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 الملخص
يتناول هذا البحث دراسة مفاهيم محاسبة انخفاض قيمة األصول طويلة األجل من وجهة نظر 

المقارنة بينهما، فضالً عن اختبار مدى معايير المحاسبة األمريكية ومعايير المحاسبة الدولية و

 .تطبيق محاسبة انخفاض القيمة في الشركات السورية سواء أكانت عامة أم خاصة

وقد توصلت الدراسة إلى تحديد للفروقات األساسية بين محاسبة انخفاض قيمة األصول طويلة 

ولية من جهة أخرى فضالً األجل وفقاً لمعايير المحاسبة األمريكية من جهة ومعايير المحاسبة الد

عن االستنتاج الرئيسي بأن محاسبة انخفاض قيمة األصول طويلة األجل غير مطبقة في القطاعين 

العام والخاص في سورية لعدة أسباب أهمها غياب السوق المالية والتزام شركات القطاع العام 

 القيمة، فضالً عن ضعف بتطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي ال يتطلب إجراء اختبار انخفاض

الوعي المهني المحاسبي في سورية في هذا المجال، وتوصل الباحث إلى عدة توصيات أهمها 

ضرورة تبني معايير المحاسبة الدولية وخاصة ما يتعلق بانخفاض قيمة األصول طويلة األجل، 

 وكيفية وضرورة إنشاء سوق مالية في سورية، وإعادة النظر في النظام المحاسبي الموحد

 .تطبيقه
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 : مشكلة البحث وأهميته .1
التي كانت سائدة حتى أواسط التسعينيات من القرن الماضي   التقليديةدبيات المحاسبيةاألاهتمت 

 بثمن التكلفة حتى ولو انخفضت قيمتها العادلة Long-Lived Assetsبتقويم األصول طويلة األجل 

Fair Value تكلفتها الدفترية  عنCarrying Amount1 ، ومبرر ذلك كان مبنياً على كون الهدف من

 أنفضالً عن  ، األصول طويلة األجل هو استخدامها في العمليات التشغيلية وليس إعادة بيعهااقتناء

ل وسوف يؤمن سنة بعد أخرى تغطية تكلفة األصلألصول طويلة األجل  االستهالك السنوي إثبات

في الوصول إلى القيمة السوقية العادلة لألصول طويلة األجل  كما وجد المحاسبون صعوبة الدفترية،

 . عن التقديرات الشخصية على عكس المخزون السلعياًبشكل موضوعي بعيد

 كمجلس معايير المحاسبة المالية سهمت المنظمات المهنية في الواليات المتحدة األمريكيةأقد و

FASB2  الدوليةمجلس معايير المحاسبة فضالً عن IASB3  في إصدار معايير محاسبية تطلب من

الممتلكات والمصانع األصول طويلة األجل أو ما يسمى في تقييم " التكلفة"قاعدة  الشركات تطبيق

فضالً عن ، االقتصادية الظروفواألحداث أن تغير إال  ،Property, Plant and Equipmentوالمعدات 

 قابل غير  طويل األجل لألصل)المبلغ المحمل( يخية التار التكلفة الدفتريةقد تجعل الظروف التضخمية

قيمة األصول طويلة انخفاض  متمثلة بخسارةمشكلة   بشكل كامل، وهنا تواجه الشركةلالسترداد

وهذا أدى إلى حاجة المجتمع المالي لمعايير محاسبية جديدة تغطي مسألة تقييم األصول طويلة  األجل،

 تقوم الشركة باالعتراف ومن ثم عن التكلفة المحملة لألصل، األجل بالقيم العادلة عند انخفاضها

 أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية 1995ففي عام  ،4بخسارة االنخفاض واإلفصاح عنها

FASB بيان معايير المحاسبة المالية رقم SFAS121 الذي وضع القواعد المحاسبية الخاصة 

 SFAS144بيان معايير المحاسبة المالية رقم حل محله جل والذي بانخفاض قيمة األصول طويلة األ

 معيار المحاسبة الدولي 1998 عام IASB الدولية كما أصدر مجلس معايير المحاسبة ،2001عام 

 . طويلة األجلاألصول والذي يطلب من الشركات أيضاً إجراء اختبار انخفاض قيمة IAS36رقم 

                                                 
1  Godfryey, Jayne, Hodgson, Allan and Holmes, Scott, 2000. Accounting Theory, 3rd edition, John 
Wiley & Sons, Australia. P101-133. 
2  Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D., “Intermediate Accounting”, 11th Edition 
Update Package, John Wiley & Sons, USA, 2004. P532 536. 
3 IASC. 2001. International Accounting Standards Explained. John Wiley & Sons, Ltd. USA. P214-
224. 
4  Schroeder, Richard G., Clark, Mytle W., Cathey, Jack M. 2001. Financial Accounting Theory and 
Analysis. John Wiley & Sons, Ltd. USA. P252-257. 
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 FASBلصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية  إلى دراسة المعايير االبحثيهدف 

 المتعلقة بمسألة انخفاض قيمة األصول طويلة األجل IASB الدوليةمجلس معايير المحاسبة وعن 

الدراسة التجريبية التي تتطرق الختبار مدى تطبيق اختبار انخفاض قيمة فضالً عن ومقارنتها، 

العام والخاص في سورية، ودراسة المعالجة المحاسبية لها في األصول طويلة األجل في القطاعين 

 .عدم تطبيقهامبررات حال تطبيقها أو 

 :Research Methodologyالبحث ية منهج .2

 ما كتب في أدبيـات       دراسة  يعتمد على  ياعتمد الباحث في إنجاز البحث على المنهج  االستنباطي الذ         

كية المتعلقة بمحاسبة انخفاض قيمـة األصـول طويلـة          المحاسبة ومعايير المحاسبة الدولية واألمري    

 قضايا انخفاض قيمة األصول     عناألجل، كما اعتمد البحث على المنهج االستقرائي في إجراء استبيان           

 .طويلة األجل

 :Research Hypotheses البحث وضفر .3

 . اآلنإلىإن اختبار انخفاض قيمة األصول طويلة األجل غير مطبق في سورية  -1

وغياب السوق المالي في سورية من أهم أسباب عدم تطبيق انخفاض  الوعي المهني ضعفإن  -2

 .قيمة األصول طويلة األجل في سورية

 انخفاض قيمة األصول طويلة األجل في شركات  التفكير بتطبيقيعيقإن النظام المحاسبي الموحد  -3

 . ومؤسساتهالقطاع العام االقتصادي

 :Prior Researches الدراسات السابقة .4

 بانخفاض قيمة األصول طويلة المتعلق SFAS121قبل صدور بيان معايير المحاسبة األمريكي رقم 

 Gottlied 5) 1992( منها الدراسة التي أعدها غوتليد ، هذا الموضوععناألجل صدرت عدة دراسات 

نها، التي تناول فيها قضية االعتراف بانخفاض قيمة األصول طويلة األجل وقياسها واإلفصاح ع

 فيوتأثيره اإليجابي أهمية إجراء اختبار انخفاض القيمة وإثباته محاسبياً اً يتجريبت الدراسة ستنتجوا

 .ارير المالية واتخاذ القرارات في السوق الماليةلتقا

                                                 
5 Gottlied, Max 1992. “Impairment of long-lived assets: recognition, measurement and disclosure”, 
The CPA Journal,  e-publications www.nysscpa.org,  USA. 
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 المتعلق بمحاسبة انخفاض قيمة األصول SFAS121بيان المحاسبة المالية األمريكي رقم وإثر صدور 

 SFAS121رقم بيان مشاكل تطبيق ال عن ةدراسبإجراء  Munter 6) 1995(مونتار طويلة األجل قام 

 دوراً أساسياً في تقدير انخفاض القيمة، تؤدي التي Professional Judgmentوأهمها األحكام المهنية 

 المستخدمة في تطبيق اختبار انخفاض القيمة ألحكام المهنيةاوتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن 

، وقد قام كل من كوكو ومورز لل من موضوعية القياس نظراً لتأثرها باألحكام واآلراء الشخصيةتق

)1995 (Cocco & Moores  7بدراسة مماثلة للدراسة السابقة توصلت لنتائج مشابهة . 

انخفاض قيمة األصول طويلة األجل في صناعة إنتاج النفط والغاز فقد ونظراً ألهمية تطبيق اختبار 

ت عدة دراسات تطرقت لدراسة أهمية تطبيق اختبار انخفاض قيمة األصول طويلة األجل أجري

ألسياتور وآخرون ومشاكلها في صناعة إنتاج النفط والغاز، ومن هذه الدراسات الدراسة التي أجراها 

)2000 (Alciator et al8 محاسبة انخفاض قيمة األصول طويلة األجل مع التطبيق على صناعة عن 

إنتاج شركات في إثبات انخفاض قيمة األصول طويلة األجل الدراسة أن هذه استنتجت رول، والبت

 له Successful Efforts Method محاسبة المجهودات الناجحةطريقة التي تتبع واستكشاف البترول 

 . قرارات المستثمرينفيجوهري  التقارير المالية لهذه الشركات وتأثير فيأهمية كبيرة 

 AAA FASC 9) 2001(ء لجنة معايير المحاسبة األمريكية في مجمع المحاسبة األمريكية أما أعضا

 Equityالملكية وقياس انخفاض قيمة الشهرة فقد أعدوا دراسة تجريبية حول نماذج تقييم حقوق 

Valuation Models and Measuring Goodwill Impairment  تقييم أساليب هذه الدراسة وقد قدمت

اختبار انخفاض ودرست الجدوى االقتصادية الختبار  وناقشت إمكانية تطبيقهايمة الشهرة انخفاض ق

 .فق نماذج رياضية محددة والقيمة

بإجراء دراسة تجريبية بعنوان اختبار انخفاض قيمة األصول فقد قام  Edward  10)2004( إدوارد أما

 بحث فيها ضرورات معيار An Examination of Long-Lived Asset Impairmentطويلة األجل 

انخفاض قيمة األصول طويلة األجل المتمثلة بتحسين التقارير المالية واستنتج أن هذا المعيار ما زال 

                                                 
6  Munter, Paul, 1995, “SFAS No. 121 and Impairment of Assets: The Need for Professional 
Judgment”, The CPA Journal, KPMG, e-publications www.nysscpa.org,  USA. 
7  Cocco, Anthony and Moores, Tommy, 1995, “Accounting for the Impairment of Long-Lived 
Assets”, The CPA Journal, e-publications www.nysscpa.org,  USA. 
8  Alciatore, Mini, Easton, Peter, and Spear, Nassr.  (2000). “Accounting for the impairment of long-
lived assets: Evidence from the petroleum industry”.  Journal of Accounting and Economic. Volume 
29, Issue 2, April 2000, Pages 151-172. 
9  AAA Financial accounting Standards Committee (Robert H. Herz, et al). 2001. “Equity Valuation 
Models and Measuring Goodwill Impairment”, Accounting Horizons, June 2001 Issue, USA. P44-56 
10  Edward J., Riedl, 2004, “An Examination of Long-Lived Asset Impairment”, Accounting 
Review, July 2004 Issue, USA. P34-46. 
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 اً، وأن هناك تأثيرالمحيطة بالمشروعالعوامل االقتصادية ربط أقوى ببحاجة لتقديرات موضوعية و

لية  جودة التقارير المافيدارة مما يؤثر سلباً  التخفيضات بالقيمة التي تجريها اإلفي المديرينلسلوك 

 بدراسة مشاكل Veronique11) 2004 ( وآخرونوفق نتائج الدراسة التجريبية، كما قام فيرونيك

 بين مراجع الحسابات واإلدارة اً كبيرتطبيق انخفاض قيمة الشهرة، واستنتجت الدراسة أن هناك جدالً

 .رة والمعالجة المحاسبية الموضوعية لها مسألة االعتراف بانخفاض قيمة الشهفي

 .أما في سورية فلم يعثر الباحث على أية دراسات تتعلق بهذا الموضوع

 :Accounting Organization point of view موقف المنظمات المهنية .5

 : المحاسبية في الواليات المتحدة األمريكيةالمعاييرموقف  -أ 

 على ضرورة إثبات انخفاض قيمة األصول SFAS144 ينص بيان المحاسبة المالية األمريكي رقم

جراء تقييم انخفاض قيمة األصول أن إ البيان عدطويلة األجل كمصروف ضمن قائمة الدخل، وقد 

 األصول قيمة في انخفاض التي تشير إلى احتمال وجود مؤشراتفر عدد من الا يتطلب توطويلة األجل

 أمثلة عن األدلة على وجود SFAS144مالية األمريكي رقم  حدد بيان المحاسبة الطويلة األجل، وقد

 انخفاض القيمة السوقية لألصل إلى حد كبير أكثر من المتوقع 12انخفاض في قيمة األصل أهمها

همة حالية أو متوقعة في البيئة التقنية أو مبسبب الزمن أو االستخدام العادي، أو حصول تغيرات 

نية، أو زيادة أسعار الفائدة في السوق أو معدالت العائد األخرى في السوقية أو االقتصادية أو القانو

 القيمة زيادة سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة األصل المستعملة، أو فيالسوق التي تؤثر 

 السوقية، أو وجود أدلة على بطالن استعمال األصل أو حدوث  قيمتهلىلألصل عالدفترية الصافية 

 ة تشمل وجود خطط إليقاف أو إعادة هيكل-حالية أو متوقعة-مة همات  تغيروجودتلف فيه، أو 

 أو التصرف في األصل قبل التاريخ المتوقع سابقاً، أو وجود أدلة ،العملية التي ينتمي إليها األصل

ارتفاع تكاليف امتالك :  مما هو متوقع، مثال ذلكأاألداء االقتصادي أو سيكون أسوتشير إلى سوء 

صيانته مقارنة بالموازنة، أو كون الربح أو الخسارة التشغيلية المتدفقة من األصل وله األصل أو تشغي

 .أسوأ مما هي بالموازنة وسواها

                                                 
11  Veronique, G. Frucot, Leland, G. Jordan, and Marc, I. Lebow, “A&B Companies: Impairment of 
Goodwill”, Issues in Accounting Education”, August 2004 Issue, USA. P21-34. 
12  SFAS144, Para. 8, and IAS36, Para. 9.  
Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D., “Intermediate Accounting”, 11th Edition 
Update Package, Wiley, USA, 2004. P562. 
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 SFAS144للبيان رقم وفقاً  :Impairment Loss Recognitionاالعتراف بخسارة انخفاض القيمة 

كل فترة مالية في  أن تقوم  يجب على اإلدارةFASB المحاسبة األمريكيةالصادر عن مجلس معايير 

بالبحث عن األسباب التي تجعلها تشكك في أن األصول طويلة األجل من الممكن أن ال تكون قابلة 

في قيمة األصول إذا تجاوزت القيمة  SFAS144البيان رقم حسب ، ويوجد انخفاض 13لالسترداد

 التدفقات النقدية المستقبلية Asset's Carrying Amount ) القيمة المحملة لألصل (الدفترية لألصل

  Undiscounted Basis(.14 غير المخصومة (Expected Future Cash Flows المتوقعة

لكـن البيـان عـرف     ،مكونات المبلغ المحمل لألصل طويل األجـل  SFAS144ولم يعرف البيان رقم    

متوقع أن يولـدها أصـل مـا        أنها التدفقات المستقبلية النقدية الداخلة ال     بالتدفقات النقدية المستقبلية    

ناقص التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة المتوقع أن تكون ضرورية للحصول على تلـك التـدفقات               

 .15)غير المخصومة ودون أعباء الفوائد(الداخلة 

فـإن انخفـاض     Held and Usedأما بالنسبة لألصول المملوكة من أجل االستخدام أو االحتفاظ بها 

 فإذا كان Undiscounted Cash Flows  على أساس التدفقات النقدية غير المخصومةالً أوالقيمة يقاس

هناك انخفاض في القيمة فعلى الشركة أن تقيس انخفاض القيمة بمقارنة القيمـة الدفتريـة لألصـل                 

Asset’s Carrying Value  مع قيمته العادلة Fair Value   وإذا لم يكن هناك انخفاض فـي القيمـة ،

 أمـا  ، النظر فقط بالعمر اإلنتاجي لألصـل إذا تطلـب األمـر   يعادال يوجد أي إجراء يتخذ إنما     فعندها  

 Held For Disposal) بيعهـا ( سيتم التخلص منهـا  صول طويلة األجل المصنفة على أنهبالنسبة لأل

 Carryingفيجب عند ذلك قياس انخفاض القيمة على أساس المبلغ األقل من بين القيمـة الدفتريـة   

Amount  والقيمة العادلةFair Value منها تكاليف البيعاًمطروح  Selling Costs 16، مع اإلشارة إلى 

 . هناك نية في بيعهاما دامتلألصول  استهالك ه ال يتم حسابأن

المبلغ الذي يمكن أن يباع أو يشترى به األصـل       17أنهابالقيمة العادلة    SFAS144البيان رقم   ويعرف  

 لألصل بشكل أفضـل بأسـعار       لقيمة العادلة إلى ا  ويشار   ،جاري بين أطراف راغبة بذلك    في التعامل ال  

 وخالفاً لذلك فالقيمة العادلة هـي علـى         ،السوق المعروضة في األسواق النشيطة إذا كان ذلك متاحاً        

                                                 
13  SFAS144, Para. 7. 
14  KPMG International, A s s u r a n c e S e r v i c e s. “Implementing IAS Extract from: IAS 
compared with US GAAP”. www.kpmg.com.  Swiss. 2002. P13. 
15 Revsine, Lawrence, Colline, Daniel W., Johnson, W. Bruce. “Financial Reporting and Analysis”, 
3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2005. P527-530. 
16  PricewaterhouseCoopers. “International Accounting Standards: Similarities and Differences IAS, 
US GAAP and UK GAAP”. www.pwcglobal.com.  England and Wales. September 2001. P46-47. 
17 SFAS No. 144, Para 22-24. 
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،  المشابهة ونتائج تقنيات التقيـيم المعلومات المتاحة حسب الظروف مثل أسعار األصول أفضل  أساس  

أو ) الـذي يعكـس التضـخم     (باستخدام الدوالر االسمي     تحليل التدفق النقدي المخصوم   باستخدام  أو  

 منفصـل   يمصروف الضريبة كتدفق نقدي خارج     مع معالجة    )الذي يتجاهل التضخم  (ر الحقيقي   الدوال

ومن أجل   .بالحسباندرجة الخطر أو الخصم      وأخذ   ف الضريبة أو تسوية معدل الخصم ليعكس مصرو     

ـ اً احتماليمدخالً SFAS144القيمة العادلة عرض البيان رقم تحديد   Probability-weighted اً مرجح

Approach               لتقدير التدفقات النقدية عندما يكون لدى اإلدارة أكثر من خيار السترداد القيمة المحملـة 

 .لألصل

 SFAS144 وفقاً للبيان رقم :Measurement of Impairment Lossقياس خسارة انخفاض القيمة 

 Asset’s Carrying مبلغ زيادة القيمة الدفترية لألصل تقاس خسارة انخفاض القيمة على أساس

Amountقيمة العادلة ألصل  اللى عAsset’s Fair Value سواء كانت قيمته السوقية Market Value 

ر أصول  أسعاعن بها اً أو إذا كان هناك معلومات موثوقActive Marketفر سوق نشط اعند تو(

 أو Discounted Future Cash Flowsأو مجموع التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة ) متشابهة

أية تقنيات مقبولة للتقييم، ويعكس معدل الخصم المستخدم المخاطر المرتبطة باألصل، وبالنسبة 

عتراف بها  فإن الخسارة التي يجب االAssets To Be Disposed Ofلألصول المنوي التخلص منها 

 Fair Value القيمة العادلة لى عAsset’s Carrying Amountهي مبلغ زيادة القيمة الدفترية لألصل 

 18.)مطروحاً منها مصاريف البيع(

أي  :Subsequent Reversal of an Impairment Lossعكس خسارة انخفاض القيمة في فترات الحقة 

المحاسبي النخفاض القيمة المسجل في فترات مالية هل يجوز في فترات مالية الحقة إلغاء األثر 

معاكس  للقيد المحاسبي الذي سجلت به ) في فترة مالية الحقة(سابقة عن طريق إجراء قيد محاسبي 

 وفقاً لبيان Prohibitedإن عكس خسائر انخفاض القيمة غير مسموح بها ؟ )في فترة مالية سابقة(

 ذلك ؛ بالنسبة لألصول المملوكة لالحتفاظ بها أو لالستخدامSFAS144المحاسبة المالية األمريكي رقم 

، فتعديل كل من الزيادات أو 19ألن خسارة انخفاض القيمة تؤدي إلى أساس تكلفة جديد لألصل

االنخفاضات على القيمة الدفترية لألصول المنوي التخلص منها يجب أن تعالج كتسويات في القيمة 

 .20يمة الدفترية لألصل بتاريخ اتخاذ القرار بالتخلص منهالدفترية لألصل لكن بحدود الق

                                                 
18 PricewaterhouseCoopers. “International Accounting Standards: Similarities and Differences IAS, 
US GAAP and UK GAAP”. www.pwcglobal.com.  England and Wales. September 2001. P46-47. 
19  SFAS No. 144, Para. 15. 
20 PricewaterhouseCoopers. “International Accounting Standards: Similarities and Differences IAS, 
US GAAP and UK GAAP”. www.pwcglobal.com.  England and Wales. September 2001. P47. 



 انخفاض قيمة األصول طويلة األجل وأهمية تطبيقها في سورية

 172 

 :موقف المعايير المحاسبية الدولية -ب 

 على SFAS144 مع بيان المحاسبة المالية األمريكي رقم IAS36يتفق معيار المحاسبة الدولي رقم 

ضرورة فضالً عن ضرورة إثبات انخفاض قيمة األصول طويلة األجل كمصروف ضمن قائمة الدخل، 

فر مؤشرات تشير إلى احتمال وجود انخفاض في قيمة األصول طويلة األجل مشابهة للمؤشرات اوت

 . المذكورة أعالهSFAS144المنصوص عليها في بيان المحاسبة المالية األمريكي رقم 

معيار المحاسبة الدولي نص  :Impairment Loss Recognitionاالعتراف بخسارة انخفاض القيمة 

ك أي دليل  هنا كانهل أنه يجب على اإلدارة أن تقيم في تاريخ كل ميزانية عمومية  علىIAS36رقم 

 معيار المحاسبة الدولي رقم وحسب ،كون قد انخفضت قيمتهي الممكن أن أن أصالً ثابتاً منعلى 

IAS36، يجب االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عندما يتجاوز المبلغ المحمل لألصل 

Asset’s Carrying Amount ) أو وحدة توليد النقدCash Generating Unit’s( المبلغ القابل 

المبلغ المحمل  IAS36، ويعرف معيار المحاسبة الدولي رقم Recoverable Amount 21لالسترداد 

المبلغ الذي يعترف به لألصل في الميزانية العمومية بعد خصم أي استهالك متراكم أنه ب لألصل

أصغر مجموعة من األصول القابلة  23، أما وحدة توليد النقد فهي22المتراكمة القيمة نخفاضوخسائر ا

 حد كبير عن إلىللتحديد التي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر والتي هي مستقلة 

بلغ عرف الم، وي)ت الموجوداةأو مجموع( الموجودات األخرى الناجمة عنالتدفقات النقدية الداخلة 

،  أيهما أعلى)المستخدمة(  االستعماليةصافي سعر البيع لألصل أو قيمته 24أنهبالقابل لالسترداد 

ة المقدرة التي يتوقع أن تنشأ من ي هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلاالستعماليةقيمة فال

هو المبلغ  ف سعر البيعافي، أما صاالستعمال المستمر ألصل ومن االستبعاد في نهاية عمره النافع

لعة وراغبة ناقصاً الذي يمكن الحصول عليه من استبعاد أصل في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطّ

 تكاليف التصرف التكاليف اإلضافية التي تعزى بشكل مباشر للتصرف في  وتمثل،تكاليف االستبعاد

 .أصل، باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل

 Asset's Carrying فاض في قيمة األصول طويلة األجل إذا كانت القيمة الدفترية لألصلويوجد انخ

Amountالقيمة االستعمالية لألصل إما:  تتجاوز األكبر من Asset’s Value-In-Use ) القيمة الحالية

 Discounted Present Value Of The للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من تشغيل األصل

                                                 
21  PricewaterhouseCoopers. “International Accounting Standards: Similarities and Differences IAS, 
US GAAP and UK GAAP”. www.pwcglobal.com.  England and Wales. September 2001. P46-47. 
22  IAS36, Para. 5. 
23  IAS36, Para. 5. 
24  IAS36, Para. 5. 
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Asset’s Expected Future Cash Flows(أو سعر البيع الصافي ، Net Selling Price، ويجب 

عندما تتجاوز القيمة الدفترية فوراً  قائمة الدخل كمصروف فياالعتراف بخسارة انخفاض القيمة 

بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة يجب تعديل مبلغ استهالك ، و25لألصل المبلغ القابل لالسترداد

إن (األصل في الفترات المستقبلية لتخصيص المبلغ المرحل المعدل لألصل ناقصاً قيمته المتبقية 

 .26 المتبقياإلنتاجيعلى أساس منتظم على مدى عمره ) وجدت

إذا كانت هناك أية داللة على أن قيم أصل قد تنخفض فإنه يجب تقييم المبلغ القابل لالسترداد لألصل 

 الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل المفرد فإنه يجب على المشروع المفرد، وإذا لم يكن من

، 27)وحدة توليد النقد لألصل(تحديد المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل 

 :28اآلتيةال يمكن تحديد المبلغ القابل لالسترداد ألصل مفرد في الحاالت حيث 

 ).التدفقات النقدية المستقبلية من االستعمال المستمر (دير قيمة األصل المستعملةتقعدم إمكانية  - أ

 )وحدة توليد النقد لألصل(لألصل عن أصول أخرى   الداخلة نقدية عدم إمكانية فصل التدفقات ال - ب

تعدين التي ترتبط تدفقاتها النقدية الداخلة الوهذه الحالة شبيهة بحالة السكة الحديدية في شركة 

ن االستعمال المستمر مع الموجودات األخرى للمنجم، ولذلك يقدر المشروع القيمة القابلة م

 .لالسترداد لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها سكة الحديد الخاصة، أي المنجم ككل

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  :Measurement of Impairment Loss  انخفاض القيمة خسارةقياس

 Recoverable على أساس المبلغ القابل لالسترداد  تقاس خسارة انخفاض القيمةIAS36رقم 

Amount  الفرق بين القيمة الدفترية لألصلأي Asset’s Carrying Amount ) األصل المفرد أو وحدة

 Net ، ويمثل المبلغ القابل لالسترداد سعر البيع الصافي لألصللالستردادوالمبلغ القابل ) توليد النقد

Selling Priceأو القيمة االستعمالية  Asset’s Value-In-Use  أيهما أعلى، وتمثل القيمة االستعمالية

التدفقات النقدية المستقبلية التي سيتم الحصول عليها من األصل والمخصومة إلى القيمة الحالية 

ي للقيمة الزمنية باستخدام المعدل المحدد في السوق وذلك قبل الضريبة، والتي تعكس التقييم الجار

 .29للنقود والمخاطر الخاصة باألصل

 المبلغ المرحل لألصل فإن األصل لىعصافي سعر بيع األصل أو قيمته االستعمالية أي من أما إذا زاد 

مته هو قيمبلغ األصل القابل لالسترداد ن إفر سوق نشطة لألصل فا، وإذا لم تتوال تنخفض قيمته

                                                 
25  IAS36, Para. 58. 
26  IAS36, Para. 62. 
27  IAS36, Para. 65. 
28  IAS36, Para. 66. 
29 PricewaterhouseCoopers. “International Accounting Standards: Similarities and Differences IAS, 
US GAAP and UK GAAP”. www.pwcglobal.com.  England and Wales. September 2001. P47. 
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ن مبلغ األصل القابل لالسترداد هو صافي إ ف به الستبعاده،اًمحتفظاألصل ، وإذا كان االستعمالية ذاتها

 من المحتمل إذستتكون بشكل رئيسي من صافي عائدات البيع االستعمالية ة تقيمسعر بيع األصل ألن 

 .30أن تكون التدفقات النقدية المستقبلية من االستعمال المستمر لألصل إلى أن يتم استبعاده ضئيلة

 :Subsequent Reversal of an Impairment Loss ة انخفاض القيمة في فترات الحقةعكس خسار

) إعادة تسجيلها بشكل معاكس إللغاء أثرها( عكس  فقد طلبIAS36لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقاً

خسائر انخفاض القيمة عندما تتغير الشروط والظروف االقتصادية في فترات استخدام األصل 

 .31الالحقة

في السنوات تم االعتراف بها على أنه لم تعد توجد خسارة انخفاض قيمة أصل أدلة أية وجود عند ف

ة لألصل إلى حد كبير خالل القيمة السوقي كزيادة مصادر المعلومات الخارجية من خالل السابقة

ادية أو البيئة التقنية أو السوقية أو االقتصهمة حالية أو متوقعة في مالفترة، أو حدوث تغيرات 

 انخفضت أسعار الفائدة أو في السوق الذي ينتمي له األصل، أو القانونية التي يعمل بها المشروع 

مصادر المعلومات الداخلية ائد األخرى في السوق خالل الفترة، أو من خالل في السوق أو أسعار العو

فر األدلة اتوطويره أو استعمال األصل أو تحسينه وتأسلوب  حالية أو متوقعة بمةتغيرات مهكحدوث 

 .32من التقارير الداخلية على أن األداء االقتصادي لألصل أفضل مما هو متوقع أو سيكون كذلك

يجب عكس خسارة االنخفاض المعترف بها ألصل في السنوات السابقة فقط إذا كان هناك تغير في و

راف بآخر خسارة في انخفاض التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ االعت

جب زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد، وهذه ت وإذا كانت الحالة كذلك ،القيمة

 .33الزيادة هي عكس لخسارة االنخفاض

قترح مؤخراً رأياً بعدم السماح للشركات بعكس خسائر ا أن مجلس معايير المحاسبة الدولية إالّ

ات الحقة الخاصة بشهرة المحل، مع إبقاء عكس خسائر انخفاض القيمة في انخفاض القيمة لفتر

 .34بالنسبة لبقية األصولبه فترات الحقة مسموحاً 

 

 

                                                 
30   IAS36, Para. 15-18. 
31 IAS No. 36. Para. 95-108. 
32  IAS36, Para. 96. 
33  IAS36, Para. 99. 
34 Deloitte Touche Tohmatsu. Comparison of IAS and US GAAP.. 2003. P16 
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 مع معيار المحاسبة الدولي SFAS144 بيان المحاسبة المالية األمريكي مقارنة -ج 

IAS36ن بانخفاض قيمة األصولي المتعلق: 

 IAS36 ومعيار المحاسبة الدولي SFAS144لية األمريكي  المقارنة بين بيان المحاسبة المانإ

ن بانخفاض قيمة األصول تشير إلى اتفاقهما على ضرورة إثبات انخفاض قيمة األصول طويلة يالمتعلق

فر مؤشرات تشير إلى احتمال وجود انخفاض في ااألجل كمصروف ضمن قائمة الدخل، وضرورة تو

مقارنة إلى وجود عدة اختالفات يمكن عرضها ضمن البنود كما تشير ال. قيمة األصول طويلة األجل

 :اآلتية

يوجد انخفاض حسب البيان : Impairment Loss Recognitionاالعتراف بخسارة انخفاض القيمة  •

القيمة الدفترية لألصل التدفقات النقدية المستقبلية  في قيمة األصول إذا تجاوزت SFAS144رقم 

 انخفاض قيمة نإ فIAS36، أما وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )غير المخصومة(المتوقعة 

األصول طويلة األجل يوجد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل تتجاوز األكبر من القيمة االستعمالية 

 النقدية المستقبلية المتوقعة من تشغيل األصل أو سعر البيع القيمة الحالية للتدفقات(لألصل 

 .الصافي

وتقاس خسارة انخفاض : Measurement of Impairment Loss قياس خسارة انخفاض القيمة  •

 Asset’s على أساس مبلغ زيادة القيمة الدفترية لألصل SFAS144القيمة وفقاً للبيان رقم 

Carrying Amountفر سوق نشط اعند تو(ألصل سواء كانت قيمته السوقية للة  القيمة العادلى ع

أو مجموع التدفقات النقدية )  أسعار أصول متشابهةعن بها اًأو إذا كان هناك معلومات موثوق

المستقبلية المخصومة أو أية تقنيات مقبولة للتقييم، ويعكس معدل الخصم المستخدم المخاطر 

 فنص على أن تقاس خسارة انخفاض IAS36 الدولي رقم ، أما معيار المحاسبةالمرتبطة باألصل

األصل المفرد أو (القيمة على أساس المبلغ القابل لالسترداد أي الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 

والمبلغ القابل لالسترداد، ويمثل المبلغ القابل لالسترداد سعر البيع الصافي ) وحدة توليد النقد

ة أيهما أعلى، وتمثل القيمة االستعمالية التدفقات النقدية المستقبلية لألصل أو القيمة االستعمالي

التي سيتم الحصول عليها من األصل والمخصومة إلى القيمة الحالية باستخدام المعدل المحدد في 

السوق وذلك قبل الضريبة، والتي تعكس التقييم الجاري للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة 

 .باألصل

: Subsequent Reversal of an Impairment Lossارة انخفاض القيمة في فترات الحقة عكس خس •

 غير مسموح بها وفقاً لبيان المحاسبة المالية  في فترات الحقةإن عكس خسائر انخفاض القيمة
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وفقاً لمعيار ، أما  بالنسبة لألصول المملوكة لالحتفاظ بها أو لالستخدامSFAS144األمريكي رقم 

 فقد طلب عكس خسائر انخفاض القيمة عندما تتغير الشروط IAS36بة الدولي رقم المحاس

 .والظروف االقتصادية في فترات استخدام األصل الالحقة

 :Empirical Study الدراسة التجريبية .6

 :العينة حجمها وطبيعتها وطريقة الدراسة اإلحصائية

ت البحث عملياً، ووجه هذا االستبيان إلى اعتمد االستبيان على مجموعة من األسئلة الختبار فرضيا

 للمحاسبة من أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين في اً وممارساًمتخصص) 60(عينة تتألف من 

عدد من المحاسبين العاملين في شركات القطاعين العام والخاص في سورية، وقد فضالً عن سورية 

) وجد إجابة، غير موافق، غير موافق جداًت موافق جداً، موافق، ال(حدد لكل سؤال خمسة خيارات 

وفقاً الختبار ليكرت الخماسي المعروف بزيادة اختيارين للسماح للمبحوث ببيان درجة موافقته أو 

اعتراضه بصورة مفصلة، حيث يقوم المبحوث باختيار واحدة منها فقط معبراً عن رأيه، وقد أعطيت 

 :يأتا يكم )درجات القياس( للتحليل اًكل إجابة رمز

 الوصف أو التفسير  التحليلرمز درجة الموافقة
 تعني أعلى درجة ممكنة من الموافقة 5 موافق جداً
 تعني الموافقة 4 موافق

 إجابة غير محددة 3 وجد إجابةتال 
 تعني عدم الموافقة 2 غير موافق

 تعني أعلى درجة من عدم الموافقة 1 غير موافق جداً

 لحسـاب حـدود     SPSSفقد تم باستخدام البرنـامج اإلحصـائي         هاوتحليلتبيان  أما اختبار نتائج االس   

وهي ) نسبة الموافقة ( ودليل الموافقة    المرجح بدرجات القياس المعطاة في التحليل     المتوسط الحسابي   

 :يأتوفق ما ي النتائج وتصنف، 35 نسبة مئوية تحدد درجة الموافقة على كل سؤال

 حدود دليل الموافقة لحسابيحدود المتوسط ا درجة الموافقة
 %100 – 79.99 5.00 – 4.01 موافق جداً
 %80 -   59.99 4.00 – 3.01 موافق

 %60 -   39.99 3.00 – 2.01 وجد إجابةتال 
 %40 – 19.99 2.00 – 1.01 غير موافق

 %20 -%   0.09 1.00 – 0.01 غير موافق جداً

                                                 
35 SPSS Tutorials. Statistical Analysis Program. Analyzing Research Questionnaires. Website: 
http://www.spsstools.net/spss.htm. 
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 :اآلتيوتفسر النتائج السابقة على الشكل 

• من دليل الموافقة %) 100 – 79.99(والذي يكافئ ) 5.00 – 4.01( المتوسط الحسابي ما بين   إن

 .يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على السؤال المطروح

• من دليل الموافقة   %) 80 – 59.99(والذي يكافئ   ) 4.00 – 3.01(المتوسط الحسابي ما بين      إن

 .روحيعني أن هناك موافقة على السؤال المط

• من دليل الموافقة   %) 60 – 39.99(والذي يكافئ   ) 3.00 – 2.01(المتوسط الحسابي ما بين      إن

 .يعني أنه ال يمكن القطع بموافقة أو عدم موافقة المبحوث كونه لم يستطع اتخاذ قرار

• من دليل الموافقة   %) 40 – 19.99(والذي يكافئ   ) 4.00 – 3.01(المتوسط الحسابي ما بين      إن

 .ني أن هناك عدم موافقة على السؤال المطروحيع

• من دليل الموافقـة    %) 20 – 0.09(والذي يكافئ   ) 2.00 – 1.01(المتوسط الحسابي ما بين      إن

 .يعني أن هناك عدم موافقة بدرجة كبيرة على السؤال المطروح

 : وتحليل النتائجاالستبيان
يتنـاول  ) 3 حتـى  1األسـئلة مـن   ( األول القسم :تضمن االستبيان عشرة أسئلة مقسمة إلى قسمين  

ـ بيقه، ويجيـب ع   عدم تط  تطبيق اختبار انخفاض القيمة في سورية وأسباب         مدىالسؤال   ه جميـع   ن

يتناول كيفية تطبيق اختبار انخفـاض القيمـة    ف )10 حتى   4األسئلة من    (القسم الثاني المبحوثين، أما   

 السـؤال   لىع) غير موافق أو غير موافق جداً     (ن المبحوثين الذين أجابوا بـ      وعلى ذلك فإ  ) دإن وج (

، وخالفاً لذلك يتم استبعاد إجابات المبحوثين فـي حـال كانـت             بالحسباناألول سوف تؤخذ إجاباتهم     

 ).وجد إجابةتموافق أو موافق جداً أو ال ( السؤال األول نإجاباتهم ع

 ل في المنشأة التي تعمل بها؟ال يتم تطبيق اختبار انخفاض قيمة األصول طويلة األج :السؤال األول

 موافق موافق جداً رقم السؤال
وجد تال 

 إجابة
 غير موافق

غير موافق 
 جداً

المتوسط 
 الحسابي

دليل 
 الموافقة

1 12 38 10 0 0 4,03 0,81 

   %0 %0 %17 %63 %20 %النسبة 

ثين على السـؤال     للمبحو بدرجة كبيرة مما يؤكد الموافقة    ) 4,03(بلغ المتوسط المرجح لهذا السؤال      

ه ال يتم تطبيق اختبار انخفـاض قيمـة األصـول            مما يدل على أن    ،%81وبنسبة موافقة عالية بلغت     
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الموافـق   (نعلماً أن النسبة المئوية لعدد المبحوثين المجيبين ع       طويلة األجل في الشركات السورية،      

تكن لهم إجابـة معروفـة       كانت نسبة الذين لم      في حين % 63) الموافق (نبينما ع % 20بلغت  ) جداً

 %.17) محددة(

غياب السوق المالية في سورية هي من أهم أسباب عدم تطبيق اختبار انخفـاض               إن: السؤال الثاني 

 قيمة األصول طويلة األجل في الشركات السورية؟

 موافق موافق جداً رقم السؤال
وجد تال 

 إجابة
 غير موافق

غير موافق 
 جداً

المتوسط 
 الحسابي

دليل 
 موافقةال

2 24 22 10 4 0 4,10 0,82 

   %0 %7 %17 %37 %40 %النسبة 

 للمبحوثين على السـؤال     بدرجة كبيرة مما يؤكد الموافقة    ) 4,10(بلغ المتوسط المرجح لهذا السؤال      

 غياب السوق المالية في سورية هـي مـن أهـم            مما يدل على أن   % 82وبنسبة موافقة عالية بلغت     

علماً أن النسبة   ر انخفاض قيمة األصول طويلة األجل في الشركات السورية،          أسباب عدم تطبيق اختبا   

 في حين % 37) الموافق (نبينما ع % 40بلغت  ) جداًالموافق   (نالمئوية لعدد المبحوثين المجيبين ع    

 %.7 ونسبة غير الموافقين %17كانت نسبة الذين لم تكن لهم إجابة معروفة 

في سورية بالنظام المحاسبي الموحد يعرقل      وشركاته  سات القطاع العام    التزام مؤس  إن: السؤال الثالث 

 التفكير بتطبيق اختبار انخفاض قيمة األصول طويلة األجل؟

 موافق موافق جداً رقم السؤال
وجد تال 

 إجابة
 غير موافق

غير موافق 
 جداً

المتوسط 
 الحسابي

دليل 
 الموافقة

3 18 20 4 18 0 3,63 0,73 

   %0 %30 %7 %33 %30 %النسبة 

لمبحوثين على السؤال وبنسبة موافقـة      امما يؤكد موافقة    ) 3,63(بلغ المتوسط المرجح لهذا السؤال      

في سورية بالنظـام المحاسـبي      وشركاته  أن التزام مؤسسات القطاع العام      مما يدل على    % 73بلغت  

علماً أن النسـبة المئويـة       ،الموحد يعرقل التفكير بتطبيق اختبار انخفاض قيمة األصول طويلة األجل         

بينما كانت نسبة   % 37) الموافق (نبينما ع % 30بلغت  ) جداًالموافق   (نلعدد المبحوثين المجيبين ع   

 %.30 ونسبة غير الموافقين %7الذين لم تكن لهم إجابة معروفة 

) جـداً غير موافـق    (أو  ) غير موافق ( السؤال األول ال تتضمن إجابات       نونظراً ألن جميع اإلجابات ع    

 تستبعد ألنها تتعلق بكيفية تطبيق اختبار       10 حتى السؤال رقم     4ن اإلجابات عن األسئلة من السؤال       إف

 .انخفاض القيمة
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 :Conclusions and Recommendations هنتائج البحث وتوصيات .7

 :يأتأشارت نتائج البحث إلى ما ي

، وال  قيمة األصول طويلة األجل اختبار انخفاض القطاعين العام والخاص في سورية ال يطبقانإن •

 .يعطى هذا الموضوع األهمية الالزمة من قبل ممارسي مهنة المحاسبة في سورية

  اختبارفي سورية من أهم أسباب عدم تطبيقغياب السوق المالي وضعف الوعي المهني إن  •

 .انخفاض قيمة األصول طويلة األجل في سورية

 التفكير بتطبيق انخفاض يعيق بالنظام المحاسبي الموحد إن التزام مؤسسات وشركات القطاع العام •

 .قيمة األصول طويلة األجل

 :ي بما يأتالباحثيوصي 

•  عايير المحاسبة الدولية في سورية يؤدي إلى رفع سوية مهنة المحاسبة، وإعطاء أهمية مي تبنّإن

 .طويلة األجللكثير من المشاكل المحاسبية المعاصرة ومنها مسألة انخفاض قيمة األصول 

• للسوق المالية ومنها تطبيق اختبار انخفاض  وإصدار قواعدإنشاء سوق مالية في سورية إن 

 .ليل في القوائم المالية المنشورةضمن التحماية المجتمع المالي القيمة يؤدي إلى 

سبي ال شك أن اإلبقاء على التكلفة التاريخية لألصول طويلة األجل التي يوصي بها النظام المحا •

للة وال ضفي سورية مومؤسساته الموحد من شأنه أن يجعل القوائم المالية لشركات القطاع العام 

ات ن تطبيق معايير المحاسبة الدولية من قبل شركإتقدم قياساً عادالً ألصولها والتزاماتها، لذلك ف

اإلفصاح شركات القطاع الخاص، يسمح بتطوير القياس والقطاع العام ومؤسساته، إضافة إلى 

 الباب واسعاً لتطوير تلك الشركات والمؤسسات ويجعل إمكانية المقارنة ومن ثم يفتح ،المحاسبي

 .مة القطاعين العام والخاص أكثر مالءبين
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 الملحق
 استبيان البحث

 :يأتأمام اإلجابة التي ترونها مناسبة لكل سؤال مما ي) x(يرجى وضع إشارة 

 ال يتم تطبيق اختبار انخفاض قيمة األصول طويلة األجل في المنشأة التي تعمل بها؟ -1

 غير موافق جداً غير موافق وجد إجابةال ت موافق موافق جداً
     

2- غياب السوق المالية في سورية هي من أهم أسباب عدم تطبيق اختبار انخفاض قيمة  إن

 األصول طويلة األجل في الشركات السورية؟

 غير موافق جداً غير موافق وجد إجابةال ت موافق موافق جداً
     

3- لتفكير في سورية بالنظام المحاسبي الموحد يعرقل ا هوشركاتالتزام مؤسسات القطاع العام  إن

 بتطبيق اختبار انخفاض قيمة األصول طويلة األجل؟

 غير موافق جداً غير موافق وجد إجابةال ت موافق موافق جداً
     

غير موافق أو غير ( السؤال األول نمطلوبة فقط إذا كانت اإلجابة ع) 10-4( األسئلة نإن اإلجابة ع

 ).موافق جداً

 ألجل دورياً؟يتم إجراء انخفاض قيمة األصول طويلة ا -4

 غير موافق جداً غير موافق وجد إجابةال ت موافق موافق جداً
     

 هناك مؤشرات عامة على حدوث انخفاض في قيمة األصول طويلة األجل تستخدمها المنشأة؟ -5

 غير موافق جداً غير موافق وجد إجابةال ت موافق موافق جداً
     

قيمة المحملة لألصل مع صافي التدفقات النقدية عند وجود احتمال بانخفاض القيمة تقارن ال -6

 غير المخصومة المتوقعة من استخدام األصل والتخلص منه؟

 غير موافق جداً غير موافق وجد إجابةتال  موافق موافق جداً
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لألصل ) ةفر سوق نشطاعند تو( الفرق بين القيمة العادلة دعند وجود انخفاض بالقيمة يع -7

  خسارة انخفاض قيمة؟بمنزلة لألصل والقيمة المحملة

 

 غير موافق جداً غير موافق وجد إجابةتال  موافق موافق جداً
     

 الفرق بين صافي التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة من دعند وجود انخفاض بالقيمة يع -8

صل بمثابة لألصل والقيمة المحملة لأل) ةفر سوق نشطاعند عدم تو(استخدام األصل والتخلص منه 

 خسارة انخفاض قيمة؟

 

 غير موافق جداً غير موافق وجد إجابةتال  موافق موافق جداً
     

عند وجود احتمال بانخفاض القيمة تقارن القيمة المحملة لألصل مع المبلغ القابل لالسترداد  -9

األصل القيمة السوقية الصافية أو صافي التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة من استخدام (

 ؟)والتخلص منه أيهما أكبر

 

 غير موافق بشدة غير موافق غير محدد موافق موافق بشدة
     

 الفرق بين المبلغ القابل لالسترداد والقيمة المحملة لألصل دعند وجود انخفاض بالقيمة يع -10

  خسارة انخفاض قيمة؟بمنزلة

 

 اًغير موافق جد غير موافق وجد إجابةتال  موافق موافق جداً
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 نتائج االستبيان

وجد تال  موافق موافق جداً رقم السؤال
غير موافق  غير موافق إجابة

 جداً
المتوسط 
 الحسابي

دليل 
 الموافقة

 0,81 4,03 0 0 10 38 12 السؤال األول
   %0 %0 %17 %63 %20 %النسبة 

 0,82 4,10 0 4 10 22 24 السؤال الثاني
   %0 %7 %17 %37 %40 %النسبة 

 0,73 3,63 0 18 4 20 18 السؤال الثالث
   %0 %30 %7 %33 %30 %النسبة 

 0,57 2,87 2 18 28 10 2 السؤال الرابع
   %3 %30 %47 %17 %3 %النسبة 

 0,67 3,33 2 8 26 16 8 السؤال الخامس
   %3 %13 %43 %27 %13 %النسبة 

 0,61 3,03 2 8 36 14 0 السؤال السادس
   %3 %13 %60 %23 %0 %ة النسب

 0,67 3,36 0 4 36 24 2 السؤال السابع
   %0 %6 %55 %36 %3 %النسبة 

 0,65 3,27 0 4 36 20 0 السؤال الثامن
   %0 %7 %60 %33 %0 %النسبة 

 0,68 3,40 0 2 36 18 4 السؤال التاسع
   %0 %3 %60 %30 %7 %النسبة 
 0,71 3,57 0 4 28 18 10 العاشر

   %0 %7 %47 %30 %17 %نسبة ال

 


