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  ملخص الدراسة

، لخالفية في الفكر المحاسـبي    تعتبر قضية إعادة تقييم األصول الثابتة من القضايا ا        
ن بعض الدول رفضت ممارسة لدولية سمحت بإعادة التقييم إال أ  ن معايير المحاسبة ا   رغم أ 

مجموعات في المجتمع الفلسطيني   واستهدفت هذه الدراسة معرفة آراء أربع       .  إعادة التقييم 
موقفهم من عملية إعادة    حول  ) االئتمان المصرفي ، المدراء الماليين ، المهنيين، األكاديميين(

كما استهدفت الدراسة استطالع آراء العينـة حـول دور       .  هم الدوافع وراء ذلك   التقييم وأ 
  .المحاسبين والمراجعين في عملية إعادة التقييم

دراسة تم تصميم قائمة استقصاء وزعت على عينة عشوائية من          ولتحقيق أهداف ال  
وقد توصـلت   .  المجموعات األربعة وتم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية       

وعدم وجود اخـتالف بـين   ، من المشاركين مع عملية إعادة التقييم% 79الدراسة إلى أن  
".  رباحائم مالية أكثر عدالة وواقعية لأل      قو إظهار"وأهمها  ، آرائهم حول دوافع إعادة التقييم    

، دة التقييم حول أهم دوافع ذلك     وكذلك عدم اتفاق آراء المشاركين غير المؤيدين لعملية إعا        
أن مبدأ التكلفة التاريخية هو األفضل في ظل عدم التوافق بين شخـصين             "ن كان أهمها    وإ

اركين حول أهمية دور المحاسـبين      وبينت الدراسة كذلك اتفاق آراء المش     ".  صلاأللتقييم  
  .والمراجعين في عملية إعادة التقييم
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وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات مـن أهمهـا أن تحـاول الوحـدات           
وكذلك محاولة إيجاد معيار فلـسطيني      ، االقتصادية الفلسطينية ممارسة عملية إعادة التقييم     

  .خاص بعملية إعادة التقييم
Abstract: The main purpose of this study is to explore the opinions 
of four groups in the Palestinian community (Academics, 
Professionals, Financial Managers and Banking) for fixed assets 
reevaluations and importance motives for that, and to recognize the 

role of accountants and auditors in reevaluations. 
 In order to achieve the objectives of this study, a questionnaire 
was designed and distributed to a random sample from the above four 
groups participants. Descriptive and analytical statistical techniques 
were used. 

 The findings of the study indicate an agreement regarding fixed 
assets reevaluation with a percent of  79% , and no differences were 
found among the participants for reevaluation motives. The most 
important motive for reevaluating is "Presenting  more profitability, 
justice and realistic financial statement ". 

 The study also revealed that there is disagreement about the 
motives among the participants  who reject the reevaluations, and the 
important motive is "Historical cost principle is the best under 
condition of not agreed between two persons to evaluate asset. 

 The study provided a set of recommendations, among which is 
the fact that Palestinian economic entities should try to exercise 
reevaluated and try to develop standard for fixed assets revaluation. 

 
  :يعة المشكلة طب

تحظى مشكلة تقييم األصول الثابتة باهتمام الفكر األكاديمي والمهني على حد سواء            
حيث نشر مجلس معايير المحاسبة في المملكة المتحدة دراسة عن دور تقييم             .أمد بعيد منذ  

األصول في إعداد القوائم المالية وقد أوضحت هذه التقارير أن مجلس معـايير المحاسـبة     
ة ينوي التحول تدريجياً من نظام تقييم األصول على أساس التكلفة التاريخيـة إلـى               الدولي

نظام القيمة الجارية وبالتحديد في قيمة األصول الثابتة في الوحـدات االقتـصادية حيـث               
  .)1996 ،مرعي(ستراليا ونيوزيلندا أحدثت تطورات مماثلة في كل من 
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االنخفـاض الحـاد   ( ة أو النقـصان      تقييم األصول الثابتة سـواء بالزيـاد       ويعتبر
Impairment (         ولكـن مـن     .الحـالي من الموضوعات الجديدة والجدلية في عـصرنا 

 عن إصـدار معـايير   المسئولةالواضح أن هناك اتفاق بين المحاسبين والهيئات المحاسبية   
 تقييم واإلفصاح عـن األصـول     الالمحاسبة المالية في الدول المختلفة على ضرورة إعادة         

 معيار رقم   FASB األمريكية    المالية  فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة     ، المنخفضة لثابتةا
 مجلـس معـايير   كما أصدر   _ األجلانخفاض قيمة األصول طويلة     _م  1995 لسنة   121

إال  _انخفاض قيمة الموجـودات   _ م   1999 لسنة   36 معيار رقم    IAS’sالمحاسبة الدولي   
. لزيادة مازال محل خالف بين المحاسبين في دول مختلفة        أن إعادة تقييم األصول الثابتة با     

فعلى سبيل المثال تعتبر عملية إعادة تقييم األصول الثابتـة بالزيـادة مـن الممارسـات                
 هـا لكنو في دول عديدة مثل بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا وبلجيكا           بها المحاسبية المسموح 

 بها في دول عديدة كالواليات المتحـدة        كما ال تعتبر هذه الممارسات مسموح     . غير ملزمة 
بينمـا  .  والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول   )Walker,1992(األمريكية واليابان 

بإعـادة تقيـيم    _  هالكاتهااست األصول الثابتة و   _10سمح معيار المحاسبة المصري رقم      
  (خل التكلفة التاريخيـة األصول الثابتة سواء بالزيادة أو بالنقص كمدخل بديل الستخدام مد 

  ).2001،طاحون
ونظرا لتعدد واختالف األهداف التي تحققها التقارير المالية حيث يسعى مستخدمو           

. المعلومات التي تحتويها هذه التقارير إلى تحقيق أهدافها كُل حسب وجهة نظره وحاجتـه            
ة وأصـحاب  ضح بين معدي القوائم المالية وواضعي المعايير المحاسـبي        افقد ظهر جدل و   

كاديميين والهيئات المسجلة عن تنظيم وإدارة أسواق األوراق المالية      األالفكر المحاسبي من    
حول حق االعتراف واإلفصاح عن األصول الثابتة على أساس قيم تقديريـة بـدالً مـن                
استخدام التكلفة التاريخية، فعلى الرغم من أن القيم العادلة لألصول من المحتمل أن تكون              

ن ولكل مـنهم    ين لهذه الفكرة ومعارض   ية لمستخدمي القوائم المالية إال أن هناك مؤيد       مالئم
لـدى  أهـم الـدوافع   لذا فإن الدراسة تتبلور حول     .موقفهنظرته الخاصة التي يبني عليها      

 التقييم وعن دور المحاسبين والمراجعين في عملية إعادة          إعادة عمليةمؤيدي و معارضي    
  .التقييم
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  :اسةالدرأهمية 
 -:تنبع أهمية الدراسة من الجوانب التالية

 انتشار ممارسة إعادة تقييم األصول الثابتـة فـي الوحـدات            ىمد علىالتعرف   .1
 .الفلسطينيةاالقتصادية 

 .ذلك التي كانت وراء عملية التقييم والتكاليف المترتبة على معرفة الدوافع .2

 .عليهاوكيفية التغلب المشاكل التي تواجه عملية التقييم طبيعة  على التعرف .3

رجة االستفادة من البيانات والمعلومات المحاسبية المترتبة على عمليـة          معرفة د  .4
 .لثابتة اإعادة التقييم لألصول

 أهمية دور المحاسبين والمراجعين في عملية إعادة التقييم لألصول          علىالتعرف   .5
  .الثابتة

   :دراسةهدف ال
م األصول الثابتة في الوحدات االقتصادية       دراسة مشكلة إعادة تقيي    يتمثل الهدف في  

باإلضـافة    .الفلسطينية وذلك من خالل تحليل الفكر و األدب المحاسبي في هذا الموضوع  
إلى دراسة ميدانية عن طريق توزيع قوائم استقصاء لمعرفة آراء مجموعة من مستخدمي             

دريسية فـي الجامعـات    األكاديميين من أعضاء الهيئة الت     _البيانات والمعلومات المحاسبية  
الفلسطينية، و المهنيين من أصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدين لـدى الـسلطة     
الوطنية الفلسطينية والمسجلين في دليل جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين، ورجـال           

ـ  _ة الفلـسطينية  مساهماالئتمان المصرفي، و المدراء في الوحدات االقتصادية ال        ع المتوق
إعـادة    عمليـة  تأثرهم ببيانات ومعلومات إعادة تقييم األصول الثابتة لمعرفة آرائهم حول         

كما تعتبر هذه الدراسة    ،  وأهم الدوافع المرتبطة بآرائهم سواء المؤيدة أو المعارضة        التقييم  
  . من الدراسات التي تفتقر إليها المكتبة الفلسطينية

  : منهج الدراسة 
هج االستقرائي حيث يقوم الباحثان بدراسة عملية إعادة تقييم         يعتمد البحث على المن   

عتبارها أحد مجـاالت البحـث فـي      بااألصول الثابتة في الوحدات االقتصادية الفلسطينية       
  :جزأين دراسة إلى التحيث قسم. الفكر المحاسبي
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   النظرياإلطار:  األول جزءال
رب بعض الدول في عملية     يقوم الباحثان باستعراض بعض الدراسات السابقة وتجا      

إعادة التقييم وطبيعة عملية التقييم وكيفية االعتراف واإلفصاح  المحاسبي عـن األصـول       
الثابتة المعاد تقييمها داخل الوحدات االقتصادية الفلسطينية وكـل مـا يتعلـق بمـضمون           

  . من الناحية النظرية دراسةال
  دراسة الميدانيةال: الثاني جزء ال

واسـتخدام  في هذا الجزء بتوزيع قوائم استقصاء علي عينة البحـث          يقوم الباحثان   
  .األساليب اإلحصائية الالزمة لتحليل عينة الدراسة

   :دراسةخطة ال
 .الدراسات السابقة .1
 .طبيعة عملية إعادة التقييم لألصول الثابتة .2

االعتراف واإلفصاح عن الممارسات المحاسبية المستخدمة فـي إعـادة تقيـيم             .3
 .ةابتاألصول الث

 .الدراسة الميدانية .4

  .نتائج الدراسة وتوصياتها .5
  :الدراسات السابقة : أوالً 

حيـث  . تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت قضية إعادة تقييم األصول الثابتـة          
  : تقسيم هذه الدراسات إلى قسمينيمكن

م دراسات اهتمت بطبيعة إعادة تقييم األصول الثابتة ودوافع عملية إعادة التقيـي            .1
  .بالزيادة

دراسات اهتمت بطبيعة إعادة تقييم األصول الثابتة ودوافع عملية إعادة التقيـيم             .2
  ).Impairmentاالنخفاض الحاد أو التدهور (بالنقص 

  .قييم بالزيادةدراسات اهتمت بإعادة تقييم األصول الثابتة ودوافع إعادة الت: القسم األول 
 The case against"نـوان   بعHenderson & Goodwin ) (1992دراسة 

asset revaluation" تحليل نظري للجدل حول كل مـن منـافع   م الدراسة بتقدياهتمت 
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 ة أهمدراسال وبينت. إعادة تقييم األصول الثابتة والمطالبة بعدم السماح بإجراء إعادة التقييم         
  : وهيلزيادة دوافع قيام الوحدات االقتصادية األسترالية بإعادة تقييم األصول الثابتة با

   .توفير قياس أفضل للربح والمركز المالي §
   .تكوين احتياطي يمكن استخدامه في إصدار األسهم §

 .تحسين نسبة الديون إلى األصول  §

 .المصلحة الذاتية لإلدارة  §
إعادة تقييم األصول الثابتة بالزيادة هو تحسين     أسبابوخلصت الدراسة إلى أن أهم      

 تقديم الحجج التـي تفنـد األسـباب الـسابقة     دراسة التوحاول ، إلى األصول نسبة الديون 
  : أهمهاو

أن إعادة تقييم األصول الثابتة بالزيادة ال يتمشى مع مبدأ المحاسبة على           §
 .أساس التكلفة التاريخية و الموضوعية

تكلفة الفرصـة   والمتمثلة في   ،   بالزيادة  بإعادة التقييم  ةتبط المر تكاليفال §
عملية إعادة التقييم واالنخفـاض فـي        الضائع في    البديلة لوقت اإلدارة  

وكذلك أتعاب  بمقدار الزيادة في قيمة األصل عند إعادة تقييمه،         األرباح  
أتعاب المـراجعين   الخبراء القائمين بعملية التقييم والزيادة المحتملة في        

 .لقيامهم بفحص إضافي

 إعـادة   وجود بعض المنافع إلعادة التقييم، فمن غير المحتمل أن يؤدي          §
التقييم بالزيادة إلى رفع األسعار، كما أن تخفيض نسبة الديون ليس من            

 . للوحدة االقتصاديةاالفتراضيةالضروري أن يحسن الطاقة 

 Asset revaluations and "بعنوان ) Whittred & Chen ) 1992دراسة 
the mitigetion of under investment  ."عادة أن دافع إ رضيةفدراسة ال اختبرت

تقييم األصول الثابتة بالزيادة هو توفير ميكانيكية ذات تكلفة منخفضة نسبياً لتجنب مـشكلة     
المبالغة في تخفيض االستثمارات أو رفض استثمارات ناجحة، وذلك مـن خـالل زيـادة        

عينـة مـن    تمت الدراسة على    و. مساهمة حقوق الملكية عن طريق إعادة التقييم بالزيادة       
ن الوحدات االقتصادية   إ  تأييد الفرضية حيث    وخلصت إلى  ية األسترالية الوحدات االقتصاد 

التي تخضع التفاقيات ديون ذات شروط مقيدة، أكثر احتماالً ألن تقوم بإعادة تقييم أصولها              
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بالزيادة، خاصة إذا كانت ذات نسبة الرفع المالي مرتفعة، ويبدو أمامها وجود فرص أكثر              
  .حدات االقتصادية التي ال تعيد تقييم أصولهاللنمو واالستثمار عن تلك الو

 Cotter & Zimmer  )1995( " Asset revaluation andدراســة 

assessment of borrowing capacity"  .العوامل المـؤثرة فـي   بدراسة اهتمت ال
 االقتـصادية  عكبر المناففرضية من خالل اختبار قرار إعادة تقييم األصول الثابتة بالزيادة      

تمر بأوقات تنخفض فيها التدفقات النقدية      التي  تبطة بإعادة التقييم للوحدات االقتصادية      المر
 الحـصول علـى طاقـة       مـن الوحدات االقتصادية   وذلك من خالل تمكين     . تمن العمليا 
 والتـي   )انخفاض التدفقات النقدية من العمليـات      ( إضافية في مثل هذه األوقات     افتراضية

تمت  و . االقتصادية قد تجد مشكلة في خدمة الديون اإلضافية         للمقرضين بأن الوحدة   توحي
أن الوحـدات   وخلـصت إلـي   عينة من الوحدات االقتـصادية األسـترالية   الدراسة على   

االقتصادية التي تقوم بإعادة تقييم أصولها الثابتة بالزيادة أكثر احتماال ألن تعاني انخفاضـاً    
د تقييم أصولها، وأن الفروق كانـت  التي لم تع  ة   النقدية عن الوحدات االقتصادي    تدفقانهافي  

. معنوية بدرجة كبيرة خاصة في الوحدات االقتصادية ذات نسبة الرفع المـالي المرتفعـة             
أن الوحدات االقتصادية أكثر احتماال إلعادة تقييم أصولها بالزيـادة عنـدما تزيـد         وكذلك  

حدث في نهاية الـسنة كـان       القروض المضمونة، وأن معظم عمليات إعادة التقييم التي ت        
  .دافعها هو التعاقد مع المقرضين

اهتمت  "النظرية والتطبيق : قيمة األصول للمنشأة  "بعنوان  ) 1996(مرعي  دراسة  
مدخل قيمة األصل للوحدة االقتصادية من الناحية النظرية والتطبيقية مع مناقـشة     بدراسة  ال

 وقد  ،للتغلب عليها في الفكر المحاسبي    أهم المشكالت التي تواجه تطبيقها والحلول المقدمة        
توصلت الدراسة إلى أن قاعدة قيمة األصل في الوحدة االقتصادية قد اكتسبت تأييد مجلس              
معايير المحاسبة المالية ألنها تناسب الفرص االقتصادية المتاحـة للوحـدات التـي تعـد               

ود بعـض المـشاكل   التقارير وتوفر وسيلة لالختيار بين طرق التقييم وعلى الرغم من وج  
 فقد القـت    ،عنصر القيمة االقتصادية  التي إحداها مشكلة    التي تواجه تطبيق هذه القاعدة و     

القيمة االقتصادية رفضاً عاماً من الكتاب والممارسين على حـد سـواء كأسـاس لتقيـيم            
وفيما يتعلق بعملية القياس فقد أقترح مجلس   . األصول ألنها شخصية جداً وغير موثوق بها      

نـه  إنت موثوق بها بدرجة كافيـة وإال ف     يير المحاسبة استخدام القيمة االقتصادية إذا كا      معا
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تكون مرشدة الستخدام التكلفـة  قد يجب عدم استخدامها ولكن ال يمكن تجاهلها تماماً ألنها         
مجلـس معـايير    وعلـى   .  التي يمكن تحقيقها بـالبيع     ة صافي القيمة البيعي   واالستبدالية أ 
نب الوقوع بالخطأ بتغيير قاعدة قيمة األصل للوحدة االقتصادية على أنها            يتج أنالمحاسبة  

المعلومات المحاسبية وبما أن    بقاعدة تسمح باالختيار لقيمة األصل وألن هذا قد يتيح للتنبؤ           
النوايا ال يمكن مراجعتها أو التحقق منها ألن المعلومات المحاسبية التي تنتج هذه الحالة قد            

  . وغير قابلة للمراجعة وغير مفيدة تكون شخصية جداً
 Asset revaluations and debt "بعنـوان  ) Cotter ) 1999دراسـة  
contracting "     الوحدات االقتصادية األسـترالية تـستخدم      اختبرت الدراسة فرضية أن

 )1995-1993( وغطت الدراسة فتـرة  .إعادة التقييم بالزيادة لتخفيض تكلفة عقود الديون      
 أصبح هناك زيادة باالهتمـام  سترالياأ إلى أنه في ظل الظروف الجديدة ب       اسةالدروخلصت  

، نظـرا النخفـاض معـدل التـضخم    ، بتنظيم عملية إعادة تقييم األصول واإلفصاح عنها      
تعتبر تكلفة القيام بإعادة التقييم اكبر      والتحول من قروض السندات إلى القروض البنكية ، و        

  .ون المتوقع تحققها في ظل القيام بإعادة التقييممن التخفيض في تكلفة عقود الدي
إعادة تقييم األصول الثابتة بالزيادة بين السماح       "بعنوان  ) 2001(ة طاحون   دراس

 بقضية إعادة تقييم األصول الثابتـة بالزيـادة          الدراسة اهتمت "مع اإلشارة لمصر  : والمنع
 ما مدى قيـام الوحـدات        في الدراسةمشكلة  وتمثلت   ،وممارسات إعادة التقييم في مصر    

االقتصادية المساهمة المصرية بإعادة تقييم أصولها الثابتة بالزيادة وفقاً لمعيار المحاسـبة            
، وما هي دوافع إعادة التقييم بالزيادة والتكاليف والمنافع الناتجة عـن            )10(المصري رقم   

ملي في مصر لعملية     استقراء الفكر المحاسبي والواقع الع      وهدفت الدراسة إلى   .هذا التقييم 
إعادة التقييم واستقصاء آراء بعض قراء القوائم المالية لمعرفة دوافع إعادة التقييم بالزيادة             

، )10(ولكن لعدم وجود تطبيق للمعيار المـصري رقـم          ، والتكاليف والفوائد الناتجة عنها   
ـ            دراء أصبح هدف الدراسة استقصاء آراء األكاديميين والمهنيـين ورجـال االئتمـان الم

 بالزيـادة   ةالماليين حول موافقتهم أو عدم موافقتهم على عملية إعادة التقييم لألصول الثابت           
 يؤيد عملية إعادة تقيـيم األصـول        اً نتائج الدراسة أن هناك فريق     بينت وقد   . ودوافع ذلك 

ذلك بسبب إظهار قوائم مالية عادلة وحقيقية مـن خـالل جعـل بيانـات     والثابتة بالزيادة   
 المالي أكثر داللة، وإظهار قوائم مالية عادلة وحقيقية من خالل توفير قياس أكثـر           المركز



  ----------------------------------------------------------------------------دراسة میدانیة:  تقییم األصول الثابتة في فلسطینإعادة
 

  

 )A------------------------- )159-1، العدد 10، المجلد 2008م اإلنسانیة  غزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة األزھر 

ووجد فريـق  . واقعية لألرباح وحل مشكلة عدم تماثل المعلومات بين اإلدارة والمستثمرين  
خر يؤيد عدم إعادة تقييم األصول الثابتة بالزيادة معللين رفضهم بعدم تمشي إعادة التقييم              آ

بدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية ومبدأ الموضوعية، إضـافة إلـى            بالزيادة مع م  
صعوبة توفير سوق حاضرة لألصول الثابتة لعدم وجود أرقام قياسية مخصصة للكثير من             

  .األصول الثابتة
دراسات اهتمت بإعادة تقييم األصول الثابتة ودوافع عملية التقييم بالنقص : القسم الثاني 

   ). Impairmentد أو التدهور االنخفاض الحا(
 فقد اهتمـت اللجنـة   (FASB ,1995)دراسة مجلس معايير المحاسبة الماليـة  

المختصة بدراسة المشاكل المحاسبية المعاصرة التابعة لمجلس معايير المحاسـبة الماليـة            
هذا الموضوع في   لوتمت أول مناقشة    . األجلنخفاض الحاد في األصول طويلة      ظاهرة اال ب

وقد الحظ أعضاء اللجنة تزايد حجـم       . 1986 ، وفبراير    1985، وديسمبر   1984 أكتوبر
وكـشف  . األجـل ترية لبعض عناصر األصول طويلة      وتكرار عمليات تخفيض القيم الدف    

 ولـذلك اقترحـت اللجنـة    ،الممارسات المحاسبيةفي  اًتباينأن هناك  اللجنة   تبنته استقصاء
 قامـت لجنـة تابعـة       1989وفي مايو سنة    . إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس     

بعمل استقصاء حـول ظـاهرة االنخفـاض الحـاد          ) IMA(لمجمع المحاسبين اإلداريين    
ترية لبعض عناصـر األصـول طويلـة    فالحظت اللجنة تزايد عمليات تخفيض القيمة الدف 

وأشارت اللجنة إلى أن الحاجة تـدعو إلـى وضـع           . ، وتباين طرق المحاسبة عنها    األجل
 أصدر مجلس معايير المحاسبة     1990 وفي عام     . يحكم المحاسبة عن هذه الظاهرة     معيار

 عن انخفـاض قيمـة األصـول        الذي عنوانه المحاسبة   )(121المالية مسودة المعيار رقم     
 واألصول المعنوية الممكن تحديدها والذي عرف عمليـة انخفـاض قيمـة             األجلطويلة  
على التغطية الكاملة للتكلفة الجارية خـالل        بأنها عدم قدرة األصل      Impairmentاألصل  

عمرة المتبقي، وبعد مناقشات عديدة لمسودة المعيار صدر عن مجلس معـايير المحاسـبة    
ـ     1995المالية الصورة النهائية للمعيار في مارس         ألول مـرة عـام      ه على أن يتم تطبيق

1996.  
 1996فـي يونيـو   قد قرر  فIAS's(2002)يير المحاسبة الدولية منشورات مجلس معا  

شتمل هذا المعيار علـى  اقد  خاص عنوانه انخفاض قيمة األصول، و     يإعداد معيار محاسب  
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 آن واسترداد خسارة انخفاض القيمة في       اعترافالمتطلبات الالزمة لتحديد وقياس و    جميع  
 كما لم يتم توضيح المتطلبات واإلرشادات المتعلقة باالنخفاض الحاد بالتفـصيل و              .واحد

اف في معايير المحاسبة الدولية ذلك لضمان قيام الوحـدات االقتـصادية بتحديـد         بشكل ك 
قرر المجلـس فـي      بها وقياسها بطريقة مشابهة، حيث     االعترافخسائر انخفاض القيمة و   

 بحث ما إذا كان من الممكن أن تزيد فترة اإلطفاء لألصول غير الملموسـة           1996مارس  
  رقـم  وهو الحد المحدد في المعيار الدولي     _  سنة20والشهرة في حاالت نادرة معينة عن       

  . األعمالاندماج_ 22
 ـ انخفـاض قيمـة    I'55رقـم  عتمد المجلس مسودة العرض ا 1997 أبريلفي و

 ،دولة 20 مالحظات أكثر من   ى كتاباً يحتوي عل   90األصول، وقد استلم المجلس أكثر من       
 20 في أكثر من     I'55 العرض   دراسة ميدانية القتراحات مسودة   بإجراء  حيث قام المجلس    

 وقد أعد حوالي نصف     ، النشاط االقتصادي من عشرة بلدان مختلفة      ةوحدة اقتصادية مختلف  
 ما النصف أالمشاركين في هذا االختبار بياناتهم المالية باستخدام معايير المحاسبة الدولية،           

ة الدولية بزيارة   كما قام فريق من مجلس معايير المحاسب      ،   فقد استخدم معايير أخرى    خراآل
  .  لتطبيق هذه المسودةاعتراضاتهم إلىميدانية لبعض هذه الوحدات االقتصادية واالستماع 

يـة مـع مجـالس معـايير         قامت لجنة معايير المحاسبة الدول     1997في أكتوبر   و
ستراليا وكندا ونيوزيلندة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية بنشر       أالمحاسبة في   

مراجعة دولية لمعايير المحاسبة تحـدد اختبـار المبلـغ القابـل     "ة نقاش تحت عنوان  ورق
المالمح الرئيسية لمعايير المحاسبة الحالية     ة  وتبين هذه الورق  " لالسترداد لألصول المعمرة    

 تتطلب اختبارا خاصا بانخفاض القيمة وتقارن الورقة        التيالمقترحة ألعضاء فريق العمل     
  .راء فريق العمل حول المسائل الرئيسيةآاقتراح باإلضافة إلى ، بين هذه المعايير

 رقـم    المعيار الـدولي    معايير المحاسبة الدولية     عتمد مجلس ا )1998 (أبريلفي  
خذ كل المالحظات المـستلمة حـول مـسودة        أبعد  ذلك   و " انخفاض قيمة األصول  " )36(

أصبح هذا المعيار نافذ المفعـول       وقد.  ونتائج االختبار الميداني في االعتبار     I'55العرض  
 أو بعد هـذا التـاريخ،       ،1999/يوليو/أولللبيانات المالية التي تغطي الفترة التي تبدأ من         

 ىوإذا طبقت الوحدة االقتصادية هذا المعيار عل      .   بشكل أكبر  ه تطبيق ىويشجع المعيار عل  
ـ  ذلك ف البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ قبل           الوحـدة االقتـصادية     ىيجب عل
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المحاسبي هذا المعيار المعالجات المحاسبية واإلفصاح      حدد  قد  و. اإلفصاح عن هذه الحقيقة   
 لألصـل و    ه متطلبات تقدير القيمة االستردادي    حددكما  ، عن انخفاض قيمة جميع األصول    

 يعترف بالخسائر الناتجة عن االنخفاض في قيمة األصول كما في معيار المحاسبة الـدولي   
  انـدماج  ) 22(  رقـم   والمعدات، معيار المحاسبة الـدولي     منشآت الممتلكات وال  )16(رقم

 المحاسبة عن االسـتثمارات فـي الوحـدات    )28(  رقم األعمال ، معيار المحاسبة الدولي    
 التقريـر المـالي عـن حـصص         )31(  رقم االقتصادية الزميلة، معيار المحاسبة الدولي    

ال يغطي االنخفاضات الحاصلة فـي قيمـة         36عيار رقم     كما أن الم    .المشاريع المشتركة 
المخزون واألصول الضريبية المؤجلة و األصول الناشئة عن عقود اإلنـشاء واألصـول             

  .الناشئة من منافع الموظفين أو معظم األصول المالية
دراسة تحليليـة لمـشاكل القيـاس واإلفـصاح         " بعنوان  ) 1998(حسن  دراسة  

 )"(121 رقم FASB في ضوء معيار األجلة األصول طويلة المحاسبي عن انخفاض قيم
  الـدولي   وفقاً للمعيار  األجلمحددات المحاسبة عن قيمة األصول طويلة       ب واهتمت الدراسة 

وأسس تطبيقه ومناقشة أهم المشكالت التي تواجه هذا التطبيـق فـي الفكـر              ) 121(رقم  
  :ضرورة التأكيد على ما يلي  ىإلخلصت الدراسة  وقد ،المحاسبي وكيفية التغلب عليها

تسجيل األصول الثابتة والشهرة بما ال يزيد عن التدفقات النقدية التي            §
  .من المتوقع أن تعود على الوحدة االقتصادية من استخدام األصل

قياس ومعالجة الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة األصـول الثابتـة            §
 .على أساس ثابت

ائم الماليـة عـن المعلومـات     ضرورة اإلفصاح بشكل كاف في القو      §
 و  األجلالمتعلقة بأسس المحاسبة عن انخفاض قيمة األصول طويلة         

 تساعد مستخدمي القوائم المالية في تحديد المركز المالي وتقيـيم   التي
  .اإلفصاح للوحدة االقتصادية 

 إلى وجود حدث    األجلترجع عملية النقص في قيمة األصول طويلة         §
 أو إلى المناخ االقتصادي الذي يعمل فيه        معين سواء لألصول نفسها   

نه من الممكن االعتماد على المؤشرات التـي تـدل         إاألصل وبذلك ف  
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على النقص لمعرفة مدى خضوع األصل لتطبيق هذا المعيـار مـن       
  .عدمه

إذا وقعت األحداث السابقة أو بعضها أو حدوث تغير في الظـروف             §
ية المتبقية لحياة األصل    المحيطة البد من إعادة النظر في المدة الزمن       

  .الثابت أو الشهرة 
ـ أر أحداث أو ظروف، ولم يكن  هناك      توفتإذا لم    §  ىي أمور تشير إل

 إلعـادة   نـه ال داعٍ   إاألجل  قد انخفضت، ف    أن قيمة األصول طويلة     
  . لهذا المعياراالنظر في حالة األصول لمعرفة مدى خضوعه

عائد من اسـتخدام   إذا كانت قيمة الFASB (121)  رقميطبق معيار §
 .األصل أكبر من القيمة الجارية لألصل

السياسات المحاسـبية   "أن  افترضت الدراسة    )بدون تاريخ (دراسة أبو المكارم      
قيمـة  ال يمكن أن تستوعب االنخفاض الحاد فـي          في مجال االستهالك   المتعارف عليها 

  واقترحت سبي جديد ال يستلزم إصدار معيار محا    ثم   ومن   "األجلألصول طويلة   الدفترية ل 
  :ما يلي

يتسق مع اتجاهات الفكر المحاسبي المعاصـر       لستهالك  لالمفهوم التقليدي   تعديل ال 
ذلك خروجا علـى مبـدأ التكلفـة       يعتبر   وال   ،ة للتكلف ا تقييما لألصل وليس توزيع    باعتباره
ياسة  االستهالك الذي تحدده اإلدارة وفقاً للـس       ءلكن مع األخذ في االعتبار عب     . التاريخية

التي تختارها، على أنه مقابلة النقص في خدمات األصل سواء أكان هذا النقص تـدريجياً               
قيمـة الدفتريـة    وفي حالة االنخفاض الحاد في ال       .أو مفاجئاً وسواء كان فنياً أو اقتصادياً      

 فعلى اإلدارة اتخاذ القرار المناسب باالسـتمرار فـي اسـتخدام األصـل أو              ألصل معين 
ال  وهذا القرار    .ناء على المعلومات واألساليب الفنية واإلدارية المتاحة لديها       التخلص منه ب  

تتخذها اإلدارة مثل قرار االستثمار وتشغيل خـط  يختلف عن القرارات غير الروتينية التي   
خرج عن نطـاق معـايير   ال تالقرارات كما أن هذه ،  أو قطاع معين أو التخلص منه إنتاج

قررت اإلدارة التخلص من األصل، فعندئذ سوف تظهـر خـسائر           إذا  و. المحاسبة المالية 
 قررت اإلدارة االحتفاظ باألصل واالستمرار في        أما إذا  .محققة نتيجة عمليات تبادل فعلية    

استخدامه، فهذا يعني ضمناً أن االنخفاض في القيمة الدفترية لم يصل إلـى حـد درجـة                 
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 ينطوي على خدمات يمكن اسـتغاللها   الصفر، أو قيمة الخردة، بل يعني أن األصل مازال        
 . اقتصاديا وفقا لتحليل قرارات اإلدارة

دراسة تحليليـة لمـشاكل القيـاس واإلفـصاح         " بعنوان  ) 2006(دراسة عابد   
 "دراسة تطبيقية: المحاسبي عن انخفاض قيمة األصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية 

واإلفصاح عن قيمـة األصـول الثابتـة    كيفية االعتراف لى   التعرف ع   إلى الدراسةت  دفه
الدراسـة  تمثلت نتائج     .   في ضوء المعايير الدولية   _ التدهور_ المنخفضة انخفاضاً حاداً    

  : في اآلتيالميدانية
ن األصول الثابتة والشهرة المرتبطة باألصل يتم تسجيلها واإلفصاح عنهـا فـي             أ

ية المستقبلية التي تتوقع الوحدة االقتصادية  النقدتقيمة التدفقا القوائم المالية بما ال يزيد عن
استردادها من استخدام األصل خالل عمرة اإلنتاجي المتبقي حتى الوصول باألصل الثابت            

الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة األصول الثابتة والـشهرة       و  . مرحلة االستغناء عنه   ىإل
  .عقول و ثابتالمرتبطة باألصل الثابت يتم قياسها ومعالجها على أساس م

ومما سبق بيانه في الدراسات السابقة يالحظ أن هذه الدراسات تناولت دوافع إعادة             
وفندت حجج الفريقين المؤيد والمعارض     ، التقييم لألصول الثابتة سواء بالزيادة أو النقصان      

ما وإن، وكذلك لم تتطرق هذه الدراسات إلى معظم دوافع إعادة التقييم         ، لعملية إعادة التقييم  
تطرق بعضها إلى بعض هذه الدوافع بينما البعض اآلخر اهتم بدراسة المعايير الخاصـة              

أو المعيار المـصري    ) 121(، )36(، )16(بإعادة التقييم سواء المعايير الدولية منها رقم        
 الدراسات السابقة في أنها جمعت بين دوافع        نلذلك فإن هذه الدراسة تتميز ع     ).  10(رقم  

حيث أوردت الدراسة عشرون دافعا من دوافـع        ، عادة التقييم ومعارضيها  مؤيدي عملية إ  
وقـد  .  مؤيدي إعادة التقييم باإلضافة إلى عشرون دافعا من دوافع معارضي إعادة التقييم           

تم ذلك على عينة من مستخدمي البيانات والمعلومات المحاسبية والمتوقع تأثرهم ببيانـات             
  .ابتةومعلومات إعادة تقييم األصول الث

كما تميزت الدراسة بمحاولتها معرفة دور المحاسبين والمراجعين في عملية إعادة           
  . باإلضافة إلى كونها الدراسة األولى التي تتناول عملية إعادة التقييم في فلسطين، التقييم
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  .طبيعة عملية إعادة التقييم لألصول الثابتة: ثانياً 
 قيمته الدفترية لكي تقترب من القيمة العادلة     يقصد بإعادة تقييم األصل الثابت تعديل     

 بعد إعادة تقييمه أكبـر  ة األصلتقييم أن تصبح قيمال إعادة    عملية أو الجارية ويترتب على   
) 1990( Tengblad يرى و ).2001، طاحون (من قيمته الدفترية قبل إعادة تقييمه     ) أقل(

لمالية هو استخدام األسعار الجاريـة      أن المبدأ األساسي لتقييم األصول الواردة في القوائم ا        
يتم تقييمها  السوقية لبعض األصول المستخدمة   في تاريخ التقييم، وفي حالة عدم توافر القيم       

ـ قد افترضت ل    و  .على أساس التكلفة الجارية أو القيمة العادلة أو تكلفة إعادة اإلنتاج           ة جن
تخدام األسعار السوقية في تقيـيم  المهام االقتصادية الخاصة بحصر الملكية في استراليا، اس  

 ألنها تعتبر أفضل مقياس للتعبير      1992 في إبريل عام     هاألصول في التقرير الذي أصدرت    
  ).Iebbon, 1992 (عن القيمة الحقيقية لألصول

نظام األمم المتحدة للحسابات القومية فـي   United nations (1993)كما اقترح 
ي السوق لتقييم األصول وااللتزامـات فـي تـاريخ      استخدام األسعار الجارية ف   1993عام  

ذلك للوصول إلى التقديرات السليمة وفي حالة عدم وجود أسـواق            . إعداد القوائم المالية  
منتظمة لبعض األصول يمكن تقريب أسعار السوق الجارية باستخدام التكلفة االستبدالية أو            

  .و القيمة العادلةتكلفة إعادة اإلنتاج أو القيمة الحالية االقتصادية أ
  .االعتبارات التي تحكم إعادة تقييم األصول الثابتة

 الممتلكـات   – IAS,s36  رقـم   من المعيار الدولي   35-31تناولت الفقرات من     
عادة بقيمتهـا  لألصول تتمثل القيمة العادلة  و. اعتبارات إعادة التقييم   -والمنشآت والمعدات 

لقائمة على افتراض مسبق بان استخدامها سيستمر في        السوقية وفقاً الستخداماتها الحالية وا    
نفس الوحدة االقتصادية أو في وحدة اقتصادية أخرى مماثلة في النشاط وعـادة مـا يـتم             

 وعندما ال تتوفر قيمة سوقية لألصل الثابت        ،تحديد هذه القيمة من قبل خبراء تقييم مؤهلين       
ا يتوقع تكرار عملية إعادة التقيـيم كلمـا         ، كم اإلهالكعد  بفيتم تقييمها بقيمتها االستبدالية     

دعت الحاجة إلى ذلك ولكن ال تلزم إعادة التقييم سنوياً وإنما يكفي إعادة التقييم مرة كـل                 
  .ثالث أو خمس سنوات
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  ).2003حماد وآخرون، ( هالك األصول المعاد تقييمهاإكيفية معالجة 
ها فيتوجب في تاريخ إعـادة       والمعاد تقييم  لإلهالكوفيما يتعلق باألصول الخاضعة     

  : إماالتقييم القيام
 المتراكم بما يتناسب مع التغيرات الحاصلة فـي إجمـالي القيمـة             اإلهالكتعديل  

الدفترية لألصل بحيث تصبح القيمة الدفترية بعد إعادة التقييم مساوية لمبلغ إعادة التقيـيم              
د األصول بتطبيق مؤشر قياسـي      وغالباً ما تستخدم هذه الطريقة عندما يتم إعادة تقييم أح         

عن طريق إقفال رصـيده فـي       إلغاؤه    أو .اإلهالكمرتبط بالتكلفة االستبدالية لألصل بعد      
 مبلغ  ىقيمة الصافية لألصل للوصول به إل     إجمالي القيمة الدفترية لألصل ومن ثم تعديل ال       

لمعاد تقييمها بقيمها   ويستخدم هذا األسلوب على سبيل المثال بالنسبة للمباني ا        . إعادة التقييم 
ـ      .السوقية ن إعـادة تقييمهـا   إأما فيما يتعلق باألصول غير قابلة لإلهالك مثل األراضي ف
  .لن يترتب عليها زيادة في األرباح نظرا الحتفاظ الوحدة االقتصادية باألصل بالزيادة

  .المعالجة المحاسبية عن الزيادة والنقصان في تقييم األصول الثابتة
كيفية معالجة الزيادة أو    ) 36(الدولي رقم    من المعيار    41-39رات من   اولت الفق تن

  :النقصان في قيم األصول الثابتة على النحو التالي
عند زيادة القيمة المسجل بها األصل نتيجة إلعادة تقييمه، يجب أن تـسجل هـذه               

م االعتراف ويت.  فائض إعادة التقييم ىمباشرة إلى حقوق الملكية تحت مسم     الزيادة وتعليتها   
المحاسبي بمبلغ الزيادة الناتجة عن إعادة التقييم كدخل وذلك بحيـث ال تتجـاوز الزيـادة            

عند حـدوث     و  .المعترف بها قيمة نقص سابق كان قد تم االعتراف به مسبقاً كمصروف           
نقص في القيمة المسجل بها األصل نتيجة إلعادة تقييمه يجب االعتـراف بهـذا الـنقص                

 مباشرة على حساب أي    بتحميلهيجب تسجيل النقص في إعادة التقييم       كمصروف ومع ذلك    
فائض إعادة تقييم يتعلق به وذلك بحيث ال يتجاوز مبلغ النقص مبلغ فائض إعادة التقيـيم                

  .الخاص بنفس األصل الثابت
 علـى أسـاس     ةالممارسات المحاسبية المستخدمة في إعادة تقييم األصول الثابت       

 .القيمة العادلة
  - ):2001 ،إبراهيم(القيمة العادلة في المحاسبة واحدة من ثالث بقصد ي
  ).التكلفة التاريخية (  بها مبدئيا وتم تخصيصها بالفعل االعترافالقيمة التي تم  -أ 



   -------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------محمد نواف عابد، جبر إبراھیم الداعور
 

)  

 A-1 العدد ،10، المجلد 2008م اإلنسانیة  غزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة األزھر --- -----------------------)166(

 نقدية أو أسواق مبادلة وعادلة وموثوق بها فـي          ت قيمة األصل من وحدا    هساويتما   -ب  
  . سوق كفء وجودظل افتراض

ة مخصومة باسـتخدام أسـعار الـسوق     حصللتدفقات النقدية المستقبلية الم    قيمة ا  هي -ج  
  . مماثلة أخرىالسائدة للفائدة ألصول

ن القيمة العادلة لألصول بعد إعادة تقييمها لألغراض المـستقبلية   إ ذلك ف  ىعلبناء  و
  .تصبح مساوية أو أكبر أو أقل من القيمة الدفترية قبل إعادة التقييمقد 

  :نماذج خمسة   إلىاذج القياس المحاسبي للقيمة العادلة نمقسمتولقد 
  .نموذج التكلفة التاريخية  .أ 
  .نموذج التكلفة التاريخية المعدلة  .ب 
  .نموذج التكلفة الجارية  .ج 
  .نموذج القيمة السوقية العادلة  .د 
  ).القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ( نموذج القيمة االقتصادية   .ه 

إبراز مفهوم ومزايـا وعيـوب كـل         دراسةمن ال ذا الجزء   ويتناول الباحتان في ه   
  .تها في تقييم األصول الثابتةمء مالى، ومد نموذج من هذه النماذج

  نموذج التكلفة التاريخية . ًأ
ـ           الـسعر النقـدي المـدفوع       ىوفقا لهذا النموذج يتم تقييم األصول الثابتة بناء عل

 ضرورية والالزمة للوصول باألصـل     األصل، مضافا إليه جميع النفقات ال      ىللحصول عل 
 ,Hendriksen & Van Breda لبدء اإلنتـاج    المطلوبةه وحالتإلى موقعه المخصص

لقياس والتـسجيل  لساس أك قد استمرت التكلفة التاريخية لفترة طويلة من الوقت  ول) (2001
مثبتة و  وقائع حدثت بالفعل   ى تقوم عل  كونهافي الدفاتر وذلك ألنها سهلة الفهم وموضوعية        

بالمستندات، وبالتالي ال تكون عرضة الختالفات في التقدير، ويسهل التحقق منها وتقـاس             
2003، حماد(فع في مقابلها من مبالغ نقدية أو ما يعادلها في وقت حدوثها بما د.(  

ميز نموذج التكلفة التاريخية بالموضوعية والقابلية للمقارنة والقياس فـي ظـل            ويت
كما يوفر هذا النموذج الوقت والجهد والتكلفة عند        ،  الستقرار االقتصادي حالة من الثبات وا   

مقارنة القوائم المالية لوحدة اقتصادية مع قوائم مالية سابقة لنفس الوحـدة االقتـصادية أو             
 ولكن هـذا    . لها نفس النشاط االقتصادي    ىمقارنتها مع قوائم مالية لوحدات اقتصادية أخر      
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 ديدة وخاصة في ظل تغير مستوي األسعار والتضخم والتقـادم         انتقادات ش النموذج يواجه   
  :) 2001 ،إبراهيم(ومن أهمها 

 الستخدام توليفة مـن   التاريخية لبنود قائمة المركز المالي نظراً     عدم مصداقية القيم    
ن وحدة القياس المستخدمة تتفاوت قوتهـا  إالوحدات النقدية ذات قوة شرائية مختلفة، حيث       

 أن قيمة المركز المالي أصبحت ممثلـة        ىلإة ألخرى، األمر الذي يؤدي      الشرائية من فتر  
بخليط من األرقام غير المتجانسة، مما يترتب عليهـا أنهـا ال تعطـي صـورة صـادقة         

 . الماليوواضحة عن المركز

 الناتجة عن التغيرات في األسـعار       الرأسمالية والخسائر   باألرباحال يتم االعتراف    
  . التحققوثها وإنما يتم تسجيلها فقط عند تحقيقها بالبيع وفقا لمبدأصل عند حدأللالسوقية 

نظرية لقياس القيمة وهي أن قيمة الشيء  ألي   نموذج التكلفة التاريخية حقيقة جوهرية       يهدم
صل عبارة عن قيمة نقدية غير مـستقرة        أن قيمة أي    إمحددة بالزمن والظروف، وبالتالي     

  .بدرجة كبيرة
   .لتاريخية المعدلة نموذج التكلفة ا.ب

تخذ المحاسبة النقود كوحدة قياس وأساس لتسجيل المعامالت ويفترض المحاسبون          ت
أن قيمة وحدة النقود ثابتة وال تتغير من فترة ألخرى، إال أن قيمة وحدة النقود المتمثلة في               

ـ إ توجيه االنتقـادات المـستمرة       ىلإ ىمما أد   .قوتها الشرائية تتغير من فترة ألخرى       ىل
 التفكير  ىلإ ىأساس التكلفة التاريخية نظرا ألنه يتجاهل الحقائق االقتصادية، األمر الذي أد          

  .في تعديل التكلفة الدفترية باستخدام األرقام القياسية لكي تعكس القوائم المالية الحقيقية
كما أن النموذج    ، ويتميز نموذج التكلفة التاريخية المعدلة بالسهولة وبساطة التطبيق       

صور القوائم المالية بوحدة قياس ثابتة تمكن من إجراء مقارنـات بـين أداء الوحـدات                ي
وتكون أسعار وقيم   ، نه يأخذ في االعتبار تواريخ اقتناء األصل      أباإلضافة إلى   ، االقتصادية

 هاسـتخدام ولكن يعاب على هذا النموذج .  األصول المعدلة قريبة من أسعارها في السوق     
ن الوحدات االقتصادية    نتائج غير دقيقة وذلك أل     ىلإمما يؤدى    م لألسعار لرقم القياسي العا  ل

 التي ليست مـن     -  ما تتأثر بالتضخم المتعلق باألصول التي تستخدمها وتتعامل فيها         غالباً
ال تأخـذ عنـصر التقـدم       القياسية  األرقام  ن   كما أ  .  وليس بالتضخم العام   -طبيعة واحدة 

اتفـاق بـين     باإلضافة إلى تعدد صيغها وعدم وجـود         التكنولوجي لألصول في االعتبار   
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فـي    ويعاب على هذا النموذج أيضا انه ال يأخذ        . الصيغة الواجب إتباعها   ىالمحاسبين عل 
االعتبار التغيرات الخاصة في أسعار البيع والخدمات فهي تعكس فقط التغيرات العامة في             

، إبـراهيم   1994ر مطـر وآخـرون      أنظللمزيد   (األسعار ممثلة في القوة الشرائية للنقود     
2001(.  

  
  . نموذج التكلفة االستبدالية.ج

يقصد بها قيمة األصل الثابت المدفوع خالل فترة استبدال األصل، وغالبا ما تكون             
). (Publishing, 1993هذه التكلفة هي القيمة الحاليـة لتكلفـة األصـل عنـد تقـديره      

 بها الحصول على نفس الخدمات التي  بأنها أقل تكلفة يمكن)Solomons (1966وعرفها
وهى تتضمن كل التكاليف الثانوية التي قد تنتج عن عملية          ، يقدمها األصل من مصدر آخر    

هي التكلفة التي يمكن تحملها مـن       أن التكلفة االستبدالية    ) 1996(ويري سالم   .  االستبدال
لـه   أن يكون مطابقـا  اإلنتاجية وال يلزم هخر مماثل في قدرتآجل استبدال األصل بأصل   أ

 المملوكة بإحدى الطـرق     لألصول ويمكن تحديدها    .من حيث المواصفات الفنية ومكوناته    
  :التالية

ـ يكافئهأو ما  تكلفة الشراء الجارية لألصل،   •  اإلنتاجيـة فـي   ه في قدرت
  .سوق منتظمة لألصول المستعملة

 بنسبة الصالحية لتعـويض     هتكلفة شراء أصل مماثل جديد مع تخفيض       •
رق بين حالته المادية وبما يتميز به من تقدم تكنولوجي وبين األصل            الف

  .محل التقييم
استخدام األرقام القياسية الخاصة لتعديل التكلفة األصلية لألصول محل          •

التقييم لتعكس سعر الشراء الجاري الذي كان سيدفع فيها إذا كانت هذه            
  .األصول موجودة اآلن

 التكلفـة االسـتبدالية    ىفي الحصول عل  استخدام قوائم أسعار الموردين      •
الرغم من أن هذه الطريقة قابلة للتطبيق في الواقـع          ى    لألصول، وعل 

 أسعار موثوق فيها من هذه      ىالعملي، إال انه من الصعب الحصول عل      
  .القوائم
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ـ     أمؤسسات الت  استخدام القيم التي تحددها    •  ىمين عند تغطية األخطار عل
 مالحظـة أسـعار     ىه القيم عموماً عل   األصول الثابتة، حيث تعتمد هذ    

السوق لهذه األصول، ولكن تعتبر هذه القيم غير دقيقـة فـي حـساب            
 معايير مختلفـة مـن      ى ألنها تعتمد عل   التكلفة االستبدالية الجارية نظراً   

 الرغم من ذلك يمكن أن يـستخدم هـذا       ى وعل  .جانب هذه المؤسسات  
  .المدخل في تقييم األصول

العمالت األجنبية لتقييم األصول وفقـا لعملـة        استخدام أسعار صرف     •
 .الدولة المنتجة لها

ن إ حيـث    ،س المال الحقيقـي   أ ر ىالمحافظة عل  ب  نموذج التكلفة االستبدالية   يتميزو
 أساس التكلفة االستبدالية لألصول المستنفذة في العملية اإلنتاجيـة  ىتحديد قيمة اإلهالك عل 

أو الخسائر الرأسمالية المحققة باالستعمال مـن أربـاح    استبعاد األرباح   ىلإ تلقائياً   سيؤدي
التخـصيص الكـفء     كما يضمن هذا النموذج   .الوحدة االقتصادية  ى مستو ىالعمليات عل 

ـ إحيث أن استخدام أسعار السوق في تقييم األصول الثابتة يؤدي             المال، لرأس  زيـادة   ىل
القوائم من إعـداد تقـديرات ذات       قابلية القوائم المالية للمقارنة، مما يمكن مستخدمي تلك         

داللة لقيمة الوحدة االقتصادية، فضال عن تسهيل مقارنات معدل العائـد بـين الوحـدات               
باإلضافة إلـى   .  االقتصادية والذي يعد من األمور الضرورية للتخصيص الكفء للموارد        

ل احتساب إهالك يحقق إمكانية اإلحالل الطبيعـي لألصـو        أن تطبيق النموذج يؤدى إلى      
 االسـتخدام الجـاري لهـذه       اإلهـالك  حيث يمثل وقياس تقديري جار لخدمات األصول،      

  ويؤخذ على هذا .الخدمات، وهذا ما يتفق مع تحديد قيمة اإلهالك وفقا للمفهوم االقتصادي  
اختالف وكذا  تدخل عنصر التقدير الشخصي في التقييم       النموذج عدم الموضوعية الكاملة ل    

 تعقيد العمليات الحسابية الالزمـة لتحديـد التكلفـة          إلىيؤدي  ما  متواريخ حيازة األصول    
 العـام   ىي االعتبار أثر التغير في المستو     فكما يؤخذ عليه أيضا عدم األخذ       .  هاالجارية ل 
 يعني افتراض ثبات وحدة النقد، وهذا الفرض ال يعتـرف بـه فـي الفكـر                 ممالألسعار  

  .)2001 ،إبراهيم (االقتصادي
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   .يمة السوقية العادلة نموذج الق.د
فعر  Siegel,.& J, K )1995(  القيمة السوقية العادلة بأنها المبلغ الذي يمكـن 

 وبائع وذلك في ظل عدم صل ما عند وجود رغبة وقدرة مالية بين مشترٍ      أاستالمه من بيع    
كمـا عرفـت    .  وجود ظروف غير طبيعية مثل التصفية أو اإلفالس أو ظروف احتمالية          

 القيمة السوقية العادلة بذلك السعر      1959يرادات الداخلية األمريكية في مارس      مصلحة اإل 
 راغب في الشراء وبائع راغب في البيـع حينمـا ال            ذي يجعل الملكية تتبادل بين مشترٍ     ال

 كـال  لـدى  البيع وان يكون  ى عل اً الشراء وال يكون الثاني مكره     ى عل اًيكون األول مكره  
أنها تلك القيمة   ) 1996( ويرى العطار    .حقائق المرتبطة بالعملية  الطرفين معرفة معقولة بال   

التي يمكن أن يتم على أساسها مبادلة أصل في عملية بيع متوقعة بين كـل مـن البـائع                   
 Nelson (1996)وذكـر  . والمشتري مع توافر الرغبة الصادقة في إتمام عملية التبـادل 

ء األصل بين طرفين لهما الرغبة في إتمام        أنها تتمثل في المبلغ الذي يمكن به بيع أو شرا         
وعلى الرغم من أن قيمة األصل تعتبر قيمة نظرية حتى تتم عملية            ، عملية البيع أو الشراء   

 الثالثفي المعيار   ) IVSC-2000( لجنة معايير التقييم الدولية      هاعرفتو.  البيع أو الشراء  
مبلـغ  هـا  بأنلحسابات المرتبطـة  الخاص بتقييم األصول ألغراض إعداد القوائم المالية وا     

 وبائع راغبين فـي عقـد       صل في تاريخ التقييم بين مشترٍ     أ تبادل   ه في مقابل  يمكنتقديري  
الصفقة، وفي ظل سوق محايد بحيث يتوافر لكل منها المعلومات الكافيـة ولهـم مطلـق                

 القيمـة   بينما عرفت لجنة قواعد المحاسبة الدولية     .  الحرية وبدون إكراه في إتمام الصفقة     
 ىلإ وبائع راغبين ومتطلعين     صل بين مشترٍ  أالعادلة بأنها المبلغ الذي يمكن أن يستبدل بها         

  ). 1996 ،الليثي(  معاملة متساوية بينهما
 Accounting على الرغم من احتواء فهـرس المعـايير المهنيـة األمريكـي    و

Standards (London, 1986-1987) إال أن . ادلـة  تعريفا للقيمة الع51 حوالي ىعل 
صل في عمليـة بيـع   التعريف الرئيسي للقيمة العادلة يتحدد بالقيمة التي يمكن بها مبادلة أ        

 وبائع راغبين في إتمام الصفقة أي في غير حاالت البيـع أو التـصفية               متوقعة بين مشترٍ  
 أسعار السوق في تحديد القيمة العادلة لألصل في حـالتي           ىاإلجبارية ويمكن االعتماد عل   

وفي حالة عدم وجود سعر سوقي يمكـن االعتمـاد          . النشطة والسوق غير     النشطة السوق
 تقديرات خصم التدفقات النقدية المستقبلية لألصل مع استخدام معدل خصم يتفق مـع              ىعل
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 مجلس معايير المحاسبة بـإنجلترا وويلـز القيمـة          وأيضا عرف  .درجة الخطر الموجودة  
 في المعامالت الحرة بعيـدا عـن        كن أن يباع به األصل    العادلة بأنها ذلك السعر الذي يم     

  ).1996، الليثي (.طراف المشتركة في عملية الشراء والبيعاأل
  :تقديرات القيمة العادلة

 ومجلـس معـايير المحاسـبة       IASC  مجلس معـايير المحاسـبة الدوليـة       رأى
ـ  بتةأن يتم استخدام القيمة العادلة لتقدير قيمة األصول الثا         FASBاألمريكية  تقـدير   تم، وي

  :)2003، حماد(في حالتين القيمة العادلة 
  . السوق النشطةوجود : الحالة األولى

يتم قياس القيمة العادلة لألصل بناء على األسعار المأخوذة من الـسوق النـشطة               
وتعـرف الـسوق    . وتحسب القيمة العادلة بناتج ضرب عدد الوحدات في سعرها السوقي         

 المشترون والبائعون الراغبون في  فيهاأنها السوق التي يتواجد بActive marketالنشطة 
األسـعار   واألصناف التي يتم التعامل فيهـا متجانـسة  كما أن ، التعامل عادة في أي وقت    

  .متاحة للجمهور
  .نشطةالسوق العدم وجود : ة الثانيحالةال

بالقيمـة  نة  إذا لم يتوفر لألصل قيمة سوقية لعدم وجود السوق النشطة فيتم االستعا           
ومن أمثلة األساليب الفنية المـستخدمة        . مماثلة لتحديد هذه القيمة    ى أخر السوقية ألصول 

  :القيمة الحالية التدفقات المقدرةفي تقييم 
 Matrix أسـعار المـصفوفة  ، وOption Pricing Models تسعير الخيـارات 

Pricingوالتحليل األساسي ، Fundamental Analysis) من يليل األساستدرج التحي و 
 تحليل ظروف الـصناعة     إلى أسفل من خالل تحليل الظروف االقتصادية العامة         إلى ىأعل

 االفتراضـات   تضمناألساليب الفنية ت  فهذه    ). ظروف وأوضاع الوحدة االقتصادية    وأخيراً
 واإليـرادات المـستقبلية     في الـسوق فـي تقـديراتهم للقـيم        شاركون  التي يستخدمها الم  

لمستقبلية وبما في ذلك افتراضات حول معدالت الفائدة والعجز عن السداد           والمصروفات ا 
محل التقييم نتيجة لعدم وجود     لألصل  إذا لم يتوفر سعر متاح في السوق        و  .وإعادة السداد 

نتاج هـذا  إذلك نتيجة التوقف عن   و الراهنة في تاريخ التقييم،      ه وبنفس حالت  لهصل مماثل   أ
فعندها يمكن  ،   واقتصادية أفضل  إنتاجية وحديثة ذات كفاءة     ظهور أنواع جديدة   أو   األصل
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استخدام التدفقات النقدية في المساعدة في تقدير القيمة العادلة بشرط أن يتم خصم التدفقات              
  ).1998 ،حسن(النقدية بمعدل خصم يناسب المخاطر المرتبطة باألصل 

ـ    وقد   لداخليـة للوحـدة   ن التقـديرات ا أاعترف مجلس معايير المحاسبة الماليـة ب
االقتصادية للتدفقات النقدية المتوقعة هي التي يمكن أن تكون المعلومات الوحيدة المتاحـة             

) 7(من بيان المفـاهيم رقـم  ) 38(وفي الفقرة ، والتي يمكن من خاللها تقدير القيمة العادلة  
خدام خذ بالقيمة العادلة كهدف لقياس القيمة الحاليـة ال يعـوق اسـت            الحظ المجلس أن األ   

ـ  أساس توقعاتىالمعلومات واالفتراضات القائمة عل   ن إ الوحدة االقتصادية وكأمر عملي ف
 ما يكون لديها معلومـات      الوحدة االقتصادية التي تستخدم التدفقات النقدية في القياس غالباً        

قليلة أو ليس لديها معلومات عن بعض أو كل االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في              
 الوحدة  ىنه يجب عل  إف _ تقييم القيمة العادلة لألصول الثابتة، وفي تلك الظروف        السوق في 

االقتصادية أن تستخدم المعلومات المتاحة دون تكلفة أو جهد غير الزمـين فـي وضـع                
واستخدام االفتراضات الخاصـة بالوحـدة االقتـصادية حـول          ،  تقديرات التدفقات النقدية  

طالما ال توجـد بيانـات      _  مطابقة لتقديرات القيمة العادلة    التدفقات النقدية المستقبلية تكون   
المشاركين في السوق يستخدمون افتراضات مختلفة، فإذا وجدت مثـل هـذه   إلى أن  تشير  

ن تعدل من افتراضاتها إلدخال معلومات الـسوق فـي          أ الوحدة االقتصادية    ىالبيانات فعل 
  .االعتبار

ن القيمة العادلة هي الـثمن الـذي        أ ىلإوقد خلص مجلس معايير المحاسبة المالية       
خر، وهذا المبلغ يـسهل مـشاهدته فـي      آ إلىصل أو التزام من حائز أو ملتزم        أينتقل به   

 أسـاس توقعـات الوحـدة       ىاألسواق، ومع هذا فان كثير من العناصر يمكن تقديرها عل         
مشاركين ن ال إفالبيانات  وفي ظل غياب     ،معروفهاالقتصادية وباستخدام أساليب ومعلومات     

 التوصـل  هيلنتيجة ، وتكون افي السوق سيكون لهم توقعات مختلفة حول التدفقات النقدية     
تقدير القيمـة    :هنا هدفا هو  ) 7(يضع بيان المفاهيم رقم     و. قيمة العادلة لل أفضل تقدير    إلى

ـ   ، ومـع هـذا يعتـرف    ةالعادلة باستخدام أفضل األدوات المتاحة في ظل الظروف القائم
 حكم شخـصي  إلى مع غياب صفقات ملحوظة من السوق  فان التقدير يحتاج    المجلس بأنه 

  .)2003، مادح ( هام وستكون النتيجة غير دقيقة
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   :)2001، زيدان( مبررات استخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي
تمكن من القياس المالئم والـواقعي لألصـول الثابتـة وااللتزامـات             §

لمالية بشكل مقبول ومفهوم لجميع المستفيدين      واإلفصاح عنها بالقوائم ا   
 مفهوم التكلفة التاريخيـة     ى عل االعتماد أصبح   ثولجميع األغراض حي  

  . وداللةمالئمةأقل 
 تصحيح المناخ العلمي للوحدات االقتـصادية عنـد نـشر           ىتعمل عل  §

ثر أالمعلومات المحاسبية من األصول وااللتزامات عند إعادة تقييمها و        
  .الوحدة االقتصادية  ربحيةىذلك عل

  . توفير مناخ أكثر واقعية لألرباح في ظل المخاطر المختلفةىتعمل عل §
  .مة ودالله التدفقات النقدية المستقبليةء توفير قياس أكثر مالىتعمل عل §
لوحدات االقتصادية وتحـسين صـور      ا تحسين تشغيل أداء     ىتعمل عل  §

  .األداء
 ألغـراض الـدمج بـين        توفير قوائم مالية عادلة وحقيقية     ىتعمل عل  §

  .الوحدات االقتصادية
عن القيمـة   القيمة السوقية العادلة أفضل مقياس للتعبير     أن  ) 2001(إبراهيم  ويرى  

البد من توافر ولكي تتحقق الذاتية لألصل والتي تعبر عن الخدمات والمنافع المتوقعة منه،          
 1993)(ليثـي  وأوضـح ال  .  السوق مثاليا ال احتكار فيـه وال اسـتغالل         تجعلخصائص  

  :بالتاليخصائص السوق الكفء المثالي 
 السلع واألصول ووجود الوسائل المحاسبية الـسريعة        عنتوافر المعلومات الكافية    

عدم وجود اتفاقيات بين البائعين للبيع        و  .عدم وجود احتكار في السعر    و. هاوتوصيلها  لنقل
كثرة عـدد البـائعين       و  .ينبسعر معين، أو بين المشترين لالمتناع عن الشراء بسعر مع         
تبـاع كافـة الوسـائل      ا  و  .والمشترين بحيث ال يستطيع أحدهم أن يؤثر في قيمة السلعة         

  .الكاملةالسوق المألوفة اقتصاديا لتحقيق السوق المنتظمة والحرة والنشطة، أي تحقيق 
توافرت هذه الخصائص في السوق فان ذلك يؤدي        أنه إذا    ) Barth )1994ويرى  

ال بسبب نفقـات    إ قيمة تبادلية عالمية للسلعة الواحدة ال تختلف من مكان آلخر             وجود ىلإ
هذا األمر في غاية الصعوبة رغم تمتع القيمـة  يعد  النقل والحيازة وفقا لطبيعة كل دولة، و      
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انه كثيرا مـا يـتم      يالحظ   و .العادلة بالموضوعية في التعبير عن القيمة الحقيقية لألصول       
 والقيمـة   market_ to _market وسـعر الـسوق    fair valueدلة استخدام القيمة العا

  market value والقيمة الـسوقية   market value _ based من سعر السوق ةالمستمد
  .كمترادفات للمحاسبة عن القيمة العادلة

ن هناك اختالفات كثيرة بين مفهوم القيمة العادلة والقيمـة          أ) 1996(ويرى العوام   
الـسياسات المحاسـبية    أن  هذه االختالفات   أهم  ة المستمدة من السوق ومن      السوقية والقيم 

المتعارف عليها تقضي في تقييم األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية تكوين مخصص هبـوط      
القيمة السوقية    نظراً ألن     .القيمة السوقية لها عن التكلفة التاريخية     اختالف  أسعار في حالة    

قيقية لألصول الثابتة لتأثرها بالعوامل الشخصية والسلوكية بينمـا  قد ال تعبر عن القيمة الح    
قد ال تتناسب القيمة السوقية مع   و .ترتبط القيمة العادلة بالقيمة الحقيقية لهذه األصول الثابتة       

ن تعبـر   أالمركز المالي الحقيقي للوحدة االقتصادية الرتباطها بعوامل كثيرة بينما يجـب            
ة المركز المالي للوحدة االقتصادية التي تعاني من االنخفاض الحاد          القيمة العادلة عن حقيق   

  .في قيمتها
  .)القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية(  نموذج القيمة االقتصادية.هـ

 وفقا للنظرية االقتـصادية بالقيمـة        تتحدد صلأ قيمة أي    أن) 1996(مرعي  ذكر  
غيـر    و هـذه القيمـة    ،ة التي تنتج عن هذا األصل     الحالية لكل التدفقات النقدية والمستقبلي    

مما أرق العديد من    ، ألنها تتعلق بتفضيل األشخاص لبند ما عن البنود األخرى         موضوعية
 اهـذ ويـستند  ). Tweedie, 1979(المهتمين بإعداد التقارير المالية في المملكة المتحدة 

 به العديد مـن  ىو ما ناديمة وه  أن الدخل أداة لقياس الق     مفادها فكرة أساسية    ى عل لنموذجا
ـ       ـ  المتىاالقتصاديين حيث أوضحوا أن قيمة األصل تعتمـد كليـا عل صالت الـصافية  ح

 األصـل   إلـى  نتائج األصل وليس     إلىومن ثم يتم النظر      ،هالمستقبلية الناتجة من استعمال   
العناصر األساسية لنموذج القيمـة االقتـصادية   ) Lee & value) 1987 ولقد حدد .نفسه

  :التاليب
تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من اسـتخدام           §

  .األصل
  . هذه التدفقات النقديةىتحديد توقيت الحصول عل §
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تحديد عدد السنوات المتوقع أن يستمر فيها األصل من اإلنتاج بصورة            §
  .اقتصادية

لسائدة تحديد معدل خصم مالئم يأخذ في االعتبار الظروف االقتصادية ا          §
  .والمخاطر المحيطة باألصل

 بأنه يتفق مع المفهوم االقتصادي لألصل الثابـت         نموذج القيمة االقتصادية  ويتميز  
هي القيمة الحالية لصافي التـدفقات النقديـة   وقيمته ، بأنه مجموعة من الخدمات المستقبلية 

أن هذا النموذج    كما   .المتوقع الحصول عليها من استخدام هذا األصل في المستقبل القريب         
 األسعار عند تحديد معدل الخصم المالئـم  ىعتبار التغيرات الحاصلة في مستوفي اال يأخذ  

على تقييم األصول    ويمتاز أيضا بأنه يعمل       .لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية لألصل     
  .لألصل تحديد القيمة العادلة      لها مثيل في السوق وذلك من خالل       غير التشغيلية التي ليس   

.  2001 )، زيـدان  ( النموذج ال ينطوي على أية أخطاء قياس أو أخطـاء توقيـت  كما أن
التأكد في   التي تتسم بعدم     على التنبؤات المستقبلية  ولكن يؤخذ على هذا النموذج أنه يعتمد        

معظم األحيان نتيجة لتأثير العوامل الداخلية والخارجية وخاصةً إذا امتدت هذه التنبـؤات             
المخاطر الذي يعكس    المناسبتحديد معدل الخصم     وكذلك صعوبة     .ت زمنية طويلة  لفترا

لتدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الفائدة التي من المتوقع أن تكون سائدة في            لالمصاحبة  
تحديد قيمة التدفقات النقدية لكل أصل على حدة وذلك في         باإلضافة إلى صعوبة      .المستقبل

كمـا أن   . ال تنتج إال وهي متجمعة كوحدة لتوليـد النقـد         هناك أصوالً حالة ما إذا كانت     
استخدام القيمة االقتصادية يتيح المجال بوضوح للتالعب في أي من أو في كل التقـديرات      

  Bell ,1992 Hodgon et. al 1992زيـدان (المطلوبة لحـساب القيمـة االقتـصادية   

,2001.(  
ات المحاسبية المستخدمة في إعادة تقييم      االعتراف واإلفصاح عن الممارس   : ثالثاً

  .األصول الثابتة
تسمح لجنة معايير المحاسبة الدولية وهيئات معايير المحاسبة وقـوانين الوحـدات          

بريطانيا، واستراليا، ونيوزيلنـدا، وبلجيكيـا، واليابـان،        مثل  االقتصادية في بعض الدول     
و بالنقص بما يوفر معلومات مالئمـة       ة تقييم األصول الثابتة سواء بالزيادة أ      عادومصر بإ 

  ).2001 ،طاحون (لمستخدمي القوائم المالية
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بعض المعايير المحاسبية الدولية وتجـارب بعـض    لدراسة  يتناول هذا الجزء من ا    
 و المملكة العربية السعودية فـي       )2001، طاحون (الدول مثل استراليا وبريطانيا ومصر    

 الممارسات المحاسبية المستخدمة فـي معالجـة        كيفية االعتراف واإلفصاح المحاسبي عن    
  .عمليات إعادة تقييم األصول الثابتة 

  التجربة األسترالية في إعادة تقييم األصول الثابتة1 - 
والمعيـارين  1981 ستراليا طبقا لقـانون الـشركات   تتم عملية إعادة التقييم في أ

 والذي تم تعديله عـام   1987.لسنة (1010)  ورقم 1981    لسنة10)(رقم  المحاسبيين 
 ,Barth & Clinch( كالتـالي   المحاسبة عن إعادة تقييم األصول الثابتـة وتتم.  1991

1998; Cotter, 1999:(  
للوحدات االقتصادية األسترالية إعادة تقييم أصولها الثابتـة، ونتيجـة لعـدم           يمكن  

 أسـاس   ى التقييم عل  يعيداآلخر  التقييم ألغراض خاصة، والبعض     فإن بعضها يعيد    اإللزام  
  .دوري ومنتظم كل ثالث سنوات

 أصل أو مجموعة معينة مـن       إلىلتي تنتمي    ا عض األصول  ب إعادة تقييم في حالة   
إعادة تقييم األصل أو المجموعة ككل في نفس الوقت، ويمكـن عمـل   ال بد من األصول،  

نـة لألصـل أو     مقاصة بين الزيادة والنقص الناتج عن إعادة تقييم األصول الفردية المكو          
 كان المبلغ الذي يمكـن        أما إذا   . مستوى الوحدة االقتصادية ككل    ىمجموعة األصول عل  

 إلـى  الدفترية، فيجب تخفيض قيمة هذا األصل        هاسترداده من األصل الثابت أقل من قيمت      
  . المبلغ القابل لالسترداد منه

 إعادة التقييم   يجب معالجة صافي الزيادة أو النقص في قيمة األصول والناتجة عن          
  :  النحو التاليىعل

عل الزيادة الصافية دائنة في حساب احتياطي إعادة تقييم األصـول ضـمن           جتُ  .أ 
  ،حقوق الملكية

  . رباح والخسائرلحساب األ_ الخسارة _ النقص  صافي ملحي .ب 
) أو زيـادة  (حدثاً عكسياً لنقص    ) أو النقص الصافي  (إذا كانت الزيادة الصافية      .ج 

الحساب الذي سجلت به من قبل في حدود المبلـغ   نفس تعالج فينها إسابقة، ف 
  .)أ،ب(السابق، وما يزاد يعالج كما في 
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إذا تم إعادة تقييم أصل أو مجموعة من األصول الثابتة، فيجب احتساب مصروف             
  . أساس القيمة بعد إعادة التقييمىاإلهالك عل

ت سبق إعـادة تقييمـه   حسب األرباح والخسائر الناتجة عن التخلص من أصل ثاب تُ
 األرباحقفالها في حساب    إ ويتم   هوثمن بيع ) المرحلة( أساس الفرق بين قيمته الدفترية       ىعل

والخسائر، مع عدم معالجة احتياطي إعادة التقييم المحقق نتيجة التخلص من األصل فـي              
  :حساب األرباح والخسائر، بل يتم التصرف فيه بأحد التصرفات التالية

  .حتياطي المحقق كما هو في حساب احتياطي إعادة التقييمترك مبلغ اال  .أ 
  . تحويل مبلغ احتياطي إعادة التقييم المحقق إلي حساب احتياطي أرباح رأسمالية  .ب 
، وفـي     حساب األرباح المحتجزة   ىإلتحويل مبلغ احتياطي إعادة التقييم المحقق         .ج 

  .أرباح نقدية فيما بعد هذه الحالة يصبح متاح كتوزيعات
  . حساب االحتياطي العامىمبلغ احتياطي إعادة التقييم المحقق إلتحويل   .د 

يمكن استخدام رصيد حساب احتياطي إعادة التقييم سواء المحقق، أو غير المحقق،            
  . المساهمين بدال من توزيعات األرباح النقديةىفي إصدار أسهم يتم توزيعها عل

هل تمت عملية إعادة التقيـيم  و اإلفصاح عن السنة التي تم فيها إعادة التقييم،          يجب
 .سطة اإلدارة أو بواسطة خبراء تثمين مستقلينبوا

  .التجربة البريطانية في إعادة تقييم األصول الثابتة - 2
 المعيـار   أنكما  ، 1985تتم عملية إعادة التقييم في بريطانيا طبقا لقانون الشركات          

 معـايير   تالملموسـة وسـمح   إعادة تقييم األصول الثابتة     شجع على    12البريطاني رقم   
المحاسبة البريطانية بإعادة التقييم بالزيادة لألصول الثابتـة الملموسـة واألصـول غيـر             

ما عدا الشهرة، بينما تطلب إعادة التقيـيم بـالنقص لجميـع األصـول الثابتـة           الملموسة
 غير  تقييم األصول إعادة  أن   ولكن الواقع يبين     . ةواألصول غير الملموسة بما فيها الشهر     

،  خاصة األراضي، والمباني  (، بينما إعادة تقييم األصول الثابتة الملموسة         محدود الملموسة
وطبقا ). Aboody et al., 1999(من األمور الشائعة في بريطانيا ) ، والمعدات واآلالت

حساب احتياطي إعـادة التقيـيم    نإعادة التقييم ففي إ معايير المحاسبية البريطانية    سياسة ال ل
  :رباح من خاللاألى  وتؤثر إعادة التقييم عل،إعادة التقييمالناتجة عن زيادة بالدائنا ن يكو

  . أساس القيمة بعد إعادة التقييمىمصروف اإلهالك المحتسب عل
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 .إعادة التقييم بالنقص والتي تتجاوز إعادة تقييم سابقة بالزيادة لنفس األصل

 جـزء مـن     إلـى صل باإلضافة   أو الخسارة الناتجة عن التخلص من األ      المكسب  
هذا يخـالف   احتياطي إعادة التقييم باألصل المباع والذي تحقق من التخلص من األصل، و           

ه  األسترالية والتي تعالج الجزء المحقق من احتياطي إعادة التقييم عن طريق تحويل            القواعد
بريطانية القواعد   ال تكما سمح .  المحتجزة رباحألا حساب   ىلإ أو   األخرى االحتياطات   إلى

في حساب التوزيـع    األخرى المكونة   االحتياطات  إلى  بالتحويل من احتياطي إعادة التقييم      
  .وذلك بالنسبة لجزء مصروف اإلهالك المرتبط بإعادة التقييم

إال أن الواقـع  قواعد المحاسبة البريطانية واألسترالية إلعادة التقيـيم      باقي  تتشابه  و
ـ   Aboody et al., 1999; Barth & Clinch(ا العملي يظهر بعض االختالفات ومنه

1996 & 1998; Easton et al., 1993(:  
 الثابتة بصورة متكررة، حيـث      أصولهاتعيد الوحدات االقتصادية األسترالية تقييم      

 التقيـيم ال تـتم   ةعادإلديها ممارسات دورية منتظمة إلعادة التقييم كل ثالث سنوات بينما           
  .بريطانيا في بصورة دورية أو متكررة

البريطانية حرية كبيرة بالنسبة لألصول التي يعاد تقييمها، بينمـا فـي ظـل    تتيح المعايير   
المعايير األسترالية إذا تم إعادة تقييم أحد األصول الثابتة أو مجموعة معينة فيجب إعـادة               

  .تقييم األصل أو المجموعة بأكملها
  .المصرية إعادة تقييم األصول الثابتة وفقاً للمعايير 3 -

معيار  1997لسنة   503أصدرت وزارة االقتصاد المصرية بقرارها الوزاري رقم        
وقد عدل هـذا المعيـار    .الخاص باألصول الثابتة وإهالكها) 10(المحاسبة المصري رقم   

ى المشاكل التي كان يمكن أن تنتج عن تطبيق معيار المحاسبة المصري القديم الذي               فليتال
الذي كان يسمح بتحديد قيمـة األصـول        ) 16 ( رقم معيار الدولي يتفق في مضمونة مع ال    

 أساس تكلفة األصل مطروحا منها مجمع اإلهـالك،         ىما عل إالثابتة بعد القياس األولي لها      
 أساس إعادة التقييم والتـي      ىد القيمة الدفترية لألصل الثابت بعد القياس األولي عل        يأو تحد 

 منها مجمع اإلهالك الالحـق      إعادة التقييم مطروحاً  صل في تاريخ    تعكس القيمة العادلة لأل   
 أن تتم عملية إعادة التقييم بانتظام كاف بحيث ال تختلف القيمة الدفترية            ىلهذا التاريخ، وعل  

  . اختالفاً جوهرياً عن القيمة العادلة لألصل في تاريخ إعداد الميزانية
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 القوائم المالية بالحكم    أثره ت وقد وجد أن السماح بإعادة تقييم األصول قد يترتب علي         
  أن تكون القـوائم الماليـة غيـر        همما يترتب علي  . الشخصي للقائمين بعملية إعادة التقييم    

حيث سمح المعيـار   .موضوعية لذلك فقد تطلب األمر تقنين وليس إلغاء عملية التقييم كلياً        
 تـسمح القـوانين     ولي عنـدما  ألاالمعدل بتحديد القيمة الدفترية لألصل الثابت بعد القياس         

 أساس قيمة إعادة التقييم التي تعكس القيمة العادلة لألصل في تـاريخ             ىالمصرية بذلك عل  
 إلـى  قنن اللجوء    هعن المعيار الدولي لكن    لذلك فان المعيار المصري لم يشذ     . إعادة التقييم 

 ولكنها تـتم  ، ال تتم وفقاً لألهواء الشخصية لمعدي القوائم المالية بحيثطريقة إعادة التقييم    
فقط عندما تسمح القوانين المصرية بذلك مثل حاالت االندماج وحـاالت تغييـر الـشكل               
القانوني للوحدات االقتصادية والتي يتم فيها تقييم األصول العينية بمعرفـة لجـان تقيـيم               

بـذلك يكـون    . محايدة فنية تحت اإلشراف القضائي وبقرار من وزارة التجارة الخارجية         
) 16( رقـم    بوضعه المعدل لم يختلف عن المعيـار الـدولي         )10 ( رقم صريالمعيار الم 

 سـمح   هبحيث لم يسمح بالتجاوزات التي تحدث نتيجة إعادة التقييم غير الموضوعي ولكن           
  .)2002 ،البورصة المصرية(بذلك في حاالت محدودة وفقا لضوابط معينة 

   .لعربية السعوديةإعادة تقييم األصول الثابتة وفقاً لمعايير المملكة ا4 -
ر معيار محاسبي لألصـول   ظهرت الحاجة في المملكة العربية السعودية إلى إصدا       

ستهالكاتها من كون محاسبة األصول الثابتة تتعلق بأحـد البنـود ذات األهميـة              االثابتة و 
النسبية في القوائم المالية التي لها أثر كبير على صافي ربح الفترة المالية الجارية وعلـى                

 .مة األصول الثابتة في المركز المالي التي تدور في نهاية الفترة أو لفترات مالية الحقة               قي
وتشمل محاسبة األصول الثابتة تحديد تكلفة األصول الثابتة المشتراة أو المصنعة داخليا أو             
المدرجة في نهاية المدة في قائمة المركز المالي وتحديد قيمة االستهالك المحمـل تطبيقـاً          

وتم مناقشة ما صدر من معايير فـي الواليـات          . وم اإليرادات بتكلفة الحصول عليها    لمفه
التي تحكم قياس وعرض األصـول الثابتـة        ودولية  معايير   و االمتحدة األمريكية وبريطاني  

واإلفصاح عنها في القوائم المالية وما يقترح من معيار يطبـق فـي المملكـة العربيـة                  
  .السعودية

لسعودية للمحاسبين القانونيين في تعميمها للمحاسبين القانونيين       وقد أشارت الهيئة ا   
 م انه يتعين االسترشاد بمعايير      1/2/1994هـ الموافق   21/8/1414 بتاريخ   102/2رقم  
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المحاسبية المالية األمريكية في كل ما لم يرد له ذكر في المعايير الصادرة في المملكة، لذا              
 للمناقشة والمقارنة إال أنـه نظـراً لعـدم          اًريكية أساس فمن المنطق أن تتخذ المعايير األم     

صدور معيار لمحاسبة األصول الثابتة في الواليات المتحدة األمريكية، كما انه لم يـصدر             
أيضا في بريطانيا إال مشروع لمحاسبة األصول وعلى هذا األساس قامت الهيئة السعودية             

لمعـايير األخـرى     للمقارنة بينة وبـين ا     اأساسللمحاسبين القانونيين بأخذ المعيار الدولي      
مر بمعيار لمحاسبة األصول الثابتة يكون متناسقاً مع أهـداف ومفـاهيم         للخروج بنهاية األ  

ما صدر عن مجلس معايير المحاسبة الـسعودية ال         أن  الحظ  يالمحاسبة المالية السعودية و   
األصـول الثابتـة    يتعارض مع ما صدر عن المعايير الدولية فيما يتعلق بقياس وعرض            

الهيئـة  . (واإلفصاح عنها في القوائم المالية حتى في تعريف األصول الثابتة واستهالكاتها          
  .)www.socpa.org.saالسعودية للمحاسبين القانونيين 

  .إعادة تقييم األصول الثابتة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية - 5
 والمنـشآت ممتلكـات   ال_  1992المعـدل عـام     ) 16 ( رقم نص المعيار الدولي  

  : هما منهجين بديلين لتقييم األصول الثابتةىلع_ والمعدات 
  :المعالجة القياسية التاريخية: لمنهج األولا

 منها مجمع اإلهالك مخصوماًائه نشإه أو ذ يسجل األصل الثابت بتكلفة استحوا    حيث
  .وأية خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القيمة الدفترية

  :)إعادة التقييم ( المعالجة البديلة المسموح بها : ثانيالمنهج ال
 أساس قيمة إعادة التقييم التي تعكـس القيمـة          ىيسمح بتسجيل األصول الثابتة عل    

العادلة لألصل من تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها مجمع اإلهالك الالحق لهذا التـاريخ              
بإعادة ) 16 ( رقم سمح المعيار الدولي  وقد   .وأية خسائر متراكمة الحقة في انخفاض القيمة      

 ، حمـاد  ( تطلب اآلتي بالنسبة لألصول المعاد تقييمهاهتقييم األصول الثابتة الملموسة ولكن   
2004(:   

يجب إعادة تقييم األصول الثابتة باستمرار وبصفة دورية بحيث ال تختلف القيمـة             
  .عداد القوائم المالية إالدفترية اختالفاً جوهرياً عن القيمة العادلة عند تاريخ 

ت والمعدات في آن واحد وذلك تجنباً لممارسـة         آيجب تقييم جميع بنود الممتلكات والمنش     
إعادة التقييم االنتقائي لألصول وإظهارها في البيانات المالية في صورة مزيج من التكاليف             

http://www.socpa.org.sa
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ـ     مع  والقيم المحددة في تواريخ مختلفة و       دفعـات شـريطة     ىهذا يمكن تقييم األصول عل
االنتهاء من إعادة تقييم األصول خالل فترة زمنية قصيرة ومع مراعـاة المحافظـة عنـد     

  .تحديد تلك القيم 
 تعالج باعتبارهـا دائنـة فـي        صل ثابت بالزيادة فهذه الزيادة    أذا تم إعادة تقييم     إ

ة لعمليـة    إذا كانت هذه عملية عكـسي      ماأ) أي احتياطي إعادة التقييم   (حساب إعادة التقييم    
تقييم سابقة بالنقص سبق معالجتها كمصروف في قائمة الدخل، ففي هذه الحالة يتم معالجة              

  .هذه الزيادة كإيرادات بقائمة الدخل
.  المحتجزة األرباح حساب   إلى مباشرة   هعند تحقق فائض إعادة التقييم يتم تحويل      

يمكن أن يتحقـق جـزء   كما .  ويتحقق هذا الفائض عند استبعاد األصول أو التخلص منها  
 الجزء المحقق من هـذا      يمثلوعندها  ،  من فائض إعادة التقييم خالل فترة استخدام األصل       

أساس إعادة التقييم والتكلفـة التاريخيـة       على  الفائض الفرق بين قيمة اإلهالك المحسوبة       
 .لألصل

  : اآلتي ةالحظ استعراض تجارب بعض الدول يمكن موأخيرا وبعد 
والمعالجات األسترالية وذلك مـن     ) 16 ( رقم ر بين المعيار الدولي   هناك تشابه كبي  

حيث انتظام عملية التقييم الدورية، وأيضا ضرورة إعـادة تقيـيم األصـل أو مجموعـة              
األصول الثابتة بأكملها، و في حالة معالجة فائض إعادة التقييم المحقق فان المعيار الدولي              

األرباح المحتجـزة فقـط بعكـس المعالجـة         معالجة هذا الفائض في حساب       ىاقتصر عل 
 .األسترالية التي تسمح بمعالجة هذا الفائض بأكثر من طريقة

مثـل   البريطاني والمعيار الدولي   بين المعيار    هناك اختالف في كثير من الجوانب     
انتظام ودورية إعادة التقييم، وتقييم األصل أو مجموعة األصول بأكملها، و الحريـة فـي         

 . االحتياطات األخرى إلىي إعادة التقييم غير المستخدمةتحويل احتياط

ر  أن المعيـا سـوى ، )16 ( رقمعن المعيار الدولي ) 10 ( رقم المعيار المصري لم يختلف   
 إعادة التقييم إال في ظروف محددة وأن تـتم عمليـة            ىالمصري قلل من عملية اللجوء إل     

 .ن وزارة التجارة الخارجيةالتقييم من خالل لجان محايدة وبإشراف قضائي وبقرار م
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ـ    يوجد اخـتالف     فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية نالحظ انه ال         ةفـي معالج
بيئة المملكة العربيـة     منها بما يتالءم مع      ةخوذأالمعايير الدولية نظراً ألنها م     عن   األصول
  .السعودية

  : الثابتةاإلفصاح عن الممارسات المحاسبية المستخدمة في إعادة تقييم األصول
 )2002، حماد وآخرون(

  :يجب أن تفصح القوائم المالية عن كل ما يلي لكل مجموعة من األصول الثابتة -1
أساس القياس المستخدم في تحديد إجمالي القيمة الدفترية، وعند استخدام أكثر من أسـاس              

ـ             ل يكون من الواجب اإلفصاح عن القيمة الدفترية المقيمة وفقاً لكـل أسـاس بالنـسبة لك
  .مجموعة

  .طرق اإلهالك المستخدمة
  .األعمار االفتراضية أو معدالت اإلهالك المستخدمة

  .جمالي القيمة الدفترية ومجمع اإلهالك في بداية ونهاية الفترةإ
  :كشف تسوية يوضح القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة يظهر ما يلي

  .قتناة نتيجة عمليات االندماجأ ـ اإلضافات   ب ـ االستبعادات   ج ـ األصول الم
 وكذلك الخسائر   IAS,s16الزيادات والتخفيضات الناتجة عن إعادة التقييم من هذا المعيار          

المدرجة والناتجة عن انخفاض القيمة أو الظاهرة في حقوق الملكية وفقاً للمعيار الخـاص              
 .IAS,s36بانخفاض قيمة األصول 

مة الدفترية ألصل المدرج في قائمة الـدخل خـالل    الخسارة الناشئة من االنخفاض في القي     
 .الفترة 

 .مصروفات االستهالك السنوي

صافي فروقات أسعار الصرف الناجمة عن تحويل البيانات الماليـة للوحـدة االقتـصادية         
 .ألجنبيةا

  . على األصول الثابتةتأثير أي حركات أخرى ذات 
  :يجب أن تفصح القوائم المالية أيضاً عما يلي -2

 وجود أية قيود على ملكية األصول الثابتة وقيمة هذه القيود إن وجدت وكـذا            مدى
 .عن األصول الثابتة المرهون كضمان ألية التزامات
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السياسات المحاسبية المتبعة لمعالجة التكلفة المقدرة السـتعادة الكفـاءة ألي أصـل مـن             
 .األصول الثابتة

 .وين هذه األصولنفاق على األصول الثابتة خالل فترة تكقيمة اإل

 .قيمة االرتباطات القتناء أصول ثابتة مستقبالً

تعتمد عملية اختيار طريقة اإلهالك وتقدير العمر االفتراضي لألصول على التقـدير             -3
عن طريقـة اإلهـالك المـستخدمة والعمـر          الشخصي لإلدارة، ولذا فان اإلفصاح    

ت تساعدهم فـي التعـرف      االفتراضي المحدد يوفر لمستخدمي القوائم المالية معلوما      
على السياسات التي اتبعتها اإلدارة وتحقق لهـم إمكانيـة المقارنـة مـع الوحـدات             
االقتصادية األخرى المماثل لها في النشاط االقتصادي ولنفس األسـباب يكـون مـن       
الضروري اإلفصاح عن اإلهالك المحمل للفترة ورصيد مجمع اإلهالك فـي نهايـة             

  .الفترة
 )التغير في التقدير المحاسبي(حدات االقتصادية عن طبيعة وتأثير يجب أن تفصح الو -4

الذي يكون له تأثير هام في الفترة الحالية أو الذي ينتظر أن يكون له تأثير هام فـي                   
صافي ربح أو خسارة الفتـرة واألخطـاء         "IAS,s8فترات الحقة وذلك طبقاً للمعيار    

يمكن أن ينشأ اإلفصاح عن تغير في       و" األساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية    
  :التقدير الشخصي بما يلي

  ).قيمة الخردة ( القيم المتبقية لألصول الثابتة  §
التكلفة المقدرة لفك وإزالة أصل ثابـت وتـسوية         (تكلفة اآللة والترميم     §

  ).الموقع
  ).األعمار االفتراضية(األعمار اإلنتاجية  §
  .طريقة اإلهالك §

  : بقيمة إعادة التقييم يجب اإلفصاح عن اآلتيعند تسجيل األصول الثابتة -5
  .األساس المستخدم في إعادة التقييم §
  .تاريخ سريان إعادة التقييم §
  .ما إذا كانت عملية التقييم قد تمت من قبل خبير محدد §
  . مؤشرات للقياس استخدمت في تحديد التكلفة االستبداليةأيةطبيعة  §



   -------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------محمد نواف عابد، جبر إبراھیم الداعور
 

)  

 A-1 العدد ،10، المجلد 2008م اإلنسانیة  غزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة األزھر --- -----------------------)184(

األصول الثابتة في البيانات    القيمة المفترض إظهارها لكل بند من بنود         §
  .المالية فيما لو تم إدراج األصول بصافي التكلفة بعد خصم اإلهالك

فائض إعادة التقييم، مع توضيح أي تغير في القيمة خالل الفتـرة وأي              §
  .قيود تتعلق بتوزيعات المساهمين

من المفضل  تعتبر المعلومات التالية ذات فائدة لمتطلبات مستخدمي القوائم المالية لذا ف           -6
  :قيام الوحدات االقتصادية باإلفصاح عن مبالغها

  .صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة المعطلة مؤقتاً §
إجمالي القيمة الدفترية لألصول التي تم إهالكهـا بالكامـل والزالـت             §

  .تستخدم
صافي القيمة الدفترية لألصول المتوقفة عن االستخدام والمحتفظ بهـا           §

  .لحين التصرف فيها
القيمة العادلة لألصول الثابتة التي تختلف اختالفاً جوهرياً عن القيمـة            §

  . المحاسبيةالدفترية لهذه األصول وذلك في حالة استخدام المعالجة 
  :الدراسة الميدانية: رابعاً

  :أهداف الدارسة الميدانية
لثابتـة  تهدف الدراسة الميدانية إلى دراسة الواقع الفلسطيني بإعادة تقييم األصول ا          

. في الوحدات االقتصادية، باعتبارها أحد مجاالت البحث الحديثة فـي الفكـر المحاسـبي             
ولتحقيق هذه الدراسة فقد استعان الباحثان بأهداف وأهميـة البحـث فـي أسـئلة قائمـة                 

  .االستقصاء
  :تحديد مجتمع الدراسة

الضفة (ية  تم تكوين مجتمع الدراسة من المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطين         
  :، ووزعت عينة البحث على مجموعتين رئيسيتين هما)الغربية وقطاع غزة
  .ناألكاديميو: المجموعة األولى

وقد اشتملت هذه المجموعة على أعضاء الهيئة التدريسية بكلية التجـارة قـسم               
  .المحاسبة بالجامعات الفلسطينية
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  .نالمهنيو: المجموعة الثانية
  .موعة إلى ثالث مجموعات مختلفة وهي على الترتيبوقد تم تقسيم هذه المج  

ـ    كاتب المحاسبة والمراجعة المعتمـدو    ن من أصحاب م   المهنيو سلطة الوطنيـة   ن لـدى ال
  .ن في دليل جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيةالفلسطينية والمسجلو

 مـساهمة  (ن بالوحدات االقتصادية المساهمة بالقطـاع الخـاص        المدراء الماليون العاملو  
  ).عامة

 في البنوك الفلسطينية المحلية باختالف موظفو االئتمان المصرفي العاملون
 .بشرط أن ال تقل درجة الموظف عن نائب مدير ائتمان مصرفي. نشاطها

  .تفصيل توزيع حجم مجتمع الدراسة حسب المناطق الجغرافية) 1(ويوضح الجدول رقم 
  

  . المناطق الجغرافيةحجم مجتمع الدراسة حسب: )1(جدول رقم 
 البيان الموقع الجغرافي

 قطاع غزة الضفة الغربية

 اإلجمالي

 25 15 10 ناألكاديميو

  25 15 10 نالمهنيو

 25 15 10 نالمدراء الماليو

 25 15 10 االئتمان المصرفي

 100 60 40 اإلجمالي

  :أسلوب جمع البيانات
حيـث تـم   .  توزيع قائمة االستقـصاء قام الباحثان بجمع البيانات باستخدام أسلوب  

توجيه هذه القوائم لمجتمع الدراسة مع إجراء بعض المقابالت الشخـصية مـع األفـراد               
الموزعة عليهم القوائم عند عملية التوزيع كما تم اسـتخدام أجهـزة االتـصال المتاحـة                

 بتوزيع  خاصة فيما يتعلق  .  للمساعدة في عملية التوزيع من فاكس وبريد و بريد إلكتروني         
  .قوائم االستقصاء داخل المناطق الشمالية في الضفة الغربية
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  .تصميم قائمة االستقصاء
تم تصميم قائمة االستقصاء بما يتالءم مع أهداف وفروض البحـث مـع مراعـاة      

  .هيس أجزاء رئةحيث تم تقسيم القائمة إلى ثالث.  تصميم شكل القائمة بشكل منظم وسهل
  .عامةمعلومات : الجزء األول

واشتمل هذا الجزء على خمس أسئلة شخصية مرتبطة بطبيعة الشخص المستقصى           
منه بهدف المساعدة في عملية التحليل وتوزيع القائمة حسب المجموعة المنتمية إليها مـن           

  .حيث طبيعة ومكان العمل
 . إعادة تقييم األصول الثابتة: الجزء الثاني

  .  مكون من عشرين سؤاالوكل قسم: تم تقسيم هذا الجزء إلى قسمين
جه هذا الجـزء    ومو: دوافع الموافقة على عملية إعادة التقييم لألصول الثابتة       : القسم األول 

  . ن لعملية إعادة التقييمإلى األشخاص المؤيدي
وموجه هـذا   :  دوافع عدم الموافقة على عملية إعادة التقييم لألصول الثابتة        : القسم الثاني 

  .ن لعملية إعادة التقييمضيافالجزء إلى األشخاص الر
توزيع حجم مجتمع الدراسة حسب الردود بين مؤيد وغير مؤيد          ) 2(ويوضح الجدول رقم    

  .لعملية إعادة التقييم
  حسب الردود بين مؤيد وغير مؤيد لعملية إعادة التقييم: )2(جدول رقم 

 البيان توزيع الردود

مؤيد عملية إعادة 
 التقييم

عملية إعادة غير مؤيد ل
 التقييم

 اإلجمالي

 25 5 20 ناألكاديميو

 25 7 18 نالمهنيو

 25 4 21 مدير مالي

 25 5 20  ائتمان مصرفي

 100 21 79  اإلجمالي
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 .دور المحاسبين والمراجعين في عملية إعادة التقييم: الجزء الثالث
قيـيم   الت  أسئلة تحدد دور المحاسبين والمراجعين في عمليـة        ةشتمل هذا الجزء على تسع    ا

  . اإلفصاح عنهاوكيفية
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة

عتمد التحليل اإلحصائي لتحليل بيانات الدراسة الميدانية باعتبارها بيانات وصـفية      ا
غير قياسية على إجراء تحليل التباين وذلك إلجابـات العينـة التـي وردت فـي قائمـة                  

 في التحليـل اإلحـصائي      S.P.S.Sائي  االستقصاء وقد تم االعتماد على البرنامج اإلحص      
  :للوصول إلى

  .المتوسط المرجح واالنحراف المعياري
 وذلك للمقارنة بين مقاييس التـشتت ولقيـاس مـستوى         ANOVAاختبار التباين   

  .المعنوية والتوزيع الطبيعي
.  LSD (Least Squares method(أسلوب مربعـات االختالفـات الـصغرى    

 .سة الطابع العام واالنحرافات الموجبة و السالبةويستخدم هذا األسلوب لدرا

  :تحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها
لتحديد درجات نتائج  إجابة الدراسة وفقاً لدرجات القياس الترتيبـي وتمـشياً مـع       

ن التحديد الوصـفي  مارات االستقصاء والتي تؤكد على أ الحديثة في تصميم است    تاالتجاها
يؤدي في أغلب األحيـان  ) الخ... هام إلى حد ما ، مثل هام جدا (مارة  لألوزان داخل االست  

ويرجع ذلك إلى أن الباحث يتولى في       .  إلى تدخل متحيز من قبل الباحث في تحديد النتائج        
قد تكون مختلفة عن    ،  إلى أوزان رقمية   ةمرحلة الحقة من البحث ترجمة األوزان الوصفي      

كمـا أن نطـاق األوزان الوصـفية        .  ب منه ذلك  تلك التي يضعها المستقصى منه إذا طل      
محدود ال يتيح للمستقصى منه المرونة الكافية لوضع األوزان التي تتناسب مـع معامـل               

ليختـار  ، لهذا فقد تم تصميم األوزان في شكل رقمي محدد        .  الثقة الذي يخصصه لإلجابة   
وهكـذا  .  في اإلجابـة منها المستقصى منه ما يتناسب مع القوة الترجيحية أو معامل ثقته          

حاول الباحثان استبعاد أي تدخل من جانبه لتصبح اآلراء الواردة باسـتمارة االستقـصاء              
وتعكـس  ، والتحليالت اإلحصائية التي تأسست عليها فقط تعبر عن آراء المستقصى منهم          

. افقـة هذه األوزان األهمية لدوافع إعادة التقييم لألصول الثابتة سواء بالموافقة أم عدم المو     
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يشير إلى درجة ثقة بالـدافع  ) 1(حيث الرقم صفر يشير إلى انعدام درجة الثقة بينما الرقم           
  ).3( وهكذا كما في جدول رقم 20-1من 

  درجات القياس الترتيبي: )3(جدول رقم 
القياس  5 4 3 2 1 0

 الترتيبي
درجة ثقة 
 معدومة

1%-
20% 

21%- 
40% 

41%-
60% 

61%-
80% 

81%- 
100% 

لمتوسط المرجح لدرجات الموافقة بناء على الترتيب الموضح في جـدول           ويحدد ا 
  .حيث كلما ارتفعت درجة الترتيب كلما كان المقياس أفضل)  3(رقم 
  .دوافع الموافقة على عملية إعادة تقييم األصول الثابتة: أوالً

المتوسط الحسابي لألوزان المعطاة لكل دافع من دوافـع         ) 4(يوضح الجدول رقم    
وافقة على إعادة التقييم لكل مجموعة من مجموعات عينة البحث األربعة، وأيضاً على             الم

باإلضافة إلى قياس مدى تـشتت األوزان المعطـاة حـول       .  المستوى اإلجمالي لكل دافع   
  متوسطها الحسابي معبراً عنها باالنحراف المعياري

لية عادلـة مـن     إظهار قوائم ما  ") 1(أن الدافع رقم    ) 4(حيث يظهر الجدول رقم     
حصل على أعلى متوسط لـألوزان علـى   " خالل جعل بيانات المركز المالي أكثر عدالة        

 وكذلك حصل على أكبـر متوسـط علـى         4.1519المستوى اإلجمالي للمشاركين وقدرة     
إظهار قـوائم ماليـة     ") 2(ان المصرفي، ثم يليه الدافع رقم       مستوى الفئات باستثناء االئتم   

،  ثم يليه الـدافع رقـم         3.9114بمتوسط قدره " أكبر واقعية لألرباح    عادلة لتوفير قياس    
تؤدي عملية إعادة التقييم إلى التعرف على القيمة الجارية لألصول الثابتة فـي             ) "20(

) 4(، تم يليه الـدافع رقـم        3.8608 بمتوسط قدره    "ضوء القيمة العادلة لألصول الثابتة    
بديلة وإعداد الخطط اإلسـتراتيجية أو إلعـادة        إعادة التقييم وسيلة لدراسة الفرصة ال     "

التحول مـن نظـام   ) "10(، تم يليه الدافع رقم     3.7722بمتوسط قدره   " الهيكلة واالندماج 
 بمتوسـط   "تقييم األصول الثابتة على أساس التكلفة التاريخية إلى أساس القيمة العادلة          

حل مـشكلة عـدم تماثـل       ") 3(، يليه مباشرة وبنفس المستوى الدافع رقم        3.7089قدره  
  . وهكذا"البيانات والمعلومات بين اإلداريين والمستثمرين

أنه على مستوى األكـاديميين  ) 4(أما على مستوى الفئات فيتضح من الجدول رقم       
) 2(ثـم الـدافع رقـم     ، 4.350على أعلى متوسط وقدره     ) 1(فقد حصل أيضا الدافع رقم    
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، 4.050بمتوسطات قـدرها    ) 11(و) 20(و) 4(و)3( ثم الدافع رقم   4.300بمتوسط قدره   
أما على مستوى المهنيين فقد حصل الدافع رقم        .   على التوالي  3.700، 3.7500، 4.000

، 4.0556بمتوسط قدره ) 11( يليه الدافع رقم    4.333أيضا على أعلى متوسط وقدره      ) 1(
، 3.8889، 3.8889، 3.9444بمتوسطات قـدرها    ) 5(و)20(و)10(و)2(ثم الدافع رقم      

عـل  ) 1(أما على مستوى المدراء الماليين فقد حصل الدافع رقم        .   على التوالي  3.8333
ثم الدافع رقـم  ، 4.0476بمتوسط قدره ) 4(  يليه الدافع رقم    4.1905أعلى متوسط وقدره    

 على  3.4762، 3.6667، 3.8095، 4.000بمتوسطات قدرها   ) 11(و)10(و) 9(و)20(
ة وهي رجال االئتمان المصرفي نجد أن هناك اسـتثناء فقـد            وأخيرا الفئة الرابع  .  التوالي

) 1( بفارق بسيط عن الدافع رقم       3.800على أعلى متوسط وقدره     ) 20(حصل الدافع رقم    
والذي ) 2(يليه الدافع رقم    ، الذي حصل على أعلى متوسط على مستوى الفئات واإلجمالي        

بمتوسـطات قـدرها    ) 15(و)3(و)10( ثم الدافع رقم     3.7500حصل على نفس المتوسط     
تحقيـق مـصلحة    ") 16(ويالحظ أن الدافع رقم     .  على التوالي  3.550، 3.650، 3.700

 قد حصل على أدنى متوسط لألوزان علـى المـستوى اإلجمـالي وقـدره              "ذاتية لإلدارة 
 وكذلك على مستوى الفئات األربع األكاديميين والمهنيين المدراء الماليين ورجال           2.3846
 علـى   2.300، 1.700، 2.8333، 2.750لمصرفي وذلك بمتوسطات قـدرها      االئتمان ا 

  .التوالي
  

االنحراف المعياري لتشتت األوزان المخصـصة      ) 4(كما يظهر نفس الجدول رقم      
من قبل المشاركين حول المتوسط الحسابي حيث نالحظ أن االنحراف المعياري للدافع رقم           

 بالمقارنـة   1.0011بلـغ االنحـراف     كان األصغر على المستوى اإلجمالي حيـث        ) 1(
قل من ربع المتوسط، حيث تدل هذه النتـائج  أباالنحراف المعياري للدوافع األخرى ويمثل     

على مدى شدة التجانس بين آراء المشاركين على المستوى اإلجمالي إلى حد كبير حـول               
ـ    ) 11(كما حصل الدافع رقم     ، )1(أهمية الدافع رقم      درهعلى أعلى انحـراف معيـاري ق

أما على مستوى الفئات فإن االنحراف المعياري لفئة األكاديميين هـو أصـغر             . 1.7450
 فـإن أصـغر     نأما على مستوى المهنيـي    ) 1( وذلك للدافع رقم     0.6708انحراف وقدره   

ثم ) 20( يليه الدافع رقم     0.8498وقدره  ) 15(ورقم  ) 8(انحراف معياري كان للدافع رقم      
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وعلى مستوى المدراء الماليين فإن الـدافع رقـم   ، 1.0289دره بانحراف ق) 1(الدافع رقم  
بـانحراف قـدره    ) 1( ويليه الدافع رقـم      0.9207حصل على أدنى انحراف وقدره      ) 4(

على ) 1(وأخيرا على مستوى رجال االئتمان المصرفي فقد حصل الدافع رقم            ، 1.0305
) 1(ياري للـدافع رقـم   ويدل تدنى مستوى االنحراف المع ، 1.1642ادني انحراف وقدره    

سواء على المستوى اإلجمالي أو على مستوى الفئات على أنه الدافع األهم وراء الموافقـة      
  .على عملية إعادة التقييم

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدوافع الموافقة على عملية إعادة التقييم): 4(جدول رقم 

 
 أي مجموعة أو على المستوى اإلجمـالي        أن أكبر حجم لألوزان المعطاة على مستوى       *

، وسيتحقق هذا المتوسط لو أن جميع أفراد العينـة الممثلـين            5للمجموعات سوف يكون    
  .5للمجموعة أو إلجمالي المجموعات المشاركة خصصوا للسبب نفسه الوزن 
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لمقارنة بين مقاييس التشتت الظاهر لكـل  ANOVA  نكما تم إجراء تحليل التباي
لتقرير ما إذا   % 5وباستخدام مستوى المعنوية بنسبة     . جموعات المشاركين مجموعة من م  

كان الفرق معنوياً أو غير معنوي فإذا كان الفرق بين المتوسطات غير معنوي فهذا يـدل                
على أن جميع الدوافع لها أهمية واحدة لدى جميع المشاركين من حيث تفـسير الظـاهرة                

أمـا إذا كـان     . ظرة الخاصة لكل المشاركين   محل الدراسة حسب طبيعة عمل ووجهة الن      
الفرق بين المتوسطات معنوي فيدل هذا على أن الدوافع ليس لهـا نفـس األهميـة لـدا                  

  .المشاركين أو ليست من الدوافع الهامة لتفسير الظاهرة
  

 ومستوى المعنوية لدوافع الموافقة علـى       Fقياس درجة   ) 5(ويوضح الجدول رقم    
ومن الجدول يتضح   %. 5صول الثابتة عند مستوى معنوية أقل من        عملية إعادة التقييم لأل   

ن الفرق بين المتوسطات لكل المجموعـات     التجانس بين أراء المشاركين حيث إ     مدى شدة   
غير معنوي مما يدل على أن جميع الدوافع هامة ولها نفس األهمية لدى جميع المشاركين               

جمة عن قلة التدفقات النقدية الواردة مـن        تغطية المشاكل النا  ") 14(باستثناء الدافع رقم    
 واالئتمان المصرفي، مما يدل على انـه        نفقد كان معنوياً لدى كل من األكاديميي      " األصول

  . ليس له نفس أهمية الدوافع األخرى
   لدوافع الموافقة على إعادة التقييمFلقياس درجة مستوى المعنوية : )5(جدول رقم 

 االئتمان المصرفي المدراء الماليين المهنيين األكاديميين الفئة

مستوى  Fقيمة  الدوافع
 المعنوية

المستوى  Fقيمة 
 المعنوية

مستوى  Fقيمة 
 المعنوية

مستوى  Fقيمة 
 المعنوية

1 1.577 0.202 3.838 0.054 3.781 0.056 0.475 0.624 
2 1.210 0.312 2.791 0.099 2.833 0.096 0.398 0.673 
3 1.887 0.139 2.191 0.143 2.242 0.138 1.710 0.188 
4 1.659 0.183 2.407 0.125 2.386 0.127 1.296 0.280 
5 1.348 0.265 2.570 0.113 2.494 0.118 0.774 0.465 
6 1.074 0.365 1.773 0.187 1.711 0.195 0.755 0.473 
7 0.905 0.443 2.649 0.108 2.634 0.109 0.040 0.961 
8 0.578 0.631 0.125 0.725 0.107 0.744 0.813 0.447 
9 0.585 0.627 0.368 0.546 0.378 0.541 0.689 0.505 

10 0.163 0.921 0.003 0.953 0.005 0.944 0.243 0.785 
11 1.141 0.338 1.527 0.220 1.469 0.229 0.978 0.381 
12 1.512 0.218 0.159 0.692 0.154 0.695 2.191 0.119 
13 0.942 0.425 0.10 0.751 0.94 0.760 1.365 0.262 
14 4.483 0.006* 0.440 0.509 0.417 0.521 6.516 0.002* 
15 0.754 0.523 0.063 0.802 0.68 0.795 1.098 0.339 
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16 1.784 0.158 2.076 0.154 2.023 0.159 1.664 0.196 
17 1.845 0.146 2.603 0.111 2.617 0.110 1.458 0.239 
18 1.940 0.130 0.627 0.430 0630 0.430 2.595 0.081 
19 1.147 0.336 0.533 0.468 0.518 0.474 1.462 0.238 
20 0.229 0.876 0.063 0.802 0.068 0.794 0.310 0.735 

  .فأقل% 5مستوى المعنوية المقبول *   
  .تعتبر معنوية(*)  المميزة بنجمة مألرقا*   

 بشكل كبير فقد تـم اسـتخدام طريقـة          ونظراً لتكرار المقارنات بين المتوسطات    
 لتفسير مدى اتفاق أو اختالف آراء المشاركين مـن          LSDمربعات االختالفات الصغرى    

ادة التقييم لألصول الثابتـة  المجموعات األربعة لكل دافع من دوافع عملية الموافقة على إع   
مل األكـاديميين  عتمد هذا االختبار على الفروق بين المتغيرات حيث تم أخذ طبيعة ع    وقد ا 

كمتغير مستقل وباقي المجموعات الثالث األخرى كمتغيرات تابعة للمقارنـة حتـى يـتم              
لدراسـة الطـابع   )  4(التحقق من مدى ثبات النتائج التي سبق التوصل إليها بالجدول رقم  

معامـل  ) 6(ويوضح الجدول رقـم     .  العام بين مجموعة األكاديميين ومجموعة المهنيين     
ن المجموعات حيث يعتبر المؤشر الموجب زيـادة فـي معامـل االخـتالف       االختالف بي 

للمتغير التابع عن المستقل والمؤشر السالب يدل على انخفاض معامل االختالف للمؤشـر             
التابع عن المستقل باإلضافة إلى مستوى المعنوية عند مقارنة كل دافع من قبل مجموعـة               

بما يقابلـه لـنفس الـدافع مـن قبـل           )  المصرفيواالئتمان  ، المدراء الماليين ، المهنيين(
وتشير نتائج تطبيق هذا االختبار وقيم مستوى المعنوية إلى عـدم وجـود             .   األكاديميين

اختالف أو تباين معنوي بين متوسطات األوزان المخصصة من قبل المجموعات الثالثـة             
  قبل المـدراء المـاليين  من) 17(و) 14(عند المقارنة مع األكاديميين باستثناء الدافع رقم   

والسبب الرئيسي في عدم وجود اخـتالف معنـوي   .  فقط والتي كان لهما مستوى معنوي 
بين المجموعات عند مقارنتها مع األكاديميين قد يرجع إلى وجود فـروق معنويـة بـين                
متوسطات األوزان الخاصة باألكاديميين والمهنيـين، األكـاديميين والمـدراء المـاليين،            

والجدير بالـذكر أن  ).  6(يين واالئتمان المصرفي كما هو ظاهر في الجدول رقم          األكاديم
حصل على معامل اختالف صفر في مجموعة المدراء الماليين واالئتمـان           ) 8(الدافع رقم   

  . المصرفي وهذا يدل على مدي التقارب في وجهة النظر بين المجموعتين حول هذا الدافع
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ة االختالف لدوافع الموافقة لعملية إعادة التقييم  لقياس درجLSD: )6(جدول رقم 
  لألصول الثابتة

 االئتمان المصرفي المدراء الماليين المهنيين الفئة

معامل  الدوافع
 االختالف

المستوى 
 المعنوية

معامل 
 االختالف

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 االختالف

مستوى 
 المعنوية

1 0.0167 0.959  0.1595 0.608 0.6000 0.059 
2 0.3556 0.345 0.6333 0.083 0.5500 0.135 
3 0.3278 0.391 0.5317 0.161 0.0722 0.850 
4 0.2222- 0.593 0.0476- 0.905 0.7500 0.067 

5 0.2333- 0.537 0.1238 0.733 0.5000 0.176 

6 0.3333- 0.480 0.0952 0.834 0.5000 0.278 

7 0.1333 0.758 0.3476 0.405 0.6500 0.126 
8 0.4111- 0.280 0.0000 1.000 0.0000 1.000 

9 1.389- 0.766 0.5595- 0.215 0.1500- 0.742 

10 0.2889- 0.504 0.0667- 0.872 0.1000- 0.812 

11 0.3556 0.363 0.2238 0.551 0.3000 0.430 
12 0.2667- 0.522 0.5429 0.178 0.1000- 0.805 

13 0.0333 0.934 0.3905 0.314 0.2500- 0.523 

14 0.0944- 0.822 0.5800* 0.038 0.6000- 0.145 

15 0.3111- 0.395 0.1571 0.655 0.2500- 0.482 

16 0.0833- 0.882 1.0500 0.057 0.4500 0.410 

17 0.1167 0.785 0.8711* 0.041 0.4955 0.224 

18 0.1000- 0.811 0.6895 0.097 0.1727  0.664 

19 0.0056 0.989 0.6605 0.114 0.1167 0.773 
20 0.1389- 0.861 0.3026- 0.364 0.0227- 0.944 

  .فأقل% 5مستوى المعنوية المقبول *  
  .تعتبر معنوية(*)  المميزة بنجمة ماألرقا*  
 المقدرة للمتغير التابع تجاهيةمقدار الزيادة الثابتة في قيم االاألرقام الموجبة تدل على *  

  . ن أدنى إلى أعلىحيث يكون االتجاه العام م
 المقدرة للمتغير التابع    تجاهية مقدار النقصان الثابت في قيم اال      األرقام السالبة تدل على   *  

  .حيث يكون االتجاه العام من أعلى إلى أدنى
  
  



   -------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------محمد نواف عابد، جبر إبراھیم الداعور
 

)  

 A-1 العدد ،10، المجلد 2008م اإلنسانیة  غزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة األزھر --- -----------------------)194(

  .دوافع عدم الموافقة على عملية إعادة تقييم األصول الثابتة: ثانياً 
ان المعطاة لكل دافع مـن دوافـع عـدم     المتوسط الحسابي لألوز  ) 7(يوضح الجدول رقم    

الموافقة على إعادة التقييم لمجموعات عينة البحث األربعـة، وأيـضاً علـى المـستوى               
باإلضافة إلى مدى تشتت األوزان المعطاة حول متوسطها الحـسابي          .  اإلجمالي لكل دافع  

  .معبراً عنها باالنحراف المعياري
ف المعياري لدوافع عدم الموافقة على المتوسط الحسابي واالنحرا: )7(جدول رقم 

  عملية إعادة التقييم

  
أن أكبر حجم لألوزان المعطاة على مستوى أي مجموعة أو على المستوى اإلجمـالي              *  

 وسيتحقق هذا المتوسط لو أن جميع أفـراد العينـة الممثلـين         5للمجموعات سوف يكون    
  .5 نفسه الوزن للمجموعة أو إلجمالي المجموعات المشاركة خصصوا للسبب

إن اسـتخدام مبـدأ التكلفـة    ") 19(أن الدافع رقـم  ) 7(حيث يظهر الجدول رقم     
التاريخية يبقى األفضل في ظل عدم الموافقة على عملية إعادة تقييم أصـل مـن قبـل          
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، ثم  4.0476 حصل على أعلى متوسط لألوزان على المستوى اإلجمالي وقدره           "شخصين
) شركات أو مكاتب تقييم     ( جود مقيمين مهنيين ومحترفين     عدم و ") 16(يليه الدافع رقم    

، 3.8571 بمتوسط قـدره     "في فلسطين مما يخضع عمليات التقييم إلى الحكم الشخصي        
صعوبة توفير سوق منتظمة لألصول الثابتة بسبب عدم وجود أرقام    ") 2(يليه الدافع رقم    

 ، يليه الدافع رقـم  3.8095 بمتوسط قدره   "قياسية متخصصة للكثير من األصول الثابتة       
صعوبة الحصول على قيمة سوقية ألصل مشابه محل التقييم لعدم وجـود قيمـة              ") 5(

  . وهكذا 3.7619 بمتوسط قدره "سوقية لألصل
) 5(ورقم  ) 3(أن الدافع رقم    ) 7(أما على مستوى الفئات فيتضح من الجدول رقم         

) 4(يليه الدافع رقـم     ، 4.600 حصال على نفس المتوسط على مستوى األكاديميين وقدره       
بنفس المتوسـط وقـدره     ) 20(و) 19(و) 16(يليه الدافع رقم          ، 4.200بمتوسط قدره   

على أعلى متوسـط وقـدره   ) 1(أما على مستوى المهنيين فقد حصل الدافع رقم      . 4.000
) 12(و) 9(و) 5(ثم الدافع رقـم  ، 3.8571بمتوسط قدره ) 19(يليه الدافع رقم  ، 4.4286

وعلى مستوى المدراء الماليين فقد حصل الـدافع رقـم          . 3.4286 وقدره   سط متساوٍ توبم
على أعلى متوسط تم الحصول عليه سواء على مستوى الفئات أو علـى المـستوى     ) 19(

وهذا يدل على أن جميع المدراء الماليين المـستجيبين لالسـتبيان           ، 5.00اإلجمالي وقدره   
 - 81%   (5دة التقييم قد أعطوا هـذا الـدافع الـوزن           والذين لم يوافقوا على عملية إعا     

يليـه  ، 4.7500بنفس المتوسط وقدره ) 16(والدافع رقم   ) 1(ثم يليه الدافع رقم     ). %100
وأخيرا على مستوى   . 4.500 وقدره   بمتوسط متساوٍ ) 20(و) 11(و) 3(و) 2(الدافع رقم     

على أعلى متوسـط وقـدره      حصل  ) 18(و) 10(و) 2(االئتمان المصرفي فإن الدافع رقم      
ثم يليه الدافع رقـم        ، 4.000بنفس المتوسط وقدره    ) 16(و) 15(يليه الدافع رقم    ، 4.200

عدم وجود ضرورة ") 8(ويالحظ أن الدافع رقم . 3.600 قدره   بمتوسط متساوٍ ) 19(و) 9(
تها إلعادة التقييم واإلفصاح في شكل ملحوظ عن األصول الثابتة التي تظهر بأقل من قيم   

. 2.2381 ه حصل على أدنى متوسط حسابي على المـستوى اإلجمـالي وقـدر            "العادلة  
، 2.000وكذلك على مستوى فئتي األكاديميين واالئتمان المصرفي بمتوسـطات قـدرها            

  . على التوالي1.400
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االنحراف المعياري لتشتت األوزان المخصصة مـن       ) 7(كما يوضح الجدول رقم     
من دوافع عدم الموافقة على إعادة التقييم لألصول الثابتة حـول           قبل المشاركين لكل دافع     

)  18(متوسطها الحسابي والذي بلغ أدنى قيمة له على المستوى اإلجمالي عند الدافع رقـم           
تدخل الوحدات االقتصادية المسيطرة في تحديد قيم األصول المـراد إعـادة تقييمهـا              "

 0.9024بانحراف معياري " بهذه الوحداتللوحدات االقتصادية المسيطر عليها مما يضر 
حيث سجل أدنى مستوى انحراف معياري هو صفر عند مستوى المدراء الماليين، ثم يليه              

عدم تمشي إعادة التقيـيم مـع     ") 1(وهكذا حتى الوصول إلى الدافع رقم       ) 5(الدافع رقم   
معياري على   والذي حصل على أعلى انحراف       "مبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الموضوعية    

أما على مستوى الفئات فإن أدنى انحراف معيـاري         ، 1.7498المستوى اإلجمالي وقدره    
ولفئـة المهنيـين فـإن    ، 0.5477وقدره  ) 18(ورقم  ) 5(لفئة األكاديميين كان للدافع رقم      

أما علـى مـستوى      ، 0.7868حصل على أدنى انحراف معياري وقدره       ) 1(الدافع رقم   
حصل أدنى انحراف علـى المـستوى    ) 19(و) 18(و) 5( الدافع رقم    المدراء الماليين فإن  

وعلى مستوى االئتمان المـصرفي فـإن    ، 0.000اإلجمالي أو على مستوى الفئات وقدره       
وهذا االختالف الحاصـل    . 0.4472قد حصل على أدنى انحراف وقدره       ) 18(الدافع رقم   

ياري إن دل على شيء فإنمـا        بين ترتيب الدوافع حسب متوسطها الحسابي وانحرافها المع       
يدل على أن هناك عدم تجانس في آراء مجموعة البحث وعدم اتفاقهم إلى حد كبير حـول       
دوافع عدم الموافقة على عملية إعادة التقييم لألصول الثابتة وهذا االختالف يظهر مـدى              

  .ى إعادة تشتت األفكار لديهم مما قد يسهل هذا مستقبال من اقتناعهم بعملية الموافقة عل
 ومستوى المعنوية لدوافع عدم الموافقة على   Fدرجة  )  8(كما يوضح الجدول رقم     

) 14(و) 11(و) 4(و) 3(و) 1(فنجد أن الدوافع رقـم      . عملية إعادة التقييم لألصول الثابتة    
معنوية على مستوى األكاديميين و االئتمان المصرفي مما يدل على أن هذه الدوافع ليست              

 هـاتين   افقة على عملية إعادة التقيـيم لـدى       ة الدوافع األخرى في عدم المو     لها نفس أهمي  
معنوية علـى مـستوى المهنيـين       ) 12(و) 7(وبالمثل نجد أن الدوافع رقم      ، المجموعتين

فهو معنوي على مستوى جميع المجموعات ما عدا ) 10(أما الدافع رقم   . والمدراء الماليين 
عدم وضوح األهداف والمبـادئ والفـروض   ") 11 (ولكن الدافع رقم  ، االئتمان المصرفي 

 نجده معنويـا    "المحاسبية التي على أساسها قياس وتقييم القيمة العادلة لألصول الثابتة         
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على مستوى المجموعات األربعة مما يدل على قلة أهميته في عدم الموافقة على عمليـة               
 في آراء المشاركين حـول   اًومن ذلك يتضح أن هناك اختالف     . إعادة التقييم لألصول الثابتة   

دوافع عدم الموافقة على عملية إعادة التقييم مما يدل على إمكانية تغيير آرائهم والموافقـة             
  . على إعادة التقييم إذا تم تبديد دوافع عدم الموافقة على إعادة التقييم لديهم

إعادة  و مستوى المعنوية  لدوافع عدم الموافقة على Fلقياس درجة : )8(جدول رقم 
  التقييم األصول الثابتة

 االئتمان المصرفي نالمدراء الماليو نالمهنيو ناألكاديميو الفئة

ــستوى  Fقيمة  الدوافع م
 المعنوية

المستوى   Fقيمة
 المعنوية

ــستوى  Fقيمة  م
 المعنوية

مستوى   Fقيمة
 المعنوية

1 5.724 0.007* 2.803 0.112 3.588 0.075* 6.972 0.007* 
2 1.193 0.432 1.014 0.328 1.110 0.307 1.235 0.316 
3 4.578 0.016* 1.756 0.203 1.535 0.232 6.099 0.010* 
4 3.544 0.037* 0.725 0.406 0.479 0.498 5.077 0.019* 
5 2.519 0.093 4.088 0.59 3.868 0.066 1.844 0.188 
6 0.771 0.526 0.024 0.879 0.051 0.824 1.130 0.346 
7 2.144 0.132 6.141 0.024* 6.204 0.023* 0.113 0.894 

8 1.394 0.279 0.867 0.365 1.080 0.313 1.551 0.241 
9 0.511 0.680 0.662 0.427 0.629 0.439 0.452 0.644 

10 4.4139 0.023* 5.046 0.038* 5.814 0.027* 3.302 0.061* 
11 7.108 0.003* 5.002 0.039* 5.601 0.030* 7.861 0.004* 
12 2.934 0.063 4.756 0.044* 5.171 0.036* 1.816 0.193 

13 0.619 0.612 0.76 0.786 0.120 0.734 0.868 0.437 
14 4.249 0.021* 3.963 0.063 4.398 0.051 4.175 0.033* 
15 1.718 0.201 0.584 0.455 0.785 0.388 2.184 0.143 
16 1.429 0.269 0.398 0.536 0.450 0.511 1.919 0.177 
17 3.518 0.038* 3.837 0.067 4.403 0.051 3.075 0.072 

18 1.206 0.338 2.004 0.175 2.174 0.159 0.721 0.500 
19 0.865 0.478 0.000 0.984 0.004 0.951 1.296 0.299 
20 1.748 0.195 0.145 0.708 0.130 0.722 2.557 0.107 

  .فأقل% 5مستوى المعنوية المقبول *  
  .تعتبر معنوية(*)  المميزة بنجمة ماألرقا*  

ونظراً لعدم وضوح نمط توزيع البيانات، فقـد تـم اسـتخدام طريقـة مربعـات               
  لتفسير مدى اتفاق أو تباين آراء المشاركين من المجموعات           LSDاالختالفات الصغرى   

ـ               ادةاألربعة لمتوسط األوزان المخصصة لكل دافع من دوافع عملية عدم الموافقة على إع
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عتمد هذا االختبار على الفروق بين المتغيـرات حيـث أخـذ            التقييم لألصول الثابتة وقد ا    
طبيعة عمل األكاديميين كمتغير مستقل وباقي المجموعات الثالث األخرى كمتغيـر تـابع          

).  8(للمقارنة حتى يتم التحقق من مدى ثبات النتائج التي سبق التوصل إليها بالجدول رقم               
قيم المربعات الصغرى ومستوى معنويتها عند مقارنة كـل        ) 9(دول رقم   حيث يوضح الج  

دافع من قبل المهنيين و المدراء الماليين واالئتمان المصرفي بما يقابله لنفس الـدافع مـن         
وتشير نتائج تطبيق هذا االختبار وقيم مستوى المعنوية إلى عدم وجـود            . قبل األكاديميين 

سطات األوزان المخصصة من قبل المجموعات الثالثـة        اختالف أو تباين معنوي بين متو     
ـ   ) 9(عند المقارنة مع األكاديميين باستثناء المهنيين فقد أظهر الجدول رقم             ةأن هناك ثالث

لها مستوى معنوية، كما أظهر نفس الجدول دوافع لها معنوية خاصة           ) 5(،)4(،)3(دوافع  
ن دل هـذا  إو).  17(،)14(،)12(،)11(،)7(،)5(،)3(باالئتمان المصرفي وهذه الـدوافع      

فإنما يدل على أن أكثر مجموعتين اتفاقا حسب متوسط األوزان المخصـصة لكـل دافـع      
الماليين، األكـاديميين والمهنيـين، األكـاديميين واالئتمـان           األكاديميين و المدراء   تكان

  .     المصرفي
لعملية إعادة التقييم  لقياس درجة االختالف لدوافع عدم الموافقة LSD : )9(جدول رقم 

  لألصول الثابتة
 االئتمان المصرفي نالمدراء الماليو نالمهنيو الفئة

معامل  الدوافع
 االختالف

المستوى 
 المعنوية

معامل 
 االختالف

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 االختالف

مستوى 
 المعنوية

1 1.1228- 0.135 0.1550- 0.102 1.6000 0.076 

2 0.6571 0.390 0.7000- 0.423 0.4000- 0.625 

3 1.7429* 0.007 0.1000 0.879 1.4000* 0.035 

4 1.6286* 0.005 0.7000 0.244 0.8000 0.162 

5 1.1714* 0.040 0.6000 0.333 1.4000* 0.025 

6 1.2571 0.207 0.1500 0.893 0.2000 0.849 
7 0.4000 0.604 1.4000 0.125 1.8000* 0.042 

8 1.0000- 0.230 0.2500- 0.789 0.6000 0.498 

9 1.0286- 0.342 0.3500- 0.775 1.2000- 0.306 

10 1.1143 0.197 0.1500 0.877 1.8000- 0.061 

11 0.4571 0.399 0.9000- 0.156 1.8000* 0.006 

12 0.1714 0.825 0.1500- 0.866 2.0000* 0.027 
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13 0.3714- 0.656 0.8000- 0.406 0.4000 0.657 

14 0.4000 0.618 0.8500- 0.359 2.2000* 0.019 

15 1.4571 0.118 0.3500 0.734 0.4000- 0.681 

16 0.8571 0.267 0.7500- 0.393 0.0000 1.000 

17 0.2857- 0.638 0.5000- 0.474 1.4000* 0.044 

18 0.3143 0.554 0.4000- 0.511 0.6000- 0.301 

19 0.1429 0.861 1.0000- 0.293 0.4000 0.651 

20 1.0000 0.167 0.5000- 0.537 0.8000 0.300 

  .فأقل% 5مستوى المعنوية المقبول *  
  .تعتبر معنوية(*)  المميزة بنجمة مألرقا*  
 المقدرة للمتغير التـابع  تجاهيةمقدار الزيادة الثابتة في قيم اال     األرقام الموجبة تدل على     *  

  . حيث يكون االتجاه العام من أدنى إلى أعلى
 المقدرة للمتغير التابع    االتجاهية  األرقام السالبة تدل على مقدار النقصان الثابت في قيم            *

  .حيث يكون االتجاه العام من أعلى إلى أدنى
  

  دور المحاسبين والمراجعين في عملية إعادة التقييم: ثالثا 
المتوسط الحسابي لألوزان المعطاة لـدور المحاسـبين   ) 10(ويوضح الجدول رقم    

لمراجعين في عملية إعادة التقييم من قبل كل مجموعات المشاركين األربعة فـي عينـة      وا
وأيضا على المستوى اإلجمالي لكل عبارة، باإلضافة إلى قيـاس مـدى تـشتت              .  البحث

حيث أظهـر   .  األوزان المعطاة حول متوسطها الحسابي معبراً عنها باالنحراف المعياري        
بغي على فريق المراجعة الخارجي والمحاسبين والمراجع       ين") 4(الجدول أن العبارة رقم     

الداخلي في الوحدات االقتصادية مراجعة وفحص عمليات التبويب للتأكد من أنها تمـت             
 قـد   "طبقاً لمتطلبات المعايير الدولية أو طبقاً للسياسات المحاسبية المتعـارف عليهـا           

، ثـم تليـه     4.1900ره  حصلت على أعلى متوسط لألوزان على المستوى اإلجمالي قـد         
ضرورة اإلفصاح عن الطرق المستخدمة في إعـادة تقيـيم األصـول            ) "8(العبارة رقم   

 وقـدره  بمتوسط متساٍو) 5(و) 3(و) 2(، ثم العبارات رقم    4.1800 ه بمتوسط قدر  "الثابتة
) 4(و) 8(أما على مستوى الفئات فيتضح من الجدول أن العبارة رقـم            ،  وهكذا 3.8800

 علـى   4.2400 و   4.4400لى متوسط على مستوى األكاديميين وقـدره        حصلت على أع  
حصلت على أعلـى    ) 3(و) 8(و) 4(أما على مستوى المهنيين فإن العبارة رقم        .  التوالي
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وعلى مستوى المدراء الماليين    ،  على التوالي  4.200، 4.2400، 4.2800متوسط وقدره   
 علـى   4.2800، 4.4000وقدره  على أعلى متوسط    ) 8(و) 4(فقد حصلت العبارة رقم         

حـصلت علـى    ) 4(وأخيرا على مستوى االئتمان المصرفي نجد أن العبارة رقم          ، التوالي
االكتفـاء باإلفـصاح عـن      ")7(ويالحظ أن العبارة رقم      . 3.8400أعلى متوسط وقدره    

قد حصلت على أدنى متوسـط      " عملية إعادة التقييم بشكل ملحوظ وليس بصورة شفافة       
  . وكذلك على مستوى فئتي األكاديميين والمهنيين2.1134ى اإلجمالي وقدره على المستو

االنحراف المعياري لمقاييس التشتت لـألوزان     )  10(كما يظهر نفس الجدول رقم      
) 4( اإلجمالي للعبارة رقم     ىالنسبية لكل عبارة فقد سجل أقل انحراف معياري على المستو         

أما على مستوى الفئات    .  وهكذا 1.0481بمقدار  ) 8(، ثم تليه العبارة رقم      0.9287بمقدار  
قد حصلت على أدنى انحراف معياري على مستوى جميـع الفئـات            ) 4(فإن العبارة رقم    

 وتلتها  0.6506على أدنى انحراف وقدره   ) 8(باستثناء فئة األكاديميين فقد حصلت العبارة       
  .0.7789بانحراف قدره ) 4(العبارة رقم 

لعبارات حسب المتوسط الحسابي أو االنحراف المعيـاري      حيث نالحظ أن ترتيب ا    
أعطى نفس الدرجة فإن هذا يدل على مدى التجانس في اآلراء واألفكار بين المجموعـات           

  .األربعة حول دور المحاسبين والمراجعين في عملية إعادة التقييم وهذا يؤيد نظرية البحث
  

  اري لدور المحاسبين والمراجعينالمتوسط الحسابي واالنحراف المعي: )10(جدول رقم 
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أن أكبر حجم لألوزان المعطاة على مستوى أي مجموعة أو على المستوى اإلجمـالي              *  
 ، وسيتحقق هذا المتوسط لو أن جميع أفراد العينـة الممثلـين        5للمجموعات سوف يكون    

  .5للمجموعة أو إلجمالي المجموعات المشاركة خصصوا للسبب نفسه الوزن 
 ومستوى المعنوية لـدور المحاسـبين       Fقياس درجة   ) 11(جدول رقم   ويوضح ال 

%. 5والمراجعين في عملية إعادة التقييم لألصول الثابتة عند مستوى معنوية أقـل مـن               
أما على مـستوى   ، كانت معنوية على مستوى األكاديميين    ) 9(و) 6(ونجد أن العبارة رقم     

أمـا  ، )9(و) 8(و) 6(و) 3(و) 2(ات رقـم    المهنيين والمدراء الماليين نجد معنوية العبار     
 ممـا يـدلل     فرق بين المتوسطات كان غير معنوي     على مستوى االئتمان المصرفي فإن ال     

  .على أهمية العبارات المبينة لدور المحاسبين والمراجعين في عملية التقييم
 لدور المحاسبين والمراجعين  في Fلقياس درجة مستوى المعنوية : )11(جدول رقم 

  ادة التقييمإع
 االئتمان المصرفي نالمدراء الماليو  نالمهنيو ناألكاديميو الفئة

 Fقيمة  الدوافع
مستوى 
 المعنوية

 Fقيمة 
مستوى 
 المعنوية

 Fقيمة 
مستوى 
 المعنوية

 F قيمة 
مستوى 
 المعنوية

1 1.069 0.355 0.613  0.436 0.576 0.450 1.356 0.263 
2 1.726 0.167 4.912 0.029* 4.953 0.028* 0.112 0.894 

3 2.185 0.095 5.225 0.025* 5.228 0.024* 0.663 0.518 

4 1.776 0.157 1.487 0.226 1.557 0.215 1.885 0.158 
5 0.595 0.620 0.429 0.514 0.413 0.522 0.685 0.507 
6 2.770 0.046* 8.249 0.005* 8.258 0.005* 0.025 0.975 

7 0265 0.851 0.013 0.909 0.016 0.900 0.389 0.679 
8 1.915 0.132 4.512 0.036* 4.596 0.035* 0.575 0.565 

9 3.793 0.013* 10.146 0.002* 10.078 0.002* 0.651 0.524 

  .فأقل% 5مستوى المعنوية المقبول *  
  .تعتبر معنوية(*)  المميزة بنجمة ماألرقا*  

طريقة مربعات االختالفات   ونظرا لعدم وضوح نمط توزيع البيانات تم استخدام         
 لتفسير مدى االتفاق أو االختالف آلراء المشاركين ودراسة الطابع العـام         LSDالصغرى  

حيث تم اختيار األكاديميين كمتغير مستقل والمجموعات الثالثة األخـرى          .  لكل مجموعة 
  . كالً على حدةنكمتغيرات تابعة للمقارن كل مجموعة مع األكاديميي
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جود اختالف و تبـاين معنـوي بـين متوسـطات األوزان            و) 12(قم  ويوضح الجدول ر  
المخصصة  للمجموعات الثالثة عند المقارنة مـع األكـاديميين مثـل العبـارات رقـم                

 ان مـستواه تي كان لها داللة معنوية نظراً أللالئتمان المصرفي ال ). 9(،)8(،)6(،)3(،)2(
 نجـد حجـم االخـتالف بـين         ومن ناحية أخري  .  هذا من ناحية  %. 5المعنوي أقل من    

األكاديميين واالئتمان المصرفي لجميع العبارات موجب رغم وجـود اكبـر عـدد مـن               
العبارات ذات الداللة المعنوية السالبة وهذا يؤكد على وجود اختالف بين طبيعـة عمـل               

 استفادة كل مجموعة عـن غيرهـا         وطبيعة عمل المجموعة األخرى ومدى     األكاديميين  
  . التقييم ودورها بهذه العمليةبأهمية إعادة 

   لقياس درجة  االختالف لدور المحاسبين والمراجعين  في إعادة التقييمLSD :)12(جدول رقم
 االئتمان المصرفي نالمدراء الماليو نالمهنيو الفئة

معامل  الدوافع
 االختالف

المستوى 
 المعنوية

معامل 
 االختالف

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 االختالف

مستوى 
 معنويةال

1 0.5500- 0.226 0.2000 0.662 0.1200 0.789 

2  0.2433 0.429 0.3339 0.283 0.6800* 0.027 

3 0.0867* 0.804 0.2539 0.473 0.7200* 0.040 

4 0.0100- 0.970 0.1948- 0.469 0.4000 0.131 

5 0.2450 0.447 0.4243 0.194 0.1600 0.615 
6 0.3400 0.460 0.7530 0.108 1.2400* 0.007 

7 0.1267- 0.799 0.3078- 0.542 0.1200 0.808 

8 0.2317 0.439 0.1791 0.554 0.6800* 0.023 

9 0.0333- 0.933 0.6696 0.096 1.0800* 0.007 

  .فأقل% 5مستوى المعنوية المقبول *  
  .تعتبر معنوية(*)  المميزة بنجمة ماألرقا*  
 المقدرة للمتغير التـابع  تجاهيةدة الثابتة في قيم اال    يااألرقام الموجبة تدل على مقدار الز     *  

  . حيث يكون االتجاه العام من أدنى إلى أعلى
 المقدرة للمتغير التابع    االتجاهيةاألرقام السالبة تدل على مقدار النقصان الثابت في قيم          *  

  .حيث يكون االتجاه العام من أعلى إلى أدنى
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  االستنتاجات والتوصيات: ثامناً 
  :االستنتاجات

بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة ومناقشة نتائجها فإنـه                
  :يمكن الخروج باالستنتاجات التالية

يؤيدون عملية إعادة تقييم األصول     %) 79(إن غالبية المشاركين من المجموعات األربعة       
لفة التاريخية ال يـتالءم مـع الكثيـر مـن           ن مبدأ التك  الثابتة حسب القيمة العادلة حيث إ     

الصناعات خاصة التي تتمتع بتكنولوجيا عالية نظراً النخفاض قيمتها بشكل غيـر عـادي        
صل وهذا االنخفاض أصبح يطلق     بعد فترة معينة من تاريخ الشراء أو من بداية تشغيل األ          

ن آراء  وكذلك عـدم وجـود اخـتالف بـي        .  Impairment تدهور األصول الثابتة     عليه
المشاركين حول أهم الدوافع وراء الموافقة على عملية إعادة التقييم والمتمثلة في إظهـار              

الة ولتوفير قيـاس أكبـر      قوائم مالية عادلة من خالل جعل بيانات المركز المالي أكثر عد          
ثم يليه التعرف على القيمة الجارية لألصول في ضوء قيمتها العادلة ثـم             ، رباحواقعية لأل 

ستراتيجيات وإعـادة   الفرصة البديلة وإعداد الخطط واإل    ار إعادة التقييم وسيلة لدراسة      اعتب
ويليه التحول في التقييم من التكلفة التاريخية إلى القيمة العادلة وحل مشكلة عـدم              ، الهيكلة

وإن أقل الدوافع أهمية هي تحقيـق       . تماثل البيانات والمعلومات بين اإلدارة والمستثمرين     
اتية لإلدارة والحد من احتمالية تحويل الثروة الناتج عـن التكـاليف التعاقديـة              مصلحة ذ 
 .والسياسية

حول دوافع عـدم    %) 21(عدم توافق المشاركين الرافضين لعملية إعادة التقييم        
الموافقة وان كان أهمها أن مبدأ التكلفة التاريخية يبقى األفضل مع صعوبة التوافـق بـين          

وبة توفير سوق منتظمة لألصول وبالتالي الحصول على قـيم          شخصين لتقييم أصل وصع   
وعدم وجود قواعد محددة ومنظمة لعملية إعادة التقييم رغم وجود          . سوقية لألصل المشابه  

الممتلكـات  ) 16(أكثر من معيار محاسبي دولي خاص باألصول مثل المعيار الدولي رقم            
) " 36(والمعيـار رقـم    Property, Plant and Equipmentوالمـصانع والمعـدات   

اللذان يحـالن العديـد مـن    ". Impairment Of Assets" انخفاض قيمة األصول الثابتة
المشاكل المحاسبية التي تتعلق باألصول الثابتة من حيث كيفية اإلثبات وكيفيـة معالجـة              

مؤسـسات  (وذلك لعدم وجود مقيمين ومهنيـين ومحتـرفين     .  اإلهالك واالنخفاض الحاد  
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، في فلسطين مما يخضع عمليـة التقيـيم للحكـم الشخـصي           ) أو مكاتب تقييم  استشارية  
باإلضافة إلى وجود االحتكار المنظم واالتفاقيات بين البائع والمشتري التـي تحـد مـن                

 .الوصول إلى القيمة العادلة لألصل

عدم وجود اختالف بين آراء المشاركين على مستوى المجموعات األربعة حول           
المراجعين في عملية إعادة تقييم األصول الثابتة ويرجع ذلك للحاجة إلى            دور المحاسبين و  

الخبراء المستقلين والبعد عن التحيز لضمان الحياد والموضوعية وتوفير المصداقية لهـذه            
العملية باإلضافة إلى توفير الوقت الالزم للخبراء المستقلين حتى يتمكنوا من إتمام عمليـة              

 .التقييم بشكل سليم

  :وصيات الت
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يقترح الباحثان بعـض التوصـيات              

  :التي من شأنها تفعيل قضية إعادة تقييم األصول الثابتة
أن تحاول الوحدات االقتصادية الفلسطينية ممارسة عملية إعـادة التقيـيم وفقـا              §

  .لةلمعايير المحاسبة الدولية للحصول على قوائم مالية أكثر عدا
محاولة الجهات المعنية من أكاديميين ومهنيين وجمعية المحاسبين والمـراجعين           §

الفلسطينية وجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية وضع معيار محاسـبي خـاص           
بإعادة تقييم األصول الثابتة مع األخـذ فـي االعتبـار خـصوصيات الوضـع               

 .الفلسطيني

سـبين والمـراجعين الفلـسطينية     قيام أساتذة الجامعات المختصين وجمعية المحا      §
وجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية بدورهم في شرح وبيان أهمية عملية إعادة           

 .التقييم للقائمين على الوحدات االقتصادية الفلسطينية

محاولة االستفادة من نتائج هذه الدراسة و جعلها مقدمة لدراسات مستقبلية أخرى             §
 التطبيـق والـدوافع     فصيال من حيـث   تبحث في نفس الموضوع وبشكل أكثر ت      

باإلضافة إلى دراسة عملية إعادة التقييم لألغراض الضريبية        ، هموالمستطلع آراء 
  .والخصخصة
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  استقصاءقائمة 
  .ة /المحترم ...........................................ة/السيد الفاضل 

   ،،تحية طيبة وبعد 
  : في المحاسبة بعنوان الباحثان بإجراء دراسة علميةيقوم 

  إعادة تقييم األصول الثابتة في الوحدات االقتصادية الفلسطينية
   " دراسة ميدانية"

 من سيادتكم الموقرة التكرم بتعبئة بيانات قائمة االستقصاء المرفقة، علماً بأن هذه             حثانلباويأمل ا 
إلجابة التي ترون أنهـا     أمام ا ) X(  برجاء وضع عالمة       .البيانات ألغراض البحث العلمي فقط    

  .كمتناسب آراء
   جزيل الشكر والتقديرمع

  الباحث                              الباحث 
  جبر إبراهيم الداعور/ د         نواف عابدمحمد/ أ 

   المساعدأستاذ المحاسبة والمراجعة                      محاضر جامعي        
    غزة_ جامعة األزهر                             

  :معلومات عامة: الجزء األول
   المؤهل العلمي للمستقصى منه-1
     أخرى□             توراه  دك□                ماجستير□كالوريوس        ب□
   مكان الحصول على المؤهل العلمي-2
     دولة أجنبية□   الوطن العربي□    الضفة الغربية       □         قطاع غزة□
   عدد سنوات الخبرة-3
   سنة15 أكثر من □   سنة  15  -10 من □ سنوات  10 - 5 من□   سنوات    5 اقل من □
   طبيعة العمل-4
   ائتمان مصرفي □           مدير مالي□ مهني               □            أكاديمي  □
   موقع العمل-5
  )قطاع غزة( المحافظات الجنوبية □)            الضفة الغربية(ظات الشمالية  المحاف□

  .إعادة التقييم لألصول الثابتة : الجزء الثاني
  .عدم التأييد يرجى إجابة القسم الثانيوفى حالة ، القسم األول لمؤيدي عملية إعادة التقييم

 مـن  2والـرقم  ، %20  -1% درجة ثقة من 1يمثل الرقم صفر درجة ثقة معدومة بينما الرقم (
  )%100 -%81  من 5الرقم ، ...... ،40%- 21%
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  دوافع الموافقة على إعادة تقييم األصول الثابتة: القسم األول   )درجة الثقة( 
0 1  2 3 4 5 

ر قوائم مالية عادلة من خالل جعل بيانات المركز إظها 1 -
  .المالي أكثر عدالة

            

توفير قياس أكبـر واقعيـة      لة  إظهار قوائم مالية عادل    -2 
  .لألرباح

            

 المعلومات بين اإلدارة  البيانات و مشكلة عدم تماثل    حل   -3 
  ينالمستثمرو

            

يلـة وإعـداد    سيلة لدراسة الفرصة البد   وإعادة التقييم    -4 
  . أو إلعادة الهيكلة واالندماجاإلستراتيجيةالخطط 

            

التأثير على أسعار األسهم باعتبار أن عمليـة إعـادة           -5 
التقييم أفضل مؤشـر لعـرض الحالـة الجاريـة للوحـدة            

  .االقتصادية

            

             . تحسين نسبة الديون إلى األصول- 6
د إعادة تقييم األصول    االستفادة من الوفر الضريبي عن     - 7

الثابتة، وبالوفر الضريبي الناتج عن أهالك األصول الثابتـة    
  .المعاد تقييمها

            

تقريب معلومات المحاسبة الماليـة مـن احتياجـات          – 8
  اإلداريةالمحاسبة 

            

تحديد القيمة السوقية العادلة لألصول الثابتـة وذلـك          - 9
  .ألغراض عملية الخصخصة

            

التحول من نظام تقييم األصول الثابتة علـى أسـاس           -10 
  .التكلفة التاريخية إلى أساس القيمة العادلة

            

تتحدد القيمة العادلة لألصل في حالة السوق النـشطة          - 11
  . عرضها بالسوقعلى أساس سعر

            

تتحدد القيمة العادلة لألصول في ظل الـسوق غيـر           - 12
 الحالية لتقديرات التدفقات النقديـة   النشطة على أساس القيمة   

  .المستقبلية

            

ند تقدير  عيتم االستعانة بالقيمة السوقية ألصل مماثل        - 13
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في ظل وجود سوق         

  .غير نشطة
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 تغطية المشاكل الناجمة عن قلـة التـدفقات النقديـة           – 14
 .صولالواردة من األ

            

يتم استخدام معدل خصم يتناسب مع حجم المخـاطر          - 15
 .المرتبطة باألصل عند تحديد التقديرات النقدية المستقبلية

            

              . تحقيق مصلحة ذاتية لإلدارة– 16
              . تحسين القدرة االفتراضية  للوحدة االقتصادية– 17

   الثابتةدوافع الموافقة على إعادة تقييم األصول: تابع   )درجة الثقة ( 
0 1  2 3 4 5 

 الحد من احتمالية تحويل الثروة الناتجة عن التكاليف         – 18
  .التعاقدية والسياسية

            

 األحداث والظروف االقتصادية المؤثرة علـى قيمـة        – 19
  .األصول الثابتة

            

 تؤدي عملية إعادة التقييم إلى التعرف علـى القيمـة           – 20
ألصول الثابتة في ضوء القيمة العادلة لألصـول        الجارية ل 

  .الثابتة

            

  

دوافع عدم الموافقة على إعادة تقييم األصول : القسم الثاني    )درجة الثقة( 
 5 4 3 2  1 0  .الثابتة

عدم تمشي إعادة التقييم مع مبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ          - 1
   .الموضوعية

            

تظمة لألصول الثابتة بسبب عدم     صعوبة توفير سوق من    - 2
  .وجود أرقام قياسية متخصصة للكثير من األصول الثابتة

            

صعوبة توفير سوق منتظمة لألصول الثابتـة بـسبب          - 3
  . السريع في اآلالت والمعداتيالتقدم التكنولوج

            

صعوبة استخدام معدل خصم يتناسب مع حجم المخاطر   - 4
  .تة محل التقييم في المستقبل المحيطة باألصول الثاب

            

صعوبة الحصول على قيمة سـوقية ألصـل مـشابه           - 5
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