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 المدخل المعياري لبناء النظرية المحاسبية
 
 تاريخي منظور – المنطقية الناحية من المعيارية: 5-1
 :المعياري للمدخل والمنهجية المعرفية المقومات: 5-2
 :لمحاسبية النظرية بناء في المعياري المدخل: 5-3
 :المحاسبية للمعايير المفاهيمي اإلطار: 5-4
 :المحاسبية النظرية لبناء المعياري المدخل تقييم: 5-5

  



 

2 

 منظور تاريخي:  –المعيارية من الناحية المنطقية : 5-1

 التيي  الماداخل العميياة انطالقاا مان ،فيي التنظيير المحاسيبي المنهج االستقرائيم استخد
وتيقا  قباوال  ،تطوير مبااد  محاسابية ت ال الممارساة العميياة الساائد ركزت على 

 عاما
 اساتخدا  المنطا  ضيرور  ء والدراسات في الفكر المحاسيبي اآلرا بالمقابل رأت بعض

ت يياار  انطالقااا ماان الماادخل المعياااري ب يااة ،فييي بنيياء نظريييات محاسييبية االسااتنباطي
اإلطاار "مادخل فظهير  وفقا ألهداف مفترضة للمحاسبة. الممارسات المحاسبية السائد 

 ،سوا  الماليةفي األ ليتقارير المالية "القيمة المالئمة"ومدخل  "المفاهيمي

     [Mulligam]  اال خيساافة ا خااال أن يعتبيير التقليدييية اليي ي   ماانهج البحاام المعياااري مسف
، ادعااء ييار  احي )ه ا  دون التركيز عي  المضمون التطبيقييتطيب دوماً توجيهاً أخالقياً 

 . اليست غايته تصويب الممارسة؟؟(

 فلسييفة  الوجييوب  ميين المعييياريالبحيي   جيياءOught االسييتنباطيخدم المنطيي  واسييت 
  .نما يجب أن يكو لى‘فهو يسعى للوصول  النتائجللوصول إلى 
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  كلمة معياريNormative (  مشتقة من كلمة معييارNorm –  أصيلها التتينييNorma – )  تعنيي
)ولاي  كماا هاو  القاانونوخقا لماا يقتضاي   الو ل المتس  أو المنتظ  عمييةفي الغالب 

فعندما يتحد  أحٌد ما عن معايير معينية فننيه  ،Prescriptiveالتوصيفي أو التقريري  قد تعنيو. خي الواقع(

هي ا النيو  مين المفياهيم يعتبير أن  [Stewart] ،كنيو  مين التوصييف Normيعني أو يقصد من ختل معيار 
 .Oughtالوجوب منط  يرجع إلى 

   عبيار   ،ة المنطقييةيمكن أن تحدد المتطلبات المعيارية من الوجهي ينب ي أو يجبعبار
 [Broome]تحميل داخلهيا حسيب  ،"يجب تطبي  سياسة االستهتك المتنياق""

: 

1 – Ought  

  ...إذا  ـ ...يجب القيا  ب تعنييجب  فعبار  ، – 2

فيين ا كانييت  يو ااول اليهااا( طيوسااو ةال ايااعالقااة بااين )وجااود   - 3

رفع أسعار األسهم فنن الوسيلة له ه الغاية هي تطبيي  سياسية االسيتهتك  الغاية هي
 واجب التطبي  معيارا فتصبح له ا يجب تطبيقها المتناق".
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  الوضااعيونخ اال Positivism  الفلسييفة علييوم  بييرأيهمتخيي" التييي ) العيااو  المعياريااةبييين

الوقييائع أمييا درس العلييم يييميين منطليي   Positive الوضااعيةوبااين العيااو   ، (األخييت و
 أو ما حقه أن يكون )علوم معيارية ومثالية(.  ،يجب أن يكونما  فيتبح  الفلسفة ف

 

 المقومات المعرخية والمنهجية ليمدخل المعياري:: 5-2

  المااادخل المعيااااري مااادخال رئيسااايا ليبحااام والتنظيااار خاااي العياااو  االجتماعياااةيمثيييل 
وسااه  خاي  اياية اإلطاار  ،(ياسيةكاالقتصاد؛ التموييل؛ المحاسيبة؛ القيانون؛ عليم الس)

 المدخل المعا ر ليتنظي  المحاسبيالتي تمثل  ةالفكري ليمعايير المحاسبي

  التالية الرئيسية مقوماتواليقو  المدخل المعياري عي  مجموعة من المحددات: 
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 :)ياية المسالية الو ول إل  ا خضل(الطبيعة المسالية ليمدخل المعياري – 1

 لهيي ا  ،ميي اهب الفلسييفية العقلييية المثاليييةال مينلمعيارييية بشييكل رئيسييي العلييوم ا جياءت
 مثالييةهي ه نزعية و ،ميا يجيب أن يكيونالميدخل المعيياري عليى  يركز

 . 

  من وصف الواقع بهدف تغييره إلى الصور  التي ينبغي أن المدخل المعياري  ينطل
 دخل المعيياري ييرثر وال يتي ثرأن المي  Arnasonمين هنيا اعتبير . يكون عليها

 

 : الطبيعة الشرطية ليمدخل المعياري )العالقة بين ال ايات والوسائط( – 2

 ر اختياالي لك ييتم  .وجود ياية يسع  إل  تحقيقهااري يتطلب استخدام المدخل المعي
 إلى ه ه الغاية.  سائط الو ولو
  خي إطاار العمال الفكاري اختيار الوسائط تت عميية 
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  وسائط تحقي  هذه ال اياتأو إلى  ال ايات النهائيةيرجع إما إلى هذا العمل 
 أحكا  القيمةيسمى  )المتعل  بالغايات( النو  األول منه Value Judgments،  
 أو القضيايا الحقيقيية أو  قارارات خنياة مشاتقة مان المقادماتهو مجيرد الثاني   النو

 الفعلية.

 : Value Judgmentsأحكا  القيمة  – 3

 كاز يالباا تتمسل بيانات معيارية ترلكونها  االنتقادات كسير منحكا  القيمة   وجهت

األحكيييام  ؛ التفضيييتت؛ الميييول؛ وغيرهييا ميينتعتمييد علييى اآلراء )ات شخ اايةقااديرتعياا  

الشخصية .(

 أو ميا حول ما   يمة أحكام الق ينبغيي معياريةأو تقريرية  )تقديرية( هي أحكام تقييمية

يجب  .به على األفراد القيام

    تصيويرية( ليسات و افية أحكاماا تعتبار أحكاا  القيماة ،تقليديا( Descriptive  وال
)أي تقديرييية(،(يييةواقعغييير أي )  هااي مظاااهر وساامات تقييميااة باال  Factual حقيقيااة

Evaluative  توجيهيةأو Prescriptive   )ارشادية(
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  مقايي معايير أو ا حكا  التوجيهية هي Norms،  نوعين أو مجيالين في تصنف
 واسعين: 
 ()ما يجب فعله Practicalمعايير عملية  
 ( )ما يجب اعتقاده Epistemicمعايير معرفية  

  إ ا كانيت ليم ) ُيطيقونهااأسر با خراد الذين تعتمد أحكا  القيمة عي  م ادر متعدد  تت

يي ،اختيارييية و اتيييةلهيي ا قييد تكييون ، فهييي  عيين مشيياعر؛ ر تعب   تسييتمد ميين أسييس منطقييية(

 ميول؛ رغبات؛ وتفضيتت
 ال تخضااع  ي  فهييي ةزائفاا  قضااية مااا إذا كاناات حقيقيااة أ اايايتها ال تطاار   عنييد

محاسييبية الدولييية التييي اشييتقت ميين )لكيين هنيياك اثبييات منطقييي. بعكييس المعييايير ال إسبااات عميااي

،ومن آراء واضعيها لكن ليس لها اثبات منطقي( العملية الممارسة  

  تي تي مين  استدالالت مرساومة مان قضاايا تكون القيمة قد أحكام

 التدريب أو الطريقة الطويلة من التفكير واألعراف المهنية
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  المخبرية، فت خي  طابهيا  رباوليس التج ،الخبر  الشخ يةعن أحكام القيمة قد تنتج
الحكم  عند واإلحساس ،المواقف ،العتقاداتامن ختل  )ت تي اموضوعي اتيا وليس 

 معين. قضيةعلى 
 

   

  أحكا  القيمة العيميةد اعتم فقد ،يتخلى عن أحكام القيمة ملالعلم  

 :Imputation )المرجعية( اإلسناد  – 4

 العياو  الطبيعياة )تنسيب أو تسيند إليهيا(، كميا فيي  مرجعيااتبنى أحكام القيمة على ت
 .ون(االستقرائي)ه ا ما ي خ  به  Causality قة السببيةعال ال  ينهانواق تستندالتي 
العلييوم التييي تسييتخدم  أمييا العلييم. يصييف حقييائ اسييتقرائي الميينهج،  ،العلم الطبيعيييفيي

لمييا يجييب أن يكييون عليييه  معيياييرفننهييا تنييتج )العلييوم المعيارييية( الميينهج المعييياري 
 الواقع. 
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 يـ ة أو العل العيو  الطبيعية تعمل وخقا لقانون السببيةCausality،  حي  النتيجة ت تي
 من السبب 

 او المرجعييية( العيااو  المعياريااة تعماال وخقااا لمباادأ اإلسااناد( Imputation ،   حييي
تسيند أو ترجيع إليى ( سواء كانيت قانونيية أو أختقيية يةالمعيارأي القوانين )النتيجة 

 لعلما في معطيات محدد 

  يقاو  عيا للوصيول إليى المعييار. فهيو  ساتنباطيساتوجب اساتخدا  االالمدخل المعيااري 
 النتقال من مقدمات إلى أحكام معيارية محدد . عبر ا القيا  العقيي

  بما يلي: ،إلتبا  ه ا المدخل ليمهج المعياري تحديد العنا ر الرئيسيةويمكن 

التيي تسياهم أو  تحدياد الوساائط أو الطار ؛ ومين ثيم ييتم تحديد ا هدال المريوباة – 1
 إلى ه ا الهدف. تردي للوصول 

االفتراضيات  ،Goal-Assumptions وضع اختراضات مرتبطاة با هادال المحادد  – 2
حادد إال أنهيا تيت ،الفتراضيات فيي المينهج االسيتنباطيعموما عين اال تختلف من هنا 
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 ،وتحاادد ب ااور  ذاتيااة أو شخ ااية وتقريريااة أو تقويميااة ،ألهاادال المحاادد طبقااا ل
 غة أحكام القيمة.بحي  أنها ترتبط بطبيعة وصيا

 :االعتماد عي  االستدالل العقيي – 3 
 )معيار عام( Normative Premise مقدمات معيارية  -أ 
ن حقيائ  أو )تصيا  مي Minor Descriptive Premise مقدمة وصفية صغرى -ب 

 تعبر عن حقائ 
 االستنتاج المعياري )الحكم(. -ج 

النظريية المعياريية ف ؛(ونة من قيوانين تتضيمن صييغة الوجيوبالمك) النظريةوضع  – 4
ناتجة عن المقدمات ، مجموعة من القوانين التي تتخ  الصيغة المعيارية ك حكام واجبة

 على االستدالل أو القياس العقلي اعتمادا ،المعيارية
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 المدخل المعياري خي بناء النظرية لمحاسبية:: 5-3

عيرف  ، وقدر المحاسبيشا  استخدام المدخل المعياري كمدخل رئيسي للبح  والتنظي      

 Normative Deductiveاالسيتنباطي المعيياري ليدى الكثييرين فيي المحاسيبة 

Approach  مقارنيية باعتميياد  ،الل أو القييياس االسييتنباطيدالعتميياده علييى االسييتنتيجيية
 .،المنهج الوصفي على االستدالل االستقرائي

وال ي انصب على متحظة ومن ثم ) ،تقرائيةالمدخل العميي الو في بطبيعت  االسففي ظل انتشار 

سييات تلقييى قبييوال عامييا فييي ميين خييتل اشييتقا  مبييادة محاسييبية ميين هيي ه الممار ،تقنييين الممارسييات المحاسييبية

نظرياة عاماة والبحي  عين  ،جاءت دعوات لتحدييد مشياكل النظريية المحاسيبية ،(الممارسة
لجعل المحاسبة مجااال حاولة في م ،تعتمد عي  مجموعة متماسكة من المباد  المنطقية

مين خيتل تطيوير اسيتنباطي لنظريية أو  (مثله مثل الرياضيات والكيمياء وغيره) معرخيا
دون أن تكيون  ،تحادد ماا يجاب القياا  با  خاي الممارساة العيمياةلنما ج نظرية محاسبية 

 مقيد  بما يتم تطبيقه من ممارسات في الواقع العملي. 
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 اختراضاات Abstractية المحاسبة هي  ياية واساتخال  الخطو  ا ول  خي تطوير نظر
ر يحاول أن يضع بعض االفتراضات  ،حول الواقع العملي للممارسات المحاسبية فالمنظــ 

لتطاوير اساتنتاجات  يستخد  المنطا  االساتنباطيومن ثم  ،المسبقة حول أنشطة األعمال
 تتعي  بالممارسات المحاسبية

 :(Caplanتا على التنظير المعياري )مجموعتان من الدراسات اعتمد 

ساا  دمجهااا أو وميين  تحديااد أخضاال الممارسااات الموجااود ت حاولييالمجموعيية األولييى – 1
. وعلى الرغم من أن هي ا قيد Grady (1965)كما في دراسة  ،توحيدها كوحد  واحد 

ـن من تحديد شكل معين من تركيبة هي ه الممارسيات خ ائ ا  ساتكون إال أن أحيد  ،يمك 
فه ا المدخل ال يقيدم بنفسيه  ،لقدر  عي  التعامل بفعالية مع الممارسات المتعارضةعد  ا

ويات  تارا ا مار إلا  الحكا  المهناي ليمحاساب الختياار  ،أساس لحل مثل هي ا التعيارض
 .البديل المالئ  خي المواقل المحدد 

نظيرا  ،Global لتطوير نظرية كيياة أو شااميةتمثل محاوالت تمت المجموعة الثانية  – 2
ألن هيي ه الجهييود لصييياغة النظرييية تمثييل أحييد اكبيير األحييدا  التييي تمييت كنطييار موحييد 



 

13 

فبدأ الباحثون ميع  ،وتستخد  هذه الجهود عاد  االستنباط خي طبيعت  ،وخا" بالمحاسبة
التي اعتمدوا عليها في محاولة  ،أو االفتراضات المقدمات المنطقيةمجموعة أو أكثر من 

 التي تتعامل مع مجاالت محدد  للمحاسبة. لمباد استنباط مجموعة من ا

 

 :True Income Approachمدخل الادخل الحقيقاي 

 باساتخدا  قاعاد  )أو يجاب قياسا ( قياا  الادخل  بضيرور مدخل الدخل الحقيقي  بقضي
باحتياجااات  Idealي أو نمااوذجي تفااي بشااكل مسااال ،لتقيااي  ا  ااول وااللتزاماااتواحااد  

لتطااوير اراء االسااتنباط عياا   وهمنظااراعتمااد . جمياع مسااتخدمي المعيومااات المحاساابية
تقريير مجميع المحاسيبة  )كما فيي ،التقرير المالي وحول محتوياتحول الممارسة المحاسبية 

ي فيي المدرسااة االسااتنباطية المعياريااةالماادخل يمساال هيي ا  .(1977) ( عييامAAA) األمريكييية
 التنظير المحاسبي.
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 المحاساابة لااتعك  القااي  أو التكاااليل الجاريااة يجااب إعاااد  هيكيااة منظييروه يييرون أنييه، 
 بعضااه  ...ميين علييم االقتصيياد Wealthوالثييرو   Incomeواسييتعاروا تعييابير الييدخل 

عتبار أن رأ  اوبعضاه   ،ومياتلوثي  أو متئيم للمع على أنه مصدر إل  السو احتك  
. والعديد من هرالء  كر مستخدمين محيددين حالية ليدخول المستقبييةالمال هو القيمة ال
 ...واإلدار  ،الدائنون ،مثل حملة األسهم

  بدأ المحاسبون بتحويال اهتماامه  مان قائماة المركاز ظهر مدخل الدخل الحقيقي من  أن
علييى  فركييزوا ،بالتييالي إعطيياء رقييم الييدخل األهمييية األولييى ،المااالي نحااو قائمااة الاادخل

 الدخل Assessmentتقييم   Criteria او مقياس  معيار ياتمحتو
 وهييي ا قيييياس  يمفهاااو  االقت ااادي ليااادخلل بعضااه  رأا ان يكاااون قياااا  الاادخل طبقاااا(

مقياا  هاذا ال. ختل فتر   معنية أس المالرفالدخل هو التدف  ال ي ينتج عن (. معياري
لهي ا  ،علوميات مسيتقبليةيعتميد عليى م فهو ،ألنه غير واقعي يير عمييالنموذجي ليدخل 

وهااذه المقااايي   ،تقااارب المقيااا  النمااوذجي ،سيسااة ماان المقااايي  البدييااةاقتييرا  تييم 
 فظهيرت ،تحق  ميز  من حيام إمكانياة التطبيا  أو االساتخدا  المحتمال خاي الممارساة
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قيياس اليدخل ن يقتربيون مين يالتيي سيتجعل المحاسيب سيسية من مقايي  القيماة الجارياة
 االقتصادي

 المبيا  الاذي يمكان ليشاخ  أن يساتهيك  خاالل ختار  معيناة ب نه " الدخلعرف هم بعض
 ماا يمكان أن توزعا يمثيل  أي أنيه ."ويظل خي نهاياة الفتار  كماا كاان عييا  خاي بادايتها

على حملة األسهم في نهاية فتر  معينة مع الحفاظ على الوضع كما كان عليه في  الشركة
حيول  يثيور التسيارل ى هي ا التعرييفاعتميادا  عليملييا، عقياس دخل المنشي    .بداية الفتر 

 مضمون عبار  ) الحفاظ على الوضع عما كان عليه عند بداية الفتر  (
 قدم  وفي أوائل الستينياتEdwards &Bell  دور  عليى ازركي حيي  ،التكيفة االساتبدالية

 ،سيتثماراتحلييل االعليى تو ،المعلومات المحاسيبية فيي اتخيا  القيرارات مين قبيل اإلدار 
قياس ب فاهتما ،تمثل معيار اتخا  القرارات Subjective Valueأن القيمة ال اتية  واعتبرا

المقدار الذي "التي تمثل  بالنسبة للمنش   Subjective Profitالقيمة وا ربا  الذاتيةه ه   

بيي لك ييية". يمكاان دخعاا  كتوزيعااات أربااا  باادون تخفااي  أو التااأسير عياا  القيمااة الااذات
معياار الادخل الي ي تضيمنه و ،للدخل أو إلجمالي المكاسيب اواسع اقدما مفهومان قد يكون

 .FASBال ي صدر من قبل  الشامل
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  سااعر البيااع بييين مريييدي  ةخاصيي ،الحقيقااي حااول قيااا  الاادخل جاادل نظااري ظهااروقييد
مثيل تخييار آخير  فظهير ،(تكيفاة االساتبدال)أي  سعر الدخول الجااري ومؤيدي ،الجاري
 ،نسبة ليمالاالقيمة بالفي 

  فقييد كييان  .الممارسااة العمييااةلاا  تياا ك تيااا الباادائل لقيااا  الاادخل الحقيقااي القبااول خااي
مادخل تبنيي ... ... لهي ا تيم  غيير متفقيين فيميا بيينهمالممارسون يعتبرون أن األكياديميين 

ة لمسييتخدمين مقيياييس مختلفيية سييتكون مطلوبيي باعتبييار أن ،لقيااا  الاادخلباادائل  توليفااة
  مختلفين

 :خل منفعة القراراتمدا

 و تتضمن مدخلين:  مداخل منفعة المعيومات ال ي ) مدخل متخذ مدخل نموذج القرار القرار

ر هاادل المحاساابة هااو تااوخيأن  يعتبييرانكييت المييدخلين  .(يعييرف أحيانييا بالمييدخل السييلوكي
  معيومات  يرا  اتخاذ القرارات
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 طيوبااة التخاااذ قاارارات تحديااد ماهيااة المعيومااات المعياا  يركااز ل نمااوذج القاارار ماادخ

أن متخييي ي  يييرى هييوف،محاادد  تااوخير احتياجااات مسااتخدمي المعيومااات ولااي  عياا  ،

 هاستخدامال فهم المعلوماتالقرارات يحتاجون 
  لتنبؤ تتعياا  باااقاارارات  :بااين نااوعين رئيساايين ماان أنااوا  القاارارات يمياازالماادخل هيي ا

 تهياكفاءمعرفية ) اخي لاددار الادور اإلشارتتعيا  ب، وأخرى لنقدية المستقبييةبالتدخقات ا
 ،الموازنة الرأسمالية ،ة المخصومةعاد  نمو ج التدفقات النقدي يفضلله ا  (أدائها فعاليةو

 البرمجة الخطية

  التي تبين الوضع مجموعة من المحدداتإلى أشار كان تقرير مجمع المحاسبة األمريكي 

 من أهمها: ،لمداخل منفعة القرارات( السائدالحالي )

 ،الهدل الرئيسي ليمحاسبة خي تقدي  معيومات مالية إلا  ا طارال ذات ال ايةيتمثل  – 1
 ،من أجل استخدامها خي اتخاذ القرارات
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العديد مان عي  تحوز يجب أن  ،تكون المعلومات المالية مفيد  في اتخا  القرارات لكي – 2
ومان . والتي قد  ،

أي  ،Reliability الموسوقيااة؛ إمكانييية االعتميياد عليهييا أو المالئمااة لقاارار معااين :أهمهاا
 وإمكانياة التحقا موثوقية القياس أو إمكانية االعتماد علييه لخاصيية أو لموقيف محيدد؛ 

Verifiability والدقااااااة ،التحاااااارر ماااااان التحيااااااز؛ Accuracy القابييااااااة ليمقارنااااااة؛ 
Comparability،  القابيية ليفه Understandability والتوقيت المالئ ؛ Timeliness. 

كمحادد لخ اائ  أي هادل يجاب التركياز عييا  خاي عميياة معيار المالئماة يستخد   – 3 

إذا كاان هنااا معرخاة باأن هاذه  ،المعيومات مالئمة لقارار معاين تكون .التقرير المالي

الخا ية يمكن أن تساعد متخذ القرار .

إمااا  :منفعيية القييراراتالمسييتخدمة ميين قبييل منظيري  نماااذج قاارارات االساتسمار ويتحتا – 4

نماذج قيمة حالية بسيطة أو نماذج المخاطر والعائدات المتوقعة . 
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فع القيرارات العديد من منظري منا دفع بالتدخقات النقدية ريبة المستسمرين خي التنبؤ – 5
 يتركيز عي  التدخقات النقديةل

 ،ز عياا  التاادخقات النقديااة التشاا ييية الممكاان توزيعهاااركااي قات النقديااةماادخل التاادخ – 6
والتيدفقات التشيغيلية الممكين توزيعهيا  ،باعتبارها المصدر الرئيسيي لتوزيعيات األربيا 

هييي جييزء ميين صييافي التييدفقات التشييغيلية التييي يمكيين توزيعهييا للمييتك بييدون تخفيييض 
 مستويات التشغيل.

 يعة بع  اتجاهاات ا دب المحاسابي خاي مجاال أساوا  يجسد مدخل منفعة القرارات طب

لتحديييد أهييداف  ك سيياس ،التييي ركييزت علييى منفعيية قييرارات مسييتخدمين محييددينالمااال  

 المحاسبة وتقييمها
 خااقتر  ،العدييد مين الدراسيات  اخي ت بيه ،مدخل نماوذج القارارات Sterling (1971) 

 ،مسال عميياة قياا  وتو ايلبرنامجا لبناء نظرية محاسبية منطيقاا مان أن المحاسابة ت
س  إي ال هاذا القياا  إلا  متخاذي  ،ن أن يقوموا بقيا  شيء مايويجب عي  المحاسب
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)النظرية هنا هي ضوابط أساسية عامة تضبط الممارسية العمليية( ،ووفقيا لهي ا .القرارات

)فيي حيين أن  ،مخرجات النظا  المحاسبي يجب أن تكون مدخالت لنمااذج القاراراتفنن 
جميع الخصائ" التي تحددها نظريات  (.يركز على متخ ي القراراتلسلوكي  المدخل ا
فر البيانييات التييي تحييددها تلييك النظريييات. اويجييب علييى المحاسييبة أن تييو ،مالئمااةالقييرار 

وما هي المخرجات المتوقعة  ،وكيفية القيا  بهذا القيا  ،خالنظرية تحدد ما يجب قياس 
أو من  ،بناء النظريات عي  أسا  ما يجب قياس  يجب. ويعني ه ا ب نه الممكن قياسها

 ،كانات المحاسابة عميياة قياا  وتو ايل. وإ ا خالل ما يمكن أن يكون خاضاعا ليقياا 
  خإن نظرية المحاسبة هي جزء من نظريات القرار ا كسر عمومية
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 اإلطار المفاهيمي ليمعايير المحاسبية:: 5-4

 ،لعمياي عيا  اقاع التنظي  الحالي ليمحاسبة خاي الوايقوم  

هيئات مهنية متخصصة تتولى تنظيم الممارسية العمليية مين خيتل إصيدار حي  شكلت 
محدد  تتناول قضايا محاسبية تخضع للتعديل والتغييير والتطيوير وفقيا  معايير محاسبية 
 ئة األعمالللتطورات في بي

مجياا  معااايير أبرزهييا   ااةتأسااي  هيئااات مهنيااة متخويقييوم هيي ا المييدخل علييى    

 ومجياا  معااايير المحاساابة الدوليااة FASBفييي الواليييات المتحييد   المحاساابة الماليااة
IASB  وقاما بوضع آلية للتنظييم المحاسيبي تقيوم  ،1973الل ان ت سسا في نفس السنة
وضع إطار مفاهيمي يشكل إطاراً خكرياً لوضع معايير محاسابية ميزماة تحادد ماا على 

 . عيي  الممارسة العميية بطريقة معياريةيجب أن تكون 
مرجعييية إعييدادها ) بيانااات اإلطااار المفاااهيمي ت اادر بالت ااويتالمعااايير المحاساابية و 

(براغماتية 
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معيايير المحاسيبة  لجنيةبينميا أصيدرت  1989عيام  FASBصدر أول إطار مفاهيمي لـ  
لتطوير اإلطار  كت الطرفين بمشرو  مشترك أ. من ثم بد2001ها المفاهيمي عام إطار

 . 2004ليل حاالت التباين في عام المفاهيمي وتق
 يتناول اإلطار المفاهيمي القضايا التالية: 
 هي أهداف عملية التقرير المالي؟ ما - أ
 من هم مستخدمي التقارير المالية؟. - ب
 ما هي الخصائ" النوعية للتقارير المالية؟. - ت
 ؟.ما هي المفاهيم األساسية في عملية التقرير المالي -  

هيكل متماساا مان هو   Conceptual Frameworkاإلطار المفاهيمي  

تحدد ا هدال أيرا  عميية التقرير المالي وتعتبار  ،ا هدال المترابطة وا ساسيات
هي ه المفياهيم تيوفر  ،ا ساسيات بمسابة المفاهي  التي تسااعد خاي تحقيا  تياا ا هادال

الختيار الصفقات واألحدا  والعملييات التيي  ارسة العمليةإرشادات وتوجيهات في المم
كما تحدد كيفية االعتيراف بهيا وكيفيية التقريير عنهيا  ،يجب أن تخضع للعمل المحاسبي

  في التقارير المالية.
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نظاااا  متماساااا مااان ا هااادال المترابطاااة "اإلطيييار المفييياهيمي عليييى أنيييه  FASBعيييرف  

ال طبيعاة و وظيفاة وحادود عميياة التقريار الماالي والمحاسابة والمفاهي  ا ساسية التي تو ف

ومن المتوقع أن تقود إل  توجي  وإرشاد متناسقة أو منسجمة. ويق د ب  أن ياؤدي  ،المالية

إل  خدمة الم يحة العامة من خالل تقادي  إطاار وتوجيا  ليمحاسابة المالياة وعميياة التقريار 

والتاي  ،ومعيومات أخرا ذات  ايةالمالي ب ر  تسهيل توخير معيومات مالية يير متحيز  

تساااعد مااوردي رأ  المااال واخاارون ليقيااا  بشااكل كاالء بتخ ااي  المااوارد النااادر  خااي 

" .االقت اد والمجتمع

( فيي شير  وتوضييح الغيرض 8في مقدمة بيان المفاهيم األخير )رقيم FASBوأسهب  
و وضااع الق ااد ماان بيانااات المفاااهي  هااحييي  اعتبيير أن  ،والغاييية ميين اإلطييار المفيياهيمي

وتحديد ا هدال وا ساسيات التي ستشكل القاعد  لتطوير المحاسبة المالية وعميياة التقريار 

أميا  ،. فاألهداف تحدد أغراض وغايات عملية التقرير الميالي وتشكل مرشدًا لذلا ،المالي

والمفيياهيم بييدورها توجييه عملييية  ،األساسيييات فهييي المفيياهيم األساسييية للمحاسييبة المالييية
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 ،االعتيراف بهيا وقياسيها التيي يجيب ،في اختيار الصفقات واألحدا  األخرى المحاسبة
  ،كما تحدد وسائل تلخيصها وتوصيلها إلى األطراف المهتمة

بياناااات المفااااهي  ت ااال المفااااهي  التاااي ساااتكون الموجااا  ا ساساااي لممارساااات إن  
  تقياايسااتخد  كقاعااد  وأسااا  لتوفييي الوقييت المناسييب  ،المحاساابة الماليااة المسااتقبيية

 الممارسات والتوجيهات الموجود 
نسيجام بينهيا االعلى المستوى الدولي وتحقي   تقييل التباين خي الممارسات المحاسبيةل 

مجلس معايير المحاسيبة الماليية  بين ت  التواخ  ،وبين الممارسات في الواليات المتحد 
بتيياري  ) Norwalkفييي  IASBومجلييس معييايير المحاسييبة الدولييية  FASBاألمريكييية 

عيا  تطااوير معاايير محاسابية متنايمااة وتت ال بجااود   (2002أيليول مين عييام  18
ب ل الجهيود بموجبه على تم التعهد ، Norwalk Agreementوعرف االتفا  بـ  ،عالية

 :من أجل 
العمييل الجيياد علييى جعييل المعييايير المحاسييبية القائميية تحقيي  االنسييجام والتنيياغم  - أ

 الكامل.
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رامج العمل المسيتقبلية بيين الطيرفين لضيمان تحقيي   ليك التواصل والربط بين ب - ب
 االنسجام.

 وتضمن مشرو  االختتف المحاسبي الدولي ثتثة نواحي:  
 مشرو  عرض القوائم المالية. - أ
 مشرو  اإلطار المفاهيمي. - ب
 مشرو  تحدي  المعايير المحاسبية. - ت

 

 :IASBو FASBمشرو  اإلطار المفاهيمي لـ 

ير محاسابية مساتقبيية تعتماد عيا  عد   يبة لوضع معاايقا إيجاد هدل المشرو  هو 
 وتعمل على تحقي  التواف  الدولي ،منسجمة داخليا  )غير متناقضة( مباد 

 والبح : ةشقانمأساسية لل )قضايا( موضوعاتثمانية  المشرو  المشترك وضع 
 األهداف والخصائ" النوعية -1
 االعتراف وإلغاء االعتراف ،تعاريف العناصر -2
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 القياس -3
 فهوم منش   التقريرم -4
 والعرض واإلفصا  ،حدود التقرير المالي -5
 غرض اإلطار المفاهيمي -6
 ي على المنشآت غير الهادفة للربحتطبي  اإلطار المفاهيم -7
 ا وجدتقضايا أخرى إ  -8

 2010( عام 8بيان المفاهيم رقم ) FASBتم االتفا  على القضية األولى وأصدرت   
 سمانياة  FASB ليصيبح مجميو  اصيدارات اليـ (.2رقم )و( 1بيان رقم )المحل  ليحل

 بيانات:
 التاريخ البيـــــــــــــــــــان و ـــموض الرق 

 1978 (8)حل محله البيان رقم    أهداف عملية التقرير المالي من قبل المنشآت التجارية 1

 1980 (8)حل محله البيان رقم                    الخصائ" النوعية للمعلومات المحاسبة 2

 1980 (6)حل محله البيان رقم                    عناصر القوائم المالية للمنشآت التجارية 3

 1980 أهداف عملية التقرير المالي من قبل المنشآت غير التجارية 4

 1984 االعتراف والقياس في القوائم المالية للمنشآت التجارية 5
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 1985                                       عناصر القوائم المالية  6

 2000 استخدام معلومات التدف  النقدي والقيمة الحالية في القياس المحاسبي 7

 2010 والخصائ" النوعية للمعلومات المالية المفيد   ،األهداف العامة لعملية التقرير المالي 8

ضاابط محاساابية وت طااي قضااايا أساسااية خااي عمييااة وضااع المعااايير الالميي كور  البيانييات 
 :الممارسة العميية

 أهداف عملية التقرير المالي من قبل المنشآت التجارية. -1
 الخصائ" النوعية للمعلومات المحاسبية المفيد . -2
عناصييير القيييوائم الماليييية )يحيييدد شيييروط ومتطلبيييات تعييياريف العناصييير وهيييي:  -3

 المصاريف(. ،اإليرادات ،حقو  الملكية ،االلتزامات ،األصول
 عتراف بتلك العناصر وقياسها.معايير اال -4
 استخدام معلومات التدفقات النقدية والقيمة الحالية في المقاييس المحاسبية. -5
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 أهدال عميية التقرير المالي:

 التقرياار المااالي ااياية )إعااداد( و ،القااوائ  الماليااةقييد يكييون ميين المفيييد التمييييز بييين   

Financial Reporting  تمثيل النشياط  التقريار الماالي ة اياي. (التقريير)اإلقرار ولييس

ط.  التقرير  صياغةالتي تمثل مخرجات ه ا النشا القوائم المالية الجاري الهادف إلى إعداد

تتضيمن أهيداف المحاسيبة  فهيي ، محاسيبيةوالمشكتت والضيوابط القضايا البتعنى المالي 

 وقضايا االعتراف والقياس.  ،ومستخدمي المعلومات المحاسبية
ت معلوميات سياعد أكثر وضوحا ودقية وشيمولية كلميا التقرير الماليياغة كلما كانت ص  

والي ي ييرثر بيدوره عليى  ،التنبر بالتدفقات النقدية للمنش   علىالمستثمرين  القوائم المالية
لتقرياار المااالي هااو تقاادي  إعااداد ا ماان عمييااة الهاادل الرئيساايخقييراراتهم االسييتثمارية. 

 .لماليةالمعيومات إل  مستخدمي القوائ  ا
تمكين مين  سياساات محاسابية رسا سا  االنطال  من هدل محدد ليمحاسابة عملية إن   

ولكاان بمنهجيااة  ،يمساال تطبيقاااً ليماادخل المعياااري تحقيقييهتحديييد وسييائل ميين تحقيقييه أو 

. فقيد يكيون المادخل يختيال عان المانهج أنحقيقاة  هناا تتضا )عميية برايماتية ولي  عيمية 
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. االسيتنباط للوصيول إليى المعيايير وقيد يسيتخدم االسيتقراء بيدل االسيتنباط المدخل معياريا ثيم يسيتخدم

(   "معايير"وفي كت المنهجين يكون االستنتاج أو النتيجة، أي مخرجات المنهج المتبع، 

 

 مستخدمو التقارير المالية:

تحديااد مسااتخد  محاادد أو مفتاار  ليتقااارير الماليااة محااور أساسااي خااي تطبياا  يشييكل  
يتطلب األمر معرفة احتياجات ه ا المسيتثمر مين المعلوميات مين إ   ،ريالمدخل المعيا

فيتطليب  ،ثم صو  السياسات المحاسبية التي تردي إلى تقديم معلوميات تلبيي احتياجاتيه
األميير معرفيية طبيعيية القييرارات المتوقعيية ميين هيي ا المسييتخدم وبالتييالي مييدختت تلييك 

صائ" النوعية للمعلومات المالية التيي بما يتطلب في نهاية األمر تحديد الخ ،القرارات
 تحق  أفضل منفعة ل لك المستخدم.

عاااد  ح ااار حااااول  ،لمجيااا  معاااايير المحاسااابة الدولياااةاإلطاااار المفااااهيمي السااااب   
م اااطي   تبييير أن ليععييياد  لكنيييه .بمسيييتخدم محيييدد مساااتخدمي المعيوماااات المحاسااابية

 والمقرضيين ميوظفين،وال الحياليين والمحتمليين، يشيمل: "المسيتثمرين المساتخدمين
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 .والجمهيور ووكاالتهيا والحكوميات اآلخرين، والعميتء التجاريين والموردين والدائنين
 المسيتخدمين هيرالء احتياجيات كافية تلبيي أن المالية للبيانات ثم عاد وأكد ب نه ال يمكن

 معتبيرا  أن ،إال أن هنياك احتياجيات مشيتركة بيين هيرالء المسيتخدمين ،المعلوميات من
سييجعلها تفيي  الميال، رأس مقدمي المستثمرين بحاجات المالية التي تفي البيانات رتوفي
  اآلخرين المستخدمين حاجات أغلب ك لك

مساااتخدمي المعيوماااات فييينن  ،FASBليييـ  لدطاااار المفااااهيمي السااااب أميييا بالنسيييبة  
إ  أن هنييياك  ،"و"المساااتخدمون اوخااارون ،المحاسااابية هااا  المساااتسمرون والااادائنون

ومن بينهم  ،بختف مستثمري حقو  الملكية ،متعددين للمعلومات المحاسبيةمستخدمين 
يجمااع بياانه  هااو طبيعااة المعيومااات التااي وإنمييا مييا  ،ميين ال يهييتم بتقييييم حقييو  الملكييية

طبيعااة  محاادد اخاار عياا  FASBإ  تضيييف  .والمتعيقااة بالتاادخ  النقاادي ،يحتاجونهااا
ماة يجاب أن تكاون متعيقاة بالتادخقات وهو أن المعيوماات المقد ،أهدال التقرير المالي
معياااارا أساساايا خااي تحديااادها لطبيعااة المعيوماااات ويشيييكل  لييك  ،النقديااة المسااتقبيية

 المحاسبية واحتياجات مستخدميها
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 :وهمبموردي رأس المال  اإلطار المفاهيمي الجديد ح ر المستخدمين 
 ن في أسهم حقو  الملكيةون والمرتقبون الحاليوالمستثمر - أ
 المقرضون - ب
 الدائنون اآلخرون - ت

األطيراف ال يمكنهيا أن تطليب مين المنشي    هي هاعتبر اإلطار المفاهيمي أن "العديد من  
ولااي  أمامهااا سااوا االعتماااد عياا  التقااارير  ،أن تييزودهم بالمعلومييات بشييكل مباشيير

يجيب لي لك . فيي تلبيية احتياجاتهيا مين المعلوميات الماليية المالية ذات ا يرا  العاماة
حول شراء أسهم حقو  الملكيية أو بيعهيا )قرارات  قرارات ه ه األطراف تحديد طبيعة

تعتمد على العائدات المتوقعة من االسيتثمارات فيي تليك القرارات  ( ه هأو االحتفاظ بها
مييدفوعات الفائييد  أو الزييياد  فييي األسييعار  ،مييثت : توزيعييات األربييا  ،األدوات المالييية

 السوقية. 
الحاليون والمرتقبون والدائنون  ارات التي يتخذها المقرضونتعتمد القر ،وبشكل مشابه 

دون أن يتضامن  عي  مادخوعات الفائاد  وأ ال الادين أو العائادات المتوقعاةاآلخرون 
 فييـ ؛لتقييارير الماليييةعمليييات إعييداد اكهييدف رئيسييي ومباشيير ل ذلااا قيااا  قيمااة المنشااأ 
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فر اولكنهيا تيو ،قيمية المنشي   التقارير المالية  ات األغراض العامة غير مصممة لبيان"

المسيييتثمرين الحييياليين والميييرتقبين والمقرضيييين واليييدائنين  تسااااعد  التييييالمعلوميييات 

" تقدير قيمة المنشأ  عي اآلخرين 

احتياجات هذه ا طرال من المعيومات تعتمد عي  توقعاته  المستقبيية من بالتالي فنن  
ات تتطيااب التنبااؤ بالتاادخقات النقديااة مساال هااذه القاارار. فييي األدوات المحييدد  االسااتسمار
 المستقبيية

 :عنها طبيعة المعيومات المطيوب التقريرحدد اإلطار المفاهيمي  

 حول موارد المنشأ  والتزاماتهات معلوما - أ

ما إذا كانت إدار  المنشأ  ومجيا  اإلدار  يقوماون  معرخةتمكن من معلومات   - ب
مييين أمثلييية هييي ه ). وخعاااالبمساااؤولياته  الساااتخدا  ماااوارد المنشاااأ  بشاااكل كااالء 

المسييروليات: حماييية مييوارد المنشيي   ميين التيي ثيرات غييير المناسييبة للعوامييل االقتصييادية مثييل 
تغيييرات األسييعار والتغيييرات التكنولوجييية وضييمان أن المنشيي   تلتييزم بييالقوانين والتشييريعات 

 . (والمتطلبات التعاقدية
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 مييين قبيييلالقيييرارات   فيييي اتخييياتفييييد  حاااول أداء اإلدار  لمساااؤولياتهامعلوميييات  - ت
الاااذين لاااديه  حقاااو   ،ن اآلخيييرونين واليييدائنين والمقرضييييلين الحيييايالمسيييتثمر
 وما تقوم بها من أفعال تأسير خي قرارات اإلدار  له أو  ت ويت

 الخ ائ  النوعية ليتقارير المالية:

 ،الخ ائ  النوعية ليتقارير الماليةتضمن الجزء الثاني من اإلطار المفاهيمي الجديد  
 . جاءت بما ييبي متطيبات احتياجات المستخدمين الرئيسيين ليتقارير الماليةوالتي 

ييم اإلطييار المفيياهيمي   حييدد األولييى  ،إلييى مجمييوعتين رئيسيييتين الخ ااائ  النوعيااةقس 
 ،Fundamental Qualitative Characteristics بالخ ااائ  النوعيااة الرئيسااية

 Enhancing Qualitative  زعااازبالخ اااائ  النوعياااة الداعماااة أو الموالثانيييية 

Characteristics لخصائ" الرئيسية.ل  
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 الخ ائ  النوعية الرئيسية:

القاادر  عيا  المعيومات المالياة المالئماة هاي تياا المعيوماات  : Relevanceمة ءالمال
المعيوماات المالياة تحقا  هاذه  .ينالمتخذ  من قبل المستخدم لقراراتإحدام تأسير خي ا

أو قيماة تأكيدياة  Predictive valueلاديها قادر  تنبؤياة ات افت باأن  إذا الخا ية
Confirmatory value   ًأو كالهما معا . 

إ  كييان ميين الممكيين اسييتخدامها  كمييدختت  قيمااة تنبؤيااةيكييون للمعلومييات المالييية  - أ
ومين  ،لعمليات المعالجة المسيتخدمة مين قبيل المسيتخدمين للتنبير بالنتيائج المسيتقبلية

وإنميا يقصيد بي لك أن  ،وب أن تكيون المعلوميات الماليية معلوميات تنبرييةغير المطل
 تكون مفيد  للمستخدمين في إجراء تنبراتهم الخاصة بهم. 

حول  Feedbackللمعلومات المالية إ ا قدمت تغ ية عكسية  القيمة التوكيديةتتحق   - ب
 التقييمات السابقة سواء كان  لك بت كيد تلك التقييمات أو تغييرها. 
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 التمسيل ال اد :

يكاون  أصيد  تمثييل. يجب أن تمثل التقارير المالية الظواهر االقتصيادية بالكلميات واألرقيام
وخالية  ،حيادية ،عميية التمسيل سالسة خ ائ : كامية إذا حققت ،التمسيل ال اد  كامال

 .من ا خطاء

ح اإلطار المفاهيمي المحددات الثتثة للتمثيل الصاد  في ما يلي:  وض 

التمسياااال الكامااال جميااااع المعيومااااات التاااي تعتباااار ضاااارورية لتمكااااين يتضيييمن مفهييييوم  - أ
بميا يتضيمن  ليك جمييع التصييورات  ،المساتخدمين مان خها  الظااهر  المفتار  تمسييهاا

صيول يتضيمن )فيي الحييد التصيوير الكاميل لمجموعية األ ،ميثت   ،والتفسييرات الضيرورية
وصف  ميا ا يمثيل الوصيف  ،الوصف الرقمي لألصول ،األدنى( وصف طبيعة األصول
والوصييف الكاميل لييبعض  ،أو قيميية عادلية( ،تكلفيية معدلية ،الرقميي )ميثت : تكلفيية تاريخيية

البنييود قييد يسييتلزم تقييديم تفسيييرات تفصيييلية للحقييائ  الهاميية المتعلقيية بجييود  وطبيعيية تلييك 
والعمليييية  ،لعواميييل والظيييروف التيييي قيييد تيييرثر عليييى تليييك الجيييود  أو الطبيعيييةوا ،البنيييود

 المستخدمة في الوصف الرقمي.
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 .في اختيار أو عيرض المعلوميات الماليية الت وير المحايد هو الو ل بدون تحيز - ب
والوصف المحايد ال يقوم بالتضليل أو التركيز على قضايا معينة أو التحيز لقضايا معينة 

 علومات مرغوبة أو غير مرغوبة من قبل المستخدمينبهدف جعل الم

فيالتحرر مين األخطياء  ،مين جمييع الجوانيب ال يعني التمسيل ال ااد  الدقاة الكامياة - ت
وأن العمليية المسيتخدمة لتقيديم المعلوميات  ،يعني أنه ال يوجد أخطاء في وصف الظاهر 

 تم اختيارها وتطبيقها بدون أخطاء.

مثت : تقدير السعر أو القيمة غير  ،حرر من األخطاء الدقة الكاملةال يعني الت ،في ه ا السيا 
تمثيل  لك التقيدير  ،على كل حال ،الملحوظة ال يمكن تحديده على أنه دقي  أو غير دقي 

يمكين أن يكييون بصييد  إ ا كييان المبلييو موصييوف بوضييو  ودقيية علييى أنييه تقييدير وتقييديم 
 يوجد أخطياء فيي اختييار وتطبيي  عمليية وال ،تفسيرات حول قيود عملية التقدير المطبقة

 التقدير.
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 :داعمةخ ائ  نوعية 

 ،التوقيييت المتئييم ،القابلييية للتحقيي  ،تتمثييل هيي ه الخصييائ" بكييل ميين: القابلييية للمقارنيية 
ن من منفعة المعلومات التي تحق  شروط المتئمية  ،والقابلية للفهم وه ه الخصائ" تحس 

 والتمثيل الصاد . 

 

 :Comparabilityقارنة القابيية ليم

ميييثت  االختييييار بيييين بييييع  ،تتضيييمن قيييرارات المسيييتخدمين االختييييار مييين بيييين البيييدائل    
بالنتيجية المعلوميات  ،أو االسيتثمار فيي منشي   دون أخيرى ،االستثمارات أو االحتفاظ بها

آت المتعلقة بالمنش   تكون أكثر فائد  إ ا من الممكين مقارنتهيا ميع معلوميات مماثلية لمنشي
 أخرى أو معلومات مماثلة لنفس المنش   تتعل  بفتر  أخرى.

فالقابلية للمقارنة هي "تلك الخاصية النوعية التي تمكين المسيتخدمين مين تحدييد وفهيم أوجيه 
وبشيكل يختليف عين بقيية الخصيائ" النوعيية  ،التشابه واالختتف بين العناصير والبنيود
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فعملية المقارنة تتطلب عنصيرين  ،نصر منفردا  فنن القابلية للمقارنة ال تتعل  بع ،األخرى
 على األقل".

فمن  ،Uniformityوالتوحيد  Consistencyوترتبط القابلية للمقارنة بكل من الثبات  
فيرجيع إليى الثبيات عليى  ،ناحية أولى يرتبط الثبات بالقابلية للمقارنة إال أنه مختلف عنها

أن لفتير   ،فتير  ألخيرى لمنشي   محيدد  أنه استخدام نفس الطير  لينفس العناصير إميا مين
فالقابلييية للمقارنيية هييي الهييدف واالتسييا  هييو الوسيييلة لتحقييي   ،واحييد  بييين عييد  منشييآت
فنن األشيياء المتشيابهة  ،حتى تكون المعلومات قابلة للمقارنة ،الهدف. ومن ناحية أخرى 

ة المعلومييات يجييب أن تبييدو متشييابه واألشييياء المختلفيية يجييب أن تبييدو مختلفيية.  وقابلييي
واألشييياء  ،المتئميية للمقارنيية ال تعييزز ميين خييتل جعييل األشييياء المختلفيية تبييدو متشييابه

 [.FASB، SFAC، No. (8)، Par. QC21-22-23المتشابهة تبدو مختلفة  ]
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 : Verifiabilityالقابيية ليتحق  

هر  االقتصادية تساعد القابلية للتحق  في طم نة المستخدمين أن المعلومات تمثل بصد  الظا
فتعني "القابليية للتحقي  أن أشيخا" واسيعي اإلطيت  ومسيتقلين   ،التي يفترض أن تمثلها

فمن غير المطلوب أن تكون المعلومات المقدمية تقيدير  ،يمكن أن يصلوا إلى نفس النتائج
إ  يمكيين أيضييا  أن يكييون هنيياك عييدد ميين المبييالو  ،رقمييي محييدد حتييى تكييون قابليية للتحقيي 

 .FASB، SFAC، No. (8)، Par]واالحتماالت المرتبطة بها قابلة للتحق  المحتلمة 
QC26] . 

 :Timelinessالتوقيت المالئ  

يعني التوقيت المتئم توفير المعلومات المطلوبة لمتخ ي القرارات في الوقت ال ي تمكن فيه 
 olderالمعلوميات األقيدم  ،تلك المعلومات من إحيدا  تغييير فيي القيرارات. بشيكل عيام

Information  ويجب األخ  بالحسبان أن بعض المعلومات قيد  ،هي معلومات أقل فائد
نظيرا  ألن  ،تظل تحق  متطلب التوقييت المتئيم لفتير  طويلية بعيد تياري  التقيارير الماليية
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 ،FASB]وتقييمهييا  Trendsبعييض المسييتخدمين يحتيياجون للتحقيي  ميين االتجاهييات 
SFAC، No. (8)، Par. QC29]. 

 

 :Understandabilityقابيية ليفه  ال

 تيرتبط قابلييية المعلومييات للفهييم تيرتبط بكييل ميين: تصيينيف المعلوميات وتحديييد خصائصييها 
Characterizing،  إضيييافة إليييى عرضيييها بوضيييو  وعمليييية التلخيييي" أو اإليجييياز

Concisely ميع األخي  بالحسيبان ميا يليي .[FASB، SFAC، No. (8)، Par. 
QC31-32]:. 

ليي لك يكييون اسييتبعاد بعييض  ،اهر تكييون معقييد  بطبيعتهييا ويصييعب فهمهيياأن بعييض الظييو - أ
قيد يجعيل معلوميات التقيارير الماليية  ،المعلومات حول تلك الظياهر  مين التقيارير الماليية

إال أنه يجب األخ  بالحسيبان أن ييردي  ليك إليى جعيل التقيارير الماليية غيير  ،أسهل للفهم
 كاملة وبالتالي تتضمن تضليل.
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 reasonableير الماليييية تقيييدم ألولئيييك الييي ين ليييديهم معرفييية معقولييية أن التقيييار - ب
knowledge ويقومييون بمراجعيية وتحلييييل  ،باألنشييطة االقتصييادية وأنشييطة األعميييال

  المعلومات بعناية.

 

 المفاهيم األساسية في عملية التقرير المالي:

 ادات ليممارساةتمسال إرشاالتيي  تتناول هذه المفاهي  قضاايا االعتارال والقياا  المحاسابي
الرئيساية لالعتارال ببناود وعنا ار التقاارير  )الضوابط( ل المحدداتوتشك ،المحاسبية
وتمس العناصر المحاسبية بشكل مباشر. وحدد  ،قضايا مهمة في العمل المحاسبيالمالية 

اإلطار المفياهيمي مجموعيات مين المعيايير األساسيية لتعتيراف والقيياس المحاسيبي بميا 
هيم واألساسيييات السييابقة. وأي عنصيير أو بنييد يجييب أن يحقيي  أوال شييروط يييرتبط بالمفييا

وميين ثييم يجييب أن يحقيي  متطلبييات القييياس  ،ومتطلبييات االعتييراف بييه كبنييد أو عنصيير
المحاسبي المحدد  ]ما يجب اإلشار  إليه أن قضايا االعتراف والقياس لم تخضع للتعيديل 

 في اإلطار المفاهيمي الجديد حتى اآلن[. 
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 رال المحاسبي:االعت

شيروط االعتيراف  إطاار إعاداد البياناات المالياة لمجيا  معاايير المحاسابة الدولياةحدد  
 بالعناصر سواء في الميزانية أو قائمة الدخل على أساس الشروط التالية: 

: العنا اار بخمسااة أنااوا  رئيسااية. حييي  تحييدد يحقاا  متطيبااات تعرياال العن اارأن  – 1
فها اإلطار كما يلي:  ،اإليرادات والمصاريف ،لملكيةحقو  ا ،االلتزامات ،األصول  وعر 

 وحي  وااللتزاميات، األصيول، :هيي المالي المركز بقيا  مباشر  المتعيقة العنا ر -أ
 يلي: كما العناصر تعرف ه ه الملكية،

 يينجم أن المتوقع ومن سابقة ألحدا  نتيجة المنشا  عليه يسيطر مورد وهو األصل -
 .للمنش   تتدف  مستقبلية منافع اقتصادية عنه
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 أن المتوقيع ومين سيابقة أحيدا  عن ناشئه المنش   على حالية مديونية وهو االلتزام -
 تملكهيا اقتصيادية منيافع فيهيا تتجسيد والتيي للميوارد خارجيه سدادها تيدفقات يتطلب
 .للخارج المنش  

 .تزاماتاالل كافة طر  بعد المنش   أصول في المتبقية المتك حصة هي الملكية ح  -

 يلي: كما والم روخات الدخل عنا ر تعرل - أ

 تيدفقات شيكل عليى المحاسيبية الفتير  أثنياء االقت اادية المنااخع خاي الزيااد  وهاو الدخل -
 حي  فيي زيياد  عنهيا ينشي  مميا االلتزاميات فيي نقصان أو األصول في أو زيادات داخلة
 .كيةالمل ح  في المشاركين بمساهمات لتلك المتعلقة ختف ا الملكية

 شيكل عليى المحاسيبية الفتير  خيتل االقت اادية المنااخع خاي نق اان هاي الم اروخات  -
 حي  فيي نقصيان عنهيا ينشي  التيي التزاميات تكبيد أو األصيول اسيتنفاد خارجة أو تدفقات
 .الملكية ح  في المشاركين إلى المتعلقة بالتوزيعات لتلك ختف ا الملكية

 حق  الشرطين التاليين:يجب أن ي ،إ ا تحق  الشرط الساب  – 2
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 مين أو إليى تتيدف  سيوف بيه مرتبطية هناا احتمال بوجود منفعاة اقت اادية  مساتقبيية -أ 
 عيدم درجية إليى المنش  . حي  يستخدم مفهوم االحتمال في معيايير االعتيراف "لاشيار 

 إن .المشيرو  مين أو إليى بالبنيد المرتبطية االقتصادية المستقبلية المنافع تدف  من الت كد
 وييتم .المنشي   فيهيا تعميل التيي تمييز البيئية التي الت كد عدم حالة مع منسجم المفهوم اه 
ا االقتصيادية المنيافع لتدف  المتزمة الت كد عدم درجة تقييم  األدلية إليى المسيتقبلية اسيتناد 

 المالية.  البيانات إعداد عند المتوفر 

 تقيدير يتوجيب الحياالت مين ركثيي . وفييليعن ر تكيفة أو قيمة يمكن قياسها بموسوقياة -ب 
 القوائ  إعداد من أساسي جزء هو معقولة تقديرات ر استخدا القيمة، ويعتب أو التكلفة
 ال البنيد فينن معقيول تقيدير إجيراء يتعي ر . ولكين عنيدماموسوقيتهاا من يقيل ال و المالية
 الدخل. قائمة أو العمومية الميزانية في به يعترف

 

فقد حدد أن االعتراف بي ي عنصير أو بنيد فيي القيوائم  FASBأما اإلطار المفاهيمي لـ  
 والموسوقياااة؛ Relevance ماااةءالمالالماليييية ييييتم وفقيييا لمعييييارين رئيسييييين وهميييا: 
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Reliability،  ويجب أن يحق  قبل  لك متطلبات تعريف عنصر أو بند القوائم الماليية
تحيت عنيوان  1980ام الصادر ع (3)التي حددها المفهوم رقم  ،وشرط القابلية للقياس

الصيادر عيام  (6)والمستبدل بالمفهوم رقيم  ،"عناصر القوائم المالية للمنشآت التجارية"
وحيييدد تعييياريف: األصيييل؛  ،والييي ي حميييل عنيييوان "عناصييير القيييوائم الماليييية" ،1985

 االلتزام؛ حقو  الملكية أو صافي األصول؛ اإليراد؛ النفقات؛ المكاسب؛ والخسائر.

 

 ي:القيا  المحاسب

 ،يشكل القياس المحاسبي أبرز القضايا التي كانيت وميا تيزال مثيار جيدل فيي المحاسيبة      
تشاب  اإلطار المفاهيمي لكل على مختلف مستوياتها المهنية والتنظيمية واألكاديمية. وقد 

من حي  عرض أكثر  من معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المالية ا مريكية
 ياس المحاسبي.من بديل للق

 القيم تحديد عملية إطار إعداد وعرض البيانات المالية أن القياس هو من ناحية أولى اعتبر 

 فيي الميزانيية بهيا سيتظهر والتيي الماليية البيانيات في بها سيعترف التي للعناصر النقدية
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محادداً إمكانياة  .ليقياا  محادد أساا  اختياار  ليك ويتضيمن ، وقائمية  العموميية اليدخل

 متفاوتية تشيكيتت وضمن مختلفة ولدرجات ليقيا  المختيفة ا س  من عدد ستخدا ا
 : األسس المالية وه ه البيانات من

 العادلة بالقيمة أو يعادله ما أو دفع ال ي النقدي بالمبلو األصول تسجل :التاريخية التكيفة - أ
 بمبلو تزاماتاالل وتسجل .عليها الحصول تاري  في عليها للحصول أعطي للمقابل ال ي

 اليدخل( بمبليو ضيرائب الظيروف )مثيل بعيض في أو الدين مقابل المتحصتت المستلمة
 .للنشاط العادي السيا  ضمن االلتزام لسداد يدفع أن النقد المتوقع يعادل ما أو النقد

 دفعيه يفتيرض والي ي النقيد يعيادل ميا أو النقيد بمبليو األصيول تسيجل :الجارياة التكيفاة - ب
 بيالمبلو االلتزامات وتسجل .الحاضر الوقت في يماثله ما أو األصل على نفس للحصول

 .الحاضر الوقت في الدين لسداد المطلوب النقد يعادل ما النقد أو من المخصوم غير

 ال ي النقد يعادل ما أو النقد بمبلو األصول تقيد للتسديد(:  )القابلة ليتحق  القابية القيمة  - ت
 وتقييد .منظمية بطريقية األصيل بييع مقابيل حاضيرال الوقيت فيي علييه يمكين الحصيول
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 من التي النقدية يعادل ما أو النقدية المخصومة غير بالمبالو سدادها، أي بقيم االلتزامات
 .للنشاط العادي السيا  االلتزامات ضمن لسداد تدفع أن المتوقع

 قدييةالن التيدفقات لصيافي الحاليية المخصيومة بالقيمية األصيول تقييد ،الحالياة القيماة -  
 وتقييد .للنشياط العيادي السييا  ضيمن األصيل يوليدها أن مين المتوقيع التيي المسيتقبلية
 التيي المسيتقبلية الخارجية النقديية التيدفقات لصافي المخصومة الحالية بالقيمة االلتزامات

 .للنشاط العادي السيا  ضمن لسداد االلتزامات إليها يحتاج أن المتوقع من

 لدى استخداما ا س  أكسر هي التاريخية التكيفة أن  –اإلطار وف   –مع األخ  بالحسبان 
 عليى ،أخيرى قيياس أسيس ميع إال أنها تستخدم عياد  ،المالية قوائمها إعداد عند المنشآت
 أن ويمكن أقل، للتحق  أيهما القابلة القيمة صافي أو بالتكلفة البضاعة تدرج المثال، سبيل
 التقاعد بقيمتها معاشات التزامات وتدرج السوقية، يمةبالق المتداولة المالية األورا  تدرج
 .الحالية
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 مدخل القيمة المالئمة:

يرجيع  ،اً ليبحام والفكار المحاسابي المعا ارحاديسدخل القيمة المالئمة اتجاها ميشكل  
 ظهور الفكر المحاسبي خي مجال ا سوا في أصوله إلى بدايات 

أي أنها تحق   بقصد بالقيمة المتئمة أن   لدا مستخدميها قيمةالمحاسبية يكون ليمعيومات 

  لهم الدعم المناسب التخا  القرار 

فيما بينها من حي   (بدائل القياس) القيمة المالئمةمدخل    اتجاهاتتشترك   التقيي مدخل و

  طبيعة االختراضات ا ولية واإلطار الذي تقدم  لينظرية المحاسبية

 طبيعة مدخل القيمة المالئمة:

هاي  ،ليمعيوماات المحاسابيةقياا  القيماة المالئماة ب التي اهتميتاسات المحاسبية الدر 
  لبحوم أسوا  المال امتداد

التاااي تجساااد  المت يااارات :   دراساااة العالقاااة باااين عبااار القيماااة المالئماااة يااات  قياااا  

التي تجسد استخدا  المعيومات  والمت يراتالمعيومات المحاسبية  
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بيييالتركيز عليييى  ،ا طااارال ذات ال اااية بالمنشاااأ ل مااان قبااادراساااة هاااذه العالقاااة يااات   
 ،القيييائمين عليييى العمليييية التنظيميييية     ،كمسيييتثمري حقيييو  الملكيييية :مساااتخدمين محاااددين

 .مين على وضع المعايير المحاسبيةوالقائ

القاوائ  والتقاارير  تحتويهااالتاي  علىتركز الدراسات ه ه    المحاسبية  المعيوماتالعالقة بين 

ااالتااي تعكاا  وتجالماليااة  د طبيعااة اسااتخدا  المسااتسمرين لهااذه سف المت ياارات السااوقية وبااين 

عي  العالقات اإلح ائية معتمد  ،   ،المعيومات

يمكان االساتدالل عماا إذا كاان ليمعيوماات المحاسابية تاأسير خاي  من خالل دراسة هاذه العالقاة 

أن لهاذه المعيومااات )أي  قارارات المساتسمرين واعتقاااداته  حاول أداء المنشااأ  ومركزهاا المااالي

قيمة أو منفعة ليمستخدمين( 

 تقاادي عياا  القااوائ  الماليااة قاادر   تظهيير ميين خييتلالقيميية المتئميية للمعلومييات المحاسييبية  

دع  القرار خيالمعيومات التي تؤسر  

أسيعار )القيمة المتئمة   ز  مع البياناات الساوقية لمحتويات القوائ  وجود ارتباط كبيرعي   تركف

المحاسيبية  المعلومياتكلما كانت  وعليه: (كونها مقاييس للقيمة ية أو العائداتاألسهم السوق
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قيمية متئمية للبيانيات المحاسيبية يكيون  ،أكثر ترابطا  مع األسعار السوقية أو العائيدات السيوقية
    أكبر

  Relevance لمعلومييات المحاسييبية اجييود  " واخيي كخاصييية ميين تتوقاال عياا  مااةءالمال

تخذ طبيعة القرارات الم . خما يالئ  قرار معين قد ال يالئ  قرار اخر ،

مثيل أسيعار  ، 

 وعائداتها األسهم

خأسااعار ا سااه  . ت 

مات التي ت يار مان توقعاات المساتسمرين تيخ  مجموعة المعيو هاعائداتالسوقية أو 
 . حول ا داء المستقبيي ليمنشا  والعائدات التي يمكنه  الح ول عييها
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ا سااعار السااوقية لألسااه  تمساال قيماااً حقيقيااة ب أن تكااون تطيااي القيميية المتئميية دتحدييي 

أي أن .  الساو  هاو ساو  كالء وإال فييت تعكا  جمياع المعيوماات المتعيقاة بالمنشااأ 

 البح  في القيمة المتئمة من جدوى 

 

 طبيعة مدخل التقيي :

أبيرزت دورا  برزت ختل المرحلة المعاصر    كياةنماذج محاسبية لتقيي  حقاو  المي

  ،رئيسيا للمبادة والفروض المحاسبية

تحقاا  عااد  التحيااز لتقيااي  حقااو  الميكيااة خااي ظاال  اإطااار قييدمت Ohlsonدراسااة  

المحاسبي  

نموذجااا لتقيااي  حقااو  الميكيااة خااي ظاال  قييدمت  Feltham and Ohlson دراسااة 

  Accounting Conservatismالمحاسبي اخترا  التحفظ
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 أساا  عيا  يات  تقياي  ا ساه عليى أن يقيوم  ا ساساي لميكيةمفهو  تقيي  حقو  ا  
 سه  ا من االستسمار خي  الدخل االقت ادي المتوقع

  التدخقات النقديةيتحدد من خالل  الدخل االقت ادي المتوقع 
يحققهييا  وأيااة مكاسااب يياار عاديااة توزيعااات ا ربااا فييي  تتمثييل التاادخقات النقديااة 

   هئأعلى من سعر شرا بيع السهم بسعر المستثمر نتيجة

خااي تقيااي  حقااو  الميكيااة المحاساابي القيااا دور  تباايفن المحاساابي باادائل القيااا  ، 

خ ائ  المعيومات المحاسبية التي تتركها خي واوسار التي يتم اإلفصا  عنها  

 التقيي :مدخل عنا ر المقدمات المنطقية لمدخل القيمة المالئمة و

 ،بشكل عام عنا ر مقدماتها المنطقيةفي   وتشترا اتجاهات  

  لكنها 

 تأخذ بمعياار القيماة الحقيقياة ،السو  الكلء خرضيةتجاهات التي ال تأخذ بتحق  اال 
لقياا   أساساي هي معيارالقيمة الحالية ليتدخقات النقدية المستقبيية لحمية ا سه  )

 (منفعة قرارات المستسمرين
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وبالتالي  ،تعظيم منفعة قرارات مستثمري حقو  الملكيةعلى يجب أن تعمل المحاسبة  
 خر المحاسبة المقايي  المالئمة لقيا  القيمة الحقيقية لحقو  الميكيةايجب أن تو

 التقيي :مدخل و القيمة المالئمة عنا ر اإلطار النظري وخقا لمدخل 

   القيمة المالئمةمدخل           
 تركز القيمة المالئمة عي  منفعة قرارات المستسمرين بشكل رئيسي 
 الكاالء ا سااعار السااوقية لألسااه  خااي ظاال تحقاا  خرضااية السااو أن  تعتبييرهييي و 

 تجسد القيمة الحالية لمناخعه  المستقبيية )الصيغة متوسطة القو  من الكفاء (

ليمعيوماات معناوي تارابط خاي وجاود  يكمانئماة مفهاو  القيماة المال جوهرفنن  ل لك 

مع القي  السوقية لألورا  الماليةالمحاسبية  

 ا ساعار الساوقية لألساه األول هو  اثنين: محددينترتبط بالقيمة المالئمة فنن  له ا، 
 الي ي (والعمليية أي مرجعيات القياس المحاسيبي وضيوابطه الفكريية) اإلطار المحاسبيوالثاني هو 
  التي تحملها القوائم الماليةالمحاسبية  المعلوماتيقف وراء 
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العالقاتنوعين من ب اهتمتدراسات القيمة المالئمة  : 

  المفصيح عنهيا فيي القيوائم الماليية المحاسابية المعيومااتباين تربطا األولى 

وا سعار السوقية  راتها( المتزامنة معها)أو تغي 

  والتدخقات النقدية المستقبيية المحاسبية المعيوماتبين  تربط الثانية
    
   مدخل التقيي           

 أفضييلصيييغة كنمييا ج تقييييم حقييو  الملكييية  علييى أساسييياعتمييد بشييكل  ماادخل التقيااي  
  ،ية في أسوا  الماللتحديد دور المحاسبة والمعلومات المحاسب

قياا  تعن  بوإنما  ، بيةالمالئمة ليمعيومات المحاس خي القيمةال تبحم النماذج هذه  

التاي تفشال ا ساعار الساوقية  ،يقيمة الحقيقية لألسه  أو لحقاو  الميكياةلالمحاسبة 

القيمة الحالية  وه ا تظهره لقيمة الحقيقية لحقو  الملكيةا تبح  عنإنها .  خي تجسديها

 أو للتدفقات النقدية المستقبليةللتوزيعات 
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 عا  لنظرية المحاسبة وخ  اتجاهات القيمة المالئمة والتقيي اإلطار ال
 شخ ية معنوية مستقيةالمنش   هي  – 1
 ليمحاسبة هي تقيي  حقو  الميكية الوظيفة الرئيسية – 2
 حقو  الميكية وه  مستسمرمحاسبية ن للمعلومات الوالرئيسي نوالمستخدم – 3
لمنفعيية قييرارات  تقاادي  معيومااات مالئمااة تتمثييل فيييسييبة لمحال الوظيفيية الرئيسييية – 4

 لقيمااة الحقيقيااة لحقااو  الميكيااةمعيومااات عاان اأو  ،المسييتثمرين )القيميية المتئميية(
 ،عندما يكون السو  كيفء ييتم تقيييم دور المحاسيبة عليى أسياس األسيعار السيوقية الملحوظية))التقييم(. 

  (والتنبر بالمنافع ،قدرتها على قياس القيمة الحقيقية لحقو  الملكية حسبيتم  ،وعندما ال يكون كفء
 ،والقيمااة الحقيقيااة لحقااو  الميكيااة ،تشااكل أسااعار ا سااه  السااوقية أو ت يراتهااا – 5

 لمحاسبة تحق  أهدافهال قاعد  أساسية لبناء معايير
نظيرا ألنيه يسياعد المحاسيبة  ،يعتبر أسا  االستحقا  أخضل من ا سا  النقادي – 6

 في تحقي  وظائفها الرئيسية ،بشكل أفضل
 ،عي  أسا  ترابط القي  المحاسبية ماع ا ساعار الساوقيةيت  االعترال والقيا  – 7

اإلفصيا  وييتم اإلفصيا  عنهيا وفقيا لمتطلبيات  ،أو القيمة الحقيقياة لحقاو  الميكياة
 معلومات في سو  األورا  الماليةعن ال
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 :تقيي  المدخل المعياري لبناء النظرية المحاسبية: 5-5

 القياس والتقييم والتقريربالمدخل المعياري  اهتم (تقديم المعلومات) ◄

ييرات التيي تحيد  فيي بيئية فيي ظيل التغي القياس والتقيييممشاكل  لى حلعالمدخل  زرك◄ 

 األعمال

قييياس تجيياه مييا يجييب أن تكييون عليييه قواعييد ومعييايير ال رى أنصييار المييدخلر اخييتتف ◄

المحاسبية اختتف المعايير أو اختتف الممارسات أدى إلى  ،والتقييم

 فاعتميدوا ،لمشيكتت المحاسيبيةل متئميا حيتفي الفكر االقتصادي  أنصار المدخل وجد ◄

القواعييد والمبييادة  واليي ي تصييا  ، القتصييادي كمفهييوم نمييو جي أو مثيياليعلييى الييدخل ا

 للتمكن من الوصول إليه المحاسبية

انصار المدخل المعياري اختتف نظريات :تعود إلى  ◄

  بحييي  ال توجييد أسييعار سييوقية  ،لجميييع األصييول وااللتزامييات عااد  وجااود سااو
 ملحوظة له ه العناصر
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 أسياس عليى  مبنييكونيه ) نفسيه أ ية خي طبيعة مفهو  الادخل االقت ااديالمشاكل المت

 (ترتبط بعدم الت كدالتي  والمحدد  من ختل التدفقات النقدية المستقبلية المنافع االقتصادية المستقبلية

 ،حاسبةخل البناء النظري للماتعدد مدلالبديل األفضل المدخل المعياري أن  واعتبر منظر ◄

هو تطوير نظرية محاسبية عامة 

أخرجيه مين )  ،التنظير المعياري في المحاسبة ◄ شكل كبييرساهم في تطوير الفكر المحاسبي ب
لعمل على تطوير أفكار تهدف فيي النهايية إليى تطيوير الممارسيات ل ،بوتقة المبادة المحاسبية المقبولة قبوال عاما

 (المحاسبية الموجود 

لطبيعيية ال اتييية للمعياريييةا منهييا ،عيياني ميين نييواحي قصييور متعييدد  المعييياري التنظييير  ◄

اء ومييول تتوقيف عليى آرالتي كانت تعتميد عليى مصيادر شخصيية  مةأحكام القيخاصة )
 من يحددها

مين خيتل العميل عليى تحدييد أحكيام القيمية مين  ،المعيارية تطورت من الناحية المنهجيية ◄

الحقائ  الموجود  مسبقا   ات الطبيعة العلمية العامل ال اتي(ل تدخ  من )وه ه تحد  
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بشيكل يتشيابه ميع  ،ن كما أ ◄ العتقية بيين الوسيائط والغاييات حيددت عليى أسياس االسينادية

 طبيعة العتقة السببية في المناهج االستقرائية

خاصية )  ◄ جاءت االنتقادات للتنظير والبح  المعياري قوية من قبيل رواد الميدخل اإليجيابي

ال ين رفضوا النظريات المحاسبية الموجود  نظيرا ألنهيا معياريية أو  (Rochesterمدرسية 
 غير علمية برأيهم اري بالتالي فهيتعتمد على المدخل المعي

 ،وتوجه الباحثين في المحاسبة ،التي وجهت إلى التنظير المعياري نظرا  لكثر  االنتقادات ◄

انحسر المدخل المعياري بطبيعته التقليدية ،(المهني، التنظيمي) تجاه المدخل التطبيقي 


