدفع الذيالسعر  أو
 فرتض.املتزام لأو املستلم نظري اال

من خالل  األصللذي يتم بواسطته بيع أو شراء املبلغ اتتمثل يف القيمة العادلة أن  من التعاريف السابقةيفهم 
عملية تبادلية حقيقية بني أطراف راغبة ومطلعة يف التبادل، بعيدا  عن ظروف التصفية، ويف املقابل تعترب القيمة 

املبلغ الذي يتم سداده من خالل عملية تبادلية حقيقية ى أهنا تلك القيمة اليت تستحق أو العادلة للمطلوابت عل
 سعارويتم تقدير القيمة العادلة ألي بند من خالل األ ،اف راغبة يف العملية مع استبعاد أثر التصفيةبني أطر 

 4.املعروضة أو املطلوبة عليه
بيع طرفان من أجل الالسعر الذي يتفق عليه ذلك ميكن استخالص تعريف شامل للقيمة العادلة على أهنا و  

وذلك  نشطالالسوق  حتديد السعر من خالل شرطمع راية ودون إكراه ولديهما الرغبة والد ،التزام تسويةأصل أو 
   يف اتريخ إجراء العملية.

                                  
1 Barth, M.E., Landsman, W.R. And Beaver, W.H. The Relevance of the Value Relevance Literature for 

Financial Accounting Standards Setting: Another View, Op cit .p 77. 
2  Nelson Jon, Fair Value Measurements, working Paper, International Accounting Standards Board, 2007, p2. 
3 Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Standards No 157: Fair value 

measurement, 2007, P: 9. Available on http://www.fsab.org. 
اقية أثر تنفيذ آليات حوكمة الشركات يف ختفيض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة دراسة تطبيقية يف الشركات العر حسنني راغب طلب:  4

، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، جامعة الكوفة، كلية االدارة واالقتصاد، العدد اخلامس اخلاصة املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية
 . 386، ص:2015واألربعون، 
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 الفرع الثاين: مربرات وانتقادات القيمة العادلة:
القيمة العادلة مقياسا مطلواب يف وقتنا احلاضر نظرا خلاصية الديناميكية والتقلب لألسواق سواء يف أصبحت 

جملس املعايري احملاسبية الدولية و جملس معايري احملاسبة املالية  كال من  ذا ما توصل إليهحالة البيع أو الشراء، وه
(IASB)العيوب واالنتقادات: من ال خيلوهذا النموذج  ، إال أن 
  :1ذكر أمهها على النحو التايلمجلة من االجيابيات نالقيمة العادلة  تكتنف مربرات واجيابيات القيمة العادلة: .1
القيمة العادلة صورة أقرب للواقع وحالة األسواق املالية فيما يرتبط بقيم األصول مقارنة مع التكلفة  جيعطي منوذ  -

  .تقليل الفجوة بني القيمة الدفرتية املسجلة يف القوائم املالية والقيمة السوقية ونتيجة لذلك يتمالتارخيية، 
وابلتايل إبراز خماطر اإلفالس املمكن التعرض هلا  ،تساعد القيمة العادلة يف الكشف عن إمكانية تعثر املؤسسة -

 .نتيجة ضخامة التزاماهتا املالية اليت تسجل بقيمتها العادلة املعربة عن حقيقتها
  .تراعي حماسبة القيمة العادلة تغريات القوة الشرائية لوحدة النقد -
ؤسسة ابملقارنة مع التكلفة تقدم القيمة العادلة معلومات هامة لألطراف ذو الصلة عن أصول وخصوم امل -

  على األقل األقرب لتمثيله. وأهنا تعكس الوضع احلايل للسوق، أحيث  ؛التارخيية
 ألنه أيخذإذا مت تقييم األصول وااللتزامات على أساس القيمة العادلة فإهنا تعرب عن الدخل االقتصادي،  -

 .دلة مع مفهوم احملافظة على رأس املالومنه يتفق تطبيق القيمة العا ،السوقية بعني االعتبار سعاراأل
 : ما أييت لقيمة العادلةيؤخد على ا االنتقادات املوجهة للقيمة العادلة: .3
املالية  تؤدي القيمة العادلة إىل زايدة التذبذب يف امليزانية وجدول حساابت النتائج، خاصة ابلنسبة لألوراق -

 املوضوعة لغرض املضاربة.
ابالعتبار وضع السوق املايل يف وقت حمدد، والذي رمبا ميثل صورة مؤقتة لقيمة  أيخذ حساب القيمة العادلة -

، حالة ذعر يف فرتة األزمات( يكون هلا أثر أسعارنتيجة أتثرها أبسباب غري أساسية )نفسية، فقاعة  أصل ما
 2.حلظي، لذلك ال ميكن االستعانة هبا لبناء قرارات على املدى الطويل

من طرف إدارات املؤسسات للتأثري على حساب النتيجة والذي يعرف إبدارة  ادلةالقيمة العقد يستغل  -
ى رقم الربح مبا ال يعكس تعرف أبهنا استخدام اإلدارة لعدة وسائل للتأثري عل وهذه األخرية اليت ؛األرابح

 احلقيقة.
 

                                  
دراسة ميدانية على عدد من  -ومات احملاسبيةمدى أتثري تطبيق حماسبة القيمة العادلة على جودة املعل :الفكي الفاتح األمني عبد الرحيم 1

 .187، ص:2015، لسنة 2جملة املثىن للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد اخلامس، العدد  الشركات املدرجة يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية،
، اجلامعة 4، العدد 3ردنية يف إدارة األعمال، اجمللد ، اجمللة األاملدقق اخلارجي وتقديرات القيمة العادلة :مؤيد راضي خنفر ،أمحد حلمي مجعة 2

 .21:، ص2007األردنية،
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  1خيية.سوقية ويعتمد على قياسها التكلفة التار  أسعارهناك كثري من االستثمارات ليس هلا  -
وخاصة ما  تعد معقدة وذات طرق وقياس خمتلفة ابألصول واخلصومإن تطبيق حماسبة القيمة العادلة فيما يتعلق  -

 القيمة العادلة. اتمبوضوع تقدير  تعلق
أدى استخدام القيم العادلة يف قياس بنود القوائم املالية إىل خلخلة مفاهيم حماسبية مستقرة ومألوفة لدى  -

 حقق واالعرتاف احملاسيب واإلفصاح.خدمني وأمهها التأثري على مفهوم احليطة واحلذر والتاملعدين واملست
أدت املفاهيم والسياسات احملاسبية احلديثة القائمة على القيمة العادلة إىل زايدة وترية وتكرار أزمات سوق املال  -

 وورلدكوم. إنرون حادثة ضائح حماسبية مثلوظهور خمالفات مالية كبرية وفساد مايل وف
تفاق بني احملاسبون واملهنيون واملنظمات املهنية والباحثني على مفهوم أو تفسري حمدد للقيم العادلة أو يوجد ا ال -

 2بسبب تعدد العوامل املؤثرة يف القيمة العادلة. لقياسهاطريقة حمددة 
 ةقواعد وإجراءات القياس احملاسيب وفق معايري احملاسبة الدوليملبحث الثالث: ا

وعلى اجلهات اليت تعىن إبصدار املعايري احملاسبية  أوكثري من اجلهود سواء من املنظرين يف احملاسبة التبذل 
تحسني أسس وأساليب ل (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية و  (IASB)جملس معايري احملاسبة الدولية رأسها 

القيم املعروضة ضمن  عدالةصدق و ىل حتقيق مفهوم إلوصول اوابلتايل بنود القوائم املالية،  ملختلفالقياس احملاسيب 
إىل تطرق لا. ومن هنا إرأتينا يف هذا املبحث للقياس املناسب ساساأل اختيار من ذلك يتطلبوما القوائم املالية، 

ائل وفق البد قياسالوطرق  اليت نصت عليها املعايري احملاسبة الدولية احملاسيبقواعد وإجراءات القياس  خمتلف
 .احملاسبية
 على أساس التكلفة التارخييةقواعد وإجراءات القياس احملاسيب : األولاملطلب 

 ،اليت تستخدم لتقييم مجيع السلع املقتناة واملنتجةو  نفسها كمبدأ من مبادئ احملاسبة التكلفة التارخييةفرضت 
 األصولتقاس  ساسووفق هذا األ، ناءبدون استث واخلصوم األصولكل وبصورة عامة لتقييم  املصاريف واإليرادات 

 أي ؛أو نشأة االلتزام األصلوفق سعر التبادل النقدي عند اتريخ اقتناء  ةوخمتلف بنود القوائم املاليواخلصوم 
واإلبقاء مستقبال  على هذا  االعرتاف وتسجيل األصول وااللتزامات ابلسعر العادل حلظة وقوع احلدث االقتصادي

التكلفة  مدخلإىل القياس احملاسيب وفق سنتطرق يف هذا املطلب ويف إطار هذا التمهيد  3السعر بدون تعديالت.
 .املدخلني قياس لكل منالمتطلبات  عرض إىل ، ابإلضافةالتارخيية والتكلفة التارخيية املعدلة

                                  
أتثري حماسبة القيمة العادلة على مالئمة وموثوقية البياانت املالية يف شركات الوساطة املالية : املبيض أمحد حممد ،البشتاوي سليمان حسني 1

 .57، ص: 2008التجارية، العدد األول،، جامعة بور سعيد، كلية التجارة، جملة البحوث األردنية
، جملة املشكالت الضريبية لتطبيقات القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية وعلى ضوء معايري احملاسبة الدولية :نور الدين بعيليش ،حممد زرقون 2

 .7، ص:02العدد  02االمتياز لبحــوث االقتصاد واالدارة، اجمللد 
 3 Kieso, D. E., Weygandt, J.J. and Warfield, T.D. Intermediate Accounting. 12th ed. Wiley & Sons Inc, 

2005.p38.    



 (IAS/IFRS) القياس احملاسيب وفق معايري احملاسبة الدوليةاألول:                                    الفصل 

27 
 

 التكلفة التارخيية  وفق مدخل احملاسيب : القياساألولالفرع 
 العادلة ابلقيمة أو ،ما يعادله أو دفعي الذي النقدي املبلغيف  ةياحملاسب نظرال وجهة من التارخيية التكلفة مثلتت

 على احلصول سبيل يف به التضحية مت الذي النقدي املبلغ أو على األصل احلصول اتريخ يف دفعي للمقابل الذي
على  احلصول وقت يف ألصلل االقتصادية للقيمة التارخيية مساوية التكلفة تعتربكما   .عليه احلصول زمن يف األصل

 ما وهو قانونية، حجة ذو مستند ويؤيده مستقلني طرفني بني متت حرة تبادلية عملية من تنشأ التكلفة التارخييةأن 
  .املوضوعي ابلدليل حماسبيا عنه يعرب

دهتا لتكلفة التارخيية مجيع النفقات واملصروفات اليت تكبساس األ ااملقاسة وفقموجودات املؤسسة وتتضمن 
جاهزا لالستعمال يف املكان املخصص له ومن أجل الغرض األصل حىت يصبح وذلك  األصلللحصول على 

 1الذي أمتلك من أجله.
 مببلغ الظروف يف بعض أو الدين مقابل املستلمة املتحصالت مببلغ االلتزامات تسجلوعلى اجلانب اآلخر 

 ونتيجة ملا سبق فإن 2.العادي للنشاط السياق لتزامات ضمناال لسداد يدفع أن املتوقع النقد يعادل ما أو النقد
 : 3التكلفة التارخيية ميكن تلخيصها يف البنود التاليةقياس متطلبات 

حىت يصبح األصل جاهزا بتكلفة احلصول عليها  ؤسسةاملواخلدمات اليت حتصل عليها  األصولقياس مجيع  -
 .لالستعمال يف املكان املخصص له

 األصول، ومبا أن األصولأن االلتزامات تنشأ نتيجة حيازة وذلك  على أساس اترخيي؛ لتزاماتاال ي مجيب أن تق -
 .م هي األخرى وفقا لألساس التارخييفإن هذه االلتزامات ال بد أن تقي   التكلفة التارخيية أساسعلى م تقي  

  .دية أو ما يعادهلاابملبلغ املستثمر فيها ويعرب عنها بوحدات نق املدفوعة تقاس التكاليفجيب أن  -
، فمثال: لو مت شراء عقار يتكون من أرض التسهيل مهمة معاجلتها حماسبي املدفوعة جيب أن تصنف التكاليف -

فرتة العمر  وفق املبىنفيجب أن توزع التكلفة الكلية حماسبيا بني األرض والبناء ليتسىن إهتالك تكلفة  ومبىن
  اإلنتاجي املقدر.

من إيرادات نفس الفرتة بغية حتديد صايف ربح  األصلية ختفيض تكلفة احلصول على يف كل فرتة حماسبيتم  -
 من خالل الشكل التايل: تلخيصهاواليت ميكن املعايري بعض وعند حتديد التكلفة التارخيية تراعى ، الفرتة

 

                                  
 .112ص: ،مرجع سبق ذكره القياس احملاسيب وحمدداته وانعكاسها على رأي مراقب احلساابت، :سامل الزوبعي، طالل اجلجاوي  1
، عرض البياانت املالية، اجلزء األول، معايري إعداد التقارير املالية-املعايري احملاسبية الدولية موسوعة :مسري معدى الريشاين ،حسني يوسف القاضي 2

 .89-87، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، 
، التغريات يف املركز املايل من الناحية العلمية والعمليةقائمة -القوائم املالية واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عامانعيم دمهش:  3

 .38، ص: 1995منشورات معهد الدراسات املصرفية، عمان، األردن، منشورات معهد الدراسات املصرفية، 
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 .معايري حتديد التكلفة التارخيية(: 1.1الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 .إعداد الباحثاملصدر: 
 التكلفة التارخيية املعدلة وفق مدخلالقياس احملاسيب : فرع الثاينال

صدق يؤثر على  سعارإن ظاهرة التضخم هي حقيقة اقتصادية قائمة، فالتغري احلاصل يف املستوى العام لأل
يتم ية من قيمتها احلقيقالقيم النقدية لتك القوائم ومن أجل تقريب  ،وعدالة القيم املعروضة ضمن القوائم املالية

  .سعارلأل األرقام القياسية كطريقة القياس واليت تستخدمعدلة  املتارخيية التكلفة الأساس االعتماد على 
 اخلدمةسلع أو النقدية للهو مؤشر إحصائي لقياس التغريات اليت حتدث يف قيمة  سعارالرقم القياسي لألو 

ن من حتديد القوة الشرائية للنقود يف حلظة ما مقارنة ويف منطقة جغرافية معينة )بلد ما(، فهو ميك  معني خالل زمن 
حتتفظ  ؤسسةأن امل فبافرتاض، 1+ن /01/01ن و/01/01بني للنقود  مثل مقارنة القوة الشرائية ،بلحظة أخرى
يف تلك السنة االقتصادي لبد ما دينار جزائري يف بداية السنة وكان معدل التضخم  (1.000.000)مببلغ مليون 

دينار  (100.000)ا ستنخفض يف هناية السنة بقيمة مائة ألف هبن القوة الشرائية للنقود احملتفظ فإ  %10هو 
دينار جزائري لشراء نفس السلع اليت   (1.100.000)ستحتاج إىل مليون ومائة ألف  ؤسسةامل وعليه فإن ،جزائري

 1جزائري. دينار (1.000.000)مبليون يف بداية السنة املاضية كان من املمكن شرائها 
 
 
 

                                  
والنظام  IAS/ IFRSدولية القياس احملاسيب وأثره على التمثيل الصادق ألصول املنشأة وفقا ملعايري احملاسبة واإلبالغ املايل ال :عوادي نعمان 1

 .36، ص:2012، رسالة ماجستري، جامعة عنابة، (SCFاحملاسيب املايل اجلزائري )
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القوائم ف بنود يتصن تشرتطاستخدام طريقة القياس على أساس التكلفة التارخيية املعدلة  ويف ذات السياق فإن
 :1 (Nonmonetary and Monetary)العناصر النقدية وغري النقدية  إىل جمموعتني رئيسيتني مهااملالية 

( االغري عليهأو )على الغري  مؤسسةوق التعاقدية للوتشمل النقدية السائلة واحلقجمموعة البنود النقدية:  -
 .املتداولة األصولواحملددة بعقود ذات قيمة نقدية اثبتة مثل االستثمارات يف السندات و 

ابإلضافة إىل  ،يف األوراق املالية قصري األجل ت واالستثماروتشمل املخزواننقدية: الجمموعة البنود غري  -
 طويلة األجل. األصول

 وعلى النقيضلعام اجلاري ينصب فقط على البنود غري النقدية، لن التعديل يف ميزانية إف األساسوعلى هذا 
ذلك على اعتبار أن قيم هذه و  ،اليت تظهر يف امليزانية لذلك العامو لبنود النقدية على حاهلا النقدية ل األرصدةتبقى 

 حيث ؛وابلصورة احلقيقية هلا رية يف اتريخ امليزانيةال تتطلب أي تعديل نظرا ألهنا تعكس متاما قيمتها اجلا األخرية
 .يف اتريخ غلق احلساابتتعكس التغري احلادث يف القيمة الشرائية لوحدة النقد 

نتيجة التغري يف قيمة وحدة النقد خالل فرتات التضخم بصورة عامة  سعارحيدث التغري يف املستوى العام لألو 
صل بعينه فهذا التغري قد األالتغري يف قيمة  نتيجة سعاررقم القياسي اخلاص لألالتغري يف ال حيدثبينما  ،واالنكماش

وهذه األسباب بدورها ستؤثر على الطلب على ذلك  ،أساليب اإلنتاج لتغيرييكون نتيجة للتطور التكنولوجي أو 
 2وابلتايل على سعره. األصل

قد تكون يف نفس االجتاه وقد تكون يف  سعارن التغريات يف املستوايت العامة واخلاصة لألواجلدير ابلذكر أ
بنفس نسبة التغري يف املستوايت العامة  سعاراجتاهني متعاكسني، كما قد يكون التغري يف املستوايت اخلاصة لأل

 أقل.بنسبة أكرب أو أو  سعارلأل
خالل اجلدول  من سعارواملستوايت اخلاصة لأل سعاربني التغري يف املستوايت العامة لأل الفرق توضيحوميكن  

 التايل:
 
 
 
 
 
 

                                  
 .154، ص: ، مرجع سبق ذكرهنظرية احملاسبة :وليد انجي احليايل 1
والنظام  IAS/ IFRSاملايل الدولية  القياس احملاسيب وأثره على التمثيل الصادق ألصول املنشأة وفقا ملعايري احملاسبة واإلبالغ :عوادي نعمان 2

 .38، ص:مرجع سبق ذكره ،(SCFاحملاسيب املايل اجلزائري )
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 .سعار(: مقارنة بني التغري يف املستوايت العامة واملستوايت اخلاصة لأل1.1اجلدول رقم )
 التغري يف األسعار اخلاصة التغري العام لألسعار 

 طبيعة التغيري
التغري يف القوة الشرائية للنقود معرب عنها يف العالقة 

 دمات.بني النقود وجمموعة من السلع واخل
تغيري يف سعر سلعة معينة نتيجة للتطور التكنولوجي 

 أو لتغيري أساليب اإلنتاج.

التأثري 
 اجلوهري

النقدية  غري يؤثر جوهراي على األصول وااللتزامات
 واملدينني والدائنني.

يؤثر جوهراي على األصول غري النقدية من أمهها: 
 املخزوانت واآلالت واملعدات.

األثر على 
م القوائ
 املالية
 

ينتج عنها مكاسب )خسائر( يف القوة الشرائية وفق 
 ملركز صايف األصول النقدية:

 .أصول نقدية يف حالة خسائر قوة شرائية 
 .التزامات نقدية يف حالة مكاسب قوة شرائية 

 ينتج عنها أرابح )خسائر( حيازة األصول:
  أرابح )خسائر( حيازة حمققة انجتة عن ارتفاع

 بيعها خالل الفرتة.أسعار أصول مت 
  أرابح )خسائر( حيازة غري حمققة انبعة من

 .ارتفاع أسعار األصول غري املباعة

وسيلة 
 التعبري

الرقم القياسي للمستوى العام لألسعار عادة ما يعرب 
عنه يف صورة نسبة مئوية لألسعار يف اتريخ معني 

 .نسبة إىل سنة األساس

 الرقم القياسي لسلعة معينة 
 جلارية.التكلفة ا 
 .صايف القيمة القابلة للتحقق 

 .84ص  ،2002مناهج البحث العلمي يف جمال احملاسبة، الدار اجلامعية،  ،كمال الدين مصطفى الدهراوياملصدر: 
  أساس القيم اجلارية:قواعد وإجراءات القياس احملاسيب على الثاين:  املطلب

غري النقدية واملصاريف املتعلقة هبا، وأتخذ  ألصولاصة ابتقوم هذه الطريقة على أساس قياس القيمة اجلارية اخل
على النقيض من أساس التكلفة  ،سعارهذه الطريقة يف االعتبار كال من التغريات اخلاصة والعامة يف مستوايت األ

  .سعارالتارخيية املعدلة واليت أتخذ بعني االعتبار التغريات العامة يف مستوايت األ
 هتدف إىل احملافظة على حيث قياس بنود القوائم املالية،يف  اجلارية السوقية سعارلى األويعتمد هذا األساس ع

أكثر داللة  امليزانيةرأس املال من الناحية االقتصادية وليس النقدية فقط، فالقيم اجلارية لألصول ستجعل قائمة 
لعناصر الستبدال القيم التارخيية  مداخلوتقرتح هذه الطريقة عدة  سليمة، وفائدة ملستخدمها من أجل اختاذ قراراته

 :يلي شرحا هلذه املداخل وفق التفريعات التالية وفيما .ابلقيم اجلاريةالقوائم املالية 
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 :(Present Value)القيمة احلالية  وفق مدخلالقياس احملاسيب : األولالفرع 
املستقبلية املرتبطة  مة احلالية للتدفقات النقديةعلى إجياد القيالقياس احملاسيب على أساس القيمة احلالية قوم ي

ل األصول وفق هذا املدخل ابلقيمة املخصومة احلالية تسجيث حب ؛جمموعة العناصر اخلاضعة للقياس ابلعنصر أو
 من خالل وذلك لصايف التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع أن يولدها األصل ضمن النشاط العادي للمؤسسة

 ساس القائم أبنا على األوهذا بناء خالل حياته اإلنتاجية،هذا األصل اإليرادات اليت سيحققها  التنبؤ بصايف
 املؤسسة ظل استمرارية يف املستقبل يف عليها احلصول يتوقع واليت فيه الكامنة اخلدمات من قيمته يستمد األصل

املتوقعة وفقا ملعدل فائدة معني،  حسم تلك اإليرادات النقدية ومن جهة أخرى يتم العادي، نشاطها مبمارسة
ل االلتزامات ابلقيمة املخصومة تسج وعلى اجلانب األخر 1.واملبلغ الناجم عن ذلك هو القيمة احلالية لألصل

احلالية لصايف التدفقات النقدية اخلارجة املستقبلية املتوقع طلبها لسداد االلتزامات ضمن النشاط العادي 
 2للمؤسسة.

معدل اخلصم اجلاري  من خالل حتديدهميكن  النقدية املتوقعة من األصل التدفقات خصممعدل  عن أما
معدل عند إمتام شراء السندات أو وهو املعدل املستخدم يتمثل يف معدل الفائدة اجلاري ابلسوق الذي و  ؛ابلسوق

الستثمارات املالية املتداولة نظرا الرتباطه اب سعارفائدة أذوانت اخلزانة احمللية، ويعترب سعر اخلصم هذا من أفضل األ
 3ارتباطا مباشرة وعدم وجود عنصر التقدير الشخصي.

 .القيمة احلالية مدخلالقياس وفق تطبيق خطوات وشروط (: 2.1الشكل رقم )

 .اإعداد الباحث بناءمصدر: 

                                  
دراسة حالة بنك اخلليج -القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك التجارية ودورمها يف ترشيد قرارات االستثمارانرميان بن عياد:  1

، 2018روحة دكتوراه، جامعة عمار ثليجي ابألغواط، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، ، أطاجلزائر والبنك الوطين اجلزائري
 .118ص: 

، مرجع سبق ذكره، دراسة عينة من املؤسسات-حماولة تقييم إفصاح القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل :سعيدي عبد احلليم 2
 .155ص:

، دراسة ميدانية مع دراسة حتليلية مقارنة بني جمموعة من الدول-واقع ومعوقات تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية : يمابهية زع 3
 .109، ص:2018أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، 
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حتديد القيمة  من أفضل املقاييس اليت ميكن االعتماد عليها يف ومن خالل الشكل اعاله يتضح أنه هذا املدخل
؛ هاجلارية، لوال الصعوابت اليت تكتنف تطبيق القيمةمن بني مداخل أدق تعبريا  وهواالقتصادية لألصول واخلصوم 

املتوقعة منها شبهه األصول اليت تكون التدفقات النقدية  احلاالتبسيطا يف يكون أن تطبيق هذه الطريقة  حيث
تقييم احلقوق وااللتزامات املالية مثل حساابت وفيما خيص  ة حمددة،مؤكدة وكذلك ابلنسبة لألصول املؤجرة لفرت 

ألهنا ال حتتاج  كذلك ميكن استخدام هذه الطريقة بسهولة  املدينني وأوراق القبض وحساابت الدائنني وأوراق الدفع
 األصول إال أن هذا املفهوم يصعب استخدامه يف تقومي 1.إىل تنبؤ فعناصرها تعاقدية وحمددة الوقت والقيمة

ابلتدفقات النقدية املتوقعة حبجم لصعوبة التنبؤ  وسائل اإلنتاج والعقارات واملعدات املخزون السلعياألخرى مثل 
  2.، لذلك تستخدم مناذج أخرى غري القيمة احلاليةمنها

 اجلاريةتكلفة المدخل وفق القياس احملاسيب  :الثاينالفرع 
تكلفة اجلارية ال منوذجويعترب الدخول،  أسعارمبحاسبة  ة اجلاريةالتكلف وفق مدخلالقياس احملاسيب  سمىي

بنود القوائم بتقييم  وكما ذكران سابقاتعديل البياانت الواردة يف القوائم املالية،  اعتماد عليه يفموضوعيا وميكن 
  النقدية. البنودغري النقدية على أساس تكلفتها اإلستبدالية دون تعديل  املالية
املبلغ الواجب دفعه من أجل احلصول على أصل مماثل لألصل املوجود لدى يف ة االستبدال متثل تكلفو 

إمكانية  كافئ من حيث الطاقة اإلنتاجية أوأصل م قدمي أو جديد أو سواء كان هذا األصل املكتسب املؤسسة
ن تتحمله املؤسسة فيما لو أ والذي ميكنما يعادله  من النقد أوومبعىن آخر تتمثل هذه التكلفة يف القدر  ،اخلدمة

 يتوفرتتمثل التكلفة اإلستبدالية فيما ويف املقابل شراء ما متتلكه من أصول يف الوقت احلايل،  عادةقامت إب
 3.ما يعادله عند حتملها ابلتزام من االلتزامات يف الوقت احلايلللمؤسسة من نقد أو 

نفس  على للحصول دفعه يفرتض الذي النقد ليعاد أوما النقد مببلغ أساساألصول وفق هذا  تسجلعليه و 
 يعادل النقد ما أو النقد من املخصوم غري ابملبلغ االلتزامات وتسجل احلاضر، الوقت يف مياثله ما أو األصل

وغالبا ما يطبق هذا املدخل على تقييم االستثمارات املالية للمؤسسة  4احلاضر. الوقت يف الدين لسداد املطلوب
 ن توضيح إجراءات القياس وفق هذا املدخل من خالل الشكل التايل: وميك ملؤسسات األخرى.االقتصادية يف ا

 
 

                                  
والنظام  IAS/ IFRSاس احملاسيب وأثره على التمثيل الصادق ألصول املنشأة وفقا ملعايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية القي :عوادي نعمان 1

 .38، ص:مرجع سبق ذكره ،(SCFاحملاسيب املايل اجلزائري )
 .377، ص:2002يدة، اإلسكندرية،، دار اجلامعة اجلددراسات متقدمة يف جمال احملاسبة املاليةوصفي عبد الفتاح، أبو املكارم:  2
، اجمللة العربية يف الشركات املسامهة األردنية (39)السياسة املتبعة يف تصنيف األوراق املالية وفقا للمعيار احملاسيب الدويل رقم ظاهر القشي:  3

 .05، ص 2007لإلدارة، املنظمة العربية لإلدارة، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
 .89-87، ص: مرجع سبق ذكره ،معايري إعداد التقارير املالية-موسوعة املعايري احملاسبية الدولية :مسري معدى الريشاين ،لقاضيحسني يوسف ا 4
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 (: مراحل أسلوب التكلفة اإلستبدالية.3.1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 إعداد الباحث ابالعتماد على:املصدر: 

Belkaoui Ahmad, Accounting Theory, London, Thomson Learning, 2000, P:399. 

يف املبلغ الواجب دفعه من أجل احلصول رية )اإلستبدالية( التكلفة اجلامثل تتل الشكل أعاله فإنه من خال
أصل مكافئ  قدمي أو على أصل مماثل لألصل املوجود لدى املؤسسة سواء كان هذا األصل املكتسب جديد أو

طرف املؤسسة أبصل آخر  من خالل مقارنة قيمة األصل املمتلك منميكن حساب  ؛من حيث الطاقة اإلنتاجية
  .مشابه له من حيث اخلصائص واملوجود يف السوق مع استبعاد قيمة اإلهتالكات

 :(Net Realizable Value)القيمة القابلة للتحقق  وفق مدخلالقياس احملاسيب الفرع الثالث: 
 نموذجال خدم هذاويستاخلروج،  أسعارمبحاسبة القيمة القابلة للتحقق  وفق مدخلالقياس احملاسيب سمى ي

البيع سواء من مصادر داخلية أو من خارج املؤسسة وذلك يف حالة عدم توفر البياانت  سعارأباصة اخلؤشرات امل
الكافية عن سعر اخلروج اجلاري، وإن السمة األساسية هلذه الطريقة هي التخلي التام عن مبدأ حتقق اإليراد ابلبيع 

متثل القيمة القابلة للتحقق يف و  .البيع القابلة للتحقيق سعاروم كافة األصول أباخلروج اجلارية تق أسعارألن حماسبة 
بقيمتها السوقية مطروحا منها املصاريف الالزمة  األصولالنقدي الذي ميكن احلصول عليه حاليا إذا بيعت املبلغ 

 1.إلمتام عملية البيع
 احلصول ميكن الذي النقد يعادل أوما النقد مببلغ املدخلاألصول وفق هذا  تسجل سبق فإنه بناءا على ماو 
غري  ابملبالغ أي ؛سدادها بقيم االلتزامات وتسجل ، منتظمة بطريقة األصل بيع مقابل احلاضر يف الوقت عليه

 العادي للنشاط، السياق ضمن االلتزامات لسداد تدفع أن املتوقع من اليت النقدية يعادل أوما النقدية املخصومة
 والتكاليف لالكتمال املقدرة التكاليف منها مطروحا   العادي النشاط سياق يف للبيع املقدر السعر هيمبعىن آخر و 

                                  
 .142-141، ص ص: مرجع سبق ذكره، بدائل القياس احملاسيب املعاصررضوان حلوة حنان:  1
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يفرتض أهنما متساواين القيمة القابلة للتحقق و  اجلاريةتكلفة الاملقارنة بني و  1البيع. عملية إلمتام املقدرة الضرورية
  :2نظراي، لكن ذلك ال يتحقق إال يف شروط مثالية وهي

 .الثابتة املتماثلة يف سوق واحد األصولعدد كبري من  توفر -
    .معروفة السوق ألصول اجلديدة واملستعملةا أسعار -
 .يف هذه السوق اتتمتع املؤسسة حبرية اختاذ القرار بيعا وشراء -
 املعين. األصلبيع الشراء أو التركيب ضمنية سواء يف عملية  ن ال تكون هناك تكاليف نقل أوجيب أ -

السلعي  كاملخزون  األصولهذه الظروف اندرا ما حتصل، وقد يكون االختالف قليال يف بعض أنواع  لكن مثل
 .طويلة األجل األصولالذي يباع ابحلالة اليت أشرتي هبا، لكن هذا االختالف يكرب يف 

ىل منوذج القيمة اليت تطرقنا هلا سابقا ابإلضافة إ خمتلف بدائل القياس احملاسيبوبصفة عامة ميكن املقارنة بني  
 العادلة من خالل اجلدول التايل:

 بدائل القياس احملاسيب(: مقارنة بني 2.1اجلدول رقم )
 سلبياتأهم ال أهم املميزات مناذج القياس أنواع أدوات القياس

أدوات القياس ذات 
التوجه املاضي 

 )التارخيي(.

بعيدة عن احلكم  التكلفة التارخيية.مدخل 
ألن  الشخصي يف التقييم

القيمة انجتة عن وقائع 
 حقيقية.

جتاهل التغري يف القيمة 
 التكلفة التارخيية املعدلة.مدخل  نتيجة لعامل الزمن.

أدوات القياس ذات 
 .التوجه احلايل

 منوذج
القيمة 
 اجلارية.

 التكلفة اإلحاللية. مدخل
توفري معلومات آنية عن 

 واقع نشاط املؤسسة.
العجز عن قياس كافة 

القيمة القابلة  مدخل ع األصول.أنوا 
 للتحقق.

أدوات قياس ذات 
 توجه مستقبلي.

 القيمة احلالية. مدخل
التناسب مع املفهوم 
 االقتصادي للدخل.

االستناد إىل التقييم 
والتنبؤ الشخصي مما 
 .القيمة العادلةمنوذج  حيد من املوضوعية.

 :إىل ستنادابالإعداد الباحث املصدر: 
Hendriksen Eldon and Breda Michael, Accounting Theory, Fifth Edition Irwin McGraw-

Hill, 2002.P:09. 

 

 

                                  
 .112، ص: 2013، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة،يةاملعايري احملاسبية الدول :حسام الدين خداش ،وليد عبد القادر 1
 .319، ص: 2000، دار الثقافة، عمان، 2، طنظرية احملاسبةحسني قاضي ومأمون محدان:  2
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 أساس القيمة العادلة:قواعد وإجراءات القياس احملاسيب على : املطلب الثالث
العملي  يف التطبيقأتخذ املقاييس واإلفصاحات اليت تستند إىل القيمة العادلة يف االنتشار بشكل متزايد 

عدة  استخدامالدخل( أو ، السوق ،بعدد من املداخل )التكلفةبنود القوائم املالية حيث أهنا قد حتدث يف  ؛احملاسيب
 املالئم الذي حيافظالقياس  دخل أو طريقةاملاإلدارة مسؤولية اختيار  تقع علىو  ،تقنية التقييم( ،)السعر املعلنطرق 

  1احملافظة على رأس املال.
من خالل التطرق  القيمة العادلة وفق منوذجاحملاسيب  قواعد وإجراءات القياسيف هذا املطلب  وضحوعليه سن

اليت نصت عليها املعايري احملاسبية لكل من جملس معايري احملاسبة  وطرق حتديد القيمة العادلة إىل خمتلف مداخل
 .(FASB)وجملس معايري احملاسبة املالية  (IASB)الدولية 
 العادلةطرق قياس القيمة : لاألو الفرع 

أو لنقل االلتزام ضمن عملية منظمة  أصلهو تقدير السعر املناسب لبيع من قياس القيمة العادلة إن اهلدف 
ويف ضوء ذلك فإنه  ،والعادية ظروف السوق احلالية ظلجتري بني املشاركني يف السوق يف اتريخ إجراء القياس ويف 

 حيث ؛هبا اإلمكانيات من أجل إجراء تقييم دقيق يتوافق مع الظروف احمليطةاملؤسسة استخدام كل إدارة  على
التقليل من استخدام املدخالت غري القابلة للتأكد  على (IASB/FASB)لكل من  تنص معايري احملاسبة الدولية

لة على ومن األمث بشكل مباشر. واستخدام املدخالت القابلة للتأكد منها وامللحوظة ،وغري امللحوظة منها
األسواق اليت تكون فيها املدخالت كافية وميكن إدراكها ومالحظتها لبعض األصول وااللتزامات املالية وقياسها 

  2.أسواق الوسطاء املالينيو  أسواق املتعاملني،و بورصة األوراق املالية، نيات مالئمة جند السوق املايل أو ابستخدام تق
يف حالة عدم توفر  تعتمد عليه اإلدارة حتديد منوذج واحد فقط املستحسن لو مت ويف ذات السياق فإنه من

األصول وااللتزامات املتشاهبة وذلك من أجل جتنب االختالفات املمكنة يف عملية التقييم والقياس. أما إذا تعذر 
واالعتماد قيمة العادلة إجراء قياس القيم العادلة من الناحية العملية فإنه يتم االستناد إىل القيمة الدفرتية يف حتديد ال

 3.يف اختاذ القرارات عليها
 
 
 

                                  
1 AICPA, ASB. SAS No. 101: Auditing Fair Value Measurement and Disclosure, www.cpa2biz.com, 

AICPA, 2003  ,  USA. 
، أطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة بني جمموعة من الدول-أثر تطبيق القيمة العادلة على القياس واالفصاح احملاسيب يف اجملموعةإمساعيل السبيت:  2

 .138، ص: 2016، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريجامعة املسيلة،  
 .130، ص: نفس املرجع 3
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حسب جملس  وقد تضمن هذا التدرج .معينا لقياس القيمة العادلةتدرجا يتطلب القيمة العادلة  قياسن وإ
  :1ما يلي، (FASB) معايري احملاسبة املالية األمريكي

تستخدم كأساس للقياس إن  و  ،لةهي أفضل شاهد على القيمة العاد السوق نشطةاملأخوذة عن  سعاراأل -
السوق حيث أن  ؛ضروبة يف سعر هذه السوقاملانتج عدد الوحدات التجارية وتتمثل يف كانت متاحة، 

  :2هو السوق اليت تتوفر فيها مجيع الشروط التالية (Active Market)النشط 
 مجيع األصناف اليت يتم التعامل فيها متجانسة.  
 ون يف التعامل عادة يف أي وقت.الراغب يتواجد املشرتون والبائعون 
 متاحة للجمهور. سعارتكون األ 

للقيمة العادلة على أساس أفضل املعلومات املتاحة يف هذه فيكون التقدير  السوق أسعارأما إذا مل توجد  -
فنية يف واخلصوم املماثلة ونتائج األساليب ال األصول أسعارالظروف، وتقدير القيمة العادلة يدخل يف االعتبار 

 التقييم إىل الدرجة املتاحة يف هذه الظروف، وتشمل أمثلة األساليب الفنية للتقييم:
 القيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة.  
 مناذج تسعري اخليارات (Option-Pricing Models.)  
قيمة فيكون تقدير ال ،(Not active) نشطفقد نص على أنه ويف حالة عدم وجود سوق  (IASB)أما 

وتشمل األساليب الفنية  ،العادلة على أساس أفضل املعلومات املتاحة يف ظل الظروف ونتائج أساليب التقييم
للتقييم ابإلضافة إىل استخدام أحدث معامالت السوق على أساس جتارى بني األطراف الراغبة واملطلعة النماذج 

 :3التالية
  منوذج حتليل التدفق النقدي املخصوم(ed cash flow analysisDiscount). 

  مناذج تسعري اخليار(Option pricing models) . 

أسلوب تقييم مستخدم بشكل شائع من قبل املشاركني يف السوق  إذا وجد على أنه (IASB)كما ينص 
اليت يتم  سعارلأل (Reliable estimates)لتسعري األداة وتبني أن ذلك األسلوب يقدم تقديرات موثوقة 

 4.يستخدم ذلك األسلوب (Actual market transactions)ليها يف معامالت السوق الفعلية احلصول ع

                                  
1 Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of Financial Accounting Standards No.157, fair 

value measurements, Paragraph 5, www.fasb.org. 
، املؤمتر الضرييب اخلامس عشر: سياسات احملاسبيةمشكالت حتديد الربح الضرييب يف ضوء التغريات احلديثة يف املفاهيم وال: محاد طارق عبد العال 2

 .5دور النظام الضرييب املصري يف مواجهة األزمة املالية واالقتصادية العاملية اجلمعية املصرية للمالية العامة والضرائب، مصر، ص:
3 IASB, IASCF. International Accounting Standard 39, Financial Instruments: Recognition and 

Measurement, IFRSs 2006, International Accounting Standard Committee Foundation, London, 

http://www.iasb.org 
4 Shamkuts Volha, Fair value accounting, Bs-thesis in business administration, Faculty of business 

administration, University of Iceland, Iceland, 2010, p 10. 

http://www.fasb.org/
http://www.fasb.org/
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  :1التاليةاملقومات األساسية املتطلبات و جمموعة من  جيب توفر ولتفعيل القياس على أساس القيمة العادلة فإنه
 ؛وجود موضوع التبادل -
 ؛أطراف غري ذوي عالقة راغبة ومطلعةو  وجود طريف التبادل -
 ؛متتع طريف التبادل ابإلرادة احلرة يف إجراء التبادل -
 ؛إملام طريف عملية التبادل جبميع احلقائق املرتبطة هبذه العملية -
 ؛متاحة للجميع أسعاروجود سوق نشط يتعامل يف أصناف متجانسة، و  -
 ؛بصفة جوهريةلتقليص النشاط أي اجتاه للتصفية أو  استمرار طريف التبادل يف ممارسة نشاطهما من دون وجود -

 ؛متتع البيئة االقتصادية احمليطة بطريف عملية التبادل ابالستقرار النسيب -

  تقدير املبلغ املناسب ابستخدام أساليب خمتلفة وفقا للسوق النشط أو غري النشط. -

و حتديد الثمن الذي سيتم استالمه لبيع أحد األصول أاحملاسيب وفق منوذج القيم العادلة قياس كما يتطلب ال
  :2وذلك من خالل الثمن املدفوع لنقل املسؤولية يف اتريخ القياس

 .حيث ال ميكن قياس وتقييم األصول العاملة أبفضل كفاءة ؛املسؤولية اليت هي موضوع القياسأو  األصلعني  -
 .سوق فعال ومستفيد من األصول أو االلتزامات -
ياانت لتطوير املداخالت اليت متثل االفرتاضات من خالل النظر يف مدى توفر البمناسبة للقياس أسلوب تقييم  -

فضال عن مستوى التسلسل اهلرمي للقيمة  سوق يف تسعري األصول وااللتزاماتالستخدام املشاركني يف ال
 العادلة.

نشط تعترب أفضل أسلوب لقياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات السوق لأن القيمة السوقية ل وعليه نستنتج
، أو استخدام أساليب األصول واخلصوم املماثلة أسعار حالة عدم وجود سوق نشط يتم استخدام املالية، ويف

 .يف احلالة األخرية ينتج عنه نتائج غري دقيقة الستخدام احلكم الشخصيقد مما  ؛قياس أخرى ابختيار اإلدارة
 
 
 
 
 
 

                                  
 .8، ص:، مرجع سبق ذكرهمشكالت حتديد الربح الضرييب يف ضوء التغريات احلديثة يف املفاهيم والسياسات احملاسبية :محاد طارق عبد العال 1

2 International Accounting Standards Board. Fair Value Measurements. Exposure Draft, Improving 

Disclosures about Fair Value Measurements, May 29, 2009, London, United Kingdom. www.iasb.uk    
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 قياس القيمة العادلة ومستوايت : مداخلالثاينالفرع 
 ميثلالعادلة  القيمة بقياس اخلاص (IFRS 13) املعيار نفإ العادلة لقيمةا قياس ومستوايت لمبداخ يتعلق فيما
 إنشاء هبدف ،(FASB) املالية احملاسبة معايري جملس مع (IASB) الدولية معايري حماسبة جملس تقارب مشروع
رقم  االمريكي املعيار مع كبري حد ىلإ يتطابقو  العادلة القيمة لقياس العاملية املعايري من واحدة جمموعه

(157SFAS) 1حدد ثالثة مداخل لقياس القيمة العادلة وهي: والذي  
املمكن مالحظتها من املعلومات املالئمة اليت  سعاريستخدم مدخل السوق عند تقييم األ مدخل السوق: .1

منبثقة خرى أة ومعلومات املالحظ سعاراألو  ،املقارنةأو  توفرها عمليات السوق، مبا يف ذلك املوجودات املتماثلة
القياس غالبا عند  هذا املدخلويستعمل  و قابل للمقارنة.أمشابه أو  من العمليات احلقيقية ألصل مطابق

وابقي املعلومات اليت يتم احلصول  سعاراليت تعتمد على استخدام األ القيمة القابلة للتحقق احملاسيب وفق
  لتزامات مماثلة.عليها من تعامالت السوق املتعلقة أبصول وا

أساليب : يستخدم مدخل الدخل عند التقييم لتحويل املبالغ املستقبلية لقيمة حالية خمصومة )مدخل الدخل .2
ويعد مدخل  السبب يف تلك املبالغ املستقبلية.اعتمادا على افرتاض أن شركاء السوق هم  القيمة احلالية(

جل، وهو قابل للتطبيق مباشرة ألن معظم املوجودات الدخل هو األكثر شيوعا لتقييم املوجودات طويلة األ
طويلة األجل انجتة عن منفعة اقتصادية تعود على مالك املوجود، ويقوم على تقدير القيمة احلالية لصايف 

 2.التدفقات النقدية املستقبلية
ها بسبب عوامل يعتمد هذا املدخل على حتديد التكلفة اجلارية الستبدال املوجود بعد تسويتمدخل التكلفة:  .2

إذ يتم قياس املوجود بتكلفة احلصول على موجود بديل بطاقة مشاهبة للموجود القائم ابلوحدة  ؛التقادم
والشكل املوايل يوضح العالقة بني  .اإلحاللية التكلفةىل إ ويشري هذا املدخل، قتصادية يف اتريخ قياسيالا

  دولية:لة وفق معايري احملاسبية المداخل قياس القيمة العاد
 

 

 

 

                                  
1 International Accounting Standards Board. Fair Value Measurements. Exposure Draft, Improving 

Disclosures about Fair Value Measurements, Op cit.     
، 2016، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد الرابع،واقع تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية :حممد زرقون وفارس بن يدير 2

 .06:ورقلة، اجلزائر، ص
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 (: العالقة بني مداخل قياس القيمة العادلة.4.1الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 

 إىل: ابالستنادإعداد الباحث املصدر: 
KPMG، Fair Value Measurement: Questions and Answers، US GAAP and IFRS، 

December, 2017, P 61: . 

ثالث ضمن تصف ستخدمة لقياس القيمة العادلة ساليب التقييم املأمدخالت  ومن خالل الشكل السابق فإن
 :1فيمايلي هذه املدخالت وتتمثل ،ولوية كل صنفأحسب  ميهر متسلسلة بشكل  مستوايت

االلتزامات و أالسوق النشط لألصول يف معلنة )غري معدلة(  أسعارعبارة عن : األولمدخالت املستوى  .1
العادلة هي تلك القيم اليت يتم  القيمحيث أن  ؛القياس اتريخيف الوصول إليها  اإلدارةاملطابقة اليت تستطيع 

املدرجة يف األسواق النشطة، وتكون هذه القيم أكثر موضوعية وغري  سعاراحلصول عليها مباشرة من األ
 مثل نشطة بصورة يتم تداوهلا اليت وهي ،املماثلة وااللتزامات لألصول احملددة سعاراأل على املبينو  ،متحيزة
  .املالية االستثمار أوراق تداول

معلن عنها  األسعاربكافة املدخالت اليت ال تعترب  مثل مدخالت املستوى الثاينتتمدخالت املستوى الثاين:  .2
أو االلتزام إما بشكل مباشر أو هذه املدخالت ملحوظة لألصل ، وتكون األولاملستوى يف واليت يتم تضمينها 

املدرجة  سعارهي تلك القيم اليت مل يتم احلصول عليها مباشرة من األ والقيم العادلة يف هذه احلالة، غري مباشر
 أو لألصول احملددة السوق أسعار على املبينواضحة، و السوقية البياانت الولكن ميكن استخالصها من 

  العالقة. ذات أو االلتزامات املتشاهبة

حيث  ؛ملحوظة لألصل أو االلتزامتعترب مدخالت املستوى الثالث مدخالت غري  مدخالت املستوى الثالث: .3
يم اليت العادلة يف هذه احلالة هي تلك الق القيمتوفر املدخالت امللحوظة، و عدم حالة يف تستخدم هذه املدخالت 

                                  
بغداد للعلوم االقتصادية،  ، جملة كليةاملعلومات املتعلقة مبعايري حماسبة القيمة العادلة املالئمة واملوثوقية مشكالت التطبيقاسامة عمر جعارة:  1

 .198، ص:2012(، كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، 29العدد )
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حتديدها ابستخدام مناذج التقييم يتم و سوق ميكن مالحظتها، الاملستمدة من بياانت ال ميكن احلصول عليها أو 
 وميكن حتديد مستوايت قياس القيمة العادلة وفق معايري احملاسبة الدولية من خالل الشكل التايل: الداخلية.

 وفق معايري احملاسبة الدولية. (: مستوايت قياس القيمة العادلة5.1الشكل رقم )

 ستناد إىلابالإعداد الباحث املصدر: 
Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of Financial Accounting Standards No. 

107, Disclosures about Fair Value of Financial Instruments, Norwalk, Connecticut. 1991. 

لرغم من وعلى ااملستوى األول من مستوايت قياس القيمة العادلة ومن خالل الشكل السابق يتضح أن 
يثري خماوف كبرية أنه املعلن عنه يف السوق النشط، إال  األسعار العتماده علىمكانية التحقق من تقديراته بسهولة إ

القيمة احلقيقية، وهذا أنه مما يعتقد البعض أقل أو أكثر بكثري رفع األسعار بشكل أو بسبب إمكانية خفض 
مستوايت القيمة العادلة من كما أن املستوى الثالث   التشاؤم الزائد املرتبط ابلسلوك البشري،أو بسبب التفاؤل 

تقدير القيمة العادلة يف احلاالت اليت ال يتوفر فيها السعر املعلن عنه يف السوق النشط، إال من ميكن أنه صحيح 
م يتعني على إدارة املؤسسة استخدايتيح إمكانية التالعب يف تقديراته من طرف معدي القوائم املالية. وعليه أنه 

أساليب التقييم اليت تعترب مالئمة يف ظل الظروف واليت تتوفر هلا معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، مع زايدة 
  قدر االستفادة من املدخالت امللحوظة ذات الصلة والتقليل من استخدام املدخالت غري امللحوظة.

ة وذلك فقط يف املدى الذي تكون فيه تستخدم املدخالت غري القابلة للمالحظة يف قياس القيمة العادل
 ؛املدخالت القابلة للمالحظة غري متوافرة، وتعكس املدخالت غري القابلة للمالحظة االفرتاضات اخلاصة ابملؤسسة

أو  األصلاملشاركني يف سوق تسعري  يستخدمهااالفرتاضات اليت أساس  علىتعد القوائم املالية  حيث
 .(IFRS13) ع املدخالت لقياس القيمة العادلة وفق املعيار الدويلا انو  واجلدول التايل يشرح1.االلتزام

                                  
، النشر اجلامعي اجلديد، حماسبة األدوات املالية وفق النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدوليةبوسبعني تسعديت وحسياين عبد اجمليد:  1

  . 60، ص: 2018تلمسان، 
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 .(IFRS13) لقيمة العادلة وفق املعيار الدويلدخالت لقياس اأنواع امل: (3.1)اجلدول رقم 
 طبيعتها نوع املدخالت
املدخالت 

: هي امللحوظة
املدخالت اليت 
يعتمد عليها يف 

عند  2و1املستوى 
، ةقياس القيمة العادل
ويتم صياغتها 

ابستخدام بياانت 
 :السوق، وتنقسم

مدخالت قابلة للمالحظة )السعر املعلن يف السوق النشط(، إن مدخالت املستوى األول تتمثل  .أ
واليت لدى املؤسسة القدرة على  املطابقةيف األسعار املعلنة أو القيمة السوقية لألصول أو االلتزامات 

السوق النشط يف السوق املماثلة السوق األوراق املالية يتمثل و احلصول عليها يف اتريخ القياس، 
 الكفء.

مدخالت قابلة ملالحظة )خبالف السعر املعلن(، إذا تعذر احلصول على األسعار املعلنة يف سوق .ب
 نشط وفقا للمستوى األول فإنه يتم اللجوء إىل مدخالت املستوى الثاين وهي تشمل ما يلي:

 يف األسواق النشطة؛ املماثلةول وااللتزامات األسعار املعلنة لألص 
  األسعار املعلنة لألصول وااللتزامات املطابقة أو املماثلة يف األسواق غري النشطة، وهي األسواق

 اليت يوجد فيها القليل من املعامالت على األصل أو االلتزام أو أسعار غري حالية معلنة.
املدخالت غري 

 امللحوظة:
يت ال توفر هلا بياانت السوق واليت مت صياغتها ابستخدام افضل املعلومات املتوفر وهي املدخالت ال

 يف السوق عند تسعري األصل او االلتزام. املشاركونخبصوص االفرتاضات اليت سيستخدمها 
النظام بوسبعني تسعديت وحسياين عبد اجمليد: حماسبة األدوات املالية وفق  على وابالعتمادإعداد الباحث  املصدر:

 .60ص:  ،مرجع سبق ذكره احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية،
 هو تنشأ معظم القضااي العملية لتطبيقات حماسبة القيمة العادلة يف املستوى الثالث وأحياان املستوى الثاينو 
 والثاين األول ملستوينيا توفر تقديرات عدم حالة يف إال تستخدم وال اإلدارة تقديرات على واملبين تفصيال   األقل
 1.تدقيقها الصعب ومن للتالعب وخاضعة موضوعية غري الثالث أو الثاين املستويني تقديرات وتعد

 : احملاسبية وأسس املفاضلة بني البدائلابلقياس احملاسيب  املتعلقةمعايري احملاسبة الدولية  بحث الرابع:امل
يف القياس حيقق اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية مع تزايد الرغبة يف وجود منهج معياري حماسيب 

على تلك االعتماد من متخذي القرارات  ميكن ويساعد يف الوقوف على املركز املايل احلقيقي للمؤسسات
حنو إصدار معايري  كل من جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي وجملس معايري احملاسبة الدولية  توجه ،املعلومات

 املعايري أهم املبحث هذا يف نستعرض سوف وعليه .عديدة تساهم يف توفري اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية
 االعرتاف متطلبات عرض خالل من قوائم املاليةالبنود  تقييم عند بدائل القياس احملاسيب تتضمن اليت احملاسبية

 النظام احملاسيب يف اجلزائرأن ابعتبار  (IAS/IFRS) ومعايري اإلبالغ املايل ةوالقياس وفق معايري احملاسبة الدولي
 ، ابإلضافة التطرق إىل أسس املفاضلة بني بدائل القياس احملاسيب.تبىن هذه املعايري

 

                                  
، امللتقى الدويل حول دور معايري التحدايت اليت تواجه املدقق اخلارجي يف تدقيق القيمة العادلة: عبد الواحد غازي حممد ،ان اثبتاثبت حس 1

 .374: ، ص2014احملاسبة الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، جامعة ورقلة، 
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 معايري احملاسبة الدولية املتعلقة ابلقياس احملاسيب: األولاملطلب 
حاالت االختالف يف و هو تقليل االجتهاد واألحكام الشخصية لية معايري احملاسبة الدو إن اهلدف من إصدار 

. املمارسة احملاسبية لنفس الظروف املتشاهبة اليت تعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفين وحتديد طبيعته
ألسس اليت يتم لتوضح اهذا قام جملس معايري احملاسبة الدولية إبصدار معايري ختتص ابلقياس احملاسيب  ومن خالل

سيتم الحق وهذا ما الىل القياس القياس األويل وصوال إمن  بنود عناصر القوائم املالية،على أساسها قياس خمتلف 
 يف هذا املطلب. شرحه 
 ابالستثمارات واألصول الثابتةاملتعلقة الدولية املعايري احملاسبية  :األولالفرع 

لموسة املاألصول غري و واملعدات،  واآلالت ابملمتلكاتاسبية املتعلقة املعايري احملإىل هذا الفرع  سوف نتطرق يف
 االستثمارات العقارية والزراعة.و واملخزوانت، 

 واملعدات: واآلالت ابملمتلكات اخلاص (16)رقم  الدويل احملاسيب املعيار .1
ا هباليت حتتفظ  ألصولاالثابتة املادية )املمتلكات، التجهيزات واملعدات(، وهي  األصوليشمل هذا املعيار 

دارية، ويتوقع أن تستخدم لفرتة تقدمي السلع أو اخلدمات أواألغراض اإليف اإلنتاج أو لغرض  هاالستخداماملؤسسة 
الطائرات والسيارات و اآلالت والسفن، و  ،املباينو تتجاوز السنة، ومن بني األمثلة هلذه االستثمارات األراضي 

  املمتلكات والتجهيزات واملعدات أصال يف احلاالت التالية: كتبية، وميكن اعتباراألاثث والرتكيبات واملعدات املو 
  .ألصلحينما حيتمل أن تتدفق إىل املؤسسة منافع اقتصادية متعلقة اب -
  1بشكل موثوق به. األصلعندما ميكن قياس تكلفة  -

عترب أساس القياس املبدئي وأحد بديلني واليت تالثابتة بتكلفتها التارخيية  األصوليتم إثبات  :األويلالقياس  1-1
قابلة لالهتالك مثل املباين والسيارات واألاثث  األصولالتقييم(، وقد تكون هذه  إعادةللقياس الالحق )التكلفة أو 

مبوجب  األصولوقد مت إقرار االخنفاض يف قيمة  غري قابلة لالهتالك مثل األراضي. وغريها، وقد تكون
لعدم كفاية اإلهتالك أو اإلطفاء السنوي ملقابلة التناقص احلقيقي يف قيمة وذلك  (36IAS)املعيار

 :كما يلي  الثابتة وحسب كل حالة األصول عناصر تكلفةتتمثل و 2.األصل
 تتضمن:عند الشراء:  .أ
رح بعد ط لالسرتداداملشرتايت غري القابلة على ضرائب الو  االسترياديشمل رسوم  والذي ؛سعر الشراء -

 ارية والتخفيضات.اخلصومات التج
لطريقة ليكون قابال للتشغيل اب  املوقع وابحلالة الالزمة لهإىل األصلأي تكاليف تعود بشكل مباشر إىل جلب  -

 املقصودة من قبل اإلدارة.
                                  

1 Laurent Bailly, comprendre les IFRS, Maxima, France paris, 2005, pp: 33-46 

 .399، ص: 2017(، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2، الطبعة )املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةخالد مجال اجلعارات:  2
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عبارة عن املوقع الذي يوجد به إىل ما كان عليه، وهو  إعادة لتكاليف تفكيك ونقل البند و األويلالتقدير  -
 .عندما يستخدم خالل فرتة معينةأو  األصلعندما يقتين  ؤسسةمله املااللتزام الذي تتح

 داخلية:الاملشيد  األصلتكلفة  .ب
رابح أداخلية ابستخدام نفس املبادئ السابقة لألصل املقتين. وتستبعد أي الاملشيد  األصلتقاس تكلفة 

ال  )تكاليف بداية النشاط( جاهز لالستخدام. أما التكاليف غري العادية للفاقد األصلة عندما يصبح يداخل
 (.IAS 23) احملاسيب . بينما تدخل تكلفة الفوائد ضمن التكلفة وفقا لضوابط املعياراألصلتدخل ضمن تكلفة 

  ابلتبادل: األصولاقتناء  .ج
نقدية، أو مزيج من الصول غري األصل أو األعند اقتناء العقارات أو اآلالت أو املعدات ابلتبادل مقابل 

ثبات املكاسب مع إ القيمة العادلة لألصل املتنازل عنهيتم إثباهتا بقيمتها العادلة أو  نقديةالية وغري نقدالصول األ
أن تكون العملية ذات جوهر اقتصادي،  ؛ أوهلماويكون ذلك بتحقق شرطني مهمني ،واخلسائر جراء هذا التبادل

 األصليثبت  هاذين الشرطني وبعدم حتقق أن يكون من املمكن قياس القيمة العادلة بدرجة من الثقةاثنيهما و 
 ه.ابلقيمة الدفرتية لألصل املتنازل عن

إما منوذج  ؛يتم إتباع إحدى النموذجنيابلتكلفة، بعد إثبات العقارات واآلالت واملعدات  :القياس الالحق .1-2
 تطبيقها عند مؤسسةلل حيقو ، بعد امتالكه األصلالتقومي ملعاجلة التغري احلاصل يف قيمة  إعادةالتكلفة أو منوذج 

 وفق التقييم إعادة أو (30) الفقرة وفق التكلفة أسلوب بني ما ختتار أن صوهلا الثابتةأ قياس يف العادلة القيمة ملنهج
 :1وهي كما يلي األصول تلك بنود كل على تطبيقها حماسبية ميكن كسياسة )31( الفقرة

الك وأي جممع هتأي جممع إ ؛طروح منهاامل األويلقياس عند ال األصلوهو تكلفة  منوذج التكلفة:. 1-2-1
 خسائر القيمة.

التقييم اليت تعكس  إعادةعلى أساس قيمة  األصل يدرج األوىل االعرتافبعد  التقييم: إعادةمنوذج . 1-2-2
حقة انجتة الك الحق وأية خسارة جممعة التالتقييم مطروحا منها أي جممع إه إعادةالقيمة العادلة لألصل يف اتريخ 
  :إبحدى الطريقتني األصلالتقومي بتعديل جممع إهالك  إعادةعن اخلسارة يف القيمة، وتكون 

 مبا يتناسب مع التغري يف القيمة الدفرتية لألصل حبيث تصبح  اإلهتالكتعديل جممع  :األوىللطريقة ا
 اوية للقيمة العادلة بعد التقييم.القيمة الدفرتية مس

 :حبيث تصبح  ؛أو ختفيضه هبدف ختفيض القيمة الدفرتية لألصل اإلهتالكغاء جممع إل الطريقة الثانية
 .التقييم إعادةمساوية للقيمة العادلة بعد 

                                  
 ار السابع عشر،اإلصد (،SOCPAجمموعة اختبار السوكبا )، خمتصر املعايري الدولية للتقرير املايل :اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني 1

 .13ص:، 2018
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 :1ويتم حتديد القيمة العادلة لألصول الثابتة كما يلي 
 افرتاض على احلالية والقائمة الستخداماهتا وفقا السوقية بقيمتهاتقيم عادة  واملباين كاألرضي ملمتلكاتا -

 من القيمة هذه يتم حتديد ما وعادة مماثلة، مؤسسة أو ؤسسةامل نفس يف إما سيستمر استخداماهتا أبن مسبق
 .مهنيا مؤهلني تقييم خرباء قبل

 ال السوقية، وعندما ابلقيمة واملتمثلة التقييم طريق عن احملددة بقيمتها العادلة عادةتقيم  واملعدات اآلالت -
 اندرا أهنا بسبب أو واملعدات واآلالت للممتلكات اخلاصة الطبيعة بسبب إما السوقية قيمةال عن تتوافر قرينة

 اإلهتالك. طرح بعد اإلستبدالية بقيمتها األحوال هذه مثل يف تقييمها فيتم ما تباع،
 قيمة األصل الدفرتية إما ابلزايدة أو االخنفاض: تغريبعد  األصلتقومي  إعادة .1-3

جيب أن يظهر بند  ألصل اباألويل االعرتافبعد  على أنه من هذا املعيار (33)و (27)حيث نصت الفقرة 
التقييم، مطروحا منها أي  إعادةالتقييم اليت تساوي القيمة العادلة بتاريخ  إعادةاملمتلكات واملصانع واملعدات مببلغ 

ل الزايدة يف قيمة يجيب تسجإهتالك مرتاكم الحق وأية خسائر الحقة مرتاكمة يف اخنفاض القيمة، يف حني 
التقييم. ويتم االعرتاف  إعادةالتقييم يف حقوق امللكية حتت مسمى فائض  إعادةاملمتلكات واملعدات الناجتة عن 

عندما يكون قد مت تسجيلها كخسائر سابقا( حبيث ال كدخل )التقييم   إعادةاحملاسيب مببلغ الزايدة الناجتة عن 
تقييم البند نفسه الذي كان قد مت االعرتاف به سابقا   عادةكدخل قيمة نقص سابق إل  تتجاوز الزايدة املعرتف هبا

ضمن بند منفصل يف حقوق التقومي يف الدخل الشامل  إعادةالزايدة تعاجل يف حساب فائض أن أي  2.كمصروف
ضمن الربح وميكن أن تعاجل الزايدة ضمن الربح واخلسارة ابلقدر الذي يعكس اخنفاض سابق أثبت امللكية، 

 واخلسارة االخنفاض.
يف حساب األرابح  كخسائرفإنه يعرتف ابالخنفاض   األصليف قيمة  اخنفاضالتقييم  إعادةوإذا نتج عن 

يف سنوات سابقة فإنه يتم خصم تلك اخلسارة من  األصلتقييم لنفس  إعادةواخلسائر، وإذا كان هناك فائض 
التقييم  إعادةويعتمد تكرار  .لك ترحل إىل حساب األرابح واخلسائرالفائض أوال ويف حدود الفائض والزايدة عن ذ

التقييم، فحينما ختتلف القيمة العادلة لألصل  إعادةعلى التغريات يف القيمة العادلة لعناصر االستثمارات موضع 
اجه بعض يث تو حب؛ خرتقييم آ إعادةاملعاد تقييمه بشكل جوهري عن قيمته الدفرتية فإنه يصبح ضروراي إجراء 

تقييم سنوية، وال يكون هذا اإلجراء  إعادةعناصر االستثمارات تغريات متقلبة كبرية يف قيمتها العادلة وهذا يتطلب 

                                  
1 International Accounting Standards Board Committee Foundation (IASCF) (2009) , IAS 16 , Property, Plant 

and Equipment, International Financial Reporting Standards, London, UK, January,  P 9. www.iasb.org. 
2 Bruce et al, Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, 

Interpretation, John Wily & sons Inc, Hoboken, New Jersey, 2012, P 29. 
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ضروراي ابلنسبة لعناصر االستثمارات اليت ال تواجه تغيريات كبرية يف قيمتها العادلة، وبدال عن ذلك فقد يكتفي 
  :2يتويتم مراعات اآل 1.نواتالتقييم كل ثالث أو مخس س إعادةإبجراء 

 .تقييمها إعادةيتم  األصلتقييم بند فإن الفئة الكاملة اليت ينتمي إليها  إعادةعند  -
جوهري بني القيمة الدفرتية املعدلة  اختالفابنتظام، للدرجة اليت ال حيدث فيها  األصولتقييم  إعادةجيب  -

 .)الظاهرة يف الدفاتر( والقيمة العادلة
 :غري ملموسة األصول (38)الدويل رقم  اسيباملعيار احمل .2

كنتيجة   ؤسسةأصل حمدد غري نقدي ليس له وجود مادي يتم السيطرة عليه بواسطة املهو  غري امللموساألصل 
مستقبلية منه )تدفقات نقدية  اقتصاديةوقع احلصول على منافع توي ،ألحداث سابقة )كالشراء أو البناء الذايت(

 شروط االعرتاف ابألصل غري امللموس املطور داخليا وكذا االعرتاف ابألصل غري امللموس شروط ندرجتو  3.(داخلة
  :4وفق مايلي

  غري امللموس: ألصلاب الشروط االعرتاف .أ

 التالية: توفرت الشروطلموس إذا املغري يتم االعرتاف ابألصل 
 .األصلإمكانية التحكم يف ، و للتحديد األصلقابلية  -
 .بصورة موثوق هباصل األإمكانية قياس  -
 تولد منافع اقتصادية مستقبلية )مثل اإليرادات أو ختفيض التكاليف املستقبلية(. -

 غري امللموس املطور داخليا: ألصلشروط االعرتاف اب .ب
  ما يلي: مؤسسةفرت للالناتج عن التطوير إذا تو  لموساملغري  ألصليتم االعرتاف اب 
  .داملموس مبا جيعله متاحة للبيع أو االستخامل غري األصلدراسة جدوى فنية الستكمال  -
 .غري امللموس الستخدامه أو لبيعه األصلالستكمال  ؤسسةتوافر النية لدى امل -
 .امللموس األصلعلى استخدام أو بيع  ؤسسةقدرة امل -
 ،ةتملاحملستقبلية املقتصادية االنافع املعلى حتقيق  غري امللموس سوف يكون قادر األصلحتديد ما إذا كان  -

 .غري امللموس األصلبيع ارد األخرى الكافية الستكمال أو ومدى توافر املوارد الفنية واملالية واملو 
  على قياس النفقات املنسوبة لألصل غري امللموس خالل فرتة التطوير بدرجة موثوق هبا. ؤسسةقدرة امل -

                                  
وعات اجلامعية، ، ديوان املطب(SCF)والنظام احملاسيب املايل  (IAS/IFRS)احملاسبة املالية وفقا للمعايري الدولية لإلبالغ شعيب شنوف:  1

 .  237، ص: 2016اجلزائر،
 املوقع: .162ص:  ،CMA ،CFM ،CA ،PMP معايري احملاسبية الدولية، ربريتو كمال: 2
 https://fr.scribd.com/doc/132490746/IFRS-in-Arabic  
 .25، ص:2014لة، اجلزائر، مطبعة جامعة قاصدي مرابح، ورق، 2015خمتصر املعايري احملاسبة الدولية  :اجلعارات خالد مجال 3
 .205، 198: ص ص مرجع سبق ذكره، معايري احملاسبية الدولية، ربريتو كمال: 4
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 :1ويطبق بشأنه االعتبارات التالية: األويلالقياس . 2-1
غري امللموسة مبدئيا ابلتكلفة، وتتضمن التكلفة مثن الشراء إضافة إىل أي تكاليف أخرى  لاألصو يتم قياس  -

لالستخدام املقصود كالرسوم اجلمركية، الضرائب غري القابلة لالسرتداد مطروحا منها أي  األصلالزمة إلحضار 
ني والرسوم الفنية لالستخدام كمنافع املوظف األصلصومات، وكذلك التكاليف ذات العالقة بتجهيز اخل

 يت:غري امللموس اآل األصلومنه تشمل تكلفة ، وتكاليف الفحص
رح اخلصومات بعد ط لالسرتدادمبا يف ذلك رسوم االسترياد والضرائب املشرتايت غري القابلة  اسعر شرائه -

 .التجارية والتخفيضات
عمل  اختبارمثل تكاليف  لالستخدام املقصود له، األصلإعداد  يفبشكل مباشر التكاليف اليت تدخل  -

وإذا مت اقتناء  حىت يكون صاحل لالستخدام. ألصل، التكاليف املهنية، تكاليف منافع املوظفني املرتبطة اباألصل
املقتىن ابلقيمة العادلة إال إذا   األصلفإنه يتم قياس  س مبوجب عملية تبادل مع أصل آخرغري امللمو  األصل

أن القيمة العادلة ال ميكن قياسها مبوثوقية، ففي هذه احلالة طابع التجاري أو ادل تفتقر إىل الكانت عملية التب
وأي تعويضات يتم استالمها عن خسائر  لألصل املستغىن عنه *غري امللموس ابلقيمة املرحلة األصليتم قياس 

 .اخلسائرالعرتاف هبا يف قائمة األرابح أو جيب ا األصلاالخنفاض أو خسائر التخلص من 
بلغ النفقات اليت مت إنفاقها من التاريخ الذي بدأ فيه مبغري امللموسة املنتجة داخلية  األصولتكلفة س يتم قيا -

وفات يف القوائم السنوية صر املغري امللموس وال يتم رد النفقات اليت مت إقرارها ك ألصلاالعرتاف اب
أن تنسب أوختصص  فقات اليت ميكنداخلية من كافة الن ةغري امللموس املنتج األصلتتكون تكلفة و  .السابقة

إنتاجه وإعداده أو  األصلثابت من أجل تكوين القبول و املساس ألاليت ميكن حتميلها طبقا لبشكل مباشر أو 
  :2ما يلي ةوقد تشمل التكلف. لالستخدام يف الغرض املعد له

  غري امللموس األصلالنفقات اخلاصة ابملوارد واخلدمات املستخدمة يف إنتاج.  
 األصلرتبات والتكاليف األخرى املباشرة املستخدمة يف إنتاج امل.  
  األصلالرتاخيص اليت مت استخدامها يف إنتاج. 
  باشرة الثابتة.املغري نصيب من التكاليف  
  غري امللموس ضمن عملية جتميع  األصلعندما يقتين وذلك تكلفة األصل كجزء من عملية التجميع؛

 .(IFRS3)لعادلة يف اتريخ االستحواذ وفقا للمعيار األعمال، يتم قياسه ابلقيمة ا

                                  
 .361، ص:مرجع سبق ذكره، املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةخالد مجال اجلعارات:  1
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 : 1وهناك طريقتان لإلثبات ؛ةكومياحل عانةاإلاملكتسبة عن طريق غري امللموسة  األصول -
  احلكومية ابلقيمة العادلة واإلعانةغري امللموس  األصلإثبات كال من. 
  األصلنفقة هلا عالقة بتجهيز  ويضاف إليه بعد ذلك أي ،مسيةغري امللموس ابلقيمة اال األصلإثبات 

 (. (IAS20لـقصود به وفقا لالستخدام امل
لموس وجتاوزت مدة الدفع مدد االئتمان العادية املغري  األصلإذا مت اقتناء  ؛األصل اقتناءأتجيل الدفع عند  -

ني هذه القيمة فإن تكلفته تتمثل يف السعر النقدي املعادل للمبالغ اليت جيب دفعها لسداد االلتزام، والفرق ب
 .وجمموع املبالغ الواجب دفعها تثبت على أهنا تكلفة متويل مؤجلة تطفأ على مدى فرتة االئتمان

  :2ال تعترب البنود التالية ضمن مكوانت التكلفة لألصل غري امللموس -
  دارية والنفقات العامة األخرىاإلنفقات البيع والنفقات. 
  األداء املخطط له األصلية اليت مت تكبدها قبل أن حيقق ولاألالتشغيل  عملياتاخلسائر الناجتة عن.  
  األصلالنفقات املتعلقة بتدريب العاملني من أجل تشغيل. 
  دارية.يف األعمال اجلديدة والتكاليف اإلاخلدمات اجلديدة كاإلعالن، وتكالتكاليف التعريف ابملنتجات أو 

إما منوذج التكلفة أو  ؛لموس يتم اتباع إحدى النموذجنيغري امل األصلبعد إثبات قيمة  القياس الالحق:. 2-2
أن ختتار بني أسلوب  ؤسسةجيب على املو بعد امتالكه،  األصلالتقومي ملعاجلة التغري احلاصل يف قيمة  إعادةمنوذج 

 غري امللموسة: األصولالتقييم لكل فئة من فئات  إعادةالتكلفة ومنوذج 
فإن املعاملة األصيلة هي وجوب تسجيل  غري امللموسة ألصولاملبدئي اب بعد االعرتاف منوذج التكلفة:.1-2-1

وخسائر االخنفاض، وجيب افرتاض أن القيمة املتبقية  اإلهتالكصاريف ملغري امللموس ابلتكلفة انقصا  األصل
النافع  يف هناية عمره األصلصفر، إال إذا كان هناك التزام من قبل طرف اثلث لشراء اللألصل غري امللموس هي 

وميكن حتديد هذه القيمة املتبقية استنادا إىل هذا السوق الذي يفرتض  ،األصلهناك سوق نشط ملثل هذا أو 
قبل انتهاء عمره االقتصادي،  األصليتوقع أن يتم التخلص من اليت احلالة  يفأو ، األصلوجوده عند هناية عمر 

تغري يف التقدير الويتم االعرتاف أبي تغريات فيها ك امليزانيةة تقدير القيمة املتبقية يف اتريخ إعداد قائم إعادةوجيب 
 3.(IAS 8)استنادا إىل املعيار
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بعد االعرتاف األوىل يدرج األصل غري امللموس على أساس قيمة إعادة التقييم  :التقومي إعادةمنوذج . 1-2-2
أي جممع إهتالك الحق وأية خسارة جممعة  اليت تعكس القيمة العادلة لألصل يف اتريخ إعادة التقييم مطروحا منها

أن يتم ذلك التقومي بشكل منتظم حىت ال يكون الفرق بني القيمة  وجيب، الحقة انجتة عن اخلسارة يف القيمة
التقييم، ويف هذه احلالة يكون  إعادةيسمح بنموذج و  والقيمة العادلة ذو أمهية نسبية،الدفرتية لألصل غري امللموس 

 (،75فقرة  38)املعيار الدويل رقم  نشطالاملأخوذة من سوق  سعارلتحديد القيمة العادلة هو األ املرجع الوحيد
خر آاحملدد يف  سعر السوقفان مل يعد ممكن حتديد القيمة السوقية يف فرتات الحقة، فتكون القيمة العادلة هي 

التقييم  إعادةالحقة لتاريخ القيمة مطروحا منه أي إطفاء مرتاكم أو خسائر الخنفاض ال تقييمال إعادةعملية 
  :2يلي كما  لألصول غري امللموسة وتتمثل القيمة العادلة  1املعتمدة.

 .سعر العرض احلايلمة العادلة، وعادة ما يكون هذا املدرجة يف السوق النشط هو أفضل مقياس للقي سعاراأل -
العادلة، بشرط عدم حدوث تغري هام يف  ماثلة أساس ميكن بناء عليه القيمةاملعملية القد يوفر سعر أحدث  -

 .األصلم يالظروف االقتصادية بني اتريخ العملية واتريخ تقي
تشارك ابنتظام يف شراء  اليت طورهتا مشاريع معينة التقييمالقيم املمكنة احتساهبا من خالل استخدام أساليب  -

 إبحدى الطريقتني:  األصلالك تإهالتقومي بتعديل جممع  إعادةوتكون  .املوجودات غري امللموسة وبيعها
حبيث تصبح القيمة  ؛مبا يتناسب مع التغري يف القيمة الدفرتية لألصل اإلهتالكتعديل جممع  :األوىلالطريقة  -

 الدفرتية مساوية للقيمة العادلة بعد التقييم.
يث تصبح مساوية حب ؛ختفيضه هبدف ختفيض القيمة الدفرتية لألصلأو  اإلهتالكإلغاء جممع  الطريقة الثانية: -

 .للقيمة العادلة بعد التقومي
 :االخنفاضاألصيل الدفرتية إما ابلزايدة أو تتغري قيمة  األصلتقومي  إعادةبعد     

التقومي يف الدخل الشامل ضمن حقوق امللكية. وميكن أن  عادةإلعاجل الزايدة يف حساب فائض ت: الزايدة -
 الذي يعكس اخنفاض سابق أثبت ضمن الربح واخلسارة.نعاجل الزايدة ضمن الربح واخلسارة ابلقدر 

: يعاجل االخنفاض إن مل يسبق بزايدة ضمن الربح واخلسارة. وميكن أن يعاجل كتخفيض حلساب االخنفاض -
  3 التقومي وما يزيد عنه يثبت يف الربح واخلسارة. إعادةفائض 

ميكن أن يوجد يف حالة املتاجرة بناء على يتوقع أن يكون السوق النشط لألصول غري امللموسة اندرة، ولكن و 
  :4نشطالسوق الأن يكون هلا   ميكنصول اليتألا منأسس منتظمة، و 

                                  
 .9، ص:، مرجع سبق ذكرهمشكالت حتديد الربح الضرييب يف ضوء التغريات احلديثة يف املفاهيم والسياسات احملاسبية :محاد طارق عبد العال 1
 .1088ص:، IAS 38عيار امل ،2001عمان، األردن ، ،معايري احملاسبة الدولية :العريب للمحاسبني القانونيني مجعية اجملمع 2
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 احلصص اإلنتاجية. 
 رخص الصيد. 
  .رخص سيارات األجرة 

 :تاملخزوان (2)املعيار احملاسيب الدويل رقم  .3
 ؛م املالية جلميع املنشآت اهلادفة للربحيف القوائ تعرض واإلفصاح عن املخزوانالقياس و الحيدد املعيار متطلبات 

  حتديد قيمة املخزون هناية الفرتة.و ، املستهلكةحتديد تكلفة البضاعة و يث حيدد أسس قياس تكلفة املخزون، حب
  :التاليةاملوجودات يف  تاملخزوانوتتمثل 

  .يتم االحتفاظ هبا لغاايت البيع يف سياق النشاط العاديموجودات  -
  .التصنيع لغرض البيعاملوجودات قيد  -
 .مواد التسميد يف املزارع( ،مواد الصيانة، يراد )مثل: قطع الغيارالستهالكية املسامهة يف حتقيق اإلاملواد ا -

البيع، على سبيل املثال البضائع املشرتاة من قبل جتار التجزئة  إعادةومنه يضم املخزون البضائع املشرتاة لغرض 
، كما ؤسسةتلك اليت حتت التصنيع من قبل املخزون كذلك البضائع اتمة الصنع أو املالبيع، كما يضم  إعادةلغاية 

ية واللوازم اليت تنتظر االستخدام يف العملية اإلنتاجية، أما يف حالة مقدم اخلدمة فإن املخزون يضم األوليضم املواد 
  تكاليف اخلدمة.

 ال يطبق املعيار على:
 .ا كان حتت العمل منها(نشاء )معقود اإل، و املالية األدوات -
 ال تصنف كمخزون يف حال إيداعها يف املستودع بغرض بيعها. املستغين عنها ألصولاو  ،حملاصيل الزراعيةا -
اليف الشراء وتكاليف وتشمل تكلفة املخزون كافة تك ابلتكلفة تاس املخزوانيقيتم  :األوىلالقياس . 3-1

يف حالته ومكانه احلايل، وحتدد تكلفة املخزون املخصص تكاليف تنفق جللب املخزون ووضعه  التحويل وأي
التمييز العيين(، أما املخزون غري املخصص فتحدد تكلفته )ملشروعا معني ابستخدام طريقة التحديد االنفرادي 

أو املتوسط املرجح، وعندما يباع املخزون جيب االعرتاف ابلقيمة املدرجة هلذا  الأو  رصادال البطريقة الوارد أو 
أما تنزيل املخزون إىل صايف القيمة القابلة  .االعرتاف ابإليرادات املرتبطة بهمصروف يف الفرتة اليت مت كملخزون  ا

الفرتة اليت حدث فيها التنزيل مصروف يف كخسائر مرتبطة ابملخزون فيعرتف هبا   يللتحقق أو ختفيضه أب
مصروف )تكلفة البضاعة املباعة( كون املعرتف به  اخلسارة، أما عكس أي تنزيل فيعرتف به ختفيض املبلغ املخز أو 

يف الفرتة اليت حصل فيها العكس، وعند جرد املخزون فإن االعتبار احلاسم هو ملكية املخزون وليس ابلضرورة 
 1.احليازة
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 :1 صيغ احتساب تكلفة املخزون
 .ود املخزون قابل للفصل والتمييز(التمييز العيين )يستخدم إذا كان بن -
 .تكلفة والوارد أوال الصادر أوال )يستخدم إذا كان بنود املخزون غري قابلة للفصل والتمييز(متوسط ال -

 وتتمثل عناصر تكلفة األصول الثابتة وحسب كل حالة كما يلي:    
 :2املخزون املقتىن .أ
  .خل( صافية بعد اخلصم التجاريإب، النقل، الرسوم اجلمركية، ... تكلفة الشراء )مبا فيها الضرائ -
 تكاليف التحويل تتضمن األعباء الصناعية اإلضافية )املتغرية والثابتة(. -
 التكاليف األخرى:  -

 .الكميات غري العادية من املواد التالفة 
 إذا كانت ضرورية يف العملية اإلنتاجية(. يف التخزين )إالتكال 
 .املصاريف اإلدارية غري املتعلقة بعملية اإلنتاج 
 .املصاريف البيعية 
  العملة األجنبية الناجتة عن احلصول على املخزون املقيم ابلعملة األجنبية.فروقات 
 واليت تنتج عندما يتم شراء املخزون من خالل املدفوعات املؤجلة. تكاليف االقرتاض  

 : ؤسسةاملخزون الذي تصنعه امل .ب
 دفوعة إليصال املنتجمثن الشراء مضاف إليه تكاليف التحويل والتشكيل املباشرة وغري املباشرة املويتضمن 

 ومكانه الذي هو فيه شرط أن توزع التكاليف اإلضافية الثابتة واملتغرية على أسس منتظمة. حلالته
حيث ال جيوز ، أيهما أقل *يتم قياس املخزون ابلتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق: القياس الالحق .3-2

صيلها من البيع أو االستخدام، وحيدث هذا االخنفاض يف قيمة بقيمة تزيد عن قيمته اليت ميكن حت األصلأن يظهر 
سوقية لبنود البدائل الطرح ية أو األولاملواد  أسعاراخنفاض كالتلف أوالتقدم التكنولوجي أو املخزون ألسباب عدة  

 - item - by) املخزون وحنو ذلك. ويتم حتديد القيمة القابلة للتحقق على مستوى كل بند من بنود املخزون

item bass) ولكن أحياان كأسلوب بديل ميكن حتديد القيمة القابلة للتحقق على مستوى جمموعة بنود معينة ،
 الصناعية.على أساس القطاعات اجلغرافية أو  مماثلة أو ذات عالقة، وليس من املناسب تصنيف بنود املخزون

                                  
 .47، ص:مرجع سبق ذكره ،خمتصر املعايري الدولية للتقرير املايل :اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني 1
 .100 ص:، 2013 ،، القاهرةحدة للتسويق والتوريداتالشركة العربية املت ،1ط ،املعايري احملاسبية الدولية :وليد عبد القادر، حسام الدين خداش 2
هو سعر البيع التقدير خالل النشاط العادي للمنشأة مطروحا منه تكاليف إنتاج املخزون والتكاليف املتوقع تكبدها  صايف القيمة القابلة للتحقق:*

 إلمتام بيعه.
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 :1للتحقق على العوامل التاليةتعتمد تقديرات القيمة القابلة  القيمة القابلة للتحقق: قياس. 3-3
 .األدلة الواقعية واملوثوقة للقيمة القابلة للتحقق لبنود املخزون -
التكاليف املرتبطة مباشرة ابألحداث الناشئة بعد اتريخ اإلبالغ املايل اليت تؤكد أو  سعارالتغريات يف األ -

 .األحداث يف هناية فرتة اإلبالغ املايل
 .زونالغرض أو السبب القتناء املخ -
تاج ملا دون التكلفة إذا ت األخرى املقتناة لغاية االستخدام يف اإلنالال يتم ختفيض تكلفة املواد اخلام أو املهم -

يتم أعلى من التكلفة وخبالف ذلك ملواد بسعر مساو أو كان متوقعا بيع السلع املنتجة من تلك اأمكن أو 
هذه احلالة أفضل دليل على القيمة القابلة  يفالستبدال ختفيضها إىل القيمة القابلة للتحقق، وقد تكون تكلفة ا

 .للتحقق
تقدير القيمة القابلة للتحقق إذا حدثت هناك تغريات يف  ديتم عكس خسائر االخنفاض يف التكلفة عن -

 القيمة القابلة للتحقق.للقيمة األقل من بني التكلفة أو  الظروف االقتصادية للتوصل إىل قيمة مرحلة مساوية
  :االستثمارات العقارية (40)ر احملاسيب الدويل رقم املعيا .4

ألغراض استثمارها وليس  ؤسسةغري املتداولة )املباين واألراضي( اليت تقتنيها امل األصوليتطرق املعيار إىل 
لق عليها املمتلكات املستثمرة واليت يط مؤسسةألغراض استخدامها يف العمليات اإلنتاجية والتشغيلية لل

مبىن أو جزء من مبىن أو كالمها(، وتقتىن )بواسطة املالك ية، وتتمثل يف املمتلكات )أرض أو رات العقار االستثماأو 
ليس من أجل كالمها و ار أو لتحسني رأس املال أو أو بواسطة املستأجر استئجارا متويليا( للحصول على عوائد إجي

  2و للبيع يف املسار العادي لألعمال.التزويد بسلع أو خدمات أو ألغراض إدارية أاالستخدام اإلنتاج أو 
 نطاق املعيار:

 .للغري واحلصول على إيراد التأجريأتجري العقار  -
  رأمسالية عند البيع.الرابح األاالحتفاظ ابلعقار لفرتة طويلة واالستفادة من ارتفاع قيمته السوقية، لتحقيق  -

 :على املعيار ال ينطبق
  .اليت تستخدم للخدمات اإلداريةنيع البضائع، أو م يف توريد أو تصالعقارات اليت تستخد -
 .العقارات اليت يتم بيعها يف سياق األعمال العادية -

 

 

                                  
 .586، ص:مرجع سبق ذكره، املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةخالد مجال اجلعارات:  1
 .173ص:،  1220، اجلزائر، IAS/ IFRS، Pages Bleuesمعايري احملاسبة الدولية خلضر عالوي:  2
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يتم قياس املمتلكات املستثمرة مبدئيا ابلتكلفة، مبا يف ذلك تكاليف العمليات املرتبطة هبا : األويلالقياس  .4-1
أخرى تنفق عليه حىت يتم استخدامه، وجيب أال  ىل أي مصاريفإضافة إلابه ئشرا ثمنب األصلأي حتدد تكلفة 

ية اليت تتحملها قبل حتقيق املمتلكات األولاخلسائر التشغيلية و تتضمن هذه التكاليف تكاليف التأسيس، 
  1 االستثمارية املستوى املخطط له من االستخدام.

لعادلة إذا كان له مضمون جتاري نقدي يتم قياس العقار االستثماري ابلقيمة االتبادل غري العمليات ابلنسبة ل
إذا مت أتجيل أما  وميكن قياس قيمته العادلة مبوثوقية، وغري ذلك يتم القياس ابلقيمة الدفرتية لألصل املتنازل عنه.

فإن تكلفته تتمثل يف السعر النقدي  ستثماري بشروط ائتمان تتجاوز االئتمان العادياالعقار الالدفع مقابل 
يت جيب دفعها لسداد االلتزام، والفرق بني هذه القيمة وجمموع املبالغ الواجب دفعها تثبت على املعادل للمبالغ ال

 2أهنا تكلفة متويل مؤجلة تطفأ على مدى فرتة االئتمان.
منوذج  ؛بني منوذجني للقياس الالحق ومها للمنشآت االختيار (40IAS)جييز املعيار  :القياس الالحق .4-2

، وجيوز التغيري ؤسسةمنوذج واحد لكامل املمتلكات املستثمرة يف امل يتبىنأن ج التكلفة، وجيب ومنوذ  القيمة العادلة
  .أكثر مالئمة فقط بني النموذجني إذا أدى إىل عرض

ابملمتلكات املستثمرة يتم التعامل معها  األويلبعد االعرتاف  :(Cost model)منوذج التكلفة  .4-2-1
تعرض الأي  ؛املتعلق ابملمتلكات واملنشآت واملعدات (16IAS)منه املعيار مبوجب منوذج التكلفة كما يتض
 سائر االخنفاض املرتاكمة.اخلابلتكلفة انقصا اإلهتالك املرتاكم و 

ويتم مراعاة األمور التالية فيما يتعلق هبذا  :(Fair value model)منوذج القيمة العادلة  .4-2-2
 :3النموذج

مرة ابلقيمة العادلة، واليت متثل القيمة اليت ميكن بيع املمتلكات هبا بني مشاركني يف يتم قياس املمتلكات املستث -
 .السوق مبوجب عملية منتظمة يف اتريخ القياس

، ويعترب أفضل دليل جدول امليزانيةجيب أن تعكس القيمة العادلة ظروف وضع السوق احلقيقي يف اتريخ إعداد  -
يف سوق نشط ملمتلك مماثل من نفس املوقع والظروف، وخيضع لإلجيار  اجلارية سعارعلى القيمة العادلة األ

 .ثل وترتيبات أخرى مماثلةامم

                                  
، مرجع سبق ذكرهإشكالية تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفصاح للقوائم املالية للبنوك التجارية اجلزائرية،  :هواري معراج، حديدي آدم 1

 .14ص: 
 .22، ص:مرجع سبق ذكره ،خمتصر املعايري الدولية للتقرير املايل :يئة السعودية للمحاسبني القانونينياهل 2
 .174ص:، مرجع سبق ذكره ،IAS/ IFRSمعايري احملاسبة الدولية خلضر عالوي:  3
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يعترب السعر السوقي أفضل حمدد للقيمة العادلة، ويعرب السعر السوقي هنا عن السعر األكثر احتماال واملمكن  -
ظل ظروف السوق العادية احلصول عليه على حنو معقول من السوق، ميثل أفضل سعر قد حيصل عليه يف 

 .دون أي تضخم أو ختفيض يف ظل ظروف خاصة
 .الشروط التعاقدية أفضل دليل للقيمة العادلةفشاهبة يف املوقع واحلالة، املإذا مل يوجد سوق تنشيط املمتلكات  -
 .عند تقييم العقار االستثماري ابلقيمة العادلة فإهنا تقيم كوحدة واحدة وليس بشكل منفصل -
اخلسائر من التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة األرابح أو اخلسائر يف الفرتة اليت رتاف ابملكاسب أو يتم االع -

  .ظهرت فيها
 يتم استخدام منوذج التكلفة. عند عدم القدرة على حتديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بشكل مستمر -

تقدير القيمة العادلة من خالل احلصول على معلومات ارية السوقية، فيمكن اجل سعاراأليف حالة عدم توفر 
 :من املعيار( 49حىت  45)الفقرة  خمتلفة
 سعارحبيث تعدل هذه األ؛ الطبيعة واملوقعختلفة من حيث املممتلكات لنشط لالسوق الاجلارية يف  سعاراأل 

 .تاملراد تقديره وهذه املمتلكا األصلختالفات بني اللتعكس الفروقات الناجتة عن ا
 لتعكس التغريات يف األحوال االقتصادية بني  سعارقل نشاطا مع تعديل هذه األاألاألخرية يف السوق  سعاراأل

 .واتريخ التقييم احلايل سعاراتريخ هذه األ
  جيار كإقائمة حاليا وابلرجوع لبياانت خارجية  الجيار اإلخصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبوجب عقود

 ت املماثلة يف نفس املنطقة.املمتلكا
 :الزراعة (14)املعيار احملاسيب الدويل رقم  .5

ساس قيمتها أالبيولوجية )احملاصيل الزراعية( على  األصولقياس  ؤسسةاملإدارة  نه جيب علىأىل إنص املعيار 
طروحا منها ي تغريات يف القيمة العادلة مأالعادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع املقدرة، وجيب تضمني 

 1اخلسارة للفرتة اليت نشأ فيها التغيري.و أالتكاليف عند نقطة البيع املقدرة لألصل ضمن صايف الربح 
  :2على النحو التايل أسس حتديد القيمة العادلة لألصل البيولوجي واحملاصيل الزراعية املعيار ضمنيو 
 لسوق املتوقع استخدامه.السعر املعروض يف ا أويعترب السعر املعروض يف السوق النشط،  -
قات القيم و مراجعة فور  ةعاامع مر  ساليب التاليةأمن  أكثرو أإذا مل يوجد سوق نشط يستخدم واحد  -

 موثوقية: أكثراملستخرجة بني هذه األساليب للخروج بقيمة عادلة 

                                  
-ة العادلة يف ظل ظروف عدم التأكدمكانية تطوير أتكيدات مراقب احلساابت جتاه تقديرات القيمإ :خضري جميد عالوي ،صباح حسن جمبل 1

 .9، ص: 2015(، 18العراق، العدد ) -، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة واسطدراسة استطالعية
، مرجع سبق ذكره، التجارية اجلزائرية إشكالية تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفصاح للقوائم املالية للبنوك :هواري معراج، حديدي آدم 2

 .15ص:
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  لك السعر يف الظروف االقتصادية منذ اتريخ ذ كبريري التغالمعاملة يف السوق بشرط عدم وجود  خرآسعر
 .إىل وقت التقييم احلايل

 وفقا لالختالفات بني املوجودات املراد تقييمها  سعارالسوق للموجودات املماثلة مع تعديل هذه األ أسعار
 .وتلك املوجودات املماثلة

  ساحة حمددة للمحاصيل الزراعية والوزن ملصول احملسعر التطبيق مقاييس خاصة ابلبند املراد تقييمه، مثل
 .لو غرام القائم للمواشي...اخلابلكي

 املراد تقييمه ألصلخصم صايف التدفقات النقدية املتوقعة املتعلقة اب. 
ن وجوده يزيد أحبيث  يف حالة ارتباط املوجودات البيولوجية ابألرض وعدم وجود قيمة حمددة هلا بشكل مستقل -

لعادلة هلذه املوجودات البيولوجية ابلفرق من القيمة العادلة لألرض وما عليها جمتمعة، فيمكن حتديد القيمة ا
 تمعة والقيمة العادلة لألرض البكر وحدها.اجملبني القيمة العادلة لألرض وهذه املوجودات 

 التقييم  إعادةالفرع الثاين: املعايري احملاسبية املتعلقة ابألدوات املالية و 
 االخنفاض يف قيمة األصول ألدوات املالية،ابسوف نتطرق يف هذا الفرع إىل املعايري احملاسبية املتعلقة 

 .القياس ابلقيمة العادلةو 
  :"اإلفصاح والعرض"املالية  األدوات (32)الدويل رقم  احملاسيب عيارامل .1
  1 قياس القيمة العادلة على النحو التايل:أسس  ويتضمن املعيار  
دليل  أفضلاملعروض لألداة هو  السوق سعرن إنشط وذات سيولة، فالإذا كانت األداة املالية متداولة يف سوق  -

 السوق املناسب هو: سعرحيث أن  ؛على القيمة العادلة
 و التزام سيتم إصدارهأألصل حمتفظ به ل احلايل سعر العرض. 
 ( ألصل سيتم امتالكه أو السعر املعروض )ام حمتفظ بهالتز سعر الطلب. 
  تغري الاجلارية لعروض الشراء والبيع، بشرط عدم حدوث  سعاريف حالة عدم توافر األ خر عمليةآسعر

 .خر عملية واتريخ تقدمي التقرير )اتريخ التقييم(آيف الظروف االقتصادية بني اتريخ كبري ال
 متقابلة. والتزامات ألصولاالسوق( إذا كان لدى املشروع مراكز  أسعارالسوق الوسطية )متوسط  أسعار 

جيد )كبعض األسواق املوازية(، غري منظم بشكل نشط أو السوق غري الإذا كانت األداة املالية متداولة يف  -
يف حالة عدم وجود سعر ، أو مهايكان حجم التداول قليل نسبة إىل عدد الوحدات من األداة املالية املراد تقيأو 
هم هذه ألقيمة العادلة مبوثوقية كافية، و ساليب التقديرية لتحديد اعروض، فيمكن اللجوء إىل األاملسوق ال

 :الوسائل

                                  
 .12ص:  ،2017دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان،  الطبعة األوىل،مدخل إىل حماسبة القيمة العادلة، : هواري معراج، حديدي آدم 1
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 القيمة السوقية اجلارية ألداة مالية مشاهبة جوهراي لألداة املراد تقييمها. 
 األدواتسوق ساوي ملعدل الفائدة السائدة يف حتديد خصم التدفقات النقدية ابستخدام سعر خصم م 

فس الشروط واخلصائص )كمالءة املدين، والفرتة املتبقية لالستحقاق والعملة الية هلا بشكل جوهري نامل
 .اليت سيتم الدفع هبا(

 .استخدام مناذج تسعري اخليارات 
يفضل عدم حتديد مبلغ معني لقياس القيمة العادلة، فنظم، املإذا كانت األداة غري متداولة يف السوق املايل  -

 عقول أن تقع القيمة العادلة ضمنه. وإمنا حتديد مدى معني يعتقد وبشكل م
نه يتم تزويد مستخدمي البياانت املالية إكافية ألي سبب، فالوثوقية املعند عدم القدرة على حتديد القيمة  -

ألحكام ذات األمهية مبعلومات حول اخلصائص األساسية لألداة املالية املراد تقييمها، مبا يف ذلك الشروط وا
وذلك ملساعدهتم على عمل تقديراهتم  ؛لتدفقات النقدية املستقبلية ودرجة التيقن منهامبلغ ا على اليت قد تؤثر

  اخلاصة لتحديد القيمة العادلة.
تسويتها بعني ها عند مبادلة األداة املالية أو ويف مجيع احلاالت أعاله جيب أن تؤخذ التكاليف اليت سيتم تكبد

والت املدفوعة للوكالء واملستشارين والسماسرة، ابإلضافة إىل االعتبار، مثل الضرائب والرسوم واألتعاب والعم
 الرسوم املفروضة من قبل الوكاالت املنظمة أو البورصات )مع مراعاة مادية هذه التكاليف دائما(. 

 األصولفصاح عن املعلومات اخلاصة ابلقيمة العادلة وتقديرها لكل فئة من اإل ؤسسةاملإدارة على  كما جيب
التزام املايل و أخارج القوائم املالية، وإذا تعذر حتديد القيمة العادلة لألصل و أت املالية سواء املدرجة داخل وااللتزاما

إلضافة اىل املعلومات الرئيسة املتعلقة بتحديد القيمة ابفصاح عن هذه احلقيقة اإل جيبالثقة الكافية  بدرجة
 1العادلة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
-ة العادلة يف ظل ظروف عدم التأكدمكانية تطوير أتكيدات مراقب احلساابت جتاه تقديرات القيمإ :صباح حسن جمبل وخضري جميد عالوي 1

 .8، ص: مرجع سبق ذكره دراسة استطالعية،
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 :املالية دواتاأل (9)معيار االبالغ املايل رقم  .2
يعد هذا املعيار نقطة حتول هامة يف الفكر احملاسيب الذي يتجه أكثر فأكثر حنو مفهوم القيمة العادلة كأساس 

املالية، وقد  القوائموذلك هبدف تعزيز خاصية املالئمة للمعلومات احملاسبية املعروضة يف ؛ للقياس واإلثبات احملاسيب
، وقد جاء ليحل حمل 2013، وأصبح ساري املفعول مع مطلع العام 2009صدر هذا املعيار يف شهر نوفمرب 

 1.(39)معيار احملاسبة الدويل رقم 
وااللتزامات املالية بشكل أويل   األصوليتم قياس  (IFRS 9)وفقا ملعيار اإلبالغ املايل رقم : األويلالقياس .2-1

 :2كما يلي
قياس ال بقاء على منوذجوبذلك مث اإل ،يار ضمن فئتنياملالية اليت تدخل يف نطاق املع األصوليتم تصنيف  -

 ابلقيمة العادلة والتكلفة املهتلكة وهااتن الفئتان مها:
 ؛(FVTPL)املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة  األصول .أ

 املالية ابلتكلفة املطفأة. األصول .ب
اسبة األساسي املتعلق اباللتزامات املالية كما على منوذج احمل (IFRS 9)اإلبالغ املايل رقم أبقى املعيار  -

  تزامات املالية ومها:لاال قياسل نحيث يوجد فئتا؛ (IAS 39) تضمنه املعيار
حيث يتم تصنيفها ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح  ؛(HFT)االلتزامات املالية املقتناة للمتاجرة  .أ

  .(FVTPL)أو اخلسارة 
  حيث يتم قياسها ابلتكلفة املطفأة إال إذا مت تطبيق خيار القيمة العادلة. ؛خرىااللتزامات املالية األ .ب

 األصوليف حالة التقييم الالحق لألدوات املالية الذي يتم يف هناية كل فرتة مالية؛ فإن : القياس الالحق. 2-2
  :3صنفني رئيسيني إىل املالية تقسم

فية بعد العالوة أو اخلصم، وتستخدم طريقة التكلفة املطفأة وهي القيمة الصا :صول تقاس ابلتكلفة املطفأةأ -
دوات الدين ضمن حاالت معينة حددها املعيار، وما دون ذلك فيتم قياس أدوات الدين ابلقيمة ألقياس 

 .واخلسائر السنوية العادلة من خالل االعرتاف ابلتغريات يف القيمة العادلة يف األرابح
املالية )امللكية، واملشتقات، والدين( ابلقيمة العادلة،  األدواتحيث تقاس ابقي  ؛أصول تقاس ابلقيمة العادلة -

 رابح واخلسائر السنوية.لتغريات يف القيمة العادلة يف األويتم االعرتاف اب

                                  
أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة على موثوقية ومالءمة معلومات القوائم املالية الصادرة عن الشركات املسامهة العامة  :مجيل حسني جنار 1

 .471، األردن، ص 2013، 3سع، العدد ، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد التاالفلسطينية
  .140، ص:مرجع سبق ذكره، املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةخالد مجال اجلعارات:  2

3 International Accounting standards Board, (2009). International Financial Reporting Standards (9), 

Financial Instruments, London, United Kingdom. www.iasb.uk    

http://www.iasb.uk/
http://www.iasb.uk/


 (IAS/IFRS) القياس احملاسيب وفق معايري احملاسبة الدوليةاألول:                                    الفصل 

57 
 

تفظ هبا لتاريخ االستحقاق  احملاملالية متاحة للبيع أو  األدواتييف نن تطبيق هذا املعيار ال يتطلب تصإمث، ف ومن
  (.39)كان يطبق وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم كما  

ترتبط املكاسب واخلسائر ابلتغري يف القيمة العادلة لألصول  املالية: األصولمبكاسب وخسائر  االعرتاف. 2-3
  :1املالية اليت يتم قياسها ابلقيمة العادلة، ويسري بشأهنا ما يلي

 .ي دون جتزئتهاأن يتم االعرتاف ابملكاسب أو اخلسائر كاملة، أ -
اخلسائر لتلك املصنفة ابلقيمة العادلة األرابح أو املالية يف  ألصولابيتم االعرتاف ابملكاسب واخلسائر املرتبطة  -

 .(FVTPL)من خالل الربح أو اخلسارة 
ادلة املالية يف بنود الدخل الشامل لتلك املصنفة ابلقيمة الع ألصوليتم االعرتاف ابملكاسب واخلسائر املرتبطة اب -

 . (FVTOCI)من خالل بند الدخل الشامل 
  :األصولاالخنفاض يف قيمة  (36)معيار احملاسبة الدويل رقم  .3

ينبغي على املؤسسة أن تقوم يف كل ميزانية بتقييم ما إذا كان هناك أي داللة على ينص هذا املعيار على أنه 
القابل  األصلاملؤسسة تقدير مبلغ ارة إد، وإذا وجدت هذه الداللة جيب على األصلقيمة  اخنفاض احتمال

أن أتخذ بعني  يهاقد تنخفض قيمته جيب عل صلاأللالسرتداد، ولتقييم ما إذا كانت توجد أي داللة على أن 
 االعتبار املصادر التالية: 

قع نتيجة إذا اخنفضت القيمة السوقية لألصل إىل حد كبري أكثر مما كان يتو  املصادر اخلارجية للبياانت: .أ
 .االستعمال العاديلتقادم أو ل

يتوقع خالل الفرتة، أو  األصلاذا حدثت تغريات هامة ذات أثر عكسي على  املصادر الداخلية للبياانت: .ب
شمل هذه يتوقع استخدامه فيه، وتأو  األصلابألسلوب الذي يستخدم فيه القريب، أو  حدوثها يف املستقبل

قبل التاريخ  األصلالتنازل من أو  األصليت ينتمي إليها هيكلة العملية ال إعادةالتغريات خططا إليقاف أو 
  2املتوقع سابقا.

يطبق املعيار على املمتلكات، املنشآت واملعدات، املمتلكات املستثمرة اليت يتم  نطاق تطبيق املعيار: .3-1
 أوالعقود املشرتكة،أوالزميلة  غري امللموسة، الشهرة، االستثمارات يف الشركات التابعة األصولقياسها ابلتكلفة، 

 3 .(IAS 38)و (16IAS)تقديرها مبوجب املعيارين إعادةاليت تظهر بقيم مت  األصول
النامجة عن عقود  األصولعناصر  ،وال يطبق على عناصر املخزوانت اليت يتناوهلا املعيار احملاسيب الدويل الثاين

الضريبة املؤجلة اليت يتناوهلا املعيار احملاسيب  األصول ،اإلنشاء اليت يتناوهلا املعيار احملاسيب الدويل احلادي عشر

                                  
 .34، ص: مرجع سبق ذكره، لية إلعداد التقارير املاليةاملعايري الدو خالد مجال اجلعارات:  1
 .249، ص:سبق ذكرهمرجع ، (SCF( والنظام احملاسيب املايل )IAS/IFRSاحملاسبة املالية وفقا للمعايري الدولية لإلبالغ )شعيب شنوف:  2
  .517، ص:مرجع سبق ذكره، املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةخالد مجال اجلعارات:  3
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النامجة عن منافع املوظفني اليت يتناوهلا املعيار احملاسيب الدويل التاسع عشر؛ وعناصر  األصولالدويل الثاين عشر، 
 1صاح والعرض.املالية اإلف األدواتاملالية اليت تدخل ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل الثاين والثالثون  األصول

وحسب هذا املعيار جيب االعرتاف خبسارة اخنفاض القيمة يف قائمة الدخل عندما يتجاوز املبلغ احململ 
ذا ما توافرت دالالت على أن خسائر االخنفاض يف القيمة إداد، ويف املقابل فاملبلغ القابل لالسرت  (VNC)لألصل

تقدير املبلغ القابل  إعادةحدث عليها اخنفاض فيجب أو  ا يف سنوات سابقة مل تعد توجداليت سبق االعرتاف هب
يف قائمة الدخل بشرط أال يزيد املبلغ املرحل املعدل  كربحلالسرتداد، ويتم االعرتاف بعكس اخنفاض القيمة  

ئر وجيب االعرتاف خبسا 2لألصل عن املبلغ الذي سبق االعرتاف كخسائر اخنفاض يف القيمة لألصل نفسه.
اخلسائر يف الفرتة اليت حدث فيها، كذلك فإن أي مطالب للتعويض من طرف اثلث ئمة األرابح أو االخنفاض يف قا

 3.اخلسائر عندما تصبح املطالب قابلة لالستالمخنفاض يدخل يف قائمة األرابح أو عن اال
تثناء الشهرة هناية الفرتة بتقومي مؤشرات خسارة القيمة السابقة ابس ؤسسةتقوم املخسارة التدين:  اسرتجاع. 3-2

حساب  إعادةاليت ال يتم استعادة أي خسائر القيمة هلا. وعندما جتد أي دليل يبطل مؤشرات القيمة السابقة، يتم 
تنقيح كال من العمر االنتاجي لألصل والقيمة املتبقية له ومن مث  إعادةاملبلغ املمكن اسرتداده لألصل كما يتم 
 4.تغيريمصروف االستهالك مستقبال وفقا هلذا ال

  :القياس ابلقيمة العادلة (13)رقم املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  .4
قياس القيمة العادلة يف  (IFRS13)أصدر جملس معايري احملاسبية الدولية املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 

ويهدف املعيار  ملعايري الفردية،يعرف هذا املعيار القيمة العادلة ويستبدل املتطلب الوارد يف ا ،2011ماي 
(IFRS13) :إىل 
 .وضع إطار منفصل يتعلق بكيفية قياس القيمة العادلة، و تعريف القيمة العادلة -
 توضيح متطلبات لإلفصاح عن القياس ابلقيمة العادلة. -

، (IFRSs)ملاليةوإن تطبيق املعيار يكون حيثما ورد أساس القيمة العادلة يف املعايري الدولية إلعداد التقارير ا
 :5ابستثناء احلاالت التالية

 .(IFRS2)قياس الدفعات املرتكزة على األسهم موضوع املعيار  -
 .(IAS 17) قياس اإلجيار موضوع املعيار -

                                  
 .249، ص:مرجع سبق ذكره، (SCF( والنظام احملاسيب املايل )IAS/IFRSاحملاسبة املالية وفقا للمعايري الدولية لإلبالغ )شعيب شنوف:  1
حماسبة القيمة العادلة على موثوقية ومالءمة معلومات القوائم املالية الصادرة عن الشركات املسامهة العامة أثر تطبيق  :مجيل حسني جنار 2

 .470:، صمرجع سبق ذكره، الفلسطينية
 .326، ص:مرجع سبق ذكره، املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةخالد مجال اجلعارات:  3
 .15، ص:مرجع سبق ذكره ،خمتصر املعايري الدولية للتقرير املايل :ينياهليئة السعودية للمحاسبني القانون 4
 .179، ص:2017(، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، الطبعة )املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةخالد مجال اجلعارات:  5
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ولكنها يف واقعها خمتلفة عنها، كقياس القيمة القابلة للتحقق اليت  احلاالت اليت تكون مشاهبة للقيمة العادلة -
 .األصولاملتعلق ابالخنفاض يف قيمة  (IAS 36)املتعلق ابملخزون، واملعيار  (2IAS)وردت يف املعيار 

أو حتويل االلتزام اليت  األصليفرتض أبن عمليات بيع  (IFRS13)إن قياس القيمة العادلة مبوجب املعيار 
 يكون يف ظل غياب سوق أويل، و التزامألصل أو  (principal market) األويلالسوق الرئيسي أو  حتدث يف

 1االلتزام املراد قياسه.أو  األصلالسوق األفضل وهو أكثر سوق موايت أو مالئم لتحديد قيمة 
يتعني على املؤسسة عند قياس القيمة العادلة أن أتخذ بعني االعتبار أبنه  (IFRS13)ويوضح املعيار الدويل 

ائص بعني االعتبار عند تسعري  يف السوق أخذ تلك اخلصنيااللتزام يف حال رغب املشاركأو  األصلخصائص 
  :2أن حتدد ما يلي ؤسسةيتطلب من املااللتزام يف اتريخ القياس، أو  األصل

أو االلتزام سواء كان مستقال أوجمموعة  عند قياس القيمة العادلة لألصل ؛أو االلتزام الذي سيتم قياسه األصل -
االلتزام أو  ألصلعتبار اخلصائص املرتبطة ابأن أتخذ بعني اال ؤسسةيتعني على املأصول أوجمموعة التزامات 

  مهما كان وهذه اخلصائص تشتمل:
  وموقعه األصلحالة. 
  أو استخدامه، إن وجدت. األصلالقيود املفروضة على بيع 

مستخدما إىل جانب أصول  األصلابلنسبة لألصول غري املالية أفضل استخدام ممكن لألصل وما إذا كان  -
أيخذ قياس القيمة العادلة لألصل غري املايل بعني االعتبار قدرة املشارك يف  ،على أساس مستقلأخرى أو 

أبفضل وأحسن استخدام له أو بيعه ملشارك  األصلالسوق على توليد املنافع االقتصادية من خالل استخدام 
يف  غري املايل من قبل املشاركني األصلأبفضل وأحسن استخدام له حيث يتم استخدام  األصلآخر يستخدم 

  ضمنها. األصلوااللتزامات اليت سيتم استخدام  األصولأو جمموعة من  األصلالسوق بطريقة تزيد من قيمة 
يفرتض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع  ،أو االلتزام ألصلالسوق الذي ستتم فيه املعاملة ذات العالقة اب -

 ونقل االلتزام تتم: األصل
  زامي لألصل أو االلتاألصليف السوق.  
  أو االلتزام. ألصلاباملتعلق السوق األكثر رحبا فإنه يعتمد على ي، األصليف غياب السوق 

ن يف السوق و الفرتاضات اليت يستخدمها املشاركااللتزام ابستخدام ااملؤسسة القيمة العادلة لألصل أو تقيس  -
 مبا فيه مصلحتهم االقتصادية.االلتزام على افرتاض أن املشاركني يف السوق سيتصرفون أو  األصلعند تسعري 

                                  
مرجع سبق ذكره، ، دراسة مقارنة بني جمموعة من الدول-يف اجملموعة أثر تطبيق القيمة العادلة على القياس واالفصاح احملاسيبإمساعيل السبيت:  1

 .139ص:
العريب  الدويل اجملمع ترمجة واملتطلبات املفاهيم إطار ،)أ(اجلزء ،املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري :املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري مؤسسة 2

 .6:ص ،2013دن،األر  عمان، القانونيني، للمحاسبيني
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 املطلب الثاين: املفاضلة بني بدائل القياس احملاسيب
أبخرى أبدوات النظام احملاسيب يرتبط بطريقة أوالقياس هو ما تبدأ به العملية احملاسبية وما تنتهي به، ف إن

مة لكل نوع من أنواع واقعية ومالئاألكثر القياس  لنموذجالقياس، وهذا ما يفرض ضرورة االختيار املناسب 
أسس املفاضلة بني بدائل إىل وعليه سوف نتطرق يف هذا املطلب  .األصول حسب طبيعته االقتصادية والوظيفية

 القياس احملاسيب.
   الفرع األول: الفرق بني القيمة السوقية اجلارية والقيمة العادلة

أدوات قياس ذات التوجه املستقبلي، ويعتربها  الظاهر أن كل من القيمة العادلة والقيمة السوقية هي عبارة عن
أهنا تكون نفس أداة القياس يف الكثري من احلاالت، وحىت ال يكون لباحثني أهنا نفس أداة القياس أو الكثري من ا

، جيب الوقوف على أهم والقيم اجلارية هناك غموض يف فهم املصطلحات السابقة ويف أساسيات القيمة العادلة
  دة بني القيمة العادلة والقيمة السوقية وأسس املفاضلة بني هذه البدائل.الفروق املوجو 

املصطلح املرادف للقيمة العادلة مصطلح استعمل  (IASB)جملس املعايري احملاسبية الدولية  أنواجلدير ابلذكر 
ادف كمر   (mark to markte)، وابلتايل فهي غالبا ما تستعمل مصطلح (markt value)القيمة السوقية 

(fair value).1 جملس معايري احملاسبة املالية  على النقيض فإن ولكن(FASB)  برر استخدام مصطلح القيمة
 ابإلضافةاحلصول عليها من السوق، األصول وااللتزامات قيمة ميكن  لكلألنه ليس عوض القيمة السوقية، العادلة 

  :2التالية املربرات إىل
السوق ابلشائعات، بينما تتأثر القيمة العادلة ابلعوامل املوضوعية القابلة للقياس  أسعارتتأثر القيمة املبنية على  -

 .املادي
السوق أي أهنا متوقفة على حركة الشراء والبيع يف  ؛القيمة السوقية بعوامل العرض والطلب يف السوقر تتأث -

 .املايلسوق ال، بينما تتحدد القيمة العادلة على أساس دراسة العناصر املؤثرة يف املايل
شط ابلدرجة األوىل، خاصة األصول املالية منها، أما القيمة النيتم حتديد القيم العادلة لألصول يف سوق  -

 .ق كان حىت وإن مل يكن يعرف نشاطاالسوقية فيتم حتديدها يف أي سو 
أما القيمة العادلة  ،القيمة السوقية غري موضوعية ألهنا تتأثر ابلعوامل الشخصية والسلوكية أثناء عملية القياس -

ترتبط ابلقيمة احلقيقية احلالية لألصول دون التأثر ابلعوامل الشخصية بسبب االستقاللية التامة اليت يتمتع هبا 
  .أطراف الصفقة، عكس القيمة السوقية اليت ال تتمتع ابستقاللية أطراف الصفقة

                                  
 . 58، ص: مرجع سبق ذكره، حماسبة األدوات املالية وفق النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدوليةحسياين عبد اجمليد:  ،بوسبعني تسعديت 1
ة ميدانية على عدد من دراس -مدى أتثري تطبيق حماسبة القيمة العادلة على جودة املعلومات احملاسبية :الفكي الفاتح األمني عبد الرحيم 2

 .187، ص: مرجع سبق ذكره، الشركات املدرجة يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية
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 هذه القيمة أوختفيضها بصورة غري صحيحة، بينما تتأثر القيمة السوقية مبتغريات كثرية قد تؤدي إىل املبالغة يف -
 األصلحتدد القيمة العادلة على أعلى االقرتاحات اليت ميكن للمشاركني يف السوق استخدامها عند تسعري 

 االلتزام.أو 
حيث يتم تقدير القيمة العادلة وفقا للتسلسل  ؛مفهوم القيمة العادلة أوسع نطاقا من مفهوم القيمة السوقية -

 مي للقيمة العادلة والذي حيدد األولوية للمدخالت املستخدمة لقياس القيمة العادلة حسب ثالثاهلر 
 1 الثالث(. املستوى املستوى الثاين، مستوايت رئيسية )املستوى األول،

حيث تعرف معايري احملاسبة الدولية  ؛ق بني القيمة العادلة والقيمة السوقية من خالل تعريفهمايميكن التفر و 
"أبهنا املبلغ الذي ميكن من خالله شراء أصل )أو تسوية، حتويل التزام( بني طرفني مطلعني وراغبني  :يمة العادلةالق

بلغ وتضع معايري احملاسبة األمريكية تعريف مقارب للقيمة العادلة أبهنا: "امل ".يف عقد صفقة تتم يف ظروف عادية
ف راغبة يف بيع )أو تسوية( يف معاملة حالية بني أطراام( أو التز استنفاذ( أصل أو الذي ميكن من خالله شراء )أو 

 2 ."تصفية )أي تتم يف ظروف عادية(جباري أو إصفقة ال تتم حتت بيع 
، واليت ال تتسم ابلثبات بل ابلتقلب السوق املايل"السعر الذي يتم التعامل يف  :هناأما القيمة السوقية عرفت أب

  3.املتوقع" ؤسسةداء املأقية للسهم يف ضوء الظروف االقتصادية العامة و من وقت إىل آخر، وحتدد القيمة السو 
 عن وتُعرب حُتدد اليت القيمة": أبهنا السوقية القيمة (Hendriksen and Michael)كل من  عرف كما

 هاستعمال ويتم بعد مملوكا األصل يكن مل نإو  حىت معني، أصل على ُمقابل احلصول ُتدفع أن جيب اليت سعاراأل
 :القيمة السوقية أبهنا (Barth)كما عرفت   4.البيع" اتريخ أو االستخدام أواتريخ املركز املايل، قائمة إعداد بتاريخ

املبلغ املضاف إىل التكلفة لتحديد ملالية املبنية على سعر السوق أو قيمة األوراق اقيمة السوقية لألوراق املالية أو "ال
  5 ."بيع األوراق املالية أسعار
القيمة السوقية، وتتم اإلشارة إىل القيمة السوقية  تتضمنلقيمة العادلة مل اتعاريف أن يتضح على ما سبق  اناءوب

القيمة السوقية يف سوق نشط، أما  تتمثل يفحيث أن القيمة العادلة  ؛فقط عند ذكر أساليب حتديد القيم العادلة
فإن مفهوم القيمة  وعليه .وفقا ألسس أخرى موضوعية العادلةيف حالة عدم وجود سوق نشط فيتم حتديد القيمة 

السوق قد ال تعكس  أسعارالعادلة ال يتحدد تلقائيا مبفهوم القيمة السوقية ألهنا ميكن أن ختضع للتحريف، ف
عدم متاثل املعلومات، والرتكيز على وجود إرادة لدى طريف الصفقة وعلى السوق أو القيمة العادلة نتيجة تشوهات 

                                  
 . 58، ص:مرجع سبق ذكره، حماسبة األدوات املالية وفق النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدوليةبوسبعني تسعديت وحسياين عبد اجمليد:  1

2 Epstein, B. J., Nach, R. and Bragg.S.M. Wiley GAAP 2006, Interpretation and Application of Generally 

Accepted Accounting Principles. Wiley & Sons, Inc, 2005.p 47. 
3 Khan, MY & Jain, P K, Financial Management, 4th Edition, Tata McGraw-Hill Publishing Company limited, 

NEW DELHI, 2004.p 4. 
4 Hendriksen, Eldon, and Breda, Michael, Accounting Theory, Fifth Edition, Irwin/McGraw-Hill, 2002, P426. 
5 Barth, M, Fair Value Accounting: Evidence from investment securities and the market valuation of bans, 

The Accountancy Review 69, January 1994, p-p 1-25. 
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لية السوق، وميكن آااللتزام حمل الصفقة، وأن تتم الصفقة حسب أو  ألصلقائق واملعلومات املرتبطة اببينة ابحل
وصف القيمة السوقية لبند ما ابعتبارها قيمته العادلة فقط عندما يكون السوق كفء ونشط، ولذلك فإن القيم 

وق، وتكاليف امتام الصفقة، وخماطر السوقية قد حتتاج إىل تسوية لكي تعكس عوامل مثل عدم كفاية سيولة الس
 1مستقبال وغريها من العوامل. سعارالسيولة والقيمة احلالية لأل

كما أن القيمة السوقية تقوم على تقومي موجودات الوحدة االقتصادية وحتديد الدخل املستمر هلا ابستخدام 
من ثالثة مفاهيم أخرى  -كما ذكران سابق- اجلاريةالسوقية حيث ترتبط القيمة  ؛لقيم اجلارية يف القياس احملاسيبا

أو القيمة احلالية أو التكلفة اإلستبدالية، وتعترب هذه األخرية هي األكثر استعماال.  القابلة للتحققتتمثل يف القيمة 
والقيمة اجلارية لألصل تتعلق عادة ابلقيمة اليت على أساسها يتم شراء أو بيع أصل مشابه له نفس خصائص 

راد قياسه ويف هذه احلالة من الصعب حتديد القيمة اجلارية وذلك بسبب التطور التكنولوجي احلاصل امل األصل
على مستوى خمتلف األصول املادية، ابإلضافة إىل صعوبة إجياد أصول مماثلة لألصول القدمية املراد قياس قيمتها،  

تأثر مبختلف الشائعات املروج هلا سواء يكما أن حتديد القيمة السوقية يستند إىل عامل العرض والطلب فقط و 
أما القيمة العادلة فتحدد بناء على دراسة موضوعية  ،إجيابية أو سلبية وهذا األمر ينقص من دقتها وموضعيتها

وآنية الصفقة  األصلمثل ظروف  األصلواسعة تشمل قانون العرض والطلب وكل العوامل والشروط املؤثرة يف قيمة 
تناسبا لقياس القياس ابستخدام القيمة العادلة يعترب أكثر  أن" :(Barth)لذا يقول  أن تكون وقعت فعال،

 2األصول واخلصوم واألرابح مما هو عليه احلال يف التكلفة اجلارية والتكلفة التارخيية".
لسعر ومن خالل كل ما سبق نستنتج أن الفرق بني القيمة السوقية والقيمة العادلة هو أن القيمة السوقية هي ا

يف السوق  عنه املعلن يف السوق سواء كان هذا السوق نشط أو غري نشط، بينما القيمة العادلة هي السعر املعلن
  النشط.

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .7، ص:، مرجع سبق ذكرهمشكالت حتديد الربح الضرييب يف ضوء التغريات احلديثة يف املفاهيم والسياسات احملاسبية :محاد طارق عبد العال 1

2 Barth, Marry E. Beaver, William H. and Ladsman, Wayne R, The Relevance of the Value Relevance 

Literature for Financial Accounting Standard Setting Another View, Op cit, p13. 
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 :الفرع الثاين: املفاضلة بني بدائل القياس احملاسيب
ادية والغرض منها، إن تعدد بدائل القياس يفرضه واقع اختالف عناصر القوائم املالية بطبيعتها االقتصادية وامل

وهذا التعدد يف البدائل يعد حمدد من حمددات فعالية القوائم املالية يف االستدالل هبا كرقم امجايل واحد يعكس 
واليت حتدد تكلفة  (CMP/FIFO)املخزون  إخراجم استخدام عدة طرق يف تامتزاج قيم عناصرها، فمثال ي

مما يؤثر  ؛1يتم مقارنته ابلقيمة القابلة للتحقق لألخذ القيمة األقل هذا األخري الذي املخزون املباع منها والتبقي
على كيفية عرض هذا املخزون يف القوائم املالية وكيفية اإلفصاح عن أي تغري يف السياسات املتبعة يف تقدير 

الية وفهم امل للقوائمالطرق، فهذا كله يؤثر على شكل القوائم واحملتوى اإلعالمي  وتغيرياخلسائر واملؤوانت 
  املستخدمني هلا.

جد بدائل عديدة ومتنوعة للطرق اخلاصة بنشاط اقتصادي معني، فإنه من املهم استخدام أفضل اتو  ويف ظل
البدائل بشكل موحد داخل املؤسسة وبني املؤسسات. وهذا التوحيد يشري إىل ثبات يف التصنيف واملصطلحات 

وابلرغم من األسس الراسخة اليت قدمتها نظرية احملاسبة  قيقة.وكذلك ثبات يف القياس والذي يتطلب معاين د
التقليدية اليت بنت مبادئها على أساس التحقق والدليل املوضوعي، فإن نظرايت أخرى ظهرت على الساحة 

 احملاسبية واعتمدت على بدائل أخرى للقياس احملاسيب. 
ر جيب أن يتوفر فيهما خاصية القابلية للتحقق فإن درجة االعتماد على مقياس دون آخوبناءا  على ما سبق، 

من القياس وخاصية عدم التحيز الذي يعتمد كثريا على االجتهاد والتقدير الشخصي، وابلتايل ال يوجد أساس 
علمي ميكن االعتماد عليه يف جمال املفاضلة بني بدائل قياس عناصر القوائم املالية، ولعل ذلك من أحد األسباب 

تقدمي تقارير غري موضوعية، بسبب تنوع ضوابط أوالوقوع حتت أتثري اإلدارة أو  حاسب ابلتقصرياليت وجهت للم
 2ذلك ألهنا وضعت وفق صيغ توافقية غري علمية. ؛القياس احملاسيب وعدم ثباهتا

  إن اختالف بدائل القياس يؤدي ابلتبعية إىل اختالف نتائج القياس احملاسيب، وخباصة إذا كانت هذه البدائلو 
من الناحية العملية؛ وأن ما حيد من فعالية احملاسبة وكفاءهتا كنظام قبول سواء من الناحية النظرية أو كلها تتمتع ابل

إذ أن االختيار بني البدائل احملاسبية إما أن ؛ حمدد لالختيار بني هذه البدائل قياس أنه ال يوجد أساس موضوعي
على اعتبارات أخرى غري جمرد قياس حقيقة األحداث والعمليات اليت أن يتوقف تم عشوائيا دومنا تربير منطقي أو ي

 3متر هبا ومتارسها املؤسسة.

                                  
 .77، ص:مرجع سبق ذكره، (IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل الدويل )زبري عياش وخلف هللا بن يونس:  1
، مرجع سبق ذكره، توجه حنو معايري اإلبالغ املايل الدوليةأبعاد القياس واإلفصاح وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل الصافو فتيحة:  2

 .103ص:
 .24:، ص1998، دار جمدالوي، عمان، 1، طدراسة معاصرة يف األصول العلمية وتطبيقاهتا-التحليل املايل واحملاسيب صادق احلسين:  3
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ويرى )صادق احلسين( أن املقارنة واملفاضلة بني القوائم املالية املعدة على أساس اترخيي و بني تلك املعدلة على 
لقوائم، والغرض من استخدامها وقد حيتاج اجلارية ال تصح، فاملفاضلة تتوقف على من يستخدم هذه ا القيمأساس 

الشخص لكال النوعني، بل إن تطور احملاسبة يستلزم ابلضرورة إعداد تقارير وقوائم معدة على األساسني )التارخيي 
واجلاري( فاحملاسبة ختدم طوائف متعددة لكل منها اهتماماهتا وأهدافها، وابلتايل فإن للقوائم املالية املعتمدة على 

املالية اليت تظهر  القوائمس التارخيي أمهيتها ومغزاها وختدم أهدافا معينة وطوائف معينة، ومن جهة أخرى فإن القيا
غري أن هذا ال مينع من أجراء  ،هلا أمهيتها ومغزاها وختدم طوائف معينة وأهداف معينة سعارأثر التقلبات يف األ

 1ق بني هذه النماذج.مقارنة بني بدائل القياس احملاسيب هبدف توضيح الفرو 
 اكوان متنافستني وأن ال ختتار تال جيب أن  اجلاريةالقيم  ومناذجخيية التكلفة التار منوذج إن ويف ضوء ماسبق ف

بديل عن اآلخر، فمن املستحيل قياس مجيع بنود امليزانية بنموذج واحد، حيث أنه ال ميكن االستغناء عن منوذج 
ويل عملية اقتناء أصل أو حتمل التزام، كما أنه يفرتض استخدام منوذج القيمة التكلفة التارخيية عند القياس األ

 العادلة أثناء القياس الالحق لعملية االقتناء، وابلتايل من أجل تفادي عيوب كل منوذج البد من استخدام أحد
حملاسبية(، لكن وفق قوانني بدائل القياس احملاسيب مکمل للتكلفة التارخيية )اعتماد النموذج املختلط يف املمارسات ا

تلزم مجيع القائمني على العمل احملاسيب ويف مجيع املؤسسات على اتباع منهجية موحدة يف القياس احملاسيب، 
والعمل على زايدة االفصاحات واستخدام كل منوذج يف وقته لتحقيق مبدأ الثبات واالتساق يف املعاجلات 

 احملاسبية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .31:ص مرجع سبق ذكره:، بيقاهتادراسة معاصرة يف األصول العلمية وتط-التحليل املايل واحملاسيب صادق احلسين:  1
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 :خالصة الفصل
املفاهيم  من جمموعة عرضنا خالله من والذيالنظري للقياس احملاسيب  اإلطار إىل تطرقنا الفصل هذا ضوء يف

خمتلف  إىلتعرضنا كما  ابإلضافة إىل األسس النظرية لوظيفة للقياس احملاسيب، ه،أهدافته و وأمهي للقياس احملاسيب
 حماسيب وذلك من خالل تعريف كل بديل ،لمحاسبةل بدائل القياس احملاسيب اليت نصت عليها املعايري الدولية

معايري احملاسبة الدولية تناولنا ويف األخري  قواعد وإجراءات القياس البدائل احملاسبية،ابإلضافة إىل ومميزاته وعيوبه، 
 اخالل هذ من إليه التوصل مت ما أهم تلخيص وميكناخلاصة ابلقياس احملاسيب وأسس املفاضلة بني هذه البدائل، 

 مندجمة عادة املالية، وتستخدم قوائمها إعداد يف تطبيقا القياس أسس أكثر التارخيية التكلفة تعد؛ يلي فيما الفصل
 قل،أ أيهما للتحقق القابلة القيمة أوصايف ابلتكلفة عادة املخزون يسجل املثال سبيل على أخرى، قياس أسس مع

 إىل إضافة احلالية، بقيمتها التقاعد وتسجل التزامات السوقية، ةابلقيم املتداولة املالية وراقاأل تسجل أن وميكن
 التكلفة أساس على احملاسبة منوذج قدرة عدم مع اجلارية جتاواب التكلفة أساس تستخدم املؤسسات بعض نإف ذلك

 النقدية. غري األصول أسعاريف  التغريات اثرآ مع التعامل على التارخيية



 

اإلطار النظري للقوائم  :  الثانيالفصل  
 الجبائية والوعاء الضريبي
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  :متهيد
تعترب القوائم املالية وسيلة اإلدارة األساسية يف االتصال ابألطراف املهتمة أبنشطة املؤسسة، واليت بدورها متثل 

العمليات املالية للمؤسسة، وحيكم إعدادها وعرضها جمموعة من الفروض  تصفو  ،الناتج النهائي للعملية احملاسبية
بعدد من اخلواص يطلق عليها  ينبغي أن تتسم القوائم املاليةت الواردة يف واملبادئ احملاسبية، ولكي حتقق املعلوما
  .القابلية للفهم واملقارنةو ، مةءاملالية ومنها خاصية املوثوقية و ابخلصائص النوعية للمعلومات احملاسب

واليت تعد  للمعلومات، يابعتبارها املصدر الرئيس املستفيدة منها األطرافويستخدم القوائم املالية عدد من 
 تظهروهنا  دارة اجلبائية أحد هذه األطراف املستفيدة منها وتعتمد عليها كأساس يف حتديد الوعاء الضرييب،إلا

 .احملاسبة نظام خمرجاتتعترب من  اليتو إىل اإلدارة اجلبائية  املعلومات احملاسبية يف تقدمي املالية القوائم أمهية
بصفة  القوائم اجلبائيةبصفة عامة و لقوائم املالية ودة اار النظري جلاإلطسنتطرق يف هذا الفصل إىل وعليه 

 املباحث إىل الفصل هذا حمتوى تقسيم مت ذلك على بناءاو متطلبات تعزيز هذه اجلودة، ابإلضافة إىل ، خاصة
 :التالية

  :واجلبائية اإلطار النظري للقوائم املاليةاملبحث األول. 
  :لربح الضرييبماهية الوعاء وااملبحث الثاين.  
  :قياس جودة القوائم اجلبائيةاملبحث الثالث. 
  :القوائم اجلبائيةاملتطلبات األساسية جلودة املبحث الرابع. 
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  واجلبائية املبحث األول: اإلطار النظري للقوائم املالية
 شاملة شكل واثئق يف نشاطها حوصلة ةؤسسامل خالهلا من تقدم اليت األساسية العناصر من املالية القوائم تعترب   

 ؤسسةمتثل وسيلة اإلدارة األساسية يف االتصال ابألطراف املهتمة أبنشطة امل، و حماسبية دورة كل هناية يف تعرض
 أطراف خارجية مثل املستثمرينأو  ،والشركاء والعمال ؤسسةسواء كانت هذه األطراف أطراف داخلية مثل إدارة امل

واجلمهور، فمن خالل القوائم املالية ميكن لتلك األطراف التعرف  احلكومية والضرائب واهليئات واملقرضني احملتملني
ثل املنتج متالقوائم املالية وعليه فإن  .1نتائجالمن ه ققحتوما  مؤسسةعلى العناصر الرئيسية املؤثرة على املركز املايل لل

 .مؤسسةة للالنهائي للعملية احملاسبية واليت تصف العمليات املالي
القوائم املعدة لالستخدام العام و لقوائم املالية ل اإلطار النظري ىلإيف هذا املبحث  تطرقنس يف إطار هذا التمهيدو    

لقوائم ابتعريف ال ىلإاسبية والقوائم املالية، وصوال تقدمي تعاريف لكل من املعلومات احمل، من خالل اجلبائية
 مهيتها. وأنواعها وأوالتصرحيات اجلبائية 

 لمعلومات احملاسبية والقوائم املالية لاملطلب األول: مدخل 
 ؤسساتأحد عناصر العملية اإلنتاجية اليت ال ميكن االستغناء عنها يف امل احملاسبيةلقد أصبحت املعلومة     

القرارات خمتلف ذ ظهر جليا احلاجة إىل املعلومات املفيدة واليت ميكن االعتماد عليها يف اختاتحبيث  ؛االقتصادية
 اها متتد لتشمل غي منإو  األطراف الداخلية فقطعن  احملاسبيةاالقتصادية، وال تقتصر احلاجة إىل املعلومات 

    2 ملعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية.ا من مستفيدينلل
مفهوم  إىل إضافة البياانت، وبني بينها والفرق احملاسبية املعلومات ملفهوم املطلب يف هذا التطرق سيتم ومن هنا   

 أمهيتها وأهدافها.و القوائم املالية 
 الفرع األول: مفهوم املعلومات احملاسبية

 راهاهناك من يو  ،من الوجود الكوين ءأن املعلومات هي جز  رىي من هناكفاين املفسرة للمعلومات تعددت املع   
يكتنف الغموض ألن مفهوم املعلومات يزال  وال. لنقلنتيجة حتمية لظهور التكنولوجيا وأدوات االتصال وقنوات ا

مل يتفق على حدوده ومفهومه حلد  ةخيتص بدراسة املعلوم الذي (Science Information)علم املعلومات 
 3اآلن.

                                  
، أطروحة دكتوراه، جامعة عني مشس،  دراسة ميدانية-الية وأثره على مستخدميهاإطار مقرتح لزايدة جودة القوائم املحممد عبد احلميد سيد علي،  1

 .22، ص:2018كلية التجارة قسم احملاسبة واملراجعة، 
، 0620الشارقة،  اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ،املوارد وتنمية اإلدارة قرارات يف احلساابت ومراقيب احملاسبني أدوار خوري، زنبل حممد أمحد 2

 .45ص:
األايم (، دار 1الطبعة )، ة من جهة معديها ومستخدميهاقياس جودة املعلومات احملاسبيطالل حممد علي اجلجاوي، رافد كاظم نصيف العبيدي:  3

 .13، ص: 2017والتوزيع، عمان،  للنشر
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علومات البد من إعطاء بعض املفاهيم والتعاريف للبياانت اليت من ملاخلاصة ابقبل الشروع بعرض التعاريف و 
على  نيعمال ماهنألرغم من ابذا أمهية يف احملاسبة لومات ذ يعد التمييز بني البياانت واملعإ ؛د املعلوماتالهلا تتولخ

 .منها نواملستفيدي ختفيض حالة عدم التأكد للمستخدمني
 :(Data)تعريف البياانت  .1
عليها لتصبح  جراء املعاجلةإتتطلب  وأرقام"رموز وعالمات ومقاييس وحروف  :هناأعرفت البياانت على    

  .معلومات"
"املادة األساس ألي نظام مهما كان نوعه وجمال استخدامه واملتمثلة ابألرقام والرموز  :هناأب (Kenneth) ويرى   

اليت يتطلب حصرها وجتميعها وتصنيفها وتسجيلها وعرضها  ،حداث واملعامالت واملفاهيماملعربة عن األ
  1واستخالص نتائجها".

حداث مالية معينة وغي معدة لالستخدام بشكلها أعن تعرب رقام خام أت هي عبارة عن حقائق و وعليه فالبياان
حتويلها إىل معلومات مفيدة الختاذ  هبدف بواسطة نظام للمعلومات ومعاجلتهااحلايل، يتم مجع هذه البياانت 

  القرار.
 تعريف املعلومات احملاسبية: .2
 تعرفو  .املعرفة ونقلها تلقني يعين كان الذي الالتيين األصل من (Information) علوماتامل كلمة اشتقت   

 يف قيمة هلا واليت للفرد مستقبال نفعا أكثر شكل يف لتصبح إعدادها مت اليت "البياانت :هناأب املعلومات احملاسبية
  اختاذها". مت اليت القرارات أو املتوقع وأ احلايل االستخدام

 وتركيبة اصخعىن م تعطي حبيث مناسبة بطريقة واملنسقة املنظمة البياانت من "جمموعة :أبهنا أيضا عرفتو    
 .املعرفة" الوصول إىل يف منها االستفادة من اإلنسان متكن اليت واملفاهيم األفكار من تجانسةم

 مستقبلها، سلوك يف تغيي إحداث على مبقدرهتا تتميز اليت "تلك البياانت :أبهنا املعلومة احملاسبية عرفت كما    
اختيار  على القرار متخذ ومساعدة القرار، متخذ معرفة تغيي على املقدرة ومها أساسيتني متيزها خباصتني وأيضا
 2.املتاحة" البدائل أفضل

بواسطة نظام معني وذلك للحصول عبارة عن بياانت متت معاجلتها على أهنا  اتاملعلومعليه ميكن تعريف و    
حيث تساهم يف زايدة معرفة  ؛ذات داللة ومعىنقوائم وتقارير مالية   شكليفلتصنف الحقا على منتج 

 لقرار ما. مهعند اختاذ مهوترشيدها يمستخدم
 

                                  
 ، صمرجع سبق ذكره، هة معديها ومستخدميهاة من جقياس جودة املعلومات احملاسبيطالل حممد علي اجلجاوي، رافد كاظم نصيف العبيدي:  1

 .16-15: ص
 .65، ص: 2011، دار كنوز املعرفة للنشر، عمان، األردن، 08، الطبعة نظم املعلومات التسويقيةحلمر حكيمة، و  كورتل فريد 2
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 أنواع املعلومات: .3
احلصول  وحسب مصادر ،يهئتنبو مستقبلية و  ختتلف املعلومات حسب خصائص اإلطار الزمين ما بني اترخيية   

، ةوقليل كثيةما بني   توفرهاجماهلا ما بني مقتضبة وتفصيلية، وحسب مدى بني داخلية وخارجية، وحسب ما  عليها
وحسب مدى تنظيمها ما بني مفككة وحمكمة، وحسب مدى دقتها ما بني عالية الدقة ومتدنية، ومن مث ختتلف 

 1 حسب خصائصها. ااستخداماهت

املالية  واألحداث املعامالت إىلتشي  احملاسبية تاملعلوما؛ فإن املالية واملعلومة احملاسبية ةاملعلوم بني أما الفرق   
ابلدرجة األوىل مبخرجات  تتعلق احملاسبية فاملعلومات ونتيجة لذلك ،مالية معينة فرتة خالل يف املؤسسة وقعت اليت

 تلك لوحتلي وتصنيف جتميع عن تنتج فهي املالية املعلومة املالية، أما القوائمالنظام احملاسيب واملتمثل يف مضمون 
 2التحليل املايل لوضعية املؤسسة. معينة ك يف أغراض استخدامها أجل من املالية القوائم

 الفرع الثاين: مفهوم القوائم املالية
املالية، واألحداث النهائي للعملية احملاسبية واليت تصف العمليات  الناتجسابقا كما ذكران متثل القوائم املالية     

 احملوري اجلزء املالية القوائم تعتربحيث  ؛تغطي فرتة معينة من نشاط املؤسسةبتاريخ معني أو الية وتتعلق كل قائمة م
  .اخلارجية األطراف إىل املعلومات األساسية لتوصيل الوسيلة متثل كما املؤسسات، قبل من املنشورة املالية للتقارير

حتديد  ىلإ ، ابإلضافةهاعناصر و  املالية ابلقوائم ةاملتعلق املفاهيم بعض الفرع هذايف  ومن هنا ارأتينا أن نوضح   
 مسؤولية إعدادها. عليهعلى من تقع 

 تعريف القوائم املالية: .1
طراف املعنية صورة خمتصرة عن األرابح واملركز املايل لأل يتم نقل"الوسائل اليت مبوجبها  :تعرف القوائم املالية أبهنا   

  3.للوحدة االقتصادية"
م املالية على أهنا: "جمموعة الكشوف احملاسبية واملالية اليت تعرب عن البياانت التفصيلية تعرف القوائكما 

 4واإلمجالية ملستوى أداء املؤسسة وحقيقة املركز املايل الذي آلت إليه نتيجة نشاط املؤسسة خالل فرتة زمنية".

                                  
 . 15، ص: مرجع سبق ذكره، نظم املعلومات اإلدارة النظرية والتطبيق :هويدة على عبد القادر 1
، أطروحة دكتوراه يف علوم يف العلوم دراسة حتليلية إحصائية-أتثري احملاسبة اإلبداعية على جودة املعلومات احملاسبية يف اجلزائرلعروسي: آسيا  2

 .71، ص: 2019التجارية، جامعة املسيلة، اجلزائر، 
الختاذ القرارات، دار غريب للطبع، القاهرة، مصر، اجلزء : نظم املعلومات، أداة لالتصال وأساس املدخل احلديث يف احملاسبة :حممد عباس حجازي 3

 .262، ص:1997الثاين، 
دور التحليل املايل يف تشخيص عوامل القوة والضعف يف القوائم املالية للشركات املقرتضة عند اختاذ القرار االئتماين اتنيا قادر عبد الرمحان،  4

، 26، اجمللد 8، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ع ختارة يف مدينة كركوكاملصريف: دراسة تطبيقية يف جمموعة من املصارف امل
 .68، ص، 2012العراق،
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 من آخر قدرا عليها يضم إذ ؛املالية ائمالقو  مصطلح من عمومية تعبيا أكثر فهو التقارير املاليةأما مصطلح    
، مثل تقرير جملس املالية بعمليات احملاسبة مباشرة غي بطريقة وأ مباشرة تتعلق اليت املالحظات ابإلضافة املعلومات

 1.اإلدارة وتقرير حمافظ احلساابت وقوائم أخرى تفصيلية تبني وضعية املؤسسة
مير مبجموعة من املراحل تتمثل بصفة عامة حيث  ؛للنظام احملاسيباتج النهائي فإن القوائم املالية هي الن ابلتايلو    
ظهر يف النهاية على تلوتسجيلها  تصنيفهالتصبح يف شكل معلومات ليتم فيما بعد  معاجلتهاو ع البياانت مج يف

على  وهذه األخية ليست هدفا يف حد ذاهتا وإمنا وسيلة للحصول ،ذات معىن شكل جمموعة من القوائم
 مركزها املايل.وضعيتها و املعلومات لالستفادة منها يف اختاذ القرارات واحلكم على نتائج عمليات املؤسسة وتقييم 

 القوائم املالية: مكوانت .2
 تشكل القوائم املالية يف جمملها خمرجات نظام املعلومات احملاسيب، وتنقسم هذه املخرجات إىل قسمني:   
 بشكل دوري وعرضهاوهي القوائم اليت يتعني على املؤسسات أن تقوم إبعدادها ساسية: األالية املقوائم ال. 2-1

حسب و  ،اجملموعة الكاملةوتشمل هذه القوائم املالية  منها حىت ختدم خمتلف املستفيدينسنوية( )شهرية، مومسية أو 
وقائمة التدفق  حقوق امللكيةالتغي يف  قائمةو ، قائمة املركز املايل وقائمة الدخلتتمثل يف املعايي احملاسبة الدولية 

اإليضاحات واإلفصاحات األخرى اليت متثل جزءا مكمال للقوائم املالية، كما ميكن أن ابإلضافة إىل النقدي 
 .()القوائم املالية املكملة شتقة من تلك القوائماملبنية أو املعلومات املالحق و املداول و اجلتشتمل على 

 اإلدارةتعد بشكل اختياري من قبل  قوائم األساسيةللكملة املالية امل قوائمالهي كملة: ملاالية املقوائم ال. 2-2
   2 على ظروف معينة، وكمثال على ذلك القوائم التفصيلية للبنود اإلمجالية اليت وردت يف القوائم األساسية. بناءا

تتضمن جمموعة من املعلومات ط و توضيحية يتم عرضها أبسلوب بسيالوإن هذه اإليضاحات واجلداول املكملة 
يضاحات حول اإل، وميكن أن تضم القوائم املالية األساسيةالئمة حلاجات املستخدمني حول بنود املخرى األ

عن تغيات األسعار ، و يتوقع احلصول عليهاأو  املخاطر اليت متثل هتديدا للفرص وأية موارد والتزامات غي معرتف هبا
  3أهداف املؤسسة.و أ

                                  
، 2004، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 01، الطبعة أسس احملاسبة املالية :رضوان حلوة حنان، أسامة احلارس، فوز الدين أبو جاموس 1

 .32-31ص ص:
دراسة تطبيقية حول بعض املؤسسات -أثر اإلفصاح احملاسيب على جودة القوائم املالية يف ظل تطبيق معايري التقارير املالية الدولية :قسوم حنان 2

 .44، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي، ص: 01سطيف  -، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباساالقتصادية بوالية سطيف
 .88، ص: 2011، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الرايدية يف احملاسبة كالتدقيقحلمي، مجعة أمحد  3
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املالية، كما جاء يف  القوائماملعنية بتطبيق النظام احملاسيب املايل إبعداد  كل املؤسساتيلزم القانون   اجلزائر يفو    
توىل سنواي إعداد تدخل يف جمال تطبيق هذا النظام احملاسيب ت مؤسسةكل حيث نص على أنه: " ؛07/11 القانون

 :م احملاسيب املايل ما يليوتشمل القوائم املالية حسب النظا 1الية".امل قوائمال
  :وهي معدة حسب درجة  ،وهي صورة للوضع املايل للمؤسسة يف حلظة معينة )اتريخ إعداد القائمة(امليزانية

 عرض وقد فرض النظام احملاسيب املايل .اريةاجلارية وغي اجلىل إصنف عناصر امليزانية ، وتواالستحقاق السيولة
خرى األعلومات املا يف امليزانية لكل من األصول واخلصوم ابإلضافة إىل دراجهإعناصر حمددة كحد أدىن جيب 

 تظهر يف امللحق.
  :بيان ملخص لألعباء واملنتوجات املنجزة من  اأبهنحساب النتائج قائمة رف النظام احملاسيب يعـحساب النتائج

أن تظهر يف هذه القائمة،  خالل السنة املالية، وفرض النظام احملاسيب املايل معلومات دنيا جيب املؤسسة
ومها حساابت النتائج حسب  ،مع كل مؤسسة مواءمتها طريقتان لعرض حساابت النتائج جيب توحدد

 ،سمح بتحديد جماميع التسيي الرئيسية على غرار اهلامش اإلمجايل والفائض اإلمجايل لالستغاللت اليتالطبيعة 
ملؤسسة ويسمح ابلتايل ابحلصول وظائف اتحليلية لالقاربة املقوم على ت اليتحساابت النتائج حسب الوظيفة و 

 على تكاليف االنتاج وغيها.
  صادر واستخدام األموال داخل املدقيقة عن العلومات املوهي القائمة اليت توفر  :اخلزينة تدفقاتجدول

اخلارجة حسب أي التدفقات الداخلة و  ؛حساابت النتائج بشكل خمتصرؤسسة واليت تظهر يف امليزانية أو امل
مباشرة وغي مباشرة، ويسمح النظام  ؛أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل، وتعد هذه القائمة بطريقتني

احملاسيب املايل ابتباع أي طريقة لكنه يشجع على الطريقة املباشرة وعلى اعتبار أن املؤسسة تقوم بثالثة أنواع من 
 .ىي تقوم بتصنيف تدفقات كل نشاط على حداالستثمار والتمويل، فهو النشاطات العمليات، 

 مع تعدد املصادر يف  حيث أنه ؛وهي حلقة الربط بني حساابت النتائج وامليزانية :جدول تغيري األموال اخلاصة
 تغيي األموال اخلاصة توجب ختصيص قائمة منفردة لتوضيح أسباب هذا التغي ومصادره.

  :التقييم املستعملة  أسسو  عايياملذات داللة، فهو يسمح بفهم حيتوي امللحق على معلومات أساسية امللحق
 من أجل إعداد القوائم املالية، وكذا الطرق احملاسبية املستعملة والضرورية لفهم أفضل لبنود القوائم املالية.

النظام الية، فإن فيما خيص القوائم امل مبتطلبات املعايي احملاسبة الدولية النظام احملاسيب املايلمتطلبات  ومبقارنة
عناصر اليت جيب أن تعرض يف بند للدىن األد احلمل يفرض شكال إجباراي للقوائم املالية ولكنه حدد  احملاسيب املايل

 (SCF)خبالف و تداولة، املاألصول واخلصوم يف امليزانية ابإلضافة إىل تصنيف األصول واخلصوم إىل املتداولة وغي 
بعرض األصول واخلصوم حسب درجة سيولتها إذا كان سمح ويف ما خيص امليزانية ت فإن معايي احملاسبة الدولية

                                  
يتضمن  ،2007نوفمرب سنة  25املوافق  1428ذي القعدة عام  15مؤرخ يف  11-07رقم  قانونالاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  1

 .06ص: ، 2007نوفمرب  25، 25املادة  ،74العدد  اجلريدة الرمسية،النظام احملاسيب املايل، 
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حساب النتائج جدول عرض على  ينص النظام احملاسيب املايل اكم  .مةءماليوفر معلومات موثوقة وأكثر ذلك 
ج حسب الوظيفة يف امللحق يف حالة حساب النتائ النتائجحساب جدول حسب الطبيعية مع إمكانية تقدمي 

مفهوم البنود  األولغي املعيار الدويل أللعادية يف حساب النتائج، يف حني املدجمة، كما يسمح بظهور البنود غي ا
إىل تدفقات نقدية من األنشطة  فتصنالتدفقات النقدية وفيما خيص قائمة . غي العادية عند عرض قائمة الدخل

والطريقة املباشرة هي املوصى هبا يف عرض جدول سيولة  ،أنشطة االستثمارو  ،األنشطة التمويليةو  ،التشغيلية
 .السابعاخلزينة، وهي نفس الطريقة اليت يشجعها املعيار الدويل 

، األساسية املالية القوائموابلنسبة للملحق يشتمل على كل املعلومات اهلامة واملفيدة لفهم العمليات الواردة يف 
الكبي بني اإلفصاحات واملعلومات  التطابقكذا و ، 1احملاسبية عاييللمإىل االمتثال الكامل  شارةاإلضافة ابإل

 الواجب عرضها يف امللحق وبني ما ورد من متطلبات وفقا جمللس املعايي احملاسبية.
ومعايي  (SCF) القوائم املالية الواجب إعدادها يف كل من النظام احملاسيب املايلبني  قارنةاملح يوضتوميكن    
 من خالل اجلدول التايل: (IAS/ IFRS)الدولية الية رير املاالتق

 القوائم املالية حسب النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدوليةقارنة بني امل(: 1.2اجلدول رقم )
 النظام احملاسيب املايل القوائم املالية حسب

(SCF) 
القوائم املالية حسب املرجعية الدولية 

(IAS/IFRS) 
 امليزانية. 
  النتائجحساب. 
  اخلزينة تدفقاتجدول. 
 جدول تغيري األموال اخلاصة. 
 .امللحق 

 ركز املايلقائمة امل. 
 قائمة الدخل. 
 قائمة التدفق النقدي. 
  امللكيةقائمة التغري يف حقوق. 
 .اإليضاحات واجلداول اإلضافية 

 .إعداد الباحث املصدر:
( SCF)والنظام احملاسيب املايل  (IAS/IFRS)للمحاسبة ومنه نستنتج أنه يوجد اتفاق بني املرجعية الدولية 

 .املصطلحاتو  التسمياتإال أهنا ختتلف يف  القوائم املالية األساسيةمضمون من حيث 
 
 
 
 

                                  
   .41، ص: مرجع سبق ذكره، (IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل الدويل )زبي عياش وخلف هللا بن يونس:  1
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 مسؤولية إعداد القوائم املالية:  .3
 ،املؤسسة دارةإيرتكب من قبل احملاسبني املعدين هلا تتحملها الذي قد  اخلطأو إعداد القوائم املالية  سؤوليةمب إن

اليت  ؤسسةجتاه املاعن دقة كافة املعلومات الواردة فيها وصحتها، وما يتعلق مبسؤولية اإلدارة تها سؤوليمإضافة إىل 
تديرها هو مدى قيام اإلدارة ابلوظيفة املخولة إليها من املالك وكفاءهتا يف حتقيق األهداف املرسومة هلا، وكيفية 

ك من حوافز على الوصاية اليت أسندت إليها من قبل املالك، وما يرتبط بذل بناءا سةؤسالتصرف أبموال وموارد امل
وابلتايل إسناد اإلدارة  ،حماسبتها إزاء تقصيها يف أداء املهام املخولة إليهامع إعادة تعيينها، أو ا هلإلدارة على جهود
 1إىل هيئة جديدة.

حىت لو قام  لقوائم على إدارة املؤسسة ذات العالقة،تقع مسؤولية إعداد وعرض هذه ا ويف ضوء ما سبق فإنه
مت االستعانة مبكاتب احملاسبة إلعدادها، فذلك ال يعفي اإلدارة من مسؤوليتها عن كافة إبعدادها احملاسب أو 

لية بداء رأيه حول القوائم املاإمسؤولية حمافظ احلساابت يف  كزتر تيف حني و  املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية.
  :2كما يلي  ؤسسةعدادها تقع على إدارة املإن مسؤولية إف
عداد تقرير شامل بشأهنا ونتائج تنفيذ اخلطة السنوية وتقدميها إىل اهليئة العامة إو  وضع احلساابت اخلتامية -

املايل  املنصوص عليها يف النظام احملاسيبالقوائم املالية  تتضمنعلى أن  ،للمسامهني ملناقشتها واملصادقة عليها
 )امليزانية، حساب النتائج ...(:

  أخرى تقررها اجلهات املختصةأية بياانت.  
 عداد املوازنة التقديرية للفرتة القادمة واليت تتضمن )النقدية، املبيعات، املشرتايت، القوى العاملة، النفقات إ

 الرأمسالية، االنتاج(.
 .توقيع احلساابت اخلتامية من رئيس جملس االدارة -
  .يد حمافظ احلساابت بكافة املعلومات اليت يطلبها يف صدور مهمتهتزو  -
 القوائم املالية: وأهداف أمهية  .4

اليت حتتاجها  احملاسبيةأمهية ابعتبارها املصدر الرئيسي للمعلومات  املاليةالتقارير  القوائم املالية أكثرتعد 
بشكل موجز لتعكس سلسلة من األنشطة املستمرة  املعلوماتويتم جتميع هذه ، منها اخلارجيةالداخلية و األطراف 

 املؤثرة يف املؤسسة معربا عنها بوحدات نقدية. واألحداث املالية
جتد حاجاهتا يعتمد مفهوم االستخدام العام للقوائم املالية على فرضية أن مجيع األطراف الداخلية واخلارجية و    

هذا  احملاسبية الختاذ القرار. املعلوماتئة معينة إبمكانية استخدام من املعلومات الالزمة الختاذ القرارات، ومل خيص ف

                                  
 .42-41:ص ، صمرجع سبق ذكره، (/IFRSIASمعايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل الدويل )زبي عياش وخلف هللا بن يونس:  1
دور مراقب احلساابت يف تعزيز الثقة ابلقوائم لدى السلطة املالية دراسة حتليلية لعينة من القوائم املالية املدققة مساهر هيثم عبد القادر اخلليل،  2

 .3 ، ص:2006املعهد العريب للمحاسبني القانونيني، جامعة بغداد،  واملقدمة للسلطة املالية،
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الذي خيص فئة املستثمرين فقط إبمكانية احلصول على  املفهوم يعوض عن أوجه القصور يف مفهوم اختاذ القرار
 1املعلومات اليت تساعدهم يف عملية التنبؤ ابملستقبل.

احملورية  األهدافعلى جمموعة من  (IASB/FASB) وعلى رأسهاَصّبت جهود خمتلف اهليئات احملاسبية  كما    
 ملخصة كالتايل:

توفي معلومات ذات جودة عن الوضع املايل للمؤسسة ونتائج أعماهلا وعن مصادر األموال واستعماالهتا والتغّي  -
القوائم املالية عند تلبيًة الحتياجات العديد من مستخدمي  احلاصل يف الوضع املايل هلا من فرتة مالية إىل أخرى

 .اختاذ قراراهتم االقتصادية
 .ضمان الشفافية من خالل اإلفصاح الكامل وتقدمي عرض عادل عن املعلومات املفيدة يف اختاذ القرارات -
 .الوضعية املالية للمؤسسة حتديدتزويد أصحاب املصلحة مبعلومات مفيدة تساعدهم يف  -

ابملعلومات اخلارجيني سواء الداخليني أو يد كافة املتعاملني مع املؤسسة هتدف القوائم املالية إىل تزو وبصفة عامة 
 واليت من خالهلا تقوم ابختاذ القرارات املناسبة. املايل األداء و الضرورية املتعلقة ابملركز 

 اجلبائيةاملطلب الثاين: مدخل للقوائم 
 اإلدارة اجلبائيةوأمهها  ،ارجيةخومات ألطراف الوسيلة اليت يتم من خالهلا توصيل املعل القوائم اجلبائيةتعد    

وتقع مسؤولية إعدادها وعرضها على إدارة  حمددة، وتعد هذه القوائم عن فرتة مالية لفحص الضرييباغرض ب
 املؤسسة.

 بة العائدة إىل الدولة من قبللتحديد الضري ساأسااص تعد اخلغرض ال تذا اليةمقوائم يف القوائم اجلبائية  متثلو     
القوائم أكثر من  هعداد هذإالقوانني واألنظمة الضريبية يف  فراد واملؤسسات، ويكون اعتماد احملاسبني علىألا

 ،كمية  اسبيةحمعلومات مالقوائم عرض هذه من خالل حيث يتم  ؛2اعتمادهم على املبادئ احملاسبية املتفق عليها
الواردة يف القوائم األساسية )امليزانية وجدول  البنودتوضح أو ر تفس خرىعلومات تفصيلية أممع اإلفصاح عن 

وكذا  ،اجلبائية مفهوم القوائم إىل يف هذا املطلب التطرقيتم سوعليه  .لحقةمالية مقوائم يف شكل  حساب النتائج(
 .أنواع التصرحيات والقوائم اجلبائية حسب النظام اجلبائي اجلزائري

 
 
 
 

                                  
دراسة تطبيقية حول بعض املؤسسات -أثر اإلفصاح احملاسيب على جودة القوائم املالية يف ظل تطبيق معايري التقارير املالية الدوليةقسوم حنان،  1

 .42ص: ، مرجع سبق ذكره، االقتصادية بوالية سطيف
2  Fess, Warren, Accounting Principles, 5th edition south western publishing Co. USA, 1987, P:13. 
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 اجلبائيةالفرع األول: مفهوم القوائم 
، وهي اجلبائي التشريعالقوائم اليت وردت يف تعليمات  الضرييبالفحص ابلقوائم املطلوب تقدميها ألغراض  ديقص   

قوائم توضح بشكل تفصيلي املعلومات عن كل فقرة من الفقرات املكونة للقوائم املالية )املبيعات، األعباء 
حساب النتائج وامليزانية على أساس التدرج أو ، وأي إيضاحات ومعلومات أخرى جلدول (واملنتوجات العملياتية

 التبويب املنصوص عليه حسب النظام اجلبائي.
الواثئق القانونية اليت تربط بني املكلف ابلضريبة تلك  يفتمثل التصرحيات والقوائم اجلبائية على ذلك ت بناءاو    

على معلومات تعرب عن الذمة املالية  قوائمالومصاحل اإلدارة اجلبائية لتسهيل عملية االتصال بينهما، حتتوي هذه 
 1 وأرقام األعمال احملققة من قبل املكلف، واليت حتدد أسس األوعية الضريبية.

 :والتصرحيات اجلبائيةالقوائم تعريف  .1
من البياانت املعاجلة واملنظمة اليت ابستطاعتها التأثي على وعاء الضريبة  جمموعة" :هناأب القوائم اجلبائيةتعرف 

 2.سواء بطرق مباشرة أو غي مباشرة"
الذي لتحديد مبلغ الضريبة  اص يتم إعدادها كأساساخلغرض الالية ذات مقوائم ": هناأيضا أبتعرف كما 

 3."دولة على حتصيله من األفراد والوحدات االقتصاديةلا تعمل
دارة اجلبائية، يلزم املكلف إلقبل ا عد مناملنموذج ال" :نهأب( )اإلقرار الضرييب التصريح اجلبائي يف حني يعرف   

 عفاءاته والضريبة املستحقة عليه".إقة بدخله و ابلضريبة بتعبئته ابملعلومات املتعل
دارة اجلبائية يف موعد حمدد يعلن فيه نتيجة أعماله إلكتايب يقدمه املكلف سنواي إىل ا: "بيان  أنهعرف على يكما     

"كشف يقدمه املكلف يف  :نهأب أيضا يعرفو  4سارة".اخلربح أو التصريح من خالل السنة املنتهية واملقدم عنها ال
  5مواعيد حمددة يقوم ابإلفصاح من خالله عن دخله اإلمجايل وصايف دخله اخلاضع للضريبة".

"حترر   :نهأوالرسوم املماثلة )ق.ض.ر.م( على من قانون الضرائب املباشرة  (103)تنص املادة  ويف ضوء ذلك   
 طبوعات تعدها وتقدمها اإلدارة اجلبائية ".املصرحيات على كل الت

                                  
، جملة البحوث االقتصادية واملالية، العدد السادس، الصفحات ، املراجعة اجلبائية كألية تساهم يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةقحموش مسية 1

 .229، ص:2016اجلزائر، -، جامعة أم البواقي295-313
 .229، ص:نفس املرجع 2
، املعهد العايل دور اإلجراءات التحليلية يف تعزيز ثقة ومصداقية القوائم املالية املقدمة لإلدارة الضريبية :صربيزينة فاضل  ،سامل عواد هادي 3

 .50، ص: 2018، 43للدراسات احملاسبية واملالية، جامعة بغداد جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد الثالث عشر، العدد 
ابلتطبيق  -1ء الضرييب لعقود املقاوالت اإلنشائية وسبل معاجلتها ابالعتماد على املعيار احملاسيب رقم مشاكل حتديد الوعازيتو عوال ابوبكر،  4

، 2012، 25، العدد 8، جامعة تكريت، كلية االدارة واالقتصاد جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد على مديرية ضريبة دخل اربيل
 .114ص:

5 Meigs, R. F., Meigs, M., A., Bettener, M., and Whittington, R., "Accounting the basis for business Decision", 

the McGraw – hill companies, INC, 1996, P: 771. 
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يصرح فيها املكلف مرفقة ابلتصرحيات اجلبائية، كشوف مالية عبارة عن   هناأبالقوائم اجلبائية  ميكن تعريفومنه 
يت بعد إجراء خمتلف التعديالت الرقم أعماله وأرابحه وتكاليفه(، بشكل تفصيلي معلومات عن )لنتيجة الدورة اب

يف  اإلدارة اجلبائيةلتكون كدليل إثبات تستعني به  (سرتداداتاالسومات و احلمن )ينص عليها التشريع اجلبائي 
  .املستحقحتديد مبلغ الضريبة 

 :القوائم اجلبائيةأمهية  .2
موقفه يف عملية يف تعزيز وأتييد  املراقب أواملراجع اجلبائيتعد القوائم اجلبائية من أهم البياانت اليت يعتمد عليها    

، فهو عمل صادر عن إرادة املكلف املتمتع أبهليته القانونية ملثل هذا ويف حتديد الوعاء اخلاضع للضريبةالفحص 
 هذه القوائم نإفويف ضوء ذلك ، العمومية جتاه اخلزينةاالتصرف، كما أن املكلف يهدف إىل ترتيب التزام بذمته 

وليس -كتوب، وهو أيضا إقرار إخباري امليكون معربا عما فيه كإقرار ال يقبل التأويل و  تميز ابلوضوح بشكلت
عمل إرادي من جانب واحد يقدمه املكلف  أنهسابق لتقدمي الكشف بذمة املكلف، كما الق احلبوجود  -إنشائي

    1 .التزاما بنص القانون
  :التصرحيات اجلبائية يف اجلزائرو  اجلبائية القوائم رقمنة .3

حيث الزلت وإىل وقت قريب  يف ولوج عامل تكنولوجيات اإلعالم واالتصاليف اجلزائر جلبائية اإلدارة ا أتخرت
لنسبة لإلدارة اجلبائية نفسها بطيئة لطاملا كانت سببا يف العديد من املشاكل سواء اباليدوية النظمة األتعتمد على 

ظل  ق الواجب التصريح هبا وتربيرها يفابلنسبة للمكلف ابلضريبة الذي جيد نفسه يف صراع مع الزمن والواثئأو 
يوفر وإضفاء الطابع اإللكرتوين على اإلقرارات الضريبية وإن رقمنة التصرحيات اجلبائية ، جراءات معقدة وصعبةإ

أصبح الوصول إىل املعلومات الرقمية والبياانت حيث واإلدارة اجلبائية،  ابلضريبة ابلنسبة للمكلف مزااي عديدة
كما أهنا   كرتوينلإكلفني بتوفي املعلومات على شكل من امل اإلدارة اجلبائيةحيث تطلب  ،ثر شيوًعااإللكرتونية أك

 2 .توفر خمتلف خدماهتا على هذه الشاكلة أيضا

ميكن لألشخاص واهليئات ": أنهعلى  2020من قانون املالية  (65)يف املادة  اجلزائري املشرع اجلبائيينص و    
يد الضرائب والرسوم املدينة هبا تصرحياهتا اجلبائية وتسد اكتتاب ئب واملراكز اجلوارية للضرائبضراالتابعة ملراكز ال

وذلك حىت االنتشار الكلي والكامل للحل  ،بق أحكام الفقرة السابقة تدرجيياتط وكتدبي انتقايل كرتونيا.لإ
 3".املعلومايت

                                  
، العدد 22اجمللد ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، وسائل اإلثبات أما القضاء الضرييب :عبد الرؤوف الكساسبة، سامل الشوابكة 1

 . 3، ص :2006الثاين، سورية، 
، رسالة ماجستي، جامعة دور املراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية دراسة حالة مديرية الضرائب بوالية بسكرةقحموش مسية:  2

 .49، ص: 2012ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي،  -قاصدي مرابح 
، يتضمن 2019سنة  ديسمرب 11املوافق  1441عام  ربيع الثاين 14مؤرخ يف  19/14القانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  3

 .26ص: ،65املادة رقم  ،2019ديسمرب  30 ،81العدد  ،اجلريدة الرمسية ،2020قانون املالية لسنة 
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رغم أهنا تشجع على التصريح بشكل إلكرتوين إىل  بائيةاإلدارة اجلأن  السابقة يالحظ من الفقرة الثانية املادةو 
  رقمنة التصرحيات اجلبائية بشكل كلي يف الوقت احلايل. إىلمن الولوج  متخوفةو أمل تستعد  مازالتأهنا 

عالوة على كيفية التصريح ": هعلى أن تنص جراءات اجلبائيةإلمن قانون ا (164)املادة  ويف ذات السياق فإن
، فإن الدفعات الوقتية للضريبة على أرابح الشركات ميكن التصريح هبا وتسديدها G50 ريق التصريحوالدفع عن ط
 ."لكرتوين يف اآلجال والشروط اليت يتم حتديدها عن طريق التنظيمإلعرب الطريق ا

يح وجوب اكتتاب التزامات التصر : "نهأتنص على  2018لسنة  قانون املاليةمن  (58)املادة  ىلإابإلضافة 
 1."...لكرتونيا ابلنسبة للمؤسسات التابعة ملديرية كربايت املؤسساتإ

  :2، ميكن إجيازها يف النقاط التاليةاألهدافمجلة من  حتقيق التصرحيات اجلبائيةالقوائم و  عصرنةإن و    
عطيات كل اإلجراءات املتعلقة بدراسة امل  رقمنةالتخفيف من حجم املهام املنفذة من طرف األعوان من خالل  -

 .اخلاصة بفرض الضرائب والتحصيل والرقابة واملنازعات
من استقبال املكلف ابلضريبة وأتسيس الوعاء والتحصيل  انزع الصفة املادية عن كل العمليات اجلبائية ابتداء -

  .هذه العمليات رقمنةوكذا تسيي امللف اجلبائي، وهذا من خالل 
 .اإلدارات األخرىاانت ما بني املصاحل ومع التبادل السريع للمعلومات املتعلقة ابلبي -
تقدمي اجلداول البيانية يف وقت معقول يسمح بتقييم جناعة املصاحل من مجيع األوجه ومتابعة مستوى التحصيل  -

 .حسب نوع الضرائب وتبعا لكل قطاع نشاطي
 .اذ القرارستشرافية والتحليل واختاالدراسات التقدمي معطيات موجزة ذات مصداقية من أجل إجناز  -
ابلنسبة ملختلف فئات املكلفني ابلضريبة تسمح ابلولوج اآليل للمحققني يف  ركزيةامل قاعدة املعطياتإنشاء  -

 .احملاسبة إىل البطاقات عند قيامهم ابملهام املسندة إليهم
 .ملنسجمةعلى قاعدة املعايي ا بناءاوضوعية ملواحملددة اب ؤسسةمعايي معلى أساس  املراجعةبرجمة عمليات  -
 .حماربة االقتصاد املوازي وغي القانوينو  التحكم األفضل يف املوارد اجلبائية -
  .للمكلفني ابلضريبة واملنازعاتالتقليص يف معاجلة الشكاوى ، و مكافحة كل مظاهر الغش مهما كان نوعها -
ة إىل حساهبم اجلبائي تسهيل عملية ولوج املكلفني ابلضريب، و التخفيض يف الكلفة الناجتة عن طلب املطبوعات -

 .من خالل شهادات الولوج املراقبة
 

                                  
، يتضمن 2017سنة  ديسمرب 27املوافق  1439عام  ربيع الثاين 8مؤرخ يف  17/11القانون رقم ية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعب 1

 .27ص: ،58املادة رقم  ،2017ديسمرب  28 ،76العدد  ،اجلريدة الرمسية ،2018قانون املالية لسنة 
، جملة االمتياز لبحوث االقتصاد، يف تدقيق تصرحيات املكلفني دور التحقيقات احملاسبية اجلبائية :ضيف هللا حممد اهلادي ولبزة هشام وعتي سليمان 2

 .201، ص: 2018اجلزائر، -، جامعة االغواط213-198، الصفحات 03، العدد 02اجمللد 
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 حسب النظام اجلبائي اجلزائري اجلبائيةالفرع الثاين: أنواع التصرحيات والقوائم 
طريقة تعتمد على التصريح واإلقرار املباشر التزاما من ال وهذهاجلزائري هو نظام تصرحيي،  اجلبائيإن النظام 

نح مسؤولية حتديد الوعاء إىل دافع الضرائب يف شكل ، ويف هذه احلالة من الغيأو  مباشرإما بشكل املكلف  متم
 1 .هذا التصريح فحصكامل السلطات يف   اجلبائيةمن غيه وللمصاحل سواء منه مباشرة أو إقرار ابلتزام 

ما تبني هناك غرامة كل: "تفرض على أنهمن )ق.ض.ر.م(  (153)املادة  ويف هذا الشأن نص املشرع اجلبائي يف   
  نقائص يف املعلومات املقدمة".إغفاالت أو 

 :أنواع التصرحيات اجلبائية .1
أبريل من   30كل شخص خاضع للضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، وجب عليه اكتتاب تصريح مبداخيله قبل 

 مية فتقدأما التصرحيات الشهر  ،(Déclaration Annuelle)كل سنة مالية فيما خيص التصرحيات السنوية 
يوم األوىل املوالية للشهر املعين، من خالل منوذج موضوع حتت تصرفه من طرف املصاحل  20لإلدارة اجلبائية قبل 

 الضريبية، ويف هذا اإلطار ميكن التمييز بني:
 الشركاتللضريبة على أرابح  نياخلاضعيتعني على املكلفني  :تصرحيات اخلاصة ابألشخاص املعنويون. 1-1
(IBS) وفق النموذج املعمول به واملتمثل يف مبداخيلهمتصرحيات  وإيداعكتتاب اب ،(04°Série G n)حيث  ؛

قم أعماهلم، وكذا لقب احملاسب أواحملاسبني مبلغ ر من  األرابح اخلاضعة لالقتطاع حتتوي هذه التصرحيات على قيمة
ما يتعني على  .للقوانني واألنظمة املعمول هباجيب أن متسك احملاسبة طبقا ، كما اخلرباء املكلفني مبسك حماسبتهمأو 

كل الواثئق احملاسبية واجلرود ونسخا من األوراق والواثئق اخلاصة ابإليرادات والنفقات اليت من املكلف أبن يقدم  
وهذا ما تنص عليه  كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب،و شأهنا إثبات صحة ودقة النتائج املبينة يف التصريح 

 :تاليةاملواد ال
: "جيب على األشخاص اخلاضعني للضريبة على أرابح أنهعلى )ق.ض.ر.م( من  (151)املادة  تنص

مكان تواجد  االضرائب الذي يتبع هل مفتشيةأفريل على األكثر من كل سنة لدى  30الشركات أن يكتتبوا قبل 
 ."اخلاص ابلسنة املالية السابقة اإلقامة الرئيسية هلا، تصرحيا مببلغ الربح اخلاضع للضريبةأو  ؤسسةمقر امل

: "جيب على املكلفني اخلاضعني للضريبة على أرابح أنهعلى من )ق.ض.ر.م(  (152)كما تنص املادة 
جل مبلغ رقم أعماهلم، ورقم تسجيلهم يف الس (151)الشركات، أن يذكروا يف التصريح املنصوص عليه يف املادة 

مراقبة النتائج العامة لفني مبسك حماسبتهم وعناوينهم أوحتديد أو املك احملاسبنيالتجاري، وكذا لقب احملاسب أو 
ستلموها من اخلرباء وجيب عليهم إرفاق تصرحياهتم ابملالحظات األساسية واخلالصات املوقعة اليت ا ،حملاسبتهم

                                  
، 2012 ،، مرجع سبق ذكرهدور املراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية دراسة حالة مديرية الضرائب بوالية بسكرةقحموش مسية:  1

 .47ص:
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لهم وحساابهتم احملاسبني املعتمدين الذين كلفوهم يف حدود اختصاصهم، إبعداد ومراقبة وتقييم حواصاحملاسبني أو 
 ".اخلاصة بنتائج النشاط
: "جيب أن متسك احملاسبة طبقا للقوانني واألنظمة أنهعلى من )ق.ض.ر.م(  (2-152)كما تنص املادة 

رتمجة هلا يصادق عليها مرتجم الجيب تقدمي  نهإفاملعمول هبا، وإذا كان مسك هذه احملاسبة بلغة أجنبية مقبولة، 
 ".(151)ش الضرائب وإىل جانب تقدمي التصريح املنصوص عليه يف املادة معتمد وذلك كلما طلبها مفت

أن يقدم كل الواثئق  يتعني على املصرح ابلضريبة"من )ق.ض.ر.م( على أنه:  (3-152)كما تنص املادة 
النتائج ا إثبات صحة ودقة أهناحملاسبية واجلرود ونسخا من األوراق والواثئق اخلاصة ابإليرادات والنفقات اليت من ش

 ". كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب  املبينة يف التصريح
 (IRG)املكلفني اخلاضعني للضريبة على الدخل اإلمجايل  تصرحيات اخلاصة ابألشخاص الطبيعيون:. 1-2

منوذج التصريح مقدم من  من خالل ةأبريل من كل سن 30ملزمون ابكتتاب وإيداع تصرحيات مبداخيلهم قبل 
: أنهعلى من )ق.ض.ر.م(  (99)حيث تنص املادة  ؛(Série G n°01)اجلبائية واملتمثل يف دارة اإلطرف 

أبريل من   30أن يكتتبوا ويرسلوا على األكثر يوم  خل اإلمجايل"جيب على األشخاص اخلاضعني للضريبة على الد
م مطبوعته من قبل اإلدارة إقامتهم تصرحيا بدخلهم اإلمجايل الذي تقد تابعة ملقرال مفتشية الضرائبكل سنة إىل 

 ".حىت يتسىن إقرار أساس هذه الضريبة  اجلبائية
إمجايل املداخيل واألرابح احملصلة خالل السنة املالية تتضمن هذه التصرحيات ويف ضوء املادة السابقة الذكر فإن 

 وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:
 يأوحرفيا أوغي جتار جتاراي أو  ايون نشاطا صناعقيقي الذين ميارسللنظام احل نو ن التابعو الطبيعياألشخاص  -

 .يفالحأو 
بنية مبا فيها األراضي املغي بنية أو املعقارات المن أتجي  متأتيةالذين حيققون مداخيل  نو الطبيعياألشخاص  -

 .الفالحية
 األجور واملرتبات.إىل ، ابإلضافة من مداخيل رؤوس األموال املنقولة نو املستفيد األشخاص -
 العناصر الواجب إدراجها يف تصرحيات اجلبائية: أما    
 الة املكلف وكذا تلك املتعلقة ابألعباء العائلية.حب املتعلقةكل املعلومات  -
 خمتلف العناصر الضرورية لتحديد دخل اخلاضع للضريبية. -
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 :1أما الواثئق الواجب إرفاقها بتصرحيات اجلبائية    
 .حتث كفالة املكلف اجلبائي قائمة األشخاص الذين يعتربون جبائيا -
 جدول األعباء الواجب خصمها من دخل اإلمجايل. -

 دارة اجلبائية للتصريح السنوي ابلنسبة لألشخاص الطبيعينيإلإىل أن النموذج املقدم من طرف اجتدر اإلشارة 
 وتتمثل يف: "التصرحيات املهنية اخلاصة"يتفرع إىل عدة مناذج، تسمى 

 ج التصرحيات اجلبائية حسب كل فئة لألشخاص الطبعينيمناذ (: 2.2اجلدول رقم )
 آخر أجل إليداع التصريح التصريح فئة املداخيل

 11سلسلة رقم ج  األرابح املهنية

من كل  أبريل 30على األكثر يوم 
 .سنة

 15سلسلة رقم ج  داخيل الفالحيةامل

 سلسلة رقم ج األموال املنقولة

 29سلسلة رقم ج  الرواتب واألجور
 . 80، ص: 2020، الدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبةوزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،  املصدر:

 أوعن نقدا تدفع اليت والرسوم ابلضرائب إشعار مكان أتخذ وثيقة عن عبارةي ه التصرحيات الشهرية:. 1-3
ى احلساب الضريبة على أرابح الشركات )الرسم على النشاط املهين، التسبيقات عل من املصدر االقتطاع طريق

الضريبة على الدخل اإلمجايل، الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف األجور، الضريبة على الدخل اإلمجايل 
 هلذا واخلاضعون مداخيل األموال املنقولة، الرسم الداخلي على االستهالك، الرسم على القيمة املضافة(، صنف

 : 2هم التصريح
  الضرائب. على احلقيقي للنظام اخلاضعة املؤّسسات تلزم هبا األزرق(: ابللونG50 الصنف ) من التصرحيات -
على القيمة املضافة  للرسم اخلاضعة املؤّسسات غي تلزم هبا البين(: ابللونG50A الصنف ) من التصرحيات -

(TVA) ،اإلدارات العمومية. ابإلضافة إىل  
وجيب إيداع التصريح لدى قباضة  ،املوايل يوما األوىل من الشهر (20)كما جيب إيداع التصريح يف العشرين     

 .الضرائب اليت يتبع هلا مقر املؤسسة
 
 

                                  
 guides› www.mfdgi.gov.dz-. موقع 78، ص: 2020، الدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبة وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، 1

fiscaux. 
  . 76ص:  مرجع سبق ذكره،، الدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبةوزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،  2
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 :القوائم اجلبائيةأنواع  .2
 القوائماملستحدثة تبعا للقواعد املتعلقة إبعداد وتقدمي  (Série G n°02)السلسلة يف  القوائم اجلبائيةتتمثل    

ومع سراين هذا النظام يف أرض الواقع كان لزاما على اإلدارة  (SCF)احملاسيب املايل  املالية املعتمدة يف النظام
، ويف هذا اإلطار قامت اإلدارة املستحدثةاجلبائية مسايرة هذه التغيات من خالل حتضي مشروع القوائم اجلبائية 

جل إكمال هذا املشروع مع بداية اجلبائية بتعيني فوج عمل يتكون من إطارات يف املديرية العامة للضرائب من أ
وأرفقت هذه  2011سراين النظام احملاسيب املايل، وحتقق هذا اهلدف إبصدار القوائم اجلبائية اجلديدة يف بداية سنة 

الطبعة اجلديدة للقوائم اجلبائية مبلخص تفسيي ابللغتني العربية والفرنسية لتسهيل وتوضيح التعامل مع هذه الطبعة 
 1اجلديدة.

نتناول ، اوتشمل هذه القوائم جدولني رئيسني ممثالن يف امليزانية وحساب النتائج وثالثة عشرة جدوال ملحق   
  حمتواهم فيما يلي:

حيث  ؛عتمدة يف النظام احملاسيب املايلمت إعداد امليزانية اجلبائية يف الطبعة اجلديدة وفقا للميزانية امل امليزانية:.2-1
وهذا سعيا وراء إحداث انسجام يف إعداد  ،(SCF)عليها يف  نصوصامللقائمة امليزانية تعترب نسخة طبق األصل 

يف هذه الطبعة أن امليزانية مت تصنيف عناصر أصوهلا كذلك اجلديد  و  ،املالية والقوائم اجلبائية بصفة متطابقة القوائم
 وتضمنت قائمة امليزانية  ،عن اخلصوم ميزةاملورؤوس األموال اخلاصة  ،اريةاجلارية وغي اجلوخصومها إىل عناصر 

املفهوم اجلديد للضرائب املؤجلة على األصول والضرائب املؤجلة على اخلصوم وفقا ملا جاء يف النظام احملاسيب 
 .تعلقة ابلسنة السابقة من أجل إجراء املقارانتاملانة اخل إىل ابإلضافةاملايل، 

ا خيدم االحتياجات النوعية اخلاصة ابإلدارة اجلبائية ومبا مت إعداد حساب النتائج مب حساب النتائج: .2-2
املشرع اجلبائي أورد حيث  ؛ مع إجراء بعض التغيياتينسجم مع حساب النتائج املعتمد يف النظام احملاسيب املايل

ت األعمال وفقا الحتياجات اإلدارة وأيضا أورد عدة تقسيمات ابلنسبة للمشرتاي لرقمعدة تفصيالت ابلنسبة 
قسم أعباء اخلدمات اخلارجية إىل تقسيمات جزئية مبا خيدم عملية مراقبة املصاريف، و املستهلكة وفصل فيها 

 أورد خانة خاصة مبعطيات السنة املاضية من أجل إجراء املقارانت. أنه اىل ابإلضافة
 
 
 

                                  
1 M.F/D.G.I /D.R.V, Séminaire- les incidences fiscales du S.C.F. et la nouvelle liasse fiscale,2011. 
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حيث مت إعدادها مبا  ؛ماجدوال تكتسي طابعا ها ةتشمل ثالثة عشر  اجلداول امللحقة للقوائم اجلبائية: .2-3
 :1 خيدم مراقبة مجيع األعباء واملنتوجات بصفة تفصيلية، وسنحاول تناوهلا إبجياز فيما يلي

خمزون أول املدة ملختلف أنواع املخزوانت وحركة هذا هذا اجلدول يشمل  :جدول حركة املخزوانت. 2-3-1
ويستفاد من هذا اجلدول يف استخراج البضائع  ؛املخزون من دخول وخروج أثناء الفرتة وخمزون هناية الفرتة

 املستهلكة للتحقق من صحة رقم األعمال اخلاص ابإلنتاج املباع.
الفرتة حىت يتم  حركة اإلنتاج املخزن ورصيد هنايةهذا اجلدول يبني  :جدول تغريات اإلنتاج املخزن. 2-3-2

  .مقارنتها مع رقم األعمال اخلاص ابإلنتاج املباع
يشمل هذا اجلدول خمتلف أعباء املستخدمني  الضرائب والرسوم:و أعباء املستخدمني ول جد. 2-3-3

وهذا  ؛والضرائب والرسوم وخمتلف اخلدمات بصفة تفصيلية ملقارنتها مع األعباء املسجلة يف حساب النتائج
  .اجلدول خيدم احتياجات اإلدارة اجلبائية الكتشاف األعباء الومهية

هذا اجلدول خمتلف األعباء واملنتوجات العملياتية  يتضمن واملنتوجات العملياتية: األعباء جدول. 2-3-4
حيث هناك مبالغ جممعة يف حساب النتائج وهذا  ؛لحساابت الواردة يف حساب النتائجبصفة تفصيلية وفقا ل

 ت والتحقق من صحتها.امللحق يدقق فيها بصفة تفصيلية مبا خيدم مراقبة اإلدارة اجلبائية هلذه األعباء واملنتوجا
هتالكات املطبقة على التثبيتات االملخص ميثل هذا اجلدول  :جدول اإلهتالكات وخسائر القيمة. 2-3-5

أيضا املسامهات واألصول املالية غي اجلارية  هذا اجلدول املعنوية والعينية احملسوبة وفقا للتشريع اجلبائي، وورد يف
 املعرضة خلسائر القيمة.

يشمل مجيع أنواع التثبيتات املعنوية والعينية  املكتسبة خالل السنة:أو  ؤسسةل تثبيتات املجدو . 2-3-6
زانية ابلقيم الصافية واألصول املالية واملسامهات؛ مبعين يعترب بيان تفصيلي للمبلغ اإلمجايل للتثبيتات الواردة يف املي

من قيمة األصول الثابتة يف  ا يفيد املراقبة والتحقيقهتالك بعد استبعاد الرسوم على القيمة املضافة مبلالالقابلة 
 .املؤسسة

يشمل مجيع أنواع التثبيتات املتنازل عنها ومجيع  جدول التثبيتات املتنازل عنها خالل السنة:. 2-3-7
 أونواقص القيمة الناجتة عن التنازل كتاريخ االكتساب واملبلغ الصايف املعطيات املرتبطة بعملية استخراج فوائض

ويفيد هذا اجلدول اإلدارة اجلبائية يف  ؛املرتاكمة والقيمة احملاسبية الصافية ومبلغ التنازل اإلهتالكات تثبيتالقتناء 
 حتديد فوائض القيمة الناجتة عن التنازل وإدراجها حسب النسب املنصوص عليها جبائيا يف الربح اخلاضع للضريبة.

واملتعلقة  جبائياخسائر القيمة املعتمدة هذا اجلدول مل يش جدول املؤوانت وخسائر القيمة:. 2-3-8
ابملخزوانت وابلغي واملؤوانت املتعلقة ابملعاشات والضرائب واملنازعات واملؤوانت املرتبطة ابملستخدمني، خصص 

                                  
، رسالة ماجستي، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية متطلبات تكييف النظام اجلبائي اجلزائري املسايرة النظام احملاسيب املايلبن توتة قندز،  1

 .195-194، ص ص: 2011العلوم االقتصادية وعلوم التسيي، 
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إعداد هذا اجلدول مبا خيدم احتياجات اإلدارة اجلبائية واستبعدت من هذا اجلدول خسائر القيمة املتعلقة 
ا، مبعىن تظهر فقط يف اجلدول املؤوانت وخسائر القيمة القابلة للخصم هبلتثبيتات لعدم اعرتاف التشريع اجلبائي اب

سائر القيمة املتعلقة ابلغي وأما اجلدول خبوينقسم بدوره هذا اجلدول إىل جدولني تفصيلني، األول متعلق  ؛جبائيا
ص االجتماعية، ويهدف هذا اجلدول التفصيلي للتحقق من خصصة لألسهم واحلصاملسائر خلابالثاين فهو متعلق 

 املتعلقة ابملؤوانت وخسائر القيمة. صحة املبالغ الواردة يف حساب النتائج
ها يعترب من اجلداول املستحدثة يف القوائم اجلبائية اجلديدة ومن أمهجدول حتديد النتيجة اجلبائية: . 2-3-9

ترب جدول تفصيلي يبني كيفية االنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة حيث يع ؛بعد امليزانية وحساب النتائج
ومجيع التخفيضات املتعلقة  ،األخذ يف احلسبان مجيع اإلدماجات لألعباء اليت ال يقبل خصمها جبائيامع اجلبائية 

جلبائية كما يفيد مجيع ابملنتوجات غي اخلاضعة للضريبة مبا فيها اخلسائر اجلبائية، هذا اجلدول يفيد اإلدارة ا
املستخدمني من حيث كيفية حتديد النتيجة اجلبائية وتوضيح كيفية الوصول إليها، ابعتماد هذا اجلدول مت القضاء 

 على اللبس والغموض الذي كان يسود هذه العملية.
اجلبائية، مبا خيدم احتياجات اإلدارة  إعداد هذا اجلدولمت  جدول ختصيص النتيجة واالحتياطات:. 2-3-10

ها إىل رأس املال أوتوزيعها ضمن طريق إدراجها يف االحتياطات أو فهو يوضح مصدر النتائج وكيفية ختصيصها ع
ا، فهو يساعد اإلدارة اجلبائية على متابعة رصيد الرتحيل من أهنقرار بشالترحيلها من جديد إىل حني اختاذ أو 

 .جديد
يعترب من اجلداول املطابقة للملحق املعتمد املشاركة: الفروع والكياانت و جدول املسامهات  .2-3-11

فهو يشمل مجيع الفروع والكياانت املشاركة ورؤوس األموال احملازة لكل فرع، ويهدف  (S.C. F) حسب منوذج
الكياانت املشاركة، وهو جدول لسندات احملازة من طرف الفروع أو هذا اجلدول إىل حتديد القيمة احملاسبية ل

 لقوائم اجلبائية اجلديدة ومل يكن موجود سابقا.مستحدث يف ا
ابلعموالت ) يعترب جدول مهم ابلنسبة لإلدارة اجلبائية ألن هذه األعباء جدول متعلق ابلعموالت: .2-3-12

ن تصرح هبذه املبالغ يف  أ يشرتط يف خصمها على املؤسسات (والسمسرة واالاتوى واألتعاب ومصاريف املقر
وتفقد اجلهة صاحبة الدفع اليت مل تصرح هبذه املبالغ احلق يف  ،فيدين واملبالغ املدفوعة هلمبني ألقاب املستيكشف 

ألن هذا اجلدول يعترب مصدر للبحث عن املادة اخلاضعة  (ق.ض.م.ر.م)من  (176)خصمها طبقا لنص املادة 
ا يف تصرحياهتم، فهو يساعد مبعىن ميكن إخضاع املستفيدين من هذه املبالغ الضريبية إذا مل يصرحوا هب ،للضريبة

 اإلدارة اجلبائية على حصر املادة اخلاضعة للضريبة وحماربة الغش والتهرب.
تابعة دفع حقوق الرسم على النشاط املهين مخيصص هذا اجلدول الرسم على النشاط املهين: . 2-3-12

قابضات اليت دفع فيها ورقم املفروض على رقم األعمال، فمن أجل متابعة دفع هذا الرسم جيب ذكر أماكن ال
دارة اجلبائية إلمبا يفيد ا هذا اجلدول اداألعمال اخلاضع للضريبة واحملقق يف كل بلدية والرسم املدفوع. ومت إعد

 تحقق واملراقبة ألن خصم هذا الرسم مشرتط بدفعه فعليا.لل
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  ماهية الوعاء والربح الضرييباملبحث الثاين: 
 تنظيمه عند املشرع به يقوم عمل أول ألن ضريبة، أي تنظيم يف البداية نقطة هو الضرييب الوعاء حتديد إن   

بواسطة  ونتهاؤ ماملنبع الذي تغرتف منه الدولة  هو كذلكو الضريبة،  عليه تفرض الذي الوعاء اختيار للضرائب هو
إذا كانت الدولة تعتمد بعبارة أخرى ما خيضع للضريبة، وحتديد هذا الوعاء يقتضي مقدما أن حندد ما الضرائب أو 
يتم  نأ، و األموالأو  وعاء ضرائبها األشخاصأن أو  ،ا املالية على ضريبة واحدة أو عدة ضرائبونتهؤ ميف حتصيل 

إىل هذه الضرائب بطريق مباشر أو غي مباشر لتمس دخل الفرد من بعض تصرفاته أم تفرضها على دخل  التوصل
طرق و  ،الوعاء والربح الضرييبمفهوم  ىلإتطرق يف هذا املبحث ال يتمس ضوء ما سبقويف  .الفرد أم رأمساله
 .هوإجراءات حتديد
 الضرييب والربح الوعاء مفهوم املطلب األول: 

تعريف الوعاء الضرييب جيب التمييز بينه وبني مصدر الضريبة، هذا األخي الذي يقصد به املال  ىلإقبل التطرق    
 يدخاًل إال أن الدخل هو املصدر الرئيسيكون مصدر الضريبة رأمسااًل أو  دالذي تدفع منه الضريبة فعاًل، وق

، ومع ربحدخل أو للضرائب، فمعظم الضرائب على رأس املال ال تدفع من رأس املال ذاته وإمنا تدفع مما يدره من 
مصدرها الدخل و  عاؤهاذلك فقد يتطابق وعاء الضريبة أحيااًن مع مصدرها، ففي الضرائب على الدخل يكون و 

ابلربح  اموعالقته الضرييبوالربح  مفهوم الوعاء املطلب هذايف سندرج  ماسبقومن خالل  1هو الدخل أيضاً.
 .احملاسيب

 والتحصيل اجلبائيالفرع األول: مفهوم الوعاء الضرييب 
 شخصالكماال  و أ شخصا يكون قد والوعاء الضريبة، عليه تفرض الذي أوالعنصر املادة الضريبة بوعاء يقصد   

 العقار هاؤ وعا اليتأو  الدخل، ضريبة تسمى الدخل هاؤ وعا اليت فالضريبة، السلع وأ دخله وأ أورأمساله املكلف
 2.االستهالك على ضريبةال أو الرتكات لضريبة ابلنسبة وهكذا العقارية، تسمى الضريبة

 :تعريف الوعاء الضرييب .1
ماال مع الذي تقتطع منه سواء كان شخصا أو أي املال  ؛ضريبةاملادة اخلاضعة لل": نهأبيعرف الوعاء الضرييب    

  ."عند جين احملصولومسية املسنوية أو الضرورة توافر عنصر الزمن هلذا الوعاء فقد تفرض الضريبة 
بتنفيذها  تقوماإلجراءات من على جمموعة  بناءادارة اجلبائية بتحديده اإلتقوم  ذيالاملبلغ ":نهأيضا أبيعرف كما     
مجلة اإليرادات اليت حصل عليها املكلف   علىددها املشرع الضرييب، ويشتمل ذلك الوعاء حيق لألوضاع اليت وف

                                  
دراسة حتليلية -أثر تطبيق مناذج احملاسبة عن تغريات األسعار على قياس الوعاء الضرييب لضريبة ارابح األعمال :حسني فؤاد فضل شريف إبراهيم 1

 . 93، ص: 2017، رسالة ماجستي، جامعة النيلني، كلية الدراسات العليا السودان،تطبيقية
2 Alina Beattrice Vladu, Dan Dacian Cuzdrioream, Creative Accounting  Measurement and Behavoir, 

annales UniversitatisApulensis Series Oeconomica, Vol.15, 2013, no.1. 
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أتثي على تلك اإليرادات  وهلا اخلاضعة للضريبة خمصومة منها كافة التكاليف واجبة اخلصم واليت حددها القانون
 1."الالزمة للحصول عليها

 تعريف التحصيل اجلبائي:  .2
 مصاحل إىل ابلضريبة املكلف ذمة من الضريبة انتقال مبوجبها يتم اليت اإلجراءات جمموع عن العملية هذه تعرب   

 إىل هتدف اليت اإلجراءات من جمموعة" رف عملية التحصيل اجلبائي أبهنا:عتو  العمومية، اخلزينة وأ اإلدارة اجلبائية
 وذلك ؛العمومية اخلزينة إىل بدورها تنقلها واليت ائبالضر  قباضات مصلحة إىل املكلف ذمة من الضريبة دين نقل
 وحواالت شيكات من مياثلها ما وأ نقدية إما بصورة العملية وتتم اإلطار هذا يف املطبقة القانونية للقواعد طبقا

 2."بريدية
 الفرع الثاين: مفهوم الربح احملاسيب والربح الضرييب:

التشريع الضرييب، لذلك ال يوجد  يتم استنادا إىل أحكامالضرييب الربح أو  املستحقةإن حساب مقدار الضريبة 
مفهوم واحد للربح اخلاضع للضريبة فلكل بلد تشريع خاص به لتحديد الدخل اخلاضع للضريبة، ويعتمد ذلك 

احلدث  اجلبائية، وحتدد التشريعات إىل حتقيقها من فرض هذه الضريبة ىوأهداف اليت تسععلى فلسفة الدولة 
تجنب ذلك لو  ؛وحتصيل الضريبةيف تنفيذ القانون الضرييب  اجلبائية أ للضريبة بدقة لكي تسهل عمل اإلدارةاملنش

 .اإلدارة اجلبائيةو  بني املكلفني مقدار الضريبةنازعات على املحدوث 
 تعريف الربح احملاسيب والربح الضرييب: .1
بعد حتميل اإليرادات بكامل  انسة املؤسسة نشاطا معييعرف الربح احملاسيب أبنه: "الربح الصايف الناتج عن ممار    

 املصروفات اليت أدت للوصول إىل ذلك الربح".
: "التغيات اليت حتدث خالل السنة املالية يف حقوق هو الربح احملاسيبأبن  جملس معايي احملاسبة املالية ويرى

أما الربح الضرييب  رادات عن املصروفات".امللكية عن التغيات يف صايف األصول والذي هو نتيجة لزايدة االي
 3فيمكن تعريفه أبنه: "تعديل الدخل احملاسيب منظورة إليه من زاوية قوانني الضرائب".

وفق فروض ومبادئ احملاسبة أما الربح الضرييب فيتحدد من  هحتديديتم الربح احملاسيب  ميكن القول أنوعليه 
 .الربح احملاسيب انطالقا من عليها القوانني الضريبية خالل تطبيق األحكام والتشريعات اليت تنص

 
 
 

                                  
 .43، ص:2010ان،، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمالضرائب وحماسبتهاعزمي أمحد يوسف خطاب:  1
 .66 :ص، 2003، دار العلوم للنشر والتوزيع املالية العامة، بعلي، يسري أبو العالء:حممد صغي  2

3 Lanny G. Chsteen , And Other ,Intermediat Accounting ,Irwin,McCraw-Hill,1998,P:169  
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 عالقة الربح احملاسيب ابلربح الضرييب: .2
 طبقا تعد واليت املالية القوائم تظهرها األرابح اليت من انطالقا الربح الضرييب يتحدد فإن العملية الناحية من   

 ىلإ خيضع هذا األخيو  الضريبة، مقدار حتديد يف يعتمد عليه كأساس أويل بشكل تؤخذ حيث ؛احملاسبية للمبادئ
 غي األعباء بعض دماجإ كإعادة اخلاضعة للضريبة، الربح الوصول إىل هبدف املعاجلات وأ التسوايت من العديد

  1للضريبة. اخلاضعة غي يراداتاإل بعض وختفيض للخصم قابلةال
خلاضع للضريبة، وهذا االختالف يرجع إىل أن الربح قد خيتلف مقدار الربح احملاسيب عن مقدار الربح اومنه    

نه إ، أما الربح الضرييب فواملبادئ احملاسبية كما ذكران سابقااحملاسيب يتم قياسه وحتديده يف ضوء جمموعة املعايي 
السياسية  التوجهاتوذلك يف ضوء  ى؛حداملشرع الضرييب لكل دولة على  يتحدد طبقا لألحكام اليت يضعها

 أن إىل اإلشارة وميكن 2.يف هذا اجملال واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها للدولةاعية واالقتصادية واالجتم
وتتمثل هذه الفروق  مؤقتة، وأخرى دائمة فروق ظهور يف سببتت الضرييب والربح احملاسيب الربح بني االختالفات

 :3فيما يلي
 والربح احملاسيب الربح بني تنشأ اليت روقالف وهي :(Permanent Differences) دائمةال فروقال. 2-1

جدول  على ينصب أثرها فإن وابلتايل التالية، احملاسبية الفرتات على تنعكس وال احلالية احملاسبية عن الفرتة الضرييب
 مع انشأهت تتزامن حيث ؛زمنيا بعدا هلا يوجد ال أبهنا الفروق هذه وتتميز امليزانية قائمة متتد إىل وال حساب النتائج

 هاينتج عن ال هذه الفروق أن كما الدورات استقاللية ملبدأ سليما تطبيقا متثلعليه  بناءاو  واحد، آن يف انعكاسها
 .املؤجلة الضرائب

 والربح احملاسيب الربح بني تنشأ اليت الفروق وهي (Temporary Differences):ؤقتة امل فروقال. 2-2
 زمن يف للضريبة اخلاضع الربح إىل تضاف يراداتاإلو  املصروفات ناصرع بعض أن نتيجة معينة فرتة عن الضرييب

 اسبيةاحملفرتات الأو  فرتة يف تنعكس اسبيةاحمل فرتة يف الفروق هذه وتنشأ احملاسيب الربح يف دراجهاإوقت  عن فخيتل
للضريبة،   اخلاضع الربح يف مؤقتة زايدة وأ إضافة عليها ترتب إذا موجبة فروق أبهنا املؤقتة الفروق وتتميز تالية،ال

 بعد من هلا مبا وتتميز للضريبة، اخلاضع الربح مؤقت يف نقص وأ خفض عليها ترتب إذا سالبة فروق تعترب كما
 يف تكون قد ؤجلةامل ضرائبال نشأة عليه يرتتب مما انعكاسها توقيت عن نشأهتا توقيت نتيجة اختالف زمين

 ؤجلة.امل ضريبيةال اماتتز لاال وأ ؤجلةامل ضريبيةال صولاألشكل 
                                  

 .31-30، ص ص: 8200، دار املسية، عمان، 2، ط الضرائب وحماسبتهاعبد الناصر نور،  1
أثر االختالف بني املفاهيم احملاسبية والقواعد الضريبية على حتديد وعاء ضريبة الدخل اببكر حممد إبراهيم: ، فيصل عبد السالم أبو بكر الصديق 2

، 135إىل  125، الصفحات 02 ، العدد13، جملة العلوم اإلنسانية واالقتصادية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، اجمللد ابجلماهريية الليبية
 .128ص:

، جملة دورية رؤية للتحول من احملاسبة الضريبية إىل احملاسبة الضريبية 13والقاعدة احملاسبية  12، املعيار احملاسيب الدويل عالء فريد عبد األحد 3
 .204، ص: 2014، 13العدد  السابع، اجمللد البصرة، جبامعة واالقتصاد اإلدارة كلية عن تصدر نصف سنوية
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 ميكنكما   ،يف بنود أخرى نخيتلفامعا يف بنود و  نيتفقاالربح الضرييب قد و ومما سبق يتضح أن الربح احملاسيب    
صايف الربح أو اخلسارة احملققة خالل الفرتة املالية قبل خصم الضرائب ويتحدد هذا  نهأباحملاسيب  الدخلتعريف 
والذي يتم حتديده طبقا  معينة ريبيةضهو الربح أواخلسارة لفرتة فالضرييب  الدخلأما ، يةوفقا للمبادئ احملاسب الدخل

 املؤجلة.الضريبة الواجبة السداد أو  احتساب هعلى أساس ويتم، للنظام والتشريعات اجلبائية
 الضرييبوالربح طرق وإجراءات حتديد الوعاء املطلب الثاين: 

ابلقوائم اليت يقدمها املكلف يكون الربح الوارد هبا كناتج هنائي لفرض الضريبة، دارة اجلبائية إليف حالة اقتناع ا
أيخذ الربح احملاسيب كأساس لعملية التقدير بعد إجراء التسوايت الالزمة لتصل إىل الدخل اخلاضع للضريبة، حيث 

يتم تعديله يف ضوء للضريبة، نقطة البدء يف حساب الربح اخلاضع ليمعد الربح احملاسيب األساس أو على ذلك  بناءاو 
اختيار وعاء الضريبة يتمتع أبمهية ابلغة يف سياسة  نكما أ  ،التشريعات والقوانني الضريبية وصواًل إىل الربح الضرييب

 .وعائهاإذ تتوقف عدالة الضريبة ووفرة حصيلتها على حسن اختيار  ؛الدولة
طرق حتديد الربح احملاسيب والذي يعترب األساس  حتديد الوعاء الضرييب جيب التعرف على طرق عرضقبل و    

الربح احملاسيب هو الربح الصايف الناتج على ممارسة املشروع نشاطا جتاراي معينا بعد و  ؛الربح الضرييب إىل للوصول
يوجد مدخالن لتحديد الربح طبقا للمفاهيم ذلك الربح، و  إىل ملصروفات اليت أدت للوصولاباإليرادات  مقابلة

 سبية ومها:احملا
إىل  هذا املدخلينظر و س املال، أاحملافظة على ر يسمى أيضا مبدخل امليزانية أو  :االلتزامات-مدخل األصول .1

التغيات يف قيم األصول وااللتزامات اليت تنعكس بدورها يف تغيات حقوق  انجتة عن هناأباإليرادات واملصروفات 
نقصان يف االلتزامات، بينما املصروفات هي نقصان يف األصول وزايدة اإليرادات هي زايدة يف األصول أو امللكية، ف

 يف االلتزامات.
ويقوم  (Transaction Approach)ويسمى أيضا مبدخل العمليات  املصروفات:-مدخل اإليرادات. 2

فهومني املدخل على مكما يعتمد هذا على مبدأ املقابلة بني اإليرادات واملصروفات لتحديد الربح،  هذا املدخل 
 .مفهوم العمليات اجلارية ومفهوم الربح الشامل ،للدخل

 Operating)دخل النشاط التشغيلي يتضمن دخل العمليات اجلارية أو  مفهوم العمليات اجلارية:. 2-1

Income) ،وعليه فإن أي بنود  ،فقط العناصر اليت تعد معتادة اليت ترتبط ابلنشاط األساس والطبيعي للمؤسسة
  يتم استبعادها من قائمة دخل العمليات اجلارية. (Inferequent)غي متكررة أو  (Unusual) غي معتادة

يت أدت إىل تغي الشامل كافة العمليات واألحداث والظروف ال الدخليتضمن  الشامل: الدخلمفهوم . 2-2
د تغيات حقوق امللكية وذلك بعد استبعا ؛امللكية( خالل الدورة احملاسبيةمقابلة تغي حقوق صايف األصول )أو 

الربح الشامل يتضمن  نإفس املال وتوزيع األرابح، وهكذا ختفيض رأليات الرأمسالية مثل زايدة أو النامجة عن العم
 تكررة.املعتادة وغي املبنود غي لاإىل جانب العمليات اجلارية أيضا 
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 حق امللكية )صايف األصول( يف الوحدة : "التغي يفنهأب عرف جملس معايي احملاسبة املالية الربح شامليو    
  1رأس املال".الالك أصحاب محداث والظروف اليت ليس مصدرها احملاسبية خالل الدورة الناتج عن العمليات واأل

 طرق حتديد الوعاء الضرييبالفرع األول: 
مقدار الدخل الصايف األساليب والعمليات اليت ترمي إىل حتديد جمموعة يقصد بطرق حتديد الوعاء الضرييب    

هناك عديد من الطرق اليت ميكن أن تستخدمها ف مقدار الضريبة عليه ابملعدل املقدر قانوان، الحتسابمتهيدا 
للوصول إىل وعاء الضريبة ويعتمد تصنيف هذه الطرائق على اجلهة اليت تضطلع هبذه املهمة فقد  اإلدارة اجلبائية

التقدير من خالل ما يقدمه املكلف  يتم وأحدها يف مباشرة إجراء التقدير لو  هي اليت تتفرد اإلدارة اجلبائيةتكون 
  2.اإلدارة اجلبائيةمن خالل التعاون بني املكلف و  يتم أو ،حيث املبدأ يف عملية التقدير من قوائم تعتمد من

حتديد املادة  نأبالتنويه جيب و وتوجد العديد من الطرق لتقدير الوعاء الضرييب من خالل استخدام عدة أسس، 
وميكن التميز  ،أمهها حتديد من يستحمل العبء الضرييب ،بعض املشكالت هبيشو اخلاضعة للضريبة بشكل دقيق 

 :3بني نوعني من الطرائق واليت ميكن من خالهلا حتديد الوعاء الضرييب مها الطرق غي املباشرة والطرق املباشرة
 املباشرة:الطرق غري  .1

دارة اجلبائية تتخذ من العناصر اإلأي أن  ؛لى قرائن ودالئل تشي إىل قيمة الوعاءوتعتمد هذه الطريقة ع
 :األساليب التاليةتشمل هذه الطريقة و  ،اخلارجية دليالً على مقدار الدخل اخلاضع للضريبة

لضريبة عن إىل تقدير املادة اخلاضعة ل اجلبائيةمبوجب هذه الطريقة تلجأ اإلدارة  طريقة املظاهر اخلارجية:. 2-1
، جياريةاإل أن تعتمد يف تقدير دخل املكلف أوثروته على أساس القيمةطريق االستناد إىل بعض املظاهر اخلارجية، ك

ومن أهم مميزات أسلوب املظاهر اخلارجية سهولة حتديد املال اخلاضع للضريبة، وكذلك يساعد هذا األسلوب على 
ومما  ؛اإخفاؤهية هي عالمات ابرزة ليس من السهل على املكلف املظاهر اخلارج ألن احلد من التهرب الضرييب

دخل  لتحديدمما يؤدي إىل عدم االعتماد عليها  ؛يعاب على هذه الطريقة أن املظاهر اخلارجية قد تكون خادعه
 املكلف اخلاضع للضريبة لذلك ابتعدت الدول عن تطبيقها يف الوقت احلاضر.

                                  
1 Financial Accounting Standards Board, Status of Concepts Statement No. 3: Elements of Financial 

Statements of Business Enterprises, 1980. SITE: https://www.fasb.org/status/statpg-con3.shtml 
دراسة حتليلية -ة عن تغريات األسعار على قياس الوعاء الضرييب لضريبة ارابح األعمالأثر تطبيق مناذج احملاسبحسني فؤاد فضل شريف إبراهيم،  2

 .94، ص: مرجع سبق ذكره، تطبيقية
أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف مصداقية التقارير املالية ويف حتديد وعاء ضريبة الغنامي فيصل جدعان فرقد:  ،يعقوب فيحاء عبد هللا 3

، العراق، 27-1، الصفحات 10، جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد اخلامس، العدد الشركات يف اهليئة العامة للضرائب دراسة يف قسم-الدخل
 .8، ص:2010
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من )ق. ض. م. ر م( على  الثالثالبند  (98)نص يف املادة ييف اجلزائر  رييبالضفإن املشرع  ذات السياق ويف   
أنه: "يتم أتسيس املبلغ اجلزايف الناتج عن تطبيق التقدير اجلزايف للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة 

 املعيشة عند عدم وجود تناسب بني منط احلياة املكلف ابلضريبية ومداخيله".
يتحدد الدخل اخلاضع للضريبة مبوجب هذه الطريقة على أساس تقرييب قائم على قدير اجلزايف: طريقة الت. 2-2

 تصرحياهتم اجلبائيةإىل تطبيق هذا األسلوب عادة عندما ميتنع املكلفون عن تقدمي  اإلدارة اجلبائيةالقرائن، وتلجأ 
ضريبة، ويتم حتديد وعاء الضريبة ابالستناد تبني القيمة احلقيقية لوعاء ال صحيحةعند عدم وجود دفاتر حماسبية أو 

إىل بعض القرائن واألدلة اليت هلا صلة ابملادة اخلاضعة للضريبة، والتقدير اجلزايف أما أن يكون قانونياً، إذا حدد 
فتلجأ  هذه القرائن،  اإلدارة اجلبائيةيكون اجلزايف إدارايً إذا وضعت اليت يعتمد عليها يف التقدير، أو املشرع القرائن 

وأرابح احلالق عن طريق عدد املقاعد املوجودة يف  ،مثاًل إىل تقدير دخل الطبيب عن طريق عدد ساعات عمله
احملل وهكذا، فهي تشرتك مع طريقة املظاهر اخلارجية يف اعتمادها على القرائن دون احلقائق يف تقدير الوعاء 

 ن حيث مدى ارتباطها ابملادة اخلاضعة للضريبة.ولكنها ختتلف عنها يف طبيعة القرائن نفسها م؛ الضرييب
ما للمكلفني الذين ال كالبساطة والسهولة وال سي  إّن أسلوب التقدير اجلزايف يتصف ابلعديد من املزااي    

هلذا  نإتظهر نتيجة نشاطهم، وابملقابل ف تنظيم سجالت يستطيعون ألسباب متعلقة حبجم أنشطتهم ونوعها
ض الضريبة على إيراد مفرتض ال يقدر بشكل صحيح، وهذا يولد خالفات مستمرة بني إذ تفر  ؛عيوباألسلوب 
 .اإلدارة اجلبائيةاملكلف و 

 :الطرق املباشرة .2
وفق هذه الطريقة يقدم املكلف البياانت واملعلومات املتعلقة بنشاطه مع ذكر كل التكاليف ابلتفصيل، وكذا 

النهاية، ولكن هذا ال مينع أبن تقوم مصلحة الضرائب بدراسة وحتديد الوعاء اخلاضع للضريبة يف لاإليرادات 
حمتوايت التصريح املقدم من املكلف للتأكد من صحة وسالمة كل املعلومات وذلك قصد سد كل أبواب التهرب 

 علىنون اإلجراءات اجلبائية قامن  (20)املادة  نص يفيالسياق فإن املشرع الضرييب  هذاويف الضرييب إن وجدت، 
وإجراء كل التحرايت الضرورية  ،: "ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية إجراء حتقيق يف حماسبة املكلفني ابلضريبةأنه

 :قة األساليب التاليةيطر الشمل هذه تو  1.لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها"
ائل اليت تكشف عن دارة اجلبائية مبوجب هذه الطريقة إبتباع كافة الوساإلتقوم التقدير اإلداري املباشر: . 2-1

مظاهر معينة، فتقوم بعمل التحرايت الالزمة والرتدد على لدخل املكلف فال تتقيد بقرائن أو مقدار الوعاء الضرييب 
أماكن نشاط املكلف والتفتيش على أعماله وفحص دفاتره ومستنداته ومناقشة املكلف واستجوابه وجتميع كافة 

                                  
 ، يتضمن قانون املالية2008ديسمرب  30املوافق  1430حمرم عام  2مؤرخ يف  08/21قانون رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 1

  .7، ص: 20املادة ، 2008ديسمرب  31، 1430حمرم عام  3، 74العدد  ،2009لسنة 
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مع العلم أن التشريع الضرييب  .قوم بتقدير الوعاء الضرييب على هذا األساسمث ت حتتاجهاالبياانت واملعلومات اليت 
 .)ق.ض.م.ر.م(من  (30) اجلزائري ألغى هذه الطريقة من خالل إلغاءه املادة

تباعها يف معظم النظم الضريبية ا من األساليب احلديثة اليت يتم يعد التقدير الذايت التقدير الذايت:. 2-2
ه أن يتوىل املكلف بنفسه تقدير دخله اخلاضع للضريبة وحساب قيمة الضريبة املستحقة ومببادرة املتقدمة، ويقصد ب

ذاتية. فمن خالل االعتماد على التصريح الضرييب الذي يقدمه املكلف لإلدارة الضريبية وفق الدخل السنوي الذي 
مثل ابالحتفاظ ملكلف مسؤوليات تتولذلك يرتتب على ا ،تظهره احلساابت اخلتامية يتم حتديد الوعاء الضرييب

دخله بنشاطه أو ابلتصريح  املكلف اجلبائييقوم حيث  ؛1حتقق املوثوقية لإلدارة الضريبيةو  مةئمالبسجالت كافية و 
، ويستعان بطريقة الإلدارة اجلبائية اليت تقوم مبراجعة والتحقق من صحته ايقدمه يف شكل قوائم وتصرحيات جبائية

ما تنطوي عليه هذه  طريقة التقدير اجلزافية، ورغممت االستغناء عن ميع الضرائب وذلك منذ أن اإلقرار ابلنسبة جل
خذ كالتعقيد، وزايدة نفقات اجلباية، ومتكني موظفي اإلدارة اجلبائية من التفتيش على نشاط آالطريقة من م

هذه األسرار( فضال عما قد والتعرف على أسراره الشخصية )وإن كانت التشريعات حترم عليهم إفشاء  املكلف
تتجه من فرص التهرب، فإن هذه الطريقة حتقق أكرب قدر من العدالة، ملا توفره من إمكانيات تشخيص الضرائب 

  والشكل املوايل يوضح طرق تقدير الوعاء الضرييب. وعدالة توزيع عبئها.
 الضرييب طرق تــــــــــــــقدير الوعاء(: 1.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 

  .إعداد الباحثصدر: م

 

                                  
أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف مصداقية التقارير املالية ويف حتديد وعاء ضريبة يعقوب فيحاء عبد هللا والغنامي فيصل جدعان فرقد:  1

 .10، ص: رهمرجع سبق ذك، دراسة يف قسم الشركات يف اهليئة العامة للضرائب-الدخل
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 االجراءات املتبعة يف حتديد الوعاء الضرييب الفرع الثاين: 
اختتام  لدى الصافية األصول قيمبني  الفرق يف يتمثل الربح اخلاضع للضريبة النظام اجلبائي يف اجلزائر، حسب

 هبا يقوم اليت االقتطاعات اإليه تضاف ضريبية، كقاعدة فيها احملقق النتائج استخدام جيب واليت الدورة وافتتاح
 جمموع من األصول قيم يف الفائض الصافية ابألصول ويقصد الدورة، خالل الشركاء وأ صاحب االستغالل

 1املتبقية. واألرصدة املالية هتالكاتاال الغي من ديون املكونة اخلصوم
والعمليات اليت ترمي إىل حتديد  جمموعة من اإلجراءات يتم من خاللفإن حتديد الوعاء الضرييب وبصفة عامة    

مقدار الدخل الصايف متهيدا الحتساب مقدار الضريبة عليه ابملعدل املقدر قانوان، وقد تطورت الطرائق اليت يتم 
وابلتطور االقتصادي  الضرييبمبوجبها حتديد الوعاء اخلاضع للضريبة بتطور األجهزة الضريبية وابلوعي 

  2واالجتماعي.
 أما فعال، حتققت اليت أي الفعلية األرابح خالل من للضريبة اخلاضعة األرابح حتديد يتم العملية ةالناحي منو     

 قانون خالل من اجلزائري اجلبائي النظام قام للضريبة، وقد اخلاضع الدخل يشملها فال احملققة غي األرابح الدفرتية
 ةاخلاضع (اإليرادات) ةالصافي املداخيل جمموع من ايلاإلمج الصايف الربح حبصر املماثلة والرسوم الضرائب املباشرة

 النتيجة تربرها، ولتحديد ثبوتية واثئق توفرت إذا ختصم حماسبيا ؤسسةامل تتحملها اليت األعباءأن كما   للضريبة،
 ومنع ضبط اإلسرافل جبائية ألحكام وإخضاعها األعباء هذه يف جبائيا النظر إعادة الضروري من فإنه اجلبائية
 وابلتايل الضرائب للضريبة اخلاضع الوعاء على تؤثر ألهنا للمكلفني، اجلبائي العبء فختفي بغية فيها املغاالة

أي  بدون احملاسبية ابلقاعدة األخذ يتم فإنه ابألعباء تعلقامل صريحال بائياجل نصال غياب حالة ويف ،املستحقة
 ،صوصيةاخلو  واملوضوعية الشكلية منها الشروط ضلبع خيضع أن شأنه من جبائيا األعباء خصم إنو  .حتفظات

  :يلي فيما الشروط هذه وميكن عرض ،للدولة املالية املوارد على احملافظة هبدف وهذا
 
 
 
 
 

                                  
، يتضمن قانون املالية 2009سنة  يوليو 22املوافق  1430عام  رجب 29مؤرخ يف  09/01األمر رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  1

  . 04ص: ،04املادة رقم  ،2009يوليو  26 ،44العدد  ،اجلريدة الرمسية ،2009لسنة التكميلي 
أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف مصداقية التقارير املالية ويف حتديد وعاء ضريبة ي فيصل جدعان فرقد: الغنام ،يعقوب فيحاء عبد هللا 2

 .8، ص: مرجع سبق ذكره، دراسة يف قسم الشركات يف اهليئة العامة للضرائب-الدخل
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 :1التالية الشكلية الشروط استوفت إذا جبائيا األعباء خصم قبول يتم  :ةالشكلي الشروط .1
 أومستحقة مدفوعة األعباء كانت إن النظر بغض ،احلدوث حمتمل وليس وفعلي مؤكد العبء يكون أن جيب -

 .أوال دفعها مت سواء عبئها ؤسسةامل تتحمل حىت ومهية وأ دفرتية وليست حقيقية تكون أن وجيب الدفع،
 ضرورة إىل اإلشارة ميكن لذا حدوثه، حقيقة تربر ومستندات ثبوتية بواثئق ومؤيدة مدعمة األعباء تكون أن -

 حيث تتم ؛جبائية مراقبة ألي حتسبا وهذا ؤسسةامل يف العبء شرعية تربر اليت ستنداتوامل الواثئق على اإلبقاء
 .األكثر على املاضية سنوات أربعالرقابة اجلبائية على 

القوائم  مبالحق السنوي التصريح رفاقإ بوجوب املكلفني يلتزم حيث ؛األعباء ببعض خاصة كشوف إعداد -
 العامة األعباء فكش مثل) املقدمة التصرحيات يف املبينة النتائج حةص من التحقق عملية تتم حىت اجلبائية
 تفرض التصريح عدم حالة ويف ،)األرابح من ابقتطاع املشكلة واألرصدة واملؤوانت هتالكاتاال وجدول

 .احلالة حسب فاملكل على تلقائيةال ضريبةال
  :التالية الشروط فيها تتوفر أن جيب للخصم قابلة األعباء تكون حىت :املوضوعية الشروط .2
 لتسيي مباشرة ألغراض يكون أي؛ ملصلحتها وأ مؤسسةلل العادي التسيي إطار يف استغالهلا يكون أن -

 .الشخصية ابلنفقات اخلصم يتعلق حيث ال ؤسسةامل
حيث  الضريبة؛ فرض سنةال خالل أدرجت وسددت واليت احلقيقي مبلغها حسب املهنية النفقات اعتماد  -

 يف زايدة إىل تؤدي األعباء اليت للخصم قابلة كأعباء تعترب ال وعليه الصافية، األصول يف ختفيض اعنه يرتتب
 2.التجهيزات كحيازة األصول قيمة

تكون مدرجة ضمن أعباء السنة املالية صرفت خالهلا،  أي أن ؛ابلنشاط اخلاضع للضريبة ةمتعلق أن تكون -
 وأن فعلي بعبء تتعلقوأن  الدورة خالل أنشأت اليت فقط تلك هي خصمها يقبل اليت األعباء فإن وابلتايل
 3 .كافية مبربرات مدعمة تكون

ريبة يف كل سنة على اإليرادات من )ق. ض. م. ر. م( على أنه: "تستحق الض (9)حيث تنص املادة 
املادة ن إاق فويف ذات السي اليت يتصرف فيها خالل السنة نفسها".اليت حيققها املكلف ابلضريبة أو  األرابحأو 
الدخل اخلاضع للضريبة من فائض الناتج اإلمجايل ى أنه: "يتكون الربح أو من )ق. ض. م ر. م( تنص عل (10)

                                  
 . 10-9:ص ، صذكرهمرجع سبق ، الدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبة :وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب 1
، أطروحة دراسة حتليلية ميدانية-مشاكل القياس احملاسيب للزكاة والضرائب يف اململكة العربية السعوديةجارهللا بن علي بن دليم القحطاين،  2

 .237، ص: 2010دكتوراه، جامعة أم درمان اإلسالمية كلية الدراسات العليا،
، 2006، جامعة املوصل، كلية االدارة واالقتصاد، ى دخل الشركات يف ظل االرتفاع العام يف األسعارحتديد وعاء الضريبة عل :وحيد حممود رمو 3

 .07ص:
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احملقق فعال، مبا يف ذلك قيمة األرابح واالمتيازات العينية اليت متتع هبا املكلف ابلضريبة على النفقات املخصصة 
 لكسب الدخل واحلفاظ عليه".

حمققة  يراداتإ من الواقع األمر يفرضه مبا أي ؛موراأل بواقع أيخذ اجلزائري اجلبائي التشريع أن حظنال سبق مما   
 ،واملعامالت األحداث بواقع أيخذ الذي احملاسيب النظام عكس املؤسسة نشاط على انفقت فعلية أعباء وأ فعال،

 إىل يؤدي مما ؛حماسبيا عنه جبائيا عباءواأل اإليرادات بعض ورفض قبول يف اختالفات ظهور إىل يؤدي وهذا ما
 ابلتصرحياتقدمه املكلف من معلومات يدارة اجلبائية مبا إلال تقتنع ا دير ابلذكر أنه عندمااجلو  آاثر جبائية. ظهور

دارة اجلبائية يف عملية حتديد الوعاء الضرييب وهناك إلرفض هذه القوائم وال تستخدمها افقد ت القوائم اجلبائية،و 
  ب تستند إليها للرفض منها:أسبا

 .عدم قيد أو تسجيل بعض العمليات يف الدفاتر -
تسجيلها أبقل من قيمتها خر أو التالعب يف اجلرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط اجلزء اآل -

 .احلقيقية
 .عدم وجود بعض املستندات املؤيدة نتيجة عمليات املؤسسة -
 .ة نشاطها وجودهيف املؤسسات اليت يستلزم حجم وطبيع عدم وجود نظام للضبط الداخلي، والسيما -
ربح الظاهر يف السجالت عن معدالت الربح يف األنشطة املماثلة إال إذا كانت للمجايل اإلعدل املاخنفاض  -

  .ظروف خاصة يف املؤسسة تستدعي ذلكهناك أسباب و 
ا يكون هلا األثر املباشر على نتيجة الشطب مملدفاتر كعدم تسلسل القيد هبا أو وجود بعض العيوب الشكلية اب -

  .املكلفأعمال 
رفض القوائم اجلبائية ال يعين عدم الرجوع إليها واإلفادة منها يف عملية التقدير من خالل البياانت السليمة  نإو 

ويف  إذ جيب أن يستند التقدير إىل أسس وأذلة موضوعية ال تفسح اجملال للمكلف ابالعرتاض عليها. ؛ااملتوافرة فيه
من قانون االجراءات اجلبائية على  (43)نص يف املادة يوفق املشرع اجلبائي والذي  رفض احملاسبةهذا السياق فإن 

  وذلك عندما: "أنه: "ال ميكن رفض احملاسبة عقب التحقيق فيها، إال إذا أثبتت اإلدارة طابعها غي املقنع
بوتية غي مطابق ألحكام القانون التجاري والنظام احملاسيب يكون مسك الدفاتر والسندات احملاسبية والواثئق الث -

  املايل وغيها من التشريعات والتنظيمات املعمول هبا.
رتبطة ابلعمليات املعمليات التكررة يف املصحيحة و العلومات غي املغفاالت أو اإلخطاء أو األاسبة حمتتضمن  -

 احملاسبية.
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 بائيةالقوائم اجلاملبحث الثالث: قياس جودة 
 من خالل تتحدد اجلودة هذه وإن ملستخدميها، ابلنسبة ودةاجل ذات علوماتامل تقدمي إىل املالية القوائم هتدف   

 املعلومات هبا تتميز أن الضروري من مساتوتتمثل هذه اخلصائص يف  والثانوية، الرئيسية اخلصائص من جمموعة
 طرف من القرارات الختاذ املعتمد السليم األساس لتكون يهاعل يعّول املالية كي املعروضة ابلقوائم احملاسبية

  .مستخدميها
ويرى أمحد حممد إبراهيم خليل أنه ال ميكن أن تقتصر جودة املعلومات على اخلصائص النوعية فقط واليت    

ر على جانب أي أن جودة املعلومة ال تقتصأخرى، اعتربها كمعايي فنية، بل وأن تعد يف ضوء جمموعة من املعايي 
واحد فقط، فهي تشمل العديد من اجلوانب اليت ال تقل أمهيتها عن اخلصائص السابقة وتؤثر بشكل مباشر يف 

من خالل عرض  القوائم اجلبائيةودة جل العناصر املكونة ىلإ املبحث وعليه سوف نتطرق يف هذا 1حتقيق جودهتا.
 مهية كل خاصية يف اجملال الضرييب.  علومات األساسية والثانوية مع شرح أاملتلف خصائص خم

 املاليةاملطلب األول: مدخل جلودة املعلومات والقوائم 
القواعد األساسية الواجب أو  يقصد جبودة املعلومة تلك اخلصائص اليت تتسم هبا املعلومات احملاسبية املفيدة

تعرف حيث  ؛جودهتايف تقييم  مستخدمي القوائم املاليةاستخدامها، ويؤدي حتديد هذه اخلصائص إىل مساعدة 
: " تلك اخلصائص اليت متيز ما بني املعلومات اجليدة واملفيدة عن تلك هناأباخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية 

وعليه سنتطرق يف هذا املطلب إىل  2".الرشيدة االقتصاديةاملعلومات الرديئة واألقل فائدة لغاايت اختاذ القرارات 
عرض اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية حسب األطر  إىل ومات والقوائم املالية، ابإلضافةمفهوم جودة املعل

 ىل اإلطار املشرتك.إوصوال  (FASB-IASB)الفكرية الدولية لكل من 
 الفرع األول: مفهوم جودة املعلومات والقوائم املالية

واحتمال عدم  ودة فقدان املؤسسة هلويتهاابجل التفريط يعينو مصطلح اجلودة من املصطلحات املهمة،  يعد   
وجود يقصد به اإلجادة واإلتقان يف العمل  الفعل جاد من هي لغةاجلودة أما قدرهتا على البقاء يف األسواق. 

وميزات يف املنتوج ابلشكل احلسن وكل ما هو ضد الرديء والباطل، وتعرب كلمة اجلودة عن وجود صفات معينة أ
 3.بات الزابئنيب حاجات ورغليالذي 

فلم يتم التوصل على إثر ذلك إىل تعريف جامع يصفها  ودة،اجلمصطلح  تباينت وجهات نظر الباحثني حولو    
قدم العاملني حيث  ؛املداخل ووجهات النظر اخلاصة هباويعرفها تعريفا شامال، وهذا بسبب اختالف 

                                  
 .66، ص:مرجع سبق ذكره، أتثري احملاسبة اإلبداعية على جودة املعلومات احملاسبية يف اجلزائر: دراسة حتليلية إحصائية :آسيا لعروسي 1

2 Kieso, D. E., Weygandt, J.J. and Warfield, Intermediate Accounting, 12th ed. Wiley & Sons, 2005, P:31.   
 جملة ،ترشيد أداء املراجعني واحملاسبني اجلزائريني للتقليل من خماطر االحنراف يف انتاج وتوصيل املعلومات احملاسبية :أمحد العماري، حكيمة مناعي 3

 .16ص:  ،2010 ابتنة، جامعة ،45 العدد إنسانية، علوم
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(Hansen &Mowen) ن اجلودة إ": هلذا املصطلح كما يلي اتعريف(goodness)  هي مقياس النوعية
(Quality)، ."مفهوم اجلودة ينطوي على جمموعة اخلصائص  وعليه فإن 1والنوعية تعين املالئمة لالستخدام
اخلدمة إلشباع حاجات املستفيد، واملعلومة يف حد ذاهتا منتج خيضع لتقنيات الصفات اليت يتمتع هبا املنتج أو و 

 .بة واملراجعةاإلنتاج واحلفظ واملعاجلة واملراق
 تعريف جودة املعلومات احملاسبية والقوائم املالية: .1

 وجهة ابختالف هتاجود مفهوم خيتلف إذ ؛احملاسبية املعلومات ودةجل احمدد اتعريف يوجد ال أبنه القول ميكن    
 ركزوي للجودة، مقياس بوصفها الدقة على املعلومات منتج يركز حني يف املعلومات، منتجي ومستخدمي نظر

 .اجلودة تكلفة االعتبار بعني األخذ مع اجلودة هلذه كمقياس والتنبؤ والفاعلية املنفعة على مستخدمي املعلومات
تعين الوضوح والشفافية " :اهنأب جودة املعلومات احملاسبية (FAF) حتاد الدويل للمحللني املالينيإلايعرف و 

  ر املعلومات يف التوقيت املناسب".فتو و 
أبن ( AICPA) األمريكي للمحاسبني القانونيني ترى اللجنة اخلاصة ابلتقارير املالية املنبثقة عن اجملمعيف حني    

 2.األهداف" ىلإللوصول  مالءمتها"القدرة على استخدام املعلومات يف التنبؤ ومدى  :هي جودة املعلومات
: "القدرة على أبهنالومات احملاسبية جودة املع (AICPA) القانونيني جممع احملاسبني األمريكي عرفي كما    

استخدام املعلومات يف جمال التنبؤ ومدى مالَءمة املعلومات للهدف من احلصول عليها، فاجلودة هي الوجه 
 الشفاف للتقارير والقوائم املالية والذي يعكس طبيعة املؤسسة". 

 فرهاتو : "الصفات اليت جيب هي احملاسبية جودة املعلومات نأب (IASB)جملس معايي احملاسبة الدولية  ويشي    
 3يف املعلومات املقدمة يف القوائم املالية حىت تمصبح مفيدة للممستخدمني".

جمموعة اخلصائص اليت جيب أن تتسم هبا ا هنأبواستنادًا لـما سبق ميمكن تعريف جودة املعلومات احملاسبية 
ومتكينهم من اختاذ القرارات  جات الضرورية ملستخدميهااملعلومات احملاسبية كي تكون مفيدة لتلبية االحتيا

 .الرشيدة
 
 
 
 

                                  
 .41-40، ص ص: 2006، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، الطبعة األوىل، مبادئ اجلودة: النجار وجواد 1
، 2017م للنشر والتوزيع، عمان، (، دار األاي1، الطبعة )الشفافية يف اإلفصاح عن املعلومات احملاسبيةطالل حممود علي اجلجاوي، حممد آل فتح هللا:  2

 .95:ص
 .25، ص:2017، دار األصالة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 01، الطبعة نظم املعلومات احملاسبية مدخل حتليل وتصميم النظامصر نور الدين عبد اللطيف، ان 3
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 :القوائم اجلبائيةتعريف جودة  .2
األساسية مبدى توفر جمموعة من اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  القوائم اجلبائيةميكن قياس جودة    

قوائم حيث عرفت جودة ال ؛...( القابلية للمقارنةو القابلية للفهم، و  املوثوقيةو ، مةءاملال)والثانوية واملتمثلة يف 
  :وفيما يلي هذه التعريفات .الرقابة اجلبائيةالفحص و قدرهتا على تسهيل مهمة  اجلبائية من عدة جهات خاصة

من  املراقب اجلبائيفيدة إذا متكن املهمة و املاسبية احملعلومات املا: "هنأب القوائم اجلبائيةتعرف جودة معلومات     
هلذه املعلومات قدر من املوضوعية  توفراالعتماد عليها مقياسا للظروف واألحداث االقتصادية اليت متثلها، إذا ما 

 1طاء واألمانة يف هذه املعلومات".املمثلة يف عدم التحيز واخللو من األخ
وما حتققه  القوائم اجلبائيةنها : "مصداقية املعلومات احملاسبية اليت تتضمكذلك أبهناجودة القوائم اجلبائية   وتعرف   

من منفعة للمستخدمني، ولتحقيق ذلك جيب أن ختلو من التحريف والتضليل وأن تعد يف ضوء جمموعة من املعايي 
 2.القانونية والرقابية واملهنية مبا حيقق اهلدف من استخدامها"

 اجلبائي ابلتصريحملعلومات احملاسبية املرفقة ا: "احلالة اليت جيب أن تكون عليها البياانت واهنكما تعرف أيضا أب    
نظام الفحص والتقصي املوضوعي للظواهر املختلفة ابلعمليات  نهعند تنفيذ الفحص الضرييب، والذي يعرف أب

وجودة التصريح تبىن على مدى صحة ودقة املعلومات  3احلقيقية اليت تتضمنها اإلقرارات اليت يقدمها املكلف".
زم لتإحيات والقوائم اجلبائية إال إذا يكون طابع اجلودة على مستوى التصر  واللف ابلضريبة، اليت يقدمها املك
  4 املكلف ضريبيا.

 طر الفكرية الدوليةألا الفرع الثاين: اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية حسب
مات كبية من للمعلو  يقصد ابخلصائص النوعية جمموعة الصفات والسمات اليت جتعل من القيمة اإلعالمية   

مرشد يعتمد عليه للتمييز بني املعلومات اجليدة واملفيدة حيث ميكن اعتبارها كمرجع أو  ؛وجهة نظر مستخدميها
اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية هي أحد و  األقل شأان. نظيهتا وبني ملستخدميها واليت حتقق أهدافهم

واملستوى الثاين  (FASB) جملس معايي احملاسبة املاليةوفق سبة املالية للمحا الفكرياملكوانت األساسية لإلطار 
املالية من انحية ومفاهيم االعرتاف  القوائممن مستوايت اإلطار النظري للمحاسبة، وهي جسر يربط بني أهداف 

                                  
1 Kieso, Donald E. and Weyegandt, Intermediate Accounting, 9th edition, John Wiley and sons Inc, 2003,P:30. 
2 Duffy, Maureen, Corporate Governance and Client Investing, Journal of Accountancy, 2004, pp: 33-47. 

www.aicpa.org/pubs/iofajoa  
، جامعة 362-352الصفحات  ، جملة آفاق للعلوم، العدد السادس،أثر تطبيق حوكمة الشركات على مصداقية القوائم املاليةعيشور ذهبية:  3

  354، ص: 2017 اجلزائر، -اجللفة
 .299، ص:مرجع سبق ذكره، املراجعة اجلبائية كألية تساهم يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةقحموش مسية:  4
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الصفات و حملاسبية، تتمتع هبا املعلومات ا نأعد من السمات واملزااي اليت جيب والقياس من انحية أخرى، كما أهنا ت
 1اليت جتعل املعلومات احملاسبية ذات فائدة كبية.

اصة ابملعلومات احملاسبية مسيت اخلسمات الصفات و الوضع  ىلإاهليئات واملنظمات احملاسبية  تجلأوقد    
حملاسبة الصادرة عن جملس معايي ا( 2)صدور القائمة رقم  اابخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، وكان أوهل

يف املعلومة املالية لتكون  فرهاتو ت أهم اخلصائص النوعية الواجب حيث بين ؛1980لسنة  (FASB) املالية
ذلك اعتماد إطار إعداد وعرض البياانت املالية من قبل جملس معايي احملاسبة الدولية بعد  تبعهاامفيدة، مث 

(IASB)  إصدار ليتم بعد ذلك عية للمعلومات احملاسبية، طار اخلصائص النو ، وقد تضمن هذا اإل1989يف عام
  .2010يف عام  (IASB)و (FASB)بني اإلطار املشرتك للخصائص النوعية للمعلومات 

 اخلصائص النوعية للمعلومات حسب اإلطار الفكري األمريكي:. 1
ن جملس معايي الصادر م (2)يف بيان رقم  (1980)مصطلح اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية سنة  ظهر

بعد أن استعمله ضمن ما يسمى ابإلطار املفاهيمي للمحاسبة املالية، مت  (FASB) احملاسبة املالية األمريكي
الوالايت املتحدة األمريكية  نألوذلك  ؛ (IASB)ليتوافق مع (8)إبصداره البيان رقم  (2010)تعديله يف عام 

هبدف توحيد معايي  (IFRS)ومعايي اإلبالغ املايل الدولية الصادرة  ستلتزم مبعايي احملاسبة الدولية الصادرة فيها
احملاسبة الدولية على الرغم من وجود اختالف ابألولوايت حول اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية بني 

(FASB) و(IASB).2 

سنة  (2)بيان رقم وردت اخلصائص النوعية للمعلومات ابإلطار الفكري األمريكي يف الوكما ذكران سابقا 
 فرهاتو  ه أهم اخلصائص النوعية الواجبحيث أوضح في ؛ئص النوعية للمعلومات احملاسبية"، بعنوان "اخلصا1980

ىل دراسة اخلصائص اليت جتعل املعلومات احملاسبية مفيدة إالبيان  هدفيو  يف املعلومات املالية لتكون مفيدة.
وقد بدأ ابملستخدم  ،اخلصائص بشكل هرمي تسلسلي عرض حيث مث ؛املالية القوائمراجعي ومستخدمي مل

املستهدف للمعلومات املالية ابعتباره يتمتع مبستوى جيد من الفهم واالستيعاب واملعرفة املسبقة، ألن مستوى 
على خصائص تتعلق مبتخذ  لككذجودة املعلومات املالية ال يعتمد على اخلصائص النوعية فقط، وإمنا يعتمد  

األساس الذي حيدد مبوجبه أي معلومات  هي ةاجلهة املستخدمو املستخدم للمعلومات املالية، لذلك فإن القرار وه
 3نشرها.أو  توفيها ؤسسةينبغي على امل

 

                                  
1 Kieso, Donald .E, Weygandat, and Warfield, Terry.D, Intermediate Accounting, 12Th Edition, John Wiley 

and sons Inc., New York, USA, 2007, P: 31. 
2 International Accounting Standards Board (IASB), conceptual framework for financial reporting, 2010 

September 2010. 
 .75، ص:مرجع سبق ذكره، دراسة ميدانية-إطار مقرتح لزايدة جودة القوائم املالية وأثره على مستخدميهاحممد عبد احلميد سيد علي،  3
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 .(FASB) يةجملس معايي احملاسبة املال اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية حسبشكل املوايل يوضح الو 
 .(FASB)عية للمعلومات احملاسبية حسب (: اخلصائص النو 2.2الشكل رقم )

 
 املصدر:

Financial Accounting Standard Board, Qualitative characteristics of accounting Information, 

SFAC No 2 May.1980, in: http: www.fasb.org, Consulte-le: 04/04/2020 

إىل املعلومات احملاسبية  صنفقد  (FASB) يةالجملس معايي احملاسبة املومن خالل الشكل السابق فإن 
بدوهنا مفيدة، أما اخلصائص التعزيزية  احملاسبيةواملوثوقية، وال تكون املعلومات  مةءاملالمها  ني رئيسيتنيخاصيت

 .يف القابلية للمقارنة والثبات مثلتوت معلومات احملاسبية فهي ذات أمهية أدىن وتعد تكميلية للخصائص الرئيسيةلل
 اخلصائص النوعية للمعلومات حسب اإلطار الفكري الدويل: .3

، 1989بريل أعداد وعرض البياانت املالية يف وردت اخلصائص النوعية للمعلومات ابإلطار الفكري الدويل إل
 اخلصائص النوعية يف الصفات اليت جتعل املعلومات الواردة تتمثل: "أنهنص على والذي  1989 ومت نشره يف يوليو

املالية مفيدة للمستخدمني وهناك أربعة خصائص نوعية أساسية هي القابلية للفهم واملالءمة واملوثوقة  لقوائما يف
ويالحظ أن اخلصائص النوعية الواردة ابإلطار الفكري الدويل جاءت يف شكل سردي دون ، والقابلية للمقارنة"

 1أولوية أو ترتيب خلاصية على أخرى.

                                  
 .95، ص:مرجع سبق ذكره، دراسة ميدانية-إطار مقرتح لزايدة جودة القوائم املالية وأثره على مستخدميهااحلميد سيد علي،  حممد عبد 1
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 يف (IASB)جملس احملاسبة الدولية اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وفق  على ما سبق تتمثل بناءاو 
ساسية للمعلومات املالية وابلتايل يكون استخدام هذه املعلومات من قبل األطراف ذات العالقة األصفات ال

 احملاسبية سليم ورشيد الختاذ القرارات.
 اخلصائص النوعية للمعلومات حسب اإلطار املشرتك: .3
على جمموعة ممَوّحدة من اخلصائص النوعية للمعلومة املالية  2010سنة (IASB)و (FASB)بني  االتفاقمت    

للمعلومات اخلصائص األساسية  مت حتديدحيث  اإلطار املفاهيمي املشرتك وهذا وفق املفيدة األساسية واملعّززة
أهداف فرعية للمحاسبة، أّما  امهنأبهاتني الِسمتني ميكن اعتبار  إذ ؛املالءمة والتمثيل الصادقخاصية يف  احملاسبية

 املعّزِزة فتمثلت يف القابلية للمقارنة والوقتية والقابلية للتحقق وللفهم.اخلصائص عن 
لزاما  فرضتاإلطار املشرتك التغيات اجلديدة يف البيئة االقتصادية على الساحة العاملية واليت هذا وقد واكب    

ومن أهم هذه املفاهيم مفهوم القيمة العادلة والذي طالبت  ،احملاسبية لتلبية املتطلبات اجلديدة تعديل بعض املفاهيم
يف بعض مناذجه  يتعارضالتكلفة التارخيية، ولكنه كان أساس معظم اهليئات واملنظمات احملاسبية بدال من به 

إعطاء مع ة خباصية التمثيل الصادق خاصية املوثوقي ابستبدال (FASB-IASB) من قرتح كالافخباصية املوثوقية 
 1.هلذا االستبدال املربرات

وحل حملها خاصية التمثيل الصادق يف اإلطار املشرتك كخاصية أساسية وكان من  ال خاصية املوثوقيةمت استبدو 
 : 2يلي مربرات ذلك ما

د ولذا كان البد من أن واقع األعمال اجلدي ال تتالءم معا هنكخاصية جلودة املعلومات أل  املوثوقيةمت حذف  -
  .الرأي حوله اتفاقمكوانته لضمان  التعبي الصادق والعمل على توضيحخاصية حيل حملها 

تعارض بينهما كما هو  املالية ولن يوجد ابلقوائمعلى جتسيد املالءمة  اخاصية التعبي الصادق ستعمل كثي  -
  .خاصية املوثوقيةاملالءمة و خاصية بني  ايلاحلاألمر 

املصداقية كخاصية جلودة خاصية يف دراسة له ضرورة حذف  (IASB) جملس معايي احملاسبة الدولية وافق
سالمة حتديد اخلصائص ن وأا خاصية شكلية مل تساعد على جتنب سوء الفهم، أهناملعلومات ألن الواقع أثبت 

التعبي الصادق خاصية ل إحال (FASB) دأيو  .وأن حيل حملها التعبي الصادق قيةثو و املخاصية تتطلب حذف 
سيرتتب عليه أن يكون معدي املعايي لديهم واقعية أعلى لتمثيل واقع األعمال فعلية  حيث ؛خاصية املوثوقيةحمل 

 .املاليةابلتقارير والقوائم 
 

                                  
 .94، ص:مرجع سبق ذكره، دراسة ميدانية-إطار مقرتح لزايدة جودة القوائم املالية وأثره على مستخدميهاحممد عبد احلميد سيد علي،  1
وجملس معايري  IASBييم وتطوير اإلطار الفكري املشرتك للمحاسبة املالية الصادر عن جملس معايري احملاسبة الدولية تقحممد وداد األرضي،  2

 .114-113، ص ص: 2008جملة الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة بين سويف، العدد الثالث،  ،FASBاحملاسبة املالية 
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 القوائم اجلبائيةاملطلب الثاين: اخلصائص النوعية ملعلومات 
يف املعلومات  فرهاتو ات احملاسبية الصفات اليت جيب لمعلوميقصد ابخلصائص النوعية لكما ذكران سابقا فإنه 

من وجهة نظر مستخدميها، وحتدد مفاهيم جودة  جيد للقوائم املالية اإلعالمي واحملتوى حىت جتعل القيمة
واجلدير ابلذكر أنه فيما خيص اخلصائص النوعية  املعلومات اخلصائص اليت تتسم هبا املعلومات احملاسبية املفيدة.

على ما  2008ماي  28املؤرخ يف  08/156من املرسوم التنفيذي  (08)يف املادة نص ياجلزائر يف املشرع إن ف
املالية على اخلصائص النوعية للمالءمة والدقة وقابلية املقارنة  القوائميلي: "جيب أن تتوفر املعلومة الواردة يف 

 واليت (IASB)يت أقرها جملس معايي احملاسبة الدولية ، وهذا ما جنده يتوافق مع اخلصائص النوعية ال1والوضوح"
  والقابلية للمقارنة. ةياملوثوقذكرانها سابقا واملتمثلة فـي أربعة خصائص نوعية هي القابلية للفهم واملالءمة و 

ض ملعلومات القوائم اجلبائية، مع عر  يةو والثان ىل اخلصائص الرئيسيةإيف هذا املبحث  نتطرقسويف هذا السياق 
 أمهية هذه اخلصائص يف اجملال الضرييب.

  اجلبائية الفرع األول: اخلصائص الرئيسية ملعلومات القوائم
فيما يقدم  اخلصائص النوعية رفبتو مرهون  بني املكلف واإلدارة اجلبائيةإن ضمان حتقيق الثقة والعدالة الضريبية    

، واليت بغياهبا سيظل واملوثوقية مةءاملالها خاصية وأمه ضمن مرفقات التصريح الضرييب اسبيةاحملمن معلومات 
، ومنها زايدة يف حجم التهرب احملاسبة الضريبيةاجملتمع الضرييب يعاين من مشكالت مزمنة ومرتاكمة يف إطار 

مما يرتتب عليها ضياع جلزء كبي من  ؛فيها فيما خيص حتديد الوعاء اخلاضع للضريبةالقضااي املتنازع الضرييب وزايدة 
 2.اليت تسع إىل حتقيقها من فرض هذه الضريبةحتقيق أهداف وعدم موارد الدولة 

التصرحيات اجلبائية هو توفي املعلومات املفيدة ملقابلة الغرض منها، وحىت تكون هذه و القوائم وإن اهلدف من    
فالبد من توفي جمموعة من اخلصائص  وذات جودة ستخدميهااملعلومات مفيدة لتلبية االحتياجات الضرورية مل

 خاصية املالءمة وخاصية املوثوقية. األساسية وتتمثل يف النوعية
 

 

 

 
                                  

، 2008مايو سنة  26املوافق  1429مجادى األوىل عام  20مؤرخ يف  08/156مرسوم تنفيذي رقم ، اطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقر  1
واملتضمن النظام احملاسيب  2007نوفمرب سنة  25املوافق  1428ذي القعدة عام  15املؤرخ يف  07/11يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 

 . 12ص: ،2008مايو سنة  28، املوافق 27العدد  ،املايل
لغرض زايدة  2005لسنة  91دور اإلفصاح احملاسيب وأمهيته يف ظل تطبيق معايري احملاسبة املصرية ومتطلبات القانون  محد حممد جنيب زكي: 2

ة واملراجعة يف مصر، ، املؤمتر الضرييب الثالث عشر حول التطورات احلديثة للمحاسبة واملراجعة ومستقبل مهنة احملاسبفاعلية مصداقية ممويل الضريبة
 .8ص: ، 2007القاهرة، 
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 :(Relevance) مةءاملالخاصية  .1
تغي أتكيد أو من خالل  املستخدمني هلاقدرة املعلومات على التأثي يف قرارات  ىلإ مةءاملال خاصية تشي   

على من جهة  للقوائم املاليةاألحداث، وجيب أن تساعد املعلومات املالئمة املستخدمني و أالنتائج توقعاهتم عن 
سابقة التوقعات التصحيح أتكيد أو  ومن جهة أخرى( تنبؤيةالقدرة التقييم األحداث املاضية واحلاضرة واملستقبلية )

قبل أن تفقد قدرهتا يف أي  ؛املناسبوقيت التيف متاحة ملتخذي القرار  جيب أن تكون ، كما)التغذية العكسية(
 1 التأثي على القرارات.

 املعلومات احملاسبية: مةءمالخاصية  تعريف .1-1
ا:" املعلومات القادرة على إحداث تغيي يف اجتاه القرار وابلتطبيق على القوائم املالية هنأب مةءاملال تعرف خاصية   

سوف ترتب من األحداث  تكوين توقعات عن النتائج اليت على القوائممستخدمي هذه  فإهنا جيب أن تساعد
 2".املستقبليةة أو احلاضر املاضية أو 

ا: " تلك املعلومات اليت ستؤثر على سلوك متخذ القرار وجتعله يتخذ القرار خيتلف عن ذلك هنعرف كذلك أبتو    
    3القرار الذي كان ميكن اختاذه يف حالة غياب هذه املعلومات".

عندما تؤثر على القرارات    خاصية املالءمة (IASB)املعلومات حسب جملس معايي احملاسبة الدولية ومتتلك    
تصحيح تقييماهتم املاضية واحلاضرة واملستقبلية أوتعزيز أو االقتصادية للمستخدمني مبساعدهتم يف تقييم األحداث 

  4املاضية.

 اسبية املالئمة متكن مستخدميها من: املعلومات احمل ننستنتج أالتعاريف السابقة  يف ضوءو    
  .املستقبليةلى األحداث املاضية أواحلاضرة أو ع ترتتب تكوين توقعات عن النتائج -
 .إحداث تغيي يف هذه التوقعاتالتوقعات احلالية أو  وأتكيد تعزيز -
  .ابقة واحلاليةحتسني قدرة متخذ القرار على التنبؤ ابلنتائج املتوقعة يف املستقبل وتصحيح التوقعات الس -
 تقييم نتائج القرارات اليت بنيت على هذه املعلومات. -

ميكن توضيحها من خالل الشكل  تكون املعلومات مالئمةكي   املعززة فر جمموعة من اخلصائصيلزم تو وابلتايل    
 التايل:

                                  
، ص 2010، الوسام للطباعة، إطار نظرية احملاسبة مشكالت حماسبية معاصرة -دراسات يف احملاسبة املالية املتقدمةامحد حسن عامر،  1

 .13.14ص:
2 Kieso, D. E., Weygandt, J.J. and Warfield, T.D. Intermediate Accounting. 12th ed. Wiley & Sons, 2005, 

P:32.    
3 Geert Braam, Ferdy Van Beest, Conceptually Based Financial Reporting Quality Assessment An 

Empirical Analysis on Quality Differences Between UK Annual Reports and US 10- K Reports , Nice 

Working Paper 13-106, November 2013, P:9. 
 .119ص:  مرجع سبق ذكره،، الشفافية يف اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية طالل حممود علي اجلجاوي، حممد آل فتح هللا:  4
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 .مةءاخلصائص الفرعية خلاصية املال(: 3.2الشكل رقم )

 .إعداد الباحثاملصدر: 
ابإلضافة إىل  والتغذية العكسية الرقابةعلى من خالل قدرهتا  مة تتوفرءاملالخاصية فإن  ل الضرييباجملاويف 

معاجلة موقف معني عما هو قرار أو الاختاذ  أنه، فهي مالئمة إذا كان عدم وجودها من شتوفرها يف الوقت املناسب
 ،الضرييب لفحصا، وهي هبذا تعين تناسب املعلومات احملاسبية لعملية ق بوجودهاحمق

 يف أساسا واملتمثلةولكي تكون معلومات القوائم اجلبائية هلا القدرة على إحداث تغي يف قرار مستخدميها 
مطلب أساسي  مةءواملالجله، أب أن تكون مالئمة للغرض الذي أعدت من جي ذات فائدةتكون و اإلدارة اجلبائية 

القوائم يف  مةءاملالخاصية ولتتحقق  1والرقابة عليها. لية للمكلفتقييم الوضعية املاللمعلومات لالستفادة منها يف 
جيب تواجدها  نهإفهلا يف حتديد وقياس الربح الضرييب، دارة اجلبائية كمستخدم إل، واليت تعترب أداة يف يد ااجلبائية

  :2يف
 .دارة اجلبائيةاإلومنهم اسبية احملعلومات املألن املستخدمني حباجة إىل  ،اإلفصاح -
  .الضرييبح بلقواعد والسياسات احملاسبية الصحيحة لقياس الر ااختيار ملساعدة على ا -
 .دارة اجلبائيةاإلحدة عدم الثقة بني املكلفني و  التحقيق للمنفعة فيما يتعلق بقدرهتا يف ختفيض -
 .املعنيةعن الفرتة احملاسبية  فرةومتو  حبيث تكون املعلومات احملاسبية معربة ؛التوقيت املناسب -

 القوائم اجلبائيةتعين وجود عالقة وثيقة بني املعلومات املستمدة من  مةءاملالخاصية ونتيجة ملا سبق فإن 
جيب أن تساعد متخذ يف اجملال الضرييب فإنه هذه املعلومات مفيدة  تكون حىتو واألغراض اليت تعد من أجلها، 

من  هعلى تقييم البدائل اليت يتعلق هبا القرار، وأن حتدث تغيي يف اجتاه قرار  اجلبائي املراقبالفاحص و وهو القرار 
  خالل تغيي درجة التأكد احمليطة ابلقرار حمل الدراسة.

أي أن تصل  ؛املعلومات مناسب مع احلاجة إليهاجيب أن يكون وقت احلصول على  اجملال الضرييبويف 
فوصوهلا متأخرا يفقدها أمهيتها ومالئمتها، وهذا ما ينطبق على  املعلومات إىل مستخدميها يف الوقت املناسب

وفق القوانني املنصوص عليها وحسب  التصرحيات اجلبائية  مبواعيدحيث أن االلتزام  ؛التصرحيات والقوائم اجلبائية
                                  

، مذكرة ماجستي، اجلامعة دور نظم املعلومات احملاسبية يف ترشيد القرارات اإلدارية يف منشآت األعمال الفلسطينية :بسام حممود أمحد 1
  22، ص: 2006فلسطني، اإلسالمية، غزة، 

لغرض زايدة  2005لسنة  91دور اإلفصاح احملاسيب وأمهيته يف ظل تطبيق معايري احملاسبة املصرية ومتطلبات القانون  محد حممد جنيب زكي: 2
 .27، ص: مرجع سبق ذكره، فاعلية مصداقية ممويل الضريبة
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حيات الشهرية جينب املكلفني العديد من املشاكل، اليت ميكن أن تؤثر فيها بقوة خاصة كالتغرمي مثل: التصر  كل فئة
 1.واليت تدفع قبل العشرين يوم األوىل من الشهر املوايل كما ذكران سابقا

، واليت تعين حتصيل الضريبة يف مةءاملال مع قاعدة من قواعد الضريبة وهو قاعدة اخلاصية تتوافقكما أن هذه 
 وتقدمي .الضريبة سهلة ومقبولة الوقت املناسب للمكلفني حىت تكون مناسبة لظروفهم وأحواهلم مما جيعل عملية دفع

هو تعبي عن  ؛من قبل املكلفني اجلبائي ابحلساابت اخلتامية يف التواريخ الذي حددها القانون االتصرحيات معزز 
على احلساابت اخلتامية وعدم االلتزام هبذه  بناءالضريبة ابلتصريح ابفيما يتعلق  املناسبااللتزام خباصية توقيت 

  .قل تغرمي املكلفألاجلزايف أوعلى اتقوم ابلتقدير  ارة اجلبائيةاإلداخلاصية جيعل 
 مة:ءاخلصائص الفرعية خلاصية املال .1-2
 فرتو  ة، وتكون املعلومة مالئمة عندتوفرها يف القوائم اجلبائي جيب خاصية أساسية وضرورية مةءاملال تعترب   

 اخلصائص الفرعية التالية:
إىل مستخدميها يف الوقت  وصول املعلومات املعدة املالئمقيت يقصد ابلتو  :املناسبالتوقيت . 1-2-1

كلما كان   عند احلاجة إليها الوقتيف كان وصول املعلومات احملاسبية إىل مستخدميها   يث كلماحب ؛املناسب
 أصبحتكلما   احملاسبية املعلومات وصوليف  أتخراالحتمال كبيا يف التأثي على قراراهتم املتنوعة، وكلما كان هناك 

  2.مةاملعلومات ال تعترب مالئ
قدرهتا على التأثي يف يف حينها قبل أن تفقد منفعتها أو : "توفي املعلومات أبهناالتوقيت املناسب  وتعرف خاصية   

 ؛، فلن يكون هلا أتثي على القرارإذا مل تتوفر املعلومات عند احلاجة إليها أنهفمن البديهي  ،"عملية اختاذ القرارات
أن عملية اختاذه تكون دائما حمددة بفرتة زمنية معينة، وخيتلف التوقيت املالئم مع اختالف طبيعة القرار، فبعض  إذ

 3القرارات تستلزم سرعة أكثر من غيها يف توفي املعلومات املالئمة.
ناسب لتكون عين توفي املعلومات لصانعي القرار يف الوقت املتالتوقيت املناسب خاصية  ومما هو مستنتج أن

يشمل التوقيت املناسب و  ،قادرة على التأثي يف قراراهتم فكلما كانت املعلومات أكثر قدما كلما كانت أقل فائدة
 .ؤسسةأيضا تقدمي القوائم املالية يف فرتات دورية متكررة حىت تظهر التغيات يف الوضع املايل مل

 

                                  
، جملة احملاسبة واإلدارة والتأمني، ت احملاسبية لدى شركات اخلدمات املالية يف األردنالعوملة على نظم املعلوما أثر :ظاهر القشي، هيثم العبادي 1

 .13، ص: 2009، جامعة القاهرة، 72عدد 
2 Hendrickson Eldon, Breda Michael, Accounting Theory, fifth edition, Irwin, Graw Hill, 1992, p:123. 

، ص 2005، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل، سبية: اإلطار الفكري والتطبيقات العمليةمدخل النظرية احملا :رضوان حلوة حنان 3
 .193-192ص: 
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متخذ القرار  قدرةدرة املعلومات احملاسبية يف حتسني تعد مق :(predictive value) التنبؤيةالقيمة .1-2-2
 .صائص الفرعية للمعلومات املالئمةعلى التنبؤ بنتائج التوقعات املستقبلية يف ضوء نتائج املاضي واحلاضر أحد اخل

ث املاضية واملعلومات املالئمة هي اليت تساعد على التنبؤ ابلعوائد املرتبطة ابلنشاط املستقبلي، فبدون معرفة األحدا
ابملستقبل يعترب  اهتماميصعب التنبؤ مبا ستكون عليه يف املستقبل، كما أن معرفة نتائج األحداث املاضية دون 

داث للمعلومات مستخدميها يف التنبؤ ابلنتائج املتوقعة لألح التنبؤية عمال غي هادف، ومبعىن آخر تساعد القيمة
 تصحيحها.ديلها أو هم يف تعتساعداملختلفة، وتؤكد توقعاهتم أو 

 التنبؤاتاملعلومات اليت تساعد املستخدمني على زايدة احتمال  تلك: "اهنأب للمعلومات التنبؤيةوتعرف القيمة 
املستقبلية، ومن مث ترشيد عمليات اختاذ القرارات، تلك القرارات اليت تعتمد حيحة لنواتج القرارات املاضية أو الص

 1".ستقبليةامل جئاتنلاب ن أجل التنبؤاضرة ماحلأو اضية املعلى معلومات 
متلك املعلومات احملاسبية  القيمة الرقابية:أو  (Feedback Value)القدرة على التغذية العكسية  .1-2-3

، كما يطلق على املاضيةتصحيح التوقعات احلالية أو عندما يكون هلا القدرة على تغيي أو  التغذية العكسية خاصية
املعلومات يف تقييم  يمستخدمللمعلومات، وتساعد هذه اخلاصية  الرقابيةأو  سرتجاعيةهذه اخلاصية القيمة اال

يف تقييم نتائج القرارات اليت تبىن  احملاسبية املعلوماتتلك  تستخدم على ذلك بناءاو  .مدى صحة توقعاته السابقة
 2على هذه التوقعات.

"قدرة املعلومات على  :اهنأبعلومات احملاسبية تعرف القدرة على التغذية العكسية كأحد خصائص مالءمة املو 
 ؛التقومي والتصحيح، مبعىن أن تكون املعلومات احملاسبية صاحلة لالستخدام يف خمتلف الظروف ويف مجيع احلاالت

 3حبيث ميكن استخدامها يف تقييم األعمال املاضية وتصحيح التوقعات السابقة".
التغذية العكسية للمعلومات احملاسبية تؤدي إىل ختفيض درجة عدم ن خاصية أميكن القول على ما سبق  بناءاو 

 ؛ابلنسبة لنتائج القرارات املاضيةالتأكد ملتخذي القرارات، كما تؤدي إىل تعديل وتقييم وتصحيح توقعاهتم السابقة 
   4.(هبا معلومات حول التقييمات السابقة )تؤكدها أو تغيها تتوفر أي يكون هلا قيمة أتكيدية إذا ما 

تقديرات إمكانية االستخدام يف الرقابة وتقييم احملاسبية  ملعلومةتكسب ا خاصية التغذية العكسية وعليه نستنتج أن
 .عدم الكفايةكن أن تنتج عن سوء االستخدام أو تصحيح األخطاء اليت مي خالل منالسنوات السابقة 

                                  
تفعيل االعتماد على القوائم املالية املدققة من قبل مراقيب احلساابت يف عملية احملاسبة الضريبية : ضياء جمبل مطرود ،حممد حلو داود اخلرسان 1

 .07ص:  مرجع سبق ذكره،، يئة العامة للضرائبحبث تطبيقي يف اهل
 .282، ص: 1990، دار السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1، طنظرية احملاسبةعباس مهدي الشيازي:  2
احملاسبية وموقف اإلفصاح عن القيم العادلة ليقود األصول طويلة األجل وأتثريه على جودة املعلومات الفتاح،  حممد عبد الفتاح حممد عبد 3

 .156، ص: 2002، جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامعة عني اجمللد السادس، العدد الثاين، املراجع دراسة ميدانية
( على إعداد وعرض عناصر القوائم املالية يف املؤسسة دراسة حالة: عينة من SCFأتثري تطبيق النظام احملاسيب املايل ) :حممد فيصل مايده 4
 .79، ص: 2017بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي،-، أطروحة دكتوراه، جامعة حممد خيضر ملؤسساتا
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 : (Reliability)خاصية املوثوقية  .2
ولكي تكون املعلومات  من خالل الكلمات واألرقامواألحداث املالية عن الظواهر االقتصادية تعرب القوائم املالية    

، ولكن جيب أيضا أن تعرض مةئاملالب أال تعرب فقط عن الظواهر مفيدة جي احملاسبية املتضمنة يف القوائم املالية
هلم عند اختاذ قراراهتم اليت توفرها مات القوائم يعتمدون على املعلو لتلك إن املستخدمني و  تلك الظواهر مبصداقية.

وتكون  هلا املستخدممن قبل  ةيموثوقجيب أن تكون املعلومات مفيدة  تكونوحىت بسبب ثقتهم هبذه املعلومات، 
  1فحوى ما متثله. ملستخدمهااملعلومات حمل ثقة عندما تصور 

  تعريف خاصية موثوقية املعلومات احملاسبية:. 2-1
ا: "املعلومات اليت ختلو من اخلطأ املادي والتحيز واليت ميكن االعتماد عليها من هناملعلومات أب تعرف موثوقية   

ما يتوقع على حنو معقول أن متثله، األمر الذي يستلزم أن تكون ني لتمثل بصدق ما تقصد متثيله أو قبل املستخدم
لديهم  فريتو  ية ضرورية لألفراد الذين الاملعلومات قابلة لإلثبات، ومن املمكن التحقق من سالمتها، وهي خاص

 2اخلربة الالزمة لتقييم احملتوى الفعلي للمعلومات".الوقت أو 
"إمكانية االعتماد على نوع معني من املعلومات احملاسبية فهي صادقة يف التعبي عن  :هناأب أيضا وتعرف   

يب وأدلة اإلثبات، وهي سالاألها بكافة األحداث والعمليات والظروف بطريقة حمايدة واليت ميكن التحقق من
املدى الذي من خالله يعترب نوع املعلومات ممثال للواقع، فهي قوية عندما تقرتب من اإلثبات الواقعي النطاق أو 

وتكون ضعيفة عندما يكون اإلثبات غي  ،وتكون أقل قوة كلما كان اإلثبات عن طريق الشهادات من الغي
  3مباشر".

"تعبي عن إمكانية االعتماد على املعلومات احملاسبية والوثوق فيها ملعقوليتها وخلوها من  :هناأبكما تعرف     
  .وتعرض بصدق وأمانة األحداث االقتصادية اليت متثلها" ،األخطاء والتحيز

ا متثله "ما جيب أن تكون عليه املعلومات احملاسبية من تعبي صادق مل :اهنأب موثوقية املعلومات كذلك  وتعرف   
مما حيقق الثقة هبا  ؛ قل فيها األخطاء إىل أقل حد ممكنوتكون متسمة ابحليادية وعدم التحيز وت ،حداثاألمن 

 4.واالعتماد عليها من قبل مستخدميها"

                                  
تفعيل االعتماد على القوائم املالية املدققة من قبل مراقيب احلساابت يف عملية احملاسبة الضريبية  حممد حلو داود اخلرسان، ضياء جمبل مطرود: 1

 .06ص:  مرجع سبق ذكره، ، اهليئة العامة للضرائبحبث تطبيقي يف
االقتصادية  ، جملة العلومالضوابط الرقابية العامة لنظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية يف زايدة موثوقية املعلومات احملاسبية أثررشا محادة،  2

 .316، ص: 2010، جامعة دمشق، 26والقانونية، العدد األول، اجمللد 
لغرض زايدة  2005لسنة  91دور اإلفصاح احملاسيب وأمهيته يف ظل تطبيق معايري احملاسبة املصرية ومتطلبات القانون  مد جنيب زكي:محد حم 3

، املؤمتر الضرييب الثالث عشر حول التطورات احلديثة للمحاسبة واملراجعة ومستقبل مهنة احملاسبة واملراجعة يف مصر، فاعلية مصداقية ممويل الضريبة
 .27القاهرة، ص:

 .14، ص:نفس املرجع 4
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"نوعية املعلومات اليت  :اهنأب (FASB) الصادر من جملس معايي احملاسبة املالية األمريكي (2)بيان رقم  عرفهايو    
 1اخلطأ ومتثل بدرجة موثوق هبا ما تعين أن متثله".و أد أن املعلومات بعيدة عن التحيز تؤك
القدرة على اعتماد املعلومات احملاسبية من إىل  تشي املوثوقيةخاصية  أنيتضح  ومن خالل التعاريف السابقة   

ابإلضافة التحقق واحليادية،  ويتحقق ذلك بتوفر أصدق التمثيل وقابلية ،قبل مستخدميها أبقل درجة خوف ممكنة
 .األخطاء اهلامة إىل خلوها من

العالقة كثيًا يف تطوير   تساعد واليت ترتجم مصداقية مكلف الضرييبمصداقية القوائم فإن  اجملال الضرييبويف    
قوائم لللمحتوى املعلومايت لمصداقية املكلف من خالل العرض الصادق  ترتجمو ، بني املكلف واإلدارة اجلبائية

تعترب عامال مؤثرًا على حتقيق الفحص الضرييب العادل، فاملعلومات احملاسبية ما و اإلفصاح الضرييب  وظيفةلاجلبائية 
حتمل يف مضموهنا الرتمجة الفعلية لنشاط املكلف خالل  اليت ي اإلدارة اجلبائيةهي إال رسالة توجه إىل املستقبل وه

سبية لعمليات تلك األنشطة وذلك من خالل العرض األمني واحملايد ومفسرة للمعاجلات احملا معينةالفرتة 
 2.واملوضوعي للمحتوى اإلعالمي للقوائم املالية

ويشي محدي عبد العظيم أبن مصداقية املكلفني ميكن أن تقاس من خالل استيفاء املكلف للشروط 
قبول هذه اإلقرارات  اإلدارة اجلبائيةا يتعني على مم ؛راجعة عند تقدمي اإلقرار الضرييبواألساليب وقواعد احملاسبة وامل

 وعدم إهدارها.
"خاصية تعرب عما جيب أن تكون عليه املعلومات  :اهنأباملعلومات احملاسبية يف اجملال الضرييب مصداقية  عرفتو    

ثقة العتماد عليها بدرجة هبدف إمكانية اال، عالمي للقوائم املالية اليت ترفق مع اإلقرار الضرييباإلتوى احملكة  ياحملاسب
  3.عالية يف صنع القرار"ال

"احلالة اليت جيب أن تكون عليها البياانت واملعلومات احملاسبية الواردة  :اهنجالل الشافعي أب رفهايعكما     
 4.عند تنفيذ الفحص الضرييب" ابلتصريح اجلبائي

صداقية املعلومات احملاسبية م": اهنأب فهايعر فإن كمال الدين مصطفى الدهراوي ومن حيث خصائص النوعية    
 مةءاملال م التحيز واحليادية لتحقيقتضم خصائص املوضوعية والدقة وعد احملاسبة الضريبيةاملقدمة ألغراض 

 1."اجلبائيةواالعتماد عليها ألغراض 

                                  
، 2003، 2، جامعة بنها، كلية التجارية، جملة الدراسات والبحوث التجارية، العدد دور احملاسب اإلداري يف إطار حوكمة الشركات :حممد خليل 1

 .5ص:
(، JAFS، جملة دراسات حماسبية ومالية )الضريبية دور اإلفصاح احملاسيب يف رفع جودة احملاسبة :إحسان مشران الياسري ،لقاء مالك عبد الرمحن 2

 .115، ص: 2019، لسنة 47، العدد 14اجمللد 
 .11، ص:2004، املؤمتر الضرييب التاسع، اجلمعية املصرية للمالية العامة والضرائب، حوكمة الشركات وحوكمة اإلدارة اجلبائية :محدي عبد العظيم 3
، املؤمتر الضرييب التاسع، اجلمعية املصرية للمالية العامة والضرائب، قائي للضريبة على أرابح شركات األموالالفحص الضرييب االنت :جالل الشافعي 4

 .5، ص:2004
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حملاسبية ال تبتعد كثيًا "تعرب عن كون املعلومات ا :املعلومات احملاسبيةمصداقية أبن علي حسن البدويهي  يشيو    
احملاسبية هي أحد اخلصائص اهلامة  املعلوماتفعدم التحريف  ،أن تكون تلك املعلومات تتسم ابملوضوعية على

  2.للمصداقية"
 ،"التعبي عن الثقة يف القوائم املالية فهي تتمثل يف التعبي عن احلقائق اليت متثلها :اأبهنويرى شريف البارودي    

مما يتطلب أن تكون املعلومات احملاسبية  ؛عالية يف صنع القرارالثقة الف إمكانية االعتماد عليها بدرجة وذلك هبد
متصفة ابلدقة وبقدرهتا على سالمة تصوير املضمون الذي تعرب عنه تصويرًا دقيًقا وإمكانية التثبت من املعلومات، 

  3واملقارنة". فحصوكذلك إمكانية قابليتها لل
 الضرييب الفحصألغراض املعدة لعلي حسن البدويهي أبن مصداقية املعلومات احملاسبية يف القوائم  كما يرى    

  4:أركان ثالثة ميكن أن تضم
يف التعبي عما تعكسه من حقائق اقتصادية تتعلق  املعلومات احملاسبية: مبعىن صدق الصدق يف التقومي -

 ، ويتحقق ذلك من خالل:ؤسسةابمل
 اياس ودقتهمالئمة طريقة الق.  
 هكفاءة القائم ابلتقومي وصدق.  

متثل مرفقات أساسية  اليت علوماتاملالقوائم اجلبائية امللحقة من  وما تتضمنه الصدق يف التسجيل: -
 .للتصرحيات اجلبائية

  .اإلدارة اجلبائيةما تتفق معه  ذاهالقيم املالية قيما اقتصادية و  حيث جيب أن تكون الصدق يف التفسري: -
  5 :نذكرحص الضرييب املؤثرة على درجة الثقة يف املعلومات احملاسبية لغرض الف العوامل منو    
 .علومات احملاسبية تفسيًا خاطًئابتفسي امل اجلبائي املراجعاحتمال أن يقوم  -
 .حملاسبية طبًقا لألدلة املستنديةابملعلومات ااإلدارة اجلبائية  اقتناع مدى -
 .لف النظيوهو ما يعرف ابملك واملؤيدة مبستندات الغياسبية املقدمة من قبل مدى منفعة املعلومات احمل -

                                                                                                        
، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، اجمللد رقم مصداقية املعلومات احملاسبية يف ظل التضخم :كمال الدين مصطفى الدهراوی  1

 .25، ص: 1999، 2د رقم ، العد19
، 1995، 1، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد رقم املوضوعية والصدق يف احملاسبة :حسن البدويهي يعل2

 .470ص:
، جملة الفكر لقوائم املالية مع دراسة اختباريةحتليل ألساليب التأثري على النتائج واملراكز املالية وأثرها على جودة املعلومات اب :شريف البارودی 3

 .108، ص: 2002، 1العدد  ،احملاسيب، كلية التجارة، جامعة عني مشس، السنة السادسة
 .468، ص:مرجع سبق ذكره، املوضوعية والصدق يف احملاسبةعلى حسن البدويهي، 4
لغرض زايدة  2005لسنة  91عايري احملاسبة املصرية ومتطلبات القانون دور اإلفصاح احملاسيب وأمهيته يف ظل تطبيق م محد حممد جنيب زكي: 5

 .27، ص: مرجع سبق ذكره، فاعلية مصداقية ممويل الضريبة
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 .للتصرحيات اجلبائيةوذلك عند إعداده  املكلف اجلبائيمدى التحيز من قبل  -
  .ابلتصرحيات اجلبائيةالتزوير يف املعلومات احملاسبية املرفقة احتمال التالعب أو  -

ؤدي إىل تعزيز الثقة بني أطراف عملية يأن  أنهشالقوائم اجلبائية من ت معلومايف  املوثوقية فرتو  نإف ومنه   
 حتديدالعدالة الضريبية يف  ققحييضمن جناح عملية الفحص الضرييب و  ؛ مما(اإلدارة اجلبائيةاملكلفني و ) الضريبية

ضافية اإلتكاليف الهد و اجلوقت و الو الكثي من األعباء  اإلدارة اجلبائيةخيفف على  كذلكو ، الوعاء اخلاضع للضريبة
 .ومن مث حتقيق حصيلة ضريبية عادلة

 اخلصائص الفرعية خلاصية املوثوقية: .2-2
اد عليها من قبل املستفيدين منها ولتحقيق ذلك جيب تتمثل خاصية مصداقية القوائم املالية يف إمكانية االعتم   
 وهي: ملوثوقيةخلاصية ار خصائص اثنوية فتو 
تطابق املعلومة  الصدق يف العرضتعين  :(Honesty in representation) عرضالصدق يف ال. 2-2-1
مبعىن أن األرقام اليت مت عرضها يف القوائم املالية  ،أبمانة وعدالة أحداث ماليةمن  هثلتمثبتة يف القوائم املالية مع ما امل

جيب أن تكون طبيعة العملية أعدت لكي تعرب عنه، و  ما عنأي أن تعرب بصدق  ؛جيب أن متثل ما حدث ابلفعل
حبيث تعرب بصدق عن الظواهر )صدق  ،إعداد املعلومات وبعبارة أخرى ،املالية مطابقة مع أرقام املعلومات املقدمة

  1متثيل الظواهر واألحداث( فالعربة هنا بصدق متثيل اجلوهر وليس الشكل.
 :نهأب التمثيل الصادق (FASB)ية األمريكيالصادر من جملس معايي احملاسبة املال (2)بيان رقم  عرفيو    
هي املوارد االقتصادية  متثلها احملاسبةوالظاهرة اليت   لتمثيلها سعىي قياس ما والظاهرة اليت التشابه بنيأو  التطابق"

 2وااللتزامات والعمليات واألحداث اليت تغي هذه املوارد وااللتزامات".
ضرورة وجود درجة عالية من أن خاصية الصدق يف العرض؛ تعين فإنه يفهم ومن خالل التعريفات السابقة 

وميكن استعمال هذا  التطابق بني املعلومات الواردة يف القوائم املالية مع الظواهر االقتصادية املراد التقرير عنها.
وذلك  ؛اجلبائيةائم للتأكد من التعبي الصادق للمعلومات احملاسبية الواردة يف القو  اإلدارة اجلبائيةاملدخل من قبل 

  ا أساسهنأل صادقةال ملستنداتا ذمة املكلف من خالل واقع عن بصدق تعرب اليت الظاهرة املعلومات لخالومن 
 مبلغ معقول عن عربيو  املكلف أعمال طبيعة مع تالءمي مستند كل تفاصيل خالل من حماسبية عملية كل

 البلد. يف االقتصادية الظروفو  األسعار مع وغيها واملبالغ األسعار وتوافق وصادق
 
 

                                  
 .24، ص: 2009، عمان، اثراء للنشر والتوزيع، 1، طمبادئ احملاسبة املالية اإلفصاح والقياس يف القوائم املالية :البلداوي نزار ،حنان رضوان 1
 .125، ص: مرجع سبق ذكره، الشفافية يف اإلفصاح عن املعلومات احملاسبيةحممود علي اجلجاوي، حممد آل فتح هللا: طالل  2
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حيز لفئة معينة من يقصد ابحلياد أن تكون املعلومات احملاسبية خالية من الت (:(Neutralityاحلياد . 2-2-2
أي عدم تفضيل أحد مستخدمي املعلومات احملاسبية على مستخدم آخر،  ؛املستخدمني أونتائج حمددة مسبقا

وتضع  ة احلياد ال ميكن اعتبارها معلومات موثوق هبا وال ميكن االعتماد عليها.فاملعلومات اليت ال تتوفر فيها خاصي
هتدف حيادية املعلومات إىل جتنب التحيز املقصود الذي و  .ولنيؤ املساجبا على عاتق خاصية حيادية املعلومات و 

هبدف التأثي على  هبدف التوصل إىل نتائج مسبقة أو قد ميارسه الشخص الذي يعد ويقدم املعلومات احملاسبية
 1سلوك مستخدم هذه املعلومات يف اجتاه معني.

 غي متثيل وهو متيز دون احملاسبيةاملعلومات  عرض وأ ختيارا اهب يتم اخلاصية اليتا: "هنأب وتعرف خاصية احلياد   
 سلوك على أتثي هلا ليس أو هلا هدف ليس اليت املعلومات احملايدة ابملعلومات يقصد وال حمرف، وغي شخصي

 2املستخدمني". قرارات فرق يف إحداث على القادرة املعلومات من تعترب العكس على بل املستخدمني
النحو التايل: "هو ميل للقياس  التحيز يف عملية القياس على (FASB)معايي احملاسبة املالية  جملس ويعرف

يكون احلدوث متساوي االحتمال يف كال حيدث ما يعرب عنه على جانب أكثر من جانب آخر، بدال من أن  نأب
اندة أكثر مما جيب جلانب معني أووجهة نظر أكثر من جانب أخر أووجهة نظر ساملويعين ميل املقياس  ."اجلانبني
ن اخللو من التحيز ميثل إبدال من أن يكون متوازن فيما يتعلق بكال اجلانبني، وهكذا ف وذلك فيما يعرضه ؛أخرى

 ى تقدمي وصف دقيق للخاصية املعنية.قدرة إجراء قياس عل
دورًا ابلغ التأثي عند تنفيذ  املوثوقيةوعدم التحيز ابعتبارها أحد خصائص أتلعب املوضوعية  اجملال الضرييبويف 
الضريبية أتخذ هبذا املعيار من خالل قياس الدخل للمكلف استناًدا إىل ما  فالتشريعات، الفحص الضرييبعملية 

، والرقابة اجلبائية حبيث توفر األرضية الصاحلة لعملية الفحص الضرييب ؛ت ودفاتر حماسبيةتفظ به من سجالحي
التحيز الناتج أو  املبالغةيف حتديد العبء الضرييب بدرجة كبية من الدقة وبعيًدا عن  اجلبائي املراقبمهمة  سهلتو 

 3الشخصية.واألحكام عن االجتهادات 
 
 
 

                                  
( على إعداد وعرض عناصر القوائم املالية يف املؤسسة دراسة حالة: عينة من SCFأتثري تطبيق النظام احملاسيب املايل )حممد فيصل مايده،  1

 .80، ص: 2017،مرجع سبق ذكره، املؤسسات
، مرجع سبق ذكره، قياس جودة املعلومات احملاسبية من جهة معديها ومستخدميهاطالل حممد علي اجلجاوي، رافد كاظم نصيف العبيدي:  2

 .41ص:
غرض زايدة ل 2005لسنة  91دور اإلفصاح احملاسيب وأمهيته يف ظل تطبيق معايري احملاسبة املصرية ومتطلبات القانون  محد حممد جنيب زكي: 3

 .28، ص: مرجع سبق ذكره، فاعلية مصداقية ممويل الضريبة
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يتحقق هذا املفهوم عندما حتدث درجة عالية من االتفاق بني  (:(Verifiability القابلية للتحقق. 2-2-3
وذلك كأن يصل عدد من املراجعني  ؛الذين يستخدمون نفس طريقة القياسعدد من االفراد القائمني ابلقياس و 

س طرق ارجية ابستخدام نفاخلطراف األفإذا وصلت  املستقلني إىل نفس النتيجة خبصوص عدد من القوائم املالية
  1القياس إىل نتائج خمتلفة فإن القوائم املالية تكون غي قابلة للتحقق منها وال ميكن للمراجعني إبداء الرأي فيها.

توفي خاصية املوثوقية  من خالل اجملال الضرييبيف التحقق تكون على قدر كبي من األمهية  يةإمكان خاصيةو    
إذ حتقق هذه اخلاصية منفعة مزدوجة، يتمثل اجلزء األول منها يف أن  ؛كلفوناحملاسبية اليت يقدمها امليف املعلومات 

وعية فيها درجة عالية من املوضوعية ابلشكل الذي يضمن موض فرتتو الواردة يف القوائم املالية  احملاسبية املعلومات
لدى احملاسب الذي نفسي الشعور الألن خاصية التحقق والتثبت تساعد يف خلق  القياس واالبتعاد عن التحيز

التحريف أو ألمر الذي جيعله يتجنب التحيز أو تالعبه ااسيب إبمكانية اكتشاف حتيزه أو يقوم بعملية القياس احمل
  .اخلطأ

بدوره  اجلبائي املراقبإذ يقوم  ؛اإلدارة اجلبائيةويبدأ اجلزء الثاين من املنفعة عند وصول القوائم املالية إىل 
علومات احملاسبية بوسائل متعددة كالتحليل ابلنسب املالية والتحليل املقارن مع الوحدات ابلتحقق من موثوقية امل

وكذلك التحقق من جهات خمتلفة ارتبطت  ،السنوات السابقةاملقارنة مع أو  يف نفس القطاع لةماالعاالقتصادية 
هلا القدرة على إثبات متبادلة أو  حص بعالقات اقتصاديةاليت تكون قوائمها املالية يف الفمعها الوحدة االقتصادية 

  2تلك املعلومات.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
1 Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D. Warfield, INTERMEDIATE ACCOUNTING, Fifteen Edition, 

John Wiley & Sons Inc, 2013,P 70 : . 
لقوائم املالية املدققة من قبل مراقيب احلساابت يف عملية احملاسبة الضريبية تفعيل االعتماد على ا حممد حلو داود اخلرسان، ضياء جمبل مطرود: 2

 .07ص:  مرجع سبق ذكره، ،حبث تطبيقي يف اهليئة العامة للضرائب
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 :القوائم اجلبائيةالفرع الثاين: اخلصائص الثانوية ملعلومات 
اخلصائص الرئيسية مع هذه األخية  تدعمو  ،اثنوية خبصائصاملعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم املالية تتصف    

 فيما يلي: الثانوية اخلصائصالية، وتتمثل لتحقق يف النهاية جودة القوائم امل
 :(Comparability)قابلية املقارنة  .1

 واالختالفمن حتديد وفهم أوجه التشابه  مستخدمي املعلوماتالقابلية للمقارنة هي السمة النوعية اليت متكن 
رتبط برقم وحيد فاملقارنة فالقابلية للمقارنة ال ت وعية األخرىنبني العناصر املختلفة. فعلى عكس ابقي اخلصائص ال

  تتطلب رقمني على األقل.
: "أحد خصائص جودة املعلومات اليت متكن مستخدمي اهنأب املعلومات احملاسبية املقارنةتعرف قابلية و    
االختالف بني جمموعتني من الظواهر االقتصادية، وأن حتقيق القابلية للمقارنة علومات من التحقق من التماثل أو امل

  1على مبدأ االتساق". يتوقف
مبعلومات مماثلة عن مؤسسات أخرى  ؤسسةويقصد ابلقابلية للمقارنة إمكانية مقارنة املعلومات اخلاصة ابمل   

 بنجوامن حتديد  مستخدمي القوائم املاليةحبيث متكن  ؛يف فرتات أخرى ؤسسةومبعلومات مماثلة عن نفس املأ
ستخدام مل يتم إخفاء هذه اجلوانب اب أنهاالقتصادية طاملا واألحداث  االتفاق واالختالف األساسية يف الظواهر

مما  ؛لوب يسهل على مستخدميها مقارنتهاأن تعد املعلومات املتعاقبة أبس أي جيب ؛2طرق حماسبية غي متماثلة
عرض البياانت التعرف على أوجه التغي واالختالف من فرتة ألخرى، كما أن قابلية املقارنة تشي إىل  يسهل عليهم

 .املستخدمة للمفاضلة بني البدائل أبسلوب متشابه ومتناسق

جيعل املعلومات احملاسبية قابلة للمقارنة وأكثر فائدة  اجملال الضرييبيف  القابلية للمقارنةخاصية  تطبيقإن و    
أنشطة املشروع يف  لإلدارة اجلبائية، إضافة إىل إمكانية تطبيق الطرق اإلحصائية لتحديد اجتاهات التطور يف

 الدورات السابقة.
 :(Understandability)فهم لابلية قا .2
 ابلقوائميف املعلومات الواردة  فرهاتو  فهم من جانب املستخدمني أحد أهم اخلصائص اليت جيبلاابلية قتعترب    

القتصادية واحملاسبة، على علم كاف ابألنشطة التجارية وا نو يكون املستخدميفرتض أبن  نهإفاملالية، وهلذا الغرض 
  3 الرغبة لدراسة املعلومات بعناية. وأن يكون لديهم

                                  
وقف اإلفصاح عن القيم العادلة ليقود األصول طويلة األجل وأتثريه على جودة املعلومات احملاسبية ومالفتاح،  حممد عبد الفتاح حممد عبد 1

 .168، ص: مرجع سبق ذكره املراجع دراسة ميدانية،
، جملد 2، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، عدد أثر تقنية املعلومات على نظام املعلومات احملاسبيةحامت كرمي كاظم، سندس ماجد رضا،  2

 .117، ص: 2008، العراق، 10
 .45، ص:مرجع سبق ذكره، دراسة ميدانية-دة جودة القوائم املالية وأثره على مستخدميهاإطار مقرتح لزايحممد عبد احلميد سيد علي،  3
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ينبغي أن تكون املعلومات الواردة يف  على أنه (FASB)جملس معايي احملاسبة املالية األمريكي  نصيكما     
 1املالية مفهومة ألولئك الذين هلم فهم معقول حول األعمال واألنشطة االقتصادية. القوائم

حبيث يسهل فهمها بيسر لتحقيق الفائدة منها،  ،من الغموض القوائم املالية: "خلو اهنأبفهم لاابلية قتعرف و    
 2مبعىن آخر البياانت واملعلومات املعرب عنها ابلقوائم املالية جيب أن تكون بسيطة وواضحة وخالية من التعقيد".

فهم مبهارة لابلية قاثر فهومة من جانب متخذ القرار، وتتأ: "املعلومات املاهنأب ومن جهة أخرى ميكن تعريفها   
 3."عدها من جهة، مث مبهارة وخربة من يستخدمها من جهة أخرىيوخربة من 

فهم تعىن أن تكون املعلومات مفهومة من جانب متخذ القرار وتتأثر القابلية على لابلية قاخاصية إن وعليه ف   
 ومن زاوية مهارة وخربة املستخدم من جهة (Preparer)املعلومات عد يالفهم من زاوية مهارة وخربة من 

(User).  ن قابلية املعلومات للفهم ال تعتمد على اخلصائص املتعلقة بذات املعلومات فقط بل تعتمد أيضا كما أ
 :4خصائص أخرى تتعلق مبستخدمي املعلومات احملاسبية وهيعلى 

  .القدرة على فهم حمتوى املعلومات -
ليت أعدت من أجلها تلك على االستخدام الصحيح للمعلومات يف القرارات املناسبة واملالئمة االقدرة  -

  .املعلومات
   املتعلقة ابلتعامل مع أنواع املعلومات احملاسبية خالل فرتة زمنية سابقة.والنوعية اخلربة الزمنية  -

ليقني، واليت تعين أن يكون كل فرد على بينة قاعدة ا يهفق مع قاعدة من قواعد الضريبة و هذه اخلاصية تتوا وإن   
ذلك إال من خالل وضوح النظم واملراسيم  يتحققوال  ،الضريبة وطريقة جبايتها بدرجة من الدقة ووقت دفعمبقدار 

أي أن تكون أحكام  ؛اجلبائية التصرحيات مناذجيف و  املتبعة يف الرقابة اجلبائية واإلجراءات اجلبائية والتعليمات
ة من حيث تعليماهتا ومعدالهتا ومواعيد حتصيلها واضحة للمكلف، وكذلك جيب أن يكون النظام الضرييب الضريب

أعوان واضحًا حبيث يفهمه اجلميع دون عناء أو التباس، وحىت ال تكون نصوصه عرضة للتأويل والتفسي من قبل 
 .من قبل املكلف نفسهأو  اجلبائيةاملصلحة 
 

 
 

                                  
1 Financial Accounting Standard Board, Qualitative characteristics of accounting information, SFAC 

n°2.1980, P22,  in: www.fasb.org. 
 .84، ص: 2007ت األكادميية العربية يف الدمنارك، ، منشورانظرية احملاسبة :وليد انجي احليايل 2
 .332، ص:2008دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ، ط2، ،التأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسبية :حممد مطر وموسى السيوطي 3
 .135مرجع سبق ذكره، ص:، اسبيةالشفافية يف اإلفصاح عن املعلومات احملطالل حممود علي اجلجاوي، حممد آل فتح هللا:  4
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 القوائم اجلبائيةودة ساسية جلألات تطلبااملاملبحث الرابع: 
االلتزام بتطبيق املبادئ جودة القوائم املالية تتأثر بعوامل خمتلفة منها حباث على أن األو  تنص معظم الدراسات

قانونية حماسبية و وتطبيق ضوابط الرقابة الداخلية على درجة عالية من الكفاءة، ووجود بيئة  ،احملاسبية واملعايي
وكمة املؤسسات، وإطار حل فصاحإليع ضرييب يساعد على الشفافية وا، ووجود تشر ومالئمة اسبةواقتصادية من

فر اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية تو  ىلإابإلضافة القيم األخالقية، جموعة من التزام معدي القوائم املالية مبو 
ودة القوائم إلفصاح الضرييب يف حتسني جمن دور احلوكمة وا كل  يف هذا املبحث ندرجسوعليه   السابقة الذكر.

  جودة هذه القوائم.تعزيز بات متطل خمتلفحتديد  ىلإاجلبائية، ابإلضافة 
 القوائم اجلبائيةاملطلب األول: دور احلوكمة يف حتسن جودة 

افية عاملني أساسني يف حتقيق جودة القوائم املالية وهي احلوكمة واإلفصاح والشف ىلإ ا املطلبيف هذ نتطرقس
 .دارة اجلبائية على معلومات القوائم املاليةاإلمدى اعتماد ىل إنتعرف اجلبائية، ولكن قبل ذلك 

 دارة اجلبائية على القوائم املالية مدى اعتماد اإلالفرع األول: 
ضرورة  ىلإاهتمام الباحثني فمنهم من أشار  إن حتديد اجلهة املستخدمة للمعلومات احملاسبية أصبح موضع

الفئة املستخدمة للمعلومات قبل حتديد غرض استخدام تلك املعلومات، وقد ركز جة يف حتديد اجلهة أو احلا
(1961 Devine) أمهية حتديد اجلهة اليت ستستخدم املعلومات احملاسبية تنبع من  نإقول: "على هذه األمهية ابل

وعليه  .يضا خمتلفة"أات خمتلفة تكون املعلومات من جه ساسية هي أن األغراض اليت ستستخدم فيها هذهأحقيقة 
حتديد اجلهة املستخدمة للمعلومات سيساعد يف حتديد اخلواص الواجب توفرها يف تلك املعلومات من وجهة  فإن

  صورة العرض.و أشكل النظر تلك اجلهة من حيث احملتوى و 

أن إذ  ؛رين للمعلومات احملاسبية املباشدارة اجلبائية ضمن فئة املستخدمنيإلا يصنف عدد كبي من الباحثنيو    
ية معلومات خاصة تتمثل ابلقوائم اجلبائية اليت تعد طبقا ملتطلبات التشريعات الضريب دارة اجلبائية تقدم هلااإل

دارة اجلبائية حصرا، إال أن هذه اإلدارة ميكنها االستفادة من إلفادة منها من قبل اإلواألنظمة والتعليمات وتكون ا
لديها القناعة بشرعية  تتوفرخرى بعد أن األهات اجلاملقدمة إىل يف القوائم املالية املنشورة أو  واردةاملعلومات ال

 يقللون  (Glautier & Kieso)يف حني هناك فئة أخرى من أمثال .املعلومات احملاسبية وإمكان االعتماد عليها
اجلبائية من الفئات الرئيسة  دارةاإليعدون أي أهنم ال  ؛اجلبائية كمستعمل رئيس للمعلوماتمن أمهية اإلدارة 

 .املستخدمة للمعلومات احملاسبية
اجلبائية القدر يف احلصول على املعلومات مبوجب عنصر االلتزام الذي توفره التشريعات الضريبية يف  لإلدارةو 

لإليفاء مبتطلبات هذا اجملال، وهلذا جند أن احملاسبة يف بعض الدول الصناعية قد متيزت ابهتمامها وتوجهها 
ألغراض جبائية والدائنني يف بلداهنا، كما هو احلال يف فرنسا وأملانيا واليت  املالية اليت تنتجها القوائماالستفادة من 

. أمريكية( اليت هتتم بشرحية محلة األسهم -تعرف ابحملاسبة )الفرنسية األملانية( متييزا هلا عن صنف احملاسبة )اإلنكلو



 والوعاء الضرييب لقوائم اجلبائيةاإلطار النظري ل                    الثاين:                          ل ـــــــــــــــالفص

114 
 

التدقيق قد انتشرت وتطورت يف الكثي منها بسبب التشريعات الضريبية، و احملاسبة مهنة  أن ىلإوجيب اإلشارة 
   1املالية عن نشاط املكلفني بدفع الضريبة. املعلوماتالضريبية فيها إىل  اجلهاتوحاجة 

 سواء كانوا شركات أم املالية للمكلفني القوائمأهم األطراف املستفيدة من  مناإلدارة اجلبائية  تعتربويف اجلزائر 
تعترب وعليه  أفرادا، بل هي يف كثي من احلاالت تشكل الطرف الوحيد الذي يتم إعداد القوائم املالية ألجله.

حتديد  يفويرجع السبب يف ذلك إىل أمهية تلك القوائم  ؛لقوائم املاليةابإحدى اجلهات املهتمة مصلحة الضرائب 
املصادر الرئيسية واهلامة اليت تعتمد  ىحدإ هذه القوائم متثل وابلتايل .دخلية الضرائب خاصة ضريبة على الأوع

  .عليها الدولة يف تنمية مواردها
 االفصاح يف حتسني جودة القوائم اجلبائيةاحلوكمة و الفرع الثاين: دور 

واملعاملة العادلة جلميع تتجلى أمهية احلوكمة وفوائدها يف اجملال الضرييب بشكل خاص يف تعزيز العدالة والشفافية    
إضافة إىل ذلك  فإن االلتزام ابلقانون وتنفيذه يشكل آلية مهمة لتنظيم  ،األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين

 ئومباد قواعد بتطبيق تدعيمها جيب العالقة هذه ولتفعيل ،واألطراف ذات العالقة اجلبائيةالعالقة بني املصاحل 
 2.العالقة هلذه املنظمة اجلبائية لقانونيةا القواعد حيث تفعيل من احلوكمة

توازن بني كافة األطراف الضريبية، فمن جهة يعمل على املضرييب الصالح اإليؤدي التطبيق احلوكمة إىل حتقيق و    
ومن جهة أخرى يعمل على رفع مستوى الوعي الضرييب وخلق  ،إجياد إدارة ضريبية عادلة تعمل بكفاءة واحرتاف

 الطوعي لدى املكلفني بدفع الضريبة وتشجيعهم على مسك الدفاتر احملاسبية املنتظمة. ثقافة االلتزام
 القوائم اجلبائيةيف حتسني جودة  دور احلوكمة .1
العتمادها على  اإلدارة اجلبائيةمن بني الفئات اخلارجية املستفيدة من تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات هي    

نظام الاملؤسسية على توفي  احلوكمةتعمل و  ،كلفني للوصول إىل الوعاء الضرييبالقوائم املالية املقدمة من قبل امل
ضفاء الثقة واملصداقية وحتسني إك من خالل توفي آليات تعمل على وذل تني للمؤسساتاملداخلي الرقايب ال

ن احلقيقي لألحداث عن املضمو  تعربصادقة اللذلك فإن البياانت املالية فصاح والشفافية للمعلومات احملاسبية، اإل
املالية اليت تظهرها هذه القوائم ، وهذا يزيد من ثقة مجيع املستفيدين الداخليني واخلارجيني مبا يف ذلك اإلدارة 

 3.عند إجراء عملية الفحص الضرييب وحتديد الوعاء الضرييب اجلبائية

                                  
تفعيل االعتماد على القوائم املالية املدققة من قبل مراقيب احلساابت يف عملية احملاسبة الضريبية  حممد حلو داود اخلرسان، ضياء جمبل مطرود: 1

 .05ص:  مرجع سبق ذكره،حبث تطبيقي يف اهليئة العامة للضرائب، 
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيي، العدد حالة والية املسيلة -احمللية كآلية لتحقيق التنمية احمللية املستدامةاحلوكمة اجلباية العياشي عجالن،  2

 .189، ص: 2014، 14
ة أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف مصداقية التقارير املالية ويف حتديد وعاء ضريبالغنامي فيصل جدعان فرقد:  ،يعقوب فيحاء عبد هللا 3

 .14، ص:مرجع سبق ذكره، دراسة يف قسم الشركات يف اهليئة العامة للضرائب-الدخل



 والوعاء الضرييب لقوائم اجلبائيةاإلطار النظري ل                    الثاين:                          ل ـــــــــــــــالفص

115 
 

من شأهنا أن تؤدي إىل تضليل  وكمة يساعد يف احلد من املمارسات اليتاحلالتطبيق الصحيح لقواعد  نإو    
اسبية عالية اجلودة ألصحاب املصلحة الختاذ احملعلومات املوابلتايل توفي القوائم املالية، املعلومات اليت تظهرها 

واملالئمة، واليت من املمكن أن تساعد اإلدارة اجلبائية يف الوصول إىل وعاء ضرييب بشكل عادل  القرارات املناسبة
 1وسليم.

بادئ األساسية املوالذي يعترب مبدأ من  الشفافية مفهوم تطبيق إىل اجلبائية اإلدارة وصول أن فيه شك ال اممو    
  عن فصاحاإل هبدف وهذا املالية، وحىت والقانونية داريةاإلاالجراءات  من عديدلاو  حتدايت عدة يتطلبللحوكمة، 

عن  ابإلفصاحمن طرف املكلفني  من التزامنه ، ما ينتج عللمكلفني الضرييب الوعي زايدة إىل يؤدي ما كل
 .سواء حد على ابلضريبة واملكلفني اجلبائية بني اإلدارة املتبادلة املسؤوليات يعكسمما  ،مداخيلهم

 واألنظمة القوانني عرض خالهلا من ميكن اليت الطريقة وأ األسلوب": أبهنا اجلبائية الشفافية تعرفو 
 املفروضة الضريبة مقدار معرفة يف قدرهتم زايدة إىل يؤدي أن شأنه من وذلك فنياملكل على والتعليمات اجلبائية

 2.على دخوهلم"
 التعليمات على االطالع من للمكلف تسمح اليت املناسبة البيئة توفي يف اجلبائية الشفافية دور ويتمحور

وذلك من خالل وسائل النشر  يبحتديد الوعاء الضري بعملية يتعلق ما وكل والرقابة اجلبائيةالفحص  واجراءات
حيث جند صعوبة يف  ؛اجلبائيةاملختلفة املتعلقة ابلضريبة املستحقة على ممارسة نشاط معني واليت تقوم هبا املصاحل 

 ينجم مما ،بسبب عدم وجود تعليمات مصاحبة للقانون توضح القاعدة القانونيةالضرائب  تفسي املكلف لقانون
وجتدر اإلشارة إىل أن  3.اجلبائية املتعلقة إبخضاعه الضرييب إجراءات على التعرف من املكلف مقدرة عدم عنه

أيًضا االلتزام  الضرييب املكلفموضوع الشفافية الضريبية ال ينبغي أن يتعلق ابإلدارة الضريبية فقط، بل جيب على 
  .ياجبائ عليها االعتماد ميكن حىتابلشفافية من خالل تقدمي معلومات واضحة ودقيقة 

                                  
أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف مصداقية التقارير املالية ويف حتديد وعاء ضريبة الغنامي فيصل جدعان فرقد:  ،يعقوب فيحاء عبد هللا 1

 .18، ص: مرجع سبق ذكره ،دراسة يف قسم الشركات يف اهليئة العامة للضرائب-الدخل
، املؤمتر الضرييب السابع عشر بعنوان "تقييم وتقومي النظام الضرييب الضرييب حوكمة املنظومة الضريبية ضرورة حتمية لإلصالح :عاطف كامل إبراهيم 2

 .9، ص:2008املصري"، مصر، 
، املؤمتر الدويل بعنوان "حنو اسرتاتيجية للضرائب قها يف اهليئة العامةشفافية الضريبة وافاق تطبي :جبار حممد علي الكعيب، ايسر عمار عبد احلميد 3

 .09-08، ص ص: 2008وطنية شاملة ملواجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة املقدم اىل هيئة النزاهة"، جامعة بغداد، 
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عليه فإن تطبيق مبادئ احلوكمة وخاصة منها الشفافية يزيد من جودة القوائم املالية وهذا ما ينعكس على ثقة و 
اليت تعزز مصداقية  (Infisible Hand)وكمة هي مبثابة اليد اخلفية احلاإلدارة اجلبائية هبا، ولذلك ميكن القول أن 

 1. االدارة اجلبائيةواملتمثلة يف يف وجه األطراف اخلارجيني املكلف
 اجلبائية  اإلفصاح الضرييب ودوره يف حتسني جودة القوائم .2
 هي اجلبائية الشفافية مفهوم إرساء يف تساعد اليت املبادئ أهم أنيه سابقا لإمن خالل ما تطرقنا  تضحي   

 الضريبة تكون فحىت اجلبائية، اليقني قاعدة مع اإلفصاح مبدأ حيث ينسجم؛ اإلفصاح يف السليمة املمارسات
 عالقة له مما وغيهاسدادها،  وموعد عليها االعرتاض وجبايتها وحق حتديدها وطرق ومعدهلا وعاءها فإن يقينية

 ومعروفة واضحة تكون أن جيب له حقوقا املكلف أم على واجبات متثل كانت سواء املستحقة ابلضريبة
 2للمكلف.

 األطراف كافة قبل من على املعلومة احلصول إمكانية مع املعلومات عن الكامل والشفاف اإلفصاح يساهمو 
وكذلك مراعاة استخدام الوسائل املناسبة لغرض ضمان ، العدالة حتقيق يف املناسب ويف الوقت العالقة ذات

 املكلفني تعريف يف املناسب الوقت يف اجلبائي اإلفصاح يساهمو . اجلميع على هذه املعلومات بسهولة حصول
  3 اجلبائية. اإليرادات زايدة يف ساهميس اجلبائي العمل يف ابلشفافية االلتزام أن جلبائية، كماا ابإلجراءات

غموض عن مجيع و أدون أي لبس  الضرييب بكل وضوح هقرار إيف  املكلف يفصحويقصد ابإلفصاح الضرييب أن 
 ابلقوائم املالية التصريحعيم ذلك املالية واالقتصادية اخلاصة بنشاطها اخلاضع للضريبة، مع تد املعلوماتاحلقائق 

املوضحة  املعلوماتيف تلك القوائم، ويعين ذلك أن تكون  املدونةاليت تعكس القيم احلقيقية  واملستندات التبوتية
، ويف ضرييب املكلفحبيث تعطي صورة حقيقية عن مركز  ؛على درجة عالية من الدقة والوضوح ابلتصريح اجلبائي

والقوائم املالية املرفقة هبا يف املواعيد اليت حتددها  التصرحياتن تقدم تلك أيضا أينبغي رييب الضظل مفهوم اإلفصاح 
الضريبية  التصرحياتأن عنصر التوقيت يعد ركنا هاما من أركان اإلفصاح ابلنسبة لتقدمي التشريعات اجلبائية، كون 

  والقوائم املالية املرفقة هبا يف الوقت املناسب.

 أهم من تعد فصاحه عن كافة احلقائق واملعلوماتإمصداقية املكلف من خالل  نيتضح أ ا سبقعلى م بناءاو 
فصاح الضرييب، وكلما زادت درجة مصداقية املكلف عند عرضه للمعلومات احملاسبية اليت إلالعوامل املؤثرة يف جناح ا

                                  
-قية التقارير املالية يف جتديد وعاء ضريبة الدخلمدى أتثري تطبيق االلتزام بقواعد حوكمة الشركات على مصدا :حممود حسن احلاج حممود حامد1

، أطروحة دكتوراه، جامعة أم درمان االسالمية، كلية الدراسات العليا السودان، القطاع املصريف األردين -دراسة ميدانية على ضريبة الشركات 
 .89ص: ،2014

 .10-09، ص ص:مرجع سبق ذكر، تطبيقها يف اهليئة العامة للضرائبشفافية الضريبة وافاق  :جبار حممد علي الكعيب، ايسر عمار عبد احلميد 2
جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد الثامن،  دور احلوكمة يف حتسني األداء االسرتاتيجي لإلدارة الضريبية، :مصطفى عبد احلسني علي وآخرون 3

 .114، ص:2013، الفصل األول، 22 العدد
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تعترب الشفافية فصاح الضرييب، لذا إلا اجلبائي كلما حتققت اجلودة يفحتتويها القوائم املالية كمرفقات للتصريح 
 . السليملضرييبافصاح عن املعلومات احملاسبية مطلب جوهري للوصول للوعاء اإلواملصداقية يف 

إبمداد املكلف ببياانت واضحة عن أسس  اجلبائيةدارة اإلاإلفصاح الضرييب على  يفرض ومن جهة أخرى
 حتديد كيفية على التعرف اإلفصاح والشفافية مبدأ يتطلب حيث ؛وعناصر الربط والتحصيل اإلخضاع الضرييب

ن وعليه فإ عليها. اجلبائي القانون وضع مت اليت واملبادئ واألسس الضرائب مصلحة قبل من الضرييب الوعاء
التعامل داخل النظام الضرييب ومها املكلف والذي ميثل جمال تطبيق النظام  طرفنيالاإلفصاح الضرييب يتطلب من 

  املعلومات الالزمة خلدمة الطرف اآلخر. توفي يف اإلدارة اجلبائيةيب، و الضري
 القوائم اجلبائيةجودة  حتقيقمتطلبات املطلب الثاين: 

لومات املقدمة من املكلفني،  هلا صحة املع هي لو اتضحدارة اجلبائية التصرحيات والقوائم اجلبائية كما اإلتقبل    
لديها، واملمكن جتميعها من  فرةاملتو ه التصرحيات حسب املعلومات تعديل يف هذحق ال اجلبائيةلإلدارة  نأكما 

مجع املعلومات من مصادر واملستندات اخلاصة ابملكلفني أو  مجيع املصادر وأن متارس حق االطالع على الدفاتر
قارنة والتأكد اجلهات اليت يعملون معها وحيصلون منها على مصادر الدخل، وذلك هبدف املكاملنافسني أو   أخرى

ينبغي أن يكون من بني األهداف  على ما سبق بناءاو . من صحة األرقام املعطاة يف القوائم املقدمة من املكلفني
معلومات حتتويه من  ومااألساسية للمحاسبة تقدمي القوائم املالية لإلدارة الضريبية ابلشكل الذي جيعل تلك القوائم 

  .بائية مبا جيعلها تعتمد تلك املعلومات يف حتديد الوعاء الضرييبدارة اجلإلحماسبية تفي مبتطلبات ا
 )االدارة اجلبائية واملكلف الضرييب( الفرع األول: املتطلبات الواجب توفريها من قبل األطراف املعنية

حتديد  ويف ضوء هذا الفحص يتم ،عندما تقدم القوائم املالية إىل االدارة اجلبائية تتعرض إىل الفحص الضرييب   
دارة اجلبائية يتم االعتماد على اإل تتوفر يف تلك القوائم متطلباتالطريقة املناسبة لتحديد الوعاء الضرييب، وعندما 

الربح احملاسيب الظاهر يف القوائم املالية كأساس يف عملية حتديد الوعاء الضرييب بعد تعديل الربح احملاسيب إىل 
 وتتمثل هذه املتطلبات يف:، ضرييبال
اسبة مالية منتظمة وكاملة حم مسككقاعدة عامة، جيب على دافع الضرائب املتطلبات اخلاصة ابملكلفني: . 1

تظهر نتائج األعمال بشكل حقيقي وواقعي وفق العرف التجاري واحملاسيب، وأن تكون مصحوبة ابملستندات اليت 
 مما ميكن ؛للضريبة ةاخلاضع الفرتةالل رائب خجيب أن تتضمن هذه املستندات مجيع أنشطة دافع الضو تدعمها. 

 .ونتائج األعمال احلقيقية الوصول إىل احلساابت اخلتامية
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  :1عدم مصداقية مكلفي الضريبة هي على النحو التايل مظاهرميكن حصر و  
ت ختالف ما هو مستندات مصطنعة مع تضمينه بياانأو دفاتر وحساابت  استناًدا إىل اجلبائي التصريحتقدمي  -

 .املراقب اجلبائيوضوعية واليت حجبها عن املاملستندات احلقيقية كأداة إثبات ت ابلدفاتر أوالسجالت أو اثب
دد بعشرة احملو  املستندات قبل انقضاء األجل احملدد لتقادم دين الضريبةإتالف أوحجب الدفاتر أوالسجالت أو  -

 .سنوات
 .اخلسائر أوزايدةندات بقصد تقليل األرابح غيمها من املستاع أوتغيي فواتي الشراء أوالبيع أو اصطن -
 .جزء منه كان مفروًضا خضوعه للضريبةإخفاء نشاط أو  -

 فوتسجيل خمتل احملاسبية الدفاتر مبسك املؤسسات كل يف اجلزائر اجلبائي والقانون التجاري القانون ألزمقد و 
 تتمكن اإلدارة حىت املايل، احملاسيب النظام وكيفيات لشروط وفقا عليها أوتطرأ هبا تقوم اليت والتحويالت العمليات

احلق  مينح املصاحل اجلبائية اجلبائيالتشريع  ومن زاوية أخرى فإن عليها، املفروضة الضريبة حتصيل من اجلبائية
سجالت ومستندات احلسابية، األمر الذي دفع أصحاب األعمال واملهن لالهتمام بعملية مسك تلك البتفتيش 

حماسبية تساعدهم يف حساب اإليرادات واملصروفات وتسجيلها نظم وتطبيقات ة والبحث عن الدفاتر احملاسبي
  لغرض حساب الربح اخلاضع للضريبة.

 اجلزء األكرب من مسؤولية األخذ ابلقوائم املالية يقع على عاتق اجلهات :إلدارة اجلبائيةاملتطلبات اخلاصة اب. 2
 : 2تيةآلبات الك عليها االلتزام ابملتطلالضريبية، ولذ

 .ملكلفني صحيحة إىل أن يثبت العكسالتصريح القوائم اجلبائية املقدم من قبل ا أخد -
 .ومربر حقيقي لدى اجلهات الضريبيةبنود التكلفة من دون مستند عدم جواز رفض الدفاتر أوالسجالت أو  -
  .يهعدم القيام برفض التصريح إال بعد فحصه ومراجعة العمليات احملاسبية املدرجة ف -
 .فحص وحتصيل الضريبةالتبسيط إجراءات  -
ظومة الضريبية وقدرهتا على مما حيقق رفع كفاءة املن ؛بينها وبني املكلفالثقة والشفافية  بناءإرساء أسس ل -

 .بني األهداف املختلفة للضريبة مةءاملوا
 

 

                                  
، رسالة ماجستي، جامعة دمشق، كلية االقتصاد قسم احملاسبة، دور املدقق اخلارجي يف التكليف الضرييب يف سورية :حممد معاذ حممد أديب الدوس 1

 .103، ص: 2014
، جامعة مدى األخذ ابلقوائم املالية املقدمة من قبل الشركات واملشاركات املشمولة بقانون ضريبة الدخل :أمحد حممد خليل ،جبار أمحد عبد هللا 2

 .38، ص: 2009، 31، جملد 93ل، كلية اإلدارة واالقتصاد، جملة تنمية الرافدين، العدد املوص
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ملكلف أبمانتها ومدى العربة يف الدفاتر والسجالت واملستندات اليت ميسكها ا أنهذا النطاق يتضح ويف 
جيوز للجهات  الاحملاسبية  للمبادئ واملعاييووفقا  إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل واملضمون،

فإن على دالئل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها وابلتايل  بناءاالضريبية عدم األخذ ابلقوائم املالية إال 
 واملستندات والقوائم املالية يقع على اجلهات الضريبية.إثبات عدم صحة الدفاتر والسجالت  عبء

اجلهات الضريبية التخلي عن التفكي يف أن املكلفني حياولون دائما التهرب من دفع  ويف ذات السياق على
الضرائب، ألن هذا يؤدي إىل فقدان الثقة بني الطرفني وتعقيد اإلجراءات اليت مبوجبها يتم فرض الضريبة 

هي  القوائمهذه  واعتباروالقوائم املالية املقدمة من قبل املكلفني  التصرحياتعلى هذه اجلهات قبول وحتصيلها، و 
والقوائم  التصرحياتوعدم رفضها ما مل يثبت أن يف هذه  الفحص الضرييباألساس واالعتماد عليها عند عملية 

 1مستقبال.  تصرحياهتم اجلبائيةدمي خطأ جوهراي متعمدا أو غي متعمد ومن مث تشجيع ابقي املكلفني على تق
نظرا ملا ختلفه  املكلفنيأساليب التقدير اجلزايف عند التحاسب مع  تباعا لىعاجلهات الضريبية التوقف  كما على    

 حيث ؛املقدمة من قبل املكلفنيالتصرحيات اجلبائية من التوجه التدرجيي حنو التقليل واحلد من أمهية هذه طرق 
ة اجلبائية وانطالقا من مبدأ الشفافية وتطبيقا لقاعدة اليقني يف فرض الضريبة اإلعالن عن اإلدار على جيب 

حىت  من املتطلبات والشروط قائمة حمددة متجسدة يف املكلف اجلبائي،في هبا يمتطلباهتا األساسية اليت جيب أن 
صا مباشرة للعمل على ما ورد ر قواعد الفحص الضرييب تتضمن نصو صداإجيب كما ،  العمل هبا للمكلفنييتسىن 

 بني وتعزيزها الثقة دعم هبدف وهذا ، والرقابة اجلبائية ساس عملية الفحصأ نظام احملاسبة املالية لتوضيح يف
 2.واملنازعات اجلبائية املقدمة الشكاوى ختفيض مستوى وابلتايل اجلبائية واملصاحل ابلضريبة املكلفني

 خالل من ذلك املايل ويكون احملاسيب النظام أحكام تطبيق خبصوص اجلبائية ابملصاحل العاملني تكوينجيب و    
 حل على والتدريب احملاسيب، اجملال يف العالية الكفاءة ذوي احملاسبني ابخلرباء واالستعانة التكوينية، الدورات

 على التدريب إىل إضافة ،القوائم اجلبائية مراجعة وفحص عند اجلبائيني والفاحصني املراقبني تواجه اليت املشكالت
من جانب دافعي الضرائب إلخفاء  اكتشاف التالعبات من للتمكني وكايف جيد بشكل املعلومات تكنولوجيا

 3.الواقع متثل ال أوعية ضريبية ونتائج وتقدمي أعماهلمأرقام 
 
 

                                  
مرجع  ،مدى األخذ ابلقوائم املالية املقدمة من قبل الشركات واملشاركات املشمولة بقانون ضريبة الدخل :أمحد حممد خليل ،جبار أمحد عبد هللا 1

 .41ص: سبق ذكره،
، أطروحة دكتوراه، كلية النظام اجلبائي اجلزائري مع النظام احملاسيب املايل لتعزيز الشفافية وضبط الوعاء الضرييب متطلبات تكييف: إميان خيلف 2

 .192، ص:2019العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
دراسة حالة عينة من املؤسسات -ية وواقع املؤسسات االقتصادية اجلزائرية العالقة احملاسبية الضريبية بني النظر  :خضي خبيطي ،بلخي بكاري 3

 .250، ص:2016، جامعة ورقلة، 16جملة الباحث، العدد  ،2014االقتصادية لسنة 
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 القوائم اجلبائيةالفرع الثاين: املتطلبات الواجب توفرها يف 
 اجملموعة الدفرتية واملستندية،و  لية امللحقة ابلتصرحيات اجلبائيةمن خالل القوائم املاميكن لإلدارة الضريبية و 

يف حتديد  اجلبائيةاألدلة الثبوتية التأكد من حتقق بعض املتطلبات األساسية واليت تعد ضرورية العتماد القوائم و 
 الوعاء الضرييب وهي:

 ري احملاسبية:إعداد وعرض القوائم املالية وفقا للمبادئ واملعاي .1
القوائم، كافيني يف هذه مصداقية وثقة   يعطيسالقوائم املالية  وتقدميإن االلتزام ابملبادئ احملاسبية يف إعداد 

 املكلفنيوتقطع الفرصة على  ،يف عرض القوائم املالية من قبل معديها والتدليسويؤدي إىل االبتعاد عن االبتكار 
احملاسبة مما يعزز دور هذه القوائم يف عملية  ؛من عناصر القوائم املالية التكتم عن عنصر معني حياولون الذين

 1 متثل املبادئ احملاسبية معيارا يقاس عليه أو حيكم به على صدق وعدالة عرض القوائم املالية.وعليه . الضريبية
"جيب على  :أنهينص على  (06)املادة  ومن خالل 2009قانون املالية التكميلي لسنة ويف هذا السياق فإن 

املؤسسات احرتام التعاريف الواردة يف النظام احملاسيب املايل مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد اجلبائية املطبقة 
 ".فيما خيص وعاء الضريبة

 من قبلميكن قبوهلا واألخذ هبا  مصدر املعلومات احملاسبية واليت التعترب  املاليةفإن القوائم  ماسبقى عل بناءاو 
القوائم املالية املرفقة  تكون أبنوإن اشرتاط احملاسبية واملعايي ن مل تكن قد أعدت طبقا للمبادئ إدارة اجلبائية إلا

ذلك سيساعد كثيا يف تضييق فجوة الثقة  نإفشك معدة طبقا للقواعد واملبادئ احملاسبية، وبال  اجلبائي التصريح
ر يف تقدي ساعديضرييب  جمال الفاألخذ بتلك املعايي احملاسبية يف .ملعاييذه اهبواملكلف امتثاال  دارة اجلبائيةإلابني 

ير القيمة وقياس دسالمة نظم احملاسبة املالية املستخدمة يف تقىل إ يحيث تؤد ؛القيمة العادلة للوعاء الضرييب
ئم املالية املنظمة طبقا للمبادئ وال جيوز رفض القوا .دارة اجلبائيةإلوتدعم كفاءة ا ؤسسةاألحداث املالية اليت تتم ابمل
حيث يتوقع نتيجة هذا السلوك األضرار  ؛ثبات ذلكإلن بصحتها تقدمي األدلة الالزمة احملاسبية ويقع على من يطع

كما أن استخدام املعايي احملاسبية لتحديد الربح احملاسيب سيدعم ،  ابجملتمع بشكل عام نتيجة األضرار مبهنة احملاسبة
إذ ال يسمح يف ضوئها استخدام  ؛جسر الثقة مع مكلفي الضريبة بناءو  املراقب اجلبائيي يف عمل الشق املوضوع

 2.للمراقب اجلبائياحلكم الشخصي 
 

                                  
حبث تطبيقي -الضرييباإليفاء مبتطلبات السلطة املالية العتماد القوائم املالية يف حتديد الوعاء فيحاء عبد هللا يعقوب:  ،رايض أمحد حممد حسني 1

، 2013، الفصل الثاين، السنة 23، جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد الثامن، العدد يف اهليئة العامة للضرائب لعينة من الشركات احملدودة
 .146ص:

لغرض زايدة  2005لسنة  91نون دور اإلفصاح احملاسيب وأمهيته يف ظل تطبيق معايري احملاسبة املصرية ومتطلبات القا محد حممد جنيب زكي: 2
 .29، ص: مرجع سبق ذكره، فاعلية مصداقية ممويل الضريبة
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 الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية من فرتة إىل أخرى: .2
ا أهنسية واليت من شإىل أخرى يعد من املتطلبات األسا فرتةالثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية من االتساق و إن 

 :تيةاآليق املبادئ احملاسبية األهداف ؛ إذ حيقق الثبات يف تطباحملاسبة الضريبيةتعزيز دور هذه القوائم يف عملية 
  .الية للمقارنةقابلية القوائم امل -
 .نةاملالية وقابليتها للمقار  القوائمتوضيح طبيعة التغييات اليت حدثت يف مبادئ احملاسبة وأتثيها على  -
 كفاية املعلومات واإلفصاح: .3

يتمثل دور اإلفصاح يف القوائم املالية يف احلد من الغموض ابلنسبة ملستخدمي هذه القوائم بغرض مساعدهتم يف 
جيب أن تكون معدة  وحتظى ابهتمام وثقة املستخدمني املالية موضوعية القوائماختاذ قرارات رشيدة، ولكي تكون 

  .ولة جلميع األطراف اليت هلا مصاحل مع املؤسسةومقدمة بطريقة منظمة ومقب
ات يقدم املكلف التصرحيحيث  ؛من القوائمالكامل عن املعلومات يعد مطلبا أساسيا لالستفادة  اإلفصاحو    

دارة اجلبائية اليت بدورها تستخدمها يف عملية حتديد مبلغ الضريبة املستحقة، وتتمثل مهمة إلوالقوائم املالية إىل ا
ارة اجلبائية إبجراءات متعددة ومن بني تلك اإلجراءات الفحص الضرييب وفقا للنتائج واملعطيات الواردة يف اإلد

إذ يتم االعتماد على القوائم  ؛دارة اجلبائيةإلك بني كل من املكلف واالقوائم املالية، والفحص الضرييب جهد مشرت 
إذا كانت املعلومات الواردة فيها حتتوي على اإلفصاح الكايف  التصريح املقدم لإلدارة الضريبيةاملالية املرفقة مع 

ترتجم من خالل عرض املعلومات ضمن  القوائم املاليةإن مصداقية يه فلوع 1.الفحص الضرييبالذي تتطلب عملية 
 وظيفة اإلفصاح الضرييب.

 لقوائم اجلبائية:اباجلداول امللحقة  .4
املتطلبات األساسية لإلدارة اجلبائية اليت جيب إرفاقها مع التصرحيات  تعد اجلداول امللحقة للقوائم اجلبائية من   

األساسية  القوائم املاليةواليت يتم من خالهلا اإلفصاح عن تفاصيل األرقام الواردة يف اجلبائية جزء ال يتجزأ منها، 
دارة اإلا أن تزيد من ثقة أهنن شواملتعلقة ابلعناصر الرئيسة هلذه القوائم، واليت م )جدول حساب النتائج وامليزانية(

طار عام إ اجلبائية التشريعات، وقد حددت 2الوعاء الضرييباجلبائية هبذه القوائم وابلتايل االعتماد عليها يف حتديد 
 وتفصيل للمعلومات الواجب اإلفصاح عنها هلذه العناصر. القوائمهذه يسرتشد به ملا ينبغي اإلفصاح عنه يف 

 واملستندية:اجملموعة الدفرتية  .5
مع  واألحداث املاليةعمليات ال مجيعنتظمة تسجل فيها املالقانونية دفاتر الو  إن االلتزام مبسك السجالت

أن يعزز النفقات واإليرادات املصرح هبا من جانب  أنههلذه العمليات من ش الداعمةاالحتفاظ ابملستندات الثبوتية 

                                  
 .،115ص:  مرجع سبق ذكره، ،دور اإلفصاح احملاسيب يف رفع جودة احملاسبة الضريبية :إحسان مشران الياسري ،لقاء مالك عبد الرمحن 1
حبث تطبيقي -تطلبات السلطة املالية العتماد القوائم املالية يف حتديد الوعاء الضرييباإليفاء مب رايض أمحد حممد حسني، فيحاء عبد هللا يعقوب: 2

 .147، ص: مرجع سبق ذكره، يف اهليئة العامة للضرائب لعينة من الشركات احملدودة



 والوعاء الضرييب لقوائم اجلبائيةاإلطار النظري ل                    الثاين:                          ل ـــــــــــــــالفص

122 
 

ا إذا ما أحسن استعماهلا أن أهن؛ إذ أن من شالقوائم املاليةل املكلف، فضال عن كوهنا تعد شرطا أساسيا لقبو 
ضريبة على الوجه الميكن تطبيق قانون  الو  عن واقع أنشطة دافعي الضرائب،تكون الوسيلة الفعالة اليت تعرب 

عدم مسك هذه الدفاتر يساعد املكلفني  حيث ؛ان كل مكلف حيتفظ بدفاتر حماسبيةالصحيح الكامل إال إذا ك
ألمر الذي يضر مبصلحة اخلزينة نتائج بعيدة عن احلقيقة ا وعرضإخفاء دخوهلم والتهرب من الضريبة،  على

 1 .مصلحة املكلفنيأو 
 حيث تنص املادة تندات الواجب مسكها ونظم أحكامهاالدفاتر واملسقانون اإلجراءات اجلبائية وقد حدد 

رفض احملاسبة عقب التحقيق فيها، إال إذا أثبتت اإلدارة جراءات اجلبائية على أنه: "ال ميكن إلمن قانون ا (43)
يكون مسك الدفاتر والسندات احملاسبية والواثئق الثبوتية غي مطابق ألحكام  طابعها غي املقنع وذلك عندما

 ".القانون التجاري والنظام احملاسيب املايل وغيها من التشريعات والتنظيمات املعمول هبا
 انينص املتضمن النظام احملاسيب املايل 07/11والقانون املتضمن القانون التجاري اجلزائري  75/59األمر ن وإ   

 وهي:  ،مسك الدفاتر التجارية واملستندات الرئيسة واملساعدة الواجب مسكها على
ة ويومي ،ملشرتايتيومية او  ،واليوميات املساعدة كسجل يومية الصندوق )دفرت اليومية( سجل اليومية العامة -

 .املبيعات وغيها
ودفرت أستاذ  ،كدفرت أستاذ املوجودات الثابتة  ،وسجالت األستاذ املساعدة)دفرت الكبي( سجل األستاذ العام  -

  .وغيها املخزوانتودفرت أستاذ  ،الذمم
فإن الدفرت اليومي والدفرت الكبي يتضمن فقط الرصيد الشهري  يف حالة استعمال سجالت مساعدة -

 .ردة يف الدفاتر املساعدة )اجملاميع العامة الشهرية لكل دفرت مساعد(للحساابت الوا
  .ه امليزانية وحساب النتائج يف هناية السنةنقل فيت سجل جلرد املوجودات -
 .كتوبة أو إلكرتونية( وذلك طبًقا لشروط حمددةاملإمساك الدفاتر والسجالت ) -
لسل وحسب اتريخ إعداد كل منها ا بشكل متسعلى أن يتم حفظه ؛حمافظ املراسالت واملستندات األخرى -

 .(75/59من األمر  (10و 9) واملادة  07/11قانون المن  (20))املادة  صدورهاأو 
تكون لدى رئيس احملكمة قبل االستعمال، وأن والدفرت الكبي وسجل اجلرد املصادقة على سجل اليومية  -

 22و 21)املادة  ن تنظم على احلاسب اآليل،فراغ، وميكن أالدفاتر خالية من كل شطب أوحك أوحتشيه أو 
 (75/59من األمر  11واملادة  07/11من قانون 

سنوات ابتداء من اتريخ قفل كل سنة مالية  (10)وكذا الواثئق الثبوتية، ملدة عشر  االحتفاظ ابلسجالت -
ابلدفاتر املنصوص  من قانون اإلجراءات اجلبائية: "جيب االحتفاظ (64)هذا ما تنص عليه املادة و  حماسبية،

                                  
 .154، ص: نفس املرجع 1
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يف القانون التجاري والواثئق احملاسبية وكذا الواثئق الثبوتية، ال سيما فواتي يف التشريع اجلبائي أو  اعليها سواء
 "سنوات (10)الشراء اليت ميارس عليها حق املراقبة واالطالع والتحقيق، ملدة عشر 

خيطر مصلحة الضرائب عن مزاولة نشاطه  شخص اعتباري على أنام املكلف سواء كان شخص طبيعي أو التز  -
: أنهعلى  (م .ر .م .ض .ق)من  (183)حيث تنص املادة  ؛يوًما من اتريخ املزاولة للنشاط 30خالل 

جيب على املكلفني ابلضريبة واخلاضعني للضريبة أن يقدموا يف الثالثني يوما األوىل من بداية نشاطها، إىل "
 ".تصرحيا مطابقا للنموذج الذي تقدمه اإلدارة  هلاة الضرائب املباشرة التابعنيمفتشي

وعلى املصلحة قبول اإلقرار على  التصرحيات اجلبائية،التزام املكلف بسداد مبلغ الضريبة املستحقة من واقع  -
 مسئولية املكلف.

دين اليت تطلبها لعمالء واملور الدفاتر واملستندات واحملررات مبا يف ذلك قوائم او التزام املكلف بتوفي البياانت  -
 لى أنه: "يراقب املفتش التصرحياتمن قانون اإلجراءات اجلبائية ع (19)حيث تنص املادة  ؛دارة اجلبائيةإلا

وتطلب اإلدارة اجلبائية التوضيحات والتربيرات كتابيا. كما ميكن للمفتش أن يطلب دراسة الواثئق احملاسبية 
 ضوع الرقابة".املتعلقة ابلبياانت والعمليات واملعطيات مو 

 شروط التالية:ال فربتو ملستندات اليت ميسكها املكلف تكون العربة يف الدفاتر والسجالت وا -
 كلفاألمانة يف إظهارها احلقيقة للمركز املايل ونتيجة أعمال امل. 
 وفًقا لألصول احملاسبية السليمة انتظامها من حيث الشكل. 
  ية ومستندات تثبت عدم صحتها.دالئل موضوع يف حالة عدم وجودإال  رفضهاعدم 

واليت من  اجلبائيةنتظمة يعد من املتطلبات األساسية لإلدارة املسجالت الدفاتر و الوعليه فإن االلتزام مبسك 
الوعاء كأساس يف حتديد و الفحص ا تعزيز دور القوائم املالية اليت متثل واقع وحمتوايت هذه الدفاتر يف عملية أهنش

 .هذه القوائملقبول  اأساسي اا تعد شرط، فضال عن كوهنالضرييب
 األدلة الثبوتية: .6

تكوين رأي حول موضوع أو نقطة يف الفرد  عليها يعتمد"املعلومات واحلقائق اليت  :اهنتعرف أدلة اإلثبات أب
معينة"، وتعد املستندات أهم أدلة اإلثبات واليت من خالهلا يتم التحقق من املعلومات املسجلة يف الدفاتر 

الية والقيود امل فرتةالخالل  ؤسسةسجالت، وتستخدم كدليل قوي للربط بني األحداث املالية اليت متت داخل املوال
من الركائز األساسية لعملية مسك الدفاتر ضرورة وجود مستندات تدعم إن و احملاسبية املسجلة لتلك األحداث، 

 1 .بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها عند الضرورة وأن يتم االحتفاظ هبذه املستنداتالعمليات املراد إثباهتا، 

                                  
حبث تطبيقي -عتماد القوائم املالية يف حتديد الوعاء الضرييباإليفاء مبتطلبات السلطة املالية ال رايض أمحد حممد حسني، فيحاء عبد هللا يعقوب: 1

 .154-155، ص ص: مرجع سبق ذكره، يف اهليئة العامة للضرائب لعينة من الشركات احملدودة
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املذكور سابقا على أنه: "تستند كل كتابة حماسبية على وثيقة  07/11من القانون  (18)حيت تنص املادة    
 .ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن املصداقية واحلفظ وإمكانية إعادة حمتواها على األوراق"

ومن خالهلا يتم التأكد من صحة ومطابقة  ،الفحص الضرييبرة اجلبائية على املستندات يف عملية داإلوتعتمد ا
من أن األرقام  املراقب اجلبائي، ليتأكد فحصحمل ال ؤسسةمع ما هو مقيد بدفاتر امل وحساب النتائجأرقام امليزانية 

  مستنداي.الواردة يف امليزانية واحلساابت اخلتامية مقيدة ابلسجالت ومؤيدة 
وتعد املستندات أبشكاهلا وصورها املختلفة واملتعددة من األدلة اليت يستند إليها للحكم على صحة القوائم    

املالية ودرجة االعتماد عليها، ولكن قبل أن يعتمد عليها كأدلة إثبات جيب التأكد من صحة املستند نفسه املقدم 
 1عن طريق مراعاة اعتبارات عديدة منها:

إذ جيب خلوه من احلك والشطب واملسح،  ؛ط الشكلية واملوضوعية والقانونيةللشرو  مستويفيكون املستند أن  -
  .املخولني أي من هلم سلطة وحق التوقيع على املستند، وأن يكون ابلنسخة األصلية األفرادوموقع عليه من 

املوظفني أو  املدراءأحد ألشخاص كأي أن يكون موجهة إليها وليس  ؛املعنية ؤسسةأن حيمل املستند اسم امل -
 .فيها

 املكلفني، فقد يلجأ بعض الفرتة حمل التحاسبيف إصداره ويقع ضمن  احلق جهة صاحبيتم إصداره من أن  -
 عجز يف عهدهتم. اختالس أو لتغطية  سابقةمستندات ختص فرتات  تقدميإىل 

 من األشخاص ويؤشرويدقق  ،انوينونشاطها الق ؤسسةأن يكون املستند معززا لعملية تدخل ضمن عمل امل -
ويوجد نوعان من  .ويتم حفظه بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليه عند احلاجة لذلك ؤسسةاملختصني داخل امل

 املستندات مها:
 .استالم املخزون ووصوالت القبض وواثئقمثل قوائم البيع  ؤسسةيتم إعدادها داخل امل ؛مستندات داخلية -
مثل فواتي الشراء وسندات امللكية وكشوفات احلساابت لدى  ؤسسةج املتعد خار  ؛مستندات خارجية -

 املكلفني.
منشأ ذلك الدليل وما إذا  ا يعتمد إىل حد كبي على مصدر أو إن قدرة دليل اإلثبات املستندي لإلقناع غالبا م   

يتم إعدادها خارج مؤسسة أو  اليت تنشأوعادًة ما تكون املستندات ، اجلبائيةكان املستند قد أرسل مباشرة لإلدارة 
، وابملثل فإن املستندات اليت دلياًل على اإلقناع أكثر مما لو مت إعداد هذا املستند داخل مؤسسة دافع الضرائب

أكثر إقناع مما لو كانت هذه املستندات قد  الدلياألطراف اخلارجية توفر عادة  من اجلبائيةترسل مباشرة لإلدارة 
  دارة اجلبائية.اإلقبل الوصول إىل  ؤسسةابمل مرت أوال على العاملني

 

                                  
 .156-155ص ص:  ،نفس املرجع 1
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 ؤسساتاملقدمة إليها من قبل املعلى القوائم املالية  اإلدارة اجلبائيةيتم اعتماد  ويف األخي ميكن استنتاج أنه لكي   
  يدها ابآليت:واليت ميكن حتد اإلدارة اجلبائيةتطلبات أن تكون هذه القوائم مستوفية مل يف حتديد الوعاء الضرييب ال بد

عند إعداد وعرض القوائم  االلتزام ابملبادئ واملعايي احملاسبية والتشريعات واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبها -
كـم به على صدق وعدالـة عرض القوائم املاليةإذ متثل معياراً يمقاس عليه أو  ؛املالية  .حيم

 .مما يزيد من قابلية القوائم املالية للمقارنة ؛أخرى بادئ احملاسبية من فرتة إىلالثبات يف تطبيق نفس امل -
 .كفاية املعلومات واإلفصاح -
 ومنال يتجزأ منها،  تعد جزءاليت و  ؛جيب إرفاقها مع التصرحيات اجلبائية اليتامللحقة تقدمي القوائم املالية   -

 ابلعناصر الرئيسة هلذه القوائم.واملتعلقة  خالهلا يتم اإلفصاح عن تفاصيل األرقام الظاهرة يف القوائم املالية
 .املكلفتقدمي األدلة الثبوتية الكافية اليت تعزز اإليرادات واملصروفات املصرح هبا من قبل  -
غراض ألنظام مسك الدفاتر التجارية ل متطلباتمع جمموعة دفرتية ومستندية تتفق  املكلفكون يأن  -

م مسكها أن تكون الوسيلة الفعالة اليت تعرب عن ا إذا ما أحسن استعماهلا وانتظأهنش منحيث  ؛ةيضريبال
سيتحقق الكثي من اإلجيابيات واملزااي  اجلبائية اتالتصرحيو يف القوائم اجلودة وبتوافر  حقيقة نشاط املكلفني.
 :1يلي وتتمثل على العموم فيما

 الدخل احملاسيب عند نشوء اختالف بني املراقب اجلبائييف عملية التفاوض مع  اجلبائيدعم موقف املكلف  -
 .والدخل الضرييب

أصحاب أطراف حوكمة الضريبية و ، ابعتبارمها املراقب اجلبائيو  املكلف اجلبائيتعزيز الثقة املتبادلة بني  -
 .احملاسبة الضريبيةاملصلحة الرئيسية يف جناح عملية 

 فرتو تاحملاسبية على أن  املعلومات ر خاصية املصداقية يففبتو وذلك  ؛يق الفجوة الضريبيةضياملساعدة على ت -
 .يف ذلك املراقب اجلبائييسرتشد هبا  ودالئل مؤشرات

يعتمد على  شفافيف ظل اقتصاد  ؤسساتاملساعدة يف وجود بيئة ضريبية صاحلة ومالئمة لتأسيس حوكمة امل -
  .يف تسيي االقتصاد آليات السوق احلرة واحلد من التدخل السياسي

 ودةجلومها خاصيتان متالزمتان  واملوثوقية مةءاملالمبا حتمله من خصائص  اجلودة فرتو وحىت يتحقق ذلك فيجب    
 .ابإلضافة خلاصييت القابلية للفهم واملقارنة احملاسبة الضريبيةاملعلومات احملاسبية ألغراض 

 

 

                                  
لغرض زايدة  2005لسنة  91طلبات القانون دور اإلفصاح احملاسيب وأمهيته يف ظل تطبيق معايري احملاسبة املصرية ومت محد حممد جنيب زكي: 1

 .25، ص: مرجع سبق ذكره فاعلية مصداقية ممويل الضريبة،
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 :خالصة الفصل
 عرضنا خالله من والذي ،والوعاء الضرييب اجلبائيةاإلطار النظري للقوائم  إىل تطرقنا الفصل هذا ضوء يف   

تطرقنا كما   ،احتديدمهالوعاء والربح الضرييب وطرق ابإلضافة إىل  تهاوأمهي القوائم اجلبائيةحول املفاهيم  من جمموعة
وفق املعايي احملاسبة  خصائص جودة القوائم املالية حتديدوذلك من خالل  ؛اجلبائيةطرق قياس جودة القوائم  إىل

 مهاو من خالل عرض مبادئ احلوكمة  القوائم اجلبائيةمتطلبات تعزيز جودة  مث أدرجنا، اسيب املايلالدولية والنظام احمل
 :يلي فيما الفصل خالل هذا منه إلي التوصل مت ما أهم تلخيص وميكن .اإلفصاح والشفافية

خلاصة بنشاطه عن مجيع املعلومات واحلقائق ا والتصرحيات اجلبائيةقوائمه أنه جيب على املكلف أن يفصح يف 
اإلخضاع، وجيب أن تكون هذه املعلومات على درجة عالية من الدقة  اخلاضع للضريبة عن الفرتة املالية موضوع

 اجلبائية التصرحيات والقوائم رفقتقيقة مركزه الضرييب، كما جيب أن صورة صادقة عن ح أن تعطيو والوضوح، 
القوائم الرئيسية من معلومات مع االلتزام بتقدمي  ملحقة تبني معلومات تفصيلية حول ما تضمنته جبداول

  .التصرحيات والقوائم املرفقة يف املواعيد القانونية، ألن التوقيت عنصر هام يف اجملال الضرييب
املايل  أحد أبرز املستخدمني واملستفيدة من خمرجات النظام احملاسيبيف اجلزائر دارة اجلبائية اإل كما توصلنا إىل أن    
، عداد تلك القوائم ألجلهإالذي يتم  الوحيد، بل أهنا يف كثي من احلاالت تشكل الطرف القوائم املالية تمثل يفوامل

مبتطلبات  تفي هاجيعلتقدمي القوائم ابلشكل الذي  يف أن تكون من األهداف األساسية للمحاسبة ينبغي وعليه
 ،يف حتديد الوعاء الضرييبو  الفحصحبيث ميكن االعتماد عليها عند  ؛دارة اجلبائيةاإل

 مبعلوماتاملكلف  تزويدبن تقوم أ على اإلدارة اجلبائية وتطبيقا لقاعدة العدالة الضريبية خرآلاجلانب امن و 
تساعد املكلف على فهم  ومطبوعاتصدار نشرات دورية إإذ يتوجب عليها  ؛واضحة عن طرق إخضاعه للضريبة

اإلدارة بتحرر كل التصرحيات على مطبوعات تتسم ابلوضوح والبساطة  الضرييب، كما جيب أن تقوم التشريعحكام أ
من تمكن يعلى املكلف فهمها حىت  واضحة يصعبتتضمن مصطلحات غي  وتكون بعيدة عن الغموض وأال

  .وفهم حقوقه وواجباته عن مركزه الضرييباإلفصاح 

 



 

واقع القياس في الجزائر  : الثالثالفصل  
 وأثره على القوائم المالية والوعاء الضريبي
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 :متهيد
االنتقال ا منه ؛واالجتماعية االقتصادية للتغريات ستجابةإ كانت تطورات عدة اجلزائر يف احملاسبة بيئة عرفت   
واتفاق  اخلارجية التجارة كتحرير ابشرهتا اليت االقتصادية واإلصالحات السوق، قتصادالا إىل املوجه االقتصاد من

إصالحات  بعدة القيام خالل من احملاسيب نظامها يف النظر إعادة ىاستدع ذلك كل األوريب، حتاداإل مع الشراكة
 نتاجإ احملاسيب يف الدور حتسني إىل يهدف الذي (SCF) املايل احملاسيب النظام والدة عنها متخضتحماسبية 

 .احملاسبية علوماتامل
احملاسيب  النظام يسعى ية،اجلزائر  االقتصادية املؤسسات وأداء نشاط جممل عن كافيةال علوماتامل تقدمي هبدفو 
 إىل احملاسيب القياس يف جديدة مفاهيم يتضمن والذي (IAS/IFRS) الدولية احملاسبة معايري من املستمد املايل

 خالل من هندف وعليه .القرارات فخمتل اختاذ يسهل مبا واملوثوقية املالءمة من كافية بدرجة املعلومات توفري هذه
 اجلبائية اآلاثر فخمتل توضيحو اسيب املايل، القياس احملاسيب يف ظل تطبيق النظام احملواقع  دراسة إىل الفصل هذا

 تقسيم مت ذلك على اوبناء والوعاء الضرييب، املالية القوائم على عناصرتطبيق بدائل القياس احملاسيب  عن الناجتة
 :التالية املباحث إىل الفصل هذا حمتوى

  للمحاسبة املالية يف اجلزائر انوينوالق اإلطار النظري :األولاملبحث. 
 املبحث الثاين: مكانة بدائل القياس احملاسيب يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل. 
 :يف اجلزائر واجلبائي لتشريع احملاسيباحسب القياس احملاسيب  املبحث الثالث.  
 :لى القوائم املالية والوعاء الضرييبنعكاساته عإااللتزام مبتطلبات النظام احملاسيب املايل و  املبحث الرابع. 
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 للمحاسبة املالية يف اجلزائر والقانوين : اإلطار النظرياألولاملبحث 
نظام  وهو عبارة عناجلزائر،  يف مرة ألول املالية للمحاسبة مفاهيمياتصوراي و  إطارا املايل احملاسيب النظام تضمن   

معايري انبثقت عنه  النظام هذاو  ،تشكل األساس النظري للمحاسبة اليتبادئ هداف واملاألمتكامل من املفاهيم و 
فيدة املعلومات املاجلانب التطبيقي لإلطار الفكري، األمر الذي يسهم يف توفري  بينها تعدحماسبية متسقة فيما 

 .ملستخدميها يف اختاذ القرار
 امةاهل ضافاتمن اإل تعتربو  احملاسيب املايل النظام اهب جاء اليت اجلديدة املفاهيم بني اإلطار من هذا ويعترب   

 املبادئ وحيدد ملفاهيم التصوري  طارهذا اإل يربز حبيث؛ 1975 للمحاسبة نسخة الوطين املخطط مع ابملقارنة
 اءإعط إىل  إضافة هبا التقيد جيب واملبادئ احملاسبية اليت الفرضيات ويوضح املالية القوائم إعداد أساس تشكل اليت

 يركز كما اإلجراءات احملاسبية، عليها تعتمد  اليت الرئيسية قاعدةال بذلك ويكون القوائم، هذه لعناصر فتعاريال
 1.ؤسسةامل من خارج املستفيدين إىل واملوجهة املالية للمحاسبة النهائي املنتج كوهنا املالية القوائم على اإلطار هذا
من خالل التعريف  اجلزائريف  املايل احملاسيب نظامللجانب النظري  وسيتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل   
 اإلطار ىلإ، ابإلضافة  اإلطار التصوري وما يتضمنه من عناصرىلإتطبيقه، وصوال  جمالإدراج و ذا النظام هب

 .يوالتنظيمالتشريعي 
 يف اجلزائر: مدخل للنظام احملاسيب األولاملطلب 

الية امل قوائمالومدونة حساابت تسمح إبعداد ، للمحاسبة املالية ايتصور إطارا جلزائر يف اتضمن النظام احملاسيب    
االلتزامات، وفرضية االستمرارية يف االستغالل، ومن مثل فرضية حماسبة  ؛على أساس الفرضيات واملبادئ احملاسبية

هي تكون فيه الدولة الذي ج جند أن اجلزائر اعتمدت النموذ كادميية األوالبحوث خالل املالحظات امليدانية 
   املشرف على إعداد املعايري احملاسبية مبعىن النموذج الذي يركز على االقتصاد الكلي.

 وجمال التعريف حيث من جوانب، عدة من املايل احملاسيب النظام يف هذا املطلب نتناولسويف هذا السياق 
 النظام. هذا تضمنها اليت احملاسبية واملبادئ ساسيةاأل وكذا الفروض تطبيق،ال

 (SCF) : تعريف وجمال تطبيق النظام احملاسيب املايلاألولالفرع 
 25الصادر يف  07/11توجت عملية اإلصالح احملاسيب اليت عكفت عليها وزارة املالية إبصدار قانون رقم 

، وقد 1975مكان املخطط احملاسيب الوطين الصادر سنة  املتضمن النظام احملاسيب املايل الذي حل 2007نوفمرب 
املستوحى من املعايري احملاسبية الدولية تغيريات عديدة على  (النظام احملاسيب املايل)احملاسيب  املصدرأحدث هذا 

الية اليت مع طبيعة وحمتوى القوائم املواليت تتوافق مستوى التعاريف واملفاهيم وقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب، 
  .جيب إعدادها من قبل املؤسسات اخلاضعة قانوان للمحاسبة املالية

                                  
 . 21، ص: 2011جلزائر، ا-ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون (،SCFاحملاسبة العامة وفقا للنظام احملاسيب املايل ) :كتوش عاشور  1
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 :تعرف النظام احملاسيب املايل .1
 كما يلي:  واحملاسبيةميكن تعريف هذا النظام من الناحية القانونية     
 :اليت تنظم "جمموعة من اإلجراءات والنصوص التنظيمية  :النظام احملاسيب املايل هو من الناحية القانونية

املالية للمؤسسات اجملربة على تطبيقه وفقا ألحكام القانون، ووفقا للمعايري احملاسبية واالحداث األعمال 
  1الدولية املتفق عليها".

  25املؤرخ يف  07/11: جاء مفهوم النظام احملاسيب املايل يف املادة الثالثة من القانون رقم احملاسبيةمن الناحية 
عددية، وتصنيفها، العطيات املقاعدة  بوضعنظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح هو يلي: " كما  2007نوفمرب 

، اوجناعته املؤسسةصادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الصورة التعكس  قوائموتقييمها، وتسجيلها، وعرض 
 يف هناية السنة املالية". اووضعية خزينته

 ئص التالية للنظام احملاسيب املايل:نستخلص اخلصا التعاريف ههذ خاللمن    
  .القانونيةاملالية مبين على املقاربة املالية بدال من املقاربة  اتعبارة عن نظام للمعلوم -
 .تتكون من معطيات عددية قابلة للقياس النقديأي علومات ميكن قياسها عدداي، امليوفر  -
  .ري احملاسبيةتصنيف وتقييم وتسجيل املعلومات املالية وفق املعاييسمح ب -
 .مؤسسةصادقة عن الوضعية املالية للالصورة المالية تعكس  قوائم يقدم -
من خالل جدول حساابت النتائج، وقياس وضعية اخلزينة من خالل  ؤسسةقياس أداء وجناعة املميكن من  -

 جدول تدفقات اخلزينة.
هذا  مت تطبيق إذاإنه ف ؛ار التصورياإلط ا علىحسب طبيعة النظام احملاسيب اجلديد وبناءومن خالل ما سبق و 

  يف تنظيم مهنة احملاسبة بشكل أكثر مما كانت عليه سابقا. ذلك يساهمسبشكل جيد  النظام
 جمال التطبيق: .2

ملزم مبوجب نص قانوين  يطبق النظام احملاسيب املايل على كل شخص طبيعي ومعنوي 07/11حسب القانون 
 يوناملعن ويستثىن يف هذا اجملال األشخاص مراعاة األحكام اخلاصة هبا،، مع اليةاملاسبة احملتنظيمي مبسك أو 

 كمبس األطراف من القانون أعاله (04)ابإلضافة إىل ذلك فقد ألزمت املادة  قواعد احملاسبة العمومية،لاخلاضعني 
  :على احملاسبة املالية

نشاطات  ميارس كانإذا   يةتجار التجارية أو غري الدمات اخلسلع و للمعنوي منتج كل شخص طبيعي أو  -
 ،بصفة متكررة اقتصادية

  .اتبع للقطاع العام أواخلاص، أوالقطاع املختلط سواءالشركات اخلاضعة للقانون التجاري  -
                                  

، جملة اقتصادايت مشال افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، يف اجلزائر IAS/IFRSمتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد كتوش عاشور:  1
 .291الشلف، اجلزائر، العدد السادس، ص:
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 التصوري للنظام احملاسيب املايل الفرع الثاين: اإلطار
اإلضافات اهلامة ابملقارنة  ومن  املايلا النظام احملاسيبيعترب اإلطار التصوري من بني املفاهيم اجلديدة اليت جاء هب   

، ووفقا للمادة السابعة من النظام احملاسيب املايل فإن اإلطار التصوري 1975مع املخطط الوطين احملاسيب لسنة 
الية على أساس املبادئ املقوائم الساابت تسمح إبعداد احلاسبية ومدونة احملللمحاسبة املالية يتضمن معايري 

حيث يربز املفاهيم وحيدد املبادئ والقواعد اليت تشكل أساس إعداد القوائم املالية  ؛امة املعرتف هبااحملاسبية الع
تنظيم شامل يسمح بتوضيح كل األمور لاليت ختضع و  ،تعتمد عليها احملاسبة اليتالرئيسية قاعدة الويكون بذلك 

  :1التصوريعرف اإلطار ي   إذ ؛املتعلقة مبسك احملاسبة وتسجيل العمليات فيها
  .املبادئ واالتفاقيات احملاسبيةو  ،جمال التطبيق -
  واخلصوم واألموال اخلاصة واملنتجات واألعباء. األصول -

 :اجلزائر يف لنظام احملاسيب املايلوالشكل التايل يوضح مضمون اإلطار التصوري ل
 .لنظام احملاسيب املايلل اإلطار التصوري : مضمون(1.3)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 .املايل النظام احملاسيب واملتضمن 2007/11/25يف املؤرخ11/07 رقم  إعداد الباحث وابالعتماد القانون: املصدر
االطار التصوري اليت تشكل من خالل الشكل أعاله ميكن تصور طبيعة العالقة بني خمتلف املفاهيم والعناصر 

النواتج و رؤوس األموال اخلاصة، و األصول واخلصوم، واملتمثلة على اخلصوص يف للنظام احملاسيب يف اجلزائر؛ 

                                  
يتضمن  ،2007نوفمرب سنة  25املوافق  1428القعدة عام  ذي 15مؤرخ يف  11-07رقم  قانونالاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  1

 .04ص: ، 2007نوفمرب  25، 07و 06املادة  ،74العدد  اجلريدة الرمسية،النظام احملاسيب املايل، 
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الفرضيات واملبادئ احملاسبية اليت يتعني  تتضحاخلصائص النوعية للقوائم املالية كما  ابإلضافة إىل حتديدواألعباء، 
 .عرضها يف هذا الفرع بشيء من التفصيل يتمس واليت حتديد جمال التطبيقو التقيد هبا، 

 :اسبيةواملبادئ احمل الفرضيات .1
قامت اجلزائر بتصميم نظام  ،رغبة يف مواكبة التطورات اليت حتدث يف بيئة املؤسسات وتدويل املعامالت املالية   

حماسيب يتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية، وقد حاول املشرع اجلزائري من خالل هذا النظام االعتماد على 
 :للمحاسبة لدوليةاوفق املرجعية الفرضيات واملبادئ والقواعد 

استنتاج يعرب عن فكرة " :أهنا تعرف على حيثنشري إىل تعريفها ؛ قبل حتديد الفرضيات الفرضيات: . 1-1
  1."موضوعية متعارف عليها بني املهتمني ابحملاسبة، ويعترب األساس الذي تستمد منه أو تبىن عليه املبادئ العملية

 :على الفرضيات التالية 08/156املرسوم التنفيذي  ووفق ائر يف اجلز النظام احملاسيب املايل ينصو    
املالية على أساس  قوائمعلى إعداد ال 08/156من املرسوم التنفيذي  (7)تنص املادة  فرض االستمرارية: -

قرارات توقع، إال إذا طرأت أحداث أو املستقبل امللنشاطاهتا يف  ؤسسةابفرتاض متابعة املو استمرارية االستغالل، 
التوقف عن النشاط يف املستقبل القريب، وإذا يت من املمكن أن تسبب التصفية أو اتريخ نشر احلساابت وال قبل

وحيدد األساس  ،مل يتم إعدادها على هذا األساس فإن الشكوك يف استمرارية االستغالل تكون مبينة ومربرة
 .املستند عليه يف ضبطها ابمللحق

 08/156 من املرسوم التنفيذي (06)ظام احملاسيب املايل هذا املبدأ يف املادة أقر الن حماسبة االلتزام )التعهد(: -
وغريها من األحداث على أساس حماسبة االلتزام عند  املالية "تتم حماسبة آاثر املعامالت ه:على أن نصيحيث 

املعامالت يتم تسجيل أثر  ويف ضوء ذلك .املالية للسنوات اليت ترتبط هبا" قوائمحدوثها، وتعرض يف ال
استالم النقدية املقابلة هلا )أي عند ا وليس عند إمتام عملية الدفع أو واألحداث حماسبيا وقت حدوثه

حيث تسجل يف املستندات احملاسبية وتقدم يف القوائم  ؛نظر عن حتصيلها أوسدادها(استحقاقها بصرف ال
الفعلي بغض  ؤسسةمعرفة نتيجة نشاط املواهلدف من ذلك هو  ،ا هذه األحداثاملالية للدورات اليت ترتبط هب
ساس أد على يع إذ ؛جدول سيولة اخلزينة، ولكن يستثىن من تطبيق هذا الفرض النظر عن تدفقاهتا النقدية

 .التدفقات النقدية الفعلية
 

 

                                  
يف اهليئة العامة اإليفاء مبتطلبات السلطة املالية االعتماد القوائم املالية يف حتديد الوعاء الضرييب حبث تطبيقي  :حسني رايض أمحد حممد 1

 .30ص: ، 2011رسالة ماجستري، جامعة بغداد، املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية،  للضرائب لعينة من الشركات احملدودة،
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يف اإلطار  قبواًل عاماً  قتل يقصد ابملبادئ احملاسبية تلك القوانني والقواعد العامة اليتاملبادئ احملاسبية: . 1-2
واستعداداً مهنياً يف التطبيق العملي ابعتبارها مرشداً ودلياًل للعمل يلجأ إليه احملاسبون يف مواجهة املشاكل  ،النظري

القوانني الرايضية والعلمية مل يتم اشتقاقها علمًيا، لذلك تتم مراجعتها  على عكساحللول هلا، احملاسبية وتقدمي 
واعتمد  1.ظروف البيئة االقتصادية احمليطة بتطبيقها واستخدامها معلتتماشى  يحهاابستمرار ويتم تعديلها وتنق

 :وهي 08/156النظام احملاسيب املايل مجلة من املبادئ حددها يف املرسوم التنفيذي 
واخلصوم  األصولعن تقييم عناصر  ينص هذا املبدأ :(Couts Historique)مبدأ التكلفة التارخيية  -

أي على أساس قيمتها عند اتريخ معاينتها  ؛باء وعرضها يف القوائم املالية بتكلفتها التارخييةواملنتجات واألع
ورغم ذلك فإن النظام احملاسيب  .تطور القدرة الشرائية للعملةأو  األسعاردون األخذ يف احلسبان آاثر تغريات 

القيمة من القيمة العادلة أو  صر انطالقااملايل قد مسح ابستعمال طرق أخرى عند إعادة تقييم بعض العنا
 القيمة احلالية.أو اإلجناز 

: تعترب النقود وحدة قياس منطية مالئمة لتحديد وتقرير أتثري العمليات املختلفة، وأن ما مبدأ الوحدة النقدية -
من  (10)ألزمت املادة  ويف هذا الشأنيصدر يف امليزانية والقوائم األخرى البد أن يكون قابال للقياس النقدي 

ابلدينار اجلزائري، وحتول العمليات املدونة  اهسك حماسبتمتأن  مؤسسةعلى كل  08/156املرسوم التنفيذي 
 ابلعمالت األجنبية إىل العملة الوطنية حسب ما هو حمدد يف املعايري احملاسبية.

رسوم من امل (9)ورد هذا املبدأ يف املادة  :(Convention de L’entité) مبدأ الوحدة احملاسبية -
فصلة ومستقلة بذاهتا أن تكون للوحدة االقتصادية شخصية معنوية من على ينصحيث  ؛156/08التنفيذي 

فقط مبا يف ذلك التزاماهتا للمالكني  ابملؤسسةلذلك تتضمن القوائم املالية املعلومات املرتبطة  ،عن املالكني
يشرتط ابلضرورة أن يشري هذا الفرض إىل جانب املطلوابت، وال  إىل واليت تظهر يف امليزانية العمومية

عن األخرين، فمثاًل ميكن  اهميكن فصل أنشطت ةمعني مؤسسةإذ ميكن أن يشري أيضا إىل  ،قانونيةالشخصية ال
 عنية.امل ؤسسةاملخطوط اإلنتاج كمراكز للرحبية داخل قسام أو عن األ الية منفصلةاملقوائم الإعداد 

 ؤسسةامل حياة تقسيم يستوجب لكن االستمرار بفرضية املبدأ هذا تبطير  :(Periodicité) مبدأ السنوية -
 السابقة عن الدورة مستقلة حماسبية دورة كل نتيجة حتديد ألن مستقلة، حماسبية دورات وأ فرتات إىل املستمرة

 فقط. هبذه الدورة اخلاصة والعمليات األحداث حتميل على يساعد هلا والالحقة
 

                                  
يئة العامة اإليفاء مبتطلبات السلطة املالية االعتماد القوائم املالية يف حتديد الوعاء الضرييب حبث تطبيقي يف اهل :حسني رايض أمحد حممد 1

 .31، ص: 2011، رجع سبق ذكره م، للضرائب لعينة من الشركات احملدودة
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 على تسجيل حماسيب كل ميس حيث ؛املزدوج القيد مبدأ وفق احملاسبية الكتاابت رر: حتمبدأ القيد املزدوج -
 واألحداث تسجيل العمليات يف الزمين التسلسل احرتام ظل يف دائن واآلخر مدين أحدمها حسابني األقل

 كل صدرم حماسيب تسجيل حيدد كل أن جيب كما ،الدائن املبلغ يساوي املدين املبلغ يكون وأن االقتصادية،
 يستند إليها. اليت الثبوتية الوثيقة مرجع وكذا ،وختصيصها ومضموهنا معلومة

 ؛احملاسبة املالية تستجيب ملبدأ احليطة واحلذرأن على ينص هذا املبدأ  :(Prudence) مبدأ احليطة واحلذر -
من شأهنا  ألن ذلك يؤدي إىل تقدير معقول للواقع واألحداث يف ظروف الشك قصد تفادي األخطار اليت

ابلديون، كما أن تطبيق هذا املبدأ جيب أال يؤدي إىل تكوين احتياطات خفية أو مؤوانت مبالغ  ؤسسةامل تثقل
 فيها.

كل من عناصر امليزانية املتمثلة ينص هذا املبدأ على أن   :(Non Compensation)مبدأ عدم املقاصة  -
أي   ؛جيب أن تسجل بصفة منفصلة ألعباء والنواتجواخلصوم وعناصر حساب النتائج املتمثلة يف ا األصوليف 

 األصولبني و تعويض بني هذه العناصر مع بعضها البعض، أو وبدون أي مقاصة  ىحدكل عنصر على 
 إال إذا نص عقد بني الطرفني على خالف ذلك. ة واألعباء والنواتج من جهة أخرىواخلصوم من جه

لى الطرائق احملاسبية مد هذا املبدأ على احلفاظ عيعت: (Permanence des méthode)مبدأ املداومة  -
 حبيث يتم استعمال نفس طرائق التقييم احملاسيب خالل الدورات احملاسبية. ؛)املداومة(

جيب أن تكون امليزانية : (Intangibilité de bilan d'ouverture)مبدأ مطابقة امليزانية االفتتاحية  -
وهذا يتوافق مع فرض استمرارية  ،بقة للميزانية اخلتامية للدورة السابقة هلامطا عينةاملالية امللسنة لاالفتتاحية 
 .االستغالل

من الضروري حماسبة العمليات املالية واألحداث األخرى  :الواقع املايل على الشكل القانوين أسبقيةمبدأ  -
احلاالت تناقض  وجد يف بعضيا فقط على شكلها القانوين، ألنه حسب حقيقتها االقتصادية وليس استناد

ة القانونية بني الشكل القانوين واحلقيقة االقتصادية، فمثال عملية القرض اإلجياري تعترب عملية إجيار من النظر 
فمن خالل هذا املبدأ ميكن تسجيل قرض اإلجيار ضمن  ،شراء من الناحية االقتصاديةوتعترب عملية بيع أو 

 .كأصل  عناصر امليزانية
جيب أن تعطي القوائم املالية صورة صادقة حول الوضعية املالية  :(Image Fidele) الصادقةمبدأ الصورة  -

ناسبة عن املعلومات امل، وحىت تتوفر هذه الصورة البد من احرتام القواعد ومبادئ احملاسبة لتقدمي مؤسسةلل
ية املرتبطة مبسك ، وجيب أن تستويف احملاسبة كل من االنتظام واملصداقية والشفافمؤسسةالوضعية املالية لل

 ومعاجلة ومراقبة عرض املعلومات.
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 اخلصائص النوعية للمعلومات: .2
الية هو املقوائم الإن اهلدف الذي يسعى إليه النظام احملاسيب املايل من تنظيم املعلومات املالية و تبويبها يف    

مؤسسة لغرض اشباع حاجة مستعملي هذه عن الوضعية املالية للمة ءالاملقابلة للمقارنة و الصادقة و الصورة الإعطاء 
اليت تتضمنها  احملاسبيةادة الثامنة من النظام احملاسيب املايل أبن املعلومة ملاأقرت ويف هذا الشأن  1.املعلومات املالية

 واملوثوقية والوضوح والقابلية للفهم. مةءاملالصائص الية جيب أن تستجيب خلالقوائم امل
اعتمد يف إطاره التصوري على معايري احملاسبة الدولية  (SCF)احملاسيب املايل أن النظام واجلدير ابلذكر

(IAS/IFRS)  ابإلضافة إىل املخطط احملاسيب العام الفرنسي(PCG)  حيث  ؛تسمية بعض اخلصائص ابملبادئک
ية )تغليب اسبية حيتكم إليها وال جيوز خمالفتها عند إعداد القوائم املالاحملعدة خصائص أخرى كمبادئ  أدرج

الصورة الصادقة وخاصية الثبات احلقيقة االقتصادية على اجلوهر القانوين، احليطة واحلذر، اإلفصاح التام، 
التغذية العكسية كما عليه احلال يف و  االتساق ...(، كما مل يتطرق إىل ابقي اخلصائص احملاسبية كاحليادأو 

 2ثانوية.الأو  رئيسيةالصائص اخلك  األخرىالتشريعات 
جب ورودها يف صلب اإلطار اليت كان من الوا هناك تقصري يف تعريف هذه اخلصائص نأب يانتب وهنا البد من   

من القرار املؤرخ يف  "3"عرف النظام احملاسيب املايل اخلصائص النوعية للمعلومات يف امللحق رقم يحيث ؛ التصوري
 .اخلاص بتعريف املصطلحات 2008يوليو  26
 احملاسبية:ت والتقديراالطرق  .3

حبيث يتم استعمال نفس  ؛الطرائق احملاسبية الثبات يف فاظ علىحلايف الطرق احملاسبية بدأ املداومة م يهدف
إبمكانية منح استثناء هلذه القاعدة يقر النظام احملاسيب املايل ، ولكن طرائق التقييم احملاسيب خالل الدورات احملاسبية

ديد )كما هو احلال عند االنتقال إىل تطبيق اجلقانوين النص الوض يف إطار عند تغيري مفر األوىل  يف حالتني،
من  (5)تعرف املادة و  .إىل حتسني عرض القوائم املالية يهدف تغيري الطرقعندما  والثانية(، 07/11القانون 

  :3أبهنا الطرق احملاسبية 156/08املرسوم التنفيذي 
تطبيقها بشكل دائم من سنة  املؤسسةاخلصوصية اليت جيب على  واالتفاقيات والقواعد والتطبيقات املبادئ -

  ه املالية.قوائممالية إىل أخرى إلعداد وعرض 
  تسمى هذه الطرق ابلسياسات احملاسبية حسب تعريف جلنة املعايري الدولية. -

 

                                  
 .10ص: ،2014، اجلزائر، page bleues احملاسبة املعمقة وفق النظام اجلديد،عالوي خلضر:  1
، أطروحة دكتوراه، ن البنوك التجارية اجلزائريةدراسة ميدانية لعينة م -تقييم واقع تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البنوك التجارية :فارس بن يدير 2

 .47، ص: 2019جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،
   .101:، ص2020، مرجع سبق ذكره، (IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل الدويل )زبري عياش وخلف هللا بن يونس:  3
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 تقنيات تنظيم احملاسبة:  .4
مراعاة واحرتام الية املاسبة احملند مسك ع لهاخلاضعة  ؤسساتالنظام احملاسيب املايل جيب على املعند تطبيق 

 التالية: اإلجراءاتو  القواعد
اخلاضعة للنظام احملاسيب املايل حمل جرد من حيث الكم والقيمة مرة واحدة  ؤسساتتكون أصول وخصوم املأن  -

 .أساس فحص مادي وإحصاء للواثئق الثبوتية على ،يف السنة على األقل
حتول العمليات املدونة ابلعملة األجنبية إىل ، و نية املتمثلة يف الدينار اجلزائرييتم مسك احملاسبة ابلعملة الوط -

  .يف القانون العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات احملددة
دفرت و تشمل دفرت اليومية، و  ؛اسبيةاحملدفاتر الجيب على كل مؤسسة خاضعة للنظام احملاسيب املايل أن متسك  -

ن اجملاميع الشهرية فقط هي اليت حتول إىل الدفاتر إساعدة فاملدفاتر اليف حالة مسك و دفرت اجلرد، و األستاذ، 
 .العامة

اء من والواثئق التربيرية ملدة عشرة سنوات على األقل ابتد ،الواثئق اليت تقوم مقامهايتم حفظ الدفاتر احملاسبية أو  -
 .اتريخ إقفال كل دورة مالية

ا وختصيصها، وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية اليت يستند هنومة ومضمو حيدد كل تسجيل حماسيب مصدر كل معل -
 1.عليها

كل   قوائمكما جيب أن تعكس هذه ال  ،اهوجناعت مؤسسةاحملاسبية الوضعية املالية لل قوائمجيب أن تعرض ال -
 .املؤسسةاملعامالت واألحداث املتعلقة بنشاط 

 .ربعة أشهر من اتريخ اإلقفالأال تتجاوز  املسؤولني خالل مدة حتت إشراف املالية قوائمتضبط ال -
عددية، وتشمل كل التعديالت يف الطرائق الوصفية القارنة املجيب أن تتضمن املالحق إيضاحات يف شكل  -

احملاسبية وغري ذلك من التوضيحات واليت من خالهلا ميكن قراءة القوائم املالية بشكل يسمح مبقارنة دورة 
 حماسبية أبخرى.

 قوائمإىل إعادة التقييم بغرض حتسني مستوى ونوعية املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها ال املؤسسةأ لجتميكن أن  -
  املالية.

ال يتم أي تغيري يف الطرائق احملاسبية إال إذا فرض يف إطار تنظيم جديد أو إذا كان يهدف إىل حتسني نوعية  -
  .املالية قوائمال

وعنصر من اخلصوم، وال بني عنصر من األعباء وعنصر من  األصولال ميكن إجراء أي مقاصة بني عنصر من  -
 1.تعاقديةأو  اإليرادات، إال إذا متت هذه املقاصة على أسس قانونية

                                  
مرجع سبق ذكره، يتضمن النظام احملاسيب املايل،  ،2007نوفمرب سنة  25املوافق  1428ذي القعدة عام  15مؤرخ يف  11-07قانون رقم  1

 .5-4:ص ، ص24إىل  12املواد من 
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 يف اجلزائرللنظام احملاسيب  والتنظيمياملطلب الثاين: اإلطار التشريعي 
ائر، أصبح من الضروري تكييف متاشيا مع اإلصالحات االقتصادية اليت ابشرهتا السلطات العمومية يف اجلز 

حيث مت  ؛املنظومة احملاسبية ملسايرة هنج اإلصالح ومواكبة التطورات احلاصلة يف جمال احملاسبة على املستوى الدويل
 جمموعة من ىلإضافة ابإل 08/156واملرسوم التنفيذي رقم  ،املايل املتضمن النظام احملاسيب 07/11إصدار القانون 

 :يلي ما علىاملايل  احملاسيب للنظام املتضمن والتنظيمي التشريعي اإلطار ويتكون .املذكرات املنهجية
 ىلإ هذا القانون يهدف: *املايل النظام احملاسيب املتضمن 2007/11/25 يف املؤرخ 11/07رقم  القانون .1

 كأول 2009 ةسن من يناير أول اتريخ حدد كما تطبيقه، وكيفيات شروط وكذا املايل، احملاسيب حتديد النظام
على سبعة فصول   القانون هذا وأشتمل ،(2010 يناير أول ىلإالنظام )ليتم أتجيله  هذا تطبيق اتريخ لبداية

 :ما يليك
 .مواد( 04وجمال التطبيق ) للمحاسبة املالية : تعريفاتاألولالفصل  -
 .مواد( 04الفصل الثاين: اإلطار التصوري واملبادئ واملعايري احملاسبية ) -
 .مادة( 14الثالث: تنظيم احملاسبة )الفصل  -
 .مواد( 06املالية ) قوائمالفصل الرابع: ال -
 .مواد( 06معة واحلساابت املدجمة )الفصل اخلامس: احلساابت اجمل -
 .مواد( 04الفصل السادس: تغيري السياسات والطرق احملاسبية ) -
 مادة(. 34الفصل السابع: أحكام ختامية ) -

: *2008 ماي 26 ـل املوافق ه1429عام  األولمجادي  20املؤرخ يف  08/615املرسوم التنفيذي رقم  .2
-22-8-7-5) منه على حتديد كيفيات تطبيق املواد األوىلحيث نصت املادة  ؛مادة 44يتضمن هذا املرسوم 

 ابحملاسبة املتعلقة املواضيع من الكثري كذلك املرسوم تضمن كما،  07/11من القانون  (40-36-30-25
  :2كاآليت يوه املالية

 

                                                                                                        
 .13، ص:2016ة، اجلزائر، ديوان مطبوعات اجلامعي، دروس يف احملاسبة املالية املعمقة حسب النظام احملاسيب املايل :بلخري بكاري 1
يتضمن  ،2007نوفمرب سنة  25املوافق  1428ذي القعدة عام  15مؤرخ يف  11-07رقم  قانونالاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  *

 .3ص: ، 2007نوفمرب  25، 07و 06املادة  ،74العدد  اجلريدة الرمسية،النظام احملاسيب املايل، 
، 2008مايو سنة  26املوافق  1429مجادى األوىل عام  20مؤرخ يف  08/156مرسوم تنفيذي رقم ، ية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائر  *

واملتضمن النظام احملاسيب  2007نوفمرب سنة  25املوافق  1428ذي القعدة عام  15املؤرخ يف  07/11يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 
 .11ص: ،2008مايو سنة  28، املوافق 27العدد  ،املايل

، وحول الصنف األول واخلامس( IAS 32-39)املنظور املايل للنظام احملاسيب املايل حسب معيار  :عبد الوهاب دادان ،عبد الغين دادان 2
 .09، ص:2011نوفمرب،  30و 29امللتقي الدويل األول حول اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر، جامعة ورقلة، 
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  .مادة( 14) املالية للمحاسبة التصوري اإلطار تعريف -
  .مواد( 05) مبادئ من هبا يرتبط وما احملاسبية الطرق تعريف -
  .)مواد (09املالية  القوائم عناصر تعريف -
 .)مادتني( املالية قوائمال عناصر وحماسبة القياس بطرق املتعلقة املعايري -
  .(واحدة )مادة احلساابت مدونة -
 .مواد(06 ) املالية القوائم تعريف -
  مواد(. 07املبسطة ) املالية احملاسبة مسكو  احملاسبية الطرق تغري املدجمة، احلساابت متفرقات حول -

حتديد  هذا القرار تضمن: *2008جويلية  26 ـلاملوافق  ه1429عام  رجب 23املؤرخ يف  71القرار رقم  .3
 القرار هذا ميثلو  ،كذا مدونة احلساابت وقواعد سريهااملالية وعرضها و  ائمقو قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى ال

بصفة عامة والقياس  املالية احملاسبة ملوضوع وتفصيال مشولية القواننيأكثر  من يعترب نهأ حيث ؛قانونية مرجعية
 :أبواب أربعة على القرار هذا واحتوى ،احملاسيب بصفة خاصة

  .احلساابت يف دراجهاإو  واملنتجات األعباء اخلصوم، ،صولاأل تقييم قواعد :األول الباب -
 .املالية قوائمال عرض :الثاين الباب -
  .وسريها احلساابت مدونة :الثالث الباب -
  .الصغرية ؤسساتامل على املطبقة املبسطة احملاسبة :الرابع الباب -

 املالية احملاسبية املصطلحات من مصطلحا (99) وتسعني لتسعة قائمة األخري على يف القرار هذا احتوى كما
 .شرحها مع
حتديد  هذا القرار نوتضم: *2008جويلية  26 ـله املوافق 1429رجب عام  23املؤرخ يف  72القرار رقم  .4

اسبة احملرض مسك غاملطبقة على املؤسسات الصغرية ب ستتناءاتاإلو  ،أسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني
 للنشاط ابلنسبة ماليني 10 ـب حدد حيثاألعمال  رقم ألسقف تفصيال رارالق هذا وقدم ،بسطةاملالية امل

 والنشاطات اخلدمية للنشاطات ماليني ابلنسبة 03و واحلريف، اإلنتاجي للنشاط ماليني 06 ـبو  التجاري،
  .أجراء 09 إىل يصل الذي املستخدمني عدد مع األخرى

                                  
والــذي دــدد قواعــد التقيــيم  2008يوليــو  26املوافــق ل  1429رجــب عــام  23املــؤرخ يف  71 القــرار، ريــة الدميقراطيــة الشــعبيةاجلمهوريــة اجلزائ *

 .3ص: ،2009مارس  25، 19العدد اجلريدة الرمسية، ، واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
دّدد أسقف رقم ، 2008جويلية  26ه املوافق ل 1429رجب عام  23املؤرخ يف  72القرار رقم ، قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدمي *

مارس  25، 19العدد اجلريدة الرمسية، ، طّبقة على الكياانت الصغرية بغرض مسك حماسبة مالّية مبسطةاملوالنشاط ني ستخدمملاألعمال وعدد ا
 .   91، ص:2009
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مسك  وكيفيات شروط املرسوم هذا حدد:*0920 لأفري 07 بتاريخ الصادر 09/110 املرسوم التنفيذي .5
اليت  التنظيمية اإلجراءات نصت على مادة(26 ) املرسوم هذا تضمنو  اآليل، اإلعالم أنظمة بواسطة احملاسبة

هذه  يف توفرها الواجب الشروط وكذلك اآليل، اإلعالم برامج بواسطة احملاسبية املعاجلة عند مراعاهتا جيب
 1 .الداخلية الرقابة ءاتإجرا إىل إضافة الربامج

املتعلقة ابلتطبيق وتضمنت هذه التعليمة اإلجراءات  :*2009أكتوبر  29بتاريخ  02التعليمة الوزارية رقم  .6
واإلجراءات  تباعهااالتعليمة الطرق الواجب  كما تضمنت،  2010  للنظام احملاسيب املايل بداية سنةاألويل

، (SCF)إىل النظام احملاسيب املايل (PCN)للمحاسبة  الوطين ألجل االنتقال من املخطط اختاذهاالواجب 
ومتثلت هذه اإلجراءات ابخلصوص يف املبادئ العامة حول االنتقال، وأرفقت هذه التعليمة جبدول كملحق 

 يتضمن حساابت املخطط الوطين للمحاسبة واحلساابت اليت تقابلها يف النظام احملاسيب املايل.
 29الصادرة يف  02ر حول تطبيق النظام احملاسيب املايل، وخاصة التعليمة الوزارية رقم ثأجل تفاصيل أكومن    

، املتضمنة إجراءات االنتقال للنظام احملاسيب املايل، أصدر اجمللس الوطين عدة مذكرات منهجية 2009أكتوبر 
ومتثلت هذه  حق،تضمنت شروحات حول التسجيالت احملاسبية واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف املال

  :2املذكرات فيما يلي
الصادرة  02توضح كيفية تطبيق التعليمة الوزارية رقم  2010أكتوبر  19ؤرخة يف امل 01نهجية رقم املذكرة امل -

 .2009أكتوبر  29يف 
 .ختص التثبيتات املعنوية 2010ديسمرب  28ؤرخة يف امل 02نهجية رقم املذكرة امل -
 .ختص املخزوانت 2010ديسمرب  28ؤرخة يف امل 03نهجية رقم املذكرة امل -
 .ختص التثبيتات العينية 2011مارس  20ؤرخة يف امل 04نهجية رقم املذكرة امل -
 .ختص منافع املوظفني 2011مارس  26ؤرخة يف امل 05نهجية رقم املذكرة امل -
  .غاللختص األعباء والنواتج خارج االست 2011ماي  50ؤرخة يف امل 06نهجية رقم املذكرة امل -
  .ختتص العقود طويلة األجل 2011ماي  24ؤرخة يف امل 07نهجية رقم املذكرة امل -
  واخلصوم املالية. األصولختص  2011جوان  70ؤرخة يف امل 08نهجية رقم املذكرة امل -

                                  
، ددد 2009أبريل سنة  7املوافق  1430ربيع الثاين عام  11مؤرخ يف  09/110، املرسوم التنفيذي ائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلز  *

 . 04، ص:2009أبريل سنة  8 ،21العدد  ، اجلريدة الرمسية،شروط وكيفيات مسك احملاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل
، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، لبيئة احملاسبية اجلزائرية يف ظل تطبيق املعايري احملاسبيةا :بن طاهر حسني ،دريوش حممد الطاهر 1

 .73، ص: 2014، 12جامعة املسيلة، العدد 
* Ministre des Finance, Instruction N° 02 du 29 Octobre 2009, portant première Application du Système 

Comptable Financier 2010, Modalité et Procédures à Mettre en œuvre pour le Passage du Plan Comptable 

National PCN au Nouveau Système Comptable Financier SCF, Conseil National de la Comptabilité. 
2
 Ministre des Finance, Conseil National de la Comptabilité, Lettre Réf. 341/MF/CNC/2010, du 19/10/2010.  
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 :يف الشكل التايل منهنظام احملاسيب املايل واهلدف ص اإلطار القانوين والتنظيمي لليختل وميكن   
 .اإلطار القانوين والتنظيمي للنظام احملاسيب املايل :(2.3)رقم الشكل 

 .(SCF): إعداد الباحث وابالعتماد على جمموعة من القوانني اليت ختص املصدر
 القياس احملاسيب يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايلبدائل  مكانةاملبحث الثاين: 

تطبيقها على بنود القوائم املالية ب مسحواليت  الدولية املرجعيةوفق  النظام احملاسيب املايل أسس القياس احملاسيب تبىن
النظام احملاسيب  ونص ،ؤسسةبغية توفري معلومات تعكس الواقع االقتصادي لألحداث واملعامالت اليت تقوم هبا امل

املالية وعرضها  لقوائماحيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى والذي  26/07/2008القرار املؤرخ يف  املايل من خالل
  :1وذلك كما يلي ،وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها

واخلصوم  األصولعامة للتسجيل والتقييم: وتتعلق مبجموعة من القواعد العامة واملرتبطة بعملية قياس القواعد ال -
 .واألعباء والنواتج

 ،تاملخزوانو ادية واملعنوية واملالية، اصة للتسجيل والتقييم: وتتعلق بتسجيل االستثمارات املاخلقواعد ال -
 .القروض واخلصوم املالية األخرى، وكذا تقييم األعباء والنواتج املاليةو مؤوانت املخاطر واألعباء، و اإلعاانت، و 

، االندماجو حلساب الغري، أو  مناذج خاصة للتقييم والتسجيل: ويتعلق األمر ابلعمليات املنجزة بصورة مشرتكة -
 .، وغريها من احلاالت اخلاصةعقد اإلجيار التمويليو الضرائب املؤجلة، و األجل، العقود طويلة و 

 النظام قواعد التقييم والقياس العامة واخلاصة اليت نص عليها ىلإيف هذا املبحث  تطرقسيتم ال ويف ضوء ما سبق
  نقائص هذه القواعد.ىلإابإلضافة يف اجلزائر،  املايل احملاسيب

 

                                  
والذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  1

 .3، ص:مرجع سبق ذكره، وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
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 ل القياس احملاسيب يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل: بدائاألولاملطلب 
قوانني واملراسيم املتعلقة ابلنظام لل هاحملاسيب عند إصدار  القياس بدلاحملاسيب  التقييم مصطلح اجلزائري املشرع أورد   

 هيالقياس عملية ن إال أ ؛للتعبري عن نفس املفهومغالبا القياس يستخدمان التقييم و من أن  لرغماب احملاسيب املايل
اجلانب الكمي أي  ،عملية املطابقة بني خصائص جانب كمي ونوعي، أما التقييم فهو قياس اخلواص املالية

 اخلواصالقياس مفهوما أوسع من التقييم إذ ميكن أن يكون للقياس العديد من  يعتربسبق ونتيجة ملا  .فقطللقياس 
  1.ي يهتم ابخلواص الكمية فقطنوعية عكس التقييم الذأن تكون كمية أو  ميكن

 احملاسيب اجلزائري يعتمد النموذج أن كون منطقي وهذا تقييماملشرع كلمة  تفسري سبب استعمال وابلتايل ميكن   
جمال  هناك وليس االقتصادية، األحداث ملعاجلة الكمي القياس على جانب واحد من القياس وهواحلايل  الوقت يف
 .املسؤولية االجتماعية عن احملاسبة وأ البيئية التأثريات قياس مثل النوعي القياس امالستخد العملي التطبيق يف

 املايل احملاسيب النظام يف احملاسيب القياس بدائل مكانة :األول الفرع
 أقر النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر استخدام منوذج التكلفة  التارخيية كأساس للقياس احملاسيب إىل غاية إصدار 

أجاز استخدام القيمة  حيث ؛األصول واخلصوم تقييمالذي حدد قواعد و  2008ة يجويل 26القرار املؤرخ يف 
العادلة كأساس قياس بديل مسموح به يف بعض احلاالت ولبعض العناصر فقط، وقد اصطلح عليها يف القانون 

طرق تقديرها و ها دون التفصيل يف مكوانهتا، اجلزائري والنظام احملاسيب املايل على أهنا القيمة احلقيقية ومت تعريف
 2.وقياسها

االعتبار  بعني أتخذ ال اليت التارخيية التكلفة على تركز املايل احملاسيب النظام ظل يف القياس احملاسيب عملية نإ
أن :" ىعل 08/156رقم  التنفيذي املرسوم من (16) املادة أقرت حيث ؛للنقود الشرائية القوة يف احلاصلة التغريات
اتريخ  يف التارخيية تكلفتها أساس على املالية قوائمال يف تعرض واخلصوم األصول واملنتوجات األعباء عناصر

  ."للعملة الشرائية القدرة تطور وأ السعر يف التغريات آاثر االعتبار يف األخذ دون معاينتها
على  للتقييم العامة القواعد املتضمن املايل احملاسيب للنظام الثاين القسم( 1.112) الفقرة نص يف يف حني جاء

 يعمد حني يف ،التارخيية أساس التكلفة على عامة كقاعدة احلساابت يف املقيدة العناصر طريقة تقييم "ترتكزأنه: 
 التقييم ذلك على جترى مراجعة إىل العناصر بعض إىل وابلنسبة التنظيم هذا حيددها اليت بعض الشروط حسب

 :إىل ابالستناد
 

                                  
 الثاين، اجلزء للنشر، ، الدار اجلامعيةقياس واإلفصاح والتقرير املايل عن االلتزامات وحقوق امللكيةال نظرية احملاسبة: :أمني السيد أمحد لطفي 1

 .27ص: ،2007 مصر، اإلسكندرية،
اسات ، جملة در -دراسة حتليلية –ظهور وتطور مفهوم القيمة العادلة يف احملاسبة املالية الدولية والنظام احملاسيب املايل يف اجلزائر ابي مرمي:  2

 .143، ص: 2017، 3العدد  4اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوصوف ميلة، اجلزائر، اجمللد 



 يف اجلزائر وأثره على القوائم املالية والوعاء الضرييب احملاسيب واقع القياس :                     الفصل الثالث

142 
 

 احلقيقية القيمة. 
 االجناز قيمة.  
 املنفعة قيمة أو (احملينة القيمة (". 

يد العمليات يف احملاسبة وعرضها ضمن يلتؤكد ضرورة تق 08/156من املرسوم التنفيذي رقم  18جاءت املادة و 
مما يؤكد توجه وتبين  املالية طبقا لطبيعتها ولواقعها املايل واالقتصادي دون التمسك فقط مبظهرها القانوين؛ قوائمال

القيمة العادلة واليت اصطلح على ويف مقدمتها  وفق القيم اجلارية القياس احملاسيبالنظام احملاسيب املايل لتطبيق 
كما أشار النظام احملاسيب املايل إىل أحد املقومات اليت يرتكز عليها مفهوم القيمة ".  تسميتها "القيمة احلقيقية
 التالية: شروطالط وضرورة توفرها بتوفر العادلة وهي السوق النش

 .السوق هذا يف عليها املتفاوض العناصر جتانس -
  .متفقون وابعة مشرتون وقت كل يف عادة يوجد هبا أن ميكن -
 اجلمهور. متناول يف موضوعة األسعار تكون -

 منوذج القيمة العادلة وفق احلساابت تقييم إبعادة مؤسساتلل صيرخت مت احملاسيب النظام به جاء ما خالل ومن   
 :1يلي فيما حنددها األصناف من جلملة وذلك
 .واملالية واملعنوية املادية األصول -
 .املخزوانت -
 .العمومية اإلعاانت -
 .اليةامل واخلصوم القروض -
 .املالية واملنتجات األعباء -
 .التمويلي إجيار عقود -
 املماثلة. والديون االقرتاضات -

العقارات  منها:أخرى عناصر لوية للتقييم وفق القيمة العادلة األولايل أعطى يف حني أن النظام احملاسيب امل
ويف حالة تعذر حتديد القيمة  ،املاليةواخلصوم األصول  بعضو واملنتجات الزراعية،  األصول البيولوجيةو ، املوظفة

 جيوز إدراج هذه األصول ابلتكلفة التارخيية. إنهف احلقيقية حتديدا ذا مصداقية
 
 
 

                                  
وعرضها  والذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية 2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  1

 .9، ص:مرجع سبق ذكره، وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
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 رع الثاين: القواعد العامة للقياس احملاسيب وفق النظام احملاسيب املايلالف
من العناصر املقيدة يف احلساابت ابعتبارها  قياسمببدأ التكلفة التارخيية عند النموذج احملاسيب اجلزائري  أخذ   

يم بعض العناصر املبادئ األساسية يف النظام احملاسيب املايل، يف حني جيب حسب بعض الشروط مراجعة تقي
يف حيث مت التطرق إليها ؛  حد كبري مع معايري احملاسبة الدولية ىلإ تتوافق اليت بدائل القياس احملاسيب ابالستناد إىل

  :وتتمثل هذه البدائل يف ،2008جويلية  26املؤرخ يف  71من القرار رقم  األولالفصل 
 احلقيقية القيمة واملدفوع أ اخلزينة "مبلغ :هناأبالتارخيية  كلفةالت املايل احملاسيب النظام رفعيالتارخيية:  التكلفة .1

 1."إنتاجهاأو  اقتنائها اتريخ عند صولاأل على للحصول ي قّدم آخر مقابل لكل
 دفعه املفرتض من الذي اخلزينة مبلغ وأ السند مقابل يف املستلمة املنتوجات : "مبلغهناأبأيضا  (SCF) هاعرفيو 

 للسلع التارخيية التكلفة تتألفحسب النظام احملاسيب املايل و  2للنشاط". العادي السري ءأثنا اخلصوم النقضاء
 لالسرتجاع، القابلة الرسوم خصم عقبو  يف احلساابت، إدراجها عند امليزانية أصول يف املقيدة واملمتلكات

 :3اآليت حسب العناصر املماثلة من ذلك وغري والتنزيالت التجارية والتخفيضات
 .قابلمب املكتسبة للسلع ابلنسبة الشراء ةتكلف -
 .عينية كمسامهة املستلمة للسلع ابلنسبة اإلسهام قيمة -
 .جماان املكتسبة للسلع ابلنسبة العادلة القيمة -
 وابلقيمة متماثلة، غري املتبادلة السلع كانت إذا؛ التبادل طريق عن املكتسبة لسلعل ابلنسبة العادلة القيمة -

 .متماثلة األخرية هذه كانت إذا للمبادلة املقدمة لسلعل الصافية احملاسبة
 .ؤسسةامل تنتجها اليت واخلدمات للسلع ابلنسبة اإلنتاج تكلفة -
التقدير احلايل للقيمة احملّينة للتدفقات : "النظام احملاسيب املايل أبهنا عرفهاي النفعية )قيمة احلالية(: القيمة .2

 4.لعادي للنشاط"يف أموال اخلزينة ضمن املسار ا الداخلة
 األصل استعمال من املنتظرة املستقبلية األموال تدفقات سيولة لتقدير احملينة القيمة: "رفها كذلك على أهناعيو 

 5."املتوقع حتملها عند الوفاء اباللتزام، أو هب االنتفاع مدة يف هناية عنه متواصل والتنازل بشكل

                                  
 .46-27، ص ص: 2009، دار بلقيس، اجلزائر، النظام احملاسيب املايل اجلديدحاج علي:  1
ة وعرضها والذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالي 2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  2

 . 83، ص:مرجع سبق ذكره، وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
3 Ministère Des Finances, Direction Générale De La Comptabilite, Conseil Nationalde La Comptabilite, 

MANUEL DE COMPTABILITE FINANCIERE, ENAG EDITIONS, 2013, P:21. 
 .91:نفس املرجع، ص 4
 .90:رجع، صنفس امل 5
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أبهنا: "مبلغ أموال اخلزينة الذي ميكن احلصول عليه يف الوقت احلايل رفها النظام احملاسيب املايل عي :اإلجناز قيمة .3
سعر البيع املقدر " :هناأبعرفها يفمخزون للجناز الصافية اإلأما قيمة  1."رادياإلروج اخلأثناء  األصول من خالل بيع

 ".التسويقمطروحا منه التكاليف املقدرة إلمتام و 
 زايدة مع العنصر، إلنتاج املستعملة واخلدمات املواد من املستهلكات اءاقتن تتمثل قيمة اإلجناز يف تكلفةو    

اإلنتاج  أعباء أي ؛املطلوبة احلالة يف العنصر هذا لوضع اإلنتاج عملية أثناء ؤسسةامل تدفعها اليت التكاليف األخرى
 2.العنصر هذا إلنتاج معقول بشكل املتصلة املباشرة غري األعباء وكذا املباشرة

 : (juste valeur) احلقيقيةأو العادلة  القيمة .4
طراف األنتهية بني امل صوماخلأو  صولاألاملبلغ الذي ميكن من أجله تبادل رفها النظام احملاسيب املايل أبهنا: "عي

املادة السادسة من النظام رقم  هاعرفتكما   على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط املنافسة االعتيادية".
املتعلق بقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب ألدوات املالية من طرف البنوك  2009ديسمرب  29خ يف املؤر  09/08

طراف على األهنا:" املبلغ الذي ميكن على أساسه تبادل أصل ما، أو انقضاء خصم ما بني أبواملؤسسات املالية 
  3."جيد، راضية وتعمل ضمن شروط من املنافسة العاديةاطالع 

ظ من خالل التعاريف السابقة أن املشرع اجلزائري أعطى للقيمة العادلة تعريف مل خيتلف عن التعريف واملالح   
 (SCF)يعرف  حيث ؛(IFRS13)املعيار الدويل  قبل إصدار املعايري احملاسبية الدوليةجملس املقدم من طرف 

 ،اخلصوم املنتهيةأو  األصولعملية تبادل  املبلغ الذي ميكن احلصول عليه من خاللالثمن أو  القيمة العادلة على أهنا
 (SCF) ، كما ينصعلى السعر الذي يتم به بيع األصل وليس سعر التبادل يعرفها (IFRS13)ولكن املعيار 

مبحتوى وظروف  بني أطراف ميثلون عادة البائع واملشرتي حبيث تكون هلم الدراية الكافيةتتم على أن العملية 
السعر يتحدد بني أن ، يف حني ينص املعيار الدويل على ط املنافسة االعتياديةالصفقة اليت تكون وفق شرو 

 .يف اتريخ القياس يف السوق )وليس وفقط من لديهم دراية( املشاركني
سوء ترمجة تقع على عاتق املشرع اجلزائري عند الرتمجة من الّلغة الفرنسية إىل الّلغة ويف ذات السياق فإن هنالك 

جند أن املشرع  النظام احملاسيب املايل املدون ابلّلغة الفرنسية يف نسخة حيث ؛ص القيمة العادلةما خيالعربية يف 
بديل من بدائل القياس  داللة علىلل مصطلح "القيمة العادلة" مقابل "la juste valeur" استخدم مصطلح

 عالنسخة املدونة ابللغة العربية ويف مجييف  األساسأن املشرع اجلزائري عرب عن هذا  جند يف حني ، والتقييم احملاسيب

                                  
والذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  1

 .87، ص: 3، مرجع سبق ذكره، امللحق رقم وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
 .18 ، ص: 2011، اجلزائر، Pages Bleues ،طبيقاهتانظام احملاسبة املالية سري احلساابت وتخلضر عالوي:  2
يتعلق بقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب لألدوات ، 2009ديسمرب 29املوافق  1431حمرم  12مؤرخ يف 09/08نظام  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 3

  .2، ص:6، املادة 14العدد  ،2010ير فربا 25 اجلريدة الرمسية، املالية من طرف البنوك واملؤسسات املالية،
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  "la juste valeur" الرتمجة العلمية الصحيح والدقيقة ملصطلح لكن النصوص مبصطلح "القيمة احلقيقية"
  1تكون بعبارة "القيمة العادلة" وليس "القيمة احلقيقية".

فيمكن  النظام احملاسيب املايلمتطلبات منوذج القيمة العادلة و وفق  رق إعادة التقييماأما مراحل حساب ف
 :تلخيصها يف اجلدول التايل

 .وفق منوذج القيمة العادلة رق إعادة التقييما: مراحل حساب ف(1.3)اجلدول رقم 
 اإلجراءات املتبعة املرحلة

إعادة تقييم القيمة 
 األصلية:
 

 امل التارخيية بواسطة معصلية أو حتسب القيمة األصلية اجلديدة بتعديل القيمة األ
 تقييم ألول مرة.الالضرب اخلاص بسنة احليازة وذلك يف حالة تطبيق إعادة 

 يصبح األساس  أما يف حالة تطبيق إعادة التقييم للمرة الثانية على نفس االستثمار
 القاعدة( هو القيمة األصلية املعدلة وفقا إلعادة التقييم السابقة.)أو 

 إعادة تقييم
 خمصصات

 ات:اإلهتالك

اليت  هتالكات هي األخرى ابستعمال معامل الضرب للسنةص السنوية لالتصحح احلص
 هتالك املعدل.سجلت فيها مث حيسب جممع ا

رق ااستخراج ف
 إعادة التقييم:

 ميثل هذا الفرق يف املقارنة بني القيم الصافية احملاسبية بعد وقبل إعادة التقييم.

ات اإلهتالك
 :املستقبلية

يمها على أساس القيمة احملاسبية الصافية املعدلة، وعدد السنوات هتتلك األصول املعاد تقي
املتبقية لتشغيل االستثمار )الذي أعيد تقييمه( مع العلم أن مدة االستعمال اإلضافية عادة 

 ما تكون ثالث سنوات كأدىن حد.
 .84 ، ص:ظام احملاسيب اجلديدحماسبة املؤسسة واجلباية وفق النمجال لعشيشي،  إعداد الباحث وابالعتماد على املصدر:

  :املادية األصول قيمة تدين اختبار .5
 القابلة عن قيمتها لألصول احملاسبية القيمة فائض" :أبهنا املايل احملاسيب النظام حسب القيمة خسارة تعرف
 لةاملسج القيمة خسارة مراجعة جيبعلى أنه ينص النظام احملاسيب املايل  ويف ذات السياق فإن ،2"للتحصيل

 املايل احملاسيب النظام ومن خالل هذا االختبار فإن. أوختفيضها قيمة اخلسارة زايدة هبدف وهذا أصل لكل ابلنسبة
 احملاسيب للقياس خرآخالل بديل  من للنقود الشرائية القوة يف احلاصلة لتغرياتا االعتبار بعني األخذ على يعمل

                                  
، مرجع سبق ذكره، دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية اجلزائرية-تقييم واقع تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البنوك التجارية :فارس بن يدير 1

 .115ص: 
 مرجع سبق ذكره،يتضمن النظام احملاسيب املايل،  ،2007نوفمرب سنة  25املوافق  1428ذي القعدة عام  15مؤرخ يف  11-07قانون رقم  2

 .07، ص: 112املادة 
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على عكس بدائل القياس احملاسيب األخرى،  متطلبات قياسه، الذي فصل يف األصول قيمة اخنفاض واملتمثل يف
 :1وذلك من خالل املراحل التالية

من  أصل أن على مؤشر هناك كان إذا ما تقدير وتفحص يقوم احملاسب احلساابت إقفال اتريخ حلول عند -
 من حتصيلها ناملمك القيمة بتقدير تقوم احملاسب فإن املؤشر هذا مثل وجود ثبت وإذا قيمته، فقد األصول
 .األصل

 وتتمثل املعين الباقية، األصل منفعة مدة خالل اخلزينة تدفقات حتديد طريق عن األصل منفعة قيمة حتديد يتم -
  ىلإابإلضافة  ،)األعمال استعمال هذا األصل )رقم من نتظرةامل قتصاديةالا يف املزااي الداخلة التدفقات

 وكذا) اتاإلهتالك(األصل استعمال عن الناجتة األعباء مثل الداخلة التدفقات جلين ضرورية ارجةاخلالتدفقات 
 منفعته. مدة هناية يف املؤسسة دفاتر من األصل خبروج املتعلقة واخلارجة الداخلة التدفقات

 الضرورية املفصلة للحساابت معقولة تقريبية املبسطة قيمة واحلساابت واملعدالت التقديرات توفر أن ميكن -
 .صلألل الصايف البيع أومثن املنفعية ةلتحديد القيم

 إىل ابلنسبة حتدد للتحصيل القابلة قيمته مباشر فإن بشكل ،خزينة سيولة عنه يتولد ال أصل وجود حالة ويف -
 جمموعة أصغر هي لسيولة اخلزينة املنتجة والوحدة؛ إليها ينتسب اليت (UGT) اخلزينة املنتجة لسيولة الوحدة

 طرف من اخلزينة املنتجة مداخيل عن واسعةال ستقالليةاال ذات اخلزينة تنتج مداخيل ليتا األصول لتعريف قابلة
 األصول. أوجمموعة األخرى األصول

 على ستقدر للتحصيل القابلة قيمته فإن صل،لأل الصايف البيع سعر حتديد فيها ميكن ال اليت احلاالت ويف -
 النفعية. لقيمتها أهنا مساوية أساس

القيمة  ىلإترجع قيمة هذا األصل  فإن أكرب من قيمته الدفرتيةأهنا ر تدين القيمة ألصل ما إذا أظهر اختبا -
 القابلة للتحصيل دون جتاوز القيمة الدفرتية )القيمة احملاسبية الصافية( قبل تسجيل تدين القيمة.

ات وخسائر إلهتالكااسبية بعد إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل ألي تثبيت أقل من قيمتها الصافية احمل -
 سارة يف القيمة.اخلالقيمة السابقة، فإن هذه القيمة تعود إىل القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إثبات 

  يعتمد اختبار تدين قيم عناصر القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل على أساس مؤشرات داخلية وخارجية. -

 

 

 

                                  
والذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  1

   .7، ص:6.112، مرجع سبق ذكره، املادة: وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
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 :1النفعية والقيمة الصايف مثن البيع بني قيمة علىأب لألصل للتحصيل القابلة القيمة حتددو 
 جتارية معاملة إبرام عند أصل أي من بيع عليه احلصول املمكن املبلغ هو لألصل الصايف بيع حيث أن مثن 

 .اخلروج تكاليف طرح منه مع وتراضي ودراية اتم علم على طرافاأل بني املنافسة العادية ظروف ضمن
 األصل استعمال من املنتظرة املستقبلية األموال لتقدير سيولة احملينة القيمة هي أصل ألي النفعية أما القيمة 

 وميكن توضيح هذا االختبار من خالل املقارنة بني:  به. االنتفاع مدة هناية يف عنه والتنازل بشكل متواصل
 كرب قيمة بني:أهي  *القيمة القابلة للتحصيل )قابلة لالسرتداد( .أ

 ات املرتاكمة.اإلهتالكجمموع  –قيمة اقتناء التثبيت  = *(VNC)القيمة احملاسبية الصافية  .ب
القيمة القابلة للتحصيل       هناك تدهور)خسارة( يف القيمة بقيمة  >احملاسبية الصافيةفإذا كانت القيمة 

 (.29الفرق بني القيمتني ومنه إثبات خسارة القيمة )ح 
القيمة العادلة       هناك فائض يف القيمة ومنه جيب إثبات فائض  <أما إذا كانت القيمة احملاسبية الصافية

 (.105القيمة )حساب
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .42، ص:مرجع سبق ذكره ،نظام احملاسبة املالية سري احلساابت وتطبيقاهتاخلضر عالوي:  1
 بتاريخ االستبعاد.القيمة القابلة لالسرتداد: هي القيمة اليت تتوقع املؤسسة اسرتجاعها من استخدام األصل مستقبال مبا فيها القيمة املتبقية واملتوقعة  *
( املنتظرة من استعمال األصل بشكل Cash flow( ألي أصل هي القيمة احملينة لتقدير سيولة األموال املستقبلية )litéuti’V.Dالقيمة النفعية ) *

 متواصل مطروح منها التدفقات اخلارجة.
ظروف املنافسة ( هو املبلغ املمكن احلصول عليه من بيع أي أصل عند إبرام أية معاملة ضمن Prix de vente netمثن البيع الصايف لألصل ) *

 العادية بني أطراف على علم اتم ودراية وتراضي مع طرح منه تكاليف اخلروج.
 القيمة احملاسبية الصافية: وهي الفرق بني تكلفة اقتناء أو إنتاج األصل )أو التثبيت( وجمموع اإلهتالكات اخلاصة به. *

   القيمة احملينة للتدفقات  –=القيمة احملينة للتدفقات النقدية املستقبلية الداخلة  *القيمة النفعية
 .اخلارجة

 مصاريف التصرف يف األصل. –القيمة العادلة    =*مثن البيع الصايف
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 املطلب الثاين: القواعد اخلاصة ابلقياس احملاسيب وفق النظام احملاسيب املايل ونقائصها
يف ابدئ األمر احرتام  ى املؤسسةيتوجب عل مؤسسةبغية الوصول إىل الصورة الصادقة عن الوضعية املالية لل

املطلب السابق؛ واليت تعترب مبثابة قواعد  قواعد التقييم العامة واملذكورة يف إىل ابإلضافةمجلة من املبادئ احملاسبية، 
تطبق على مجيع بنود القوائم املالية، ولكن يوجد جمموعة أخرى من القواعد للتقييم خاصة بكل عنصر من عناصر 

كما   يف هذا املطلب بشيء من التفصيل واليت سوف يتم عرضها، واخلصوم، األعباء واإليرادات األصول
 القياس احملاسيب.   فيما خيص النظام احملاسيب املايل املتعلقة مبتطلبات نقائصجمموعة من ال سنستعرض

  اسيب وفق النظام احملاسيب املايلللقياس احمل اخلاصة : القواعداألولالفرع 
أو وفق منوذج إما وفق منوذج التكلفة  بتقييمهاالنظام احملاسيب املايل  سمحي اليتتتمثل أهم بنود القوائم املالية    
 :1يلي فيما عند إعادة التقييم  أو األويلسواء عند االعرتاف يمة العادلة الق
 : املادية واملعنوية التثبيتات .1

غري اجلارية العينية واملعنوية  األصولتلك " :يعرب مصطلح التثبيتات كما جاء هبا النظام احملاسيب املايل عن
"املوجودات املتحكم فيها  :هناأب ةالثابت األصولتعرف يف حني  2."كثر من سنةأ ؤسسةواملالية اليت تكون حبوزة امل

واليت تسعى لتحقيق منافع اقتصادية مستقبلية وقابلة للقياس، ويفرتض أن تستغرق مدة  ؤسسةمن طرف امل
 3استعماهلا إىل ما بعد السنة املالية".

قامت بتصنيعها أو  ؤسسةاليت اقتنتها امل ارية العينية واملعنوية واملاليةاجلغري  األصولالتثبيتات تتمثل يف إن ف وعليه
وذلك الستعماهلا بصورة دائمة تفوق على العموم السنة الواحدة وهذا بغرض االستخدام يف  ،بوسائلها اخلاصة

قتىن من طرف املؤسسة يف امليدرج األصل  النظام احملاسيب املايل اهشروط اليت نص عليالوحسب  العملية اإلنتاجية.
 :4ثبيتميزانية بصفته ت

 .دية مستقبليةمىت كان من احملتمل أن تؤول منه منافع اقتصا -
 .مدة استغالله تفوق السنة -
 يكون له قيمة اقتصادية. -

                                  
الذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها و  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  1

 .20-10، مرجع سبق ذكره، ص ص: وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
 .93، صمرجع سبق ذكره، احملاسبة العامة وفقا للنظام احملاسيب املايل :كتوش عاشور  2
، 2012، جملة الدراسات االقتصادية، العدد اخلامس، جامعة الوادي، SCFفق املعاجلة احملاسبية الهتالك التثبيتات و مصطفى عوادي:  3

 .124ص:
4 Ministère Des Finances, Direction Générale De La Comptabilite, Conseil Nationalde La Comptabilite, 

MANUEL DE COMPTABILITE FINANCIERE, Op cit , P:51.   
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صل معني ضمن التثبيتات أب ليتم االعرتافضافة إىل الشروط السابقة فهناك شرط إضايف ضروري توفره إلاب
  األخرى. ألصولاوهو إمكانية حتديد قيمته بصورة منفصلة عن ، املعنوية

 لعملية الالحق والتقييم االقتناء عند األويل التقييم واملعنوية، الثابتة املادية األصول لتقييم حالتني بني منيزو  
 ؤسسةامل تتحملها اليت التكاليف كل تضم اليت احليازة تكلفة على أساس يكون األويل للتقييم فبالنسبة ،االقتناء

 فيكون الالحق التقييم أما وضرورية، عادية التكاليف هذه تكون أن ال بشرطلالستعم جاهز األصل يصبح حىت
 وأية املرتاكم اإلهتالك منه طروحامل التقييم إعادة اتريخ يف القيمة العادلة منوذجأو  التارخيية التكلفة وفق منوذج إما

 1.القيمة يف االخنفاض من انجتة مرتاكمة خسائر
أي بتكلفة التارخيية  ؛(cout d’acquisition) للمؤسسة بتكلفة اقتنائهايف الدفاتر  التثبيتاتسجل تحيث 

عملية  إىل ةمصاريف الالحقة اليت تنتسب مباشر  ، مع إضافةالتخفيضات منقوص منهاوتشمل سعر الشراء 
قابلة الحتضري التثبيت لالستخدام )مصارف الشحن والنقل، التأمينات، الرسوم اجلمركية ومجيع الرسوم غري 

 .(5.121)البند  2008يوليو سنة  26قرار مؤرخ يف  سرتجاع(، وهذا وفقا ملا نص عليه )ن.م.م(لال
على أهنا من  ؤسسةأما التكاليف الالحقة مثل اقتناء قطع الغيار البسيطة ومعدات الصيانة فتتعامل معها امل

التثبيتات طاملا تكلفة ضمن  دراجهااملصاريف التشغيلية للدورة، لكن يف حالة شراء قطاع الغيار الرئيسية فيجب إ
أخرى. وهذا حسب البند  أبصولاستخدامها مرتبط تخدامها على مدار أكثر من سنة أو اس ؤسسةتتوقع امل

تثبت النفقات الالحقة املتعلقة ابلتثبيتات العينية واملعنوية إذا كان من حيث  ؛من القرار السابق الذكر (6.121)
األصل يف  هباستخدام األصل تفوق تلك اليت كان سيعود القتصادية االنافع املقات هذه النفمن احملتمل أن تعود 

 مستوى جناعته األصلي.
 2x/عند هناية عملية التحضري ويصبح التثبيت جاهز لالستعمال واالستخدام يتم تسجيل قيمة التثبيت يف حو 

ار االقتصادية ملكوانت بعض ألعماعندما تكون  وذلك(، x21،20x عدة حساابت فرعية إىل)مع تقسيمها 
تعامل حينئذ تلك املكوانت على أهنا تثبيتات مستقلة  ؛التثبيتات ختتلف عن أعمار التثبيتات اليت تنتمي إليها

قرار يف وهذا ما نص عليها )ن.م.م(  ،ختلفةامل اإلهتالكضرورة استخدام معدالت  اليهمما يرتتب ع ،)منفصلة(
 وتتم هذه العملية مىت توفرت الشروط املوالية:  ،(4.121) البند 2008يوليو سنة  26مؤرخ 
 .كون للمكون عمر حمدد خيتلف عن عمر األصل التثبيت التابع لهيأن  -
 أن خيضع املكون إىل استبدال خالل العمر االقتصادي لألصل التابع له.  أو  -

                                  
، أطروحة دكتوراه يف علوم يف العلوم دراسة حتليلية إحصائية-ة اإلبداعية على جودة املعلومات احملاسبية يف اجلزائرأتثري احملاسبآسيا لعروسي:  1

 .128، ص: 2019التجارية، جامعة املسيلة، اجلزائر، 
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  :1ا حتقيق منافع اقتصادية مستقبليةالنفقات اليت من شأهن عنومن األمثلة اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل 
  .طاقتها اإلنتاجيةعمرها اإلنتاجي أو من حبيث يزيد  ؛النفقات املتعلقة بتعديل وحدة اإلنتاج -
  .إىل حتسني جوهري يف جودة اإلنتاجالنفقات اليت تؤدي  -
 النفقات الناجتة عن تبين أساليب جديدة لإلنتاج تسمح بتخفيض جوهري يف تكاليف اإلنتاج. -

 : )املادية( العينيةالتثبيتات  .1-1
 :، تعرف التثبيتات العينية على أهنا2008يوليو  26من القرار املؤرخ يف  (1.121)حسب )ن.م.م( البند 

ألغراض  االستعمالتقدمي اخلدمات و و جل اإلنتاج أمن  ؤسسةوزها املحتاملوجودات املادية امللموسة اليت أو  األصول"
  ة استعماهلا إىل أكثر من سنة مالية".أن تستغرق مد ويفرتضإدارية، 

مبجموع تكاليف  وتتمثل ؛تعترب أساس القياس املبدئي اليت يتم إثبات التثبيتات العينية بتكلفتها التارخييةحيث    
الرسوم املدفوعة واألعباء املباشرة األخرى ابستثناء املصاريف العامة واملصاريف و مصاريف التثبيت، و الشراء، 
  .ملبىن فإنه يتم فصل قيمة األرض عن قيمة املبىن عند التسجيل احملاسيب ؤسسةويف حالة حيازة املاإلدارية، 

اليد العاملة وأعباء اإلنتاج األخرى، و تتكون من تكلفة العتاد،  ؤسسةالتثبيتات املنتجة من طرف امل كما أن    
)إذا كان  د املوقع عند انقضاء مدة اإلنتاجديتكلفة جتإىل تكلفة اإلنشاء أواقتناء تكلفة التفكيك أو  ابإلضافة

 (.مؤسسةديد املوقع يشكل إلزاما للالتفكيك وجت
املنصوص  املرجعيةابإلضافة إىل املعاجلة " :إىل أنه (SCF) املرخص هبا، فقد نص املعاجلة البديلةويف إطار    

ات اإلهتالككلفتها منقوصا منها جمموع بت األويلالثابتة العينية عند تسجيلها  األصولواليت تقضي بتقييم عليها 
وجمموع خسائر القيمة، يرخص للمؤسسة بطريقة أخرى للتقييم وهي إدراج هذه التثبيتات يف احلساابت ابملبلغ 

ات وجمموع خسائر القيمة اإلهتالكعادة تقييمه منقوصا منه جمموع املعاد تقييمه ابلقيمة العادلة لألصل يف اتريخ إ
 :فيما يلي التثبيتات العينيةعلى  متطلبات النظام احملاسيب املايل فيما خيص تطبيق املعاجلة البديلة وتتمثل ،"الالحقة

"عملية إعادة التقييم جيب على أن: ذكور سابقا املمن القرار ( 2)الفقرة ( 20.121)ينص )ن.م.م( يف البند  -
وبعبارة فئة من  ،ثبيت حمدد"من التثبيتات وال تقتصر على ت (catégories)تشمل عناصر كل فئة  نأ

البناءات و وتعترب مثاال فئة كل من األراضي،  األصولنوع حمدد من ن املقصود هو الصنف أو إفالتثبيتات 
 كل نإف اديامل ثابتال صلاأل تقييم إعادة إذا مت ومنه .ستقلةاملفئة كتب...املمعدات و واألدوات الصناعية، 

 .تقييمها إعادة جيب األصل هذا ضمن نتكو  اليت الثابتة املادية األصول فئة
"تتم عمليات إعادة التقييم ابنتظامية كافية تنص على أنه:  من نفس القرار 2الفقرة  21.121حسب البند  -

حىت ال ختتلف القيمة احملاسبية للتثبيتات املعنية اختالفا كبريا عن القيمة اليت قد تكون حددت ابستعمال 
                                  

والنظام  IAS/ IFRSاملايل الدولية  القياس احملاسيب وأثره على التمثيل الصادق ألصول املنشأة وفقا ملعايري احملاسبة واإلبالغ :عوادي نعمان 1
 .80، ص:2012رسالة ماجستري، جامعة عنابة،  (،SCFاحملاسيب املايل اجلزائري )
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إن تكرار عملية إعادة التقييم تعتمد على التغريات ف ومن خالل هذه املادة، قفال"القيمة احلقيقية يف اتريخ اإل
ن إمته احملاسبية، فيف القيمة العادلة لألصل املعاد تقييمه، فإذا اختلفت قيمته العادلة اختالفا جوهراي عن قي

ر االستثمارات اليت ال تواجه إجراء إعادة التقييم يصبح أمرا ضروراي ويتطلب ذلك إعادة تقييم سنوية. أما عناص
 إعادة مخس سنوات، وبعدإبجراء إعادة التقييم كل ثالث أو تغريات كبرية يف قيمتها العادلة فيمكن االكتفاء 

  .تقييمها املعاد املبالغ أساس على هتالكالل القابلة املبالغ حتدد التقييم،
 على اإلهتالك وطرق مدة تعتمد، و التثبيت يف حالة إعادة تقييم اإلهتالك وطرق ةمد يف النظر إعادة جيب -

  .فقط االقتصادية العوامل
 تقدير جيريه إىل استنادا القيمة هذه وحتدد السوق، يف العادة قيمتها يف هي واملباين لألراضي احلقيقية القيمة -

 .ؤهلونامل رتفوناحمل قومونامل
السوق  يف قيمتها تدل على مؤشرات غياب دوعن السوق، يف قيمتها أيضا هي ملعدات اإلنتاج احلقيقية القيمة -

  .)التكلفة اإلستبدالية( اإلهتالك من اخلالصة بتكلفة تعويضها تقوم فإهنا )متخصصة )معدات
 فإن هذه تقييمه إعادة عقب ما ألصل احملاسبية القيمة ارتفعت إذا التقييم إعادة عملية وبعد اإلطار، هذا ويف -

 إعادة التقييم كانت إذا ، وأما105/ح التقييم إعادة فرق حساب ضمن اخلاصة األموال يف مباشرة تقيد الزايدة
فتدرج  ءكعب إدراجه ومت سابقةال فرتاتال خالل األصل لنفس سلبيةال خرىاأل تقييمال إعادة تعوض اإلجيابية

 .كمنتوج احلساابت يف اإلجيابية التقييم إعادة
 فارق إعادة تقييم سبق ىلإسلبية( فإن هذه اخلسارة تنسب ال تقييمالوإذا كانت هناك خسارة يف القيمة )إعادة  -

من  ءاصة. ويقيد الرصيد )فارق إعادة التقييم السلبية الصافية( كعباخلموال األإدراجه يف احلساابت كرؤوس 
  1 .األعباء، وابلتايل تنخفض قيمة احتياطي إعادة التقييم

املالية  قوائمهاتقدم املؤسسة من خالل مالحق أن فإنه جيب العينية  الثابتةعند تطبيق املعاجلة البديلة لألصول و    
 :2املعلومات التالية

  .الطرق والفرضيات املعتمدة يف حتديد القيمة العادلة لألصول املعاد تقييمها -
 .ستقل عند حتديد القيمة العادلةمىل أي مدى مت االعتماد على مقيم إو ، اتريخ إعادة التقييم -
ية لكل صنف من التثبيتات املادية املدرجة يف القوائم املالية إذا كانت هذه التثبيتات املدرجة يف القيمة احملاسب -

  .)طريقة التكلفة( املرجعيةعلى حساب الطريقة  ؤسسةحساابت امل

                                  
 . 85، ص:2010، اجلزائر، page bleues، حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب اجلديد: مجال لعشيشي 1
دراسة -لة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية على ضوء معايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايلإشكالية تطبيق منوذج القيمة العاد :رفيقة صغراوي 2

، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ميدانية لعينة من األكادمييني واملهنيني احملاسبني اجلزائريني
 .41، ص:2017وعلوم التسيري، 



 يف اجلزائر وأثره على القوائم املالية والوعاء الضرييب احملاسيب واقع القياس :                     الفصل الثالث

152 
 

  :)immobilisation incorporelle( التثبيتات املعنوية. 1-2
"أصل قابل  :هي ةالتثبيتات املعنوي 2008يوليو  26من القرار املؤرخ يف  (2.121)حسب )ن.م.م( البند 

نشطة العادية، واملقصود به مثال احملالت األستعمل يف إطار املراقب و املو ادي، املنقدي وغري الللتحديد غري 
 رخص االستغالل األخرى".أو  التجارية املكتسبة، والعالمات وبرامج املعلوماتية

تمثلة يف القيم املعنوية  املاثبتة الوجود مادي هلا و  أصولهي  تات املعنويةالتثبي فإن السابق ومن خالل التعريف   
لذلك تقوم كل  ؤسسةولكوهنا ضرورية لنشاط امل وحقوق امللكية التجارية والصناعية، الربجمياتو كأموال التجارة، 

 .مؤسسة بشرائها
ميكن أن يدرج كذلك يف  ،تكلفته يف احلساابت على أساس مبدئيالتثبيت املعنوي الذي كان حمل إدراج  إن   

 على أساس مبلغه املعاد تقيمه حسب نفس شروط التثبيتات العينية، غري أن هذه األويلاحلساابت بعد إدراجه 
  نشط.السوق الاملعاجلة ال يرخص هبا إال إذا كانت القيمة احلقيقية للتثبيت املعنوي ميكن حتديدها ابالستناد إىل 

كأصل غري ملموس معنوي يف امليزانية، وحتت هبا  االعرتاف  يتماملوجبة  (Goodwill) وفيما خيص شهرة احملل
  1عنوان منفصل مع وجوب إجراء اختبارات نقص القيمة مرة واحدة كل سنة.

 العقارات املوظفة:  .2
 أويلبشكل  وميكن تقييمها ،س املالأتثمني ر و أجيار إلاصول مملوكة اهلدف منها تقاضي أالعقارات املوظفة هي 

يشمل العقار و  ،على أساس قيمتها احلقيقيةأو املرتاكم وجمموع خسائر القيمة  اإلهتالكابلتكلفة مطروحا منها  ماإ
 2 تثمني رأس املال.أو  جياراإلأرض، بناية أو جزء من بناية( مملوكا لتقاضي )املوظف أي ملك عقاري 

عن ية ابعتبارها تثبتا عينيا )هذا التصنيف خيتلف لاألو بعد أن يتم إدراج العقارات املوظفة وذلك يف احلساابت 
هي مادية، إال أهنا تصنف  األصولأنه رغم طبيعة هذه والذي يعترب ، (40IAS)احملاسبة الدولية  معيار تصنيف
تكلفة ويطرح منها لميكن إعادة تقييمها إما اب نهإاهلدف من استخدامها هو مايل(، ف املالية ألن األصولضمن 
أساس  )حسب الطريقة املستعملة يف اإلطار العام للتثبيتات(، وإما على ةات وجمموع خسائر القيمهتالكاإلجمموع 

 .قيمتها احلقيقية )العادلة(
 : املتطلبات التاليةالتقييم أساس القيمة العادلة فإهنا جيب أن تلتزم مبجموعة من  مؤسسةر ويف حالة اختيا   
 .إىل حني تغيري وجهة ختصصهاأو  املؤسسةإىل حني خروجها من  العقارات تطبيق الطريقة املختارة لقياس مجيع -
 .هتالكالحيث تصبح غري قابلة ل ؛يةبقيمتها العادلة يف هناية الدورة املال األصولتظهر هذه  جيب أن -

                                  
دراسة حالة تطبيقية ملعاجلة  -دور النظام احملاسيب املايل يف معاجلة عمليات اندماج املؤسسات االقتصادية اجلزائرية إلياس بدوي:  ،حممد زرقون 1

 13اسبة الدولية، جامعة مستغامن، يومي ، امللتقى الوطين حول النظام احملاسيب املايل ابجلزائر وعالقته مبعايري احملوفق النظام احملاسيب املايل فارق االقتناء
 .170: ص ،2013جانفي  14و
 .19، ص:2007، اجلزء األول، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، تقنيات احملاسبة املعمقة وفقا للدليل احملاسيب الوطين: مجعةهوام  2
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ة الفائدة الناجتة عن تغيري القيمة احلقيقية للعقار املوظف ضمن النتيجة الصافيساابت اخلسارة أو حتدرج يف  -
 .اصةموال اخلألوليس ضمن حساب رؤوس ا حصل فيها،للسنة املالية اليت 

 جيب أن تعكس القيمة احلقيقية احلالة الواقعية للسوق عند اتريخ إقفال السنة املالية. -
 تتخذ: ؤسسةيف حالة عدم وجود سوق مماثلة لألصل املعين ابلتقييم فإن امل -

 األسعار احلالية لألصول املختلفة.  
 ار األسواق األقل نشاطا وتعديالخر أسعآ. 
 .حتديث تدفقات اخلزينة املستقبلية احملتملة 

 مراجعتها سنواي. ؤسسةإن تطبيق طريقة القيمة العادلة يف تقييم العقارات يلزم امل -
املالية كيفية حماسبة العقارات املوظفة وطرق تقييمها، ابإلضافة إىل  قوائمهامن خالل مالحق  ؤسسةتقدم امل -

وكل املعلومات اليت من شأهنا أن تقدم الصورة الصادقة  ،لتحويل من وإىل أصناف عقارات التوظيفطرق ا
 عن خمتلف أمالكها املدرجة يف هذا الصنف من التوظيفات.

حتديدا ذات مصداقية ففي هذه احلالة يدرج  ؤسسةوظف حتوزه املاملإذا تعذر حتديد القيمة العادلة ألي عقار   -
ت حسب طريقة التكلفة، وتقدم املعلومات واألسباب اليت جعلت طريقة القيمة العادلة غري العقار يف احلسااب

 مطبقة يف املالحق مع إمكانية تقدمي جمال لتقدير القيمة العادلة.
 البيولوجية: األصول .3

ويف اتريخ   األوىلشجار املثمرة( لدى إدراجه يف احلساابت للمرة األبيولوجي )مثل املاشية و الصل األيتم تقييم 
 تتمكن املؤسسةكل إقفال للحساابت بقيمته احلقيقية يطرح منها املصاريف املقدرة يف نقطة البيع، ويف حالة مل 

ات اإلهتالكوجي بكلفته منقوصا منها جمموع يتم تقييم هذا األصل البيول ،تقدير قيمته احلقيقية بصورة صادقة من
اجحان من تغري القيمة احلقيقية املنقوص منها املصاريف التقديرية يف الربح الناخلسارة أو . كما أن وخسائر القيمة

 1.نقاط البيع يثبتان يف النتيجة الصافية للسنة املالية اليت يتحداثن فيها
النتيجة اإلمجالية للفرتة اجلارية املدرجة يف  توضح؛املالية قوائمال يف ملحق علوماتاملتقدمي  ؤسسةعلى املجيب    

 .، مع طرح التكاليف املقدرة يف نقطة البيعاألصولية لألصول البيولوجية وتغريات القيمة العادلة هلاته ولاألاحملاسبة 
 األصولالقيمة العادلة  حتديدتقدمي معلومات إضافية توضيحية تربر أسباب عدم قدرهتا على  ؤسسةجيب على امل

  2البيولوجية بصورة صادقة.

                                  
لذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وا 2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  1

 .25، مرجع سبق ذكره، ص ص: وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
دراسة -إشكالية تطبيق منوذج القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية على ضوء معايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايل :رفيقة صغراوي 2

 .42، ص: مرجع سبق ذكره، ميدانية لعينة من األكادمييني واملهنيني احملاسبني اجلزائريني
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 املالية: األصول .4
 املالية، هذه األسباب قد تكون مالية كتوظيف األموال املتاحة األصولقتناء ابعدة أسباب تقوم املؤسسات ول

حتقيق الفوائض القيمة عند التنازل عنها، وقد تكون اسرتاتيجية من أجل مراقبة وحتصيل الفوائد أرابح األسهم أو 
 الشركات األخرى مثال.والسيطرة على 

اليت كانت حمل إدراج يف احلساابت تبعا لنفعيتها وللدواعي  مؤسسةكة ألي اململو  *املالية املثبتة األصولوتكون 
 :1عند تغيري لوجهتها، يف إحدى الفئات األربعة اآلتيةسائدة عند اقتنائها أو 

خاصة وأهنا ، ؤسسةاليت يعد امتالكها الدائم مفيدا لنشاط امل ؛واحلساابت الدائنة امللحقة**سندات املسامهة -
 ؤسساتاملو املشاركة يف الفروع، و مراقبتها، أو اليت تصدر سندات،  ؤسسةرس نفوذا على املمتا نتسمح هلا أب

 .املشاركة هلا
ردودية املخر على املدى الطويل بقدر أو آب للمؤسسةلكي توفر  ***املكتسبةالسندات املثبتة لنشاط احملفظة  -

 ى سنداهتا.اليت متت احليازة عل ؤسساترضية، لكن دون التدخل يف تسيري املامل
 مؤسسةطويل اليت ميكن للالمد األتوظيفات ذات الال أو املقساط رأس أاليت متثل  ؛السندات املثبتة األخرى -

 يتعني عليه ذلك.ينوي االحتفاظ هبا أو حقاقها، أو جل استأاالحتفاظ هبا حىت حلول 
يام ببيعها يف األجل القصري، يسعه القوي أو الواليت ال ين ؤسسةا املهتالقروض واحلساابت الدائنة اليت أصدر  -

القروض عشر شهرا أو  اثيناحلساابت الدائنة لدى الزابئن، وغريها من احلساابت الدائنة لالستغالل ألكثر من و 
 عشر شهرا واملقدمة ألطراف أخرى. ثينا اليت تزيد على

 

 

 

 

                                  
اقها يف حالة أصول مالية مثبتة: وهي األسهم والسندات والديون اليت يكون للكيان القدرة والرغبة على االحتفاظ هبا لفرتة طويلة أو إىل اتريخ استحق *

 .27أو  26اجلارية تسجل أبحد احلسابني  السندات مثل هذه األصول غري
والذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  1

 .11القسم الثاين، ص:، مرجع سبق ذكره، وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
 د: هي القيمة اليت تتوقع املؤسسة اسرتجاعها من استخدام األصل مستقبال مبا فيها القيمة املتبقية واملتوقعة بتاريخ االستبعاد.القيمة القابلة لالسرتدا **

: السندات، ابستثناء سندات املسامهة، اليت تنوي املؤسسة االحتفاظ هبا طويال أو اليت (Titre immobilisés) السندات املثبتة لنشاط احملفظة ***
 س هلا إمكانية إعادة بيعها يف أجل قصري.لي
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الدمم قصرية األجل ىل إإلضافة اب، واملتمثلة يف سندات القيم املنقولة للتوظيف ؛*املالية اجلارية األصولأما 
املالية  األصولحبيازة هذا النوع من  ؤسسةالنقدية )الصندوق، البنك...(، تقوم املو للعمالء واألدوات املالية املشتقة 

يها مصاريف الوساطة لإ اد حيازهتا ابلقيمة العادلة مضافعن افائض يف اخلزينة، وتسجل حماسبي هنالكعندما يكون 
 1نكية والرسوم غري قابلة لالسرتجاع.واملصاريف الب

 التالية: املتطلبات علىاملالية وفق القيمة العادلة  األصولالنظام احملاسيب املايل فيما خيص تقييم  نصو    
اليت هي القيمة احلقيقية ملقابل معني مبا يف  ؛بتكلفتها املؤسسة يف حساابتاألصول املالية عند دخوهلا تندرج  -

ال تندرج فيها احلصص والفوائد املتوقع و  ،ستوردة ومصاريف البنكاملطة والرسوم غري ذلك مصاريف الوسا
  .استالمها غري املدفوعة واملستحقة قبل االكتساب

 ،العادلة ابلقيمة املقاسة املالية األصول :نوعني ىلإ هاتصنيف فيتم املالية، لألصول الالحق القياس حالة يف أما -
 :2يلي كما وذلك املهتلكة لتكلفةاب املقاسة املالية األصولو 

تتمثل يف املسامهات واحلساابت الدائنة املرتبطة اليت متت حيازهتا بغرض  :للبيع املعدة املالية األصول فئة. 4-1
التنازل عنها الحقا والسندات املثبتة لنشاط احملفظة کما لو كانت أدوات مالية متاحة للبيع؛ حبيث يتم تقييمها 

اليت هي على  ،منها أي خمصص لقاء التدين يف قيمتها امطروح العادلةيف احلساابت بقيمتها  ويلاألعقب إدراجها 
 اخلصوص:

 .املايل( ابلسعر املتوسط للشهر األخري من السنة املالية السوق يف )املدرجةتسعريها السندات اليت مت  -
التفاوضية احملتملة )سعر البيع احملتمل( ذلك  املايل( بقيمته السوق يف املدرجة السندات اليت مل يتم تسعريها )غري -

 انطالقا من مناذج وتقنيات التقييم املقبولة على العموم.
ارتفاع لرؤوس األموال اخلاصة الالحق مباشرة يف شكل اخنفاض أو  وتدرج فوارق التقييم الناجتة عن القياس   

 الصافية اخلسارة خراجإ يتم املايل لاألص قيمة تناقص يف عن موضوعي مؤشر وجود حالة ويف (،104)حساب 
 خسارة ابعتبارها املالية للسنة الصافية النتيجة وتسجيلها يف اخلاصة األموال رؤوس حساابت يف املدرجة املتجمعة

 التنازل اتريخ عند احلساابت يف املالية التثبيتات التنازل عن عن الناجتة الناقصة وأ الفائضة القيم وتدرج .القيمة يف
 الدورة. مصاريف أو اداتكإير 

                                  
التنازل عليها يف املدى القصري  بغرض إعادة بيعها أوأصول مالية جارية: وهي األسهم والسندات وكل األدوات املالية األخرى واليت متت حيازهتا  *

 قيم منقولة للتوظيف(. )حـ/ 50األجل أو مىت حتققت فرصة حتقيق ربح من عملية التنازل هذه األصول تسجل ابحلساب 
، النشر اجلامعي اجلديد، حماسبة األدوات املالية وفق النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدوليةبوسبعني تسعديت وحسياين عبد اجمليد:   1

 .98-91 :ص ، ص2018تلمسان، 
اعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها والذي ددد قو  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  2

 .12ص: ، مرجع سبق ذكره، وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
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صدرها تاملالية احملتفظ هبا إىل اتريخ االستحقاق وكذا القروض واحلساابت الدائنة اليت  األصولفئة . 4-2
منها أي خمصص لقاء  امطروح *وفق التكلفة املهتلكة  يف احلساابتاألويليتم تقييمها عقب إدراجها : ؤسسةامل

 .األصولسنة مالية الختبار تدين القيمة طبقا للقواعد العامة لتقييم  ، وختضع عند إقفال كلالتدين يف قيمتها
ىل إوفق القيمة العادلة والفرق حيمل يتم إعادة تقييمها  املالية احملتفظ هبا لغرض املتاجرة: األصولفئة . 4-3

 نتيجة الدورة.
بني ما جاء به النظام احملاسيب  املالية األصولعلى ما سبق ميكن القول أن هناك توافق يف متطلبات قياس  ابناء

كذلك إىل أصول مالية مقاسة ابلقيمة العادلة   (IFRS9)حيث صنفها املعيار  ؛املايل واملعايري احملاسبية الدولية
، غري أن االختالف يكمن يف العناصر اليت تتضمنها كل فئة من هاته 1وأصول مالية مقاسة ابلتكلفة املطفأة

، IAS39،IAS32  ،IFRS9)املعايري ات القياس والعرض لألصول املالية وفق الفئات، كما أن شرح متطلب

IFRS7)    كانت أكثر وضوحا من )ن.م.م( والذي مل يعاجلها إال بصورة ملخصة. ومن بني أهم نقاط االختالف
لشهر كذلك يف متطلبات القياس ابلقيمة العادلة جند أن )ن.م.م( أشار إىل استخدام طريقة السعر املتوسط يف ا

 .األخري من السنة املالية عند القياس الالحق، غري أن املعايري احملاسبية الدولية مل تتطرق لذلك
طريقة حتديد القيمة احملاسبية  ؛ تتمثل يففيما خيص األصول املالية مللحقإن املعلومات الواجب ذكرها يف ا   

التوظيفات املالية املدرجة يف احلساابت بقيمة  وكذلك طريقة معاجلة تغريات قيمة السوق ابلنسبة إىل ،للسندات
 2السوق.

 :تاملخزوان .5
ية واللوازم والبضائع واملنتجات مبختلف أنواعها األولوتشمل املواد  ،املتداولة األصولتعترب املخزوانت من ضمن    

وتشمل مجيع  ؛األويلالتقييم  ابلتكلفة عنداملايل  احملاسيب النظام يف ملا جاء القابلة للتخزين، وتقيم املخزوانت وفقا
 وتتمثل يف:   ،اليت يوجد عليها ةتكاليف إيصاله إىل مكانه ووضعه يف حال

 )تكاليف الشراء )املشرتايت واملصاريف املرتبطة هبا. 
  تكاليف التحويل )مصاريف املستخدمني واألعباء املتغرية والثابتة األخرى ابستثناء تلك الناجتة عن

 .ثل للقدرة اإلنتاجية(االستعمال غري األم

                                  
ملسددة ومضافاً إليه يقصد ابلتكلفة املهتلكة املبلغ األويل الذي قوم به االصل أو االلتزام املايل عند إدراجه يف احلساابت مستبعد منه الديون الرئيسية ا *
و عدم قابلية و حمذوفاً منه( اإلهتالك املتجمع ألي فارق بني املبلغ االصلي واملبلغ عند استحقاقه، ويطرح منه كل ختفيض انتج عن خسارة يف القيمة أ)أ

 التحصيل.
 . 73، ص: 2016ن، ، دار وائل، عمامعايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية اجلوانب النظرية والعمليةحممد أبو نصار ومجعة محيدات:  1
دراسة حتليلية استشرافية على -صعوابت القياس احملاسيب النامجة عن تطبيق القيمة العادلة يف ظل إصالح النظام احملاسيب يف اجلزائرعالء بوقفة،  2

، ص: 2019وعلوم التسيري،  ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية -، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ضوء التجارب الدولية
188. 
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  دارية املنسوبة مباشرة للمخزونإلاو املصاريف العامة واملصاريف املالية.  
خدمة ما أو  سلعةال" تساوي تكلفة إنتاج :القرار السابق الذكرمن ( 4.112) البندعليه وفق ما نص وهذا 

فا إليها التكاليف األخرى امللتزم هبا مضا ،تكلفة شراء املواد املستهلكة واخلدمات املستعملة لتحقيق هذا اإلنتاج
اخلدمة املنتجة. يت ميكن ربطها منطقيا ابلسلعة أو أي األعباء املباشرة وغري املباشرة ال ؛خالل عمليات اإلنتاج

تستبعد األعباء املرتبطة ابالستعمال غري األمثل للقدرات اإلنتاجية )نشاط أقل من القدرة اإلنتاجية احلقيقية( عند 
 كلفة األصل".حتديد ت

 :وتتمثل متطلبات النظام احملاسيب املايل فيما خيص قياس املخزوانت فيما يلي
 ابلقيمة األقل بني آخر املدة تقيم املخزوانت فإن احليطة مببدأ عند إعداد القوائم املالية يف هناية السنة عمال -

  .)صايف القيمة القابلة للتحقق(* الصافية إجنازها تكلفتها وقيمة

عندما تكون تكلفة املخزون أكثر  النتائجحساب جدول يف  كعبءقيمة املخزوانت  يف سارة اخلتسجل  كما -
 من القيمة الصافية إلجناز هذا املخزون.

انت يتم تقييمها بتكلفة فإن املخزو  ؛اإلنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييما ال ميكن حتديد تكلفة الشراء أو عندم -
 املذكورة. األصولتقدر يف أقرب اتريخ الشراء أو إنتاج ساوية هلا تثبت أو املصول األإنتاج شراء أو 

العادية  األنشطة من وغريها اخلدمات أو املنتجات وأ البضائع مبيعات من املتأتية اإليرادات خمتلف قياس يتم -
 الصفقة. إبرام اتريخ يف استالمه املطلوب وأ املستلم للمقابل العادلة ابلقيمة

 سعار خالل السنة( أوعندألاملخازن )يف حالة اختالف ا من املخزوانت رق التقييم عند خروجأما من حيث ط
م السلع عند خروجها من املخزن "يتم تقييعلى أنه:  6.123 البنداجلرد فقد نص النظام احملاسيب املايل يف  عملية

إنتاجها إما مبتوسط كلفة شرائها أو و  ،يف اخلروج األويل وه يف الدخول األوىل السعرعند اجلرد إما ابعتبار أو 
  :1منه يتم استعمالو املرجحة." 
  طريقة التكلفة الوسطية املرجحة(CMP). 
  الأو طريقة الوارد أوال الصادر أو (FIFO). 

 :املالية ابلنسبة للمخزوانت تتمثل يف قوائموإن املعلومات الواجب تقدميها يف ال
 .خزوانتاملخرجات من الطريقة املنتهجة يف تقييم املدخالت وامل -
 .القيمة احملاسبية للمخزوانت اليت قيمت حسب قيمة إجنازها الصافية -

                                  
وهي سعر البيع املقدر للمخزون مطروحًا منه تكلفيت اإلمتام )التكلفة املقدرة إلمتام التصنيع إذا كان املخزون مل يكتمل تصنيعه  قيمة اإلجناز الصافية: *

 بعد( والتسويق )التكاليف املقدرة والضرورية إلمتام عملية البيع(.
 .77، ص:مرجع سبق ذكره، (IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل الدويل ) بن يونس: زبري عياش وخلف هللا 1
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 تربيرات توضح ميمع تقد ،مبلغ نقص قيمة املخزوانت ومبلغ اسرتجاع نقص القيمة املسجل يف الدورة املالية -
 مبلغ املخزوانت املسجل ضمن أعباء الدورة املالية.و  أسبابه

 :على املتطلبات التاليةالنظام احملاسيب املايل  نصفقد  جات الزراعيةاملنتفيما خيص تقييم 
 اتريخ اإلقفال للسنة املالية بقيمتها احلقيقية منقوصا منها عندأو  األويلتقيم املنتجات الزراعية عند إدراجها  -

 .التكاليف املقدرة يف نقطة البيع
احلقيقية منقوصا منها التقدير لنقاط البيع يف النتيجة  األرابح املتأتية عن التغيري يف القيمةو تثبت اخلسائر أ  -

 فيها.الصافية للسنة املالية اليت حصلت 
 فتتمثل يف:  املالية ابلنسبة للمنتوجات الزراعية قوائماملعلومات الواجب تقدميها يف ال عن أما   
جات الفالحية وتغريات القيمة العادلة هلذه ية للمنتاألولتربير النتيجة اإلمجالية للفرتة اجلارية املدرجة يف احملاسبة  -

 .املنتجات، مع طرح التكاليف املقدرة يف نقطة البيع
الغلة  جينإظهار املنهج والفرضية املطبقة يف حتديد القيمة العادلة لكل نوع من املنتجات الفالحية يف اتريخ  -

 البيولوجية. األصول نوعحسب 
  اإلعالانت احلكومية: .6
 يلي: كما  مبجموعة من املتطلبات اإلعاانت وفق القيمة العادلة فقد جاء النظام احملاسيب املايلفيما خيص تقييم  
ال تدرج يف احلساابت اإلعاانت العمومية مبا يف ذلك اإلعاانت النقدية املقيمة بقيمتها احلقيقية ضمن  -

 :عقولاملضمان الصل إال إذا توفر األنتائج أو يف شكل الحساابت 
 شروط امللحقة ابإلعالانتلا يف مثلتت ؤسسةأبن امل. 
 .اإلعالانت سيتم استالمها 

 )عدة سنوات وأ مالية سنة (الزمنية املدة خالل النتائج حساابت يف كإيراد احلكومية ابإلعاانت االعرتاف يتم -
 منتظم. أساس وعلى اإلعانة بشروط ابلوفاء املتعلقة التكاليف مع ملقابلتها الالزمة

  :ملاليةلقروض واخلصوم اا .7
 :1ما يليلقروض واخلصوم املالية على اخبصوص ص النظام احملاسيب املايل ني   

بتكلفتها املتمثلة يف القيمة احلقيقية للمقابل الصايف املستلم بعد طرح تقييم و  ضمن اخلصومالقروض تصنف  -
 .التكاليف التابعة املستحقة عند تنفيذها

نتيجة  ؤسسةالفوائد والتكاليف األخرى اليت تتحملها املتكاليف االقرتاض )مصاريف  ينبغي أن تدرج -
االقرتاض( يف احلساابت كأعباء مالية للسنة املالية املرتبطة هبا، وميكن كذلك أن تدمج يف تكلفة األصل 

                                  
والذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  1

 .14 :ص، مرجع سبق ذكره، وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
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يلة من التحضري قبل أن يستعمل نتاج األصل مدة طو اإلأو  بناءالشراء أو الوذلك يف حالة ما إذا تطلبت عملية 
 شهرا( وهذا وفق املعاجلة البديلة املسموح مبا. 12أكثر من يباع )أو 

 حسب تكلفتها، مث تقيم الحقا حسب التكلفة األويلأما اخلصوم املالية األخرى يتم تقييمها عند االعرتاف  -
 ابستثناء اخلصوم اليت متت حيازهتا ألغراض التعامل التجاري واليت تقيم الحقا ابلقيمة العادلة. *املهتلكة

 ا يلي:كمتصنف االلتزامات املالية يف النظام احملاسيب املايل وفق مدونة احلساابت وامليزانية   لتزامات املالية:اال .8
ومن بينها  ،تلك االلتزامات اليت ال تتجاوز مدة استحقاقها دورة مالية كاملةهي ارية: اجلالية املصوم خلا -

على املدى القصري )أقل من سنة(، واحلساابت املعنية األدوات املالية اليت تصدرها املؤسسة لغرض حتقيق ربح 
 .(املشتقات املالية 52، وكذا احلساب 50احلساابت الفرعية للحساب ) وفق ملدونة احلساابت هي

ارية: وهي تلك االلتزامات اليت تتجاوز مدة استحقاقها السنة ويعرب عنها يف مدونة اجلالية غري املصوم اخل -
 163حساب )، وهي 16احلساابت الفرعية للحساب  واملتمثلة يف ؛ية األخرىخلصوم املالاباحلساابت 

 نياملورد، ابإلضافة إىل ديون (اليةالقروض املقدمة من طرف اهليئات امل 164القروض السندية، احلساب 
 يب املايلااللتزامات املالية وفق معايري احملاسبة الدولية والنظام احلاس وتقيم .ديون االستغاللو (، 40)احلساب 

 :1إىل
: وتضم كل االلتزامات املالية اليت االلتزامات املالية ابلقيمة العادلة من خالل جدول حساابت النتائج. 8-1

أداة  ومن أمثلة ذلك ؛ها يف هذه الفئةاختارت تصنيف اأهنحبيازهتا لغاية املتاجرة هبا أو  تكون املؤسسة قد قامت
ربح من خالل التغريات العاد بيعها يف وقت قريب لتحقيق إؤسسة تنوي املو دين تكون املؤسسة أصدرهتا ال

 احلاصلة يف أسعار الفائدة.
: وتدرج يف هذه الفئة معظم االلتزامات املالية تلكةهااللتزامات املالية اليت يتم قياسها ابلتكلفة امل. 8-2

 الدين للعمالء. اعاتديإو أدوات الدين الصادرة و أوراق الدفع، و الدائنة،  ماألخرى كحساابت الذم
 

 

 

                                  
سية مضافا التكلفة املهتلكة ألي خصم مايل هي املبلغ الذي مت به تقييم اخلصم املايل عند إدراجه األصلي يف احلساابت منقوصا من التسديدات الرئي *

  .إىل )أو منقوصا( من اإلهتالك اجملمع لكل فارق بني املبلغ األصلي واملبلغ عند استحقاقه
 ، صمرجع سبق ذكره، حماسبة األدوات املالية وفق النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدوليةعديت وحسياين عبد اجمليد: بوسبعني تس 1

 .124-123:ص
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 تقييم األعباء واملنتوجات املالية خصوص يف املايل احملاسيب النظام تضمن :تقييم األعباء واملنتوجات املالية .9
 :التالية املتطلبات

 ؛منح هذا التأجيل بشروط تقل عن شروط السوقمن أجل أتجيل الدفع أو  عليها احلصول العمليات اليت مت -
 .املالية املرتبطة هبذا التأجيل التكلفةأو  يمتها احلقيقية بعد طرح املنتوج املايلتدرج يف احلساابت بق

التقديرية للقرض املتحصل مسية للمقابل والقيمة احلقيقية للعملية اليت تناسب التكلفة االالفارق بني القيمة  -
 لية يف حساابت البائع.يدرج يف احلساابت كأعباء مالية يف حساابت املشرتي، ومنتجات ما ؛املمنوحعليه أو 

 :عقود اإلجيار التمويلي  .10
عملية : "هو قرض اإلجيارعلى أن  الذي يتعلق ابالعتماد اإلجياري 96/09 من األمر رقم األوىلاملادة  عرفت

شركة أتجري مؤهلة قانوان ومعتمدة صراحة هبذه الصفة أو  جتارية ومالية منجزة بواسطة املصارف واملؤسسات املالية
   اخلاصألجانب، أشخاصا طبيعيني كانوا أومعنويني اتبعني للقانون العام أو املني االقتصاديني اجلزائريني أوامع املتع

عملية قرض اإلجيار على أساس عقد إجيار ميكن أن يتضمن أو ال يتضمن حق اخليار ابلشراء لصاحل كما تنجز 
املؤسسات ية أو على احملالت التجار مهين أو  يقع ابلضرورة على أصول منقولة أوعقارية ذات استعمالاملستأجر و 

نافع ذات املمخاطر و للهو عقد إجيار ترتتب عليه عملية حتويل شبه كلي  ياإلجيار التمويلعليه فإن و  .1"احلرفية
اإلجيار عدم حتويلها، أما عقد امللكية عند انتهاء مدة العقد أو قرون بتحويل املستأجر املصل إىل األصلة مبلكية ال

تقييم وتتمثل متطلبات النظام احملاسيب املايل فيما خيص  2.خر غري اإلجيار التمويليآهو كل عقد إجيار  البسيط
 :3عقود اإلجيار التمويلي كما يلي

 ابلنسبة للمستأجر:. 10-1
 قتضىمبابلقيمة احلالية للمدفوعات الدنيا صول امليزانية بقيمته العادلة أو يسجل األصل املايل املستأجر يف أ -

 .ر إذا كانت هذه األخرية أقل مثنااإلجيا
 يسجل التزام دفع اإلجيارات املستقبلية بنفس مبلغ اخلصم املايل للميزانية.  -
 
 
 

                                  
 :ص ،3 عددال ،، اجلريدة الرمسيةيتعلق ابالعتماد اإلجياري 1996جانفي  10مؤرخ يف  96/09، أمر رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 1

25. 
، دراسة ميدانية مع دراسة حتليلية مقارنة بني جمموعة من الدول-واقع ومعوقات تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية ابهية زعيم:  2

 .88، ص:2018أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، 
والذي ددد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  3

 .19القسم الثاين، ص: ، مرجع سبق ذكره،وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها
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 ابلنسبة للمؤجر:. 10-2
ضمن احلساابت الدائنة وليس يف حساابت التثبيتات  األصولتسجل مبالغ األمالك املوضوعة لدى املؤجر يف  -

ويساوي مبلغ احلساابت الدائنة مبلغ  ،املؤجر مبلكية امللك على الصعيد القانوينالعينية حىت ولو أحتفظ 
 .تمويلالاالستثمار املبني يف عقد اإلجيار املوافق من الناحية العملية للقيمة العادلة للملك املمنوح كإجيار 

  :1تسجل اإليرادات خالل مدة العقد لدى املؤجر واملستأجر كليهما مع التمييز بني -
 ثابتة لالستثمار الصايف.الدورية الردودية املصيغة ترتجم عن نسبة اللفوائد املالية احملددة على أساس ا 
 .تسديد املستحقات الرئيسية 

القيمة  على )املستأجرة( التغريات اليت قد تطرأ ؤسسةخالل مدة استغالل املنافع االقتصادية لألصل تتحمل امل -
  .قيمةالات تدين العادلة لألصل من خالل إثبات مؤشر 

ابلنسبة للمستأجر يوضح يف ملحقة طريقة احلساب ومبلغ التوافق بني املدفوعات الدنيا والقيمة احلقيقية  -
 لألصل.

 اسيب وفق النظام احملاسيب املايلالفرع الثاين: نقائص القياس احمل
الوطين احملاسيب  ابملخطط ارنةمق (SCF) املايل احملاسيب النظام هبا أتى العديدة اليت اإلجيابيات من رغمابل

(PCN) ينتج أن ميكن ثغرات فنية متثل اليت النقائص بعض هناك مازالت أنه فيما خيص القياس احملاسيب، إال 
وميكن تفصيل تلك النقائص حسب العناصر  قصد، بدون وأ سواء بقصد املالية القوائم يف هامة حتريفات عنها

 :يتاآلنحو الاليت وردت هبا على 
القياس النظام احملاسيب املايل فيما خيص  متطلبات النقائص اليت تضمنها من واملعنوية: العينية تثبيتاتال .1

 :ما يلي نذكر واملعنوية العينية لتثبيتاتاحملاسيب ل
 ماعدا املعنويةو  العينية التثبيتات قياس متطلبات من نطاق استثناء أي (SCF) املايل احملاسيب النظام يتضمن مل -

 .هبما خاصة قواعد هلما خصص نتاالل البيولوجية األصولو  التوظيف راتالعقا
 .ابلقيمة احلقيقية قياسه يف التبادل طريق عن املكتسبة ألصولخاصة اب املايل شروط احملاسيب النظام يتضمن مل -
 من كال أو املستلم لألصل احلقيقية قياس القيمة تعذر حالة يف متطلب أياملايل  احملاسيب النظام يتضمن مل  -

 .املسلم واملستلم األصل
 يساء ال حىت أكثر وشرح توضيح إىل احملاسيب املايل النظام يف الواردة قياس التثبيتات متطلبات حتتاج كما -

 .تفسريها وتطبيقها

                                  
دراسة حتليلية مقارنة -يل على األداء املايل ملؤسسات القطاع البرتويل يف اجلزائرحماولة قياس أثر تطبيق النظام احملاسيب املاعمر الفاروق زرقون:  1

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 3، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر(2013-2006لعينة من املؤسسات البرتولية اجلزائرية خالل الفرتة )
 .90ص: ، 2017وعلوم التسيري، 
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النظام احملاسيب املايل فيما خيص متطلبات ها نتالنقائص اليت تضم ميكن ذكر بعض :األصول قيمة اخنفاض .2
 ما يلي:في ض قيمة األصولاخنفااختبار 

 فهي وابلتايل ،للتقييم عامة قواعد ضمن املايل النظام احملاسيب يف الواردة القيمة خنفاضالا قياس متطلبات تندرج -
 أصول على املتطلبات هذه تطبيق يؤدي قد وعلى هذا األساساستثناء،  بدون ؤسسةامل أصول كل على تطبق
 النوعية من هذه ألن حتريفات وجود إىل املالية األصول وأ الزراعي، نشاطابل املتعلقة البيولوجية األصولمثل 

 .هبا خاصة معاجلة حتتاج األصول
 فردامل صلألل ابلنسبة سواء لالسرتداد القابل املبلغ حتديد طرق والتوضيح الشرح حيث من نقائص عدة هناك -

 األصول قيمة اخنفاض قياس متطلبات طبيقت صعوبة يف عنه ينشأ سوف وهذا اخلزينة، لسيولة نتجةامل وحدةالأو 
 وحىت ألخرى مؤسسة من املتطلبات تلك تطبيق يف اختالفات كبرية عنه ينتجو  املايل، احملاسيب يف النظام الواردة

 .ؤسسةامل نفس يف ألخرى من فرتة
 تقييم عند يهاإل االستناد ميكن خارجية وأ داخلية سواء أي مؤشرات (SCF) املايل احملاسيب النظام يتضمن مل -

 اخنفضت وأ زالت قد األصل قيمة اخنفاض خسارة كان إذا ما واخنفضت قيمته، أ قد األصل كان ما إذا
 لإلدارة. الشخصي التقدير على تعتمد املؤشرات فإن تلك وابلتايل

خزوانت لمفيما خيص القياس احملاسيب لالنظام احملاسيب املايل متطلبات ها نتالنقائص اليت تضم من املخزون: .3
 :1يليماذكر ن

متت  اليت الزراعية املنتجات عداما املخزون قياس نطاق متطلبات من استثناء أي املايل احملاسيب النظام يف يرد مل -
 .خاصة كحالة معاجلتها

 للمواد ابلنسبةو  ،*عند اخلروج املخزون تقييم يف العيين التحديد ةطريق استخدام إىل املايل احملاسيب النظام يشر مل -
 متطلب املايل أي احملاسيب النظام يف ردت مل التامة، املنتجات يف إنتاج تدخل اليت األخرى واللوازم يةاألول

 .إجنازها الصافية قيمة إىل قيمتها ختفيض خبصوص
 .من تكلفته أقل إىل قيمةال يف التخفيض اسرتداد خبصوص شروط متطلب أي املايل احملاسيب النظام يتضمن مل -

 
 

                                  
، األكادميية للدراسات االجتماعية خماطر التدقيق يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية :درقادري عبد القا 1

 .37، ص: 2016، اجلزائر،15واإلنسانية، العدد 
إىل الفواتري الفعلية، وتناسب هذه الطريقة  ادااستنمبوجب هذه الطريقة يتم متييز بضاعة آخر املدة وحتديد مصدرها، وحتديد تكلفة شراء تلك الوحدات  *

 .الثقيلة السلع الثمينة واآلالتاليت تبيع السيارات  املؤسساتاليت يتصف املخزون السلعي هلا ابلوحدات القليلة ذات القيمة املرتفعة، مثل  املؤسسات
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فيما خيص القياس النظام احملاسيب املايل متطلبات ها نتالنقائص اليت تضم من املالية: صومواخل األصول .4
 :يليماذكر ن املالية واخلصوم ألصولاحملاسيب ل

الثابتة،   أو اجلارية املالية األصول سواء املايل النظام احملاسيب يف أكثر توضيح إىل حتتاج املالية األصول أصناف -
وخاصة يف حالة عدم وجود  أكثر توضيح إىل أيضا املالية حتتاج لألصول العادلة القيمة قياس متطلبات أن كما

 .نشطالسوق ال
 ميكن ال واليت حقيقية قيمة هلا توجد ال األسهم اليت خبصوص متطلب أي املايل احملاسيب يتضمن النظام مل  -

  .قموثو  بشكل قيمتها احلقيقية تقدير
 بشكل الفعلية الفائدة طريقة ابستخدام أي إشارة املايل احملاسيب النظام منيتض مل املستهلكة خبصوص التكلفة -

 .واضح
ابخنفاض  اخلاصة املتطلبات نفس عليها فينطبق املالية األصول قيمة اخنفاض خيص وفيما سبق ما إىل إضافة

 األصول ألن اهب خاصة هلا متطلبات خيصص املفروض من واليت ،العامة التقييم قواعد ضمن ككل األصول قيمة
 التقييم لقواعد وفقا املالية األصول اخنفاض قيمة قياس متطلبات تطبيق مت إذا فكيف هابين فيما ختتلف املالية

 املنفعية والقيمة للتحصيل القيمة القابلة مثل املتطلبات بعض تطبيق يف صعوبة عنه ينشأ ما سوف وهذا العامة،
 األخرى. األصول ابقي عن املالية األصول خصائص مع قلتتواف إعادة تكييفها األمر يتطلب واليت

 نذكر لإليرادمن النقائص اليت تضمنتها متطلبات النظام احملاسيب املايل فيما خيص القياس احملاسيب اإليراد:  .5
 مايلي:

  .مل يرد يف النظام احملاسيب املايل الطريقة اليت يتم هبا قياس وختصيص اإليرادات املالية -
سلع لدمات اباخللع أو سالنظام احملاسيب املايل أي متطلب خاص بقياس اإليرادات الناجتة عن مبادلة مل يرد يف ال -

 .خرىاألدمات اخلأو 
 مل يرد كذلك أي متطلب خاص بقياس إيرادات املقدمة على فرتات.   -
لعقود اسيب القياس احملمتطلبات فيما خيص احملاسيب املايل  النقائص اليت تضمنها النظام من عقود اإلجيار: .6

 :1ذكر ما يلين اإلجيار
ال يوجد أي استثناء من نطاق متطلبات القياس اخلاصة ابإلجيار التمويلي يف النظام احملاسيب املايل كما ال  -

 يوجد أي متطلبات قياس خاصة بعقد اإلجيار التشغيلي. 

                                  
  .38-37، ص ص: مرجع سبق ذكره، املؤسسات االقتصادية اجلزائريةخماطر التدقيق يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف  :قادري عبد القادر 1
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جيار سواء من بداية عقد اإل ال يوجد يف النظام احملاسيب املايل أي توضيح خبصوص قيمة الدفعات احملينة يف -
 ؛املعدل الضمين للعقدو مبلغ االستثمار املبني يف العقد، و  الصايفاملستأجر، وكذا االستثمار وجهة نظر املؤجر أو 

 حبيث يعترب حتديد هذه املفاهيم مهم لتطبيق تلك املتطلبات املرتبطة هبا.
 .تمويليالجيار اإلية املباشرة املرتبطة بعقد األولة التكاليف مل يرد يف النظام احملاسيب املايل أي طريقة يتم هبا معاجل -
 من حيث الصياغة اضعفو  اقل وضوحاألمتطلبات القياس اخلاصة بعقد اإلجيار وفقا للنظام احملاسيب املايل  -

 .ابملقارنة مع معايري احملاسبة الدولية
  اجلزائريف واجلبائي لتشريع احملاسيباحسب  احملاسيب القياساملبحث الثالث: 

 ؤسساتاملوإدراج خمطط النتقال  ،1988من خالل اإلصالحات االقتصادية اليت شرع يف تطبيقها منذ سنة 
 الدخول يف اقتصاد السوق، ظهرت عدة نصوص قانونية جتسدت يف عدة إىلية وحتضريها حنو االستقالل العمومية

املؤرخ يف  88/01القانون رقم من خالل صادية إجراءات من بينها نذكر عملية تطهري املؤسسات العمومية االقت
  ملراسم التنفيذية اآلتية:من خالل االستثمارات اليت مت تطبيقها لإعادة تقييم وما نتج عنها من  01/12/1988

عادة تقييم التثبيتات املادية إشروط  حيدد 1990مارس سنة  27املؤرخ يف  *90/103املرسوم التنفيذي رقم  -
 ك والواردة يف ميزانية املؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري.القابلة لالستهال

 1993أكتوبر سنة  24املوافق  1414مجادى األوىل عام  8ؤرخ يف امل** 93/250املرسوم التنفيذي رقم  -
ة عادة تقييم التثبيتات املادية القابلة لالهتالك الواردة يف ميزانية املؤسسات واهليئات اخلاضعإحيدد شروط 

 .للقانون التجاري
 1996أكتوبر سنة  12املوافق  1417مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  ***96/663املرسوم التنفيذي رقم  -

حيدد شروط إعادة تقييم التثبيتات املادية القابلة لالهتالك الواردة يف ميزانية املؤسسات واهليئات اخلاضعة 
 .للقانون التجاري

 .العينية الثابتة األموال إعادة تقييم املتضمن شروط 2007 يوليو 4 املؤرخ **** 07/102املرسوم التنفيذي رقم  -

                                  
؛ 1990مارس سنة  27املوافق  1410رمضان عام  01املؤرخ يف  90/103املرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  *

 4، 14، العدد زانية املؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاريددد شروط اعادة تقييم التثبيتات املادية القابلة لالستهالك والواردة يف مي
 473، ص: 1990ابريل سنة 

أكتوبر سنة  24املوافق  1414مجادى األوىل عام  8املؤرخ يف  93/250املرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  **
، 69، العدد ة القابلة لالهتالك الواردة يف ميزانية املؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري، ددد شروط اعادة تقييم التثبيتات املادي1993

 .14، ص:1993أكتوبر سنة  27
أكتوبر سنة  12املوافق  1417مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  96/366املرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  ***

، العدد د شروط إعادة تقييم التثبيتات املادية القابلة لالهتالك، الواردة يف ميزانية املؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري، دد1996
 .6، ص: 1996أكتوبر سنة  13، 60
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 عرضمن خالل  خمتلف القوانني اليت نصت على إعادة التقييم يف اجلزائر إىل يف هذا املبحث نتطرقس وعليه
خر آ ىلإوصوال  1988وذلك من بداية اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر سنة  ى؛مضمون كل قانون على حد

 نعرضساملتضمن النظام احملاسيب املايل، ولكن قبل ذلك  07/11قانون نص على إعادة التقييم وهو القانون 
 إعادة التقييم.عوقات اليت تواجه تطبيق متطلبات املأهداف املشرع من تطبيق إعادة التقييم و 

  ومراحل إعادة التقييمقيم اجلارية أهداف املشرع احملاسيب من قياس القوائم املالية وفق ال: األولاملطلب 
هو إعادة التقييم احلرة واليت  األولالنوع  ؛إنه يوجد نوعني من إعادة التقييمف احملاسبية  وفق للتشريعات والقوانني

تطبق عندما تنص القواعد املستعملة يف النظام احملاسيب على حرية املؤسسات يف إعادة تقييم استثماراهتا كما هو 
حيث يعطي القانون التجاري اإلمكانية للمؤسسات مبراجعة قيم استثماراهتا وذلك يف أي فرتة   ؛فرنسا احلال يف
دية، اليت تستعمل يف حاالت خاصة متليها الظروف االقتصا والنوع الثاين يتمثل يف إعادة التقييم القانونية كانت،

قا لقواعد وتوصيات دقيقة كما هو احلال يف اجلزائر السماح بتعديل قيمة االستثمارات طبويقوم املشرع هنا إبلزام أو 
 1عرب املراسيم التنفيذية األربعة املذكورة سابقا.

 ومعوقات التطبيق وفق القيم اجلارية القوائم املالية قياساجلزائري من  احملاسيب : أهداف املشرعاألولالفرع 
 األصول ومعوقات التطبيق.أهداف املشرع اجلزائري من إعادة تقييم يف هذا الفرع  سنتناول

 :القياس وفق القيم اجلاريةاجلزائري من احملاسيب أهداف املشرع  .1
  :2اآليت نحوالعلى  وفق القيم اجلاريةتقييم اجلزائري من إعادة احملاسيب  ميكن تلخيص أهم أهداف التشريع     
  .عار التجهيزات املستعملة عموماأستسجيل قيمة االستثمار مببلغ يتماشى والتطور العام لتكلفة احليازة أو  -
  .ؤسسةتقييم مالئم ملردودية امل -
خلاصة ضمن جمموع األموال بواسطة رفع األموال ا ؛للمؤسسات العمومية حتسني احلالة املالية الصافية -

  .الدائمة
 أساس احتساب خمصصات عضمان جتديد االستثمارات بواسطة الزايدة يف قدرة التمويل الذايت نتيجة توسي -

 .اتاإلهتالك
  حيث تصبح أكثر توافق مع الواقع االقتصادي. ؛حتسني مصداقية حساابت االستثمارات -

 

                                                                                                        
يوليو سنة  4املوافق  1428مجادي الثانية عام  19مؤرخ يف  07/210تنفيذي رقم الرسوم املاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  ****

ديسمرب سنة  31ددد شروط إعادة تقييم األموال الثابتة العينية القابلة لإلهتالك وغري القابلة لإلهتالك الواردة يف امليزانية املقفلة يف ، 2007
 .10، ص:44، العدد اجلريدة الرمسية ،للمؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري 2006

 .79، ص:مرجع سبق ذكره حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب اجلديد،: مجال لعشيشي 1
 .80:، صنفس املرجع 2
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  اجلزائريةواملالية يف البيئة احملاسبية  وفق القيم اجلارية معوقات تطبيق القياس احملاسيب .2
لبيئة احملاسبية ابومرتبطة  بدائل القياس احملاسيبفيما يتعلق مبدى وجود مشكالت ومعوقات تواجه تطبيق 

 :يلي مافقد أظهرت نتائج عدة دراسات  ملالية يف اجلزائر،او 
كما   ،األصولهلذه صعوبة حتديد القيمة السوقية ما ينتج عنه و  األصوللكثري من  تخصصةمأسواق  توفرعدم  -

فية، وهذا ما ال ن حتديد هذه القيمة يتم يف ظل املنافسة العادية وحيازة البائع واملشرتي على املعلومات الكاأ
يتطابق مع حال بعض أسواق األصول يف اجلزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل يف ظل منافسة احتكارية 

 .يتحكم البائع للعقارات يف قيمها السوقية
صعوبة كبرية يف تقييم أو خبري التقييم حبيث جيد احملاسب  ؛ايل يف اجلزائر يتميز ابلكفاءةاملسوق الغياب  -

 ،السوقيةامالت املالية للمؤسسة ويؤدي ذلك إىل االعتماد على التقدير الشخصي يف حتديد القيمة وقياس املع
 1جيعل تقييم األسهم والسندات ومشتقاهتا وفقا لطريقة القيمة العادلة غري ممكنا.و 

 عدم توفر أدوات ومؤشرات لقياس القيمة العادلة ملختلف األصول واخلصوم تصدر من هيئات رمسية ميكن -
 .اخلبري عند إثبات املعامالت املالية على أساس القيمة العادلةعتمادها كمرجع من طرف احملاسب أو ا

مما حيد  ؛بصفة صرحية القيمة العادلة منوذج اجلبائياجلزائرية وابألخص القانون  والقواننيعدم تبين التشريعات  -
مؤسسة فقدت ثالثة أرابع  أييعترب  القانون التجاري اجلزائري مازال، كما أن من ظروف وطرق تطبيقها

من رأس املال أهنا يف حالة إفالس وجيب تصفيتها، يف حني معايري احملاسبة الدولية تعترب أن رأس املال  (4/3)
 خر.آلوهذا الفرق يتغري من وقت  ؛خلصومجمرد قيمة هامشية انتج عن الفرق بني قيمة األصول وا

 القياس احملاسيب وفق القيم اجلاريةتطبيق و  ،يتميز ابملصداقية والشمولية علومات لالقتصاد الوطيناملغياب نظام  -
توفر معلومات كافية عن األسعار احلالية ألصول الثابتة واملتداولة، إال أن الواقع العملي االقتصادي يف يتطلب 

والشفافية انهيك عن اجلزائر يبني وجود تضارب يف املعلومات املنشورة حول االقتصاد وعدم متتعها ابملصداقية 
  عدم توفرها أحياان.

اجلزائري تطبيق مفهوم القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب يف القوانني احملاسيب عدم إلزام املشرع  -
حبيث تبقى القاعدة العامة املستعملة إلثبات املعامالت  ؛ظام احملاسيب واملايل يف اجلزائروالتنظيمات املقننة للن

استعمال منوذج التكلفة التارخيية، يف حني يقتصر استعمال منوذج القيمة العادلة هي لقوائم املالية احملاسبية يف ا
 2 .واخلصوم وفق شروط حمدودة األصولعند مرحلة إعادة تقييم بعض عناصر 

                                  
دراسة حتليلية بني جمموعة من الدول النامية )اجلزائر، -واقع ومعوقات استخدام القيمة العادلة يف القياس احملاسيب :هية زعيماب ،عبد الغين دادان 1

 .70، ص:2016، 07جملة الدراسات املالية واحملاسبية، جامعة محة خلضر الوادي، العدد  ،مصر، السعودية، االردن(
، العدد واقع تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية :فارس بن يدير ،حممد زرقون 2

 .07، ص:، ورقلة، اجلزائر2016الرابع،
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يف  سساتؤ املعوقات هي اليت حتول دون التطبيق التام والسليم لكافة متطلبات القياس احملاسيب من قبل امل هذهو    
دارة إدارة واستغالها يف عملية إللقياس ابلقيمة العادلة من قبل اساءة استخدام اإابإلضافة إىل التخوف اجلزائري، 

 رابح.األ
 واملعاجلة اجلبائية هلا اجلزائري احملاسيب الفرع الثاين: مراحل إعادة التقييم اليت نص عليها املشرع

عدة مراحل بواسطة  علىتثمارات بغية تصحيح القيم الدفرتية ومت ذلك أسس املشرع اجلزائري إعادة تقييم االس
، لكن تبني فيما بعد أن التصحيح الذي مت بواسطة إعادة تقييم معينة أضحى غري  حمددة وفق مراسيممعامالت 

 ة السوقيةالقيم الصورة العادلة للقوائم املالية وقيم تعكسكاف، وابلتايل مت أتسيس إعادة تقييم موالية حبثا عن 
  نص عليها املشرع يف اجلزائري فيما يلي:يتمراحل إعادة التقييم الوعليه سنتطرق يف هذا الفرع إىل ، اجلارية

  اجلزائري:احملاسيب مراحل إعادة التقييم اليت نص عليها املشرع  .1
 إىل يومنا هذا 1988إصالح منظومتها احملاسبية سنة  ذوتتمثل مراحل إعادة التقييم اليت مرت على اجلزائر من

 فيما يلي:
 :(1990/03/27)املؤرخ يف  90/103املرسوم التنفيذي رقم وفق  األوىلإعادة التقييم  .1-1

جيب على املؤسسات العمومية االقتصادية " :على أنه 90/103من املرسوم التنفيذي رقم  (2)تنص املادة 
هليئات العمومية منذ الوقت الذي متسك فيه وغريها من ا ،واملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

 ."هتالكيم تثبيتاهتا املادية القابلة لالحساابهتا على الشكل التجاري أن تعيد تقي
أنه تعد التثبيتات املادية قابلة إلعادة التقييم حسب مفهوم هذا املرسوم سواء  على (3)كما نصت املادة 

 أهلكت أم مل هتتلك وهي تلك:
واليت من شأهنا أن تبقى صاحلة ، 31/12/1987 خاتريملالية املختتمة ابتداء من انية آخر السنة االواردة يف ميز  -

  .لالستعمال خالل ثالث سنوات على األقل ابتداء من اتريخ إعادة التقييم
 :اجلدول التايل ضمنهايتاليت  ابستعمال املعامالت األوىلتطبق إعادة التقييم  -

 .التقييم اليت نصت عليها إعادة التقييم األوىلمعامالت (: 2.3رقم ) اجلدول
 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 السنة

 1 1 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.45 1.50 املعامل

  .474ص: ،90/103املرسوم التنفيذي رقم  ،(3)املادة  :املصدر
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 (:1993/10/24)يف  املؤرخ 93/250املرسوم التنفيذي رقم وفق إعادة التقييم الثانية:  .1-2
وذلك  ؛ثانيةال صافية مت تشريع إعادة تقييم االستثماراتالصول األمع مرور املؤسسات إىل االستقاللية وإلظهار 

ألن  يةكافغري   كانت  األوىلإعادة التقييم أن حيث  .1988من قانون املالية التكميلي لسنة  (13)طبقا للمادة 
كما أنه مل يؤخذ بعني   1985و 1978متت احليازة عنها يف الفرتة ما بني األمر يتعلق إال ابالستثمارات اليت 

-1985)ثانية خالل الفرتة الومن مث وجب تصحيح قيم االستثمارات  االعتبار التمييز بني التجهيزات والعقارات.
 وذلك لألسباب التالية: (1990

  .لة الصعبةل االستثمارات يف أغلب األحيان ابلعممتويو ، اهنيار قيمة الدينار -
 اجلزائرية ال تسمح بتحمل خسائر أخرى.العمومية احلالة املالية السيئة للمؤسسات  -

  :وتتمثل يف 103/90املرسوم رقم إعادة تقييم مبوجب  عملية ضمنهاتوجاء هذا املرسوم لسد النقائص اليت 
  .اراملعامالت الواردة يف املرسوم السابق غري كافية لسبب التدهور املستمر لألسع -
 إعادة التقييم السابقة مل تفرق بني التجهيزات والعقارات. -

أن التثبيتات اآلتية قابلة إلعادة التقييم حسب مفهوم  250/93من املرسوم التنفيذي رقم  (2)نصت املادة و 
ا أن اليت من شأهنو  1991تلك الواردة يف امليزانية اخلتامية لسنة  هذا املرسوم، سواء أهتلكت أو مل تتهلك وهي

 سنوات إضافية على األقل ابتداء من هذا التاريخ. 3ل تستعمل 
 من هذا املرسوم: (3)املادة  يف عادة التقييم الثانية والواردةإباملعامالت اخلاصة  جداول تبني وفيما يلي   

 :وفق إعادة التقييم الثانية عامالت اخلاصة ابلتجهيزاتامل(: 3.3رقم ) اجلدول
 85 84 83 82 81 80 79 78 السنة

 3.1 3.2 3.35 3.5 3.65 3.8 4.05 4.2 املعامل القيمة األصلية

 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 املعامل القيمة األصلية املعدلة

 - 92 91 90 89 88 87 86 السنة

 - 1 1 1.5 2.05 2.4 2.6 2.8 املعامالت

 .15ص: ،93/250املرسوم التنفيذي رقم  ،(3)املادة  :املصدر
 :ابلعقارات وفق إعادة التقييم الثانيةعامالت اخلاصة (: امل4.3رقم ) اجلدول

 83 82 81 80 79 78 77 السنة

 4 4.2 4.3 4.4 5.3 5.6 6.4 املعامل القيمة األصلية

 3.33 3.36 3.3 3.25 3.65 3.73 - املعامل القيمة األصلية املعدلة

 90 89 88 87 86 85 84 السنوات

 1.8 2.8 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 قيمة األصليةاملعامل ال

 - - - - - 3.45 3.39 املعامل القيمة األصلية املعدلة

 .15ص: ،93/250املرسوم التنفيذي رقم ،  (3)املادة  املصدر:
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 :(1996/10/12) املؤرخ يف 366/96 املرسوم التنفيذي رقم وفق إعادة التقييم الثالثة .1-3
املؤرخ يف  96/366 ثالثة وفقا للمرسوم التنفيذي رقمالتقييم الإعادة  أتسيسعلى نص املشرع اجلزائري 

 بتعديل قيم االستثمارات بواسطة معامالت ضرب أخرى وذلك لالقرتاب أكثر من القيم احلقيقة. 10/12/1996
يت تطبق حسب وتتم إعادة تقييم التثبيتات املادية القابلة لالهتالك بتطبيق املعامالت الواردة يف هذا املرسوم وال

 :على احلالة
ات املطبقة ابلنسبة اإلهتالكالقيمة األصلية املعاد تقييمها ابلنسبة للتثبيتات املادية القابلة لالهتالك، وكذلك  -

للمؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري اليت أجنزت خمتلف إعادة التقييم السابقة اليت نص عليها 
  .املشرع

ات التابعة هلا ابلنسبة للمؤسسات واهليئات املعنية اليت تطبق إعادة اإلهتالكو عاد تقييمها القيم األصلية غري امل -
 التقييم ألول مرة.

سواء   1995ات التابعة هلا الواردة يف امليزانية اخلتامية للسنة املالية اإلهتالكو ختص إعادة التقييم الثالثة التثبيتات  -
 كانت مهتلكة أم مل هتتلك بعد.

سنوات كأقصى حد،  3هتالكات املستقبلية اخلاصة ابلتجهيزات املهتلكة كليا تكون على أساس الابلنسبة ل -
مدة احلياة العادية على أساس حتسب هتلكة كليا امل غرياملستقبلية اخلاصة ابلتجهيزات  اتاإلهتالكبينما 

تبقية أقل من ثالث عندما تكون مدة احلياة امل س مدة حياة ثالث سنوات كأقصى حدعلى أسااملتبقية، أو 
 سنوات.

ياهتا اجلارية أقل من عشرة سنوات تكون مدة اليت بقيت حمالك العقارية املهتلكة كليا أو ابلنسبة لأل -
املعامالت اخلاصة إعادة التقييم جداول تبني وفيما يلي  .ات املستقبلية عشر سنوات كأقصى حداإلهتالك

 الثالثة والواردة يف هذا املرسوم:
 :وفق إعادة التقييم الثالثة عامالت اخلاصة ابلتجهيزات(: امل5.3) رقم اجلدول

 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 السنة

معامالت قيم 
 1 1.41 2.21 2.46 2.94 4.32 3.86 4.42 5.17 5.15 املعاد تقييمها

معامالت القيم 
 1 1.41 2.21 2.46 2.94 6.48 7.93 10.61 13.46 14.43 األصلية

 .8ص: امللحق،، 366/96 املرسوم التنفيذي رقم :املصدر
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 :الثالثةابلعقارات وفق إعادة التقييم عامالت اخلاصة (: امل6.3رقم ) اجلدول
 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 السنة

معامالت قيم 
 1 1.17 1.45 1.70 2.34 2.3 2.35 2.31 2.31 2.34 املعاد تقييمها

معامالت القيم 
 1 1.17 1.45 1.70 2.34 4.15 6.60 7.65 8.10 8.43 األصلية

 .8ص: ، امللحق،366/96 املرسوم التنفيذي رقم املصدر:
 :(2007/07/04)املؤرخ يف  07/210املرسوم التنفيذي رقم وفق إعادة التقييم الرابعة  .1-4

ة لالهتالك الواردة يف ل الثابتة العينية القابلة لالهتالك وغري القابلصو شروط إعادة تقييم األتضمن هذا املرسوم 
على النقاط  حيث نص ؛اهليئات اخلاضعة للقانون التجاريللمؤسسات و  2006ديسمرب  31امليزانية املقفلة يف 

 التالية:
هتالك اململوكة من طرف الهتالك وغري القابلة لالالثابتة العينية القابلة ل األصولتطبق إعادة التقييم على  -

 .2006امليزانية اخلتامية للسنة املالية  يف الواردةأواهليئة  ؤسسةامل
 ألصولاب خاصصنف فإنه يتوجب يف نفس الوقت إعادة تقييم كل  ؛عنيمصل اثبت أعندما يتم إعادة تقييم  -

 .ابتة اليت ينتمي إليها هذا األصلالث
 .هليئة املعنيةأوا ؤسسةامل نيتعي ة التعويض اليت حيددها خبريقيمالتقييم على أساس قيمة السوق أو  تنجز إعادة -
 .والنتائج املرتتبة عنهااملستعملة طريقة اليعرض اخلبري املؤهل تقريرا مفصال يوضح فيه اختيار  -
هتالك املعاد تقييمها على أساس الثابتة العينية القابلة لال ألصولاخلاصة اب اإلهتالكحساب خمصصات يتم  -

ق مدة احلياة احملاسبية املتبقية لألصل املعين، وعندما يتبني القيمة احملاسبية الصافية املعاد تقييمها خالل فرتة تواف
ميكن حتديدها على  اإلهتالكاحملاسبية املتبقية، فإن مدة  أبن املدة النفعية للملك املعاد تقييمه تفوق مدة احلياة

 أساس املدة النفعية.
مة السوقية اليت حيددها اخلبري على القي تعتمد إعادة التقييميتضح أن  من خالل تفحص متطلبات هذا املرسوم

 ،عليها سابقا نصعن أسلوب معامالت الضرب اليت  املشرع اجلزائري خلىتتحيث  ؛األصولعند إعادة تقييم 
 حرة. تليسولكن يف نفس الوقت تبقى إعادة التقييم هذه عبارة عن إعادة تقييم قانونية 
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 :(SCF) إعادة التقييم وفق النظام احملاسيب املايل .1-5
أين كانت إعادة  تعترب إعادة التقييم حسب النظام احملاسيب املايل إجراء حر خبالف ما كان قائما من قبل

تصحيح القيم التارخيية للموجودات الواردة يف امليزانية   ىلإ م تنفيذية هتدفحيث تؤسس وفقا ملراسي ،التقييم قانونية
 ؤسسةقرها جملس إدارة امليهي قرار إداري،  (SCF)لنسبة لـ وإن إعادة التقييم اب، 1كي تقرتب من القيم السوقية

(les organes dirigeants de l'entité). من (717)وفقا للمادة  والذي حيتاج إىل موافقة اجلمعية العامة 
تشريعية ىن أنه ال توجد أحكام مبع ؛وابلتايل فهي قابلة للتطبيق حبرية املتعلقة ابلتغريات يف الطرق، *القانون التجاري

 .(PCN)تنظيمية حمددة حتددها كما هو احلال مع أو 
ليس ابملعىن املقصود يف معيار  تغيريًا يف الطرق احملاسبية وفق النظام احملاسيب املايل األصولوتشكل إعادة تقييم 

احملاسبة الدويل امللموسة( ومعيار  األصول) 16، ولكن ابملعىن املقصود يف معيار احملاسبة الدويل 08احملاسبة الدويل 
، وميكن 40وإعادة تقييم العقارات االستثمارية وفقا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  .غري امللموسة( األصول) 38

 يتم فيها تنفيذ املعاملة املصروفات للسنة اليتاليت تؤثر على حقوق املسامهني أو القول إنه تغيري معني يف الطريقة 
 2 أرصدة كما هو احلال يف حالة تغيري طرق احملاسبة.ون معاجلة أولية( أو السابقة )بد السنوات أتثريدون 

 :القياس وفق القيم اجلاريةاملعاجلة احملاسبية للضرائب يف ظل  .2
يف على املؤسسة عكس مكان  دون أتثري جبائيأصبحت إعادة التقييم  1996مع صدور قانون املالية لسنة   

خصصة املعلى أنه: "ختضع فوائض القيمة غري  1996ون املالية لسنة من قان (107)حيث نصت املادة  ؛السابق
وفقا للكيفيات  للضريبة 1995والناجتة عن عمليات إعادة التقييم املسجلة يف ميزانية املؤسسات يف أول جانفي 

أساس  وذلك على ؛باشرة والرسوم املماثلةاملضرائب المن قانون  (186) من املادة 2املنصوص عليها يف الفقرة 
  ات التكميلية غري املطبقة حىت هذا التاريخ".اإلهتالكتطابق  اجلزء من الفوائض القيمة اليت

 
 
 
 
 

                                  
 .89:، صمرجع سبق ذكره، حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب اجلديدلعشيشي:  مجال 1
يتم حساب االستغالل العام وحساب اخلسائر واألرابح وامليزانية يف كل سنة مالية حسب نفس من القانون التجاري اجلزائري:  717املادة  *

السابقة؛ غري أنه يف حال عرض تعديل، تبت اجلمعية العامة يف التعديالت املعروضة، بعد  األشكال ونفس الطرق التقديرية املستعملة يف السنوات
ل وتقرير االطالع على احلساابت املوضوعة حسب األشكال والطرق القدمية واجلديدة وبناء على تقرير جملس اإلدارة أو القائمني ابإلدارة، حسب احلا

 احلساابت. حمافظي
2 Boubir Djelloul, La réévaluation des immobilisations corporelles et incorporelles, traitements comptable 

et fiscal, Revue L’Auditeur, N°4, CNCC, Alger, 25/10/2015, p:32. 
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على أنه: "تقييد فوائض القيمة الناجتة عن إعادة التقييم يف  من )ق.ض.م.ر.م( (186)حيث تنص املادة 
سنة حسب أجزاء متساوية ال احتياط خاص يظهر ضمن خصوم امليزانية تدمج فوائض القيمة هذه يف نتائج

ومنه نستنتج أبنه بعد ما كانت فوائض القيمة  السنوي التكميلية الناجتة عن إعادة التقييم". اإلهتالكألقساط 
 اإلهتالكنة حسب أجزاء متساوية األقساط معفية متاما من الضريبة أصبح من الضروري إدماجها ضمن نتائج الس

 :1ية الضريبىلإفوارق إعادة التقييم طريقتني إلخضاع وجد تو  .دة التقييمالسنوي التكميلية الناجتة عن إعا
منه و  ،ييم ضمن العناصر اخلاضعة للضريبةيتم إدماج فائض القيمة الناتج عن إعادة التق :األوىل الطريقة. 2-1

 .ى الدورة أين طبقت إعادة التقييمتسجل الضريبة كتكلفة حتتسب عل
 يدمج فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم مباشرة ضمن العناصر اخلاضعة للضريبة؛ال  الثانية: الطريقة. 2-2

قبل إعادة التقييم،  اإلهتالكبعد إعادة التقييم وقسط  اإلهتالكنتيجة اجلبائية الفرق بني قسط يضاف إىل البل 
 ب املناسبة من فارق إعادة التقييم.ومنه تقتطع الضرائ من القوائم اجلبائية امللحقة (9)وتتم هذه العملية يف اجلدول 

 خالل مدة حياة التثبيت، حتدث اإلهتالكخصصات مبومنه فإن الضريبة على إعادة التقييم ضريبة مرتبطة 
حيث ال توجد  ؛عند غلق احلساابت يف آخر السنة، فال يوجد ضرائب فعلية وابلتايل إذا حدثت إعادة التقييم

ات االستثمارية ال توجد أحكام خاصة ولكن يف مجيع االحتماالت تدمج ابلنسبة للعقار و  .اإلهتالكخمصصات 
ؤثر على الربح اخلاضع ومنه ال توجد ضرائب مؤجلة ألن إعادة التقييم ت ،اخلسائر وتفرض ضريبة على فائض القيمة

 2و سلبية.أواء كانت إعادة التقييم إجيابية ابلنسبة لباقي التثبيتات يوجد ضرائب مؤجلة سو رتة، فلللضريبية 
يف ظل تطبيق النظام احملاسيب  وفق القيم اجلارية املطلب الثاين: موقف املشرع اجلزائري من القياس احملاسيب

  املايل
يف بيئة املؤسسات وتدويل املعامالت املالية وجلب االستثمار األجنيب،  حدثثرغبة يف مواكبة التطورات اليت 

اجلزائري من احملاسيب ق مع املعايري احملاسبية الدولية، وقد حاول املشرع قامت اجلزائر بتصميم نظام حماسيب يتواف
حيث تبىن مفهوم جديد يف القياس احملاسيب أال وهو  ؛اد على املبادئ والقواعد الدوليةخالل هذا النظام االعتم

 األصولق بقواعد تقييم من امللحق املتعل األولوهذا يف الباب  ،القيمة العادلة واصطلح عليه اسم القيمة احلقيقية
 واخلصوم واألعباء واملنتوجات، وقد وضح طريقة وشرط إعادة التقييم والعناصر املرخص إبعادة تقييمها.

وفق  اجلزائري من القياس احملاسيب احملاسيب واجلبائي املشرعكال من ىل موقف  إيف هذا املطلب  سنعرض ،وعليه
 عرض أهم قوانني املالية والتعليمات اليت نصت على إعادة ىلإ افة، ابإلضيف ظل تطبيق )ن.م.م( القيم اجلارية

 التقييم.

                                  
 .91مرجع سبق ذكره، ص:، حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب اجلديدمجال لعشيشي:  1

2 Boubir Djelloul, La réévaluation des immobilisations corporelles et incorporelles, traitements comptable 

et fiscal, Op cit, P  : 33. 
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 اليت نصت على إعادة التقييم بعد تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلبائية : القوانني والتعليمات األولالفرع 
املواد ضمن موعة من واملتضمن النظام احملاسيب املايل قام املشرع الضرييب إبصدار جم 07/11مند صدور القانون 

املستجدات اليت نص عليها قانون ملسايرة وزارية، وهذا ال تعليماتالابإلضافة اىل  ،قوانني املالية لعدة سنوات
 احملاسبة يف اجلزائر مبا فيها املستجدات املتعلقة ابلقياس احملاسيب.

 :2009وقانون املالية التكميلي لسنة  2019قانون املالية لسنة  .1
املباشرة والرسوم  قانون الضرائبتعديال يف نص  2009من قانون املالية التكميلي لسنة  (10)دة تضمن املا

 : 1املماثلة، ومتثلت هذه املواد فيما يلي
"يقيد فائض القيمة املتأيت من إعادة تقييم التثبيتات عند اتريخ بداية سراين  :على أنه تنص (185)املادة  -

 ."سنوات (5)تيجة اجلبائية يف أجل أقصاه مخس النظام احملاسيب املايل يف الن
ات املتأيت من عمليات إعادة التقييم يف نتيجة اإلهتالك"يقيد فائض خمصصات  :على أنه تنص (186)املادة  -

  السنة".
بائية للتثبيتات غري القابلة من أجل توضيح املعاجلة اجل 2019ليصدر بعدها مشروع قانون املالية لسنة 

رخص للمؤسسات بتطبيق طريقة ي: " النظام احملاسيب املايل أن نص مشروع قانون املالية على هتالك؛ حيثالل
يف ظل الوضع احلايل للتشريع اجلبائي يكتنف غموض  ،إعادة تقييم أصوهلا، تتم عملية إعادة التقييم بكل حرية

  هين".املنشاط الطار نواقص القيمة احملققة يف إة الواجب انتهاجها إزاء فوائض أو املعاجلة اجلبائي
مت  ، وهلذا السببؤسسة"تعترب فوائض القيمة عن إعادة التقييم كحواصل اثبتة مل حتصلها امل :على أنه نصكما 

هتالك الذي  الالقابل لالهتالك وغري القابل ل إقرار إخضاع فوائض القيمة املذكورة للضريبة عند التنازل عن التثبيت
انقص القيمة ابلرجوع إىل القيمة األصلية قبل إعادة حيدد فائض أو  ذه احلالةكان حمل إعادة التقييم، ويف ه

 التقييم".
يقرتح  ة )انجتة عن فارق إعادة التقييم("وقصد التصدي لتوزيعات ومهية حمتملكما نص يف األخري على أنه: 

 من خالل مشروع هذه املادة منع توزيع هذا الفارق".
( من الباب الثالث األصولوتضمن على مستوى القسم الثامن )إعادة تقييم  2019قانون املالية لسنة  مث صدر   

تقييم  وذلك قصد إقرار النظام اجلبائي املطبق على عمليات إعادة ؛2املباشرة والرسوم املماثلةقانون الضرائب من 
 كما يلي: (186)هتالك تعديال للمادة الالتثبيتات غري القابلة ل

                                  
، يتضمن قانون املالية 2009يوليو سنة  22املوافق  1430رجب عام  29مؤرخ يف  01-09أمراجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  1

  .6 ، ص:10املادة  ،44اجلريدة الرمسية العدد  ،2009التكميلي لسنة 
، يتضمن قانون 2018ديسمرب  27املوافق  1440ربيع الثاين عام  19مؤرخ يف  18/18القانون اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  2

 .4، ص:04املادة ، 2018ديسمرب  30، 79، العدد 2019املالية لسنة 



 يف اجلزائر وأثره على القوائم املالية والوعاء الضرييب احملاسيب واقع القياس :                     الفصل الثالث

174 
 

"ال يدرج يف النتيجة اجلبائية فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم التثبيتات  :على أنه تنصمكرر  (186)املادة  -
غري القابلة لالهتالك، يسجل فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم يف خصوم امليزانية ضمن حساب حيتوي 

  على فارق إعادة التقييم، ويكون هذا األخري غري قابل للتوزيع".
انقص القيمة للتنازل عن التثبيتات القابلة وغري القابلة "حيسب فائض أو  :على أنهتنص  1رمكر  (186)املادة  -

 لالهتالك، انطالقا من القيمة األصلية قبل إعادة التقييم".
من قانون املالية  (10)للمادة  ةاملعدل (4)يف املادة  2019ومن خالل ما نص عليه قانون املالية لسنة 

 ه ميكن استنتاج ما يلي:فإن 2009التكميلي لسنة 
جعلت املعاجلة اجلبائية لعملية إعادة التقييم أكثر  من )ق.ض.م.ر.م( (186)أن التعديالت الواردة على املادة  -

غري تقييم تثبيتاهتا سواء القابلة أو مما قد يؤدي إىل إزالة ختوف املؤسسات من القيام بعملية إعادة  ؛وحاوض
مكرر تنص على عدم إدراج فائض القيمة الناتج عن عملية إعادة تقييم  (186)القابلة لالهتالك، فاملادة 

التثبيتات غري القابلة لالهتالك )أي ما يعرف حماسبيا بفارق إعادة التقييم( ضمن النتيجة اجلبائية، وأن فارق 
أن فارق إعادة إعادة التقييم يسجل ضمن اخلصوم يف امليزانية، وأنه ) أي فارق التقييم( غري قابل للتوزيع أي 

التقييم ليس رحبا مكتسبا وهو غري خاضع للضريبة إال بعد حتوله إىل فائض قيمة نتيجة عملية التنازل عن 
 التثبيت. 

، فقد نصت على أن فائض القيمة احملقق نتيجة التنازل عن التثبيتات من نفس القانون 1مكرر (186) املادة -
تقييمها، يتم حتديده على أساس القيمة األصلية للتثبيت املتنازل عنه  قابلة لالهتالك سبق إعادةالغري قابلة أو ال

)أي قيمته قبل عملية إعادة تقييمه(. وما يستنتج من هذه املادة هو أن فائض قيمة التنازل اخلاضع للضريبة 
 .جيب أال يتأثر بعملية إعادة التقييم

دة التقييم ضمن النتيجة اجلبائية فلم يتم ملية إعااإلضايف الناتج عن ع اإلهتالكتنص على إدراج  (186)املادة  -
مما جيعل عملية إعادة تقييم التثبيتات القابلة لالهتالك، عملية حيادية جبائيا، وال تؤثر على النتيجة  ؛تعديلها

 اجلبائية للدورة )احلصيلة اجلبائية(.
 االعتبار عند حتديد وعاء عدم األخذ بعنيتوضيح أبنه يتم إىل  2019هدف قانون املالية لسنة  وبذلك

نواقص القيمة احملققة من طرف املؤسسات عقب عمليات إلعادة تقييم يبة على أرابح الشركات لفوائض أو الضر 
 هتالك.لالغري القابلة  األصول
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 :املتضمنة املعاجلة اجلبائية إلعادة تقييم التثبيتات *2019مارس  20الصادرة يف  02التعليمة رقم  .2
من قانون املالية لسنة  (4)من أجل توضيح املادة  02رقم  التعليمةديرية العامة للضرائب إبصدار قامت امل

  :وتضمن التعليمة النقاط التالية ،السابق الذكر 2019
 ما يلي: تضمنت التعليمة فيما خيص هذا اجلانب املعاجلة اجلبائية لفوارق إعادة التقييم:. 2-1
من  (185) النظام احملاسيب املايل )وحسب املادة ىلإن املخطط الوطين احملاسيب تقال معند االنأبنه تذكري ال -

حيز التطبيق يدمج يف  (SCF)فائض إعادة التقييم عند دخول  فإن ؛النظام اجلبائي املباشرة والرسوم املماثلة(
 .جلبائية يف أجل أقصاه مخسة سنواتالنتيجة ا

ضع رج يف النتيجة اجلبائية عند حساب األساس اخلاديهتالك ال الل قابلإعادة تقييم التثبيتات غري  فارق -
 (186)الضريبة على الدخل اإلمجايل )النظام احلقيقي( وهذا وفق املادة للضريبة على أرابح الشركات أو 

 .مكرر
 .(105أي احلساب )فارق إعادة التقييم يقيد يف خصوم امليزانية يف حساب خمصص له يف رأس املال  -
فإنه من جديد  املرحلاالحتياطات أو حساب رأس املال االجتماعي أو الىل إيل فارق إعادة التقييم حالة حتو  يف -

 .يف هذه احلالة خيضع للضريبة
 .فارق إعادة التقييم غري قابل للتوزيع، ويف حالة توزيعه خيضع للضريبة يف تلك السنة -
أي املبلغ االصلي  ؛إعادة التقييم( على أساس مبلغ قبل سالبالوجب أو املحيسب فارق التنازل سواء ) -

(V.O)  1مكرر (186)ومكرر  (186)وهذا وفق املادة. 
 قابلة للخصم من النتيجة اجلبائية. العباء األلقيمة( للتثبيتات ال يعترب من فارق إعادة التقييم السالب )انقص ا -

 

 

 

 

 

 

                                  
*
 MINISTERE DES FINANCES, DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CIRCULAIRE N°02 Traitement 

fiscal de la réévaluation des immobilisations, 20 MARS 2019. 
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 ما يلي: خيص هذا اجلانبتضمنت التعليمة فيما  املعاجلة اجلبائية للتنازل عن التثبيتات:. 2-2
عجز التنازل هتالك فإن فائض أو لالما خيص التثبيتات غري القابلة في هتالك:لالالتثبيتات غري القابلة . 2-2-1

 عند حساب الربح اخلاضع للضريبية حيسب على أساس:
 يف حالة العادية. مبلغ االقتناء -
من قانون املالية لسنة  (71)تثبيتاهتا وفق املادة  تقييم تاليت أعاد مؤسساتاملبلغ املعاد تقييمه ابلنسبة لل -

 .07/210املعدل ابملرسوم التنفيذي  *2003
 ىلإهتالك الالتقييم للتثبيتات غري قابلة ل املبلغ املعاد تقييمه ابلنسبة للمؤسسات اليت خضعت فروق إعادة -

 ملايل. النظام احملاسيب اىلإتقال من املخطط احملاسيب الوطين الضريبة عند االن
عند  عجز التنازلهتالك فإن فائض أو الات القابلة لفيما خيص التثبيت هتالك:الالتثبيتات القابلة ل. 2-2-2

 حيسب على أساس: حساب الربح اخلاضع للضريبية
 الرسم على القيمة املضافة. تمبلغ الشراء خارج الرسم على القيمة املضافة؛ ابلنسبة للتثبيتات اليت أسرتجع -
 اء املتضمن الرسم على القيمة املضافة؛ ابلنسبة للتثبيتات اليت مل تسرتجع الرسم على القيمة املضافة،مبلغ الشر  -

  .صلية للتثبيتألعلى أساس القيمة اعجز القيمة عند التنازل حيسب فائض أو ويف كلتا احلالتني 
من قانون املالية لسنة  (71)ادة اليت أعادة تقييم تثبيتاهتا وفق امل مؤسساتالقيمة املعاد تقييمها؛ ابلنسبة لل -

لتثبيتات ااملؤسسات اليت خضعت فروق إعادة التقييم كذلك ، و 07/210املعدل ابملرسوم التنفيذي  2003
 النظام احملاسيب املايل اليت نصت عليها ىلإتقال من املخطط احملاسيب الوطين ىل الضريبة عند االنإهتالك القابلة ل
 اجلبائي املباشرة والرسوم املماثلة.من النظام   (185)املادة 

ونصت  (SCF) ىلإ (PCN)الحظة حول فوارق إعادة التقييم عند االنتقال من املكما تضمنت التعليمة 
 النظام احملاسيب املايل خيضع فعليا ىلإتقال من املخطط احملاسيب الوطين فارق إعادة التقييم عند االن" :على أن

من النظام اجلبائي املباشرة والرسوم املماثلة، ويف حالة العكس فإن فائض وعجز  (186)للضريبية وفقا للمادة 
 ."صلية للتثبت قبل إعادة التقييماألالتنازل حيسب على أساس القيمة 

 
 
 

                                  
اردة يف "ميكن إعادة تقييم األموال الثابتة العينية القابلة لالهتالك وغري القابلة لالهتالك الو  :تنص على أنه 2003من قانون املالية لسنة  71املادة  *

والتابعة للمؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري، يف إطار الشروط احملددة عن طريق التنظيم ويف  2002ديسمرب سنة  31امليزانية املقفلة يف 
تقييم يف خصوم ، تقيد دون تطبيق الضريبة، فوائض القيم الناجتة عن هذه العملية يف حساب فرق إعادة ال2004ديسمرب سنة  31أجل ال يتجاوز 

 امليزانية، وتدمج يف رأمسال الشركة يف إطار زايدة رأس املال طبقا لإلجراءات القانونية السارية املفعول".
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 بعد تطبيق النظام احملاسيب املايل  وفق القيم اجلارية الفرع الثاين: موقف املشرع اجلزائري من القياس احملاسيب
نظام  إبصدار من خالل اإلصالحات االقتصادية اليت مست قانون احملاسبةو يف اجلزائر  احملاسيب شرعامل قام   

 وقد تضمن 2010البدء يف تطبيقه منذ سنة  مت ؛(IAS/IFRS) الدوليةمعايري احملاسبة مع حماسيب يتوافق 
قواعد التسجيل و مبادئ، و مفاهيم،  عن تغري املمارسات والتطبيقات احملاسبية، تبعا لتغري أساسا انعكاسات انمجة

احملاسيب والتقييم. وهو ما انعكس على اجلوانب املرتبطة ابحملاسبة واليت من أمهها النظام الضرييب املرتبط ارتباطا وثيقا 
ابلنظام احملاسيب، وهو ما جيعل من الضروري تكييف القواعد اجلبائية ابلرتكيز على التأثريات واالنعكاسات اليت 

على القواعد اجلبائية املطبقة، على اعتبار أن النظام احملاسيب املايل املستمد من النموذج احملاسيب تطرأ 
من بني اإلشكاليات املطروحة يف هذا أن حيث  ؛األنكلوساکسون من خصائصه عدم ترابط احملاسبة مع اجلباية

 ،اصر اهلامة اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايلالقيمة العادلة اليت تعترب إحدى العنوفق منوذج اجلانب عملية القياس 
تتم وفق فرض التكلفة التارخيية التقليدي وهو فرض يناقض وفق املشرع اجلبائي يف اجلزائر فعملية اإلخضاع للضريبة 

  .االجتاهات املعاصرة يف الضرائب
 :وفق القيم اجلاريةاجلزائري من القياس احملاسيب موقف املشرع  .1

ومبقارنتها مع املعايري احملاسبة  يف اجلزائر املتعلقة ابحملاسبة على النصوص القانونية طالعمن خالل اال
جلنة اسيب املايل تبىن بدائل القياس احملاسيب اليت أقرهتا ، فإن املشرع بعد تطبيق النظام احمل(IAS/IFRS)الدولية

ادقة عن الوصول إىل الصورة الصاسيب ، و حتسني خمرجات النظام احملبغية  (IASB)املعايري الدولية للمحاسبة 
التكلفة التارخيية القاعدة العامة للقياس القياس وفق اعترب النظام احملاسيب املايل حيث  ؛الوضعية املالية للمؤسسة

مىت توفرت  )أداة إلعادة التقييم(ة وتصحيح هلا يجمرد مرجع األخرى بدائل القياس احملاسيبوجعل من  ،احملاسيب
القيمة العادلة جململ عناصر وفق أساس إعادة التقييم  بني منوذج التكلفة ومنوذج ابملفاضلة حيث مسح ؛كشروط ذل

 املالية، واخلصوم القروضو ، املخزوانت واإلعاانت احلكوميةو القوائم املالية مثل التثبيتات العينية واملعنوية املالية، 
 .املماثلة والديون االقرتاضاتو ، يليالتمو  اإلجيار عقودو ، املالية واملنتجات األعباءو 

واألصول البيولوجية  املوظفةمنها العقارات  لعناصر أخرىالقيمة العادلة أساس للتقييم وفق  يةو األول أعطىو 
تعذر حتديد القيمة العادلة هلاته العناصر حتديدا ذات أو  يف حالة صعوبةو الزراعية،  واملنتوجاتواألصول املالية 
اإلفصاح يف املالحق عن  كما اشرتط  ،راج هذه األصول ابلتكلفة كما مت االشارة إليه سابقادإمصداقية فيجوز 

تقييم، وتوضيح أسباب اللجوء الإعادة يف  استشارة خمتصمدى و  ،الطريقة املعتمدة يف احلصول على القيمة العادلة
 ، أياحلقيقية يف ظل السوق النشط أكد املشرع على ضرورة حتديد القيمة، و هلذا األسلوب، واتريخ إعادة التقييم

وضع شروط للسوق مع القيمة احلالة الواقعية للسوق عند اتريخ إقفال السنة املالية  القوائم املاليةأن تعكس 
  النشط.
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 :وفق القيم اجلارية موقف املشرع اجلبائي اجلزائري من القياس احملاسيب .2
سلطة  اإلدارة اجلبائيةمن خالل إعطاء  وفق القيم اجلارية اسيبلقياس احملابيف العامل  اجلبائيةاهتمت التشريعات 

واسعة لفحص العمليات التجارية اليت تتم بني األطراف املرتبطة والتأكد من أهنا متت أبسعار غري متحيزة، ويعترب 
تباع اضرورة  ل بعض املواد اليت تتطلباألمريكي أول التشريعات اليت تناول هذا املوضوع من خال التشريع اجلبائي

ومن أهم هذه  ،سعار حمايدةأ هيلتبادل بني األطراف ذوي العالقة أساليب معينة للتأكد من أن أسعار ا
اخلدمة فيما حتديد سعر السلعة أو  يتم وفق هذه الطريقة ه؛ حيث أناألساليب هو أسلوب سعر البيع احلر املقارن

عالقة، الذي دمة إذا متت بني الشركة وأشخاص غري اخلتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو بني األطراف املر 
 :1االعتبار العوامل اآلتية بعنيأو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ  سلعة الهذه املقارنة على أساس  ويعتمد يف

 يتحمل هبا كل طرف من أطراف التعاقد. الشروط القانونية اليت -
 ظـروف السوق. -
 الظروف اخلاصة ابلعملية املعنية. -

مع بعض  ،وفق قيمتها العادلة األصوليسمح إبعادة تقييم بعض  اجلبائيكما ذكران سابقا فاملشرع ر و يف اجلزائو 
وقانون الضرائب خالل ما نص عليه يف قوانني املالية  وهذا من الشروط سعيا منه للحفاظ على احلصيلة اجلبائية

 عنها ما يلي: نتجيشرع الضرييب وفق املإعادة التقييم  نأاستنتاج  ميكنو  املباشرة والرسوم املماثلة،
عجز ألن فائض أو  ؛هتالكالالتثبيتات القابلة وغري قابلة لزايدة يف الوعاء اخلاضع للضريبة عند التنازل على  -

وهذا االخري غالبا ما يكون أكرب من املبلغ  ،التنازل حيسب على أساس املبلغ االصلي للتثبيت )مبلغ االقتناء(
 قيمة(. الاملعاد تقييمه )فائض 

املصاريف القابلة للخصم  حيث ال تعترب من ؛سائر القيمة )إعادة التقييم السالبة( عند إعادة تقييمخب ال أيخذ -
 من الوعاء الضرييب، وعليه فإن اإلدارة اجلبائية حتافظ على احلصيلة اجلبائية يف هذه احلالة كذلك.

تقييم يف حالة فائض القيمة حيول قبل وبعد إعادة ال اإلهتالكاجلبائية تنص على أن فرق بني  كما أن القوانني -
  .يف هذه احلالة وضمنت عدم نقصاهنااحلصيلة اجلبائية  علىإن االدارة اجلبائية حافظت و النتيجة اجلبائية؛  ىلإ

حساب ملال االجتماعي أو االحتياطات أو رأس ا ىلإحالة حتويل فارق إعادة التقييم  زايدة يف الوعاء الضرييب يف -
 توزيعه على الشركاء ألن فارق إعادة التقييم يف هذه احلالة خيضع للضريبة.ن جديد أو م رحلامل

 

 

                                  
، جملة الفكر احملاسيب، جامعة عني مشس، كلية املشكالت الضريبية يف ضوء احملاسبة عن القيمة العادلة ومقرتحات عالجها :خليفة حممد عبد العزيز 1

 .17، ص: 2008، 01العدد  ،12ة، قسم احملاسبة واملراجعة، اجمللد التجار 
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 الوعاء الضرييبالقوائم املالية و على  هوانعكاساتالنظام احملاسيب املايل مبتطلبات  لتزاماالاملبحث الرابع: 
 شريطة عليها، املنصوص احملاسبة عدوقوا تعاريف احرتام ضرورة املؤسسات علىاجلزائري النظام اجلبائي  يفرض

املادة رقم عليه  توهذا وفق ما نص، الضرييب الوعاء لتحديد ابلنسبة املطبقة القواعد اجلبائية مع متعارضة تكون أال
جيب على " :أنه حيث تنص على 2010من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة  2مكرر  (141)
ايل مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد اجلبائية ملنصوص عليها يف النظام احملاسيب املف االتعاري ؤسسات احرتامملا
 1.ابلنسبة لوعاء الضريبة " طبقةملا

 ملا اجلزائري اجلبائي النظام اعتماد يرافق غموض لكل توضيحات عطاءإل حماولة جرائيإلا النص هذا ويعترب 
 غياب حالة ففي الضرييب، للوعاء احملددة اجلبائية القواعد معارضة عدم مع املايل، احملاسيب النظام حمتوى جاء يف

 يف سليب أثر هناك يكون أال بشرط ،صحيح والعكس احملاسبية النصوص تطبق ما قضية يف صريح نص جبائي
ثر يف هذا املبحث من خالل توضيح أ هعرض يتمما سوهذا  2.للضريبة اخلاضع الوعاء على القواعد احملاسبية تطبيق

 االلتزام مبتطلبات النظام احملاسيب املايل على كل من القوائم املالية والوعاء الضرييب.
 : أثر االلتزام مببادئ النظام احملاسيب املايل على الوعاء الضرييب وقيود االستخداماألولاملطلب 

اخلصومات اليت نص االسرتدادات و  حسابتسعى اإلدارة اجلبائية إىل األخذ ابلربح احملاسيب للمكلف بعد 
، وعليه فإن أي تغيري يف املبادئ والفروض اليت يبىن عليها الربح احملاسيب سوف يكون له أثر اجلبائيعليها النظام 

أهم اإليرادات اليت تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاهتا العامة، وهي   منربتعتالضريبة ن ومبا أعلى الوعاء الضرييب. 
يقتضي إقامة توازن بني مصلحة الدولة  مما ؛تقع على عاتق املكلفني اجلبائينيء اليت يف نفس الوقت من األعبا

 ،لقد وضع "آدم مسيث" وعلماء املالية العامة جمموعة من املبادئ والقواعد لتحقيق ذلك التوازنو  ومصلحة األفراد.
 3القتصاد.املالءمة واقاعدة و  ،قاعدة العدالة واليقنييف  اجلبائية القواعد هذهتتمثل و 

 
 
 
 
 

                                  
، يتضمن قانون املالية 2009يوليو سنة  22املوافق  1430رجب عام  29مؤرخ يف  01-09أمراجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  1

 .05ص: ،6املادة رقم ، مرجع سبق ذكره ،2009التكميلي لسنة 
، أطروحة دكتوراه، كلية لبات تكييف النظام اجلبائي اجلزائري مع النظام احملاسيب املايل لتعزيز الشفافية وضبط الوعاء الضرييبمتطإميان خيلف،  2

 .171، ص: 2019العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
 .64-63 ص: ص، 2003، ار العلوم للنشر والتوزيعد املالية العامة، بعلي، يسري أبو العالء:حممد صغري  3



 يف اجلزائر وأثره على القوائم املالية والوعاء الضرييب احملاسيب واقع القياس :                     الفصل الثالث

180 
 

 حتديد الوعاء الضرييب السليم علىبادئ النظام احملاسيب االلتزام مب أثر: األولالفرع 
تعد احملاسبة أداة لقياس العمليات املالية وتوصيل املعلومات احملاسبية إىل األطراف املعنية ومنها اجلهات 

ن احملاسبة تعتمد على مبادئ وفروض اليت نص أ، ومبا الئمة وابلكيفية الالزمةالضريبية ابلوقت املناسب والنوعية امل
عليها اإلطار الفكري لنظام احلاسيب املايل، فإن هلذه املبادئ والفروض أثر على الوعاء الضرييب واحلصيلة اجلبائية  

 كما يلي:
املايل أنه  ابلنسبة هلذا الفرض فقد ورد من بني متطلبات النظام احملاسيب حماسبة االلتزام )االستحقاق(:فرض  .1

يتحتم على املؤسسة إعداد قوائمها املالية وفقا ألساس االستحقاق احملاسيب، هذا مع األخذ يف االعتبار مراعاة 
هذا األساس يعد مثاال واضحا لتطبيق العدالة الضريبية  وتطبيق ؛عند تطبيق هذا األساس توفرهاالشروط الواجب 

 تكاليف وإيرادات.  نظرا ألنه ال حيمل الفرتة إال ما خيصها من
ابلنسبة هلذا الفرض فيتحتم أن تقوم اإلدارة بتقييم قدرة املؤسسة على االستمرار، كما جيب  فرض االستمرارية: .2

اإلدارة النية لتصفية املؤسسة أوالتوقف عن أيضا إعداد القوائم املالية على أساس استمرار املؤسسة ما مل تكن لدى 
ن هذا املبدأ حيقق قاعدة املالءمة واليت هتدف إىل تنظيم إو  ؛سوى أن تفعل ذلك أنه ال بديل أمامهاالتعامل أو 

 أحكام الضريبة على حنو يالئم ظروف املكلف.
ينص على حتديد  نهإفتطلبات النظام احملاسيب املايل ابلنسبة هلذا املبدأ وكما ورد مب مبدأ استقاللية الدورات: .3

فرتات الدورية خالل الالية مرة يف السنة على األقل أو ة، فيتحتم إصدار القوائم املالفرتة املتعلقة إبصدار القوائم املالي
بقرارات من اجلهة املختصة، ويتعني على املؤسسة اليت تضطر إىل إصدار قوائمها املالية عن فرتة احملددة بقانون أو 

طيها القوائم املالية مع ذكر ابإلضافة إىل اإلفصاح عن الفرتة اليت تغ ،أقل من سنة أن تفصح عن ذلكأو أطول 
وإن هذا القدر الكبري من الشفافية يف العرض واإلفصاح يرتتب عليه وضوح احلقائق ابلنسبة للفاحص  ؛السبب

الذي ميكنه ذلك من توفري وقته وجهده، وابلتايل حتقيق قاعدة االقتصاد يف نفقات وتكاليف  واملراقب اجلبائي
عدة على أنه ما يصرف من نفقات وتكاليف من أجل حتصيل الضريبة جيب حيث تنص هذه القا ،حتصيل الضريبة

 1أن تكون ضئيلة ومتدنية إىل أقصى حد ممكن.
ء ابلنسبة إلجراء املقاصة بني البنود املختلفة فمن متطلبات النظام احملاسيب املايل، أن إجرامبدأ عدم املقاصة:  .4

وإن من قدرة مستخدمي القوائم املالية على فهم املعامالت، يف امليزانية يقلل مقاصة يف جدول حساب النتائج أو 
يف تفعيل قاعدة اليقني واليت هتدف أن تكون الضريبة اليت يلتزم بدفعها املكلف حمددة وواضحة  هذا املبدأ يساهم

 دونطعن( وطرق ال اجلهة اإلدارية املختصة ابلتحصيلو ميعاد الدفع، و الوعاء، و املعامل من خمتلف اجلوانب )القيمة، 
 لبس.أو  غموض

                                  
، جملة مركز صاحل عبد هللا كامل لالقتصاد دور معايري احملاسبية املصرية املستحدثة يف حتديد الوعاء الضرييبأماين هاشم السيد حسن هاشم،  1

 .  344اإلسالمي جبامعة األزهر، العدد الرابع والثالثون، ص:



 يف اجلزائر وأثره على القوائم املالية والوعاء الضرييب احملاسيب واقع القياس :                     الفصل الثالث

181 
 

ظهار إعند قياس نتائج األعمال و  التحفظ يف هناية كل سنة مالية ىلإيسعى احملاسبون  مبدأ احليطة واحلذر: .5
وتكوين املخصصات الالزمة ملواجهة  ،املركز املايل للوحدات االقتصادية من خالل األخذ ابلقيم األقل للموجودات

ن أغلب التشريعات الضريبية ال تسمح أإال ، اليت يصعب حتديد قيمتها بدقةاخلسائر وااللتزامات مؤكدة احلدوث و 
خبصم النفقات احملتملة بل جتيز خصم النفقات املؤكدة فقط لكي ال تفسح اجملال للتهرب الضرييب عن طريق تقليل 

داخلية واخلارجية الختاذ الوعاء الضرييب، بينما هدف احملاسبة املالية من هذا املبدأ هو إظهار املعلومات لألطراف ال
املشرع اجلبائي يف مثال ف القرارات والرقابة وغريها، لذلك فإن قيد التحفظ يكون عامل أمان عند اختاذ القرارات،

اجلزائر مل يتعرض إىل االحتياطيات واملخصصات ضمن نصوص األعباء الواجبة اخلصم، إال أنه يسمح حبساب 
، وهذا يعد تطبيق للتحفظ واعرتاف غري مباشر مبخصص اخنفاض مؤوانت خسائر املخزون وحساابت الغري

احليطة  مبدأاألسعار يف حالة اخنفاضها عن التكلفة، مبعىن أنه اتسم ابلعدالة ومطابقته لألصول احملاسبية ومتفق مع 
  واحلذر.

ها النص صراحة على السماح بتكوين املخصصات على اختالف أنواعيتم  أن املمكن منالباحث ويرى 
ومبا يتالءم وقيمة ونوعية األموال اليت يوضع هلا  القيودواعتبارها من النفقات الواجبة اخلصم مع وضع بعض 

وخبالف ذلك  ،املخصص، ألن املهم يف احملاسبة أن يتم تكوين املخصصات ملقابلة خسارة غري حمددة املقدار
القوائم املالية عندما يصبح الربح غري حقيقي يؤدي الوصول إىل نتيجة نشاط ال تعرب بصورة صحيحة وعادلة عن 

 مبقدار تلك املخصصات.
إن البياانت واملعلومات تكون ذات نفع أكرب عندما  مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوين: .6

إذا أتت ن املعلومات احملاسبية تعد مفيدة ملستخدميها أإذ  ؛القتصادي بدال من الشكل القانوينتؤكد على اجلوهر ا
وكلما أتخرت عن وقتها فقدت فائدهتا  ،يف الوقت املالئم، بعد أن مت أخذ التطورات االقتصادية السائدة يف وقتها

يف مة ءاملالإن هذا املبدأ يتفق وقاعدة ومل تعد مالئمة لالستخدام يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية، وهبذا ف
يل الضريبة يف الوقت املناسب للمكلفني حىت تكون مناسبة لظروفهم هذه األخرية اليت تعين حتص ؛فرض الضريبة

  مما جيعل عملية دفع الضريبة سهلة ومقبولة.  ،ناسب مع القدرة املالية للمكلفتتءم و تالتو وأحواهلم 
كما ينص هذا مبدأ على الثبات عند عرض وقياس بنود القوائم املالية من فرتة مالية إىل أخرى،   مبدأ الثبات: .7
ن التطبيقات اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل اجلديد أوجبت على املؤسسة أن توفر يف قوائمها املالية وابلضبط أ

معلومات ختص املقارنة بني كل من النتيجة احملاسبية والنتيجة اجلبائية اليت تشكل القاعدة حلساب  ،املالحق
 .الضريبة على أرابح الشركات
نتيجة ملا يرتتب عليه من سالمة  ؛هذا املبدأ يؤدي إىل تطبيق قاعدة العدالة الضريبيةويرى الباحث أن إرساء 

  وصدق املقارانت بني القوائم املالية يف الفرتات املختلفة للمؤسسة الواحدة وبني املؤسسات األخرى.
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 احملاسبية والنظام فقد ورد من بني متطلبات معايري ابلنسبة ألساس األمهية النسبية مهية النسبية:ألمبدأ ا .8
احملاسيب املايل أنه يتحتم عرض كل بند من البنود ذات األمهية النسبية بشكل منفصل يف القوائم املالية، ويف حالة 

 .ية فيتم إمجاله مع البنود األخرىوجود بند ليس له يف حد ذاته أمهية نسب
إىل أن تكون  وهتدف ؛االقتصاد يف التحصيل أساس األمهية النسبية إىل تفعيل قاعدة تطبيق ويرى الباحث أن   

وعلى ضوء ذلك فقد أخذ املشرع اجلبائي  قارنة حصيلتها،مبتحصيل أوجباية الضرائب ضئيلة النفقات وتكاليف 
يف اجلزائر هبذا احملدد وذلك عندما مسح لإلدارة الضريبية بتقدير أرابح بعض املكلفني من أصحاب املهن البسيطة 

ألهنا تؤدي إىل زايدة النفقات للمكلفني  ؛1اسبيةاحمل سجالتالدفاتر و اليرا جزافيا بدون طلب )كاحلرفيني( تقد
واإلدارة اجلبائية لذلك تقدر الضريبة جزافيا من قبل اإلدارة اجلبائية وحسب نوع كل نشاط على أن يقوم هؤالء 

 مبسك دفاتر تساعد على معرفة دخلهم من قبل اإلدارة اجلبائية.

 لألغراض اجلبائية  وفق القيم اجلارية استخدام القياس احملاسيبومشاكل اين: قيود الفرع الث
يف إعداد القوائم املالية أصبح ضرورة تقتاضيها الظروف واألوضاع  وفق القيم اجلارية إن تطبيق القياس احملاسيب

اليت كانت مربرا للتمسك مببدأ  االقتصادية، إال أن عملية تطبيقها لألغراض اجلبائية واجهت بعض القيود واملشاكل
  :2التكلفة التارخيية. ومن هذه املشاكل جند

أي مدى وجود أدلة إثبات بشكل  ،تكمن املشكلة األساسية يف تقديرات القيمة العادلة يف مدى موثوقيتها -
واحلكم بري من االجتهاد حيث يكتنف تقدير القيمة العادلة قدر ك ؛يف تسجيلها يف الدفاتر وتدقيقها يساعد

لتزامات الاوأساليب تقدير القيمة العادلة ألصول و  قتتعدد طر  كما  ،أسس قياس متباينة تباعاالشخصي و 
نشط، وهذا السوق المما هو يف احلقيقة يف ظل عدم وجود  ،املالية أكثر تقلبا القوائماملالية، األمر الذي جيعل 

 .على القوائم املالية للمكلفني قابة اجلبائيةوالر الفحص ابلطبع ال خيدم اإلدارة اجلبائية عند إجراء 
القيمة العادلة معقدة وذات طرق خمتلطة منها ما يتعلق برغبة وخاصة منوذج اسبة على أساس القيم اجلارية احمل -

الوحدة االقتصادية يف االحتفاظ ابالستثمارات ومنها ما يتعلق مبوضع تقدير القيمة السوقية العادلة، فضال على 
 حتدايً  ذلك يشكل عدم االتساق يف املعاجلة احملاسبية، وابلتايلض مع مبدأ الثبات يف احملاسبة أو تتعار  أهناذلك 

 .ةللضريب اخلاضع الوعاء صحة من والتحقق يف حتديد اجلبائية دارةاإل ألعوان
خاصة بسبب اختالف االجتهادات واآلراء الشخصية لعملية التقييم و  وفق القيم اجلاريةعدم دقة القياس  -

ألدوات املالية؛ حيث يصعب حتديد القيمة السوقية لكثري من موجودات املؤسسة عندما ال تتوفر هلا أسواق 
 .اإلدارة اجلبائية يف حتديد هذه القيمعلى انب يشكل صعوبة اجلنشطة وهذا ال

                                  
 . 345، ص: مرجع سبق ذكره، ، دور معايري احملاسبية املصرية املستحدثة يف حتديد الوعاء الضرييباشمأماين هاشم السيد حسن ه 1
، املشكالت الضريبية لتطبيقات القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية وعلى ضوء معايري احملاسبة الدوليةحممد زرقون ونور الدين بعيليش،  2

 .18، ص:02العدد  02قتصاد واالدارة، اجمللد جملة االمتياز لبحــوث اال
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ضافية تتسبب يف اإلصروفات املزايدة التكاليف ملعرفة القيمة العادلة واليت تتطلب بذل جهود غري عادية وتكبد  -
مما  ؛فرتة زمنية طويلةلاملالية وفق مبدأ القيمة العادلة  القوائمزايدة التكلفة عن املنفعة. ويتطلب إعداد وعرض 

 .املالية ومن بينها اإلدارة اجلبائية القوائمخري إيداع املعلومات إىل مستخدمي أتقد يرتتب عليها 
يف قائمة التغري يف األموال اخلاصة كبنود يف جدول حساب النتائج أو   ةعرتاف ابملكاسب واخلسائر غري احملققاال -

قد يفتح اباب للتالعب يف  ؛ارجية عنهااخل فاطر األفعلية بني املؤسسة و التبادل الدون أن تتم عمليات 
  .اإليرادات وابلتايل التأثري يف احلصيلة اجلبائية وحتديد الوعاء الضرييب السليم

 وعدالتها، ابلقوائم والتصرحيات اجلبائية املقدمة البياانت صدق من التحقق هو دارة اجلبائيةاإل إليه تصبوا إن ما -
 العدالة قصهنت بشكل املعلومات تعرض قد وابلتايل سياساهتا، ووفق املؤسسة مبعرفة يقيم القيمة العادلة ومنهج

 وفقاً  الثغرات بعض وتغطية عمالاأل نتائج يف للتالعب السوقية القيمة استخدام حالة يف وذلك ؛والشفافية
  .املالية، وهذا قد يساعد املؤسسة على التجنب والتهرب الضرييب القوائم إعداد عند اإلدارة لرغبات ومصاحل

 الوعاء الضرييببنود القوائم املالية و تطبيق القياس احملاسيب على  انعكاساتاملطلب الثاين: 
 احملاسيب النظام يقدمها اليت احملاسبية املعلومة مستخدمي أهم من اجلزائري اجلبائي النظاماإلدارة اجلبائية و  تربتع

بسبب املفاهيم والقواعد اجلديدة املعمول هبا يف النظام احملاسيب املايل واملستوحاة من املعايري الدولية ، و يف اجلزائر
ألن النظام اجلبائي  ؛وعاء الضرييبفإنه ابلضرورة ترتتب انعكاسات على عناصر القوائم املالية وكذلك ال للمحاسبة

أجاز النظام اجلبائي حيث  ؛احملاسيبالنظام  خمرجات على كبرية بصورة للضريبة اخلاضع الوعاء حتديد يف يستند
 مع تعارضها عدم مراعاة مع املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص التعاريف بتطبيق للمؤسسات اجلزائري

 ال أنه وهذا يعين ،من )ق.ض.م.ر.م( (5-141)وهذا وفقا للمادة  الضريبة لوعاء ابلنسبة ةاملطبق القواعد اجلبائية
 هذا لكن جبائيا، احملاسبية ابلقاعدة جيب األخذ فإنه احملاسبية للقاعدة خمالفة حمددة ضريبية قاعدة توجد ال طاملا

يف هذا  قسنتطر  وعلى هذا األساس ،ائيةجب آاثر وجود من مينع ال جبائيا احملاسبية ابلقاعدة األخذ أن يعين ال
 النظام احملاسيب املايل على القوائم املالية والوعاء الضرييب.متطلبات  وفققياس احملاسيب للاألاثر اجلبائية  إىل املطلب

 األصول الثابتة على  وفق القيم اجلارية احملاسيب قياستطبيق الل االنعكاسات اجلبائيةالفرع األول: 
اس احملاسيب وفق النظام أهم عناصر القوائم املالية اليت أتثرت بتطبيق بدائل القيمن ل الثابتة تعترب األصو 

 : مايليك  ألصول الثابتةل ابلنسبةنعكس هذا التأثري على الوعاء اخلاضع للضريبة ؛ حيث ااحملاسيب
 العقارات املوظفة: .1

أن ختتار بني منوذج التكلفة ومنوذج القيمة  مؤسسةليتيح ل النظام احملاسيب املايلابلنسبة للعقارات املوظفة فإن 
يف يتم االعرتاف هبا سمن التغريات يف القيمة العادلة اخلسائر اليت تنشأ  احلالة األخرية فإن األرابح أو ويف ؛العادلة

هذه ضريبة، يف حني أن على الوعاء اخلاضع لل ستنعكسوابلتايل النتيجة الصافية للسنة املالية اليت حصل فيها 
صرف تالتقييم وليس الخسائر غري حمققة ألهنا انجتة عن إعادة سائر هي يف حقيقة األمر أرابح أو اخلاألرابح أو 

اختارت اسرتاتيجية  منوذج التكلفة تكون هبذا الوضع قد ؤسسةأما إذا اختارت امل. فعلي يف هذا االستثمارال
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، ويف هذه عنه التنازلقيمة االستثمار العقاري حلني  النقص يفسيتم أتجيل االعرتاف ابلزايدة أو حيث  ؛التأجيل
تسجيلها ضمن اإليضاحات املتممة، باحلالة ميكنها حساب الفرق بني القيمة العادلة وبني التكلفة واليت تلتزم 

الذي يظهر يف جدول حساب  الضرييب ءعبمما يؤثر على قيمة  ،ؤجلاملضرييب الصل األزام أو تلاالوتقوم بتسجيل 
 1.جالنتائ

تالعب يف القيمة العادلة لالستثمارات العقارية وخصوصا الويرى الباحث أن هذا الوضع ميكن أن يؤدي إىل 
 نتائجالاملتنوعة للتقييم املذكورة إىل  احلاالتحيث تؤدي  ؛نشط للعقارات املشاهبةاليف حالة عدم وجود سوق 

فوائض خسائر أو )سواء  القيمهذه ن يتأكد من صحة أ اجلبائي أو املراقبختلفة وابلتايل ال يستطيع الفاحص امل
  .على الوعاء اخلاضع للضريبةسليب يكون هلا أتثري وابلتايل س  النتيجة الصافية للدورةىلإمحلت واليت قيمة( ال
 :التثبيتات العينية واملعنوية .2

أن ختتار بني استثماراهتا  عند إعادة تقييم مؤسسةيتيح لل النظام احملاسيب املايلابلنسبة لألصول الثابتة فإن 
 ويف احلالة األخرية تتم املعاجلة احملاسبية للفروق على النحو التايل:  ؛منوذج التكلفة ومنوذج إعادة التقييم

حيث  ؛سابقالتقييم الإذا وجدت خسائر ترحل إىل جدول حساب النتائج إال إذا كان هناك فائض إعادة  -
  .ترحل إىل جدول حساب النتائجايدة والز  ،ختصم اخلسائر منه يف حدوده

   .األموال اخلاصةإذا وجدت زايدة فإهنا ترحل إىل  -
منوذج إعادة  ؤسسةاخلسائر غري احملققة إذا اختارت املاجلبائي مل يتعرض إىل األرابح أو أما فيما خيص النظام 

د ترحل إىل جدول سائر قالتقييم عند القياس الالحق لألصول الثابتة خاصة وكما ذكران سابقا أن األرابح واخل
 .حبسب مدى وجود رصيد سابق من عدمه األموال اخلاصةحساب النتائج أو 

حاسبة فيما خيص األصول خد مبتطلبات النظام احملاسيب املايل واملعايري الدولية للماألوعليه يرى الباحث أن 
 على سالمة الوعاء الضرييب.  ثرؤ تمهية و السائر اخلتالعب ابلنتيجة اجلبائية وإظهار ال ىلإؤدي سيالثابتة 

على ضرورة إعادة تقييم كل بنود األصول اليت تشكل جمموعة نص النظام احملاسيب املايل فإن  ولكن يف املقابل
بنود العليه من احتواء القوائم املالية على  من األصول الثابتة يف نفس الوقت، لتجنب التقييم االختياري وما يرتتب

موعة واحدة مقومة وفقا ألسس خمتلفة، ألن التقييم وفقا ألسس متعددة ال خيدم إال املصاحل تابعة جملالتعددة امل
  .والوعاء الضرييب السليم الشخصية وال حتقق العدالة الضريبية

 يخلقس تشريعي،ال إطار يف إال التقييم إعادة قبول وعدم التارخيية التكلفة على اجلبائية القواعد وابعتمادوعليه 
إعادة  فإن ومنه ؛2صوماخلو أ صولأ مؤجلة ضرائب ظهور وابلتايل احملاسبية والنتيجة اجلبائية النتيجة بني اخلل م

                                  
1 Boubir Djelloul, La réévaluation des immobilisations corporelles et incorporelles, traitements comptable 

et fiscal, Op cit, p:34. 
، مرجع سبق ذكره، يز الشفافية وضبط الوعاء الضرييبمتطلبات تكييف النظام اجلبائي اجلزائري مع النظام احملاسيب املايل لتعز  :إميان خيلف 2

 .124ص:
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املالية  القوائم جتعل أهنا على اجلبائية الناحية من ليهاإ ينظر حماسبيا، هبا العادلة املسموح القيمة حسب التقييم
 اجلبائي. للتهرب وسيلة نتكو  أن وميكن ألخرى فرتة من والتالعب للتغيري عرضة

 فإن وفقا للنظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدوليةو  ذاتياً  اهيتم إنشاؤ  يتالخيص تكلفة األصل  أما فيما
األصل تكون هي نفسها تكلفة  تكلفةو  ،تقوم بتصنيع مثل هذا األصل للبيع ضمن نشاطها الطبيعي ؤسسةامل

 هذهوإن استبعاد  1 هذه التكلفة.ىلإستبعاد أية أرابح داخلية للوصول تايل يتم اوابل ،لغرض البيع األصولإنتاج 
حتدث  اليت املوارد األخرى املستخدمةبداية النشاط من املواد اخلام أوالعمالة أو خسائر  خذأداخلية وعدم الرابح األ

ينتج عنها ذا البند سوف هلاسيب إن متطلبات النظام احملف ؛أثناء إنتاج األصل املنشأ ذاتيا ضمن تكلفة هذا األصل
 وعاء ضرييب سليم وعدالة ضريبية.

 حاالت خاصة لألصول الثابتة: .3
أن ندرجها يف  يناأتارلذلك  املعنويةثابتة سواء التثبيتات العينية أو هنالك عدة حاالت خاصة تتعلق ابألصول ال

 هذا البند وبشيء من التفصيل كما يلي:
 احملاسبية النتيجة بني اختالفات حدوث إىل تؤدي اليت األسباب أكثر من تالكاإله يعترب ات:اإلهتالك. 3-1
 املايل احملاسيب والنظام اجلزائري اجلبائي النظام حسب اإلهتالك من كل يف الظاهر اجلبائية، فاالختالف لنتيجةاو 

 حساب قاعدة يف االختالف يكمن حيث ؛للدولة اجلبائية للسياسة راجع وهذا ضرائب مؤجلة ظهور إىل يؤدي
 ميكن نهإف زمين وأ مؤقت االختالف هذا أن ومبا املنفعة، مدة يف وأ اإلهتالك حساب قسط طريقة أويف اإلهتالك

 الربح صايف حتديد يف املستخدم اإلهتالك كان إذا حيث ؛صوماخل مؤجلة ضريبةأو  صولاأل مؤجلة ضريبة تكوين
 خاضعة مؤقتة فروق ذلك عن تنشأ فإنه احملاسبية النتيجة حتديد يف املستخدم اإلهتالك من أكرب للضريبة اخلاضع
 فروق تنشأ فإنه احملاسيب اإلهتالك من أقل اجلبائي اإلهتالك كان إذا مؤجل، أما ضرييب التزام عليها يرتتب للضريبة

 فال فإنه اوهنائي ادائم االختالف هذا كان إذا ما حالة ويف ؤجل،املضرييب ال صلاأل عنها وينتج للخصم قابلة مؤقتة
 املنفعة، ومدة اإلهتالك طريقة يف النظر إعادة الضروري فإنه من وابلتايل مؤجلة، ضرائب هناك تكون أن ميكن

 اإلهتالك ألن للمؤسسات أمر جيد يعترب الاجلبائية   من الناحية اإلنتاجي ابلعمر األخذ عدم فإن هلذا إضافة
 ؤسسةامل ونتائج على قرارات ثرؤ تس اإلهتالك وطبيعة نوع فتحديد يلوابلتا اإلنتاجي، العمر على اءبنا يتحدد

 على لالهتالك، وابلتايل القابل املبلغ على جبائي أثر هلا القيمة يف اخلسارة أن كما ،)ألخرى مؤسسة من فخيتل(
 من سنة مةالقي نقصان الختبارات تبعا وهذا أوالنقصان ابلزايدة تتغري أن ميكنها اليت اإلهتالك أقساط حساب
 .للضريبة اخلاضع الوعاء على التأثري ومنه ألخرى،
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 من توفرت مجلة إذا للضريبة اخلاضع الربح من اإلهتالك قسط خبصم اجلزائري اجلبائي التشريع يسمحو 
 اليت مت التثبيتات وعلى القيمة، اخنفاض أو للتدهور ختضع اليت العناصر على اإلهتالك يطبق أن أمهها ؛الشروط

 ،مؤسسةلل العادي التسيري إطار يف تستخدم واليت )هلا احملاسيب التسجيل( امليزانية حساابت يف وإظهارها هادراجإ
 السنوي القسط حساب أي؛ املهتلك األصل تكبده الذي احلقيقي التدهور اإلهتالك يعكس أن كما جيب
 إعادة حالة يف تقييمها املعاد القيمة أساس وليس على انتاجه تكلفة وأ احليازة تكلفة على أساس لالهتالك

 خمصصات تسجيل مع هبا، ترتبط اليت للدورات فقط اإلهتالك أقساط خصم إمكانية إىل إضافة التقييم،
 1.هبا اخلاصة داولاجل يف اتاإلهتالك

يت هلا نفس ال األصولاملماثلة تلك  ألصوليقصد اب أبصول أخرى مماثلة: صول طويلة األجلاألمبادلة . 3-2
دال قطعة أرض بقطعة استبدال آلة آبلة أخرى أكثر تطورا أو مثل استب ؛االستخدام يف نفس نوع النشاطفة أو الوظي

يف حالة  والنظام احملاسيب املايلاملعايري احملاسبة الدولية  وفقيتم قياس تكلفة األصل املقتىن و خر، آأرض يف مكان 
 استبداله أبصل آخر مماثل على النحو التايل:

 .لألصل املستبدل بهة األصل املقتىن ابلقيمة الدفرتية تقاس تكلف -
حتقق الرحبية ة ألن أركان العملية اإلرادية أو نتيجيف الال يتم االعرتاف هبا  ؛بادلة أرابحاملإذا ترتب على عملية  -

 .حيث أن اهلدف يف هذه احلالة هو االستبدال وليس البيع ،غري مكتملة
خسارة يدل هذا على وجود تلفيات يف األصل املستبدل به، ويف هذه احلالة أما إذا ترتب على عملية املبادلة  -

يتم االعرتاف هبذه اخلسارة يف جدول حساب النتائج يف اتريخ االستبدال، مع إثبات تكلفة األصل املقتىن 
 اخلسارة. من هذهابلقيمة العادلة لألصل املستبدل به بعد ختفيضه 

اليت  األصولغري املماثلة تلك  ألصوليقصد اب صول أخرى غري مماثلة:صول طويلة األجل أباألمبادلة . 3-3
أية أوراق مالية أخرى، وتقاس تكلفة األصل املقتىن مثل استبدال آلة أومبىن مقابل أسهم أو  ؛ي لنفس النوعال تنتم

ا تبدلة به بعد تسويتهاملس األصولصل أو يف هذه احلالة ابلقيمة العادلة هلذا األصل واليت تساوي القيمة العادلة لأل
اخلسائر اليت ترتتب على عملية احلالة يتم االعرتاف ابألرابح أو ما يف حكمها، ويف هذه ابملبالغ النقدية املتبادلة أو 

 .النتيجة الصافية للسنة املالية اليت حصل فيهااالستبدال يف 
غري ستبدال أصل أبصل أخر مماثل أو اب ؤسسةعلى ذلك جند أن النظام اجلبائي مل يتناول حالة قيام امل اوبناء

من خالل عدم االعرتاف ابألرابح الناجتة عن تبادل  ،مماثل، األمر الذي يستدعي تطبيق ما جاء يف النظام احملاسيب
املتماثلة وابلتايل عدم خضوع هذه األرابح للضريبة يف حني يسمح خبصم خسارة التبادل من صايف الربح  األصول

اخلسائر اليت ترتتب على عملية أو غري املماثلة فإنه يتم االعرتاف ابألرابح  األصولحالة  اخلاضع للضريبة، ويف
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الضريبة، ويف   ىلإرابح واخلسائر ألوابلتايل ختضع هذه االنتيجة الصافية للسنة املالية اليت حصل فيها، االستبدال يف 
قد ال  اإلدارة اجلبائيةعاجلة؟ ويرى الباحث أن على هذه امل اإلدارة اجلبائيةكلتا احلالتني يثار تساؤل هل ستوافق 

 .تشريعي الضرييبالتوافق على هذه املعاجلة، وابلتايل فإن هذا األمر حيتاج إىل تعديل 
يتم قياس تكلفة األصل  صول طويلة األجل أبصول أخرى مماثلة:األيف حالة مبادلة  اإلهتالكحساب . 3-4

، فعلى سبيل املثال إذا 1اثل على أساس القيمة الدفرتية لألصل املستبدل بهخر ممآمن خالل املبادلة أبصل  املقتىن
 800خر مماثل قيمته العادلة آألف دينار، أبصل  400مت استبدال أصل تكلفتها مليون دينار وجممع إهالكها 

ل املتنازل عنه وفقا للقيمة الدفرتية لألص هؤ قتنااإثبات تكلفة األصل الذي مت  يتمسألف دينار، يف هذه احلالة 
الضرييب هلذه  اإلهتالكالتساؤالت فيما يتعلق ابحتساب ويف هذه احلالة توجد العديد من  ،ألف دينار 600وقدره 

 ؟.األصول
حسب - قد حدد املشرع الضرييب الثابتة )األرابح واخلسائر الرأمسالية(: األصولرابح الناجتة عن بيع األ. 3-5

بتكلفها التارخيية مع عدم  األصولاخلسائر الرأمسالية عن طريق مقارنة سعر البيع هذه األرابح و  -ما مت ذكره سابقاً 
األخذ بعني االعتبار أي إعادة تقييم الحقة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل إخضاع جزء من رأس املال للضريبة 

يف بعض األحوال إىل أن  بل وقد يصل األمر ،الومهية النامجة عن التضخمة أو نتيجة عدم استبعاد األرابح الصوري
 رابح.األتتحول بعض اخلسائر إىل 

ا نتيجة التأثري الرتاكمي إخضاع األرابح الرأمسالية احملسوبة طبقا للتكلفة التارخيية للضريبة أمرا خطري  يعدو 
، وهذا بسبب تضامن األصولحيث يصبح املركز االقتصادي للمكلف ضعيفا عقب عملية التصرف يف  ؛للتضخم
والتضخم معا يف آتكل هذه األرابح الرأمسالية والالزمة لزايدة االستثمارات، ما يلزم معه عدم إخضاع  الضرائب

مر حيث ذا األاجلبائي يف اجلزائر هلهذه األرابح للضرائب إال بعد إجراء التعديالت املناسبة، وقد تدارك املشرع 
 أنه:

لثابتة يف سنة حتقيقها، ويشرتط لكي يتمتع املكلف هبذا ا األصولأعفى من الضريبة الربح الرأمسايل احملقق على  -
ثابت واملتمثلة يف الصل األفرتة زمنية حمدد يف  خاللاإلعفاء أن يعيد استثمار املبلغ احملقق على األصل القيم 

 .ثالثة سنوات
 يستبعد الربح الرأمسايل املعفى من الضريبة من تكلفة األصل اجلديد لألغراض التالية: -

 قساط إهالك األصل اجلديدحتديد أ. 
  اخلسائر( الرأمسالية احملققة على األصل اجلديد عند حتقيقه مستقبال.حتديد األرابح )أو 
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على أنه: "ال تدخل فوائض القيم الناجتة عن  )ق.ض.م.ر.م(من الفقرة الثانية  من (173) حيث تنص املادة
 ،ة للسنة املالية اليت حتققت فيهااخلاضع للضريبة ابلنسب املثبتة، ضمن الربح األصولالتنازل أثناء استغالل عناصر 

التزم املكلف ابلضريبة أبن يعيد استثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائض هذه القيم يف شكل تثبيتات يف مؤسسته قبل  ذإ
 لاألصو من اختتام هذه السنة املالية، مع إضافته إىل سعر تكلفة عناصر  اسنوات ابتداء (3)انقضاء أجل ثالث 

هتالك املايل للتثبيتات اجلديدة لالخمصصة  املتنازل عنها، وتعترب فوائض القيم املخصومة من الربح اخلاضع للضريبة
ات املالية وفوائض القيم احملققة الحقا، ويف حالة العكس تنقل اإلهتالكمن أجل حساب  وختصم من سعر التكلفة

 1.لية اليت انقضى فيها األجل املذكور أعاله"فوائض القيم إىل الربح اخلاضع للضريبة للسنة املا
 القيم هذه فوائض مبلغ يساوي مبلغ يعيد استثمار أبن ابلضريبةوتنص هذه املادة على أنه جيب على املكلف 

 يرفق أن وجيب املالية، السنة هذه اختتام من ابتداءسنوات  ثالث أجل انقضاء قبل مؤسسته يف تثبيتات شكل يف
 إعادة متت وإذا القيم، فوائض فيها حتققت اليت املالية السنة بنتائج ابلتصريح االستثمار ادةإبع االلتزام هذا

 خمصصة للضريبة اخلاضع الربح من املخصومة القيم فوائض تعترب .أعاله عليه املنصوص األجل يف االستثمار
 املستخدمة التنازل قيمة فائض – اراالستثم تكلفة أي( التكلفة سعر من وختصم اجلديدة للتثبيتات املايل لالهتالك

 القيم فوائض تنقل العكس حالة ويف الحقا، احملققة القيم وفوائض املالية اتاإلهتالك حساب أجل من )متويله يف
 خمصصات فائض يقيد ومنه ،هأعال املذكور األجل فيها انقضى اليت املالية للسنة للضريبة اخلاضع الربح إىل

 السنة. نتيجة يف التقييم إعادة لياتعم عن الناتج اتاإلهتالك
 أتخذ اجلبائية القاعدة أي فعال يتحقق عندما فقط ضريبةال القيمة فائض على فرضوعليه فإن املشرع الضرييب ي   

ولكن مع وضع شروط  ،حيث يراعي هنا املشرع حالة التضخم اليت يشهدها االقتصاد الوطين ،التحقق مببدأ
 هذا يؤدي أن ميكن جبائيا القيم فوائض لقبول خاصة شروط وضعأنه لو مل يتم  إذ ؛من هذا االمتياز لالستفادة

 .للضريبة الوعاء اخلاضع ترفع أن شأهنا من مالية موارد ضياع إىل
 قابلة أعباء والتطوير البحث مصاريف حسب النظام اجلبائي اجلزائري تعترب مصاريف البحث والتطوير:. 3-6

 ،)سنواي دج 100.000.000 يتعدى أال الربح على من % 10 يتعدى ال مبلغ دودح يف( حتملها مبجرد للخصم
 التصريح جيب كما ،مؤسسةلل والتطوير البحث هذا إطار يف بتخفيضه املسموح املبلغ استثمار يعاد أن ضرورة مع
 يعاد الشروط هلذه جابةاالست يتم مل العلمي، وإذا البحث برقابة املكلفة الوطنية للهيئة وكذلك اجلبائية لإلدارة به

 .للضريبة اخلاضع الربح يف التطوير حبث مصاريف دمج
 سيؤدي عنويةامل تثبيتاتال وليست اخلصم واجبة األعباء من والتطوير البحث نفقاتالنظام اجلبائي  وإن اعتبار   

 إن فيها والفصل رالنظ إعادة وجب لذا للضريبة، اخلاضع الوعاء على التأثري وابلتايل واحدة مرة خصمها إىل
 البحث نفقات توزيع عدم عند حيث ؛سنوات عدة على هتتلك معنوية تثبيتات هي أو فورا ختصم نفقات كانت
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 من يقابلها ما سنة لكل أن يعين وهذا ،فابملصاري اإليرادات مقابلة مبدأ خيتل فإنه سنوات عدة على والتطوير
 عدة على توزع أن األفضل من احلالة هذه ويف وابلتايل ،)صاديةاقت منافع حتقيق( التطوير عن الناجتة اإليرادات

 .سنوات
 األصول املالية املخزوانت و على  وفق القيم اجلارية تطبيق القياس احملاسيباالنعكاسات اجلبائية لالفرع الثاين: 

ئل القياس احملاسيب وفق أهم عناصر القوائم املالية اليت أتثرت بتطبيق بدا تعترب املخزوانت واألصول املالية من   
 : مايليك  األصول املالية واملخزوانت ابلنسبةانعكس هذا التأثري على الوعاء اخلاضع للضريبة  حبيث ؛النظام احملاسيب

 :تاملخزوان .1
ال شك أن مسألة تقييم املخزوانت تعد من املسائل اهلامة ألهنا تؤثر أتثريا مباشرا على الربح الصايف اخلاضع 

ة يف ظل تغري مستوى األسعار، فقد سببت حاجيات الضرائب مشاكل عديدة للمؤسسات يف للضريبة خاص
السنوات األخرية فيما يتعلق بتقييم املخزون السلعي وستستمر هذه املشاكل يف التزايد يف السنوات املقبلة، ومن 

من أصوهلا،  مصدر خصب للتالعب من طرف املؤسسات ابعتباره جزءا هاما املخزوانتجهة أخرى تعترب 
 .تأثري على الوعاء اخلاضع للضريبةفاخنفاض قيمتها تؤدي إىل نقص يف األرابح وابلتايل ال

تطبيق منوذج التكلفة يف تقييم املخزوانت إىل تضمني الربح  عندالتغري يف مستوى األسعار حنو االرتفاع  يؤديو    
وهي مقدار  ؛قيقية يطلق عليها "األرابح اجلردية"احلري رابح غاألاحملاسيب املفصح عنه يف القوائم املالية جزءا من 

ثابت من الوحدات الفعلية من املخزون السلعي نتيجة االرتفاع يف مستوى العدد الالزايدة الومهية اليت تظهر يف قيمة 
ال ميكن معرفة سعر  حبيث ،شاكلعدة مومن جهة أخرى يواجه قياس املخزون السلعي بسعر السوق  األسعار.

ومما ال شك فيه أن تدخل عنصر  ،نتظمةاملتسعريات الاصة يف حالة عدم وجود اخلوق ابلنسبة جلميع السلع الس
 عنصرا هاما يف دقة إعداد القوائم املالية. متثل اليت املفصح عنها عن املوضوعية املعلوماتإىل ابتعاد يؤدي التقدير 

يكون قد عني فسعر السوق املقيقي احلقانوين الكز ر املهذا ابإلضافة إىل أن سعر السوق لن يضمن لنا وجود 
رتفاع الابوذلك عن طريق تالعب املديرين يف األسعار واملضارابت اليت حتدث يف األسعار سواء كانت  ؛مضلال

 ابالخنفاض تؤدي إىل عدم إظهار املخزون على حقيقته بل يظهر حبسب النتيجة اليت يرغب يف إظهارها.أو 
بطريقة أو  أوالاخلارج  أوالريقة الوارد عند اجلرد بطخزوانت عند خروجها من املخزن أو تقييم املوفيما خيص 

"طريقة  تباعاترى فئة من احملاسبني ضرورة و نتاجها املرجحة ستكون له آاثر جبائية، إمتوسط تكلفة شرائها أو 
 اخلسائر اجلردية، وذلك ألن:ذلك حىت ميكن استبعاد األرابح أو املتوسط املرجح" و 

على تطبيقها تقييم املخزون بثمن شراء الوحدات  يرتتب (FIFO) طبيق طريقة الوارد أوال يصرف أوالت -
ارتفاع  مما يؤدي إىل ؛يرتتب على ذلك تقومي أسعار املخزون بسعر مرتفع عن سعر التكلفةو املشرتات مؤخرا، 

ملبدأ العدالة الضريبية والذي ويعد ذلك إهدارا  ،نسبة صايف الربح، ومن مث حتصيل مبالغ أعلى من املكلف
  .يقضي مبعاملة املكلفني ذوي الظروف االقتصادية املتماثلة معاملة ضريبية متماثلة
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يرتتب عليها تقييم املخزون آخر العام بثمن الوحدات  (LIFO)تطبيق طريقة الوارد أخريا يصرف أوال و  -
جيب أن يدفعه مما  ؛على ذلك جباية ملبلغ أقل املشرتات أوال يؤدي هذا إىل اخنفاض نسبة صايف الربح، فيرتتب

معايري احملاسبية الدولية النظام احلاسيب املايل و يؤكد ما هو معمول به يف مما  هنا هتدر احلصيلة اجلبائية .املكلف
 1 حيث مت إلغاء العمل هبذا األسلوب.

ملرجحة اليت يتم مبوجبها تسعري انتاجها افة شرائها أو توسط تكلمب أي (CMP) املرجحةتكلفة التطبيق طريقة و  -
العناصر اخلارجة من املخزون على أساس متوسط التكلفة الذي يتم حسابه من خالل جتميع تكلفة املخزون 
املوجود يف أول املدة مع تكلفة البضاعة املشرتاة خالل الفرتة، ويتم قسمة اجملموع على كمية املخزون يف بداية 

ة املشرتاة خالل الفرتة فهي تعترب األنسب، كما ميكن اإلشارة إىل أنه إذا كانت املدة مضافا إليها كمية البضاع
املؤسسة تتبع نظام اجلرد الدوري فإنه ميكن حتديد املتوسط مرة واحدة يف هناية السنة عكس تتبع نظام اجلرد 

  2.املستمر الذي ميكن حتديد املتوسط بعد كل عملية شراء
قة سيؤدي إىل التخفيف من تقلبات األسعار والتقريب من تكاليف الكميات وابلتايل فإن اتباع هذه الطري

اخلارجة من املخزوانت من بعضها البعض، وال يكون جمال للتالعب ابألرابح مع التقليل من األضرار الناشئة عن 
رتفعة املائب ضر الومنه تفادي تسديد  ،ا االرتفاع املستمر يف األسعارفرضهياليت  ةياحلقيقمشكلة األرابح غري 

طريقة املتوسط املرجح للتكلفة يف تقييم تكلفة املخزون  وعليه فإن تطبيق الخنفاض اإليرادات اخلاضعة للضريبة.
 املطبق يف النظام الضرييب اجلزائري. واألسلوب هو أفضل الطرق آخر العام

 املالية: األصول .2
منوذج القيمة العادلة أو منوذج لة االختيار بني إىل مشكفيما خيص األصول املالية الدراسات العديد من أشارت 

ختلفة تصنيف امل مؤسساتالتكلفة املستهلكة واليت ختضع لنية اإلدارة عند تبويب األداة املالية، وهو أمر يتيح لل
تفظ هبا حىت االستحقاق( وابلتبعية خيتلف عند واحملمتاحة للبيع  ،نفس األداة املالية بشكل خمتلف )بغرض املتاجرة

       األموال اخلاصةأو  دول حساب النتائججالتقييم الالحق لرتحيل الفروق بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية إىل 
  3.ؤسساتإمهال الفروق متاما، وهو األمر الذي يقلل من إمكانية املقارنة للقوائم املالية عند املقارنة بني املأو 

على أهنا أصول مالية بغرض املتاجرة  ؤسسةارات املالية اليت صنفتها املاالستثمالنظام احملاسيب املايل فإن  ووفق
اخلسائر الناشئة عن تغريات القيمة لعادلة ويتم إدراج كل األرابح أو يتم التقييم الالحق هلا على أساس القيمة ا

                                  
 .313، ص:مرجع سبق ذكره، دور معايري احملاسبية املصرية املستحدثة يف حتديد الوعاء الضرييب :أماين هاشم السيد حسن هاشم 1
، ص 2009، أكتوبر 630د ، جملة االقتصاد واحملاسبة، العدأثر تطبيق معايري احملاسبة املصرية على اإليرادات اخلاضعة للضريبة :مسري سعد مرقس 2

 .12-11ص:
3 Landsman, W.R, Is Fair Value Accounting Information Relevant and Reliable? Evidence from Capital 

Market Research, Accounting and Business Research, Special Issue, International Accounting Policy Forum, 

2007 19-30, P :25. 
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ققة احملسائر غري اخلرابح و ألاباألمر الذي يعين االعرتاف يف النتيجة الصافية للسنة املالية اليت حصل فيها، العادلة 
 من:  ، وتشمل األرابح واخلسائر كالً وكأهنا حتققت ابلفعل

 .املالية بغرض املتاجرة األصول عناألرابح واخلسائر احملققة ابلفعل والناجتة عن التنازل  -
تغريات يف  اخلسائر غري احملققة )اخلاصة ابألوراق املالية اليت مل تباع بعد( واليت تنشأ من حدوثاألرابح أو  -

 اتريخ إعداد القوائم املالية. يفالقيمة العادلة لألصول املالية بغرض املتاجرة 
أي خسائر تدين  طروح منهااملأما يف حالة تصنيفها على أهنا املتاحة للبيع يتم القياس الالحق ابلقيمة العادلة    

لذي سارة، وهو األمر ااخلربح أو ال اسواء اخلاصةاألموال ترحل الفروق بينها وبني القيمة الدفرتية إىل حيث  القيمة
إىل حني حتققها وحينئذ  األموال اخلاصةاخلسارة غري احملققة ويتم ختزينها مؤقتا يف يعين عدم االعرتاف ابلربح أو 

أما االستثمارات املالية اليت صنفتها على أهنا أصول مالية حمتفظ هبا حىت اتريخ  ،نتيجة الدورةترحل إىل 
طروح منها أي خمصص لقاء تدين قيمتها مع إجراء املابلتكلفة املستهلكة  اهلفيتم القياس الالحق قها، استحقا

 1.اختبار اخنفاض القيمة
يف حني نص املشرع اجلبائي على أنه تعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرابح الشركات 

حصص هيئات ة للبورصة، وكذا نواتج األسهم أو يف التسعرية الرمسيمداخيل األسهم واألوراق املماثلة هلا املسجلة 
 2019.2سنوات ابتداء من أول يناير  (5)التوظيف اجلماعية للقيم املنقولة ملدة فرتة مخس 

على أنه: "تعفى من الضريبة على الدخل  2019 من قانون املالية لسنة األوىلالفقرة  (44)حيث تنص املادة 
مداخيل و ، 2019ابتداء من أول يناير سنة  سنوات (5)على أرابح الشركات ملدة مخس  اإلمجايل والضريبة

مداخيل السندات واألوراق املماثلة هلا ذات يف التسعرية الرمسية للبورصة أو  األسهم واألوراق املماثلة هلا املسجلة
نظم وكذا املسوق التداولة يف امليف التسعرية الرمسية للبورصة أو  سنوات مسجلة (5)تفوق مخس قدمية تساوي أو األ

 ."نواتج األسهم أو حصص هيئات التوظيف اجلماعية للقيم املنقولة
على أنه: " تعفى من الضريبة على الدخل  2019الفقرة الثانية من قانون املالية لسنة  نفس املادةتنص كما     

عن سندات اخلزينة  التنازلعن عمليات اإلمجايل والضريبة على أرابح الشركات نواتج وفوائض القيمة الناجتة 
سنوات  (5)والسندات واألوراق املماثلة املسعرة يف البورصة أو املتداولة يف سوق منظمة ألجل أدين يقدر خبمس 

. ويشمل هذا اإلعفاء كل فرتة صالحية السند 2019سنوات ابتداء من أول يناير  (5)والصادرة خالل فرتة مخس 
لة كما تعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرابح الشركات ملدة مخس الصادر خالل هذه املرح

                                  
، املؤمتر الضرييب اخلامس عشر: مشكالت حتديد الربح الضرييب يف ضوء التغريات احلديثة يف املفاهيم والسياسات احملاسبية :محاد طارق عبد العال 1

 .19، ص:2009قاهرة، دور النظام الضرييب املصري يف مواجهة األزمة املالية واالقتصادية العاملية، 
2 MINISTERE DES FINANCES-DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, DIRECTION DES RELATIONS 

PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION, Guide Fiscal des Produit Financiers, Edition Sahel, 2010, 

P 19: . 
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املشرع  ألن رسنوات فأكث (5)ودائع البنوك ألجل املدة مخس و ، 2019من أول جانفي سنة  اسنوات ابتداء (5)
ماثلة من الضريبة على حواصل وفوائض القيمة الناجتة عن عمليات التنازل عن األسهم والسندات امل اجلبائي أعفى

 1.الضريبة على أرابح الشركاتأو  الدخل اإلمجايل
 والثانية أن املشرع اجلبائي مل يتضمن أي إشارة إىل املعاجلة األوىلالفقرة   من (44)من املادة  ولكن املالحظ

تقييم االستثمارات  ففي حالة تسجيل اخلسائر القيمة الناجتة من ،الضريبية اخلسائر غري احملققة عند فرض الضريبة
 املقابل أعفى خصمها من الوعاء الضرييب، ويف لقبي وحسب النظام اجلبائي لن يف األوراق املالية ابلقيمة العادلة

ققة والناجتة من تقييم االستثمارات يف األوراق املالية ابلقيمة العادلة لألوراق املتداولة يف احمل غرياملشرع األرابح 
بشراء  املؤسسةفإذا قامت ء األرابح الفعلية احملققة من بيع هذه االستثمارات، ويف هذه احلالة البورصة كما مت إعفا

الية بتكلفة معينة ويف هناية السنة قامت بتقييمها ابلقيمة العادلة فإن الفرق بني القيمة العادلة وتكلفة املوراق األ
خسائر أو رابح األذه األوراق يف أي اتريخ الحق حتدد بيع ه وعند خيضع للضريبة، رحبا لناألوراق املالية إذا كان 

النتيجة الصافية للسنة البيع حماسبيا من خالل مقارنة مثن البيع بقيمة األوراق الظاهرة ابمليزانية ويرحل الفرق إىل 
ألوراق أن النظام اجلبائي يعفي انتج التصرف يف األوراق املالية املقيدة يف سوق ا حيث؛ املالية اليت حصل فيها

اخلسارة الضريبية ابلفرق بني مثن بيع هذه األوراق والتكلفة األصلية القتنائها ي هذه احلالة حيسب الربح أو املالية، فف
(، ويتم خصم ربح التصرف يف هذه األوراق من وعاء امليزانية)بصرف النظر عن قيمتها بعد التقييم الواردة يف 

  ف يف هذه األوراق تضاف هذه اخلسارة إىل الوعاء الضرييب.الضريبة، ويف حالة حدوث خسارة من التصر 

الضرييب )التهرب الضرييب  لتجنبمن ا ؤسساتامل ميكن الوضع هذا يرى الباحث أن ما سبقعلى  ابناء
 املشروع( على النحو التايل:

يف هذه  ؤسسةتلجأ املس ؛سائراخلإذا كانت القيمة العادلة لألوراق املالية أقل من القيمة الدفرتية مما يعين حتقيق  -
  ببيع هذه األوراق حىت ميكنها خصم هذه اخلسارة من الوعاء الضرييب.لاحلالة 

يف هذه  ؤسسةتلجأ املس ؛ربحالإذا كانت القيمة العادلة لألوراق املالية أكرب من القيمة الدفرتية مما يعين حتقيق  -
 وع للضريبة.احلالة إىل االحتفاظ هبذه األوراق وابلتايل تعفي من اخلض

لتحقيق املساوات يف املعاملة الضريبية بني األرابح  املشرع اجلبائياألمر يتطلب تدخل ويرى الباحث أن هذا 
لقيمة اخلسائر الناجتة عن تقييمها يف هناية العام اباألرابح أو الناجتة عن التصرف يف استثمارات األوراق املالية و 

 ابخلضوع.العادلة سواء ابإلعفاء أو 
 
 

                                  
1 MF/DGI/DRPC, Guide Fiscal des Produit Financiers, Op cit, P:19.  
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ال ترحل يف كل األحوال إىل  الفروق بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية نأ يتضح ما سبقىل هذا إبعد التطرق و 
مباشرة مثل األدوات املالية  األموال اخلاصةوإمنا تتطلب بعض املعايري ترحيل هذه الفروق إىل  ،النتيجة للسنة املالية

غري امللموسة  األصولثابتة عند اتباع منوذج إعادة التقييم والتغريات يف ال األصولاملتاحة للبيع، والتغريات يف قيمة 
 حاالت أخرى ويف ،ويف بعض احلاالت إىل جدول حساب النتائج 1اليت تتم احملاسبة عنها بنموذج إعادة التقييم،

عكس عند استعادة وحيدث ال األموال اخلاصةوالفائض إىل النتيجة الصافية للسنة املالية ترحيل اخلسارة إىل  يتم
 األموال اخلاصةالقيمة، ويتم استبعاد بعض املكاسب واخلسائر غري احملققة من جدول حساب النتائج وترحيلها إىل 

نتيجة موثوقيتها املنخفضة نسبيا يف القياس، وما أن يصري قياسها أكثر موثوقية )مثال عند التصرف فيها( فإهنا 
  تنقل إىل جدول حساب النتائج.

اخلسائر غري نصوص واضحة خاصة مبعاجلة األرابح و  التشريع اجلبائييكون من األفضل أن يتضمن  عليهو 
 ترحل إىل جدول حساب النتائج تلك اليت اواءسمنوذج إعادة التقييم تباع منوذج القيمة العادلة أو ااحملققة الناجتة عن 

 األصولنفس احلال ينطبق على خسائر تدين قيمة ، و حالةابمليزانية وأن يتم حصرها بدقة يف كل  األموال اخلاصةأو 
  واخلسائر الناجتة عن تطبيق التكلفة أو السوق أيهما أقل عند تسعري املخزون.

 اخنفاض قيمة األصول: .3
، وهو عملية القياس احملاسيبميثل اختبار اخنفاض قيمة األصول التطبيق العملي لسياسة احليطة واحلذر يف ظل 

 ؛ام احملاسيب املايل، ولذلك مل أيخذه املشرع الضرييب يف احلسبان عند وضع النظام اجلبائيمستحدثة ابلنسبة للنظ
تعتمد ضريبيا أم ال، ابستثناء مؤوانت خسائر سققة حمح ما إذا كانت هذه اخلسائر غري من غري الواضحيث أنه 

جمموعة من الشروط يف هذه املخزوانت وحساابت الغري واليت مسح املشرع اجلبائي خبصمها مع إلزامية توفر 
على أنه: "يتم قبول مبدأ  2009من قانون املالية التكميلي لسنة  (05)وهذا حسب نص املادة  املخصصات.

املبينة بوضوح واليت  لقيم املتعلقة ابملخزوانت أوالغريتكوين األرصدة املشكلة لغرض مواجهة تكاليف أوخسائر ا
ريطة تسجيلها حماسبيا يف السنة املالية وعرضها يف اجلدول اخلاص بكشف بفعل األحداث اجلارية شيتوقع حدوثها 

 املؤوانت".
 ال اجلبائي التشريع أن إال احملاسبة، يف السياسات أهم من تعترب واحلذر احليطة سياسة أن من ابلرغموعليه و 

 فأوتكالي حمققة يراداتإ من الواقع األمر يفرضه مبا أي؛ لألحداث الفعلي ابلواقع أيخذ بل بعني االعتبار أيخذها
 وهذا االستثناءات، بعض حالة يف إال جبائيا ابملؤوانت يعرتف ال فإنه وابلتايل ؤسسةامل على نشاط صرفت فعلية

 من أكرب مبلغ دفع وابلتايل قيقية،احل غري رابحاأل على ضرائبال وفرض الضرييب قيمة الوعاء ارتفاع إىل سيؤدي
  .األرابح ستقطاعها منا يتم املؤونة ألن الضرائب

 
                                  

 .16، ص:مرجع سبق ذكره، الضرييب يف ضوء التغريات احلديثة يف املفاهيم والسياسات احملاسبيةمشكالت حتديد الربح  :محاد طارق عبد العال 1
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 الفصل: خالصة
احملاسيب  لنظامابمن خالل التعريف  يف اجلزائر احملاسيب لنظاملالنظري اإلطار  إىل تطرقنا الفصل هذا ضوءيف    

،  يالتنظيماإلطار التشريعي و  ابإلضافة إىلإلطار التصوري وما يتضمنه من عناصر اىل إوجمال تطبيقه، وصوال  املايل
 احملاسيب التقييم والقياس العامة واخلاصة اليت نص عليها النظام قواعد الفصليف اجلزء الثاين من هذا ا أدرجنكما 
صت على إعادة التقييم يف خمتلف القوانني اليت ن نافتناولمن هذا الفصل  أما يف املبحث الثالث، (SCF)املايل

خر قانون آ إىلوصوال  1988يف اجلزائر سنة  ةاالقتصادياملؤسسات العمومية وذلك من بداية إصالح  ؛اجلزائر
توضيح أثر االلتزام ب ويف األخري قمنا املتضمن النظام احملاسيب املايل، 07/11نص على إعادة التقييم وهو القانون 

 تلخيص ، وميكنالنظام احملاسيب املايل على كل من القوائم املالية والوعاء الضرييبالقياس احملاسيب وفق مبتطلبات 
 :يلي فيما الفصل خالل هذا إليه من التوصل مت ما همأ

 مفاهيم تضمن والذي ،ه اجلزائر يف ظل إصالح منظومتها احملاسبية واملاليةتالذي تبن احملاسيب املايل النظام يسعى   
 يسهل مبا يةواملوثوق واملصداقية املالءمة من كافية بدرجة احملاسبية توفري املعلومات إىل احملاسيب القياس يف جديدة

احملاسيب صالحات اليت شهدها النظام إلل ايف ظ اجلزائري اجلبائي القانونكما أن  القرارات، خمتلف اختاذ
 ابألخذ ألزم أين احملاسيب املايل، النظام تطبيق قبل به معموال كان ما ختالف اليت اجلبائية األحكام بعض استحدث
 نص وجود عدم يف حالة األخري هذا ألحكام الرجوع مع احملاسيب الربح يف واملتمثل املايل احملاسيب النظام مبخرجات

اليت تظهرها القوائم املالية واليت  النتائجتتحدد انطالقا من أصبحت النتيجة اجلبائية  حيث أن ؛ذلك يفسر جبائي
مع رض الضريبة بشكل أويل كأساس يعتمد عليه يف حتديد وفهذه النتائج  تؤخذ ؛ إذتعد طبقا للمبادئ احملاسبية

يرادات غري اخلاضعة إلقابلة للخصم وختفيض بعض االدماج بعض األعباء غري إكإعادة إجراء بعض التعديالت  
 .األرابح اخلاضعة للضريبة حتديدهبدف للضريبة 
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 :متهيد
خمتلف املفاهيم وذلك من خالل عرض  ؛طار النظري للقياس احملاسيباإل إىل األولبعد أن تطرقنا يف الفصل    

الفصل  يف وأدرجنا، احملاسيب بدائل القياساليت تناولت  (IAS/IFRS)عايري احملاسبة الدولية مو  املتعلقة ابملوضوع
الفصل الثالث واقع ناولنا يف وتجودة هذه القوائم،  متطلباتو  والوعاء الضرييب الثاين اإلطار النظري للقوائم اجلبائية

من خالل التطرق إىل خمتلف القوانني تطبيق القياس احملاسيب يف اجلزائر وأثره على بنود القوائم املالية والوعاء الضرييب، 
 اجلانب على النظري اجلانب يف جاء ما إسقاط الفصل هذا يف سنحاول ،واملراسيم اليت نص عليها املشرع اجلزائري

ية ودور جودة املعلومات اجلزائر  واملالية ةالبيئة احملاسبي القياس احملاسيب يفبدائل واقع تطبيق  معرفة هبدف التطبيقي
حتسني جودة  على أثر تطبيق بدائل القياس احملاسيبتقييم  ابإلضافة إىل احملاسبية يف حتسني عمل املراجع اجلبائي،

من خالل  ودور هذه املعلومات يف حتديد الوعاء الضرييب السليم يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل القوائم املالية
 :التالية املباحث إىل الفصل هذا حمتوى تقسيم؛ وذلك من خالل اجلزائر لعينة من مهين احملاسبة يف دراسة ميدانية
  املتبعة واإلجراءاتمنهجية الدراسة تقدمي  :األولاملبحث.   
  :ستطالعيةاالالوصفية و عرض وحتليل نتائج الدراسة املبحث الثاين.  
  :منهجية الدراسة وفق النمذجة ابملعادالت اهليكليةتقدمي املبحث الثالث.  
  :االستكشافية عرض وحتليل نتائج الدراسةاملبحث الرابع. 
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  املتبعة واإلجراءاتمنهجية الدراسة تقدمي  :األولاملبحث 
املكوانت وذلك من حيث  ؛واإلجراءات اليت اتبعها الباحث يف الدراسة امليدانية منهجلل اضهذا املبحث عر  يتضمن   

حصائية إلىل جمتمع الدراسة واألساليب اإابإلضافة  ،تصميمهامراحل لدراسة، أداة الدراسة و املفاهيمي ل والنموذج
 املستخدمة. 

 : منهجية الدراسةاألولاملطلب 
 ،أداة الدراسةو  منوذج الدراسة، عرضوذلك من خالل  ؛ملنهجية الدراسة المفص اضعر  يتضمن هذا املطلب

 نتطرق هلا يف هذا املطلب.وأسلوب مجع البياانت وغريها من املراحل اليت سوف 
 مكوانت الدراسةو منهجية : األولالفرع 

منهجية  واملتمثلة يف ،على مالءمتها مع املوضوع اعناصر الدراسة اليت اختريت بناء الفرعنستعرض من خالل هذا 
 ومراحل إجراء الدراسة امليدانية. الدراسة

 منهجية الدراسة امليدانية:  .1
، للموضوع الفكرية ابجلوانب اإلملام هبدف وذلك ؛من الدراسة النظري اجلزء يف الوصفي املنهج بعدما اعتمدان على

يف جزء  ستطالعيةا وصفية دراسة من خالل ،منهج دراسة احلالةعلى  التطبيقي اجلانب يف اعتمد الباحثفقد 
 األوىلاليت يتم استخدامها يف املراحل  اإلجراءاتجمموعة من  على أهناالدراسات االستطالعية حيث تعرف  ؛األول

 للمراحل املتقدمة اليت ترتكز عليها الدراسات امليدانية، ومتهد األوىلاللبنة وتعد مبثابة ، أكادمييي حبث علمي أل
 1.الدراسةفيها  ىجر تاليت س وقائع امليدانيةالو  ، كما أهنا تعرف ابلظروفللبحوث العلمية

 علمهذه األخرية  تعتربحيث  ؛ستكشافيةاالدراسة الأما يف اجلزء الثاين من الدراسة امليدانية فقد اعتمدان على 
 تؤثر أن ميكن اليت املتغريات وحتليل خمتلف املستقبل يف األحداث اجتاهات حتديد إىل دفهتاالجتماعية  العلوم من
هتدف إىل اكتشاف وتقومي واقرتاح بدائل ممكنة للمستقبل وترشيد ، كما مسارها حركة أو يف االجتاهات هذه يف

 عرفيةاملقاعدة العملية املفاضلة بينها من أجل الوصول إىل أفضل بديل ممكن يف املستقبل، كما تعمل على توفري 
قدراهتا  تساعد على ترشيد التفكري االستشرايف. ورغم الصعوابت اليت تواجه الدراسات االستشرافية، فإهنا تثبتو 

وتقوم الدراسة  ،وبشكل مستمر وحتسن من أدائها، وقد ترقى إىل مستوى أفضل من خالل األدوات املستخدمة فيها
ومن هذه الطرق مناذج احملاكاة؛ ونعين هبا منذجة النظام وحتديد املتغريات اليت تشكل االستكشافية على عدة طرق 

 2.مع افرتاض سلسلة من الروابط بني هذه املتغريات املدروسة منوذج الظاهرة
 
 

                                  
 .2، 1 ص: ص، اجمللد ب، جامعة قسنطينة، 44جملة العلوم االنسانية، العدد  ،مفاهيمية مقاربة-االستشرافية الدراساتعمار لوصيف:  1
 .21ص: ،1991 األوىل، اجلزائر، الطبعة الشهاب، شركة ،الدولية العالقات يف املستقبلية الدراسات :احلي عبد وليد 2
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 :لدراسةاالنموذج  .2
 النموذج املفاهيمي للدارسة احلالية يتكونحيث  ؛الدراسةأي فاهيمي نقطة انطالق لبدء املنموذج اليعترب تقدمي    

؛ بدائل القياس احملاسيب يتمثل يففاملتغري املستقل يف هذه الدراسة  تابع،التغري املوسيطة و والستقلة املتغريات املمن 
 إىل كل من:دراستنا احلالية استندت ومن خالله 

طريقة  : "ترتكزاللتقييم على أهن العامة القواعد املتضمن املايل احملاسيب للنظام الثاين القسم (1.112) الفقرة نص
بعض  حسب مدتيع حني يف التارخيية، التكاليف اتفاقية على عامة كقاعدة احلساابت يف املقيدة العناصر تقييم

 إىل ابالستناد التقييم ذلك على جترى مراجعة ىعلر العناص بعض إىل وابلنسبة التنظيم هذا حيددها اليت الشروط
 احملينة". القيمةو  جنازإلا قيمةو ، احلقيقية القيمة

شهده هذا البديل من يوذلك ملا  ؛احملاسيبقياس بديل القيمة العادلة كأحد أسس ال ركزان علىالية احلويف دراستنا 
اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل  اجلديدة جدل يف اجملال احملاسيب، كما يعترب منوذج القيمة العادلة من بني العناصر

(SCF).   
وقد استندت دراستنا احلالية على ما نص  ،للمعلومات احملاسبيةصائص النوعية املتغري الوسيط فيتمثل يف اخل اأم
ص والذي ن 2008ماي  28املؤرخ يف  08/156من املرسوم التنفيذي  (08) اجلزائري من خالل املادةاملشرع عليه 

املالية على اخلصائص النوعية للمالءمة والدقة وقابلية املقارنة  القوائم: "جيب أن تتوفر املعلومة الواردة يف على أنه
 .والوضوح"

والذي يعترب مبثابة اإلضافة اليت جاءت هبا  الوعاء الضرييب، بعد وحيد وهويف  تمثلفي التابع للمتغريأما ابلنسبة 
 ميكن توضيح منوذج الدراسة من خالل الشكل التايل:و  دراستنا احلالية.

 
 
 
 
 
 
 
 



  ألثر تطبيق بدائل القياس احملاسيب على جودة القوائم اجلبائية يدانيةمدراسة                              الفصل الرابع:

199 
 

 (: منوذج الدراسة1.4الشكل رقم )

 .(SMART PLS 3) برانمج ابالعتماد على خمرجات إعداد الباحث املصدر: 

 القياسي النموذج نأ حيث ؛والقياسي اهليكلي نيالنموذج واملتكون من منوذج الدراسة (1-4)الشكل رقم  يوضخ
 يبني اهليكلي النموذج بينما ،)عالقة املؤشرات ابملتغريات التابعة هلا( وروابطها الكامنة املتغريات بني العالقات يقدر

ستنا احلالية يف التكلفة التارخيية والقيمة اواملتمثلة يف در  ،)ارجيةاخلو  باطنيةال( بينها فيما الكامنة بني املتغريات العالقة
 اخلصائص النوعية والوعاء الضرييب.، العادلة

 البياانتووسائل مجع مراحل إجراء الدارسة امليدانية : الفرع الثاين
تضم جمموعة  يةاألول البياانتلتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات قام الباحث بتصميم استبانة كأداة جلمع 

 احلزمةبرانمج ومت إدخال هذه البياانت قصد معاجلتها إحصائيا ابستعمال  ،من األسئلة حول موضوع الدراسة
، وحتليلها ابألساليب اإلحصائية املستعملة (SPSS25) النسخة اخلامسة والعشرون اإلحصائية للعلوم االجتماعية

حقق من للتاإلحصاء االستداليل بعض اختبارات االحنراف املعياري...(، و و يف اإلحصاء الوصفي)الوسط احلسايب، 
اشرة وغري إلجياد العالقة اخلطية املب (3SMART PLS)مث استخدام برانمج  اكم،  فرضيات الدراسة االستطالعية

 .والتحقق من فرضيات الدراسة االستكشافية الدراسةتغريات ماملباشرة بني جمموعة 
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 مراحل إجراء الدارسة امليدانية من خالل الشكل التايل:توضيح  ميكن مراحل الدراسة:   
 امليدانية (: مراحل الدراسة2.4) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

إعداد الباحث ابالعتماد على دراسة: نوالة مرمي، أمهية اإلبداع واالبتكار يف تعزيز جودة اخلدمة املؤسساتية، أطروحة  املصدر:
 .155، ص:2015دكتوراه، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر، 

 مجع البياانت:وسائل  .1
 الالزمة ومها: البياانتمصدرين رئيسيني للحصول على الدراسة احلالية  نا يفاستخدم

املصادر الثانوية: واليت تتمثل يف أدبيات موضوع الدراسة، األطروحات واملقاالت ونتائج البحوث والدراسات  -
 اليت مت إجراؤها يف إطار موضوع الدراسة.

واليت تتمثل يف البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل الدراسة امليدانية، وبواسطة استبانة ية: األولاملصادر  -
 :نيئجز ضمن تتحيث  ؛صممت لكي تعكس متغريات الدراسة وفرضياهتا

  (.املهنية، اخلربة العمرالوظيفة احلالية غرافية عن املشاركني )املهنة أو : يتعلق ابلبياانت الدمياألولاجلزء 

 :مرحلة ما قبل التطبيق 
 ولية.األستبانة الإعداد ا 
 .عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني 
 يدانية لالستبانة.املختبارية االدراسة لالقيام اب 
 

 

 
 :مرحلة ما بعد التطبيق

 جمتمع الدراسة إىلاإللكرتوين  االستبيان إرسال. 
  االستباانت الصاحلة للتحليلواسرتجاع فرز. 
 دخال وتفريغ البياانت يف برانمج إspss, smart pls3. 

 

 

 

 
 

 

 :مرحلة حتليل النموذج وتفسريه
 بناء منوذج الدراسة.  
  الدميغرافية ابستخدام اإلحصاء الوصفي. لبياانتاحتليل 
  االستداليل. ابستخدام اإلحصاء بياانتالحتليل 
  منذجة املعادالت اهليكلية. ابالعتماد على املسارحتليل 

 :مرحلة النتائج
 االختباراتنتائج  تقدمي.  
 .اختبار الفرضيات 
 .عرض نتائج الدراسة النهائية 
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  :وهذا وفق متطلبات  ،ايب وتصنيفها يف شكل أبعادجيإصياغتها بشكل  متضمن جمموعة من األسئلة تتاجلزء الثاين
اجلدول  يفوهي موزعة كما ما هو مبني  .من العالقة بني املتغرياتوالتحقق فرضيات الاختبار  بغرضالدراسة 

 التايل:
 (: توزيع متغريات وأبعاد الدراسة.1.4جدول رقم )

 املتغري
 املستقل

 األبعاد
عدد 
 الفقرات

املتغري 
 الوسيط

 األبعاد
عدد 
 الفقرات

املتغري 
 التابع

عدد 
 الفقرات

بدائل 
القياس 
 احملاسيب

التكلفة 
 التارخيية

03 
اخلصائص 
 النوعية 

 01 املالئمة

الوعاء 
 الضرييب

04 
 01 املوثوقية

القيمة 
 العادلة

03 
 01 القابلية للمقارنة

 01 لفهملالقابلية 

 إعداد الباحث.املصدر: 
 ؛االستطالعيةبغرض إجراء الدراسة وذلك  ،إثنني حمورين خرى مت تصنيفها يفاألاألسئلة  وعة منمجم إىل ابإلضافة

اجلزائرية لتطبيق بدائل القياس  واملالية احملاسبيةبيئة مة ءمدى مالدراسة  إىل دراسةال يف األول احملور هدفحبيث ي
القوائم املالية يف حتسني عمل املراجع اجلبائي، معلومات مدى مسامهة  دراسةيهدف إىل  الثاين احملورما أاحملاسيب، 
 فقرات.  6الثاين  احملورفقرات بينما تضمن  5 األول احملوروتضمن 

 هذا املقياس ظل يف حيث ؛االجتاهات قياس يف يستخدم لذيخلماسي اا (Likert) سلم على الباحث اعتمدو 
 استخداما املقاييس أكثر من ويعترب تاالعبار  من جمموعة على املوافقة أوعدم املوافقة درجة بتحديد املستجوب يقوم

 إجيايب، اجتاه أقصى ليمثل" جدا موافق "ملستوى 05 العدد رصد وقد درجاته، وتوازن فهمه لسهولة راءاآل لقياس
 اهأمه ايااملز  من العديد لديه ليكرت سلم إنو  ،"سليب اجتاه أقصى ليمثل" غري موافق متاما "ملستوى 01 والعدد
 سلم أن كما،  (mail) االلكرتوين الربيد طريق عن ابالستبيان قيام عند خاصة اإلدارة وسهولة اإلنشاء سهولة
 1.العلمي البحث يف كبرية بشعبية وحيظى املعاصر االستبيان تصميم يف استخداما األكثر السالمل من يعترب ليكرت

ومت صياغة األسئلة بصورة  ،السلم هذا احلالية لدراسةا مبوضوع املتعلقة السابقة الدراسات معظم واستعملت هذا
 إجيابية، واجلدول التايل يبني وزن كل إجابة وفقا ملقياس ليكارت اخلماسي:

 وزن اإلجاابت.(: مقياس ليكارت اخلماسي لقياس 2.4اجلدول رقم )

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة اإلجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 وابالعتماد على مقياس ليكارت اخلماسي. إعداد الباحثاملصدر: 

                                  
1 Babbie, E, The practice of social research, Wadsworth, Cengage Learning, 13 th Edition, 2013, P : 218. 
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 األساليب اإلحصائية و  حجم عينة الدراسة املطلب الثاين:
األساليب اإلحصائية املستخدمة  ىلإ، ابإلضافة اجلزء حمل الدراسة املتمثل يف العينةعرض  املطلبهذا  يتضمن

 . يف معاجلة البياانت
 عينة الدراسة:وحجم : جمتمع األولالفرع 

اسبني احملو  ،نياسباحملساابت وخرباء احلممارسي مهنة احملاسبة يف اجلزائر من حمافظي يتكون جمتمع الدراسة من 
اسبني يف املؤسسات احملو  واألساتذة اجلامعيني املتخصصني يف احملاسبةىل املستشارين اجلبائيني إاملعتمدين، ابإلضافة 

 املرسلة االستبياانتبطريقة عشوائية قصدية، وبلغ عدد  كرتونيةاإل  ستبياانتالاحيث مت توزيع  ؛االقتصادية اجلزائرية
 .صاحلة للتحليلوتعترب كلها استمارة،  144ومث اسرتجاع  ،استبيان 4000أكثر من 

متبعا لقاعة  (PLS-SEM)املعادالت اهليكلية جيب أن يكون احلد األدىن حلجم العينة يف منذجة  عامةكقاعدة و 
  :1كما يليالعشرة أضعاف وهي  

 .من مباين النموذجأكرب بعشرة أضعاف من أكرب عدد من املؤشرات التكوينية املستخدمة لقياس مبين واحد  -
 اهليكلية املوجهة إىل مبىن معني يف النموذج اهليكلي. أكرب بعشرة أضعاف من أكرب عدد من املساراتو أ -

اليت تقيس كل من املتغري الوسيط واملتغري التابع وعددها أربعة ؤشرات هي املويف دراستنا احلالية فإن أكرب عدد 
احلالية تتعدى  والعينةفرد،  40هي  (PLS-SEM)منذجة مؤشرات، وعليه فإن احلد األدىن للعينة املطلوبة وفق 

 فرد.   144بلغت حيث  ؛هذا الرقم
  ةاإلحصائي األساليب: الفرع الثاين

ولقياس  ،لوصف خصائص عينة الدراسة وحتليل آراء املستجيبني بشأن عبارات أداة الدراسة املتمثلة يف االستبانة
 احلزمةاملدعوم بربانمج  (3SmartPLS)صدق وثبات األداة، واختبار فرضيات الدراسة مت االعتماد على برانمج 

 ، وذلك كما يلي: (SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 من خالل:واإلحصاء االستداليل  الوصفيذلك حلساب مقاييس اإلحصاء و  ؛ (SPSS25)برانمج .1
 .)متغري السن واخلربة املهنية( التكرارات والنسب املئوية لوصف اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة -
 .الوظيفة احلالية(أو  لوصف املتغري الدميغرايف )املهنة (Multiple Response)تعددة اإلجاابت ماألسئلة  -
 .(Shapiro-Wilk)و (Kolmogorov-Smirov)اختبار التوزيع الطبيعي  -
النزعة املركزية  ومقاييس، (One-Sample Test)اختبار  فرضيات الدراسة االستطالعية ابستخدام التحقق من -

  .(والوزن النسيب )املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري

                                  
، 2020، ترمجة زكراي بلخامسة، مركز الكتاب األكادميي، األساس يف منذجة املعادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئية :وآخرون ،جوزيف هار 1

 .54ص:
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 النمذجة ابملعادالت اهليكلية على ابالعتمادلدراسة العام لنموذج الوذلك الختبار  ؛(SmartPls3)برانمج  .2
(SEM-Structuel Equation Modling)، مبرحلتنيذلك  ومت: 

 : من خالل:(Measurement Model) حتليل النموذج القياسي. 2-1
املوثوقية املركبة  ومعيار ،(Cronbach Alpha)ابستخدام اختبار : (Reliability)تقييم املوثوقية  -

(Composite Reliability). 
 ،(Factor Loading) التشبعات قياس من خالل ؛(Convergent validity)الصدق التقاريب  حتليل -

 .(Average Variance Extracted)معيار متوسط التباين املفسر استخدام و 
( Fornell and Larcker)ستخدام معيار اب ؛(Discriminant Validity)الصدق التمايزي حتليل  -

  .(Cross Loadings)ومعيار التحميالت املتقاطعة  (،Heterotrait-Monotrait Ratio)ومعيار 
من  ضمن املعايري األساسية الختبار النموذج اهليكليتيو  ؛(Structural Model)حتليل النموذج اهليكلي . 2-2

 : خالل
 .(VIF) معامل التضخيم للتباين ابستخدام التداخل اخلطي بني املباينتحقق من ال -
 .(Path Coefficients)مة معامالت املسار ءتقييم مال -
 .coefficient of determination (𝑅2) معامل التفسريحساب  -
 .Effect size (𝑓2)حجم التأثري حتديد  -
   .(Path Analysis)، ابالعتماد على أسلوب حتليل املسار االستكشافيةاختبار فرضيات الدراسة  .3

 االستطالعيةالوصفية و عرض وحتليل نتائج الدراسة  املبحث الثاين:
من الدراسة  األولزء اجل خيصفيما  املستجوبنيوحتليل آراء  ،وصف خصائص عينة الدراسةهذا املبحث  يتضمن
 .(25SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية  احلزمةبرانمج ابالعتماد على تمثلة يف الدراسة االستطالعية املو التطبيقية 
 الدراسة الوصفية عرض نتائج : األولاملطلب 

صدق ابإلضافة إىل قياس  ،وصف وحتليل خصائص العينة وخمتلف مكوانهتا ىلإهذا املطلب طرق يف سيتم الت
 انهتا.اواعتدالية توزيع بي وثبات االستبانة

 حتليل خصائص عينة الدراسةو وصف : األولالفرع 
إىل  هذا اجلدول يهدفو ، فرد 144 عددها والبالغ الدراسة لعينة اخلصائص الدميوغرافية إىل أدانه اجلدول يشري

 ،املسمى الوظيفيو  املهنيةاخلربة و  بيان التكرارات والنسب املئوية للمتغريات الدميوغرافية لعينة الدراسة من حيث العمر
 (.3.4)كما هو موضح يف اجلدول رقم 
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 خصائص أفراد عينة الدراسة: (3.4) رقم اجلدول
 النسبة املئوية التكرار الفئة املتغري

 العمر

 % 13,2 19 سنة 30أقل من 

 % 27,1 39 سنة 39 - 30

 % 26,4 38 سنة 40-50

 % 33,3 48 سنة 50كرب من أ

 %100 144 اجملموع

 اخلربة املهنية

 % 20,1 29 سنوات 5قل من أ

 % 20,1 29 سنوات 09 -5

 % 21,5 31 سنة 15 -10

 % 38,2 55 سنة 15أكثر من 

 %100 144 اجملموع

 املسمى الوظيفي

 % 8,5 18 حماسيب خبري

 % 34,1 72 ساابتححمافظ 

 % 21,8 46 عتمدماسب حم

 % 7,1 15 ستشار جبائيم

 % 9,0 19 حماسب

أستاذ جامعي متخصص يف 
 احملاسبة واجلباية

35 16,6 % 

 % 2,8 6 أخرى

 % 100 211 اجملموع

 .(Spss) ياإلحصائإعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات الربانمج املصدر: 
 ما يلي: وهي كتفاوت يف خصائص مالئي االستبانة  إىل (3.4)اجلدول رقم نتائج  تشري

مر طبيعي األفرد؛ وهذا  86سنة وعددهم  40من أفراد عينة الدراسة تزيد أعمارهم عن  % 60إن حوايل  العمر: .1
اسبني(، أما احملساابت و احلرباء وحمافظي اخلألن االستبيان كان موجه ابلدرجة األوىل ملمارسي مهنة احملاسبة )

 ونسبةفردا،  39وعددهم %  27.10 ةنسبن سنة ميثلو  39و 30ابقي أفراد العينة والذين ترتاوح أعمارهم بني 
 فردا. 19سنة وعددهم مل يتعدى  30تقل أعمارهم عن  الذين 13.2%

فرد من  86سنوات وعددهم  10من أفراد عينة الدراسة تزيد خربهتم عن  %60إن ما يقارب  اخلربة املهنية: .2
ويعد مؤشر جيد احملاسيب فرد؛ وهذا يدل على أن معظم أفراد العينة من أصحاب اخلربة يف اجملال  144أصل 

سنوات ومن تقل خربهتم  9-5يليهم من ترتاوح خربهتم بني  مثيعزز الثقة يف إجاابهتم واالعتماد عليها يف التحليل، 
 فرد لكل فئة. 29وعددهم  %20.1سنوات بنسبة  5عن 
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من أفراد عينة الدراسة هم من ممارسي مهنة احملاسبة وعددهم  %80نالحظ أن أكثر من  املسمى الوظيفي: .3
سبة يف فرد، وهذا كذلك مؤشر جيد أبن يكون معظم أفراد عينة الدراسة يتمثلون يف املهنيني وممارسني احملا 170

 .فرد 41وعددهم  %19.5نسبة  تتعدىامليدان العملي، أما األكادمييني وفئة املتبقية فلم 
  واعتدالية البياانت صدق وثبات االستبانةقياس  :الفرع الثاين

على أفراد العينة  اهشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعوعدم تغيريها ب هاثبات االستبانة يعين االستقرار يف نتائجإن    
قيس ما جيب أن يقيسه املؤشر يأو  املبىن )املتغري(فيعين أن البياانت أما صدق  ،عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة

 :مت تقنني فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراهتا كالتايل حيث ؛بكل مصداقية
  صدق فقرات االستبانة: .1
مت عرض االستبانة على حيث  ؛فقرات االستبانة عن طريق التحكيممت التأكد من صدق  الصدق الظاهري:. 1-1

 اإلحصاء واملنهجيةو  ،تخصصني يف احملاسبة واجلبايةاملاجلامعيني  ذةتاسألا يف املتمثلنيجمموعة من اخلرباء احملكمني 
 النهائيتضمنت االستبانة بشكلها و ، فقرات (07)وبعد مالحظاهتم حذفت  (02)يف امللحق هو موضح كما 

 فقرة. (32)
 ملؤشرات Factor loading)) تشبعاتالقياس من خالل من صدق األداة التحقق مت  الصدق الداخلي:. 1-2
 ،لكل متغري من متغريات الدراسة وجماالهتا (AVE)حساب متوسط التباين املفسر كما مت   القياسي، نموذجال
وبعد إجراء هذه االختبارات مت  قياس مدى تفسري كل مؤشر للمتغري التابع له. دف من هذه االختبارات هواهلو 

 لعدم توفر فيها الشروط املطلوبة.  اتفقر  (05)حذف 
قام الباحث إبجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس حبساب معامل ثبات فقرات االستبانة: . 1-3

دف اهلو ، (Composite Reliability)معيار املوثوقية املركبة  ، ابإلضافة إىل(Cronbach Alpha)الثبات 
من الصدق الداخلي  )كال .وعدم تغيريها الدراسة االستقرار يف نتائجو  التحقق من الثبات من هذه االختبارات هو

 من هذا الفصل(. الرابعيف املبحث  امهلتطرق اليتم س والثبات
–Kolmogorov) اختبار ابستخدام توزيع الطبيعيللالبياانت مت اختبار مدى تتبع  االعتدالية:اختبار  .2

Smirov) واختبار (Shapiro-Wilk) إذ  ؛ومت التأكد من خالل االختبارين أن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي
 .(4.4)وهو ما يوضحه اجلدول رقم  0.05أن مستوى املعنوية أكرب من 

 (: اختبار التوزيع الطبيعي.4.4اجلدول رقم )

Kolmogorov –Smirov Shapiro-Wilk 

0.200* 0.855 

 .(Spss) ابالعتماد على خمرجات الربانمج االحصائي باحثإعداد الاملصدر: 
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على  االعتماديتم س وعليهاجلدول السابق يتضح أن بياانت عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، ومن خالل 
والثانية  األوىلالفرضية  حقق منلتل( t)اختبار، مثل (SPSS)االختبارات املعلمية )البارمرتية( عند استعمال برانمج 

 عند القيام ابالختبارات.للبياانت فال يشرتط التوزيع الطبيعي ( 3Smart PLS)، أما برانمج للدراسة
 االستطالعية عرض وحتليل نتائج الدراسة: الثاين املطلب

وذلك ابالعتماد  ؛والثاين األولاملتعلقة ابحملور  الدراسة عينة أفراد متثلت إجاابتو عرض  املطلبهذا يتضمن 
اختبار نتائج فرضيات  ابإلضافة إىلاالجتاه العام إلجاابت أفراد عينة الدراسة، لتحديد على مقاييس النزعة املركزية 

 One) الواحدةللعينة  (t)اختيار ابالعتماد على  هباوالدالالت االحصائية اخلاصة  ،االستطالعية الدراسة

Sample test). 
  وحتليل إجاابت أفراد عينة الدراسةعرض  :األولالفرع 

وذلك ابالعتماد على  ؛والثاين املتعلقة ابحملور األول الدراسة عينة أفراد إجاابت وحتليلعرض يتضمن هذا الفرع 
االجتاه العام إلجاابت أفراد عينة لتحديد والوزن النسيب(  االحنراف املعياريو  املتوسط احلسايب)مقاييس النزعة املركزية 

 الدراسة.
 :األولاملتعلقة ابحملور  وحتليل إجاابت أفراد عينة الدراسةعرض  .1

اجلزائرية على الشروط واملالية  حملاسبيةا توفر البيئة حول مدى الدراسة عينة أراءنتائج  (5-4)اجلدول رقم  يوضح
 .واملتطلبات الضرورية لتطبيق بدائل القياس احملاسيب اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل

 .للمحور األول الدراسة عينة أراء: نتائج (5-4)رقم  اجلدول

 .Spssإعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  املصدر:

 األسئلة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
 العام

01 
االقتصاد اجلزائري ابلشفافية واإلفصاح عن املعلومات الكافية اليت  ميتاز

 غري موافق 1,08 0,546 2,73 تسمح ابستخدام خمتلف بدائل القياس احملاسيب.

02 
تتوافق التشريعات اجلبائية والتجارية يف اجلزائر مع متطلبات جناح تطبيق 

 غري موافق 1,07 0,49 2,45 .جاء هبا النظام احملاسيب املايلبدائل القياس احملاسيب اليت 

03 
يتناسب نشاط بورصة اجلزائر مع متطلبات قياس عناصر القوائم املالية 

 غري موافق 1,11 0,556 2,78 النظام احملاسيب املايل.وفق واإلفصاح عنها 

04 
دون  تتحدد األسعار يف األسواق اجلزائرية طبقا لقانون العرض والطلب

 غري موافق 0,98 0,402 2,01 .أتثريات خارجية أو حكومية

05 
تتوفر املؤسسات اجلزائرية على املوارد البشرية اليت تسمح هلا بتطبيق بدائل 

 غري موافق 1,08 0,562 2,81 .القياس احملاسيب

 غري موافق 0,72 0,51 2,55 احملور األول 
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اجلزائرية  احملاسبية واملاليةتوفر البيئة  مبدى الدراسة املتعلقة عينة أفراد إجاابت اجتاه أن أعاله اجلدول نتائج يتضح من
 :هحيث أن ؛جاء هبا النظام احملاسيب املايل على املتطلبات الضرورية لتطبيق بدائل القياس احملاسيب اليت

وزن الو ، 3 وهو أقل من املتوسط الفرضي 2,73 سايباحلتوسط ملاب (01) الفقرة إجاابت أفراد العينة حول متثلت -
ن أفراد عينة الدراسة فإ وعليه .1,08فبلغ  املعياريحنراف أما اال ،% 60 العتبةأقل من هو و   54.6% نسيبال

ابلشفافية واإلفصاح عن املعلومات الكافية اليت تسمح ابستخدام ال ميتاز االقتصاد الوطين اجلزائري  ترى أبن
 ،علومات لالقتصاد الوطين يتميز ابملصداقية والشموليةامل غياب نظاموهذا راجع ل ،خمتلف بدائل القياس احملاسيب

حيتاج إىل توفر معلومات كافية عن األسعار احلالية لألصول الثابتة واملتداولة يف الوقت اجلارية فالتقييم وفق القيم 
الذي نسجل فيه تضاراب يف املعلومات املنشورة حول االقتصاد اجلزائري من قبل اهليئات الرمسية، فضال عن 

 وحمدودية بسرية يتميز إطار يف تعمل اجلزائرية االقتصادية املؤسسات غالبيةكما أن   انعدامها يف بعض اجملاالت.
 حبجة خوف من املنافسة. املعلومات نشر

وزن الو  ،3وهو أقل من املتوسط الفرضي  2,45 سايباحلتوسط ملاب (02)الفقرة  أفراد العينة حول متثلت إجاابت -
 الدراسةوعليه فإن أفراد عينة  .1,07أما االحنراف املعياري فبلغ ، % 60 العتبةأقل من وهو   49 % نسيبال

ترى أبنه ال تتوافق التشريعات اجلبائية والتجارية يف اجلزائر مع متطلبات جناح تطبيق بدائل القياس احملاسيب اليت 
مثل القانون  ،ابحملاسبة يف اجلزائر اليت هلا عالقةمعظم القوانني  وهذا راجع إىل أنجاء هبا النظام احملاسيب املايل؛ 
عدم و  جاء هبا النظام احملاسيب املايل مع متطلبات القياس اليت للتوافق ايتم حتيينهالتجاري والقانون الضرييب مل 

 حتححفُّظ املشرع اجلبائي اجلزائري حول التعامل مبحاسبة إىلري الدولية للمحاسبة، ابإلضافة للمعاي هذه القواننيمواكبة 
 القواننيالتعديالت اليت أجراها على بعض من رغم ب- اجلبائية احلصيلةهتدد بتقليص ابعتبارها العادلة،  القيمة

ة لإلهتالك( حمصورة يف بعض األصول فقط )األصول غري قابلواليت كانت  -واليت نص فيها على إعادة التقييم
أما القانون التجاري  .يف املؤسسات االقتصادية اجلزائريةمما حيد من إمكانية تطبيقها  دون غريها من األصول؛

 اجلزائري فلم يشهد أي تعديل فيما خيص تطبيق بدائل القياس احملاسيب.
وزن الو ، 3من املتوسط الفرضي  أقلوهو  2,78سايب احلتوسط ملاب (03)الفقرة  أفراد العينة حول متثلت إجاابت -

 وعليه فإن أفراد عينة الدراسة .1,11أما االحنراف املعياري فبلغ ،  % 60 العتبةمن أقل وهو  55.6 % نسيبال
يتناسب مع متطلبات قياس عناصر القوائم املالية واإلفصاح عنها يف ظل النظام ال نشاط بورصة اجلزائر أبن ترى 

حيث يعترب غياب السوق املايل الفعال من أصعب  ؛ضعف أداء البورصة يف اجلزائروهذا راجع إىل ؛ احملاسيب املايل
مصدر  أفضل أن السوق املايل ، ابعتباريف اجلزائر بدائل القياس احملاسيبئال أمام تطبيق التحدايت اليت تقف حا

 . األدوات املالية ةوخاص دقيقة ملختلف األصول واخلصومالو  اريةاجلللحصول على القيم 
وزن الو ، 3وهو أقل من املتوسط الفرضي  2,01سايب احلتوسط ملاب (04)الفقرة  أفراد العينة حول متثلت إجاابت -

 وعليه فإن أفراد عينة الدراسة .0,98أما االحنراف املعياري فبلغ ، % 60 العتبةأقل من وهو  % 40.2 نسيبال
حيث معظم األسواق اجلزائرية  األسعار يف األسواق اجلزائرية ال تتحدد طبقا لقانون العرض والطلب؛ أبنترى 
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إذ ؛ يؤثر على أسعار املنتجات والسلع ه، وهذا بدور التامةسواق احتكارية وال تتوفر على شروط املنافسة أهي 
ياب شبه التام لألسواق املتخصصة غالكما أن   السلع واملنتجات، لتلكالقيم احلقيقة ال تعكس سعار هذه األأن 

 عند إعادة التقييم هذه البدائلجعلها تضيق يف استخدام  ما هو أسعارها كمرجعية إلعادة التقييم واليت تعتمد
 .عالية تطبيق وتكلفة كبريًا جهًدا وخرباء التقييم احملاسبني من يتطلب

 والوزن، 3وهو أقل من املتوسط الفرضي  2,81سايب احلتوسط ملاب (05)الفقرة  أفراد العينة حول متثلت إجاابت -
 عينة الدراسةعليه فإن أفراد  .1,08أما االحنراف املعياري فبلغ ، % 60 العتبةمن  أقلهو و   %56.2 سيبنال

وهذا املؤسسات اجلزائرية ال تتوفر على املوارد البشرية اليت تسمح هلا بتطبيق بدائل القياس احملاسيب؛  نأبترى 
، وعدم وجود استعداد لألصول واخلصوم اجلاريةلتقدير القيم زمة واخلرباء املتخصصني النقص املهارات الراجع إىل 

جنبية تتقن استخدام املعايري والتقييم ابلقيمة األبشرية الكفاءات الاب لتحمل تكاليف استقط من قبل املؤسسات
القياس  ةخاصو ممارسي احملاسبة يف اجلزائر حيتاجون إىل تكوين يف جانب القياس احملاسيب  نفإ وابلتايل .العادلة

مستمر على تتطلب االطالع وبشكل كما   ،ءتتضمن طرق ومداخل معقدة بعض الشيواليت وفق القيمة العادلة 
 يف هذا الشأن.  الدولية مستجدات املعايري احملاسبية

اجلزائرية  واملالية مدى توفر البيئة احملاسبية"حول وبصفة عامة يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور األول 
وزن الو  2.55بلغ  "على الشروط واملتطلبات الضرورية لتطبيق بدائل القياس احملاسيب اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل

أفراد عينة أمجع حيث  ؛اسة هلذا احملورمما يعين عدم أتييد أفراد عينة الدر  ،0.72 عيارياملحنراف الاو    %51 نسيبال
أسس القياس اجلزائرية يف ظل الظروف احلالية ليست جاهزة لتطبيق  واملالية احملاسبيةأن البيئة على أتكد الدراسة 

القيمة العادلة كبديل للقياس احملاسيب، فهي ترى أن هناك العديد من املشاكل  وفق القيم اجلارية مبا فيها أساس
ايل، معوقات متعلقة ابلقوانني والتشريعات، اجلزائرية )معوقات متعلقة ابلسوق املاألعمال والتحدايت يف البيئة 

القيمة اجلزائرية ال توفر أرضية مناسبة ومالئمة لتطبيق  احملاسبية واملاليةالبيئة  نإف وعليه ،معوقات متعلقة ابملهنيني(
 .كأساس للقياس احملاسيب يف املؤسسات االقتصادية اجلزائريةالعادلة  
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 الثاين:املتعلقة ابحملور  عينة الدراسةوحتليل إجاابت أفراد عرض  .2
علومات احملاسبية املتضمنة يف القوائم املمدى مسامهة حول  الدراسة عينة أراءنتائج  (6.4)اجلدول رقم  يوضح

 .حتسني عمل املراجع اجلبائي وفق النظام احملاسيب علىاملالية 
 .للمحور الثاين الدراسة عينة أراء: نتائج (6.4)رقم  اجلدول

 .Spssإعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  املصدر:
مسامهة معلومات احملاسبية اجتاه إجاابت أفراد عينة الدراسة املتعلقة مبدى أن يتضح من نتائج اجلدول أعاله    

 :هحيث أن ؛اجلبائياملتضمنة يف القوائم املالية يف حتسني عمل املراجع 
وزن الو  ،3وهو أكرب من املتوسط الفرضي  3,78سايب احلتوسط ملاب( 06)الفقرة  أفراد العينة حول متثلت إجاابت -

 وعليه فإن أفراد عينة الدراسة .0,85أما االحنراف املعياري فبلغ  ،% 60 العتبةمن  أكربوهو    %75.6 نسيبال
عند إجراء  يف حتديد الوضع املايل للمكلفتفيد ارية اجلارية وغري اجلىل إعناصر امليزانية عرض تصنيف و  أبنترى 

عالقتها  هو عرضعناصر امليزانية لتصنيف هذا الاهلدف من حيث أن  ؛للقوائم املالية الفحص الضرييبالرقابة و 
 .فيهاوتدقيق وضعية املكلف بة عملية مراقتسهيل يساهم يف هذا العرض  نأو  مع دورة االستغالل

وزن الو ، 3وهو أكرب من املتوسط الفرضي  3,31سايب احلتوسط ملاب (07) الفقرة أفراد العينة حول متثلت إجاابت -
 وعليه فإن أفراد عينة الدراسة .1,04أما االحنراف املعياري فبلغ  ،% 60 العتبةمن  أكربوهو   %66.2 نسيبال

اكتشاف و  ضبط الوعاء اخلاضع للضريبةتقدمي جدول حساب النتائج بطريقتني خمتلفتني يساعد على أبن ترى 

 األسئلة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
 املعياري

اجتاه 
 اإلجاابت

06 
ارية يف حتديد اجلارية وغري اجلأصول ىل إيفيد تصنيف عناصر امليزانية 

 موافق 0,85 0,756 3,78 .الوضع املايل للمكلف

07 
يفيد تقدمي جدول حساب النتائج ابلطريقتني )حسب الوظيفة 

 موافق 1,04 0,662 3,31 .الطبيعة( املراجع اجلبائي يف اكتشاف األعباء الومهيةوحسب 

08 
يساعد جدول سيولة اخلزينة يف حتديد الوعاء الضرييب احلقيقي من 

 موافق 0,99 0,662 3,31 .خالل التدفقات النقدية الفعلية

09 
 يفيد جدول تغريات رؤوس األموال اخلاصة املراجع اجلبائي يف حتديد

 موافق 0,84 0,758 3,79 .أوجه ختصيص النتيجة

10 
يف امللحق يف شرح حمتوايت القوائم  ةتساعد القيم التفصيلية املتضمن
 موافق 0,87 0,762 3,81 .املالية ابلنسبة للمراجع اجلبائي

11 
تسهم تقنية الضرائب املؤجلة يف حتديد العبء الضرييب بشكل 

 موافق 1,01 0,722 3,61 .عادل

 موافق 0,64 0,756 3,60 احملور الثاين 
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 جلدول حساب النتائجاحملتوى اإلعالمي  أنحيث  ؛وابلتايل ضمان اإليرادات اجلبائية دون ضياعهااألعباء الومهية 
يوفر معلومات مل تكن متواجدة على مستوى قوائم املخطط احملاسيب الوطين  (SCF)النظام احملاسيب املايل  وفق

(PCN). 
وزن الو  3وهو أكرب من املتوسط الفرضي  3,31سايب احلتوسط ملاب (08)الفقرة  أفراد العينة حول متثلت إجاابت -

 أفراد عينة الدراسةوعليه فإن  .0,99أما االحنراف املعياري فبلغ ،  %60 من العتبة وأكرب  %66.2نسيب ال
يف حتديد الوعاء الضرييب احلقيقي من خالل املراجع اجلبائي املراقب و جدول سيولة اخلزينة يساعد أبن ترى 

فإنه من خالل فرض جدول تدفقات اخلزينة  (SCF)النظام احملاسيب املايل  أن؛ حيث التدفقات النقدية الفعلية
الداخلية، كما أنه ميثل وسيلة هامة يف حتليل وضعية لألطراف اخلارجية أو واء ابلنسبة املعلومات احملاسبية سأثرى 

تقسيم حسب الدورات تفصيل و ملا يتميز به من  ،املايل ونتيجة أعمال املكلف مركزه حقيقة هإظهار و  املكلف
 حدثتالتدفقات النقدية الفعلية اليت والتمويل( وهو ما يساعد يف التعرف على  ،، االستثماراالستغاللالثالثة )

 .يف املؤسسة
وزن الو  3وهو أكرب من املتوسط الفرضي  3,79سايب احلتوسط ملاب (09)الفقرة  أفراد العينة حول متثلت إجاابت -

 وعليه فإن أفراد عينة الدراسة .0,84أما االحنراف املعياري فبلغ ، % 60 العتبةمن  أكربوهو   %75.8 نسيبال
 اجلبائي يف حتديد أوجه ختصيص النتيجة املراقب واملراجعجدول تغريات رؤوس األموال اخلاصة يفيد أبن ترى 

املال من أجل متابعة رصيده رأس الىل إو ضمها أوتوزيعها أدراجها كاحتياطات إمت  إذاختصيصات األرابح و و 
 فإنمع تعدد املصادر يف تغيري األموال اخلاصة أنه ؛ حيث  الربح اخلاضع يف حالة جتاوز ثالثة سنواتىلإوضمه 

حتديد على  املراجع اجلبائياملراقب و تساعد كثريا  نفردة لتوضيح أسباب هذا التغري ومصادرهمختصيص قائمة 
  .أوجه ختصيص النتيجة

وزن الو  3وهو أكرب من املتوسط الفرضي  3,81سايب احلتوسط ملاب (10)الفقرة  أفراد العينة حول متثلت إجاابت -
 وعليه فإن أفراد عينة الدراسة .0,87أما االحنراف املعياري فبلغ  ، %60 العتبةمن  أكرب وهو  %76.2 نسيبال

ملراجع لمراقب واحمتوايت القوائم املالية ابلنسبة لوفهم يف شرح تسهم يف امللحق  ةترى أبن القيم التفصيلية املتضمن
املتضمنة سمح بفهم معايري وأسس التقييم تذات داللة  تفصيليةحيتوي على معلومات امللحق  اجلبائي؛ حيث أن

من طرف املراجع  ، وكذا الطرق احملاسبية املستعملة لفهم أفضل لبنود القوائم املاليةاألساسية القوائم املالية يف
 اجلبائي.

وزن الو  3وهو أكرب من املتوسط الفرضي  3,61سايب احلتوسط ملاب (11)الفقرة  أفراد العينة حول متثلت إجاابت -
 وعليه فإن أفراد عينة الدراسة .1,01أما االحنراف املعياري فبلغ  ،% 60 أكرب من العتبةوهو   %72.2نسيب ال

سمح تطبيق تقنية يه حتديد العبء الضرييب بشكل عادل؛ حيث أنترى أبن تقنية الضرائب املؤجلة تسهم يف 
 تلك اسرتجاع مث، احلالية الفرتة عن املستحقة الضريبة مبوجب السداد الواجبة الضريبة زايدةبالضرائب املؤجلة 

 الضرائب املستحقة من اخلسائر هذه خصم ميكن أي ؛املستقبل يف املؤسسة على املستحقة الضرائب من الزايدة
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حتديد الضرائب املستحقة ، ومنه املستقبل يف املؤسسة على الضرييب العبء تخفيضب مما يسمح ،التالية للفرتات
 .(كل دورة تتحمل ما هلا وما عليها من ضرائب) على الدورات املالية بشكل عادل

مدى مسامهة معلومات احملاسبية املتضمنة "حول  الثاينوبصفة عامة يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور    
 نسيبالوزن الو  3.60 املتوسط احلسايب بلغإذ  "حتسني عمل املراجع اجلبائي وفق النظام احملاسيب علىيف القوائم املالية 

النظام احملاسيب املايل  حيث أن ؛مما يعين أتييد أفراد عينة الدراسة هلذا احملور .0.64عياري املحنراف الاو    75.6%
(SCF) حلكم على أداء املؤسسة، ابالئمة ذات مصداقية وقابلة للمقارنة تساعد مستخدميها املالية املقوائم ال ينتج

كما توفر معلومات حول أصول املؤسسة وخصومها ونتائجها والتدفقات النقدية احلالية واملستقبلية اليت تساعد ال 
تعرب عن الذمة املالية وأرقام ، وتتضمن معلومات حتديد الوضع املايل للمكلفتساعد على حمالة يف بناء التقديرات 

 .حتديد الوعاء اخلاضع للضريبةواليت على أساسها يتم األعمال احملققة 
 االستطالعية اختبار فرضيات الدراسة :الثاين الفرع

العتماد اب الدراسة االستطالعية اختبار فرضيات يف هذه املرحلة يتمس ،إجاابت أفراد عينة الدراسةجتاه ابعد حتليل    
ملقارنة بني ا حيث أن اهلدف من هذا االختبار هو ؛(One Sample test)للعينة البسيطة  (t)ار باخت على

. فرضيات الدراسةقبول ؛ وهذا لرفض أو حصائيةإداللة ذات  عدم وجود فروقاتتأكد من وجود أو الاملتوسطات و 
 يلي شرحا هلذا االختبار: وفيما

 الداللةاجملدولة عند مستوى  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  T، وقيمة Sig < 0.05 إذا كانقبول الفرضية  -
 جند حالتني: وهنا، 0,05
 T  موجبة : أي أن الفرضية حمققة. 
 T .سالبة : يعين أن الفرضية غري حمققة 

املتوسط احلسايب و  0,05اجملدولة عند مستوى الداللة  Tاحملسوبة أقل من قيمة  Tوقيمة  ،Sig > 0.05إذا كان  -
توجد بعض البنود حمققة والبعض ه نأحمققة جزئيا مبعىن أي الفرضية  ؛3قريب من املتوسط الفرضي يساوي أو 

 .حمايد 3أن كل البنود قريبة من املتوسط الفرضي أو  ،خر غري حمققةآلا
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 :األوىلاختبار الفرضية  .1
H0: " على الشروط واملتطلبات الضرورية لتطبيق بدائل القياس احملاسيب  اجلزائرية واملالية تتوفر البيئة احملاسبيةال

 ".اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل
يف حصائية البياانت اإللدراسة املستعمل ، (One Sample test)للعينة البسيطة  T اختبارولقد مت استخدام 

 .(7.4)وهو ما يوضحه اجلدول رقم  ،تباع البياانت للتوزيع الطبيعيامع توفر شرط حالة عينة واحدة 
 .األوىل(: نتائج اختبار الفرضية 7.4اجلدول رقم )

 
 البيان

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

نتيجة اختبار  T (One-SampleTest)اختبار 
 قيمة الداللة DFدرجة احلرية  احملسوبة Tقيمة  الفرضية

 حمققةغري فرضية ال 0,000 143 -7,34 0,72 2,55 األولاحملور 
T =0.05مستوى الداللة=     1-144 =درجة احلرية   3 املتوسط الفرضي=   1.96 اجلدولية 

 .Spssإعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  املصدر:
كما أن   ،(α= 0.05) مستوى الداللةأقل من  (Sig) الداللةقيمة  يتضح أن أعاله اجلدول نتائج خالل من   

واملتوسطي احلسايب للمحور يساوي  ولكن سالبة (1,96) اجلدولية Tوهي أكرب من  (-7,34) احملسوبة Tقيمة 
ال اجلزائرية  واملالية البيئة احملاسبيةوعليه وحسب أفراد عينة الدراسة فإن ، 3وهو أقل من املتوسط الفرضي  2,55
؛ بدائل القياس احملاسيب اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل بتطبيق اليت تسمحاملقومات القانونية واالقتصادية تتوفر 

تعلقة ابلسوق املايل، معوقات امل األعمال اجلزائرية )معوقات بيئةلعديد من املشاكل والتحدايت يف ا إىل وهذا راجع
املعوقات املتعلقة ابلبيئة احملاسبية تعترب  دير ابلذكر أناجلو  .تعلقة ابملهنيني(املتعلقة ابلقوانني والتشريعات، معوقات امل

من أصعب التحدايت وأكثرها تعقيدا وتفرعا وليس من السهولة مواجهتها ومعاجلتها والتحكم فيها خصوصا على 
منوذج القيمة أرضية مناسبة ومالئمة لتطبيق على وفر تتال  . وعليه فإن البيئة احملاسبية واملالية اجلزائريةاملدى القريب

 .للقياس احملاسيب يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية أساسكعادلة  ال
 اختبار الفرضية الثانية:  .2

H0: " علومات احملاسبية املتضمنة يف القوائم املالية وفق النظام احملاسيب يف حتسني عمل املراجع املال تسهم
 ".اجلبائي

يف لدراسة البياانت اإلحصائية املستعمل ( One Sample test)للعينة البسيطة  T اختبارولقد مت استخدام 
 .(8.4)وهو ما يوضحه اجلدول رقم  ،تباع البياانت للتوزيع الطبيعيامع توفر شرط حالة عينة واحدة 

 

 

 

 

 



  ألثر تطبيق بدائل القياس احملاسيب على جودة القوائم اجلبائية يدانيةمدراسة                              الفصل الرابع:

213 
 

 .الثانية(: نتائج اختبار الفرضية 8.4اجلدول رقم )

 
 البيان

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

نتيجة اختبار  T (One-SampleTest)اختبار 
 قيمة الداللة DFدرجة احلرية  احملسوبة Tقيمة  الفرضية

 فرضية حمققةال 0,000 143 11,17 0,64 3,60 احملور الثاين
T =0.05مستوى الداللة=     1-144درجة احلرية=    3 املتوسط الفرضي=   1.96 اجلدولية 

 .Spssإعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  املصدر:
كما أن   ،(α= 0.05) مستوى الداللةأقل من  (Sig) الداللةقيمة  يتضح أن أعاله اجلدول نتائج خالل من
 3,60املتوسط احلسايب للمحور يساوي و  وموجبة (1,96)اجلدولية  Tوهي أكرب من  (11,17) احملسوبة Tقيمة 
احملاسبية املتضمنة يف القوائم  علوماتاملفإن وعليه وحسب أفراد عينة الدراسة  .3من املتوسط الفرضي  أكربوهو 

حيث يدرك أفراد عينة - يف حتسني عمل املراجع اجلبائيتسهم النظام احملاسيب املايل  متطلبات واملعدة وفقاملالية 
اقتناع  بشرطوذلك  -عمل املراجع اجلبائيوحتسني وفق النظام احملاسيب يف تسهيل  املعدة الدراسة أمهية القوائم املالية

 ينتج قوائم مالية مالئمة (SCF)النظام احملاسيب املايل أن  إذ ؛دارة اجلبائية ابلقوائم املالية اليت يقدمها املكلفإلا
، كما الفرتة حمل التحاسب الضرييب نتائج أعمالكم على حلابتساعد مستخدميها  ذات مصداقية وقابلة للمقارنةو 

التدفقات النقدية احلالية واملستقبلية اليت تساعد ال حمالة يف بناء و  ،توفر معلومات حول أصول املؤسسة ونتائجها
 .حتديد الوضع املايل للمكلفتساعد على تقديرات 

 (SEM) منهجية الدراسة وفق النمذجة ابملعادالت اهليكليةتقدمي املبحث الثالث: 
النمذجة و  ،بصفة عامة إلطار النظري ملنهجية النمذجة ابملعدالت اهليكليةمدخل لهذا املبحث  يتضمن    

 القائمة على املربعات الصغرى بصفة خاصة. ابملعدالت اهليكلية
 النمذجة ابملعدالت اهليكليةملنهجية  اإلطار النظرياملطلب األول: 

اهليكلية األسلوب األحدث يف حبوث الرتبية وعلم النفس واالقتصاد والطب متثل منهجية النمذجة ابملعادالت    
 من حقول املعرفة االجتماعية واإلنسانية وهو األكثر مالءمة هلا، حيث توصف النمذجة ابملعادلة اهليكلية وغريها

Structuel Equation Modling SEM)) يل بكوهنا األقرب إىل النمذجة الرايضية القائمة على التحل
اإلحصائي للبياانت، متكن من اختبار مناذج القياس وأدواته اليت تتضمن جمموعة من املؤشرات املقاسة كميا عن 

، الختيار (CFA)يل العاملي التوكيدي لطريق جمموعة من األساليب اإلحصائية املتطورة القائمة على أساس التح
غرية( منوذجا مستقال حيث يكون لكل ظاهرة )مت ؛ظريةالصدق البنائي ألدوات القياس اليت تتضمنها النماذج الن

إىل تفسري حياكي واقع الظاهرة ، وتتم عملية حتديد عالقات التأثري والتأثر بني املتغريات املتعددة وصوال هلقياس
 .املشكلة حمل الدراسةأو 
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 ول: مفهوم النمدجة ابملعادالت اهليكلية:الفرع األ
 "عبارة عن :ومن أبرز هذه التعاريف أهناالعلمية تعددت تعريفات النمذجة ابملعدالت اهليكلية يف األدبيات 

منهجية أو " :أبهنا أيضا تعرفو  ".مدخل يستخدم لتقدير وحتليل واختبار النماذج اليت حتدد العالقات بني املتغريات
كما ميثل منوذج املعادلة   ".اليت حتدد العالقات بني املتغرياتطريقة حبثية تستخدم لتقدير وحتليل واختبار النماذج 

باشرة بني جمموعة من املتغريات الكامنة املمفرتض للعالقات اخلطية املباشرة وغري  (Pattern)اهليكلية يف منط 
متثيله يف شكل رسم بياين أو كامل للعالقة بني جمموعة من املتغريات ميكن وصفه السار املهو منوذج و . واملشاهدة

(Path Diagram).  
فالنمذجة ابملعادالت اهليكلية تعد إطارا حتليليا عاما ألمناط من النماذج مثل مناذج حتليل املسار، وحتليل االحندار 

ويعترب منوذج املعادلة اهليكلية امتداد للنموذج اخلطي العام الذي يعد  ،(CFA)، والتحليل العاملي التوكيدي داملتعد
ترمجات لسلسلة من عالقات السبب والنتيجة  اهليكليةاالحندار املتعدد جزء منه، ومبعىن أوسع متثل مناذج املعادلة 

ة متزامنة ومتكاملة الذي يسمح بتحميل جمموعة من معادالت االحندار بصور ، و املفرتضة بني جمموعة من املتغريات
أين تتحدد العالقات بني املتغريات بصورة أمشل وأوضح عرب اختبار الفروض املوضوعة لتفسري العالقات بني املتغريات 

  1الكامنة )غري املشاهدة( واملتغريات املقاسة )املشاهدة(.
 ،للظواهر السلوكيةاألسلوب األحدث الختبار النماذج االفرتاضية  اهليكليةالنمذجة ابملعادالت  أضحتكما    
النظرية املمثلة ابلعوامل واملتغريات اليت ميكن قياسها بصورة غري مباشرة عن طريق جمموعة من املؤشرات الدالة  اءولبن

  2عليها )متغريات كامنة(، لتمثل بذلك منهجية النمذجة نظاما متعدد املراحل:
 .(Path Analysis)حتليل املسار  -
 .(Confermatory Factoriel Analysis)التحليل العاملي التوكيدي  -
 .(Multiple regression analysis)حتليل االحندار املتعدد  -
  .(Integrated model) النموذج املتكامل -
يسمح بتوضيح العالقات ( Model Equation Structurel) اهليكلية تابإلضافة إىل أن منوذج املعادال   

 اخلطية املباشرة وغري املباشرة بني جمموعة املتغريات الكامنة واملشاهدة.
 
 

                                  
(، 40) 15، جملة الرتبية والتنمية، العدد منهجية النمذجة ابملعادلة البنائية وتطبيقاهتا يف حبوث اإلدارة التعليمية :املهدي ايسر فتحي اهلنداوي 1

 .11، ص:2007
( ومعاجلة صدق املقاييس يف البحوث النفسية والرتبوية منوذج البناء العاملي SEMالنمذجة البنائية ) :عبد احلكيم بوصلب ،عبد هللا صحراوي 2

 .67ص:  ،2016، 3(2، جملة العلوم النفسية والرتبوية، العدد )لعالقات كفاءات التسيري اإلداري ابملؤسسة التعليمية
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 النمدجة ابملعادالت اهليكلية:الفرع الثاين: أنواع وأهداف 
 واألهداف اليت تقوم عليها. النمذجة ابملعدالت اهليكلية أنواعإىل  الفرعهذا  سوف نتطرق يف

 ابملعادالت اهليكلية:النمدجة أنواع  .1
منذجة املعادالت اهليكلية هي اجليل الثاين من منهجية حتليل البياانت املتعددة املتغريات. ينطوي التحليل املتعدد    

ة القياسات املرتبطة املتغريات على تطبيق املناهج اإلحصائية اليت حتلل يف وقت واحد متغريات متعددة متثل عاد
اهليكلية إما  شاهبها، تستعمل منذجة املعادالتيماأواحلاالت أو  األنشطةأو  أواألحداث ابألفراد أوالشركات

يدية نظرية، بينما تقوم النمذجة التوكالتعتمد النمذجة االستكشافية على تطوير حيث  ؛توكيدهاو أنظرية الالستكشاف 
أحدمها هي النمذجة القائمة على التغاير  رفضها. هناك نوعان من منذجة املعادالت اهليكليةبتوكيد النظرية وإثباهتا أو 

رفضها، لتأكيد النظرايت أو  (CB-SEM)املشرتك، واثنيهما هي النمذجة القائمة على التباين. يستعمل النوع األول 
هنالك نوعان وعليه  أساسا يف البحوث االستكشافية وتطوير النظرايت.( PLS-SEM)بينما يستعمل النوع الثاين 

 :1 ومهامن منذجة املعادالت اهليكلية 
 :(SEM-Covariance Based)ابلتغاير املشرتك  جة املعادالت اهليكليةذمن .1-1
وهي جمموعة من  ؛رفض( نظرايت البحثد )أو تأكللساسا أاملشرتك  التغايرتستخدم النمذجة القائمة على    

وذلك من خالل حتديد مدى قدرة النموذج النظري  ،عمليا دة متغريات ميكن اختبارهاالعالقات املنهجية بني ع
 .املقرتح يف الدراسة على تقدير مصفوفة التغاير جملموعة بياانت العينة

 :(Partial Least Squares-SEM)ابملربعات الصغرى اجلزئية  جة املعادالت اهليكليةذمن .1-2
البحوث ستخدم منوذج املعادالت اهليكلية القائمة على املربعات الصغرى اجلزئية أساسا لتطوير النظرايت يف ي   

  وذلك من خالل الرتكيز على شرح التغاير يف املتغريات التابعة عند فحص منوذج البحث. االستكشافية،
 :2فيما يلي (SEM)استخدام النمذجة تتمثل أهم أهداف املعادالت اهليكلية:  أهداف البحث بنمذجة .2
الكشف عن العالقات فيما و  ،التحقق من البنية املقرتحة لنظام الظاهرة املدروسة كما مت تصوره أببعاده املختلفة -

 .بينها وبني بقية الظواهربينها أو 
  .التحقق من صدق البنية املكونة لعناصر املوضوع كما مت تصورها -
 .بني مكوانت الظاهرة بينها وبني بقية الظواهر املرتبطة هبا دراسة العالقات واالرتباطات -
اختبار جمموعة من العالقات البينية جملموعة من املتغريات املستقلة والتابعة من خالل معامل املسار املعياري  -

 .وسيطالتغري املاملباشر، إضافة إىل اختبار العالقات املعيارية غري املباشرة بوجود 

                                  
 . 23 :ص مرجع سبق ذكره،، األساس يف منذجة املعادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئيةجوزيف هار وآخرون:  1
( ومعاجلة صدق املقاييس يف البحوث النفسية والرتبوية منوذج البناء العاملي SEMالبنائية )النمذجة  :عبد احلكيم بوصلب ،عبد هللا صحراوي 2

 .68ص: ،مرجع سبق ذكره، لعالقات كفاءات التسيري اإلداري ابملؤسسة التعليمية
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نموذج النظري للبياانت حتديد مدى مطابقة ال يف اهليكليةمن النمذجة ابملعدالت  األساسي ويكمن اهلدف   
فمن املمكن بعد ذلك افرتاض مناذج  ،أي املدى الذي يتم فيه أتكيد النموذج النظري بواسطة بياانت العينة ؛امليدانية

فمن املمكن بعد ذلك افرتاض مناذج نظرية أخرى كثر تعقيدا، أما إذا مل تدعم البياانت النموذج النظري األنظرية ال
  1واختبارها.

 (SEM-PLS) ابملربعات الصغرى اجلزئية املعادالت اهليكلية منذجة مدخل إىل: املطلب الثاين
عادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئية ملابمذجة نالأسباب استعمال إىل  املطلبهذا  يفطرق يتم التس

يف الدراسة واملتمثل يف  ماملستخدلربانمج تعريف ابكما سندرج اليت تقوم عليها،   تواملتغرياوخصائصها 
(SmartPLS3.)  

 أسباب استعمال النمذجة ابملعادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئية خصائص و الفرع األول: 
 تواملتغرياا أسباب استعماهلو  ابملعادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئية النمذجةتعريف الفرع هذا  يف سنتناول   

  .اليت تقوم عليها
تقوم هذه  :اجلزئية املفاهيم األساسية لنمذجة املعادالت اهليكلية القائمة على منذجة املربعات الصغرى .1

خمططات بيانية مستخدمة لعرض الفرضيات وعالقات املتغريات  يف ؛ وتتمثل مناذج املسارمناذج املسارعلى املنهجية 
املباين،  وهيأربعة عناصر أساسية  من (SEM-PLS)وتتكون املراد اختبارها عند تطبيق منذجة املعادالت اهليكلية. 

 القياس. أاسة، العالقات بني املتغريات، خطاملتغريات املق
مثلة يف املاملباين هي املتغريات الكامنة اليت ال يتم قياسها مباشرة وتسمى أحياان املتغريات غري امللحوظة وهي ف   

باشرة املة فهي اليت تقاس بواسطتها البياانت سبيضاوية. أما املتغريات املقاال شكالاألدوائر أو الاملسار بواسطة مناذج 
الفرضيات يف  متثلستطيالت. املواضحة، ومتثل يف مناذج املسار بواسطة التغريات املأو  ؤشراتملابويشار إليها عموما 

 يةئتنبالعالقة الس ما يشري إىل أبيانيا أبسهم أحادية الر مناذج املسار بواسطة العالقات وتكون يف مناذج املسار ممثلة 
ت، وهو مرتبط ابملباين اخلارجية اليت تكون القياس التباين غري املفسر عندما تقدر مناذج املسارا أميثل خطو سببية. ال

 .حيث ليس هلا خطأ قياس ؛عاكسة، خالفا للمباين اخلارجية واملؤشرات التكوينية بطريقةمؤشراهتا مقاسة 
لنظرية دور مهم يف تطوير كما ل  ،الداخلي ومناذج القياس اخلارجية يف مناذج املسار بني النموذج اهليكلي ومنيز   

علمي وميكن استخدامها المنهج للتصلة بشكل منهجي وضعت اتباعا امل فرضياتوهي جمموعة من  ؛اهليكليةالنماذج 
 ؛لشرح النتائج والتنبؤ هبا. حتدد نظرية القياس كيفية منذجة املتغريات الكامنة غري امللحوظة واليت نسميها ابملباين

حيث ميكن منذجتها إما عاكسة أو تكوينية. تظهر نظرية اهليكل كيفية ارتباط املتغريات الكامنة غري امللحوظة فيما 
 .خارجية املنشأو أ أإما داخلية املنش إبعتبارهابينها وتصنف املتغريات الكامنة 

                                  
 .7، ص:مرجع سبق ذكره، منهجية النمذجة ابملعادلة البنائية وتطبيقاهتا يف حبوث اإلدارة التعليمية :املهدي ايسر فتحي اهلنداوي 1
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النمذجة  عامة يتم استخدامبصفة  :ابملربعات الصغرى اجلزئيةالنمذجة ابملعادالت اهليكلية  أسباب استعمال .2
لتباين ااملتغريات من خالل استخراج معامالت التشبع ونسب و لفحص صدق بناء املؤشرات  ابملعادالت اهليكلية

  :1، ابإلضافة إىلموضع الدراسة للمتغرياتثبات الاملفسرة، ومعامالت 

 .يكلية للحصول على التقارباهلنموذج الؤشرات وعالقات املتغريات و املحتتوي على اليت عقدة املنماذج التقدير  -
 .الفرضيات اليت تفحص العالقات بني املتغريات واختباراانت األحباث بيحتليل  -
هبذه اخلاصية وابلتايل يتعامل الباحث مع  (PLS-SEM)متتاز حيث  ؛عينات أبحجام صغريةالالتعامل مع  -

 .صغرية ولكنها ممثلة للمجتمعالعينات ال
 .جتعلها غري صاحلة للتنبؤ (CB-SEM)نمذجة الال حتديدية العامل املوجودة يف حيث أن  ؛الرتكيز على التنبؤ -
  .ديدة تبدأ من منوذج مفرتض حيتوي على دعم نظري جيداجلعالقات الالرتكيز على اكتشاف  -
 .تغري الوسيط بني املتغريات التابعة واملستقلة يف منوذج الدراسةاملإمكانية دراسة أتثري  -
 .تعديل النموذج املفرتض وفقا للحاجة العلمية لذلكإمكانية  -
 .(PLS-SEM) لنمذجة املعادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئيةاألساسية صائص اخلدول التايل يوضح اجلو 

 .(PLS-SEM)األساسية صائص اخل(: 9.4اجلدول رقم )
 اخلصائص العنصر

 حجم العينة
 

  صغريالجم احلعتربة بعينة ذات املحصائية اإلقوة العادة ما ميكن احلصول على.  
  كاالتساقالعينات ذات األحجام الكبرية تزيد يف دقة تقديرات النمذجة().  

ال حنتاج إىل افرتاضات توزيع البياانت ألن منذجة املعادالت اهليكلية القائم على   توزيع البياانت
  .املربعات الصغرى اجلزئية هي طريقة غري معلمية

 .رتبية(ال -رتتيبيةالقياسية )الشبه ، و قياسيةالبياانت اليعمل مع  القياسسلم 
العالقات بني املباين 

 وبني مؤشراهتا
  أحادية العنصرباين متعددة العناصر أو امليعاجل. 
  تكوينية بسهولة يف مناذج القياسالتغريات املعاكسة أو التغريات امليقبل إبدراج. 

 .عقدة بعدة متغريات وعالقات بينهمااملنماذج اليعاجل   تعقيد النموذج

 .43ص:جوزيف هار وآخرون، األساس يف منذجة املعادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئية،  املصدر:
 
 
 

                                  
 .47ص: مرجع سبق ذكره:، األساس يف منذجة املعادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئية :جوزيف هار وآخرون 1
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 .(3Smart PLS) الفرع الثاين: منذجة املعادالت اهليكلية ابستخدام برانمج
ة املتبعة يف استخدام نهجيامل اتجراءيف الدراسة واإل مابلربانمج املستخد إىل التعريف الفرعهذا  يفتطرق ال يتمس

 هذا الربانمج. 
 :(3Smart PLS)رانمج بتعريف  .1

هو برانمج إحصائي يسمح بدراسة العالقات بني كتل من املتغريات على نفس املتغري، مت تصنيفه من طرف 
يستند هذا النموذج على مبادئ االحندارات  ،املتغريات الكامنةاألخصائيني يف إطار منذجة العالقات اهليكلية على 

 املتغريات الظاهرةاملتمثلة يف مع قياساهتا  (variables latentes) تربط بني املتغريات الكامنة املتكررة
(variables manifestes) ويستوعب هذا النموذج عدد كبري من املتغريات التفسريية، كما أنه يقيم العالقة ،

أحد الربامج البارزة يف جمال التحليل االحصائي والذي يعتمد حيث يعترب  ؛املباينأو  السببية بني جمموعة املتغريات
الربانمج  ، وميكن استخدام(PIs)وابستخدام طريقة املربعات الصغرى اجلزئية  اهليكليةعلى تقنية النمذجة ابملعادالت 

 طورو  .مت مجعها، واختبار فرضيات العالقات املتعددة يف نفس الوقتيف البحوث التجريبية لتحليل البياانت اليت 
، ليس فقط ألنه متاح 2005، واكتسب شعبية منذ إطالقه يف عام (Wende  &Will)من طرف  هذا الربانمج

 ميزات التقارير ىلإواجهة سهلة االستخدام ابإلضافة  حبرية لألكادمييني والباحثني، ولكن أيضا ألنه حيتوي على
 1املتقدمة.

 :(3Smart PLS)برانمج  تطبيقل ةنهجيامل اخلطوات .2
بعد عملية حتديد النموذج القياسي واهليكلي للدراسة ومجع البياانت ابستخدام أداة الدراسة واملتمثلة يف االستبيان،    

من  القياس للدراسةالنموذج  تقييم موثوقية وصالحيةواملتمثلة يف  ،من مراحل الدراسة امليدانيةمرحلة أخرى تبدأ 
، ومعيار املوثوقية املركبة (Cronbach Alpha)ابستخدام اختبار  ،(Reliability)تقييم املوثوقية  خالل

(Composite Reliability) حتليل الصدق التقاريب ، مث بعد ذلك(Convergent validity)  من خالل
، (Average Variance Extracted)ومعيار متوسط التباين املفسر  (Factor Loading) قياس التشبعات

 (Fornell and Larcker)ابستخدام معيار لنموذج القياس  الصدق التمايزيوكمرحلة اثنية يتم التحقق من 
 2.(Cross Loadings)، ومعيار التحميالت املتقاطعة (Monotrait Ratio-Heterotrait)ومعيار 

 

                                  
1 Ken Kwong-Kay Wong ,Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques 

Using SmartPLS  , Marketing Bulletin 24 ,2013 , . 
2 Joseph F. Hair, and al, Estimation issues with PLS and CBSEM: Where the bias lies!, Journal of Business 

Research, 2016,p 10. 
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 للباحث(، ميكن املذكورةموثوقة وصاحلة )استنادا إىل معايري  ابلدراسةالبياانت اخلاصة  التحقق من أنأن يتم  وبعد   
تقييم واملتمثلة أساسا يف املعايري األساسية  وذلك ابستخدام جمموعة من ؛النموذج اهليكليصالحية  بعد ذلك تقييم

 .(𝑓2)حجم التأثري ابإلضافة إىل  ،(𝑅2) معامل التفسريو  (Path Coefficients)معامالت املسار  مةمالء

خمرجات على  اوبناء. (PLS-SEM) بحثالتعامل مع أاثر الوسائط اليت أصبح حتليلها معيارا يف يتم الوأخريا 
ستنتاجات النهائية. والشكل التايل يبني خطوات االالنتائج اليت توصل إليها ويستخلص  الباحثيفسر ، الربانمج

 تطبيق منهجية النمذجة ابملعادالت اهليكلية. 
 برانمج خطوات تطبيق النمذجة ابملعادالت اهليكلية ابستخدام (: 3.4الشكل رقم )

(3Smart PLS). 

 
 (Hair et al, 2016) إعداد الباحث وابالعتماد على دراسة املصدر:

 اهليكلية: تغريات النمذجة ابملعادالت م .3
 ( كما يلي:املتغريات( والكامنة )املؤشراتاملتغريات الظاهرة )يف تتمثل متغريات النمذجة ابملعادالت اهليكلية    
املتغريات اليت تستخدم لتحديد هي جمموعة من  :(Manifest Variables)املتغريات الظاهرة . 3-1

 يفاملتغريات الظاهرة  تتمثل حيث ؛وهي املتغريات اليت ميكن قياسها املتغري الكامن،أواالستدالل على البنية أو 
سميات مثل املتغريات املشاهدة اخلارجية للمتغريات الكامنة، ويطلق عليها عدة م (Indicators) املؤشرات

 .(Measurable)املقاسة أو  (observed) املالحظةأو 
 ال فرتاضيةاالأو  نظريةال (Constructs)تغريات املهي  :(Latent Variables)املتغريات الكامنة  .3-2

أوالعوامل أواملتغريات غري املشاهدة  (Unmeasured)هي املتغريات غري املقاسة أو  .ميكن مالحظتها بصورة مباشرة
مالحظتها وقياسها  قياسها مباشرة ولكن ميكنتغريات اليت ال يتم مشاهدهتا أو خر هي املآاالفرتاضية. مبعىن  املباينأو 

حيث يستدل عليها بواسطة جمموعة من املؤشرات اليت يتم إعدادها لقياسها ابستخدام  ؛بشكل غري مباشر
تكوينات أو  مباين املتغريات الكامنة هيوعليه فإن  .االختبارات واالستبياانت وغريها من أدوات مجع البياانت

(Constructs ) غري مشاهدة أو غري مالحظة(Unobserved)  فهي مبثابة التكوينات الفرضية
(Hypothetical Constructs)  أوالعوامل(Factors) .اليت يستدل عليها من مؤشراهتا اخلارجية الظاهرة 
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 ، وهي(exogenous latent variables)ملتغريات الكامنة اخلارجية وتنقسم املتغريات الكامنة إىل نوعني، ا   
 endogenous latent)الكامنة الداخلية  ملتغرياتوااملباين اليت تفسر الرتكيبات األخرى يف النموذج، 

variables) .املتغريات وفق منذجة  أنواعميكن توضيح  وهي تلك املباين اليت يتم تفسريها ضمن النموذج(SEM) 
   :من خالل الشكل التايل

 .(SEM)املتغريات وفق منذجة  أنواع(: 4-4الشكل رقم )

دراسة تطبيقية على شركة  -على جودة فاعلية األداء وتنافسية املؤسسة  االسرتاتيجيةأثر املرونة  ،بن أمحد آسية املصدر:
    .212، ص:2017، التسيريجامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم االتصاالت موبيليس، 

 االستكشافية  عرض وحتليل نتائج الدراسة: املبحث الرابع
فاهيم اليت ختص خمتلف امل عرضبعد التعرف يف املبحث السابق على النمذجة ابملعدالت اهليكلية من خالل    

 ؛االستكشافيةطرق يف هذا املبحث إىل اجلزء الثاين من الدراسة امليدانية واملتمثل يف الدراسة سيتم التهذه املنهجية، 
؛ حيث يتم (3Smart PLS) اإلحصائي الربانمج ابستخدام تقييم النموذج العام للدراسةحتليل و وذلك من خالل 

خمرجات على  اوبناء، النموذج اهليكليصالحية  تقييممرحلة تليها  النموذج القياس للدراسة تقييم موثوقية وصالحية
 ستنتاجات النهائية. االالنتائج اليت توصل إليها ويستخلص  الباحثيفسر  الربانمج
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 تقييم النموذج العام للدراسةاملطلب األول: حتليل و 
كمرحلة أوىل، مت بعد ذلك حتليل منوذج الدراسة وفق النمذجة ابملعادالت اهليكلية  مراحل يف هذا املطلب  نتناولس   
لتقييم صدق وصالحية  (3Smart PLS) اإلحصائي الربانمج ابستخدام للدراسةتقييم النموذج العام حتليل و يتم 

 منوذج الدراسة.
 الفرع األول: مراحل حتليل منوذج الدراسة وفق النمذجة ابملعادالت اهليكلية 

 path) مناذج املساروتعرف  ؛منوذج املسار حتليلواملتمثلة يف كثر تعقيد األهذا الفرع املرحلة سندرج يف    
models )خمططات بيانية تستخدم لعرض الفرضيات والعالقات بني املتغريات املراد فحصها عند : "على أهنا

 1."استعمال منذجة املعادالت اهليكلية
حتليل البياانت  سيتم النمذجة ابملعادالت اهليكليةحصائي من خالل على املراحل األساسية للتحليل اإل ابناءً و 

ن البياانت اليت مت أوال من ألكي يتم التأكد أساسيتني على مرحلتني ( path models)منوذج املسار ابستخدام 
واثنيا يتم تقييم النموذج اهليكلي  ،(Measurement Model)معايري النموذج القياسي  اجتازتمجعها قد 

(Structural Model)يفمراحل تتمثل عليه تحقق من صدق صالحية النموذج املقرتح، و الجل أوذلك من  ؛: 
وهو ذلك اجلزء من منوذج املعادلة اهليكلية، والذي  :(Measurement Model)ليل النموذج القياسي حت .1

حيث حيدد العالقات بني املتغريات املشاهدة )املؤشرات( واملتغريات غري  ؛يتعامل مع متغريات الدراسة ومؤشراهتا
 املشاهدة )الكامنة(، كما أنه أيضا يصف صدق وثبات املتغريات املشاهدة.

وهو النموذج الداخلي الذي يوضح العالقات السببية  :(Structural Model) حتليل النموذج اهليكلي .2
نه يوضح طبيعة العالقة بني العوامل املستقلة والتابعة، وكذلك أحيث  ؛)املباين( املوجودة بني متغريات الدراسة

يبني نسبة األثر ومعامل التفسري لكل من العوامل املستقلة يف العامل التابع. ومن خالل نتائج النموذج اهليكلي 
شكل التايل يوضح مكوانت وال سالبة(.و أشارهتا )موجبة إفرضيات الدراسة وقيمة العالقات و ميكن توضيح نتائج 

 . (PLS-SEM)النموذج العام وفق منوذجة املعادالت اهليكلية 

                                  
 .23، ص:مرجع سبق ذكره، األساس يف منذجة املعادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئية :جوزيف هار وآخرون 1
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  للدراسة (: مكوانت النموذج العام5-4الشكل رقم )

 23، ص: (PLS - SEM)جوزيف هار وآخرون، األساس يف إعداد الباحث وابالعتماد على  املصدر:
مناذج املسارات بواسطة دوائر  يف (constructs)تسمى املتغريات اليت ال يتم قياسها مباشرة ابملباين. متثل املباين 

تغريات املأو  (items)عناصر اليضا أوتسمى  (indicators)املؤشرات أو  (Y3 إىل Y1 من)اشكال بيضاوية و أ
فهي املتغريات الوكيلة املقاسة مباشرة ابلبياانت، ومتثل يف مناذج املسارات  (variables manifest)واضحة ال

يف  أما العالقات بني املباين ومؤشراهتا فتمثل بواسطة أسهم تكون دائما . (x8 إىل x1من )بواسطة مستطيالت 
هذه األسهم يعرب عن س واحد ابعتبارها متثل عالقة ذات اجتاه واحد، وكل سهم من أمنذجة املعادالت اهليكلية بر 

 تينة.املعلمية النظرايت السابقة و الدراسات لسببية تكون مدعمة مسبقا ابالية ئتنبال عالقةال
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 الدراسةحتليل منوذج الثاين:  الفرع
وذلك ابستخدام جمموعة  ؛والنموذج اهليكلي للدراسة حتليل النموذج القياسيالتطرق يف هذا املطلب إىل يتم س   

 جمن االختبارات املتعلقة ابلنمدجة ابملعادالت اهليكلية القائمة على املربعات الصغرى اجلزئية ابستخدام برانم
(SMART PLS3).    

 (Measurement Model) حتليل النموذج القياسي أوال:
حليل العاملي والذي بدوره ينقسم ابستخدام الت ته؛ وذلكصالحيللحكم على مدى يتم اختبار منوذج القياس    

 :مرحلتني ىلإ
 (Reliability)وىل: تقييم املوثوقية املرحلة األ .1
مدى التوافق واالتساق يف نتائج االستبانة إذا طبقت أكثر من مرة يف ظروف  ويتمثل دور هذا املقياس يف تقييم   

تم استخدام وي، القدرة على قياس املطلوب حتث عدة ظروفأو  مماثلة، وبعبارة أخرى تشري إىل استقرار نتائج القياس
الداخلي هلا، ويدل لقياس ثبات أداة الدراسة ومقدار االتساق  (Cronbach’s Alpha)کرونباخ ألفا  اختبار 

، وتكون قيمة االختبار مقبولة إذا كانت الواحد والصفرحيث ترتاوح قيمته بني  ارتفاع قيمته على ارتفاع درجة الثبات
خر آس ولكن هذا املقياس غري كايف يف النمذجة ابملعادالت اهليكلية، لذا جيب االعتماد على مقيا 0.6أكرب من 

 . 0.7ويشرتط أن يكون أكرب من  ((Composite Reliability CR املوثوقية املركبة وهو
قام الباحث إبجراء اختبار مدى  :(Cronbach Alpha) معاملابستخدام  موثوقية االتساق الداخلي .1-1

، وهو يشري إىل قوة االرتباط (Cronbach Alpha)االتساق الداخلي لفقرات املقياس حبساب معامل الثبات 
وهي نسبة  %70أي  ؛0.7معامل ألفا كرونباخ جلميع أسئلة االستبانة متوسط والتماسك بني فقرات املقياس، وبلغ 

  :التايليف اجلدول  ةفهي موضح بعدأما معامل ثبات أسئلة كل  ،(Nunnally, 1978)ثبات مقبولة حسب 
 )بطريقة ألفا كرونباخ(.(: معامل الثبات 10.4اجلدول رقم )
 (Cronbach’s Alpha)عامل امل املتغري

066,0 التكلفة التارخيية  

 0,831 القيمة العادلة

 0,706 اخلصائص النوعية

 0,694 الوعاء الضرييب

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
حيث ترتاوح قيمة معامل  ؛الدراسة تتوفر فيها خاصية الثباتأن أبعاد  (10.4رقم )يتضح من نتائج اجلدول    

، 0.6مقبولة إذا كانت أكرب من  عاملاملتكون قيمة أن يشرتط كران سابقا ذ وكما ، 0.8و 0.6ألفا كرونباخ بني 
 عامل قيمة الواحد.امليقارب هذا  أالن سيستحو 
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 يقيس :(Composite Reliability) املوثوقية املركبةمعامل ابستخدام  موثوقية االتساق الداخلي. 1-2
وجيب  ،املركبة جمموع أمحال العامل املتغري الكامنة ابلنسبة إىل جمموع أمحال العامل زائد تباين اخلطأمعيار املوثوقية 

أبعاد الدراسة . وميكن توضيح نتائج ثبات ((Hair Jr et al., 2016فما فوق حبسب  0.7 هتقيمأن تكون 
( 6.4)شكل رقم الو  (11.4)دول رقم اجليف  (Composite Reliability)املوثوقية املركبة  مقياسابستخدام 

             : نيالتالي
 .(CR) نتائج املوثوقية املركبة (11.4) رقمدول اجل

 املوثوقية املركبة املتغري
 0,755 التكلفة التارخيية

 0,897 القيمة العادلة

 0,815 اخلصائص النوعية

 0,812 الوعاء الضرييب

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
حيث ترتاوح قيمة معيار املوثوقية  ؛الدراسة تتوفر فيها خاصية الثباتيتضح من نتائج اجلدول أعاله أن أبعاد 

 .0.7عامل مقبولة إذا كانت أكرب من املوكما ذكران سابقا يشرتط أن تكون قيمة ، 0.8و 0.7املركبة بني 
 (CR)املوثوقية املركبة معيار نتائج  :(6-4) رقم الشكل

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
، (6-4)شكل اليف هو موضح كما   0.70أن مجيع القيم أكرب من  (CR)تشري نتائج مقياس املوثوقة املركبة    

تتميز نتائج االستبانة ن أأي  ؛قد حتققألفا كرونباخ ومقياس  مقياس املوثوقية املركبةمن  الك  نإف ونتيجة ملا سبق
  .طبقت أكثر من مرة ويف ظروف مماثلة إذالثبات اب
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  (Validity)املرحلة الثانية: تقييم الصالحية  .2
ويتمثل دور هذا املقياس  ؛بعد التحقق من تباث أداة الدراسة، نتحقق يف هذه املرحلة من صالحية منوذج القياس   

 هذه تضمحيث  ،أنشئت من أجلها على قياس املطلوب منها وحتقيق الغاية اليتمدى قدرة أداة الدراسة  يف تقييم
 رئيسيني مها: مقياسنياملرحلة 

إىل درجة اتساق العناصر  التقاريبيشري الصدق  :(Convergent validity)الصدق التقاريب  حتليل. 2-1
القياس تقيس نفس الظاهرة،  مؤشرات أن أي ؛مدى تقارب وتوافق املؤشرات مع بعضها البعضاملستخدمة لقياس 
يتم من  التقاريبتقدير الصدق  فإن (Hair Jr, Hult, Ringle, and Sarstedt 2016) ووفًقا ملا أشار إليه

 : ومها معيارينخالل 
 .(Factor Loading)التشبعات من خالل قياس  الداخلي معيار الصدق -
 .(Average Variance Extracted AVE)متوسط التباين املفسر معيار  -

 :لمياً لقبول عناصر الصدق التقاريباملعتمدة ع توضيحا للمعايرييتضمن  (12.4)رقم دول اجل ويف   
 عناصر الصدق التقاريب معايري قبول (12.4) :رقمجدول 

 القيم املعتمدة املعايري

 0.707كرب من أسئلة لكل األ (Factor loading) جيب أن تكون قيمة التشبعات موثوقية املؤشرأو  الداخلي الصدق
 .(Hair Jr et al., 2016)حبسب 

 Average)متوسط التباين املفسر 

Variance Extracted) 
لتجسد جناح مجيع أسئلة   0.50كرب من أ ((AVEن تكون قيم التباين املفسرأجيب 

 .(Hair Jr et al., 2016)العامل يف قياسه وذلك حبسب 
  .إعداد الباحثاملصدر: 

الصدق الداخلي لنموذج  تقييميتم  :(Factor Loading)ابستخدام التشبعات  الصدق الداخلي .2-1-1
دف من هذا املعيار هو قياس اهلو  ،Factor loading))منوذج الدراسة  الدراسة من خالل قياس تشبعات فقرات

 Factor))قيم تشبعات العبارات ىل إ (13.4) رقمجدول حيث تشري النتائج يف  ؛كم يفسر كل مؤشر املتغري التابع له
loading .جلميع عوامل الدراسة 
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 .بعاد منوذج الدراسةأ ؤشراتمنتائج تشبعات : (13.4رقم )دول اجل

 التشبعات العبارة الرمز العامل

خيية
لتار

فة ا
تكل

ال
 

 0,709 .تعد التكلفة التارخيية من أكثر أسس القياس استعماال وهذا راجع لسهولة التقييم وفق هذه األساس 02

 0,791 .احملاسبية اخلاطئة ألهنا تقوم على قيم مؤيدة مبستنداتحتد التكلفة التارخيية من املمارسات  03

 0,721 .يعترب القياس وفق التكلفة التارخيية األساس األكثر استعماال يف اجملال الضرييب 04

مة 
القي

دلة
العا

 

 0,820 .التكلفةيُعترب منوذج إعادة التقييم وفق القيمة العادلة أكثر إفادة يف القياس احملاسيب من منوذج  05

 0,879 .إظهار القيم احلقيقية لألصول واخلصوم إىليؤدي استخدام منوذج القيمة العادلة  06

 0,886 يساير استخدام منوذج القيمة العادلة الظروف االقتصادية املعاصرة اليت تعمل فيها املؤسسة 07

عية
لنو

ص ا
صائ

اخل
 

 0,709 .مالئمة وتؤثر يف قرارات مستخدميها اجلبائيةتعترب املعلومات احملاسبية املفصح عنها يف القوائم  09

 0,708 .ابملوضوعية وميكن التحقق من صحتها اجلبائيةمتتاز املعلومات املفصح عنها يف القوائم  11

 0,761 .ابلقابلية للمقارنة اجلبائيةمتتاز املعلومات احملاسبية املفصح عنها يف القوائم  13

 0,752 .ابلقابلية القابلية للفهم اجلبائيةمتتاز املعلومات احملاسبية املفصح عنها يف القوائم  14

رييب
لض

اء ا
لوع

ا
 

 0,717 .اجلبائيةيعتمد حتديد الوعاء الضرييب السليم على جودة املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم  15

 0,724 .املعلومات الواضحة وسهلة الفهم يف حتديد الوعاء الضرييب السليمتفيد  16

 0,737 .إىل زايدة احلصيلة الضريبية اجلبائيةتؤدي املعلومات الصحيحة املفصح عنها يف القوائم  17

 0,705 تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب يقلل من املنازعات والطعون على الضرائب املقدرة. 18

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
ترتاوح قيمة  أنهحيث  ؛الصدق الداخليتوفر فيها يفقرات منوذج الدراسة كل   يتضح من نتائج اجلدول أعاله أن   

كما   يشرتطو ، الصدق الداخلي لفقرات االستبيانعلى  وتدل هذه القيم ،0.8و 0.7بني  تشبعات مؤشرات الدراسة
 .0.707مقبولة إذا كانت أكرب من  املقياستكون قيمة أن  ذكران سابقا

 :(Average Variance Extracted AVE)متوسط التباين املفسر  .2-1-2
من أشهر املقاييس الشائعة إلثبات صحة التقارب على مستوى  (AVE)يعترب مقياس متوسط التباين املفسر    

 "؛القيمة املتوسطة الكربى للتحمالت املربعة للمؤشرات املرتبطة ابلعامل" :هذا املقياس أبنه. ويعرف القياسيالنموذج 
وابستخدام املنطق نفسه املستخدم يف املؤشرات الفردية . أي جمموع التحميالت املربعة مقسوماً على عدد املؤشرات

)العامل( يفسر يف املتوسط أكثر من نصف التباين يف مؤشراته.  املبىن ىلإأوأكثر  0.50البالغة  (AVE)قيمة التشري 
ال يزال هناك تباين أكرب يف خطأ العناصر  أنهىل إ 0.50اليت تقل عن  (AVE)وعلى النقيض من ذلك تشري القيمة 

 موضحةفهي للدراسة احلالية  (AVE)وفيما يتعلق بنتائج متوسط التباين املفسر . املبىنبدال من التباين املفسر يف 
 :نيالتالي (7.4)شكل رقم الو  (14.4)دول رقم اجليف 
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 (AVE): نتائج متوسط التباين املفسر (14.4رقم )دول اجل

 Average Variance املتغري

Extracted (AVE) 

 0,509 التكلفة التارخيية

 0,743 القيمة العادلة

 0,525 اخلصائص النوعية

 0,520 الوعاء الضرييب

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
أعاله، الشكل يف  هو موضح كما  (Average Variance Extracted)تشري نتائج متوسط التباين املفسر    

 وهو املطلوب احلد األدىنن مجيع القيم جتاوزت أ، و 0.7و 0.5بني ترتاوح ألبعاد الدراسة  (AVE)قيمة  إىل أن
يوجد توافق بني  ، ومنهمعيار متوسط التباين املفسر قد حتققفإن  وعليه .(7.4) وهذا ما يوضحه الشكل رقم 0.50
 مع بعضها البعض. كل مبىنأسئلة  

 .(AVE): نتائج متوسط التباين املفسر (7.4رقم ) الشكل

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
-4)شكل رقم اليف هو موضح كما   0.50أن مجيع القيم أكرب من  (AVE)نتائج متوسط التباين املفسر تشري    

نتائج االستبانة ن أأي  ؛متوسط التباين املفسر قد حتقق مقياس نإوعليه ف، وهي كلها ابللون األخضر أعاله (7
  .الظاهرةالقياس تقيس نفس  مؤشرات أنو درجة اتساق العناصر املستخدمة تتميز ب

 



  ألثر تطبيق بدائل القياس احملاسيب على جودة القوائم اجلبائية يدانيةمدراسة                              الفصل الرابع:

228 
 

 )تنافر( يشري معيار الصدق التمايزي إىل درجة تباعد: (Discriminant Validity)الصدق التمايزي . 2-2
جل التأكد أميثل غريه من املتغريات وذلك من خر أن كل متغري ميثل نفسه وال آومبعىن أ ،املتغريات عن بعضها البعض

معيار  من الصدق التمايزي اعتمدت الدراسة على كل منتحقق للو  ن املتغريات املستخدمة غري مكررة.أمن 
(Fornell and Larcker 1981)   ومعيار(Heterotrait-Monotrait Ratio ) ومعيار

 (.Cross Loadingsالتحميالت املتقاطعة )
تحقق من عدم التداخل العيار إىل هذا امل ويهدف :(Fornell and Larcker) فورنل ولوكرمعيار  .2-2-1

قيمة كون تن أك صدق متايزي ألداة الدراسة جيب وحىت يكون هناأي أهنا متمايزة عن بعضها البعض.  ؛بني املبىن
املتغري ميثل نفسه أكثر من متثيله أن  وذلك؛ ميكن مقارنته ببقية املتغرياتكل متغري من متغريات الدراسة أكرب ما 

نتائج اختبار يوضح  (15.4)دول رقم اجل وابلتايل ال يكون هناك تداخل بني متغريات الدراسة. لبقية املتغريات،
 معيار فورنل ولوكر.

 (Fornell and Larcker)معيار نتائج ال: (15.4رقم )دول اجل
 الوعاء الضرييب القيمة العادلة اخلصائص النوعية التكلفة التارخيية 

    0,713 التكلفة التارخيية

   0,724 0,122 اخلصائص النوعية

  0,862 0,252 0,037 العادلةالقيمة 

 0,721 0,336 0,480 0,289 الوعاء الضرييب

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
أكثر أن كل متغري ميثل نفسه إىل أعاله، يوضح اجلدول كما   (Fornell and Larcker)تشري نتائج معيار    
بينما حقق مع ابقي ( 0,713)مع نفسه قيمة حقق  التكلفة التارخيية، فمثال متغري غريه من املتغريات متثيل من

 القيمة العادلةمتغري  أما، (0,713)وهذه األخري أقل من  (0,037و 0,289و 0,122)املتغريات القيم التالية 
وهذه  (0,037و 0,252و 0,336)بينما حقق مع ابقي املتغريات القيم التالية ( 0,862)حقق مع نفسه قيمة 

بينما حقق مع ابقي ( 0,724)حقق مع نفسه قيمة  اخلصائص النوعيةمتغري  أما، (0,862)األخري أقل من 
 الضرييبالوعاء متغري  أما، (0,724)وهذه األخري أقل من  (0,122و 0,252و 0,480)املتغريات القيم التالية 
وهذه  (0,336و 0,252و 0,289)بينما حقق مع ابقي املتغريات القيم التالية ( 0,721)حقق مع نفسه قيمة 

بني املتغريات،  وترابط ال يوجد تداخلو  املتغريات املستخدمة غري مكررة فإن وعليه .(0,721)األخري أقل من 
 الدارسة حمقق. ألداةالصدق التمايزي فإن عيار ووفق هذا املابلتايل و 
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 :(Heterotrait-Monotrait Ratio) معيار .2-2-2
لكل متغري من متغريات الدراسة  (HTMT)ن يكون معيار أأداة الدراسة جيب يف تمايزي الصدق يتوفر الحىت    

    .(HTMT)نتائج اختبار معيار  نأيوضح  (16.4)دول رقم اجلو ، 0.85أقل من 
 .(HTMT)وفق معيار  الصدق التمايزي: نتائج (16.4)رقم دول اجل

 العادلةالقيمة  اخلصائص النوعية التكلفة التارخيية 

   0,211 اخلصائص النوعية

  0,298 0,132 العادلةالقيمة 

 0,418 0,657 0,440 الوعاء الضرييب

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
 ألبعاد الدراسة (HTMT)قيمة  أنإىل ، السابق يوضحها اجلدول كما( HTMT)تشري نتائج اختبار معيار    

عيار ووفق هذا امل وعليه .0.85واملقدرة ب  ااملوصى هب القيمة جاوزتتمل فإن مجيع القيم  ، ومنه0.6و 0.1بني  ترتاوح
 الدارسة حمقق. ألداةالصدق التمايزي فإن 

 .(HTMT)وفق معيار  : نتائج الصدق التمايزي(8.4رقم ) الشكل

 .(SMART PLS 3) إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر: 
 (7-4)شكل رقماليف هو موضح كما .0.85 القيمةجاوز تتمل  ألبعاد الدراسة (HTMT) مقياس تشري نتائج   

 ألداةالصدق التمايزي  أنأي  ؛قد حتقق( HTMT) مقياس مقياس وعليه فإن، وهي كلها ابللون األخضر أعاله
 الدارسة حمقق.
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قياس مدى انتماء عيار إىل هذا امل ويهدف :(Cross Loadings)معيار التحميالت املتقاطعة . 2-2-3
نتائج اختبار  نأيوضح  (17.4)دول رقم اجلو  .املباين األخرىىل املبىن التابع له ابملقارنة من انتماءه إىل إاملؤشر 
   :(Cross Loadings)معيار 

 (.Cross Loadings): نتائج معيار التحميالت املتقاطعة (17.4)رقم دول اجل
 الوعاء الضرييب اخلصائص النوعية العادلةالقيمة  التكلفة التارخيية 
02 0,616 0,017 -0,014 0,132 

03 0,791 0,055 0,194 0,206 

04 0,721 0,001 0,025 0,255 

05 0,068 0,820 0,190 0,230 

06 -0,065 0,879 0,213 0,238 

07 0,078 0,886 0,241 0,370 

09 0,048 0,064 0,709 0,363 

11 -0,033 0,149 0,670 0,281 

13 0,119 0,300 0,761 0,419 

14 0,187 0,164 0,752 0,295 

15 0,162 0,197 0,291 0,717 

16 0,139- 0,361 0,375 0,724 

17 0,260 0,172 0,359 0,737 

18 0,269 0,222 0,347 0,705 

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
يرتبط مع البىن التابع له  مؤشرأن كل إىل أعاله، يوضح اجلدول كما   (Cross Loadings)تشري نتائج معيار    

( 4-3-2)املؤشر رقم: التكلفة التارخيية بعدباملتعلقة  املؤشراتارتباط  فق بلغ األخرى،أكثر من ارتباطه مع املباين 

وهي أكرب من كل القيم ارتباط هذه  (0,721و 0,791و 0,616) هلا )التكلفة التارخيية( القيم ةالتابع البعدمع 
القيمة  بعدبارتباط املؤشرات املتعلقة أما ، (0,255و 0,014-)تراوحت بني  واليت املؤشرات مع املتغريات األخرى

وهي  (0,886و 0,879و 0,820) فقد بلغت التابعة هلا )القيمة العادلة( البعدمع ( 7-6-5)املؤشر رقم: العادلة
ارتباط ، أما (0,370و -0,065)واليت تراوحت بني  أكرب من كل القيم ارتباط هذه املؤشرات مع املتغريات األخرى

 (ةاخلصائص النوعيالتابعة هلا ) البعدمع ( 14-13-11-9)املؤشر رقم: اخلصائص النوعية ببعداملؤشرات املتعلقة 
وهي أكرب من كل القيم ارتباط هذه املؤشرات مع املتغريات  (0,752و 0,761و 0,670و 0,709) فقد بلغت

)املؤشر  الوعاء الضرييب ببعدارتباط املؤشرات املتعلقة أما  ،(0,419و -0,033)واليت تراوحت بني  األخرى
 (0,705و 0,737و 0,724و 0,717) فقد بلغت (الوعاء الضرييبالتابعة هلا ) البعدمع ( 18-17-16-15رقم:

 وعليه؛ (0,375و 0,139)واليت تراوحت بني  وهي أكرب من كل القيم ارتباط هذه املؤشرات مع املتغريات األخرى
فإن عيار ووفق هذا املابلتايل بني املؤشرات املباين املختلفة، ال يوجد تداخل و  املستخدمة غري مكررة املؤشرات فإن

 الدارسة حمقق. ألداةالصدق التمايزي 



  ألثر تطبيق بدائل القياس احملاسيب على جودة القوائم اجلبائية يدانيةمدراسة                              الفصل الرابع:

231 
 

سئلة املستخدمة يف قياس املتغريات من خالل حتليل النموذج القياسي على ما سبق تظهر النتائج صحة األ ابناءً و 
(Measurement Model)  بشقيه الصدق التقاريب(Convergent validity)  والصدق التمايزي
(Discriminant validity)،  من املمكن البدء بتحليل النموذج اهليكلي و(Structural Model)  والذي

 التايل. الفرعسيتم مناقشته يف 
 ( Structural Model)حتليل النموذج اهليكلي  :اثنيا
بعد قبول نتائج مقاييس الصدق التقاريب والتمايزي للنموذج القياسي )تقييم منوذج القياس والتأكد من صالحيته(،    

للنموذج  يةئالتنبفإن اخلطوة التالية تتناول تقييم صالحية النموذج اهليكلي. وهذا ينطوي على دراسة القدرات 
ر جمموعة من املعايري ينبغي استخدامها لتقييم يا. ولقد مت اختوتقييم مناذج االحندار والعالقات بني متغريات الدراسة

 تتضمن املعايري األساسية الختبار النموذج اهليكلي ما يلي: و  .النموذج اهليكلي
 .(VIF)تقييم التداخل اخلطي بني املباين  -
 .(Path Coefficients)معامالت املسار  مةمالءتقييم  -
 .coefficient of determination (𝑅2) معامل التفسريحتديد  -
 .Effect size(𝑓2) حجم التأثري حتديد  -
  .(Boot Strapping)فحص معامل املسار ابستخدام  -

 يبني القيم املوصى هبا لقبول النموذج اهليكلي: (18.4)واجلدول رقم 
 .(Structural Model): معايري تقييم النموذج اهليكلي (18.4رقم )دول اجل

 الوصف املعايري
التداخل اخلطي بني 

 (VIF)املباين 
ابستخدام معامل التضخيم  جيب أن يكون التداخل اخلطي بني مباين منوذج الدراسة

 .3أقل من  للتباين
معامالت 

 Path)املسار

Coefficients) 

إىل عالقات تنبئية قوية ، وتشري القيم املطلقة األعلى -1و 1ترتاوح قيم معامل املسار بني 
 بني املباين، أما اإلشارة السالبة فتدل على وجود عالقة عكسية بني املباين.

 (𝐑𝟐)معامل التفسري

  Cohen (1988)حبسب؛ و (1)والواحد  (0)ترتاوح قيمة معامل التفسري بني الصفر
 تكون كما يلي:  R2فإن قيمة معامل التفسري 

  ال يوجد معامل تفسري يف حال كانت> R2 0.02 
   0.12 >صغرية يف حال كانت ≤ R2 0.02 
 0.25 >يف حال كانت   متوسطة ≤ R2 0.12 
 1يف حال كانت  كبرية ≤   ≤ R2 0.25 
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 𝒇𝟐)) حجم األثر

فإن قيمة حجم   (Joseph F Hair, Ringle, and Sarstedt 2013) حبسب
 تكون كما يلي:  𝑓2األثر 

 يف حال كانت   حجم أثر ال يوجد> 𝑓2 0.02 
   0.15 >صغرية يف حال كانت ≤ 𝑓2 0.02 
 0.35 >يف حال كانت   متوسطة ≤ 𝑓2 0.15 
 1يف حال كانت  كبرية ≤   ≤ 𝑓2 0.35 

  .إعداد الباحثاملصدر: 
 (:VIF) ابستخدام معامل التضخيم للتباين التداخل اخلطي بني املباين .1
القيمة  (VIF)تتعدى قيم  أالباين منوذج الدراسة، جيب املطي بني اخلتداخل التحقق من عدم وجود اليتم حىت    
    .(VIF)اختبار التداخل اخلطي نتائج يوضح  (19.4)دول رقم اجلو  .5على أقصر تقدير القيمة أو  3

 (VIF)التداخل اخلطي بني املباين قيم : (19.4)رقم دول اجل

 الوعاء الضرييب اخلصائص النوعية 

 1,015 1,001 التكلفة التارخيية

 1,083  اخلصائص النوعية

 1,068 1,001 العادلةالقيمة 

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
مثلة امل الداخليةمثلة ابألعمدة واملباين امل اخلارجية بني املباين (VIF)معيار التداخل اخلطيقيم تشري نتائج 

فبعد  ؛(1.08و 1ترتاوح القيم بني ) 3 العتبةأصغر من قيمة  (VIF)أن مجيع قيم  أعالهاجلدول  يف ابلصفوف
، أما بعد القيمة 1.02عدى قيمة يتواملتغري الوعاء الضرييب مل  التكلفة التارخيية ابلنسبة للمتغري اخلصائص النوعية

لنسبة للمتغري ، واب1.07واملتغري الوعاء الضرييب كذلك مل يتعدى قيمة  العادلة ابلنسبة للمتغري اخلصائص النوعية
ومن خالل  وعليه ،1.08 ب (VIF)اخلصائص النوعية كمبىن مستقل ابلنسبة للمتغري الوعاء الضرييب فقدرت قيمة 

 ال يوجد تداخل خطي بني مباين منوذج الدراسة.  فإنه (VIF)قيم 
 (:Path Coefficients)تقييم مالئمة معامالت املسار  .2
، وتشري القيم املطلقة األعلى إىل عالقات تنبئية قوية بني املباين، أما اإلشارة -1و 1ترتاوح قيم معامل املسار بني    

معامالت  مةءمال تقييم يوضح نتائج (20.4)دول رقم اجلو  السالبة فتدل على وجود عالقة عكسية بني املباين.
 .ألبعاد الدراسة (Path Coefficients)املسار 
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 (Path Coefficients)معامالت املسار قيم : (20.4رقم )دول اجل
 الوعاء الضرييب اخلصائص النوعية 

 0,233 0,113 التكلفة التارخيية

 0,403  اخلصائص النوعية

 0,328 0,348 العادلةالقيمة 

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
إشارة مجيع  أنإىل  أعالهيوضح اجلدول كما   (Path Coefficients)معامالت املسار قيم تشري نتائج    

أما قيم معامالت املسار ملتغريات  قة الطردية بني متغريات الدراسةمعامالت املسار هي موجب وهذا يدل على العال
 التارخييةالتكلفة  لبعدنالحظ أن معامل مسار و  .0.3و 0.1حيث ترتاوح بني  ؛الدراسة فهي متوسطة على العموم

 ؛ةضعيف قيم هي (0,233) قدرت ب الوعاء الضرييبمع متغري و  ،(0,113)قدر ب  مع متغري اخلصائص النوعية
مع متغري اخلصائص  القيمة العادلة لبعدمعامل مسار أما  .وهذا يدل على وجود عالقة تنبئية ضعيفة بني هذه املباين

تدل على وجود  متوسطةوهي قيم  (0,328) قدرت ب الضرييبالوعاء مع متغري و  ،(0,348)قدر ب  النوعية
قدر ب  الوعاء الضرييبمع متغري  اخلصائص النوعيةملتغري معامل مسار أما بني هذه املباين.  متوسطةعالقة تنبئية 

   بني هذه املباين. جيدةتدل على وجود عالقة تنبئية  جيدوهي قيم  (0,403)
 :𝑹𝟐 (coefficient of determination) معامل التفسري .3
، 𝑹𝟐)) معامل التفسري )معامل التحديد( يعترب املقياس األكثر شيوعا لتقييم النموذج اهليكلي وهو املعروف بقيمة   

ية ئنه الرتابط الرتبيعي بني القيم الفعلية والتنبأ أساس وحيسب على ؛للنموذج يةئالتنبهذا املعامل مقياسا للقوة  وميثل
 للمتغريات التابعة. 𝑹𝟐))نتائج معامل التفسري  يوضح (21.4)دول رقم اجلو  اخلاصة ابلنموذج اهليكلي.

 .𝑹𝟐(: نتائج معامل التفسري 21.4اجلدول رقم )
 النتيجة 𝐑𝟐 املتغري

 تفسري متوسطالحجم  0,134 اخلصائص النوعية

 تفسري قويالحجم  0,333 الوعاء الضرييب

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
إىل أهنا تقدر  أعالهيوضح اجلدول كما   "اخلصائص النوعيةللمتغري التابع " R2نتائج معامل التفسري قيم تشري    

إىل  0.12ضمن اجملال ) R2القيمة  تدخلحيث  ،وهي قيمة تدخل ضمن فئة حجم التفسري املتوسط 0.134 بـ
اخلصائص "التابع  متغريلل "العادلةالتكلفة التارخيية والقيمة "املتغريات املستقلة وعليه فإن حجم التفسري  ؛(0.25
 على العموم.معتدل أو تفسري متوسط و ذ هو حجم "النوعية
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إىل أهنا تقدر  أعالهيوضح اجلدول كما   "الوعاء الضرييب"للمتغري التابع  R2نتائج معامل التفسري قيم تشري كما     
حجم وعليه فإن  .0.25 القيمة  R2حيث تتعدى ؛تدخل ضمن فئة حجم التفسري الكبريالوهي قيمة  0.333 بـ

 "الوعاء الضرييب"التابع  متغريلل "واخلصائص النوعية العادلةالتكلفة التارخيية والقيمة "كل املتغريات املستقلة التفسري  
  .تفسري قوي وذهو حجم 

 :(Effect size)للمتغريات اخلارجية   𝑓2حجم األثر .4
 فهو يشرح قدرة كل متغري مستقل )على حدى( على تفسري املتغري التابع.  𝑓2فيما يتعلق بقيم حجم األثر    

.(: نتائج حجم األثر 22.4اجلدول رقم ) 𝒇𝟐 
 النتيجة 𝒇𝟐 حجم األثر املتغري

 أتثريال يوجد  0,014 اخلصائص النوعية –التكلفة التارخيية 
 ضعيفتأثري الحجم  0,080 الوعاء الضرييب –التكلفة التارخيية 

 تأثري متوسطالحجم  0,175 اخلصائص النوعية – العادلةالقيمة 
 تأثري متوسطالحجم  0,194 الوعاء الضرييب – العادلةالقيمة 

 قويحجم أتثري  0,357 الوعاء الضرييب –اخلصائص النوعية 
 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا

fحجم األثر نتائج قيم تشري     حجم التأثري ابلنسبة ملتغريات  قيمإىل أن  (22.4رقم )اجلدول  يف وضحهو مكما   2
 حيث أن:  ؛وهو يدل على تباين يف حجم األثر بني املباين 0.35و 0.06الدراسة ترتاوح بني 

fحجم األثر -  0.014بلغت  الوعاء الضرييبمبىن اخلصائص النوعية و  مبىنمن  مع كال التكلفة التارخيية بني بعد 2
، اخلصائص النوعية على مبىنالتكلفة التارخيية  بعد بني أتثرييوجد  ال أنه وهي تدل على ؛على التوايل 0.080و
 ولكن ضعيف على مبىن الوعاء الضرييب. تأثريالد يوجو 

fحجم األثر  -  1.75بلغت  الوعاء الضرييبمبىن اخلصائص النوعية و  مبىنمن  مع كال  العادلةالقيمة  بني بعد 2
 متوسط بني هذه املباين.حجم أتثري وهي تدل على وجود  ؛على التوايل 1.94و

fحجم األثر  - حجم وهي تدل على وجود ؛ 0.357بلغت  الوعاء الضرييبمبىن و  اخلصائص النوعية بني مبىن 2
 قوي بني هذه املباين.أتثري 
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 اختبار فرضيات الدراسة املطلب الثاين: 
 Path)ة معامالت املسار مءتقييم مال، و (VIF)التداخل اخلطي بني املباين التأكد من عدم وجود  بعد

Coefficients) ، كل من معامل التفسري م  يق التأكد منابإلضافة إىلR2   وحجم األثر𝑓2 يتم يف هذه املرحلةس 
 قيمةو ، دالة إحصائيا α؛ أن تقبل الفرضية البديلة إذا حتقق الشرطني التاليني معاحيث  ؛اختبار نتائج الفرضيات

1.96T >  إذا مل يتحقق أحد الشرطني تقيل الفرضية العدميةما أ .%5مستوى الداللة عند. 
 .(T-Value)قيمة مستوايت : (23.4رقم )دول اجل

 الوصف املعايري

 املسار ابستخدامفحص معامل 
(Boot Strapping) 

-tقيمة )تكون جيب أن   Hair et al. (2013)حبسب و 
value  ):كما يلي 
  ؛1.65يساوي  %10عند مستوى الداللة 
  ؛1.96يساوي  %5عند مستوى الداللة 
  2.59يساوي   %1عند مستوى الداللة. 

  .إعداد الباحثملصدر: ا
 :الثالثةاختبار الفرضية  .1
  H0: " ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى املعنوية(0.05 ≤ α)  حتسني على لبدائل القياس احملاسيب

 ".اجلبائيةجودة معلومات القوائم 
لقياس التأثري  (Path Analysis) أسلوب حتليل املسار علىفقد اعتمدت الدراسة  ةالفرضيهذه ختبار وال

حيث مت تقسيم هذه الفرضية إىل  ؛(Bootstrapping)البسرتة خاصية ابستخدام  (Direct effect)املباشر 
 الدراسة. الفرعية للفرضية الثالثة من فرضياتالنتائج  (25.4- 24.4) رقم نوالاجلدظهر يو  فرضيتني فرعيتني،

 .ية الفرعية األوىل(: نتائج الفرض24.4اجلدول رقم )
 النتيجة

P-
Values 

T-Value 
االحنراف 
 املعياري

املسار معامل 
 معياري

 الرقم الفرضيات

ل الفرضية بقن
 0,113 0,117 0,933 0,335 العدمية

< -التكلفة التارخيية 
H اخلصائص النوعية 13.:  

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
 يلي:كما   ية الفرعية األوىلالفرضميكن تفسري نتائج  (24.4)رقم اجلدول على  ابناء
  املعنويةحصائية عند مستوى إداللة  ذو أثرال يوجد (0.05≤  α) بعد اخلصائص على  التكلفة التارخييةبعد ل

 .النوعية
 التكلفة التارخييةبني بعد ضعيفة ولكن إجيابية لنموذج اهليكلي أبن هناك عالقة ارتباط املسار لتظهر نتائج حتليل  

ومن  وهي قيمة موجبة ولكن ضعيفة. (0.113)عياري املبلغت قيمة معامل املسار  إذ؛ اخلصائص النوعيةبعد و 
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عند مستوى املعنوية  1.96من  أقل (t)قيمة  أن، كما معنوية هذه العالقةال نالحظ  (t-value)متابعة قيم 
(0.05>α)  قيمة األثرن أ ابإلضافة إىل ،األوىلالفرضية الفرعية  رفضتعرب هذه القيمة عن و 𝑓2 لبعد التكلفة

أتثري تدل على أنه ال يوجد وهي قيمة  0.014العامل التابع اخلصائص النوعية تساوي  علىالتارخيية كعامل مستقل 
     . (J. F. Hair et al., 2013) موصى به وذلك حسب ما هو ؛بني املتغريين

يؤثر القياس احملاسيب وفق التكلفة التارخيية ال القائلة:  العدميةالفرضية  ونقبل البديلةالفرضية  نرفض وعليه
 .(α<0.05) عند مستوى املعنوية بائيةيف حتسني جودة املعلومات احملاسبية املتضمنة يف القوائم اجل

املالية املعتمدة على  القوائم أنحيث  ؛نصت عليه معظم الدراسات السابقة ماتتوافق مع  حيث أن هذه النتيجة
 تهاأمهي هامما يفقد ؛األعمال وفق احلقائق االقتصادية إظهار الوضع املايل ونتائج يفقاصرة تعترب مبدأ التكلفة التارخيية 

أقل داللة وواقعية  بل جمرد معلومات اترخيية مما جيعل هذه املعلومات قتصاديةاالعطيات املال تستند إىل  ألهنانظرا 
حماسبة التكلفة التارخيية ال تكون صادقة بعد مرور الزمن املعلومات املستمدة من  كما أن  ألنه يستند إىل املاضي.
تعبري  م احملاسبية بعيدة كل البعد عنجيعل األرقاصوم. مما واخل لو وال تقدم قيمة عادلة لألص ،وتغري مستوى األسعار

 القيم اجلارية هلذه العناصر.
 ية الفرعية الثانية: نتائج الفرض(25.4)اجلدول رقم 

 P-Values النتيجة
T-

Value 
االحنراف 
 املعياري

معامل املسار 
عياريامل  الرقم الفرضيات 

ل الفرضية بقن
 0,348 0,079 3,084 0.001 البديلة

< - العادلةالقيمة 
H اخلصائص النوعية 23.:  

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
 كما يلي:  ية الفرعية الثانيةالفرضميكن تفسري نتائج  (25.4) اجلدول رقمعلى  ابناء
  املعنويةحصائية عند مستوى إداللة  ذو أثرال يوجد (0.05≤  α) بعد اخلصائص على  العادلةالقيمة  بعدل

 .النوعية
بعد و  العادلةالقيمة إجيابية بني بعد و  قوية لنموذج اهليكلي أبن هناك عالقة ارتباطاملسار لتظهر نتائج حتليل  

-t)ومن متابعة قيم  وهي قيمة موجبة ومرتفعة. (0.348)عياري املبلغت قيمة معامل املسار ؛ إذ اخلصائص النوعية

value) قيمة  أن، كما نالحظ معنوية هذه العالقة(t) عند مستوى املعنوية  1.96من  أكرب(0.05>α)  وتعرب
كعامل مستقل   العادلةلبعد القيمة 𝒇𝟐 قيمة األثر ن أ ابإلضافة إىل ،الثانيةالفرضية الفرعية  قبولهذه القيمة عن 

بني متوسط  أتثري حجم يوجد تدل على أنه وهي قيمة  ؛0.175العامل التابع اخلصائص النوعية تساوي  على
 .(J. F. Hair et al., 2013) حسب ما هو موصى به وذلك ،املتغريين

يؤثر القياس احملاسيب وفق القيمة العادلة يف وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة: 
 (.α<0.05)عند مستوى املعنوية  بائيةجودة املعلومات احملاسبية املتضمنة يف القوائم اجل حتسني
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ن أبشكل إجيايب، كما  ؤثر على جودة املعلومات احملاسبيةي منوذج القياس احملاسيب وفق القيمة العادلة أن حيث
ال من القياس ابلتكلفة التارخيية كمدخل للقياس احملاسيب يعد منوذجا مالئما يعمل بداستخدام قياس القيمة العادلة 

حمدثة أوال أبول لتعكس و  أكثر داللةالقوائم هذه معلومات ا جيعل مم ؛قيقيةاحلعادلة و الالية املقوائم العلى إعداد 
املعدة  احملاسبيةكثر نفعا وفائدة من املعلومات األتعد  العادلة ةالقيماملعلومات املستمدة من حيث أن  ،احلاليةقيمتها 
 التكلفة التارخيية. أساسعلى 

 :الرابعةاختبار الفرضية  .2
  H0: " حصائية عند مستوى املعنوية إال يوجد أثر ذو داللة(0.05 ≤ α)  حتديد على لبدائل القياس احملاسيب

 ".الوعاء الضرييب السليم
لقياس التأثري  (Path Analysis) أسلوب حتليل املسار علىفقد اعتمدت الدراسة  ةالفرضيهذه ختبار وال

مت تقسيم هذه الفرضية إىل حيث ، (Bootstrapping)البسرتة خاصية ابستخدام  (Direct effect)املباشر 
 الدراسة. الفرعية للفرضية الرابعة من فرضياتالنتائج  (26.4- 27.4) رقم نوالجلدا ظهريو  ،فرضيتني فرعيتني

 ية الفرعية األوىل.(: نتائج الفرض26.4اجلدول رقم )

 P-Values النتيجة
T-

Value 
االحنراف 
 املعياري

معامل املسار 
عياريامل  الرقم الفرضيات 

ل الفرضية بقن
 البديلة

0,008 2,642 0,086 0,233 
< -التكلفة التارخيية 

H الوعاء الضرييب 1.4:  

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
 كما يلي:  ية الفرعية األوىلالفرضميكن تفسري نتائج  (26.4)رقم اجلدول على  ابناء
  املعنويةحصائية عند مستوى إداللة  ذو أثرال يوجد (0.05≤  α) الوعاء بعد  التكلفة التارخيية على بعدل

 .الضرييب
التكلفة التارخيية إجيابية بني بعد و  متوسطة لنموذج اهليكلي أبن هناك عالقة ارتباطاملسار لتظهر نتائج حتليل 

ومن متابعة قيم  وهي قيمة موجبة ومتوسطة. (0,233)عياري املبلغت قيمة معامل املسار إذ ؛ الوعاء الضرييببعد و 
(t-value) قيمة  أن، كما نالحظ معنوية هذه العالقة(t )عند مستوى املعنوية  1.96من  أكرب(0.05>α)  تعرب و

كعامل مستقل لبعد التكلفة التارخيية    𝒇𝟐قيمة األثرن أ ابإلضافة إىل ،األوىلالفرضية الفرعية  قبول هذه القيمة عن
 ؛املتغريينضعيف بني تدل على أنه يوجد حجم أتثري وهي قيمة  0.080تساوي  الوعاء الضرييبالعامل التابع  على

   .(J. F. Hair et al., 2013)حسب ما هو موصى بهوذلك 
يؤثر القياس احملاسيب وفق التكلفة التارخيية القائلة:  البديلةالفرضية  ونقبل الصفريةالفرضية  نرفض وعليه

 (.α<0.05) عند مستوى املعنوية يف حتديد الوعاء الضرييب السليم
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ألنه يوفر دليل قابال لإلثبات عن املعامالت  ،الضريبةألغراض فرض  مامالئيعترب مبدأ التكلفة التارخيية حيث 
من  التهربمن قليل تللوذلك  ؛املالية، وتعترب القابلة لإلثبات من املسائل اهلامة يف أي نظام ضرييبواألحداث 
اع طريقة التكلفة التارخيية الحتساب الضريبة يف ظل التغريات اليت حتدث يف تباولكن يف املقابل فإن  الضرائب.

التكلفة التارخيية  أساسعلى  هتالكاإلاحتساب كما أن   .املؤسسةكل رأس مال ملستوى العام لألسعار يؤدى إىل آتا
 الضرائب عليه.ايدة حجم ز وابلتايل  الربحم يىل تضخإظروف يؤدي ظل هذه اليف 

 ية الفرعية الثانية.(: نتائج الفرض27.4اجلدول رقم )
 P-Values النتيجة

T-
Value 

االحنراف 
 املعياري

معامل املسار 
عياريامل  الرقم الفرضيات 

ل الفرضية بقن
 0,328 0,074 3,087 0,002 البديلة

< - العادلةالقيمة 
H الوعاء الضرييب 2.4:  

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
 كما يلي:  ية الفرعية الثانيةالفرضميكن تفسري نتائج  (27.4)رقم اجلدول على  ابناء
  املعنويةداللة احصائية عند مستوى  ذو أثرال يوجد (0.05≤  α) الوعاء الضرييببعد على  العادلةالقيمة  بعدل. 

 العادلةالقيمة إجيابية بني بعد و  قوية لنموذج اهليكلي أبن هناك عالقة ارتباطاملسار لتظهر نتائج حتليل حيث 
ومن متابعة قيم وهي قيمة موجبة ومرتفعة.  (0.328) عيارياملبلغت قيمة معامل املسار إذ  ؛الوعاء الضرييببعد و 
(t-value) قيمة  أن، كما نالحظ معنوية هذه العالقة(t) عند مستوى املعنوية  1.96من  أكرب(0.05>α)  وتعرب

كعامل مستقل   العادلةلبعد القيمة 𝑓2 قيمة األثر  نأ ، ابإلضافة إىلالثانية الفرضية الفرعية قبولهذه القيمة عن 
 ،املتغريينبني متوسط  أتثري حجم يوجد تدل على أنه وهي قيمة  ؛0.194 تساوي  الوعاء الضرييبالعامل التابع  على

   .(J. F. Hair et al., 2013)حسب ما هو موصى به وذلك

يؤثر القياس احملاسيب وفق القيمة العادلة يف وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة: 
 (.α<0.05) عند مستوى املعنوية حتديد الوعاء الضرييب السليم

، ملعايري احملاسبية يف جمال القياس واإلفصاح احملاسيب تساعد يف تقدير القيمة العادلة للوعاء الضرييباباألخذ ن وإ
 النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر جسدهتا بدائل القياس احملاسيب وفقاليت  احملاسبيةاملعلومة  على كما أن االعتماد

 حتديد الوعاء الضرييب العادل. من شأنه أن حيد من التهرب اجلبائي وابلتايل الوعاء اخلاضع للضريبة يف حتديد أساسك
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 :والسادسة اخلامسة تنيالفرضياختبار  .3
  H0: " حصائية عند مستوى املعنوية إال يوجد أثر ذو داللة(0.05 ≤ α)  حتديد على لبدائل القياس احملاسيب

 ".كمتغري وسيطي  احملاسبيةجودة املعلومات بوجود  الوعاء الضرييب السليم
لقياس التأثري غري  (Path Analysis) أسلوب حتليل املسار علىفقد اعتمدت الدراسة  ةالفرضيهذه ختبار وال

حيث مت تقسيم هذه الفرضية إىل  ؛(Bootstrapping)البسرتة خاصية ابستخدام  (Indirect effect)املباشر 
" على املتغري التابع اخلصائص النوعيةاملتغري الوسيط " ريأتثتحقق من الولكن قبل ذلك جيب  فرضيتني فرعيتني،

 اخلامسة ةفرضيالنتائج  (30.4) رقماجلدول و  (29.4) رقماجلدول و  (28.4) رقم اجلدولظهر يو  ."الوعاء الضرييب"
  الدراسة. من والسادسة

 .اخلامسةية : نتائج الفرض(28.4)اجلدول رقم 
 P-Values النتيجة

T-
Value 

االحنراف 
 املعياري

معامل املسار 
عياريامل  الرقم الفرضيات 

ل الفرضية بقن
 0,403 0,080 4,884 0,000 البديلة

< -اخلصائص النوعية 
 H5 الوعاء الضرييب

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
 كما يلي:  ية اخلامسةالفرض جميكن تفسري نتائ (28.4) اجلدول رقمعلى  ابناء
  املعنويةداللة احصائية عند مستوى  ذو أثرال يوجد (0.05≤  α) الوعاء بعد  على بعد اخلصائص النوعيةل

 .الضرييب
بعد و اخلصائص النوعية إجيابية بني بعد و  قوية لنموذج اهليكلي أبن هناك عالقة ارتباطاملسار لتظهر نتائج حتليل 

-t)ومن متابعة قيم  وهي قيمة موجبة ومرتفعة. (0.403)عياري املبلغت قيمة معامل املسار  إذ؛ الوعاء الضرييب

value) قيمة  أن ، كمانالحظ معنوية هذه العالقة(t)  عند مستوى املعنوية  1.96أكرب من(0.05>α)  وتعرب
 علىلبعد اخلصائص النوعية كعامل مستقل 𝑓2 ن قيمة األثر أ ابإلضافة إىل ،اخلامسةهذه القيمة عن قبول الفرضية 

وذلك  ،بني املتغريين قويوهي قيمة تدل على أنه يوجد حجم أتثري   ؛0.357تساوي  الوعاء الضرييبالعامل التابع 
 .  (J. F. Hair et al., 2013)حسب ما هو موصى به

تسهم جودة املعلومات احملاسبية املتضمنة يف وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة: 
 (.α<0.05) عند مستوى املعنوية يف حتديد الوعاء اخلاضع للضريبة بائيةالقوائم اجل

تتضمنها القوائم املالية املقدمة املعلومات احملاسبية اليت  أن أمجعت على اليتوهذا يتوافق مع العديد من الدراسات 
اإلجراءات اجلبائية تقضي أوال بضرورة التأكد . كما أن لإلدارة اجلبائية متثل إحدى أهم عناصر حتديد الوعاء الضرييب

أن  وهذا بشرط ،املعلومات احملاسبيةجودة حتققه من واقعية النتيجة احملاسبية الحتساب النتيجة اجلبائية وهو ما 
، خال من التالعباتأن يكون اسيب يقدم معلومات ذات مصداقية تتميز ابلشفافية والوضوح إضافة إىل احملنظام ال
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توفري املعلومة يف الوقت  أن، كما للدولة اجلبائيةاحلصيلة  ويعظم يفحتصيل املوارد الضريبية بشكل فعال  مما يضمن
 زيد احلصيلة الضريبية.ياملناسب يقلل من املنازعات والطعون على الضرائب املقدرة، و 

 .للفرضية السادسة األوىلية الفرعية : نتائج الفرض(29.4)اجلدول رقم 

 النتيجة
P-

Values 
T-

Value 
االحنراف 
 املعياري

معامل املسار 
غري  عياريامل

 املباشر
 الرقم الفرضيات

ل الفرضية بقن
 0.045 0,048 0.921 0.350 العدمية

< اخلصائص -التكلفة التارخيية 
H < الوعاء الضرييب-النوعية  1.6:  

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
 كما يلي:  ية الفرعية األوىلالفرضميكن تفسري نتائج  (29.4)رقم  اجلدولعلى  ابناء
  املعنويةداللة احصائية عند مستوى  ذو أثرال يوجد (0.05≤  α) الوعاء الضرييببعد على  التكلفة التارخيية بعدل 

 .كمتغري وسيطي  اخلصائص النوعيةبوجود بعد 
التكلفة التارخيية إجيابية بني بعد و  ضعيفة لنموذج اهليكلي أبن هناك عالقة ارتباطاملسار لتظهر نتائج حتليل 

 (0.045)عياري املبلغت قيمة معامل املسار  إذ ؛كمتغري وسيط  اخلصائص النوعيةبوجود  الوعاء الضرييببعد و 
أقل من  (t)أن قيمة ، كما نالحظ ال معنوية هذه العالقة (t-value)ومن متابعة قيم وهي قيمة موجبة وضعيفة. 

  .األوىلوتعرب هذه القيمة عن رفض الفرضية الفرعية  (α<0.05)عند مستوى املعنوية  1.96
يؤثر القياس احملاسيب وفق التكلفة التارخيية ال القائلة:  العدميةالفرضية  ونقبل البديلةالفرضية  نرفض وعليه

 عند مستوى املعنوية يف حتديد الوعاء الضرييب السليم بوجود جودة املعلومات احملاسبية كمتغري وسيط
(0.05>α.)  

معلومات للاخلصائص  بتوفرمرهون  بني املكلف واإلدارة اجلبائيةن ضمان حتقيق الثقة والعدالة الضريبية أ حيث
شكالت ومنها زايدة يف املاسبية ضمن مرفقات التصريح الضرييب، واليت بغياهبا سيظل اجملتمع الضرييب يعاين من احمل

ن منفعة القوائم كما أ  القضااي املتنازع فيها فيما خيص حتديد الوعاء اخلاضع للضريبة.حجم التهرب الضرييب وزايدة 
عادل وحتقيق الضرييب الوعاء اللتحديد  اجلبائي للتصريحهلا كمرفقات  تتوقف على مصداقية احملتوى املعلومايت اجلبائية

ر اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية سيؤثر يف حتديد الوعاء توفإن عدم ، وعليه ففعالالضرييب الفحص ال
 واجملتمع واملكلف.التوازن بني مصلحة الدولة عدم ويؤدي إىل  اجلبائيةعدالة القوائم  مما ينعكس على ؛الضرييب
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 .للفرضية السادسة الثانيةية الفرعية : نتائج الفرض(30.4)اجلدول رقم 
 النتيجة

P-
Values 

T-
Value 

االحنراف 
 املعياري

عياري املمعامل املسار 
 غري املباشر

 الرقم الفرضيات

ل الفرضية بقن
 0.14 0,039 2.522 0.012 البديلة

 < اخلصائص النوعية-العادلةالقيمة 
H < الوعاء الضرييب- 2.6:  

 .(SMART PLS 3)إعداد الباحث وابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر: ا
 كما يلي:  ية الفرعية الثانيةالفرض ميكن تفسري نتائج (30.4)رقم اجلدول على  ابناء
  املعنويةحصائية عند مستوى إداللة  ذو أثرال يوجد (0.05≤  α) الوعاء الضرييببعد على  العادلةالقيمة  بعدل 

 .كمتغري وسيطي  اخلصائص النوعيةبوجود بعد 
بعد و  العادلةالقيمة إجيابية بني بعد متوسطة و لنموذج اهليكلي أبن هناك عالقة ارتباط املسار لتظهر نتائج حتليل 

قيمة  وهي (0.14)عياري املبلغت قيمة معامل املسار  ذ؛ إكمتغري وسيط  اخلصائص النوعيةبوجود  الوعاء الضرييب
 1.96من  أكرب (t)حيث كانت قيمة  ؛معنوية هذه العالقةنالحظ  (t-value)ومن متابعة قيم  موجبة ومتوسطة.

 .الثانية الفرضية الفرعية قبولوتعرب هذه القيمة عن  (α<0.05)عند مستوى املعنوية 
احملاسيب وفق القيمة العادلة يف يؤثر القياس القائلة:  البديلةالفرضية  ونقبل الصفريةالفرضية  نرفض وعليه

  (.α<0.05) عند مستوى املعنوية حتديد الوعاء الضرييب السليم بوجود جودة املعلومات احملاسبية كمتغري وسيط

عن طريق التأثري على اخلصائص حتديد الوعاء الضرييب العادل  ة العادلة يفالقياس احملاسيب وفق القيم يؤثرحيث 
توفري اإلجراءات احملققة خلصائص  على العادلةالقيمة  منوذجاألمر الذي يعكس قدرة  ،احملاسبية النوعية للمعلومات

 ابلقيمة املختلفة بنود احلساابت إظهار إىل يهدفالعادلة القيم  كما أن منوذج،  وحتديد الوعاء الضرييب السليم اجلودة
 .إعداد امليزانية اتريخ يف للمكلفالوضع االقتصادي احلقيقي تعكس  الواقع إىل األقرب
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 :خالصة الفصل

مالءمة التعرف على مدى  خالل من امليداين اجلانب على للدراسة النظري اجلانب إسقاط الفصل هذا حاولنا يف   
بدائل القياس احملاسيب )التكلفة أتثري ابإلضافة إىل تقييم  ،بدائل القياس احملاسيب اجلزائرية لتطبيق واملالية البيئة احملاسبية

قمنا  ذلك أجل من ،السليموحتديد الوعاء الضرييب  اجلبائيةالقوائم جودة حتسني على التارخيية والقيمة العادلة( 
ساابت احلمن خرباء يف احملاسبة، وحمافظي  متثلت يف جمموعة بتصميم استبيان وتوزيعه على عينة من املستجوبني،

اسبني يف احمل املستشارين اجلبائيني واألساتذة اجلامعيني املتخصصني يف احملاسبة و ىلإاسبني املعتمدين، ابإلضافة احملو 
  .املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

قومات املناسبة واملالئمة لتطبيق املتوفر البيئة احملاسبية اجلزائرية على عدم إىل مجلة من النتائج من بينها  مت التوصل
، كما اجتهت (IAS/IFRS)معايري احملاسبة الدولية و  (SCF)بدائل القياس احملاسيب اليت نص عليها النظام احملاسيب 

حتسن من عمل املراجع  املايل القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيبأغلب إجاابت أفراد العينة حنو املوافقة على أن 
 .وتوفرها يف الوقت املناسب وذلك ملا حتتويه من معلومات قابلة للمقارنة والفهم ابإلضافة إىل قابليتها للتحقق ؛اجلبائي

وأن وجودة املعلومات احملاسبية، خمتلف بدائل القياس احملاسيب بني  طرديةكما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة 
 حتديد الوعاء الضرييب العادل. هذه األخرية تساهم يف

أمهية النتائج املتوصل إليها تبقى هناك نقائص انبعة أساسا من بيئة األعمال من رغم ابلأنه  استخالصه ميكن وما  
تطبيق بدائل القياس  اجتاهاجلزائرية ال تزال منغلقة بعض الشيء  فالبيئة احملاسبية، معاجلة الدراسة يف إطارها اليت متت

 احملاسيب، مما جيعل البحث قابال للتحديث تزامنا مع تطور هذه البيئة.
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يف ظل تطبيق النظام احملاسيب  اجلبائيةيف حتسني جودة القوائم  من خالل تناول موضوع أثر القياس احملاسيب
اعتماد  خاصة بعدو  ،يف اجملال احملاسيب يأساس، ونظرا ملا حتتله املعلومات احملاسبية من دور كبري و (SCF) املايل

من متطلبات القياس ه ضمنتما تو  (IAS/IFRS) الدولية احملاسبةنظام حماسيب يتوافق مع معايري  على اجلزائر
 بنيةامل اليةامل علومةاملقانوين إىل الطابع الذات علومة املوعرض االنتقال من تقدمي دف هب ؛ وذلكفصاح احملاسيبواإل

 من خمرجات النظام احملاسيب ناملستفيديمن أهم يف اجلزائر يعترب النظام اجلبائي وحبكم أن  على الواقع االقتصادي،
 تضمن الئمةاملعلومات امليساعد على تقدمي سوف  (SCF)احملاسيب املايل ن النظامإف .القوائم املالية واملتمثلة يف

وعاء ضرييب يعكس الواقع  يف طرق حتديدعزز الشفافية تمن جهة، ومن جهة أخرى  حتصيل املوارد اجلبائية الكافية
تتصف ابخلصائص املقدمة من النظام احملاسيب  تكون املعلومات أن جيب وعليه .املكلفاألعمال  الفعلي لنتائج

 .وهو حتديد الوعاء اخلاضع للضريبة الضرورية واملناسبة لنوع وطبيعة القرار املتخذ
وفق ما نص مدى أتثري بدائل القياس احملاسيب من البحث يف دراسة  ييتمثل اهلدف الرئيسسبق  ضوء ماويف  
هذه القوائم يف حتديد الوعاء الضرييب معلومات ، ودور اجلبائيةجودة القوائم حتسني على النظام احملاسيب املايل عليه 

  ي.السليم وتسهيل عمل املراجع اجلبائ
فصول ة ثال أربع فصول، ثىلإمت تقسيم هذه الدراسة وحتقيق أهداف البحث  اإلشكالية املطروحةولإلجابة على    

عملنا يف الفصل األول على بناء أرضية للمفاهيم النظرية املتعلقة ابلقياس احملاسيب  حيث ؛نظرية وفصل تطبيقي
املعايري احملاسبة الدولية خمتلف و  املوضوعأهم املفاهيم املتعلقة هبذا  بعرضوخمتلف البدائل اليت يقوم عليها، وذلك 

(IAS/IFRS) أما يف  .حبكم أن النظام احملاسيب يف اجلزائر تبىن هذه املعايري احملاسيب اليت تناولت بدائل القياس
ونظرا ألن موضوع متطلبات جودة هذه القوائم، و النظري للقوائم اجلبائية الفصل الثاين استعرضنا ابلتفصيل اإلطار 

فقد خصصنا الفصل  الدراسة يتناول أتثري بدائل القياس احملاسيب على جودة القوائم املالية املوجه لإلدارة اجلبائية،
خمتلف القوانني  عرض وحتليلابإلضافة إىل  وواقعها يف اجلزائر،تغريات هذه املبني  النظرية الثالث لدراسة العالقة

 تلكمت إسقاط  الفصل الرابعويف  .احملاسيبوالتقييم فيما خيص القياس  واملراسيم اليت نص عليها املشرع اجلزائري
بدائل ل يةاجلزائر  واملالية ةلبيئة احملاسبيامة ءمدى مال ملعرفة املفاهيم النظرية على الواقع من خالل الدراسة امليدانية

ابإلضافة  عمل املراجع اجلبائي، يف حتسني احملاسيب الناتج عن القياس ودور املعلومات احملاسبية ،القياس احملاسيب
يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل،  اجلبائيةحتسني جودة القوائم  علىتقييم أثر تطبيق بدائل القياس احملاسيب  إىل

عرض وتقدمي طرق مجع البياانت وحتليلها ابإلضافة إىل عرض  من خالل ؛يف حتديد الوعاء الضرييب السليم هاودور 
 مهين احملاسبة يف اجلزائر يف عينة الدراسة تومتثل ،ختبار فرضيات الدراسةالاوحتليل بياانت الدراسة ومناقشة نتائج 

وقد خرجت  .اجلبائيني واملستشارين اسبني املعتمديناحملو  ا يف خرباء احملاسبة، وحمافظي احلساابت،أساسممثلني 
وقبل ذلك مت عرض نتائج حاولنا وضع مجلة من التوصيات،  ضوئهامن النتائج اليت على  جموعةمبهذه الدراسة 

 :وفيما يلي تفاصيل ذلكاختبار الفرضيات 
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 اختبار الفرضيات: -1
 احلزمة اعتمدان يف اجلزء األول واملتمثل يف الدراسة االستطالعية على برانمجالدراسة ختبار فرضيات ال

النمذجة  الثاين من الدراسة امليدانية فقد مت االعتماد علىأما اجلزء ، (25SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية
حتليل املسار ابستخدام  من خالل (SEM-PLS)القائمة على املربعات الصغرى اجلزئية ابملعادالت اهليكلية 

  يلي: اكم  انت نتائج اختبار الفرضياتكو  .(SmartPls3) برانمج
 اجلزائرية على الشروط واملتطلبات الضرورية لتطبيق بدائل  واملالية "تتوفر البيئة احملاسبية :الفرضية األوىل

 ."القياس احملاسيب اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل
وقد  ،(One Sample test)للعينة البسيطة  (t)اختبار  علىفقد اعتمدت الدراسة  ةالفرضيهذه ختبار وال
اجلزائرية يف  واملالية أمجع أفراد عينة الدراسة على أن البيئة احملاسبية حيث ؛ا إىل أن هذه الفرضية غري حمققةتوصلن

القيمة العادلة كبديل  منوذجالقياس وفق القيم اجلارية مبا فيها  بدائلظل الظروف احلالية ليست جاهزة لتطبيق 
 .للتكلفة التارخيية

 :علومات احملاسبية املتضمنة يف القوائم املالية املعدة وفق متطلبات النظام امل"تسهم  الفرضية الثانية
  ."احملاسيب املايل يف حتسني عمل املراجع اجلبائي

، (One Sample test)للعينة البسيطة  Tاختبار  كذلك علىفقد اعتمدت الدراسة   ةالفرضيهذه ختبار وال
 املعدة حيث يدرك أفراد عينة الدراسة أمهية القوائم املالية ؛حمققة هذه الفرضية إىل أن امليدانيةتوصلت الدراسة و 

 .عمل املراجع اجلبائيوحتسني يف تسهيل  املايل وفق النظام احملاسيب
 :اجلبائيةبدائل القياس احملاسيب يف حتسني جودة معلومات القوائم  تؤثر" الفرضية الثالثة". 

لقياس التأثري  (Path Analysis) أسلوب حتليل املسار علىفقد اعتمدت الدراسة  ةالفرضيهذه ختبار ال
 تقسيمحيث مت  ؛"اخلصائص النوعية" املتغري على "بدائل القياس احملاسيب" متغريلل (Direct effect)املباشر 

  يلي: اكم  االختبار. وكانت نتائج فرضيتني فرعيتنيهذه الفرضية إىل 
حتسني جودة املعلومات احملاسبية املتضمنة يف القوائم  يفالتكلفة التارخيية منوذج لقياس احملاسيب وفق ا يؤثر"

 ".اجلبائية
نصت عليه معظم  مايتوافق مع وهذا ، حمققةالفرعية األوىل غري حصائية أن الفرضية إلأثبتت التحليالت ا

إظهار الوضع املايل  يفقاصرة تعترب مبدأ التكلفة التارخيية  أساس املعتمدة على القوائم أنحيث  ؛الدراسات السابقة
 .األعمال وفق احلقائق االقتصادية ونتائج
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حتسني جودة املعلومات احملاسبية املتضمنة يف القوائم  يف العادلة ةالقيم منوذجوفق لقياس احملاسيب ا يؤثر"
 ."اجلبائية

 ةوفق القيم القياس احملاسيب منوذجؤثر يحيث  ؛حمققة الثانيةالفرعية حصائية أن الفرضية اإلأثبتت التحليالت    
ال من القياس بدن استخدام قياس القيمة العادلة أ، كما بشكل إجيايب على جودة املعلومات احملاسبية العادلة

 .قيقيةاحلعادلة و الالية املقوائم الابلتكلفة التارخيية كمدخل للقياس احملاسيب يعد منوذجا مالئما يعمل على إعداد 
 :بدائل القياس احملاسيب وفق النظام احملاسيب املايل يف حتديد الوعاء الضرييب السليم تؤثر" الفرضية الرابعة". 

لقياس التأثري  (Path Analysis) أسلوب حتليل املسار علىفقد اعتمدت الدراسة  ةالفرضيهذه ختبار ال
هذه  تقسيمحيث مت  ؛"الوعاء الضرييبعلى املتغري  القياس احملاسيب""بدائل  للمتغري (Direct effect)املباشر 

  يلي: اكم  . وكانت نتائج اختبار الفرضياتالفرضية إىل فرضيتني فرعيتني
 ."التكلفة التارخيية يف حتديد الوعاء الضرييب السليممنوذج وفق يؤثر القياس احملاسيب "

 امئماليعترب مبدأ التكلفة التارخيية حيث  ؛حمققةالفرعية األوىل حصائية أن الفرضية اإلأثبتت التحليالت    
املالية، وتعترب القابلة لإلثبات من واألحداث ألنه يوفر دليل قابال لإلثبات عن املعامالت  ،الضريبةألغراض فرض 

 .املسائل اهلامة يف أي نظام ضرييب
 ."السليم الوعاء الضرييبحتديد  يف العادلةالقيم منوذج وفق لقياس احملاسيب ا يؤثر"

ملعايري احملاسبية يف جمال اباألخذ  حيث أن ؛حمققةالفرعية الثانية حصائية أن الفرضية إلأثبتت التحليالت ا
 .القياس واإلفصاح احملاسيب تساعد يف تقدير القيمة العادلة للوعاء الضرييب

  الوعاء اخلاضع للضريبة حتديد احملاسبية يف املعلومات جودة تسهم: "اخلامسةالفرضية." 
لقياس التأثري  (Path Analysis) أسلوب حتليل املسار علىفقد اعتمدت الدراسة  ةالفرضيهذه ختبار ال

وكانت نتائج اختبار  ؛على املتغري "الوعاء الضرييب" "اخلصائص النوعية" للمتغري (Direct effect)املباشر 
  يلي: اكم  الفرضيات

 أمجعت على اليتا يتوافق مع العديد من الدراسات وهذ ؛الفرضية حمققةهذه حصائية أن إلأثبتت التحليالت ا
املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها القوائم املالية املقدمة لإلدارة اجلبائية متثل إحدى أهم عناصر حتديد الوعاء  أن

  .السليم الضرييب
  بدائل القياس احملاسيب يف حتديد الوعاء الضرييب السليم بوجود جودة املعلومات  تؤثر: "السادسةالفرضية

 ."احملاسبية كمتغري وسيط
لقياس التأثري  (Path Analysis) أسلوب حتليل املسار علىفقد اعتمدت الدراسة  ةالفرضيهذه ختبار ال

 تقسيمحيث مت  ؛"الوعاء الضرييب"على املتغري  "بدائل القياس احملاسيب" للمتغري (Indirect effect)غري املباشر 
  يلي: اكم  االختبار. وكانت نتائج فرعيتنيفرضيتني هذه الفرضية إىل 
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التكلفة التارخيية يف حتديد الوعاء الضرييب السليم بوجود جودة املعلومات منوذج وفق يؤثر القياس احملاسيب "
 ."احملاسبية كمتغري وسيط
ن ضمان حتقيق الثقة والعدالة أ حيث ؛حمققةغري  األوىلالفرعية حصائية أن الفرضية إلأثبتت التحليالت ا

اسبية ضمن مرفقات التصريح احملمعلومات للاخلصائص  فربتو مرهون  بني املكلف واإلدارة اجلبائيةالضريبية 
 . الضرييب

يف حتديد الوعاء الضرييب السليم بوجود جودة املعلومات  العادلة ةالقيممنوذج وفق يؤثر القياس احملاسيب "
 ."احملاسبية كمتغري وسيط
ة العادلة القياس احملاسيب وفق القيم يؤثرحيث  ؛حمققة الثانيةالفرعية حصائية أن الفرضية إلأثبتت التحليالت ا

 .احملاسبية للمعلوماتعن طريق التأثري على اخلصائص النوعية  العادل حتديد الوعاء الضرييب يف
 أهم النتائج املتوصل إليها: -2

إىل نتائج نظرية ونتائج  اختبار الفرضيات مت التوصل إىل جمموعة من النتائج قسمتنتائج بعد عرض 
فإن واتفقت يف جوانب أخرى. وبصفة عامة  مع الدراسات السابقة وانباجلبعض  حيث اختلفت يف ؛تطبيقية

يف توفري اخلصائص النوعية  العادلة ةوفق القيم التأكيد على دور القياس احملاسيب مجيع الدراسات اشرتكت يف
للمعلومة املالية لتجعل القوائم املالية غري مضللة وتساعد على اختاذ قرارات سليمة مبا فيها حتديد الوعاء اخلاضع 

 :يلي فيما هذه النتائج أهم عرض ميكنو  .للضريبة
 :النظرية النتائج .2-1
 الواردة يف القياس احملاسيب متطلبات  مع إىل حد ماوفق النظام احملاسيب املايل  احملاسيب متطلبات القياس تتفق

وخاصة من حيث الطرق وبدائل احملاسبية املتبعة يف قياس البنود  ،(IAS/IFRS) احملاسبة الدوليةمعايري 
متطلبات قياس القيمة العادلة واليت يلزم على املشرع اجلزائري التوافق مع مستجدات  ابستثناءالقوائم املالية، 
 .(13IFRS) املعيار احملاسيب

  إن املشرع اجلزائري بعد تطبيق النظام احملاسيب املايل تبىن بدائل القياس احملاسيب اليت أقرهتا جلنة املعايري الدولية
النظام احملاسيب، والوصول إىل الصورة الصادقة عن الوضعية املالية ( بغية حتسني خمرجات IASBللمحاسبة )

للمؤسسة؛ حيث اعترب النظام احملاسيب املايل القياس وفق التكلفة التارخيية القاعدة العامة للقياس احملاسيب، 
ت شروط وجعل من بدائل القياس احملاسيب األخرى جمرد مرجعية وتصحيح هلا )أداة إلعادة التقييم( مىت توفر 

 .ذلك
  يؤثر القياس احملاسيب املستند إىل القيمة العادلة بشكل إجيايب على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية

ر األسواق املالية النشطة، توفولكن بشرط  ؛، والقابلية للفهم والقابلية للمقارنةواملوثوقيةاملتمثلة يف املالءمة، 
 .، والكوادر الفنية املؤهلة للتعامل مع قياس القيمة العادلةاملهنةالقوانني اليت تساهم يف ضبط أخالقيات 
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 أحد أبرز املستفيدة من خمرجات النظام احملاسيب، بل أهنا يف كثري من احلاالت يف اجلزائر هي دارة اجلبائية اإل أن
 .هعداد تلك القوائم ألجلإالذي يتم  الوحيدتشكل الطرف 

 االجتاهات مع وهو فرض يناقض  ،عملية اإلخضاع للضريبة يف اجلزائر وفق فرض التكلفة التارخيية التقليدي تتم
 نظمة الضريبية احلديثة.ألااملعاصرة 

 والتشريعات   القواننيحيث أن التعديالت اليت أجراها على  ؛متسك التشريع اجلبائي اجلزائري ابلتكلفة التارخيية
هتالك( دون غريها من األصول، ابعتبارها الكانت حمصورة يف بعض األصول فقط )األصول غري قابلة ل

 .هتدد بتقليص اإليرادات الضريبية بشكل كبريوحسب النظام اجلبائي 
  منوذج القيمةاستخدام  من فرص حيد ؛يف اجلزائر ياب شبه التام لألسواق املتخصصةوغضعف أداء البورصة 

 .عالية تطبيق وتكلفة كبريًا احملاسبني جهًدا من ، وحىت يف حالة تطبيقها فإنه يتطلبعند إعادة التقييم العادلة
  بدائل القياس احملاسيب اليت نص عليها النظام احملاسيب نظمة وإرشادات مهنية تبني كيفية تطبيق أعدم وجود

 البدائل هذهقرار يبني كيفية استخدام أو  نص قانوين ن مل يصدر املشرع اجلزائري أيآلحلد اأنه ؛ حيث املايل
وإعادة  عند التقييم (IAS/IFRS) يسمح للمهنيني ابلرجوع للمعايري احملاسبية الدولية ترخيصأو  ،اومتطلباهت

 .التقييم
 :النتائج التطبيقية .2-2

عدم توفر البيئة احملاسبية اجلزائرية على املقومات املناسبة واملالئمة لتطبيق بدائل القياس إىل أن  الدراسةتوصلت 
، كما اجتهت أغلب (IAS/IFRS)ومعايري احملاسبة الدولية  (SCF)احملاسيب اليت نص عليها النظام احملاسيب 

ام احملاسيب املايل حتسن من عمل املراجع إجاابت أفراد العينة حنو املوافقة على أن القوائم املالية املعدة وفق النظ
اجلبائي؛ وذلك ملا حتتويه من معلومات قابلة للمقارنة والفهم ابإلضافة إىل قابليتها للتحقق وتوفرها يف الوقت 
املناسب. كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بني خمتلف بدائل القياس احملاسيب وجودة املعلومات 

 وهذا من خالل إمجاع فئة اجمليبني على ،السليمه األخرية تساهم يف حتديد الوعاء الضرييب احملاسبية، وأن هذ
 :ما يليمن خالل  االستبيان

يف حتقيق خاصية  القيمة العادلةالقياس احملاسيب وفق أن هناك أتييد واسع من طرف املستجوبني حول مسامهة  -
اليت  احملاسبيةمما يساهم يف كسب الثقة يف املعلومات  ؛املالءمة، واملوثوقية، القابلية للفهم والقابلية للمقارنة

 ، مبا فيهم اإلدارة اجلبائية.تعرضها خمتلف املؤسسات ملستخدميها
وخاصة فيما يتعلق  اجلبائيةأن هناك عالقة بني بدائل القياس احملاسيب وجودة القوائم  املساربينت نتائج حتليل  -

أتبتت حيث  ؛ت احملاسبيةيف حتقيق اخلصائص النوعية للمعلوما منوذج القيمة العادلةالقياس احملاسيب وفق بدور 
منوذج القيمة األمر الذي يعكس قدرة  وذات أتثري متوسط إجيابيةو  قوية عالقة ارتباط وجودالدراسة امليدانية 

القياس عالقة  أتبتث الدراسة على أنقابل املويف  ،توفري اإلجراءات احملققة خلصائص اجلودة على العادلة
ولكن ضعيفة عالقة ارتباط إجيابية هي  خلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةاباحملاسيب وفق التكلفة التارخيية 
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خلصائص النوعية حتليل املسار بني بدائل القياس احملاسيب وانتائج على  ابناءو  املتغريين.مع عدم وجود أتثري بني 
  والقابلية للمقارنة" توصلنا إىل النتائج اآلتية: ،املوثوقية، القابلية للفهم مةء"املال احملاسبيةللمعلومة 

 من حيث حتقيق خاصية  اجلبائيةيف حتقيق جودة القوائم  %1.4 بـيساهم  وفق التكلفة التارخيية احملاسيب اسالقي
بني يوجد حجم أتثري ال تدل على أنه وهي قيمة  .والقابلية للمقارنة ،القابلية للفهمو ملوثوقية، او املالءمة، 

 .(2%)حجم التأثري أقل  املتغريين املستقل والتابع
 من حيث حتقيق  اجلبائيةيف حتقيق جودة القوائم  %17.50 ـبيساهم  وفق القيمة العادلة احملاسيب القياس

أتثري تدل على أنه يوجد حجم وهي قيمة  .والقابلية للمقارنة ،القابلية للفهمو املوثوقية، و املالءمة، خاصية 
   للمتغري املستقل على املتغري التابع.متوسط 

 :يلي ما توصلنا إىل الضرييب، فقدوالوعاء نتائج حتليل املسار بني بدائل القياس احملاسيب  عن أما
 تدل على وهي قيمة حتديد الوعاء الضرييب السليم،  يف % 08 ـبيساهم  وفق التكلفة التارخيية احملاسيب القياس

 للمتغري املستقل على املتغري التابع. أنه يوجد حجم أتثري ضعيف
 تدل على وهي قيمة  حتديد الوعاء الضرييب السليم، يف % 19.40 ـبيساهم  العادلةالقيم وفق  احملاسيب القياس

  للمتغري املستقل على املتغري التابع.متوسط أتثري أنه يوجد حجم 
  :الدراسة توصيات -3
 أهنا نرى اليتو احات واالقرت  التوصيات يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية مت وضع جمموعة من   

 :ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر يف السليموحتديد الوعاء الضرييب  اجلبائيةالقوائم  جودة لتحسني ضرورية
  الضرييب  يف التحاسب أساسك  وفق منوذج القيمة العادلةاملعدة  اجلبائيةضرورة قبول مصلحة الضرائب للقوائم

من اهلالك والتآكل التدرجيي  هذه املؤسسات مع املؤسسات االقتصادية حفاظا على القوة الشرائية لرأس املال
 ضافية. إيف شكل ضرائب 

  على اإلدارة اجلبائية وتطبيقا لقاعدة العدالة الضريبية أن تقوم بتزويد املكلف مبعلومات واضحة عن طرق
إخضاعه للضريبة؛ إذ يتوجب عليها إصدار نشرات دورية ومطبوعات تساعد املكلف على فهم أحكام 

أن تقوم اإلدارة بتحرر كل التصرحيات على مطبوعات تتسم ابلوضوح والبساطة  التشريع الضرييب، كما جيب
وتكون بعيدة عن الغموض وأال تتضمن مصطلحات غري واضحة يصعب على املكلف فهمها حىت يتمكن 

 .من اإلفصاح عن مركزه الضرييب وفهم حقوقه وواجباته
 حتديد القيمة على قدرة امليف ظل عدم م املالية؛ وذلك القوائبنود  إعادة تقييمعلى القيم السوقية عند  االعتماد

 يف الوقت الراهن. اجلزائريةيف البيئة احملاسبية  واليت ال تتوفرواليت تشرتط جمموعة من املتطلبات  العادلة
  التكلفة التارخيية يف نفس الوقت حيث أن هذه البدائل  منوذجمع منوذج القيمة العادلة االعتماد املزدوج على

 .يف احلاالت اليت تتيح ذلك بديلمكملة لبعضها البعض من أجل جتنب نقائص كل 
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 جيب على التشريع اجلبائي اجلزائري مسايرة التغريات اليت نتجت عن تبين معايري احملاسبة الدولية 
(IAS/IFRS)  يف اجلزائر من خالل النظام احملاسيب املايل(SCF)  وجتاوبه معها، لكن مع احلرص على

 .بائيةاجلضمان احملافظة على موارد 
  النظام احملاسيب املايل متطلبات مع  واجلبائيمن القانون التجاري  كال  فيتكيضرورة(SCF)  وهذا من أجل

 .حتسني استخدام بدائل القياس احملاسيب بشكل أفضل
  واألسواق  املتخصصةتوفري األسواق تفعيل القوانني والتشريعات اليت تنص على تطبيق القيمة العادلة، مع

، وفعاليةبكل كفاءة لألصول واخلصوم من قياس القيمة السوقية  االقتصادية املؤسسات لتمكني، الفعالةاملالية 
  الكوادر املؤهلة للتعامل مع هذه القيم.ريتوفو 
  ابالستناد عند إجراءات القياس احملاسيب إىل نصوص املعايري احملاسبية الدوليةالرتخيص (IAS/IFRS)، 

معظم ، وهذا ما جتيزه (SCF) خاصة يف حالة عدم وجود نصوص كافية يف النظام احملاسيب املايل اجلزائري
 الدول املطبقة للمعايري احملاسبية الدولية.

 توضح آليات تطبيق بدائل القياس احملاسيب وذلك للحد من  ةالعمل على توفري قواعد اسرتشادي ضرورة
 ةلتقدير القيم كفءالسوق المن قبل معدي القوائم املالية يف ظل عدم وجود  التقديرات الشخصيةاستخدام 

 .العادلة

 :الدراسة فاقآ -4
وحتديد الوعاء يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية أثر تطبيق بدائل القياس احملاسيب وضوع م راسةمن خالل د

أنه  حيث ؛متشعب وعلى قدر كبري من األمهية أن املوضوعلوحظ  يف اجلزائر النظام احملاسيب املايليف ظل الضرييب 
ربطه مبتغريات وأبعاد متعددة كربطه  كما ميكنوانب هذا املوضوع يف أطروحة واحدة،  جتطرق جلميع ال ميكنال 

اليت تطرقنا هلا يف  واملالية ابإلضافة إىل البيئة احملاسبية والثقافية ،والسياسية ،االقتصادية العواملو ابلعوامل البيئية 
 ومن بني املواضيع اليت نقرتحها للبحث مستقبال ما يلي: ،حبثنا احلايل

 على القوائم املقدمة من املكلفني يف حتديد الوعاء الضرييب.  اجلبائيةدارة إلا مدى اعتماد 
 .دور حوكمة الشركات يف حتسني جودة القوائم والتصرحيات اجلبائية 
 يف حتقيق الشفافية واإلفصاح الضرييب. دور بدائل القياس احملاسيب 
 .مسامهة القياس احملاسيب وفق منوذج القيمة العادلة يف حتقيق العدالة الضريبية 
 الضرييب واحلصيلة اجلبائية. الوعاء على وأتثريها بداعيةإلا احملاسبة 
 رابح والتهرب الضرييب.األدارة إباملايل  احملاسيبالقياس احملاسيب وفق النظام  عالقة 
 .أثر حمددات القياس احملاسيب يف حتديد الوعاء الضرييب السليم 
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 .2012امعة، (، كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجل29جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد )

، جملة مركز دور معايري احملاسبية املصرية املستحدثة يف حتديد الوعاء الضرييبأماين هاشم السيد حسن هاشم،  .5
 .صاحل عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة األزهر، العدد الرابع والثالثون
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 ، العراق.26، اجمللد 8، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ع كركوك
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 .2015، لسنة 2واالدارية، اجمللد اخلامس، العدد 
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جملة الدراسات املالية والتجارية، كلية  ،FASBوجملس معايري احملاسبة املالية  IASBاحملاسبة الدولية 

 .2008التجارة، جامعة بين سويف، العدد الثالث، 
جملة  احلوكمة يف حتسني األداء االسرتاتيجي لإلدارة الضريبية، دوروآخرون:  ،مصطفى عبد احلسني علي .56

 .2013، الفصل األول، 22دراسات حماسبية ومالية، اجمللد الثامن، العدد 
، جملة الدراسات االقتصادية، العدد SCFاملعاجلة احملاسبية الهتالك التثبيتات وفق مصطفى عوادي:  .57

 .2012اخلامس، جامعة الوادي، 
، جملة منهجية النمذجة ابملعادلة البنائية وتطبيقاهتا يف حبوث اإلدارة التعليمية :ايسر فتحي اهلنداوياملهدي  .58

 .2007(، 40) 15الرتبية والتنمية، العدد 
، جمموعة اختبار السوكبا خمتصر املعايري الدولية للتقرير املايل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني: .59
(SOCPAاإلصدار السا ،) ،2018بع عشر. 
، جامعة حتديد وعاء الضريبة على دخل الشركات يف ظل االرتفاع العام يف األسعاروحيد حممود رمو:  .60

 .2006املوصل، كلية االدارة واالقتصاد، 
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أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف مصداقية التقارير : الغنامي فيصل جدعان فرقد ،يعقوب فيحاء عبد هللا .61
، جملة دراسات دراسة يف قسم الشركات يف اهليئة العامة للضرائب-وعاء ضريبة الدخل املالية ويف حتديد

 .2010، العراق، 27-1، الصفحات 10حماسبية ومالية، اجمللد اخلامس، العدد 
III. :امللتقيات والندوات 

يف ظل مدى أتثري التكلفة التارخيية على القوائم املالية أمحد خضر، حممد عابدين، فارس مجيل الصويف:  .1
، امللتقى العلمي الدويل حول اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ظروف التضخم

 .2011نوفمرب  30-29وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، أايم 
، قيمة العادلةالتحدايت اليت تواجه املدقق اخلارجي يف تدقيق الاثبت حسان اثبت، عبد الواحد غازي حممد:  .2

 .2014امللتقى الدويل حول دور معايري احملاسبة الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، جامعة ورقلة، 
، للضرائب شفافية الضريبة وافاق تطبيقها يف اهليئة العامةجبار حممد علي الكعيب، ايسر عمار عبد احلميد:  .3

شاملة ملواجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة املقدم اىل هيئة النزاهة"،  املؤمتر الدويل بعنوان "حنو اسرتاتيجية وطنية
 .2008جامعة بغداد، 

، املؤمتر الضرييب التاسع، الفحص الضرييب االنتقائي للضريبة على أرابح شركات األموالجالل الشافعي:  .4
 .2004اجلمعية املصرية للمالية العامة والضرائب، 

مشكالت حتديد الربح الضرييب يف ضوء التغريات احلديثة يف املفاهيم والسياسات محاد طارق عبد العال:  .5
، املؤمتر الضرييب اخلامس عشر: دور النظام الضرييب املصري يف مواجهة األزمة املالية واالقتصادية العاملية، احملاسبية
 .2009قاهرة، 

ق معايري احملاسبة املصرية ومتطلبات القانون دور اإلفصاح احملاسيب وأمهيته يف ظل تطبي محد حممد جنيب زكي: .6
، املؤمتر الضرييب الثالث عشر حول التطورات لغرض زايدة فاعلية مصداقية ممويل الضريبة 2005لسنة  91

 .2007، احلديثة للمحاسبة واملراجعة ومستقبل مهنة احملاسبة واملراجعة يف مصر، القاهرة
، املؤمتر الضرييب التاسع، اجلمعية املصرية للمالية اإلدارة اجلبائية حوكمة الشركات وحوكمةمحدي عبد العظيم:  .7

 .2004العامة والضرائب، 
، امللتقى الدويل قصور منوذج التكلفة التارخيية يف معاجلة ظاهرة التضخمضيف هللا محاد اهلادي، لبزة شهام:  .8

 .2014، جامعة ورقلة، اجلزائر حول دور معايري احملاسبية الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات
، املؤمتر الضرييب السابع الضرييب حوكمة املنظومة الضريبية ضرورة حتمية لإلصالحعاطف كامل إبراهيم:  .9

 .2008عشر بعنوان "تقييم وتقومي النظام الضرييب املصري"، مصر، 
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اندماج املؤسسات االقتصادية دور النظام احملاسيب املايل يف معاجلة عمليات إلياس بدوي:  ،حممد زرقون .10
، امللتقى الوطين حول النظام وفق النظام احملاسيب املايل دراسة حالة تطبيقية ملعاجلة فارق االقتناء -اجلزائرية 

 .2013جانفي  14و 13احملاسيب املايل ابجلزائر وعالقته مبعايري احملاسبة الدولية، جامعة مستغامن، يومي 
انعكاسات تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية على جودة سليم العيسـى: معتز أمني السعيـد، حممد  .11

، حبث املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم املالية للشركات االستثمارية املدرجة يف سوق عمان املايل
القتصادايت الناشئة مقدم للمشاركة ابملؤمتر الثاين لكلية األعمال ابجلامعة األردنية حتت عنوان "القضااي امللحة ل

 .األردن –، عمان 2009أبريل  15-14يف بيئة األعمال احلديثة"،
إشكالية تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفصاح للقوائم املالية للبنوك هواري معراج، حديدي آدم:  .12

الدولية للمحاسبة واملعايري ، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري التجارية اجلزائرية
 .2011ديسمرب  13و 14الدولية للمراجعة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة البليدة، اجلزائر، 

IV.  دكتوراه:الأطروحات 
أثر استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفصاح واملراجعة على إبراهيم يعقوب، إمساعيل عثمان:  .1

، أطروحة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، احملاسبيةحتقيق جودة املعلومات 
2016. 

دراسة مقارنة بني -أثر تطبيق القيمة العادلة على القياس واالفصاح احملاسيب يف اجملموعةإمساعيل السبيت:  .2
 .2016، دية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصا، أطروحة دكتوراه، جامعة املسيلة،  جمموعة من الدول

، دراسة حتليلية إحصائية-أتثري احملاسبة اإلبداعية على جودة املعلومات احملاسبية يف اجلزائرآسيا لعروسي:  .3
 .2019أطروحة دكتوراه يف علوم يف العلوم التجارية، جامعة املسيلة، اجلزائر، 

اجلزائري مع النظام احملاسيب املايل لتعزيز الشفافية وضبط متطلبات تكييف النظام اجلبائي إميان خيلف،  .4
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الوعاء الضرييب

 .2019الشلف، 
انية مع دراسة دراسة ميد-واقع ومعوقات تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية ابهية زعيم:  .5

، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية حتليلية مقارنة بني جمموعة من الدول
 .2018والعلوم التجارية وعلوم التسيري، 

، دور نظم املعلومات احملاسبية يف ترشيد القرارات اإلدارية يف منشآت األعمال الفلسطينيةبسام حممود أمحد:  .6
 .2006رة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، مذك

، رسالة ماجستري، متطلبات تكييف النظام اجلبائي اجلزائري املسايرة النظام احملاسيب املايلبن توتة قندز،  .7
 .2011جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
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-مشاكل القياس احملاسيب للزكاة والضرائب يف اململكة العربية السعوديةجارهللا بن علي بن دليم القحطاين،  .8
 .2010، أطروحة دكتوراه، جامعة أم درمان اإلسالمية كلية الدراسات العليا،دراسة حتليلية ميدانية

يب اإليفاء مبتطلبات السلطة املالية االعتماد القوائم املالية يف حتديد الوعاء الضريحسني رايض أمحد حممد:  .9
رسالة ماجستري، جامعة بغداد، املعهد  حبث تطبيقي يف اهليئة العامة للضرائب لعينة من الشركات احملدودة،

 .2011العايل للدراسات احملاسبية واملالية، 
أثر تطبيق مناذج احملاسبة عن تغريات األسعار على قياس الوعاء الضرييب حسني فؤاد فضل شريف إبراهيم:  .10

، رسالة ماجستري، جامعة النيلني، كلية الدراسات العليا دراسة حتليلية تطبيقية-اللضريبة ارابح األعم
 .2017السودان،

دراسة أثر حتيز القياس احملاسيب على اخلصائص النوعية األساسية للمعلومات احملاسبية وفق رابح طويرات:  .11
، قتصادية اجلزائريةدراسة على جمموعة من الشركات اال -( IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية )

 .2018، كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري، 2أطروحة دكتوراه، جامعة البليدة 
إشكالية تطبيق منوذج القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية على ضوء معايري احملاسبة رفيقة صغراوي:  .12

، أطروحة من األكادمييني واملهنيني احملاسبني اجلزائرينيدراسة ميدانية لعينة -الدولية والنظام احملاسيب املايل
 .2017دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، 

دور مراقب احلساابت يف تعزيز الثقة ابلقوائم لدى السلطة املالية دراسة مساهر هيثم عبد القادر اخلليل،  .13
املعهد العريب للمحاسبني القانونيني، جامعة  عينة من القوائم املالية املدققة واملقدمة للسلطة املالية،حتليلية ل
 .2006بغداد، 

دور املعلومات احملاسبية يف حتديد وقياس وعاء ضريبة أرابح األعمال يف شرف الدين حممد شرف الدين:  .14
وم والتكنولوجيا، كلية الدراسات التجارية قسم احملاسبة ، رسالة ماجستري، جامعة السودان للعلاملصارف التجارية

 .2016 والتمويل،
أبعاد القياس واإلفصاح وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل التوجه حنو معايري اإلبالغ صافو فتيحة:  .15

والعلوم التجارية الشلف، كلية العلوم االقتصادية –، أطروحة دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلياملايل الدولية
 .2016وعلوم التسيري، 

( 28أثر اإلفصاح احملاسيب وفقا ملتطلبات قانون ضريبة الدخل األردين رقم ) ،صاحل دينا فضل احلاج سعيد .16
دراسة تطبيقية على الشركات املسامهة العامة -على مصداقية دافعي الضرائب يف األردن 2009لسنة 

دراسات ، أطروحة دكتوراه، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، كلية الالصناعية األردنية املدرجة يف بورصة عمان
 .2016العليا، االردن، 

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7+%D9%81%D8%B6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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صعوابت القياس احملاسيب النامجة عن تطبيق القيمة العادلة يف ظل إصالح النظام احملاسيب يف عالء بوقفة،  .17
 -، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح دراسة حتليلية استشرافية على ضوء التجارب الدولية-اجلزائر

 .2019م التجارية وعلوم التسيري، ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلو 
دراسة استطالعية ألراء  -دور معايري التقييم الدولية يف تطبيق القياس ابلقيمة العادلةعمامرة أسامة:  .18

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 2، رسالة ماجستري، جامعة البليدة املهنيني واألكادمييني
2016. 

حماولة قياس أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على األداء املايل ملؤسسات القطاع عمر الفاروق زرقون:  .19
-2006دراسة حتليلية مقارنة لعينة من املؤسسات البرتولية اجلزائرية خالل الفرتة )-البرتويل يف اجلزائر

 .2017لوم التسيري، ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وع3، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر(2013
القياس احملاسيب وأثره على التمثيل الصادق ألصول املنشأة وفقا ملعايري احملاسبة واإلبالغ عوادي نعمان:  .20

 .2012رسالة ماجستري، جامعة عنابة،  والنظام احملاسيب املايل اجلزائري، IAS/ IFRSاملايل الدولية 
، مذكرة 2009-1992يف جمال الوعاء والتحصيل ترشيد النظام اجلبائي اجلزائري العياشي عجالن:  .21

 .2006ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،
دراسة ميدانية لعينة من البنوك  -تقييم واقع تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البنوك التجاريةفارس بن يدير:  .22

لية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كالتجارية اجلزائرية
 .2019التسيري،

دراسة ميدانية لعينة من البنوك  -تقييم واقع تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البنوك التجاريةفارس بن يدير:  .23
التجارية وعلوم ، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية اجلزائرية

 .2019التسيري،
، مذكرة ماجستري، جامعة معاجلة القوائم املالية من آاثر التضخم وفقا للمعايري احملاسبية الدوليةفريد زعرات:  .24

 .2009اجلزائر، -البليدة
 ،خماطر التدقيق يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات االقتصادية اجلزائريةقادري عبد القادر:  .25

 .2016، اجلزائر،15األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 
دور املراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية دراسة حالة مديرية الضرائب قحموش مسية:  .26

ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  -، رسالة ماجستري، جامعة قاصدي مرابح بوالية بسكرة
 .2012التسيري، 
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-أثر اإلفصاح احملاسيب على جودة القوائم املالية يف ظل تطبيق معايري التقارير املالية الدوليةقسوم حنان:  .27
 -، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباسدراسة تطبيقية حول بعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف

 .سيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت01سطيف 
، دراسة ميدانية-إطار مقرتح لزايدة جودة القوائم املالية وأثره على مستخدميهاحممد عبد احلميد سيد علي،  .28

 .2018أطروحة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية التجارة قسم احملاسبة واملراجعة، 
عناصر القوائم املالية ( على إعداد وعرض SCFأتثري تطبيق النظام احملاسيب املايل )حممد فيصل مايده:  .29

بسكرة، كلية العلوم -، أطروحة دكتوراه، جامعة حممد خيضر يف املؤسسة دراسة حالة: عينة من املؤسسات
 .2017االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

، رسالة ماجستري، دور املدقق اخلارجي يف التكليف الضرييب يف سوريةحممد معاذ حممد أديب الدوس:  .30
 .2014، كلية االقتصاد قسم احملاسبة، جامعة دمشق

دراسة حتليلية ملشاكل القياس واإلفصاح احملاسيب عن اخنفاض قيمة األصول حممد نواف محدان عابد:  .31
، رسالة ماجستري، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، القاهرة، مصر، الثابتة يف ضوء املعايري الدولية

2006. 
مدى أتثري تطبيق االلتزام بقواعد حوكمة الشركات على مصداقية التقارير حممود حسن احلاج حممود حامد:  .32

، القطاع املصريف األردين -دراسة ميدانية على ضريبة الشركات -املالية يف جتديد وعاء ضريبة الدخل
 .2014ن، أطروحة دكتوراه، جامعة أم درمان االسالمية، كلية الدراسات العليا السودا

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم مسامهة عملية لتحسني املخطط الوطينمصطفى عقاري:  .33
  .2005االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك التجارية ودورمها يف ترشيد قرارات انرميان بن عياد:  .34
، أطروحة دكتوراه، جامعة عمار ثليجي دراسة حالة بنك اخلليج اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري-ستثماراال

 .2018ابألغواط، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، 
لعينة من دراسة ميدانية -تقييم بدائل القياس احملاسيب يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل هشام شلغام: .35

، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي األكادمييني واملهنيني
 .2015ورقلة،  -مرابح

القياس احملاسيب املستند إىل القيمة السوقية العادلة وأمهيته للشركات املسامهة الصناعية ايمن خليل الزعيب،  .36
 .2005، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، األردن، بورصة عمان )دراسة ميدانية( األردنية املدرجة يف
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V. :املراسيم والقوانني 
يوليو  26املوافق ل  1429رجب عام  23املؤرخ يف  71القرار اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .1

وعرضها وكذا مدونة احلساابت والذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية  2008
 .2009مارس  25، 19، اجلريدة الرمسية، العدد وقواعد سريها

املوافق  1441ربيع الثاين عام  14مؤرخ يف  19/14القانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .2
ديسمرب  30، 81اجلريدة الرمسية، العدد  ،2020، يتضمن قانون املالية لسنة 2019ديسمرب سنة  11

 .65املادة رقم ، 2019
املوافق  1439ربيع الثاين عام  8مؤرخ يف  17/11القانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .3

ديسمرب  28، 76اجلريدة الرمسية، العدد  ،2018، يتضمن قانون املالية لسنة 2017ديسمرب سنة  27
 .58ة رقم املاد، 2017

 30املوافق  1430حمرم عام  2مؤرخ يف  08/21قانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .4
ديسمرب  31، 1430حمرم عام  3، 74، العدد 2009، يتضمن قانون املالية لسنة 2008ديسمرب 
 .20، املادة 2008

 22املوافق  1430رجب عام  29مؤرخ يف  09/01األمر رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .5
يوليو  26، 44اجلريدة الرمسية، العدد  ،2009، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009يوليو سنة 

2009. 
مجادى األوىل عام  20مؤرخ يف  08/156، مرسوم تنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .6

ذي  15املؤرخ يف  07/11، يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 2008مايو سنة  26املوافق  1429
، املوافق 27، العدد واملتضمن النظام احملاسيب املايل 2007نوفمرب سنة  25املوافق  1428القعدة عام 

 .2008مايو سنة  28
 1428ذي القعدة عام  15مؤرخ يف  11-07القانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .7

 06، املادة 74اجلريدة الرمسية، العدد ، يتضمن النظام احملاسيب املايل، 2007نوفمرب سنة  25ملوافق ا
 .2007نوفمرب  25، 07و

 26ه املوافق ل 1429رجب عام  23املؤرخ يف  72، القرار رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .8
خدمني والنشاط املطّبقة على الكياانت الصغرية ، حيّدد أسقف رقم األعمال وعدد املست2008جويلية 

 .2009مارس  25، 19، اجلريدة الرمسية، العدد بغرض مسك حماسبة مالّية مبسطة



 املراجع:املصادر و 

267 
 

 1430ربيع الثاين عام  11مؤرخ يف  09/110، املرسوم التنفيذي اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .9
، اجلريدة مسك احملاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل، حيدد شروط وكيفيات 2009أبريل سنة  7املوافق 

 .2009أبريل سنة  8، 21الرمسية، العدد 
 29املوافق  1431حمرم  12مؤرخ يف 09/08نظام  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، .10

سات املالية، يتعلق بقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب لألدوات املالية من طرف البنوك واملؤس، 2009ديسمرب
 ، 2010فرباير  25، 14اجلريدة الرمسية، العدد 

يتعلق ابالعتماد  1996جانفي  10مؤرخ يف  96/09، أمر رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .11
 .3، اجلريدة الرمسية، العدد اإلجياري

رمضان عام  01املؤرخ يف  90/103املرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .12
؛ حيدد شروط اعادة تقييم التثبيتات املادية القابلة لالستهالك 1990مارس سنة  27املوافق  1410

 .1990ابريل سنة  4، 14، العدد والواردة يف ميزانية املؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري
مجادى األوىل عام  8املؤرخ يف  93/250فيذي رقم املرسوم التناجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .13

، حيدد شروط اعادة تقييم التثبيتات املادية القابلة لالهتالك 1993أكتوبر سنة  24املوافق  1414
 .1993أكتوبر سنة  27، 69، العدد الواردة يف ميزانية املؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري

مجادى األوىل عام  29املؤرخ يف  96/366املرسوم التنفيذي رقم ية الشعبية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراط .14
، حيدد شروط إعادة تقييم التثبيتات املادية القابلة لالهتالك، 1996أكتوبر سنة  12املوافق  1417

 .1996أكتوبر سنة  13، 60، العدد الواردة يف ميزانية املؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري
مجادي الثانية عام  19مؤرخ يف  07/210رسوم التنفيذي رقم املمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجل .15

حيدد شروط إعادة تقييم األموال الثابتة العينية القابلة لإلهتالك ، 2007يوليو سنة  4املوافق  1428
للمؤسسات واهليئات  2006 ديسمرب سنة 31وغري القابلة لإلهتالك الواردة يف امليزانية املقفلة يف 

 .44، العدد اجلريدة الرمسية ،اخلاضعة للقانون التجاري
يوليو  22املوافق  1430رجب عام  29مؤرخ يف  01-09أمراجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .16

 .44اجلريدة الرمسية العدد  ،2009، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009سنة 
املوافق  1440ربيع الثاين عام  19مؤرخ يف  18/18القانون زائرية الدميقراطية الشعبية، اجلمهورية اجل .17

 .2018ديسمرب  30، 79، العدد 2019، يتضمن قانون املالية لسنة 2018ديسمرب  27
 .2020قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب:  .18
 . 2020، الدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبة املالية، املديرية العامة للضرائب،وزارة  .19
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 .االستبيان (: استمارة1امللحق رقم ) 

 
 استمارة استبيان

 سيديت، سيدي / السالم عليكم
يف العل م الهجاري  ختصريريريريريريق مدريق خشدارة   يف إطار حتضريريريريريريح  طدخل  مد م طريريريريريرييل شهالةاا ديم رريريريريريري.ا   الد ه را    م  

 بعن ان:    شيدادي  لدراس    ا  يشّكم خالذي هذا االسهةيان  يديكم بني  طع  ن الهسيح، يسعدين
 القياس احملاسيب على جودة القوائم اجلبائية"بدائل أثر  "

خالذي ي.دف إىل  راسريريريريريريريريري  خحتليم يراه ةارسريريريريريريريريريز ش.ن  احماسريريريريريريريريرية  يف احماابد شل  ا  ز لسريريريريريريريريريا ا خ  اه  اسريريريريريريريريرية  
 ثد  ل  خذلك خ اسريريريةني امعهيديل،  فطريريريا   اىل امسريريريهشريريرياريل احمةابيني خايسريريريامذ  احماشعيني امه صريريريصريريريني يف احماسريريرية ، 

 خ خرها يف حتديد ال عاه الضدييب السليم  ةابي احمبدابم القياس احماسيب على ج    شعل شاا الق ابم 
سيا مكم الهكّدم  فجاب  على  م  قد  شل  قداا هذا االسهةيان بكم  ر  خش ط عي ؛ خدؤ د لكم  ّن  ددج  شل لذا      

اخدكم امعل شاا اليت يهّم اف اله هبا سريريريري ف معاشم  لسريريريريديّ  الهاش  خيحداا الةي  العليز  قن، رريريريريا ديل لكم لسريريريريل مع
 شع  ابق االلرتام خالهقديد  

 شراف أ.د بوعزة عبد القادرإ                طالب الدكتوراه: طيبة حممد رضا                                                        
                                                                        06.60.31.52.17                         adra.dz-taiba@univ 

  املهنيةالقسم األول: البياانت 
 )احلال  لسب  يار شل   ثد ا هيار ميكل( :.املهنة أو الوظيفة احلالية1

              شسهشار جةابز   ةح  اسيب                  ا ظ لسا ا             اسب شعهيد                               
      :ذ دم دى                        خاحمةاي  سهاذ جاشعز شه صق يف احماسة                                     

   
           سن  40 رم شل إىل سن   30 شل                      سن  30 رم شل                           :العمر.2

           يا   قسن                      50 سن  50 رم شل إىل سن   40 شل                               

                سن اا   10إىل  رم شل  سن اا 5 شل                سن اا    5 رم شل                    اخلربة املهنية:.3
  يا   ق  سن 15                    سن  15إىل  رم شل  سن اا 10 شل                           

mailto:taiba@univ-adra.dz
mailto:taiba@univ-adra.dz
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   القسم الثاين: االستبيان: 
 . الدراسة االستطالعية1 

 :املايل مدى مالءمة بيئة األعمال يف اجلزائر لتطبيق طرق وبدائل القياس احملاسيب يف ظل تطبيق النظام احملاسيب. 1-1

قم 
ر

ؤال
الس

 

 البيـــــــــــــان
 إجاابت أفراد العينة

غري 
موافق 
 متاما

غري 
 موافق موافق حمايد موافق

 جدا

01 
االرهصا  احماابدي  لشفا ي  خاف صاح عل امعل شاا الكا ي  اليت مسيح  سه دام  ميهاز

 خمهلف بدابم القياس احماسيب 
     

02 
خالهجاري  يف احماابد شع شهالةاا جناح ماةيق بدابم القياس مه ا ق الهشديعاا احمةابي  

 .احماسيب اليت جاه هبا الن ام احماسيب امايل
     

03 
يهناسب دشاط ب رص  احماابد شع شهالةاا رياس عناصد الق ابم امالي  خاف صاح عن.ا 

 الن ام احماسيب امايل خ ق 
     

04 
احماابدي  طةقا لقاد ن العدا خالالب  خن أتثحاا  ارجي  مهيد  ايسعار يف ايس اق 

   خ لك شي 
     

       مه  د امؤسساا احماابدي  على ام ار  الةشدي  اليت مسيح هلا بهاةيق بدابم القياس احماسيب 05

 يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل: يف حتسني عمل املراجع اجلبائياملالية دور معلومات القوائم . 1-2

ؤال
الس

قم 
ر

 

 البيـــــــــــــان
حح 

ش ا ق 

 متاشا

حح 

 ش ا ق
 ش ا ق  ايد

 ش ا ق

 بشد 

      .يفيد مصنيف عناصد امياادي  اىل جاري  خحح جاري  يف حتديد ال طع امايل لليكلف 06

07 
ال ظيف  خلسب الاةيع ( امداجع يفيد مقدمي جدخ  لساب النهابج  لاديقهني )لسب 

 .احمةابز يف ا هشاف ايعةاه ال مهي 
     

08 
يساعد جدخ  سي ل  اخلاين  يف حتديد ال عاه الضدييب احلقيقز شل  ال  الهد قاا 

 .النقدي  الفعلي 
     

09 
يفيد جدخ  مغحاا رؤخس ايش ا  اخلاص  امداجع احمةابز يف حتديد  خجه ختصيق 

 .النهيج 
     

10 
مساعد القيم الهفصيلي  امهضيل يف امليق يف ردح  ه ايا الق ابم امالي   لنسة  لليداجع 

 .احمةابز
     

      .مس.م مقني  الضدابب امؤجل  يف حتديد العبه الضدييب بشكم عا   11
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 بدائل القياس احملاسيب. .1-2: ة.الدراسة االستكشافي2

 البيان الرقم
غري 

موافق 
 متاما

غري 
 موافق موافق حمايد موافق

 جدا

 القياس احملاسيب على أساس التكلفة التارخيية

01 
 خالقياس يُعه  القياس خ ق الهكلف  الهارخيي  ايساس اي ثد إ ا   يحداا الهقييم

 .احماسيب
     

02 
لس. ل  الهقييم خ ق معد الهكلف  الهارخيي  شل   ثد  سس القياس اسهعياال خهذا راجع 

 .هذ  ايساس
     

03 
حتد الهكلف  الهارخيي  شل اميارساا احماسةي  اخلاطئ  يهنا مق م على ريم شؤيد  

 .مبسهنداا
     

      .يعه  القياس خ ق الهكلف  الهارخيي  ايساس اي ثد اسهعياال يف اجملا  الضدييب 04
 العادلةالقياس احملاسيب على أساس القيمة 

05 
يُعه  من ذج إعا   الهقييم خ ق القيي  العا ل    ثد إ ا   يف القياس احماسيب شل من ذج 

  الهكلف 
     

      .إظ.ار القيم احلقيقي  لألص   خاخلص م إىليؤ ي اسه دام من ذج القيي  العا ل   06

07 
امعاصد  اليت معيم  ي.ا يسايد اسه دام من ذج القيي  العا ل  ال دخف االرهصا ي  

  امؤسس 
     

        القيي  العا ل  إىل حتديد القيي  احلقيق  لألر ح من ذجيؤ ي اسه دام  08
 اخلصائص النوعية ملعلومات القوائم املالية .2-2

 البيان الرقم
غري 

موافق 
 متاما

غري 
 موافق موافق حمايد موافق

 جدا

09 
شالبي  خمؤثد يف رداراا  احمةابي معه  امعل شاا احماسةي  امفصح عن.ا يف الق ابم 

  شسه دشي.ا
     

10 
على مقييم مقديداا  احمةابي مساعد امعل شاا احماسةي  امفصح عن.ا يف الق ابم 

 السن اا السابق  
     

11 
 م ط عي  خميكل الهيقق  احمةابي متهاز امعل شاا احماسةي  امفصح عن.ا يف الق ابم 

  شل صيه.ا
     

12 
أبهنا صييي  خ الي  شل  ي  احمةابي امعل شاا احماسةي  امفصح عن.ا يف الق ابم  متهاز

 .مالعب شهعيد
     

        لقابلي  لليقارد  احمةابي متهاز امعل شاا احماسةي  امفصح عن.ا يف الق ابم  13
        لقابلي  القابلي  للف.م احمةابي متهاز امعل شاا احماسةي  امفصح عن.ا يف الق ابم  14
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 الوعاء الضرييب  .2-3

ؤال
الس

قم 
ر

 

 البيـــــــــــــان
 إجاابت أفراد العينة

غري 
موافق 
 متاما

غري 
 موافق موافق حمايد موافق

 جدا

 الوعاء الضرييب السليم

15 
يعهيد حتديد ال عاه الضدييب السليم على ج    امعل شاا احماسةي  ال ار   يف الق ابم 

 .احمةابي 

     

      .مفيد امعل شاا ال اطي  خس.ل  الف.م يف حتديد ال عاه الضدييب السليم 16

17 
  لعد  سن اا للهأ د شل صي ةابي الق ابم احممس.م  اصي  رابلي  امقارد  يف شدارة  

 امةالغ 
     

       إىل زاي   احلصيل  الضديةي  احمةابي مؤ ي امعل شاا الصييي  امفصح عن.ا يف الق ابم  18
      مقدمي امعل شاا يف ال رت امناسب يقلم شل امنازعاا خالاع ن على الضدابب امقدر   19
      .يف ال رت امناسب يقلم شل امنازعاا خالاع ن على الضدابب امقدر  امعل شاا مقدمي 20
       الكشف عل اله.دب الضدييباحماسيب يف اف صاح اله سع يف يس.م  21

 (: قائمة أبمساء احملكمني وختصصاهتم واجلامعات اليت ينتمون أليها:2امللحق رقم )
 اجلامعة التخصص االسم واللقب الرقم
 جاشع    رار شن.جي  الةي  العليز  محانعةد الفهاح بل      01
 جاشع    رار شن.جي  الةي  العليز     رال ن جياليل 02
 جاشع    رار  اسة  خجةاي      عةد القا ر ب عا  03
 جاشع    رار جةاي     شسع  ي  يد 04
 جاشع  بشار  اسة  خجةاي     بل عةد العايا مسح 05
 جاشع  بشار  اسة  خمدريق عيش ش  ح     06
 جاشع  احملف  شالي  خارهصا  رياسز    ا م لديدي 07
 جاشع  امسيل  جةاي     خهلز ب عالم 08
 جاشع  الشلف  اسة  خجةاي     عاخز علز 09
 امد ا احماشعز ي ل  شالي  خ اسة     بل ي سف  لف هللا 10
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