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Accounting and Economic profits as two measures to compare 

the alternatives in the business entity 

A Case Study of the National Trailers Company 

Abstract 

This paper deals with the  economic entity's Profit. Its focal point is 

the Accounting and the Economic approaches as two indicators to 

guide the decision-making when prioritizing the alternatives. 

The idea of this research has stemmed from a wide revision of the 

available literature,  which showed that the conflict between these 

indicators is possible; hence, a question was raised about which of the 

two indicators the decision-maker should follow in such a case. 

The discussions and the conducted analyses in this research  showed 

that the two indicators are in a conflict when using "profit 

maximization" as a criterion to compare the two alternatives in hand,  

while the two indicators  were in agreement when the comparison was  

made  on the bases of "Shareholder Wealth Maximization "where  the  

economic profit indicator  turned to  support  the opponent alternative 

to which  it  has supported  under "Profit Maximization" criterion. 
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This shift indicates a state of internal contradiction within the measure 

itself. A deeper examination and investigation into the point disclosed 

that this discrepancy is attributable to an intrinsic characteristic in the 

economic approach. 

Towards the end of the paper, the importance and the significance of 

such result was discussed, and  then the answer to the research 

question was developed and formulated through asserting that the 

Accounting measurement is more consistent and, therefore, it is of a 

higher level of reliability as a tool to rationalize the managerial 

decision when deciding between the mutually exclusive alternatives. 

Key words:  Accounting Profit, Economic Income, Firm objectives, 

Capital Maintenance Concepts, Firm value, Causal Diagrams. 

 

 ممدخل عا
  مقدمة:

وبشكل دوري جمموعة من التقارير املالية اليت تعرب  (منشآت األعمال)د الوحدات االقتصادية تُع  
وضعها املايل يف اتريخ تلك التقارير، وتتنوع و  عن نتيجة أعماهلا خالل الفرتة املالية املنقضية

، وقد ختتلف من وقد تتفاوت درجة التفصيل يف تلك القوائم ، هذه التقارير  واغراضأشكال 
كرقم حيث تسلسل البنود، ولكن الثابت دائما هو اشتماهلا على رقم األرابح احملققة خالل الفرتة  

لمالكني فقط بل ابلنسبة لعدة إطراف أخرى  لفهو مركز االهتمام األول ليس ابلنسب  قائم بذاته،
 .واحلكومة ممثلة يف جهات التخطيط والضرائب  املستخدمنيمولني و كامل

 إدارةيف ( إخفاقها أو)كونه العنصر املعرب عن مدى جناحها لهذا الرقم أمهية ابلغة  اإلدارةتعطي و 
أن  إىلاالشارة   ذلكيكفي للتدليل على و  ،املالكني لحةمن منظور خدمة مص املنشأةموارد 

  األرابحعن  لسلسلة الزمنية املعربةالذي تتخذه اتصفيتها، مرهون ابالجتاه العام  املنشأة أواستمرار 
 احملققة خالل الفرتة مقارنة ابألرابح املقدرة يف الفرص االستثمارية االخرى.
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احلد الذي جيوز معه  إىلالعنصر،  هبذا اخاص تمامااهاحملاسبة  يلهلذا ولغريه من االعتبارات تو  
أدوات خلدمة ، ما هي إال  املنشأةكل النظم والضوابط والسياسات احملاسبية اليت تتبناها   أنالقول 
 .1الظاهر ابحلساابت اخلتامية لتلك الوحدة  األرابحعدالة رقم هدف 

( Irving Fisherاالقتصادي الشهري ) أنحىت اهتماما مماثال، ذا العنصر ون هاالقتصادي ويويل
 ,Baker, 1966   مفهوم الربح هو وبدون استثناء أكثر املفاهيم أمهية يف علم االقتصاد أنيؤكد 

P72)) دخل الفرد دراسة وحتليل هلذا التأكيد ما يدعمه واقعيا، فالنظرية االقتصادية هتتم ب. و
 نإوكلها صور وتسميات لعنصر الربح و ، ومبستوى دخل اجملتمع ككل املنشأةومبستوى الرحبية يف 

بني االقتصاد واحملاسبة يف تعريف  يقتضي التوافقهذا االهتمام املشرتك  تلفة، ويوحيمن زوااي خم
فلكل من اجملالني تعريفه اخلاص وابلتايل أسلوبه  ،ولكن الواقع غري ذلك حتديد مفهوم الربح،و 

 . اخلاص يف احلساب والتقدير

 مشكلة البحث:

الربح يف املنشأة مفهوم واسع متشعب، تتعدد طرق قياسه بتعدد املداخل واملدارس الفكرية املؤطرة 
دخالن اساسيان وخمتلفان لدرجة كبرية مها املدخل هلذا املفهوم، ويربز من بني تلك املداخل م

احلالة نفس  التضارب يف نتائج دراسةفإن احملاسيب واملدخل االقتصادي، ويف ظل هذا االختالف 
 صدقأي املؤشرين أ :الذي حياول الباحث اإلجابة عليه وهو سؤالال طرحيُ  وهناممكنا،  ايصبح امر 

 ؟ه اإلدارة إىل البديل األنسب ضمن بدائل اختاذ القرارداللة وابلتايل أعلى اعتمادية يف توجي
 :دراسات وحبوث سابقة

تناول موضوع العالقة بني الربح احملاسيب والربح االقتصادي العديد من الباحثني وخلصوا اىل 
نت البحث، يتضمن االدب باإلضافة اىل الدراسات املشار اليها يف مممتعددة ، ف تاستنتاجا

واملضمون التفسريي حيث الداللة خمتلفة، فمن  واايز من سات تناقش املوضوع احملاسيب عدة درا
هذا  (P.72010 Fellows,)ويؤكد  ،ن املقياسني خمتلفان جذرايأ ,P.82009(Magni,) يرى

                                                            
 هذا ابلرغم من االنتقادات املتعددة املوجهة لعدالة هذا املقياس قدميا وحديثا ، انظر مثال: 1

 Ball, & Shivakumar .2006, Hail et. al., 2010, Schipper, 2005 
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فهوم ملمن خالل استخدام احملاسبة  ميكن أن يتحقق املقياسنيبني  التقاربن أ يرىو االختالف، 
 ,Feenstra and Wangمهية العملية يشري األنتشار االستخدام و ومن حيث ا .الربح الشامل

2000, P.7)) رمبا بسبب وجوده كعنصر قائم هو األكثر شيوعا احملاسيب  أن استخدام الربحىل إ ،
  .ةبذاته ضمن القوائم املالية خبالف املقاييس االقتصادي

حملاسيب كأداة لتقييم اداء على كفاءة الربح ا (P.532008 Arthur,)يؤكد ومن جانب الكفاءة 
 Bhasinحسابه، يف حني يري )عند ن ينظر اليه من خالل الضوابط املرعية أاملنشأة بشرط 

2013, P.190)   أن القيمة املضافة االقتصاديةشركة  500من خالل اختبارات اجريت على حساابت 
(Economic Value Added) اسيب ابملتانة ، متتاز عن الربح احمللألداء  كمقياس اقتصادي
(Robustness واحلصانة ضد )دراسة ميدانية خلصت، يف حني 2احملاسبية الغائية املمارسات 

شركة مسجلة بسوق طهران  87مشلت   (Nakhaei and Hamid 2013,P.770) اجراها اخرى
يف التعبري  من القيمة االقتصادية املضافة)كفاءة( ن الربح احملاسيب اكثر داللة أاىل لألوراق املالية 

 . عن بعض املتغريات ومن امهها القيمة االقتصادية للمنشأة

 هدف البحث وامهيته

تظهر العينة السابقة من البحوث أن اجلدل العلمي الزال قائما حول العديد من جوانب املوضوع، 
 اجابة علمية عن تقدمي ىلإ حيث هتدف وأتيت هذه الورقة يف هذا السياق مع بعد حملي تطبيقي،

سؤال البحث املبني اعاله وذلك مبناقشة الدالالت املباشرة والضمنية ملخرجات اسلويب القياس من 
زاوية الرحبية وكذلك من زاوية ثروة املالكني أي القيمة االقتصادية للمنشأة،  وتتمثل أمهية ابراز 

يف كال  هذه اجلانب يف املسامهة يف تعريف مستخدم املقياسني ببعض نقاط القوة والضعف  
 املقياسني وابلتايل إبمكانيات وحدود واوجه استخدام  كل مقياس.

وسيتناول الباحث املوضوع من خالل الربط بني الربح كهدف للمنشأة وبني تعظيم ثروة املالكني   
كغرض شامل لنفس املنشأة ، وهو ما يوفر زاوية نظر جديدة للموضوع، وسيعتمد البحث عند 

قيمة املنشأة ضمن القسم النظري، على خصائص البيئة االقتصادية احمللية مناقشته جلزئية حتديد 
                                                            
2 Creative Accounting  
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ذات العالقة، ويف القسم التطبيقي سيتم االعتماد على بياانت ومعطيات حالة واقعية ، وهو ما 
 يعزز اجلانب التطبيقي يف نتائج البحث .

ية يف توضيح وللبحث أمهية خاصة على مستوى ادوات التحليل حيث سيستخدم مدخل السبب 
العالقات بني املتغريات ، ويوظف تقنيات ذلك املدخل يف تبيان اخلصائص البنيوية  يف كال 

  املدخلني. 

  :هيكلية البحث ومتغرياته

تقدمي   إىلالقسم النظري حتليالت هتدف  يتضمنيتكون البحث من قسمني: نظري وتطبيقي، 
ي اجراء احلساابت ابستخدام البياانت القسم التطبيق يتضمن، و للمقياسنياالساس النظري 

بني بديلني متعارضني احمللية احدى الشركات الصناعية  إدارةفيها  فاضلاالساسية حلالة واقعية ت
 3هي: Factors))البحث ثالثة عوامل  تضمنوي للتشغيل.

  قياس حماسيب وقياس اقتصادي  إىليتفرع الذي عامل مدخل القياس و 
 ثروة محلة األسهم. معيار تعظيم الربح ومعيار تعظيم  إىلذي يتفرع عامل معيار املفاضلة وال 
 امل بدائل القرار والذي يتكون من  بديل التصنيع وبديل التأجري.ع 

  وطريقة البحث منهجية

(، يتم Deductive Approachيف اجلزء النظري من الورقة منهجا استنباطيا ) سيتبع الباحث  
امة اليت حتكم مدخلي القياس، وذلك إلبراز اأُلسس اليت يقوم عليها  من خالله حتليل املفاهيم الع

 Inductive))منهجا استقرائيا كل منهما وجتعله خمتلفا عن اآلخر. أما يف اجلزء التطبيقي فسيتبع 

Approach العالقة بني اجلزئيات اليت حُتدد يف جمموعها نتائج حساب متغريات البحث، من  يبدأ
 سيعتمد، و املتمثل يف االجابة على سؤال البحثلحكم العام ل سسةاملؤ  الكلية احلقائق إىلوصوال 

                                                            

    32جتربة ذات تصميم عواملي من رتبة ( يظهر هنا أن مشكلة البحث ميكن أن تطور اىل  3
)Experiment of Factorial Design 2 by 3)                              
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وفق  4متدافعنيبديلني  قياس اداء احدى املنشآت حتتوذلك من خالل  ،مقارانالباحث مدخال 
ومعيار تعظيم ثروة  الربحذلك االداء مبعيار تعظيم  تقيمو  املقياس احملاسيب  واملقياس االقتصادي،

 البديل يشري ابختياراملقياس الذي  هو كفأاال  املقياس وسيكون، نتائجال مقارنة مث 5محلة األسهم
 االعلى يف املعيارين املذكورين.  قيمحيقق ال الذي

 منشأة االعمال يف الربحالشق النظري : 
 :املنشأةموقع الربح بني اغراض واهداف 

سووووتثمار وغريهووووا موووون فووووروع املعرفووووة ذات تقوووووم التحلوووويالت يف االقتصوووواد االداري واالدارة املاليووووة واال
(، Goalsالصوولة علووى أن املنشووأة االقتصووادية هتوودف إىل حتقيووق جمموعووة متنوعووة موون األهووداف )

ويوودور النقووال غالبووا حووول تعظوويم املبيعووات وتعظوويم النمووو وتعظوويم احلصووة موون السوووق وتعظوويم عائوود 
 املناقشوووات العمليوووة هوووو هووودف املبيعوووات وغريهوووا، إال أن أهوووم تلوووك األهوووداف واكثرهوووا حضوووورا يف

هووو اهلوودف  6تعظوويم األرابح، وابلوورغم موون هووذا التعوودد فووإن نظوورة فاحصووة سووتظهر أن هوودف الووربح
االساس على املدى الطويل على االقل، وأن موا سوواه هوي وسوائل لتحقيوق الوربح، فتعظويم املبيعوات 

ة خلدمووة هوودف الووربح  أمووا علووى أو تعظوويم معوودل ثووو مووثال، ال ُتطلووب حلوود ذاهتووا اثووا تتبناهووا املنشووأ
املدى البعيد أو على املدى لبعيد واالقريب ايضا. ويتفق الباحث مع الرأي القائول نن تعظويم الوربح 
بوووودوره لوووويس إال هوووودفا أو غرضووووا مرحليووووا خلدمووووة الغوووورض األمشوووول وهووووو تعظوووويم ثووووروة محلووووة األسووووهم 

 ,Agarwal, 2009، (80،ص1988( ،)شوريف والصوحن،31،ص2013)األنصواري،
PP.575,576) املعووورب عنوووه حماسوووبيا حبقووووق محلوووة األسوووهم أو حقووووق اصوووحاب املشوووروع أو )

حقوق املالكني )حسب الشكل القانوين للمنشأة(. ومن مث ميكن القول أن هذا العنصر هو املعيار 
األساس الذي جيب أن تعتمده إدارة املنشأة عند املفاضولة بوني البودائل املمكنوة ضومن مراحول اختواذ 
                                                            

4   Mutually exclusive alternatives. 
( التقييم مبعيار تعظيم الربح مثال  يعين هنا اعتبار تعظيم الربح هو اهلدف  الذي تسعى املنشأة لتحقيقه، وابلتايل فهو 5

 النقطة املرجعية عند املفاضلة بني البديلني .
( هدف الربح ميكن أن أيخذ عدة صور منها: أكرب ربح ممكن ، أو  حد ادىن من الربح ، أو حىت عدم حتقيق خسائر يف 6

 املدى القصري. 
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وال مينع ذلك أن تتبين املنشأة أحود . (,P35) 2011Damodaran ,قرار االسرتاتيجي ال
هوووا للقووورارات علوووى املسوووتوى التكتيكوووي  األهوووداف املوووذكورة اعووواله أو توليفوووة معينوووة منهوووا تكوووون موج 

خدموووووة اهلووووودف  -أو علوووووى االقووووول ال يتعووووواض موووووع -املرحلوووووي بشووووورط أن يكوووووون ذلوووووك يصوووووب يف 
 تصادية املتمثل يف تعظيم ثروة محلة األسهم )املالكني(.االسرتاتيجي للمنشأة االق

 :األسهمثروة محلة  الربح وتعظيمالعالقة بني تعظيم 

 'Stockholders)  األسهم محلة حقوقأو ( Owners' Equity) املالكني حقوق تتمثل 

Equity) نفسيف  ةللمنشأ العمومية ابمليزانية يظهران كما اخلصوم صولاأل بني الفرق يف حماسبيا 
 فيهااملستثمرة  ثرواهتممقدار   أي املنشأة، يف اموال من للمالكني عماعرب يمصطلح  والتاريخ، وه

حيث  ،خسارة أو ربح من األعمال نتائج فيه تنعكسدائم  حساب هوو ، حماسبيا قياسا مقاسة
بنتائج  وموجبا ااتم ارتباطا احصائيامرتبط  فهو مت ومن ،احملققة ابخلسائر وينخفض ابألرابح يزداد

ما يعين  ،وفق مدخل امليزانية يف حتديد الربح املزدوج القيد لنظرية االساسية املعادلة عرباألعمال 
املقارنة  فإنظاهراي  أما، ثروة محلة األسهمتعظيم الربح هو يف نفس الوقت تعظيم ل أن عمليا

 أنحيث ، هذا الرتابط تفصح عن الللمنشأة قد املباشرة حلركة الرقمني عرب امليزانيات املتعاقبة 
 يتغرياذ ، امللكية حقوق حساب رصيد  يغري أن ميكن الذي الوحيد العامل ليست األعمال نتيجة

يف حلملة األسهم جلمعية العمومية االيت تقرها جهة االختصاص ) ابلتوزيعات نقصا الرصيد هذا
 إعادة زايدة بنتيجة أوونقصا ، يدةاجلد ابملسامهات زايدة يتغريهو و ،  (مثال الشركات املسامهة

 .معينة اعتبارات حتتاليت ميكن ان تتم  االصول تقييم

 :قيمة املنشأة والعالقة بني حقوق امللكية 

حقوق امللكية، وقيمة املنشأة  أو القيمة االقتصادية للمنشأة مصطلحان يستعمالن يف حقلي 
قيمة االقتصادية للمنشأة كمصطلح اقتصادي احملاسبة واالقتصاد للداللة على اشياء متناظرة، فال

هي تعبري عن حقوق امللكية يف املنشأة مقاسة قياسا اقتصاداي، كما أن حقوق امللكية كمصطلح 
حماسيب هي تعبري عن قيمة املنشأة مقاسة قياسا حماسبيا. أي أن كال املصطلحني يعرب عن مقدار 

أة مقاسة مرة وفق اصول وقواعد القياس حماسيب الثروة اليت ختص محلة األسهم والكامنة يف املنش
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 ومرة أخرى وفق اصول وقواعد القياس االقتصادي.

ووصف قيمة املنشأة وحقوق امللكية ابهنما متناظران ال يعين اهنما متساواين ابلضرورة، فقيمة 
تنازل مقابله ميكن أن يأي املبلغ املايل الذي  7لتلك الوحدة االقتصادية.القيمة السوقية  هي املنشأة
وبوضعها  ككٍل واحد-املنشأةعن ملكية )أو محلة األسهم يف الشركات املسامهة( احلايل املالك 
لرصيد حساب حقوق  وٍ مسا أواقل من  أووقد يكون هذا املقابل اكرب  .ملالك آخر -احلايل 

ت يف هيكل بناء بسبب االختالفاللمنشأة يف اترخيه، وذلك امللكية الذي تظهره امليزانية العمومية 
 إىلاضافة للمنشأة ايل احلواقع املنشأة كمقياس اقتصادي تتحدد وفقا ملعطيات الفقيمة  ،املتغريين

يف البيئة  االقتصادية  األرابحقدرهتا على توليد  من حيث، وذلك  هاتوقعات املستثمرين ملستقبل
ل وتكلفة ذلك، وغريه من املتغريات ، وقدرهتا على تسديد التزاماهتا طويلة االجاملستقبلية  املتوقعة

تتحدد أساسا وفقا ملعطيات الواقع ف امللكية حقوق قيمة أما احلاكمة املرتبطة عموما ابملستقبل.
،  املنشأة يف املالكون استثمرها اليت املالية املوارد اليه آلت عما حماسيب تعبرياحلايل للمنشأة ، وهي 

  .االوىلابلدرجة  املاضي ألحداث انعكاس هي أي

مبدى تطور البيئة  املنشأة مرتبطقيمة و حقوق امللكية بني ختالف الا مدى أنيري الباحث و 
املوضوعي للعناصر  وذلك من حيث توفر آليات التقييم، 8املنشأة االقتصادية اليت تعمل فيها تلك

كس ععلى ، ( معلوماتيااملتخلفة)يف البيئة إىل درجة كبرية يتقارب الرقمان ذات العالقة، حيث 
يف حتديد القيمة  -توفرها تلك البيئة  -متعددة  عوامل حيث تتدخل املتطورة ةالبيئالوضع يف 

التقارب  أو التباعدميكن ارجاع هذا و  ،الرقمني شاسعا بني الفرق علجيقد ما  ،االقتصادية للمنشأة
لدى للمنشأة ة إىل مدخالت ثوذج تقدير القيمة االقتصادي –حسب رأي الباحث  -الرقمنيبني 

املستثمر، الذي يستبعد املدخالت ذات الوقوع االحتمايل غري احملدد )املتغريات التصادفية 
Variables Stochastic )التخلف املعلومايت بسبب  ةسائداليت تكون   عدم التأكد لظرف اجتنب

الت ليت تقتضي أن تكون  مدخاخاطرة املف و ، ويفضل على ذلك ظر ابملفهوم املبني اعاله
                                                            

مع تقومي كافة العناصر املقصود هنا القيمة الصافية أي املتبقي من قيمة االصول بعد خصم او سداد او حتويل االلتزامات،  7
 ابلقيمة العادلة.

يستند الباحث يف هذا الرأي اىل وقائع مناقشات جرت بني عدد من املهنني لبيع جزء من اسهم مملوكة  للجانب اللييب يف  8
 شركة مشرتكة حملية اىل مستثمر اجنيب.



 2017 اخلامسالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

163 

 

الدور األهم يف حتديد  حقوق امللكيةوهو ما يعطي لعنصر النموذج اكثر قابلة للقياس والتحقق، 
القيمة العادلة )احلقيقية( للمنشأة ابعتباره الرقم األبرز واالكثر قابلية للتحقق من خالل القيمة 

تقبلية السوقية اجلارية لألصول واخلصوم، خالفا للمدخالت االخرى من تدفقات نقدية مس
ومكاسب وخسائر حيازة االصول وغريها، مما ال يؤخذ يف االعتبار عند حتديد قيمة املنشأة اال اذا 
توفرت البياانت واملؤشرات اخلاصة ابلبيئة اليت ستعمل هبا املنشأة مستقبال وبدرجة من الدقة 

 احمللية.جتعلها ذات مصداقية لدى  املستثمر، وهو ما ال ميكن افرتاض وجوده يف البيئة 

أتسيسا على ما سبق خنلص إىل أن رصيد حقوق امللكية مرتبط مع  القيمة االقتصادية لتلك 
املنشأة بعالقة طردية، ما ميكن معه القول ابن املنشأة ذات القيمة االعلى يف حقوق امللكية هي 

رنة بني املنشأة ذات القيمة االقتصادية االعلى  والعكس ابلعكس، وهو ما يسمح إبجراء املقا
 نتائج القياس احملاسيب ونتائج القياس االقتصادي كما سيتم يف اجلزء التطبيقي من هذه الورقة.

  الربح احملاسيب والدخل االقتصادي: االطار العام

مبفهومه الواسع يف احملاسبة على مقدار زايدة اإليرادات اليت ميكن ختصيصها  يدل لفظ الدخل
وهو هبذا املفهوم ، يف سبيل حتقيق هذا اإليراد املنشأةدهتا ب  ت اليت تكللفرتة احملاسبية عن املصروفا

 .قبل الضرائب األرابح ملصطلح رادفم

 ،نوح) عرف الدخل ابملفهوم االقتصادي الواسع على أنه جمموعة املنافع الناجتة عن األموالوي
عن  تعبري ( ،وبصيغة أخرى ميكن القول ابنه156، ص 2008شنوف،  )(، 53ص، 1971

 .لك مصادر هذه األموالتيتحصل عليها من مييستطيع أن املختلفة اليت ه قيمة اإلشباع يف أشكال

لف صورها تخماحملاسبة هتتم بقياس وسائط اإلشباع يف  أنومبقارنة هذين املفهومني ميكننا استنتاج 
ت اإلشباع تكون معربة بدورها عن وحدا أنمعربة عن قيمتها بوحدات النقود واليت يفرتض فيها 

سلع مبا يعادهلا من قام مببادلة هذه الوسائط  فيما لويتحصل عليها  أناليت ميكن للمالك 
لوظيفة  االقتصاديةاملفاهيم  أحد إىلوتستند احملاسبة يف هذا  األسواق.يف معروضة وخدمات 

 Boyes and).    (79ص، 1978 ،البيه) (A store of value)  يمةوقوزن للوووخموهو اهنا النقود 

Melvin, 2012, P. 263)  حيددهأصل وفق سعر تبادل  أوأي خدمة  إىلقابلة للتحول أهنا أي 
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معدل  أنمنفعة ما، كما  أووحدات إشباع  إىلاألصل تتحول يف النهاية  أوالسوق، وهذه اخلدمة 
 وأتنتجه هذه األصول  أنميكن  اخلدمة يتحدد على أساس ما أوالتبادل بني النقود واألصل 

ينخفض و  هذه الوحدات ابرتفاعاإلشباع فريتفع معدل التبادل  أواخلدمات من وحدات املنفعة 
املنفعة اليت  أواملفهوم االقتصادي للدخل فهو يستهدف قياس مقدار اإلشباع  أما. ابخنفاضها

 مؤسسة( احلصول عليها إذا ما قررت مبادلة انتج أمواهلا مبا أو)فردا املنشأة يكون ابستطاعة 
 .السوقيقابلها من وحدات اإلشباع واملنفعة املتوفرة يف 

يصلح ألغراض القياس  ال االقتصاديهذا املفهوم املوسع للدخل ابملعىن  أننالحظ هنا  أنوميكن 
يصلح خلدمة  ولذلك فهو ال، أسس منطقية من الناحية النظرية إىل استنادهيف احلياة العملية رغم 

درجة  أوقياس املنفعة  استحالة أونظرا لصعوبة  االقتصاديالكمي التحليل  أوأغراض احملاسبة 
حيث ختتلف ، خدمة ما أواإلشباع اليت ميكن احلصول عليها مببادلة جزء حمدد من األموال بسلعة 

يتفق شخصان على نفس  قد البل  ،درجة تقييم اإلشباع الناتج عن ذلك بني شخص وآخر
ثر قانون أ، و لشخص الواحد هلذا اإلشباع بني الفرتة واألخرىتقييم ا اختالف  إىلإضافة ، التقدير

للقياس يف   كأداةوغريها من العقبات اليت حتول دون اعتماد هذا املفهوم   تناقص املنفعة احلدية
 أو املصروفات بداللة الدخل تعريف يني إىلاالقتصاد بعض ذلك دفع وقد، احلياة العملية اليومية

 توزعه أن منشأةلل أو يستهلكه أن للفرد ميكن الذي املبلغ ذلك ننه مبعضه عرفهي حيث، اإلنفاق
 كانت يذال( welfareالر فاه )  مستوى نفس على احملافظة مع املالية الفرتة هناية يف مالكيها على
 ،وللتقارب مع النظرية االقتصادية هبذا اخلصوص(Ruby, 1985,  P.32). ة. الفرت  بداية يف عليه

، الذي  (Capital Maintenance) رأس املايل صيانة مفهوم أواسبة نظرية طور منظرو احمل
 للمنشأة ميكن اليت النقدية الوحداتاحلد االقصى من  حساب على الدخل قياس يف عتمدي

، وهو ما يعين ضرورة املنشأةلتلك ( احلقيقة) القيمة من ذلك ينقص أن دون توزيعها على مالكيها
قد حققت رحبا  املنشأة أننعترب  أنالتوزيعات قبل  تلك مصدرعلى  أي رأس املال،احملافظة على 

، 1971، )نوح ابلشجرة رأس املالو  ابلثمار الدخل الكتاب أحد شبهيف هذا اجملال و  .ميكن توزيعه

 االصل املنتج هلا )اي من ينقص ال للشجرة، وأن جنيها دوري نتاج هي الثمار أن فكما ،(8ص
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 إىل( استهالكه أو توزيعه) جنيه يؤدي اال وجيب الدورية صفة لهبح الر  هو كذلكف (،الشجرة
 .9له املنتج ابألصل املساس

تتفرع من الدالالت املتعددة ، دب احملاسيب إىل عدة معانيف األ رأس املالوينصرف مفهوم صيانة  
 اقشه الفقرة التالية.تنالذي جيب احملافظة عليه وهو ما س رأس املالملصطلح 

 احملاسيب  وعالقتها ابلربح رأس املاليم مفاهاهم 

 بني التمييز جيب وهنا .رأس املالل املنشأةتتبناه  الذي تعريفابل رأس املال علىاحملافظة  يرتبط مبدأ
لذلك اجلزء من  ااسرتدادوبني التدفقات الواردة اليت متثل املستثمر  رأس املال علىاملنشأة  عائد

املنشأة وحتويله إىل تدفقات خارجة يف عمليات ابستخدامه يف  التصرف فيه بعد أن مت رأس املال
 اليت تزيد عن Net Cash Flow النقدية الصافية التدفقاتف شكل مصروفات وتكاليف.

 عائدفهي ال وابلتايل حمققا، ارحب اعتبارها ميكن ما فقطهي  رأس املال على للحفاظ املطلوبة املبالغ
وليس رحبا، ومبفردات  رأس املالتبقي من التدفقات فهو اسرتداد لاملبلغ امل أما. رأس املال على

)التدفقات النقدية اخلارجة الفعلية  املصروفات طرح الناتج عن املبلغفقط  هو الربح فإنحماسبية 
قتصار التدفقات رأس املال، مع ااملساس ب ودوناملؤجل(  أوااليراد احملقق )الفعلي  من واملؤجلة(
التدفقات النقدية املنشأة أي ابستبعاد على النفقات وااليرادات املرتبطة بنشاط الصافية النقدية 

رأس  صيانة مبدأ يتفرعو   .خرى مثل التوزيعات واملسامهات اجلديدة والقروض وسدادها...اخلاأل
-144، ص2012اخلطيب،) عدة مفاهيم ميكن امجال امهها يف املفاهيم الثالثة االتية: إىل املال

150). 
  النقديابملفهوم  رأس املال نةصيا Monetary capital maintenance)) ، يتحقق والذي 
 الصافية القيمة عن يزيد أو يساوي احملاسبية الفرتة هناية القيمة الصافية لألصول يف كانت ما اذا

 يمةالق كانت اال اذا  قد حققت رحبااملنشأة ، ووفقا هلذا املفهوم ال تعترب الفرتة بداية يف لألصول
، الفرتة بداية عند االصول لصايف النقدية لقيمةا من اكرب الفرتة هناية عند االصول لصايف النقدية

                                                            
ك. حوىت ابلنسوبة للودخل النواتج عون العمول ، يالحظ هنا أن الدخل وليد امللكية فال وجوود لودخل مواس تسوبقه عمليوة اموتال 9

فهووو وفقوووا للنظريوووة االقتصووادية  نتووواج مللكيوووة العامووول لقووواه اجلسووودية أو إمكانياتوووه الفكريوووة أو مواهبووه اخلاصوووة )أنظووور :هاشوووم ، 
 .(351، ص 1989
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احملاسبية.   خالل الفرتةضمنا ثبات قيمة وحدة النقود بني  يفرتضهذا املفهوم  فإنوكما هو واضح 
  .املنشأةاملالية ألصول  كما يقتضي االعرتاف ابلتكلفة التارخيية كأساس لتحديد القيم

  رأس املالصيانة ( ابملفهوم احلقيقيReal capital maintenance)    والذي يتحقق اذا ما
يزيد عن القوة  أويف هناية الفرتة احملاسبية يساوي  لقيمة صايف االصولالشرائية  وةكانت الق

ري قيمة وحدة هذا املفهوم يعرتف بتغ فإنالشرائية له عند بداية الفرتة، وعلى عكس املفهوم السابق 
الشرائية،  وهلذا املفهوم امهية خاصة يف املعاجلات احملاسبية  وهتاالنقود من خالل االعرتاف بتغري ق

حتديد الربح احملاسيب خالل فرتات التضخم االقتصادي املصحوب ابرتفاع مستمر يف  إىلاهلادفة 
الذي يتوجب رأس املال ن هذا املفهوم هو االقرب للتعبري ع فإنويف تقدير الباحث   .االسعار

 أنوذلك انطالقا من فكرة  احملافظة عليه واعتبار ما يزيد عنه فقط  هو الربح احملقق خالل الفرتة،
 إىلهي ابألساس منظومة انتاج تضم موارد متعددة مكرسة لالستخدام اهلادف  اإلنتاجية املنشأة

ما فعليا  ذي معىن يف سوق تبادل تعظي( األسهمحتقيق الربح من اجل تعظيم ثروة املالك )محلة 
 .السلع واخلدمات وليس تعظيما يف شكل زايدة يف كمية وحدات النقود

 املادي  ابملفهوم رأس املال صيانةPhysical capital maintenance))  ما اذا يتحقق والذي 
 مساوية أو من اكرب اسبيةاحمل الفرتة هناية عنداملتوفرة منشأة للالذاتية  اإلنتاجية القدرات كانت

القدرات  كانت إذا فقط يتحقق الربح أن مبعىن. الفرتة بداية عند الذاتية املتوفرة اإلنتاجية للقدرات
  الفرتة بدايةيف  اإلنتاجيةتزيد عن القدرات  الفرتة هناية يف ملنشأةللموارد االقتصادية اب اإلنتاجية
مرتبطة  تكون قد متت خالل الفرتةات تدفقاستبعاد االثر املباشر وغري املباشر ألي  هذا بعد

 والربح يف هذه احلالة مساو ملقدار الزايدة ابملالكني مثل  املسامهات اجلديدة او توزيعات األرابح،
اخلسارة هي مقدار النقص املسجل عند املقارنة بني الوضع يف بداية  أنكما يف هذه القدرات ،  

هنا غياب االتفاق بني اهليئات املهنية احملاسبية على الفرتة والوضع يف هنايتها. وجدير ابملالحظة 
، كذلك هنالك عدم اتفاق حول مستوى قياس اليت يتوجب صيانتها اإلنتاجيةمفهوم حمدد للطاقة 

على القدرة اإلنتاجية  هل تقاس منشأة، حيث تربز عدة اسئلة خالفية منها: لل اإلنتاجيةالقدرة 
بعضها بعضا لغرض  يساندة دمتكامال ذي اركان متعد ككل ابعتبارها نظامااملنشأة  مستوى 

على حدة واليت تكون يف  لٍ حتقيق هدف مشرتك، ام تقاس على مستوى مكوانت هذا النظام ك
  ؟االقتصادية منشأةلل اإلنتاجيةجمموعها الطاقة 
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 :احملاسيب الربحاالقتصادي  الربحاوجه االختالف بني 

 املعادلة على اعتمادا التارخيية التكلفةوفق  خلسارة( خالل الفرتةا أومبلغ الربح ) احملاسبون حيدد  
 حقوق-يف نفس التاريخ  قيمة اخلصوم -يف هناية الفرتة احملاسبية األصولقيمة  :اآلتية األساسية

 حيددونفهم االقتصاديون  أما .10 احملاسبية احملققة خالل الفرتة األرابح يف بداية الفرتة= الفرتة
الصافية  للتدفقات احلالية القيمة+  لألصولاجلارية  القيمة:اخرى وهي مبعادلة( الربح )الدخل

 الصافية القيمة -للمنشأة يف هناية الفرتة الصافية القيمة=  لخصومالقيمة اجلارية ل – املستقبلية
بق ما س ظهريُ و  = الربح )الدخل( ابملفهوم االقتصادي احملقق خالل الفرتة.الفرتة بداية يف للمنشأة

 .االختالف اجلوهري يف االساس النظري لعملية احلساب

 . 11سبق ما لتوضيح رقمي مثال يلي وفيما

 شراء ومتدفع نقد  دينار (100,000)قدره  مال برأس نشاطها ما منشأة بدأت XX/1/1 يف
 املدة هذه هناية ويف، سنة (40) ملدة جرةستأم أرض على مقام وهو، املبلغ هذا بكامل مبىن

 مببلغ أخرى جلهة بتأجري املبىناملنشأة  هذه وقامت  ،مالية قيمة أي للمبىن يكون لن سوف
مبا يف ذلك  املنشأة ستتحملها اليتالسنوية  التشغيل تكاليف وكانت، سنواي دينار (20,000)

 فإن ،الشركات ضرائب عن النظر وبغضيف ظل هذه املعطيات،  ،دينار (15,000اجيار االرض )
  :التايل النحو على كونتس ةواالقتصادي يةاحملاسب نظرال وجهة منة يف هناية السنة االرابح احملقق

 (.%5 هوالسائد خالل السنة  الفائدة معدل أن فرتاضاب)
 حساب الربح احملاسيب والدخل االقتصادي للمنشأة 1اجلدول رقم:

 XX/31/12في    XX/1/1في   الربح المحاسبي 

 105,000 100,000 األصول الملموسة

 100,000 100,000 حــقـــوق الملكـية

 5,000 //// الدخل أو الــربح المحاسبي

                                                            
وهي: االيرادات اليت  يعرف هذا املدخل مبدخل امليزانية متيزا له عن مدخل قائمة الدخل الذي يعتمد على معادلة اخرى 10

 املصروفات اخلاصة بنفس الفرتة = ربح الفرتة. –ختص الفرتة 
 ( (McCullers, and Schroeder,1992, P 20من املصدر اآليت    )املثال مأخوذ)بتصرف 11
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   : الدخل االقتصادي

األصـول الـملـموسة
 

100,000 105,000 

 **85,085 *85,795 القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصافية

 190,085 185,795 القيمة االقتصاديـــة للمنشأة

 4,290 //// االقتـصاديالربح أو الدخل 
 سنة متتالية 40دينار لمدة  5000*القيمة الحالية لدفعات سنوية متساوية بمبلغ 

 سنة متتالية 39دينار لمدة  5000** القيمة الحالية لدفعات سنوية متساوية بمبلغ 

 : اآليتالواقع أكثر نفرتض  نولالقرتاب م

  هناية يف لألسعار العام املستوى ارتفاع XX10 العام بداية أسعار من %110 إىل. 
  هناية يف للمبىن السوقية القيمة ارتفاع XX10 يف  الدفرتية قيمته أن حني يف) 120,000 إىل

 سيظللن يتغري و  احملاسيب الدخل فإن عطياتاملهذه   ضوء يف.  (دينار 97,500 هذا التاريخ هي
 وفق دينار 7,464 سيكون قتصادياال ابملفهوم الدخل ولكن ،(دينار 5,000) عليه هو ما على
 : اآليت

 120,000 31/12القيمة السوقية للـمبنى في 
 120,000 31/12القيمة السوقية للـمبنى في 

 5,000 الزيادة في قيمة األصول )زيادة النقدية(    +

 2,500 استرداد االستهالك  المـــحاســــبي +

 85,085 31/12+ القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية  في 

 19,32612 الخسارة بسبب ارتفاع المستوى العام لألسعار -

 193,259 = القيمة الصافية للمنشأة في نهاية الفترة   

 1الجددول )القيمة الصافية للمنشأة في بداية الفترة -

 (اعاله
185,795 

 دينار 7,464                الـدخل االقتــــصـــادي  خــالل الــسـنـة= 

 ،خيتلف عن الدخل احملاسيب كرقم وكطريقة حساباالقتصادي الدخل  فإن، كما هو واضح و 
ول هو األ :احملاسبون ويتجاهلهما االقتصاديون ألثر عاملني يركز عليهماابألساس ذلك يرجع و 

ىل اثر ، ابإلضافة االتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعةهو والثاين  ،يف القيمة السوقية لألصول التغري
املنشأة وموضوعية القياس وثبات قيمة  ةالتزام احملاسب بعدد من املبادئ  العامة مثل استمراري

                                                            
احلالية التدفقات  القيمة امللموسة )النقدية( + القيمة السوقية لألصول الثابتة + االستهالك احملاسيب+ الزايدة يف األصول 12

%( =) 10النقدية املستقبلية يف هناية املدة مضرواب يف معدل ارتفاع االسعار )
120,000+2,500+5,000+85,085*) =((110/100)-1)19,325.9   
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 .Bert , 1967, PP. 768-770)وحدة النقد )

 :االقتصادي الدخل قياس إشكاليات بعض

 حتديد هي االقتصادي ابملفهوم الدخل وحتديد قياس عملية تواجه اليت اإلشكاليات أوىل إن
 قدمه الذي التقسيم يف الشأن هبذا النظر وجهات إجياز وميكن .ابتداء ابلدخل املقصود أو مفهوم

(Fisher )اآلتية الثالثة املفاهيم على يقوم والذي: (McCullers & Schroeder ,1992 PP.59-
60) 
 والذي إليه اإلشارة سبقت الذي املفهوم وهو( Psychic Income) النفسي ابملفهوم الدخل •
 .النفسي الشعور وفق اإلشباع أو املنفعة الزايدة يف مبقدار سقاي
 الثراء يف الزايدة مبقدار يقاس الذي الدخل وهو( Real Income) احلقيقي ابملفهوم الدخل •

 . االقتصادي ابملفهوم
 الوحدات يف لزايدةا مبقدار يقاس الذي وهو( Money Income) النقدي ابملفهوم الدخل •

  .نقدية بوحدات مقومة النقدية غري املمتلكات يف ايدةالز  أو النقدية

 انه ويؤكد احملاسبة، تتبناه أن جيب ما هو احلقيقي ابملفهوم الدخل أن التصنيف هذا مقدم ويعترب
 أن (Frankel) وهو آخر اقتصادي يرى. يف حني ضرييب كوعاء به يعتد أن جيب الذي الدخل
 ,Ryan).حتديده إىل احملاسبة تسعى أن ميكن الذي دالوحي الدخل هو النقدي ابملفهوم الدخل

2007, P.25  ) ،قياس أن إال النظرية التحليلية الناحية من الثالثة املفاهيم هذه أمهية ورغم 
 الدخل أما للتحقق، اخلاضعة غري الذاتية األحكام على ابالعتماد يتصف األول ابملفهوم الدخل

 حني يف ،للواقع خمالف أمر وهو النقد لوحدة الشرائية لقوةا ثبات على مبىن فهو األخري ابملفهوم
 معلومات على يعتمد لألصول احلقيقية االقتصادية القيمة على يركز والذي الثاين املفهوم أن

 املؤشرات من كثري إىل حسابه وحيتاج التأكد عدم من عالية بدرجة تتصف مستقبلية وتوقعات
 والثالث األول املفهومني إىل املنسوبة الضعف نقاط من يتخلص انه مع االقتصادية والبياانت
 . املذكورين

 الدخل االقتصادي: وقياساحملاسيب الربح  قياسمرتكزات 

، إيرادات الفرتة مبصروفاهتا عن طريق مقابلة  الربح أويقيس كل من احملاسب واالقتصادي الدخل 
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يف حتديد مصروفاهتا املناظرة، ففي  انفيف حتديد إيرادات الفرتة كما خيتل فانولكن الطرفني خيتل
( فقط وهي تلك Explicit costsالصرحية ) تكاليفجانب اإليرادات يعرتف احملاسب ابل

تكون مرتبطة هبا،  أووحميطها اليت جتري خالل الفرتة املنشأة النفقات املرتتبة على املبادالت بني 
املصروفات املدفوعة جلزء املستنفذ من وا ،مثال ذلك املرتبات وتكلفة املواد اخلام املستخدمة

 مبا يف ذلك  الضمنية منها التكاليفاالقتصادي فهو أيخذ يف االعتبار كل انواع  أمامقدما. 
(Implicit costs واليت متثل القيم التقديرية لتبادالت افرتاضية ميكن )املنشأة حتدث بني  أن

ما قد  املنشأة أون املالكني يف متابعة وإدارة مثال ذلك املقابل املايل للجهد املبذول م وحميطها،
  ،(Opportunity Costsنسعار الكلفة البديلة ) ، كل ذلك مقوماخدمة من  يقدمونه اليها

كذلك تشمل التكاليف الضمنية النقص املقدر يف القيمة العادلة )السوقية( لألصول اململوكة 
 ( . Holding Lossesسائر احليازة )بني بداية الفرتة وهنايتها وهو ما يعرف خب منشأةلل

واقعيا فقط، ويعترب إمتام عملية  ملتحققةويف جانب اإليرادات يعرتف احملاسب ابإليرادات الفعلية ا
طرف آخر هي الربهان على حتقق اإليراد، كما يف  املنشأة إىلانتقال امللكية من  إىلالتبادل املؤدية 
جانب ذلك  الزايدة يف القيمة  إىلخذ يف االعتبار االقتصادي فهو أي أما  13.حالة املبيعات

يف القيمة السوقية لألصول املسجلة ( (Holding gainsأي مكاسب احليازة  السوقية لألصول
ابنه املنشأة وبرغم اتفاق احملاسب واالقتصادي على تعريف ربح  . وابلتايلللمنشأةالثابتة اململوكة 

لكل منهما تعريفه اخلاص لكل من املكاسب  أناال ، الفرتةالفرق بني املكتسبات واملغارم خالل 
وخالل نفس الفرتة الزمنية بشكل خمتلف   املنشأةواملغارم وابلتايل فهما يقدران الربح احملقق لنفس 

 قاط االتية:نجذراي. وميكن امجاال تلخيص أوجه االختالف بني املفهومني يف ال

 هثحتد ومااملنشأة  قيمة على املاضية املعامالت اثر بقياس احملاسيب املدخل وفق دخللحُيسب ا -أ 
 االقتصادي املدخل وفق الدخل حيسب بينما ،املؤقتة أو الدائمة احلساابت ارصدة يف تغري من

  .الزمن من نقطتني عندللمنشأة  االقتصادية القيمة مبقارنة

                                                            
موا ھ(  علوى أن االعورتاف بتحقوق اإليورادات يوتم بتووفر شورطني IASمن معايري احملاسبة الدوليوة )  18ينص املعيار رقم  13
ع  تووودفق املنوووافع االقتصوووادية مسوووتقبال إىل املنشوووأة االقتصوووادية ، وإمكانيوووة قيووواس تلوووك املنوووافع مبوثوقيوووة، أموووا نقطوووة  حتقوووق توق ووو

 االيرادات  فهي امتام البيع .
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 ايضا املستقبل ويف بل فقط املاضي يف ليس االسعار يف ابلتغيريات يتأثر االقتصادي الدخل -ب
 الذي يهتم أساسا ابملاضي. احملاسيب الربح من العكس علىيركز على املستقبل  توجه ذو فهو

 وبني خسارة من منه خيصم أوربح  من ليهإ يضاف وما رأس املال بني متيز احملاسبية النظرية  - ج
 ككل منشأةلل صاديةاالقت القيمة إىل تنظر فهي االقتصادية النظرية أما، االصولو  اخلصوم ابقي
 ال وابلتايل احملقق الفعلي( الربح) الدخل هو القيمة هذه يف التحسن وتعترب ، رأس املال هناأ على
 (Ibid, p10).رأس املالو ( اخلسارة أو) الربح بني التميز يتم
 والتقرير به االعتداد يتم ومىت  اخلسارة أو الربح حتقق من التأكد درجة يف املدخالن خيتلف -د

 تتحقق س واليت املتوقعة املكاسب احملاسيب الربح حساب يف يدخل ال  األرابح خيص ما ففي، عنه
 وبرغم اخلسائر جانب يفو  االعتبار، يف املكاسب تلك أيخذ هفإن االقتصادي الدخل  أما، بعد

يف املنشأة  أتخذ نن يقضي والذي، (Conservatism Principle) احليطة ملبدأ املهم االثر
 وقوعها قبل حىتوالتحوط هلا  للخسائر توقع من ذلك عن ينتج وما املتوقعة، اخلسائر سباناحل

 مشوال اقل هو والذي احملاسيب ابملنظور مقيدا لظي التوقع هذا أن اال، مثال املخصصات بتكوين
 وقيةالس القيمة يف النقص يعترب العموما  احملاسبية النظر وجهة من فمثال، االقتصادي املنظور من

 على الدليل قام وان حىت هلا االحتياط يتوجب اليت احملتملة اخلسائر ضمن من الثابتة لألصول
 اجراءات اختاذ لكون وذلك، لألسعار العام املستوىيف  رتفاعالا من حالة وجود احتمال أو وجود
 عرتفي الذي( Historical Cost Principle) التارخيية التكلفة مبدأ مع يتعارض الصدد هبذا

 فهو ما أصل شراء يتم فعندما، االقتناء اتريخ بعد ما يف السوقية بقيمته وليس االصل اقتناء بتكلفة
 أي (Schipper, 2005, P.12) العادلة تهقيم عام بشكل تعكس واليت التكلفة بقيمة يسجل
يعتد  وال ، (Gulati and Singh, 2013 P.35.2) الشراء عملية يف اتريخ لألصل السوقية القيمة

 ويعلل .املشروع تنظيم إعادة حالة ابستثناءحيدث الحقا  األصل هلذا السوقية القيمةيف  تغري ني
 يف ستستنفذ األصل هذا قيمة وأن، املشروع استمرار فرضية إىل استنادا املعاجلة هذه احملاسبون

 أما .اصل أي حياة من اطول ابلتعريف هي اليت املشروع حياة انتهاء قبل شكل اقساط اهالك 
 قبوال املقبولة احملاسبية املبادئ" متليها واليت القيود هذه مبثل مقيد غري فهو االقتصادي املنظور
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 يف اال منه التحقق ميكن ال فعليا وقوعها أن رغم االعتبار يف اخلسائر هذه أيخذ وابلتايل"  عاما
  .اخل... التخريد أو بدالاالست أو ابلبيع االصل بذلك التصرف فيها يتم الحقة زمنية فرتة

 عمليةحالة الشق التطبيقي :
 وصف احلالة وطبيعة املشكلة

يف  هي احدى الشركات املسامهة ضمن القطاع الصناعي العام احمللي. الوطنية للمقطورات الشركة
من مبان وآالت ومعدات وجتهيزات إنتاج  ل الشركةبلغت قيمة أصو  2011 املالية هناية السنة

القيمة اإلمجالية اخلصوم يف نفس التاريخ  كما بلغتو . دينار) 13,600,000)وخمزون 
يف انتاج وتسويق عدد كبري  يف السنوات االخرية واجهت الشركة صعوابت دينار. (5,300,000)

 حتقيق ارابح متواضعة او تسجيل خسائر، ومن مث تناقص يف االيرادات من منتجاهتا ،مما ادى اىل
االدارة إبجراء مراجعة لالسرتاتيجية التشغيلية للشركة واسفر ذلك عن بلورة  وملعاجلة املوقف قامت

بديلني : يتلخص اوهلما يف االستمرار يف النشاط الصناعي مع تقليص قائمة املنتجات لتشمل 
املنتجات االكثر رحبية فقط للتخلص من جزء هام من التكاليف واالعباء املرتبطة ابألصناف غري 

البحث عن مصادر الرحبية االقل. أما البديل الثاين فهو ايقاف العملية الصناعية و  املرحبة او ذات
جهة أخرى  إىلالشركة  ساحات وخمازناملطروحة أتجري  العروضان من بني وك ،خرى لإليراداتأ

، حيث تتخلص الشركة من كافة التكاليف سنوات  سنواي وملدة مخس دينار( 325,000)مقابل 
 نفس خالل تتوقع اإلدارةعلما نن  دينار سنواي.( 100,000لتكاليف الثابتة )املتغرية وتصبح ا

ربجمة ل امكانية وجودوترى  ()كما ابملرفقات الصناعية املنتجات من تبيعاامل ايرادات يف ثوا الفرتة
 وهو ما سيؤدي اىل افضل،اقتصادي  حنو على املتاحة األصول خداماستاملستهدفات وختصيص 

ولنفرتض االن أن  .التشغيلية الرافعة تعزيز املسامهة يف وابلتايلبدرجة كبرية  الثابتة ليفالتكا تقليص
ذكورة، امل املعطيات ظل يفإدارة الشركة تريد املقارنة بني البديلني املطروحني واملفاضلة بينهما 

 نييلستفاضل بني البد اإلدارة فإن ،ساسية يف الشركة هي مشكلة رحبيةاملشكلة األ أن وحيث
للربح اكثر من مفهوم  فإنيف اجلزء النظري من الورقة  جاءولكن وكما  ،اكثرمها رحبا وستختار

وهنا يربز  مهها الربح ابملقياس احملاسيب والربح ابملقياس االقتصادي،أوابلتايل اكثر من مقياس من 
 أعلى لتايلواب داللة أصدق املؤشرين أيالسؤال الذي حتاول هذه الورقة االجابة عليه وهو 
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  القرار؟ اختاذ بدائل ضمن األنسب البديل إىل اإلدارة توجيه يف اعتمادية

من ن ياملذكور  قياسنياملبني قارنة إلجراء التحليالت الرقمية وامل من الورقةالتايل اجلزء  خصصسي
البديلني املعروضني يف احلالة مرشدين ملتخذ القرار عند املفاضلة بني  حيث كوهنما مؤشرين

 .ملوصوفة اعالها

  املفاضلة بني البديلني  مبعيار الربح  وفق القياس احملاسيب

 يف ظل كل من البديلني  األرابح حديدلت 14احلساابت بناء على البياانت السابقة، مث اجراء
)التفاصيل ابملرفق   ادانه: 2 ظهر أن الشركة ستحقق النتائج املبينة ابجلدول رقمحيث  ،املطروحني

 . (2رفق رقم املو 1 رقم
 :نتيجة األعمال  خالل الفرتة حتت  بديلي التشغيل  وفق القياس احملاسيب    2اجلدول رقم   

 الفرق بديل التأجري بديل التصنيع
1,551,900 1,125,000 426,900 

 داكثر رشووفقا ملعيار الربح احملاسيب فإن القرار األ( اعاله 2الظاهرة ابجلدول )استنادا إىل النتيجة 
حيث أن ، يف التصنيع ورفض عرض التأجري ستمراراالالذي يتوجب على إدارة الشركة اختاذه هو 

يف هذه احلالة  خالل فرتة السنوات اخلمس القادمة تزيد عما الشركة حتققها يتوقع أن األرابح اليت 
 تأجري وايقاف العملية الصناعية. ذا ما مت قبول عرض الإميكن حتقيقه 

هم خصائص أومن  ،القرار السابق مرتكز على املفهوم احملاسيب لألرابحأعاله فإن  وكما هو مبني
القيمة الزمنية للنقود، حيث تعترب وحدة النقد من التدفقات بفكرة نه ال يعرتف أهذا املفهوم  

يف أي سنة من  املتحققة يف السنة األوىل مثال مساوية من حيث  القيمة لوحدة النقد املتحققة
ويف احلالة موضوع الدراسة ُتظهر احلساابت تفاوات واضحا بني البديلني  ،الالحقة السنوات

،حيث تسجل الشركة حتت (2،1 املرفقني) األعمالاملعروضني من حيث درجة تذبذب نتائج 
                                                            

لغوورض التبسوويط وحصوورا  للنقووال ، مت اجووراء التحليوول يف ظوول افوورتاض أن قوويم مكوووانت بنوودي اخلصوووم واالصووول املتداولووة  14
بداية املدة ستظل  طوال الفرتة يف حالة توازن ديناميكي، أي اهنا ميكن أن تتبدل ولكن ال تتغري من حيث القيمة  املسجلة يف

علووى مسووتوى السوونة  )الوودخل  = اخلوورج علووى مسووتوى السوونة( ابإلضووافة اىل  افوورتاض حتصوويل كوول ايوورادات السوونة  وسووداد كوول 
 التزاماهتا يف نفس السنة .
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رابحا بسيطة نسبيا، ويظهر رقم أ أوخسائر  إماوىل بديل التصنيع خالل فرتة السنوات االربع األ
الشركة تسجل  أناحلساابت تظهر  فإنيف بديل التأجري  أماكزا يف السنة اخلامسة، كرب مرت الربح األ

يف ،  و وابلتايل تدفقات نقدية صافية سنوية مستقرة، ارابحا حماسبية متطابقة يف هناية كل سنة
 معدلوجود هذا التباين الكبري يف توقيت وقيم التدفقات النقدية الصافية املقدرة، ومع توقع 

نتائج املقارنة  إىلامهال عنصر القيمة الزمنية للنقود واالستناد  فإن( %4مرتفع نسبيا ) للفائدة
نتائج مضللة بشأن القيمة احلقيقية لنتائج  إىلتؤدي  أناملباشرة على النحو املبني اعاله  ميكن 

ساس أن جترى املقارنة على أو  ،خذ هذا العنصر يف االعتبارأه يتوجب فإن. ولتجنب ذلك األعمال
 القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية الصافية ابستخدام طريقة التدفق النقدي املخصوم

(Discounted Cash Flow و ) ادانه. 3اليت يظهرها اجلدول رقم 
 ، وفق القياس احملاسيبالتشغيل بديلي حتت: القيمة احلالية لنتيجة االعمال 3اجلدول رقم 

 نسبة التغير الفرق بديل التأجير بديل التصنيع

1,303,000 1,001,660 301,340 %30- 
بدرجة املتوقع يف كل من البديلني قد تقلص  األعمالالفرق بني نتائج  أنالسابق  يبني اجلدول

 والتجميع التصنيع جمال يف انشطتها تستمر يف أن للشركة االجدى من، ولكن يظل  ملحوظة
 البديل هوالربح احملاسيب  مبقياسو  التصنيع  بديل نأل وذلك. التأجري ن ترفض بديلأ، و والتسويق

يف نتيجة الكبري  التقارب فإن وبرغم هذه النتيجة .لألرابح املقدرة خالل املدة تعظيما االكثر
خرى يف املقياس املعتمد وهو الربح احملاسيب أاحتمال وجود اوجه قصور  إىلعمال البديلني يشري أ

غري القيمة الزمنية  لألرابحثر على القيمة احلقيقية أصلة و خرى ذات أانجتة عن امهاله لعوامل 
خر للمفاضلة بني البديلني يكون اكثر آللنقود، وتقتضي احلكمة يف هذه احلالة استخدام مقياس 

مشوال للمتغريات االقتصادية يف البيئة اخلارجية للشركة لتاليف هذا القصور وهو ما يوفره مقياس 
 القتصادي.الربح )الدخل( ابملفهوم ا

 :الربح وفق القياس االقتصادي  مبعياربني البديلني  املفاضلة
مهها أيتطلب حساب الدخل االقتصادي توفر التقديرات املستقبلية لعدد من املتغريات من 
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الفائدة معدل  إىلخالل السنوات اخلمس اضافة  15املستوى العام واملستوى اخلاص لألسعار
جهات االختصاص تتوقع  أناستكمال خطوات التحليل نفرتض املتوقعة خالل الفرتة. ولغرض 

 ادانه: 4كما ابجلدول رقم   تالية تكون املؤشرات الثالثة خالل السنوات اخلمس ال أن
 خالل الفرتة : التوقعات املستقبلية للمتغريات االقتصادية ذات العالقة 4اجلدول رقم 

  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة 
 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 ت الفائدةمعدال

 0.065 0.06 0.055 0.05 0.045 يف املستوى العام لألسعار  التغري
 0.07 0.065 0.06 0.055 0.05 التغري يف مستوى األسعار اخلاص

حساب دخل الشركة ابملفهوم االقتصادي خالل  ، متواملعلومات املقدمة اعاله البياانت إىلاستنادا 
  األعمالنتيجة  وكانت .املتوقعة األرابحظل كل من البديلني املطروحني وذلك لتحديد الفرتة يف 

 .(4،واملرفق رقم 3ادانه: )التفاصيل ابملرفق رقم  5كما ابجلدول رقم 

  ، وفق القياس االقتصاديالتشغيل بديلي حتتخالل الفرتة  نتيجة االعمال:  5جلدول رقما

 بديل التأجري بديل التصنيع
291,900 545,760 

وقبول بديل التأجري،  التصنيعفإنه من االجدى للشركة ايقاف نشاط  املبينة اعاله تائجللنووفقا 
يظهر و  ،على النقيض من النتيجة اليت توصل اليها التحليل املؤسس على مفهوم الربح احملاسيب

ل كل توليفة يف ظاعاله، األرابح ( 5) ،(2)الناتج عن دمج اجلدولنيو  ،16ادانه (6)اجلدول 

                                                            
لعوام لألسوعار هوو التغوري يف أسوعار كافوة أو معظوم السولع واخلودمات  زايدة أو نقصوا، ويوتم قيواس هوذا التغري يف املستوى ا 15

(   واليت تعكس التغري بوني اترخيوني خمتلفوني General Price Indexالتغري ابستخدام األرقام القياسية العامة لألسعار )
ا التغري يف املستوى اخلاص لألسعار فيقصد به التغوري الوذي حيودث يف أسعار السلع واخلدمات اليت يتم تبادهلا يف االقتصاد. أم

يف سووووووعر سوووووولعة معينووووووة أو خدمووووووة معينووووووة يف سوووووووق معينووووووة ويووووووتم قيوووووواس هووووووذا التغووووووري ابسووووووتخدام األرقووووووام القياسووووووية اخلاصووووووة 
  ( . Specific Price Indexلألسعار)

وفوووق موووا يشوووري بوووه   -ارة الشوووركة بوووديل التصووونيع ميكووون صوووياغة مضووومون اجلووودول اعووواله يف القالوووب اآليت: إذا موووا تبنوووت إد 16
مليووووون دينووووار تقريبووووا ابلقيوووواس احملاسوووويب ، أمووووا ابلقيوووواس  1.552فووووإن االرابح املتوقعووووة سووووتكون  -مقيوووواس االرابح احملاسووووبية 

 -أجري مليوون دينوار تقريبوا. و إذا موا مت تبوين بوديل التو 0.291االقتصادي فإن األرابح املتوقعة حتت نفس البوديل  فسوتكون 
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(Combinationمن التوليفات املمكنة )مدخل القياس  )القياس احملاسيب مقابل  عاملبني  17
 :القياس االقتصادي( وعامل بدائل التشغيل )التصنيع مقابل التأجري(

 نتيجة األعمال حتت بديلي التشغيل، وفق القياس احملاسيب واالقتصادي: 6 اجلدول رقم

 أجريبديل الت بديل التصنيع 
 1,125,000 1,551,900  وفق القياس احملاسيب 
 545,760 291,900 وفق القياس االقتصادي 

 :اختاذ القرار إشكالية

مام متخذ القرار مؤشران متناقضان، يدعم اوهلما قبول أحد البديلني فيما يدعم أأصبح اآلن 
الشركة لبديل التصنيع لكونه ، فمؤشر الربح احملاسيب يدعم اختيار املناقض البديل املؤشر اآلخر

 اختيارفضل مبقياس حتقيق هدف تعظيم األرابح، ويدعم مؤشر الدخل االقتصادي البديل األ
هنا يتعلق بتحديد املؤشر الذي يواجه متخذ القرار والسؤال احملوري  بديل التأجري لنفس السبب.

 تارخي مؤشر الربح احملاسيب و ستند إىليعتمد عليه يف املفاضلة بني  البديلني: هل يالذي جيب أن 
االجابة املباشرة على و بديل التأجري؟  تارخيستند إىل مؤشر الربح االقتصادي  و يم أبديل التصنيع 

أو جمموعة  حتقيق هدف على اإلدارة اختيار البديل االكثر فاعلية يف أنالسؤال السابق هي 
والذي جيب أن املنشأة مل هلدف جابة تتطلب التحديد الكاهذه االوواضح أن  ،اهداف الشركة
 .مرجع للمقارنة بني البدائل املتاحة عند اختاذ مثل هذا النوع من القراراتكتتخذه اإلدارة  

 ،املعرب عنها حماسبيا حبقوق امللكية واقتصاداي بقيمة املنشأة، تعظيم ثروة محلة األسهم وحيث أن 
ليتم   املتغريهذا نطاق املقارنة ليشمل  توسيع فسيتم منشأة اعمال،لكل ي سرتاتيجالدف ااهلهو 

                                                            

 
مليوون دينوار تقريبوا  ابلقيواس احملاسويب ،  1.125فإن األرابح املتوقعة ستكون  -وفق ما يشري به  مقياس األرابح االقتصادية 

 مليون دينار تقريبا. 0.545أما  ابلقياس االقتصادي فإن األرابح  حتت نفس البديل ستكون  
، ينتج كل منها قيمة معينة ملتغري "نتيجة االعمال اثناء الفرتة "  4وفقا هلذا التصميم هنالك  توليفات ممكنه عددها   17

وهذه التوليفات هي )بديل التصنيع مع القياس احملاسيب(،)بديل التصنيع مع القياس االقتصادي(،)بديل التأجري مع القياس 
 احملاسيب(،)بديل التأجري مع القياس االقتصادي (.
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بني بدائل اختاذ القرار يف احلالة موضوع للمفاضلة  كمعيار -اىل جانب متغري الربح -استخدامه 
 الدراسة.

 ثروة محلة األسهم:املفاضلة بني البديلني مبعيار تعظيم 

املمكنة  بني عامل  كل  التوليفات  هناية املدة حتت حتديد ارصدة حساب حقوق امللكية يف ميكن
وعامل بدائل التشغيل )التصنيع مقابل  (مدخل القياس )القياس احملاسيب مقابل القياس االقتصادي

يف ظل  املقدرة لتوصل ألرقام األرابح السنوية ل ُأجريتاليت احلساابت  وذلك من خالل التأجري(.
 . وابلرجوع إىل تلك احلساابت تبني اآليت: كل من البديلني

 كما يظهرها ثروة محلة األسهم يف هناية املدة عياراملفاضلة بني البديلني مباجراء ض ابفرتا - أ
نسب فإن إدارة الشركة ستختار بديل التصنيع ابعتباره البديل األ، القياس احملاسيب

 ستظهرو ، (على التوايل 6واملرفق  5انظر أسفل العمود الثالث يف املرفق ، 9,425,000>9,851,900)
 .(5)من املرفق  لثكما ابلعمود الثا  ،فرتة واملعدة وفق املدخل احملاسيبالشركة يف هناية ميزانية ال

ابستخدام نفس املعيار )ثروة محلة األسهم يف هناية املفاضلة بني البديلني اجراء ابفرتاض  - ب
ابعتباره صنيع بديل التايضا فإن إدارة الشركة ستختار ، القياس االقتصادي كما يظهره،  (املدة

على  6واملرفق  5، انظر أسفل العمود الرابع يف املرفق 9,856,577>10,209,348)لبديل االنسب ا
رقام ميزانية الشركة يف هناية فرتة السنوات اخلمس واملعدة وفق املدخل وستظهر أ، (التوايل

 يلخص ارصدة (7رقم  )واجلدول ، (6من املرفق رقم ) الرابعيف القياس كما ابلعمود  االقتصادي
 (.6واملرفق رقم 5.)التفاصيل يف املرفق رقم هذا احلساب حتت كل من التوليفات االربع

 وفق مدخلي القياس                                         ، بديلي التشغيل حتتاألسهم ثروة محلة  : 7اجلدول رقم 

سواء  ثروة محلة األسهمتبين بديل التصنيع جيعل  أنيتضح  السابقابجلدول الواردة االرقام  ةومبقارن
وكما هو واضح ، ل التأجريعلى منها يف حال تبين بديأابلقياس االقتصادي  أوابلقياس احملاسيب 

 يف حال تبين بديل التأجري   يف حال تبين بديل التصنيع
 االقتصادي لقياساب لقياس احملاسيباب لقياس االقتصادياب يبلقياس احملاساب

9,851,900  10,209,348 9,425,000 9,856,577 
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تعظيم نسب مبعيار بديل التصنيع هو البديل األ أناملؤشرين متفقان على  أنهذه النتيجة تعين  فإن
مؤشر الربح احملاسيب يتناقض مع مؤشر الربح  فإنمبعيار تعظيم الربح  أما، ثروة محلة األسهم

 .االرقام ادانه يلخص هذه (8) واجلدول رقم  ،االقتصادي كما ذكر سابقا
 حتت بديلي التشغيل  ،وفق مدخلي القياس  ثروة محلة األسهمنتيجة االعمال و  :8 رقم اجلدول

 :ةـــــــشـــــــاقـنـمـالالـتـحـلـيـل و 

 على النحو التايل: مصفوفة لألفضليةكميكن عرض اخلالصة السابقة  

 وفق مدخل القياس

 
 االقتصادي احملاسيب 

  ل التأجريبدي بدائل التصنيغ  نتيجة االعمال خالل املدة
  بدائل التصنيغ بدائل التصنيغ  ثروة محلة األسهم يف آخر املدة

ويدعم بديل  ،الربحتعظيم القياس االقتصادي يدعم بديل التأجري مبعيار  أنتظهر املصفوفة اعاله 
مع  متناقضةهذه االزدواجية  وتكمن االشكالية هنا يف أن ،ثروة محلة األسهمالتصنيع مبعيار تعظيم 

)املعرب عنها  18ثروة محلة األسهمو  احملققةكل من األرابح بني   املثبتةود عالقة االرتباط املوجب وج
االساسية للقيد املزدوج  من خالل املعادلة يرتبط املعياران حماسبيا حيثاقتصاداي بقيمة املنشأة( ، 

                                                            
اد االداري واالدارة املالية  واالستثمار وخاصة يف معادلة حتديد قيمة املنشأة  (  يظهر ذلك بوضوح يف ادبيات االقتص18

من الفرتات املتتابعة وذلك وفق املعادلة  n) واليت تظهر فيها تلك القيمة كمتغري اتبع للقيمة احلالية لألرابح احملققة خالل )
 التالية:

t  Firm value =  
 (Hirschey,P. 24  (انظر مثال:( معدل الفائدة.  (rحيث

 
 يف حال تبين بديل التأجري يف حال تبين بديل التصنيع

 لقياس االقتصادياب لقياس احملاسيباب لقياس االقتصادياب لقياس احملاسيباب
 545,763 1,125,000 291,900 1,551,900 نتيجة األعمال

 9,856,577 9,425,000 10,209,348 9,851,900 ثروة محلة األسهم
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ح هو يف نفس ،  ما يعين أن تعظيم األراب19، واقتصاداي من خالل آلية حساب الربح احملقق 
نه أيفهم على  أنما تربزه املصفوف السابقة ميكن  الوقت تعظيم لقيمة املنشأة. بناء على ذلك فإن

العالقات بني املتغريات ذات تتبع ، ولكن ومن خالل لربح لقياس االقتصادي املتناقض داخلي يف 
فمتغري "قيمة املنشأة ، مسة خاصة يف مفهوم الربح االقتصادي إىليعود االمر  أنتبني الصلة، فقد 

 الصافية لتدفقات النقديةلالقيمة احلالية  نانيتضم ويف هنايتهاول الفرتة أيف  يف القياس االقتصادي"
حيث تعترب هذه القيمة مبثابة املورد ، يف اترخيه، املرتبطة ابلبديل الذي سيتم اختياره املقدرة 

ملباين...اخل، وهي ابلتايل متثل مكوان من االقتصادي للشركة، شاهنا يف ذلك شأن املخزون أو ا
مكوانت هيكل راس مال الشركة ابملفهوم االقتصادي، فاذا ما تغري البديل )من التصنيع إىل 
التأجري أو ابلعكس( تغريت القيمة احلالية للتدفقات النقدية، ويتغري تبعا لذلك هيكل  رأس املال 

ه(، ما جيعل املقارنة بني اوضاع الشركة يف ظل البديلني االقتصادي أول املدة )قيمة املنشأة يف اترخي
هي مقارنة بني هيكلني خملفني، أي هي واقعيا مقارنة بني حالتني مستقلتني )شركتني(، وهذا ما 
يرتك اجملال مفتوحا امام أي اختالفات قد تظهرها املقارنة بني النتائج دون أن يكون يف ذلك 

ي قرار املدة ن أول تتأثر قيمة األصولال حيث س احملاسيب على عكس الوضع يف القياتناقضا، 
وميكن ابراز الفرق اهليكلي ، )قرار اختيار البديل يف هذه احلالة(. الحق لتاريخ انتهاء الفرتة السابقة

من خالل  20 خمطط السببيةبني القياس احملاسيب والقياس االقتصادي من هذا اجلانب ابستخدام 
 الشكلني التاليني: 

                                                            
 من هذه الورقة . 11( ميكن الرجوع اىل هذه املعادلة يف الصفحة 19

20 Causal Diagram (CD) in Systems Thinking/ Systems Dynamics  
Approach(s).  
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 : خمطط عالقات السببية يف منوذج حتديد الدخل وفق القياس االقتصادي1الشكل رقم 

 

البديل المختار

قيمة المنشأة في

نهاية المدة
قيمة المنشأة في

بداية المدة

نتيجة االعمال خالل

المدة

قيمة االصول
في بداية المدة

قيمة الخصوم
في بداية المدة

قيمة االصول
في نهاية المدة

قيمة الخصوم
في نهاية المدة

+

- +-

-

+

القيمة الحالية للتدفقات النقدية

المستقبلية في بداية المدة

+

القيمة الحالية للتدفقات النقديىة

المستقبلية في نهاية المدة

+

 

 الشكل من اعداد الباحث()                                                                

 

 احملاسيب القياس وفق الدخل حتديدمنوذج  يف السببيةعالقات  خمطط  :2 رقم الشكل

البديـل المختار

قيمة المنشأة في

نهاية المـدة
قيمة المنشأة في

بداية المـدة

نتيجة االعمال خالل

المـدة

قيمة الخصوم في

بداية المـدة

قيمة االصول

في نهاية المـدة

قيمة الخصوم في

نهاية المـدة

-
+

-

++

قيمة االصول

في بـداية المـدة

+

 

 اعداد الباحث(الشكل من )
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 :اعاله 2، 1يف الشكلني ايضاح: 
 (-ب( ، واالشارة )+ أو )حيدد أو يساهم يف حتديد قيمة املتغري (أ)تعين أن املتغري " ب           أ "الشكل  

 عند رأس السهم تدل على وجود عالقة سببية موجبة او سالبة بني املتغريين على طريف السهم  . 
 اس االقتصادي اعاله:مثال : يف ثوذج القي

i. و"قيمة اخلصوم يف "املتغريات الثالثة:"القيمة احلالية للتدفقات النقدية يف بداية املدة"و"قيمة االصول يف بداية املدة،
  .حتدد جمتمعة قيمة املتغري الرابع"قيمة املنشأة يف اول املدة" "بداية املدة

ii. عالقة سببية موجبة )تظهر يف شكل معمل ارتباط احصائي موجب( املتغريان االول والثاين يرتبطان ابملتغري الرابع ب
 بينما املتغري الثالث مرتبط ابلرابع بعالقة سببية سالبة. 

iii.  نتيجة "واملتغري الرابع املذكور حيددان جمتمعني قيمة املتغري السادس "قيمة املنشأة يف هناية املدة"املتغري اخلامس
سببية موجبة بني املتغري اخلامس والسادس وعالقة سببية سالبة بني  من خالل عالقة "األعمال خالل الفرتة

 املتغريين الرابع والسادس.

االقتصادية ، فالقيمة احلالة موضوع الدراسةاحلساابت يف  وميكن توضيح ما سبق رقميا ابلعودة إىل
مليون  13.6مليون  ) (8.3)هي  لفرتة السنوات اخلمس مباشرة هناية السنة السابقةللشركة يف 

ومع بداية الفرتة احملاسبية اجلديدة ،  خصوم(كمليون   5.3يطرح منهااثبتة ومتداولة  أصولك
ذا ما قررت اختيار بديل إف ،الشركة االختيار بني بديل التصنيع وبديل التأجري إدارةسيكون على 

ت النقدية وهي القيمة احلالية للتدفقا ( مليون1.617)الرقم السابق مبلغ  إىلالتصنيع ُأضيف 
بداية  لتصبح قيمة الشركة يف (،3)ضمن العمود الثاين ابملرفق  الصافية املقدرة يف ظل هذا البديل

 الرقم مبلغ إىلفسيضاف  الشركة تبين بديل التأجري إدارةقررت ما اذا  أما .مليون( 9.917)املدة 
الصافية املقدرة يف ظل  دينار وهي القيمة احلالية للتدفقات النقديةمليون ( 1.010) خمالف وهو

 مليون. (9.31)، فتصبح قيمة الشركة يف بداية املدة (4 ابملرفق الثاين العمود ضمن)بديل التأجري
 ( ادانه يلخص العالقة بني هذه املتغريات:3)والشكل 
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 : العالقة بني قيمة الشركة )س( والربح االقتصادي حتت بديلي التشغيل3لشكلا

 

      

 

 

 

 

 
 الشكل من اعداد الباحث() 

 يف الشكل اعاله: ايضاح:
i. (ميثل السهم االفقي املتصل يف وسط الشكل متغري )قيمة الشركة. 
ii.  البياانت اعلى السهم متثل وضع الشركة يف حال تبين بديل التصنيع، والبياانت اسفله متثل الوضع يف حال تبين

 بديل التأجري.
iii. عدة والنازلة اىل قيمة الشركة على خط متثيل متغري قيمة الشركة .تشرياالسهم النقطية الصا 
iv.  متثل االسهم االفقية النقطية الفرق بني قيمة الشركة عند نقطيت بداية وهناية الفرتة ،أي الربح ابملفهوم

 االقتصادي.

قيمة الشركة ابلقياس االقتصادي يف بداية املدة حتت بديل  يالحظ من املخطط السابق أن
  مليون دينار مقابل 9.917)حتت بديل التأجري  نفس التاريخنيع خمتلفة عن قيمة الشركة يف التص

 )قيمة املنشأة اقتصاداي( خيتلفاالقتصادي  ابملفهوم رأس املالن هيكل أا يعين م مليون(، 9.311
 .كما هو مبني اعاله   الذي يتم تبنيهابختالف البديل 

أقل من  ستكونالقياس االقتصادي حتت بديل التصنيع  كذلك يالحظ أن األرابح احملققة وفق
، ومع ذلك فإن قيمة الشركة يف هناية (مليون 0.545 < 0.292)األرابح احملققة يف بديل التأجري 

، أي أن (مليون 9.311>9.856)اعلى منها حتت بديل التأجري  ستظهرالفرتة حتت بديل التصنيع 

 بديل التأجير:

 قيمة الشركة 
في بداية المدة   

مليون 9.917  

قيمة الشركة     
 في نهاية المدة

مليون 9.856  

 قيمة الشركة 
 في نهاية المدة

مليون 10.209  

 قيمة الشركة  
في بداية المدة 

مليون 9.311  

 بديل التصنيع:

الربح 
 االقتصادي
0.292 

ونملي  

الربح 
 االقتصادي 

0.545 

 مليون
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ة الشركة ما يوحي ابنتفاء العالقة بني األرابح )االقتصادية( األرابح االقل تناظر قيمة اعلى يف قيم
احملققة وقيمة املنشأة آخر املدة خالفا لعالقة السببية املوجبة  القائمة بني املتغريين، ولكن اذا ما 

 االقتصادية القيمأخذان يف االعتبار اختالف االرصدة يف بداية املدة كما هو مبني اعاله، يتبني أن 
أن  أي، الفرتة تلك خالل احملققة ابألرابح( ايضا وسببيا) احصائيا مرتبط الفرتة هناية يف للشركة

 21 العالقة السببية بني املتغريين الزالت قائمة وليس كما تظهر ابملالحظة املباشرة.

ومن منظور مستوى االعتمادية، فإن اعتماد اإلدارة على نتائج القياس االقتصادي يف ترشيد القرار 
املفاضلة بني البدائل، وبدون الفهم الواضح خلصائصه ودالالته، يقود إىل حالة من عدم عند 

ن تضعها اإلدارة لتحقيق األهداف أيف اخلطط والربامج اليت ميكن  (Inconsistency)االتساق 
املرحلية واالسرتاتيجية للشركة، حيث يكون على اإلدارة، يف هذه احلالة الدراسية مثال، االختيار 

ني تعظيم الربح كهدف مرحلي وذلك بتبين بديل التأجري، أو اختيار تعظيم قيمة الشركة  كغرض ب
ول ن املتغري األأهنائي وذلك بتبين بديل التصنيع، وكأن املتغريين منفصالن أو متناقضان، يف حني 

 مرتبط سببيا ابملتغري الثاين وليس منفصل عنه وال متضارب معه كما هو موضح اعاله. 

 ــنـــتـــــائـــــجال
 حيقق الذيالبديل   تبين يدعم  الذي املؤشر هوالقياس احملاسيب  واملقارنة أن ساباحل ظهرأ

 وكذلك   فرتةال خالل( األعمال نتيجة) األرابح تعظيم يف اقتصادية كوحدة املنشأة اهداف
 بديل اختيار يدعم انك االقتصادي القياس أنيف حني  .الفرتة هناية يف ثروة محلة األسهم تعظيم

ثروة  تعظيمل افضل كبديل التصنيع بديل اختيار يدعم، و األرابح تعظيمل افضل كبديل التأجري
، ونظرا لوجود عالقة سببية موجبة بني هذين املتغريين فإن هذه النتيجة تشري اىل عدم محلة األسهم

حتجب  املدخل  مالزمة هلذامسة خاصة  إىل يعود ذلك وقد تبني من البحث أن اتساق يف املقياس،
العالقة املفرتضة بني الدخل ابلقياس االقتصادي وقيمة املنشأة بنفس القياس، مما يضعف امكانية 

 االعتماد على الدخل االقتصادي بشكل مباشر )كرقم خام(  عند املفاضلة بني البدائل. 

                                                            
يف سلسولة  (Partial Correlation( ميكن اثبات وجود هذه العالقة االحصائية حبساب  معامل االرتباط اجلزئوي )21

 من القراءات للعنصرين، مع استبعاد أثر متغري "قيمة الشركة يف بداية الفرتة." 
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بدرجة اعلى من االتساق القياس احملاسيب يتصف  أناستنتاج مفاده  إىلبناء عليه خلص الباحث 
 .يف توجيه اإلدارة إىل البديل األنسب ضمن بدائل اختاذ القراروابلتايل فهو االعلى اعتمادية 

 تطوير البحثفاق آ
ليست الكلمة الفصل يف املوضوع بل هي  الورقة البحثية احلاليةاليت توصلت اليها  إن النتيجة

ئج الدراسة قد استندت إىل حالة عملية واحدة  اجابة اولية ملشكلة حبثية واسعة، وحيث أن نتا
فإن تدعيم قابلية النتائج للتعميم يتطلب املزيد من البحث والتمحيص يف نفس مشكلة البحث 
اعتمادا على حساابت ومقارانت لبياانت جمتمع احصائي اوسع. ابإلضافة إىل ذلك، هنالك 

حث العلمي العام او املقيد حبدود  جوانب ذات صلة مبوضوع الورقة ميكن ان تكون موضوعا للب
 معطيات البيئة احمللية ومنها:

( لعامل (Significant interaction effectي جوهري اختبار فرضية وجود اثر تفاعل -1
ابستخدام حتليل مدخل القياس، على العالقة بني الربح وحقوق امللكية و/ أو قيمة املنشأة )

 (.MANOVAريات متعدد املتغ اينالتب أو ANOVAالتباين 
 Comprehensiveالشامل ) الدخلاعادة انتاج البحث احلايل ابستخدام مفهوم  -2

Income)  أو توسيع البحث  الربح االقتصاديأو بدل  ( الربح احملاسيبدخل االيرادات )بدل
 ليشمل املفاهيم الثالثة معا.

 البيئة احمللية.واقع  ظلبني حقوق امللكية والقيمة االقتصادية للمنشأة يف  العالقةمناقشة  -3
 

 مراجع البحث

، منشووووووووووووووووووورات كتووووووووووووووووووب عربيووووووووووووووووووة  اإلدارة املاليــــــــــــــــــةاالنصوووووووووووووووووواري ، اسووووووووووووووووووامة عبووووووووووووووووووداخلالق، 
kotobarabia.com.www 

ــا(، 1978البيووه ،عبووداملنعم ) ــة بمــا يف ليبي ، منشووورات اجلامعووة النقــود واملصــارف دراســة تطبيقي
   .الليبية

س املـال   يف لـل التغـري املسـتمر يف االسـعار احملافظـة علـر رأ(، 2012اخلطيوب ، حوازم بودر )
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جملوووة العلووووم االنسوووانية  عووودد  ، )جامعوووة قسووونطينة ،وقيـــاس األرابح يف املنشـــأة االقتصـــادية
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 املستخلص

وهي تركز على املدخل احملاسيب واملدخل ورقة الربح يف الوحدة االقتصادية، تتناول هذه ال
عند حتديد االولوايت من حيث مها مؤشرات لتوجية عملية اختاذ القرار   االقتصادي لقياس الربح

 .بني البدائل
اظهرت ان التضارب بني نبعت فكرة هذا البحث من املراجعة الشاملة الدبيات املوضوع واليت 

هذين املؤشرين امر ممكن وهو ما ااثر سؤاال عمليا حول أي من املؤشرين اجدر ابالتباع من قبل 
 متخذ القرار يف هذه احلالة.

اظهرت امناقشات والتحليالت اليت اجريت يف هذا البحث ان املؤشرين متناقضان يف حال اختاذ " 
البديلني املطروحني ، يف حني ان املؤشرين كاان يف حالة  تعظيم االرابح" كمعيارا للمفاضلة بني

توافق عندما اجريت املقارنة على اساس تعظيم ثروة محلة االسهم ، حيث حتول مؤشر الربح 
االقتصادي اىل دعم البديل املنافس للبديل الذي  سبق وان دعمه وفق معيار "تعظيم االرابح". 

 الداخلي يف املقياس ذاته. هذا التحول يشري اىل حالة من التناقض
من خالل عملية فحص وتدقيق اعمق تبني ان التناقض يعود اىل خاصية  اصيلة يف املدخل  

 االقتصادي.
يف اجلزء االخري من الورقة مت مناقشة امهية هذه النتيجة ودالالهتا، وبناء على ذلك مت بلورة وصياغة 

اس احملاسيب للربح اكثر اتساقا ومن مت فهو اجابة لسؤال البحث من خالل التأكيد على أن القي
 ذو اعتمادية اعلى كاداة لرتشيد القرار االداري عند املفاضة بني البدائل املتدافعة.

الوووربح احملاسوويب، الوودخل االقتصووادي، أغوووراض املنشووأة ، مفوواهيم صووويانة راس  الكلمــات املفتاحيــة:
 املال، قيمة املنشأة، خرائط السببية.  
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 قاملالح

المجموعنهاية السنة 5نهاية السنة 4نهاية السنة 3نهاية السنة 2 نهاية السنة 1

7,125,0007,362,0008,313,0008,788,0009,500,00041,088,000ايرادات المبيعات

210,000210,000210,000210,000210,0001,050,000التكاليف الثابتة

7,008,0007,592,6007,886,0007,942,0008,057,50038,486,100التكاليف المتغيرة

7,218,0007,802,6008,096,0008,152,0008,267,50039,536,100مجموع التكاليف

440,600217,000636,0001,232,5001,551,900-93,000-نتيجة  االعمال

407,359192,912543,6551,063,1651,302,950-89,423-القيمة الحالية لنتيجة االعمال

المجموعنهاية السنة 5نهاية السنة 4نهاية السنة 3نهاية السنة 2 نهاية السنة 1

325,000325,000325,000325,000325,0001,625,000ايرادات التأجير

100,000100,000100,000100,000100,000500,000التكاليف الثابتة

000000التكاليف المتغيرة

100,000100,000100,000100,000100,000500,000مجموع التكاليف

225,000225,000225,000225,000225,0001,125,000نتيجة االعمال

216,346208,025200,024192,331184,9341,001,660القيمة الحالية لنتائج االعمال

المرفق رقم  2    

الربح وفق القياس المحاسبي تحت بديل التأجير

المرفق رقم 1

 الربح وفق القياس المحاسبي تحت بديل التصنيع

 

المجموعنهاية السنة 5نهاية السنة 4نهاية السنة 3نهاية السنة 2 نهاية السنة 1

7,125,0007,362,0008,313,0008,788,0009,500,00041,088,000ايرادات المبيعات

210,000210,000210,000210,000210,0001,050,000التكاليف الثابتة

7,008,0007,592,6007,886,0007,942,0008,057,50038,486,100التكاليف المتغيرة

7,218,0007,802,6008,096,0008,152,0008,267,50039,536,100مجموع التكاليف

440,600217,000636,0001,232,5001,551,900-93,000-نتيجة  االعمال

407,359192,912543,6551,063,1651,302,950-89,423-القيمة الحالية لنتيجة االعمال

المجموعنهاية السنة 5نهاية السنة 4نهاية السنة 3نهاية السنة 2 نهاية السنة 1

325,000325,000325,000325,000325,0001,625,000ايرادات التأجير

100,000100,000100,000100,000100,000500,000التكاليف الثابتة

000000التكاليف المتغيرة

100,000100,000100,000100,000100,000500,000مجموع التكاليف

225,000225,000225,000225,000225,0001,125,000نتيجة االعمال

216,346208,025200,024192,331184,9341,001,660القيمة الحالية لنتائج االعمال

المرفق رقم  2    

الربح وفق القياس المحاسبي تحت بديل التأجير

المرفق رقم 1

 الربح وفق القياس المحاسبي تحت بديل التصنيع

 

نهاية السنة 5نهاية السنة 4نهاية السنة 3نهاية السنة 2نهاية السنة 1نهاية السنة 0
المجموع على مستوى 

السنوات الخمس

4,675,0007,125,0007,362,0008,313,0008,788,0009,500,00041,088,000اإليرادات

100,000140,000140,000140,000140,000140,000700,000التكاليف الثابتة

410,00070,00070,00070,00070,00070,000350,000االهالكات

5,020,0007,008,0007,592,6007,886,0007,942,0008,057,50038,486,100التكاليف المتغيرة

5,530,0007,218,0007,802,6008,096,0008,152,0008,267,50039,536,100مجموع التكاليف

440,600217,000636,0001,232,5001,551,900-93,000-855,000-نتيجة األعمال

370,600287,000706,0001,302,5001,901,900-23,000-////التدفقات النقدية الصافية

////1,400,0001,330,0001,326,5001,329,4581,339,2251,356,275 األصول الثابتة

////12,200,00012,177,00011,799,51212,079,00612,776,34714,069,107االصول المتداولة

////13,600,00013,507,00013,126,01213,408,46314,115,57215,425,382 مجموع   االصول

////5,300,0005,300,0005,300,0005,300,0005,300,0005,300,000مجموع  الخصوم

القيمة الحالية للتدفقات  النقدية 

الصافية المستقبلية
1,617,4261,693,8872,120,6701,906,5771,264,5630////

مكاسب راسمالية )زيادة القيمة 

السوقية لالصول(
////66,50072,95879,76787,05094,939401,214

خسائر بسبب ارتفاع المستوى 

العام السعار
////6,8887,5068,6599,74010,97343,766

////9,917,4269,960,49910,012,13410,086,14910,157,44510,209,348قيمة الشركة في نهاية السنة

43,07351,63574,01671,29551,903291,922////الربح  بالقياس االقتصادي

المرفق 3

الربح بالقياس االقتصادي  تحت بديل التصنيع
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 3تابع المرفق 

نهاية السنة 5نهاية السنة 4نهاية السنة 3نهاية السنة 2نهاية السنة 1نهاية السنة 0
المجموع على مستوى 

السنوات الخمس

4,675,0007,125,0007,362,0008,313,0008,788,0009,500,00041,088,000اإليرادات

100,000140,000140,000140,000140,000140,000700,000التكاليف الثابتة

410,00070,00070,00070,00070,00070,000350,000االهالكات

5,020,0007,008,0007,592,6007,886,0007,942,0008,057,50038,486,100التكاليف المتغيرة

5,530,0007,218,0007,802,6008,096,0008,152,0008,267,50039,536,100مجموع التكاليف

440,600217,000636,0001,232,5001,551,900-93,000-855,000-نتيجة األعمال

370,600287,000706,0001,302,5001,901,900-23,000-////التدفقات النقدية الصافية

////1,400,0001,330,0001,326,5001,329,4581,339,2251,356,275 األصول الثابتة

////12,200,00012,177,00011,799,51212,079,00612,776,34714,069,107االصول المتداولة

////13,600,00013,507,00013,126,01213,408,46314,115,57215,425,382 مجموع   االصول

////5,300,0005,300,0005,300,0005,300,0005,300,0005,300,000مجموع  الخصوم

القيمة الحالية للتدفقات  النقدية 

الصافية المستقبلية
1,617,4261,693,8872,120,6701,906,5771,264,5630////

مكاسب راسمالية )زيادة القيمة 

السوقية لالصول(
////66,50072,95879,76787,05094,939401,214

خسائر بسبب ارتفاع المستوى 

العام السعار
////6,8887,5068,6599,74010,97343,766

////9,917,4269,960,49910,012,13410,086,14910,157,44510,209,348قيمة الشركة في نهاية السنة

43,07351,63574,01671,29551,903291,922////الربح  بالقياس االقتصادي

المرفق 3

الربح بالقياس االقتصادي  تحت بديل التصنيع

 

نهاية السنة 5نهاية السنة 4نهاية السنة 3نهاية السنة 2نهاية السنة 1نهاية السنة 0
المجموع على مستوى 

السنوات الخمس

4,675,000325,000325,000325,000325,000325,0001,625,000اإليرادات

100,000100,000100,000100,000100,000100,000500,000التكاليف الثابتة

410,000000000االهالكات

5,020,000000000التكاليف المتغيرة

5,530,000100,000100,000100,000100,000100,000500,000مجموع التكاليف

855,000225,000225,000225,000225,000225,0001,125,000-نتيجة األعمال

445,000225,000225,000225,000225,000225,0001,125,000-التدفقات النقدية الصافية

////1,400,0001,400,0001,470,0001,550,8501,643,9011,750,755 األصول الثابتة

////12,200,00012,425,00012,643,27812,860,75713,077,42513,293,267االصول المتداولة

////13,600,00013,825,00014,113,27814,411,60714,721,32615,044,022 مجموع   االصول

////5,300,0005,300,0005,300,0005,300,0005,300,0005,300,000مجموع  الخصوم

القيمة الحالية للتدفقات  النقدية 

الصافية المستقبلية
1,010,813824,305630,278428,430218,4470////

مكاسب بسبب ارتفاع مستوى 

االسعار الخاصة
////70,00080,85093,051106,854122,553473,307

خسائر بسبب ارتفاع المستوى 

العام السعار
////6,7227,5218,3329,1579,99841,731

////9,310,8139,412,5839,516,8859,624,7569,737,4689,856,577قيمة الشركة في نهاية السنة

101,770104,302107,871112,712119,108545,763////الربح  بالقياس االقتصادي

المرفق 4

الربح بالقياس االقتصادي  تحت بديل التأجير

 



 دراسة  تطبيقية على الشركة الوطنية للمقطورات -يف منشأة األعمال االقتصادي ربحوال احملاسيب الربحمحاية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  190 

 

 

ارصدة بداية  الفترة
ارصدة نهاية الفترة وفق 

القياس المحاسبي

ارصدة نهاية الفترة وفق 

القياس االقتصادي

1,400,0001,050,0001,451,214االصـول الثــابتة

12,200,00014,101,90014,058,134االصول المتداولة

5,300,0005,300,0005,300,000الــخــــصــــــــوم

8,300,0009,851,90010,209,348حقوق الملكية  / قيمة الشركة

ارصدة بداية  الفترة
ارصدة نهاية الفترة وفق 

القياس المحاسبي

ارصدة نهاية الفترة وفق 

القياس االقتصادي

1,400,0001,400,0001,873,307االصـول الثــابتة

12,200,00013,325,00013,283,269االصول المتداولة

5,300,0005,300,0005,300,000الــخــــصــــــــوم

8,300,0009,425,0009,856,577حقوق الملكية  / قيمة الشركة

ميزانية نهاية الفترة في حال تبني ادارة الشركة لبديل التأجير

المرفق رقم 6

المرفق رقم 5

ميزانية نهاية الفترة في حال تبني ادارة الشركة لبديل التصنيع

 

 


