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. التأصیل العلمي في مجال المحاسبة

: دى الحاجة إلى نظریة للمحاسبة وھنا یلزم معالجة قضایا كثیرة من أھمھا ما یليم
. ما ھي أوجھ القصور في اإلطار الفكري المعاصرــ
. ما ھو مفھوم النظریة وما ھي عناصرھاــ
. ما ھو الدور الذي یتوقع أن تقوم بھ في مجال المحاسبةــ
. اف التطویر المرجوةما ھو السبیل لبناء نظریة تحقق أھدــ

. والبحث

: التطور المحاسبي

ي
: متالزمتین ھما

ى
واستقرت مع مرور الوقت بحیث 

ر المھتمین بالدراسة یصعب قبول اى خروج عن إطارھا علیھا فھناك قدر من المعرفة لدى جمھو

.إلى بدء نشأة المحاسبة المالیة

أنحیث نجد المحاسبيالفكر والتطبیق يف

. حاسبیةالم

في العوامل المحیطة سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة والتغییر في المحاسبة ال یكون 

. خروجھ بشكل فجائي

. تعریف المحاسبة
١٩٤١

لھا طبیعة مالیة وتفسیر النتائج التيواألحداثوتلخیص العملیات 
. واألحداث

. مستنیر واتخاذ القرارات الالزمة
١٩٧٠

. االختیار



١٩٧٥في عام 

. سوف تحقق مزیدا من الرفاھیة االجتماعیة

المحاسبي حیث تحولت المحاسبة من مجرد االھتمام بالنواح
ة

: التطور المحاسبي إلى أربعة مراحل كما یلي

.تكوین وتطویر الجانب الفني للمحاسبةمرحلة : األولىالمرحلة 
معظمھ مستمرا فيیعتبر والذيللمحاسبة الفنيین الجانب وتكوإنشاءوتمثل ھذه المرحلة مرحلة 

٤٥٠٠إلىوتمتد جذور ھذه المرحلة اآلنمعنا حتى 
التياالحتفاظ بسجالت لمتابعة ممتلكاتھم واثبات التعدیالت 

. الماليدور المحاسب ھو دور الوكیل أناى رعایة الشئون المالیة لصاحب المال
إلىوالمعامالت التبادلیة ظھرت الحاجة األعمالوبازدیاد نطاق 

المزدوجالقید أھمیةالدفاتر والحسابات فظھرت 

الحسابات وبالتدریج فياإلثباتتنظم عملیة التيالحسابات وھى عبارة عن مجموعة من القواعد 
:قواعد القید المزدوج تمثل منھجا متماسكا یعتمد على معاداتین رئیسیتین ھماأصبحت

نھایة الفترةفياألرصدة=  أو ــ  التدفقات خالل الفترة  + المدة أولفياألرصدةــ 
ــ الخصوماألصول) = رأس المال ( ــ حقوق الملكیة 

.المنھج المحاسبي حتى اآلن

 ) (
.عرض معادلة المیزانیة یعتمد على وجھة نظر صاحب المشروع

وكان نظام القید المذدو
أو

. عن طریق مقارنة صافى اال
األعمالومع تشعب 

أغراضھمتحدید 

أن. 

. تتحقق نتیجة تطبیق نظام القید المزدوجالتيالحسابي
أن

الفنیة الالزمة األسالیبوتطویر 



. وأكادیمیامرحلة االھتمام بالمحاسبة مھنیا : المرحلة الثانیة
توجھ االھتمام منذ 

: للعوامل الرئیسیة التالیة
. ـ ظھور الثورة الصناعیة١

التيالتطبیقات المحاسبیة أھمیةللتمویل ومن ھنا ظھرت 
وأصبحتھذا االتجاه فيوما یحقق حمایة مصالحھم فتطورت المبادئ والقواعد المحاسبیة 

ورأسورأسرأس
الرأستوزیعات من إجراءلعدم 
. الماليالمركز وإعدادتحدید الربح فيبفلسفة الحیطة والحذر تأخذ

والمنتجات المختلفة وی
. الحسابات المالیة مع حسابات التكالیفإدماج

٢ .
فيعلیھ فرض االستمرار بنيالذياألساساالستمراریة وھو األولىخاصیتان 

اإلدارةوالخاصیة الثانیة انفصال الملكیة عن 

أناإلدارةلتقییم كفاءة 

. یھاعل
. ـ فرض ضرائب الدخل على ٣

. للضریبة
. ـ ٤

أھمیةحیث ظھرت أخرىصناعة 

أدى

تأسیس المھنةأھمیةواضحا 
أصبحوأكادیمیاالكاف واإلفصاح

إطارترتیب وتنظیم من خالل إلىتحتاج 
االاألول

. التمویل
 ) (

. مناسب للوحدة االقتصادیةمحاسبيوالمتغیرات موضوع االھتمام وبصفة خاصة تطویر نموذج 

. مرحلة المحاسبة كنظام للمعلومات:المرحلة الثالثة

" "اإلدارة



أمامھناك متسعا أصبحالمحاسبة فيوباستخدام الوسائل االلیھ 
المألوفمن أصبحأناإلداریةمجال المحاسبة فيالبیانات وقد ترتب على التطور السریع 

المحاسبة المالیة األولفرعین إلىالدراسة المحاسبیة 

. المنشأةفيالداخلیة 

إلىوان اعتبار المحاسبة المالیة نظام للمعلومات یشیر م للمعلومات نظاأنھاالمحاسبة المالیة على 
: وھىعلميتأصیل إلىھناك مجاالت ثالثة رئیسیة تحتاج أن
مستخدميـ مجال ١

. المحاسبيیجب أن یخدمھا النظام التي
ال٢

. یجب معالجتھا محاسبیاالتيوالعملیات اإلحداث
٣

. معلومات محاسبیة

. ة االجتماعیةمرحلة المحاسبة عن المسئولی: المرحلة الرابعة
فيوكان نتیجة االزدیاد المضطرد المحاسبيوھى احدث مراحل التطور 

أنأن
أن. 

المحاسبيالقیاس فيالمحاسبة عن المسئولیة االجتماعیة یتطلب توسعا 
. لتصرفات الوحدة المحاسبیةالخارجیة 

المحاسبيدراسة التطور فيد وفى اتساع مسئولیة المحاسبة على النحو الوار

. المحاسبيالفكر والتطبیق فيالتطویر یستلزم ضرورةالحاليالمحاسبيذج الرضا بالنمو

. مجال المحاسبةفيالنظریة 

الحاليالوقت فيالمحاسبيالفكرياإلطاریقوم . الحاليلفكريااإلطارقصور ـ ١

األحداثلنتائج 

. الخ........، فرض الدوریة، نظام القید المزدوجاإلفصاح، معیار النقدياألساساالستحقاق، 
:القصور التالیةنواحيللمحاسبة المالیة لحالياالفكرياإلطارویؤخذ على 

معظمھ على مجموعھ من القواعد االصطالحیة فيیعتمد الحاليالفكرياإلطارأن ــ
. علميتأصیلإلىال تستند التيوالتقالید 

. ناصرهع
یفتقر الحاليالفكرياإلطارأنــ 

. وبصفة خاصة مشكلة االختیار بین البدائل المحاسبیة المتاحةمنطقيدون حل 



ة توجیھ الجوانب التطبیقیقينظریة للمحاسبة یمكن االعتماد علیھا إلىوھكذا نجد انھ ھناك حاجة 
. الحاليالمحاسبيالفكرياإلطارفيالموجودةالقصور أوجھاالعتبار فيوتأخذ

بأنھایمكن تعریف النظریة . مفھوم وعناصر النظریةـ ٢
فھي. متماسكمنطقيإطارفيتترابط مع بعضھا البعض التيوالقوانین العامة 

إلىالخاصة بالظواھر موضوع الدراسة وتھدف النظریة بصفة عامة لفكریة للعناصر ا
: یلي

. للظواھر موضوع البحث والدراسةالمنطقيــ التقییم والتفسیر 
. ظل ظروف محددةفيــ التنبؤ بسلوك ھذه الظواھر 

. محددةوأھدافــ توجیھ السلوك بما یكفل تحقیق قیم 
المحاسبة تقدم شرحا وتقییما فيب الربط بین النظریة والتطبیق فالنظریة وفى مجال المحاسبة یج

أنالعلمياألساسوتقدم العمليللواقع 
. تطبیقيیكون لھا محتوى أنالمحاسبة یجب في

التاليویوضح الشكل 
. العمليومع التطبیق 

أھداف

فروضمفاھیم

المبادئ
اإلفصاحالقیاس ــ التقویم ــ التحقق ــ 

العمليالتطبیق أدوات
إجراءاتطرق ــ قواعد ــ أسالیب فنیة ــ 

مجال العلوم فية خاصة النظریة وبصفأيبناء فينقطة االبتداء المنطقیة ھيواألھداف
یتطلب دراسة سلوكیة علميأساسعلى األھدافتحدید أنالتطبیقیة وفى مجال المحاسبة نجد 

: للتساؤالت التالیةومیدانیة 
. احتیاجات كل طائفة من ھذه القوائمھيالقوائم المالیة وما مستخدميــ من ھم 

للقوائم المالیة ذات الغرض كأساسلح تصالتيــ ھل یمكن تحدید بعض االحتیاجات المشتركة 
. العام

. القوائم المالیةمستخدميــ ما أثر الطرق والمبادئ المحاسبیة البدیلة على سلوك ومصالح 
المختلفة المستخدمة للقوائم المالیة ؟ اإلطرافمجاالت التعارض بین احتیاجات ھيــ ما 

. الخ.................



فيوالظواھر وتكون األشیاءت نظریة تحدد لنا ما ھیة أو جوھر تركیبافھيأما المفاھیم 
تحدید كل من فيضروریا أمراوالمفاھیم متماسكا للمادة العلمیة اتوصیفیھمجموعھا نظاما 

الفكريالبنیان تعطى أنھاوھو إضافیاوفى المحاسبة تلعب المفاھیم دورا الفروض والمبادئ
العلمیة اللغةوالمفاھیم باعتبارھا . االقتصادیة واالجتماعیةالحیاةمضمونا عملیا متصال بواقع 

قابلة ( تكون عملیة أنتتمتع بخاصیتین رئیسیتین ھما أنالى حقل من حقول المعرفة یجب 
). تحدیده إجراءاتیشتمل المفھوم على مضمون یوضح ( إجرائیةوان تكون ) للقیاس 

التياألخرىالعناصر إرساءبناءا علیھ یتم الذيھیمالمفااإلطاروالمفاھیم یتكون األھدافومن 
البنیة أویمثل ما وراء النظریة من فكر المفاھیمفاإلطار) الفروض والمبادئ(تكون النظریة 

. الفروض والمبادئتأسیسعلیھا یتم التياألساسیة
المعروفة مجموعة من الحقائق فيعلمیة تتمیز بالعمومیة وتتمثل مقدماتفھيأما الفروض 

عرض فيوتستخدم ھذه المقدمات أخرىمیادین معرفة فيتمثل نتائج البحث التيبالفعل أو 
تتكون منھا التيالمبادئ العلمیة إلىسبیل الوصول فيتصلح كنقطة ابتداء التياألفكاربعض 

ویشترط في الفروض أن تكون قلیلة العدد وان تكون مستقلة عن بعضھا البعض وان النظریة
.تكون غیر متعارضة

والمبدأ ھو قانون عام یتم التوصل إلیھ عن طریق الربط المنطقي بین األھداف والمفاھیم 
فيالتطبیقيالجانب ألھمیةونظرا . والفروض وھو جوھر النظریة ویمثل قمة البناء الفكري

وبالتاليملیة یحتوى على التعلیمات الالزمة لترشید الممارسات العأنالمحاسبة فان المبدأ یجب 
: یتسم بخاصیتین ھماأنیجب 

. والمفاھیم والفروضاألھدافمع المنطقيــ االتساق 
. العمليــ أن یثبت صدقھ وصحتھ على ضوء التطبیق 

بین المحاسبین على تعریف موحد لماھیة المبدأ واالستخدام الشائع بین المحاسبین اتفاقوال یوجد 
محاسبیة أفكارفكثیرا ما یستخدم مصطلح مبدأ للتعبیر عن العلميلھذا المصطلح ال یتفق ومعناه 

إلىلم یصل المحاسبيالفكريالبناء أنإلىویرجع ذلك األھدافأوالفروض أوللمفاھیم تنتمي
والفروض باألھدافالمعاصر یتعلق المحاسبيمرحلة تحدید المبادئ العلمیة وأن معظم الفكر 

. العلميیطلق علیھ مبدأ بالمفھوم أنكر ما یمكن والمفاھیم وقلیل من ھذا الف

. البحث العلمي

ھو العلميوالبحث . البحث العلميأصولإلىإن التوصل الى نظریة یتطلب ضرورة اللجوء 
. للظواھر المراد دراستھاالمنطقيوالتحلیل الموضوعيمنھج لطلب المعرفة یعتمد على القیاس 

حدیثا وفى نطاق محدود وكثیر من للبحث إالكأسلوبالعلميلمنھج لم یأخذ باالمحاسبيوالبحث 
. العمليباستخدام ما یعرف بالمنھج إلیھاالمبادئ المعمول بھا حالیا تم التوصل 

: المنھج العملى
تكون النظریة عن طریق مالحظة التيمجموعة المبادئ إلىطبقا لھذا المنھج یتم التوصل 

تنبع من الممارسة العملیة أنفالمبادئ المحاسبیة طبقا لھذا المنھج یجب .العمليواختبار التطبیق 
فالنظریة . اى مبررات منطقیةإلىوھى عبارة عن حصر وتلخیص لھذه الممارسات دون الحاجة 

لبناء كأسلوبالعمليوقد وجھت انتقادات كثیرة للمنھج .ھنا مجرد تقنین لممارسات عملیة سائدة
مجال التطویر فيالعمليالمنھج إتباعمجال المحاسبة حیث نتج عن فيوتطویر النظریة 

. المحاسبیةباألعرافما یعرف المحاسبي

:العلميالمنھج 



والمنطق االستنباطيیتم البحث عن المعرفة باستخدام كل من المنطق العلميظل المنھج في
االستقرائيوان االھتمام بالجانب ھو مزیج من االستنباط واالستقراءالعلميوالمنھج االستقرائي

:العلميعناصر البحث یليالتجریب ونورد فیما أسلوبى علاإلمكانیتطلب االعتماد قدر 
یقوم المنطقيوفیھ یبدأ الباحث بمقدمة عامة وعن طریق االستدالل . االستنباطيـ المنطق ١

تم االستدالل من العمومیات حاالت خاصة فیأوھذه المقدمة العامة تنطبق على حالة أنبإثبات
. یتم استنباط النتائجالمنطقيالجزئیات اى نبدأ بالفروض ثم باستخدام التبریر إلى
مقدمة عامة أوبھدف اشتقاق نتیجة المنطقيوفیھ یتم استخدام االستدالل . االستقرائيـ المنطق ٢

العمومیات إلىالجزئیات بعض الحاالت الخاصة اى یتم االنتقال من أوبناء على مالحظة حالة 
. االستنباطيعكس المنطق 

العمليوفیھ یتم الربط بین مقدمات ونتائج النظریة وبین مجریات الواقع . التجریبيـ البحث ٣
. التثبت من صحتھا الخارجیةوبالتاليعمليمن مدى احتواء النظریة على مضمون التأكدبھدف 

. البحوث الوضعیة والقیاسیة
مجال المحاسبة نوعین رئیسیین من البحوث فيفقد نشأ العلميد طرق تطبیق المنھج نتیجة لتعد

: ھما
فرع من فروع المعرفة أنھاالمحاسبة على إلىوفیھا ینظر .)الوصفیة ( ــ البحوث الوضعیة 

وعلى البحوث التجریبیة مع االستقرائياألسلوبوبصفة خاصة المنطقيیعتمد على االستدالل 
. االقتصادیة المختلفةاألحداثالتقریر عن فيعلى فكرة الحیاد التركیز 

القائمة وشرحھا األوضاعمجرد الكشف عن إلىال تھدف فھي). ةالتوصیفی( ــ البحوث القیاسیة 
. تكون علیھ االوضاعأنتھتم بتحدید ما یجب وإنماوتفسیرھا 

.المحاسبةفيالقیاس 
فبدونھ ال یمكن اختبار صحة الفروض العلمياصر البحث من عنأساسیایعتبر القیاس عنصرا 

مطابقة أووالتعریف العام للقیاس ھو مقابلة األساسیةوالنتائج والقیاس احد وظائف المحاسبة 
ویتم ذلك باستخدام آخرخصائص مجال أوجوانب بأحدخصائص مجال معین أواحد جوانب 

:ھيونات الرئیسیة لعملیة القیاس كمالرموز وطبقا لقواعد معینة والأواألرقام
).النظريالجانب (یراد قیاسھا التيویختص بتحدید الخواص األولـ الجانب ١
.ویتطلب تحدید االتى) الفنيالجانب (یختص بتحدید نظام القیاس الثانيـ الجانب ٢

الذيلنقد اھيالمحاسبة فيتكون ثابتة ومتجانسة ووحدة القیاس أنــ تحدید وحدة القیاس ویجب 
. یجرى بھ التعامل

عن الخصائص والظواھر والعالقات والنظام المستخدم لترتیب الكميــ تحدید قواعد التعبیر 
. العدديمن حیث خواصھا وتحدید مقادیر وكمیات ھذه الخواص ھو النظام األشیاء

.نظم القیاس
.ر كترقیم الحساباتلتمییز العناصكأسماءاألرقاموفیھ تستخدم . االسميـ القیاس ١
الخصائص تجاه أولتبین مراكز العناصر ) الرموز(األرقاموفیھ تستخدم . الترتیبيـ القیاس ٢

.للخصائص المراد قیاسھاطبیعيویلزم وجود ترتیب بعضھا البعض
. لتعكس الفروق بین العناصر بدءا من نقطة صفر تحكمیةاألرقاموفیھ تستخدم . ـ القیاس الفترى٣
نتیجة الستخدام كوفیھ تستخدم األرقام لتعكس النسب بین قیم العناصر وذل. قیاس النسبيـ ال٤

. نقطة األصل المطلقة وھى نقطة الصفر الطبیعي

. موضوعیة القیاس
. یتم قیاس الموضوعیة من خالل المعادلة التالیة



١
٢)س  ــ  َسَ◌َ◌◌َ ( مجـ ــــــــــــ     = ٢ع

ن
.عملیة القیاس باستخدام نظام معینإجراءعدد مرات = حیث ن 
.قیمة القیاسة لكل مشاھدة= س 
. المتوسط الحسابي لقیم المشاھدات المختلفة= َس◌َ 

التباین= ٢ع
٢وعن طریق تحدید ع

. الموضوعیة

.التأكدالتقدیر وعدم 

ولتغطیة الجوانب المختلفة للقیاس المالي البد من االعتماد على مجموعتین من الفروض مجموعة 

أن
وبالتاليالمحاسبیة 

( الدقة في القیاسات المحاسبیة قد یتعارض مع اعتبارین ھامین ھما التزامن 
. وتكلفة القیاس) وقت مناسب 

عملیة القیاس أنوھكذا نجد 
األمرخطاءاأل

القیاس أما بالنسبة لظاھرة عدم فيھذا بالنسبة لمشاكل التقدیر الناتجة
ات والتيالحیطة والحذر 
والخسائر قدر 

الممكنةالقیم أعلىواختیار 
كون لمواجھة ھذه الظاھرة یالعلميالمدخل أما) عمليمدخل ( محاسبيتقلید أوھو عرف التأكد

. عن طریق استخدام مفھوم القیمة المتوقعة

.الفكر المحاسبي بین النظریة والتطبیق
من اجل تطویر وبناء األمریكیةمعظم بالد العالم وخاصة الوالیات المتحدة فيھناك جھود نشطة 

إلىاالنتقال من النظریة أھمیةىتأت
. اإلمكانتوحید الممارسات العملیة قدر 

. محاوالت بناء النظریة

. أھم محاوالت الباحثین الرواد
یعتبر األستاذ باتون صاحب أول محاولة علمیة متكاملة لبناء نظریة للمحاسبة وھو أول

.وبصفة خاصة مؤلفھ بعنوان ھیكل نظریة المحاسبة



. جھود جمعیة المحاسبة األمریكیة
مجال البحث فيالجامعات العاملین أساتذةعضویتھا االكادیمین من فيوھى جمعیة علمیة تضم 

األسلوببحوث قیاسیة وتعمد على أنھااألوليحوث ھذه الجمعیة على خاصیتین وتعتمد بالعلمي
. والثانیة أنھا تأخذ بالفكر السائد في النظریة االقتصادیة الحدیثةاالستنباطي

أورد١٩٥٧
س 

األساسیةتقریر بعنوان النظریة ١٩٦٦
١٩٧٧

المناھج التقلیدیة، منھج اتخاذ القرارات،منھج اقتصادیات ھيالمختلفة لبناء النظریة وھذه المناھج 
. المعلومات

. جھود مجمع المحاسبین األمریكي
١٩٥٨)CAP (

١٩٦١یمثل مجلس المبادئ المحاسبیة وفى عام والثانيبحثينشاط األولنظیم جدید لھ جانبین بت

فيوجاءت ھذه الفروض بواسطة األستاذ موریس مونتز
 .١٩٦٢

الخاصة بالمبادئ المحاسبیة وكان لألستاذین روبرت سبراوتس، موریس مونتز )٣(الدراسة رقم 

باستخدام مجال المحاسبة لتطویر وبناء النظریة المحاسبیة فيھا جمعیة مھنیة علمیة قیاسیة تقوم ب
) ٧(١٩٦٥. االستنباطياالستدالل أسلوب

حصر شامل للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا واعتمدت ھذه الدراسة على األسلوب االستقرائي 
٤(١٩٧٠ (

استقرائیة وكانت تحتوى على جانبین األول یتعلق بالفكر المحاسبي القائم واتجاھاتھ والثاني یتعلق 
. بالممارسات والمبادئ المتعارف علیھا

ئ 

 . )
. إلى تحدید اإلطار المفاھیمى ووضع المعاییر) ي للنظریةالرسم

.تنظیم السیاسة المحاسبیة

. السیاسة المحاسبیة على مستوى المنشأة

إدارة
. یة للمنشأةواألھمیة النسبیة وھذه االعتبارات تحكم عملیة وضع السیاسة المحاسب

.عدم الحاجة إلى تنظیم السیاسة المحاسبیة



فيالخارجيالتدخل إلىیرى البعض انھ لیس ھناك حاجة 
إدارةأن

ىتالئمھا دون الحاجة التيالمحاسبیة 
.التالیة

أطرافوتعتمد ھذه النظریة على العالقات التعاقدیة بین نظریة الوكالة ــ 
أواإلدارة

أنالطبیعيالمستثمرة ومن األموالبأصحاباإلدارة
. لصالحھمنفعةما یمكن من أقصىتحقیق إلى

األوراقأن
د 

األوراقأن
أوبأولأوالللمتعاملین 

. األرقاماثر الطرق المحاسبیة البدیلة على ھذه إدراكیمكنھم 

داخل كل فئة وعلیھ یستحیل التوصل اإلفرادیستخدمھا التيالنماذج القراریة فيالمصلحة وتباین 
إعدادتنظیم یكفل إلى
أنيالرأھذا 

. المالیین

. الحاجة إلى تنظیم السیاسة المحاسبیة
الرسميعن طریق التدخل المحاسبيیتم التنظیم 

التيالرئیسیة 
التأثیرتكون للمعلومات القدرة على أنبمعنى المالئمةاألولىذلك مراعاة خاصیتین 

عاال
: على الحجج التالیةالمحاسبيالتنظیم 

أدىاإلدارة. 
. دارةلإلالذاتیة باألھدافمتأثرةعملیة اختیار السیاسة المحاسبیة للمنشاة تأتىنتیجة لھا والتي

 .
. السیاسة المحاسبیة على مستوى المجتمع

. ــ األھداف االجتماعیة
. وامل العرض والطلب المعتادةاالجتماعیة ولیس فقط بناء على اعتبارات السوق وع

. األبعاد المختلفة لعملیة التنظیم
:إن تنظیم السیاسة المحاسبیة یتطلب مواجھة جدیة لمعضلتین أساسیتین ھما

. حجم الطلب الحقیقي على ھذه المعلوماتاالحتیاجات الفعلیة نتیجة عدم إمكانیة تحدید 

. نتیجة عدم تحمیل كل منتفع بالتكلفة الفعلیة للمعلومات التي یستخدمھا
التياالقتصادیة باآلثارولتنظیم السیاسة المحاسبیة بعد على مستوى المجتمع یتعلق 

وإدارةإلىالسیاسة حیث یھدف التنظیم 

. الیةإدارتھا والمراجع الخارجي والمستخدمین الخارجیین للتقاریر الم



. معاییر التطبیق العملي

.الخصائص الفكریة والعملیة للمعاییر
ھيالمعاییر 
. األھداف

. خاصیة االتساق المنطقيحتى تتحقق ضروري
أدوات

أن
. متطلبات الفكر ومقتضیات التطبیق
روباإلضافة إلى االعتبارات الفكری

أوأوأو
. محاسبيتقلید 

ترتیبا على ما سبقو
. النظریة والبیئة والعرفھيمصادر رئیسیة

.تنظیم عملیة وضع وإصدار المعاییر
: الجانب التنظیمي لعملیة وضع وإصدار المعاییر لھ أبعاد ثالثة ھي

.ـ طریقة تشكیل الجھاز الذي سوف یتولى مسئولیة بناء وإصدار المعاییر١
. ره بصورة رسمیةـ أسلوب العمل أو المراحل التي یجب أن یمر بھا كل معیار قبل إصدا٢
. ـ المنھج الذي سوف یتبع في بناء المعاییر المختلفة٣

.توحید التطبیقات العملیة

یقصد بالتوحید محاسبیا أن تكون المعالجة المحاسبیة واحدة بالنسبة لألحداث والعملیات المتشابھة 
. في ظل ظروف وأوضاع محددة

. مفاھیم التوحید في مجال المحاسبة
أواث

أنأو
أن

.المحیطةواألوضاعالظروف فيموحد بغض النظر عن اى اختالف سأساالمتشابھة على 
آثارھاتختلف التيفھيوالعملیات المركبة األحداثأما

ویكون التوحید والعملیات تستوجب معالجات محاسبیة مختلفة األحداثفان ھذه وبالتاليالمحیطة 
فیھا مقید أو محدود بمعنى

. ظروف وأوضاع محددة فھو توحید مشروط بتوافر ظروف مناسبة

. التوحید المحاسبي في التطبیق العملي

: امھ في التطبیق العملي یكون مبنیا على سبب أو أكثر من األسباب التالیةالمطلق فان استخد

منظمياالحتیاط والحذر، عدم قدرة فيالرغبة 
تحقیق اكبر قدر ممكن من الموضوعیة والقدرة على فيةالمحاسبیة البدیلة، الرغباألسسلتطبیق 



واإل
تطبیق مفھوم التوحید المقید سوف تزید من المنافع ، االعتقاد بان تكالیف المحاسبيالتطبیق للنظام 

. المتوقعة

. حالة معالجة الخسائر المحتملة

. لنظریة المحاسبةىاإلطار المفاھیم

األولإلىالفكرياإلطارم ینقس
. األساسیة

یكمن وراء النظریة الذيالمفاھیمى یمثل الفكر االساسى 
. نظام متماسك یشتمل على مجموعة مترابطة من المفاھیم الخاصة بأھداف وأساسیات العلمانھ 

.المفاھیم الخاصة باألھداف
:إن مخرجات النظام المحاسبي قد تكون في اى من الصور التالیة

.ــ تقاریر داخلیة وتعد لمقابلة احتیاجات إدارة المنشاة
. الحتیاجات محددة لبعض األطراف الخارجیینــ تقاریر خارجیة ذات استخدام خاص وذلك

. المصلحة في تتبع اقتصادیات الوحدة المحاسبیة

.االعتبارات المؤثرة في تحدید األھداف
: اعتبارات تتعلق بالجوانب التالیةلتحدید أھداف التقاریر المالیة یتطلب األمر دراسة 

.ــ الظروف البیئیة المحیطة باستخدام التقاریر المالیة ذات الغرض العام
.ــ أھم فئات مستخدمي التقاریر المالیة وطبیعة النماذج القراریة التي یستخدمونھا

. ــ محدودیة استخدام المعلومات التي تتضمنھا التقاریر المالیة

. ر المالیةأھداف التقاری
١٩٧١

:وھى كالتاليتحدید أھداف القوائم المالیة ورد اثني عشر ھدفا تكون في مجموعھا ھیكال متسقا 
١

)معیار منفعة المعلومات( االقتصادیة 
٢

.المعلومات مباشرة
٣

. تدفقات النقدیة المتوقعةالتنبؤات والمقارنات لل
ـ احد أھداف القوائم المالیة ھو إمداد مستخدمي ھذه القوائم بالمعلومات الالزمة إلجراء التنبؤات ٤

). القدرة االیرادیة للمنشاة(والمقارنات والتقییم لمقدرة المنشاة على تحقیق الدخل 
٥

. الكفء والفعال للموارد االقتصادیة المتاحة
٦

. تساعد في التنبؤ والمقارنة والتقییم لقدرة المنشاة على تحقیق الدخل



ـ احد األھداف تقدیم قائ٧
)القدرة على تحقیق الدخل(االیرادیة للمنشاة 

٨
. والمقارنات والتقییم لقدرة المنشاة على تحقیق الدخل في المستقبل

ت٩
. للمنشاة) الداخلیة(والمقارنات والتقییم للمقدرة االیرادیة 

. احد االھداف تقدیم قائمة بالتقدیرات المالیة المتصلة بالمستقبلـ ١٠
ـ احد اھداف القوائم المالیة الخاصة باالجھز١١

. فاعلیتھا فى تحقیق اھداف التنظیم
ا ١٢

. اثر على المجتمع بصفة عامة

١٩٧٨نوفمبر 
١٩٨٠

تعتمدان على فلسفة اساسیة وھى ان التقاریر المالیة یجب ان تؤسس 

. یقتصر على طریقة الصیاغة وعلى المصطلحات المستخدمةبالوحدات غیر التجاریة 

 .
ل 

. من الوحدات التجاریة وغیر التجاریة

. المفاھیم الخاصة بطبیعة الوحدة المحاسبیة

:فى ثالثة مفاھیم اساسیة وھى كما یلى

١ .
وظھرت وجھة النظر ھذه منذ القرن التاسع المشروع والمحور االساسى لمدى نجاحھ واستمراره 

مثل ھذه التنظیمات یلزم التفرقة بین مالك المشروع وبین المق

. ظر اصحاب المشروعانھ یجب تفسیر الظواھر المحاسبیة بما یتفق مع وجھة ن

. ـ ٢



. یتركز حول ادارتھ ونجد ان مفھوم الشخصیة المعنویة یاخذ بوجھة نظر االدارة

. مفھوم االعتمادات او االموال المخصصةـ ٣

ة على انھا مجموعة من االموال او االعتمادات تم تخصیصھا حیث ینظر الى الوحد
. او غرض معین

.مفاھیم جودة المعلومات المحاسبیة

. جودة المعلومات المحاسبیة

. الخصائص النوعیة للمعلومات
إن الخصائص ال

:اقل فائدة فى مجال اتخاذ القرارات ھى خاصیتین
.ــ مالئمة المعلومات

. ــ امكانیة االعتماد على المعلومات أو درجة الثقة فیھا
المالءمة ( ھذه المعلوماتونجد ان مستوى جودة المعلومات ال یعتمد فقط على الخصائص الذاتیة ل

) () والثقة

...... .
. خصائص مستخدمى ھذه المعلومات

. مفھومى المالءمة والثقة

: ھىلخاصیة المالءمة 
. ــ القدرة على التنبؤ بالمستقبل

. ــ القدرة على التقییم االرتدادى للتنبؤات السابقة
. ــ التزامن

وفیما یتعلق بخاصیة الثقة فھى تتعلق بامانة المعلومات وامكانیة االعتماد علیھا وھذه الخاصیة لھا 
: ثالثة مقومات ھى



.ــ الصدق فى التعبیر عن الظواھر
. التثبت من المعلوماتــ امكانیة

. ــ حیدة المعلومات

. المعلومات المحاسبیة من خالل مفھومى المالءمة والثقة

. القیود على استخدام الخصائص النوعیة

. الصدق فى تمثیل الظواھر االقتصادیة على الرغم من تمتعھا بدرجة عالیة من الحیاد

الثقة فى حین انھا تتمتع بدرجة منخفضة التاریخیة فارقام التكلفة التاریخیة تتمتع بدرجة كبیرة من 
. من المالءمة

. لكنھ لیس من المقبول غیاب احد الخاصیتین

: الخصائص النوعیة فى التطبیق العملى لنوعین من االختبار ھماالواجب اخضاع
. ــ اختبار مستوى االھمیة

. العائد/ ــ اختبار التكلفة 

. مفاھیم القوائم المالیة االساسیة

االطار المفاھ
. رئیسیة وفیما یلى المفاھیم الخاصة بالقوائم المالیة االساسیة

. مفھوم قائمة الدخل

مكوناتھ الرئیسیة بھ
الغراض التبؤ بالتدفقات الدخلیة المستقبلیة وامكانیة تحویل ھذه التدفقات الدخلیة الى تدفقات نقدیة 

: ویمكن اعداد قائمة الدخل طبقا الحد مفھومین اساسیین للربح المحاسبى وھما
. ــ مفھوم الربح م

. وغیر المتكررة او تتعلق بنشاط فترات اخرى
.ــ مفھوم الربح الشامل

ادت الى تغییر حقوق الملكیة خالل الفترة 
. راس المال بصفتھم مالكا

: وتنقسم قائمة الدخل الى قسمین رئیسیین ھما
القسم ــ 

. ربح العملیات الجاریة او ربح النشاط الجارى



. فى الربح الشامل او الدخل الشاملفى رقم صا

: وبالنسبة للقسم االول الخاص بالنشاط الجارى فیمكن اعداده باحد الطریقتین التالیتین
١

مجموعتین مجموعة االیرادلت ومجموعة المصروفات وبطرح اجم
. االیرادات نصل الى صافى الربح الجارى

٢

. وھكذا.... ربح ، الربح قبل وبعد احتساب الضرائب لربح النشاط الجارى مثل مجمل ال

:البنود التالیة
ـ البنود االستثنائیة ١

. غیر متكرر الحدوث
. ـ االثر المتجمع نتیجة تغییر بعض المبادئ المحاسبیة٢
: ـ نتائج االنشطة التى تقرر ایقافھا وھذه النتائج تشتمل على عنصرین ھما٣

. ــ الربح او الخسارة الخاصة بعملیات القطاع الذى تقرر ایقافھ حتى تاریخ التوقف
. القطاع الذى تقرر ایقافھــ المكاسب او الخسائر الناتجة عن التخلص من اصول ھذا

. الحالیة وانما یقتصر اثرھا على تعدیل رقم االرباح المحتجزة

. مفھوم قائمة المركز المالى
) (وھى تصویر للوضع المالى للوحدة المحاسبیة فى لحظة زمنیة مع

. اصر لحظیة تعرف محاسبیا باالرصدةوعلیھ فان محتویات قائمة المركز المالى ھى عن

. المحاسبیة ایھما اطول
داخل مجموعة العناصر المتداولة كذلك یمكن التمییز بین االصول التى ت

:فیمكن التمییز بین خمسة انواع من االلتزامات ھى
. وتنشا نتیجة تعاقد بین الوحدة المحاسبیة وبین وحدات اخرى. ــ التزامات تعاقدیة
. عاقدیة وانما تترتب عن اوضاع بیئیة معینة تحیط بنشاط المنشاةوھى غیر ت. ــ التزامات تقلیدیة

. وتفرضھا اعتبارات معنویة تتعلق بالقیم واالخالق السائدة. ــ التزامات اخالقیة
 .

:نت التزامات او خسائر ما یلىویشترط فى العناصر االحتمالیة سواء كا
. ـ انھ من المحتمل قیام االلتزام او تحقق نقص فى احد االصول١
. ـ انھ فى االمكان قیاس النتائج بشكل یمكن االعتماد علیھ٢

فھى نوعین االول یمثل ایرادات محصلة مقدما والثانى تمثل تسویات . ــ االرصدة الدائنة االخرى
. طبیق مبدا مقابلة االیرادات بالمصروفات مثل االرباح المؤجل احتسابھامحاسبیة ناتجة عن ت



: تنقسم حقوق الملكیة الى االتى) شركات اموال(الغالبة للتنظیمات المعاصرة 
ـ راس مال مدفوع وینقسم الى نوعی١

االسھم ویتحدد على اساس القیمة االسمیة 
. اصدار االسھم) خصم(
٢) (

. مركز المالىاعداد قائمة ال
٣

. المالى مثل فروق ترجمة االرصدة من العمالت االجنبیة

. النقديمفھوم قائمة التدفق 
تحداألموالوتعكس ھذه القائمة حركة تدفق 

تتمتع بھا الوحدة المحاسبیة التيالتعبیر عن السیولة فيالمفاھیم صدقا أكثرأنإالاألموالمفھوم 

: المجاالت التالیةفيوالمقرضین وغیرھم 
.ــ التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة

. للتدفقات النقدیة الحالیةاالرتداديــ التقییم 
. ومقابلة متطلبات االستثمار والتوزیعاإلرباحتوزیعات إجراءــ تقییم قدرة المنشاة على 

.ــ تحدید مصادر االختالف بین صافى الدخل وصافى التدفقات النقدیة

: یليات كما ثالث مجموعإلىھذه القائمة فيویتم تبویب التدفقات النقدیة 
. ـ تدفقات نقدیة من نشاط االستثمار وتشمل١

أوأوراق
.السلعيالمخزون 

شراء اى أومالیة أوراقفيــ المدفوعات مقابل زیادة استثمارات المنشاة 
. البیعإعادةاة ولیس بغرض االقتناء لتسھیل نشاط المنش

. وتشملالتمویليـ تدفقات نقدیة من النشاط ٢
.أخرى) اقتراض(ــ المتحصالت من إصدار األسھم والسندات أو اى مصادر تمویل 

. القروض طویلة األجل
٣

.تحدید صافى الدخل وتشمل
من تحصیل الحسابات المدینة الخاصة بالعمالء وكذلك أوــ المتحصالت من بیع السلع والخدمات 

ال یدخل أخراى نشاط أوالمالیة األوراقفيالمتحصالت من عوائد االستثمار 
. التمویليأواالستثماري

.الضرائب الداخلیة

. مفاھیم عناصر القوائم المالیة

.م الخاصة باألرصدةالمفاھی
. وتتكون من ثالثة عناصر أساسیة وھى األصول والخصوم وحقوق الملكیة أو صافى األصول



.مفھوم األصول
١٩٨٥رأى

. الماضيفيعملیات تمت أووقعت أحداثالسیطرة علیھا نتیجة أوعلي ھذه المنافع 
: وھىاألصولفيوھناك ثالثة خصائص رئیسیة یجب توافرھا 

.ــ وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة
.السیطرة على ھذه المنافعأوــ قدرة الوحدة على التحكم 

. الماضيفيعملیات تمت أوأحداثنتجت عن ــ أن تكون ھذه القدرة قد
.مفھوم الخصوم

١٩٧٠
التزامات اقتصادیة قائمة على المنشاة أو اى عناصر دائنة مؤجلة لفترات قادمة تم إثباتھا وقیاسھا 

. علیھاطبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف 
:الخصوم وھىفيوھناك ثالثة خصائص رئیسیة یجب توافرھا 

األداءــ وجود التزام 
. عند الطلبأوعند وقوع حدث معین أوتاریخ قابل للتحدید أومحدد 

. شرطأوااللتزامات باى حال وان علیھا الوفاء بھ دون قید 
.الماضيفيترتب علیھا قیام االلتزام قد حدثت فعال التيالعملیات أواألحداثتكون أنــ 

. األصولصافى أومفھوم حقوق الملكیة 

تأتىأنھاحقوق متبقیة والثانیة 
. المتجمعةاإلرباحنتیجة 

التيالوحدات فيأما
. المشروعات التجاریةفيالمألوفمال مستثمر یمثل حقوقا بالمعنى رأسوذلك لعدم وجود 

. المفاھیم الخاصة بالتدفقات
فيوالمكاسب والمصروفات والخسائر وھى مكونات الربح الشامل اإلیراداتتتكون التدفقات من 

إلىال تھدف التيالوحدات أصولصافى فيتمثل احد مصادر التغیر أنھااریة كما الوحدات التج
. الربح

. مفھوم اإلیرادات والمصروفات
١٩٨٥مجلس معاییر المحاسبة االمریكى عام رأىاستقر 

إنتاجتنشا عن التيمعاكلیھماأود لخصومھا یتسدأوأصولھافياى زیادة أوالوحدة إلىالداخلة 
أواى أووتأدیةوبیع السلع 

. المستمرة
أواى نقص أوالتدفقات الخارجة من الوحدة بأنھاكما عرف المصروفات 

أوأوع ا عن شتنوالتيكلیھما معا أوخصومھا 
.الرئیسیة المعتادة والمستمرةاألعمالمما یشكل أخر

. مفھوم المكاسب والخسائر
١٩٨٥

أوأخرىن اى عملیات الناتجة عن العملیات العرضیة أو الفرعیة أو ع) األصولصافى (
استثمارات فيزیادة أوإیراداتفيتتمثل التيوظروف تؤثر على الوحدة المحاسبیة بخالف تلك 

. المالرأسأصحاب



) (

. المحاسبیة بخالف تلك التي تتمثل في مصروفات أو توزیعات ألصحاب رأس المال
. مفھوم الدخل الشامل

١٩٨٥عرف مجلس معاییر المحاسبة االمریكى عام 
) في صافى األصول(

. صلة بأصحاب رأس المال بصفتھم مالكا للوحدة المحاسبیة
:وھناك ثالثة مصادر للدخل الشامل الى وحدة محاسبیة وھى

رأسأصحابــ العملیات التبادلیة والتحویلیة بین الوحدة المحاسبیة والغیر بخالف 
.مالكا

أوــ النشاط االنتاجى ل
.خدمات

. التكنولوجیة وما تسببھ من تقادم والكوارث الطبیعیة وخالفھ

.التغیرات في حقوق الملكیة وصافى األصول
. )في المشروعات التجاریة(التغیر في حقوق الملكیة

:التغیر في حقوق الملكیة لھ مصدرین ھما
. الشامل كما سبق عرض عناصره) صافى الخسارة(ــ صافى الدخل 

رأسأصحابــ المعامالت مع 
فيالمال وھى معامالت رأسحابأصاستثمارات األولنوعین 

أن
. المال وھى استثمار سالب وغیر تبادلیةرأسأصحابالتوزیعات على 

.)ربحفي الوحدات التي ال تھدف لل(التغیر في صافى األصول
: وھذا التغیر لھ مصدرین ھما

الناتج عن التجمیعياألثرــ 
.للوحدة المحاسبیةاألصولعلى الرقم االجمالى لصافى 

ى إعادةالناتج عن األثرــ 
. الداخليعلى التبویب أثرھایقتصر وإنمااألصولالرقم االجمالى لصافى 

. الفروض والمبادئ المحاسبیة األساسیة

.الفروض المحاسبیة المتعارف علیھا
. ـ فرض الوحدة المحاسبیة١

:یتناول الجوانب الثالثة التالیةالفرض
). حقوق الملكیة(ــ عالقة الوحدة المحاسبیة بأصحاب رأس المال 

.ــ عالقة الوحدة المحاسبیة بالوحدات االقتصادیة األخرى
. ــ طبیعة الوحدة المحاسبیة

التيھو العملیات المحاسبيوعلیھ فان مركز انتباه التقییم 
أن

األخرىعالقة الوحدة المحاسبیة بالوحدات االقتصادیة 
التي



إلىباإلضافةوقانونیة وإداریةاقتصادیة 
.تقییم نشاط ھذه الوحدةفيمتعددة 

.ـ فرض استمرار المنشاة٢

أوأوالوقت فيھناك نیة 
أنذلك انھ طالما 

نشاطھا كالمعتادأداءفيالمستقبل فيالمنشاة سوف تستمر 
تستمر لفترة أطول من ع
. العقود والتعھدات القائمة

. ـ فرض الدوریة٣

ألطراف المعنیة بالمؤشرات التي المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في المدى القصیر وتزوید ا
. تمكنھم من تقییم األداء

.رض وحدة القیاس المحاسبيفـ ٤

رض 

للقیاس النقدي تخرج عن نطاق المحاسبة
. وحدة القیاس ذاتھا

. المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا
الوقت فيغیر میسور أمراالمبادئ المحاسبیة یعتبر إلىل للوصوالعلميالمنھج إتباعإن 

نتسمیتھا بالمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا ونت
. المعاصرالمحاسبيوذج یعتمد علیھا النموالتيعلیھا 

.مبدأ القیاس الفعلي
التياألساسیةعلى تحدید القیم المتعلقة بكل من العناصر المحاسبيالقیاس ینطوي

.والعملیات والظروف المختلفة على ھذه القیماألحداثالمالیة وكذلك على بیان اثر 

.أثر األحداث والعملیات والظروف
التيتغیرات یتم تقسیم ال

: التاليوالظروف والعملیات على النحو 
األصولفيتغیر إلىظروف تؤدى أوعملیات أوأحداثـ ١

تقوم داخليملیة نشاط قیم جدیدة نتیجة كل عإضافةیتم اكتسابھ مع اإلیرادأنحقوق الملكیة حیث 
.بھ المنشاة

أوأوأحداثـ ٢

.والخسائر، استثمارات من المالك، توزیعات للمالك
٣

. شركات مساھمةفياألسھمتجزئة أوللمساھمین 



فيإن جوھر القیاس 
: وعلى ذلك نجدأخرافتراضيوضع 

.ــ أن المیزانیة ھي تصویر للمركز المالي الفعلي
.ــ أن قائمة الدخل ھي تعبیر عن نتائج األعمال الفعلیة

.التخطیطیة
ــ أن العملیات ا

. من عناصر القوائم المالیة

. معیار اإلثبات المحاسبي
أویالمحاسبة المالیة ھو عملیة التسجیل فيالمحاسبياإلثبات
المفردة 

وبیان اثر ھذا البیان 
:محاسبیا یجب توافر المعاییر التالیةلإلثبات

.مصروفاتأوإیراداتأوالخصوم أولألصولالعلميعلیھا التعریف ینطبقاى . ــ التعریف
.قابلة للقیاستكون المفردة أن. ــ القیاس

أن. 
.القوائم المالیةمستخدمي

.االعتماد على ھذه المعلوماتإمكانیةأوــ الثقة 

.مبدأ مقابلة اإلیرادات بالمصروفات
:ھماالمحاسبيدخل ھناك مدخلین لتحدید ال

أول
. اى توزیعات علیھم خالل الفترةأوالمال رأسأصحاباستبعاد اثر اى استثمارات من قبل 

أو
:  ویعتمد مبدأ المقابلة على أساسین ھمابموجبھ طبقا للنموذج المحاسبي الحالي

١ .
باإلضافة إلىسببیة بین انجازات المنشاة وبین المجھودات التي بذلتھا في سبیل ذلك

ع

. الدوریة من ھذه الموارد
:على رأس المال ھماوھناك مفھومان أساسیان للمحافظة . ـ أساس المحافظة على رأس المال٢

.صورة مالیة بحتھ

. المحاسبیة االستمرار بنفس المستوى من اإلنتاجیة

. قیاس وتحقق اإلیرادمبدأ
.مفھوم اإلیراد

أوالوحدة إلىالتدفقات الداخلة بأنھااإلیراداتییر المحاسبة االمریكى اعرف مجلس مع
والتيكلیھما معا أوتسدید لخصومھا أوأصولھافي

. رئیسیة المعتادة والمستمرةالاألعمالمما یشكل أخرىأنشطةاى أوللغیر 



. تحدید وقیاس عناصر اإلیراد
:توجد نظریتین لتحدید مفھوم اإلیراد من حیث عناصره ومكوناتھ ھما

أیضاوإنماالسلع والخدمات فقط إنتاجلیس العائد من اإلیرادوجھة نظر شاملة وفیھا ــ
.فرعیة وغیر متكررةأخرىأنشطةاى 

أننظر ــ وجھة
. من المنشاةالرئیسيال تتعلق بالھدف أخرىأنشطةاى أوعائد النشاط غیر المتكرر 

. اأم
اى أن قیاس اإلی

.بیع سلع أو تأدیة خدمات أو السماح للغیر باستخدام أصول الوحدة

. اكتساب اإلیراد

. الفترات المحاسبیة المختلفة

.االسس البدیلة لتحقق االیرادات
١

.لدائنة والفوائد الدائنةكما فى االیجارات ااحتساب االیراد وكیفیة استحقاقھ
٢

. ویستخدم ھذا االساس بصفة عامة فى مجال الصناعات االستخراجیة
٣

. االجل والعقود ذات الربحیة الثابتة
. ـ اساس البیع والتسلیم وھو االساس التقلیدى لتحقق االیرادات٤
٥

. طرحھ المنشاة للبیعالنتاج المنشاة وباسعار تنافسیة ال تتاثر كثیرا بكمیة االنتاج الذى ت
.ـ اساس التحصیل النقدى والتحصیل النقدى قید یسبق النشاط االنتاجى او یكون الحقا لھ٦

. مبدأ قیاس وتحقق المصروفات
.التكلفة والمصروف والخسارة واالصل

لفترة المحاسبیة المالیة ذلك الجزء المستنفذ فقط خالل الفتبا

عناصر االصول فى قائمة المركز المالى اما الخسائر ھى ذلك الجزء المستنفذ من اصول الم
. دون ان یكون لھ قدرة حالیة او مستقبلیة على تحقیق االیرادات

.تحدید وقیاس عناصر المصروفات

.معالجتھا كتخفیض لرقم االیرادات مثل مسموحات المبیعات وخصم تعجیل الدفع
:لمصروفات فتتم باحد طریقتین ھمااما قیاس ا

.نشاط من المصروفات



ــ طریقة الجرد وھى طریقة غیر مباشرة تعتمد

:المتبقى ھو مصروفات الفترة الحالیة ویتم طبقا للمعادلة التالیة
اخر ) المخزون(الصول االنفاق خالل الفترة ـ ارصدة ا+ اول الفترة) المخزون(ارصدة االصول 

. مصروفات الفترة= الفترة 

. توقیت االعتراف بالمصروفات

: بصورة غیر عادیة او غیر متوقعة ویجب التفرقة بین االنواع التالیة
. ـ مصروفات ترتبط مباشرة باالیرادات التى تم تحقیقھا واثباتھا خالل الفترة١
٢

. بالفترات المحاسبیة

. مبدأ التقویم على اساس التكلفة

وھذا المبدأ یت. لتلك الموارد وااللتزامات وذلك فى تاریخ اقتناء االصل او قیام االلتزام

:التكلفة ھى اساس االثبات المحاسبى ولیست القیمة ویتم تحدید تكلفة االصل طبقا للقواعد التالیة

المدفوع 

) (
. فیتم القیاس على اساس القیمة العادلة لالصل الذى تم الحصول علیھ

. ــ بعد تاریخ االقتناء ال یعتد باى تغیر یطرا على اسعار االصول بعد تاریخ اقتنائھا

. أساس التكلفة التاریخیة
: یستند اساس التكلفة التاریخیة على مبررات اھمھا

. مما یوفر درجة اكبر من الموضوعیة والثقة فى البیانات المحاسبیةالتحقق ـ امكانیة١
٢

.للمحاسبة المالیة ومن اھم العناصر الفكریة التى ترتبط باساس التكلفة التاریخیة ما یلى

. الحیطة والحذر، فرض وحدة القیاس النقدیة، مبدأ القیاس الفعلى
:وتوجھ لھذا االساس انتقادات من اھمھا

. ــ یؤدى الى قیاس غیر سلیم للربح الدورى
. ةوائم المالیقــ اسقاط كثیر من االصول غیر الملموسة من ال

. ــ تجاھل التغیر فى قیمة الوحدات النقدیة
. لھذه العناصرــ یجعل االرقام المحاسبیة بعیدة عن التعبیر عن القیم الجاریة 

. االستثناءات الساس التكلفة التاریخیة
: ھناك تطبیقات تمثل خروجا على مبدأ التكلفة التاریخیة منھا



. تقدیرات فى نھایة الفترة لمعرفة المردودات والمسموحات المتوقعة

. دوریا بایرادات الفوائد الدائنة على تلك االوراق
بــ 

. تستخدم اسعار السوق للوصول الى صافى القیمة البیعیة كأساس لتقییم بضاعة اخر المدة
ــ بالنسبة لالستثمارات قصیرة االجل ھناك استثناء فى قاعدة التقویم على اساس اجمالى التكلفة او 

ا

. عناصر حقوق الملكیة ولیس من عناصر قائمة الدخل

وغیر مواتى فى اسعار السوق 
. الجدید للتكلفة

. والزالت تمثل طاقة انتاجیة مستقبلیة او االنخفاض الدائم نتیجة التقادمالمستھلكة دفتریا

. مبدأ االفصاح الشامل

: رئیسیة ھىفصاح الشامل على اربعة فروضاال
١

. الغرض العام
٢

. الئمة عن الدخل والثروةالغرض العام على معلومات م
٣

. وقائمة التدفق النقدى
ـ اسلوب القوائم المالیة ذات الغرض العام ی٤

. بالعائد بالمقارنة باسالیب االفصاح االخرى

: االفصاح عنھا باالسالیب التالیة

. الھامشیة والقوائم االضافیة والكشوف الملحقة

. المستقبل
. ــ تقریر مراجع الحسابات

.االفصاح الوقائى

. المحتملة، االرتباطات المالیة، االحداث الالحقة



. االفصاح التثقیفى

.الخ.....القطاعیة ومكونات االصول الثابتھ والمخزون السلعى 
اح . 

 .
. شمولیة التقاریر المالیة واھمیة تغطیتھا الى معلومات ذات أثر محسوس على القارئ

.أھم مناھج الفكر المحاسبى

. منھج القیم االقتصادیة واالجتماعیة
إن البحوث القیاسیة فى المجال ا

. فى بناء نظریة المحاسبة

.ـ المدخل االخالقى١
ة والمساواة والصدق والحق ویعتمد على بعض القیم االخالقیة وتدور ھذه القیم حول مفاھیم العدال

والمدخل االخالقى یتطلب تحقیق العدالة . والحیاد وعدم التحیز وما ھو متصل بالنواحى االخالقیة

. االجتھاد والتحكیم الشخصى
وللمدخل االخالقى بعد اخر فیما یتعلق

. المحاسبیة، القابلیة للمقارنة

. المحاسبیة مدخال مفیدا ومرغوب فیھ اال انھ یتطلب تعریفات ومفاھیم عملیة واضحةالنظریة

. ـ المدخل االجتماعى٢

: على جوانب متعددة من الفكر المحاسبى ومن امثلة ذلك
. ــ الحاجة الى التوسع فى االفصاح بما یكفل التقریر عن القیمة المضافة

. المحاسبیة فقط
. لخدمة الطوائف غیر التقلیدیة مثل نقابات العمالــ التوسع فى االفصاح 
ــ التوسع فى االفصاح 

. اتجاه ینادى باعتبار العاملین موارد بشریة

. االجتماعیة وتحدید اولویات ھذه القیم



. ـ المدخل االقتصادى٣

. المنتج، حسابات التدفق المالى، الموازنات التخطیطیة القومیة/ المستخدم 

. مستویین للدراسة المحاسبیة االول محاسبة جزئیة والثانى محاسبة كلیة

. المحاسبة االجتماعیة

: ت رئیسیة ھىاالجتماعیة والذى اخذ ثالثة اتجاھا
١

. االرباح مع االلتزام بمراعات القواعد والقیم السائدة فى المجتمع
٢

المس
. المنشاة

٣
وانھ یجب على ادارة المنشاة ان تحافظ على التوازن مع ھذا النظام االكبر وذلك تحقیقا

البقاء والنمو

. تجاه حل المشاكل الخاصة بالمجتمع

.الحفاظ على الموارد الطبیعیة

. اھداف المحاسبة االجتماعیة
ـ تقییم االداء االجتماعى للوحدة المحاسبیة عن طریق تحدید وقیاس صافى المساھمة االجتماعیة ١

. صاح عن ذلك بصورة شاملة وبصفة دوریةللوحدة واالف
٢

. االمثل لھذه االنشطة سواء كان ذلك من وجھة نظر الوحدة او من وجھة نظر المجتمع

المباشرة تتمثل فى التضحیات التى تتحملھا الوحدة نتی

المحاسبیة اما التكالیف غیر المباشرة فھى قیمة ما یتحملھ المجتمع من اضرار او تضحیات نتیجة 
. ممارسة الوحدة لنشاطھا الخاص

من انشطة المسئولیة االجتماعیة، حجم االداء االقتصادى، حجم المنشاة أما كیفیة االفصاح فاما ان 
تكون بادماج ا

. منفصلة عن القوائم المالیة االساسیة



. منھج اتخاذ القرارات
یتم تقییم النماذج المحاسبیة البدیلة على اساس مدى مالءمتھا لعملیة اتخاذ القرارات ویتم تطویر 

: راعاة الجوانب التالیةمالفكر المحاسبى على اساس 

.الجوانب السلوكیة فى المحاسبة
متخذيمعرفة اثر المعلومات المحاسبیة على سلوك المحاسبيللبحث السلوكيیتطلب المدخل 

تفسیر للسلوك االنسانى والتنبؤ بھ تتبع یكون لھا التيفان النظریة المحاسبیة وبالتاليالقرارات 
.القراراتمتخذيیة استخدام المعلومات من جانب بكیفالسلوكيكما یھتم المدخل 

عدة أبعاد تشملالقرارات فیركز على متخذيالمعلومات المحاسبیة على سلوكیات ألثروبالنسبة 
مدى كفایة اإلفصاح، فائدة المعلومات المحاسبیة، االنعكاسات لدى مستخدمي البیانات المحاسبیة 

م على درجة األھمیة النسبیة للمعلومات، اثر البدائل الناتجة عن طرق اإلفصاح المختلفة، الحك
.المحاسبیة المختلفة على عملیة اتخاذ القرارات

.احتیاجات متخذي القرارات
احتیاجات والثانينماذج اتخاذ القرارات األولعملیة اتخاذ القرارات فيأساسیینھناك مجھولین 

ومن المتوقع أن تختلف ن المعلوماتاحتیاجات النماذج المستخدمة مأوالقرارات متخذي
المعلومات المحاسبیة الالزمة لمقابلة احتیاجات مستخدمي التقاریر الخارجیة من حیث نوعیتھا أو 

كما أن تصور متخذي القرارات عن المعلومات المرغوب فیھا یتأثر إلى حد . كمیتھا أو كالھما
.عملیة اتخاذ القراراتفيعلیھا اعتادواالتيكبیر بالخبرة المتجمعة لدیھم وبالطریقة 

.القدرة على التنبؤ
القدرة على التنبؤ ھي احد المقومات المكونة لخاصیة مالءمة المعلومات المحاسبیة فعملیة اتخاذ 
القرارات تتعلق بالمستقبل وبالتالي المعلومات المالئمة ھي تلك المعلومات التي تمكنا من التنبؤ 

وبناء علیھ فان تقییم األسس المحاسبیة البدیلة یتم . داث في المستقبلباألحداث ونتائج ھذه األح
. على أساس قدرة ھذه األسس على التنبؤ بالمتغیرات التي تھم متخذي القرارات

.منھج دراسة السوق
والسندات األسھمفيتمثل مجموع المستثمرین والتيالمالیة األوراقیقصد بالسوق ھنا سوق 

المالیة الخاصة األوراقشراء أوبیع أوعلى اإلبقاءلھؤالء المستثمرین ھو الرئیسيوالقرار 
األسھمأسعارلقرارات المستثمرین سوف یحدد الجماعيواألثربالوحدات المحاسبیة المختلفة 

االھتمام ھنا ھو دراسة اثر المعلومات المحاسبیة أنالمالیة اى األوراقسوق فيوالسندات 
ع المستثمرین ولیس لكل مستثمر على حده ویبحث منھج دراسة السوق ومدى فائدتھا لجمو

: الموضوعات الرئیسیة التالیة
. والسنداتلألسھمالسوق أسعارــ العالقة بین المعلومات المحاسبیة وبین 

.والسنداتلألسھمالسوق أسعارالطرق المحاسبیة المتبعة وبین فيــ العالقة بین التغیرات 
یمكن الخروج بھا من دراسة سوق التيالمحاسبيالتنظیم أویاسة المحاسبیة ــ خصائص الس

. المالیةاألوراق

.فرض كفایة السوق
: وھو الغالب في البحوث والدراسات المحاسبیة المعاصرة ویعتمد على المقومات التالیة

ھم والسندات في ــ أن المستثمرین یستجیبون الى معلومات جدیدة وبطریقة تؤثر على أسعار األس
.سوق األوراق المالیة



ــ أن أسعار األوراق المالیة تعكس جمیع المعلومات المتاحة من مختلف المصادر وان التقاریر 
.المحاسبیة تمثل جزءا ھاما من ھذه المعلومات

ــ نتیجة لالستجابة الفوریة للمعلومات المتاحة ال یمكن الى مستثمر أن یحقق مكاسب غیر عادیة 
ى األسھم التي یمتلكھا والتي یفكر في شرائھا حیث أن أسعار األوراق المالیة تعكس دائما عل

.المخاطر النسبیة لھذه االستثمارات
كما أن فرض كفاءة السوق یھتم بكفاءة إنتاج واستخدام المعلومات واثر ذلك على أسعار التداول 

.السائدة

.مخاطر االستثمار
بالعائد المتوقع من األوراق المالیة التي یحتفظ بھا أو التي یفكر في ال یقتصر اھتمام المستثمر 

شرائھا أو بیعھا ولكن یمتد اھتمامھ لدراسة مدى المخاطرة التي یتعرض لھا اى احتماالت 
والنظریة الحدیثة لتفسیر سلوك المستثمرین تعتمد على فرض أن . التعرض لخسائر مالیة

حد ممكن من المخاطرة بالنسبة لحجم معین من اإلیرادات المستثمر یحاول الوصول إلى ادني 
. بمعنى تضخیم إیراداتھ من األوراق المالیة في ضوء مستوى معین من المخاطرة

.أثر المعلومات المحاسبیة
إن فرض كفاءة السوق ونظریات االستثمار تستند على أن المعلومات المحاسبیة على درجة عالیة 

قییم عائد االستثمار والمخاطر المحیطة بھ وعلیھ فان اى معلومات جدیدة من األھمیة في تحدید وت
تطرح في السوق البد وان یكون لھا تأثیر على األسعار في سوق األوراق المالیة وبالتالي فان 
األرقام المحاسبیة التي یكون لھا ھذه الخاصیة تعتبر معلومات ذات قیمة ولھا محتوى بالنسبة 

. للمستثمر

.الدراسة الوضعیةمنھج 
والبحوث ) وصفیاأو(وقد یكون وضعیا ) معیاریاأو(قد یكون بحثا قیاسیا المحاسبيالبحث 

البحوث الوضعیة أنحین فيإتباعھاتوصیف الممارسات الواجب إلىالقیاسیة بحوث تھدف 
واقف لماإزاءالقائمة وذلك بغرض التنبؤ بالسلوك المتوقع األوضاعتفسیر وتفھم إلىتھدف 

وھناك بحوث وضعیة معاصرة تھتم بدراسة سلوك اإلدارة تجاه السیاسات المحاسبیة . المختلفة
. البدیلة وتعتمد ھذه الدراسات الوضعیة على افتراضین أساسیین ھما

.ــ فرض كفاءة السوق وذلك من حیث القدرة على االستفادة من المعلومات المتاحة
.دارة وبالتالي سعیھا إلى تعظیم المنافع التي تحصل علیھاــ فرض التصرف الرشید من قبل اإل

واھتمام اإلدارة في التقاریر المالیة الخارجیة یدور حول جانبین األول تحدید السیاسة المحاسبیة 
المالئمة ومستوى اإلفصاح الالزم والثاني اتخاذ موقف إزاء اى معاییر تصدر أو تقترح من قبل 

. م مھنة المحاسبة والمراجعةاألجھزة المسئولة عن تنظی

. النموذج الوضعي للسیاسة المحاسبیة
وطبقا لھذا الفكر المحاسبيمجال التحلیل فيالمعاصر الوضعيكبیرة للفكر أھمیةھناك 

الوضعي أصبح واضحا مدى تأثر السیاسات المحاسبیة المتبعة وما یحدث فیھا من تغیرات على 
ة المنشاة أو المنشاة ذاتھا كما أن ھناك تأثیرات نقدیة غیر مباشرة التدفقات النقدیة المتصلة بإدار

ال تقل أھمیة عن التأثیرات النقدیة المباشرة ذلك على عكس ما كان سائدا في السابق وبصفة 
المعلومات المحاسبیة متاحة لالستخدام العام دون تكلفة وان أنخاصة ما كان یفترض من 

المحاسبیة ال األرقامالمختلفة باالعتماد على األطراففیما بین اتفاقاتأوتعاقدات فيالدخول 
أوالمالیة للمنشاة بطریقة األحوالعن المحاسبياإلفصاحإنوأخیرانقدیة آثاریترتب علیھ ایضا 

. سیاسیة تنعكس بدورھا على حجم وتوقیت التدفقات النقدیةآثارلن یكون لھ بأخرى



.نظریة التعاقدات
التفسیرات المعاصرة لطبیعة الوحدة المحاسبیة وطبقا لھذه النظریة یتم تفسیر طبیعة أھمتعتبر 

المختلفة ذات المصلحة األطرافتحكم العالقات بین التيمجموعة من العقود أنھاالمنشاة على 
. تتبع اقتصادیات المنشاةفي

أنھا لیست مجرد فالوحدة المحاسبیة لیست شخصا طبیعیا ولیست شخصیة معنویة مستقلة كما
اعتماد من األموال المخصصة لغرض معین وإنما ھي ائتالف بین أصحاب الحقوق مؤسس على 

ونجد أن كل طرف یسعى إلى تعظیم عقود أو اتفاقیات رسمیة وغیر رسمیة بین األطراف المعنیة
مصالحھ الشخصیة وبالتالي سوف یقوم بتصرفات تؤثر سلبا على مصالح األطراف األخرى 

التالي على قیمة المنشاة وعلى احتماالت استمرارھا وعلیھ فان عملیة تحدید العقود یعتبر أمرا وب
واالختیار بین أسالیب التعاقد البدیلة یكون على أساس مدى . حیویا الستمرار المنشاة ونجاحھا

. فاعلیتھا في التخفیف من حدة التعارض بین مصالح األطراف المختلفة

.لمحاسبیة على قیمة المنشاةتأثیر السیاسات ا
نقدیة مباشرة وغیر مباشرة على الوحدة االقتصادیة ومشاكل القیاس آثارالسیاسة المحاسبیة لھا 

النقدیة غیر المباشرة تتعلق بعناصر اآلثارالنقدیة غیر المباشرة وھذه اآلثارمجال قیاس فيتكون 
:ھيثالث 

.تكالیف الوكالة المترتبة على عقود االقتراضعلى تكالیف االقتراض والخاصة بالتأثیرــ 
من قبل الجھات الخارجيتنشا من التدخل التيعلى التكالیف السیاسیة وتمثل التكالیف التأثیرــ 

.شئون الوحدة المحاسبیةفيالحكومیة 
اإلدارة وتشمل التأثیر على شھرة اإلدارة والتي یطلق علیھا رأس المال على عائد التأثیرــ 
دارى والتأثیر على قیمة ما تمتلكھ اإلدارة في أسھم رأس المال وكذلك التأثیر على نظام اال

.الحوافز اإلداریة المعمول بھ

.أھم نتائج الدراسات المیدانیة
:من خالل التعرض لمنھج الدراسات الوضعیة یمكن الخروج باتجاھات ثالثة ھى

یة ویركز على الجانب المحاسبى الخاص بتوفیر ـ اتجاه البحوث التى تھتم بسوق االوراق المال١
المعلومات الالزمة الغراض التقویم وذلك باالعتماد على فرض كفاءة السةق وعلى نموذج 

.تسعیر االوراق المالیة
ـ اتجاه دراسة اثر التغیرات فى السیاسة المحاسبیة على اسعار االسھم والسندات فى سوق ٢

تح المجال امام دراسة النظریات الحدیثة فى االقتصاد والتمویل وھذا االتجاه فاالوراق المالیة
.وبصفة خاصة نظریة التعاقدات ونظریة الوكالة

ویھدف ھذا العمليالتطبیق فيـ اتجاه لدراسة الدوافع وراء اختیار سیاسة محاسبیة معینة ٣
.المحاسبيتكوین نظریات تتعلق بالتطبیق إلىاالتجاه 

:لھذا الفكر وھىالحالياألساسمیدانیة مؤیدة لثالث فروض علمیة تمثل وقد جاءت الدراسات ال
اختیار سیاسات محاسبیة من إلىاإلدارةبالمنشاة غالبا ما یدفع اإلداریةــ إن وجود نظام للحوافز 

.الفترات الحالیةإلىشانھا نقل دخول الفترات المقبلة 
تفضیل سیاسات إلىاإلدارةة غالبا ما یدفع المنشافيالمال المقترض رأسأن ارتفاع نسبة ــ 

. الفترات الحالیةإلىمحاسبیة من شانھا نقل دخول الفترات المقبلة 
تأجیلاختیار سیاسات محاسبیة من شانھا إلىاإلدارةــ إن زیادة حجم المنشاة غالبا ما یدفع 

. فترات محاسبیة مقبلةإلىاالعتراف بدخل الفترة الحالیة 



.لتوسع في اإلفصاحمنھج ا
.الحاجة إلى التوسع في اإلفصاح

اإلضافیةالمعلومات أنامتداد لفرض كفاءة السوق حیث المحاسبياإلفصاحفيیعتبر التوسع 
توجیھ فيیحقق خدمة لكافة المستثمرین الذياألمروالسندات األسھمأسعارسوف تنعكس على 

باإلفصاحصادیة للمجتمع وقد انتشرت المطالبات على الرفاھیة االقتأیضااستثماراتھم وینعكس 
.عن مدى مقابلة الوحدة المحاسبیة لمسئولیتھا االجتماعیة

المالءمة باعتبارھا احد الخصائص أھمیةمع ازدیاد اإلفصاحفيالتوسع أھمیةوقد زادت 
.جانبینینظر لھا منالمحاسبيواإلفصاحالنوعیة الرئیسیة للمعلومات والعالقة بین المالءمة 

.المالءمة بالنسبة لنماذج اتخاذ القراراتــ 
. ــ المالءمة بالنسبة ألھداف متخذي القرارات

.مدخل األحداث
وعلى اإلفصاحفيلمنھج التوسع عمليقدمت كتطبیق التيالمحاوالت أھماألحداثیعتبر مدخل 

یتحول أنر المحاسبیة یجب التقاریبمستخدمياالھتمام بتحدید االحتیاجات الخاصة أنذلك نجد 
اى انھ یجب عنھا بشكل محایداإلفصاحیجب التياالقتصادیة والمالیة األحداثصوب تحدید 

موجھة الستخدام بیانات خام ولیست معلومات أنھاالتقاریر المحاسبیة الخارجیة على إلىالنظر 
. ھدف محددأو

یقتصر دور وإنماسبیة على معلومات تحتوى التقاریر المحاأالیجب األحداثوطبقا لمدخل 
األحداثمدخل ویأخذالتقاریر على توفیر البیانات لیستخلص منھا مستخدم ھذه التقاریر ما یرید 

مسبقة كما انھ یخلو من اى أھدافانھ ال یفترض اى إذالعلميمجال البحث فيالوضعيبالفكر 
على ماليأواقتصاديتأثیرعملیة لھا وأظاھرة أوھذا المدخل اى واقعة فيقیم ویقصد بالحدث 

. الوحدة المحاسبیة

.حدود التوسع في اإلفصاح
أنثبت محاسبیا إذادون اى قیود وعلى ذلك فانھ إطالقھال یمكن اإلفصاحفيالتوسع إن

عنھا من عدمھ باإلفصاحمجال اتخاذ القرارات فان القرار فيةتعتبر مالئممعلومات معینة 
.ة الجوانب التالیةیتطلب دراس

.تعكسھا التقاریر المحاسبیةالتيلتحدید درجة التشبع المحاسبيلإلفصاحالحاليــ تقییم الوضع 
ترشید عملیة فيمساھمة أكثرھاوذلك الختبار اإلفصاحفيــ تقییم البدائل المقترحة للتوسع 

.اتخاذ القرارات
.وتوزیع ھذه المعلوماتإنتاجع تكالیف مإلیھاتوصلنا التيــ مقارنة منفعة المعلومات 

. منھج اقتصادیات المعلومات
المتكاملة وان ھذه األطرافإن اقتصادیات السوق تعتمد على فرض توافر معلومات كاملة لدى 

األولىوتوازن السوق یشترط توافر خاصیتین للمعلومات . المعلومات متاحة للجمیع دون تكلفة
. ھذه المعلومات تمثل سلعة حرةأنالثانیة ھذه المعلومات كاملة وأن

وتوصیلھا إنتاجھاأنكما ) منفعة(وطبقا لھذا المنھج تعتبر المعلومات سلعة اقتصادیة لھا قیمة 
التحلیل الخاصة ألسالیبتخضع أنالمعلومات یمكن أنیترتب علیھ تحمل تكالیف معینة اى 
قتصادیات المعلومات تمثل إطارا عملیا وعلى ذلك فان ابالعرض والطلب كأي سلعة أو خدمة

. لتحدید قیمة المعلومات بصفة عامة ویمكن استخدام ھذا اإلطار بالتطبیق في مجال المحاسبة
ومنھج اقتصادیات المعلومات ما ھو إال تطبیق لمبادئ نظریة اتخاذ القرارات وھذا المنھج ال 

البدائل المحاسبیة المختلفة إلنتاج یتعرض للمشكلة المحاسبیة األساسیة وھى االختیار بین 
.المعلومات والدور الذي یقوم بھ ھو تحدید قیمة معلومات معینة بالنسبة لمجال استخدام محدد



. المحاسبة عن الدخل والقیمة

القوائم المالیة األساسیة تدور حول توفیر المعلومات المالئمة والتي یمكن االعتماد علیھا لدراسة 
األول دخل الوحدة المحاسبیة وقیمة ھذه الوحدة وھذان المتغیران یمثالن جوھر متغیرین أساسیین

. النموذج االقتصادي للوحدة المحاسبیة

.المفاھیم االقتصادیة للدخل والقیمة
.مفھوم فیشر للدخل والقیمة

:طبقا لمفھوم فیشر ھناك ثالثة مفاھیم رئیسیة لدخل الفرد
.یحصل علیھ الفرد خالل فترة معینةالذياإلشباعفيویتمثل ) النفسي(المعنويـ مفھوم الدخل ١
یستھلكھا الفرد خالل فترة ما التيالقدر من السلع والخدمات فيویتمثل الحقیقيمفھوم الدخل ـ ٢

.حاجاتھ المختلفةإشباعبغرض 
الل الفترة یحصل علیھا الفرد خالتيالتدفقات النقدیة الصافیة فيویتمثل النقديـ مفھوم الدخل ٣

.لتدبیر احتیاجاتھ االستھالكیة
والعالقة بین الدخل ورأس المال عالقة أساسیة ومتبادلة في نفس الوقت فطبقا لوجھة نظر فیشر 
یتمثل رأس المال في رصید من الثروة متواجد في لحظة معینة الستخدامھ كمصدر لمنافع دوریة 

ع المتوقع الحصول علیھا من ھذه الثروة خالل في المستقبل أما الدخل فھو ذلك القدر من المناف
.فترة معینة

ویواجھ مفھوم فیشر انتقادین األول صعوبة تطبیق ھذا المفھوم على الوحدات االقتصادیة وبصفة 
عند تحدید ) التغیر في رأس المال(خاصة الشركات المساھمة والثاني یتعلق باستبعاد االدخار

. الدخل

.ةمفھوم ھیكس للدخل والقیم
ویعرف ھیكس الدخل على انھ ذلك المقدار الذي یمكن للفرد أن ینفقھ أو یستھلكھ كحد أقصى 
خالل فترة معینة وبحیث ینتھي في أخر الفترة بنفس القدر من رأس المال الذي كان علیھ في أول 

لى الفترة وبالتطبیق على الوحدات االقتصادیة یكون الدخل ھو الحد األقصى الذي یمكن توزیعھ ع
أصحاب حقوق الملكیة وبحیث یتم المحافظة على رأس المال الذي كانت تمتلكھ الوحدة في بدایة 

:ھناك منھجان رئیسیان لتحدید الدخلھیكس وطبقا لمفھومالفترة 
.ــ منھج المحافظة على رأس المال وھو شبیھ لمنھج المیزانیات لدى المحاسب

. لدخل لدى المحاسبمنھج التدفقات وھو شبیھ لمنھج قائمة اــ 
والنموذج المحاسبي الحالي یأخذ بوجھة نظر فیشر من حیث أسلوب القیاس المتبع في حین یأخذ 

.بوجھة نظر ھیكس من حیث مفھوم الدخل وتحدید عناصره

.القیاس االقتصادي للدخل والقیمة
.القیاس بافتراض حالة التأكد

وأیضاحجم وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة تكون التوقعات الخاصة بأنالتأكدیقصد بحالة 
حالة دقة أنھاالفترات المحاسبیة المختلفة اى فيالخاصة بمعدل الخصم مطابقة لما یتحقق فعال 

: یليبالتطبیق على الوحدة المحاسبیة كما االقتصاديواكتمال المعلومات ویتم قیاس الدخل 
یطرأ على قیمة الذيالتغیر ) + صافى التدفقات(ة التوزیعات النقدیة الخاصة بالفتر= الدخل 
).المالرأس(نھایة الفترة فيالوحدة 

.القیاس في حالة عدم التأكد
وتعنى أن التوقعات عن التدفقات النقدیة المستقبلیة ال تتطابق في اغلب األحیان مع ما یتحقق فعال



:س للدخل والقیمة الى فترة ھماونتیجة لذلك سوف یكون ھناك دائما نوعین مختلفین من القیا
و یعتمد على توقعات مبنیة على ما ھو متوفر من معلومات في أول الفترة . قیاس مسبق تقدیريــ 

.ویطلق علیھ الدخل المقدر قبل األداء
ــ قیاس الحق ویعتمد على توقعات مبنیة على ما ھو متوفر من معلومات في نھایة الفترة ویطلق 

.بعد األداءعلیھ الدخل المقدر

.الدخل بین المحاسبة واالقتصاد
.خصائص التحلیل االقتصادي

للدخل وھى النظرة المستقبلیة وعلیھ فان القیاس السلیم االقتصاديھناك خاصیة جوھریة للتحلیل 
مفاھیم الدخل قدرة على أكثرھو الجاريودخل النشاط . یتمتع بقدرة تنبؤیة عالیةالذيللدخل ھو 

أساساالدخل أرقاممن وخاصیة القدرة على التنبؤ تجعل . الفترات المقبلةأعمالائج التنبؤ بنت
.القوميالدخل أوالمستثمرین أواألفرادمالئما لعملیة اتخاذ القرارات سواء من جانب 

والخاصیة الثانیة تتعلق بمدى قابلیة ھذا التحلیل للتطبیق العملي فالدخل االقتصادي ال یعتبر قابال 
.یاس والتحدید الدقیق إال في ظل الظروف التالیةللق

.ــ توافر سوق كاملة تغطى كافة السلع والخدمات
.ــ توافر الكفاءة والمنافسة الكاملة في ھذه األسواق

المال اى التمییز بین رأسالدخل یتم تحدیده فقط بعد المحافظة على أنھيوالخاصیة الثالثة 
:ھيالث مجاالت للتمیز المال وھناك ثرأسالدخل وبین 

.المالرأسوالقیاس المستخدم ھو معدل العائد على اإلدارةللحكم على أساســ 
أساس لتحدید سیاسة توزیع األرباح على أصحاب الحقوق والقیاس المستخدم ھو الدخل القابل ــ 

.للتوزیع
.لضریبةــ أساس لتحدید الضریبة على الدخل والقیاس المستخدم ھو الدخل الخاضع ل

.خصائص التحلیل المحاسبي
العمليالخاصة بالتطبیق واإلجراءاتوھذا التحلیل یتصف بكونھ عملیا ویدور حول القواعد 

للدخل طبقا لمنھج العملیات عن التحلیل المحاسبيویختلف التحلیل . ویعتمد على منھج العملیات
مقابلة مبدأبیة المستخدمة وھى نظرا الختالف الفروض والمبادئ والقواعد المحاساالقتصادي
وفرض ثبات القوة الشرائیة اإلیرادتحقق ومبدأبالمصروفات ومبدأ التكلفة التاریخیة اإلیرادات

نتاج مقابلة بأنھالمحاسبيللنقود وباستخدام ھذه الفروض والمبادئ یمكن تعریف الدخل 
ویعرف الدخل الذي اإلیراداتذه المحققة من عملیات الفترة بالتكالیف التاریخیة لھاإلیرادات

ویتمیز ھذا یعتمد على ھذه المجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبیة بنموذج التكلفة التاریخیة
:النموذج بالخصائص التالیة

.االعتماد على المعلوماتإمكانیةالقیاس وھذا یحقق خاصیة فيــ الموضوعیة 
.القوائم المالیة من مخاطر اتخاذ القراراتمستخدميتجنب وبالتاليالقیاس فيــ التحفظ 

. الحقوقأصحابكوكیل تجاه اإلدارةمسئولیة وإخالءالمساءلة إلغراضــ المالءمة 
:وفیما یلي مقارنة للقیاس المحاسبي التقلیدي والقیاس االقتصادي

الدخل االقتصاديالدخل المحاسبي
جاتالقیمة الجاریة للمخر)قیم جاریة( اإلیرادات 

ــ القیمة الجاریة للمدخالت)تكلفة تاریخیة( ــ المصروفات 
دخل النشاط الجاري= دخل النشاط الجاري= 
أرباح الحیازة+ األرباح الرأسمالیة+ 
صافى الدخل االقتصاديصافى الدخل المحاسبي= 



.القیمة وأسس التقویم البدیلة
فیھ یتم تمثیل المنافع الذاتیة لألرصدة والتدفقات التقویم في المحاسبة ھو نوع خاص من القیاس 

یكون أنإماوالتقویم باستخدام نظام عددي تكون فیھ وحدة العد أو الحساب ھي وحدة النقود
. تقویما مباشرا أو غیر مباشر

.األبعاد المختلفة لعملیة التقویم
: صناعيھناك ثالثة أبعاد رئیسیة لعملیة التقویم في مجال األصول لمشروع 

من حیث مكوناتھ باعتباره األصلإلىوفیھ ینظر ) الزمانأوالمكان أوالشكل (ـ البعد االنتاجى ١
أوإلیھاوصل التياإلتمامتعكس درجة التيصورتھ الراھنة فيأواإلنتاجمجموعھ من عوامل 

.المستقبلفيصورتھ النھائیة في
األسعارالثالثة السابقة وھذه أشكالھفياألصلقویم المستخدمة لتاألسعارویمثل الزمنيالبعد ـ ٢

. مستقبلیةأوحالیة أوتكون تاریخیة أنإما
أسواقإماالسابقة وھى األسعاریمكن الحصول منھا على التيویتعلق بالسوق التبادليـ البعد ٣

).خروجأسواق( بیع أسواقأو) دخولأسواق( شراء 

.اتالتقییم على أساس قیم المخرج
: مجموعتینإلىیقسم ھندركسن القیم المحاسبیة 

للتدفقات النقدیة المتوقعة، القیمة على ) المخصومة(ـ قیم المخرجات وتشمل القیمة الحالیة ١
. البیع الجاریة، القیمة النقدیة الجاریة المعادلةأسعارأساس

ستبدالیة، القیمة الحالیة للتكلفة االأوـ قیم المدخالت وتشمل التكلفة التاریخیة، التكلفة الجاریة ٢
یمكن استخدامھا لتقویم المنشاة التيالمستقبل، التكلفة النمطیة، القیمة االقتصادیة فيالمتوقعة 

.األصولمجموعة من عناصر أولتقویم عنصر معین أوككل 
یاس بدیل البیع كمقأسعارالتطبیق الشامل لمفھوم القیمة االقتصادیة تستخدم فيولوجود صعوبات 

. وأسعار البیع قد تكون جاریة أو مستقبلیةللتدفقات النقدیة المستقبلیة
أھمیتھاویعید لھا الماليالبیع الجاریة یزید من فائدة قائمة المركز أسعاروالتقویم باستخدام 

لھذا طبقا قائمة الدخل أنالتاریخیة باعتبارھا بیان بقیمة الموارد المتاحة للوحدة المحاسبیة كما 
. االقتصاديسوف تكون اقرب ما تكون تعبیرا عن الدخل األساس

.قیم المدخالتأساسالتقویم على 
نموذج التكلفة التاریخیة ھو النموذج االساس المتبع فى التطبیق العملى والتكلفة التاریخیة تمثل 

فى اى تاریخ فى تاریخ اقتناء االصل اال انھ) سوق الشراء(االسعار الجاریة فى سوق العرض 
. الحق لتاریخ اقتناء االصل تصبح التكلفة التاریخیة غیر صالحة كاساس للتعبیر عن القیمة

ویعتبر اساس التكلفة االستبدالیة اھم االسس البدیلة الساس التكلفة التاریخیة وھو ایضا مقیاس 
مماثل لالصل ) ملمستع(لقیمة المدخالت ویقصد بالتكلفة االستبدالیة السعر الجارى لشراء اصل 

: الذى تملكھ الوحدة من حیث العمر واالنتاجیة وفى حالة تعذر ھذا القیاس یمكن اتباع االتى
ھذا السعر ــ السعر الجارى لشراء اصل جدید مماثل لالصل الذى تملكھ الوحدة مع تعدیل 

.باالستھالك حتى تاریخھ
ان یتم تعدیل السعر بحیث یؤخذ فى ــ السعر الجارى لشراء اصل حدیث ذو تقنیة متقدمة على 

االعتبار اثر التقدم التكنولوجى على كل من قسط االستھالك والتقادم والتكالیف المتغیرة الخاصة 
.بتشغیل االصل

ــ تعدیل التكلفة التاریخیة باستخدام رقم قیاسى خاص للتغیر فى اسعار مجموعة االصول التى 
. ینتمى لھا االصل موضوع القیاس



: تمد اساس التكلفة االستبدالیة على مبرارات كثیرة اخرى یمكن اجمالھا فى االتىویع
ـ استخدام التكلفة االستبدالیة یمكننا من توضیح مكونات الدخل الدورى عن طریق التمییز بین ١

دخل النشاط الجارى وبین مكاسب الحیازة وكذلك التمییز بین مكاسب الحیازة المحققة والتى لم 
. عد وھذا سوف یزید من القدرة التنبؤیة لقائمة الدخلتتحقق ب

ـ ان قیاس تكالیف االیرادات على اساس التكلفة االستبدالیة سوف یؤدى الى المحافظة على ٢
راس المال المستثمر فى شكل طاقة انتاجیة وبالتالى فان دخل النشاط الجارى سوف یمثل الدخل 

. لوحدة المحاسبیةوالذى یحقق االستمرار لالقابل للتوزیع
ـ ھناك تقارب بین االساس النظرى لنموذج التكلفة االستبدالیة والنموذج االقتصادى للدخل اذ ان ٣

دخل النشاط الجارى یمثل الى حد كبیر الجزء المتوقع من الدخل االقتصادى كما ان مكاسب 
. الحیازة تماثل الى حد كبیر الجزء غیر المتوقع للالرباح الراسمالیة

. المحاسبة عن التغیرات فى االسعار

فالنموذج ظاھرة التغیر فى االسعر من اھم المشاكل التى تشغل اھتمام البحث المحاسبى
المحاسبى المعاصر ال یعترف بھذه التغیرات فى حینھا ویرجئ االعتراف المحاسبى الى ان یتم 

التحقق منھا والتثبت من تبادل االصل مع طرف خارجى او لحین توفر قیاسات موضوعیة یمكن 
:صحتھا وظاھرة التغیر فى االسعار یمكن ان تكون على ثالثة مستویات

ـ التغیرات فى المستوى العام لالسعار وھو الزیادة او النقص فى اسعار كل او غالبیة السلع ١
. والخدمات التى یتم تبادلھا فى المجتمع ككل

التغیر الذى یلحق سعر سلعھ او خدمة معینة فى ـ التغیرات فى المستوى الخاص لالسعار فھو ٢
. سوق معینة بذاتھا

ـ التغیرات فى المستوى النسبى لالسعار وھو تغیر فى سعر االصل بالنسبة السعار االصول ٣
. االخرى وبالتالى یمثل تغیرات حقیقیة فى القیمة

فى حینھا وانما یؤجل ونموذج التكلفة التاریخیة ال یاخذ فى االعتبار اى من ھذه التغیرات 
االعتراف بھا الى ان یتم احتسابھا دفعة واحدة عندما یتوفر دلیل اثبات موضوعى قابل للتحقق 

: والتطور المحاسبى فى ھذا المجال یتحدد فى احد االتجاھات التالیة
ــ االعتراف بالتغیرات فى المستوى العام لالسعار وبالتالى اسقاط فرض ثبات القوة الشرائیة 

. للنقود
ــ االعتراف بالتغیرات فى المستوى الخاص لالسعار وبالتالى الخروج عن مبدأ التحقق المحاسبى 

. فى صورتھ التقلیدیة ویكون تطبیقة باستخدام احد نماذج القیمة الجاریة
االعتراف بالتغیرات فى المستوى النسبى لالسعار وھو ما یتطلب تطبیق االتجاھین السابقین ــ 

. الوقتفى نفس

: كما ان النموذج التقلیدى یترتب علیھ نوعین من االخطاء المحاسبیة
. ــ اخطاء فى القیاس نتیجة تجاھل التغیرات فى القوة الشرائیة للنقود ـ فرض ثبات القوة الشرائیة

. ــ اخطاء فى التوقیت نتیجة تاجیل االعتراف بالتغیرات فى القیمة ـ مبدأ التحقق التقلیدى

. تغیرات فى المستوى العام لالسعارال
.نموذج التكلفة التاریخیة المعدلة

یعتمد ھذا النموذج على فكرة التمییز بین العناصر النقدیة وغیر النقدیة ویقصد بالعناصر النقدیة 
ثابت من وحدات النقد الجارى ) مقدار(تلك الحقوق الواجبة التحصیل او السداد فى صورة عدد 

ل النقدیة ،المدینین  ،اوراق القبض، الدائنین واوراق الدفع اما العناصر غیر النقدیة التعامل بھا مث



فى عدد ثابت من وحدات النقد ولكن تختلف باختالف مستوى ) اصول وخصوم(ال تمثل حقوقا 
اسعارھا ومن امثلة العناصر غیر النقدیة المخزون السلعى، االصول الثابتة، االستثمارات، كافة 

قوق الملكیة ویالحظ ان عناصر قائمة الدخل وقائمة االرباح المحتجزة جمیعھا غیر مكونات ح
نقدیة والعناصر النقدیة ال تحتاج الى تعدیل بالتغیرات فى المستوى العام لالسعار اما العناصر 

تحتاج الى تعدیل حتى یتم التعبیر عنھا بوحدات نقدیة تعبر عن القوة الشرائیة السائدةغیر النقدیة 
. فى تاریخ اعداد القوائم المالیة

ویترتب على االحتفاظ بعناصر نقدیة خالل فترات التغیر فى المستوى العام لالسعار ما یعرف 
فاحتفاظ المنشاة باصول نقدیة یعرضھا الى خسائر فى . بمكاسب او خسائر القوة الشرائیة للنقود

كماش اما الخصوم النقدیة فاقتراض القوة الشرائیة فى اوقات التضخم ومكاسب فى اوقات االن
. المنشاة خالل فترات التضخم یحقق مكاسب والعكس صحیح فى اوقات االنكماش

. تعدیل القوائم المالیة االساسیة

: یتم تعدیل القوائم المالیة االساسیة بالتغیرات فى المستوى العام لالسعار  باتباع الخطوات التالیة
. وقائمة المركز المالى طبقا لنموذج التكلفة التاریخیةـ یتم اعداد قائمة الدخل١
:ـ یتم تحدید الرقم القیاسى المناسب لمستوى االسعار العام وھناك اختیارین٢

.ــ رقم قیاسى عام لالسعار على مستوى االقتصاد القومى ویمثل كافة السلع والخدمات
.لع والخدمات التى تتعامل فیھا المنشاةــ رقم قیاسى عام لالسعار على مستوى المنشاة ویمثل الس

. ـ یتم تبویب عناصر قائمة المركز المالى الى عناصر نقدیة واخرى غیر نقدیة٣
:ـ یتم تعدیل العناصر غیر النقدیة باستخدام الرقم القیاسى الذى تم تحدیده طبقا للمعادلة التالیة٤

الرقم القیاسى الجارى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× التكلفة التاریخیة للعنصر 

الرقم القیاسى فى تاریخ نشأة العنصر
القوائم المالیة ولكن تحسب المكاسب والخسائر ـ العناصر النقدیة ال یتم تعدیل ارقامھا فى٥

. بھذه العناصر خالل الفترة المحاسبیةالناتجة عن االحتفاظ 

. التغیرات فى االسعار الخاصة والنسبیة

. القیمة الجاریة
المحاسبة عن التغیرات فى االسعار الخاصة یتطلب تعدیل القیم التاریخیة لعناصر االصول غیر 

اما االصول تصبح معبرة عن القیم الجاریة السائدة فى تاریخ اعداد القوائم المالیةالنقدیة بحیث 
النقدیة فلیس ھناك حاجة الى تعدیلھا وھذا النموذج یعرف بنموذج القیمة الجاریة ومن نتائج ھذا 

حیازة االصول غیر النقدیة بمجرد حدوث تغیر فى ) خسائر(النموذج االعتراف بمكاسب 
. ةاسعارھا الخاص

: ویعتمد نموذج القیمة الجاریة على الخصائص التالیة
. ھى اساس التقویم المستخدم) اسعار البیع(ــ صافى القیمة البیعیة 

). وحدة القیاس(ــ فرض ثبات القوة الشرائیة للنقود 
. ــ عدم االعتماد على مبدأ التحقق المحاسبى

. الحیازة) خسائر(مكاسب وبین) المعتاد(ــ الفصل بین دخل النشاط الجارى 
ونتیجة لھذه الخصائص فان ھذا النموذج ال یحتوى على اخطاء التوقیت نظرا لرفضھ مبدأ 
التحقق المحاسبى ویعتبر الدخل المحاسبى فى ھذا النموذج مقیاس لقدرة المنشاة على التاقلم مع 

ظاھرة التغیر فى التغیر فى الظروف المحیطة ولكنھ یحتوى على اخطاء قیاس لعدم مراعاة 
. المستوى العام لالسعار



: ویتم الوصول الى السعر الجارى الى اصل كما یلى
. ــ یتم تعدیل التكلفة التاریخیة لالصل بالتغیر فى المستوى العام لالسعار

. ــ یضاف الى ما سبق التغیر النسبى فى سعر ھذا االصل

. القیمة الجاریة المعدلة
استخدام االسعار النسبیة كاساس لتعدیل عناصر القوائم المالیة ویتم تطبیقھ وفى ھذا النموذج یتم

اما على اسعار الشراء او اسعار البیع فاذا ما طبقت اسعار البیع كاساس لتحدید القیمة الجاریة 
المعدلة یسمى النموذج المستخدم بنموذج صافى القیمة الجاریة المعدلة أما اذا طبقت اسعار 

س لتحدید القیمة الجاریة المعدلة فالنموذج المستخدم فى ھذه الحالة نموذج التكلفة الشراء كاسا
. االستبدالیة المعدلة

:ویعتمد نموذج صافى القیمة البیعیة المعدلة على الخصائص التالیة
. ھى الخاصیة موضوع القیاس) اسعار البیع(ـ صافى القیمة البیعیة ١
. العامة كاساس للقیاسـ استخدام وحدة القوة الشرائیة ٢
. ـ عدم االعتماد على مبدأ التحقق فى تحدید الدخل المحاسبى٣
. الحیازة) خسائر(ـ الفصل بین دخل النشاط الجارى وبین مكاسب ٤
. الحیازة الحقیقیة والوھمیة) خسائر(ـ الفصل بین مكاسب ٥

. ویعتبر ھذا النموذج اقرب النماذج للنموذج االقتصادى

.  تكلفة االستبدالیةنموذج ال

: یتمیز نموذج التكلفة االستبدالیة عن نموذج صافى القیمة البیعیة لالسباب التالیة
ـ انھ یعتمد على مفھوم للتحقق المحاسبى یتفق الى حد كبیر مع ظاھرة التغیر فى االسعار حیث ١

. ثر التضخم فى االعتبارالحیازة المحققة وغیر المحققة بعد اخذ ا) خسائر(یتم التفرقة بین مكاسب 
ـ یتم تطبیق مبدأ مقابلة االیرادات بالمصروفات عن طریق مقارنة اسعار البیع للمخرجات ٢

. باسعار الشراء للمدخالت
ـ یتفق مع فرض االستمرار ویعطى قیاسات تعبر الى حد كبیر عن القدرة االیرادیة للمنشاة فى ٣

. المدى الطویل
جودات ال تقتنى بغرض تحویلھا بصورة مباشرة الى نقدیة لذلك ـ ان كثیر من عناصر المو٤

. تعتبر التكلفة االستبدالیة قیاسا مالئما لقیمة ھذه الموجودات بالنسبة الستخدامات المنشاة

.أھم مشاكل التطبیق العملى
یقصد بالتكلفة االستبدالیة السعر الجارى لشراء اصل مماثل لالصل الذى تملكھ الوحدة من حیث
العمر واالنتاجیة وتحدید ھذه التكلفة یثیر مشاكل تطبیقیة كثیرة وخصوصا فیما یختص بعناصر 

: االصول غیر المتداولة وھناك اتجاھین للتغلب على مشاكل تحدید التكلفة االستبدالیة ھما
. ـ االعتماد على اسعار السوق١

. السالیب التالیةففى حالة عدم وجود لالصل المستعمل یمكن االعتماد على احد ا
ــ سعر الشراء الجارى الصل جدید مماثل لما تملكھ الوحدة مع تخفیض ھذا السعر باالستھالك 

. المتجمع حتى تاریخھ
ــ سعر الشراء الجارى الصل حدیث ذو تقنیة متطورة یحقق نفس الخدمات التى یوفرھا االصل 

فى االعتبار اثر ھذا التقدم التكنولوجى تعدیل ھذا السعر بحیث یؤخذالمملوك للوحدة على ان یتم 
. على كل من االستھالك والتقادم وتكالیف التشغیل ونوعیة المنتج او الخدمة

. ــ تكالیف اعادة االنتاج الصل مماثل



. ـ االعتماد على االرقام القیاسیة الخاصة٢
ستخدام االرقام القیاسیة فى حالة تعذر االعتماد على اسعار السوق بأى من الطرق السابقة فیمكن ا

. الخاصة لتعدیل التكلفة التاریخیة

. ستبدالیةمفاھیم الدخل طبقا لنموذج التكلفة اال
ویاتى متفقا مع مفھوم الشخصیة المعنویة المستقلة نظرا النھ . ـ مفھوم الدخل القابل للتوزیع١

مكاسب الحیازة الحقیقیة یحقق المحافظة على راس المال فى صورة طاقة انتاجیة وال یفرق بین 
والنقدیة او مكاسب الحیازة المحققة وغیر المحققة حیث یعتبر ھذه المكاسب تعدیال لراس المال 

. وبالتالى لیس لھا تاثیر على قائمة الدخل
والرقم النھائى للدخل طبقا لھذا المفھوم یتفق مع الدخل طبقا الساس . ـ مفھوم الدخل المحقق٢

المعدلة اال انھ ھناك خالف جوھرى الختالف ھیكل قائمة الدخل ومدى االفصاح التكلفة التاریخیة 
عن مكونات الرقم النھائى ویتفق الدخل وفقا لھذا المفھوم مع وجھة نظر اصحاب المشروع 
والسبب ھو ان صافى الربح الخاص بالفترة یتم تحدیده بعد المحافظة على راس المال فى صورة 

. قوة شرائیة معینة
وفیھ یتم احتساب مكاسب القوة الشرائیة للعناصر ). االقتصادى(مفھوم الدخل القابل للتحقق ـ ٣

وھو نفس االساس المستخدم فى تحدید الدخل النقدیة على اساس الرقم القیاسى العام لالسعار 
المحقق وذلك على خالف الدخل القابل للتوزیع فیتم احتساب مكاسب القوة الشرائیة على اساس 

. م القیاسى الصول المنشاة حتى تاتى النتائج متفقة مع وجھة نظر الشخصیة المستقلةالرق

. مفاھیم المحافظة على راس المال
ـ المحافظة على راس المال النقدى حیث یتم تحدید الدخل الدورى بعد استرداد راس المال ١

. ن النقودفى شكل عدد محدد م) راس المال(االصلى للوحدة المحاسبیة معبرا عنھ 
ـ المحافظة على الوة الشرائیة لراس المال فیكون فى صیغة القوة الشرائیة العامة او القوة ٢

. الشرائیة للمساھمین او القوة الشرائیة للمنشاة
ـ المحافظة على الطاقة االنتاجیة لراس المال او راس المال العینى فیتطلب استخدام االرقام ٣

. صول او مجموعات االصول المختلفةالقیاسیة الخاصة لعناصر اال


