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 صـادقة وذات موضـوعية وشـفافية إلـى          توفير معلومات تعد المحاسبة نشاط خدمي يهدف إلى       

عـن   صـادقة  صـورة   من أجل إعطـاء ،إلخ...ن والبنوكين والدائنيتخدمي القوائم المالية كالمستثمرمس
، ولعل التغيرات التـي طـرأت علـى    الوضعية المالية للمنشأة وقياس كفاءتها وأدائها بغية إتخاذ القرارات        

الساحة الدولية بظهور العولمة والشركات المتعددة الجنسيات وخوصصة المؤسسات والـشراكة األجنبيـة             
الذي أدى زيـادة     األمر ،سات وزيادة اإلنتاج كمحصلة لتطورالتكنولوجيا    أدت إلى إمتداد نطاق نشاط المؤس     

متوفرة فـي  الغير د العاملة الرخيصة واإلمتيازات ادة من اليالحاجة إلى منافذ وأسواق خارجية وكذا اإلستف    
 وهذا من خالل ما يـدعى       ،ا جعل الدول والمنظمات تسعى إلى إيجاد نظام محاسبي دولي         ذمواطنها، كل ه  

 تجسدت في ظهور مجلس معـايير المحاسـبة         ك ذل وبوادر ،بالتوحيد المحاسبي وتوحيد المفاهيم المحاسبية    
يجب أن تكون مقبولة في جميع التي وإصدار المعايير المحاسبية األساسية )  سابقا IASB)IASC الدولية 

    .دول العالم
               

 يـتم  من خاللهويعتبر مبدأ التكلفة التاريخية أحد المبادئ األساسية التي تقوم عليها المحاسبة التقليدية   
لتزام بـسداده فـي تـاريخ       بالسعر الذي تم اإل   ت   التي تطلبها المنشآ    والخدمات  التي تقتنيها  إثبات األصول 

مخرجات النظام المحاسبي تمثل سجال تاريخيا مـضلال وال         وبإعتبارها  الشراء وبالتالي فإن القوائم المالية      
أساس التكلفـة التاريخيـة     وذلك ألن القوائم المالية المعدة على        ،بنودهاالحالية للعديد من    ر عن القيمة    تعب

بـدون األخـذ بعـين      ) وهـي العملـة   (ة الشرائية لوحدة القياس     وثبات الق اسبي وهو   ترتبط بإفتراض مح  
ا إنخفاض فـي القـوة       يترتب عنه  ، والتي  التضخم فتراتالتغيرات في المستوى العام لألسعار في       اإلعتبار

الشرائية للعملة وحدة القياس المستعملة في التسجيل المحاسبي وسوف يـنعكس سـلبا علـى موضـوعية               
  . التضخمنتيجة يقية للثروة والوضع المالي للشركاتت الواردة في القوائم المالية وكذا القيمة الحقالبيانا

  
داء أدوارها في اإلقتصاد خاصة دورها كمخزن       آ عن    عجز النقود   يكمن في   التضخم ظاهرةوجوهر  

ليه يتخلـى عنهـا     تها الشرائية نحو اإلنخفاض وع    دروتتغير ق ث تتأثر قيمتها في فترات التضخم       ، حي للقيمة
وبهـذا بقيـت     ،)النقود(ارات بدال من اإلحتفاظ بها      ـعموما من خالل حيازة العق     رادـواألف المستثمرون

 ؛ليـة ومراكزها الما ه نتائج أعمال المشروعات      تشو نع النظرلديون بغض   باوفاء  الادل و النقود كوسيلة للتب  
القوة الشرائية عالوة على مايحمله ذلك أيضا مـن  رقميا وإسميا مع إختالف    عنها بنفس الدنانير   حيث يعبر 

  .ما سبقع االديون آجال بدنانير تقل قيمتهغبن للدائنيين عند سداد 
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علـى تطـور    ثارهـا   آثار إجتماعية وإقتصادية كما لها      آفالتضخم يعد أحد العوامل البيئية التي لها        
دة قياس من ناحية وعلـى       النقود كوح  ب إعتماد المحاسبة على    والممارسات المحاسبية وذلك بسب    المحاسبة

عليـه  و ، ولهذا إتسعت وتعددت مجاالت دراسة التضخم المالي،       فرض ثبات وحدة القياس من ناحية أخرى      
 المحاسـبية  التقاريرطين الضوء على تأثيرات التـضخم المـالي علـى   على المجال المحاسبي مسلّ    سنركز

تخاذ القرارات سواء داخل المنشأة أو خارجها من جانـب  الحسابات الختامية الركيزة األساسية في عملية إ   و
تحقيـق  لية الختامية فـي تقيـيم األداء و       الحسابات الما ونظرا لمدى أهمية القوائم و    المستثمرين والممولين،   

وعليه كان مـن الـضروري    ،و تطورها جلب التمويل الالزم لنمو المؤسسة  الفاعلية في المنشأة وتشجيع و    
ـ   منفعة  و ى جودة  للتضخم المالي عل   ر الكبي للتأثيراهرة محاسبيا نظرا    ذه الظ هالتعامل مع     ةالتقـارير المالي

        الحسابات الختامية وما يشوبها من تشويش وتضليل لمستخدمي القوائم الماليـة فـي فتـرات التـضخم                 و
  .إلخ...أو الجهات الحكومية أو الدائنيينإدارة المنشأة  ،و بإختالف أصنافهم

  
والمنظمـات  المحاسـبين    طرف المفكرين األكاديميين و    ت عدة مبادرات ومحاوالت من    ولذلك ظهر 

تكلفـة الجاريـة   خر للقياس المحاسـبي كال آمن أجل تحسين نموذج التكلفة التاريخية أو إيجاد بديل         ةالمهني
نقـائص  الإزالـة   واإلنتقادات الموجهة للقياس المحاسـبي التقليـدي        تفادي  هذا من شأنه    و القيمة العادلة و

  بعين اإلعتبار  بة الدولية مشكلة تغيرات األسعار     أخذت لجنة معايير المحاس    سياقوفي هذا ال  ،  الموجودة فيه 
 فـي  الحـسابات الختاميـة   على البيانات المالية و ثار التضخم المالي  آألقت الضوء على موضوع معالجة      و

ديات ذات التقارير المالية في اإلقتـصا  المتعلق ب Ias 29إطار المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون
الخاص بالمعلومات   15Iasوكذا سابقه المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر      ،  معدالت التضخم المرتفعة  

 تحت عنوان التفاعل المحاسبي مـع   las)6(المعيار الدولي رقم ، وسابقهما التغير في األسعارالمتعلقة بآثار
فيما يـسمى بمحاسـبة      يدخل    هذا و كل  15Ias ي المعيار الدول  وحل محله  والذي ألغي    التغير في األسعار  

  .التضخم
  

  :من خالل ماسبق يمكننا طرح اإلشكالية التالية

  ، وكيف يتم معالجتها محاسبيا ؟على القوائم المالية للمؤسسة ثار التضخم الماليآماهي 

  :  الفرعية اآلتية  بعض التساؤالتمن خاللهاستشف نأن ولمعالجة هذه اإلشكالية يمكن 
   ما طبيعة التضخم وما هي أسبابه ؟-1
    أثر التضخم ؟عليها ماهي أهم القوائم المالية التي يظهر -2
 جوهرية بين األرقام المحاسبية التي تظهرها القوائم المالية المعالجة من آثار التـضخم  فروقهناك هل   -3

  ؟ وبين تلك التي تظهرها القوائم المالية التقليدية 
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  :الفرضيات 

  :رضيات التاليةصياغة الف والتساؤالت المطروحة إرتأينا على إشكالية البحث ولتسهيل اإلجابة     

  ؛ التضخم كظاهرة نقدية عبارة عن الزيادة في كمية النقود تؤدي إلى إرتفاع األسعار-1
لـدخل وتوزيـع أربـاح       على أساس التكلفة التاريخية في ظل التضخم يؤدي إلى تشويه ا           االعتمادإن   -2

  ؛صورية كما يؤدي إلى عدم المحافظة على رأس المال المستثمر
فروقاً جوهرية بين األرقام المحاسبية التي تظهرها القوائم المالية المعالجة مـن آثـار التـضخم        هناك   -3

 مدى صـدق  ى علؤثرياً للتكاليف التاريخية، مما   وبين تلك التي تظهرها القوائم المالية التقليدية والمعدة وفق        
  .ومالءمة المعلومات المحاسبية المنشورة بالقوائم المالية

  
  :   أهمية البحث

، والتي تساهم فـي ترشـيد       )التغيرات في مستويات األسعار   ( يندرج الموضوع ضمن محاسبة التضخم     -
  ؛القرارات اإلستثمارية التي تساعد على التنمية اإلقتصادية في الجزائر

دام التكلفة  وكذا اإلفصاح المحاسبي في ظل إستخ     وخيمة على القياس المحاسبي      آثارلها  ظاهرة التضخم    -
 اهتمـام  جـل    انصبلذلك  و ،لمشكل التقييم في المحاسبة   اجعة  ضرورة إيجاد حلول ن   التاريخية مما يوجب    

ماليـة ذات   اسبية وقوائم   اإلفصاح المحاسبي لتقديم تقارير مح    المحاسبة الدولية على جانب القياس و      معايير
       ؛البيانات المالية بها من طرف مستخدمي المعلومات ووتلقى الوثوقمصداقية 

  هام جدا بالنسبة للجزائر تزامن مع إقتراب التطبيق الفعلـي للنظـام             ظرف هذه الدراسة كان في    إنجاز -
 مـن  ثيـر وطني المحاسبي الـذي طالتـه الك      التخلي عن المخطط ال   و ،)SCF( الجديد   الماليو المحاسبي

  .اإلنتقادات لعل أهمها قصور نموذج التكلفة التاريخية المستخدم في نظام القياس المحاسبي
  

  :أهداف البحث 

اإلجتماعية وبتركيز أكثر على تأثيراتهـا      التضخم ومدى آثارها اإلقتصادية و    تسليط الضوء على ظاهرة      -
ت المنشورة في القـوائم والحـسابات        خصوصا البيانا  ،مخرجات النظام المحاسبي  المحاسبة عموما و  على  

اإلسـتثمارية  خاصة التمويلية و  إتخاذ القرارات   لة لمستخدميها في تقييم األداء و     الختامية التي أصبحت مضل   
    ؛منها

اسبي بدائل القياس المح   ألهداف القوائم المالية والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وكذا          التعرض -
 ومعرفة مدى قدرتها ومالءمتها على تحـسين نظـام القياسـي المحاسـبي              ،مهاومقارنتها وتقيي  المعاصر

   وإمكانيةالقوائم الماليةاعة إستخدامها سعيا منها لتحقيق أهداف ـلفة التاريخية، ومدى نجـوإستبدالها للتك
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  ؛حاسبيلنظام القياس المة المقترحة ودراسة مدى مالءمتها  إجراء دراسة تطبيقية إلحدى النماذج المحاسبي
 التعرف على اآلثار السلبية الناجمة عن عدم آخذ أثر التضخم في الحسبان عند إعـداد قـائمتي الـدخل             -

 ؛و التعرف على كيفية معالجة هذه اآلثارو المركز المالي 

ثار التـضخم  آللمحاوالت الدولية ومحاوالت المدارس الفكرية والمحاسبين المهنيين في إستبعاد  التعرض   -
لى القوائم المالية وكذا محاوالت لجنة معايير المحاسبة الدولية في ذلك من خـالل المعيـار المحاسـبي                  ع

 ؛ديات ذات معدالت التضخم المرتفعة المتعلق بالتقارير المالية في اإلقتصا Ias29الدولي التاسع والعشرون
المحاسبية لضمان  األنظمة  تكييف   على األقل  وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية أ    والتي تصب في محاولة     

المدارس الفكرية  المهنية و المنظمات   في ظل توجه الهيئات و     ن للقوائم المالية  يالفهم والقراءة الموحدة العالمي   
  .المعلومات الماليةخاصة مع تعدد مستخدمي البيانات ونحو تحقيق التوافق أو التوحيد المحاسبي 

     
  : إختيار الموضوع مبررات

الت البليغـة التـي يـسببها    المـشك يار هذا الموضوع كان على أساس الرغبة في التعمق أكثر في      إخت  -
من خالل تضليل القوائم المالية لمستخدمي       ،الممارسات المحاسبية و وآثاره على التقارير  للمحاسبة  التضخم  

في القـوة  المستمرعتبارالتغير  المعلومات المالية نتيجة إستخدام نموذج التكلفة التاريخية دون األخذ بعين اإل          
الذي يـشغل المؤسـسات     و،  اعات األسعار في األسواق الوطنية    الشرائية لوحدة النقد والتي تساهم في إرتف      

  ؛وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات 
 ثار التضخم علـى القـوائم الماليـة       آمعالجة  لبدائل القياس المحاسبي المقترحة     وكذا دراسة مدى فعالية      -

  ؛مكتباتنافي مجال المحاسبة بالتضخم افة إلى قلة الدراسات المحاسبية المتناولة لمشكالت باإلض
جزائر تسعى إلـى    ، فال يتبني المعايير المحاسبية الدولية ناتج عن متطلبات اإلندماج في اإلقتصاد العالم           -

 تشريع وتطبيق النظـام     التي تعرفها الساحة الدولية وتحقيق التوحيد المحاسبي من خالل        مواكبة التطورات   
  . في اآلونة األخيرة)SCF(المالي الجديد و  المحاسبي

  
  :حدود الدراسة

المعـدة مـن طـرف الـديوان الـوطني      ألسعار وفقا ألسعار المستهلكين و الرقم القياسي العام ل    إعتماد -
ـ         ،  )ONS(لإلحصائيات   المعدلـة لهـذه    ة  لتعديل بنود القوائم المالية وذلك للحصول على التكلفة التاريخي

  البنود؛
ثار التضخم المـالي علـى القـوائم        آ تطبيق طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة لمعالجة           -

ة محل الدراسة كان مقتـصرا علـى   ـ بورقـلBATISUDالمالية لشركة البناء للجنوب و الجنوب الكبير   
  ؛2009 ،2008، 2007سنوات الثالث األخيرة ال
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معـايير  وكـذا مـساهمة     ،   آثار التـضخم   عالجلعلى المحاوالت الدولية    أيضا  ز في هذا البحث      التركي -
المتعلـق   )Ias 29( اسـع و العـشرون  ار المحاسبي الدولي التـ الدولية في ذلك من خالل المعيلمحاسبةا

  .المرتفعالمالية في اإلقتصاديات ذات التضخم  بالتقارير
  

  :منهجية البحـث 

تم إتباع أسلوب المـنهج       الموضوعة شكالية واألسئلة المطروحة وإختبار الفرضيات    لإلجابة على اإل  
أكثر إلـى ظـاهرة التـضخم       لتطرق  ا، من خالل     في جانبه النظري   في دراسة هذا الموضوع   االستقرائي  

قـف  وموالمداخل المحاسبية المقترحة إلستبعاد تلك اآلثـار  وثارها على القوائم المالية آ ووأسبابهامفاهيمها  
 دراسـة الحالـة    اإلستنباطي فـي     منهج أسلوب ال  إلى جانب إتباع   ،المحاسبية الدولية في معالجته   ر ا المعايي

ثار التضخم المـالي علـى القـوائم    آتطبيق أحد المداخل المحاسبية المقترحة لمعالجة       التطبيقية، من خالل    
  . بورقـلة BATISUDلشركة البناء للجنوب و الجنوب الكبيرالمالية 

  
  :لدراسات السابقةا

دراسـة   –وفقا للمعايير المحاسبية الدوليـة    فريد زعرات، معالجة القوائم المالية من آثار التضخم          -
لوم اإلقتصادية وعلوم التسيير    كلية الع  ،مذكرة ماجستير غير منشورة    –حالة مؤسسة تنبيل النسيج خراطة      

  ؛2009بجامعة البليدة نوفمبر 
 م موضوع المعايير المحاسبية الدولية ومساهمتها في معالجـة القـوائ      إلىتطرقت هذه الدراسة    حيث  

والمتعلـق بـالتقرير المـالي فـي       Ias 29من خالل ما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقـم ، المالية
من أجل تحسين نظام القياس المحاسبي، وتوصلت الدراسة إلى         اإلقتصاديات ذات معدالت التضخم المرتفع      

 كـأداة للتحليـل   لتكلفة التاريخية في ظل حاالت التضخم يضل كثيرا بفعالية القـوائم الماليـة      أن إستخدام ا  
ومن أهم البدائل المطروحة لعالج آثار الظاهرة تلك المقترحة مـن طـرف        اإلقتصادي و إتخاذ القرارات،   
  .القيمة العادلةونموذج لة في طريقة وحدة النقد الثابتة والمتمث  IASB مجلس معايير المحاسبة الدولية

  
فـي الوحـدات   فصاح المحاسبي للقوائم الماليـة   مدحت فوزي عليان وادي، أثر التضخم على اإل      -

ة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية       ، مذكر )دراسة تحليلية تطبيقية  (الفلسطينية  اإلقتصادية  
  ؛2006 ،بغزة

 المعدلة إلظهار آثار التـضخم       التكلفة اإلستبدالية  تطبيق طريقة حيث هدفت هذه الدراسة إلى إختيار       
على القوائم المالية للوحدات اإلقتصادية الفلسطينية، من خالل تعديل األرقام المحاسبية المشتملة في القوائم              

 ألسـعار    ومن ثم تعديل المخرجات بالمستوى العـام       ،المالية طبقا للتغيرات في المستوى الخاص لألسعار      
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، وتم إختبار النموذج المقترح على إحدى الشركات الصناعية في فلـسطين، وقـد               فلسطين المستهلكين في 
وبين نتائج تطبيق   حاسبي على أساس النموذج المقترح      أبرزت الدراسة فروقا جوهرية بين نتائج القياس الم       

  .  للواقعةلة وغير مطابقأساس التكلفة التاريخية المستخدم، مما يعني أن القوائم المالية كانت مضلّ
  

زينة عبد اللطيف عبس، دور معايير المحاسبة الدولية في معالجة آثار التـضخم علـى القـوائم                  -
مـذكرة ماجـستير غيـر     ،)دراسة ميدانية على دلة البركـة الدوليـة  (للمالية للمنشآت المتعددة الجنسيات     

  ؛1999 ،العزيز، كلية اإلقتصاد و اإلدارة جامعة الملك عبد ،منشورة
 إلى دراسة أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بعالج آثـار التـضخم              دف البحث حيث ه 

 المعدة على أساس التكلفة التاريخيـة       آثار التغير في مستويات األسعار على القوائم المالية التقليدية         إلظهار
 للدولة التـي تعمـل فيهـا        ، ومن ثم ترجمتها إلى العملة المحلية      تغيرات في المستوى العام لألسعار    طبقا لل 

ة الشركة األم بإتباع طريقة المعدل الجاري، وتم تطبيق الدراسة على شركتين تـابعتين لـشركة سـعودي                
 وقد أبرزت الدراسة فروقـا جوهريـة بـين األرقـام            ،ن عانتا التضخم  متعددة الجنسية تعمالن في دولتي    

 التضخم وبين تلك التي تظهرهـا القـوائم الماليـة    المحاسبية التي تظهرها القوائم المالية المعالجة من آثار    
المعدة على أساس التكلفة التاريخية، مما يؤثر على مدى صدق ومالءمة المعلومات المحاسبية المنـشورة               

، كما أوضحت الدراسة أن معايير المحاسبة الدولية الخاصة بعالج التضخم مناسبة لتعـديل              بالقوائم المالية 
  .ع الشركات متعددة الجنسية السعودية في ظل ظروف التغير في مستويات األسعارالقوائم المالية لتواب

  
  : أقسام البحث

اإلجابة على التـساؤالت التـي   وتحليل إشكالية البحث المطروحة و من أجل اإللمام أكثر بالموضوع      
 منها تخـص    نانإثفصول   ثالثة    إرتأينا إلى تقسيم هذا البحث إلى      ،تضمنتها وأخذ الفرضيات بعين اإلعتبار    

  : وفق ما يلي  يخص الجانب التطبيقيالثالثلفصل االجانب النظري و
 البيانات والمعلومـات الماليـة     وأثره على القوائم المالية و     يتناول ظاهرة التضخم  :  الفصل األول    -

نواعـه  أأسـبابه و م التضخم بإعتباره ظـاهرة نقديـة و       حيث قسم لثالث مباحث أولها يخص عرض مفهو       
         اإلجتماعيـة  ار التـضخم   آث م وعرض رة للتضخ  النظريات المفس   إضافة إلى  ،ةمعايير عديد ة حسب   المختلف

أما المبحث الثاني فيتمحـور حـول    ،وطرق قياس التضخم بإستخدام األرقام القياسية لألسعار      واإلقتصادية  
عية للمعلومات ومفـاهيم   لنوالخصائص ا وكذا نظام المعلـومات المحاسبي و    ماهية القوائم المالية وأهدافها     

ا وفقـا لمعـايير     عرضـه اإلعتراف بعناصـرها و    لية ومعايير اإلعتراف، وفي أنواع القوائم الما    القياس و 
أما في المبحث الثالث فخصص آلثار التضخم على القوائم المالية وهو البيت القصيد من               ،المحاسبة الدولية 

الـدخل  على قائمتي المركز المـالي و      ركيزات الختامية بالت  التضخم على القوائم المالية والحساب     أثرخالل  



  ة ـدمــالمق
 

  خ 

 على التحليل المالي وإتخاذ القـرارات  هأثرالفروض والمفاهيم المحاسبية وكذا     وأثر التضخم على المبادئ و    
  ؛المالية

ثار التضخم على القوائم المالية مـن خـالل         آمعالجة  المداخل المحاسبية ل  يتناول   :ني  الفصل الثا   -
 إضـافة إلـى مفـاهيم الـدخل         بي وبدائله المختلفـة   تناول في أولها طبيعة القياس المحاس     ي ،احثثالث مب 

الجزئية منها وكـذا الـشاملة   المحافظة على رأس المال وفي المبحث الثاني نخص به المداخل المحاسبية        و
، أما  ثار التضخم آمعالجة   وأهمية التعديل وتقييم المداخل الشاملة ل      ،على القوائم المالية   ثار التضخم آ لمعالجة

المبحث الثالث نستعرض فيه المحاوالت الدولية من دراسات نظرية ومحاوالت الهيئآت المهنية والمدارس             
  ؛ معايير المحاسبة الدولية في ذلكمساهمةلجة آثار التضخم إضافة إلى الفكرية في معا

ـ اصة بحالة شرك ـيقية الخ ـيتناول الدراسة التطب  : ثالث   الفصل ال  - الجنـوب   للجنـوب و اءـة البن
 بورقـلـة، من خالل ترجمة وإسقاط الجانب النظري من البحث على القوائم المالية  BATISUD الكبير

معدة علـى   التعرف على اآلثار الجلية على القوائم المالية ال        و استنباطشركة محل الدراسة بغية     الختامية لل و
ـ آالمداخل المحاسبية الشاملة لمعالجة     حد  أتطبيق  ومحاولة   ،أساس التكلفة التاريخية   ار التـضخم علـى     ـث

وتحقيق النتائج المرجوة من عمليـة      ثار التضخم   آالقوائم المالية وإختبار مدى فعاليتها ونجاحها في إسبتعاد         
حقيقية عن الوضع المـالي للمؤسـسة   وصادقة التعديل وتقديم تقارير محاسبية وقوائم مالية تعطي الصورة   

  .  تشويه لمستخدمي المعلومات الماليةدون تضليل أو
     

   :صعوبات البحث
  

  :ومنها ه الدراسة واجهتنا بعض الصعوبات أثناء إنجاز هذ
  ؛البحوث المتخصصة في محاسبة التضخم وقلة المصادر - 
 اإلنجليزية في مجال موضوع البحث؛من المؤلفات األجنبية الفرنسية وصعوبة الترجمة للعديد  - 

سسة خالل فتـرة  الممارس من طرف مستخدمي مؤسساتنا في منحنا المعلومات الكافية عن المؤ   التحفظ   - 
 ؛الدراسة التطبيقية

 المـالي  الوطني إلـى النظـام المحاسـبي و        تزامن الدراسة مع مرحلة االنتقال من المخطط المحاسبي        - 
  .سةلمؤس، وبالتالي التطبيق كان على القوائم المالية التقليدية ل SCFالجديد


