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  ملخص
ھدفت الدراسة إلى تقی�یم مب�دأ الكلف�ة التاریخی�ة كمقی�اس محاس�بي م�ن منظ�ور إس�المي              

وإظھار عی�وب ومزای�ا اس�تخدام الكلف�ة     ، یلة من وحي الفقھ اإلسالميوتقدیم الحلول البد 
اس��تخدمت الدراس��ة ، التاریخی��ة واالس��باب الت��ي ادت ال��ى اختی��ار ھ��ذا الن��وع م��ن التقی��یم 

الم�نھج الوص�في إلع�داد إط�ار نظ�ري للقی�اس المحاس�بي م�ن خ�الل تتب�ع الكتاب�ات ح��ول            
ثم المنھج االستقرائي ، لكلفة التاریخیةموضوع الكلفة التاریخیة وضعیا وإسالمًیاومبدأ ا

لتقییم الكلفة التاریخیة من منظور إسالمي وتق�دیم ب�دائل مناس�بة م�ن الم�وروث الفقھ�ي              
توص�لت الدراس�ة إل�ى نتیج�ة مفادھ�ا ب�أن ھنال�ك ج�ذور للكلف�ة التاریخی�ة ف�ي                      ، اإلسالمي

االقت�صادي  الفقھ اإلس�المي ف�ي بع�ض المواض�ع إال أنھ�ا ال تتناس�ب وموجھ�ات الم�ذھب                  
اإلسالمي وأن فقھ المعامالت اإلسالمیة كان سباقا في تقدیم القیمة العادلة ممثلة بالقیمة 
السوقیة الجاریة أو االستبدالیةوغیرھا من اسس التقییم التي تتنوع بتنوع الغ�رض م�ن             

وأوص��ت الدراس��ة باس��تخدام ، التقی��یم  لتك��ون أكث��ر عدال��ة وتمث��یًال م��ن الكلف��ة التاریخی��ة
مة العادل�ة للقی�اس المحاس�بي ووض�ع أط�ر عملی�ة لتنفی�ذھا وف�ق م�ا وردت ف�ي فق�ھ                  القی

واس�تخدام الكلف�ة التاریخی�ة فق�ط عن�د الحاج�ة            ،المعامالت مع مراعاة التطورات الحالی�ة       
 وكذلك ،وعلى نطاق ضیق كونھا أقل عدالة وأقل جودة في انتاج المعلومات المحاسبیة         

ھیمي ف��ي المحاس��بة اإلس��المیة وتع��دیل أو اس��تبدال    االس��تمرار ف��ي تأص��یل اإلطارالمف��ا  
التقدیر المحاسبي باستخدام الكلفة التاریخیة لما لھ من سلبیات تخفض جودة المعلومات 
المحاسبیة وإحالل البدائل األكثر مالئمة من خالل االسترشاد بما ورد في فقھ المعامالت         

  .اإلسالمیة وموجھات واطر المذھب االقتصادي اإلسالمي
الكلف���ة التاریخی���ة، القی���اس المحاس���بي، القیم���ة العادل���ة، المب���ادئ  : الكلم���ات المفتاحی���ة

  المحاسبیة
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Abstract  
The study aimed to evaluate the historical cost principle as 
an accounting measure from an Islamic perspective and to 
offer alternative solutions inspired by Islamic jurisprudence. 
The study used the descriptive method to prepare a 
theoretical framework for accounting measurement and 
historical cost principle, then the inductive approach to 
evaluate the historical cost from an Islamic perspective, The 
study concluded that there are roots of the historical cost in 
Islamic jurisprudence in some places, but they do not fit the 
orientations of the Islamic economic doctrine. The 
jurisprudence of Islamic transactions was a precedent in 
providing fair value, the study recommended using the fair 
value of accounting measurement and developing practical 
frameworks to implement it according to the jurisprudence 
of transactions taking into account current developments, 
and using historical cost only when needed and on a small 
scale being less fair and less quality. In the production of 
accounting information،As well as continuing to consolidate 
the conceptual framework in Islamic accounting and modify 
or replace the accounting estimate using the historical cost 
because of its disadvantages to reduce the quality of 
accounting information and replace the most appropriate 
alternatives through guidance in the jurisprudence of 
Islamic transactions and orientations and frameworks 
Islamic economic doctrine. 
Keywords: historical cost, accounting measurement, fair 
value, accounting principles. 
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  :املقدمة

یشكل القیاس المحاسبي أحد أھم وظائف النظام المحاسبي والمتعلق بتقدیر 
الحسابات الدائمة والمؤقتة وحتى المقابلة على حد سواء لتقدیم صورة واضحة عن الوضع 
المالي للمشاریع، لخدمة متخذ القرار في المستویات المختلفة من مستخدمي القوائم 

لبیئة االقتصادیة المحیطة والمتغیرات والعوامل المتضمنة المالیة،ھذا ویتأثر ذلك با
فمثًال ھنالك تأثیر محتمل للتضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة والقیمة الزمنیة للنقود ،فیھا

  .وعوامل أخرى على القیاس المحاسبي
حیث ، فالقیاس المحاسبي ھو الوحدة التي یتم على أساسھا إثبات العملیات المالیة

وتفترض المحاسبة ثبات الوحدة النقدیة . ھي أساس التبادل ومستودع القیمةأن النقود 
 .على طول مراحل القیاس والتسجیل المحاسبي

نظًرا لتزاید ، وقد وجھ إلى ھذا المفھوم انتقادات شدیدة في الفكر المحاسبي الحدیث    
 وض�وحا ف�ي    ظاھرة التضخم وتدھور القوة الشرائیة للنقود بشكل كبیر، وتبدو الم�شكلةأكثر          

ت���سجیل األص���ول الثابت���ة بتكلفتھ���ا التاریخی���ة ولك���ن نظ���را ألن ش���راء ھ���ذه األص���ول ی���تم       
م�ع  ،الستخدامھا في العملیةاإلنتاجیة ولیس بغرض إعادة بیعھا فق�د اس�تقر ال�رأي عل�ى ذل�ك               

وج��ود تی��ار مع��اكس یھ��اجم ب��شدة ف��رض ثب��ات وح��دة النق��د ومب��دأ الكلف��ة التاریخی��ة وع��دم      
  .صورة واقعیة حقیقیة عن الوضع المالي للمنشآتصالحیتھما لتقدیم 

حیث یؤثر القیاس المحاسبي على محتوى القوائم المالیة وبالتالي على تقدیر الوضع 
مما قد یؤدي الى ،واألداء المالي للمنشآت وعلى حقوق الفئات المستفیدة من القوائم المالیة

وبالتالي ھذا یحتم ،ت أخرىاحتمالیة تطفیف حقوق فئة أو فئات على حساب فئة أو فئا
أدخال مسألة القیاس المحاسبي إلى دائرةاالھتمام الشرعي كون الشریعة اإلسالمیة سعت 
وبشتى الوسائل لتحصین الحقوق مما یشوبھا من أي تطفیف أو تظالم بین الناس قال 

 منكُم تَراضٍ عن تِجارة تَكُون أَن إِالَّ بِالْباطِلِ مبينكُ أَموالَكُم تَأْكُلُواْ الَ آمنواْ الَّذِين أَيها يا{ : تعالى

وقال تعالى عن الذین یطففون . )١( }رحِيما بِكُم كَان اللّه إِن أَنفُسكُم  تَقْتُلُواْ والَ

 وزَنُوهم أَو كَالُوهم وإِذَا {}يستَوفُون الناسِ علَى اكْتَالُواْ إِذَا الَّذِين {} لِّلْمطَفِّفِني ويلٌ{الحقوق

ونخْسِرأَلَا {} ي ظُني م أُولَئِكأَنَّه وثُونعبمٍ {} موظِيمٍ لِي٢( }ع(  

 َرُسوَل (ویظھر ذلك جلیا في السنة النبویة الشریفة ففي الحدیث عن أبي ھریرة أن 
 َرُسوُل َلُھ َفَقاَل ، َجِنیٍب ِبَتْمٍر َفَقِدَم ، َخْیَبَر َعَلى َفاْسَتْعَمَلُھ ، اْلَأْنَصاِريَّ َعِديٍّ َبِني َأَخا َبَعَث اللَِّھ
 ِبالصَّاَعْیِن الصَّاَع َلَنْشَتِري ِإنَّا ، اللَِّھ َرُسوَل َیا َواللَِّھ َلا : َقاَل ، َھَكَذا َخْیَبَر َتْمِر َأُكلُّ" :  اللَِّھ
 ِمْن ِبَثَمِنِھ َواْشَتُروا َھَذا ِبیُعوا َأْو ِبِمْثٍل ِمْثًلا َوَلِكْن َتْفَعُلوا َلا  : اللَِّھ َرُسوُل َفَقاَل ، اْلَجْمِع ِمَن

                                                           

 )٥-١اآلیات : (المطففین((١)
 ٢٩: آیة: النساء(٢)
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، وبالتالي فإن الحفاظ على الحقوق ومنع الظلم غایة إسالمیة )١ ()"  .اْلِمیَزاُن َوَكَذِلَك َھَذا
شریفة ومصادر  التشریعات اإللھیة في القرآن الكریم والسنة النبویة الكلأصلیة تتبدى في 

سعت ، التشریع األخرى؛ ولذا فإن أي سلوك أو إجراء من شأنھ التأثیر على الحقوق
ودعت إلى اتخاذ كافة اإلجراءات ،الشریعة لمنعھ أو ضبطھ بحیث ال یؤثر علیھا قدر اإلمكان

 أو تحد من أي مساس بالحقوق المترتبة للفئات واالحتیاطات التي من شأنھا أن تمنع
  .الح في العملیة االقتصادیةصاحبة المص

  :أهمية الدراسة

تنب��ع أھمی��ة الدراس��ة م��ن كونھ��ا م��ن الدراس��ات القلیل��ة الت��ي تتن��اول القی��اس للبن��ود         
بح���سب موجھ���ات الم���ذھب ، المحاس���بیة باس���تخدام الكلف���ة التاریخی���ة م���ن منظ���ور ش���رعي 

 تحدی�د الب�دیل    االقتصادي اإلسالمي ودراسة البدائل المتاحة لھذا النوع من القیاس ومحاولة         
  .األكثر موائمة للموجھات الشرعیة ومقصد اإلسالم في حفظ المال وتحصین الحقوق

  :أهداف الدراسة

  :تسعى ھذه الدراسة لتحقیق األھداف التالیة
 تجلیة مفھوم الكلفة التاریخیة.  
 بیان اآلثار المترتبة على استخدام الكلفة التاریخیة في القیاس المحاسبي.  
  التاریخیة من منظور شرعيتقییم الكلفة.  
 البدائل المتاحة للقیاس المحاسبي ومدى مالئمتھا للمنظور الشرعي. 

  :مشكلة الدراسة واسئلتها

تتمثل مشكلة الدراسة في مدى مالئمة الكلفة التاریخیة في قیاس البنود المحاس�بیة             
من خالل  للموجھات الشرعیة في المذھب االقتصادي اإلسالمي حیث یمكن صیاغة المشكلة           

  :األسئلة التالیة التي تجیب عنھا ھذه الدراسة
م��ا م��دى مالئم��ة اس��تخدام مب��دأ الكلف��ة التاریخی��ة ف��ي المحاس��بة المالی��ة        :ال��سؤال ال��رئیس 

  للموجھات الشرعیة في المذھب االقتصادي اإلسالمي؟
  :وینبثق عنھ األسئلة الفرعیة اآلتیة

 اریخیة في القیاس المحاسبي؟ما ھي اآلثار المترتبة على استخدام الكلفة الت  
 ما مدى اتساق مبدأ الكلفة التاریخیة مع مقصد حفظ المال في اإلسالم؟  
 ما مدى اتساق مبدأ الكلفة التاریخیة مع مقصد حفظ الحقوق في اإلسالم؟  
       م��ا ھ��ي الب��دائل المتاح��ة لمب��دأ الكلف��ة التاریخی��ة وم��ا م��دى مالئمتھ��ا لمقاص��د ال��شریعة

 اإلسالمیة؟

                                                           

 )٢٩٩١(ِمْثٍل، رقم الحدیثَباب َبْیِع الطََّعاِم ِمْثًلا ِب «ِكَتاب اْلُمَساَقاِة «صحیح مسلم(١)
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  :السابقةالدراسات 

   أث�ر اس�تخدام المحاس�بة ع�ن القیم�ة العادل�ة عل�ي دق�ة التنب�ؤات            )٢٠١٧،الجرف(دراسة
الع�دد  ،AUJAA – مجل�ة المحاس�بة والمراجع�ة    ،المحاس�بیة دراس�ة نظری�ة و میدانی�ة     

  .٢٠١٧،األول
ھدف البحث إلى التعرف على أثراستخدام القیمة العادل�ة ف�ي التق�اریر المحاس�بیة عل�ى       

 المحاس��بیة، اعتم��د الباح��ث عل��ى الم��نھج الوص��في التحلیل��ي حی��ث ت��م تط��ویر   دق��ة التنب��ؤات
اس��تبانة  وزع��ت عل��ى المحلل��ین الم��الیین وم��دیري المح��افظ المالی��ة ف��ي بورص��تي الق��اھرة    

توص��ل ، )SPSS(واإلس��كندریة حی��ث اس��تخدمت الحزم��ة اإلح��صائیة للعل��وم االجتماعی��ة      
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة  بین تطبیق     " الباحث إلى اتفاق المحللین المالیین على أنھ      

، المحاسبة عن القیمة العادلة وبین دقة التنبؤات المحاسبیة المتعلق�ة بقیم�ة ص�افي األص�ول       
وأوصت الدراسة بضرورة قیام الشركات بعمل قوائم مالیة بالقیمة العادلة وإجراء مزید من         

  .)١(الدراسات والبحوث حول ذلك
 اإلفصاح عن القیم الجاریة في بیئة التضخم ودوره في الحد )٢٠١٦،الحكیم وآدم(دراسة

مجل��ة العل��وم ،"دراس��ة میدانی��ة عل��ى الم��صارف العامل��ة بال��سودان "م��ن األزم��ة المالی��ة 
  .٢٠١٦لسنة ، جامعة الزعیم األزھري،االقتصادیة

ھدفت الدراسة إلى إثبات عدم كفایة الكلفة التاریخیة ف�ي قی�اس األح�داث المالی�ة كم�ا          
دفت إل��ى معرف��ة العالق��ة ب��ین اإلف��صاح ع��ن المعلوم��ات المحاس��بیة ف��ي ظ��روف الت��ضخم     ھ��

، باس��تخدام أس��اس القیم��ة الجاری��ة م��ن جھ��ة، والح��د م��ن األزم��ة المالی��ة م��ن جھ��ة أخ��رى     
توص�لت الدراس��ة إل��ى أن اإلف�صاح ع��ن اس��تخدام الق�یم الجاری��ة لتقی��یم األص�ول ف��ي ظ��روف     

ألجنبي من ما یؤدي إلى النم�و االقت�صادي والح�د م�ن           التضخم یزید من تدفقات رأس المال ا      
األزمة المالیة، كذلك أن اإلفصاح عن استخدام القیم الجاریة للعملة في ظروف التضخم یقلل 
من عملیات المضاربة ویساھم في استقرار سعر ص�رف العمل�ة الوطنی�ة م�ن م�ا ی�ؤدي إل�ى                   

  .تفادي حدوث أزمة عملة
لعاملة بالسودان نموذج القیمة الجاریة في اإلف�صاح        وأوصت الدراسة بتبني البنوك ا    

ع��ن معلوماتھ��ا المحاس��بیة ف��ي ظ��ل ظ��روف الت��ضخم للمحافظ��ة عل��ى االس��تقرار االقت��صادي  
  .)٢(وتفادي حدوث األزمة المالیة

 أوجھ قصور مبدأ التكلفة التاریخیة في المعالجة المحاسبیة )٢٠١٥،بركة(دراسة
رسالة ،بالوادي EDIMMAلة في مؤسسةللتضخم بالقوائم المالیة دراسة حا

  .جامعة الشھید حمة لخضر بالوادي،ماجستیر

                                                           

أثر استخدام المحاسبة عن القیمة العادلة علي دقة التنب�ؤات المحاس�بیة دراس�ة نظری�ة             "، یاسر، الجرف(١)
، ٣٩٠ ال��ى ٣٤١ال��صفحة م��ن  ، الع��دد األول، AUJAA –مجل��ة المحاس��بة والمراجع��ة   ،"و میدانی��ة

 .٢٠١٧لعام
الق�یم الجاری�ة ف�ي بیئ�ة الت�ضخم ودوره ف�ي الح�د م�ن              اإلفصاح ع�ن    "، عبدالسالم، آدم، مصطفى، الحكیم(٢)

جامع�ة  ، مجل�ة العل�وم االقت�صادیة   ، "دراس�ة میدانی�ة عل�ى الم�صارف العامل�ة بال�سودان      ""األزمة المالیة  
 .٢٠١٦لسنة ،١٣٦-١١٦الصفحة من ، ١البحث، ١٧العدد،الزعیم االزھري
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ھدفت ھذه الدراسة إل�ى معالج�ة أث�ر الت�ضخم عل�ى الق�وائم المالی�ة م�ن خ�الل دراس�ة                  
ت���أثیره علیھ���ا وتحدی���د اإلج���راءات واألس���الیب والوس���ائل المتبع���ة لمعالج���ة ق���صور الكلف���ة  

 الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي من خ�الل اس�تخدام          اتبعت،التاریخیة في معالجة ھذا األثر    
األرقام القیاس�یة ألس�عار الم�ستھلك لح�صر ت�أثیر الت�ضخم عل�ى الق�وائم المالی�ة المع�دة وفق�ا               

توصلت الدراس�ة إل�ى نتیج�ة مفادھ�ا ب�أن الق�وائم المالی�ة المع�دة وفق�ا          ،لمبدأ الكلفة التاریخیة 
ي التقلی�دي غی�ر واقعی�ة وال ت�صلح ف�ي كثی�ر م�ن             لمبدأ الكلفة التاریخی�ة والنم�وذج المحاس�ب       

األحیان التخاذ قرارات مصیریة وأن أبرز الحلول ھو استخدام قوائم مالیة مع�دة وفق�ا لمب�دأ                
أوص��ت "القیم��ة الجاری��ة جنب��ا إل��ى جن��ب م��ع الق��وائم المع��دة وفق��ا لمب��دأ الكلف��ة التاریخی��ة      

م��د عل��ى القیم��ة العادل��ة أو الق��یم   الدراس��ة ب��ضرورة قی��ام ال��شركات بإع��داد ق��وائم مالی��ة تعت  
الجاریة كما أوصى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة جنبا إلى جنب مع القوائم المالیة المعدة 

  .)١(وفقا لمبدأ الكلفة التاریخیة
 مبدأ التكلفة التاریخیة بین االنتقاد والتأیید في ظل )٢٠١٠،حمزة،نسیمة،رشید(دراسة

الملتقى الدولي العلمي ،ة نحو القیمة السوقیة العادلةتوجھ المعاییر المحاسبیة الدولی
  .الجزائر،حول النظام المحاسبي والمالي الجدید في ظل معاییر المحاسبة الدولیة،األول

ھدفت الدراسة إلى تقییم مبدأ الكلفة التاریخیة في ظل توجھ معاییر المحاس�بة الدولی�ة               
اتبع��ت الدراس��ة ،ت الت��ي تواج��ھ تطبیقھ��انح��و القیم��ة ال��سوقیة العادل��ة ومعرف��ة أھ��م المعوق��ا 

توص�لت الدراس�ة إل�ى    ،المنھج الوصفي التحلیلي للحصول على المعلوم�ات الالزم�ة للدراس�ة     
نتیجة مفادھا أن القیمة السوقیة العادلة ب�دیل جی�د لمب�دأ الكلف�ة التاریخی�ة وب�دأ یح�ل محلھ�ا               

مالئم�ة لك�ن أق�ل موثوقی�ة     تدریجًیا ف�ي إع�داد الق�وائم المالی�ة ل�بعض المؤس�سات فھ�ي أكث�ر               
أوص��ت الدراس��ة باعتم��اد القیم��ة ال��سوقیة العادل��ة ف��ي قی��اس  ، مقارن��ة م��ع الكلف��ة التاریخی��ة

وإعداد القوائم المالیة بالكلف�ة التاریخی�ة والقیم�ة ال�سوقیة العادل�ة للح�صول         ،األدوات المالیة 
 تطبیق القیمة كما أوصت بالبحث عن أسالیب أكثر موضوعیة في  ،على المالئمة والموثوقیة  

  .)٢(العادلة
 تأثیر استخدام أساس التكلفة التاریخیة في إعداد ")٢٠٠٦،جربوع وحلس(دراسة

 "القوائم المالیة في ظل التضخم المالي وموقف المراجع الخارجي من ھذه الظاھرة
كلیة ،قسم المحاسبة،دراسـة تحلیلیة آلراء المراجعین القانونیین في فلسطین

  .غزة–إلسالمیة الجامعة ا،التجارة
ھدف البحث إلى التأكد من صدق وعدالة القوائم المالیة المعدة وفق أساس الكلفة 
التاریخیة في ظل فرض ثبات وحدة النقد وبیان أثر التضخم على ھذه القوائم المالیة ومدى 

واتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي حیث تم تطویر ، تأثیره على واقعیتھا وصدقھا
 SPSS)(ة لھذا الغرض وتحلیلھا باستخدام الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة استبان

                                                           

ة المحاسبیة للتضخم بالقوائم المالیة دراسة      أوجھ قصور مبدأالتكلفة التاریخیة في المعالج     "،حنان، بركة(١)
 .٢٠١٥،جامعة الشھید حمة لخضر بالوادي، رسالة ماجستیر، بالوادي" EDIMMA حالة في مؤسسة

مب�دأ التكلف�ة التاریخی�ة ب�ین االنتق�اد والتأیی�د ف�ي ظ�ل              "،حمزة، العرابي، اوكیل، نسیمة، بوكساني، رشید(٢)
ح��ول ، الملتق��ى ال��دولي العلم��ي األول ،"و القیم��ة ال��سوقیة العادل��ة توج��ھ المع��اییر المحاس��بیة الدولی��ة نح�� 

 .٢٠١٠،الجزائر،النظام المحاسبي والمالي الجدید في ظل معاییر المحاسبة الدولیة
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خلصت الدراسة إلى ان االستمرار في إعداد القوائم وفقا لمبدأ الكلفة التاریخیة یؤدي إلى ،
معلومات مضللة وبعیدة عن الواقع وخاصة في ظل االفتراض غیر الواقعي بثبات قیمة 

وأوصت الدراسة بضرورة عدم االكتفاء بالقوائم المالیة ،  إلى آخرالنقد الذي یتغیر من وقت
المعدة وفقا ألساس الكلفة التاریخیة وفرض ثبات وحدة النقد واقترحت التكلفة االستبدالیة 

 .)١(الجاریة كبدیل یلقى قبوًال واسًعا بین المحاسبة ویجنب القوائم المالیة آثار التضخم

  :منهجية الدراسة

اسة على المنھج الوصفي من خالل تتبع الدراسات ال�سابقة والح�صول    اعتمدت الدر 
ث��م اس��تخدام . عل��ى المعلوم��ات المتعلق��ة بالدراس��ة منھ��ا وم��ن المراج��ع والم��صادر المختلف��ة 

 . المنھج االستقرائي لتقییم الكلفة التاریخیة ومدى مالئمتھا للمنھج الشرعي في اإلسالم

  اطب اول

س اوم اوأ   

لمحاسبي: ال لقيا    مفه 

یتمثـل القیـاس المحاسـبي في ق�ـرن      : "عرفتھ جمعیـة المحاسـبة األمریكیـة بما یلي     
األعـداد بأحـداث المؤسسـة الماضـیة والجاریـة والمسـتقبلیة، وذلـك بن�ـاء عل�ـى مالحظ�ـات             

قیاس المحاسبیة بالمفھوم كما تعرف عملیة ال. ماضـیة أو جاریـة أو بموجـب قواعـد محددة
عملی��ة مقابل��ة ی��تم م��ن خاللھ��ا ق��رن خاص��ـیة معین��ـة ھ��ي خاص��یة التع��دد      :")٢(العلم��ي بأن��ھ

النقدي، ل�شيء مع�ین ھ�و ح�دث اقت�صادي یتمث�ل فیھ�ا بعن�صر مع�ین ف�ي مج�ـال مع�ـین ھ�ـو                  
المشـروع االقتصـادي، بعنصـر آخـر محـدد ھـو ع�ـدد حقیق�ـي، ف�ي مج�ـال آخ�ـر ھ�ـو نظ�ـام                    

ألعـداد الحقیقیـة، و ذلـك باستخدام مقیاس معین ھو وح�دة النق�د، وبموج�ب قواع�د اقت�ران        ا
  .معینة ھي قواعد االحتساب

لمحاسبي: ثانيا لقيا    :س 

  :)٣(یقوم القیاس المحاسبي على أسس أھمھا
ـتي یـتم االعـتراف وفـقھ باألحـداث االقتصـادیة والمعـامالت المالیـة ال�        : األساس النقـدي  .١

ترتـب علیھـا واقعة نقدیة أو ما ف�ي حكمھ�ا، أم�ا األح�ـداث والمع�ـامالت الم�سـتحقة ف�ـال                    
  .إلى أن یتم السداد أو التحصیل.یـتم إثباتـھا أو االعـتراف بھا

  :وھناك وحدتان للقیاس ھما

                                                           

تأثیر استخدام أس�اس التكلف�ة التاریخی�ة ف�ي إع�داد الق�وائم المالی�ة ف�ي                  " ،سالم، یوسف و حلس  ، جربوع(١)
دراس��ـة تحلیلی��ة آلراء الم��راجعین  ""ج��ع الخ��ارجي م��ن ھ��ذه الظ��اھرة  ظ��ل الت��ضخم الم��الي وموق��ف المرا 

 .٢٠٠٦،غزة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة، قسم المحاسبة، "القانونیین في فلسطین
محم��د مط��ر، موس��ى ال��سویطي، التأص��یل النظ��ري للممارس��ات المحاس��بیة، دار وائ��ل للن��شر والتوزی��ع،    (٢)

  ،٢،٢٠٠٨عم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ان، ط
 .١٣٠: ص

، "أوجھ قصور مبدأ الكلفة التاریخیة في المعالجة المحاسبیة للتضخم ف�ي الق�وائم المالی�ة         "، حنان، بركة(٣)
 .٢٢-١٧ص،٢٠١٥،الجزائر،جامعة الشھید حمھ لخضر بالوادي، رسالة ماجستیر
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        تق�وم عل�ى افت�راض ثب�ات الق�ـوة ال�شـرائیة            : وحدة القیاس النقدي االس�میة أو القانونی�ة
الوحـدة االسمیـة، وھـو افتراض مقبول عموما في النم�وذج المحاس�بي المعاص�ر،           لتلـك  

  . نموذج التكلفة التاریخیة
 وتعتمـد األرقـام القیاسـیة لتحدیـد تغـیرات : وحـدة قیـاس القـوة الشـرائیة العامـة للنقـود

  .مالمسـتوى العـام ألسـعار السلع والخدمات، وھو افتراض تعتمده محاسبة التضخ
أي االعت��راف بالمع��امالت و األح��داث عن��دما تق��ع بغ��ض النظ��ر ع��ن  : أس��اس االس��تحقاق .٢

واقعة القبض أو الصرف النقدي، وی�ـتم إثباتھـ�ـا ف�ي ال�سـجالت المحاسـ�ـبیة وإظھارھ�ـا                 
وتوج�د أرب�ع خ�واص لقی�اس      .في القــوائم المالی�ـة للفـ�ـترات المحاس�ـبیة المتعلقــةبھـ�ـا    

   :ئم المالیة وھيقیمة األصول في القوا
 خاصیة التكلفة الجاریة. 
 خاصیة سعر الدخول الجاري، أي أساس تكلفة االستبدالیة.  
 خاصیة سعر الخروج الجاري، أي صافي القیمة البیعیة.  
 خاصیة القیمة الحالیة. 

لمحاسبي: ثالثا لقيا    :معايي 

ض��من الق��وائم ھنال��ك بع��ض المع��اییر الت��ي تحك��م عملی��ات ت��سجیل البیان��ات المحاس��بیة  
  :المالیة، وھي تتكون من أربع معاییر أساسیة مرتبة حسب درجة أھمیتھا كما یلي

یقتضي ھذا المعیار أن تك�ون المعلوم�ات المحاس�بیة          :الصالحیة للغرض المستھدف منھا    .١
مرتبطة ارتباًطا وثیًقا من حیث قدرتھا اإلیضاحیة ودرجة تأثیرھا على الھدف ال�ذي ی�تم               

 ولم��ا كان��ت المعلوم��ات المالی��ة الناتج��ة م��ن المحاس��بة المالی��ة تخ��دم  إع��دادھا م��ن أجل��ھ،
أھدافا متعددة  لفئات مختلفة من المستفیدین تتباین احتیاجات ك�ل م�نھم م�ن المعلوم�ات                  
تباینا شدیدا، فإن األمر یقتضي افتراض أھداف معین�ة ومح�ددة یرغ�ب ف�ي تحقیقھ�ا م�ن         

وھذا ما یحدث فعال في المحاسبة المالیة   جانب من یستفیدون عادة من ھذه المعلومات،        
حیث یفترض أن قیاس الربح وإظھار حقیقة المركز المالي ھما الھدفان األساس�یان م�ن               

  .)١(القیاس المحاسبي
یعنى بالتحقق في مجال المحاسبة المالی�ة واس�تناد المعلوم�ات إل�ى             :لقابلیة للتحقق منھا  ا .٢

م�ستندات واإلج�راءات المدون�ة الت�ي     مصدر موثوق فیھ یتمثل عادة ف�ي مجموع�ة م�ن ال     
یمكن الرجوع إلیھا للتحقق من صحة ھذه المعلومات ومطابقتھ�ا للم�صدر، غی�ر أن ھ�ذا         
المعیار یوسع من نطاق التحقق لیعني أن تتوافر في المعلومات المحاسبیة م�ا یل�زم م�ن             

رار صفات بحیث یجعل منھا أساسا سلیما التخ�اذ الق�رارات، حی�ث یمك�ن اتخ�اذ نف�س الق�          
استنادا إلى نفس المعلومات رغم إمكانی�ة اخ�تالف األش�خاص الق�ائمین باتخ�اذه، ویعن�ي                 
ذلك وج�ود دالل�ة مح�ددة ومعین�ة ولھ�ا اس�تقاللھا ال�ذاتي للمعلوم�ات المحاس�بیة ب�صرف                     

  .)٢(النظر عن الشخص الفاحص أو المستفید من ھذه المعلومات

                                                           

مرع��ي عب��د الح��ي و محم��د عب��اس ب��دوي، مقدم��ة ف��ي أص��ول المحاس��بة المالی��ة، دار الجامع��ة الجدی��دة     (١)
 .٣٠: ص.٢٠٠٣ندریة، للنشر، اإلسك

 .٣١ص،المرجع السابق(٢)
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ف�رض الموض�وعیة ال�ذي یع�د ش�رطا          ی�تم اش�تقاق ھ�ذا المعی�ارمن         :االلتزام بالموضوعیة  .٣
أساسًیا للبحث العلمي ف�ي أي مج�ال م�ن مج�االت المعرف�ة، ودون ھ�ذا المب�دأ ف�إن نت�ائج               
البحث العلمي یطغى علیھا التحیز الشخصي، وعدم موضوعیة القیاس المحاسبي ت�ؤدي    
إلى تع�رض من�افع بع�ض م�ستخدمي الق�وائم المالی�ة للخط�ر، ل�ذا یج�ب التأك�د م�ن ت�وافر               

  :)١( الموضوعیة في المحاسبة عن طریق العناصر اآلتیةشروط
       قی��ام ع��دد م��ن المحاس��بین بإع��ادة القی��اس المحاس��بي ال��ذي قّدم��ھ أح��د المحاس��بین، ث��م

یكونون قد توصلوا إلى النتائج نفسھا مما یقدم دلیال عل�ى حی�اد المحاس�ب وع�دم تدخل�ھ            
  .بالنتائج

            الحی�اة االقت�صادیة، وبالت�الي القی�اس     اختبار م�دى تمثی�ل المعلوم�ات المحاس�بیة لحق�ائق
المحاسبي الذي ال یلبي شرط الموضوعیة ھ�و قی�اس ال یمك�ن قب�ول نتائج�ھ أو االعتم�اد        
علیھا في اتخاذ القرارات المختلفة،لذلك كان مفھوم الموض�وعیة ف�ي المحاس�بة عرض�ة              

 :)٢(لتفسیرات عدیدة نذكر منھا
             أن�ھ خ�ال م�ن التحی�ز الشخ�صي      إن القیاس الموضوعي ھ�و قی�اس غی�ر شخ�صي بمعن�ى 

 .للقائم بعملیة القیاس
     إن القیاس الموضوعي ھو قیاس قابل للتحقق بمعنى أنھ یستند إلى عناصر مثبتة وأدلة

  .صحیحة
         إن القی��اس الموض��وعي یمث��ل نتیج��ة اتف��اق ب��ین مجموع��ة م��ن المالحظ��ین والق��ائمین

 .بالقیاس
       مؤش��ر الت��شتت لتوزی��ع ھ��ذا    تق��اس درج��ة الموض��وعیة لقی��اس مع��ین باالعتم��اد عل��ى

  .القیاس، إذ یعتمد على القیاس ذي التوزیع األقل تشتتا
عادة ما یتطلب القیاس المحاسبي اس�تخدام مقی�اس موح�د ك�شرط     :القابلیة للقیاس الكمي  .٤

أساسي وأولي لقیاس المركز المالي للمؤسسة وص�افي دخلھ�ا ال�دوري، وتعتب�ر الوح�دة       
األح��داث المالی��ة، غی��ر أن اس��تخدام وح��دة النق��د   النقدی��ة أف��ضل مقی��اس لقی��اس مختل��ف  

كأس�اس للقی�اس ق��د یثی�ر كثی��را م�ن الم��شاكل ب�سبب م�ا یط��رأ علیھ�ا م��ن تغیرف�ي قوتھ��ا         
ف��ي حال��ة  (أو ارتف��اع ) ف��ي حال��ة الت��ضخم (ال��شرائیة عل��ى م��دار ال��زمن، م��ن انخف��اض    

لتاریخی��ة مم��ا ی��ستدعي تع��دیل البیان��ات المالی��ة والت��ي تعتم��د عل��ى األس��عار ا  ) االنكم��اش
 .)٣(استنادا إلى التغیرات في مستویات األسعار والقوة الشرائیة للنقود

                                                           

 ١،٢٠٠٤حسین قاضي ومأمون توفیق حمدان،نظریة المحاسبة، الدار العلمی�ة ودار الثقاف�ة، األردن، ط              (١)
 .٢٥١: ص.،
دراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدی�ة للمحاس�بة م�ع نم�وذج مقت�رح الس�تبعاد أث�ر            "تیجاني بالرقي،   (٢)

 .٩٦ص،٢٠٠٦، دكتوراه دولة، غیر منشورة، جامعة سطیف، " المالیةالتضخم على القوائم
 .٣٠ص . رعي عبد الحي ومحمد عباس بدوي، مرجع سابق الذكر(٣)
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ب اطا  

را ا  

 س اا  داوب او وأ و  

سسها: ال يخية  لتا لكلفة    مفه 

 س��عرأوتكلفة"تتع��اریف الكلف��ة التاریخی��ة وم��ن أھمھ��ا تعری��ف كی��سوا وآخ��رین       تتع��دد
 األص��ول معظ��م قی��اس أداة أوحدوث��ھ،وھي حیازت��ھ أثن��اء أوااللت��زام األص��ل

 مثالف�ي (یعادلھ�ا  أوم�ا  المدفوع�ة  النقدی�ة  أنھ�ا القیم�ة   عل�ى  كم�اتعرف ).١(وااللتزام�ات 
 الح�صول  س�بیل  ف�ي  المؤس�سة  تتحملھ�ا  الت�ي )مبادلةأوھب�ة  أص�ل  عل�ى  الح�صول  حال�ة 
 ھ�و ن�سبتھا   التكلف�ة  تعری�ف  ف�ي  معیارالحاس�م ال أن ، أي اقتنائ�ھ  ت�اریخ  ف�ي  األص�ل  عل�ى 
 إلی��ھ بمعیارالزمن،وی�ضاف  مای�سمى  وھ��ذا االقتن�اء  ت�اریخ  وھ��ي زمنی��ة نقط�ة  ال�ى 

 إل�ى  األص�ل  ی�صل  حت�ى  الالزم�ة  النفق�ات  جمی�ع  التكلف�ة  ت�ضاف إل�ى   حی�ث  معیارالمك�ان 
 إل��ى ت��ضاف  الجاھزی��ةحیث معی��ار وھ��و معیارثال��ث ل��ھ،وھناك المخ��صص المك��ان
  .)٢(صالح لالستخدام األصل لجعل الالزمة النفقات عجمی التكلفة

  :)٣(أھمھا ویستند أساس التكلفة التاریخیة الى مبررات
التحق�������ق م�������ن بیان�������ات التكلف�������ة التاریخی�������ة األمرال�������ذي یوفرلنادرج�������ة أ كب�������رمن     .أ 

  .الموضوعیة،وبالتالي إمكانیة االعتمادعلى البیانات المحاسبیة
ی����رمن العناص����راألخرى المكون����ة لإلط����ارالفكري التن����اغم ب����ین التكلف����ة التاریخی����ة وكث  .ب 

 :للمحاسبة المالیة، والتي من أھمھا ما یلي
مب���دأ تحق���ق اإلی���رادات وال���ذي یق���ضي طبق���ًا للمفھ���وم التقلی���دي بع���دم االعت���راف          .١

ب���أي تغی���رات ف���ي ق���یم األص���ول والخ���صوم إالبع���د تحققھ���اعن طری���ق إج���راءات        
 .تبادل

 یق���ضي بتحدی���د  ال���دخل ع���ن طری���ق   مب���دأ مقابل���ة اإلی���رادات بالم���صروفات وال���ذي   .٢
مقابل����ة إی����رادات الفت����رة بتكالیفھ����ا ول����یس ع����ن طری����ق مقارن����ة ص����افي قیم����ة       

 .األصول أولوآخرالفترةالمحاسبیة
مب�����دأ االس�����تمراریة وال�����ذ ییق������ضي ب�����أن الم�����شروع ف�����ي حالةاس������تمرارأعمالھ        .٣

 ش���ھًرا م���ن  ١٢االعتیادی���ة خ���الل الفت���رة المنظ���ورة والت���ي یج���ب أن ال تزی���دعن     

                                                           

مبدأالتكلف����ةا لتاریخی����ة ب����ین االنتق����اد والتأیی����د ف����ي ظ����ل     "رش����ید ب����و كساني،ن����سیم ،حمزةالعراب����ي،  (١)
،مداخل����������ة ف����������ي  "ةتوج����������ھ المعاییرالمحاس����������بیة الدولی����������ة نحوالقیم����������ةا ل����������سوقیة العادل����������    

الملتق����ى ال����دولي ح����ول النظ����ام المحاس����بي الجدی����د ف����ي ظ����ل معاییرالمحاس����بة       -٦،ص٢٠١٠ج����انفي
 .الدولیة،جامعة الوادي، الجزائر

حنان،م���دخل النظری���ة المحاس���بیة اإلط���ارالفكري والتطبیق���ات العملی���ة، دار الن���شر       ،رض���وان حل���وة  (٢)
 .٤١ص،٢٠١٣عام،٣والتوزیع،عمان، ط

محاس��������������������������بة الت��������������������������ضخم ب��������������������������ین المعارض��������������������������ة   "عبداهللا،خال��������������������������دأمین(٣)
المجل����د  – .،عم����ان،األردن١٩٨٣،ك����انون أول ١٠٥،مجلةدراس����ات،الجامعةاألردنیة،"والتأیی����د

 .١٠٥-٩٣العاشر،العدد الثاني،ص
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لتوقی����ع عل����ى المیزانی����ة العمومی����ة،وبالتالي ال ت����ستخدم الق����یم الجاری����ة    ت����اریخ ا
 .لألصول إال في حالة واحدة فقط ھي في حالة التصفیة

الثب���ات حی���ث أن  أس���اس التكلف���ة التاریخی���ة یق���ضي ب���أن األص���ول والخ���صوم تظ���ل    .٤
مقوم����ة بالتكلف����ة م����ن فت����رة إل����ى أخ����رى ى����بغض النظ����رعن أي تغی����رات ف����ي        

 .األسعار

لمحاسبي عي: ثانيا لقيا  يخية في  لتا لكلفة     

إث��ارة للج��دل فج��ل االنتق��ادات یعتب��ر مب��دأ التكلف��ة التاریخی��ة أكثرالمب��ادئ المحاس��بیة 
  :ومن أبرز ھذه االنتقادات ما یلي، للنظام المحاسبي المعاصر تحوم حول ھذا المبدأ

یرس��لیم لل��ربح  أن االعتم��ادعلى أس��اس التكلف��ة التاریخی��ة س��وف ی��ؤدي إل��ى قی��اس غ     :أوًال
  -:الدوري لسببین ھما

أن مقابلة اإلیرادات التي تمثل القیمة الجاریة للنتائج مع المصروفات مقاسةعلى   - أ
أساس القیم التاریخیة سوف یؤدي إلى إدماج النشاط الجاري مع ناتج المضاربة 
على أسعارعوامل اإلنتاج ،حیث أن ناتج النشاط الجاري یتطلب المقابلة لكل من 

ادات والمصروفات على أساس األسعار الجاریة إما ناتج المضاربة على عوامل اإلیر
 یتطلب مقارنة المصروفات على أساس -المكاسب الناتجة عن اقتناء األصول-اإلنتاج

 .األسعارالتاریخیة بالمصروفات على أساس األسعارالجاریة
 حقیقي مع أن تأجیل االعتراف بالتغیرفي قیم األصول والخصوم حتى یتم تبادل  - ب

طرف خارجي سوف یؤدي إلى تداخل نتائج الفترات المحاسبیة المختلفة وھوامر یعارض 
فرض الدوریة، أي أن الربح الخاص بفترة محاسبیة معینة سوف یعكس ناتج األحداث 
االقتصادیة التي نشأت في فترات محاسبیة سابقة ولم تتحقق إالخالل ھذه الفترة،كماأن 

 أحداث الفترة الحالیة بالكامل إذ أن ذلك الجزء من ھذه األحداث ھذاالربح یعكس نتائج
 .)١(غیرالمحققة سوف یتم االعتراف بھ في فترات محاسبیة مقبلة

أنا العتمادعلى أساس التكلفة التاریخیة من شأنھ إسقاط كثیرمن األصول : ثانیًا
ع طرف آخرقبل غیرالملموسة من القوائم المالیة؛ ألن اشتراط حدوث عملیة تبادلیة م

االعتراف بأي تغیرفي عناصرالمركزالمالي سوف یستبعد كثیرمن القیم في السجالت 
المحاسبیة،ومن األمثلة على ذلك شھرة المحل،واألصول 
البشریة،والمزایااالحتكاریة،ونظام المعلومات المتوفرلدى المنشأة وغیرذلك من 

سبیةعن غیرھامن الوحدات العناصرغیرالملموسة التي قد تمتازبھ االوحدة المحا
  .األخرى

  :ظھورتضخم في األرباح الصوریة لھ آثارسلبیة منھا: ثالثًا
 .دفع ضرائب عن أرباح لم تتحقق بعد .١
 .توزیع جزء من رأس المال في شكل أرباح صوریة لم تتحقق فعال .٢
عجزالمؤس��سةعن اس��تبدال األص��ول الثابت��ة القدیم��ة ب��أخرى جدی��دة،وبالتالي تراج��ع     .٣

 .نتاجیةالطاقة اإل
                                                           

التكلف��������ة التاریخی��������ة للمخ��������زون نظری��������ة المحاس��������بة الطبع��������ة    ، جرب��������وع یوس��������ف محم��������ود (١)
 .٢٢٣-٢٢٠،ص٢٠٠١،یعمؤسسة الوراق للطباعة والتوز–األولى،الناشرعمان،األردن
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عجزالمؤس��سةعن س��دا د قروض��ھاعلى الم��دى الطویل،وكذاالح��صول عل��ى ق��روض       .٤
 .)١(جدیدة

 إناالخذ بمبدأ التكلفة التاریخیةعل فرض وحدة القیاس النقدي قد یؤدي إلى ظھورأخطاء       -٤
وح���دة القیاس،حی���ث أن ف���رض وح���دةالقیاس نف���سھ یع���اني م���ن نق���اط ض���عف یمك���ن        

  )٢(استعراضھاعلى النحوالتالي
ق الفرض الذي یقت�صرعلى العملی�ات المالی�ة فقط،حی�ث الیتعام�ل إالم�ع العملی�ات                 نطا .٥

التي یمكن ترجمتھ�ا أوالتعبیرعنھ�ا ب�النقود،في ح�ین یتجاھ�ل الكثی�رمن األح�داث األخ�رى            
ذات التأثیرالمھم على مجمل األنشطة في المؤسسات التي الیمكن قیاسھا بالنق�د،كعالقات      

 .دارةالعمال ببعضھم وعالقاتھم باإل
االفتراض بأن وحدة القیاس النقدي ھي وح�دة ثابت�ة لكنھالی�ست ك�ذلك،بل ھ�ي وح�دة          .٦

قی�اس غیرثابت�ة ب�سبب م��ا یط�رأ عل�ى قوتھ��ا ال�شرائیة م�ن تغیی��ر وھوم�ایؤدي إل�ى ع��دم          
تجانس األرقام المحاسبیة ب�ین الفت�رات المالی�ة وبالت�الي فق�دان خاص�یة الثب�ات والتماث�ل                   

 .لمحاسبیة للمقارنةوعدم قابلیة المعلومات ا
ورغ���م أن ھ���ذه االنتق���ادات الخطی���رة ق���د وجھ���ت من���ذ زم���ن بعی���د ألس���اس التكلف���ة          

ولق�د ك�ان    التاریخیة،إالأن ھذا األساس الیزال یعتبرأحد دعائم النم�وذج المحاس�بي المعاص�ر   
 :موقف المحاسبین إزاء ھذه االنتقادات یعتمدعلى وجھتین أساسیتین

ات مح��دودة للق��وائم المالی��ة مقاب��ل االس��تمرارفي   قب��ول أھ��داف متواض��عة واس��تخدام  .٧
 .تطبیق أساس التكلفةالتاریخیة

التخفیف م�ن ح�دة ھ�ذه االنتق�ادات ع�ن طری�ق إدخ�ال بع�ض التع�دیالت عل�ى األس�اس                 .٨
  .بدالمن استبعاده كلیة

إن االعتم�����ادعلى أس�����اس التكلف�����ة التاریخی�����ة ف�����ي حال�����ةالتغیرات الكبی�����رة ف�����ي  : رابع�����ًا
رالمركزالمالي یجع���ل األرق���ام المحاس���بیة بعی���دة ك���ل البع���دعن    األسعارالخاص���ة بعناص��� 

التعبیرعن القیم الجاریة لھذه العناصر،األمرالذي یفقدالقوائم المالیة كثیًرامن فائدتھا في     
االس��تخدام العملي،وعل��ى ذل��ك ف��إن تطبی��ق ھ��ذا المب��دأ فی��ھ تجاھل��ل لتع��الیم واألص��ول          

نموذج المحاس�بي ع�اجزعن ت�صویرالحقائق    االقتصادیة لنظریةالمنشأةاألمرالذي یجعل ال  
االقتصادیة وعن مقابلة احتیاجات متخ�ذي الق�رارات وخاص�ة ف�ي تقدیرالت�دفقات النقدی�ة         

  .المتوقعة

                                                           

 ،"أوجھ قصور مبدأ الكلفة التاریخیة في المعالجة المحاسبیة للتضخم ف�ي الق�وائم المالی�ة          "،حنان، بركة(١)
 .٢٤ص،مرجع سابق

(٢)White, R. and Sámi, h. ($٩٩٤),"Incremental information content of 
SFAS no. ٣٣ Earnings disclosures: some new evidence". {Electronic 
version}, journal of accounting and public policy, vol. ١٣, p ٢٧٩ – ٢٥٣ 

٢٧p> form http/web١. epnet. Com/search.asp? 
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  اطب اث

را دام اوا س ا ر ادا  

ن��ة ف��ي  إن دور المحاس��بة والقی��اس المحاس��بي ف��ي المجتم��ع اإلس��المي یختل��ف ع      
المجتمع الغربي فالعدالة مطلب رئیس من المحاس�بین ف�ي المجتم�ع الم�سلم حی�ث ن�رى ذل�ك              
جلیا في تحریم تطفیف المیزان والمكیال  ووجوب ال�صدق والبی�ان وتح�ریم الغ�ش والخ�داع                
والت��دلیس وك��ذلك توجی��ھ االس��تثمارات م��ن خ��الل مع��اییر الربحی��ة دون االخ��الل بالربحی��ة        

قی��ق كفای��ة المجتم��ع ف��ي ك��ل المج��االت واإلف��صاح ع��ن م��دى ان��سجام       االجتماعی��ة بغی��ة تح 
السیاسات المحاسبیة والتطبیق العملي مع احك�ام ال�شریعة اإلس�المیة ول�یس تق�دیرإجراءات               

  .)١(التطبیق العملي وتفسیرھا
والقیاس المحاس�بي موض�وع بمنتھ�ى األھمی�ة لتعلق�ھ بقی�اس المرك�ز الم�الي واألداء             

وتحدیده للحقوق والواجبات المالیة للفئات ذات المصالح في المشاریع االقتصادي للمشاریع 
والشریعة اإلسالمیة سعت جاھدة كما أسلفنا سابقا لتحقیق العدل بالحق وتح�صین الحق�وق            ،

ومنع تظالم الناس وبالتالي ال بد من اختیار أفضل وأكثرأسالیب القیاس المحاس�بي ان�سجاما     
د من تقییم استخدام الكلفة التاریخیة ف�ي القی�اس المحاس�بي        ومن ھنا ال ب   ، مع ھذه المبادئ    

  .ومدى انسجامھا مع موجھات الشریعة اإلسالمیة
وس��یتم ذل��ك م��ن م��دخلین األول یتمث��ل بمطابقت��ھ ألس��الیب القی��اس الم��ستخدمة ف��ي        

أم�ا الث�اني فیتمث�ل ف�ي م�دى تواف�ق مب�دأ            ، العبادات المالی�ة والمع�امالت ف�ي الفق�ھ اإلس�المي          
الع�دل  ( التاریخیة مع موجھات المذھب االقتصادي اإلسالمي وأھداف المجتمع المسلم     الكلفة
  .....).الخلو من الحرام،الكفاءة،بالحق

لعبـا           : ال لمعـامال  مة في  لمستخ لمحاسبي  لقيا  سالي  يخية  لتا لكلفة 

إلسالمي لفقه    :لمالية في 

 :تحدید الثمن األول في عقد المرابحة .١
یرون بأن یضاف إلى ثمن السلعة كل ما تعارف التجار على إضافتھ :ي الفقھ الحنفيف  - أ

  .طالما أدى ذلك الي زیادة في عین السلعة أو في قیمتھا
والغ��سال ،وال��صباغ،یلح��ق ب��رأس الم��ال أج��رة الق��صار(یق�ول الكاس��اني بھ��ذا ال��صدد  

ن ی��رأس الم��ال ألن الع��ادة ب��ین التج��ار انھ��م یلحق��ون ھ��ذه الم��ؤ  ، والخی��اط،والفت��ال،
ما رآه المسلمون :"ویعدونھا منھ وعرف المسلمین وعادتھم حجة مطلقة قال النبي       

  ).٢" (حسنا فھو عند اهللا حسن
ف��صل فقھ��اء الم��ذھب الم��الكي فم��ا ینبغ��ي الحاق��ھ ب��الثمن األص��لي   :ف��ي الفق��ھ الم��الكي  - ب

 المرابح تفصیًال فریًدا لم یسبقھم إلیھ أحد حیث قسموا عناصر التكالیف التي ینفقھا           
  ):٣(إلى ثالثة اقسام

                                                           

 .٤٨ص،جامعة دمشق،رسالة دكتوراه، "فقھ المحاسبة اإلسالمیة"، سامر، قنطقجي(١) 
، وذك���ره ش���ارح )٢٤٦(سنده ح���دیث والطیال���سي ِف���ي م���) ١/٣٧٩(أخرج���ھ اإلم���ام أْحَم���د ِف���ي م���سنده (٢)

 .وصححھ اْلَحاكم ووافقھ الذھِبي: وحسنھ األلباِني ِفي تعلیقھ ُثمَّ قال) ٥٣٢ص(الطحاویة 
 .٣٦٥ص، ١٣٢٥، القاھر. المقدمات الممھدات، محمد بن أحمد بن رشد،ابن الولید (٣)
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وھو یعد في أصل الثمن ویكون لھ حظ من ال�ربح وھ�و م�ا ك�ان م�ؤثًرا                   :القسم األول 
في عین السلعة مثل الخیاطة والصبغ والطرز والفتل وما أشبھ، وھذا مماثل للتمی�ز     
بین النفقات المباشرة التي تضاف إلى كلف�ة األص�ل والنفق�ات غی�ر المباش�رة والت�ي                  

زء منھ��ا مباش��رة إل��ى كلف��ة األص��ل وج��زء ال ی��ضاف مباش��رة ویقف��ل ف��ي   ی��ضاف ج��
  ..ملخص الدخل
وھ�و م�ا   ،وھو ما یعد من أصل ال�ثمن ولك�ن ل�یس ل�ھ ح�ظ م�ن ال�ربح                    : القسم الثاني 

كان غیر مؤثر في عین السلعة ومما ال یمكن للبائع أن یت�واله بنف�سھ كك�راء بی�وت                   
 أو الم��صاریف العمومی��ة والت��ي ال   وھ��ذا ین��اظر التك��الیف  ) إیج��ار المخ��ازن (الحف��ظ

تضاف مباشرة إلى كلفة األصل أو السلعة ب�ل تقف�ل ف�ي  ملخ�ص ال�دخل كنفق�ة غی�ر         
  .مباشرة ال تخص أصل أو سلعة بعینھا

ھ وھو ما ال یعد من أصل الثمن وال یكون لھ ح�ظ م�ن ال�ربح ول�یس ل�              : القسم الثالث 
تأثیر على عین السلعة مما جرت العادة أن یتواله صاحب العمل بنفسھ ك�أجرة بیت�ھ                
وكنفقت��ھ وأج��رة ركوب��ھ، وھ��ذه م��ن ب��اب النفق��ات الشخ��صیة ف��ي المحاس��بة الحدیث��ة  
والت���ي ال تحت���سب م���ن ض���من النفق���ات والتك���الیف الخاص���ة بالعم���ل ف���ي ظ���ل مب���دأ  

صیة معنوی�ة مالی�ة م�ستقلة       الشخصیة المعنویة المستقلة بحیث یك�ون للمن�شأة شخ�         
  .عن مالكھا

یضاف إلى ثمن الشراء األصلي كافة التك�الیف الم�راد بھ�ا النم�اء            : في الفقھ الشافعي    - ت
واالسترباح بشرط أن یدفع مقابال لھ�ا فل�و ق�ام بھ�ا بنف�سھ أو عل�ى س�بیل التب�رع ال                     

ي وھ�ذا ی�شیر بوض�وح إل�ى كلف�ة الحی�ازة الت�ي ھ�               ).١(یجوز الحاقھا بالثمن األصلي   
  .أحد مداخل الكلفة التاریخیة

ی�رى فقھ�اء الحنابل�ة أن�ھ یج�وز أن ی�ضم إل�ى ال�ثمن األص�لي كاف�ة                    :في الفقھ الحنبل�ي     - ث
التكالیف التي یتحملھا المرابح سواء ك�ان الھ�دف منھ�ا االس�ترباح أو ج�رى الع�رف        

  ).٢(على إضافتھا ام لم یجري
بتحدی�د ال�ثمن األول ف�ي ب�ضاعة         مما سبق یتبین اختالف آراء فقھاء الم�سلمین فیم�ا یتعل�ق             

) وھ�م فقھ�اء الحنابل�ة     (المرابحة وتحدید عناص�ره فم�نھم م�ن یؤی�د أس�لوب التحمی�ل ال�شامل               
لكافة التكالیف التي تكبدھا المرابح منذ اقتناء السلعة حتى بیعھا وم�نھم م�ن ی�رجح أس�لوب                   

مرابح�ة بج�زء    والذي بموجبة یتم تحمیل ب�ضاعة ال      )فقھاء المذاھب األخرى  (التحمیل الجزئي 
  ). ٣(من عناصر التكالیف التي أنفقت علیھا دون الجزء اآلخر كما بینا سابقا

  :وھنالك بعض االمور الھامة التي تخلص مما سبق وھي
اتفق جمھور الفقھاء بأن ال�ثمن األول ال یق�صد ب�ھ تكلف�ة ال�شراء فح�سب ب�ل م�ضافا                   .١

م�ع اخ�تالف الفقھ�اء    ) اكلف�ة الح�صول علیھ�   (الیھا عناص�ر التك�الیف المنفق�ة علیھ�ا          
  .على ھذه التكالیف كما بینا سابقا

                                                           

 . بتصرف٧٨ص، بیروت، فكردار ال، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المناج، محمد، الشربیني(١)
االن�صاف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف عل�ى م�ذھب االم�ام          ، ابن الح�سن ب�ن عل�ي س�لیمان الم�رداوي        (٢)

 .٤٤٤ص، الجزء الرابع، ١٩٨٦العربي ، دار إحیاء التراث، القاھرة، المبجل أحمد بن حنبل
المعھ��د الع��الي للفك��ر  ، میةالم��نھج المحاس��بي لعملی��ات المرابح��ة ف��ي الم��صارف اإلس��ال   ، أحم��د، الجل��ف(٣)

 .٢٩ص،١٩٩٦،القاھرة، اإلسالمي
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ان تكلفة الحصول على  سلعة المرابحة كما بین الفقھاء ھي مرادف للكلفة التاریخیة  .٢
والت���ي م���ن أظھ���ر تعاریفھ���ا م���ا یع���رف بكلف���ة حی���ازة       )١(ف���ي ع���صرنا الحاض���ر  

، حی��ث تع��رف بأنھ��ا جمی��ع التك��الیف الت��ي نتكب��دھا      )acquaint cost(األص��ل
للح�صول عل��ى األص��ل وت��شمل تك��الیف ال�شحن وال��ضرائب وتك��الیف تجھی��ز الموق��ع   

  .والتركیب والتجریب أي كل التكالیف لیصبح األصل جاھز للتشغیل التجاري
وال�ثمن األول عن�د الفقھ�اء ھ�و ثم�ن الح�صول عل�ى          :یقول الدكتور محمد كمال عطی�ة      .٣

 م�صاریف ش�راء ونق�ل    السلعة أي ان الثمن األول یتضمن سعر الشراء م�ضافا إلی�ھ           
 ).٢(ھذه السلعة الي طالبیھا ویطلق علیھا في المحاسبة العصریة الكلفة الدفتریة

كا: ثانيا ل حتسا  ل في  ألص ي  مة في تق لمستخ   لقي 

إن تقدیر قیمة األصول في الزكاة ق�ضیة بمنتھ�ى األھمی�ة كونھ�ا تم�س عب�ادة تع�د م�ن                  
  .)٣(أركان اإلسالم

مي للمحاسبة یشجع التقی�یم أو الكلف�ة الت�ي تزی�د م�ن ح�صیلة الزك�اةأو                  المنظور اإلسال 
، حی�ث م�ا زال�ت الكلف�ة التاریخی�ة  م�ن الط�رق المتاح�ة         )٤(توصل األموال إل�ى ن�صاب الزك�اة     

والتي تتمیز بالموض�وعیة وس�ھولة االحت�ساب ف�ي تقی�یم األص�ول خاص�ة ان ص�افي القیم�ة                     
 زال�ت تع�اني م�ن م�شاكل نظری�ة وتطبیقی�ة وك�ذلك              الحالیة وصافي القیمة القابلة للتحق�ق م�ا       

كونھا تتعارض مع قناعات المسلمین بأن الم�ستقبل بی�د اهللا ع�ز وج�ل وك�ذلك ان ھ�ذه الق�یم                    
اال أن الكلف�ة التاریخی�ة وكم�ا أس�لفنا س��ابقا     . )٥(ی�دخل س�عر الفائ�دة أو الخ�صم ف�ي احت��سابھا     

رتفعة إلى تطفیف القیم عن ما تعمل في كثیر من األحیان وخاصة في ظل مستویات تضخم م
ھي بالواقع وھذا مناقض لتوجھات المحاس�بة م�ن منظ�ور إس�المي  وبالت�الي ف�إن المن�شآت          
بحاج��ة ألس��الیب تقی��یم أكث��ر مالئم��ة م��ن الكلف��ة التاریخی��ة وأكث��ر تمث��یال للواق��ع وج��اء ق��رار  

لمنشآت  موافقا لذلك عندما حث ا١٩٩٤عام) IFASB(مجلس  معاییر المحاسبة اإلسالمیة
على اس�تخدام القیم�ة ال�سوقیة ف�ي تقی�یم األص�ول وال�ذي اس�تند إل�ى الم�صلحة عل�ى أس�اس                      
العقالنیة االقتصادیة أكثر من�ھ عل�ى المب�ادئ اإلس�المیة الحاكم�ة للزك�اة كم�ا بین�ت  محاض�ر                    

                                                           

 .٢٩ص.٢٩ص،المنھج المحاسبي لعملیات المرابحة في المصارف اإلسالمیة، أحمد، الجلف(١)
االتح��اد ال��دولي للبن��وك  ، الق��اھرة، نظری��ة المحاس��بة المالی��ة ف��ي الفك��ر اإلس��المي  ، كم��ال عطی��ة، محم��د(٢)

 .٥٧ص،١٩٨٦اإلسالمیة، 
(٣)Haniffa, R.M. and Hudaib, M.A. (٢٠٠٢), "A Theoretical Framework for 
the Development of theIslamic Perspective of Accounting", 
Accounting, Commerce & Finance: The IslamicPerspective Journal, 

forthcoming 
(٤)Baydoun, N. and Willett, R. (٢٠٠٠), Islamic Corporate Reports, 

Abacus, Vol.٣٦ No.٩٠-٧١ :١. 
(٥)Al-Abji, K. A. (١٩٨٥), A Study of Investment Feasibility in the Light of 

Fiqh, Journal ofResearch in Islamic Economics, Vol.٢, No.٤٤-١ :٢. 
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، وبالت�الي ف�إن اس�تخدام الكلف�ة التاریخی�ة ف�ي بع�ض األحی�ان مخ�الف                   )١(اجتماعات المجل�س  
سبة من منظور إس�المي فف�ي ح�ین ان المحاس�بة التقلیدی�ة تھ�دف ال�ي تخفی�ف             لمقصد المحا 

العبء الضریبي فأن المحاسبة من منظور إسالمي تھدف الي تطبیق عادل الحتساب الزك�اة             
لتحقیق األھداف االجتماعیة التي ن�ص ال�شارع علیھ�ا، وحت�ى ی�تم           احت�ساب الزك�اة                  

حاس�بة والمراجع�ة للمؤس�سات المالی�ة اإلس�المیة تقی�یم        بطریقة عادلة فقد اقترحت ھیئ�ة الم      
األصول بالقیمة الجاری�ة  والت�ي یعب�ر عنھ�ا بالكلف�ة االس�تبدالیة والت�ي تمث�ل القیم�ة النقدی�ة             
الت��ي یفت��رض ان  ت��دفعھا المن��شأة للح��صول عل��ى أص��ل مع��ین أو س��لعة معین��ة موج��ودة           

  .)٢(بحوزتھا  بتاریخ اعداد القوائم المالیة

إلسالمي: ثالثا القتصا  ه  لم جها  يخية مع م لتا لكلفة  ف    م ت

حتى ینسجم أي مبدأ محاسبي مع توجھات المذھب االقت�صادي اإلس�المي ال ب�د م�ن                  
 :)٣(توافر شروط ومواصفات في ھذا المبدأ وھي

  .تحقیق العدالة لكافة االطراف ذات العالقة .١
  .حفظ الحقوق والواجبات لكل االطراف .٢
وھ��ذا یتطل��ب أس��س للقی��اس المحاس��بي تعب��ر بعدال��ة ع��ن الوض��ع الم��الي  (زك��اةدف��ع ال .٣

  )للمنشأة
األساسین األول والثاني نجد لھا جذورا في نصوص القرآن الكریم ال�ذي أك�د عل�ى حف�ظ          
الحقوق وعدم أكل أموال الناس بالباطل ومنع ك�ل م�ا فی�ھ تطفی�ف للحق�وق ومنھ�ا  ق�ول اهللا                   

 قُربـى  ذَا كَـان  ولَـو  فَاعـدِلُواْ  قُلْـتُم  وإِذَا إِالَّوسعها نَفْسا نُكَلِّف الَ بِالْقِسطِ والْمِيزان لَالْكَي وأَوفُواْ{: تعالى

 بِالْقِـسطِ  ربـي  قُلْـأَمر {:، وقول�ھ تع�الى   )٤( }تَذَكَّرون لَعلَّكُم بِهِ وصاكُم ذَلِكُم أَوفُواْ وبِعهدِاللّهِ

 فِـي  تَعثَـواْ  والَ أَشـياءهم  تَبخَـسواْالناس  والَ بِالْقِـسطِ  والْمِيـزان  الْمِكْيـالَ  قَومِـأَوفُواْ  ويـا {: لھ تع�الى  وقو)٥(َّ{

 خيــر الْمـستَقِيمِذَلِك  بِالقِـسطَاسِ  وزِنُـواْ  كِلْـتُم  إِذا الْكَيـلَ  وأَوفُـوا {: وقول�ھ تع�الى  )٦( }مفْـسِدِين  األَرضِ

                                                           

(١)RosHaniffaandMohammadHudaibUniversity of Exeter, UK 
accounting policy choice within the shari’ah islami’iah 
framework،p٢١. 

(٢)Karim, R.A.A. (١٩٩٥), in The Institute of Islamic Banking and 
Insurance, Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance, 

Institute of Islamic Banking and Insurance, London, pp:١٢٨-١١٧. 
(٣)Eltegan iAbudlgader Ahmed, "Accounting Postulates and Principles 

From An Islamic Perspective", Review of Islamic economics, vo١٫٣, 
no.(١٩٩٤) ,٢, pp. ١٨-١pp٩ 

 ١٥٢آیة :  سورة األنعام(٤)
 .٢٩آیة : سورة األعراف(٥)
 .٨٥آیة : سورة ھود(٦)
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نسأَحو وا{: وقولھ  سبحانھ وتعالى   )١( } تَأْوِيالأَقِيمو زْنلَا الْوطِووا بِالْقِستُخْسِر  انوغیرھ�ا  )٢( } الْمِيـز

من األدلة والنصوص القرآنیة،وك�ذلك ت�سجیل العملی�ات المحاس�بیة وال�دیون ب�صدق وأمان�ة              

 يا: كد ھذا األمر قول اهللا تعالىوتثبت وبطریقة غایة في الدقة  وحسن التسجیل للحقوق ویؤ

،وبالت�الي ف�إن ذل�ك یتطل�ب        )٣(إلى آخر اآلیة  }فَاكْتُبوه مسمى أَجلٍ إِلَى بِدينٍ  تَداينتُم إِذَا آمنواْ الَّذِين أَيها

تسجیل العملیات المالیة والحقوق والواجبات بقدر عالي من العدالة لكل االطراف فیما یمكن         
وكذلك ف�إن الزك�اة ھ�ي أح�دأركان اإلس�الم        ):٤( بالقیمة العادلة أو المحاسبة العادلة     ان یعرف 

الخمسة وتقوم على العدالة في احت�ساب األص�ول واألن�صبة والزك�اة المفروض�ة عل�ى الم�ال          
وھذا یتطلب نظام محاسبي یتحرى الصدق والعدالة في القیاس بحیث ال ی�ضیع أي ح�ق ألي            

 الكلفة التاریخیة وب�سب م�ا تعانی�ھ م�ن مثال�ب ت�م ذكرھ�ا س�ابقا         كان وبناء على ما سبق فإن    
فإنھا تتعارض مع مبادئ القیاس التي تالئم موجھات المذھب االقتصادي اإلسالمي فب�الرغم          
من الموضوعیة الكبیرة التي تتصف بھا والموثوقیة والقابلیة لإلثبات والتوثیق بسھولة إال            

المحاس�بیة ع�ن الواق�ع بعدال�ة خاص�ة ف�ي ظ�ل مع�دالت         أنھا تعاني من عدم تعبیر المعلومات    
ت��ضخم مرتفع��ة وف��ي ظ��ل تغی��ر الق��وى ال��شرائیة لوح��دات القی��اس مم��ا یطف��ف حق��وق بع��ض  
الجھات لصالح جھات أخرى وھذا یناقض المبادئ اإلسالمیة التي تم تثبیتھا سابقا كم�ا أنھ�ا    

ظھ�ر األم�وال الزكوی�ة أق�ل     تؤدي إلى تقلیص حصیلة الزكاة الن تقییم األص�ول بن�اء علیھ�ا ی         
من قیمتھا الحقیقیة وھذا أیضا مخالف للمبادئ اإلسالمیة التي تم تثبیتھ�ا س�ابقا وبالت�الي ال        
بد من وجود بدائل أكثر كفاءة للتعبیر غن قیم األصول في المحاس�بة اإلس�المیة بحی�ث تعب�ر       

ف��راد وااللتزام��ات ب��صدق وعدال��ة ع��ن الق��یم الحقیقی��ة  لألم��وال الت��ي تمتلكھ��ا الم��شات واأل    
  .المترتبة علیھم

  اطب اس

 دي اب اذا  واا س اا  رل اداا

)ًوذ دا ا(  

ومن�ع التظ�الم   )٥(إن من أھم أصول الشریعة اإلسالمیة الراسخة تحقیق الع�دل ب�الحق         
لك ال بد من وضع معاییر للقیاس بحیث تدفع في ھ�ذا  وأكل أموال الناس بالباطل وللتحقیق ذ    

االتج��اه دون أن ت��ؤدي إل��ى تطفی��ف الحق��وق ومجاف��اة الواق��ع ودأب��ت المؤس��سات المھنی��ة        

                                                           

 .٣٥آیة : سورة اإلسراء(١)
 .٩آیة : سورة الرحمن(٢)
 .٢٨٢آیة:  سورة البقرة(٣)

(٤)ElteganiAbudlgader Ahmed, "Accounting Postulates and Principles 
From An Islamic Perspective",, pp. ١٨-١pp٩ 

ھ��و م��صطلح بین��ھ األس��تاذ ال��دكتور نج��اح عب��دالعلیم اب��و الفت��وح ویعن��ي إرس��اء الع��دل  ل��یس بمفھوم��ھ  (٥)
 یرس�ي مع�ھ احق�اق الح�ق فق�د یك�ون ھنال�ك ق�سمة عادل�ة ب�ین الل�صوص            المجرد بل بمعناه الحقیقي الذي  

 .فیما سرقوه ولكنھ بغیر حق
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صاحبة العالقة بمحاولة وضع مثل ھذه األسس في القیاس سواء على المستوى المحل�ي أو     
 المرجعی��ة غی��ر  ال��دولي اإلس��المي وھ��و ھ��دف م��شترك حت��ى م��ع المنظم��ات المھنی��ة ذات       

  .اإلسالمیة
فاتجھ��ت ھ��ذه المؤس��سات وعل��ى رأس��ھا ھیئ��ة المحاس��بة والمراجع��ة للمؤس��سات        

إل��ى تبن��ي القیم��ة العادل��ة ف��ي القی��اس المحاس��بي وأدى ھ��ذا    ) AAOIF(المالی��ة اإلس��المیة 
االتج��اه إل��ى الكثی��ر م��ن األص��وات المؤی��دة والمعارض��ة باعتبارھ��ا تغی��را محوری��ا ف��ي الفك��ر   

وكانت المحاسبة المالیة والقیاس المحاسبي تحت المجھر ف�ي الفت�رة األخی�رة       . )١(المحاسبي
كان ،بسبب التغیرات االقتصادیة المتسارعة واألزمات المالیة المتالحقة والتي في كثیر منھا        

القیاس المحاسبي متھم رئیس وخاصة في األزمة األخیرة التي انھارت فیھا كب�رى ش�ركات          
حی��ث أص��بح البح��ث ع��ن ب��دائل للكلف��ة   ،وغیرھ��ا ) ب��ل ولیم��ان ب��رذر ان��رون مو:(الع��الم مث��ل

التاریخیة في القیاس المحاسبي األولویة األولى التي تشغل المؤس�سات المھنی�ة والمھتم�ین        
  .بالمحاسبة

لة:ثانيا لعا تأصيلها: لقيمة  مها    مفه

مبل�غ ال�ذي   یعرف البعض القیمة العادلة بأنھا القیمة ال�سوقیة العادل�ة والت�ي تمث�ل ال           
یمكن استالمھ من بیع أصل ما عند وجود رغبة وقدرة مالیة ب�ین م�شتري وب�ائع وذل�ك ف�ي         

كم��ا ، ظ��ل ع��دم وج��ود ظ��روف غی��ر طبیعی��ة مث��ل الت��صفیة أو االف��الس أو ظ��روف احتمالی��ة   
یعرفھا بعضھم اآلخر بأنھا السعر الذي یتم م�ن خالل�ھ تحوی�ل أص�ل م�ا م�ن ب�ائع راغ�ب ف�ي           

في ال�شراء وكالھم�ا  لدی�ھ الق�درة عل�ى الوص�ول إل�ى جمی�ع الحق�ائق             البیع ومشتري راغب    
 ١٩٥٩كما عرفتھ�ا م�صلحة اإلی�رادات األمریكی�ة ع�ام            ، ذات الصلة ویعمل بحریة واستقالل    

بانھا السعر الذي یجعل الملكیة تتبدل بین مشتري راغب في الشراء وبائع راغب ف�ي البی�ع                 
ال یكون الثاني مكرھا على البی�ع وأن یك�ون ل�دى         حینما ال یكون األول مكرھا على الشراء و       

الطرفین معرفة معقولة بالحقائق المرتبطة بالعملیة اما تعریف لجنة مع�اییر التقی�یم الدولی�ة              
)IVSC( في المعیار الثالث الخاص بتقییم األصول ألغراض إعداد القوائم المالیة بانھا مبلغ

لتقی�یم ب�ین م�شتري وب�ائع راغب�ین ف�ي عق�د        تقدیري یكمن في مقابلة تبادل أصل في تاریخ ا  
صفقة وفي ظل سوق محاید بحیث یتوفر لكل منھم�ا المعلوم�ات الكافی�ة ول�ھ مطل�ق الحری�ة                   

  .)٢(وبدون وجود اكراه على اتمام الصفقة
أما تعریفھا في ظل معاییر المحاس�بة الدولی�ةبأنھا المبل�غ ال�ذي یمك�ن أن یتب�ادل ب�ھ                 

فر لدى كل منھم�ا الدرای�ة والرغب�ة ف�ي إتم�ام ال�صفقة وت�تم             أصل ما بین مشتري وبائع یتوا     
وتع�رف ال�صفقة المتوازن�ة ف�ي ھ�ذا اإلط�ار بانھ�ا ص�فقة ت�تم ب�ین                ،الصفقة في إطار مت�وازن    

وكالھم�ا یعم��ل  ،وت�تم ب��ین م�شتري راغ��ب وب�ائع راغ��ب   ، أط�راف غی��ر ذوي عالق�ة أو تبعی��ة  
ه ال�صفقات عل�ى أس�س الق�یم     ویبن�ى الت�سعیر ف�ي مث�ل ھ�ذ       ،للحصول على أكبر منفع�ة لنف�سھ      

                                                           

مجلة الدراس�ات االقت�صادیة    ، "اثر وإمكانیة تطبیق القیمة العادلة في المصارف اإلسالمیة       " ،جمعة وادم (١)
 .٢ص، الجزائر، ٢العدد، ٣٠مجلد، اإلسالمیة

 .١١ص،٢٠٠٢، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ة القیمة العادلةمحاسب: المدخل الحدیث في المحاسبة(٢)
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، )١(وذلك الن التف�اوض ی�تم عل�ى أف�ضل ال�شروط وف�ي ظ�ل ظ�روف طبیعی�ة              ،السوقیة العادلة 
وفي معظم أسس قیاس القیمة العادلة فأنھ ی�شترط وج�ود س�وق ن�شطة لل�سلعة تتح�دد فیھ�ا                 

ولھ����ا أثرإیج����ابي ف����ي تعظ����یم الخ����صائص النوعی����ة للمعلوم����ات   ، الق����یم ب����صورة س����لیمة
  .)٢(المحاسبیة

وبالرغم من ما تعانی�ھ القیم�ة العادل�ة م�ن ص�عوبة ب�التطبیق تتمث�ل ف�ي ع�دم وج�ود                   
أس��واق ن��شطة ل��بعض األص��ول وتعق��د بع��ض المعالج��ات المحاس��بیة الخاص��ة بھ��ا وص��عوبة    
فھمھا وتطبیقھا من ناحی�ة أخ�رى وتحی�ز القی�اس المحاس�بي ف�ي ظ�ل تطبیقھ�ا ب�سبب تزای�د                      

ارة ال��شركات وع��دم ت��وفر أدل��ة إثب��ات موض��وعیة تؤك��د االعتم��اد عل��ى التق��دیرات الذاتی��ة إلد
صحة ھذه التقدیرات والحاج�ة ال�ي ب�ذل جھ�ود غی�ر عادی�ة وتحم�ل تك�الیف وأعب�اء إض�افیة                
غیر منتج�ة للتوص�ل إل�ى مق�اییس حقیقی�ة للقیم�ة العادل�ة للبن�ود مح�ل التقی�یم، إال أن األخ�ذ                     

 أداة مھم��ة بی��د االدارة لتق��دیر    بمع��اییر القیم��ة العادل��ة یجع��ل م��ن المعلوم��ات المحاس��بیة       
مؤشرات األداء المالي بصورة أقرب إلى الواقع ویعد متطلب أساسي لبناء سوق قوي ق�ادر          

  .)٣(على جذب االستثمارات المحلیة واالجنبیة
ونستطیع ان نجد جذور لمحاس�بة القیم�ة العادل�ة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي  فف�ي عقوب�ة                     

أي ب��سعر الب��ضاعة ف��ي ال��سوق وق��ت التنفی��ذ     (لمثلالمحتك��ر تب��اع ال��سلع المحتك��رة ب��سعرا   
أي بالقیمة االستبدالیةأو القیمة السوقیة الجاریة وكالھما  من مفاھیم القیمة      )الجبري بالبیع 

العادلة ونالحظ ان اإلسالم حتى في سعیة لتقریع المحتكر یتحرى العدل بإعطائھ سعر المث�ل   
اذا امعن باالحتك�ار فل�ولي األم�ر ان یبی�ع علی�ھ         أي القیمة العادلة ویبین الفقھاء ان المحتكر        

أي بالكلف��ة التاریخی��ة تقریع��ا ل��ھ ف��ي إش��ارة   ) س��عره وق��ت احتك��اره (الب��ضاعة بمث��ل ال��سعر  
واضحة إلى أن التكلفة التاریخیة فیھ�ا تطفی�ف لم�ال المحتك�ر ع�ن ال�سعر الج�اري للب�ضاعة                     

  .یره عن االحتكارالمحتكرة كعقوبة یفرضھا ولي األمر لمعاقبة المحتكر وردع غ
وكذلك منع الوكیل من البیع بأقل من ثمن المث�ل ف�ي الم�ذھب ال�شافعي وروای�ة ع�ن                

واعتب�ار البی�ع ب�اطال أو ص�حة البی�ع  م�ع ض�مان           )٤(أحمد واب�ن عق�ل واب�ن ح�زم وال�شوكاني          
  .)٥(الوكیل لنقص الثمن وھو روایة عند اإلمام أحمد وھو المذھب عند الحنابلة

 أن ثمن المثل ھو القیمة العادل�ة الت�ي ال یھ�ضم ح�ق الموك�ل                 في إشارة واضحة إلى   
ومن كل ھذه األدلة وغیرھا یتبین تبني المذھب االقت�صادي اإلس�المي لمف�اھیم القیم�ة                . فیھا

العادل��ة متمثل��ة بال��سعر الج��اري أو القیم��ة االس��تبدالیة أو القیم��ة ال��سوقیة أوأس��س التق��ویم   
 وض�مانا للحق�وق والع�دل ب�الحق ومن�ع أك�ل أم�وال           األخرى كأف�ضل الق�یم تعبی�را ع�ن الواق�ع          

  .الناس بالباطل

                                                           

، اإلس�كندریة ، ال�دار الجامعی�ة   ، محاس�بة القیم�ة العادل�ة     : المدخل الح�دیث ف�ي المحاس�بة      ، عبدالعال، حماد(١)
 .١٢ص، ٢٠٠٢

، "واقع تطبیق محاس�بة القیم�ة العادل�ة ف�ي البیئ�ة المحاس�بیة الجزائری�ة           "، فارس، محمد وبدیر ، زرقون(٢)
 .٢ص، ٢٠١٥، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح

القیم��ة العادل��ة وت��أثیر اس��تعمالھا ف��ي مؤش��رات األداء الم��الي ف��ي  " ،موس��ى، عب��د والم��ردان، ال��سعیري(٣)
 .٢٤٨-٢٢٥العدد الخامس والعشرون ص، مجلة الغري للعلوم المالیة واإلداریة، "المصارف التجاریة

 .٧٩٠السیل الجرارا،٥/٣٨٠االنصاف،٥/٢٥٥المغني  ،٧/٩٢المحلى باالثار،٢/٢٢٨مغني المحتاج(٤)
 .٥/٣٧٩االنصاف ،٥/٢٥٥المغني(٥)
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  :لنتائج

  :توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أھمھا
         أھمی�ة القی�اس المحاس��بي ف�ي التعبی��ر ع�ن المرك�ز الم��الي وأداء من�شآت األعم��ال وت�أثیره عل��ى

  .اتخاذ القرارات فیھا
              كث�ر المق�اییس المحاس�بیة انت�شار ب�سبب م�ا        تعتبر الكلف�ة التاریخی�ة حت�ى وقتن�ا الحاض�ر أھ�م وأ

ننصف بھ من صفات ف�ي الموض�وعیة والموثوقی�ة وس�ھولة اإلثب�ات والتحق�ق وانخف�اض كلف�ة                    
  .استخدامھا وتناغمھا مع المبادئ واألسس المحاسبیة األخرى

                تعاني الكلفة التاریخیة من العدید من العیوب واالنتقادات من أھمھ�ا القی�اس غی�ر ال�سلیم لل�ربح 
في كثیر من األحیان وتداخل ارباح الدورات المحاسبیة واسقاط بع�ض األص�ول غی�ر الملموس�ة                 
وتقدیم بیانات قد تجافي الواقع بصورة كبیرة خاصة في ظل معدالت مرتفعة من التضخم وع�دم                 

  .استقرار وحدة النقد وغیرھا
                   مت ف�ي ع�دة مواض�ع      ھنالك ج�ذور للكلف�ة التاریخی�ة ف�ي كتاب�ات الفقھ�اء الق�دامى والت�ي اس�تخد

منھا تحدید ثمن الشراء في بضاعة المرابحة عند بعض الفقھاء وبیع م�ال المحتك�ر علی�ھ جب�را       
  .بمثل السعر وغیرھا

   تتع��ارض الكلف��ة التاریخی��ة كمقی��اس محاس��بي م��ع موجھ��ات الم��ذھب االقت��صادي اإلس��المي م��ن
ی��اس ل��صالح جھ��ة عل��ى والق، حی��ث تطفیفھ��ا للحق��وق وع��دم تعبیرھ��ا ع��ن الواق��ع الم��الي بعدال��ة

وتخف�یض ح�صیلة الزك�اة ف�ي ظ�ل انخف�اض الكلف�ة التاریخی�ة ع�ن القیم��ة          ،ح�ساب جھ�ات أخ�رى   
ال��سوقیة وھ��ذا من��اھض للتوجیھ��ات اإلس��المیة وبالت��الي ال یف��ضل اس��تخدامھا إال ف��ي مواض��ع      

  .محددة أن لزم األمر ذلك
    عدال��ة وأكث��ر تعبی��را ع��ن یت��وفر ف��ي فق��ھ المع��امالت ب��دائل للقی��اس المحاس��بي أكث��ر دق��ة وأكث��ر

الواق��ع  مث��ل القیم��ة ال��سوقیة الجاری��ة والقیم��ة االس��تبدالیھ وغیرھ��ا م��ن مع��اني القیم��ة العادل��ة     
  .والتي لھا جذور أصیلھ في الفقھ اإلسالمي

                    ھنالك جذور للقیمة العادلة في فقھ المعامالت اإلس�المیة عل�ى نط�اق واس�ع مث�ل س�عر
 منع الوكیل من بیع أموال الموك�ل دون ثم�ن المث�ل ف�ي ظ�ل            المثل في بیع أموال المحتكر وكذلك     

 .ظروف معینة وتقدیر األصول عند احتساب الزكاة بالقیمة السوقیة الجاریة وغیرھا

صيا   :لت

  :في ضوء ما سبق توصي الدراسة بما یلي  
 االستمرار في تأصیل اإلطارالمفاھیمي في المحاسبة اإلسالمیة.  
    القی�اس المحاس�بي وخاص�ة الت�ي وردت ف�ي فق�ھ المع�امالت               االستمرار في تقییم بدائل 

  .اإلسالمیة
        وض��ع الی��ة وأط��ر لتنفی��ذ اس��تخدام مع��اییر القیم��ة العادل��ة بح��سب م��ا وردت ف��ي فق��ھ

  .المعامالت اإلسالمیة
    تع��دیل أو اس��تبدال التق��دیر المحاس��بي باس��تخدام الكلف��ة التاریخی��ة لم��ا ل��ھ م��ن س��لبیات

بیة وإحالل البدائل األكثر مالئمة من خالل االسترش�اد بم�ا ورد            تخفض جودة المعلومات المحاس   
  في فقھ المعامالت اإلسالمیة وموجھات واطر المذھب االقتصادي اإلسالمي

     متابع��ة البح��ث ف��ي القی��اس المحاس��بي م��ن منظ��ور إس��المي للوص��ول ال��ي نظری��ة ف��ي
 .القیاس المحاسبي لتغطي ھذا الجانب
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  :المراجع
  :المراجع العربیة

 أوج���ھ ق���صور مب���دأ التكلف���ة التاریخی���ة ف���ي المعالج���ة المحاس���بیة  )٢٠١٥(حن���ان ،ك���ةبر ،
رس���الة ،ب���الوادي EDIMMA للت���ضخم ب���القوائم المالی���ة دراس���ة حال���ة ف���ي مؤس���سة

  .جامعة الشھید حمة لخضر بالوادي،ماجستیر
    دراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نم�وذج     "،)٢٠٠٦(تیجاني بالرقي

، دكت�وراه دول�ة، غی�ر من�شورة، جامع�ة           "ترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم المالیة      مق
  .سطیف

   ت�أثیر استخدامأس�اس التكلف�ة التاریخی�ة ف�ي إع�داد       )٢٠٠٦(س�الم  ،یوس�ف وحل�س  ،جربوع
الق��وائم المالی��ة ف��ي ظ��ل الت��ضخم الم��الي وموق��ف المراج��ع الخ��ارجي م��ن ھ��ذه الظ��اھرة         

كلی���ة ،ق���سم المحاس���بة ،"اجعین الق���انونیین ف���ي فل���سطین  دراس���ـة تحلیلی���ة آلراء الم���ر  "
  .غزة،الجامعة اإلسالمیة،التجارة

 التكلفةالتاریخی������������ةللمخزون"،) ٢٠٠١(جربوع،یوس������������فمحمود" 
  .عمان،األردن،مؤسسةالوراقللطباعةوالتوزیع: نظریةالمحاسبة،الطبعةاألولى،الناشر

 ل��ة عل��ي دق��ة التنب��ؤات  أث��ر اس��تخدام المحاس��بة ع��ن القیم��ة العاد ،)٢٠١٧(یاس��ر ، الج��رف
الع��دد ،AUJAA –مجل��ة المحاس��بة والمراجع��ة  ،المحاس��بیة دراس��ة نظری��ة و میدانی��ة   

  .األول
  مجل�ة الدراس�ات   ،أثر وامكانیة تطبیق القیم�ة العادل�ة ف�ي الم�صارف اإلس�المیة              ،جمعة وادم

  .الجزائر،٢العدد، ٣٠مجلد،االقتصادیة اإلسالمیة
  االن�صاف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف       ،)١٩٨٦(ابن الحسن بن علي سلیمان المرداوي

  .دار إحیاء التراث العرب،القاھرة،على مذھب االمام المبجل أحمد بن حنبل
       ال�دار العلمی�ة ودار     "نظری�ة المحاس�بة   "،   )٢٠٠٤(حسین قاضي ومأمون توفیق حمدان ،

  .١الثقافة، األردن، ط
 الجاری��ة ف��ي بیئ��ة الت��ضخم اإلف��صاح ع��ن الق��یم ،)٢٠١٦(عبدال��سالم ،آدم،م��صطفى، الحك��یم

دراس����ة میدانی����ة عل����ى الم����صارف العامل����ة " ودوره ف����ي الح����د م����ن األزم����ة المالی����ة
  .١البحث،١٧العدد،جامعة الزعیم األزھري،مجلة العلوم االقتصادیة،"بالسودان

 ال��دار ،-محاس��بة القیم��ة العادل��ة-الم��دخل الح��دیث ف��ي المحاس��بة  ،)٢٠٠٢(عب��دالعال ،حم��اد
  .اإلسكندریة،الجامعیة

   مبدأ التكلفة التاریخی�ةبین االنتق�اد   ،)٢٠١٠(حمزة ،العرابي، أوكیل،نسیمة،بوكساني،رشید
 الملتق��ى ،والتأیی��د ف��ي ظ��ل توجھالمع��اییر المحاس��بیة الدولی��ة نح��و القیمةال��سوقیة العادل��ة   

ح��ول النظ��ام المحاس��بي والم��الي الجدی��د ف��ي ظ��ل مع��اییر المحاس��بة    ،ال��دولي العلم��ي األول
  .رالجزائ،الدولیة

  رض����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وانحلوةحنان
اإلطارالفكریوالتطبیقاتالعملیة،داروائلللن��شروالتوزیع،ع–،مدخاللنظریةالمحاس��بیة)٢٠١٣(

  .٣ مان،ط
 واق��ع تطبی��ق محاس��بة القیم��ة العادل��ة ف��ي البیئ��ة     )٢٠١٥(ف��ارس ،محم��د وب��دیر ،زرق��ون،

  .الجزائر،جامعة قاصدي مرباح،المحاسبیة الجزائریة
 ة العادلة وتأثیر استعمالھا في مؤشرات األداء الم�الي        القیم،موسى،عبد والمردان ،السعیري

  .العدد الخامس والعشرون،مجلة الغري للعلوم المالیة واالداریة،في المصارف التجاریة
 بیروت،دار الفكر،مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المناج ،محمد،الشربیني.  
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  ١٩٨٣(عبداهللا،خال��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دأمین( ،
 .،عمان،األردن١٠٥تأیید،مجلةدراسات،الجامعةاألردنیة،محاسبةالتضخمبینالمعارضةوال"

  .المجلدالعاشر،العددالثاني
   الج��زء ، ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع ، ع��الء ال��دین ب��ن أب��ي بك��ر م��سعود الكاس��اني

  .الخامس
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