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:شكر وتقدیر  

 

  .الشكر والتقدیر أوال وأخیرا هللا عز وجل ممهد السبل وموفق المساعي ومرشد من یضل         

حمد قاید نور الدین أكما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى المشرف الفاضل األستاذ الدكتور          

على ما بذله من جهد طیب من خالل إشرافه على هذه الدراسة والذي لم یبخل علیا بوقته وعلمه 

  .إلتمام هذا العمل

  .بد الكریماألمین العام لكلیة العلوم والتكنولوجیا جامعة بسكرة بعیسي ع     

 وأتوجه كذلك بجزیل الشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة وٕاثراء   

  .العمل هذا 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :ملخص 

تهدف هذه الدراسة للتعرف على دور اإلفصاح المحاسبي في تحسین المعلومة المحاسبیة وذلك من خالل       

دراسة میدانیة لعینة من المؤسسات االقتصادیة ولتحقیق هذا الهدف تم تقسیم الدراسة إلى جزئین،جزء نظري 

خصص الختبار فروض البحث من تكون من ثالث فصول من اجل التأصیل النظري للموضوع والشق المیداني 

  .خالل التحلیل اإلحصائي للبیانات التي تم جمعها من خالل االستبانات الموزعة

وقد توصلت الدراسة إلى أن اإلفصاح المحاسبي له اثر ایجابي على المعلومة المحاسبیة لما سیوفره من 

إضافة إلى خصائص نوعیة للمعلومة المحاسبیة أهمها المالئمة والموثوقیة وما یتفرع عنها من خصائص ثانویة 

  .ي بعث ثقة للمستثمر فیهاوبالتال تغلیب الواقع االقتصادي في معالجة كل األحداث واإلفصاح عنها

نشر كشوفها المالیة بشكل دوري لتعزیز اإلفصاح وقد أوصت الدراسة بضرورة إلزام المؤسسات االقتصادیة ب     

والشفافیة وٕاتاحتها ألصحاب المصالح لزیادة ثقتهم بها،وال بد من زیادة الوعي المحاسبي من اجل فهم اكبر 

المؤسسات من طرف المستثمرین وصناع القرارات،كما أوصت على للكشوف المالیة الصادرة عن مختلف 

ضرورة إعطاء اهتمام كبیر لإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة لما له من فوائد كثیرة سواء داخل 

  .المؤسسة أو خارجها

  .فصاح المحاسبي،الكشوف المالیة،المعلومة المحاسبیة،المؤسسة االقتصادیةاإل:الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

      This study aims at identifying the role of accounting disclosure in improving 

accounting information through a field study of a sample of economic institutions To 

achieve this goal,the study was divided into two parts: a theoretical part consisting 

of three semesters for theoretical rooting Statistical analysis of the hypotheses of 

research through statistical analysis of data collected through distributed 

questionnaires. 

       The study concluded that accounting disclosure has a positive impact on the 

accounting information because it will provide qualitative characteristics of the 

accounting information,the most important of which is the appropriateness,reliability 

and the secondary characteristics of this branch In addition,the economic reality is 

more important in dealing with all events and disclosing them. 

     The study recommended the necessity of obligating economic institutions to 

publish their financial statements on a regular basis to enhance disclosure and 

transparency and to make them available to stakeholders to increase their 

confidence in them It is necessary to increase accounting awareness in order to 

better understand the financial statements issued by different institutions by 

investors and decision makers،A large accounting disclosure of accounting 

information because of its many benefits both inside and outside the institution. 

Keywords: Accounting Disclosure, Financial Statements, Accounting 

Information, Economic Corporation. 
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  :مقدمة

وملبیة  یعتبر اإلفصاح المحاسبي من أهم األمور في المؤسسة االقتصادیة هذا لتوفیره عن معلومات فعالة      

وعلى هذا األساس فإن المؤسسة االقتصادیة مطالبة بتقدیم معلومات وبیانات تساعد ،لجمیع حاجیات المستفیدین

لحصول على هذه المعلومات من مصادر متعددة في اتخاذ القرار ومعرفة الوضعیة المالیة للمؤسسة حیث یتم ا

  .المالیة الكشوفمن بینها 

المالیة بحیث  الكشوفیعد اإلفصاح المحاسبي إطارا واسعا وشامال لدرجة یعتقد انه یتضمن كل مجاالت       

وكذلك على مستوى ،یؤدي هذا اإلفصاح إلى إشباع حاجات المستخدمین على مستوى المؤسسة االقتصادیة

وعلى هذا األساس وألهمیة اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبیة ظهرت مطالب ،تصاد بشكل عاماالق

تنادي بمزید من اإلفصاح والشفافیة عن معلومات أخرى بخالف التنبؤات المالیة حیث أن متخذي القرار في 

علومات المالیة المستقبلیة على ویقصد بالتنبؤات المالیة والم،ئما من عدم تماثل المعلوماتالمؤسسة یعانون دا

 ،لمالیة وبنودهااكشوف ومات المالیة المستقبلیة الوتشمل هذه المعل،ث مستقبلیة تتوقع اإلدارة حدوثهاأساس أحدا

 كشوفلمؤسسة ویجب إعداد هذه الالمالیة وسیلة لمخرجات النظام المحاسبي القائم في ا كشوفحیث تعتبر ال

 ،إلفصاح عن األمور الغامضة ذات التأثیر النسبي العام في عملیة اتخاذ القرارعلى أسس تتوافق مع متطلبات ا

وبالتالي ،مالیة من شأنه أن یفقدها أهمیتهاالكشوف ت المحاسبیة المتضمنة في الإذ أن أي تظلیل في المعلوما

اإلفصاح عنها وعلى هذا األساس یجب أن تكون المعلومات المراد ،ف أصحابهاعلى القرارات المتخذة من طر 

  .دقیقة وموضوعیة وواضحة

ولقد ازداد االهتمام في السنوات األخیرة بموضوع اإلفصاح المحاسبي الن هؤالء المستخدمین یعتمدون      

وال شك أن القصور في متطلبات الشفافیة ،لى ما تصدره المؤسسات من معلوماتبشكل كبیر في قراراتهم ع

في الكشوف المالیة مضللة وذلك نتیجة عدم إظهار المعلومات التي تعبر  واإلفصاح تجعل المعلومات الواردة

وبالتالي فقدانها ،لى فقدان الثقة في هذه المعلوماتمما یؤدي إ اع الحقیقیة للمؤسسات االقتصادیةعن األوض

لمهتم المستثمر ا ألهم عناصرها أال وهي جودتها األمر الذي ینعكس على اتخاذ القرار من جانب المساهم أو

إذ یعتبر نقص اإلفصاح والشفافیة في القوائم المالیة وعدم إظهار الوضعیة الحقیقیة للمركز ،بهذه المعلومات

ومن هنا أصبح الحصول على المعلومة ،ر العدید من المؤسسات االقتصادیةالمالي من األسباب األساسیة النهیا

ما أدى إلى ظهور اإلفصاح المحاسبي كوسیلة  ومصداقیتها من القضایا المهمة التي یتم طرحها باستمرار

  .المالیة كشوفرین وغیرهم من المستخدمین لللعرض المعلومات للمستثم

حیث یعتبر اإلفصاح المحاسبي الوسیلة الرئیسیة واألداة الفعالة إلیصال نتائج األعمال للعدید من       

هذه الفئات سلطة الحصول على المعلومات التي حیث ال تمتلك ،ذات المصلحة من اجل دعم قراراتهماألطراف 

لذا ازداد االهتمام بموضوع اإلفصاح المحاسبي من قبل الجهات العلمیة ،حتاجها مباشرة من إدارة المؤسساتت



والمهنیة المحاسبیة لتوفیر بیانات ومعاییر وأسس قیاس یمكن االعتماد علیها في اتخاذ مختلف القرارات للرفع 

  .ق المالیة وتحقیق المزید من المالئمة والثقة في الكشوف المالیةمن كفاءة األسوا

یحظى اإلفصاح المحاسبي بأهمیة كبیرة سواء من جانب أسواق رأس المال في معظم دول العالم من جانب      

وذلك للعدید من ،المالیة الكشوفالعدید من الهیئات العلمیة والمهنیة المحاسبیة  أو من جانب مستخدمي 

والتي تولد العدید من ،المتالحقة في البیئة االقتصادیة سباب منها اتساع نطاقه باستمرار نتیجة التطوراتاأل

ناصر المرتبطة بها واإلفصاح المشكالت المحاسبیة والتي تحتاج لمعاییر محاسبیة تساعد الوحدات في قیاس الع

یانات ومعلومات وأسس قیاس تم إتباعها المالیة وما تتضمنه من بالكشوف فضال عن ارتباط اإلفصاح ب،عنها

  . باإلضافة إلى أهمیة اإلفصاح في زیادة استیعاب مستخدمیهاالكشوف للوصول إلى معظم عناصر هذه 

إن فعالیة اإلفصاح المحاسبي تتوقف على مجموعة من االعتبارات الضروریة أهمها أن كلما كانت         

وبالتالي المعلومة المحاسبیة تتمیز ،م كان اإلفصاح عنها مفیدا وفعااللفهالكشوف المالیة دقیقة ومالئمة وقابلة ل

حیث إن نزاهة المعلومة ،مما نجعل قرارات مستعملیها رشیدةبالموثوقیة وال یوجد فیها أي  لبس أو تضلیل 

طراف نفعیتها لكافة األالمالیة وتزید من فعالیتها و  كشوففي ال المحاسبیة تعكس صحة الحسابات المعروضة

قیمة  ویعد اإلفصاح المحاسبي من المفاهیم والمبادئ المحاسبیة المهمة التي تلعب دورا هاما في إثراء،المستفیدة

إذ انه یمثل المرحلة التي یستطیع من خاللها المحاسبون التعبیر عن جهودهم في ،ومنفعة المعلومة المحاسبیة

لها في شكل مجموعة من الكشوف المالیة ذات االستخدام توفیر المعلومات الالزمة لمختلف الفئات المستخدمة 

  .العام

ومعرفة  وعلى هذا األساس فإن المؤسسة االقتصادیة تحتاج إلى معلومات وبیانات تساعد في اتخاذ القرار      

حیث یتم الحصول على هذه المعلومات والبیانات من مصادر متعددة من بینها ،الوضعیة المالیة للمؤسسة

  .المالیة الكشوفالمحاسبي عن المعلومات المحاسبیة في  اإلفصاح

مفهوم اإلفصاح من القضایا الهامة في الفكر المحاسبي  أنمن خالل ما سبق نجد  :إشكالیة البحث-1

وذلك لما له من تأثیر على المعلومة ،والعالم الخارجي لهاباعتباره أداة اتصال بین المؤسسة االقتصادیة 

یطالبون  لهذه األهمیة فقد أصبح شائع االستخدام وأصبح العدید من مستخدمي الكشوف المالیةالمحاسبیة ونظرا 

وذلك بهدف أن تكون المعلومة المحاسبیة صادقة ومعبرة عن المستوى الحقیقي ،الیوم بمزید من اإلفصاح

في استرجاع ثقة  فاإلفصاح یعتبر من العناصر األساسیة التي تساهم بشكل فعال ،مالیة للمؤسسةللوضعیة ال

المستثمرین واستقطاب المزید من االستثمارات المحلیة واألجنبیة من خالل رفع مستوى الشفافیة في المعلومة 

  .المحاسبیة
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ولقد أدت التطورات المعاصرة في بیئة األعمال إلى زیادة الحاجة إلى المعلومة المحاسبیة التي یمكن      

ال تقتصر الحاجة إلى المعلومة المحاسبیة على أصحاب و االقتصادیة، في اتخاذ القرارات االعتماد علیها

  .المؤسسات بل تمتد لتشمل مختلف المستخدمین الداخلیین والخارجیین للكشوف المالیة

ف المالیة ومن المعروف أن الهدف الرئیسي من اإلفصاح المحاسبي هو إشباع حاجات مستخدمي الكشو      

فصاح المحاسبي یلعب دور هام في ضمان تدفق المعلومة المحاسبیة لألطراف فاإل،من المعلومة المحاسبیة

  .المختلفة

  : مما سبق تبرز اإلشكالیة التي نسعى لمعالجتها من خالل التساؤل التالي   

  دور اإلفصاح المحاسبي في تحسین المعلومة المحاسبیة للمؤسسات االقتصادیة؟ما 

  :األسئلة الفرعیة نجملها فیما یليویتفرع عن هذه اإلشكالیة مجموعة من 

  أهمیة اإلفصاح المحاسبي؟ يما ه- 

 فیما تتمثل مقومات اإلفصاح المحاسبي؟- 

هل التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز من موثوقیة - 

 المعلومة المحاسبیة؟

هل المعلومة المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة  كافیة الحتیاجات المستفیدین منها التخاذ قرارات - 

 اقتصادیة رشیدة؟ 

هل المعلومة المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة ملتزمة بالتشریعات والقوانین الجزائریة من جهة - 

  رى؟ومتطلبات معاییر المحاسبة الدولیة من جهة أخ

كإجابة مبدئیة على تساؤوالت البحث قمنا بصیاغة الفروض اآلتیة والتي نسعى إلثبات :البحث فرضیات-2

 :صحتها أو نفیها من خالل دراسة جوانب هذا الموضوع

تكمن أهمیة اإلفصاح المحاسبي األساسیة في توفیر معلومة محاسبیة دقیقة لمستخدمي الكشوف المالیة ونشر - 

  .البیئة المحاسبیةجو من الثقة في 

مقومات اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة تتمثل في تحدید المستخدم المستهدف للمعلومة المحاسبیة - 

 .وتحدید األغراض التي تستخدم فیها

التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز موثوقیة المعلومة - 

 .المحاسبیة

اإلفصاح عن الكشوف المالیة یلبي احتیاجات مستخدمي المعلومة المحاسبیة ویفي لهم قدر من المعلومات - 

 .تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة



في إعطاء صورة یساهم المحاسبة الدولیة إعداد الكشوف المالیة وفق التشریعات الجزائریة وكذلك معاییر - 

 .واضحة لكل مستخدمیها

 : على عدة دوافع اتم إختیار الموضوع بناء :أسباب اختیار موضوع البحث -3

  :منها :ذاتیة سبابأ-أ

 . المحاسبي الرغبة في دراسة المواضیع المتعلقة باإلفصاح- 

 .أن موضوع البحث یندرج ضمن التخصص- 

  .أهمیة الموضوع- 

 :منها :أسباب موضوعیة- ب

  .المحاسبي ومدى دوره في تحسین المعلومة المحاسبیةمحاولة الفهم والتعمق في موضوع اإلفصاح - 

ذات داللة كشوف المالیة من خالل إعطاء الكشوف الدور الذي یلعبه اإلفصاح المحاسبي عن عناصر - 

   .وشفافیة بما تحتویه من المعلومات

 .الدور الذي یلعبه اإلفصاح المحاسبي في اتخاذ القرار - 

 .        تیاجات المستثمرین من المعلوماتاالهتمام المتزاید نحو تلبیة اح - 

 :یكتسي موضوع البحث أهمیة یمكن توضیح بعض جوانبها من خالل: أهمیة البحث-4 

  .یبین مدى أهمیة اإلفصاح المحاسبي وأثره االیجابي على مستخدمي الكشوف المالیة- 

 .تبیان العالقة بین اإلفصاح المحاسبي والمعلومة المحاسبیة- 

االنتباه إلى وجوب االهتمام باإلفصاح المحاسبي من طرف المنظمات الدولیة المحاسبیة لدوره الفعال في لفت - 

 .توفیر بیئة أعمال تتسم بالمصداقیة والشفافیة ما یساهم في تحسین المعلومة المحاسبیة

الجزائریة وهو ما یؤثر مشكلة نقص الثقة واإلفصاح المحاسبي بسبب السریة التي تلتزم بها معظم المؤسسات - 

 .على المعلومة التي ینتجها النظام المحاسبي المالي

معرفة أن المؤسسات التي تلتزم بقواعد اإلفصاح المحاسبي تنتج كشوف مالیة تمكن مستخدمیها من اتخاذ - 

 .القرار المناسب

 :نسعى من خالل بحثنا إلى تحقیق العدید من األهداف نذكر منها:أهداف البحث -5

 .سعى من خالل البحث  إلى اإلجابة على التساؤل الرئیسي واختبار صحة الفرضیاتت- 

 .إبراز أهمیة اإلفصاح المحاسبي في تعزیز الثقة بین المؤسسة ومستخدمي الكشوف المالیة- 

 .إبراز دور اإلفصاح المحاسبي في دفع المؤسسة لمصداقیة معلوماتها المحاسبیة وجعلها مقبولة لدى الجمیع- 

 .التعرف على مختلف المفاهیم األساسیة التي تخص اإلفصاح المحاسبي والمعلومة المحاسبیة- 
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 .التعرف على مستوى اإلفصاح المحاسبي محل الدراسة- 

 :من أجل اإللمام بإشكالیة البحث وفهم جوانبها المختلفة كانت حدود البحث كما یلي :حدود البحث- 6

قسم النظري بدراسة اإلطار النظري لإلفصاح المحاسبي،اإلطار اهتمت الدراسة في ال:الحدود النظریة-

  .النظري للمعلومة المحاسبیة،اثر اإلفصاح المحاسبي على المعلومة المحاسبیة

الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى دور اإلفصاح المحاسبي في تحسین المعلومة :الحدود المكانیة-

الحدود الجغرافیة للجمهوریة الجزائریة،وشملت عدة والیات بغرض المحاسبیة لذا فان الدراسة انحصرت في 

 .الحصول على اكبر عینة ممكنة

إن مضمون ونتائج الدراسة المیدانیة مرتبطة بالزمن الذي أجریت فیه الدراسة بدءا من :الحدود الزمانیة -

اقتصرت الدراسة على عینة  إعداد وتحضیر االستبیان مرورا بتوزیعه ومن ثم جمع االستمارات ومعالجتها حیث

 .2018إلى سبتمبر  2017من المؤسسات االقتصادیة،ولقد حددت بالمدة الزمنیة من سبتمبر 

بغیة اإللمام بجوانب البحث تم اإلعتماد على المنهج  :ثالمنهج  واألدوات المستخدمة في البح -7

النظریة للموضوع الوصفي  الذي  یمكن من الوصفي  الذي  یمكن من وصف وتحلیل دراسة الجوانب التاریخي 

وصف وتحلیل دراسة الجوانب النظریة للموضوع بغرض التعرف على اإلفصاح المحاسبي وتحدید مساهمته في 

أما فیما یخص نمط البحث وجمع المعلومات فقد اعتمدنا على ،تحسین المعلومة المحاسبیة  للمؤسسة اإلقتصادیة

باإلضافة ،والدراسات التي لها صلة بالموضوعدف التعرف على المراجع والبحوث أسلوب المسح المكتبي وذلك به

كما نعتمد على أسلوب ،ت الدكتوراه والملتقیات والمجالتإلى البحوث العلمیة في رسائل الماجیستیر وأطروحا

 المقابالت واالستبیان مع مسؤولي بعض المؤسسات المتخصصین في المجال المحاسبي لإلحاطة بجوانب

  .الموضوع

  :یمكن تلخیص أهم الصعوبات التي وجدناها خالل إعداد األطروحة ما یلي:صعوبات الدراسة- 8

صعوبة الدخول إلى بعض المؤسسات والوصول إلى العاملین في مصالحها المحاسبیة والمالیة،قصد تسلیمهم - 

  .استمارات االستبیان والحصول على أرائهم وٕاجاباتهم

 .العینة في اإلجابة على االستبیان رغم الوقت الممنوح لهم وزیاراتنا المتكررة لهمتماطل بعض أفراد - 

لقد تم اإلطالع على العدید من الدراسات السابقة التي كانت لها عالقة بموضوع   : الدراسات السابقة - 9

 : بحثنا نذكر منها

 :الدراسات باللغة العربیة-ا

المحاسبي  وكل من حجم الشركة وأسعار أسهمها في السوق  مؤید محمد الفضل،العالقة بین اإلفصاح -

  .2001،مجلة أفاق االقتصادیة،- دراسة میدانیة في العراق -المالیة ونوع نشاطها 



وقد هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على اإلفصاح المحاسبي وعالقته بحجم الشركة،نوع نشاط الشركة     

شركة اصطناعیة للقطاع الخاص باالعتماد على مؤشرات  23ل  وأسعار أسهمها في سوق األوراق المالیة

  . بندا 53اإلفصاح التي تمثلت ب 

مستوى اإلفصاح یرتبط بأسعار األسهم للشركة من خالل  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة      

ونشاطها ومن جانب آخر دالة إحصائیة بنسبة كبیرة خالف ذلك فان كفایة اإلفصاح غیر مرتبط بحجم الشركة 

توصلت الدراسة إلى التأكید على صحة التوجیهات في وضع القواعد التي تصدر من الجهات األكادیمیة 

  .والمهنیة لالسترشاد بها 

دراسة الخطیب خالد بعنوان اإلفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة للشركات العامة األردنیة في ظل معیار -

  .2002العلوم االقتصادیة والقانون،جامعة دمشق ،مجلة المحاسبة الدولي،

هدفت الدراسة إلى آلیة عرض البیانات والمعلومات الضروریة المتعلقة بعرض البیانات المالیة في الشركات     

المساهمة العامة في األردن وبما یتعلق بمبدأ اإلفصاح لألغراض العامة لضمان إمكانیة توفیر البیانات 

وتكمن أهمیة هذه الدراسة في الفائدة المتوخاة من مبدأ اإلفصاح في الشركات المساهمة  میهاالضروریة لمستخد

  :العامة في األردن، والتي یمكن توضیحها في النقاط اآلتیة

  .توفیر المعلومات لآلخرین-

  .یخدم الجهات الحكومیة في عملیات تحدید الضریبة- 

  .یسهل عملیة التدقیق- 

  .ل الماليیقدم الخدمة للتحلی- 

  :وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها 

ال یوجد اختالف في أهمیة البنود التي تتضمنها التقاریر المالیة السنویة المنشورة لفئة المحللین المالیین في -

البنوك والمؤسسات الدولیة و المستثمرین بین األفراد بما یعني أنه یمكن وضع أسس وقواعد موحدة لإلفصاح 

  .الفئتین معاتعنى بحاجات 

  .إن الشركات المساهمة العامة األردنیة تلبي بشكل عام في قوائمها المالیة متطلبات الحد- 

األدنى من اإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبها  .احتلت البیانات المالیة المرتبة األولى كمصدر للمعلومات- 

   .أصول المحاسبة الدولیة

 .ح ونوع الصناعة كونها شركة صناعیة أو خدمیةهناك عالقة نوعیة بین مستوى اإلفصا-

مدحت الزبیدي، اثر اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة في -

  .2007قرار المستثمرین،مذكرة ماجیستیر ،جامعة عمان،
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وائم المالیة لشركات المساهمة األردنیة لما وقد هدفت الدراسة إلى االهتمام باإلفصاح المحاسبي عند إعداد الق   

  .له من اثر على قرارات المستثمرین في بورصة عمان

االرتباط الوثیق بین اإلفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة     

اح العادل والواضح والواسع عن وقرارات المستثمرین فنتیجة المعلومات التي توفر لهم من خالل اإلفص

  .المعلومات المحاسبیة التي تخدم المستثمر في بورصة عمان

روال كاسر الیقة،القیاس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف ودورها في ترشید قرارات  -

  .2007االستثمار، مذكرة ماجیستیر، جامعة تشرین،

اإلفصاح بالمصارف وااللتزام بقواعده وتوضیح أهمیة القوائم المالیة على وقد هدفت الدراسة إلى قیاس مستوى    

المستوى الداخلي والخارجي للمصارف والتزام المصارف بتقدیم القوائم المالیة وتوضیح القصور فیها واثر ذلك 

  .على اتخاذ القرار االستثماري

فصاح المحاسبي وعدم تقدیم المعلومات القصور في اإل :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة     

الكافیة في التقاریر المالیة للمصارف األمر الذي اثر على احتیاجات المستخدمین من معلومات التخاذ قراراتهم 

  .ةالدولیوالى جانب أخر عدم التزام المصارف عینة الدراسة بالمعاییر المحاسبیة 

في ضوء المعاییر المحاسبیة الدولیة دراسة میدانیة على حسین عبد الجلیل الغزوي اإلفصاح المحاسبي  -

  .2009بنك البالد، مذكرة ماجیستیر،األكادیمیة العربیة في الدنمارك،

وقد هدفت الدراسة إلى توضیح أهمیة التقاریر المالیة في اتخاذ القرارات االستثماریة للمستثمر المحلي     

  .لمالیة المنشورة وذلك تأثرا باألزمة المالیةواألجنبي وبیان قصور اإلفصاح في القوائم ا

البنوك السعودیة تأثرت بشكل مباشر وغیر مباشر بسبب  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة    

األزمة المالیة بسبب زیادة المخصصات بنسب كبیرة جدا ولم یتم اإلفصاح من قبل هذه البنوك عن إجمالي 

ثرت بها هذه البنوك ولذلك لم یتم اإلفصاح عن حجم تعرض هذه البنوك إلى مدیونیة المبالغ المالیة التي تع

  .الشركات المتعثرة

- دراسة ناصر یوسف الزغبي بعنوان كفایة اإلفصاح المحاسبي اإللزامي في ظل األزمة المالیة العالمیة -

  .2010لة،العلوم التجاریة،جامعة ورق، أطروحة دكتوراه في -دراسة میدانیة من األردن

وقد هدفت الدراسة إلى تقصي وجهات النظر حول كفایة نوعیة وكمیة المعلومات التي ألزمت الشركات       

المساهمة العامة األردنیة والمدرجة في بورصة عمان باإلفصاح عنها نتیجة تطبیقها لمعاییر المحاسبة الدولیة 

إلفصاح المحاسبي الصادرة عن هیئة األوراق المالیة األردنیة ومعاییر إعداد التقاریر المالیة والتزامها بمتطلبات ا

  .في ظل األزمة المالیة العالمیة السائدة



هناك اتفاق بین أكادیمیي المحاسبة في الجامعات األردنیة  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أن    

والمستثمرین في بورصة عمان على كفایة نوعیة اإلفصاح المحاسبي اإللزامي في ظل ظروف األزمة المالیة 

العالمیة السائدة في حین أن المستثمرین في بورصة عمان یرون أن كمیة اإلفصاحات المحاسبیة الصادرة عن 

ساهمة العامة غیر كافیة في ظل ظروف األزمة المالیة العالمیة، ویرى أكادیمیي المحاسبة أن كمیة الشركات الم

هذه المعلومات كافیة ومن أهم توصیات الدراسة ضرورة إعادة النظر بكمیات المعلومات المحاسبیة المفصح 

  .قرارات العادیینعنها من قبل الشركات المساهمة من أجل تلبیة احتیاجات المستثمرین ومتخذي ال

حالة  -عادل نقموش بعنوان دور اإلفصاح المحاسبي في ترشید قرار االستثمار في األسواق المالیة دراسة -

  .2010،أطروحة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة األغواط، -بورصة الجزائر

لمتخذي القرارات االستثماریة بالشركات وقد هدفت الدراسة إلى إبراز مدى منفعة اإلفصاح عن القوائم المالیة     

المدرجة في األسواق المالیة وانطالقا من أهمیة القوائم المالیة كمخرجات للنظام المحاسبي القائم في المؤسسة 

فإنه یتوجب على هذه األخیرة إعداد هذه القوائم على أسس ومعاییر دولیة وذلك بهدف اإلفصاح عن األمور 

لهام في عملیة اتخاذ القرار إذ أن أي تضلیل في المعلومات من شأنه أن یفقد القوائم الغامضة ذات التأثیر ا

  .المالیة أهمیتها وبالتالي التأثیر على قرار االستثمار

أهمیة اإلفصاح ودوره البارز في ترشید قرارات المستثمرین  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة    

إضافة إلى ضرورة إفصاح المؤسسة عن القوائم المالیة للسنوات السابقة وذلك لیسهل عل المستثمرین توقع نتائج 

اء المؤسسة في السنوات القادمة وكذلك ضرورة إعداد القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة وذلك إلعط

  .صورة أكثر وضوحا عن المؤسسة

دراسة سعیدي عبد الحلیم بعنوان محاولة تقییم إفصاح القوائم المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي  -

  .2015العلوم التجاریة،جامعة بسكرة ،أطروحة دكتوراه في ،-دراسة عینة من المؤسسات-المالي

ة التي تعطیها المؤسسات في تطبیق قواعد اإلفصاح هدفت  هذه الدراسة إلى التعرف على مدى الجدی    

والتقییم المحاسبي ومدى تمكن المؤسسات من تجسیدها على ارض الواقع والتعرف على مدى نجاح المؤسسات 

في الجزائر بتطبیق القوانین والتشریعات التي جاءت في إطار مسك محاسبة مالیة في البیئة االقتصادیة 

دى قدرة ونجاح المؤسسة االقتصادیة الجزائریة في تطبیقها للنظام المحاسبي المالي بما الجزائریة،والتعرف على م

  .جاء به من مبادئ وأفكار وصوال إلى قوائم مالیة تفصح عن مصداقیة وشفافیة المعلومات 

  :وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

المؤسسات في الجزائر تلتزم بمتطلبات اإلفصاح ضمن القوائم المالیة والسیاسات المحاسبیة المستخدمة في - 

إعدادها وفق ما نص علیه النظام المحاسبي المالي ویعود سبب ذلك إلى كون هذه الكشوف مطلوبة من قبل 
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فق ما نص علیه النظام المحاسبي الكثیر من الجهات القانونیة والرسمیة بغض النظر عن إجباریة إعدادها و 

  .المالي

النظام المحاسبي المالي یعد مالئما لإلفصاح عن واقع األحداث والعملیات المالیة بالنسبة للمؤسسات في - 

الجزائر حسب أراء إطارات ومسؤولي المالیة والمحاسبة في المؤسسات وتطبیقه سمح بدرجة مرتفعة في رفع 

  .كفاءة العمل المحاسبي

بالمئة من المؤسسات المبحوثة مطبقة لقواعد التقییم المحاسبي واإلفصاح عنها 50ت نتائج الدراسة أن أظهر - 

  .وفق ما نص علیه النظام المحاسبي المالي،في حین أن بقیة المؤسسات غیر مطبقة

دراسة (ة دراسة عبد اهللا المطاوع بعنوان مستوى اإلفصاح ومدى امتثاله لمعاییر التقاریر المالیة الدولی -

  .2015العلوم التجاریة،جامعة سطیف،أطروحة دكتوراه في ،)تطبیقیة لعینة من المؤسسات

تناولت هذه الدراسة مدى امتثال المؤسسات لمتطلبات اإلفصاح بموجب معاییر التقاریر المالیة الدولیة مبینة     

بند 101م تصمیم مؤشر یتضمن العوامل المؤثرة على مستوى اإلفصاح ولغرض تحقیق أهداف هذه الدراسة ت

  .مؤسسة 48معیار محاسبي دولي وتم تطبیقه على 12خاصة ب

بالمئة وان 69بینت نتائج التحلیل اإلحصائي أن مستوى اإلفصاح في المؤسسات محل الدراسة یقدر ب     

  .بالمئة كانت نتیجة أسباب اقتصادیة 31نسبة عدم امتثال المؤسسات لإلفصاح والتي تقدر ب

دراسة  احمد الجعبري بعنوان اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعاییر المحاسبیة الدولیة دراسة میدانیة على  -

  .2015الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ،مذكرة الماجستیر في العلوم التجاریة،جامعة سطیف،

لمعلومات المحاسبیة في وقد هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على مفهوم وأسس ومقومات اإلفصاح عن ا     

ظل معاییر المحاسبة الدولیة ثـم استعراض مدى التزام شركات المساهمة السعودیة باإلفصاح عن القوائـم المالیة 

اإللزامیة والبنود والعناصر التي یتوجب أن تفصح عنها هذه القوائـم وفقا لمعیار المحاسبة الدولي األول وكذلك 

إلفصاح عنها في تقاریر الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي من خالل تحدید المعلومات التي یتـم ا

  . استعراض لقوائـم إحدى هذه الشركات

الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي غیر ملتزمة  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة     

المعلومات التي یتـم  اإلفصاح عنیا في كفایة  ة الدولي األول وكذلك عدمباإلفصاح طبقا للمعیار المحاسب

  .التقاریر المالیة لهذه الشركات لتلبیة احتیاجات المستفیدین

  

دراسة قسوم حنان بعنوان اثر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالیة في ظل تطبیق معاییر التقاریر -

العلوم أطروحة دكتوراه في  - دیة بوالیة سطیفدراسة تطبیقیة حول بعض المؤسسات االقتصا–المالیة الدولیة 

 .2016التجاریة،جامعة سطیف، 



هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات بوالیة سطیف والتعرف       

على وجهة نظر المهنیین المحاسبیین في المؤسسات محل الدراسة حول مدى مساهمة اإلفصاح المحاسبي وفق 

م والقابلیة للمقارنة في قوائمها المالیة، النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة المالئمة،الموثوقیة،القابلیة للفه

 . باإلضافة إلى التعرف على مدى ممارسة المؤسسات محل الدراسة إلدارة األرباح في قوائمها المالیة

  :وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها   

فصاح في توافق النظام المحاسبي المالي مع معاییر التقاریر المالیة الدولیة وخاصة من حیث متطلبات اإل- 

الكشوف المالیة وتحدید الحد األدنى من المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في الكشوف المالیة األساسیة 

واإلیضاحات المتممة لها،من اجل ضمان أن یتم اإلفصاح وفق القواعد واألسس المنصوص علیها لتلبي 

  .احتیاجات متخذي القرار

حاسبي من خالل زیادة المصداقیة والثقة في مخرجات النظام جودة الكشوف المالیة تعكس جودة اإلفصاح الم- 

المحاسبي وخاصة في ظل تبني الجزائر النظام المحاسبي المالي من اجل تطویر اإلفصاح المحاسبي والرفع من 

  .وتیرة االقتصاد الوطني وترقیة السوق المالیة المحلیة وتهیئة المناخ المناسب للمستثمر األجنبي

یة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي المستمد من معاییر الكشوف المالیة الدولیة یعتبر ذات الكشوف المال - 

  .جودة وذات فائدة لمتخذ القرارات

  :الدراسات باللغة االجنبیة - ب

 Dask & Gebha dt)2006 (International  financial Reporting Standardsدراسة  -

and Experts Perceptions of Disclosure Quality  

تناولت الدراسة موضوع معاییر التقاریر المالیة الدولیة و تصورات الخبراء لجودة اإلفصاح وقد هدفت     

والتي  àالنمسا،ألمانیا، سویسرا( الدراسة إلى تقییم جودة القوائم المالیة للمؤسسات المالیة في الدول األوروبیة 

إذ تم استخدام اإلفصاح المتوفر في التقاریر والقوائم  ) ( IFRSیرها المالیةتبنت المعاییر الدولیة إلعداد تقار 

 .المالیة المنشورة من قبل تلك المؤسسات التي تم تحلیلها بواسطة الخبراء

جودة اإلفصاح زادت بشكل ملحوظ عند تبني معاییر إعداد   :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة     

لتلك الدول حیث أن اغلب الشركات عینة الدراسة أظهرت بشكل عام بان جودة  )( IFRSالتقاریر الدولیة

التقاریر المالیة زادت بصورة ملحوظة مع تبني تلك المعاییر وأوصت الدراسة بعمل المزید من األبحاث المتعلقة 

  . بهذا الموضوع في المستقبل

 Barth.Metal)2007 (International accounting standards and accountingدراسة  -

quality.       
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تناولت الدراسة موضوع معاییر المحاسبة الدولیة وجودة المحاسبة وقد هدفت الدراسة فیما إذا كان تطبیق  

ویعكس تطبیق معیار المحاسبة الدولي اآلثار المشتركة  معاییر المحاسبة الدولیة مرتبط بجودة  محاسبیة أعلى

بلد  21المالي للتقاریر المالیة  ووجد أن الشركات التي تطبق معاییر المحاسبة الدولیة من لسمات نظام اإلبالغ 

  .تدل بوجه عام على انخفاض إدارة األرباح

إن  التبني اإللزامي للمجلس الدولي لمعاییر المحاسبة أنتج  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة    

ألرباح التي تم تحلیلها والبلد الذي تم التحقیق فیه لذا فإن مجموعة معاییر المحاسبة آثارا مختلفة تبعا لنوع إدارة ا

  .ذات الجودة عالیة كمعاییر المحاسبة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ال تكفي لضمان انخفاض إدارة األرباح

 Accounting disclosure and   firms                                )2008(   بعنوان دراسة -

financial attributesIatridis George.  

تناولت الدراسة موضوع اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة في البیانات المالیة للشركات في المملكة       

ة  المتحدة وقد هدفت الدراسة إلى تحلیل الخصائص المالیة للشركات التي تقدم  إفصاحا واسعا للمعلومات المالی

والكشف عن اإلفصاح حول التعرض للمخاطر والتغیرات في السیاسات المحاسبیة واستخدام المعاییر المحاسبیة 

  .الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

إن الشركات التي إلى تقدیم إفصاح كافي وشامل عن   :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة     

لى تداول في سوق رأسمال كما أنها األعلى ربحیة مقارنة بالشركات األخرى المعلومات المالیة تحصل على أع

  .في السوق المالي

 Accounting Disclosure and Efficiency :بعنوان) Ping Yang Gaot )2008دراسة  -

Market   

وقد هدفت الدراسة إلى البحث في أهمیة اإلفصاح المحاسبي وأثره على كفاءة سوق األوراق المالیة       

  .وأوضحت العالقة بین نوعیة المعلومات المنشورة وتكلفة رأسمال وكذلك العالقة بین األرباح وأسعار األسهم

حاسبي یعزز من كفاءة سوق األوراق إن اإلفصاح الم  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة     

المالیة وان اإلفصاح المحاسبي من أهم السمات التي تتمیز به الشركات الحدیثة والتي تحرص على زیادة حجم 

  .استثماراتها وجذب المستثمرین

لإلجابة على اإلشكالیة والفرضیات المعتمدة شمل مخطط بحثنا جانبین أحدهما نظري  : هیكل البحث -10

واآلخر تطبیقي من هنا جاء تقسیم البحث إلى أربعة فصول متكاملة فیما بینها ثالث فصول نظریة وفصل 

 .تطبیقي

  .حیث تم في المقدمة طرح اإلشكالیة وٕاظهار التصور العام للبحث



فقد تم التطرق فیه إلى  والكشوف المالیة اإلطار النظري لإلفصاح المحاسبي: الفصل األول المعنون بـــــــــ 

  .ماهیة المحاسبة،ماهیة اإلفصاح المحاسبي،ماهیة الكشوف المالیة

مفاهیم عامة حول  الذي تم فیه التطرق إلى اإلطار النظري للمعلومة المحاسبیة: والفصل الثاني والمعنون بـــــــ 

.                                           اهیة جودة المعلومة المحاسبیة نظام المعلومات المحاسبیة،ماهیة المعلومة المحاسبیة،م ،ماهیةالمعلومات

والذي تم التطرق فیه إلى  اثر اإلفصاح المحاسبي على المعلومة المحاسبیة: أما الفصل الثالث المعنون بـــــــ 

تحسین جودة المعلومة ،معاییر اإلفصاح ودورها في .المقومات األساسیة لإلفصاح عن المعلومة المحاسبیة

  .المحاسبیة المفصح عنها المحتوى اإلعالمي للتقاریر،.المحاسبیة

الذي تم التطرق فیه إلى الدراسة المیدانیة  :أما الفصل الرابع وهو الفصل التطبیقي الذي جاء معنونا بـــــ

لیل الوصفي لخصائص عینة متغیرات،بیانات الدراسة وفرضیاتها،اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة، التح

  .تحلیل نتائج محاور الدراسة واختبار الفرضیات الدراسة،

 اإلقتراحات الذي تضمن أهم نتائج الدراسة النظریة والتطبیقیة متبوعة بمجموعة من  في النهایة خاتمة البحث  

التي من شأنها أن تساهم في إبراز  المساهمة الفعالة لإلفصاح المحاسبي في تحسین المعلومة المحاسبیة 

تدفع الباحثین للمزید  التي یمكن أن تدفع الباحثین آفاق البحث المستقبلیة وأخیرا  اقتراحللمؤسسة االقتصادیة 

  .في البحث في مجال لإلفصاح المحاسبي 
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  :الفصل األول

 اإلطار النظري لإلفصاح المحاسبي

.والكشوف المالیة  



 
 
 

 :مهیدت

عملیة تتصل بها المؤسسة بالعالم الخارجي إلظهار المعلومات التي بحوزة اإلدارة المحاسبي  اإلفصاح       

المالیة التي تعتبر الوسیلة الرئیسیة التي یتم من  كشوفمن خالل ال،خصوصاهمین للمستثمرین عموما والمسا

كما أن الحصول على معلومات صحیحة  ،خاللها توصیل المعلومات المالیة إلى مختلف األطراف في المؤسسة

ي المالیة بمختلف أنواعها والتي تضمن معلومات تعطكشوف ساس الذي تبنى علیه هذه التتمتع بالدقة هو األ

  .صورة واضحة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة

الكشوف المالیة تعبر عن الوضع المالي للمؤسسة و یجب أن تكون مالئمة وموثوقة حتى یمكن االعتماد     

، فبعدما یقوم المدقق تلرئیسي لتزوید المدقق بالمعلوماعلیها في اتخاذ القرارات المناسبة فهي تعد المصدر ا

تأتي مرحلة فحص الكشوف المالیة لتحقق من أنها ة باستخراج نقاط القوة والضعف،ظام الرقابة الداخلیبتقییم ن

ذلك عن طریق حصوله على اكبر قدر من أدلة اإلثبات المؤكدة بادئ المحاسبیة المتعارف علیها و معدة وفقا للم

  .لذلك

  :لذلك سیتم  استعرض هذا الفصل من خالل المباحث التالیة

  .ماهیة المحاسبة:المبحث األول-

  .ماهیة اإلفصاح المحاسبي:المبحث الثاني-

  .ماهیة الكشوف المالیة:المبحث الثالث-
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 .ماهیة المحاسبة :المبحث األول

فقـد تم إنشـاء العدیـد مـن ،نظـرا السـتمرار المحاسـبة في التطـور كفـرع مـن فـروع المعرفـة واهتمـام البـاحثین بها     

والــتي أخـذت علــى عاتقهــا خاصـة في العقــود األخــیرة ،الجمعیـات العلمیــة والمعاهــد المتخصصـة بالمحاســبة 

  .مســؤولیة إرساء قواعد الفكر العلمي والنظري للمحاسبة والعمل على تطویرها على مستوى عالمي

   للمحاسبةالتطور التاریخي : المطلب األول

یختلف الباحثون حول تعیین تاریخ محدد لنشأة المحاسبة لذلك سوف نحاول أن نستعرض تاریخ نشوء 

فقد تم تقسیم التطور التاریخي للمحاسبة إلى ثالث ،وتطور المحاسبة خالل مختلف الحضارات البشریة القدیمة

  :فترات زمنیة یمكن تلخیصها فیما یلي

ا به أثبتت الدراسات المحاسبیة أن أول محاولة قام):م15ایة القرن نه منذ القدم إلى(الحقبة التاریخیة األولى -

كما أظهرت شرائع ،سنة قبل المیالد 3500ریین حوالي اإلنسان لتسجیل البیانات المالیة ترجع إلى عهد اآلشو 

اللتان ) 105- 104(سنة قبل المیالد بعض المواد ومنها المادتین  1750حمو رابي التي كانت سائدة حوالي 

تعالجان تنظیم المعامالت المالیة والتبادل التجاري فقد تم اكتشاف اآلالف من ألواح الطین تعود لمرحلة الحضارة 

البابلیة كانت تستخدم بمثابة تعبیر عن عملیة مسك السجالت والتي احتوت على الكثیر من المعلومات المالیة 

  1. ستخدم في الوقت الحاضریتشابه قسم منها مع المعلومات التي ت

أن اختراع الكتابة المسماریة حوالي   MESSMERوتعتبر المحاسبة قدیمة قدم اختراع الكتابة فیرى          

غیر اب وجعل اإلثبات المحاسبي ممكنا،سنة قبل المیالد من قبل الكهنة السومریین أثر على علم الحس 2900

ظام بسیطة للمخازن أما أكثر األنظمة المحاسبیة القدیمة تطورا فهو الن أن هذا اإلثبات كان مقتصرا على محاسبة

فقد طورت إدارة خزائن الفراعنة نظاما تفصیلیا لمحاسبة المخازن وساعد اختراع و الذي خلفه المصریون القدماء 

  2.أوراق البردي على اإلثبات المحاسبي تطویر صناعة

ا لتشمل عملیات تهعملیة مسك السجالت والتسجیل فقط بل تعدولم تقتصر العملیات المحاسبیة على       

التحلیل والمقارنة ما بین مختلف المقاطعات والمناطق لكمیات الثروات والممتلكات ومدى مساهمة كل منها في 

ویعتبر اإلغریقیون أول من استخدم جود أنظمة محاسبیة متطورة نسبیا،النفقات العامة للدولة مما استوجب و 

  .لقیاس المدفوعات والمقبوضات حسابات

                                                           

  1 .28ـ،27،ص ص 2004، 01العزیز، مقدمة في نظریة المحاسبة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط النقیب كمال عبد: 

.12،13،ص ص 1998، 01رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، ط:  2  



ومن حیث أسالیب العد فقد عرف اإلنسان خالل هذه المرحلة أسالیب بدائیة مرت هي األخرى عبر مراحل     

حتى وصلت إلى ما هي علیه اآلن وخالل هذه الحقبة وتحدیدا في عهد اإلمبراطوریتین الیونانیة والرومانیة 

  1:بفضل عاملین هماخطت المحاسبة خطوة واسعة إلى األمام 

   .البدء باستخدام وحدة النقد كوسیلة لعملیة التبادل التجاري بدءا من القرن السادس قبل المیالد  . أ

ظهور بعض األنظمة العددیة المتطورة نسبیا بدءا بالنظام العددي الیوناني ثم النظام العددي الروماني    . ب

 .وأخیرا النظام العددي الهندي العربي

تحداث عدة أنظمة خاصة بالحضارة الرومانیة، إلى تطور النظام المحاسبي بما یحقق أهداف وقد أدى اس     

ا المالیة وبذلك تشكل هذه المرحلة بدایة االهتمام باالقتصاد المالي والحساب نهاإلدارة وممارسة شؤو  الدولة في

 .الضریبي 

راعیا یحقق االكتفاء الذاتي اقتصر اإلثبات أما في أوربا حیث ساد نظام إقطاعي یمثل بنیانا اقتصادیا ز       

المحاسبي على سجالت من رقائق جلود الحیوانات تمسك لدى كبار مالك األراضي من رجال الكنیسة 

ثم انتشرت بین كبار الحرفیین طریقة إثبات أهم ،م وتسلیم محاصیل الفالحین لسیدهمواإلقطاعیین لمراقبة استال

  2.في سجل واحد وفق التسلسل الزمني دون وجود أي نظام واضح للتسجیل واالقتصادیة  األحداث الشخصیة

كما نالت المحاسبة اهتماما وفیرا في صدر اإلسالم باعتبارها وسیلة لحمایة العاملین على جمع الزكاة    

فقد ساهمت الحضارة اإلسالمیة في تطور ،ل ما تم تحصیله وصرفه من األموالوالصدقات وقیامهم بتسجی

  3.م إلى أوربا 13الحسابیة عن طریق األرقام العربیة التي تم نقلها في بدایة القرن  العملیات

وقد ،لیات الحسابیة منها إلى المحاسبةلقد كانت البیانات المحاسبیة بسیطة للغایة وكانت أقرب إلى العم   

تبادل ومقایضة بین  تجسدت في جداول حسابیة وٕاحصائیة عكست األحداث الجاریة حین ذاك من عملیات

وقد عرفت هذه ،أثرها على الغیر فقطاألفراد والجماعات المختلفة وكانت العملیات المالیة تسجل من حیث 

الطریقة بطریقة القید المفرد ولكن مع تطور التجارة واتساعها وتعدد وتنوع العملیات المالیة ازدادت الحاجة إلى 

المفرد عاجزا عن استیعاب األحداث المالیة المعقدة فأصبح هناك المحاسبة وأصبح العمل وفق طریقة القید 

وبالفعل تصاعد االهتمام بالمحاسبة منذ القرن الحادي عشر وأفردت للبحث عن طریقة أخرى أكثر تطورا،ضرورة 

 اللمجالثالث والرابع عشر المیالدي، وكان ذلك مؤشرا على انتقال المحاسبة من ا لها كتابات خاصة في القرن 

  4.التطبیقي إلى مجال البحث النظري

                                                           

.29النقیب كمال عبد العزیز، مرجع سابق،ص :  1  

. 13ق، صرضوان حلوة حنان، مرجع ساب:  2  

.8،ص 2008،  01سلیمان مصطفي الدالهمي، مبادئ وأساسیات علم المحاسبة، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن، ط:  3  

.9،ص 2005، 01خلیل الدلیمي، وآخرون، مبادئ المحاسبة المالیة، دار الثقافة ، عمان، األردن،ج:   4  
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یعتبر أول كتاب في أدبیات المحاسبة  ):م18م إلى منتصف القرن 16بدایة القرن (الحقبة التاریخیة الثانیة -

ضمن كتاب عام  Pacioli lucaالذي تضمن عرضا كامال لمسك الدفاتر وفق القید المزدوج هو كتاب 

 summa de arithmatica geometria) والهندسة والتناسب مراجعة عامة في الحساب(للریاضیات باسم 

proprtion de computies et proportionnel    1.م1494الذي نشر عام  

عدم نشر  والسبب في تأخر ظهور أدبیات المحاسبة هو حرص رجال األعمال المنتفعین من المحاسبة على    

اآلثار التي خلفها باسیولي على المحاسبة فهم متفقون على إسناد ومهما اختلف الباحثون في تقسیم ،أسرار المهنة

 2  :الفضل إلیه في نوعین من اآلثار هما

موعة الدفاتر المحاسبیة المؤلفة من دفتر الیومیة، دفتر األستاذ، لمج أول من وضع األساس الواضح  . أ

  .والمذكرة أو المسودة

 لمشروع من خالل حساب األرباح والخسائر بغیة أنه كان أول من دعا إلى تجمیع إیرادات ومصاریف ا  . ب

 .التعرف على الربح المادي للمشروع 

إذن یمكن اعتبار مفهوم القید المزدوج ثاني فائدة رئیسیة تقدمها الریاضیات للمحاسبة بعد أن قدمت لها    

 .األنظمة العددیة في مرحلة تاریخیة سابقة 

للتفكیر في القید المزدوج في ذلك الوقت هي قیام شركات  ولعل من أهم الظروف التي أقامت الفرصة   

األشخاص في شكل شركات محاصة وشركات تضامن حیث ظهرت الحاجة إلى فكرة الوحدة المحاسبیة وحساب 

األرباح على العملیات التجاریة حتى یتحدد لكل شریك نصیبه فیها وقد حدد عدة خصائص ممیزة إلمساك 

  3:لمزدوج في الفترة السابقة على بدایة القرن السادس عشر كاآلتيعلى أساس القید ا الدفاتر

كان الهدف من المحاسبة في تلك الفترة هو إمداد المالك بالبیانات التي توضح أصوله والتزاماته   . أ

وقد ترتب على ذلك أن ان وكوسیلة لتحدید حقوق الشركاء،واستخدام البیانات المحاسبیة كأساس لمنح االئتم

انت تعد من أسرار التاجر ولم یتوفر أي ضغط خارجي یلزم بالتحقق من صحتها أو من إمساكها الحسابات ك

  .وٕاعدادها طبقا لقواعد محددة

فكثیرا ما كانت الحسابات تظهر العملیات الخاصة بالمالك كن للوحدة المحاسبیة حدود واضحة،لم ی  . ب

   .باإلضافة إلى عملیاته التجاریة

                                                           
1 : Bernard colasse, les grands auteurs en comptabilité, France, MS-management et société, 2005, P5. 

. 16رضوان حلوة حنان، مرجع سابق، ص:  2  
،ص 1990عبد الحي مرعي، محمد سمیر الصبان، دراسات في تطور الفكر المحاسبي وبعض المشاكل المحاسبیة المعاصرة، الدار الجامعیة، بیروت،: 3

   .130،131ص



المحاسبیة أو فرض استمرار الوحدة المحاسبیة من األمور المعروفة في ذلك الوقت، لم تكن فكرة الفترة   . ت

ویرجع أساسا إلى أن معظم العملیات التجاریة كانت عملیات محددة ومستقلة وتنتهي بمجرد تحقیق الغرض 

  .المحدد منها

ق التفاصیل، كانت القیود في الدفاتر وصفیة إلى حد كبیر حیث تحدد مواصفات موضوع العملیة بأد  . ث

وذلك لتعدد وحدات النقد الموجودة حینئذ وعدم وجود وحدة قیاس موحدة یمكن االعتماد علیها كمقیاس للقیمة في 

 .ا التاجربه كل العملیات التي یقوم

تسعي  وعندما بدأ ینتشر استخدام النقود كمقیاس عام للقیمة وبدأت تظهر وتنتشر الرأسمالیة التجاریة التي   

عن طریق توسیع التبادل التجاري وتنمیة التجارة الدولیة وظهور رأس المال بشكل لتحقیق أرباح نقدیة طائلة،

وبعد تطور علم المیزانیة العامة للمشروع سنویا،واضح في القرن السادس عشر المیالدي والمطالبة بإعداد 

یة لدي غالبیة التجار لذا فإن المشرع الفرنسي الحساب بسیادة النظام العشري أصبحت المعرفة المحاسبیة شعب

م حتى من التاجر الصغیر 1673الرائد األول في قوانین التجارة األوربیة قد طلب في قانون تنظیم التجارة عام 

 .مسك سجالت محاسبیة نظامیة وأعلن أن هدف المیزانیة العامة هو تحدید ثروة صاحب المشروع 

عمت الطریقة االیطالیة معظم أنحاء أوربا في  ):إلى اآلن18من منتصف القرن  (الحقبة التاریخیة الثالثة -

الفترة التاریخیة الالحقة لباسیولي والتي تشمل القرنین السادس عشر والسابع عشر وتزایدت المعرفة المحاسبیة 

عیة زیادة فقد ترتب عن الثورة الصنا،م1775ات بشكل كبیر بدایة من عام والمبادئ واألسالیب والممارس

االعتماد على المؤسسات ذات النطاق الضخم وقد تحول مفهوم الملكیة من الملكیة الفردیة والمشتركة إلى 

الملكیة عن طریق حملة األسهم وبطبیعة الحال فإن مالك رأس المال كانوا مهتمین بالحصول على عائد من 

األمر الذي أدى إلى تطویر مفهوم الدخل  م في المؤسسة مما ترتب على ذلك التأكید على الدخلتهاستثمارا

شاطها على أساس فرض ا مستمرة في ننهالمحاسبي ومفهوم الدوریة كما تم النظر إلى المؤسسة على أ

ووفقا لذلك فإن األصول الثابتة كان یتم تقییمها على أساس التكلفة األصلیة مطروحا منها االهتالك االستمراریة،

ات ونشوء أسالیب جدیدة للتحلیل المحاسبي من أجل التعامل مع المنافسین،تطورت ونتیجة لزیادة تعقد المشروع

محاسبة التكالیف والمحاسبة اإلداریة أثناء تلك الفترة فلم یعد ینظر إلى القوائم المالیة كمؤشرات ذات داللة عن 

ر في تلك الفترة وقد تم وضع المركز المالي ونتائج األعمال السابقة بل تم توجیه نظر المحاسبة نحو نفعیة القرا

 1.اتخاذ القرار مزید من التركیز على نشوء أسالیب وممارسات ونظم للمحاسبة لجعلها أكثر نفعا في عملیة 

إذن لم تعد وظیفة المحاسبة محصورة في تسجیل األحداث المالیة وتبویبها وٕانما أصبحت تشمل قیاس       

األحداث المالیة وتحلیلها وتفسیرها وتوصیلها إلى الجهات المستفیدة منها وأصبحت أیضا وسیلة هامة للرقابة 

األداء ومن جانب آخر فقد كان ظهور ما  على استخدام الموارد المالیة والمادیة والبشریة في المشروع وتقییم

                                                           

.111-109،ص2006نظریة المحاسبة، منظور التوافق المحاسبي الدولي، الدار الجامعیة، اإلسكندریة ،مصر،،أمین السید أحمد لطفي، :  1  
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ا الحقبة التاریخیة الثالثة لتطور المحاسبة تهامع المهنیة المحاسبیة من أهم المعالم البارزة التي شهدلمجیعرف با

ومعاهد  AICPA والمعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین AAA ومن أمثلتها الجمعیة المحاسبیة األمریكیة

الخ حیث عملوا ...FASBیین في كل من انجلترا وأسترالیا ومجلس معاییر المحاسبة المالیة المحاسبین القانون

والتوصیات التي صدرت عنهم  على تكریس ووضع فروض ومبادئ محاسبیة وذلك من خالل البحوث والدراسات

تكنولوجیة  وما خالل القرن العشرین میالدي كما أن العولمة وما رافقها من تطور في الظروف االقتصادیة وال

نتج عنها من تحریر للتجارة العالمیة وانتقال رؤوس األموال المستثمرة وظهور التكتالت االقتصادیة الكبرى 

وانفتاح الدول على العالم الخارجي وغیرها من العوامل التي أدت إلى صدور المعاییر المحاسبیة الدولیة والعمل 

لذلك ساهم في تطویر األسس النظریة والتطبیقیة للمحاسبة وعمق على تطویرها وتعدیلها كلما اقتضت الظروف 

مستوى اإلفصاح للبیانات والمعلومات المحاسبیة وزاد منفعتها في اتخاذ القرارات المختلفة خاصة في مجال 

  1.االستثمار

  تعریف وأنواع المحاسبة :المطلب الثاني 

  :ترمي إلیهاسنتطرق في ما یلي إلى مفهوم المحاسبة واألهداف التي  

سنحاول طرح بعض التعاریف الصادرة عن بعض الجمعیات العلمیة والمعاهد  :تعریف المحاسبة-1 

  :المتخصصة في المحاسبة كما یلي

مختلــف األعـوان  نظــام معلومــاتي یهــتم بالعملیـات التـي یقــوم بهـا:  المحاســبة علــى أنهــا یعــرف محمد بــوتین-

حساب تقدیم وتفسیر عملیات النشاط الممكن  حیـث یقـوم المحاســب بجمـع تحلیــل تقیـیم تســجیل،االقتصــادیین

  2.التعبیر عنها بالنقود

التابعة للمعهد األمریكي للمحاسبین والذي أصبح اسمه فیما بعد المعهد  AIA أصدرت لجنة المصطلحات-

فن تسجیل وتبویب وتلخیص :" اأنهم تعریفا للمحاسبة على 1941لقانونیین سنة األمریكي للمحاسبین ا

 3".العملیات واألحداث التي لها طبیعة مالیة وتفسیر النتائج التي تسفر عن هذه العملیات واألحداث

نالحظ أن هذا التعریف یعتبر المحاسبة فن أو حرفة تتم مزاولتها لتحقیق أغراض محددة،كما یعتبرها نظام       

یختص بتسجیل وتبویب وتلخیص العملیات االقتصادیة التي تحدث في المؤسسة وتفسیر النتائج التي تترتب 

  .على هذه العملیات واألحداث

                                                           

.10خلیل الدلیمي، وآخرون، مرجع سابق، ص:  1  

. 2،ص  2003، الجزائر، 4محمد بوتین، المحاسبة العامة للمؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة،ط:  2  

. 16،ص2001یة المحاسبة، الفروض، المفاهیم، المبادئ، المعاییر، مؤسسة الوراق، عمان، األردن ،یوسف محمود جربوع، نظر : :  3  



عبارة :"ا نهتعریفا للمحاسبة والذي نص على أ AAA كیة للمحاسبةم قدمت الجمعیة األمری1966وفي عام -

عن عملیات تحدید وقیاس وتوصیل المعلومات االقتصادیة لالستفادة منها في اتخاذ قرارات أفضل باستخدام تلك 

  1."المعلومات 

ا نهلمحاسبة على أنالحظ أن هذا التعریف یعتبر تعریفا مغایرا لمفهوم المحاسبة كما كان سائدا فهو ینظر ل   

  .علم باعتبارها نظاما للمعلومات

م صدر تعریف آخر للمحاسبة من قبل مجلس المبادئ المحاسبیة التابع للمعهد األمریكي 1970وفي عام -

 :للمحاسبین القانونیین یتناسب مع تطور دورها الوظیفي باعتبارها نظاما للمعلومات والذي نص على ما یلي

 وظیفتها تزوید معلومات كمیة ذات طبیعة مالیة بشكل أساسي حول الوحدات االقتصادیةالمحاسبة نشاط خدمي "

 2. " التي تكون مفیدة في اتخاذ القرارات االقتصادیة لعمل خیار من بین البدائل المتاحة

أضاف هذا التعریف للتعریف السابق أن المعلومات التي تعدها المحاسبة یجب أن تكون ذات فائدة في       

  .اتخاذ القرارات االقتصادیة وفي ترشید عملیة االختیار

علم اصطالحي غرضه قیاس الوضع :"نهاأما لجنة معاییر المحاسبة الدولیة فقد عرفت المحاسبة على أ-

  3".العملیات للنشاط االقتصادي المالي ونتائج

مد على قیاس اقتصادیة فعالة تعتعبارة عن أداة : "انهوفي التعریف الحدیث نسبیا عرفت المحاسبة على أ-

والمعامالت المالیة واإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة وٕایصالها إلى مستخدمیها ألغراض األحداث االقتصادیة،

 4. " وتقویم األداء واتخاذ القرارات اإلداریة الرشیدة التخطیط والرقابة

اهتمامها مقصورا على النواحي اإلجرائیة  أضاف هذا التعریف للمحاسبة بعدا وظیفیا جدیدا إذ لم یعد    

الخاصة بأسالیب التسجیل فحسب بل تجاوز اهتمامها في هذا اإلطار لیؤكد على األهداف التي تسعى إلیها وهي 

  .توفیر وتوصیل المعلومة المالئمة لمتخذ القرار

هي مهنة منظمة  :"انهعلى أهناك تعاریف أخرى لباحثین على غرار المؤسسات المهنیة فمنهم من اعتبرها     

تختص بتسجیل وتبویب وتلخیص األحداث االقتصادیة بصورة یمكن أن تستفید منها الجهات التي لها عالقة 

مباشرة أو غیر مباشرة بالوحدة االقتصادیة،كما أن المحاسبة هي علم ضمن العلوم االجتماعیة یمتاز بمعرفة 

والخبرة معا عبر مراحل مختلفة من  ل إلیها عن طریق الدراسةمصنفة لها مادتها العلمیة التي أمكن الوصو 

 5.الزمن

                                                           

. 119النقیب كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص:  1  
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مع التطور الذي عرفته المحاسبة ظهرت أنواع عدیدة من المحاسبة وذلك تبعا الزدیاد :ةأنواع المحاسب-2

  : أهمیتها واتساع دورها ومجاالت استخدامها ومن أهم أنواع المحاسبة ما یلي

المالیة التي كانت تسمى بالمحاسبة العامة عرفها المشرع الجزائري ها المادة الثانیة المحاسبة :المحاسبة المالیة-

المحاسبة المالیة  :المتضمن النظام المحاسبي والمالي كما یلي 25/11/27المؤرخ في  11- 07من القانون 

سجیلها وعرض كشوف نظام لتنظیم المعلومة المالیة یسمح بتخزین معطیات قاعدیة عدیدة وتصنیفها وتقییمها وت

 1.تعكس صور صادقة عن الوضعیة المالیة وممتلكات الكیان ونجاعته ووضعیة خزینته في نهایة السنة المالیة

  2:وحسب أحكام النظام المحاسبي والمالي فإنه من بین الملزمین بمسك محاسبة مالیة نجد  

  .الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري-  

  .التعاونیات - 

  .كل األشخاص الطبیعیون أو المعنویون الخاضعین لذلك بموجب نص قانوني أو تنظیمي - 

ا تقدم البیانات والمعلومات نهترتبط المحاسبة اإلداریة بمحاسبة التكالیف ارتباطا وثیقا إذ أ :المحاسبة اإلداریة-

ووضع الخطط المالئمة ورقابتها التي تستخدمها اإلدارة في اتخاذ القرارات ورسم السیاسات المستقبلیة للمؤسسة 

 3.القرارات المتخذة  بغیة ترشید

وتتشابه المحاسبة اإلداریة مع محاسبة التكالیف في أن كالهما یوفر معلومات لالستخدامات الداخلیة دون      

 تمادتوفیرها لالستخدام من جانب األطراف الخارجیة كما أن المعلومات غالبا ما تكون مستقبلیة حیث یتم االع

  4.على المعلومات الماضیة كأساس لتوفیر البیانات المستقبلیة وفقا لألسالیب الریاضیة واإلحصائیة

عرف ناصر دادي عدون المحاسبة التحلیلیة : )محاسبة التكالیف أو محاسبة التسییر(المحاسبة التحلیلیة -

باإلضافة إلى (علیها من المحاسبة العامة المحاسبة التحلیلیة هي تقنیة معالجة المعلومات المتحصل : "كما یلي

من أجل الوصول إلى نتائج یتخذ على ضوئها مسیرو المؤسسة القرارات المتعلقة بنشاطها ) مصادر أخرى

وتسمح بدراسة ومراقبة المردودیة وتحدید فعالیة تنظیم المؤسسة كما أنها تسمح بمراقبة المسؤولیات سواء على 

   5".المؤسسات  دارة، وتعتبر المحاسبة التحلیلیة أداة ضروریة لتسییرمستوى التنفیذ أو مستوى اإل

تعني المحاسبة العمومیة كل القواعد والحكام القانونیة : "عرفها حسین الصغیر كما یلي: المحاسبة العمومیة-

أیضا التزامات  التي تبین وتحكم كیفیة تنفیذ ومراقبة المیزانیات والحسابات والعملیات الخاصة بالدولة كما تبین
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اآلمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین ومسؤولیاتهم ویقصد بتنفیذ المیزانیة كل من تنفیذ النفقات وتحصیل 

كذلك كیفیة مسك الحسابات سواء بالنسبة لآلمرین بالصرف أو المحاسبین  اإلیرادات كما تبین المحاسبة العمومیة

 1.العمومیین

وذلك بفعل ا لكن أهمیتها تتصاعد بشكل مطرد،وهي من الفروع الحدیثة نسبی:االجتماعیة المسؤولیة محاسبة-

 .تصاعد الدورین االجتماعي والسیاسي لمنظمات المحافظة على البیئة وحقوق اإلنسان 

تهتم بقیاس البعد االجتماعي للنشاط االقتصادي حیث یترتب عن النشاط االقتصادي تكالیف اجتماعیة في      

اء والمیاه والبیئة بشكل عام أو منافع اجتماعیة نتیجة تنفیذ البرامج االجتماعیة التي تهدف إلى صورة تلوث الهو 

تحسین البیئة أو العنایة واالهتمام بشرائح واسعة من المجتمع وقد ساهمت الجمعیات والمعاهد المهنیة في تطویر 

 سسات كمسؤولیة أساسیة وٕالى هدف تحقیقهذا الفرع من المحاسبة وأصبح ینظر إلى المسؤولیة االجتماعیة للمؤ 

         2. الربح كمسؤولیة ثانویة

 أهمیة وأهداف المحاسبة:المطلب الثالث

  3:تعتبر المحاسبة من أهم وسائل الرقابة ولها أهمیة كبیرة تتمثل في :أهمیة المحاسبة-1

وقد ألزم نص ،مسیریها بمسك الدفاتر المحاسبیة مهما كان نوع المؤسسة فإن القانون یلزم :بالنسبة للمؤسسة -

كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك : "القانون التجاري في مادته التاسعة على ما یلي 

  ."دفتر الیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المؤسسة

 : سسةإن لهذا اإللزام فائدة كبرى بالنسبة للمؤسسة فبواسطة المحاسبة یمكن للمؤ  

   .رصد حركیة نشاطها ومعرفة تطور وضعیتها المالیة- 

 .تحدید سعر منتجاتها عن طریق تحدید عناصر تكالیف اإلنتاج- 

تزوید وتوفیر إدارة المؤسسة بكافة المعلومات الالزمة سواء على شكل تقاریر محاسبیة أو قوائم مالیة دوریة أو  -

   . غیر دوریة

 إداري وقانوني لكل مجریات األحداث على امتداد السنة المالیة الواحدة والتيتشكل المحاسبة وسیلة إثبات - 

تترجم بصورة أو بأخرى مجمل العملیات المجسدة لنشاطات المؤسسة سواء في عالقتها مع نفسها أو مع 

 .محیطها

                                                           

.  118،ص 2001، دار المحمدیة العامة، الجزائر، حسین الصغیر، دروس في المالیة والمحاسبة العمومیة للطلبة الجامعیین، الطبعة الثانیة:  1  
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والجبائي باعتبارها أداة تلبي المحاسبة ضرورات النظام االقتصادي والمالي وأیضا القانوني : بالنسبة لمحیطها-

لقیاس الذمة المالیة للمؤسسة من خالل كشف نتائج النشاط وٕابراز تشكیلة ذمتها المالیة ووضعیتها المحاسبیة من 

 . حین ألخر لتزوید محیطها الخارجي

 .بحسب ارتباطها اإلداري: الوصایة -

  .مصالح المنافسة واألسعار: جهاز الرقابة- 

اهمة في بناء نظام معلوماتي على المستوى الوطني عن طریق بعض المجامیع مما المس: الجهاز الحكومي- 

 .على مستوى االقتصاد الوطني یسهل العمل

الدفع عن طریق ما تقدمه المؤسسة  الواجب يالضریب الوعاء یمكن لمصالح الضرائب تحدید: بالنسبة للضرائب-

 .من وثائق رسمیة تمثل ملخصات لنشاطاتها المختلفة

تعتبر الوثائق والدفاتر المحاسبیة الحجج المادیة التي یمكن االستناد علیها في : النسبة لمصالح القضاءب -

 .الحكم ضد المؤسسة سواء تعلق األمر بالزبائن أو الموردین أو الشركاء أو المساهمین أو غیرهم

ع الزبائن، الموردین كوسیلة جلب أو تنفیذ في عالقتها م: بالنسبة لبقیة المتعاملین االقتصادیین-

 .......والبنوك

  1:یمكن تلخیص هذه األهداف فیما یلي:أهداف المحاسبة-2

تنظیم عالقة المؤسسة مع كافة األطراف الداخلیة والخارجیة وذلك بالمحافظة على الحقوق وتحدید االلتزامات - 

  .بدقة على أساس موضوعي

 .وبیان المركز المالي للوحدات االقتصادیةقیاس نتیجة النشاط االقتصادي من ربح أو خسارة - 

من خالل العمل على ترشید دام الموارد االقتصادیة للمؤسسة،تحقیق رقابة وضبط داخلي على استخ-  

 .االستهالك وتخفیض التكالیف ووقت انجاز األنشطة

تخطیط ورقابة رفع كفاءة عمل اإلدارة من خالل تقدیم البیانات التي تساعدها على ممارسة وظائفها من  -

 . واتخاذ القرار بصورة رشیدة وتقییم األداء

قائمة المركز المالي،قائمة : تقدیم المعلومات للمستخدمین الخارجیین وتشمل بشكل أساسي القوائم المالیة منها -

والتمویل الخ،والتي تساعدهم على اتخاذ القرارات المالیة في مجال االستثمار ...الدخل، قائمة التدفقات النقدیة

 .واإلقراض،وفي مجال الخطط العامة على مستوى القطاع االقتصادي أو الدولة بشكل عام

 .تمع ككللمجالمحافظة على ممتلكات الوحدات االقتصادیة العامة والخاصة التي تعود بفائدة على ا-  

 .تسمح بتقییم الكفاءات والمخاطر االقتصادیة والمالیة للمؤسسة 
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المحاسبة توفیر المعلومات لألطراف الداخلیة والخارجیة بشكل عام ولكن هذه األهداف لیست إذن أهداف     

ا المحاسبة حیث بعد ما كان تحدید به واالجتماعیة للبیئة التي تعمل ثابتة فهي تتغیر بتغیر المفاهیم االقتصادیة

 .المعلومات التي تقدمهاعلى  المركز المالي یمثل الهدف األساسي للمحاسبة أصبح الهدف هو التركیز

  .والركائز األساسیة لعلم المحاسبةوظائف ال:المطلب الرابع

انطالقا من التعاریف السابقة والمختلفة للمحاسبة یمكن تلخیص وظائفها األساسیة فیما :وظائف المحاسبة-1 

  :یلي

األحداث االقتصادیة یمثل الجزء األول من العملیة المحاسبیة ویتضمن انتقاء أو اختیار تلك  :التحدید   أ

دفع مبیعات السلع، تقدیم خدمات،: ثالالتي ینظر إلیها كإثبات للنشاط االقتصادي التي تقوم به مؤسسة معینة م

م المؤسسة تهأما األحداث التي ال ا في السجالت المحاسبیة للمؤسسة،تها إلثبابهالخ، فیتم االعتراف ...أجور

إذن نشاط التحدید هو عملیة انتقاء   تؤثر على بنود قوائمها المالیةا النهبصورة مباشرة فیتم تجاهلها محاسبیا أل

  1.العملیات األخرى غیر المؤثرة العملیات المالیة التي تؤثر على القوائم المالیة للمؤسسة المعنیة واستبعاد

ترجمة "القیاس یتم قیاسها، ویعني ) العملیات المالیة(بعد تحدید األحداث االقتصادیة  :القیاس والتسجیل    ب

ا المؤسسة خالل فترة زمنیة معینة إلى قیم نقدیة باستخدام عملة معینة، ویشمل به المعامالت المالیة التي تقوم

، والمصروفات )االلتزامات(ودیونه المستحقة للغیر ) األصول(المشروع  القیاس المحاسبي كل ممتلكات

في الدفاتر المحاسبیة أو الحاسوب لتقدیم توثیق تاریخي  الخ ویتبع هذا القیاس النقدي التسجیل...واإلیرادات

 2.مستمر لألحداث المالیة التي تم تحدیدها لمؤسسة معینة

لى تبدأ وظیفة التوصیل عندما تنتهي وظیفة القیاس حیث تقوم المحاسبة بتوصیل المعلومات إ :التوصیل    ت

االقتصادیة السابقة إلى المستخدمین أو األطراف ذوي دف نقل نتیجة األحداث به،المستخدمین بالطریقة المناسبة

ویتم توصیل المعلومات الناتجة من عملیة القیاس عبر ،تخاذ القرارات السلیمة والمناسبةم في ادتهالمصالح لمساع

 3.التقاریر المحاسبیة

  

  

  

 

  :ویمكن تبسیط وظائف المحاسبة بالشكل المرفق التالي    
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 وظائف المحاسبة: )1-1(لجدول رقم ا

 وظائف المحاسبة  

 التوصیل القیاس والتسجیل نشاط التحدید

تحدید األحداث االقتصادیة التي تؤثر - 

ا   به على المؤسسة حتى یتم االعتراف

محاسبیا،وتسمى تلك األحداث بالعملیات 

  .المالیة

    

قیاس تلك األحداث االقتصادیة بوحدة - 

  .النقد الوطني

تسجیل تلك األحداث االقتصادیة - 

  .      المعترف بها

 .تصنیفها، تلخیصها- 

 .إعداد القوائم والتقاریر المالیة- 

للمستخدمین  تحلیلهاوتفسیرها- 

 .م في اتخاذ قراراتهمتهلمساعد

للنشر، عمان، األردن، التطبیقات العملیة، دار وائل  -رضوان حلوة حنان، مدخل النظریة المحاسبیة، اإلطار الفكري: المصدر

  . 13،ص 2009، 02ط

   1:هذا باإلضافة إلى وظائف أخرى ثانویة نذكر منها ما یلي

تحقق المحاسبة رقابة جیدة على استخدام الموارد في الوحدات االقتصادیة وذلك من خالل  :وظیفة رقابیة-

مؤشرات األداء الفعلي والمعیاري وبیان أسباب التسجیل وآلیة الضبط والحمایة التي توفرها ومن خالل المقارنة بین 

   .االنحرافات مما یسمح بتحقیق رقابة على كفاءة األداء واتخاذ إجراءات إداریة مناسبة

وذلك من خالل تقاریر األداء المتعددة التي تقدمها لإلدارة والجهات المعنیة  :وظیفة إخباریة أو استشاریة-

مما یسمح باالطالع على أسباب الخلل وعدم الكفایة وتقییم النتائج وتكریس ،والرقابیة المهتمة بأداء المشروع

 .األسباب والعوامل التي أدت إلى نتائج ایجابیة وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الفنیة واالقتصادیة المناسبة

ــادئ واإلجــراءات ترتكــز المحاســبة علــى مجموعــة مــن المفــاهیم والمب :الركائز األساسیة لعلم المحاسبة-2

والسیاســات الــتي تعــالج المشــاكل المتعلقــة بالعملیات المالیة المختلفة التي تحدث داخل المؤسسة االقتصادیة والتي 

  : سوف نتطرق إلیها بإیجاز كما یلي

 یمكن تعریف الفرض بأنهما یؤخذ على أنه شيء مسلم به أو یوضح كبدیهة وبتحدید  :الفـروض المحاسـبیة

  2.یعطي األساس األول في التدریب لعملیة االستنتاج  أدق الفرض هو الذي

اج إلى أو هي جمل إخباریة مسلم بها ال تتضارب فیما بینها وهي متطلب ضروري الشتقاق المبادئ وال تحت   

  3:الخصائص من أهمها ما یلي وتتمیز الفروض المحاسبیة بجملة من،صحتهابرهان ویتعذر إثبات 

  .أن تكون قلیلة العدد بقدر اإلمكان وٕاال تعرض الباحث الحتماالت الخطأ في عملیة االستدالل المنطقي- 
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من  أن تكون مستقلة عن بعضها البعض،وٕاال وقعنا في أخطاء التبریر الدائري الناتج عن استنتاج فرض معین - 

 .فرض آخر

  .أن تكون غیر متعارضة وٕاال نتج بالضرورة مبادئ غیر متسقة منطقیا- 

والتي تتعلق بالهیكل المحاسبي أربعة فروض ،یة األساسیةالمحاسبي على أن الفروض المحاسبكر ویجمع الف 

 :وهي

إنشـائها واكتسابها یقـوم هـذا الفـرض علـى أسـاس أن أیـة وحـدة محاسـبیة عنـد  :فرض الوحدة المحاسـبیة   . أ

الصـفة القانونیة تكـون مسـتقلة ومنفصـلة بملكیتهـا عـن ملكیـة المـالكین لـذلك فـإن اإلقـرار عـن ملكیتهـا یـتم بواسـطة 

إعـداد القوائم المالیـة الـتي ال عالقـة لهـا بالعملیـات الشخصـیة الـتي یقـوم بها المـالكین وبصـفتهم الشخصـیة ممـا 

  1.المالیة التي تقوم الوحدة المحاسبیة بإعداده بالعملیات التي تقوم بها بصفتها الشخصیة المستقلة القـوائم یجعـل 

یـرتبط فـرض اسـتمراریة المؤسسـة بـافتراض وجـود شخصـیة معنویـة لحیـاة المؤسسـة :  فرض االسـتمراریة  . ب

المحاسـب عنـد القیـاس وٕاعـداد القـوائم المالیـة أن المؤسسـة حیـث یفـترض ،طـة بالحیـاة الطبیعیـة لمالكهـاغـیر مرتب

وذلك بهدف تحقیق خططها وتحصیل حقوقهـا والوفـاء بالتزاماتها أي أن ،تمرة في مزاولـة أنشطتها العادیةمسـ

ا یعـني فـرض وعمومـ،اسـتناد إلى فـرض االسـتمراریة  أسـلوب التقـویم المعتمـد في القـوائم المالیـة یـتم اختیـاره

إما ال یتوقع تصفیة المؤسسة في المستقبل المنظور أو أن المؤسسة : االسـتمراریة إحـدى الصـیغتین التالیتین

 2.ستستمر في ممارسة نشاطها العـادي لمـدة  غیر محدودة

إن القیـاس المناسـب لقیـاس األحـداث االقتصـادیة والمعـامالت المالیـة  :فـرض وحـدة القیـاس النقـدي   . ت

المـوارد واسـتخداماتها هـو النقـد حیـث تشـكل العملـة الوطنیـة ألي بلـد كالـدینار أو الـدوالر وحـدة القیـاس  وتـدفقات

القیاس وبصفة عامة یفترض الممیـزة والمالئمة التي یستخدمها المحاسب باعتباره الشخص القائم بعملیة 

 3.المحاسبون انـه یمكـن التعبیر عن كل المعلومات المفیدة اقتصادیا بمقیاس وحدة النقد

تقدم المحاسبة المالیة معلومات عن األنشطة االقتصادیة لمؤسسة معینة وذلك عن  :فرض الدوریة  . ث

إلى تقسیم حیاة المؤسسة إلى فترات  فترات زمنیة قصیرة نسبیا عادة ما تكون سنة واحدة وقد لجأ المحاسبون

ا وتحدید التكالیف اتهمالیة متساویة حتى یتسنى للمؤسسة االقتصادیة تقدیر الربح والخسارة الناتجة عن عملی

ا وهناك عالقة عكسیة بین طول الفترة الزمنیة ومدى مالئمة المعلومات والبیانات اتهوالمصروفات الجاریة لنشاط

رات فكلما طالت الفترة الزمنیة كلما فقدت المعلومات والبیانات المحاسبیة أهمیتها ومالئمتها المالیة التخاذ القرا

التخاذ القرارات كما أن هناك عالقة طردیة بین طول الفترة الزمنیة ومدى قابلیة المعلومات للتحقق والصحة 
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القیمة لعناصر القوائم  على المحاسب تحدید حیث أنه في حالة قصر الفترة المحاسبیة سیكون من الصعب

 1.المالیة بشكل موضوعي ودقیق

 هنـاك عـدة مبـادئ محاسـبیة مقبولـة ومتعـارف علیهـا بـین مـزاولي مهنـة المحاسـبة، : المبـادئ المحاسـبیة

مالت المالیــة وهـذه المبــادئ تحكــم عملیــات التســجیل بالــدفاتر والســجالت المحاســبیة وكــذلك في معالجــة المعــا

وأیضــا في إعداد القوائم المالیة التي تصدرها الوحدات االقتصـادیة في كـل سـنة مالیـة أي أن هـذه المبـادئ تحكـم 

 :التطبیـق العملي لعمل المحاسب ویتوجب علیه إتباعها وهذه المبادئ یمكن إجمالها في اآلتي

ي كل الفـترة هـي مسـتقلة عـن الـتي تسـبقها والـتي تلیهـا ولتحدیـدها النتیجة المحققة ف:  مبدأ استقاللیة الفترات-   

ویوجـد مـا یثبـت ،تؤخـذ أحـداث العملیـات الخاصـة بها في حالـة وقـوع حـدث بعـد تـاریخ إغـالق حسـابات الفـترة 

أمـا إذا وقـع الحـدث بعـد ،ة المنتهیـةـدث في قـوائم الفـتر الحالـة الـتي نشـأت في هـذا التـاریخ یسـتوجب إدمـاج هـذا الح

 تــاریخ إغــالق الفــترة ولیســت لــه عالقــة بأصــول وخصــوم الفــترة الــتي تســبق تــاریخ الغلــق ال تجــرى أي تســویة

  2. والحدث یشار عن طبیعته في الملحق إذا كانت له أهمیة تستطیع توجیه قرارات مستعملي القوائم المالیة

یقصــد بمبــدأ األهمیــة النســبیة أن االهتمــام بتــوفیر الدقــة في معالجــة وتحلیــل :  ة النســبیةیمبــدأ األهم-

اإلیـرادات، المصـروفات ( البیانــات والمعلومات المحاسـبیة یتوقـف علـى مـدى أهمیتهـا النسـبیة علـى قائمـة الـدخل 

 3).الممتلكات، االلتزامات(  وعلـى قائمـة المركز المالي) 

یعتـبر هـذا المبـدأ أحـد أهـم المبـادئ الـتي تعتمـد علیهـا النمـاذج المحاسـبیة في التقیـیم : مبـدأ التكلفـة التاریخیـة -

فبمقتضاه تقـیم المؤسسـة ،حدة النقدیة ومبدأ الحیطة والحذروهـو نتاج لمفهومین أساسیین هما مبدأ ثبات الو 

یـة تكـون أكثـر صـدقا وترجـع أهمیـة هـذا المبـدأ في أن التكلفـة التاریخ،ـة بقیمتهـا عنـد تـاریخ حـدوثهالذمعناصـر ا

ویمكـن قیاسها بموضوعیة ویمكن التحقق منها رغم أنها ال تأخـذ في الحسـبان التقلبـات االقتصـادیة ،وموثوقیـة

  4. للحدیث عن التقییم بالقیمة العادلة أو السوقیة تحتكظاهرة التضخم التي ف الـتي تـؤثر علـى المؤسسـة 

تبعـا لهـذا المبـدأ فـإن اإلیـرادات والمنـافع المحتملـة والـتي لم تتحقـق بعـد : - الحیطـة والحـذر-مبـدأ الـتحفظ  -

 ،والمتوقعـة یجـب أال تسجل وال تؤخـذ في الحسـبان ومـن ناحیـة أخـرى فـإن الخسـائر أو المصـروفات المحتملـة

أي أن المحاسب یجب أن یحتاط ألیـة خسـائر رغـم أنها لم تحـدث بعـد ،خـذها في االعتبار واالحتیاط لهایجـب أ

  5.أو إیرادات إال عند تحققها أو حدوثها فعال وذلك عند إعداد القوائم المالیة في نهابة السنة وأال یعتـد بـأي أربـاح
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اح المحاســبي علــى البیــان التــام والشــامل لجمیــع البیانــات یــنص مبــدأ اإلفص:مبــدأ اإلفصــاح التــام   -

وبمقتضى هذا المبدأ أصبح ال ینظـر إلى الكشوف المالیـة ،اسبیة لتحقیق الفائدة لمستخدمیهاوالمعلومــات المح

مسـاعدة بعـض األطـراف التخـاذ القـرارات علـى أنها هدفا في حد ذاتها تسعى الوحدة المحاسـبیة إلى تحقیقـه وٕانمـا ل

وخصوصـا في شـركات المسـاهمة ،ـاط المشـروع مـن قبـل المـالكینالمختلفـة إضـافة إلى تـوفیر المراقبـة علـى نش

 ممـا اسـتوجب أن تكـون البیانـات والمعلومـات المدونـة في القـوائم المالیـة واضـحة وكافیـة ومفهومـة لكـل األطـراف

 1.منها الـتي تسـعى لالسـتفادة 

هو عبارة عن المبدأ الذي ینظم عملیة االعـتراف بـاإلیراد فـاإلیراد ال یتحقـق إال عنـدما تـتم : مبدأ تحقق اإلیراد-

ـاس عملیـة البیـع فهنـاك طـرق لالعـتراف بـاإلیراد هـي االعـتراف بـاإلیراد في حالـة البیـع النقـدي والـذي یـرتبط باألس

 2.النقدي، وٕایراد یتم االعتراف به على أساس االستحقاق

ویقصد بمبدأ الثبـات هـو الثبـات في تطبیـق الطـرق واإلجـراءات المحاسـبیة مـن : مبدأ ثبات الطرق المحاسبیة-

أي تغیـیر أو حیـث أن ،ـة المقارنـة مـن سـنة إلى أخـرىفـترة ألخـرى اسـتخدام تلـك المعلومـات المحاسـبیة في عملی

وعلیـه فـإن المعـاییر المحاسـبیة ،ن یـؤثر علـى إمكانیـة المقارنـةتعـدیل في الطـرق واإلجـراءات المحاسـبیة مـن شـأنه أ

تـنص على أن أي تعدیل أو تغیـیر في السیاسـات المحاسـبیة یجـب أن یـتم اإلفصـاح عنهـا في القـوائم المالیـة 

 3.یر على القوائم المالیة الحالیة والسابقةوتحدیـد أثـر ذلـك التغی

شكل علـى ال قتصادياال یقضي هذا المبـدأ بتفضـیل الواقـع: القانوني شكلى القتصادي علمبدأ تغلیب الواقع اال-

وذلـك أثنـاء المعالجـة المحاسـبیة لألحـداث االقتصـادیة،وتظهـر صـعوبة كبـیرة في حـل مشـاكل محاسـبیة ،القـانوني

تطبیقیـة متعلقـة ببعض العملیات بین من یرید التعامل مع العملیة بالشكل القانوني ومن یرید التعامل معها حسب 

   4.الواقع المالي

 ماهیة اإلفصاح المحاسبي :المبحث الثاني

 یعد اإلفصاح المحاسبي من المفاهیم والمبادئ المحاسبیة المهمة التي تلعب دورا هاما في إثراء قیمة ومنفعة  

  .البیانات والمعلومات المحاسبیة التي تظهر في القوائم المالیة والتي تستخدم ألغراض عدة

  الجذور التاریخیة لإلفصاح المحاسبي: المطلب األول

 19القرن  لمفهوم اإلفصاح إلى بدایات تأسیس شركات المساهمة وكان ذلك فياریخیة تعود الجذور الت       

تطلب حینذاك  وما نتج عنها من انفصال الملكیة عن اإلدارة والقبول بمفهوم المسؤولیة المحدودة للشركاء مما

                                                           

.72ولید ناجي الحیالي، التحلیل المالي، مرجع سابق، ص:  1  

.44،ص2011حسین عبد الجلیل آل غزوي، االتجاهات الحدیثة في المحاسبة المتخصصة، أطروحة دكتوراه ، األكادیمیة العربیة في الدنمارك، :  2  

.45سابق،صمرجع  ،حسین عبد الجلیل آل غزوي :  3  

.46نفسه،صالمرجع : : 4  
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ات خارجي مستقل حساب سن تشریعات وقوانین لهذه الشركات وٕالزامها بتدقیق بیاناتها المالیة من قبل مدقق

  1.ومحاید ومن ثم إلزامها بنشر قوائمها المالیة بصفة دوریة

الخارجي فلقد  األسبق من حیث فرض التدقیق 1844لقد كان قانون الشركات االنجلیزیة الذي صدر عام      

على أن یتم وشاملة   أورد نصا ألزم بمقتضاه مدیري الشركات بإعداد میزانیة والتوقیع علیها بحیث تكون عادلة

االنجلیزیة بهذا القانون إال أنه  التحقق من صحتها وصدقها من قبل مراجع خارجي وبالرغم من إلزام الشركات

  2.  تحدد شكل ومضمون المیزانیة بة مهنیةلم یكن فعاال وذلك لعدم وجود رقا

والتي قد ي تنتقیها المعلومات الت هذا ما جعل اإلفصاح خاضعا لرغبات اإلدارة التي كانت تفصح عن     

بسبب اعتقادها أن النشر یضر بمصالحها باإلضافة إلى عدم اعتماد هذه  ة،تتجاهل نشر معلومات هام

اإلفصاح في هذه الفترة اختیاریا یهدف  الشركات على التمویل الخارجي من جمهور المستثمرین ونتیجة لذلك كان

المراجعة تسعى إلى التحقق من صحة األرقام  آخر كانتإلى تقنني العالقة بین المالك والمدیرین ومن جانب 

اإلفصاح إجباریا نتیجة تزاید اعتماد شركات  أصبح 1907المحاسبیة دون البحث في مضمونها أما في سنة 

  3.المساهمة على التمویل الخارجي

إلى البحث فیما كما أصبح المراجع یهدف ،لمستثمرین وتحقیق المصلحة العامةا وجاء ذلك لحمایة جمهور      

  .وراء األرقام للكشف عن الحقائق الجوهریة غیر الواضحة في المیزانیة

الممارسات  على العكس من إنجلترا لم تكن لقوانین الشركات األمریكیة دورا ملحوظا في التأثیر على     

المراجعة ممثلة  هود مهنةبل یرجع االهتمام باإلفصاح المحاسبي في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى ج،المحاسبیة

بمبدأ اإلفصاح  أكد على ضرورة التقید 1933ففي سنة ) AICPA(  معهد المحاسبین القانونیین األمریكي في

تداول األوراق المالیة   الكامل والثبات في إتباع النسق عند إعداد ونشر القوائم المالیة وهذا ما فرضته هیئة

  4 .1934المقیدة في البورصة سنة على مجمع الشركات ) ( SEC األمریكیة

بوضع مبادئ للمحاسبة إللزام اإلدارة في مختلف الشركات بالتقید بها لحمایة  المجتمع المالي  نتیجة مطالبة    

والمدققین من ضغوط اإلدارة بسبب ترك الحریات لها في اختیار بدائل محاسبیة تراها مناسبة مما  المحاسبین

- 1929(باألرقام المحاسبیة المنشورة فكانت النتیجة حدوث أزمة اقتصادیة عالمیة إلى التالعب   أدى ذلك

1939.(5  

                                                           

.35،ص 2012وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر، :  1  

.36نفس المرجع السابق،ص:  2  

..36،صسابقمرجع وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، :  3  

.37المرجع نفسه،ص:  4  

المالیة العالمیة واستشراف الحل باستخدام مبادئ اإلفصاح والشفافیة وحوكمة الشركات من منظور إسالمي، الملتقى العلمي الدولي محمد مخلوف،األزمة : 5  

    .3،  ص 2009أكتوبر  21-20حول األزمة االقتصادیة والمالیة الدولیة والحوكمة العالمیة،جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر،،



الوقت  إن المتتبع لتاریخ اإلفصاح یشیر إلى أن المدخل المهني هو الذي عمل على صیاغته كما هو في   

على إتباع  ركاتعلى إلزام الش AICPA الحاضر هذا المدخل الذي تمثل في إصرار المنظمات المهنیة وأهمها

  1.المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما والمحافظة على حریة اإلدارة في المناورة تحت مظلة هذه المبادئ

 ولقد كانت أول محاولة للتنظیر المحاسبي تناول مصطلح اإلفصاح المحاسبي صراحة هي دراسة أعدها   

Moonitiz   تحت رعایة1961في عام AICPA ،لدراسة على أن تفصح التقاریروقد أشار في هذه ا  

 2.المحاسبیة عن كل ما هو ضروري حتى ال تكون مضللة

وذلك عندما  من زاویة أخرى یرتبط تزاید أهمیة اإلفصاح بالتحول التاریخي الذي حدث لوظیفة المحاسبة    

فاتر غایتها لمسك الد تحولت من مدخل المكیة إلى ما یعرف مدخل المستخدمین أي تحولت وظیفتها من نظام

القرار كما صاحب هذا  حمایة مصالح المالك إلى نظام للمعلومات غایتها توفیر المعلومات المناسبة لمتخذي

   التطور انفتاح المحاسبة على نظریات حدیثة كالنظریة الحدیثة للمعلومات هذه األخیرة قدمت للمحاسبین الكثیر 

مفهوم المحتوى المعلوماتي للتقریر   ر مبدأ اإلفصاح مثلمن المفاهیم واألدوات التي عززت من أهمیة ودو 

استخدمت في قیاس المحتوى  وقد)  Shannon(  المالي والدالة اللوغارتمیة التي تعرف باسم واضعها

االقتصادي ألسواق المال العالمیة أثر  المعلوماتي وفي قیاس تكلفة المعلومات ومن جانب آخر كان لتزاید الدور

للنظریات والمفاهیم التي تحكم مقومات  محاسبة إذ فرضت على المحاسبین أن یولوا اهتماما خاصامباشر على ال

وهذا ما أكد  فرضیات كفرضیة السوق المالي الكفؤ وآلیات هذه األسواق مثل نظریة المحفظة وما یتفرع عنها من

هذه األخیرة أصبحت مصدرا رئیسیا القوائم والتقاریر المالیة  مرة أخرى على أهمیة اإلفصاح عن المعلومات في

  3.المالیة للمعلومات بالنسبة للمتعاملین في األسواق

  :من خالل ما سبق نستنتج 

  ).الوكالة(إن اإلفصاح المحاسبي كان ولید االنفصال بین الملكیة واإلدارة  - 

  .اعتماد الشركات على التمویل الخارجي كان دافعا في ظهور اإلفصاح المحاسبي-  

 األزمة االقتصادیة العالمیة ساهمت في ظهور مبدأ اإلفصاح لضرورة توفیر معلومات مالئمة لمستخدمیها - 

  .التخاذ القرار المناسب

   .دور أسواق المال العالمیة في تفعیل دور اإلفصاح المحاسبي-  

 لألطراف اإلفصاح ما هو إال بدیل مصطلح النشر هذا األخیر هو عرض وٕابالغ للمعلومات المحاسبیة -

یمكن  الخارجیة دون التحقق من مضمونها أما اإلفصاح بمفهومه المعاصر یهدف إلى التحقق والكشف عن ما

  .، التي تؤدي إلى تضلیل مستخدمیهاإخفاؤه من المعلومات الهامة

                                                           

.240،ص  2007قاضي، نظریة المحاسبة،دار الثقافة، عمان، األردن، مأمون حمدان،حسني ال:  1  

.55وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، مرجع سابق، ص :  2  

.27،ص2007ولید ناجي الحیالي، نظریة المحاسبة، منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك،:  3  
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  تعریف وأنواع اإلفصاح المحاسبي:المطلب الثاني

    :تعریف اإلفصاح المحاسبي-1

عند تقدیم تعریف اإلفصاح المحاسبي ال بد من التمییز بین المستخدمین أي وجود مستخدمین داخلیین یقود      

إلى إفصاح داخلي موجه بالدرجة األولى إلى إدارة المؤسسة حیث یتم توصیل المعلومات إلى مستخدمیها بدون 

مستخدمین الخارجیین یقود إلى اإلفصاح أي صعوبة مما یسهل االتصال المباشر بین اإلدارة والمحاسب ووجود ال

  .الخارجي الذي یرتبط بضرورة إعداد قوائم مالیة

  :هناك العدید من الكتاب الذین تطرقوا إلى تعریف اإلفصاح المحاسبي نجد من بینهم-

اإلفصاح یعني شمول التقاریر المالیة على جمیع المعلومات الالزمة إلعطاء " عباس مهدي الشیرازي  -

 1" .هذه التقاریر صورة واضحة وصحیحة عن الوحدة المحاسبیة مستخدم

مقصورا  إن مصطلح اإلفصاح المحاسبي في مفهومه وهدفه المعاصر لم یعد" وصفي عبد الفتاح أبو المكارم-

معلومات  على مجرد إبالغ أو عرض نتائج القیاس المحاسبي وتفسیرها بل أصبح األمر ینطوي على عرض

 2.فعلیة أو تقدیریة ولها تأثیرها الملحوظ على متخذي القراركمیة أو وصفیة 

االقتصادیة  اإلفصاح هو عملیة إظهار وتقدیم المعلومات الضروریة عن الوحدات"  محمد المبروك أبو زید- 

 والتقاریر  لألطراف التي لها مصالح حالیة أو مستقبلیة بها وهذا یعین أن تعرض المعلومات بالقوائم

 3.ة مفهومة للقارئ الواعي دون لبس أو تضلیلالمالیة بلغ

 وصحیح  اإلفصاح هو تقدیم المعلومات والبیانات إلى المستخدمین بشكل مضمون"  رضوان حلوة حنان-

 4" .ومالئم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات لذلك فهو یشمل المستخدمین الداخلیین والخارجین في آن واحد

مناقشتها  ماهیة اإلفصاح المناسب لدى AICPA من جانب آخر حددت لجنة إجراءات التدقیق المنبثقة عن     

لمبادئ  إن معطیات عرض المعلومات في القوائم المالیة وفقا" للمعیار الثالث من معاییر التدقیق بما یلي 

األمور  ه القوائم وذلك بشأن جمیعالمحاسبة المتعارف علیها تقتضي توفري عنصر اإلفصاح المناسب في هذ

المالیة  ویقصد هنا بعنصر اإلفصاح هو أن یكون على صلة وثیقة بشكل ومحتوى القوائم) الجوهریة(المادیة 

قیمة إعالمیة   وبالمصطلحات المستخدمة فیها وكذلك بالمالحظات المرفقة بها وذلك بكیفیة تجعل لتلك القوائم

  5." ائممن وجهة نظر مستخدمي هذه القو 

  :من خالل ما تم تقدیمه من مفاهیم نستنتج ما یلي

                                                           

.322،ص  2001، 4السل للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت،طعباس مهدي الشریازي، نظریة المحاسبة،،دار الس:  1  

.69وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، مرجع سابق، ص :  2  

.577،ص 2005، 4محمد المبروك أبو زید، المحاسبة الدولیة وانعكاساتها على الدول العربیة،،ایتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط:  3  
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.479.،ص2010ا،دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان،االردن ،)منهج علمي للمشاكل المحاسبیة وحلوله(سعود جاید العامري، المحاسبة الدولیة :  5  



  .جمیع المفاهیم ركزت على ضرورة توصیل المعلومات إلى مستخدمیها - 

  .جمیع المفاهیم ركزت على أن یكون لهذه المعلومات تأثیر على قرار مستخدمیها - 

والثالث  فنجد في المفهوم األول والثانياختلفت المفاهیم في تحدید كمیة المعلومات التي بجب اإلفصاح عنها  -

المفهوم الخامس فلم  أن اإلفصاح یشمل كل المعلومات أما المفهوم الرابع فیشترط إظهار كل ما هو ضروري أما

  .یحدد كمیة المعلومات المفصح عنها

تم  م الخامس فقدفي المفاهیم األربعة األولى لم یتم فیها تحدید طبیعة مستخدمي المعلومات بینما في المفهو  -

المحللون  المستثمرون،(ومستخدمین خارجیین ) إدارة المؤسسة(حصر المستخدمین في مستخدمین داخلیین 

على تفسیر  هذا الحصر مهم نظرا الختالف حاجة المستخدمین ومستوى قدراتهم) المالیون، الجهات الحكومیة

  .المعلومات

نوعیة،محاسبیة أو غیر  كمیة أو(على المعلومات بمختلف أشكالها  ركز هأبو المكارم ألنأتفق مع تعریف  -

  .والتي تهم جمیع مستخدمیها) محاسبیة، تاریخیة أو مستقبلیة

األسلوب  تجدر اإلشارة إلى أن هناك اختالف كبیر بین العرض واإلفصاح فالعرض یشیر إلى الطریقة أو       

المالي في  المحاسبیة المتعلقة بنتائج نشاط المؤسسة ومركزها أو الشكل الذي یتم به تنظیم إظهار المعلومات

العدیدة المتعلقة بها  القوائم المالیة بما یسهل مهمة مستخدمي هذه القوائم عند تقییم أداء المؤسسة واتخاذ القرارات

صلب القوائم أما اإلفصاح فهو إرفاق إیضاحات تتناول إیضاح أو تفصیل المعلومات الخاصة بالبنود الواردة في 

  . وذلك بهدف أال تكون القوائم المالیة للمؤسسة مضللة

هناك أنواع مختلفة لإلفصاح المحاسبي یمكن تصنیفها حسب عدة معاییر  :أنواع اإلفصاح المحاسبي -2

  :منها

  :یصنف اإلفصاح المحاسبي حسب هذا المعیار إلى نوعین من اإلفصاح هما: معیار اإللزام-

هو ما تنص علیه المعاییر المحاسبیة الدولیة باإلضافة إلى ما تقضي به بعض ):اإلجباري(القانونياإلفصاح -

التشریعات والقوانین لتقدیم القدر الكافي من المعلومات المحاسبیة لمستخدمي القوائم المالیة لغرض اتخاذ القرارات 

  1:االقتصادیة السلیمة ویشمل هذا النوع من اإلفصاح ما یلي

السیاسات المحاسبیة المطبقة والتفسیرات المتعلقة بأسباب اختیارها وكذا الدوافع االقتصادیة لتغییرها مثل تعدیل - 

العمر اإلنتاجي لألصول،ظهور معلومات إضافیة عن بعض تقدیرات المخصصات،اكتشاف األخطاء للسنوات 

  .السابقة

                                                           
ادة أبعاد القیاس واإلفصاح وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل التوجه نحو معاییر اإلبالغ المالي الدولیة،أطروحة مقدمة لنیل شهصافو فتیحة،: 1

    .135،136 ،ص ص2016الدكتوراه في العلوم،جامعة الجزائر،
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لتقسیم إلى عدة شركات مما یتطلب اإلفصاح عنه عند تغییر الشكل القانوني للمؤسسة أو حالة االندماج أو ا- 

  .إعداد القوائم المالیة لتحقیق القابلیة للمقارنة

  .المكاسب والخسائر المحتملة ضمن اإلیضاحات المتممة في مالحق القوائم المالیة- 

  .االرتباطات المالیة بعقود مستقبلیة بشرح طبیعة االرتباط وشروطه وتأثیره المالي- 

الالحقة والتي لها تأثیر مالي على المركز المالي للمؤسسة والتي تحدث بین تاریخ إعداد القوائم  األحداث- 

  .المالیة وتاریخ عرضها

فاإلفصاح اإلجباري تلتزم به المؤسسات بناءا على متطلبات تشریعیة لتحكم عملیة إعداد القوائم المالیة من       

عنها في القوائم المالیة باإلضافة إلى مالئمة توقیت اإلفصاح عن حیث محتوى وكمیة ونوع المعلومات المفصح 

هذه المعلومات ویهدف إلى تقدیم القدر الكافي والمناسب من المعلومات لمستخدمي القوائم المالیة لتمكنهم من 

  1.اتخاذ القرارات الرشیدة

درجة اإلفصاح الشامل بهدف یرفع هذا النوع درجة اإلفصاح المحاسبي إلى ):اإلضافي(اإلفصاح االختیاري-

تقویة وتعزیز مكانة المؤسسة من حیث شفافیة ومصداقیة قوائمها المالیة بتقدیم اكبر قدر من المعلومات 

اإلضافیة ال تنص علیها المعاییر المحاسبیة الدولیة حیث ال یلجا المستخدمون للقوائم المالیة إلى مصادر غیر 

في اتخاذ القرارات السلیمة ومن المعلومات التي یتم تقدیمها ضمن مصادر المؤسسة والتي قد تكون مضللة 

اإلفصاح االختیاري التنبؤات المالیة المستقبلیة،خطط اإلنفاق االستثماري،ربحیة السهم،خطط اإلدارة بشان توزیع 

  2.األرباح وتقدیم الكشوف المالیة

األداء الحالي والمستقبلي لمؤسستهم أكثر من كما یتمیز اإلفصاح االختیاري بأنه یتوفر للمدیرین معلومات عن 

  3.غیرهم من الخارج

ویتمیز أیضا بأنه یتم عن طریق اإلفصاح الذاتي للمؤسسة عن كافة المعلومات المطلوبة للمستثمرین بدون      

وجود مطلب قانوني ویعاب على هذا النوع أن المؤسسات ال یمكن أن تفصح ذاتیا ومن  غیر إلزام عن كل 

لومات المطلوبة والالزمة للمستثمرین كما انه في ظل السوق التنافسي قد تفحص تلك المؤسسات عن المع

  4.معلومات مضللة ومن ثم یكون سوق غیر كفیل بتحقیق اإلفصاح االختیاري الكافي

                                                           

.516،ص2006وت،عادل زروق،دعائم اإلدارة اإلستراتیجیة لالستثمار،اتحاد المصارف العربیة،بیر :  1  

.135صافي فتیحة،مرجع سابق،ص:  2  

.516،ص2005أمین السید احمد لطفي،نظریة المحاسبة،الدار الجامعیة،مصر،:  3  
اإلسكندریة، ر والتوزیع،أمین السید احمد لطفي،عالقة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالیة وتقاریر المراجعة بكفاءة سوق األوراق المالیة،الدار الجامعیة للنش: 4

  . 650،ص2009مصر،



أطلقت على اإلفصاح عدة تسمیات ورغم اختالف األنواع المحددة لإلفصاح حسب هذا :معیار حدود اإلفصاح-

معیار إال أنها ال تتعارض مع بعضها البعض وٕانما هي صفات یتصف بها اإلفصاح المحاسبي ویظهر ذلك ال

  :في حدود ثالث مستویات من اإلفصاح هي كما یلي

ال یعني اإلفصاح التفصیلي وٕانما اإلفصاح بالقدر المالئم والشامل عن المعلومات ):الشامل(اإلفصاح الكامل-

حتیاجات مستخدمي الكشوف المالیة وهذا ال یعني اإلفصاح عن جمیع األمور التي تغطي اكبر قدر من ا

 1:لألسباب التالیة

إن المعلومات سلعة اقتصادیة ینبغي أن تكون تكلفة إنتاجها وتوصیلها اقل من المنفعة المتوقعة حتى وان كان - 

  .من القدرة على االستیعابإنتاج وتوصیل المعلومة قلیلة التكلفة فان كثرة التفاصیل غیر المهمة تخفض 

یتطلب اإلفصاح الكامل إظهار األحداث الجوهریة واآلثار الناجمة عنها التي تؤثر على فهم وتفسیر ما جاء - 

  .من معلومات في الكشوف المالیة

ففي حالة اإلفصاح الكامل ال بد أن یكون تقدیم المعلومات شامل ومعبر عن كل األحداث والعملیات    

المتعلقة بها أي أن تتوفر جمیع المعلومات التي لها تأثیر على المستخدم كما انه ال یقتصر على االقتصادیة 

  2.حقائق متعلقة بفترات محاسبیة منتهیة بل یشمل الوقائع الالحقة

اإلفصاح الشامل  هو توصیل إلى مستخدمي القوائم المالیة كل الحقائق :وقد عرف اإلفصاح الشامل كالتالي    

والمالئمة والمتعلقة بنتیجة العملیات والمركز المالي كذلك یعني أن القوائم المالیة الصادرة والمالحظات الهامة 

الملحقة بها یجب أن تضمن أیة معلومات اقتصادیة متعلقة بالمؤسسة والتي تؤثر على قرارات مستخدمي القوائم 

  3.المالیة

المعلومات التي یتعین اإلفصاح عنها وفق مقتضیات  یشیر إلى الحد األدنى من):الكافي(اإلفصاح المحدود-

المعاییر المحاسبیة بما یساعد على اتخاذ القرارات ومفهوم الحد األدنى غیر محدد بشكل دقیق إذ یختلف حسب 

االحتیاجات والمصالح بالدرجة األولى كونه یؤثر تأثیرا مباشرا في اتخاذ القرار باإلضافة إلى انه یتبع للخبرة التي 

  4.تمتع بها الشخص المستفیدی

                                                           

.179،ص999یوسف عوض،مقدمة في المحاسبة المالیة،ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة األولى،الكویت،:  1  
ة،سلسلة العلوم لطیف زیود،دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالیة في ترشید قرارات االستثمار،مجلة جامعة تشرین لدراسات والبحوث العلمی: 2

   .180،ص2007،سوریا،01،العدد رقم 29االقتصادیة،المجلد رقم 
لحصول على عبد المنعم عطا اهللا،دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة،قدمت هذه الرسالة استكماال ل: 3

   ..22،ص2000بة والتمویل،الجامعة اإلسالمیة،غزة،درجة الماجیستیر في المحاسبة والتمویل،قسم المحاس

..135صافو فتیحة،مرجع سابق،ص:  4  



49 

ویعتبر اإلفصاح الكافي من أكثر المعلومات استخداما وهو یشیر إلى الحد األدنى من المعلومات الذي یلزم      

عنه كي تكون القوائم المالیة غي مضللة أي یتضمن هذا النوع اإلفصاح عن الحد األدنى من المعلومات 

  1.قوائم المالیةالمحاسبیة المطلوبة من قبل مستخدمي ال

یهتم بالرعایة المتوازنة الحتیاجات جمیع األطراف المعنیة فالقوائم المالیة یجب أن تتضمن :اإلفصاح العادل-

  2.معلومات كافیة لجعلها مفیدة وغیر مضللة للمستثمر أي عدم حذف أي معلومة ذات منفعة

یة الخارجیة متماثلة ومتساویة یعني تزویدهم ویكون اإلفصاح عادال عند معاملة كافة مستخدمي القوائم المال  

  3.بنفس كمیة المعلومات وفي نفس الوقت

أي أن اإلفصاح العادل یتم بالرعایة المتوازنة الحتیاجات جمیع األطراف إذ یتوجب إخراج القوائم المالیة      

ه الفئات بشكل بالشكل الذي یضمن عدم ترجیح مصلحة الفئات األخرى من خالل مراعاة مصالح جمیع هذ

  4.متوازن

من الصعب جدا توفیر مفهوم عام وموحد لإلفصاح یضمن توفیر مستوى اإلفصاح :معیار مستوى اإلفصاح-

الذي یحقق لكل طرف من هذه األطراف رغباته الكاملة في هذا المجال نظرا الختالف الزاویة التي ینظر من 

ات الواجب توفیرها في القوائم المالیة الصادرة وضمن خاللها كل طرف نحو مفهوم وحدود اإلفصاح عن المعلوم

  :هذا السیاق یمكن تحدید مستویین من مستویات اإلفصاح هما

هذا المستوى ال یمكن توفیره من  ناحیة واقعیة وذلك لعدة أسباب أهمها على :المستوى المثالي لإلفصاح-

أهمها التعاون الكبیر الحادث في استجابة متخذي تلك القرارات ألنماط المعلومات التي توفر ) sterling(حسب 

لهم بموجب بدائل مختلفة من نظم القیاس المحاسبي والتي تكون مصداقیتها في كثیر من األحیان محل تساؤل 

تحكم أسالیب جمع وقیاس  بسبب حقیقة خضوع هذه النظم للعدید من القیود والمحددات المفروضة علیها والتي

 5.مخرجات هذه النظم 

وهو اإلفصاح المالئم والشامل یتم به إعالم مستخدمي القوائم المالیة :المستوى المتاح أو الممكن لإلفصاح-

بكافة الحقائق الضروریة لتفسیر القوائم المالیة على نحو مالئم وقد یتم إما في القوائم المالیة نفسها أو 

رفقة بها وكقاعدة عامة یجب اإلفصاح عن أیة حقائق یمكن أن یعتبرها المستخدم ضروریة بالمالحظات الم

                                                           
إیناس عبد اهللا حسن،الفجوة بین اإلفصاح في المحاسبة واإلفصاح في التدقیق في ظل القواعد المحاسبیة،نشرة المجمع العربي للمحاسبین : 1

   .23،ص2002القانونیین،الجزائر،
   .28،ص2008ة السید شحاتة،المبادئ والمفاهیم واإلجراءات المحاسبیة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة،الدار الجامعیة،اإلسكندریة،احمد محمود نور،شحات: 2
المالي،مذكرة ق عمر محمد مسلم الحواتمة،قیاس مدى تحقبق اإلفصاح في التقاریر المالیة المنشورة للشركات الصناعیة المساهمة العامة المتداولة في السو : 3

   .20،ص2010ماجیستیر،جامعة الشرق األوسط،كلیة األعمال،تخصص محاسبة،

.477،ص1،2003رضوة حلوة حنان،النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییر،دار وائل للنشر والتوزیع،عمان،األردن،ط:  4  
التجاریة وفق متطلبات المعاییر الدولیة،المجلة العراقیة للعلوم  ثائر صبري،محمود كاظم الغبان،تكییف اإلفصاح المحاسبي للمصارف: 5

  .178،ص27،2010،العدد7اإلداریة،المجلد



للتوصل إلى تفسیر مالئم القوائم المالیة فاإلفصاح المالئم هو الذي یراعي حاجة مستخدمي القوائم المالیة 

سبیة بل  األهم أن وظروف المؤسسة وطبیعة نشاطها إذ انه لیس من المهم فقط اإلفصاح عن المعلومات المحا

  1.تكون ذات قیمة ومنفعة

من مفهوم هذا المعیار یظهر انه یرتبط بحمایة مصالح مستخدمي القوائم المالیة :معیار الحمایة في اإلفصاح-

من األطراف الخارجیة خاصة الفئة التي تكون مصادرها محدودة في الحصول على المعلومات المطلوبة ویندرج 

  :يفي هذا المعیار ما یل

یتمثل في اإلفصاح عن المعلومات المناسبة ألغراض اتخاذ قرارات مثل ):اإلعالمي(اإلفصاح التثقیفي-

اإلفصاح عن التنبؤات المالیة من خالل الفصل بین العناصر العادیة وغیر العادیة في القوائم المالیة،اإلفصاح 

هذا النوع من اإلفصاح من شانه الحد من عن اإلنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمویله ونالحظ أن 

اللجوء إلى المصادر الداخلیة للحصول على المعلومات اإلضافیة بطرق غیر رسمیة یترتب علیها مكاسب 

 2.لبعض الفئات على حساب أخرى

الهدف األساسي من هذا اإلفصاح هو حمایة المستثمر العادي الذي تكون قدرته ):التقلیدي(اإلفصاح الوقائي-

ودة في فهم واستخدام المعلومات لهذا یجب أن تكون المعلومات على درجة عالیة من الموضوعیة حتى ال محد

یساء استخدامها ویالحظ أن اإلفصاح الوقائي یتفق مع اإلفصاح الكامل ألنهما یفحصان عن المطلوبة لجعلها 

  3.غیر مضللة للمستثمرین الخارجیین

فاإلفصاح الوقائي هو عرض المعلومات الكافیة لجعل القوائم المالیة مفیدة وغیر مضللة للمستفیدین من هذه     

  4.المعلومات وباألخص المستثمر العادي المحدود القدرة في استخدام هذه المعلومات

ب معین للتوضیح أو أسلو  وبشكل عام یركز كل نوع من أنواع اإلفصاح المحاسبي على جانب أو محتوى     

لكن الهدف المشترك هو تقدیم قوائم مفهومة وذات داللة تم اإلفصاح فیها عن معلومات ذات منفعة ،والتفسیر

تفوق تكلفة اإلفصاح عنها وتكون في الوقت المناسب ودون تحیز ما هو غیر هام أو غیر مالئم من القوائم 

 .المالیة

 

 

 

  

                                                           

.35،ص2006باسیلي مكرم،المحاسبة أساس لقرارات األعمال،دار المریخ الریاضي،:  1  

.322،ص1999عباس الشیرازي،نظریة المحاسبة،ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزیع، : 2  

.6،ص2008،العراق،7كر إبراهیم محمود،اإلفصاح اإلعالمي وأثره على وظیفة القیاس المحاسبي،مجلة اإلدارة واالقتصاد،العدد ب:  3  

.475رضوان حلوة حنان،مرجع سابق،ص:  4  
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  لمحاسبي اإلفصاح اأهمیة وأهداف :المطلب الثالث

  1:أهمیة اإلفصاح المحاسبي-1

 بل هي وسیلة،لمجرد حصول عملیة اإلفصاح نفسها إن اإلفصاح بحد ذاته لیس غایة تهدف الوصول إلیها     

لنشر وعرض المعلومات والبیانات المتعلقة بنشاطات المؤسسة االقتصادیة وٕایصالها إلى الجهات المستفیدة 

لذلك قد تختلف أسباب تقدیم وعرض البیانات حسب حاجة الجهات المستفیدة منها  ،الوقت المحدد  المختلفة في

حاجة الجهات الحكومیة من البیانات والمعلومات تختلف في جوهرها عن حاجة البنوك والمؤسسات  فقد تكون

 أما العاملون،أو التشغیلي للمؤسسات االقتصادیةالمتخصصة في عملیات التمویل االستثماري  المالیة

ى القیام بواجباتهم على أفضل حاجتهم إلى اإلفصاح عن المعلومات الداخلیة تساعدهم عل المتخصصون فإن

توظیف هذه المعلومات لرفع المستوى اإلنتاجي وبالتالي تسعى إلى تحقیق الربحیة المخطط لها  عن طریق،وجه

عدها على تعدیل الخطط والبرامج وفق أو قد تسا،ي تسري علیها المؤسسة االقتصادیةالت وفق البرامج المنهجیة

  .المعطیات الجدیدة لعملیة اإلفصاح 

تبرز أهمیة اإلفصاح عن المعلومات والبیانات لتضیف مصداقیة إلى عمل المؤسسة االقتصادیة المعنیة       

والمعلومات اإلفصاح عن الجوانب السلبیة لنشاطاتها معیارا لمصداقیتها في تقدیم البیانات  ولهذا یعتبر،

وبالعكس عند عدم اإلفصاح الكامل والشفاف عن تلك المعلومات والبیانات فمن ،المعلومات للمستفیدین من هذه

  .من األحیان اللجوء إلى مصادر ثانویة للتأكد من مصداقیتها  السهولة في كثیر

 ما یتعلق بالمستفید وتظهر أهمیة اإلفصاح المحاسبي أیضا عندما تقوم المؤسسة االقتصادیة بإیصال كل 

ومقارنتها بالمعلومات السابقة لسنوات ،والبیانات المالیة للسنة الحالیةوالمستثمر بشكل خاص من المعلومات 

  .ماضیة

 2:وفي األخیر لإلفصاح المحاسبي أهمیة بالغة نذكرها في النقاط التالیة

  .تثماریة واالئتمانیة من القرارات االقتصادیةتوفیر المعلومات لمستخدمي القوائم المالیة لترشید القرارات االس- 

  .توفیر المعلومات حول التدفقات النقدیة وذلك من حیث تقدیر حجم وتوقیت التدفقات النقدیة المتوقعة- 

تقدیم المعلومات المتعلقة بالموارد االقتصادیة للمؤسسة والتزاماتها والتغیرات التي تطرأ على هذه  الموارد - 

  .وااللتزامات

  .ساعد المعلومات المتوفرة في القوائم المالیة المساهمین في بیان مدى نجاح اإلدارة في إدارة األموالت- 

                                                           
،مجلة جامعة دمشق، 1ة الدولي رقم خالد الخطیب، اإلفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة للشركات المساهمة العامة األردنیة في ظل معیار المحاسب: 1

  .156،ص2002المجلد الثامن عشر، العدد الثاني،
والتوزیع، عطا اهللا وارد خلیل،محمد عبد الفتاح لعشماوي،حوكمة المؤسسة المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة،مكتبة الحریة للنشر : 2

  .104،ص2008مكتبة الحریة للنشر والتوزیع،اإلسكندریة،



یمكن من إظهار القیمة االقتصادیة الحقیقیة لبعض عناصر الموارد الهامة التي تركز علیها مستقبل المؤسسة - 

  .واستمرارها في صورة قوائم مالیة

  .ؤسسة االقتصادیة في تحمل مسؤولیتها االجتماعیة في صورة قوائم  مالیةیمكن من إظهار مدى مساهمة الم- 

  .تساعد المعلومات المتوفرة في التقاریر المالیة للمساهمین في بیان مدى صالح اإلدارة -

  .تقدمي المعلومات الحقیقیة والواضحة حول العملیات واألحداث المالیة التي تساهم في تحسین وظیفة التنبؤ - 

  1:یهدف اإلفصاح المحاسبي إلى تقدیم معلومات إلى المستخدمین من اجل : أهداف اإلفصاح-2 

 وصـــف العناصـــر المعتـــرف بهـــا وتقـــدیم المقـــاییس ذات العالقـــة بهـــذه العناصـــر بخـــالف المقـــاییس-  

  . المیزانیة العمومیة المستخدمة في القوائم المالیة مثل تقدیر القیمة العادلة لبنود

 وصـف العناصـر المعتـرف بهـا وتقـدیم مقـاییس مفیـدة لهـذه العناصـر مثـل مبلـغ الضـرائب المؤجـل غیـر-  

    . المعترف به ووصف للضمانات التي على المنشاة مقابل الدیون

وغیر  االت للعناصـر المعتـرف بهـاالـدائنین لتقیـیم المخـاطر واإلحتمـمعلومـات لمسـاعدة المسـتثمربن و تـوفیر - 

  . المعترف بها

  . تقدیم المعلومات المهمة التي تسمح لمستخدمي القوائم المالیة بعمل المقارنات بین السنوات- 

  . لتقدیم معلومات عن التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة المستقبلیة -  

  . مساعدة المستثمرین لتقییم العائد على إستثماراتهم-   

   : أسباب الزیادة في متطلبات اإلفصاح:المطلب الرابع

  2:  وتتمثل أهم تلك األسباب في اآلتي

وصــعوبة ،مع زیادة تعقیـد و تعـاظم العملیـات و األحـداث اإلقتصـادیة فـي بیئـة األعمـال:  تعقد بیئة األعمال-

 األحــداث اإلســتئجار وٕانــدماجتلخــیص هــذه األحــداث فــي تقریــر مختصــر ومــن هــذه 

بصورة مكثفة في  األعمــال،المعاشــات،اإلعتــراف بــاإلیراد والضــرائب المؤجلــة ونتیجــة ذلــك تســتخدم المالحظــات

  . شرح هذه الصفقات وآثارها المستقبلیة

لمعلومـات  قبـل المسـتخدمین فهنـاك طلـب اآلن أكثر مـن أي وقـت مضـى مـن :الحاجـة لمعلومــات فوریــة - 

توصي بنشر التنبؤات  تتعلـق بالبیانـات الفتریـة ومعلومـات حالیـة وتنبؤیـة كمـا أن هیئـة سـوق المـال أصـبحت

 . المالیة التي تجنبها بعض المحاسبین

                                                           

.113،ص 2110ریاض عبد اهللا، نظریة المحاسبة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، األردن، :  1  

.128ص 2000كمال الدین سعید، المحاسبة المتوسطة، الجزء الثاني، دار المریخ للنشر والتوزیع، :  2  
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واإلفصاح  المعلوماتحیث تعتقد الجهات الحكومیة إن تقدیم المزید من :المحاسبة كأداة لإلشراف والرقابة  -

تجنب حدوث أزمات مالیة مثل  العام عن منشات األعمال من األمور الجوهریة لضبط حركة النشاط االقتصادي

 ).انرون(أزمة شركة الطاقة األمریكیة 

  ماهیة الكشوف المالیة :المبحث الثالث

ثوقة حتى یمكن االعتماد الكشوف المالیة تعبر عن الوضع المالي للمؤسسة ویجب أن تكون مالئمة ومو    

  .علیها في اتخاذ القرارات المناسبة 

فبعدما یقوم المدقق بتقییم نظام الرقابة الداخلیة ،لرئیسي لتزوید المدقق بالمعلوماتفهي تعد المصدر ا     

المحاسبیة لمبادئ باستخراج نقاط القوة و الضعف تأتي مرحلة فحص الكشوف المالیة لتحقق من أنها معدة وفقا ل

  .وذلك عن طریق حصوله على اكبر قدر من أدلة اإلثبات المؤكدة لذلك ،المتعارف علیها

  تعریف الكشوف المالیة والفرضیات األساسیة إلعدادها: المطلب األول

  :هناك  عدة تعار یف للكشوف المالیة  تتمثل فیمایلي:تعریف الكشوف المالیة -1

حیث ینظر ،سیة  لإلبالغ  المالي عن المؤسسةعرفت الكشوف المالیة بأنها الوسیلة  األسا :التعریف األول-

ویمكن  كذلك ،ا النقدیة للمعلومة  الواردة  فیها  بأنها تقیس المركز  المالي للمؤسسة وأدائها المالي وتدفقاته

حیث أنها تمثل نتاج النشاط في المؤسسة  خالل  فترة  ،في المركز المالي وحقوق الملكیة التعرف على التغییرات 

أو بعبارة  أخرى هي ملخص للعملیات واألحداث المالیة  وتأثیراتها على أصول  والتزامات ،زمنیة معینة 

  1 .المؤسسة  وحقوق ملكیتها،وتعتبر أداة  مهمة  في اتخاذ القرارات الرشیدة

عن المنتج  النهائي للمحاسبة حیث تتمثل في كشوفات تلخص قدرا  عبارة  وعرفت  أیضا أنها: التعریف الثاني-

  2.كبیرا من البیانات والمعلومات لصالح  أطراف عدیدة  داخل وخارج المؤسسة بقصد اتخاذ قرارات معین

وعرفت كذلك على أنها من الوسائل  األساسیة في االتصال باألطراف المهتمة بأنشطة   :التعریف الثالث-

لتي من خاللها ستتمكن تلك األطراف من التعرف على العناصر الرئیسیة المؤثرة على المركز  المؤسسة،وا

یبین اإلطار العام لتقدیم الكشوف المالیة وما   IAS / IFRS)(المالي للمؤسسة وما حققته من نتائج، فالمعاییر

  3 .جب على المؤسسة انجازها سنویایتطلبه محتوى كل وثیقة فالنظام المحاسبي المالي یبین الكشوف المالیة الوا

وتمثل الجزء المحوري للتقاریر المالیة،ومن جهة أخرى عرفت الكشوف المالیة بأنها تمثل : التعریف الرابع-

  4.الوسائل األساسیة لتوصیل المعلومات المحاسبیة لألطراف الخارجیة

                                                           
  .191، ص 2015المحاسبي المالي الجدید، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  عبد العالي منصور، أحمد طرطار، تقنیات  المحاسبة العامة وفق النظام: 1
  .481،ص17، الفصل 2002، 2عبد الستار الكبیسي، الشامل في مبادئ المحاسبة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط :2
لدولیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في شناي عبد الكریم، تكییف الكشوف المالیة في المؤسسات الجزائریة وفق معاییر المحاسبة ا: 3

  .43، ص 2009علوم التسییر، تخصص محاسبة، جامعة باتنة، 

.39، ص 2000طارق عبد العال حماد، التقاریر المالیة أسس اإلعداد والعرض والتحلیل، الدار الجامعیة، مصر،  : 4  



  :الفرضیات األساسیة إلعدادها -2

  1: یلي الكشوف المالیة  فیماتتمثل الفرضیات األساسیة إلعداد 

  (Comptabilité d’engagement) محاسبة االلتزام-

 .تسجیل العملیات واإلحداث المحاسبیة عند حدوثها، ولیس عند القبض أو الدفع للمبالغ

  (Continuité d’exploitation) استمراریة النشاط-

ومن حالل ذلك تقیم األصول والخصوم حسب سسة نیة في االستمرار في نشاطها،على اعتبار أن للمؤ        

قواعد التقییم المعتادة وفي الحالة المغایرة أو في حالة افتراض عدم االستمراریة في النشاط فان تقییم تلك 

وهذا التغییر في قاعدة التقییم البد أن یشار إلیه (Valeur de liquidation) العناصر یتم حسب قیمة التصفیة 

لن تكون لها نفس القیمة ) أصول وخصوم(مباشر على النتیجة مادام أن العناصر المعنیة  ولهذه الفرضیة أثر

  .في حالة االستمرار أو التوقف عن النشاط

 خصائص الكشوف المالیة: المطلب الثاني

تتمثل الخصائص أو الصفات التي تجعل المعلومات المعروضة في الكشوف المالیة مفیدة للمستخدمین فیما    

   :یلي

   اشترط أن تكون المعلومة الظاهرة في الكشوف المالیة سهلة الفهم):القابلیة للفهم(سهولة فهم المعلومة .1

  2 .وواضحة لمستعملي الكشوف المالیة

  3: یلي كذلك یقصد  بها ما

إن من بین الصفات األساسیة الواجب توفرها في المعلومات الواردة في الكشوف المالیة هو : (*)IASCتعریف 

أن تكون سهلة ومفهومة من قبل األطراف المستخدمة لها كما یفترض أن یكون لدى المستخدمین مستوى مقبول 

من المعرفة بحیث یمكنهم من ذلك، ویجب التنویه هنا إلى ضرورة عدم استبعاد المعلومة المهمة بحجة صعوبة 

  .فهمها

المالیة مفهومة ألولئك الذین لهم فهم معقول  ینبغي أن تكون المعلومات الواردة في الكشوف: FASB (**)تعریف

  .حول األعمال واألنشطة االقتصادیة

                                                           
  . 37، ص 2012، الدار الجامعیة، الجزائر،  IAS / IFRS)(لخضر عالوي، معاییر المحاسبة الدولیة  :1

.37،صسابقمرجع لخضر عالوي،: 2  
نموذج مقترح لتقییم مستوى جودة المعلومة المالیة المقدمة من تطبیق النظام المحاسبي المالي، : ، عنوان المداخلةهواري سویسي، بدر الزمان خمقاني، : 3

   .5، ص2011نوفمبر  30و 29ي حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر، یومي الدولالملتقى نوفمبر ، 30و  29یومي 
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هذا المصطلح له عالقة مباشرة مع مبدأ األهمیة النسبیة أي أن المعلومة ):المالئمة(معلومة ذات فائدة .2

ستعملي الكشوف المالیة تكون ذات أهمیة إذا شكل غیابها وعدم وضوحها تأثیرا على القرارات االقتصادیة لم

  . المالیة

  :كذلك  یقصد بها مایلي

قدرة المعلومات على أحداث اختالف في القرار سواء بالمساعدة  : خاصیة المالئمة بأنها: KMOSTیعرف  

  .على تكوین التنبئوات أو تأكید التوقعات السابقة

على سلوك متخذ القرار وتجعله المعلومات المالئمة هي التي ترتبط بهم بموضوع القرار وتؤثر : Naciriوحسب 

  .یعطي قرارا یختلف عن ذلك القرار الذي یمكن اتخاذه في حالة غیاب هذه المعلومات

  : ولكي تكون المعلومات مالئمة یجب أن تتصف بثالث خصائص فرعیة هي

بالفترة  أي یجب توفیر المعلومات المالیة في فترة زمنیة مناسبة یمكن تحدیدها :التوقیت الزمني المناسب.أ

لكي ال تفقد هذه المعلومات قیمتها أو قدرتها ) متخذ القرار(الزمنیة الالزمة التخاذ قرار معین من قبل مستخدمیها 

  .على التأثیر في عملیة اتخاذ القرار

قة أي أن تكون للمعلومة المالیة إمكانیة تحقیق استفادة منها في اتخاذ القرارات التي لها عال:القیمة التنبؤیة . ب

  .بالتنبؤات المستقبلیة

لكي یكون للمعلومات تأثیر على عملیة اتخاذ القرار یجب أن تؤدي هذه المعلومات إلى تحسین قدرة متخذ   

  .القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل

خالل تصحیح  أي أن تكون للمعلومات المالیة إمكانیة الستخدام في الرقابة والتقییم من:القیمة الرقابیة.ج

  .الخ....األخطاء التي یمكن أن تنتج عن سوء االستخدام أو عدم الكفایة

لكي تكون المعلومة صادقة یجب أن تتصف بالتعبیر الصادق عن العملیات ):موثوقة(معلومة ذات مصداقیة .3

  .المالیة واألحداث  األخرى التي یتوقع أن تعبر عنها بصورة صادقة 

المعلومة ذات مصداقیة إذا كانت خالیة من األخطاء والغموض ولكي تكون المعلومة ذات ویقصد بها أن تكون - 

  :مصداقیة یجب توفر الممیزات التالیة

  .على المعلومة أن تقدم الصورة الصادقة لألحداث التي وقعت: الصورة الصادقة-

اث حسب حقیقتها االقتصادیة أي أن إظهار العملیات واألحد: تغلیب الواقع االقتصادي على الشكل القانوني-

  .ولیس فقط حسب شكلها القانوني

  .ینبغي إظهار المعلومة بكل حیاد بحیث ال یؤثر هذا على متخذ القرار :الحیاد-

  .اخذ االحتیاطات الالزمة عند إعداد تقدیرات لقیم األصول والخصوم واألعباء واإلیرادات :الحذر-



لیة الظاهرة في الكشوف المالیة شاملة ووافیة آخذ في الحسبان مبدأ ینبغي أن تكون المعلومة الما :الشمولیة-

 .األهمیة النسبیة والتكلفة

من خالل هذه الخاصیة یمكن لمستخدمي المعلومة القیام بعملیة المقارنة بالنسبة للكشوف  :القابلیة للمقارنة-

وذلك خالل فترات متعاقبة ،االقتصاديتي تعمل في نفس المجال المالیة للمؤسسة نفسها أو بالنسبة للمؤسسات ال

  .كما یمكن مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات األخرى في نفس الفترة الزمنیة 

یجب أن تسمح المعلومة لمستخدمي الكشوف المالیة بإجراء مقارنة داخل المؤسسة على أساس دورات مالیة - 

  :ذات مصداقیة وموثوقة البد من احترام القیود التالیةمختلفة وما بین المؤسسات المختلفة وحتى تكون المعلومة 

إذا حدث تأخیر ضروري في تقدیم الكشوف فان  المعلومات قد تفقد مالئمتها لذا فاإلدارة : التوقیت المناسب-

  .بحاجة إلى الموازنة بین میزة رفع الكشوف في الوقت المناسب وتوفیر المعلومات الموثوقة

تعتبر الموازنة بین التكلفة والمنفعة قید متشعب األثر أكثر من كونها خاصیة : التكلفةالموازنة بین المنفعة و -

نوعیة فالمنافع المشتقة من المعلومات یجب أن تفوق التكالیف المتكبدة في توفیر هذه المعلومات ومهما یكن فان 

  .تقییم المنافع والتكالیف عملیة اجتهادیة

توصف الكشوف المالیة غالب بأنها تظهر بصورة صحیحة  ):اإلظهار الصادق(الصورة الصحیحة والعادلة -

وعادلة أو تمثل بصدق الوضعیة المالیة واألداء والتغیرات في الوضعیة المالیة للمؤسسة،ومع أن هذا اإلطار ال 

سبة ینتج عنه  یتعامل مباشرة  مع  هذه  المفاهیم،إال أن تطبیق الخصائص األساسیة والمعاییر المحاسبیة المنا

 .في العادة  بیانات تمثل اإلظهار الصادق لتلك المعلومات 

 أهداف الكشوف المالیة وأسالیب قیاسها: المطلب الثالث

  :  أهداف الكشوف المالیة -1

تهدف الكشوف المالیة إلى التزوید بعملیات عن الوضعیة المالیة األداء  المالي،التدفقات النقدیة والتغیر في    

ومن اجل  ،بغیة إتخاذ القرارات االقتصادیة الخاصة  المتعلقة  بمؤسسة  معینة لمستخدمي هذه الكشوف األموال

  1: تحقیق هذا  الهدف فان  الكشوف  المالیة  تزود  بمعلومات عن المؤسسة  تتعلق بما یلي

  .األصول- 

  .الخصوم- 

  .األموال الخاصة- 

  التغیرات األخرى في األموال الخاصة - 

  اإلیرادات واألعباء بما  في ذلك  المكاسب والخسائر- 

 .التدفقات  النقدیة- 
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  .باإلضافة إلى معلومات  أخرى تتضمنها  الملحق

  :كذلك  یمكن توضیح  أهداف الكشوف المالیة فیما یلي

من طرف اتحادیة لجنة معاییر المحاسبة  2008من اإلطار النظري الذي نشره سنة  14- 13الفقرات   . أ

  :األهداف التي تسعى الكشوف المالیة إلى تحقیقها فیما یأتيحددت 

تهدف الكشوف المالیة إلى توفیر معلومات حول المركز المالي واألداء والتغیرات في المركز المالي لمؤسسة - 

 .من المستخدمین في اتخاذ القرارات االقتصادیة صالحة لقاعدة عریضة تكون

لغرض تلبي االحتیاجات المشتركة لغالبیة  المستخدمین ولكن  الكشوف إن الكشوف المالیة المعدة لهذا  ا- 

المالیة  في كل حال  ال توفر كافة  المعلومات التي یمكن  أن یحتاجها  لصنع  القرارات  االقتصادیة الن هذه  

  .یةالكشوف إلى حد كبیر تعكس اآلثار المالیة   لألحداث السابقة وال توفر بالضرورة معلومات غیر مال

  .تظهر الكشوف المالیة كذلك نتائج التدبیر اإلداري لمحاسبة اإلدارة  عن الموراد التي عهدت إلیها- 

من طرف مجلس معاییر المحاسبة الدولیة حددت  2008من اإلطار النظري الذي نشره سنة  12الفقرة .ب

  : األهداف التي تسعى الكشوف المالیة إلى تحقیقها فیما یأتي

الكشوف المالیة هو توفیر المعلومات عن الوضع المالي واألداء والتغیرات في الحالة المالیة إن الهدف من - 

للمؤسسة التي تعتبر مفیدة لطائفة واسعة من المستخدمین التخاذ قراراتهم االقتصادیة وباألخص المستثمرین 

معلومات تلبي وتحقق رضا باعتبارهم الموردین األساسیین لرأسمال وبالتالي فإن تلبیة احتیاجاتهم من ال

  :مستخدمین آخرین وذلك لتحقیق األهداف التالیة

وكذلك أهمیة هذا التدفق وفترات حدوث ،قدیر احتمال تحقق تدفقات الخزینةتوفیر المعلومات النافعة لت - 

  .الممكنة

  .العملیاتعرض الوضعیة المالیة للمؤسسة خصوصا الموارد االقتصادیة، وكذلك االلتزامات وآثار - 

تبین طرق المؤسسة في إنفاق السیولة باتجاه أنشطة االستغالل وتمویل االستثمارات اتجاه عوامل أخرى التي - 

  .من شانها أن تؤثر على السیولة وفترة المؤسسة على الوفاء 

  .تقدیم معلومات عن درجة وطرق تحقیق األهداف المحددة من طرف المسیرین- 

فتوفر أما المعلومات حول األداء ،لیة توفر أساسا من طرف المیزانیةومنه فإن المعلومات حول الوضعیة الما    

وفیما یخص المعلومات حول تدفقات الخزینة فهي توفر من قبل قائمة التدفقات ،من طرف قائمة حساب النتیجة

  :ت االقتصادیة هذه المعلومات تشملالنقدیة إضافة إلى معلومات أخرى تكون مفیدة في اتخاذ القرارا

  .األهداف المالیة ألنشطة المؤسسة- 

  .األنشطة المتعلقة بتسییر الموارد البشریة- 

  .أثر أنشطة المؤسسة على محیطها البیئي وكذلك على التزامها بضمان حمایة المحیط- 



  .تاج والتسییرالتكنولوجیا المستعملة ودرجة اعتماد التجدیدات التكنولوجیة في میادین اإلن- 

قد ال یضر دائما بنوعیته لكن غیاب عرضها یضر بوضوح ونوعیة  وفي هذا الصدد فإن كثرة المعلومات     

  .المعلومات وكذلك عملیة قراءتها من طرف المستعملین

  :أسالیب قیاس الكشوف المالیة -2

المالیة وتظهر بها في المیزانیة لقیاس هو عملیة تحدید القیم النقدیة للعناصر التي سیتعرف بها في الكشوف ا

  1:العمومیة وقائمة الدخل ویتضمن ذلك اختیار أساس محدد للقیاس 

یستخدم عدد من األسس المختلفة للقیاس وبدرجات مختلفة في تشكیالت متفاوتة في الكشوف المالیة وهذه -  

  :األسس تشمل

في تاریخ االقتناء والخاصة بقیمة الحصول على التكلفة التاریخیة هي القیمة المقدمة  :التكلفة التاریخیة.أ

  .الموجودات في تاریخ الشراء وكذا القیمة التي تسجل بها عناصر الخصوم واألعباء والنواتج في تاریخ نشوئها

مبلغ النقدیة المدفوع أو القیمة العادلة المقابلة المقدمة من اجل الحصول علیه في : فالتكلفة التاریخیة لألصل هي

  .اقتنائه أو إنتاجهتاریخ 

قیمة المنتجات المستلمة مقابل التزام أو مبلغ النقدیة المنتظر دفعه إلطفاء :أما التكلفة التاریخیة للخصم هي- 

  .دین خالل الدورة العادیة للنشاط

 التكلفة الجاریة هي القیمة المكافئة لحیازة األصل أو التي ستسدد للوفاء بدین في تاریخ :التكلفة الجاریة.ب

  .التقییم

فاألصول تسجل بمبلغ النقدیة أو النقدیة المكافئة لها والتي ستدفع مقابل األصل المتحصل علیه حاال أما   

  .الخصوم فتسجل بالمبالغ غیر المحینة للنقدیة الخاصة بتسدید االلتزام فورا

ر لتقییم  بالقیمة األكبر بین سعقیمة التحقیق معناه  قیمة التنازل بمعنى أن یتم  ا :القیمة  القابلة  للتحصیل.ج

لحصول علیها  فاألصول  تسجل بمبلغ  النقدیة أو المكافئة لها  والتي یمكن  ا،البیع الصافي وقیمته االستخدام

  .أما الخصوم فتسجل بقیمة التسدید یعني المبالغ غیر المحنیة للنقدیة والتي یتوقع سدادها،حاال عند بیع األصل

هي قیمة المدخالت  والمخروجات من النقدیة المستقبلیة محینة في تاریخ  ):یمة االستخدامق(القیمة  المحنیة .د

صافیة المستقبلیة بالنقدیة التي یتوقع أن ینتجها تسجل بالقیمة الحالیة للمدخوالت الفاألصول تقیم و ،القیاس

نة والمتعلقة بتسدید االلتزامات أما  الخصوم فتسجل بقیمة المخروجات الصافیة للنقدیة المستقبلیة المحی،العنصر

  .تبعا للنشاط العادي

  .كما توجد عناصر هامة البد من أخذها بعین االعتبار عند عملیة التقییم 

  :بالنسبة للسلع التي تقتنیها المؤسسة توجد ثالث حاالت- 
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  :إما بمقابل  . أ

األطراف في تاریخ التعاقد، مضافا إلیه التقییم یتم بتكلفة االقتناء والمتمثلة في ثمن الشراء الذي یتفق علیه  

  .حقوق الجمارك والرسوم الضریبیة األخرى غیر المسترجعة

 :وٕاذا كانت مجانا  . ب

حینئذ یتم التقییم بالتكلفة العادلة في تاریخ دخول السلع والمقصود هنا بالتكلفة العادلة المبلغ الذي بواسطته  

  .یمكن استبدال أصل طرفین

  :التبادل توجد حالتین وعندما تكون  في صیغة  . ت

  .إذا كانت  األصول متباینة التقییم یتم بالقیمة العادلة- 

والمقصود هنا بالقیمة محاسبیة لألصول المعطاة كتبادل،أما إذا كانت األصول متشابهة فالتقییم یتم بالقیمة ال- 

  .المحاسبیة الصافیة هي قیمة األصل المسجل به في المیزانیة

  .فالتقییم یكون حسب طبیعة قیمة المساهمة: ع المستلمة كمساهمةأما إذا  كانت السل.ث

فتقیم بتكلفة اإلنتاج المتمثلة في تكلفة المواد المستهلكة والخدمات المستعملة، مضافا إلیه : أما السلع المنتجة.ج

كان التي توجد التكالیف األخرى التي التزمت بها الوحدة خالل عملیات اإلنتاج من اجل إیصالها إلى الحالة والم

  .فیها

  الكشوف المالیة  امستخدمو : المطلب الرابع

بالوحدة المحاسبة كالمسیرین منها من له عالقة مباشرة ودائمة تتعدد الفئات المستخدمة للكشوف المالیة،    

االستعماالت المقرضین، الموردین،وقد نشأ عن هذا التعدد في : والمالك ومنها ما له عالقة غیر مباشرة مثل

  .رغبات في المعلومات المطلوبة تتوقف إلى حد كبیر على  مجال القرار  الذي  یراد  اتخاذه

  1:یمكن حصر أهم الفئات المستفیدة من الكشوف المالیة فیما یأتي 

من مستشاریهم بالمخاطر العوائد المتعلقة باستثماراتهم، وتتطلب تلك الفئة یهتم المساهمون و   : المستثمرون- 

المستخدمین معلومات تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بشراء أو االحتفاظ أو بیع االستثمارات، ویحتاج المساهمون 

  .أیضا إلى معلومات تمكنهم من تقییم قدرة المؤسسة على إجراء توزیعات األرباح

كما یهتم هؤوالء عملون بها،تقرار المؤسسات التي ییهتم العاملون بالمعلومات المتعلقة بربحیة واس  : العاملون-

  .أیضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقییم قدرة مؤسستهم على توفیر المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظیف

یهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تحدید ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سیتم سدادها في  :المقرضون-

  .مواعید استحقاقها
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یهتم هؤالء بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ  : الدائنین التجاریینالموردون وغیرهم من -

المستحقة لهم سوف تسدد في موعدها وعلى عكس المقرضون فان الدائنین التجاریین یركزون اهتمامهم على 

  .ل كزبون رئیسيالمؤسسة في األجل القصیر،ویستثنى من ذلك حالة اعتمادهم على المؤسسة في األجل الطوی

یهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمراریة المؤسسة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على : الزبائن-

  .المؤسسة في األجل الطویل

وتحتاج تلك ،التالي بأنشطة المؤسسات المختلقةتهتم الجهات الحكومیة بتوزیع الموارد وب : الجهات الحكومیة-

  .وتنظیم تلك األنشطة ووضع السیاسات الضریبیةلى معلومات الستخدامها في توجیه الجهات إ

تؤثر المؤسسات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثال قد تقدم المؤسسات مساهمة فعالة  : الجمهور العام-

طریق في االقتصاد المحلي عن طریق توفیر  فرص عمل ،وقد تساعد الكشوف المالیة الجمهور العام عن 

  .تزویده بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المؤسسة والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها

  

  

  أنواع الكشوف المالیة: المطلب الخامس

  المیزانیة:  

یوجد العدید من التعاریف للمیزانیة ولكن رغم تعددها إال أنها تصب في ذات التعریف  :تعریف المیزانیة- 1

  :كر منهاجمیعها ونذ

  1.هي عبارة عن كشف یتضمن أصول وخصوم المؤسسة وحق صاحبها في تاریخ معین:التعریف األول-

تعد المكون الرئیسي في الكشوف المالیة هي عبارة عن بیان یوضح األصول و الخصوم و :التعریف الثاني-

بما یتفق مع المبادئ المحاسبیة حقوق الملكیة في نقطة زمنیة محددة وتعكس المیزانیة الوضع المالي للمؤسسة 

التي تم إعداد الكشوف المالیة على أساسها فالمیزانیة العمومیة تبین التأثیر اإلجمالي للمعامالت في نقطة زمنیة 

  2 .معینة 

هناك عدة مزایا للمیزانیة تمكن من معرفة الوضعیة المالیة للمؤسسة وفي مقابل ذلك هذه :المیزانیةممیزات -2

  :تخلو من العیوب، وفیما یلي سوف نتطرق لهذه المزایا والعیوب كما یلي القائمة ال

هناك عدة مزایا للمیزانیة تمكن من معرفة الوضعیة المالیة للمؤسسة وفي مقابل ذلك هذه القائمة ال تخلو من - 

  :العیوب، وفیما یلي سوف نتطرق لهذه المزایا والعیوب كما یلي
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د أهم الكشوف المالیة التي یتم إعدادها ضمن التقریر السنوي المالي الذي تعده تعتبر أح:مزایا المیزانیة: أوال

  . إدارة المؤسسة ویكون قابل للنشر ومتاحا لكافة األطراف ذات المصلحة

  1: كذلك تتمیز بما یلي

من  حیث تتضمن ما للمؤسسة من حقوق وما علیها،لمؤسسة في تاریخ إعداد المیزانیةمعرفة الوضعیة المالیة ل- 

  .التزامات

  .التعرف على مدى قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها المستحقة الدفع- 

  .التعرف على مدى اعتماد المؤسسة على التمویل الذاتي من خالل األرباح المحتجزة- 

  .بیان مدى التزام المؤسسة بالقوانین والتشریعات المحلیة المعاییر المحاسبیة الدولیة- 

  .استمراریة المؤسسة من خالل اعتمادها على أسس قیاس كالتكلفة التاریخیةالوقوف على - 

  .تظهر المركز المالي للمؤسسة في لحظة معینة، أي تبین ما لها من حقوق وما علیها من التزامات- 

  .معرفة سیاسات المؤسسة اتجاه استثماراتها المالیة- 

  2: ي والكامل للمیزانیة یتمثل فیما یليالشكل الرسم:مكونات المیزانیة والشكل النموذجي لها-3

  :األصول  . أ

مثل المباني (األصول وتعرف أیضا بالموجودات وهي الممتلكات المادیة والمعنویة للمؤسسة: تعریف عام

  ...).والمعدات والبضاعة والنقدیات والمحل التجاري

) رأس المال( أو المساهمیناألصول تظهر كیفیة استخدام المؤسسة لألموال التي حصلت علیها من الشركاء 

لذا فان األصول تعرف أیضا باالستعماالت ألنها تبین كیف ) أي القروض بمختلف أنواعها(أومن الغیر 

  .استعملت المؤسسة األموال التي حصلت علیها

من المرسوم التنفیذي المتضمن تطبیق أحكام النظام 20إن المادة  :تعریف األصل في النظام المحاسبي المالي

تتكون األصول من الموارد التي یسیرها الكیان بفعل أحداث : عرفت األصول كالتالي) م.م.ن(لمحاسبي المالي  ا

  .ماضیة والموجهة ألن توفره له منافع اقتصادیة مستقبلیة

تصف المیزانیة بصفة منفصلة :من القانون المتضمن  النظام  المحاسبي المالي 1.220أما حسب المادة 

  .وعناصر الخصوم عناصر األصول 

  :كذلك یتم تصنیف األصول إلى-

وهذه األصول ) أي لفترة طویلة(وهي األصول الموجهة لخدمة المؤسسة بصفة دائمة  :أصول غیر جاریة-

  :تشمل

                                                           

239، ص 2006الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر، ناصر نور الدین عبد اللطیف،أساسیات المحاسبة المالیة، الدار :  . 1  

.13- 11،ص 2009عبد الرحمان عطیة ،المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي ، دار النشر جیطلي ،برج بوعریریج ،:  2  



مثل (األصول  المعنویة : األصول الموجهة لالستعمال المستمر لتغطیة احتیاجات أنشطة المؤسسة وهي- 

  ....).التجارياإلعالم اآللي ، والمحل 

  ....).مثل المباني والمعدات(واألصول العینیة - 

أي (األصول التي تتم حیازتها لغرض توظیفها على المدى الطویل األجل أو غیر الموجهة ألن یتم تحقیقها - 

  .خالل االثني عشرة شهرا) بیعها

  .الل دورة االستغالل العادیةوهي األصول التي تتوقع المؤسسة بان یتم بیعها أو استهالكها خ :أصول جاریة-

كما تشمل األصول الجاریة على األصول التي تم شراؤها بهدف بیعها خالل االثني عشرة شهرا  كذا على 

  .العمالء والنقدیات

  : تتمیز األصول بثالث خصائص رئیسیة هي

لق تدفقات نقدیة موجبة وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة، أي یكون لألصل القدرة على تزوید الوحدة بالمنفعة وخ- 

  .في المستقبل

قدرة المؤسسة على التحكم في هذه المنافع، بحیث تستطیع على ما ترید من الخدمات لنفسها أو تمكین الغیر - 

  .منها

  .أن یكون التحكم في المنافع قد نتج عن أحداث او عملیات وقعت في الماضي- 

  :تعرف الخصم كما یلي : الخصوم  . ب

إن الخصوم تبین  مصادر التمویل للمؤسسة وهذه المصادر قد تكون  ذاتیة مثل  :تعریف عام للخصوم- 

  .مساهمات الشركاء واألرباح غیر الموزعة وقد تكون  خارجیة مثل الفروض بمختلف أنواعها

تتكون الخصوم  : كالتالي  22فقد عرفتها المادة   ):م.م.ن(تعریف الخصوم  في النظام المحاسبي المالي -

زامات الراهنة  للمؤسسة الناتجة عن أحداث ماضیة والتي یتمثل انقضاؤها بالنسبة  للمؤسسة في خروج  من  االلت

  1.موارد ممثلة  لمنافع  اقتصادیة

  2 :بثالث خصائص وهي وتتمیز الخصوم

التزام حالي عن طریق تحویل مستقبلي ألصل ما عند الطلب أو عند  یتطلب االلتزام أن تقوم المؤسسة بتسویة- 

  .حدوث حدث معین في تاریخ معین

  .ال یمكن  تفادي االلتزام- 

  .وقوع الحدث الملزم للوحدة  في الماضي- 

  : وتتمثل الخصوم في

                                                           

.14سابق،صلمرجع عبد الرحمان عطیة،: 1  

.15،16المرجع نفسه،ص ص : 2  



63 

تتمثل في حصة المالك، والتي تتكون من رأس المال المدفوع والتغیرات التي تحدث في هذه : األموال الخاصة- 

ح وتزداد حقوق الملكیة من خالل استثمارات المالك الحصة نتیجة صافي الدخل وٕاجراءات توزیعات األربا

  .وصافي الدخل ونقل من خالل توزیعات األرباح

هي تضحیات مستقبلیة متوقفة بمنافع اقتصادیة ناشئة عن التعهدات الحالیة لوحدة معینة بنقل أو : الدیون- 

  .اث ماضیةأحد أوتحویل أصول ا وتوفیر خدمات ألصول أخرى في المستقبل نتیجة لمعامالت 

  :مایلي) النظام المحاسبي المالي( ScF وتتطلب الخصوم حسب

رؤوس األموال الخاصة  قبل  عملیات التوزیع  المقررة  أو المقترحة عقب تاریخ  اإلقفال مع تمییز  رأس - 

  .واالحتیاطات والنتیجة  الصافیة للسنة المالیة والعناصر األخرى) في حال شركات(المال الصادر 

  .الخصوم غیر الجاریة - 

  .الموردون والدائنون اآلخرون- 

  ).مع تمییز الضرائب المؤجلة(خصوم الضریبة - 

  ).منتجات مثبتة مسبقا(المرصدات لألعباء وللخصوم المماثلة - 

  .خزینة األموال السلبیة ومعادالت الخزینة السلبیة- 

 قائمة حساب النتیجة:  

حیث ،إعدادها في نهایة كل فترة مالیة تمثل قائمة حساب النتیجة أحد الكشوف المالیة األساسیة التي یجب    

یتم من خاللها توضیح كافة العملیات المتعلقة باألنشطة التي قامت بها المؤسسة، توفر لمستخدمي الكشوف 

وذلك بعد الكشف عن مصادر ،تثمار الموجهأماكن وجود فرص االسالمالیة المعلومات المالیة قصد التعرف على 

  .تلك النتائج ومكوناتها واألحداث والعملیات التي أدت إلى تحقیقها في ظل الظروف السائدة

  .ویتمثل الهدف األساسي إلعداد قائمة الدخل في تحدید كیفیة الوصل إلى صافي نتیجة نشاط المؤسسة

  :التعاریف نذكر منهاهناك العدید من :تعریف قائمة حساب النتیجة-1

هي تقریر یوضح نتیجة نشاط المؤسسة من ربح أو خسارة خالل فترة معینة ذلك من خالل :التعریف األول-

مقابلة اإلیرادات بالمصروفات عن الفترة،  وتعد هذه القائمة بحیث تعرض نتائج العملیات بما یتفق مع المبادئ 

  1 .المحاسبیة المتعارف علیها

هو بیان ملخص لألعباء والمنتوجات المنجزة من الكیان خالل السنة المالیة وال یأخذ في : يالتعریف الثان-

  1.الحسبان  تاریخ التحصیل أو تاریخ السحب ویبرز بالتمییز النتیجة الصافیة للسنة المالیة

                                                           
، 1999مود عبد ربه محمد، دراسات في المحاسبة المالیة محاسبة التكالیف المحاسبة اإلداریة، الدار الجامعیة، القاهرة، هاشم أحمد عطیة، محمد مح :1

  .48ص



  :من اجل التوصل إلى نتیجة أعمال المؤسسة یتم إعداد قائمة الدخل و ذلك بالخطوات التالیة

  .عرفة إیرادات المبیعاتم-  

  .معرفة تكلفة المبیعات- 

  .تطرح كافة المصاریف من كافة اإلیرادات لیكون الباقي هو صافي الربح أو صافي الخسارة- 

  2: تتمثل أهمیة قائمة الدخل فیما یلي:أهمیة قائمة حساب النتیجة-2

  .المالیةاإلفصاح عن نتیجة النشاط الذي قامت به المؤسسة خالل الفترة - 

  .تقدم قائمة قائمة الدخل دالئل مفیدة وتوفر معلومات عن طبیعة الدخل و احتماالت استمراره في المستقبل- 

تعكس قائمة الدخل اثر القرارات التشغیلیة للمؤسسة واألرباح  والخسائر المتحققة خالل فترة زمنیة محددة - 

 .في المیزانیة وهي تزید أو تنقص من حقوق المالكینبوضوح والربح والخسارة الناتجة عن قائمة الدخل تظهر 

فإذا أعدت على شكل قائمة ،اة معینة على شكل قائمة  أو حسابتعد هذه القائمة عن فترة مالیة معینة ولمنش - 

تظهر اإلیرادات مطروحا من المصاریف،أما إذا أعدت على شكل حساب فتظهر اإلیرادات في جانب الدائن 

 .المدینوالمصاریف في جانب 

بتطبیق المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما أو ) صافي الربح أو صافي الخسارة(ن تحدید نتیجة النشاط بیی- 

ما یسمى حدیثا بتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة، وفي هذا المجال ال یوجد أي اختالف في تحدید نتیجة السنة 

  .المالیة سواء في المنشآت الفردیة أو في الشركات

  3:تتمثل عناصر قائمة حساب النتیجة فیما یلي: عناصر قائمة حساب النتیجة-3

النواتج هي زیادة المنافع االقتصادیة خالل الفترة،في شكل مدخالت أو : حسب اإلطار المفاهیمي: النواتج.أ 

الناتجة عن تقدیم زیادة األصول أو انخفاض الخصوم،التي یترتب عنها زیادة األموال الخاصة باستثناء الزیادة 

  .مساهمات جدیدة من طرف المساهمین إلى األموال الخاصة

تعرف األعباء بأنها انخفاض المنافع االقتصادیة خالل الفترة في شكل مخروجات أو انخفاض :األعباء .ب

  .األصول التي یرتب عنها نقص األموال الخاصة، باستثناء التوزیعات إلى المساهمین في األموال الخاصة

عریف األعباء یشمل أیضا الخسائر وكذا األعباء الناشئة عن النشاطات العادیة للمؤسسة مثل تكلفة البیع، ت

 .األجور واالهتالكات

 قائمة تغیر األموال الخاصة: 

  :هناك عدة تعایف نذكر منها:تعریف قائمة التغیر في األموال الخاصة- 1

                                                                                                                                                                                                 
،ص 2012مصطفى یوسف كافي، سمیر أحمد حموده، مبادئ المحاسبة المالیة األصول العلمیة والعملیة، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزیع، عمان،  :1

  .  63،64ص

.416، ص 1995احمد رجب عبد العال،مبادئ المحاسبة المالیة وتطبیقاتها، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة، مصر، : 2  

.50شناي عبد الكریم،مرجع سبق ذكره، ص  : 3  
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على األموال الخاصة خالل دورة محاسبیة معینة، وتزداد  هي قائمة توضح التغیرات التي تطرأ:التعریف األول-

  12.األموال الخاصة باألرباح وتنقص بالخسائر الناتجة عن النشاط االقتصادي، كما تنقص بتوزیع حصص األرباح 

الزیادة  أو النقص الذي یطرأ على رصید حقوق الملكیة خالل القترة،  هي قائمة توضح مقدار:التعریف الثاني-

لمعروف أن الزیادة في حقوق الملكیة یكن مصدرها صافي دخل المؤسسة المحقق خالل الفترة، وأیضا  ومن ا

تنتج من أي استثمارات لزیادة رأسمال من قبل المالك أما النقص فیكون مصدره صافي الخسائر التي تحدث 

  3.وكذا مسحوبات المؤسسة خالل نفس الفترةرة،خالل الفت

  4: تتمثل فیما یلي:األموال الخاصة مزایا قائمة تغییر -2

  .التعرف على مقدار األموال الخاصة وعناصرها وأي تفصیالت أخرى عنها- 

  .التعرف على  التغیرات  التي تحدث في األموال الخاصة خالل الفترة- 

ئر التعرف على المكاسب والخسائر التي تم االعتراف بها مباشرة في األموال الخاصة مثل المكاسب والخسا- 

  .المتعلقة ببیع  االستثمارات المتاحة للبیع

یشكل جدول تغیر األموال الخاصة  تحلیال  للحركات :المعلومات  الواردة  في قائمة تغیر األموال الخاصة -3

  .التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل منها رؤوس األموال الخاصة للكیان خالل السنة المالیة

  5 :مطلوب تقدیمها في هذا الجدول تخص الحركات المرتبطة بما یأتيالمعلومات الدنیا ال

  .النتیجة الصافیة للسنة المالیة- 

  .تغییرات الطریقة المحاسبیة وتصحیحات األخطاء المسجل تأثیرها مباشرة كرؤوس األموال- 

  .أخطاء هامةالمنتوجات واألعباء األخرى المسجلة مباشرة في  رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحیح - 

  ...)االرتفاع، االنخفاض، التسدید(عملیات الرسملة- 

  .توزیع النتیجة المقررة خالل السنة المالیة- 

 قائمة سیولة  الخزینة:  

  :تعددت التعاریف منها:تعریف قائمة سیولة الخزینة- 1

تعبتر من الكشوف المالیة األساسیة التي تبین قدرة  المؤسسة على تحقیق اإلیراد  النقدي : التعریف األول-

واألصول األخرى المتداولة الممكن تحویلها إلى نقدیة خالل فترة  التشغیل الحالیة وكذا مصادر استخدامات تلك  

  1.النقدیة  في أعمال المؤسسة خالل نفس الفترةالمبالغ 

                                                           
.51شناي عبد الكریم، مرجع سابق،ص:
1
 

   .41،ص2010، الدار الجامعیة، الجزائر، (IAS/ IFRS)بن ربیع حنیفة،الواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر الدولیة: 2

.290، ص 2005عبد الناصر إبراهیم نور، أصول المحاسبة المالیة، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، :  3  

.38زین عبد المالك، مرجع سبق ذكره، ص :  4 

.41بن ربیع حنیفة، مرجع سبق ذكره، ص  : 5  



یة  هذه القائمة تمكن من تحدید  المركز النقدي للمؤسسة في لحظة زمنیة  معینة هي عادة  نها:التعریف الثاني-

رصید للتدفقات النقدیة الواردة للمؤسسة والصادرة منها أثناء القیام بالعملیات السنة  المالیة وهو بمثابة 

  2. واالستغاللیة التمویلیة والرأسمالیة في المؤسسة خالل دورة محاسبیة معینة

تظهر أهمیة قائمة سیولة  الخزینة  في أهمیة  المعلومة اإلضافیة المتمثلة :أهمیة  قائمة سیولة الحزینة-2

مة  وتلك  التي أن تستعملها  خالل  الدورة والتي تعجز كل  من قائ،لخزینة التي جنتها المؤسسة في تغییرات ا

لخزینة التي تمثل  أصل المستعملین إن تدفقات ا عن تقدیمها ویرى الكثیر منالمركز المالي وقائمة الدخل 

وهي أهم معلومة تقدمها الوثائق المحاسبیة الن قیمة المؤسسة تزداد أو تنقص في نظر المساهمین ،التغییرات

والمقرضین وما تحققه من فوائض ألن تلك الفوائض تمكنها دون غیرها من منح قسائم أرباح المساهمین تسدید 

  3. ألصحابها وتحقیق مشاریع االستثمار ما علیها من قروض

  4:تتمثل فیما یلي : أهداف قائمة  سیولة  الخزینة -3 

  .بیان مدى قدرة المؤسسة على سداد االلتزامات المستحقة من خالل السیولة المتوفرة- 

 .یان تدفقات الخزینة المتعلقة باألنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیةب- 

 .نقدي للمؤسسةمعرفة المركز ال- 

 .تقییم قدرة المؤسسة على تولید تدفقات نقدیة في المستقبل ومعرفة درجات عدم التأكد المحیطة بهدف التدفقات- 

 .التنبؤ بتدفقات الخزینة المستقبلیة ودرجات عدم التأكد المحیطة بها- 

 .التعرف على النقدیة في المؤسسة- 

 .ذاتها بین الفترات المالیة المختلفة بین المؤسسات المختلفة مقارنة المراكز النقدیة وفقا سیولة الخزینة- 

ویمكن القول أن الهدف الرئیسي لقائمة التدفقات النقدیة هو تزوید مستخدمي الكشوف المالیة بمعلومات       

اریة وتوفیر معلومات حول األنشطة االستثم،ت النقدیة خالل فترة زمنیة معینةحول المقبوضات النقدیة والمدفوعا

 .والتمویلیة

فیتمثل الهدف من قائمة سیولة الخزینة هو إعطاء  240/01أما حسب النظام  المحاسبي المالي المادة     

مستعملي الكشوف المالیة أساس لتقییم مدى قدرة الكیان على تولید األموال ونظائرها كذلك المعلومات بشأن 

  .استخدام هذه السیولة المالیة

فان طبیعة التدفقات النقدیة IAS) 7( 7حسب المعیار المحاسبي الدولي رقم:نقدیةأنواع التدفقات ال -3

  1:تتمثل في ثالثة  أنشطة مختلفة وهي

                                                                                                                                                                                                 

.115ة الحسابات بین النظریة  والتطبیق، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن، ص یوسف محمد الجربوع، مراجع:   1  

.527، ص 2004وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، دراسات مقدمة في المحاسبة، الدار الجامعیة، االسكندریة، مصر،  : 2  

36زین عبد المالك، مرجع سبق ذكره، ص : . 3  

.97، ص 2010معاییر المحاسبة الدولیة، الصفحات الزرقاء، الجزائر، محمد بوتین، المحاسبة المالیة و :   4  
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وهي التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات الرئیسیة للمؤسسة من بیع السلع وكافة : األنشطة التشغیلیة-

  .للمؤسسةالعملیات العادیة التي تمثل الدورة التشغیلیة 

وهي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة االستثماریة التي تقوم  بها المؤسسة من  :األنشطة االستثماریة-

 .شراء وبیع األصول الثابتة

وهي التدفقات النقدیة الناتجة من النشاط التمویلي  المتعلق بالحصول على موارد التمویل : األنشطة التمویلیة-

  .ض أو من إصدار أسهملألصول سواء من قرو 

  

  .للمؤسسة قات النقدیة من األنشطة الرئیسيالعناصر التي تحتویها قائمة التدف:)2-1(الجدول رقم 

 أنشطة المؤسسة التدفق النقدي

 التمویلیة االستثماریة التشغیلیة

المتحصالت من بیع -  التدفقات النقدیة الداخلة

البضاعة أو تأدیة 

  الخدمات

الفوائد إیرادات - 

 والتوزیعات

المتحصالت من - 

  تحصیل القروض

تحصیل القروض .- 

للغیر وبیع االستثمارات 

  .في الدیون والملكیة

المتحصالت من بیع - 

اآلالت واألصول الثابتة 

 .األخرى

المتحصل من إصدار - 

  .األسهم

المتحصالت من - 

إصدار السندات 

والحصول على القروض 

 .طویلة األجل

   التدفقات النقدیة

 الخارجة

المدفوعات النقدیة - 

  .لشراء( للدائنین

المواد والمخزون 

  .)السلعي

تسدیدات للعاملین - 

  )أجور و مرتبات(

الفواتیر المصروفات - 

 .التشغیلیة األخرى 

القروض الممنوحة - 

  .للغیر

شراء االستثمارات في - 

األسهم والتسدیدات 

  .لمؤسسات أخرى

 .شراء اآلالت والمعدات- 

  .یعاتسداد التوز - 

إعادة شراء األسهم 

  )أسهم الخزانة(

القروض (سداد الدیون - 

 )طویلة األجل والسندات

                                                                                                                                                                                                 

. 156،ص2009كمال الدین مصطفى الدهراوي، المحاسبة المتوسطة وفق لمعاییر المحاسبة المالیة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر، :  1  



كمال الدین مصطفى الدهراوي، المحاسبة المتوسطة وفقا لمعاییر المحاسبة المالیة، المكتب الجامعي الحدیث، : المصدر

  .156، ص2009اإلسكندریة، مصر، 

 قائمة ملحق الكشوف المالیة:  

  :قائمة ملحق الكشوف المالیةتعریف -1

تعتبر المالحظات  المرفقة  بالكشوف المالیة جزء ال یتجزأ منها ذلك  ألنها  تتضمن  هوامش :التعریف األول-

فعدم وجود  هذه  القائمة  تعتبر الكشوف  غامضة  وال ،یحات لما  تضمنته الكشوف المالیةومالحظات وتوض

  1.القرارات  برشد  وعقالنیة  یمكن  أن تكون  أساس سلیما  التخاذ 

قائمة  اإلیضاحات تحتوي على معلومات  أساسیة  ذات داللة فهي تسمح بفهم  معاییر التقییم  :التعریف الثاني-

ریة لفهم وقراءة الكشوف وكذا  الطرق المحاسبیة المستعملة الضرو لة من اجل إعداد الكشوف المالیة،المستعم

  2.تمكن من إجراء المقارنة مع الفترات السابقةویقدم بطریقة منظمة المالیة،

  :محتوى قائمة  ملحق الكشوف المالیة -2

لیشمل ملحق الكشوف  المالیة  على المعلومات تخص النقاط  اآلتیة متى كانت  هذه المعلومات  تكتسي    

   3:طابعا  هاما، أو كانت مفیدة  لفهم  العملیات الواردة  في الكشوف  المالیة

  .القواعد  والطرق  المحاسبیة المعتمدة لمسك المحاسبة وٕاعداد الكشوف المالیة- 

المعلومات التي تخص الكیانات المشاركة والمؤسسات المشتركة ،الفروع أو  الشركة األم وكذلك المعامالت - 

  .بلغ المعامالتالتي تتم عند االقتضاء مع هذه الكیانات أو مسیریها طبیعة العالقات، نمط المعاملة، حجم وم

  .المعلومات ذات الطابع العام أو التي تعني بعض العملیات الخاصة الضروریة للحصول على صورة وفیة- 

تكون المالحظات الملحقة بالكشوف المالیة موضوع تقدیم منظم، وكل فصل أو باب من أبواب المیزانیة، - 

  .اصةحساب النتائج، وجدول سیولة الخزینة وجدول تغیر األموال الخ

یتعین على الكیانات الملزمة بنشر كشوف مالیة وسیطة أن یحترم في إعداد هذه الكشوف نفس طریقة التقدیم - 

  .في شكل مختصر عند االقتضاء ونفس المضمون ونفس الطرق المحاسبیة المقررة للكشوف المالیة

  

 

 

  

                                                           

.346، ص 2006اإلسكندریة، مصر، طارق عبد العال حماد،موسوعة المحاسبة، الدار الجامعیة، :  1  

.56شناي عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص:  2  

.39زین عبد المالك، مرجع سبق  ذكره، ص :  3  
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  :خالصة الفصل 

أداة اتصال بین المؤسسة االقتصادیة والعالم الخارجي یعتبر قنا لهذا الفصل تبین أن اإلفصاح من خالل تطر     

كما اعتبر من القضایا الهامة التي ركزت ،وف المالیة بما تحویه من معلوماتلها وهو یتضمن كل مجال الكش

ونظرا لهذه األهمیة فقد أصبح شائع ،ن تأثیر على المعلومات المحاسبیةعلیها معاییر المحاسبة الدولیة لما له م

وذلك بهدف أن تكون ،یطالبون الیوم بمزید من اإلفصاح ام وأصبح العدید من مستخدمي الكشوف المالیةاالستخد

  .البیانات المحاسبیة صادقة ومعبرة عن المحتوى الحقیقي لألحداث المالیة التي تظهرها

ق اإلفصاح كما یؤدي تطبی،لمستثمرین من مراقبة استثماراتهموتكمن أهمیة اإلفصاح في أنه یمكن ا       

كما یؤدي أیضا إلى منع حاالت الفساد ،المال لحمایة األطراف المختلفة  المحاسبي في المؤسسات وسوق

وقد یتم ،االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع ویساعد على اإلستفادة من العائد الكامل لعملیات البیع في دفع التنمیة

حظات إیضاحیة ترفق مع هذه أو عن طریق مال تحقیق اإلفصاح المحاسبي داخل الكشوف المالیة ذاتها

وتبرز أهمیة اإلفصاح عن المعلومات والبیانات لتضیف الشفافیة والمصداقیة إلى عمل المؤسسة ،الكشوف

  .اإلقتصادیة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  :الفصل الثاني

اإلطار النظري للمعلومة 

 المحاسبیة
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  :تمهید  

تعتبر المعلومة المحاسبیة  العصب الرئیسي إلدارة أي مؤسسة اقتصادیة حیث أنها تمثل مخرجات النظام        

المحاسبي الناتجة عن معالجة البیانات المحاسبیة كما أنها تمثل عنصر ربط بین المؤسسة وفروعها وكوسیلة 

رات،فقد أصـبحت المعلومـة المحاسبیة اتصال بین المؤسسة ومستخدمي القوائم المالیة عند عملیة اتخاذ القرا

مـوردا جوهریـا في العصـر الحـالي فـإذا أرادت المؤسسـة أن تبقـى فعلیهـا أن تجمـع وتخـزن وتعــالج كمــا هــائال مــن 

هذه  المعلومــات أمــا إذا أرادت التفــوق فعلیهــا أن تكــون الســباقة في الحصــول علــى المعلومــات، ولكي تقوم

 . األخیرة بدورها یجب أن تتوفر على بعض الخصائص والممیزات

ومع إعتبار أن المعلومة المحاسبیة وسیلة للتسییر یتطلب أن تتمیز هذه المعلومة بالمصداقیة والصحة       

ب مع وهذا بإالضافة إلى المالئمة والموثوقیة والتجاو لوضعیة المالیة الحقیقیة للمؤسسةوتعبیرها العادل عن ا

ویبعث فیها الثقة عند إعتماد هذه المعلومات في مختلف مجاالت ف المستفیدة منها،مختلف إحتیاجات األطرا

إتخاذ القرارات المختلفة من أجل تحقیق األهداف المرجوة،ومع التطــور االقتصــادي وانفتــاح األســواق الحالیــة 

الیــة أدى بالمحاسبة إلى إعطاء أهمیة كبیرة للمعلومة المحاسبیة هذه واتســاع االســتثمارات االقتصــادیة منهــا والم

األخیرة التي یجـب أن تكـون دقیقـة وتعكـس الصـورة الحقیقیـة للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة االقتصادیة وهذا من 

نقسم هذا  وعلى ضوء هذا ارتأینا أناتهم الخاصة بمؤسسة اقتصادیة ما،اجل تسهیل للمستفدین في اتخاذ قرار 

  :الفصل إلى ثالث مباحث كما یلي

  .مفاهیم عامة حول المعلومات: المبحث األول 

  .ماهیة المعلومات المحاسبیة: المبحث الثاني 

  .ماهیة جودة المعلومات المحاسبیة: المبحث الثالث 

  

  

  

 

 

  

  

  

  



  مفاهیم عامة حول المعلومات:المبحث األول

القرارات المختلفة داخل المؤسسة من حیث وظائف اإلدارة وخارج المؤسسة تعتبر المعلومات قاعدة التخاذ      

ات ونظرا لألهمیة التي تكتسبها هذه المعلوم،مصالح وعالقات معینة مع المؤسسة من طرف الجهات التي لها

و فسیتم التطرق بصفة عامة إلى المعلومات من حیث المفهوم،الدور والقیمة ،كقاعدة التخاذ مختلف القرارات

  .الخصائص

وقبل التطرق للمعلومة یجب التفرقة بینها وبین البیانات بحكم إرتباط المصطلحین ببعضهما البعض ارتباطا    

  . وثیقا إال أنهما یختلفان وال یؤدیان إلى نفس المعنى

  ماهیة البیانات: المطلب األول

  :تعددت تعاریف البیانات من أهمها :تعریف البیانات-1

البیانات هي مجموعة من الحقائق غیر المنظمة التي قد تأخذ شكل أرقام أو رموز ال تؤثر في :التعریف األول-

  1.سلوك المتلقي لها

البیانات هي مجموعة الحقائق والرموز غیر المبوبة والتي یتم الحصول علیها أو تسجیلها عن :التعریف الثاني-

،ویمكن للبیانات أن تكون أرقاما حروفا وكذلك یمكن لها  بحث أو مشاهدة أو استبیان أو أي أداة للقیاس والتقدیر

  2.أن تكون اصواتا أو صورا

والتفسیر  هي عبارة عن الحقائق أو المبادئ أو تعلیمات في شكل رسمي مناسب لالتصال :التعریف الثالث-

  3.والتشغیل بواسطة األفراد أو اآلالت األوتوماتیكیة

المواد  الكلمات التي یتم تجمیعها من داخل المشروع وخارجه حیث تمثل مجموعة الرموز أو  :التعریف الرابع-

  4.األولیة التي یتم تشغیلها وترتیبها وٕادخال بعض العملیات علیها بحیث یتم استخراج المعلومات

على ضوء التعاریف المقدمة أعاله نستخلص أن البیانات هي مجموعة من الحقائق الموضوعیة تحتاج        

إلى معالجة وتنظیم لتتحول إلى معلومات وبالتالي فهي تصف جزء مما حدث وال تقدم أحكاما أو تفسیرات أو 

  .قواعد للعمل

  5:موعة من المراحل اآلتیةإن تحویل البیانات إلى معلومات یتطلب معالجتها وفق مج  

تأتي البیانات من مصادر داخلیة وخارجیة،وبعد ذلك تبدأ عملیة تسجیلها :الحصول على البیانات وتسجیلها-

 .یدویا أو آلیا

                                                           

.181،ص2010أسامة العامري،اتجاهات إدارة المعلومات،دار أسامة،الطبعة األولى،عمان،األردن،:  1  

.19،ص2010ي،عمان،األردن،فرید فهمي زیارة،المقدمة في تحلیل النظم،دار الیازور :  2  

.28،ص  1996كمال السید غراب، فادیة حجازي، نظم المعلومات اإلداریة، جامعة الملك سعود، الریاض، :   3  

.27،ص  1998كمال الدین الدهراوي، نظم المعلومات المحاسبیة، الدار الجامعیة اإلسكندریة، مصر، :  4  

.97،98،ص ص 2010صفاء للنشر والتوزیع،الطبعة األولى،عمان،األردن، ریحي مصطفى علیان،اقتصاد المعلومات،دار:  5  
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تهدف عملیة مراجعة البیانات إلى التأكد من مطابقة البیانات التي تم تسجیلها مع المصادر :مراجعة البیانات-

 .دي األخطاء وتصحیحها إن وجدتالتي أخذت منها لتفا

یتم تجمیع البیانات في مجموعات أو فئات متجانسة وفقا لمعیار معین،ویجري التصنیف عادة على :التصنیف-

أساس نظام ترمیز قد یكون رقمیا أو عن طریق األحرف أو باستخدام النوعین معا بحسب البرنامج المستخدم 

 .ونوعیة البیانات

یانات بطریقة معینة تتفق والكیفیة التي تستخدم بها تلك البیانات،فالترتیب یكون إما ترتیبا یتم ترتیب الب:الفرز-

 .تصاعدیا أو تنازلیا

،ویتم عها لتتوافق واحتیاجات مستخدمیهاخیص إلى دمج مجموعة من البیانات وجملتهدف عملیة الت:خیصلالت-

المیزانیة العمومیة،جدول (العلیا،فمثال القوائم المالیة استخدام البیانات الملخصة عادة في المستویات اإلداریة 

 .تعد تلخیصا للعملیات والمهمات التي تمت خالل فترة معینة...)حسابات النتائج

یمكن أن  تكون العملیات الحسابیة بسیطة أو معقدة،فعملیات الجمع والطرح :العملیات الحسابیة والمنطقیة-

بینما تعد أسالیب بحوث العملیات واالقتصاد القیاسي واألسالیب الریاضیة والقسمة تعد عملیات حسابیة بسیطة،

عملیات معقدة،أما العملیات المنطقیة قیمكن أیضا أن تكون بسیطة أو معقدة وعلیه فالهدف من العملیات 

 .الحسابیة والمنطقیة هو تقدیم بیانات جدیدة ومفیدة للمستخدم

اظ بالبیانات إلى وقت الحاجة إلیها،وهناك عدة طرق لتخزین البیانات تهدف هذه العملیة إلى االحتف:التخزین-

 .حفظ البیانات على شكل مستندات ورقیة أو وسائط ممغنطة:منها

 .یقصد باالسترجاع البحث عن بیانات معینة واستدعاؤها عند الحاجة إلیها:االسترجاع-

یمكن أن یفهمها أو یستخدمها من یطلبها،فقد یتم  تهدف هذه العملیة إلى تقدیم البیانات في شكل:إعادة اإلنتاج-

تقدیم البیانات في شكل تقریر مكتوب أو في شكل رسومات بیانیة أو هندسیة،أو أن یتم عرض البیانات على 

 .شاشة الحاسوب مباشرة

 .یقصد بهذه العملیة إیصال البیانات إلى مستخدمیها في الوقت وبالشكل المناسب:التوزیع واالتصال-

  1:هناك أربعة مصادر أساسیة للبیانات  :صادر البیاناتم-2

یشمل البیانات المنشورة وغیر المنشورة التي تجمع من قبل أجهزة الدولة أو الهیئات العلمیة :المصدر الوثائقي-

 :أو مراكز البحوث،ومن أمثلة هذه المصادر نذكر

والمؤسسات المختلفة التي تتعلق بجمیع  اإلحصائیات والمنشورات التي تصدر عن أجهزة اإلحصاء والدوائر- 

  .األحداث االقتصادیة التعلیمیة واالجتماعیة

                                                           

.16،17،ص ص 2009عالء السالمي واخرون،أساسیات نظم المعلومات اإلداریة،دار المناهج للنشر والتوزیع،عمان،األردن،:  1  



الكتب والمطبوعات المتوفرة في المكتبات،ویقسم هذا المصدر إلى مصادر أولیة تشمل جمیع البیانات التي تم - 

جمیع البیانات التي  جمعها ونشرها من طرف الجهات ذات العالقة،باإلضافة إلى المصادر الثانویة والتي تضم

  .تم جمعها ونشرها كذلك من طرف جهات أخرى تختلف عن الجهات ذات العالقة

 :یتم الحصول على البیانات وفق الطرق اآلتیة:المصدر المیداني-

یتم جمع البیانات من وحدات المجتمعات اإلحصائیة التي تشملها الدراسة بشكل :طریقة المقابلة الشخصیة- 

  .تمارات إحصائیة أعدت لهذا الغرضمباشر وبموجب اس

  .أي القیام بالتجربة ومن ثم تسجیل النتیجة التي یتم التوصل إلیها:طریقة التجربة والتسجیل- 

  .بمعنى المشاهدة المباشرة للمؤسسات والقیام بجمع البیانات عنها:طریقة المشاهدة- 

  .مارات الخاصة بجمع المعلوماتفي مال االست) الهاتف أو البرید(طریقة استخدام وسائل االتصال - 

یتم الحصول على البیانات من طرف البنوك :شبكة المعلومات وبنوك قواعد البیانات-

العالمیة،اإلقلیمیة،الخاصة أو المحملة على الحاسبات المتوفرة عن طریق شبكة المعلومات أو عن طریق 

 .االشتراك وربط شبكة محلیة مع شبكات عالمیة أو إقلیمیة

تتضمن شبكة االنترنت عددا كبیرا من قواعد المعلومات،المكتبات،الجامعات،المراكز :نترنتإلا-

البحثیة،المؤسسات الرسمیة خاصة التجاریة والخدمیة والعلمیة،ومن الخدمات األساسیة لالنترنت أنها تتوفر على 

على المعلومات في مختلف  برید الكتروني وتسمح بالمناقشة والحوار،باإلضافة إلى إمكانیة الحصول والبحث

  .المیادین ومن مختلف مناطق العالم

  .ماهیة المعلومات: المطلب الثاني

تمثل المعلومات عنصرا هاما في المؤسسات ألنها تعكس التفاعل الذي یحدث في بیئتها الداخلیة والخارجیة      

من خالل مساهمتها في زیادة قدرة اإلدارة على رسم الخطط والسیاسات الصحیحة وتحدید احتیاجات المؤسسة 

  .ومواردها كما تسهل عملیة االتصال بین األفراد

  :ددت تعاریف المعلومة من أهمهاتع:تعریف المعلومة-1

المعلومة عبارة عن بیانات مقدمة في صورة نافعة لمتخذي القرارات،أي أن المعلومة تمثل : التعریف األول-

المتعلقة بالمشكلة محل  إضافة جدیدة لمتخذي القرارات ألنها تحد من درجة عدم التأكد وتزید من درجة المعرفة

  1.القرار

لمعلومة هي عبارة عن البیانات التي تمت معالجتها بشكل مالئم لتعطي معنى كامال ا:  التعریف الثاني-

  2.القرارات بالنسبة لمستخدم ما،مما یمكنه من استخدامها في العملیات الجاریة والمستقبلیة التخاذ

                                                           

.34،ص2008اإلسكندریة،صبحي محمود الخطیب، مقدمة في نظم المعلومات المحاسبیة، دار المطبوعات، :  1  

.13،ص2009، عمان، ،1تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ط: عبد الرزاق محمد قاسم:  2  
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اتخاذ قـرار تعتبر المعلومة عنصرا ضروریا في تسییر المؤسسة، إذ ال یمكن لهذه األخیرة : التعریف الثالث-

  1.معلومة أولیة مفیدة معـین دون االسـتناد إلى

المعلومة هي بیانات تمت معالجتها بوسائل ماهرة لتصبح في شكل أكثر نفعا لمستخدمیها  :التعریف الرابع-

  2.حالیا ومستقبال،وذلك إلزالة الغموض عنها

وعة من األفكار والمفاهیم بكیفیة المعلومة مجموعة من البیانات تعطي معنى خاص لمجم:التعریف الخامس-

  3.متجانسة تمكن من االستفادة منها والوصول إلى المعرفة واكتشافها

على ضوء ما سبق فان المعلومة عبارة عن بیانات تمت معالجتها للحصول على مؤشرات ذات معنى     

وعة البیانات التي یعتمد علیها تستخدم كأساس في عملیة اتخاذ القرارات والتنبؤ بالمستقبل،وتعتبر كذلك عن مجم

في اتخاذ القرارات والتنبؤ بالمستقبل ،وكقاعدة عامة یمكن للمستخدمین اتخاذ قرارات أفضل كلما زادت كمیة 

ونوعیة المعلومات ،فالمعلومة تعتبر وسیلة اتصال بین شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا ومحیطه من اجل أن 

  .غرض تنمیة المعارف وزیادة ثقافة متخذ القراریتأقلم مع متغیرات هذا المحیط ل

الزیادة في كمیة ونوعیة المعلومات أدى إلى ضرورة وضع نظم متكاملة لها لتقلیل  إن :أنواع المعلومات-2

حالة عدم التأكد وتوفیرها في الوقت المناسب وفق احتیاجات مستخدمیها،وقد تعددت التصنیفات المتعلقة بأنواع 

  :   سنقوم ببعض التصنیفات كما یليالمعلومات ،لذا 

  4:رحمون هالل فان المعلومات تصنف إلى ثالث أنواع كالتاليحسب الكاتب 

تمثل مجموعة المعلومات الضروریة للسیر الیومي للمؤسسة تساعد على مراقبة المهام :معلومات األشتغال- 

المعلومات المتعلقة بالتحكیم أو بتنفیذ عملیة العادیة في المؤسسة،وتقسم إلى معلومات القیادة التي تعبر عن 

 .معینة،ومعلومات الرقابة متعلقة بمراقبة نتائج تنفیذ العملیات

یهدف هذا النوع من المعلومات إلى التأثیر على سلوك األفراد الذین تربطهم عالقة بالمؤسسة :معلومات التأثیر-

لق صلة تربط بین العامل والمسؤول بهدف التخلص من سواء كانوا داخلیین أو خارجیین،كما یمكن من خاللها خ

 .الحواجز 

هي تلك المعلومات التي تسمح للمؤسسة التعرف على بعض التغیرات التي یمكن أن تحدث :معلومات التوقع-

مستقبال في محیطها،وذلك من خالل االستفادة من بعض المزایا أو تجنب بعض المخاطر،فهي معلومات تفید 

سسة في االتجاه الصحیح وهذا النوع ینظر إلیه على انه مرتبط بالیقظة فهو ال یفرض على في قیادة المؤ 

 . المؤسسة ولكن یمكن أن یوجد بفضل إدارة المسیرین

                                                           

15.،ص 2004ناصر نور الدین، نظم المعلومات المحاسبیة و تكنولوجیا المعلومات، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، :  1  

.187،ص 2000لصباح، نظم المعلومات اإلداریة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن، عبد الرحمان ا:  2  

.30،ص2009،عمان،األردن،4عامر إبراهیم قندلجي،نطم المعلومات اإلداریة،دار المسیرة للنشر والتوزیع،ط:  3  

.52،ص2004القتصادیة،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه،جامعة الجزائر،رحمون،نظام المعلومات للتسییر وتساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة اهالل :  4  



 1: أما عالء السالمي فیصنف المعلومات من منظور نظم المعلومات اإلداریة كاألتي 

 .داري في اتخاذ قرار أو انجاز عمل أو مشروعهي المعلومات التي یحتاجها الجهاز اإل:معلومات إنجازیة-

هي المعلومات التي یحتاجها اإلداري في تطویر وتنمیة القدرات وتوسع اإلدراك في مجال :معلومات إنمائیة-

 .العمل والحیاة مثل المعلومات التي یتلقاها المتربصون من الدورات التدریبیة

اإلدارة في المؤسسات التعلیمیة مثل الجامعات والمعاهد هي المعلومات التي تحتاجها :معلومات تعلیمیة-

 .والمدارس

هي المعلومات التي تفید في إجراء البحوث التطبیقیة وفي تطویر وسائل اإلنتاج واستثمار :معلومات إنتاجیة-

 .الموارد الطبیعیة واإلمكانات المتاحة بشكل أحسن كمعلومات إنتاج سلعة معینة

  أن تدرج تصنیفات أخرى للمعلومات كاألتيباإلضافة إلى ذلك یمكن:  

 المعلومات المالیة والمعلومات اإلداریة: 

تبرز المعلومات المالیة العملیات واألحداث المتعلقة بالمجاالت المالیة والمحاسبیة كإعداد :المعلومات المالیة-

رض المركز المالي الصافي،تحدید المیزانیات المختلفة،إعداد القوائم المالیة،تقدیر التكالیف وكیفیة توزیعها،ع

 .مستوى السیولة وقدرة المؤسسة على السداد

المعلومات اإلستراتیجیة،المعلومات :المعلومات اإلداریة تنقسم إلى ثالث مستویات هي:المعلومات اإلداریة- 

 .الوظیفیة والمعلومات التنفیذیة

 معلومات رسمیة ومعلومات غیر رسمیة: 

المعلومات اإلجباریة التي یجب على المؤسسات اإلفصاح عنها في شكل قوائم مالیة هي :المعلومات الرسمیة-

  .أو ملحقات أو غیر ذلك

،وتأخذ احد مصادر المعلومات ذات األهمیةتعتبر المعلومات غیر الرسمیة :المعلومات غیر الرسمیة-

  .الشخصیة والمعرفة المسبقة المعلومات غیر الرسمیة صورا شتى كاالعتقادات ،االجتهادات،األقاویل،الخبرات

 معلومات تاریخیة،حالیة ومستقبلیة:  

كاإلیرادات (هي معلومات عن سنوات سابقة تتعلق بقیاس األحداث التي تمت في الماضي :معلومات تاریخیة-

  .وذلك بغرض تقییم كفاءة المؤسسة في تحقیق أهدافها وبیان مركزها المالي)من المبیعات أو الدخل الصافي

هي معلومات متاحة في وقت اتخاذ القرار یتم تقدیمها بصورة دوریة ومنتظمة وفوریة ذات :ات حالیةمعلوم-

  .طابع تحلیلي تتعلق بالنشاط الجاري للمؤسسة،مثل األرباح الموزعة والعائد على السهم

بل،ویتم هي معلومات تقدیریة غیر مؤكدة یتم إعدادها لغرض التخطیط والتنبؤ بالمستق:معلومات مستقبلیة-

نشرها من طرف اإلدارة أو المحللین المالیین،بحیث تصبح هذه المعلومات معیارا للحكم على األداء مستقبال،مثل 

                                                           

.15،16،ص ص2009عالء السالمي وآخرون،أساسیات نظم المعلومات اإلداریة،دار المناهج للنشر والتوزیع،عمان،األردن،:  1  
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المعلومات حول التنبؤ بالعائد على السهم،ویمكن القول أن المعلومات التاریخیة والحالیة هي أساس التوصل إلى 

  .تقبلیةالمعلومات المس

 1:ات حسب حجم المؤسسات وطبیعة أعمالها ومصادرها كاألتيكما یمكن تصنیف المعلوم  

تصدر عن مختلف المؤسسات التنظیمیة واإلداریة المكونة للمؤسسة،وكذلك األشخاص :معلومات داخلیة-

العاملین فیها سواء كانت هذه المعلومات تعطى بطریقة مباشرة أو من خالل النشرات والدوریات التي تصدرها 

  .المؤسسة

تعتبر مصادر ذات درجة كبیرة من األهمیة وذات قیمة عالیة لما تعكسه من واقع حقیقي وما :ت خارجیةمعلوما-

تتمیز به من دقة وشمولیة،تتوفر هذه المعلومات خارج نطاق المؤسسة سواء كانت من طرف أشخاص أو هیئات 

یات الصادرة عن الجهات حكومیة أو مراكز خاصة بالمعلومات والبحث العلمي،وتشمل كذلك النشرات والدور 

المختصة،المنافسین،الموردین،العمالء،النقابات،الهیئات  الحكومیة كوزارة المالیة،التخطیط،العمل،دوائر 

 .اإلحصاءات العامة واالنترنت

  :أهمیة المعلومة-3

 تبرز أهمیة المعلومة من خالل دورها في تلبیة احتیاجات مختلف المستخدمین كالمستثمرین،المقرضین  

  :،الموردین،الدائنین،العمالء ،الجهات الحكومیة  والجمهور  وذلك من خالل

 2:یمكن للمعلومات أن تكون مهمة في اتخاذ القرارات من خالل:المعلومة أداة التخاذ القرارات  . أ

تنبع أهمیة المعلومة من خالل كونها ضرورة التخاذ وترشید القرارات حیث تساعد :ندرة الموارد االقتصادیة- 

  .المعلومات على توزیع واستخدام الموارد االقتصادیة بشكل أفضل

تتخذ قرارات بشان أنشطة وأعمال تتعلق بالمستقبل الذي یتصف بالغموض وعدم :ظروف عدم التأكد-

التأكد،وهذا تلعب المعلومات دورا أساسیا في تسهیل عملیة اتخاذ القرارات وذلك بتقلیل درجة عدم التأكد المحیطة 

  .اتخاذ القرار،عن طریق إمداد متخذ القرار باألساس العلمي المبني على المعرفة لبناء توقعاته المستقبلیةبظروف 

تساهم المعلومات الناتجة عن تنفیذ القرارات في متابعة وٕاجراء التقییم والتحقق بما یساعد على :التغذیة الراجعة-

  .توفیر معلومات لترشید القرارات المستقبلیة

إن األنظمة االقتصادیة المفتوحة كالمؤسسة االقتصادیة تحتاج الن :أداة للربط مع المحیطالمعلومة   . ب

تكون بینها وبین بیئتها نوع من التبادل،ویعتمد هذا التبادل على توصیل المعلومات والموارد بین األنظمة 

                                                           

.110،ص2010،عمان،األردن،1والتوزیع،طعلي خلف حجاحجة،اتخاذ القرارات اإلداریة،دار قندیل للنشر : 1  

.24،ص2003راسین احمد العیسى،أصول المحاسبة الحدیثة،دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان،األردن،: 2  



،وبناءا على ذلك فان والبیئة،فحتى یحافظ أي نظام على بقائه واستمراریته یجب علیه أن یتعامل مع بیئته

 1:المعلومة لها دور في محیط المؤسسة بعدة أشكال نذكر منها

تحت شكل معلومة مندمجة في منتج معین،الن أي منتج له مركبات مادیة،مركبات - 

معلوماتیة،السعر،مواصفات وطریقة االستعمال،وبفضل التكنولوجیا یمكن تمییز منتج أو تحسینه عن طریق 

ات أخرى إضافیة من المعلومات كإنشاء خط هاتفي خاص یسمح للزبائن بإمكانیة الحصول إضافة أو دمج میز 

  .على نصائح وٕارشادات 

تحت شكل أنظمة معلومات بین المؤسسات المختلفة،فتكنولوجیا المعلومات یمكن اعتمادها من اجل تقویة - 

كاعتماد بعض الموردین وسائل )مورد- زبون(وتمتین المركز التنافسي للمؤسسة من خالل عالقة جدیدة بین 

  .اتصال موجهة أساسا لتسهیل الطلبات

إن المعلومة هي وسیلة اتصال بین شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا مع :المعلومة أداة لالتصال  . ت

محیطه،وذلك من خالل المشاركة في تبادل المعلومات الهامة في شكل أوامر أو تقاریر لتوصیل نتائج عمل 

  .میها باختالف أنواعهم وأهدافهم وتعدد مواقفهم وأحكامهم بشأنهاالمؤسسة لمستخد

في دراستها بأهمیة المعلومة كأداة ) AAA(أما من وجهة النظر المحاسبیة،اهتمت جمعیة المحاسبة األمریكیة    

لالتصال حیث عرفت المحاسبة بأنها عملیات تحدید وقیاس وتوصیل معلومات اقتصادیة بحیث تمكن مستخدمي 

  .المعلومات من إجراء التقییمات واتخاذ القرارات

باإلضافة إلى ذلك ساهمت تكنولوجیا المعلومات واالتصال التي غزت كافة األنشطة االقتصادیة في تعزیز      

دور المعلومة كأداة لالتصال من خالل بناء وتصمیم تطبیقات فعالة ومتخصصة تساهم في تمكین المؤسسات 

طرة على تدفق المعلومات ومعالجتها داخلیا وخارجیا وضمان اإلمدادات المعلوماتیة االقتصادیة من السی

الضروریة لها بالشكل المالئم وفي الوقت المناسب،بهدف ضمان قیامها بنشاطاتها المختلفة وتسهیل عملیة اتخاذ 

  2.القرارات الرشیدة التي تساهم في تحقیق أهداف المؤسسات

في أي نظام یتم تقسیم المهام والوظائف على األفراد وغالبا :المهام والوظائف المعلومة أداة للتنسیق بین  . ث

ما یتطلب األمر عند القیام بهذه المهام تداخل العدید منها،مما یصعب مهمة مالحظة كل فرد أثناء مزاولة 

التي تحملها  نشاطه،لذلك یتم تنظیم هیكل لتدفق المعلومات وذلك بتحدید القنوات التي تسیر علیها والوسائل

 3.كالوثائق،االجتماعات،اللقاءات وغیرها من اجل خلق الفعالیة وتسهیل الرقابة

 

                                                           

مة لنیل شهادة قدتیجاني بالرقي،دراسة اثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد اثر التضخم على القوائم المالیة،أطروحة م: 1  

.71،ص2005دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة،جامعة الجزائر،  

.72نفس المرجع السابق،ص: 2  

.72،صسابقمرجع تیجاني بالرقي ،: 3  
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   التمییز بین البیانات والمعلومات:المطلب الثالث

تعبر البیانات عن حقائق مجردة لیس لها معنى أو داللة في ذاتها،فهي ال تضیف شیئا إلى معرفة    

اتخاذ القرار،إما المعلومات تعبر عن ناتج العملیات التشغیلیة على  مستخدمیها بما یؤثر على سلوكهم في

  .البیانات بشكل یجعل لها معنى وداللة وذات استخدام مفید

المعلومات  یجب التفرقة بینهما ألنهما ال یعنیان نفس الشيء، من خالل العرض السابق للبیانات و و     

ت معا فإنها تمثل المدخالت لنظام المعلومات أما المعلومات فإنها فالبیانات هي حقائق أولیة وأرقام وٕاذا ما جمع

  :وضح هذه العالقة في الشكل التاليتتكون من بیانات تم تحویلها وتشغیلها لتصبح لها قیمة حیث یمكن أن ن

       

  

  

  .107،ص2010خلف حجاحجة،اتخاذ القرارات اإلداریة،دار قندیل للنشر والتوزیع،الطبعة األولى،عمان،األردن،:المصدر

یالحظ من الشكل أن البیانات ترتبط بالمعلومات بعالقة دوریة،حیث یتم تجمیع البیانات ومعالجتها      

تستخدم في اتخاذ القرارات ومن ثم تبنى علیها مجموعة من اإلجراءات والتي للحصول على المعلومات التي 

  .بدورها تؤدي إلى استحداث بیانات جدیدة یتم معالجتها مرة أخرى للحصول على المعلومات

 : كما یمكن توضیح أهم الفروقات في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

  

العالقة بین البیانات : )1-2(الشكل رقم 

 اإلجراءات البیانات التشغیل

 القرارات
 المعلومات



  

  ومصطلح المعلوماتیوضح التمییز بین مصطلح البیانات : )1-2(جدول رقم  

  المعلومـــــــــــات  البیانـــــــــــات  المجـــال

  الترتیب

  القیمة

  االستعمال

  المصدر

  الدقة

  الموقع

  الحجم

  .غیر منظمة في هیكل تنظیمي

  .غیر محدودة القیمة

  .ال تستعمل على الصعید الرسمي

  .متعددة المصادر

  .منخفضة

  .المداخالت

  .كبیر جدا

  .تنظیميمنظمة في هیكل 

  .محدودة القیمة بالضبط

تستعمل على الصعیدین الرسمي و غیر 

  .الرسمي محددة المصادر

  .عالیة

  .المخرجات

  .صغیرة نسبیا مقارنة بحجم البیانات

  .40،ص 1999حكمت أحمد الراوي، نظم المعلومات المحاسبیة و المنظمة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان ،: المصدر

تجدر اإلشارة إلى أن معیار االستفادة من قبل المتلقي هو أساس التمییز بین البیانات والمعلومات،وذلك من كما 

  1:خالل

 إن معیار المستوى المعرفي للمستفید هو األساس في التمییز بین البیانات :اإلضافة المعرفیة

ص المتلقي لها أو قامت بالتقلیل من والمعلومات،فإذا ما أدت البیانات إلى إضافة في المستوى المعرفي للشخ

حالة عدم التأكد تحولت إلى معلومات،وٕاذا لم تؤدي إلى  أي إضافة معرفیة للمتلقي بقیت مصنفة ضمن 

البیانات،وكمثال على ذلك عالمات الطالب التي یتحصل علیها،حیث تعتبر معلومات للطالب وبیانات لقسم 

 .ى المعلومات المرجوة كنسبة النجاح وعدد الطلبة الناجحین مثالالتسجیل یتم معالجتها حتى یتم التحصل عل

 إن معیار التأثیر في القرار المتخذ هو األساس في التمییز بین البیانات والمعلومات،فإذا ما :االرتباط

سلیم ارتبطت البیانات بحدث أو مشكلة معینة تتطلب اتخاذ قرار بشأنها وأثرت في القرار المتخذ إما باتخاذ قرار 

وٕاما أن تؤكد أو تغیر أو تعدل ذلك القرار السلیم في هذه الحالة تتحول البیانات إلى معلومات بالنسبة للمتلقي 

  .،أما إذا كانت البیانات غیر مرتبطة بموقف یستلزم اتخاذ قرار بشأنه تبقى مجرد بیانات

  ماهیة نظام المعلومات المحاسبیة: المبحث الثاني

ات المحاسبي المصدر األساسي للمعلومات المحاسبیة حیث یعكس النظام التفاعل الذي یعد نظام المعلوم   

یحدث في بیئة المؤسسة الداخلیة و بین المؤسسة والبیئة الخارجیة ،ویمثل النظام  مجموعة العاملین و 

و إیصالها إلى اإلجراءات والموارد التي تقوم بتجمیع البیانات،معالجتها ونقلها لتتحول إلى معلومات مفیدة 

                                                           

.12،13،ص ص2006عبد الرزاق محمد قاسم،تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة األولى،عمان،األردن،: 1  
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المستخدمین بالشكل المالئم والوقت المناسب من أجل مساعدتهم في اتخاذ قراراتهم،ویجب أن تتوفر في نظام 

المعلومات المحاسبي درجة عالیة جدا من الدقة والسرعة في معالجة البیانات وتحویلها إلى معلومات وتعتبر 

ت المحاسبي لتحقیقه وكذلك إنتاج معلومات دقیقة و واضحة الدقة في إعداد التقاریر هدفا یسعى نظام المعلوما

  .باإلضافة إلى حمایة أموال المؤسسة والرقابة علیها

  ماهیة نظام المعلومات: المطلب األول

  :تعریف نظام المعلومات -1

قبل التطرق إلى تعریف نظام المعلومات البد من التطرق إلى تعریف النظام  الذي أعطیت له عدة تعاریف 

  :تتمثل فیما یلي

یعرف النظام على أنه مجموعة من العناصر التي ترتبط مع بعضها سلسلة من العالقات :التعریف األول-

  1. وظیفة محددة أو مجموعة من الوظائف بهدف أداء

 النظام هو مجموعة من األجزاء التي تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض ومع بیئتها لتحقیق: التعریف الثاني-

  2.أو أهداف معینةهدف 

النظام هو مجموعة من العاملین واإلجراءات والموارد التي تقوم بتجمیع البیانات ومعالجتها  :التعریف الثالث-

ومن أجل  ونقلها لتتحول إلى معلومات مفیدة ،وٕایصالها إلى المستخدمین بالشكل المالئم والوقت المناسب

  3.مساعدتهم في أداة الوظائف المسندة إلیهم

 النظام هو مجموعة من العناصر أو األجزاء التي تتكامل مع بعضها البعض وتحكمها : التعریف الرابع-

  4.عالقات وآلیات عمل معینة وفي نطاق محدد بقصد تحقیق هدف معین

مما سبق یرى الباحث أنه یمكن تعریف النظام على أنه مجموعة من العناصر المترابطة والمتضافرة فیما     

مع محیطها بدرجات متفاوتة من عدمها ألجل بلوغ هدف معین أو  خل حدود معینة مع إمكانیة تفاعلهابینها دا

  . أكثر

  :من التعاریف السابقة نستنتج ما یلي 

 إن النظام یتكون من مجموعة من المكونات یطلق علیها أیضا العناصر أو األجزاء أو الموارد. 

 وجود عالقات بین مختلف هذه المكونات. 

  نات النظام تعمل معا لتحقیق هدف أو أكثرمكو. 

                                                           

. 17،ص 2004عبد الرزاق محمد القاسم، تحلیل و تصمیم نظم المعلومات المحاسبیة، مكتبة دار الثقافة،عمان، :  1  

.17،ص  2000إبراهیم سلطان، نظم المعلومات اإلداریة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة األولى، اإلسكندریة، مصر، :  . 2  

.15،ص 2009قاسم، تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، عبد الرزاق محمد:  3  

. 18،ص  2002سلیم إبراهیم الحسینة، نظم المعلومات اإلداریة، مؤسسة الرواق، الطبعة الثالثة، عمان، األردن، :  4  



 مكونات النظام تعمل معا داخل إطار معین یمثل ما یسمى بحدود النظام. 

 توجد بیئة محیطة یعمل فیها النظام .  

  :هناك عدة تعاریف أعطیت لنظم المعلومات نذكر منهاو

بمهمة تجمیع البیانات وتحویلها إلى هو نظام من األنظمة األخرى الموجودة في المؤسسة یقوم :التعریف األول-

ها اإلدارة وفئات أخرى باتخاذ القرارات التي تتعلق بالتخطیط  حسب إجراءات وقواعد محددة تساعد معلومات

  1.والرقابة

هو مجموعة اإلجراءات التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغیل وتخزین وتوزیع المعلومات لتدعیم  :التعریف الثاني-

المسیرین  والرقابة في التنظیم باإلضافة إلى تدعیم اتخاذ القرارات والتنسیق والرقابة ومساعدةاتخاذ القرارات 

  2 .والعاملین في حل المشاكل وتطویر المنتجات المقدمة وخلق المنتجات الجدیدة

لألفراد  هو عبارة عن عملیة اتصال یتم من خاللها تجمیع البیانات وتشغیلها وتخزینها ونقلها: التعریف الثالث-

المناسبین داخل المنظمة بغرض توفیر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ویتكون هذا النظام من شخص واحد 

لوجود بعض الحقائق  على األقل له نمط نفسي معین ویواجه مشكلة ما داخل نسق تنظیمي معین ویحتاج حلها

 3.، والتي یتم توفیرها من خالل وسیلة عرض معینة)المعلومات(

بهدف  هو عبارة عن بیئة تحتوي على عدد من العناصر التي تتفاعل فیما بینها ومع محیطها :التعریف الرابع-

  4.جمع البیانات ومعالجتها حاسوبیا وٕانتاج وبث المعلومات لمن یحتاجها لصناعة القرارات

أجل إنتاج المعلومات مجموعة من المكونات المترابطة مع بعضها البعض بشكل منتظم  :التعریف الخامس-

المناسب، من أجل مساعدتهم في أداء  المفیدة وٕایصال هذه المعلومات إلى المستخدمین بالشكل المالئم والوقت

  5.الوظائف الموكلة إلیهم

من خالل هذه التعاریف نجد أن نظام المعلومات هو نظام مهم في المؤسسة االقتصادیة وهو وسیلة من        

  .للمؤسسة من أجل القیام بمجموعة من القرارات واإلجراءات المناسبة خدمة لمصلحة الجمیعالوسائل المتاحة 

   :وظائف نظام المعلومات -3

إن الهدف األساسي لنظام المعلومات هو إنتاج وتجمیع وتوصیل المعلومات المفیدة لمتخذي القرارات وأن     

البیانات هي المدخالت األساسیة لنظام المعلومات لذلك البد وأن تبدأ وظائف نظام المعلومات بتجمع البیانات 

معلومات من خالل سلسلة من الخطوات یطلق وتنتهي بإنتاج وتوصیل المعلومات،وتتم عملیة تحویل البیانات إلى 

                                                           

.5،ص 2001ظم المعلومات المحاسبیة واإلداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، صالح الدین عبد المنعم مبارك ،اقتصادیات ن:  1  

.14،ص  1998، مكتبة اإلشعاع، مصر، )المفاهیم األساسیة(سونیا محمد البكري، نظم المعلومات اإلداریة، : 2  

.185،ص2000لمعلومــات اإلداریــة، الــدار الجامعیــة، اإلسكندریة،منــال محمــد الكــردي، جــالل إبــراهیم العیــد، مقدمــة فــي نظــم ا:  3  

.11،ص 2004عماد عبد الوهاب الصباغ، نظم المعلومات، ماهیتها ومكوناتها، دار الثقافة عمان، :: 4  

. 18،ص 2003عبد الرزاق محمد قاسم ، نظام المعلومات المحاسبیة الحاسوبیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، :  5  
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علیها دورة تشغیل البیانات،وغالبا ما یصحب هذه الدورة عملیات إدارة ورقابة وأمن للبیانات التي سیتم 

: تشغیلها،وبناء على ذلك یمكن تجمیع األنشطة التي یقوم بها نظام المعلومات في خمسة وظائف رئیسیة وهي

تجمیع وتوصیل المعلومات، ،إدارة البیانات،رقابة وأمن البیانات،)إنتاج المعلومات(انات غیل البیتجمیع البیانات وتش

وغالبا ما تحوز هذه الوظائف واألنشطة المكونة لها على االهتمام األكبر عند دراسة نظام المعلومات بهدف 

، وقتیة، وتكلفة الوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن من الكفاءة والتي علیها ستتحدد مدى مالئمة، صحة

   1:المعلومات التي سیتم توصیلها إلى المستخدمین

تبدأ وظیفة تجمیع البیانات في نظام المعلومات بتحدید ما هي البیانات التي ستعتبر  :تجمیع البیانات  . أ

للتشغیل المدخالت األساسیة للنظام ثم تجمیع هذه البیانات من مصادرها المختلفة وٕادخالها إلى النظام وٕاعدادها 

 من خالل مجموعة محددة من األنشطة،وعادة ما تتم عملیة تحدید البیانات التي ستعتبر المدخالت األساسیة

  :للنظام من خالل اإلجابة على األسئلة

واحتیاجات  ما هي البیانات التي سیتم تجمیعها من ضمن البیانات المتاحة بما یتفق مع طاقة التخزین المتاحة- 

: بة لنظام المعلومات؟ إذ أنه ال یتصور القیام بتجمیع كل البیانات المتاحة، فعلى سبیل المثالالتشغیل المطلو 

تتركز البیانات التي تقوم نظام المعلومات في الشركات في مجال األعمال بتجمیعها على تلك البیانات التي تتعلق 

 .مؤسساتباألحداث الخارجیة والعملیات الداخلیة والقرارات اإلداریة لهذه ال

یفرض ضرورة أن  كم مفردة من البیانات الخاصة بحدث أو عملیة أو قرار معین یجب تجمیعها ؟ فطاقة النظام- 

تكون البیانات مختصرة أو ملخصة إلى أقصى ما یمكن،فمثاال عند تجمیع البیانات الخاصة بعملیات البیع والشراء 

یة التي تصف الشيء المشترى أو المباع باإلضافة إلى في شركات األعمال یكون التركیز على المفردات األساس

 .القیمة والكمیة

من هم األفراد المسئولون عن تجمیع البیانات؟ فحیث أن تجمیع البیانات هو نقطة البدایة في حركة نظام  - 

المعلومات،إذن البد من التخصیص الواضح المحدد للمهام الخاصة بتجمیع البیانات على أشخاص معینین 

  .صر مهمتهم في تجمیع هذه البیانات، وبعد تحدید نوعیة وحجم البیانات المطلوبة وتجمیعهاتنح

یقصد بتشغیل البیانات معالجة البیانات من خالل مجموعة معینة من العملیات األساسیة  :تشغیل البیانات  . ب

ة لتشغیل البیانات باختالف لتحویلها إلى معلومات ذات معنى مفید لمتخذي القرارات وال تختلف العملیات األساسی

أو الكتروني،وتتمثل العملیات األساسیة لتشغیل البیانات في عملیات ) آلي(نظام المعلومات سواء كان یدوي 

التصنیف،الترتیب، العملیات الحسابیة،المقارنة،التلخیص، والتقریر وبدایة یجب مالحظة أنه ال یشترط بالضرورة 

ملیات حتى تصبح معلومات مفیدة،كما ال یشترط بالضرورة أیضا أن یتم القیام أن تمر البیانات على كل هذه الع

 .بهذه العملیات وفقا لتتابع معین أو أن یشمل كل تشغیل للبیانات نفس المجموعة من العملیات

                                                           

.30-28،ص 2012نظام المعلومات المحاسبیة مدخل رقابي، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة األولى، اإلسكندریة، : صالح الدین عبد المنعم مبارك: 1  



غالبا ال یتم تشغیل البیانات الخام فور تجمیعها والحصول علیها بل یتم حفظها وصیانتها  :إدارة البیانات   . ت

تجدیدها حتى تكون متاحة وقت الحاجة إلیها ألغراض التشغیل لذلك یقصد بوظیفة إدارة البیانات األنشطة و 

  .الخاصة بتنظیم وٕادارة عملیات تخزین، استرجاع، إعادة إنتاج وصیانة البیانات

 :تتكون وظیفة رقابة وأمن البیانات في نظام المعلومات أساسا من: رقابة وأمن البیانات  . ث

 ظام تعلیقاویقصد بها المعلومات المرسلة عكسیا من مستخدمي النظام إلى القائمین على الن :یة العكسیةالتغذ-

على أنشطة المدخالت،التشغیل،والمخرجات لنظام تشغیل البیانات،وعادة ما تتضمن هذه التعلیقات بعض 

التشغیل المقبلة،كما أنها  مالحظات مستخدمي النظام على مخرجات النظام لكي تؤخذ في الحسبان في عملیات

تتضمن تعبیر مستخدمي المعلومات عن احتیاجاتهم حتى یمكن للقائمین على النظام توفیر هذه فمثال من الممكن 

أن تتضمن معلومات التغذیة العكسیة بعض المالحظات عن تقریر البیع الذي یتضمن المجامیع الفرعیة لمناطق 

بیعات ككل، وهنا یتطلب األمر من القائمین على تشغیل البیانات إما تغییر البیع دون إعطاء الرقم اإلجمالي للم

 .المدخالت أو إجراءات التشغیل لتحضیر الرقم اإلجمالي للمبیعات

وتشتمل على تقییم معلومات التغذیة العكسیة لتحدید ما إذا كان النظام یعمل وفقا إلجراءات التشغیل :الرقابة -

المعلومات الجیدة بالخصائص المطلوبة،فإذا لم تتوفر هذه الخصائص فالبد من اتخاذ المحددة مقدما ویخرج 

اإلجراءات التصحیحیة وعمل بعض التعدیالت الالزمة للمدخالت وألنشطة التشغیل حتى یمكن إنتاج المعلومات 

سرقة، تزویر أو  بالجودة المرغوب فیها،ومن ناحیة أخرى هناك إجراءات أمن ورقابة للحمایة واكتشاف أي فقد،

تغییر للبیانات أثناء عملیات التشغیل، وتمتد هذه اإلجراءات لتشمل كل العملیات واألنشطة من بدایة تجمیع 

البیانات إلى توصیل المعلومات للمستخدم النهائي لها وهنا یجب مالحظة أن إجراءات األمن والرقابة ال تكون 

فقط بل تستمر هذه اإلجراءات حتى في غیر أوقات التشغیل مثل على البیانات وعلى العملیات أثناء التشغیل 

إجراءات الرقابة المادیة على األصول ومنع وجود األشخاص غیر المصرح لهم بالوجود في أماكن تخزین البیانات 

أو استخدام الحاسب دون أن یكون مصرح له بذلك، أو یكون مصرح له بذلك ولكن في غیر المواعید المحددة له 

 .شغیلللت

تهدف هذه الوظیفة إلى نقل وتوصیل المعلومات المنتجة والمتجمعة في نظام  :تجمیع المعلومات  . ج

المعلومات إلى األشخاص المصرح لهم بالحصول على هذه المعلومات أو إلى نظام آخر من النظام الفرعیة 

 .المكونة للتنظیم ككل، وبطبیعة الحال یجب أن یتفق توقیت ووسیلة التوصیل

   :دور وأهمیة وخصائص نظام المعلومات-3

 1:یمكن حصر دور نظام المعلومات في ثالثة عناصر أساسیة هي: دور نظام المعلومات  . أ
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عادة ما یجد اإلداري أو المسیر نفسه أمام مشكلة تتطلب حال واتخاذ للتدابیر اتجاهها األمر الذي : اتخاذ القرار-

شكلة وأثرها وأبعادها والحلول البدیلة الممكنة،ومنه فإن متخذ القرار یتطلب بیانات وحقائق عن مسببات ظهور الم

بحجة إلى توفیر معلومات دقیقة الختیار بدیل امثل واتخاذ القرار المناسب،ویضمن نظام المعلومات توفیر هذه 

  .المعلومات المطلوبة بدرجة عالیة من الصحة والدقة والتوقیت المناسب

اتیجیات والخطط الالزمة لتحقیق األهداف تأتي مرحلة تنفیذ الخطط وبرامج العمل بعض وضع االستر  :الرقابة-

فتبرز الحاجة إلى رقابة ومتابعة مستوى األداء من أجل بلوغ األهداف المسطرة، فاإلداري أو المسیر بحاجة إلى 

الخ من ...سار العملمعلومات عن مستوى األداء،الوقت الالزم لتنفیذ البرامج،المشاكل التي یمكن أن تعرقل م

المعلومات التي یمكن أن نتحصل علیها من نظام المعلومات الذي یعتبر وسیلة داخل المؤسسة تضمن ترابط 

  .مختلف الوظائف فیما بینها

مع توسع حجم ونشاط المؤسسة تكثر المعلومات التي یحتاجها كل نشاط فمثال وظیفة اإلنتاج بحاجة : التنسیق-

انیة وظیفة التخزین،وبهذا فان نظام المعلومات یصبح المحور األساسي الذي تتجمع حوله إلى معلومات عن إمك

  .مختلف الوظائف التي تأخذ منه ما تحتاج إلیه من معلومات، وهكذا یكون تحقیق التنسیق واالنسجام

  دور نظام المعلومات: )2-2( الشكل رقم

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 Source: Breda Michael, Accounting theory, Fifth editiona,Algeria .1998, p: 116.  

یعتبر نظام المعلومات بمثابة العمود الفقري للمؤسسة إذ یعتمد علیه بشكل كبیر : أهمیة نظام المعلومات  . ب

 1 :في تطور ونمو المؤسسة واتخاذ القرار ومن بینها 

 قرارات المفیدة في الوقت المناسبیساعد نظام المعلومات اإلدارة في اتخاذ ال. 
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القراریساعد في اتخاذ   التنسیق الرقابة 

في إطار تقسیم النشاطات فان 

التنسیق فیما بینها یكون عن 

طریق تبادل المعلومات عبر 

 .المسارات

الرقابة تسمح بالتحكم في 

 . تسییر نشاطات المؤسسة 

ال یتخذ القرار بدون توفر 

المعلومات والقرار یتضمن 

معلومات یمكن ترجمتها إلى 

 .أفعال



یقوم نظام المعلومات على تحسین أداء المؤسسة،وتقییم المساهمة الكلیة لنظام المعلومات من منظور مالي من - 

المؤسسة لتستطیع تحقیق  وبین التطور في أهداف،خالل الربط بین التكالیف واالستثمارات في نظام المعلومات 

 . أهدافها

ام المعلومات في المؤسسة یعمل على تأمین احتیاجاتها بما تحتاج إلیه من معلومات تساعدها إن استخدام نظ- 

 .في رسم سیاستها بدقة ومباشرة مهامها ومسؤولیاتها

إن نظام المعلومات الیدویة تبقى صالحة وفعالة في الحاالت التي تكون فیها المنظمة صغیرة ونشاطها مستقرا - 

  .المختلفة محدودة األبعاد واألشكالوحاجة اإلدارة للمعلومات 

تحتاج اإلدارة بصورة مستمرة إلى مزید من المعلومات ،وسع نشاطها وفعالیتهاومع ازدیاد حجم المؤسسات وت- 

 .كأساس حیوي التخاذ القرارات المتعلقة بتحدید األهداف ورسم السیاسات ووضع خطط التنفیذ

 .ومالئمة القرارات مع الفعالیات الداخلیة واألوضاع الخارجیةید معاییر األداء والرقابة علیه،وتحد- 

یعتبر الحاسوب األداة الرئیسیة التي یمكن لإلدارة استخدامها لإلفادة في مجال تقدیم المعلومات وتسهیل - 

 .معالجتها، وقد أطلق على هذا النوع من النظم بنظام المعلومات المحوسب

التالیة الصفات األساسیة الواجب توافرها في نظام  تمثل الخصائص خصائص نظام المعلومات  . ت

 1 :ومن بین هذه الخصائص  المعلومات السلیم لتحقیق أهدافه

إن تفاعل مكونات النظام مع بعضها البعض أمر ضروري حتى تتم : توافق النظام مع البیئة المحیطة به-

ولكن ذلك ال یمكن تخیل حدوثه ،لنظاملمعلومات وتحقیق الهدف من اعملیات التشغیل الالزمة للوصول إلى ا

البیانات عن الواقع واألنشطة (دون أن تكون هناك عناصر مرتبطة بالبیئة المحیطة بالنشاط تتمثل في المدخالت 

ومن هذا المنطلق یجب  ،)المعلومات عن نتائج هذه األنشطة لمستخدمیها(وفي المخرجات ) االقتصادیة للمشروع

ت وتطویره مراعاة الظروف البیئیة التي یعمل فیها النظام سواء من حیث نوعیة عند تعمیم نظام المعلوما

 .المدخالت، المخرجات واحتیاجات مستخدمیها

من الضروري لكي یقوم النظام بوظائفه األساسیة وأنشطته المختلفة  :خطوط االتصال بین األنظمة الفرعیة -

والتي تمثل حلقات الوصل التي تتدفق ،األنظمة الفرعیةطوط االتصال بین بكفایة وفعالیة أن یحدد النظام خ

عبرها المدخالت والمخرجات بین األنظمة الفرعیة،فمخرجات نظام معین تكون مدخالت نظام آخر ولذلك فإن 

 .التفاعل السلیم بین هذه األنظمة یعتمد على خطوط االتصال التي تحكم العالقة المتبادلة بینها

 صفات األساسیة لنظام المعلومات قدرتها على التعدیل وفقا للظروف الناتجة منمن ال :التغذیة العكسیة-

باستخدام  ویتم ذلك ویتم ذلك،ح لها بالتأثیر على أنشطة النظاموهذه الظروف یجب أن یسم،التفاعل مع البیئة

الذین قدمت لهم مع أخذ آرائهم  وذلك عن طریق استرجاع المعلومات من مستخدمیها،أسلوب التغذیة العكسیة

                                                           

. 29- 27،ص  1998إبراهیم جبر الصعیدي، مبادئ النظم المحاسبیة، دار الرضا، فلسطین، :  1  



87 

عن تلك المعلومات من حیث مالئمتها وفعالیتها في اتخاذ القرارات وٕارجاعها إلى مستخدمیها مرة أخرى، وتساعد 

التغذیة العكسیة بذلك على إعادة تقییم العمل الذي یقوم به النظام وتحدید أیة قصور في المدخالت أو 

على أن الوصول إلى نتائج سلیمة من استخدام هذا األسلوب یجب أن تتم  المخرجات أو عملیات تشغیل النظام

 .بالطریقة المناسبة لرفع مستوى أداء النظام  في الوقت المناسب وأن تعرض المعلومات المرتدة 

إن الحصول على مزید من المعلومات یتطلب  :مراعاة العالقة بین قیمة المعلومات وتكلفة الحصول علیها -

قدرا أكبر من التكلفة، ولذلك یجب أن تتناسب تكلفة المعلومات التي یقدمها النظام مع القیمة المتوقعة من 

استخدام هذه المعلومات بحیث یكون لنظام المعلومات ككل قیمة اقتصادیة متوقعة بالنسبة لمستخدمي 

  .المعلومات

یجب أن یتوفر في نظام المعلومات القدرة على اإلمداد بالمعلومات الالزمة في : لمعلومةتوقیت استخراج ا-

الوقت المناسب لمتخذي القرارات سواء أكانت هذه المعلومات تتصف باالستمراریة أو تتصف باالرتباط بمواقف 

د یجعلها غیر ذات فائدة خاصة غیر متكررة، فإن التأخیر في إعداد المعلومات یقلل من قیمتها إلى حد كبیر وق

  .في حاالت معینة

هو  إن المعلومات تمثل مخرجات النظام وتعدیلها وتوجیهها باألسلوب السلیم : التوجیه السلیم للمعلومات-

 :ولذلك فإن عملیة توجیه المعلومات یجب أن تضمن البنود التالیة ،الهدف النهائي من النظام 

  .میها بحیث ال تقدم المعلومات ألشخاص ال یهتمون بهامناسبة المعلومات لنوعیة مستخد -أ 

 .مراعاة تقدیم المعلومات بالقدر الكافي دون أیة إضافة لن یحتاجها متخذ القرار-ب

  .عدم ازدواجیة تقدیم المعلومات لنفس األشخاص- ج

  .مراعاة درجة تفصیل المعلومات وفقا الحتیاج متخذ القرار وطبیعة نظرته للمشكلة -د 

خاصة في الحاالت التنبؤیة حتى ،توضیح درجة الدقة في إعداد المعلومات ومعامالت الثقة في استخدامها  -ه

   .یتفهم متخذ القرار قدرتها على االستخدام

إن معرفة إمكانیات نظام المعلومات وقدرته على استیعاب وتولید  :التناسب بین قدرة النظام وحجم عملیاته-

قیق كفاءة أداء النظام، ویرتبط تحدید قدرة النظام بدراسة إمكانیة الوحدة االقتصادیة المعلومات أمر أساسي لتح

سواء (القتصادیة وٕامكانیاتها  وحجم عملیاتها وتنوع بیاناتها، بحیث یتم تصمیم نظام المعلومات وفقا لحجم الوحدة

نظاما ذا قدرة أكبر من حجم ،فمن غیر االقتصادي ألي مشروع أن یضع )كان نظام المعلومات یدویا أو آلیا

  .العملیات أو العكس

إن قیمة المعلومات ترتبط ارتباطا كلیا بالقدرة على االستفادة منها في  :تفهم أسلوب االستفادة من المعلومات-

اتخاذ القرار ولذلك فإن على مصمم النظام أن یراعي فیه توافر القدرة على إعداد المعلومات وفقا لألسالیب 



المتطورة سواء بإعداد النماذج التنبؤیة أو استخدام أسالیب التحلیل الریاضي أو اإلحصائي للمعلومات العلمیة 

 .وذلك لتحقیق أكبر قدر من استفادة مستخدمي المعلومات في اتخاذ القرارات،

  :عناصر وأنواع نظام المعلومات -4

 1: هناك عدة عناصر لنظام المعلومات أهمها :عناصر نظام المعلومات.   أ

هي جمیع الموارد التي یتم إدخالها للنظام من أجل تحویلها لمعلومات مفیدة أي تزود النظام  :المدخالت-

  .الخ... باحتیاجاته من عناصر مواد خام وطاقة وجهود بشریة ومادیة وبیانات

التي تتم على المدخالت بغرض تحویلها إلى مخرجات وهي عبارة عن جمیع النشاطات التشغیلیة : المعالجة-

 .مفیدة تساعد متخذي القرارات في اتخاذ قراراتهم السلیمة

هي النتائج النهائیة المترتبة من إجراء العملیات والنشاطات التحویلیة للنظام،وتختلف هذه  :المخرجات -

 . المخرجات باختالف النظام والغرض التي أعدت من أجله

هي عبارة عن معرفة االنحرافات وتحدیدها من خالل عملیة التشغیل وهي تمثل مدى  :العكسیة التغذیة-

 .استجابة النظام لمتطلبات البیئة المحیطة به ألي مستجدات،أي قیاس جودة المخرجات وتعدیلها

 .الفعلیةهي التأكد من أن النظام حقق أهدافه من خالل مقارنة النظام بما هو مخطط بالنتائج : الرقابة-

 2:من أهم أنواع نظام المعلومات ما یلي:أنواع نظام المعلومات    ب

تختص وظیفة اإلنتاج بتحویل مجموعة من المدخالت إلى مجموعة من المخرجات في  :نظام معلومات اإلنتاج-

شكل سلع و خدمات فمثال في نظام صناعي مثل صناعة السیارات تقوم وظیفة اإلنتاج بتحویل مجموعة من 

ویتكون  نهائیة في شكل سیارات، المدخالت متمثلة في الموارد المتاحة من عمالة و رأس مال إلى منتجات

  : نموذج معلومات اإلنتاج من المكونات التالیة

 . تخطیط االحتیاجات من الموارد- 

 ). تحویل فعلي إلى منتجات و خدمات( العملیات التحویلیة -  

 ).اتصال وثیق مع التسویق عند تصمیم المنتوج تعمل على( الهندسة الصناعیة  - 

 ).العمالء و الموردین( الشحن و االستالم - 

  . المشتریات-  

 . رقابة الجودة - 
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بدأت وظیفة التسویق تزداد و تنمو أهمیتها وفي بعض المؤسسات  1950منذ عام  :نظام معلومات التسویق-

ادي للمنتجات النهائیة،و یتكون نموذج معلومات التسویق تتضمن وظیفة التسویق إدارة المخزون و التوزیع الم

  : من المكونات التالیة

 ).دراسة السوق( بحوث التسویق - 

  ). تحدید السعر الصحیح( التسعیر - 

  . الترویج -

 .إدارة المبیعات-  

األساسیة لهذا إن نظام معلومات التمویل یتضمن وظائف محاسبیة وتتمثل المكونات  :ظام معلومات التمویلن-

  :النظام في

 ).  تعد أداة رقابیة لكل الموارد المالیة( المیزانیة - 

  .محاسبة التكالیف-  

الغرض هو التأكد من أن األموال متاحة لمواجهة االلتزامات المالیة للتنظیم و في نفس الوقت ( إدارة األموال - 

 .  )تنظم العائد على األموال المتاحة لالستثمار

 . سبة المالیةالمحا - 

  .التحصیل -

 .)تعتبر امتداد منطقي للتحصیل( حسابات القبض - 

 .  )الدفع للموردین( حسابات الدفع  -

إن نظام معلومات األفراد لم یلق االهتمام المناسب وقد یرجع السبب في هذا إلى أن  : نظام معلومات األفراد-

فظ السجالت وبسبب آخر یرجع إلى أنه ما لم یكن عدد تطبیقات األفراد عادة ما تكون روتینیة مثل أنشطة ح

الموظفین كبیر فان سجالت األفراد من السهل المحافظة علیها یدویا،ویتكون نموذج معلومات األفراد من 

  : المكونات التالیة

 ).یمثل التداخل مع نقابات العمال و غیرها من التنظیمات العمالیة(عالقات العمل - 

 ) المحافظة على سجالت األفراد (شؤون األفراد  - 

 ).یعتبر نشاط غیر محدد ویجب أن یتم تحدیده وفقا لمیزانیة معینة( التدریب  -

 . المرتبات و األجور -

هو نظام معلوماتي منهجي فهو یشمل على خصائص مصدرها طبیعة المحاسبة  :نظام المعلومات المحاسبي-

 .ي تأثر على أنشطة المشروعالتي تتعلق بالتأثیر االقتصادي لألحداث الت



یقبل نظام المعلومات المحاسبي البیانات االقتصادیة الناتجة من األحداث الخارجیة ویتم التعبیر عن معظم هذه 

العناصر من البیانات في شكل مالي مثل كمیة المبیعات للعمیل،ولكنها تحول إلى بیانات كمیة في النهایة مثل 

ومن جانب المخرجات ینتج نظام المعلومات المحاسبي المستندات والقوائم وغیرها  إجمالي المبلغ المسدد للعمیل

  . من معلومات المخرجات التي یتم التعبیر عن محتواها بشكل مالي هذه المعلومات تساعد على اتخاذ القرار

  تعریف نظام المعلومات المحاسبیة ومكوناته: المطلب الثاني

وعهــا وطبیعتهــا ال یمكــن إنتاجهــا إال عبــر نظــام متكامــل مــن اإلجــراءات إن أي منتجــات مهمــا كــان ن  

والعملیات المتسلسلة والمترابطة مع بعضها البعض، وفیما یتعلق بالمعلومات المحاسبیة فـإن النظـام الـذي یتـولى  

نه مـن إجراءات كفیلـة بإنتـاج إجراءات مهمة إنتاجها هو نظام المعلومات المحاسبیة مـن خـالل مـا یتضـم

  . معلومـات محاسبیة تفي باحتیاجات طالبي ومستخدمي هذا النوع من المعلومات

  :تعددت تعاریف نظام المعلومات المحاسبیة كما یلي  : تعریف نظام المعلومات المحاسبیة-1  

المكونات تمثل الوسائل اآللیة یعرف نظام المعلومات المحاسبي بأنه عبارة عن مجموعة من :التعریف األول-

واألوراق والمستندات والسجالت والتقاریر واألفراد واإلجراءات التي تتكامل مع بعضها البعض لتحقیق هدف 

  1.المحاسبیة عن طریق التسجیل والتبویب والتلخیص لتحویلها إلى معلومات محاسبیة المعالجة للبیانات

نظام المعلومات المحاسبي هو ذلك الجزء األساسي والهام من نظام المعلومات اإلداري في  :نيالتعریف الثا-

الوحدة االقتصادیة في مجال األعمال الذي یقوم بحصر وتجمیع العملیات المالیة من مصادر داخل وخارج 

ستخدمي هذه المعلومات الوحدة االقتصادیة ثم یقوم بتشغیل هذه البیانات وتحویلها إلى معلومات مالیة مفیدة لم

  2.الوحدة االقتصادیة داخل وخارج 

 نظام المعلومات المحاسبي هو أحد مكونات نظام المعلومات اإلداریة الذي یختص بتجمیع :ثالثالتعریف ال-

المعلومات المالیة المالئمة التخاذ القرارات إلى األطراف الخارجیة كالجهات  وتوصیل وتحلیل ومعالجة وتبویب

    3.المؤسسة یة، والدائنین، والمستثمرین وٕادارة الحكوم

نظام المعلومات المحاسبي عبارة عن مجموعة من المكونات تمثل الوسائل اآللیة واألوراق :رابعالتعریف ال-

والمستندات والسجالت والتقاریر واألفراد واإلجراءات التي تتكامل مع بعضها البعض لتحقیق هدف المعالجة 

   4.سبیةمحا للبیانات المحاسبیة عن طریق التسجیل والتبویب والتلخیص لتحویلها إلى معلومات 

من خالل التعاریف السابقة یتضح أن نظام المعلومات المحاسبیة من أهم نظم المعلومات في المؤسسة      

الذي یدعم عملیاتها من خالل تجمیع وتخزین البیانات عن معامالت المؤسسة، كما یساعد في التأكد من أن 

                                                           

.55،ص 2001األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن، محمد یوسف حفناوي، نظم المعلومات المحاسبیة، الطبعة :   1  

.47،ص2003احمد حسین علي حسین، نظم المعلومات المحاسبیة اإلطار الفكري والنظم التطبیقیة، جامعة اإلسكندریة، مصر، : 2  

.47،ص2000یة، مصر، كمال الدین مصطفى الدهراوي، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبیة، الدار الجامعیة، اإلسكندر :  . 3  

55.محمد یوسف حفناوي، مرجع سابق،ص:  . 4  
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ومات المالئمة، أیضا نظام المعلومات بیانات المؤسسة تمت معالجتها بدقة وموضوعیة للحصول على المعل

الخ، والتي تنسجم ...األفراد، المعدات: المحاسبیة كغیره من األنظمة داخل المؤسسة یتكون من مجموعة موارد

فیما بینها من أجل تحویل البیانات المحاسبیة إلى معلومات محاسبیة یتم االستفادة منها من أطراف داخل وخارج 

  .المؤسسة

یتكون نظام المعلومات المحاسبیة من عدة وحدات كل واحدة   المعلومات المحاسبیة مكونات نظام -4

  1 :التالي تؤدي وظیفة محددة  یمكن عرضها على النحو 

تقوم هذه الوحدة بتجمیع البیانات من البیئة المحیطة بالمؤسسة، وتتمثل هذه البیانات  :وحدة تجمیع البیانات-

في األحداث والوقائع التي یهتم بها المحاسب ویرى أنها مفیدة ویجب الحصول علیها وتسجیلها، ولطبیعة أهداف 

ها وتسجیلها في النظام ،كما المشروع وطبیعة المخرجات المطلوبة تأثیر كبیر على نوع البیانات التي یتم تجمیع

  .أن طبیعة المخرجات تؤثر على نوع البیانات المجمعة

البیانات المجمعة بواسطة نظام المعلومات المحاسبیة قد تستخدم في الحال إذا كانت : وحدة تشغیل البیانات-

ة في حاجة إلى تشغیل مفیدة لمتخذ القرار في لحظة تجمیعها، ولكن في غالب األحیان تكون هذه البیانات األولی

وٕاعداد لتصبح معلومات مفیدة في عملیة اتخاذ القرارات وبالتالي فإنها ترسل إلى وحدة التخزین في نظام 

  . المعلومات المحاسبیة

وتختص هذه الوحدة بتخزین البیانات في حالة عدم استخدامها مباشرة والحفاظ : وحدة تخزین واسترجاع البیانات-

  .مستقبال أو إلدخال بعض العملیات علیها قبل إرسالها إلى صانعي القرارعلیها الستخدامها 

تعتبر هذه الوحدة الوسیلة التي یتم بها نقل وتوصیل البیانات ): قنوات المعلومات(وحدة توصیل المعلومات - 

ریة، وقد والمعلومات من وحدة إلى أخرى داخل نظام المعلومات المحاسبیة حتى تصل إلى صانعي القرارات اإلدا

  .حسب اإلمكانیات المتاحة للمؤسسة) شاشات أو ورق(تكون قنوات االتصال آلیة أو یدویة 

  خصائص وأهداف نظام المعلومات المحاسبیة: المطلب الثالث

لكي تحقق المعلومات المحاسبیة الفائدة المرجوة منها فإن   : خصائص نظام المعلومات المحاسبیة- 1

تي یجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبیة وتتعلق هذه الخواص بمعاییر نوعیة هناك مجموعة من الخواص ال

  2:تحقق الفائدة من المعلومات المحاسبیة وهي یمكن من خاللها الحكم على مدى

المالیة عند  یجب أن یحقق نظام المعلومات المحاسبي درجة عالیة جدا من الدقة والسرعة في معالجة البیانات- 

 .لمعلومات محاسبیةتحویلها 

 . المتوفرة لإلدارة أن یزود اإلدارة بالمعلومات المحاسبیة الضروریة وفي الوقت الالئم التخاذ قرار اختیار البدائل -

                                                           

.49،50، ص ص 2001كمال الدین الدهراوي، نظم المعلومات المحاسبیة، الطبعة الثانیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، :  1  

59، 58محمد یوسف حفناوي، مرجع سبق ذكره، ص ص : 2  



 .أن یزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقیق الرقابة والتقییم ألنشطة المنشأة االقتصادیة- 

عدتها في وظیفتها المهمة وهي التخطیط القصیر والمتوسط والطویل أن یزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لمسا- 

 .ألجل أعمال المنشاة المستقبلیة

أن یكون سریعا ودقیقا في استرجاع المعلومات الكمیة والوصفیة المخزنة في قواعد بیاناته وذلك عند الحاجة   - 

 .إلیها 

 .المنشأة طویره لیتالئم مع المتغیرات الطارئة علىأن یتصف بالمرونة الكافیة عندما یتطلب األمر تحدیثه وت  - 

كما هو معلوم أن نظام المعلومات المحاسبي یهدف إلى توفیر   :أهداف نظام المعلومات المحاسبي-2

فقد یكون مستخدمي المعلومات یعملون في ،ة احتیاجات المستخدمین المختلفینالمعلومات المحاسبیة الالزمة لتلبی

  ة بالمؤسسة أو المستخدمین المستویات اإلداری

  1:من خارج المؤسسة كالعمالء والجهات الحكومیة وغیرها، ومن أهمها

تسمى هذه المرحلة بعملیة إدخال البیانات الناتجة من  :تسجیل عملیات المؤسسة واستخالص النتائج عنها-

نظام المعلومات المحاسبي بتسجیل ، ویقوم )العملیات المحاسبیة(العدید من األحداث المالیة التي یطلق علیها 

تلك العملیات من واقع المستندات وترحیلها وتجمیعها وتخزینها عبر مجموعة من اإلجراءات الستخالص النتائج 

عنها كما أن نظام المعلومات المحاسبي یعمل على تحقیق ذلك، وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها التي 

 .حاسبیة وتحدید محتویاتها في شكل تقاریر مالیةتحكم الممارسة والمعالجة الم

یهدف هذا النظام إلى توفیر المعلومات المفیدة لإلدارة  : توفیر المعلومات الالزمة لتدعیم عملیة اتخاذ القرار-

 والمستفیدین منها الخارجیین التخاذ القرارات،أما األطراف الداخلیة فیتم توفیر هذا النوع من احتیاجاتهم من خالل

ما یسمى بالمحاسبة اإلداریة باعتبارها المسؤولة عن دراسة احتیاجات المستویات اإلداریة وكیفیة توفیرها؛ أما 

 .بالنسبة للفئة الخارجیة یتم توفیر معظمها عن طریق التقاریر المالیة المنشورة

ا نظام المعلومات المحاسبي تعتبر المعلومات المحاسبیة التي ینتجه : توفیر المعلومات الالزمة لتقییم األداء- 

صدر الرئیسي لعملیة تقییم ٕاخراجها في شكل تقاریر مالیة المبالبیانات المحاسبیة لمعالجتها و بعد ما یتم تغذیته 

ویستخدم في عملیة تقییم أداء بعض المؤشرات المحاسبیة التي یتم استنتاجها من التقاریر المالیة ،األداء

د مؤشر الربحیة، ویجب على اإلدارة أن تفصح عن مدى وفائها بالمسؤولیات المنشورة،ومن هذه المؤشرات نج

 .القانونیة الملقاة على عاتقها اتجاه األطراف الخارجیة

یقصد بها حمایة األصول والممتلكات من السرقة واالختالس وسوء  :تأمین رقابة فعالة على األصول والبیانات-

االستخدام والمحافظة النقدیة بإتباع اإلجراءات الالزمة لحمایتها وكذلك المحافظة على السجالت، وكذا حمایتها 

                                                           
المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرار،أطروحة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص محاسبة، باتنة،  ناصر محمد علي المجهلي، خصائص: 1

   .30،31،ص ص 2009
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مات بالتلف،وتتمثل الوظیفة الرقابیة لنظام المعلو  حتى ال تتعرض إلدخال تعدیالت في محتویاتها أو إصابتها

 :المحاسبي في توفیر رقابة داخلیة كافیة لتحقیق ثالث أهداف رئیسیة هي

 .تأكید الثقة بالمعلومات المنتجة من هذا النظام  -

  .اإلداریة تأكید القیام بنشاطات العمل بشكل كفء ودقیق لكي تكون هذه األعمال متطابقة مع السیاسات - 

 .حمایة أصول المؤسسة  -

فها رقابة فعالة على البیانات المسجلة ودقـتها من أجل المحافظة على أصول المؤسسة،لذلك نجد أن الرقابة هد 

 .تشتمل عملیة الرقابة على بیانات رقابیة على المدخالت، المعالجة والمخرجات

  مقومات نظام المعلومات المحاسبي: المطلب الرابع

مترابطة یقصد مقومات أي نظام معلومات هي مجموعة األسس التي یقوم علیها عمل النظام بصورة       

بحیث ال یمكن االستغناء عن أحدها إذا ما أرید ألي نظام تحقیق أهدافه بفعالیة، ،ومتكاملة مع بعضها البعض

یلها من مؤسسة إلى أخرى تبعا وهناك مجموعة من المقومات لنظام المعلومات المحاسبي قد تختلف في تفاص

حجم المؤسسة، طبیعة النشاط، اإلمكانیات المادیة والبشریة  الالزمة لتشغیل النظام : لعدة عوامل من أهمها

  :وطبیعة النظام كونه یدویا، آلیا أو الكترونیا وتتمثل هذه المقومات فیما یلي

 مزة الوصل بین البیئة المحیطة والوحدة تمثل المستندات أهمیة كبیرة فتعتبر ه :المجموعة المستندیة

االقتصادیة،فالبیانات تدخل إلى النظام محمولة على المستندات، وهي تمثل الدلیل الذي یؤید ویؤكد ما هو وارد 

 بالدفاتر والسجالت إذ یتم التسجیل واإلثبات من واقع المستندات، وكما تعتبر المستندات وسیلة فعالة من وسائل

  1:یة ،ویمكن تصنیف المستندات إلى صنفین حسب الجهة التي أصدرتهاالرقابة الداخل

وهي المستندات التي تنشأ داخل المنشأة بهدف توثیق وٕاثبات العملیات المالیة التي : المستندات الداخلیة- 1

ن الخ، ویشترط في المستندات الداخلیة أن تكو ...تحدث بین المنشأة والغیر كفواتیر البیع وطلبات الشراء

  .متسلسلة، كما أنها تحمل اسم الجهة المصدرة لها

الخ، وال ...وهي المستندات التي تأتي إلى المنشأة من خارجها كفواتیر النقل والهاتف: المستندات الخارجیة- 2

یشترط في المستندات الخارجیة التسلسل، والمستندات الخارجیة أقوى كدلیل إثبات ألنه یتم الحصول علیها من 

رجیة، وكلما كانت العملیة المالیة مؤیدة بمستندات داخلیة وخارجیة في نفس الوقت كلما كان هناك أطراف خا

  2 . دلیل إثبات قوي

                                                           

. 51،ص2003أحمد حسین علي حسین، نظم المعلومات المحاسبیة اإلطار الفكري والنظم التطبیقیة، جامعة اإلسكندریة، مصر، :  1  

. 53، ص 1995،دار حنین، عمان،  02محمد مطر، المحاسبة المالیة الدورة المحاسبیة ومشاكل اإلفصاح والتحلیل، ط :  2  



 تعتبر المجموعة الدفتریة من أهم المقومات لنظام المعلومات المحاسبي الذي تتم : المجموعة الدفتریة

صید، وهناك مجموعتان من الدفاتر في نظم فیه مجموعة من عملیات المعالجة كالتسجیل، والترحیل والتر 

 :المعلومات المحاسبیة وهما 

یعتبر دفتر الیومیة أحد أهم الدفاتر التي تنص علیها القوانین التجاریة للدول على وجوب  :دفتر الیومیة .1

في وجود إمساكها والتسجیل واالحتفاظ بها، إضافة إلى أن نظام المعلومات المحاسبي ال یعتبر نظاما فعاال إال 

دفتر الیومیة، وهو دفتر یسجل فیه جمیع العملیات المالیة التي تحدث في المنشأة وفق نظام أو نظریة القید 

 1:المزدوج من واقع المستندات المؤیدة، وهناك نوعین من دفاتر الیومیة

یوجد غي المنشآت الصغیرة، وتسجل فیه جمیع العملیات المالیة من واقع  :دفتر الیومیة الواحد  - أ

وتسجل فیه  المستندات المؤیدة لها ویطلق علیه أیضا دفتر الیومیة األصلي في حالة وجود دفاتر یومیة مساعدة

 .جمیع العملیات المالیة غیر المتكررة والتي ال یخصص لها دفتر یومیة مساعدة 

في المنشآت الكبیرة والتي تتكرر و تتعدد عملیاتها ال یناسبها دفتر یومیة واحد، : المساعدةدفتر الیومیة   - ب

ولكن یوجد بها دفاتر مساعدة تسجل بهذه الیومیات العملیات المتشابهة والمتكررة كیومیة للمبیعات اآلجلة، یومیة 

مستندات المؤیدة، ومن ثم الترحیل إلى المشتریات اآلجلة، یومیة أوراق القبض ویومیة أوراق الدفع من واقع ال

دفاتر األستاذ أوال بأول وهي دفتر أستاذ مساعد المدینین ودفتر أستاذ مساعد الموردین، وفي نهایة كل فترة 

 2.األصلیة وعادة ما تكون شهرا یتم إجراء قید مركزي بإجمالي كل یومیة إلى الیومیة 

میة ضمن المجموعة الدفتریة وٕان كانت القوانین التجاریة لم هو الدفتر التالي لدفتر الیو : دفتر األستاذ .2

تلزم اإلمساك به،إال انه یعتبر أحد الدفاتر التي جرى العرف المحاسبي على مسكها والذي بغیابه ال تكتمل 

 .عملیة المعالجة والتشغیل للبیانات المالیة

لمتجانسة والمتعلقة بعملیة واحدة والتي سجلت إن الغرض من دفتر األستاذ هو تبویب البیانات ذات الطبیعة ا   

الیومیة إلى حسابات  بدفتر الیومیة تمهیدا الستخالص نتائجها ومن ثم إعداد القوائم المالیة، وترحل جمیع قیود

  3:دفتر األستاذ ومن أرصدة هذا الدفتر یتم إعداد میزان المراجعة ،وهناك نوعین من دفاتر األستاذ

نتیجة لكبر حجم المشروعات وكثرة العملیات ظهرت الحاجة إلى دفاتر األستاذ : ددفتر األستاذ المساع  - أ

المساعدة وذلك لصعوبة الترحیل لدفتر واحد، ومن الجدیر بالذكر انه وحتى في وجود النظم االلكترونیة وفصل 

ا الدفتر للحسابات الوظائف بین الموظفین والعمل على الشبكات تم استخدام دفاتر األستاذ المساعدة،ویستخدم هذ

الخ، ...كثیرة الحركة وذلك لتحقیق الدقة الحسابیة كدفتر أستاذ مساعد المدینین، ودفتر أستاذ مساعد الموردین

  .ویتم الترحیل لألستاذ المساعد من الیومیات المساعدة

                                                           

.134،ص  2000ابراهیم حلمي وآخرون، أساسیات نظم المعلومات، كلیة التجارة، جامعة القاهرة، :  1  

. 206،ص2000اعة، الجزائر،محمد شوقي بشادي، المحاسبة ونظم المعلومات، دار النمر للطب:  2  

. 210المرجع السابق، ص :  3  
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عدة، حیث یتم الترحیل إلى دفتر األستاذ العام من واقع إجمالي الیومیات المسا: دفتر األستاذ العام   - ب

، وذلك للتحقق من صحة الترحیل لدفاتر )حسابات المراقبة(یحتوي هذا الدفتر على جمیع الحسابات اإلجمالیة 

 .األستاذ المساعدة عند إجراء المطابقة بین الدفاتر واألستاذ العام إذ یفترض تساوي األرصدة

 میة لدفتر األستاذ ظهر ت الحاجة لتسهیل عملیة الترحیل ونقل البیانات من دفتر الیو  :دلیل الحسابات

لترقیم أرقام الصفحات بدفتر األستاذ وكذلك لتسهیل عملیة الرجوع إلى هذه الصفحات فیما بعد للحصول على 

المعلومات المطلوبة،ویعرف دلیل الحسابات بأنه عبارة عن قائمة أو كشف بجمیع الحسابات الموجودة بدفتر 

ویتم إعداد  تناسقة بحیث یسهل الوصول إلیها أو اإلضافة إلیها عند الحاجةاألستاذ العام مقسمة في مجموعات م

دلیل الحسابات بعد حصر الحسابات المستخدمة وتقسیمها في مجموعات متناسقة ثم استخدام إحدى طرق 

لكتل طریقة ا: ویوجد ثالث طرق للترمیز وهي الترمیز، وغالبا ما یستخدم في األنظمة المحاسبیة الترمیز الرقمي،

 1:في الرقمیة، طریقة المجموعات وطریقة األرقام العشریة ،وتتمثل شروط إعداد دلیل الحسابات

  .بحیث یتضمن كافة أنواع الحسابات في الوحدة االقتصادیة :الشمول- 

   .حیث یمكن أن یستوعب أیة إضافة لم تكن متوقعة عند إعداده: المرونة -

  .اث التي تتم لكل مركز من مراكز المسؤولیةبحیث تعكس الحسابات األحد :الفعالیة-

 یتم إنتاج المعلومات بواسطة نظام المعلومات المحاسبي والتقاریر هي التي توصل تلك : التقاریر المالیة

 المعلومات 

 2:إلى المستخدمین الداخلیین والخارجیین ولذلك یمكن التمییز بین نوعین من التقاریر وهما

 :وهي التقاریر التي تعد لخدمة أغراض اإلدارة ولألغراض الداخلیة منها ):اإلداریة(التقاریر الداخلیة  .1

وهي التي تعبر وتلخص عن نتائج األعمال التي تمت داخل المنشأة لعملیات التشغیل خالل : تقاریر األداء -أ 

لثالثیة للمبیعات وتقاریر فترة زمنیة معینة، بغرض الرقابة وتقییم األداء، ومن أمثلتها التقاریر الشهریة أو ا

المصروفات، ویتم مقارنة هذه التقاریر مع الخطة الموضوعة بغرض تحدید مطابقة الواقع لما هو مخطط، أو من 

 .اجل تفادي االنحرافات الجوهریة، ومن ثم تحلیلها ومعرفة األسباب واتخاذ القرارات المصححة

ریة لفترة أو فترات في المستقبل لمساعدة المدیرین في اتخاذ تتضمن هذه التقاریر قیم تقدی :تقاریر التخطیط - ب 

القرارات، ومن أمثلتها تقاریر التنبؤ بالمبیعات، وتساعد هذه التقاریر في اتخاذ القرارات فیمكن االستفادة من 

 .تقاریر التنبؤ بالمبیعات على سبیل المثال في تغییر أسعار المبیعات أو دخول أسواق جدیدة

                                                           

.50،ص1998ابراهیم جبر الصعیدي، مبادئ النظم المحاسبیة، دار الرضا، فلسطین، :  1  

.215محمد شوقي بشادي، مرجع سابق،ص: 2  



وهي تقاریر ترتبط ببعض المشاكل التي تحتاج اإلدارة اتخاذ قرارات بشأنه، وهي غالبا ما : ر الخاصةالتقاری -ج

تكون تتعلق بالمستقبل، وال تتوفر البیانات المطلوبة في السجالت التاریخیة، وتمتاز هذه التقاریر بعدم الدوریة 

 .منتج  یر التخلي عن منتج أو إضافةوالتكرار ومن أمثلتها تقاریر إحالل اآلالت أو التأجیر أو تقار 

وهي التقاریر التي توجه إلى أشخاص خارج المنشأة باعتبارهم مستخدمین خارجیین  :التقاریر الخارجیة .2

للمعلومات،وتعتبر وسیلة اتصال معهم كالمستثمرین الحالیین، الدائنین، البنوك، المصالح الحكومیة وأجهزة 

  .الرقابة الخارجیة

  دور نظام المعلومات المحاسبیة في إنتاج المعلومات :المطلب الخامس

تحتاج المستویات اإلداریة المختلفة وخصوص متخذي القرارات إلى معلومات تتصف بأنها تلبي المتطلبات      

األساسیة التي تساعد في اتخاذ القرارات السلیمة، وقد اعتمدت بیئة تقنیات المعلومات في تأثیرها على نظم 

 المحاسبیة في استخدام المفاهیم العلمیة لغایات حل المشاكل اإلداریة وفي استخدام مفاهیم النظم فيالمعلومات 

  1:عملیة اتخاذ القرارات مما أثر في أربعة متطلبات رئیسة هي

توضیح أهداف نظم المعلومات المحاسبیة وتحدید أجزائها وكیفیة ارتباطها ببعضها السیما وأن هذه النظم توجد - 

  .بها أحیانا،وأنها تؤثر بطرق مختلفة على أداء النظم لوظائفها ئة قد ال یمكن التحكمفي بی

إن نظم المعلومات المحاسبیة تؤثر وتتأثر بكل أهداف المؤسسة، وبالتالي یتوجب عدم التركیز على أهداف  -

  .بعض النظم الفرعیة، وٕانما التوصل إلى أهداف النظام ككل

ض وجود بدائل لحل المشاكل وتحتاج اإلدارات إلى اختیار البدائل األنسب لذا فإن دور إن البیئة المحیطة تفتر - 

النظم هام في توفیر القدرة على تمییز البدائل المتوفرة وٕایجاد بدائل جدیدة، ومقارنتها فیما بینها من أجل اختیار 

  .البدیل األكثر مالئمة للتوصل إلى أهداف المؤسسة ككل

النظم في البیئة الجدیدة تستلزم تطبیق المنهج العلمي في حل المشاكل عن طریق مالحظة إن طریقة عمل - 

المشكلة ثم تعریفها وتكوین خطة البحث والفروض الالزمة له وتجمیع البیانات واختبار الفروض للوصول إلى 

  .حل ومن ثم توثیق العملیة ككل

ماهیة المعلومة المحاسبیة:المبحث الثالث  

أي أن المحور األساسي  دف الرئیسي للمحاسبة هو إنتاج وتوصیل معلومات مفیدة لمتخذي القراراتعموما اله  

هو منفعة المعلومات فاختصاص المحاسبة المالیة هو تقدیم معلومات تفید في ترشید القرارات المتعلقة 

 .بالمؤسسة، وتهم المستثمرین الحالیین والمرتقبین وكذلك المقرضین

  

                                                           

.55،ص  2007عي الحدیث اإلسكندریة، المكتب الجام-نظم المعلومات المحاسبیة في ظل تقنیات المعلومات  -كمال الدین مصطفى الدهراوي:   1  
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تعریف المعلومة المحاسبیة:األولالمطلب   

ینطبق على مفهوم المعلومات المحاسبیة ما ینطبق على بـاقي المعلومـات األخـرى غیـر أن كـل معلومـة لها   

  : خصوصیاتها من حیث النظام واآللیة التي أنتجتها وعلیه فالمعلومات المحاسبیة تعرف على النحو التالي

المعلومات المحاسبیة بمفهومها البسیط هي عبارة عن المنتج النهائي من البیانات التي تم :التعریف األول-

تشـغیلها وفـق مراحـل النظـام المحاسـبي كمـا أن المعلومـات تمثـل لغـة وأداة االتصـال مـا بـین معـدها الـذي یجـب 

تلـك المعلومـات أن تكـون فاعلـة وذات كفـاءة علیـه أن یحـدد هـدفها بوضـوح وبـین مسـتلمها الـذي یتطلـب مـن 

 1.القرارات ومفیـدة فـي اتخـاذ 

تمثل المعلومات المحاسبیة مجموعـة البیانـات التـي تـم جمعهـا وٕاعدادها بالطریقـة التـي جعلتها  :التعریف الثاني-

تأثیر  معلومات المحاسـبي ولهـا بالنسبة للمستخدمین وهي تمثل المخرجات في نظام ال) مفیدة (قابلة لالستخدام 

  2.في اتخاذ القرارات المختلفة

المعلومة المحاسبیة هي كل المعلومات الكمیة وغیر الكمیة التي تخص األحداث االقتصادیة :التعریف الثالث-

  التي تتم معالجتها والتقریر عنها بواسطة نظم المعلومات المحاسبیة في الكشوف المالیة المقدمة للجهات 

 3.لخارجیة وفي خطط التشغیل والتقاریر المستخدمة داخلیاا

المعلومة المحاسبیة هي لغة وأداة اتصال ما بین معدها الذي یجب علیه أن یحدد هدفها :التعریف الرابع-

 4.بوضوح وبین مستلمها الذي یتطلب من تلك المعلومات أن تكون فاعلة ومفیدة في اتخاذ القرار

ومة المحاسبیة هي ناتج نظام المعلومات المحاسبیة الذي تم تغذیته بالبیانات وتسجیلها المعل :التعریف الخامس-

لمعالجتها وٕاخراجها في شكل تقاریر مالیة تكون الغایة منها بمثابة المحرك للمؤسسة الستخدامها في إدارة 

 5.فعالیة المؤسسة على مدى توفر هذه المعلومات المحاسبیة  مشاریعها، كما تتوقف

وعموما تعرف المعلومات المحاسبیة على أنها بیانات یتم تجمیعها وقیاسها وتلخیصها وتبویبها وعرضها في     

  .القوائم المالیة حتى تمكن مستخدمیها في التقییم واتخاذ القرارات

  الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة:المطلب الثاني

  :ة إلى ما یلية للمعلومة المحاسبییمكن تصنیف الخصائص النوعی

                                                           

. 303،ص 2004النقیب كمال عبد العزیز، مقدمة في نظریة المحاسبة، الطبعة األولى، دار وائل النشر، األردن، :  1  

.9،ص  2000, الدار الجامعیة، مصر, نظام المعلومات المحاسبي, عطیة هاشم أحمد:   2  

.27،ص2003وحدة الحدباء للطباعة والنشر،العراق،،یحیا السقا،نظم المعلومات المحاسبیة قاسم محسن إبراهیم الحبیطي،زیاد هاشم: 3  

.303،304،ص،ص2007كمال عبد العزیز النقیب، مقدمة في نظریة المحاسبیة، دار وائل للنشر، األردن،:  4  
طروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم ناصر محمد علي المجهلي، خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرارات، أ: 5

   .23،ص2009التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،الجزائر،

 



  :الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة حسب تصنیف الهیئات المحاسبیة-1

لقد اهتمت العدید من الهیئات المحاسبیة بالخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة كما بینت أهم الخصائص 

  :03الواجب توافرها في المعلومة،ویمكن توضیح ذلك من الجدول رقم

 

 

  الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة  الهیئة والدراسة

الجمعیة األمریكیة 

  )1996(للمحاسبة

  .المالئمة،إمكانیة التحقق،البعد عن التحیز،السریة،التماثل،الثبات

  الباحثیندراسة 

)Stabus et Kenly/1973(  

للفهم،اإلفصاح قارنة،الحیادیة،الوقتیة،القابلیةالمالعتماد،إمكانیةالمالئمة،إمكانیة ا

  .األمثل

لجنة 

 )1973Truebood(تروبلود

المالئمة،إمكانیة االعتماد،األهمیة النسبیة،القابلیة للفهم ،البعد عن التحیز 

  .الجوهر على الشكل ،االتساق ،إمكانیة المقارنة، تغلیب

تقاریر المؤسسات 

  )1975(البریطانیة

المالئمة،الموضوعیة،إمكانیة االعتماد،الوقتیة،إمكانیة المقارنة،االكتمال،القابلیة 

  .للفهم

الصادر عن ) 2(المعیار رقم 

مجلس معاییر المحاسبة 

  )FASB/1980(المالیة

العرض،القابلیة المالئمة،إمكانیة االعتماد،األهمیة النسبیة،أمانة 

للفهم،الحیادیة،الثبات،القابلیة للمقارنة،إمكانیة التحقق،التكلفة 

  .والمنفعة،الوقتیة،القیمة التنبؤیة،التغذیة العلمیة

دراسة 

 )Stamp/1980(الباحث

المالئمة،الموضوعیة،القابلیة للمقارنة،الوقتیة،الوضوح،اإلفصاح التام،إمكانیة 

ن التحیز،التوحید،الجوهر قبل الشكل،األهمیة التحقق،الدقة،التماثل،البعد ع

  .النسبیة،التكلفة والمنفعة،المرونة ،االتساق،التحفظ، المعقولیة

لجنة معاییر المحاسبة 

  )IASB(الدولیة

  .المالئمة،إمكانیة االعتماد،إمكانیة المقارنة،القابلیة للفهم،الوقتیة،التكلفة والمنفعة

المحاسبیة في اتخاذ القرارات االقتصادیة،أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه،كلیة العلوم  عثمان مداحي،دور المعلومات:المصدر

  .76،ص2009االقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر،

نستخلص من الجدول أعاله أن الدراسات المحاسبیة ركزت على أهم الخصائص النوعیة التي یمكن      

الهامة والمفیدة عن غیرها من المعلومات ومن ثم تحدید مدى جودة المعلومة اعتمادها كمعیار لتمییز المعلومات 

  .المحاسبیة المعروضة

أهم الخصائص النوعیة الواجب توافرها في المعلومة المحاسبیة وفقا لبعض الدراسات :)2- 2(الجدول رقم 

 والهیئات المحاسبیة
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كما نالحظ أن معظم الدراسات أكدت على خاصیة المالئمة،الموضوعیة،التوقیت المالئم،قابلیة المعلومات      

  .تي یتم اإلفصاح عنهاللمقارنة والقابلیة للفهم كأهم الخصائص الواجب توافرها في المعلومات ال

قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بإعادة تصنیف الخصائص النوعیة  2010من ناحیة أخرى،وفي سنة  

  :للمعلومة المحاسبیة إلى

 1:تشمل العناصر اآلتیة:خصائص رئیسیة 

  .المعلومة المالئمة یكون لها دور تنبؤي،قیمة إستراتیجیة وضروریة التخاذ القرار:المالئمة- 

  .یتضمن العرض العادل أن تكون المعلومة محایدة خالیة من األخطاء ومكتملة:العرض العادل-

 2:تشمل العناصر اآلتیة:خصائص فرعیة 

  .قابلیة المعلومة للمقارنة مع معلومات المؤسسة نفسها ومؤسسات أخرى:القابلیة للمقارنة-

  .معلومات بسیطة،واضحة وخالیة من التعقید:القابلیة للفهم-

  .توفیر المعلومات في حینها قبل أن تفقد منفعتها آو قدرتها على التأثیر في عملیة اتخاذ القرارات:الوقتیة-

،بمعنى انه یجب ضمان المصداقیة 2010المفاهیمي لسنة  اإلطارهي خاصیة جدیدة في :القابلیة للتحقق-

  والموضوعیة في المعلومات المحاسبیة المعروضة

  :لومة المحاسبیة حسب مجلس معاییر المحاسبة المالیةالخصائص النوعیة للمع- 2

یعد المحاسب الكشوف المالیة ویضمنها معلومات محاسبیة تتصف بخصائص أو سمات نوعیة معینة كي     

  .تكون مفیدة لمستخدمیها وٕاذا خلت المعلومة المحاسبیة من هذه الخصائص تكون عدیمة الفائدة

لدولیة بتوجیه وٕالزام إدارة المؤسسة بالتقید باصدراتها في عملیة القیاس واالعتراف تقوم معاییر التقاریر المالیة ا  

بالعملیات التجاریة التي تقوم بها،وصوال إلى إعداد قوائم مالیة تتوفر فیها الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة 

ن مدققة من طرف مدقق خارجي لیستطیع متخذ القرار االعتماد  على تلك القوائم المالیة والتي یجب أن تكو 

مستقل یصادق على أن اإلدارة بان إدارة المؤسسة قامت بتطبیق جمیع معاییر المحاسبة المنصوص علیها في 

  .األنظمة المحاسبیة

الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة المالیة بعنوان الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة  2ویعد البیان رقم   

التي حددت الخصائص النوعیة الواجب توفرها في المعلومة المحاسبیة،حیث اعتمدت في  من أهم الدراسات

بعنوان بیان حول النظریة األساسیة ) AAA(تحدید هذه الخصائص على دراسة الجمعیة األمریكیة للمحاسبة

بعنوان المفاهیم األساسیة ) AICPA(الصادر عن المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین4للمحاسبة والبیان رقم 

                                                           
1 :Ana LALEVIC FILIPOVIC،Revised qualitative characteristics of financial statements as procondition for streghtening 

information power on  capital market،economics and organization،2012، p 88.  
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والمبادئ المحاسبیة التي تحكم إعداد القوائم المالیة لمؤسسات األعمال،باإلضافة إلى اعتمادها على دراسة لجنة 

تروبلود بعنوان أهداف القوائم المالیة الصادرة عن المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین،ویمكن توضیح أهم 

  :المحاسبیة فیما یلي الخصائص النوعیة للمعلومة

 یجب أن یتوافر في المعلومات المحاسبیة مجموعـة  :الخصائص النوعیة الرئیسیة للمعلومة المحاسبیة

مـن الخصـائص منهـا المالئمـة والموثـوقیة حتـى یمكـن اسـتخدام المعلومـة بطریقـة فعالـة فـإذا فقـدت المعلومـة 

 1.تكون غیر مفیدة بالنسبة لمستخدمیها الرئیسیین الرئیسـیتین السـابقتینالمحاسـبیة أي مـن الخاصـیتین 

وعلیـه فحتـى تسـتطیع المعلومـات المحاسـبیة التـي تشـتمل علیهـا القـوائم المالیـة أن تحقـق األهـداف التـي تعمــل    

یــة الضروریة، وال شك أن تحدید علــى تحقیقهــا ینبغــي أن یتــوافر فیهــا مجموعــة مــن الخصــائص النوع

الخصائص النوعیة للمعلومات واالتفاق على محتوى كـل منهـا والمقصـود بـه یعتبـر في منتهـى األهمیـة لضـمان 

تـوفیر معلومـات یكـون لهـا قیمـة اقتصـادیة تسـاعد علـى تحقیـق أهـداف المحاسـبة فـي مجال تخصیص الموارد 

ورة مثالیة وال یوجـد اتفـاق بـین الكتـاب وال حتـى بـین المنظمـات المهنیـة فـي الوالیـات االقتصادیة للمجتمع بص

خصائص معینة متفق  المتحـدة األمریكیـة أو غیرهـا مـن دول العــالم علـى عناصـر تلـك الخصـائص، ولكـن هنــاك

  2 .علیها بین الجمیع

ى التـأثیر فـي القـرارات التـي یتخـذها المسـتفیدون منهـا بحیـث أي أن تكون المعلومـات قـادرة علـ :المالئمة-ا

  3.على تقییم األحداث التي حصلت في الماضي أو تساعدهم على تكوین تنبؤات عـن المسـتقبل  تسـاعدهم 

أي أنهـا وعلیـه فالمالئمـة یقصد بها أن تكون المعلومات المحاسـبیة ذات صـلة أو ارتبـاط بـالقرار المراد اتخـاذه 

تـؤثر علـى القـرار المتخـذ مـن جانـب مسـتخدم المعلومـات،فالمعلومـة غیـر المـؤثرة تمثـل حشـوا ال طائـل منـه 

فمـثال إذا كنـا بصـدد دراسـة التـدفقات النقدیـة فـإن المعلومـات غیـر النقدیـة هـي معلومـات غیـر  وینبغـي اسـتبعاده،

  4.مضللة عادة مالئمـة وتكـون

 كما تعرف المالئمة بأنها القدر ة على خدمـة قـرار معـین إمـا مـن خـالل تخفـیض حالـة عـدم المعرفـة لـدى  

  5.متخذي القرار أو زیادة المعرفة لدى متخذي القرار بخصوص الموقف الذي یتخذ القرار بشأنه

ـائص التـي یجـب أن تتصـف بهـا هـذه إن مالئمـة أو مناسـبة المعلومـات المحاسـبیة تعـد مـن أهـم الخص   

المعلومـات وتعنـي المالئمـة أن المعلومـات یجـب أن تكـون هامـة ومفیـدة عنـد دراسـة المشـكلة التـي نحـن بصـدد 

أو  حلهـا ومعالجتهـا واتخـاذ قـرار حیالهـا،والمالئمـة أمـرا هامـا سـواء كانـت المعلومـات لالسـتخدام الـداخلي للمنشـأة

                                                           

.196،ص 1990عباس مهدي الشیرازي، النظریة المحاسبیة، الطبعة األولى، ذات السالسل للطباعة والنشر، الكویت، : 1  

.52،ص2008الجامعیـة، اإلسـكندریة، مصـر،أحمد محمد نور، شحاته السید شحاته، مبادئ المحاسبة المالیة، الـدار :  2  

.285،ص  2009عطا اهللا أحمد سویلم الحسبان، الرقابة والتدقیق في بیئة تكنولوجیا المعلومات، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، : 3  
مالیــة، الطبعـة األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، رضـوان حلـوة حنـان، أسـامة الحـارس، فـوز الـدین أبـو جـاموس، أســس المحاســبة ال :4

   .52،ص2004،

.11،ص 1998عصفت سید أحمد عاشور، دراسات في نظم المعلومات المحاسبیة، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، :  .5  
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االسـتخدام الخـارجي لكنهـا أكثـر أهمیـة بالنسـبة لالسـتخدام الـداخلي، فالتقـاریر الخارجیـة كقائمـة الـدخل والمیزانیـة 

عــادة مــا تخــدم مســتخدمین متعــددین وبالتــالي یجــب أن تكــون شــاملة ومالئمــة ألغــراض عدیــدة ومختلفــة لكــن 

یر الداخلیـة فـإن مفهـوم المالئمـة یكـون أمـرا هامـا ومـؤثرا، ذلـك ألن هـذه التقـاریر الداخلیـة تسـاعد بالنسـبة للتقـار 

المـدیرین علـى اتخـاذ قـرارات فردیـة معینـة وتعـین علـى حـل مشـاكل معینـة بـذاتها، وبالتـالي فـان التقـاریر الداخلیـة 

ـات المحاسـبیة المفیـدة والمناسـبة لكـل مـدیر فـي مسـتوى إداري معـین والتـي البد وأن تشمل فقط البیانات والمعلوم

تعینـه وتسـاعده علـى اتخـاذ مـا یعنیـه مـن قـرارات ومـا یصـادفه مـن مشـاكل غیـر أن القیـد األساسـي علـى هـذه 

تبـرز أهمیـة دراسـة التكلفـة والعائـد، بمعنـى أن التقاریر المحاسبیة الداخلیة هـو تكلفـة إعـداد هـذه التقـاریر ومـن هنـا 

تكالیف  التنظیم یكون مستعدا إلنتاج أي معلومـات إذا كـان العائـد أو الفائـدة مـن ورائهـا تفـوق مـا نتكبـده مـن

  1.الحصول علیها 

في  ها والتي تتمثلأن أي معلومة یمكن تقییمها من زاویة المنفعة المستمدة من" أندروز"ومن جهة أخرى یرى   

  2:أربع منافع للمعلومات هي" أندروز"صحة المعلومات وسهولة استخدامها وقد حدد : عنصرین هما

بقـدر مـا یكـون هنـاك تطـابق بـین شـكل المعلومـات وبـین متطلبـات متخـذ القـرار بقـدر مـا تكـون  :منفعة شكلیة-

   . قیمـة هـذه المعلومات كبیرة

  . تكون المعلومات ذات قیمة كبیرة إذا توافرت لدى متخذ القرار في وقت حاجته إلیها :منفعة زمنیة-

  . كلما أمكن الوصول إلى المعلومات بسهولة كلما كان للمعلومات قیمة كبیرة :منفعة مكانیة-

هذه  تتأثر قیمة المعلومات بالرقابة التي یمارسها معد المعلومات على عملیة توزیع ونشر :منفعة التملك-

  . المعلومات

إضـافة إلـى مـا سـلف ذكـره وحتـى تكـون المعلومـات المحاسـبیة مالئمـة یجـب أن تتـوفر فیهـا الخصـائص    

   : الفرعیة التالیة

 أي المعلومـات المحاسـبیة یمكـن أن تـؤثر بـالقرار بواسـطة تحسـین قـدرة متخـذ القـرار فـي  :القیمة التنبؤیة

أي أن القیمـة التنبؤیـة  مستخدمي المعلومات على توقعات عن الماضي والحاضر والمستقبل عدالتنبـؤ وتسـا

للمعلومـات تسـاعد علـى القـدرة لعمـل تنبـؤات حـول آثـار الماضـي والحاضـر والمسـتقبل حیـث أن المعلومـات 

یة للتنبؤ بالنسبة لألحداث في الماضي بعملیة اتخاذ القرار تساعد مستخدمیها القیام بعمل المحاسـبیة ذات الصـلة

 3.والحاضر والمستقبل

                                                           

.26،ص  2000، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، لبنراي هیتجر، سبرج ماتولتش، المحاسبة اإلداریة، دار المریخ للنشر:  .1  
، أطروحـة مقدمـة لنیـل درجـة دكتـوراه علـوم فـي العلـوم االقتصـادیة وعلـوم "دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القـرارات االقتصـادیة"مداحي عثمـان، : 2

  .62،63،ص ص  2009التسـییر تخصص علوم التسییر، جامعة الجزائر ، 

.23،ص  2000، دار المطبوعات للنشر، عمان، األردن، "القوائم المالیة والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما"نعیم حسین دهمش، :  .3  



  أي تمكــن مــن التــأثیر بــالقرار بواســطة التطــابق أو  ): االسترجاعیة، التغذیة العكسیة( القیمة االرتدادیة

ترجاعیة عنــدما یكــون لهــا تصــحیح التوقعــات األولیــة لمتخــذ القــرار  وتمتلــك المعلومــات المحاســبیة قیمــة اســ

قــدرة علــى تغییــر أو تصــحیح التوقعــات الحالیــة أو المسـتقبلیة، كمـا یطلـق علـى خاصـیة القیمـة االسـترجاعیة 

للمعلومـات أیضـا بالتغذیـة االسـترجاعیة وهـي ال تقـل أهمیة عن خاصیة القیمة التنبؤیة للمعلومات وتساعد 

وبالتالي تستخدم المعلومات في تقییم نتائج القرارات  مات في تقییم مدى صحة توقعاته السـابقةمستخدم المعلو 

 1.التي تبنى على هذه التوقعات

  یعني التوقیت المالئم للمعلومات المحاسبیة توفیرها لمتخذي القرارات عند ): التوقیت المناسب( الوقتیة

ة المسـتثمرین المعلومـات المحاسـبیة بصـورة فوریـة وقبـل أن تفقـد الحاجة إلیهـا ویحتـاج متخـذو القرارات وخاص

المعلومـات المحاسـبیة قـدرتها فـي التأثیر على القرارات، ویعتبر التوقیت غیر المالئـم للمعلومـات المحاسـبیة 

لتقـاریر التـي تحـد مـن إمكانیـة الـواردة فـي التقـاریر المالیـة السـنویة مـن أهـم االنتقـادات التـي توجـه إلـى هـذه ا

االعتمـاد علیهـا كمصـدر رئیسـي للمعلومـات والتي یجب أن یعتمد علیها المستثمر عند اتخاذ القرارات 

 2.االستثماریة

وعلیـه فـإن المعلومـات المحاسـبیة المالئمـة هـي تلـك التـي یـتم الحصـول علیهـا فـي الوقـت المناسـب ولـو علـى     

 سـاب الدقـة فـي عملیـة القیـاس أو مـدى التأكـد مـن صـحة المعلومـات الناتجـة، ویمكـن النظـر إلـى الوقـتح

  3:المناسب من زاویتین هما

فقـد تكـون المـدة طویلـة نسـبیا أو قصـیرة نسـبیا، فـإذا كانـت المـدة  :دوریة الكشوف المالیة التي تعد فیها -

وفــي حالــة إذا كانــت هــذه المــدة طویلــة بشــكل ،فـي مواعیــد دوریــة متباعــدة تتـیح المعلومـاتطویلـة نسـبیا فإنهـا 

ملحــوظ فــان هــذا یــؤثر علــى مســتخدم المعلومات في تقییم محصلة البدائل التي تواجهه  ذلك ألن علیه أن 

ة نسـبیا فإنهـا تتـیح إمكانیـة الحصـول علـى معلومـات فـي ینتظر طویال قبل أن یحصل علیها، أمـا إذا كانـت قصـیر 

مواعیـد دوریـة متقاربـة،وفـي حالـة إذا كانـت المـدة الزمنیـة قصـیرة بشـكل ملحـوظ فـإن المعلومـات قـد تتـأثر 

  . مات مضللةبـالتغیرات الموسـمیة أو العشـوائیة التـي تتـأثر بهـا المؤسسة مما یجعل من تلك المعلومات معلو 

كلما كانت المدة طویلة كلما  :المدة التي تستغرق من وقت إعداد الكشوف المالیة إلى غایة إتاحتها للتداول -

  .قلت المنفعة من المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها تلك القوائم المالیة 

وبأهمیتهـا النسـبیة، حیـث أن فـي  ینبغي أن نشـیر فـي األخیـر إلـى أن مالئمـة المعلومـات تتـأثر بطبیعتهـا   

بعـض األحیـان تكـون طبیعـة المعلومـة كافیـة لتحدیـد مـدى مالئمتهـا مثـل اإلفصـاح عـن قطـاع جدیـد تنشـط فیـه 

                                                           

.201،ص2000كویت، ، الطبعــة األولــى، ذات السالســل للطباعــة والنشــر، ال"النظریـــة المحاســـبیة"عبــاس مهــدي الشــیرازي، :  .1  
تطبیـق علـى سـوق األسـهم السـعودي، مجلـة المحاسـبون التـي تصـدر عـن (عـادل عبـد الفتـاح الهیهـي، المحتـوى اإلعالمـي للمعلومـات المحاسـبیة األولیـة: 2
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المؤسسة یؤثر على المخاطر والفـرص المتاحـة للمؤسسـة بغـض النظـر عـن األهمیـة النسـبیة للنتـائج التـي أحرزهـا 

 ع فـي فتـرة وضـع التقریـر ،وتعتبـر المعلومـات ذات أهمیـة نسـبیة إذا كـان حـذفها أو تحریفهـا قـد یـؤثر علـى القطـا

  1.القرارات االقتصادیة التي یتخذها المستخدمون انطالقا من القوائم المالیة

عدة مصطلحات وتعابیر  هناك):المصداقیة،أمانة المعلومات، إمكانیة االعتماد على المعلومات(الموثوقیة - ب

والتعابیر ما تم  تسـتعمل للتعبیـر عـن هـذه الخاصـیة الرئیسـیة للمعلومـات المحاسـبیة، أهـم هذه المصطلحات

یقصد بالموثوقیة خلو المعلومات  : ومن التعاریف التي صیغت حول هذه الخاصیة نجدوضعه بالعنوان،

إمكانیة االعتماد علیهـا كمعلومــات صــادقة وتمثــل المعلومــات  المحاسبیة من األخطاء الفادحة والتحیز وتوفیر

بصــدق وتعــرض نتــائج المحاســبة عــن العملیــات وتقــدمها طبقــا لجوهرهــا وحقیقتها االقتصادیة وأن تكون محایدة 

سیاسـة الحیطـة والحـذر  وخالیة من التحیز وتتخذ اإلجراءات الضروریة في حاالت عدم التأكد مـن خـالل ممارسـة

وعدم حذف أي معلومات تؤثر على  وعـرض المعلومـات بشـكل كامـل ضـمن حـدود األهمیـة النسـبیة والتكلفـة 

  2.القرارات االقتصادیة لقرائها

وبتعریف آخر وفي نفس السـیاق تشـیر الموثوقیـة إلـى أنـه یمكـن االعتمـاد علـى المعلومـات المحاسـبیة إذا      

وجد متخذ القرار أنها تعكس الظـروف االقتصـادیة واألحـداث التـي تعبـر عنهـا، وتتـوافر خاصـیة إمكانیـة 

والتحیز ومعروضة بأمانة وأن تكون هذه المعلومات  االعتمـاد على المعلومات عندما تكون خالیة من الخطأ

: ولكــي تكتســب المعلومــات المحاســبیة الثقــة مــن جانــب المســتخدمین یجــب تــوفر هــذه الصــفات  قابلة للتحقیق

  3.الحیادیة ، قابلة للتحقیق والكمال أمانــة التعبیــر،

كما تعتبر المعلومة ذات مصداقیة إذا اشـتملت علـى الحیـاد، وهـذا بضـمان عـدم تمثیـل جزئـي لحـدث مـا،      

 والصـدق فـي تمثیـل األحـداث أو المبـادالت التـي تبحـث فـي عرضـها وكـذلك إمكانیـة مراجعتهـا وقیاسـها، ویـرتبط

  4.التمثیل الصادق للمعلومة بدرجة خلوها من األخطاء

إذن حتــى تكــون المعلومــات المحاســبیة ذات منفعــة فــي عملیــة اتخــاذ القــرارات یجــب أن تعطــي صــورة     

وتبـرر خاصـیة األمانـة ثقـة مسـتخدمي ،التـي هـي بصـدد التعبیـر عنهـا صـادقة وأمینـة عـن الظـواهر االقتصـادیة

تحتویها وٕامكان االعتماد علیها والصدق في التعبیر عن الظـواهر االقتصـادیة القوائم المالیة في المعلومات التي 

یعني وجود درجة عالیـة مـن التطـابق بـین المعلومـات والظـواهر المـراد قیاسـها والتعبیـر عنهـا،ویكـون ذلـك 

لصدق أن تكون بتمثیـل المضمون ولیس مجرد الشكل فقط ولیس من الضروري لكي تكون المعلومات تتمیز با
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مؤكـدة أو دقیقة بصورة مطلقة فیكفي اإلشارة إلى معامل الخطأ الذي یصاحب األرقام القیاسیة وبیان التوزیعـات 

االحتمالیـة للقیم الواردة في التقاریر المالیة للقول بأن المعلومـات تتمیـز بالصـدق فـي التعبیـروحتـى تكـون 

  1 :التعبیر إذا تم تجنب نوعین من التحیز همابخاصیة الصدق في  المعلومـات تتمیـز

والذي یحدث باستخدام أسلوب من أسـالیب القیـاس كالتكلفـة التاریخیـة أو اإلتبـاع  :تحیز في عملیة القیاس-

المفـرط لسیاسـة الحیطـة والحذر وما ینجم عنه من تحیز، فعلى الرغم مـن تمتـع أرقـام التكلفـة التاریخیـة بدرجـة 

ـة مـن الثقـة لخلوهـا مـن التحیز إال أنها تكون أقل ارتباطا بطبیعة المعلومات التي یحتاجها مستخدمو عالی

  . الكشوف المالیة

قــد یكــون هــذا التحیــز إمــا مقصــودا نظــرا لــنقص درجــة األمانــة،أو غیــر  :تحیز من قبل القائم بعملیة القیاس-

 . رفــة والخبرةمقصــود ســببه نقــص المع

وعلیـه ومـن التعـاریف السـالفة الـذكر وحتـى تكـون المعلومـات المحاسـبیة تتمیـز باألمانـة والصـدق فـي التعبیر  

  : ویمكن االعتماد علیها والوثوق بها یجب أن تتوافر فیها الخصائص الفرعیة التالیة

المحاسبیة بأمانة بحیث تعبـر األرقـام عـن المـوارد یجب عرض المعلومات  ): صدق التعبیر( أمانة التعبیر  - 

واألحـداث بصـدق دون تزییـف أو تمویه وهذا یعني أن تعبر المعلومات بأمانة عن المعامالت واألحداث ومن 

العوامل الهامة المؤثرة في أمانـة العـرض ضـرورة االهتمـام بـالمحتوى دون الشـكل،فلكـي تعبـر المعلومـات بأمانـة 

عـن المعـامالت واألحـداث التـي قصـد أن تمثلهـا فإنـه یجـب عـرض األحـداث والمعـامالت األخـرى وفقـا لجوهرهـا 

  2.وواقعهـا االقتصـادي ولـیس فقـط شـكلها القـانوني

ه ویقصـد بهـا أن النتـائج المتوصـل إلیهـا مـن قبـل شـخص باسـتعمال ):الموضوعیة(قابلیة التثبت والتحقق -

ألسـالیب قیـاس وٕافصاح محددة نفـس النتـائج التـي یـتم التوصـل إلیهـا مـن قبـل شـخص آخـر لـو قـام باسـتخدام 

نفـس أسـالیب القیـاس واإلفصـاح، وتضـمن عملیـة التحقـق والتثبـت مـن المعلومـات عـدم تحیـز الشـخص القـائم 

القیاس المستعملة هي األسالیب الصحیحة للتعبیر عن الظـواهر بعملیـة القیـاس لكنهـا ال تضـمن بـأن أسالیب 

تعبیـرا صـادقا ،رغـم هـذا فإمكانیـة التثبـت من المعلومات ال تكفي لتحقیق خاصیة الثقة في المعلومات ذلـك أن 

تكـون هـذه األخیـرة  المعلومـات قـد تكـون نتیجـة تطبیـق صـحیح للقواعد المحاسـبیة المتعـارف علیهـا، إال أنهـا قـد ال

  3.المراد قیاسها واإلفصاح عنها صـادقة فـي التعبیـر عـن مضـمون الظـواهر

وتشــیر هــذه الخاصــیة إلــى أن المعلومــات المحاســبیة یجــب أال تــؤثر فــي مســتخدمیها، كمــا یجــب  :الحیادیة -

عنى ذلك أن تكون المعلومات المحاسبیة خالیة وم عــدم تفضیل مصالح مجموعة على مصالح مجموعة أخرى

  مصالح فئة معینة من مـن التحیـز لفئـة معینـة مـن المسـتخدمین، أي ال تغلـب
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  1.المستخدمین على غیرها من الفئات

عمومـا خاصـیة الحیادیـة تعنـي أن المعلومـات المحاسـبیة یجـب أال تكـون منحـازة ألي مسـتخدم كـان مـن    

،وٕانما تفي باحتیاجاتهم دون تفضیل طرف على حساب )في شكل قوائم مالیة(و المعلومات المحاسبیة مستخدم

طـرف آخـر،وبالتـالي فالحیـاد یعنـي أیضـا أنـه عنـد صـیاغة أو تطبیـق المعـاییر المحاسـبیة یركـز االهتمـام على 

قاعدة محاسبیة معینة، وتتطلب  وقعـة مـن اسـتخداممالئمة المعلومات المحاسبیة ولیس على النتائج االقتصادیة المت

  2 :هذه الخاصیة ما یلي

أن یتم التركیز في االختیار بین بدائل القیاس واإلفصاح على تلك التي تكون أكثر فاعلیة فـي إنتـاج المعلومات - 

  .المالئمة ذات العالقة الوثیقة وتحقیق أمانتها

فیما یخـص طـرق اإلفصـاح أو أسـالیب القیـاس التـي تتطلـب اللجوء إلى یجب تجنب المغاالة في عملیة التقدیر - 

  .التقدیر بغرض تحقیق نتائج معینة ترغب المؤسسة مقدما التوصل إلیها

تكـون المعلومـات المحاسـبیة علـى أكبـر قـدر مـن الشـمول واالكتمـال إن لـم یـتم إغفال أو ) االكتمـال(الشـمول - 

زء من الظواهر الهامة عند إعداد القوائم المالیة، علما بأن االكتمال المطلق غیر ممكـن نظـرا إسقاط أو نسیان ج

ألن التقـاریر المالیـة مـا هـي إال نمـوذج لتمثیـل واقـع المؤسسـة وهـي بـذلك تنطـوي علـى قـدر مـن التبسیط 

إلزامیـة دراسـة جـدوى المعلومـات قبـل القیام  والتجرید، إضافة إلى اعتبارات األهمیـة النسـبیة ومـا تفرضـه مـن

  .بعملیة القیاس واإلفصاح عنها

فحتى یمكن االعتماد على المعلومات المحاسـبیة یجـب أن تكـون المعلومـات المدرجـة فـي القـوائم المالیـة كاملــة  

ئــة ومضــللة وبالتــالي ال یمكــن غیــر منــتقص منهــا أي شــيء، فالحــذف یمكــن أن یجعــل المعلومــات خاط

  . االعتماد علیها

ومن  في األخیر تجدر اإلشارة إلى أنه یمكن زیادة درجة الوثوق بزیادة درجة الموضوعیة وتقلیل درجة التحیز، 

 ثم یجب علـى المحاسـبین تحسـین درجـة الموضـوعیة إذا لـم یـزد التحیـز بمعـدل أسـرع مـن التحسـن فـي درجـة

  3:الموضوعیة، وعلیه فإن
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أیضـا مـن األشـخاص  نماوإ ختیارها غیر السلیم وتطبیقها، ویمكن أن ینتج التحیز لیس فقط من القواعد وا   

الذین یطبقون هذه القواعد،فالتحیز مثل الموضـوعیة یكـون مفهومـا نسـبیا ینـاقش فـي وحـدات درجـات ولـیس قیما 

  .مطلقة ألن القیمة الحقیقیة في معظم األحیان تكون غیر معروفة

مة مالئمة ولكن غیر موثوق یمكن أن تكون المعلو  :دراسة العالقة بین خاصیة المالئمة وخاصیة الموثوقیة-ج

 . فیها لدرجة أن االعتراف بها یمكن أن یكون مضلال

 ومرد ذلك إلى أن الكثیر من االختیارات المحاسبیة تستدعي التضحیة بمقـدار مـن الموضـوعیة فـي سـبیل  

  .تحقیق المالئمة والعكس صحیح

 اعتـراف المؤسسـة بكامـل المبلـغ المطالـب بـه فـيفمـثال فـي حالـة وجـود تعـویض محـل نـزاع قـانوني فـإن     

  1 .المیزانیة یعد غیر مناسب في حین قد یكون من المناسب اإلفصاح عن المبلغ مع الظروف المحیطة بالمطالبة

كمــا نجــد أن هــذا التعــارض نــاتج مــن تطبیــق بعــض الطــرق والسیاســات المحاســبیة مثــل تطبیــق أســاس      

التكلفـة التاریخیـة، ومـن المعـروف أن أرقـام التكلفـة التاریخیـة تتمتـع بدرجـة عالیـة مـن الثقـة إال أنهـا بالمقابـل أقـل 

لومات التي یحتاجها المستخدم للتقاریر المالیة وبالتالي تتمتع بدرجة منخفضة من المالئمة ارتباطا بطبیعة المع

 وعلـى العكـس مـن ذلـك نجـد أن اسـتخدام أسـاس التكلفـة الجاریـة أكثـر مالئمـة لعملیـة اتخـاذ القـرارات،إال أنـه فـي 

  2.المقابل تكون أقل موثوقیة من حیث إمكانیة االعتماد علیها

ممـا سـلف ذكـره یتضـح أن العالقـة التـي تـربط خاصـیة المالئمـة بخاصـیة الموثوقیـة هــي عالقــة فــي أغلبهـا      

یمكــن أن تكــون عكســیة،وهــذا نظـرا للتعــارض الــذي یعتــري كــل خاصــیة تجــاه األخــرى، فمــن أجــل زیــادة درجــة 

، والعكـس أیضـا فبزیـادة درجـة الثانیـة )الموضـوعیة(المحاســبیة أحیانــا تقــل درجــة الموثوقیــة مالئمــة المعلومــات 

  : قـد تـنخفض درجـة األولـى، ووفـق هـذه العالقـة فـإن التمثیـل البیاني لها یأخذ الشكل التالي

  العالقة بین خاصیتي المالئمة والموثوقیة: )3-2(الشكل رقم

  

  

  

  الـمالئمـة  

  

  )المـوثوقیـة(المـوضـوعیـة   
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مصـطفى عقـاري،مسـاهمة علمیـة لتحسـین المخطـط الـوطني، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة العلـوم االقتصـادیة وعلـوم : المصدر

  .108،ص  2005التسـییر، جامعـة فرحـات عبـاس، سـطیف، الجزائر، 

والقاعــدة العامــة التــي یجــب التقیــد بهــا هــي أن تتضــمن المعلومــات المحاســبیة علــى حــد أدنــى مــن    

 وفـي حالـة وجـود تعـارض بـین الـبعض منهـا یـتم اللجـوء إلـىة لجـودة المعلومـات المحاسـبیة،الخصـائص المكونـ

  1.اإلحالل الجزئي أو المبادلة الجزئیة

 حتـى تكـون المعلومـات المحاسـبیة ذات جـودة عالیـة  :الخصائص النوعیة الثانویة للمعلومات المحاسبیة

بالنسـبة لمسـتخدمیها وتفـي باحتیاجـاتهم منهـا فـإن هناك خصائص نوعیة أخرى ثانویة تضاف إلى الخصائص 

جد ضروریة نظرا النعكاساتها االیجابیة على النوعیة األساسیة التي سبق ذكرها، هذه الخصـائص الثانویة تعتبر 

جودة المعلومات المحاسبیة ذلك أنه مـن ضـروریات المعلومـات المحاسـبیة أن تكـون قابلـة للمقارنـة بـین مختلـف 

 المؤسسـات االقتصـادیة،كمـا یجـب أن یكـون هنـاك اتسـاق وانتظـام فـي تطبیـق نفـس األسـالیب والقواعـد المحاسـبیة

  : ومن أهم هذه الخصائص النوعیة الثانویة ما یليى أخرى،داخـل المؤسسـة االقتصـادیة مـن فتـرة إلـ

یكــون أمــام المســتثمرین والمقرضــین فــرص اســتثمار وفــرص إقــراض متعــددة ینبغــي علــیهم  :القابلیة للمقارنة-أ 

لمقرضون قراراتهم على أساس ما یقومون بـه مـن مقارنـات بالنسـبة المفاضــلة واالختیار بینها ویبن المستثمرون وا

أو مقارنـة المعلومـات الخاصـة بالمؤسسـات المختلفـة، ؤسسـة عـن فتـرات زمنیـة عدیـدة،للبیانـات الخاصـة بـنفس الم

  2.یكون لتلك المقارنات قیمة البد أن تكون المعلومات في صورة قابلة للمقارنة وحتـى

أنه من البدیهي أن استخدام أسالیب محاسبیة مختلفة یجعـل القـوائم المالیـة التـي تصـدرها المؤسسـات  كما  

االقتصـادیة غیـر قابلـة للمقارنـة، فالمعلومـات المحاسـبیة الخاصـة بمؤسسـة معینـة تكـون مفیـدة إذا أمكـن مقارنتهـا 

سالیب یعطي نتائج متباینة عن نفس الحقـائق االقتصـادیة بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات األخرى،فاختالف األ

وهذا یؤدي إلى نتائج مضللة وسوء الفهم حول تخصیص الموارد االقتصادیة فضال عن ذلـك فـإن اسـتخدام قواعـد 

 وأسالیب محاسبیة موحدة یهیئ الفرصة للتعرف على أوجه الشبه واالختالف في الظروف المحیطة بكل مؤسسـة،

  3.به واالختالف لن یكون له معنى إذا كانت أسالیب وأسس القیاس متباینةفالتشا

إذن یقصد بالقابلیة للمقارنة تقدیم معلومات محاسبیة تسمح بإجراء المقارنات بین المؤسسات المماثلة في    

ع المؤسســة المعنیــة فیمــا بــین نفــس القطــاع فــذلك یزیــد مــن فائــدة المعلومــات ألنــه یســمح بتقیــیم مركــز ووضــ

هل مستویات األرباح والتكالیف التي تحققها المؤسسة فوق أو تحت مستوى األداء في : المؤسسات المماثلة، مثال
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القطـاع ككـل؟ إن هـذا التقیـیم یسـمح بدراسـة أسـباب التفـوق أو التـدني ویسـاعد المسـتخدمین فـي التنبـؤ وتقیـیم أداء 

    1.سسة وٕادارتهاالمؤ 

 وبالتـالي فـإن المنفعـة مـن المعلومـات المحاسـبیة فـي اتخـاذ القـرارات ستتحسـن إذا كانـت المعلومـات قابلـة    

  2.للمقارنة مع معلومات مشابهة عن وحدات محاسبیة أخرى أو لنفس الوحدة على مدى الزمن

ت المحاســبیة بقابلیــة للمقارنــة جیــدة، یجــب اســتخدام طــرق محاسبیة وعلــى هــذا األســاس فحتــى تتمتــع المعلومــا 

متماثلة من قبل المؤسسات فیمـا یتعلـق بمعالجـة نفـس العملیـات أو األحـداث، األمـر الـذي یسـمح بالقیـام بمقارنات 

رنــة بــین فتــرات مختلفــة لــنفس المؤسســة حتى لعدة فترات محاسبیة بصــورة عامــة حتــى یمكــن إجــراء عملیــة المقا

  3 :مختلفة تتشابه من حیث النشاط ولفترة معینة البد من توفر شروط هي أو بــین مؤسســات

 إلمكان إجراء المقاربة بین حقب مختلفة لنفس المؤسسة یجب توفر الشروط  :بالنسبة لنفس المؤسسة

  : التالیة

 . أن یتم تجمیع البیانات في بنود مماثلة- 

أن تتم المقارنة على أساس وحـدات نقدیـة متجانسـة، وهـذا مـا یتطلـب األخـذ بعـین االعتبـار القـوة الشـرائیة  -

للنقود وما یعبر بها من ارتفاع وهبوط وبالتالي إعادة تطویر القوائم المالیة بوحـدات نقدیـة متجانسـة تعبـر عن 

 . س القدرة الشرائیةنف

 . استخدام نفس النماذج لعرض المعلومات -

 أن تتم المقارنة بین فترات زمنیة متماثلة إما ثالثیة أو نصف سنویة أو سنویة؛ -  

 . ثبات طرق القیاس وأسالیب اإلفصاح، وفي حالة تغییرها یتم إظهار تأثیر هذه التغیرات-  

المؤثرة على المؤسسـة أو فـي طبیعـة األحـداث التـي قـد تـؤثر على  یجب ذكر التغیرات التي تحث في الظروف -

  .المركز المالي لها

 یمكن إجراء المقارنة إذا توفر ما یلي :بالنسبة لمؤسسات مختلفة ذات النشاط المماثل :  

 . الشروط السابقة للمقارنة لنفس المؤسسة -

 . اث المتشابهةاستبعاد الطرق البدیلة لقیاس أو اإلفصاح عن األحد-  

 .اإلفصاح عن مختلف السیاسات المحاسبیة المنتهجة من طرف المؤسسات المختلفة-  

هناك خصائص متعلقة ):خاصیة مرتبطة بمستخدمي المعلومات المحاسبیة(  قابلیة المعلومات للفهم - ب 

حتـوى القـوائم المالیـة، ، تتمثل أساسا في درجـة فهمهـم لم)القوائم المالیة(بمستخدمي المعلومات المحاسبیة 

فالمعلومـات المحاسـبیة لـن تكـون ذات فائـدة فـي عملیـة اتخـاذ القـرارات إذا لـم یـتم فهمهـا بشـكل مالئـم حتى وان 
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109 

كانـت تتمتـع بالمالئمـة والموثوقیـة الالزمتـین،إذن فهنـاك مواصـفات تعتمـد علـى مسـتوى درجة فهم مستخدمي 

سبیة،فحتى تكـون المعلومـات الـواردة فـي القـوائم المالیـة قابلـة للفهـم المباشـر مـن قبـل المعلومات المحا

نشـاطات االقتصـادیة المسـتخدمین یفتـرض أن یكـون لـدى هـؤالء مسـتوى معقـول مـن المعرفـة باألعمـال وال

ن العنایة، ویجـب عـدم اسـتبعاد المعلومـات كمـا أن لـدیهم الرغبـة في دراسة المعلومات بقدر معقول م،والمحاسـبیة

حـول المسـائل المعقـدة التـي یجـب إدخالها في القوائم المالیـة إن كانـت مالئمـة لحاجـات صـانعي القـرارات 

  1.من قبل بعض المستخدمین االقتصـادیة بحجـة أنـه مـن الصـعب فهمهـا 

البیانـات التـي تحتویهـا القـوائم المالیـة وكیفیـة عرضـها مـن جهة، كما تتوقف عملیة فهم المعلومـات علـى طبیعـة  

  . وعلى القدرات التي یمتلكها من یستخدمها وثقافته من جهة أخرى

عنـد وضـع  –وعلیه یتوجب على واضعي معـاییر المحاسـبة ومعـدي الكشوف المالیـة األخـذ بعـین االعتبـار    

قـــدرات االســـتیعاب والفهــم والمســـتوى الثقـــافي المتبـــاین لألطـــراف المختلفـــة  –الیـــةالمعــاییر وٕاعداد الكشوف الم

المسـتخدمة للقـوائم المالیـة،وأنهـا لیسـت موجهـة فقـط إلـى المحاسـبین الـذین یملكـون أدوات قـراءة وفهـم تلـك القـوائم 

ملین الخـارجیین التخـاذ القـرارات السـلیمة فـي عملیـة االسـتثمار أو البقـاء ذلك أن القوائم المالیة معدة أساسا للمستع

  2.أو الخروج من المؤسسة 

یمكـن ترجمـة مضـمون خاصـیة القابلیـة للفهـم إلـى مؤشـرین رئیسـیین، المؤشـر األول یتعلـق بالمعلومـات    

لوسـیلة التـي یقبلهـا مسـتخدم هـذه المعلومـات مـن حیـث المحاسبیة في حد ذاتها التي یجب أن تقدم في الصـورة وبا

الشكل ومن حیث المضـمون، فمـن حیـث الشـكل یفضـل أن تكـون المعلومـات فـي شـكل تقریـر مكتـوب بلغـة سـهلة 

وواضحة ومفهومة أو في شكل جداول أو إحصائیات أو رسومات بیانیة أما مـن حیـث المضـمون فیتعلـق بدرجـة 

تفاصیل المطلوبة بحیث ال تكون مختصرة بأكثر من الالزم مما قد یفقدها معناها وال تكون مفصلة بـأكثر مـن ال

  .الالزم مما قد یؤدي إلى سرعة ملل المستخدم والتالي عدم قدرته على التركیز للحصول على المعلومة المطلوبة

الـذین یتوجـب أن یتـوفر لـدیهم مسـتوى مقبـول مـن الفهـم  أما المؤشـر الثـاني فـیخص مسـتخدمي القـوائم المالیـة    

واإلدراك والـوعي إلسـتیعاب وفهـم مـا تحتویـه هـذه القـوائم مـن معلومـات وبالتـالي االسـتفادة منهـا فـي اتخـاذ 

  .القرارات

والفـروض والطـرق واإلجـراءات ویقصـد بالثبـات اسـتخدام نفـس المبـادئ ):التماثل أو االتساق(الثبات  - ج  

  3.سنة ألخرى وعدم تغییرها إال عند الضرورة المحاسـبیة مـن قبـل المؤسسـة مـن
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من المواصفات التي یطلب أن تتسم بها المعلومات المحاسبیة حتـى تكـون صـالحة أكثـر ألغـراض اتخـاذ  

تكـون تتمیـز بالثبـات واالنتظـام فـي تطبیـق األسـالیب  القـرارات مـن قبـل مسـتخدمي هـذا النـوع مـن المعلومـات، أن

والقواعد المحاسبیة من فترة إلـى أخـرى ضـمن المؤسسـة، األمـر الـذي یسـاعد علـى القیـام بمقارنـة لنتـائج المؤسسـة 

  .عبر الفترات الزمنیة، كما یحول دون ظهور تغیرات ناتجة عن تغییر األسالیب والقواعد المحاسبیة

ونشیر هنا إلى أن الثبات ال یعني منع تغییر الطرق المحاسـبیة فـالظروف والمتغیـرات البیئیـة قـد تفـرض على    

وفي حالة وجود مثل هكـذا تغییـرات یجـب على والقواعد المحاسبیة التي تتبعها،المؤسسة تغییر بعض األسالیب 

  .الفترة المحاسبیة التي تمت فیها هذه التغییرات المؤسسة اإلفصاح عنها وبیان أثرها على الدخل في نفس

التكلفـة الوسـطیة المرجحـة، الـوارد أوال : مثـل(طـرق تقـویم المخـزون :ومن أمثلة الطرق والقواعـد المحاسـبیة    

 یالحــظ أن...)، االهتالك المتناقص، )الثابت(االهتالك الخطي : مثل(طرق االهتالك ....) FIFO الصادر أوال

كــال مــن خاصــیتي القابلیــة للمقارنــة والثبــات مــن الخصــائص التــي یجــب أن تتصــف بهــا المعلومات المحاسبیة 

المفیـدة، ولكـن لـیس علـى نفـس الدرجـة مـن األهمیـة لخاصـیتي المالئمـة والموثوقیـة فتـوافر خاصیتي قابلیة 

المالئمة  اسـبیة ال یجعلهـا لوحـدها مفیـدة، مـا لم تتـوافر أصـال خاصـیتا المقارنة والثبات في المعلومات المح

  1.والموثوقیة

بمعنى أن تكون المعلومات المقدمة معلومات كاملة تغطي كافة جوانب اهتمامات مستخدمیها أو  :الشمول -د

شكلها النهائي بمعنى أن ال  جوانـب المشكلة المراد أن یتخذ بشأنها قرار ،كما یجب أن تكون هذه المعلومات في

ومن أمثلة  یضطر مستخدمها إلى إجراء بعض عملیات تشغیل إضافیة حتى یحصل على المعلومات المطلوب

ذلك قد ال یتضمن التقریر المقـدم لمـدیر المبیعـات عـن الـرقم اإلجمـالي لمبیعـات األسـبوع رقـم المبیعات الخاص 

ممـا یضـطره للسـؤال عـن أرقـام بیـع هـذه المنافـذ التـي لـم تظهـر في التقریر نفسه بمنفذ أو أكثر من منافذ التوزیـع 

وفي بعض الحاالت یتضمن التقریر أرقام المبیعات لكل منافذ التوزیع ولكن غیر مصنفة وغیر متجمعة في رقم 

وال  معلومة المطلوبةإجمالي واحد مما یضطر مدیر المبیعات إلى تصنیفها ثم تجمیع األرقام للحصول على ال

شـك أن المعلومـات غیـر الكاملـة مـن حیـث المضـمون ومـن حیـث التشـغیل سـتؤثر سـلبیا علـى مـدى استفادة متخذ 

  2.القرار من هذه المعلومات

  :الخصائص المتعلقة بالمعلومة المحاسبیة حسب النظام المحاسبي المالي-3

نقسم إلى خصائص متعلقة بمتخذي القرار وخصائص أخرى متعلقة الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة ت

  :بالمعلومات ذاتها نستعرضها فیما یلي

                                                           

54س المحاسبة المالیة، مرجع سبق ذكره، ص رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدین أبو جاموس، أس:   1  

.27،ص2004احمد حسین على حسین، نظم المعلومات المحاسبیة اإلطار الفكري والنظم التطبیقیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، :   2  
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 تهتم التقاریر المالیة بدرجات متفاوتة بعملیة القرار فالحاجة إلى  :الخصائص المتعلقة بمتخذي القرار

لذلك تركز التقاریر المالیة على استخدام المعلومات التي تعتمد علیها القرارات تكمن خلف أهداف التقاریر المالیة 

 .المعلومات في اتخاذ القرارات

إن فائدة المعلومات لمتخذ القرار تعتمد على عوامل كثیرة تتعلق بمجال االستخدام مثل طبیعة القرارات التي     

المعلومات السابقة یواجهها، طبیعة النموذج القراري المستخدم، طبیعة ومصادر المعلومات التي یحتاجها، نوعیة 

  1.مقدرة متخذ القرار على تحلیل المعلومات،مستوى الفهم واإلدراك المتوفر لدى متخذ القرار وهكذاتتوافر له، التي

بها  حتى یكون الحكم عادًال على المعلومات المحاسبیة هناك مجموعة من الصفات التي یجب أن یتسم    

  :ذكر أهمهامتخذ القرار الذي یستخدم تلك المعلومات ن

  .القدرة على فهم محتوى المعلومات - 

   .القدرة على االستخدام الصحیح للمعلومات في القرارات المالئمة و التي أعدت من أجلها تلك المعلومات - 

  .الخبرة النوعیة والزمنیة المتعلقة بالتعامل مع أنواع المعلومات المحاسبیة، خالل فترة زمنیة سابقة -

 المتضمن تطبیق أحكام  156- 08نص المرسوم التنفیذي رقم :قة بالمعلومات المحاسبیةالخصائص المتعل

الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة الواجب توفرها في القوائم المالیة المعدة وفق النظام  11-07القانون 

  :كما یلي 08المحاسبي المالي في نص المادة

المقارنة  یجب أن تتوفر المعلومة الواردة في الكشوف المالیة على الخصائص النوعیة المالئمة والدقة وقابلیة  '' 

  2 .''والوضوح

  : تنقسم الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة إلى خصائص أساسیة وأخرى ثانویة 

   :الخصائص األساسیة

 یختلف متخذو القرار بدرجة كبیرة في أنواع القرارات التي یتخذونها وفي أسالیب اتخاذ  :القابلیة للفهم

قدرتهم على تشغیل هم الحصول علیها من مصادر أخرى و القرارات فالمعلومات المتاحة لدیهم أو التي یمكن

 .المعلومات

المستخدمین والقرارات التي  حتى تكون المعلومات مفیدة لمستخدمیها یجب احتوائها على حلقة ربط بین     

یتخذونها وتتمثل هذه الحلقة في القابلیة للفهم وهي إحدى خصائص المعلومات التي تسمح للمستخدمین ذوي 

القدر المعقول من المعرفة المحاسبیة بإدراك مغزى تلك المعلومات لذلك فمهما كان التقریر على درجة عالیة من 

  3  .بلیة للفهم یكون عدیم النفع للمستخدمین الذین ال یفهمونهالجودة إال أنه في غیاب عنصر القا

                                                           

.195،ص 1990عباس مهدي الشیرازي، نظریة المحاسبة ،دار السالسل،الطبعة األولى، الكویت، :  1  
،المادة 11-07المتضمن تطبیق أحكام القانون 26/02/2008المؤرخ في 156-08،المرسوم التنفیذي رقم  27الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد :2

   .09،ص08

. 68،ص  2009احمد حامد حجاج، المحاسبة المتوسطة ،دار المریخ للنشر،الطبعة الثانیة، الریاض، :  3  



 تعني المالئمة وجود ارتباط منطقي بین المعلومات وبین القرار موضوع الدراسة فالمعلومات  :المالئمة

المالئمة هي تلك المعلومات القادرة على إحداث فرق في القرار و تغییر اتجاهه في بعض األحیان عن طریق 

المعلومات مرتبطة ووثیقة  تمكین متخذي القرارات من التنبؤ أو بتقدیم تغذیة عكسیة عن التوقعات األولیة كون

  1.التي یتم اتخاذها الصلة بالقرارات

  :عناصر فرعیة وهي 03خاصیة المالئمة تشتمل على 

یقصد بخاصیة التوقیت المناسب توفیر المعلومات في حینها فمن البدیهي أنه إذا لم : التوقیت المناسب. أ 

ى الحدث أو القرار لذلك وجب توفیرها في الوقت تتوفر المعلومات عند الحاجة إلیها فلن یكون لها تأثیر عل

المطلوب للوصول إلى قرار مالئم، أي توافر المعلومات لدى متخذ القرار قبل أن تفقد قدرتها في التأثیر على 

  2.القرارات، إن عدم توفر المعلومات عند الحاجة إلیها یفقدها عنصر المالئمة

قة الحسابیة ودرجة عدم التأكد لصالح التوقیت المناسب نظرا لكون من المفید أحیانا التضحیة بشيء من الد    

  3.عملیة اتخاذ القرار محددة بفترة زمنیة و أن المعلومات المالئمة هي التي توفر في الوقت المناسب

 یجب أن تساعد المعلومات مستخدمیها وتحسن من قدرتهم على التنبؤ بالنتائج: القدرة على التنبؤ في المستقبل. ب

بهذا الدور عبر اإلفصاح عن نتائج األحداث الماضیة في  المتوقعة في المستقبل،تقوم معلومات التقاریر المالیة

  .بهذا الدور كذلك القوائم المالیة لفترتین متتالیتین كما یمكن للتقاریر المرحلیة والتقاریر القطاعیة القیام

 على مساعدة متخذي القرار والمستخدمین على التقییمهي قدرة المعلومات المحاسبیة  :التغذیة الراجعة. ج 

  4 .االرتدادي للتنبؤات السابقة ومعرفة مدى صحتها وبالتالي تقییم نتائج القرارات المتخذة بناءا على هذه التوقعات

 ولكي تتسم  مصداقیة المعلومات المحاسبیة تكون بقدر خلوها من الخطأ والتحیز في العرض:المصداقیة

 :بها ثالثة خصائص فرعیة أساسیة هي المحاسبیة بالمصداقیة یجب أن تتوافرالمعلومات 

یتحقق هذا المفهوم عندما إمكانیة التأكد من خلو المعلومات المحاسبیة من األخطاء فمثال :القابلیة للتحقق. أ 

فواتیر أو العقد الخاص یتم التأكد من التكلفة المدفوعة للموجودات والتي تظهر في القوائم المالیة بالرجوع إلى ال

  .بها

تكون المعلومات محایدة عندما ال تمیل إلى عرض حالة المؤسسة في أفضل مما هي علیه أو أسوأ  :الحیاد. ب

  5.بهدف تحقیق نتیجة محددة سلفا الظروف الفعلیة الموجودة، حتى ال تؤثر على صنع القرار أو الحكم من 

                                                           

. 51،ص 2008إعداد وعرض القوائم المالیة في ضوء معاییر المحاسبة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، أمین السید لطفي، :  1  

.50،ص  2006طارق، عبد العال حماد، تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمار ومنح االئتمان نظرة حالیة ومستقبلیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، :  2  

. 201،ص  1990عباس مهدي الشیرازي، نظریة المحاسبة ،دار السالسل،الطبعة األولى، الكویت، :  3  

. 19،ص 2009،دار المسیرة، عمان،  2تحلیل القوائم المالیة مدخل نظري وتطبیقي، ط:مؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة:  4  
5 : Gary Porter, Curtis Norton : using financial accounting information, 7 th edition, Cengage Learning, SouthWestern, 

2011, p61. 
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ضرورة وجود مطابقة أو اتفاق بین األرقام واألوصاف المحاسبیة یعني هذا المفهوم : الصدق في العرض. ج 

من ناحیة والموارد واألحداث التي تتجه هذه األرقام واألوصاف لعرضها من ناحیة أخرى بمعنى آخر هل تمثل 

حدث بالفعل؟ بمعنى وجود درجة عالیة من التطابق بین المعلومات وبین المظاهر المراد التقریر  األرقام ما

  1.اعنه

  .تتمثل في خاصتي المقارنة والثبات: الخصائص الثانویة 

 تزید منفعة المعلومات الخاصة بالمؤسسة عند إمكانیة مقارنتها مع المعلومات المماثلة في :القابلیة للمقارنة 

 2.المؤسسة نفسها أو مع المؤسسات األخرى

ستخدمیها من تحلیل البیانات المالیة للمؤسسة حیث تمكن مقارنة المعلومات الواردة في التقاریر المالیة م     

بمرور الزمن و تحدید االتجاهات في مركزها المالي وفي األداء وكذلك البیانات المالیة للمؤسسات األخرى 

وٕاجراء التقییم النسبي لمراكزها المالیة لهذا فإن أهم ما تتضمنه خاصیة القابلیة للمقارنة هي إعالم المستخدمین 

ت المحاسبیة المستخدمة في المؤسسة و تحدید االختالفات بینها للعملیات المالیة المتشابهة من فترة عن السیاسا

المستخدمة  ألخرى لهذا فإن االمتثال للمعاییر المحاسبیة الدولیة بما في ذلك اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة

   3.من قبل المؤسسة یساعد في تحقیق القابلیة للمقارنة

 ف كذلك بالتماثل وهي خاصیة إن توفرت مكنت المستخدم من إجراء المقارنات فالمقصود تعر :الثبات

بالثبات هو تطبیق المؤسسة لنفس المعالجة المحاسبیة على نفس الحدث من فترة ألخرى،وال یعني ذلك أن 

ط لما تكون المؤسسات ال یمكنها التحول من طریقة محاسبیة إلى أخرى وٕانما یمكنها تغییر الطریقة وذلك فق

الطریقة المعتمدة حدیثا أحسن من القدیمة،وٕاذا تمت الموافقة علیها فالمؤسسة ملزمة باإلفصاح عن طبیعة وأثر 

هذا التغییر المحاسبي في البیانات المالیة الخاصة بالفترة التي تم فیها التغییر،مما سبق یتضح جلیا أن التركیز 

تكون مخرجات النظام المحاسبي ذات فائدة للمستخدم عند  قد انصب على قاعدة عامة مفادها ضرورة أن

اتخاذه للقرار بحیث یجب على المحاسب ومعدي التقاریر المالیة العمل على التوفیق بین مختلف احتیاجات 

 4.المستخدمین وبین درجات التفاوت في فهمهم وٕادراكهم لمحتوى التقاریر المالیة

النوعیة للمعلومات المحاسبیة تنقسم إلى خصائص متعلقة بمتخذي القرار ویتبین من خالل الشكل أن الخصائص 

  معلومات ذاتها نستعرضها فیما یليوخصائص أخرى متعلقة بال

  

                                                           

. 202عباس مهدي الشیرازي، نظریة المحاسبة ، مرجع سابق، ص : 1  

.   2 51طارق، عبد العال حماد، تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمار ومنح االئتمان نظرة حالیة ومستقبلیة، مرجع سابق، ص : 

.46،ص 2010،دار صفاء، عمان، 1، ط)النموذج الدولي الجدید(احمد حلمي، جمعة، نظریة المحاسبة المالیة  3  
4  :Kieso donald.E,Weygandt, jebbt.Jand warfield, Tebbt.D: itermediate accunting, 14th edition, john wiley sons, New 

Yourk, 2012, p52. 
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الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة:)4-2(الشكل رقم   

 
 

بالمستخدمخصائص متعلقة   

خصائص أساسیة متعلقة 

 بالقرار

لخصائص النوعیة األساسیةا  

 الخصائص الثانویة

مثل الفهم و (متخذو القرارات وخصائصهم

). المعرفة المسبقة  

 قابلیة الفهم

 المنفعة للقرار

 المصداقیة المالئمة

 القدرة

 التنبؤیة

 التوقیت

 المناسب
 القابلیة للتحقق 

 للتحقق

الصدق في  الحیاد

 العرض

 الثبات القابلیة للمقارنة

 التغذیة الراجعة
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  أنواع وأهمیة المعلومات المحاسبیة   :المطلب الثالث

تصنف المعلومات المحاسبیة إلى عدة أنواع وذلك تبعا لمعاییر مختلفة  :أنواع المعلومات المحاسبیة -1

  1 :منها

 حسب هذا المعیار تصنف المعلومات المحاسبیة :أنواع المعلومات المحاسبیة حسب معیار اإلفصاح

 :إلى نوعین هما

انونا من طرف هي تلك المعلومات الواجب إنتاجها واإلفصاح عنها ق: إجباریةمعلومات محاسبیة   . أ

وتتمثل على سبیل المثال في المعلومات المدونة في الدفاتر اإلجباریة كدفتر الیومیة و ،المؤسسة االقتصادیة

 . المعلومات المتضمنة في القوائم المالیة المطلوب إعدادها

ك المعلومات غیر اإللزامیة مثل خطاب مجلس اإلدارة إلى هي تل :معلومات محاسبیة اختیاریة  . ب

الموازنات وبطاقات ) تحلیالت وتوقعات اإلدارة عن المستقبل( المساهمین، التقاریر الخاصة لإلدارة الداخلیة 

  .التكالیف وغیرها

 حسب هذا المعیار تصنف المعلومات المحاسبیة إلى  :أنواع المعلومات المحاسبیة من حیث مصدرها

 :نوعین هي

هي معلومات یتم الحصول علیها من داخل المؤسسة نفسها، تتمثل في تقاریر األداء،  :معلومات داخلیة  . أ

 . الموازنات، القوائم المالیة الدوریة أو السنویة وغیرها

هي معلومات یتم الحصول علیها من أطراف خارجیة عن المؤسسة، تتمثل هذه  :معلومات خارجیة  . ب

 . المعلومات على سبیل المثال في القوائم المالیة لمؤسسات أخرى یتم التعامل معها كالموردین والزبائن

 حسب هذا المعیار تصنف المعلومات المحاسبیة إلى نوعین  :أنواع المعلومات حسب قابلیتها للقیاس

  :هي

هي تلك المعلومات المعبر عنها سواء بالوحدات النقدیة أو بوحدات قیاس أخرى والتي  :علومات كمیةم  . أ

تكون معبرة عن أحداث الماضي، الحاضر والمستقبل، كقیمة المبیعات المحققة، عدد الوحدات المنتجة، النقدیة 

 .الموجودة في الصندوق، اإلیرادات المتوقعة من استثمار معین

فهي تلك المعلومات التي تعبر عن عناصر معنویة أو انطباعات وغیرها والتي ال  :وصفیةمعلومات     . ب

یمكن التعبیر عنها بصورة كمیة أو عددیة، كنوع المادة، نوع وأهمیة المنتج، آراء وانطباعات المستهلكین 

 . لمنتجات المؤسسة

                                                           
دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات اإلداریة في ضل ظروف عدم التأكد، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غـزة، كلیـة محمد موسى فرجا اهللا، :1

   .51-49،ص2011التجـارة، 



 ا المعیار تصنف المعلومات حسب هذ: أنواع المعلومات المحاسبیة حسب معیار الغرض من االستخدام

 1:المحاسبیة إلى ثالثة أنواع هي

وهي معلومات تختص بتوفیر سجل لألحداث االقتصادیة التي تحدث نتیجة العملیات  :معلومات مالیة  . أ

عن فترة مالیة ) من ربح أو خسارة ( االقتصادیة التي تقوم بها المؤسسة االقتصادیة لتحدید وقیاس نتیجة النشاط 

 .ض المركز المالي في تاریخ معین لبیان سیولة الوحدة االقتصادیة ومدى الوفاء بالتزاماتهامعینة وعر 

ویالحظ أن هذه المعلومات تهتم بتسجیل التكالیف واإلیرادات بعد حدوثها وبما یعني أنها معلومات فعلیة تتعلق   

باألحداث االقتصادیة كما وقعت،وهذه المعلومات تستفید منها إدارة المؤسسة والجهات الخارجیة المختلفة،فهي 

عن ) التي یمكن أن تحدث (اكتشاف االنحرافات تفید اإلدارة في عمل المقارنات بین فترة وأخرى وكذلك في

طریق مقارنتها بمعلومات التخطیط المحددة مقدما،ویمكن أن یقوم بتقدیم هذا النوع من المعلومات نظام المحاسبة 

  .المالیة بالدرجة األولى

وهي معلومات تختص بتوجیه اهتمام اإلدارة إلى مجاالت وفرص : معلومات عن التخطیط والرقابة  . ب

اسبة لمعالجتها في الوقت ین األداء وتحدید مجاالت أوجه انخفاض الكفاءة لتشخیصها واتخاذ القرارات المنتحس

ویتم ذلك من خالل وضع التقدیرات الالزمة ألعداد برامج الموازنات الوقت المناسب، ویتم ذلك من ،المناسب

ي لحظة تاریخیة مقبلة، فضال عن خالل وضع التقدیرات الالزمة إلعداد برامج الموازنات االقتصادیة ف

استخدامها في أغراض الرقابة وتقییم األداء وتحدید مسؤولیة األفراد ومساءلتهم محاسبیا، أما التكالیف المعیاریة 

فتهتم بالتحدید المسبق لمستویات النشاط بغرض تسهیل عملیة المحاسبة لكل مستوى من المستویات الموجودة 

 . في المؤسسة

 هذه المعلومات تتعلق باألنشطة الدوریة المتكررة في مجاالت التكلفة وتحمیل التكالیف اإلضافیة ویالحظ أن  

  .الخ ..

كما یالحظ أن هذه المعلومات تتعلق باألنشطة الدوریة المتكررة في مجاالت التخطیط والرقابة حیث أنها     

التوقعات للمستقبل ومقارنة النشاط الجاري بأرقام تهتم باألداء الجاري والمستقبلي من خالل مساعدتها في تجهیز 

الخطة لتحدید االنحرافات وتحلیلها والبحث في أسبابها وتحدید المسؤولیة عنها واتخاذ القرارات التصحیحیة بشأنها 

  .قبل فوات األوان

  :ویمكن أن یقوم بتقدیم هذا النوع من المعلومات كل من  

 لمعلومات متعلقة بالتخطیط قصیر األجل من خالل نظامي نظام محاسبة التكالیف عندما تكون ا

 .محاسبة التكالیف الفعلیة والتكالیف المعیاریة

  نظام المحاسبة اإلداریة من خالل نظام الموازنات التخطیطیة. 

                                                           

.31-29،ص2003قاسم محسن إبراهیم الحبیطي، زیاد هاشم یحي السقا، نظام المعلومات المحاسبیة، وحدة الحدباء للطباعة والنشر، العراق،:  1  
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 نظام الرقابة الداخلیة  

یة لألمور غیر وهي تتعلق بتقییم بدائل القرارات واالختیار بینها وتعتبر ضرور  :معلومات لحل المشكالت  . ت

وبذلك فهي تتسم بعدم ) أي التي تتطلب إجراء تحلیالت محاسبیة خاصة أو تقاریر محاسبیة خاصة( الروتینیة 

 . الدوریة

قرار تصنیع أجزاء معینة من المنتج داخلیا : وعادة ما تستخدم هذه المعلومات في التخطیط طویل األجل مثل    

معین من خط اإلنتاج أو شراء موجودات ثابتة جدیدة بدال من المستهلكة  أو شرائها أو إضافة أو استبعاد منتج

  .وغیرها من القرارات األخرى

  . ویمكن أن یقوم بتقدیم هذا النوع من المعلومات نظام معلومات المحاسبة اإلداریة بالدرجة األولى

 ت المحاسبیة إلى حسب هذا المعیار تصنف المعلوما :أنواع المعلومات المحاسبیة من حیث داللتها

 1:ثالثة أنواع هي

وهي معلومات تتعلق بقیاس األحداث والعملیات التي تمت في الزمن الماضي : معلومات تاریخیة  . أ

وتستخدم هذه التقاریر في تقییم كفاءة المنشأة في تحقیق ) الخ ...المیزانیة العمومیة، قائمة الدخل(كالقوائم المالیة 

 .)أغراض ضریبیة وغیرها( المالي للمنشأة وكذلك تستخدم ألغراض أخرى أهدافها وبیان حقیقة المركز 

وهي معلومات یتم إعدادها ألغراض الرقابة الداخلیة وتتعلق باألنظمة التشغیلیة :معلومات حالیة   . ب

 :للمؤسسة وتتوفر فیها الممیزات التالیة

 .تتعلق بالنشاط الجاري فقط - 

 .یتم تقدیمها بصورة دوریة منتظمة -  

 . تم تقدیمها بصورة فوریة وفي الوقت المناسبی- 

 ذات طابع تحلیلي بحیث یتم مقارنة األداء الفعلي مع الخطط المرسومة- 

وهي معلومات تقدیریة یتم إعدادها ألغراض التخطیط والتنبؤ بالمستقبل ومساعدة  :معلومات مستقبلیة  . ت

متاحة وبحیث تصبح هذه المعلومات معیارا وأساسا اإلدارة في اتخاذ القرارات السلیمة واختیار أفضل البدائل ال

 . للحكم على األداء في المستقبل وتتمثل هذه المعلومات في الموازنات التخطیطیة والتكالیف المعیاریة وغیرها

   : وتوجد تقسیمات أخرى للمعلومات المحاسبیة حسب معاییر أخرى نذكرها باختصار كما یلي 

  .تقسم إلى معلومات إجمالیة ومعلومات تفصیلیة: حسب معیار درجة التفصیلأنواع المعلومات المحاسبیة -

                                                           
 سم المحاسبة،أحمد عبد الهادي شبیر، دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات اإلداریة، رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل، كلیة التجارة، ق:  1

  .42،ص2006اإلسالمیة، غزة، فلسطین،الجامعة 

 

 



تقسم إلى معلومات مالیة ومحاسبیة، معلومات  :أنواع المعلومات المحاسبیة حسب معیار التقسیم الوظیفي-

 .تسویقیة، معلومات اإلنتاج، ومعلومات األفراد

لومـات المحاسـبیة مـن نقـص المعرفـة وحالـة عـدم نشـأت الحاجـة إلى المع :أهمیة المعلومة المحاسبیة-2

وبذلك فان الهدف مـن تقـدیم وتـوفیر المعلومـات المحاسـبیة تحـدد في تحقیـق د المالزمـة للنشـاط االقتصـادي،التأكـ

  1.المعلومات والسیما متخذي القرارات  حالـة القلـق الـتي تنتـاب مسـتخدمي تلـك

حیـث انم نخـذ القـرار إذ أراد حـل مشـكلة معینـة فانـه ة المعلومات في اتخاذ القـرارات،ومن هنا تتضح لنا أهمی    

یلجا إلى تعریفها ثم تطویر بدائل الحلول لها ومن ثم جمع المعلومات لكل بدیل، المعلومات التي یجمعها قد 

  2.المعلومات حالة تأكد منها أو في حالة عدم التأكد من یكون في

وعلیه فان أهمیة المعلومات المحاسبیة تكمن في شدة الحاجة إلیها، ألنها تسـاعد المؤسسة في اتخـاذ       

 القــرارات الصــحیحة الــتي تحقــق األهــداف المرجــوة، كمــا أنهــا تمكــن المــدراء ومتخــذي القــرار مــن أداء واجبــاتهم

  3.یم ودقیقومسؤولیاتهم بشكل سل

لم یعد هناك أي شك في أن المعلومات أصبحت في عصرنا الحالي موردا رئیسیا ألي مؤسسة بغض النظر     

عن طبیعة نشاطها أو حجمها أو ملكیتها،فالمعلومات هي احد الموارد الهامة في المؤسسة ولقد أصبحت 

قاعدة األساسیة التي تعتمد علیها للممارسة المعلومات بالنسبة لمؤسسات األعمال المعاصرة والناجحة بمثابة ال

وتمثل المعلومات األساس  أعمالها في ظل بیئة األعمال المتغیرة والمعقدة والتي تحیط بالمؤسسة حالیا ومستقبال

  4.المنطقي لعملیة اتخاذ القرار 

النجاز مهامها وتحقیق  وتكمن أهمیة المعلومات المحاسبیة في كونها وسیلة أساسیة وأداة فاعلة بید اإلدارة   

وتزداد أهمیة المعلومات المحاسبیة والحاجة إلیها كنتیجة أساسیة لمجموعة من العوامل والمتغیرات ،أهدافها

  5:واالجتماعیة والسلوكیة والتي یمكن ذكرها فیما یلي االقتصادیة

تها في كل اتجاه وهي ثروة تسري في  كافة  أركان المجتمع وتنتشر تطبیقا :الثـروة العلمیـة والتكنولوجیـا-

وقد انعكست آثارها على الوحدات والمؤسسات االقتصادیة المنتجة للمعلومات وهذا لرفع ،بمعدالت متسارعة

ر كفاءتها وتفعیل دورها في المساهمة في حل المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة واإلداریة من خالل توفی

 . المعلومات المالئمة

                                                           
یسـتر، المركـز الجـامعي هادیـة متـوح، دور محـافظ الحسـابات فـي دعـم مصـداقیة المعلومـة المحاسـبیة بـالقوائم المالیـة للمؤسسـة االقتصـادیة، رسـالة ماج: 1

  . 70،ص 2012بالوادي،كلیـة العلـوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.71نفس المرجع السابق،ص: 2  

. 84،ص  2009، 1 احمد سویلم الحسبان، الرقابة الداخلیة و التدقیق في بیئة تكنولوجیا المعلومات، األردن، دار الرایة،ط عطا اهللا:  3  

.72،ص  2007ادریس ثابت عبد الرحمان، نظام المعلومات اإلداریة في المنظمات المعاصرة، الدار الجامعیة، الطبعة األولى، مصر، : 4  
، غزة، اإلسالمیةالماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة  أطروحة، اإلداریةشبیر، دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات احمد عبد الهادي :5

   .37،38،ص ص 2006
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یات لقد أدى كبر حجم المؤسسات وتنوع أهدافها وظهور الشركات المتعددة الجنس: العوامــل االقتصــادیة -

ار حالة التضخم وارتفاع وفي ظل الظروف االقتصادیة العالمیة التي تعاني من استمر ،وانتشار التجارة االلكترونیة

العولمة ومخاطرها إلى زیادة الحاجة للمعلومات المحاسبیة المالئمة ألغراض باإلضافة إلى اقتصادیات ،معدالتها

 .الرقابة والتخطیط واتخاذ القرارات وهذا الستمرار بقاء الشركات

أدى اتساع حجم المؤسسات وتنوع أنشطتها إلى تزاید العنایة بالمسؤولیة  :العوامـــل البیئیـــة واالجتماعیـــة-

مما زادت الحاجة إلى معلومات ،جتمعتحقیق أهداف المسسات ودورها في حمایة البیئة و مؤ االجتماعیة لهذه ال

 .مالئمة للتعبیر عن هذا الدور و تحقیق األهداف

حث تفترض االحتیاطات القانونیة والضریبیة تقدیم معلومات محاسبیة ومالیة  :العوامـل القانونیـة والتشـریعیة -

 .كافیة ومالئمة للوفاء بهذه المتطلبات وتلبیتها

حیث أدى وجود الشركات التجاریة الكبیر ذات األقسام والفروع الداخلیة والخارجیة إلى : العوامـل الجغرافیـة -

التنسیق بین هذه األقسام والفروع وٕاداراتها عد في عملیات الرقابة و سبیة لتسازیادة الحاجة للمعلومات المحا

 .الرئیسیة

تعتبر نظم المعلومات المحاسبیة أحد المصادر المهمة التي تعتمد علیها اإلدارة في تشكیل  :العوامـــل الثقافیــة-

 .ثقافتها وصیاغة نمط تفكیرها والتي تستند إلى المعرفة االجتماعیة في صنع القرار

وهنا یبرز دور أهمیة المعلومات ،كات أنواعا من المشكالت اإلداریةتواجه إدارة الشر  :العوامـل اإلداریة-

  .المحاسبیة ألغراض التخطیط والرقابة وتقییم األداء واتخاذ القرارات

   :مستخدموا المعلومة المحاسبیة :المطلب الرابع

حیث توجد عدة معاییر ،وتتنوع احتیاجاتهم من المعلومات یتعدد مستخدموا المعلومة المحاسبیة للمؤسسة  

لذلك نجد نوعین من التقاریر المالیة تقاریر مالیة داخلیة وأخرى ،یف أهمها معیار العالقة بالمؤسسةللتصن

  :خارجیة، كما هو موضح في الشكل الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  



  المعلومة المحاسبیة امستخدمو :)5-2(شكل رقم

  )المحاسبة اإلداریة( التقاریر الداخلیة

  )المحاسبة    المالیة( التقاریر الخارجیة                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المستخدمون من داخل المؤسسة      

  

    

  

  

  

  

    

  المستخدمون من خارج المؤسسة

Source: Steve Albrecht and others: Financial Accounting,11th ed,Cengage 

Learning,Canada, 2008, p8. 

  

  : من خالل الشكل یتضح أن مستخدمي القوائم المالیة یقسمون إلى

 مخرجات الدورة المحاسبیة

التقــــاریر المالیــــة  لالســــتخدام 

الـــــــــداخلي مـــــــــن قبـــــــــل إدارة 

  .المؤسسة

التقدیریـــــة المیزانیـــــات :أمثلـــــة 

 .تحلیل الكلفة و تقاریر األداء

 :التقاریر المالیة العامة

ـــدائنین، : قـــوائم تســـتخدم مـــن قبـــل ال

المســــــــــــــتثمرین، والمســــــــــــــتخدمین 

  .الخارجیین اآلخرین

المیزانیــــة، جــــدول حســــابات :أمثلــــة 

 .النتائج، جدول تدفقات الخزینة

  :تقاریر خارجیة أخرى

الوكــــاالت  تقــــاریر خاصــــة تتطلبهــــا 

التنظیمیــــة مثــــل مصــــلحة الضــــرائب 

  .لتحدید وعاء ضریبة الدخل 

ــــى  :مثــــال عائــــدات الضــــریبة عل

 .الشركات

 اإلدارة

 مالك المؤسسة

 الموظفون

 المستثمرون

 المقرضون

الحكومة والمؤسسات 

 المختصة

الضرائبمصلحة   

 الزبائن

 الموردون

 المنافسون
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: المستخدمون الداخلیون :أوال   

في كل مستویاتها من أعلى إلى أدنى مرتبة فیها على المعلومات المحاسبیة للقیام  اإلدارةتهتم  :اإلدارة  . أ

بعملها بشكل صحیح،حیث أنها تستخدم نفس المعلومات لكن األغراض مختلفة فمثال المدیرون یستخدمونها 

سسة،وتمثل التدفقات للقرارات اإلستراتیجیة بینما اإلدارة الوسطى والمالیة تستخدمها لتحقیق األهداف المالیة للمؤ 

النقدیة جزءا هاما من مسؤولیات مدیري المؤسسة ویشمل ذلك إمكانیة تعرضهم للمسائلة أمام المالك ومجلس 

  1 .اإلدارة حیث أن هناك العدید من القرارات اإلداریة یكون لها انعكاسات على التدفقات النقدیة للمؤسسة

ومستشاریهم بالمخاطرة المصاحبة الستثماراتهم والعائد یهتم مقدمو رأس المال المخاطر  :المستثمرون    . ب

منها فحاجتهم للمعلومات المحاسبیة تكمن في مساعدتهم في قرارات الشراء أو االحتفاظ باالستثمار أو  المحقق

 2.البیع

على فالمستثمرون المحتملون یهتمون بالمعلومة المالیة التي تتعلق بشكل مباشر بالمؤسسة من ناحیة قدرتها    

علقة بالتدفقات النقدیة تولید تدفقات نقدیة جیدة ذلك ألن قراراتهم تتعلق بالمبالغ والتوقیتات وعدم التأكد المت

لذلك فإن هؤالء األفراد یستثمرون النقد في المؤسسة أو یقدمون السلع والخدمات لها نتیجة توقعاتهم في ،المتوقعة

  3.الذي یجعل لالستثمار قیمة على نقد مقابل ما یقدمونه وهو الشيء الحصول

یهتم الموظفون والمجموعات الممثلة لهم بالمعلومات المتعلقة باستقرار المؤسسة وربحیة أرباب  :الموظفون. ج 

عملهم حیث یستخدم الموظفون المعلومات المحاسبیة لمصلحتهم الخاصة، فالمعلومات المحاسبیة تساعدهم على 

  4.تقبل مثل المعاشات التقاعدیة وتوفیر الصحةالمنفعة من المؤسسة في المس ضمان

أصحاب األعمال یریدون معرفة ما إذا كانت أموالهم یتم استخدامها بشكل صحیح أم  :مالك المؤسسة. د 

   .فالمعلومات المحاسبیة تساعدهم على معرفة الربحیة والمركز المالي للمؤسسة التي استثمروا فیها أموالهم.ال

  :الخارجیونالمستخدمون :ثانیا

وهم فئة مقرضي المؤسسة من البنوك والمؤسسات المالیة المختصة سواء من الذین قدموا  :المقرضون. أ 

قروض طویلة األجل أو قصیرة األجل، والمقرضون یهتمون بشيء واحد وهو أن یتم تسدید قروضهم مع الفوائد 

معلومات مالیة للتأكد من قدرة المؤسسة على المترتبة عنها، فعند التقدم للبنك للحصول على قرض فإنه یطلب 

                                                           
1 : Islam Mohammed Olwan, Ola Younis Qudaih: Using Accounting Information in Decision Making, A thesis 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Bachelor of Accounting,,Islamic University, Gaza, 

2011, p 27. 

.   2 43،ص 2008أمین السید لطفي، إعداد وعرض القوائم المالیة في ضوء معاییر المحاسبة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، :

.   3 37طارق، عبد العال حماد، تحلیل القوائم ألغراض االستثمار ومنح االئتمان، مرجع سابق، ص :

. 36، مرجع سابق، ص )النموذج الدولي الجدید(أحمد حلمي، جمعة،نظریة المحاسبة المالیة :  4  



لعل أهمها قائمة التدفقات النقدیة والتي یستخدمها البنك في اتخاذ قراره فیما یخص منح القرض من  السداد

  1.عدمه

حاجة الموردین للمعلومات المحاسبیة هو لغرض تقییم مدى إمكانیة المؤسسة من دفع المبالغ  :الموردون. ب 

  .استحقاقها ویركز الموردون في تحلیلهم على األجل القصیرالمستحقة عند 

 الزبائن في حاجة إلى معلومات حول استمرار المؤسسة، خاصة عندما یكون لدیهم ارتباطات طویلة :الزبائن. ج 

  2.األجل مع المؤسسة

تمیز لتقدیر مدى قوة أو بهدف معرفة الخلل أو ال یهتم منافسو المؤسسة بالبیانات المالیة لها وذلك :المنافسون. د 

  .ضعف المؤسسة من أجل وضع الخطة المقابلة لها من أجل صنع فرص استثماریة جدیدة

تحتاج الحكومة المعلومات المحاسبیة بغرض التأكد من أن المستثمرین : الحكومة والمؤسسات المختصة. ه

مراقبة أداء المؤسسات في السوق ومدى  لدیهم المعلومات الكافیة التخاذ قرارا االستثماریة، كذلك تستخدم بغرض

التزامها بالقوانین المنظمة لها وما إذا كانت المؤسسات تحقق مكاسب احتكاریة مفرطة، كما تحتاجها من أجل 

  3.أغراض البحث واإلحصاء

سلطة الضرائب تستعمل المعلومات المالیة المتصلة بالسیاسات الضریبیة، وقوانین  :مصلحة الضرائب. و 

ئب، والوعاء الضریبي وذلك من أجل معرفة مدى التزام المؤسسات بالقواعد الضریبیة المدفوعة من عدمه، الضرا

  4.وكذا قدرتها على دفع ضریبة الدخل التي تستند على التقاریر المحاسبیة المالیة في حسابها

المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها عند الرغبة باالندماج بین مؤسستین أو أكثر یتم االستناد إلى : االندماج. ي

فیتم تقدیر القیمة الحالیة للمؤسسة جدوى عملیة االندماج للمساهمین، التقاریر المالیة من أجل الوقوف على

المطلوب شرائها والقیمة المتوقعة بعد االندماج وأسعار األسهم، باالعتماد على التقاریر المالیة للمؤسسة 

   5.المندمجة

تختلف المحاسبة المالیة عن المحاسبة  بین مخرجات المحاسبة المالیة والمحاسبة اإلداریة التفریق:ثالثا

  6:اإلداریة بحیث

تزود المحاسبة اإلداریة صانعي القرار الداخلیین معلومات حول التمویل،االستثمار : المحاسبة اإلداریة. أ 

   .وأنشطة التشغیل حیث تسند إلیهم مهمة تحقیق الربحیة والسیولة

                                                           
1 :W. Steve Albrecht, and others: Financial Accounting, 11 th edition, Thomson higher education, South-Western, 

2011,p 9. 
2 : DAVID ALEXANDER, CHRISTOPHER NOBES: Financial Accounting An International Introduction, op cit, p 5 
3 : W. Steve Albrecht and others: Financial Accounting, op cit , p 12 
4 : Islam Mohammed Olwan and Ola Younis Qudaih,: Using Accounting Information in Decision Making, op cit, p 37. 

  5 68،ص  2009،دار المسیرة، عمان، األردن،  2درید كامل، آل الشیب، مقدمة في اإلدارة المالیة، ط: .
6 : .ICAI Directorate of studies: Cost accounting and financial management, repro india limited , India, 2012, p 06. 
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تسعى المحاسبة المالیة إلى تسجیل وقیاس وعرض نتائج العملیات المالیة في شكل أرباح : المحاسبة المالیة. ب

أو خسائر، أصول وخصوم، وتوصیلها لصناع القرار الخارجین بغرض تمكینهم من تقییم مدى نجاح المؤسسة 

  .في تحقیق أهدافها

  یة عناصر مخاطر المعلومات المحاسب: المطلب الخامس

تمثل المعلومات موردا متجددا لمتخذي القرار في ظل إدارة التغییر هذه المعلومات في كل األحوال لیست    

بها،ویمكن  خالیة من المخاطر والتعامل مع هذه المعلومات یجب أن یكون بتقدیر درجة المخاطر المرتبطة

  1:تبویبها إلى المخاطر التالیة

هذه المخاطر في الغالب تكون مرتبطة بطبیعة نشاط المؤسسة و بمدى :المعلوماتمخاطر مرتبطة بمصدر . أ 

كفاءة نظم المعلومات المصممة لها، فالمؤسسات التي یتمثل نشاطها في استغالل موارد یصعب التحكم في 

  .ا أكبر من المؤسسات الصناعیة والتجاریة إنتاجها كاإلنتاج الحیواني مثال حجم الخطورة

مجمل هذه المخاطر تكون في إمكانیة عدم تحكم معدي المعلومات  :مرتبطة بمعدي المعلوماتمخاطر . ب 

وهذا النوع من المخاطر ي هذه المعلومات في بعض األحیان،ألسالیب اإلعداد أو التحیز المتعمد من جانب معد

  .تمثل جانبا رئیسیا من مخاطر المعلومات التي یجب العنایة بتحلیلها

تتصل بالطریقة التي یمكنها التقریر عن المعلومات والكمیة والنوعیة  :بطة بوسیلة التوصیلمخاطر مرت. ج 

  .والتوقیت المناسب لمستخدم المعلومات

تتصل هذه المخاطر بعدم قدر ة مستخدمي المعلومات على الفهم و  :مخاطر مرتبطة بمستخدم المعلومات. د 

  :فهم للمعلومات، تصنف هذه المخاطر إلىالتعامل مع المعلومات المقدمة وٕامكانیة تحری

تتمثل في حدوث تحریف هام مالزم لطبیعة المعلومات أو طبیعة النشاط أو ظروف التشغیل : مخاطر حتمیة - 

  .وقد یكون هذا التحریف هاما في ذاته أو بعدما یضاف إلیه بعض المعلومات

یتم منع وقوع و ،لمعلومات التي تصدر عن المؤسسةتتمثل في إمكانیة حدوث تحریف في ا :مخاطر الرقابة- 

  .هذا التحریف أو اكتشافه في الوقت المناسب عن طریق هیكل الرقابة الداخلیة المطبق

بها لن تكشف حجم التحریف في  تتمثل في أن إجراءات المراجعة التي یقوم المراجع :مخاطر عدم االكتشاف - 

ویمكن أن یبقى هذا النوع من المخاطر حتى لو ،بها سسة والعاملینالمعلومات الذي وقع من جانب إدارة المؤ 

عموما یجب مراعاة األهمیة النسبیة عند أعمال المراجعة فهي من المعلومات،%100الختبارات تمثلكانت ا

تشیر إلى حجم التعدیل في البیانات المالیة الذي یمكن أن یكون له تأثیر على قرار الشخص الذي یعتمد على 

  .ئم المالیةالقوا

                                                           

172.171،ص ص ، 2002،المكتبة العصریة، المنصورة،  1محمود السید الناغي، دراسات في نظریة المحاسبة والمعاییر المحاسبیة، ط:  1  



  ماهیة جودة المعلومة المحاسبیة:المبحث الثالث

تمثل المعلومات المحاسبیة المخرجات النهائیة لنظام المعلومات المحاسبي بعد تغذیته بالبیانات المالیة        

مستخدمون ومعالجتها وتقدیمها في شكل قوائم مالیة تزید من المعرفة العلمیة والعملیة التي یستند إلیها مختلف ال

  .في عملیة اتخاذ القرار

كما تعتبر جودة هذه المعلومات من الموضوعات التي نالت قدرا كبیرا من االهتمام وخاصة بعد االنهیارات     

الكبیرة لعدد من المؤسسات العالمیة،حیث أصبح المستثمرون یشككون في دقة القوائم المالیة ومدى صدق 

أعمال المؤسسة،وعلیه یرى المستثمرون ضرورة وجود معیار موثوق به للحكم  تعبیرها عن المركز المالي ونتائج

على جودة القوائم المالیة،ویأتي ذلك المعیار من خالل توافر مجموعة من الشروط والعوامل التي إذا ما تم تبنیها 

  .من قبل إطارات المؤسسة أدى ذلك بالضرورة إلى جودة القوائم المالیة

  ف جودة المعلومة المحاسبیةتعری: المطلب األول

یعتبر مصطلح جودة المعلومات المحاسبیة من المفاهیم التي لم یتفق الباحثون على تعریف موحد لها على      

من قبل  وذلك نظرا الختالف األهداف والقرارات المتخذةدد الدراسات الخاصة بهذا الجانب،الرغم من تع

عدد مقاییس الجودة وبالتالي تحدید مفهوم دقیق لها ،ویمكن تعریفها كما وأیضا نظرا لتریر المالیة،مستخدمي التقا

  :یلي

الجودة تعني مصداقیة المعلومات المحاسبیة والمالیة التي تتضمنها القوائم المالیة وما تحققه  :التعریف األول-

من منفعة للمستخدمین ولتحقیق ذلك یجب أن تخلو من التحریف والتضلیل وأن تعد في ضوء مجموعة من 

    1.استخدامها المعاییر القانونیة والرقابیة والمهنیة والفنیة بما یحقق الهدف من

تعد جودة المعلومة المحاسبیة التي تتضمنها القوائم المالیة المقیاس المناسب لتقییم مدى كفاءة :التعریف الثاني-

نظام المعلومات المحاسبي من حیث كفاءة تشغیله وجودة تصمیمه،كما أن جودة المعلومة المحاسبیة تكمن في 

تزویدهم بالمعلومات التي تحفزهم على اتخاذ قدرتها على إضافة قیمة لمتخذي القرارات االقتصادیة وذلك ب

  2.القرارات التي تحقق أهداف تلك الجهات وتخفض من احتماالت عدم التأكد المصاحبة لتلك القرارات

أن تتسم بها المعلومة  جودة المعلومة المحاسبیة تعبر عن الخصائص الرئیسیة التي یجب:التعریف الثالث-

لمستخدمین في اتخاذ قراراتهم باإلضافة إلى أن هذه الخصائص یجب أن وذلك لمساعدة مختلف ا،المحاسبیة

                                                           
یل، الجامعة ماجد إسماعیل أبو حمام، اثر تطبیق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقاریر المالیة، أطروحة ماجستیر في المحاسبة والتمو :  1

  .   54،ص2009اإلسالمیة ،فلسطین،
داد،العدد راسات محاسبیة ومالیة،جامعة بغعلي حسین الدوغجي،حوكمة الشركات وأهمیتها في تفعیل جودة ونزاهة التقاریر المالیة،مجلة د:2

  200السابع،العراق،
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تكون ذات فائدة كبیرة وخاصة في تقییم نوعیة المعلومات التي تنتج من تطبیق الطرق واألسالیب المحاسبیة 

  1.البدیلة

جودة المعلومات المحاسبیة أن تتمثل في الخصائص التي تتسم بها المعلومات المحاسبیة  :التعریف الرابع-

ویؤدي تحدید هذه الخصائص إلى مساعدة قییم نوعیة المعلومات المحاسبیة،والقواعد الواجب استخدامها لت

تطبیقات محاسبیة  ج من المسؤولین عند إعداد التقاریر المالیة من جهة وفي تقییم المعلومات المحاسبیة التي تنت

  2.بدیلة وفي التمییز بین ما یعد ضروري وما ال یعد كذلك من جهة أخرى

یعتبر مفهوم جودة المعلومة  المحاسبیة من المفاهیم المعاصرة التي تهتم بها مختلف  :التعریف الخامس-

حقیق متطلبات اإلفصاح الالزمة في المجامع العلمیة والمهنیة وذلك لما له من أهمیة عند إعداد القوائم المالیة وت

تلك القوائم بما یخدم مستخدمي المعلومة المحاسبیة، ولعل هذه األهمیة هي ما دفعت مجلس معاییر المحاسبة 

الخصائص النوعیة " 1980سنة 02إلى إصدار البیان رقم FASB) (المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

المدخل الضروري لتأصیل وتطویر المفاهیم المحاسبیة الالزمة لوضع  ، والتي تمثل"للمعلومات المحاسبیة

مجموعة من المعاییر التي یمكن االعتماد علیها عالمیا في إعداد القوائم المالیة وخدمة متخذي القرارات 

  3.والمستفیدین منها

اد القوائم المالیة التي كما تتحدد جودة المعلومات بمدى فائدتها لكل من المسؤولین عن وضع المعاییر وٕاعد   

تكون خالیة من التحریف والتضلیل ومعدة في ضوء مجموعة من المعاییر القانونیة والرقابیة والمهنیة والفنیة 

ى تحقیق وبمدى قدرتها على تحفیز مستخدمي المعلومات بجعلهم أكثر كفاءة في اتخاذ قرارات فعالة تؤدي إل

الخطط الالزمة ألداء األنشطة المختلفة والرقابة على مستویات كما تمكنهم من وضع ،أهداف المؤسسة ككل

  .األداء والتأكد من تنفیذ ما تم تخطیطه واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة بعد اكتشاف االنحرافات ومعرفة أسبابها

  أبعاد جودة المعلومة المحاسبیة:المطلب الثاني

المحاسبیة وذلك الختالفها تبعا الختالف وجهات النظر رغم عدم وجود تعاریف محددة لجودة المعلومة    

  4:وأهداف منتجي ومستخدمي المعلومات إال انه یمكن تحدید أبعاد عامة لجودتها نلخصها فیما یلي

 یتحدد وفق الخصائص التالیة:البعد الزمني:  

  .المعلومات یجب أن تقدم عندما تكون مطلوبة:التوقیت-

  .لمعلومات األحداثیجب أن یوافق تقدیم ا:اآلنیة-

                                                           

.66،ص2013المعاییر،مؤسسة الوراق،عمان،األردن،الطبعة األولى،-المبادئ-المفاهیم- الفروض:یوسف محمد جربوع،نظریة المحاسبة: 1  
   .14،ص 2012، السودان، سنة  12العلوم والثقافة، المجلد عوض اهللا جعفر الحسین أبو بكر، أهمیة وجودة اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة، مجلة : 2
المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة، مكتبة الحریة للنشر والتوزیع، القاهرة، المؤسسیة، عطا اهللا وارد خلیل وآخرون، الحوكمة:3

   .105،ص2008

.115،116،ص ص2008عمان،األردن،الطبعة األولى،ریحي مصطفى علیان،إدارة المعرفة،دار صفاء للنشر والتوزیع،: 4  



  .یتم تقدیم المعلومات حوا الماضي والحاضر والمستقبل:الفترة الزمنیة-

 یشمل العناصر اآلتیة:البعد المتعلق بالمضمون:  

یمكن التعبیر عن جودة المعلومة بدرجة الدقة التي تتصف بها أي درجة تمثیل المعلومات للماضي :الدقة-

لمعلومات زادت جودتها وقیمتها في التعبیر عن الحقائق التاریخیة أو والحاضر والمستقبل،فكلما زادت دقة ا

  .التوقعات المستقبلیة

  .المعلومات یجب أن تكون مرتبطة بمدى الحاجة إلیها من قبل شخص معین في حالة معینة:ذات صلة- 

  .كل المعلومات المطلوبة یجب أن تقدم كاملة:االكتمال-

  .تقدم وتكون مفهومة من طرف متلقیهاالمعلومات المطلوبة یجب أن :الوعي-

  .المعلومات یمكن أن یكون لها نطاق واسع أو ضیق أو ذات تركیز داخلي أو خارجي:النطاق-

  .المعلومات یجب أن تظهر أداء األنشطة المنجزة والتقدم الذي تم تحقیقه والمواد المتراكمة:األداء-

 یشمل الخصائص التالیة:البعد الشكلي:  

  .المعلومات بشكل مفهوم وسهلتقدم :الوضوح-

  .یمكن أن تكون المعلومات مفصلة أو ملخصة إال أنها یجب أن تفي باحتیاجات المستخدمین:التفصیل-

  .المعلومات یمكن ترتیبها بتعاقب محدد مسبقا:الترتیب-

  .المعلومات یمكن أن تقدم بشكل سردي،رقمي،بیاني،مطبوعة،أو أي شكل آخر:التقدیم-

أن أبعاد جودة المعلومة المحاسبیة قد تم حصرها في ثالث أبعاد رئیسیة هي البعد المتعلق یالحظ مما سبق 

بالمحتوى والبعد المتعلق بالشكل والبعد المتعلق بالتوقیت،وكل بعد یشمل مجموعة من الخصائص التي تدعم 

  .البعد الرئیسي لتحقق في النهایة جودة المعلومة

  في جودة المعلومات المحاسبیةالعوامل المؤثرة : المطلب الثالث

هنـاك مـن العوامـل  التي مـا مـن شـأنه أن تـؤثر علـى جـودة المعلومـات المحاسـبیة،هـذه العوامـل تقسـم إلـى     

ثالثـة أنـواع، عوامـل تتعلـق ببیئـة العمـل أو النشـاط المحاسـبي، وعوامـل تتعلـق بالمعلومـات المحاسـبیة فـي حـد 

  . إضافة إلى تقاریر المراجعة الخارجیة ذاتهـا،

االقتصـادیة (إن النظم المحاسبیة تعمل في ضل تلك البیئات  :العوامل المتعلقة بالبیئة المحاسبیة:أوال

وغیرهـا من الجوانب المستمرة في تغیرها في البلـدان المختلفـة بمـرور الـزمن ،)ماعیـة والقانونیـة والسیاسـیةواالجت

فإنهـا بـدورها تعمـل فـي ظـل بیئـة متغیـرة وأن البیئة االقتصادیة واالجتماعیة على وجه الخصوص لهـا تـأثیر كبیـر 

تبادلـة التـأثیر مـن حیـث تـداخل العالقـات علـى الهیاكـل والعملیـات المحاسـبیة وأن تلـك البیئـة تتكـون مـن أنشـطة م

 1.المستوى الكلي بـین األنشـطة االقتصـادیة واالجتماعیـة علـى

                                                           
1
   . 15،ص 2005، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر، ) منظور التوافق الدولي(السید لطفي، نظریة المحاسبة  مینأ:
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اقتصـادیة، اجتماعیـة، قانونیـة : وعلـى هـذا األسـاس یمكـن تقسـیم العوامـل المتعلقـة بالبیئـة المحاسـبیة إلـى   

 : وسیاسیة كما یلي

تســاعد النتــائج االقتصــادیة للقــرارات المرتبطــة بالسیاســات المحاســبیة فــي تحســین  :العوامل االقتصادیة-أ 

المعلومــات المتاحــة للمستثمرین وللمستخدمین اآلخرین للمعلومات تكون النتیجـة اتخـاذ قـرارات اقتصـادیة 

كما  الحصول على هذه األخیرة، المعلومات في سبیل اصـحیحة وتخفـیض التكـالیف التي یتحملها مستخدمو 

تختلف نوعیة المعلومات التي تقدمها التقاریر المالیة باختالف النظام االقتصادي السـائد فـي الدولـة ففـي ظـل 

نظـام االقتصـاد الرأسـمالي تحظـى التقـاریر المالیـة بأهمیـة كبیـرة حیـث یـتم التركیـز علـى ضـرورة تـوافر المعلومات 

یة المالئمة الحتیاجات متخذي القرارات االقتصادیة بینما فـي ظـل نظـام االقتصـاد االشـتراكي یتم التركیز المحاسب

على المعلومات المحاسبیة الموجهة للتخطیط في الدولة ولغرض إحكام المراقبة المركزیة ومـن العوامـل 

م یجعـل مـن المعلومـات المحاسبیة التي تعد وفقا االقتصـادیة كـذلك نجـد التضـخم  ففـي ظـل ارتفـاع معـدل التضـخ

  1.للتكلفة التاریخیة غیر مالئمة

تتــأثر الخصــائص النوعیــة للمعلومــات المحاســبیة بــبعض القــیم االجتماعیــة مثــل  :العوامل االجتماعیة -ب  

إلخ، فالتوجه نحو السریة یؤثر على عملیـة ...اتجــاه المجتمــع نحــو االهتمام بالسریة في القوائم المالیة والوقت

تجمیـع ونشـر المعلومـات المحاسـبیة، أمـا قیمـة الوقـت فنجـد أن الدولـة التـي تعطـي قیمـة أعلـى للوقـت تهـتم بقائمـة 

لـدول التـي ال تعطـي الـدخل وتعـد البیانـات المالیـة خـالل فتـرات مالیـة متقاربـة ربـع سـنویة مـثال، والعكـس بالنسـبة ل

  2.بقائمة المركز المالي فقط للوقـت أهمیـة تهـتم

وتعتبـر المحاسـبة عـن المسـؤولیة أحـدث مراحـل التطـویر المحاسـبي والتـي تتطلـب نموذجـا محاسـبیا مبنیـا علـى  

ـبة االجتماعیـة التوسـع فـي أسـس مـن القـیم االجتماعیـة السـائدة فـي الزمـان والمكـان ویتطلـب نمـوذج المحاس

 القیاس المحاسبي بحیث یمتد لیشـمل اآلثـار الخارجیـة لتصـرفات الوحـدة االقتصـادیة وتتمثـل هـذه اآلثـار الخارجیـة

  3.فیما یعرف بالتكلفة االجتماعیة أو العائد االجتماعي

عـة األنظمـة والقواعـد القانونیـة، التـي تـؤثر تتمثـل العوامـل القانونیـة أساسـا فـي مجمو  :العوامل القانونیة -ج 

بشـكل مباشـرة وغیـر مباشـر علـى مهنـة المحاسـبة والرقابـة واإلشـراف علـى ممارسـتها خصوصـا مـع ظهـور 

الشـركات المسـاهمة التـي تتمیز بانفصال الملكیة عن اإلدارة مما أدى خضوعها إلى التشـریعات القانونیـة 

منـذ بـدء تكوینهـا حتـى تصـفیتها وهـذا یـنعكس علـى الكیفیـة التـي تعـد بهـا المعلومـات وكیفیـة عرضـها  والضـریبیة

فـي التقـاریر المالیـة وذلـك بهـدف إضـافة نـوع مـن الثقـة لمسـتخدمي المعلومـات،ویمكـن القـول أن القواعـد الملزمـة 

                                                           

. 215،ص  2005كمال خلیفة أبو زید،النظریة المحاسبیة، المكتبة الجامعیة الحدیثة، اإلسكندریة، مصر،  : 1  
ـة الحـاج ناصر محمد علي المجهلي،خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرار،اطروحة ماجسـتیر فـي علـوم التسـییر تخصـص محاسـبة، جامع: 2

   .67،ص2009باتنة، الجزائر، - لخضر

.27،28عباس مهدي الشیرازي، لنظریة المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص ص :  3  



عدادها وتقدیمها هي أحد العوامل القانونیة التي تتأثر بها الخصائص یجب إ بتـوفیر المعلومـات المالیـة التـي

  1.النوعیة للمعلومات

فالممارسة المحاسبیة تتأثر سواء في منهجیتها أو تطبیقاتها المحاسبیة بشدة بالمنظمات المرتبطة بقـوانین     

والشـك أن تلـك التشـریعات القانونیـة قـد . ـرىالشـركات والتشـریعات القانونیـة والضـریبیة والمقـاییس التنظیمیـة األخ

زادت مـن إمكانیـة مقارنـة ومنفعـة تلـك المعلومـات المحاسـبیة، وال یعتبـر غیـاب المقـاییس القانونیـة والتشـریعات 

وجود أوالتمسك وااللتزام الدقیق بها أمرا مرغوبا فیه ویعتمد ذلك على مراحل التطور االقتصادي واالجتماعي الم

  2.مجموعة الدول المختلفة التشریعات القانونیة في 

العوامـل السیاسـیة لبیئـة المحاسـبة لهـا تـأثیر كبیـر علـى الهیاكـل والعملیـات المحاسـبیة  :العوامل السیاسیة -د

مع األوضاع ألنهـا تلـزم تحدیـد االحتیاجات من المعلومات المحاسبیة لمستخدمي التقاریر المالیة التي تتالءم 

السیاسـیة االقتصـادیة لكل بلد من البلدان التي تغلب علیها وجهة نظر فئة معینة من المستخدمین فـي إنتـاج 

وتوزیـع المعلومـات، وعلـى المؤسسة والمهنة تقع مسؤولیة توجیهه وتطویر إمكانیتهم وقدراتهم نحو تحقیق هذه 

  3.ما هو مطلوب من المعلومات وبین ما هو ممكن التحقیق على أي تعارض بین االحتیاجات بحیث یتم القضاء

إن وضـع وٕانشاء المعـاییر المحاسـبیة هـو بالدرجـة األولـى نتاجـا لتصـرف سیاسـي والذي انتقدت فیه ممارسة 

أخـذ فـي الرقابة من طرف واحـد علـى وضـع المعـاییر والتأكیـد علـى ضـرورة إیجـاد هیئـة اتحادیـة لوضـع المعـاییر ت

  4.المصالح المتعددة لألطراف المستفیدة منها دون تحیز عـین االعتبـار

وقد تنظر الجهات الحكومیة إلى السیاسة المحاسبیة مـن حیـث مـدى توافقهـا مـع األهـداف القومیـة أو مـع    

راءات المحاسـبیة، كمـا األهداف المعنیة لهذه الجهات وهذا هو سبب التدخل السیاسي في إعداد السیاسات واإلجـ

أن إعـداد السیاسـة المحاسـبیة ال یختلـف جوهریـا عـن السیاسـات الخاصـة بإعـداد اإلحصـائیات االقتصـادیة وهـو 

بالدرجــة األولــى عمــال فنیــا، ویجــب التركیــز أوال علــى الحصــول علــى دقــة العــرض واإلفصــاح عــن المعلومــات 

  5.ة ویجب أن تتم محاولة صادقة لتحقیق الحیاد فیما یتعلق بالنتائج االقتصادیةالمالئم

الجدیر بالذكر أنه كلما تغیر المستوى الثقافي ألي بلد كلما تغیـر أیضـا هیكـل نظـم  :العوامل الثقافیة -ه  

إذ یعد المستوى ت المهنیة،التعلیمي ووضع المنظماالعملیـات المحاسـبیة ومن أهم هذه العوامل الثقافیة المستوى 

التعلیمي أحد العوامل البیئیـة التـي تـؤثر فـي الممارسـة المحاسـبیة والتـدقیق بشـكل عـام والخصـائص النوعیـة 

للمعلومـات المحاسـبیة فـي التقـاریر المالیـة بشـكل خـاص،فالبلـدان التـي تعـاني مـن تـدني المسـتوى التعلیمـي فیهـا 
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اتخــاذ  الصـعب علـى األغلبیــة مــن النــاس فهــم واســتیعاب محتویــات التقــاریر المالیــة واســتخدامها فــيیصـبح مـن 

وعلــى العكس في البلدان التي تحظى بمستوى تعلیمي أفضل وكذلك بالنسـبة لوضـع القــرارات المختلفــة،

فــي إنشــاء اتحــادات وجمعیــات مهنیــة تتــولى تطــویر وتنظــیم  المنظمـات المهنیـة ففـي الـدول التـي لهــا الســبق

الممارســة المحاســبیة فیهــا، تــولي هــذه المنظمات اهتماما متزاید فـي الوقـت الحاضـر ونجـد أن هـذه المنظمـات 

  1. المالیة تلعـب دورا كبیـرا فـي التـأثیرات علـى جـودة المعلومات المقدمة من خالل التقاریر

مـن أهـم ) المعلوماتیـة(فـي وقتنـا الحاضـر یعتبـر الحاسـوب  :العوامل المتعلقة بالمعلومات المحاسبیة:ثانیا

الوسـائل المسـتعملة والمسـاعدة علـى إنتـاج معلومات محاسبیة تتمیز بـالجودة وخاصـة مـن حیـث دقتهـا وسـرعة 

لهـذا یعتبر استخدام هذا النوع من األجهزة من العوامل المساعدة على وبأقـل تكلفـة وفـي وقـت قصـیر، إنتاجهـا

العموم والختبار نوعیة المعلومات المحاسبیة فإنه من الممكن  التحسین في جودة المعلومات المحاسبیة، وعلى

 2:التركیز على بعض الجوانب التالیة

صد به تالئم الواقع مع شكل المعلومة ومستخدمیها وأن یكون تمثیل الواقع وهو ما یق :التصویر والتمثیل  - أ

  . مفهوما لمستعملیه

حیـث ینبغـي أن یـؤدي معلومـة صـورة موضـوعیة للواقـع،یفترض أن تعكس األرقام المعطـاة ك :التأكد  - ب

 . إعـداد آخـر لنفس النتیجة

متاحة لقرائها فأنه تكون اإلجابة عن تساؤل  باستعمال قاعدة بیانات :أجل الحصول على المعلومة من   - ت

  .ما بسرعة بعد صیاغته، بتعبیر آخر المعلومة المخزنة یمكن الوصول إلیها عند الحاجة والطلب علیها

المعلومات المحددة بدقة هي تلك المعلومات التي تعطي تفاصیل أكثر بحیث یكون القیاس الرقمي  :التحدید -د

األجزاء العشریة وبالتالي عدد التصـنیفات للفئـات یكـون كبیـرا وقـد یـؤدي هـذا التفصـیل إلـى یحمل الكثیر من  مثال

  . عـدم الفهم أو رفع احتمال الخطأ، فهذا یحتم أن یؤخذ العنصر بكل الجوانب

  . الحصول على صورة شاملة لكافة المعلومات الضروریة :كمال المعلومة وتمامها - ه  

للمعلومـة المفصـح عنهـا " المالئمـة"ـدف المعلومـات التخـاذ القـرار أو القیـام بنشـاط مـا وتعتبـر ته :المالئمة - و  

عنصـرا أساسـیا ومعیـارا فـي المحاسـبة تعـد وفقـه المعلومـات علـى أسـاس منفعتهـا، وربطهـا بالنشـاطات التـي تتعلـق 

رن مفهـوم المالئمـة أساسـا بالمصـداقیة و الصـورة الوافیـة للمعلومـات بهـا أو النتـائج المنتظـر الحصـول علیهـا ویقتـ

  . التـي یتطلبها مستعملوها

                                                           

.69ناصر محمد علي المجهلي، خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرار، مرجع سبق ذكره، ص:   1  
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   .72،ص2005عباس، سطیف، الجزائر،

 



یجدر بنا التذكیر على أن المعلومات المحاسبیة والمالیة كانـت ومـا تـزال غیـر  :تقاریر المراجعة الخارجیة:ثالثا

كاهـل متخـذي القـرارات فـي مختلـف المسـتویات كمـا تصـعب موثـوق فیهـا لـدى الكثیـر مـن مؤسسـاتنا ممـا یثقـل 

مهمـة مصـلحة الضـرائب عند فحصها لتلك الحسابات بهدف فرض الضرائب والرسوم علیها، باإلضافة إلى 

 1.معها حالة اعتماده على بیاناتها تضـلیل كـل راغـب فـي التعامـل

ة أن المعلومات المحاسبیة قد أصبحت األساس الذي یعتمد كما یتضح من مظاهر الحیاة االقتصادیة الیومی    

ونتیجة لذلك أصبحت الحاجة إلى تأكید كافي قتصادیة،علیه في اتخاذ مختلف القرارات المتعلقة بالنشاطات اال

 )المستقلة( ولذلك فان عملیة مراجعة الحسابات الخارجیة ،داقیة هذه المعلومات أمرا ضروریاحول مص

المحاسبیة أصبحت ذات أهمیة قصوى بالنسبة لمختلف الجهات المستفیدة من هذه المعلومات حیث للمعلومات 

 .یقوم عادة مراجع الحسابات بتقدیم ما توصل إلیه من معلومات ونتائج عن طریق تقریر رسمي

ى الصحة حیث یعتبر رأي مراجع الحسابات حول المعلومات المحاسبیة للمؤسسة محل المراجعة مقیاسا لمد     

حیث تتیح لهم ،ف المجاالت ومن طرف مختلف الجهاتوالمصداقیة والثقة في اعتماد هذه المعلومات في مختل

تأكیدات منطقیة  مراجعة الحسابات فرصة استخدام المعلومات المحاسبیة بثقة أكثر بحیث توفر عملیة المراجعة

حول میزانیة المؤسسة ونتائج ) صادقة( وعادلة تفید أن العملیات المالیة للمؤسسة توفر وتعطي صورة صحیحة 

یمثل مقیاس لمصداقیة یترجمه تقریره،أعمالها،وبالتالي فان رأي مراجع الحسابات الخارجي المستقل والذي 

المعلومات المحاسبیة وتمثیلها للصورة الحقیقیة للمؤسسة على أن یكون كل ذلك معدا وفقا للمبادئ المحاسبیة 

ف والمقبولة قبوال عاما والتي تعزز عملیة مراجعة الحسابات وتزید من ثقة مستخدمي المعلومات والمعاییر المتعار 

المحاسبیة بأنها ال تتضمن أخطاء مادیة أو تحریف مع افتراض استقالل المراجع واطالعه على المعلومات 

التقاریر والبیانات  ت إعدادالكافیة عن أعمال المؤسسة،إضافة إلى تمتع المراجع بخبرة عالیة في تنفیذ متطلبا

  2.المالیة

  تقییم جودة المعلومات المحاسبیة: المطلب الرابع

تتحدد قیمة المعلومات المحاسبیة بمدى إمكانیة استعمالها في الوقت الحالي أو توقع استعمالها في      

یمة المضافة التي تحدثها على المستقبل وكفاءة وفعالیة القرارات المتخذة بناءا على تلك المعلومات وبالتالي الق

مستوى كل مراكز القرار وانعكاسها على مختلف نشاطات ووظائف المؤسسة وعلیه یتم التركیز على القیمة 

إال أن تقدیر تكلفة ) العائد/ التكلفة ( التفاضلیة للمعلومات ویدخل في تحلیل ذلك عامل التكلفة والمنفعة 

                                                           

.23،ص 2003محمد بوتین، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :  . 1  
لة ماجسـتیر فـي العلـوم التجاریـة فـرع إدارة األعمـال، سردوك فـاتح، دور المراجعة الخارجیة للحسابات فـي النهـوض بمصـداقیة المعلومـات المحاسـبیة، رسـا: 2

  .20،21،ص ص  2004المسیلة،الجزائر،  جامعة محمد بوضیاف،
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د قیمة المنفعة ال یتم بنفس  إ السهولة نظرا لتعدد االستعماالت وٕامكانیات المعلومات یمكن أن یتم بدقة لكن تحدی

  .إعادة االستعمال مع تأثیر استعمال تلك المعلومات على عدة مستویات

إن المعلومات المحاسبیة تستمد قیمتها من جودتها وهناك عوامل تحدد درجة جودة المعلومات المحاسبیة    

  1:وهي للمستخدم أو لمتخذ القرار 

  هي استخدام المعلومة من أجل منفعة معینة، وتكمن المنفعة في كمیة المعلومات وسهولة :المنفعة

 :الحصول علیها، كما یمكن التمییز بین عدة أشكال للمنفعة

  .تجانس الشكل مع احتیاجات المستخدم: منفعة شكلیة -

  .الحصول علیها وقت الحاجة الستخدامها:منفعة زمنیة -

  .سهولة الحصول علیها :مكانیة منفعة - 

  .أهمیتها في تقییم القرارات المتخذة ):تصحیحیة(منفعة التقییم - 

  إن المعلومات الدقیقة تكون مهمة في التقییم الدقیق لألحداث سواء في المستقبل أو الحاضر أو  :الدقة

 .الماضي

   جودة الن من بین أهم أهداف كلما كانت المعلومة مساعدة على التنبؤ كلما كانت أكثر : التنبؤ

 .المعلومة استخدام معلومات حقیقیة عن الماضي في التنبؤ بمعلومات متوقعة عون المستقبل

   هي العالقة بین األهداف والنتائج أي مدى تحقیق المعلومة ألهداف المسطرة ألجلها وذلك :الفعالیة

   .بمقارنتها مع نتائج استخدامها

  االستخدام والنتائج أي أن تكوون المعلومة بأقل التكالیف وبأكثر منفعة من هي العالقة بین :الكفاءة

 .ورائها

استعمالها في اختیار البدائل ویتم حسابها بالفرق بین نتائج ات تمثل قیمة التغیر في القرار و إن قیمة المعلوم     

فیة التي أدت إلى علومات اإلضاالقرار األول ونتائج القرار الثاني مطروحا منها تكلفة الحصول على هذه الم

الجدیدة إلى تغییر القرار المتخذ سابقا فإن قیمة  بالتالي فإنه إذا لم تؤدي المعلومات المحاسبیة تغییر القرار و 

  .هذه المعلومات تساوي الصفر

  معاییر جودة المعلومات المحاسبیة: المطلب الخامس

وما تحققه من منفعة تتحقق جودة المعلومات المحاسبیة من خالل ما تتمتع بهذه المعلومات من مصداقیة    

  المعاییر القانونیة و الرقابیة و  أن تعود في ضل مجموعة منللمستخدمین وأن تخلو من التحریف والتضلیل و 

                                                           
، )النظام المحاسبي المالي(نمر محمد الخطیب، صدیقي فؤاد،مدى انعكاس اإلصالح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبیة و المالیة تجربة الجزائر: 1

  .315،ص2001نوفمبر 29/30اإلصالح المحاسبي الدولي في الجزائر ،یومي : لمي الدولي األول حول الملتقى الع

 



  1:هذه المعاییر فيالمهنیة والفنیة،بما یساعد على تحقیق الهدف من إستخدامها وتتمثل 

تسعى العدید من الهیئات المهنیة في العدید من الدول لتطویر معاییر جودة المعلومات :معاییر قانونیة-

المحاسبیة وتحقیق االلتزام بها من خالل من تشریعات و قوانین واضحة و منظمة لعمل هذه الهیئات مع توفیر 

مؤسسة بما یتوافق مع المتطلبات القانونیة التي تلزم هیكل تنظیمي فعال یقوم بضبط جوانب األداء في ال

 .المؤسسات باإلفصاح الكافي عن أدائها

ینظر إلى عنصر الرقابة بأن أحد مكونات العملیة اإلداریة التي یرتكز علیها كل من مجلس :معاییر رقابیة-

راجعة وأجهزة الرقابة لجان الم اإلدارة والمستثمرین ویتوقف هذا العنصر على وجود رقابة فعالة تحدد دور كل من

األطراف ذات العالقة في تطبیق قواعد وكذلك دور المساهمین و ،ة المالیةاإلداریة في تنظیم المعالجالمالیة و 

قیة أن بیاناتها المالیة تتمیز بالمصداساتها وٕاجراءاتها تنفذ بفاعلیة و الرقابة بواسطة أجهزة رقابیة للتأكد من أن سیا

إلداري ومدى االلتزام بالقواعد وتقییم للمخاطر وتحلیل للعملیات وتقییم األداء اعكسیة مستمرة،مع وجود تغذیة 

 .القوانین المطبقةو 

ن المعاییر الرقابیة تهتم بفحص وتقییم مدي االلتزام بالسیاسات و اإلجراءات التي من شأنها تسهیل نستنتج أ    

هذا ما ینطبق ثقة مستخدمي القوائم المالیة، و  زیادةؤسسة و للوصول إلى رفع كفاءة الم عملیة تخصیص الموارد

 .على المراجعة باعتبارها أداة من أدوات الرقابة مما ینعكس أثره على تدعیم الدور االیجابي للرقابة

ة لضوابط أداء تهتم الهیئات و المجالس المهنیة المحاسبیة بإعداد معاییر محاسبیة و المراجع :معاییر مهنیة-

مما برز معه مفهوم مساءلة اإلدارة مون قبول المالك لالطمئنان على استثماراتهم  والتي أدت ،ة المحاسبیةالعملی

 . بدورها إلى ظهور الحاجة إلعداد تقاریر مالیة تتمتع بالنزاهة و األمانة

مستخدمة زیادة ثقة األطراف الاءلة یتفق مع متطلبات المراجعة و مما سبق یتبین أن تطبیق مفهوم المس    

وأن النزاهة واألمانة ال تتحقق إال بتوفر الخاصیتین في كل من معدي المحاسبیة بالتقاریر المالیة، للمعلومات

ومراجعي المعلومة المحاسبیة عن المعلومات ویدعم عملیة التواصل والتعاون بین المالك واإلدارة وبالتالي نجاح 

  .المؤسسة

یؤدي إلى تطویر مفهوم جودة المعلومة مما یعكس بدوره على جودة القوائم  إن توفیر معاییر فنیة :معاییر فنیة-

 .أصحاب المصالح بالمؤسسة ویؤدي إلى رفع وزیادة االستثمارود ثقة المساهمین والمستثمرین و المالیة،ویز 

هذا وقد توجهت مجالس معاییر المحاسبة وعلى رأسها مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي نحو     

تتضح أن وجود معاییر  هإصدار معاییر عدیدة تساهم في توفیر وضبط الخصائص النوعیة للمعلومات وعلی

یاكل تنظیمیة من خالل وضع هلضبط جودة التقاریر المالیة یكون لو أثر كبیر في تطویر وتفعیل دور الجهات ال

                                                           
واقع، رهانات و (هوام جمعة، لعشوري نوال، دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة المعلومة المحاسبیة، الملتقى الوطني حول الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة : 1

   .17-15،ص2010أم البواقي، ، جامعة العربي بن مهیدي)أفاق
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ن القوانین التي تنظم عمل الشركات وتحفظ حقوق المساهمین،وكذلك بیان أهمیة لتنظیم العملیة اإلداریة وس

الرقابة والدور المنوط بالمراجع الخارجي مع وجود نظام رقابي یظهر الحاجة للمساءلة مما یزید ثقة المستثمرین 

  .بة والمراجعة ترتبط ارتباط وثیقا بالحصول على معلومات ذات جودةباإلدارة ولذلك فإن مهنة المحاس

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  :خالصة الفصل 

من خالل تطرقنا لهذا الفصل تبین  أن نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة هو مفتاح أساسي لنجاح       

أو فشل األنشطة التي تمارسها المؤسسة وذلك من خالل ما یساهم فیه من تدعیم عملیات التنسیق والدعم 

نه وسیلة اتصال بین أطراف المعلوماتي للعملیات اإلداریة في جمیع المستویات التنظیمیة باإلضافة إلى أ

  .المؤسسة من جهة ومن جهة أخرى دوره في تزوید البیئة المحیطة بالمؤسسة بالمعلومات المحاسبیة المفیدة

وفي عصر تكنولوجیا المعلومات واالتصال تعاظم دور المعلومة المحاسبیة حیث أصبحت المدخالت      

اذ العدید من القرارات حیث أصبحت هذه المعلومة تلعب دورا اإلستراتیجیة للمؤسسة والتي على أساسها یتم اتخ

أساسیا في تحریك وتنمیة االقتصاد الوطني وتنمیة االستثمارات في ظل النظم االقتصادیة المختلفة حیث تعتبر 

هذه المعلومات أحد العناصر األساسیة التي یرتكز علیها سوق المال ولكي تؤدي هذه المعلومة الدور 

المنوط بها یجب أن تكون اقتصادیة وذات جودة عالیة وعلى هذا األساس عمدت الجزائر منذ بدایة االقتصادي 

األلفیة الثالثة إلى القیام بمجموعة من اإلصالحات المحاسبیة حیث قامت بتبني نظام محاسبي مالي مبني على 

الدولیة ومن أجل توفیر كشوف أساس المعاییر المحاسبیة الدولیة وذلك من أجل مواكبته لألنظمة المحاسبیة 

 .مالیة تحتوي على معلومات تعبر بصورة صادقة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة وتساعد في عملیة اتخاذ القرار
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  :الفصل الثالث

اثر اإلفصاح المحاسبي على 

.المعلومة المحاسبیة  



  :تمهید

فره جوا من الثقة بین إن لإلفصاح المحاسبي دورا هاما وممیزا في أي مؤسسة كانت فهو یحقق في حالة تو      

حیث یوصل إلى مستخدمي المعلومات المحاسبیة على الحقائق الهامة والمالئمة والمتعلقة بنتیجة ،المتعاملین

  .العملیات والمركز المالي

لیه في تدعیم لقد أصبحت المعلومات المحاسىبیة جزءا هاما من عمل اإلدارة وموردا أساسىیا تعتمد ع    

كما أن المعلومات المحاسىبیة لها دور كبیر وهام في عملیة إتخاذ القرارات اإلداریة في ،قراراتهما اإلداریة

 .الشركات بحیث ال یمكن ل دارة أن تغفل عن هذا الدور الهام

العصر  لقد أصبح الحصول على المعلومات وسهولة وحریة تداولها ومصداقیتها من القضایا المهمة في     

واعتبر كمطلب جوهري في المجال االقتصادي من أجل مزید من الشفافیة ،الحالي وهو ما دعم مفهوم اإلفصاح

امة لحدوث انهیار الكثیر من حیث یمكن القول بأن من األسباب اله،قیة في المعلومات المتحصل علیهاوالمصدا

المؤسسات االقتصادیة هو عدم تطبیق المبادئ المحاسبیة ونقص اإلفصاح والشفافیة وعدم إظهار البیانات 

وقد انعكس ذلك في مجموعة ،لمالیة لهذه المؤسسات االقتصادیةوالمعلومات الحقیقیة التي تعبر عن األوضاع ا

وبالتالي فقدان هذه المعلومات ألهم عناصرها ،ي المعلومات المحاسبیةان الثقة فمن اآلثار السلبیة أهمها فقد

   :وعلى ضوء هذا ارتأینا أن نقسم هذا الفصل إلى ثالث مباحث كما یليوهي جودتها 

  .المقومات األساسیة لإلفصاح عن المعلومة المحاسبیة: المبحث األول

  .المعلومة المحاسبیةمعاییر اإلفصاح ودورها في تحسین جودة :المبحث الثاني

  .المحتوى اإلعالمي للتقاریر المحاسبیة المفصح عنها: المبحث الثالث
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  .المقومات األساسیة لإلفصاح عن المعلومة المحاسبیة:المبحث األول

  1:المنشورة على المقومات الرئیسیة التالیةیرتكز اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة في الكشوف المالیة 

 تحدید المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبیة. 

 تحدید األغراض التي تستخدم فیها المعلومات المحاسبیة. 

 تحدید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنها. 

 تحدید أسالیب وطرق اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة. 

 توقیت اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة. 

  :تحدید المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبیة:لالمطلب األو

تتعدد الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبیة وتختلف طرق استخدامها لهذه المعلومات فمنها من یستخدمها    

ویعتبر تحدید المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبیة ،ها من یستخدمها بصورة غیر مباشرةبصورة مباشرة ومن

ومات المحاسبیة من أركان تحدید إطار اإلفصاح المناسب إال أن عملیة تحدید مستخدمي المعلركن أساسي 

وذلك بسبب تعددهم وتنوع اهتماماتهم واحتیاجاتهم ونظرا لتعدد األطراف أو الفئات التي ،واحتیاجاتها صعبة

  :م للتقاریرتستخدم المعلومات المحاسبیة فإن معدي التقاریر أمام خیارین رئیسیین عند إعداده

الفئات التي تستخدم هذه إعداد تقریر مالي واحد وفق نماذج متعددة حسب تعدد احتیاجات : الخیار األول

ولكن هذا أمر صعب وال یتفق مع مبدأ الجدوى االقتصادیة للتقاریر التي تؤكد على أن تكلفة المعلومات ،التقاریر

  .یجب أن ال تزید عن العائد المتوقع منها

أن یتم إعداد تقریر مالي واحد لكنه متعدد األغراض بحیث یلبي احتیاجات المستخدمین الحالیین : لثانيالخیار ا

والمحتملین وأیضا هذا الخیار غیر واقعي ویصعب تطبیقه ألنه سیجعل التقاریر المالیة كبیرة الحجم ومفرطة جدا 

  .في التفاصیل

مستخدم مستهدف وجعله محورا أساسیا في تحدید أبعاد ونتیجة لهذه المشكلة فقد اقترح الباحثون تحدید   

ولكنهم اختلفوا في تحدید هویة هذا المستخدم فمنهم من یرى بأن ،المناسب عن المعلومات المحاسبیة اإلفصاح

یكون المستثمر العادي ومنهم یرون بأن یكون المحلل المالي،وقد اعتمد المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین 

)ICAPA ( في تحدید هویة المستخدم المستهدف بحیث ال یكون محصورا بفئة وحیدة بل یتعدى ذلك لیشمل

  .مجموعة الفئات الرئیسیة المستخدمة لهذه التقاریر

                                                           
ناجي بن یحي،دور جودة المعلومات المحاسبیة في تحسین اإلفصاح  المحاسبي،مذكرة الماجیستیر في علوم التسییر،تخصص محاسبة،جامعة : 1

 .90-88،ص2013بسكرة،

  



ستخدمین الرئیسین وقد استقر الرأي النهائي في عالم مهنة المحاسبة على تحدید احتیاجات مشتركة للم  

د كشوف مالیة ذات غرض عام وفي نفس الوقت تتضمن معلومات مالئمة وبالتالي یمكن إعدا،للكشوف المالیة

المالك : لهذه االحتیاجات المشتركة مع التركیز على احتیاجات ثالث فئات رئیسیة وفق ترتیب لألولیات وهي

  .الحالیون المالك المحتملون والدائنون

 أغراض استخدام المعلومات المحاسبیة: المطلب الثاني

عند تحدید كمیة المعلومات المحاسبیة التي یجب نشرها وعرضها بالكشوف المالیة فإن المحاسبین یتبعون     

  .العرف المحاسبي أخذین بعین االعتبار المتطلبات القانونیة

إال أنه هناك عدد كبیر من االستخدامات للقوائم المالیة،فقد نستخدم كأساس للقرارات التشغیلیة   

والتمویلیة من األطراف الداخلیة وألجل القرارات االستثماریة والتمویلیة من قبل األطراف الخارجیة،  واالستثماریة

وكذلك من أجل األغراض الضریبیة وغیرها وتصف مستخدموا الكشوف المالیة والبیانات المحاسبیة من خارج 

من تحلیل ألطراف هدف معین ولكل طرف من هذه اطاقا واسعا ومتضاربا من المصالح،المؤسسة بأن لدیهم ن

حیث تختلف الحاجة للمعلومات ونوعها حسب الخیارات التي یواجهها مستخدم هذه ،وتفسیر الكشوف  المالیة

المعلومات، فهناك من یهدف إلى معرفة وتحدید نتائج العمال التي حصلت في الماضي، ومنهم من یرید أساسا 

  .المستقبلیة من أجل المفاضلة بین البدائل المتاحة والمتنافسةیبني علیه التقدیرات أو التكهنات 

إذ یجب ،یة لألغراض التي تستخدم من أجلهاومن هذا تبرز أهمیة مالئمة اإلفصاح عن المعلومات المحاسب   

ربط الغرض الذي تستخدم فیه المعلومات المحاسبیة بعنصر أساسي هو خاصیة المالئمة قبل تحدید ما إذا 

ومة معینة مالئمة أو غیر مالئمة ال بد من أن یحدد أوال الغرض الذي تستخدم فیه إذ أن مالئمة كانت معل

معلومة لمستخدم معین في الغرض معین قد ال تكون بالضرورة مالئمة لغرض بدیل أو لمستخدم بدیل وهذا ما 

مة ما مالئمة لمستخدم معلو  تعتبر: "في تعریفه لخاصیة مالئمة المعلومات حیث قال) shwyder(أكد علیه 

  ".إذا كان من المتوقع لهذا المستخدم االستفادة من تلك المعلومة في غرض معینمعین،

ت المحاسبیة وحیث أن األهمیة النسبیة تعتبر بمثابة المعیار الكمي الذي یحدد حجم أو كمیة المعلوما    

طبیعة أو نوع المعلومات المحاسبیة الواجب  وتعتبر المالئمة المعیار النوعي الذي یحدد،الواجب اإلفصاح عنها

لذا تتطلب خاصیة المالئمة وجود صلة وثیقة بین طریقة إعداد المعلومات واإلفصاح عنها من ،اإلفصاح عنها

  .جهة والغرض الرئیسي الستخدام هذه المعلومات من جهة ثانیة

نع القرارات االقتصادیة التي یتخذها ویمكن تحدید الغرض األساسي من المعلومات المحاسبیة في عملیة ص    

  :مستخدموا الكشوف  المالیة ومن األمثلة على ذلك

 تحدید متى یتم الشراء أو االحتفاظ باستثمار في حقوق الملكیة أو بیعه. 

 تقییم مدى قیام اإلدارة بمسؤولیاتها. 
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 تقییم قدرة المؤسسة على سداد وتوفیر منافع أخرى لموظفیها. 

 توفر لألموال التي أقرضت للمؤسسةتقییم األمان الم. 

 تحدید السیاسات الضریبیة. 

 تنظیم نشاطات المؤسسة. 

 إعداد واستخدام إحصائیات الدخل القومي. 

  تحدید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنها: المطلب الثالث

دمي القوائم والتقاریر المالیة من من المعروف أن الهدف الرئیسي من اإلفصاح هو إشباع حاجات مستخ      

وبالتالي فإن تصرفات هؤالء المستخدمین ستتأثر بكمیة ونوعیة هذه البیانات ،سبیةالبیانات والمعلومات المحا

وعند  تحدید كمیة المعلومات المحاسبیة التي یجب نشرها وعرضها بالكشوف ،والمعلومات التي تم اإلفصاح عنها

  .آخذین بعین االعتبار المتطلبات القانونیة) العرف المحاسبي(بعون الممارسة العامة المالیة فإن المحاسبین یت

  : ویمكن تصنیف المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في

یمكن تحدید أربع مجاالت أساسیة یتم من خاللها اإلفصاح عن المعلومات   ):مالیة(معلومات كمیة  .1

قائمة التغیر في حقوق الملكیة، وقائمة التدفقات النقدیة،حیث یتم تضمین الكمیة ممثلة في المیزانیة قائمة الدخل، 

ومن المالحظ ،ث المالیة التي قامت بها المؤسسةهذه القوائم بأرقام تعبر عن مبالغ فعلیة أو تقدیریة نتیجة األحدا

  .أن هذا الجانب من اإلفصاح یلقي استجابة دائمة من قبل المستفیدین

یتم اإلفصاح عن هذا الجانب في التقاریر المحاسبیة بشكل وصفي ):غیر المالیة(ة المعلومات غیر الكمی .2

إذ أن هذه ،الظاهرة في الكشوف المالیة) قدیةالمبالغ الن(من شأنه أن یزید من فهم المستخدم وثقته باألرقام 

كمیة من خالل القوائم ویتم اإلفصاح عن المعلومات غیر ال،ا تكون مرتبطة بالمعلومات الكمیةالمعلومات غالبا م

  .المالیة الرئیسیة ومن خالل كشوف مالیة ملحقة أو المالحظات الهامشیة باإلضافة إلى تقریر اإلدارة

تعتبر المعلومات غیر الكمیة مالئمة واإلفصاح عنها مثمرا إذا كانت مفیدة في عملیة "ویقول هندركسون   

  ".اتخاذ القرارات

المعلومات التي یتم اإلفصاح عنها سواء في صلب الكشوف المالیة أو وال بد من اإلشارة إلى أن      

كمالحظات وٕایضاحات خارج الكشوف المالیة تخضع لمجموعة من المبادئ واالفتراضات التي تشكل قیودا على 

  .نوعیة وكمیة المعلومات التي تظهر في تلك الكشوف

سوف یجعل مصداقیة المعلومات التي تعرضها  ولاألصفمبدأ التكلفة التاریخیة كأساس إلثبات وتقییم      

كما أن مفهوم األهمیة النسبیة مثال یفرض على ،فترات التضخم عرضة للشك والتساؤلالكشوف المالیة في 

مما ،مها الحجم أو الوزن النسبي للبندالمحاسب لدى إعداد الكشوف المالیة دمج بعض البنود وفقا العتبارات أه



إلى دمج بنود تكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي الكشوف المالیة بالرغم من یؤدي في بعض األحیان 

  .انخفاض حجمها النسبي

إن مالئمة المعلومات لإلفصاح عنها مرتبط بمدى فهمها وصالحیتها التخاذ القرارات فهي تتأثر بمجموعة    

فضال عن ،وقوة االقتصاد القومي یةمن التغیرات منها مكانة الشركة ومركزها المالي ومتطلبات الجهات الرسم

  .خبرة ومهارة مستخدمي القوائم المحاسبیة إلى جانب خبرة وفهم المحاسب الذي یقوم بإعدادها

 ،وفي النهایة یمكن القول أن كمیة المعلومات تعمل على تخفیض درجة عدم التأكد في عملیة اتخاذ القرارات   

مما یزید قدرته على قراءة اإلفصاح ،بإقناع كافي عن نتائج القرار راتفي حین أن قیمة المعلومات تمد متخذ القرا

  .المحاسبي واالستفادة مما یحویه من معلومات

  تحدید أسالیب وطرق اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة: المطلب الرابع

إن اإلفصاح المناسب یتطلب عرض المعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة بطرق یسهل فهمها وترتیب    

وبشكل عام یتم اإلفصاح عن المعلومات ذات اآلثار ،ة تركز فیها على األمور الجوهریةوتنظیم المعلومات بصور 

األخرى وخصوصا التفاصیل فیتم أما المعلومات ،المستخدم في صلب الكشوف المالیة المهمة على قرارات

كما ،في جداول مكملة أو كشوف تلحق بهااإلفصاح عنها إما في المالحظات أو اإلیضاحات المرفقة بالقوائم أو 

  .یتطلب األمر أحیانا اإلفصاح عن المعلومة الواحدة نفسها في أماكن متعددة في الكشوف المالیة إذا كانت مهمة

  :إلفصاح على النحو التاليویمكن تبویب الطرق الشائعة ل

یجب أن تظهر أكثر المعلومات المحاسبیة أهمیة ومالئمة في صلب الكشوف المالیة :الكشوف المالیة - 

قائمة الدخل،قائمة المركز المالي،قائمة التغیر في حقوق الملكیة، قائمة : وتشمل الكشوف المالیة األساسیة التالیة

البنود التي تتوفر فیها قابلیة القیاس بدرجة كافیة من التأكد وكذلك  ویدرج في هذه الكشوف،التدفقات النقدیة

ویعتبر هذا األسلوب أقوى أشكال اإلفصاح ویعد التبویب داخل القوائم المالیة أحد ،مادالمالئمة وقابلیة االعت

  .األشكال الهامة لإلفصاح

الكشوف المالیة ببند آخر قد یكون من الضروري ربط بند في أحد :المعلومات التي توضع بین أقواس -

في نفس القائمة أو قائمة أخرى أو إجراء شرح مختصر لقید معین أو إحالة القارئ لشرح مطول عن قید في 

  .المالحظات ویتم ذلك باستخدام المعلومات التي توضع بین األقواس

فصاح الكافي لما یعتبر استعمال المالحظات الهامشیة تطورا ملموسا في اتجاه اإل:المالحظات الهامشیة - 

  .حتى أن هندركسون أطلق على هذه الحقبة بحقبة الهوامشعجز عن توفیرها القوائم المالیة،توفره من معلومات ت

وتشمل توضیحات للبنود المعروضة في القوائم المالیة ظات جزءا مكمال للقوائم المالیة،تعتبر هذه المالح      

یم األصول الثابتة واستهالكها وطرق تقویم المخزون والعناصر كشرح للسیاسات المحاسبیة المتبعة في تقو 

  .المحتملة وعدد األسهم المصدرة وشرح لألحداث الالحقة لتاریخ المیزانیة
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وال یشترط في هذه المالحظات واإلیضاحات أن تكون مقاسة كمیا بل یمكن أن تكون سردیة ووصفیة أو 

  .إنشائیة

قد تظهر بعض بنود القوائم المالیة بصورة مجملة في معظم األحیان :الكشوف والجداول الملحقة -

 .وبالتالي یكون من الضروري تفصیل هذه البنود ویمكن أن یتم ذلك من خالل الكشوف والجداول المرفقة،

حیث تتضمن هذه الكشوف جداول تحلیلیة لبعض إجمالیات األصول والخصوم وكشوف تبین أثر تغیرات       

  .ذلك المعامالت من الجهات الحكومیةاألسعار وك

لیة واألهداف التي تتضمن خطاب مجلس اإلدارة إلى المساهمین وتوقعات اإلدارة المستقب:قوائم اإلدارة - 

كما تتضمن معلومات عن اإلنتاج ودرجة نمو المبیعات واألرباح والعوامل المؤثرة في نشاط ،تسعى لتحقیقها

 .الشركة في المستقبل

معلومات المالیة وسیلة لإلفصاح عن الریر المراجع الخارجي لیس إن تق:الحسابات تقریر مراجع - 

  :ولكنه یؤدي دوره كطریقة لإلفصاح عن األنواع التالیة من المعلومات،الخاصة بالمؤسسة

 األثر المهم نسبیا لنتیجة استخدام طرق محاسبیة مختلفة عن تلك الطرق المقبولة عموما. 

 یجة التحول من استخدام طریقة محاسبیة مقبولة عموما إلى طریقة أخرىاألثر المهم نسبیا لنت. 

  اختالف في الرأي بین المراجع والعمیل بالنسبة لقبول طریقة أو أكثر من الطرق المحاسبیة المستخدمة

 .في التقاریر

طالبون بحث لمراجعي الحسابات دور رئیسي في إطار اإلفصاح المالي فبحكم مهمتهم القانونیة فهم م إن    

كما أنه على الشركة ،مساهمینمدیري الشركات على ضرورة تقدیم المعلومات الصحیحة الكاملة والسریعة لل

وذلك لیس عبر توفیر المعلومة فقط بل عبر ،تها من خالل الحفاظ على مساهمیهاالعمل على ضمان استمراری

  .السعي إلى توفیر المعلومة األفضل

باته العامة من معلومات مالیة أو غیر مالیة تعتبر كنموذج لإلفصاح یمكن إن طرق اإلفصاح ومتطل    

كما أن استخدام أیة طریقة من ،ات الواردة في التقاریر المالیة االسترشاد به للحكم على مدى كفاءة المعلوم

 .الطرق السابقة یتوقف على درجة اإلفصاح المرغوب فیه وأهمیتها

 عن المعلومات المحاسبیةتوقیت اإلفصاح :المطلب الخامس

حتى تكون المعلومات مالئمة یجب أن تقدم في الوقت المناسب،أي أن تتوفر المعلومات لدى متخذ القرار     

قبل أن تفقد قدرتها على التأثیر على القرارات ورغم أنه من المعتاد إنتاج وعرض القوائم المالیة مع انتهاء السنة 

ف مالیة ربع سنویة یؤدي إلى درجة عالیة من المالئمة نظرا ألن مستخدم تلك المالیة إال أن إنتاج وعرض كشو 

  .القوائم یستطیع أن یستفید من هذه المعلومات الربع سنویة للوصول إلى توقعات سریعة



هنة المحاسبة والتشریعات كما أن إصدار التقاریر المالیة السنویة في وقتها المناسب ضرورة تؤكد علیها م    

أعلنت أن توقیت التقاریر هو عنصر حیوي من عناصر ) AAA(حیث أن جمعیة المحاسبة األمریكیة ،ةالمالی

  .اإلفصاح المناسب

على أهمیة عنصر  1997الصادر عنه بتاریخ ) 04(كما شدد مجلس المبادئ المحاسبیة في البیان رقم      

لمتخذ القرار في وقت مبكر وذلك إما كان یجب إیصال المعلومات المحاسبیة "توقیت اإلفصاح في النص التالي 

  ".أي تأخیر في إیصالها له سیؤثر على قراره

كما یرى مطر أنه یجب الموازنة بین عامل السرعة في توفیر اإلفصاح من جهة وعامل الدقة واكتمال     

  .المعلومات الموضح عنها من جهة أخرى

كما تجدر اإلشارة أن اإلفصاح المحاسبي یمكن استخدامه عبر األنترنت كأداة حدیثة لتوفیر المعلومات       

حیث ساهم االنترنت بقسط كبیر في تطویر طرق اإلفصاح عن الكشوف ،مات المالیةلألطراف المستخدمة للمعلو 

ان به الوقت حتى تتاح البیانات لكل المالیة وغیر المالیة من قبل الشركات إلى جانب تخفیض قدر ال یسته

  .األطراف

تحقیق الغایة من المحاسبة یتوقف على مدى إمداد مستخدمي القوائم المالیة بالمعلومات المحاسبیة في  نإ    

حیث تأخر تقدیم القوائم المالیة في المواعید المحددة یؤدي إلى أن اسب التخاذ قراراتهم االقتصادیة،الوقت المن

  .مفیدة للمستخدمین في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة ألنها تفقد مالئمتهاتكون غیر 

  معاییر اإلفصاح ودورها في تحسین جودة المعلومة المحاسبیة:المبحث الثاني

نایة كبیرة نحو اعتبارات بغرض زیادة تحسین جودة المعلومة المحاسبیة أولت معاییر المحاسبة الدولیة ع    

حیث ال یوجد معیار واحد فقط یتناول اإلفصاح المحاسبي وكیفیة عرض الكشوف المالیة فقد قام ،اإلفصاح

مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بوضع قواعد خاصة باإلفصاح في جمیع معاییر المحاسبة الدولیة  التي تتعلق 

جه كل معیار من هذه بكیفیة ومتطلبات العرض واإلفصاح عن المعلومات التي تتعلق بالموضوع الذي یعال

  .المعاییر

  .لمحة تاریخیة حول معاییر المحاسبة الدولیة ومفهومها: المطلب األول

  :لمحة تاریخیة حول معاییر المحاسبة الدولیة- 1

إن محاولة وضع معاییر محاسبیة على المستوى الدولي بدأت من خالل مؤتمرات دولیة للمحاسبة عقدت لهذا   

ا،وقد أسفرت تلك المؤتمرات عن تشكیل .م.م في و1904لمحاسبي الدولي األول عام الغرض،إذ عقد المؤتمر ا

  1:عدة منظمات استهدفت وضع معاییر محاسبیة دولیة وأهمها

  . IASCكانت الهیئة المسؤولة عن إصدار 2001حتى سنة  1973منذ عام - 

                                                           

.25،ص2003،الدار الجامعیة،مصر،1محمد مبروك ابو زید،موسوعة معاییر المحاسبة الدولیة،ج: 1  
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المعاییر المحاسبیة الدولیة والتي تم إنشائها معاییر المحاسبة الدولیة هي لجنة  لجنة معاییر المحاسبة الدولیة-  

بمبادرت من هنري بنسن شریك في مؤسسة الخدمات المحاسبیة وممثلین عن 1973جوان 29في لندن في 

وكان الهدف من  )ا.م.و/ایرلندا/بریطانیا/هولندا/المكسیك/الیابان/فرنسا/كندا(دول9المنظمات المهنیة المحاسبیة ل

  :ورائها هو

صدار معاییر محاسبیة تمثل األساس في إعداد وعرض القوائم المالیة وكذا العمل على تشجیع اقتراح وإ - 

  .المؤسسات على مراعاتها وقبولها

  .العمل على تحسین وتوافق المعاییر المحاسبیة بین الدول- 

 1985-1973:المرحلة األولى-ا

ر معاییر محاسبیة مقبولة على المستوى عند إنشاء لجنة معاییر المحاسبة الدولیة كان هدفها الرئیسي إصدا

العالمي ،وكنتیجة لزیادة عدد الدول في هذه اللجنة ظهرت عدة مشاكل ترجع إلى االختالفات الموجودة بین 

  .المالیة في كل بلد كشوفالدول فیما یتعلق بطرق تقییم عناصر ال

 2000-1985:المرحلة الثانیة- ب

لتحسین معاییر المحاسبة الدولیة ودفعها إلى التطبیق الفعلي من طرف  تمیزت هذه المرحلة بالتغییر في محاولة

المؤسسات،وقد عملت هذه اللجنة بالتعاون مع المنظمة الدولیة إلعادة مراجعة بعض المعاییر وجعلها مقبولة 

حیث قامت اللجنة بنشر إطارها المفاهیمي  2000ومعترف بها من طرف جمیع الدول في العالم بحلول عام 

  .والذي حدد أهداف القوائم المالیة وقواعد التقییم والتسجیل المحاسبیین 1989نة س

 یومنا هذا-2001:المرحلة الثالثة-ج

في محاولة إلعطاء شرعیة واستقاللیة أكثر للمعاییر المصدرة،تم إعادة هیكلة اللجنة و تنظیمها في افریل من 

  :،حیث نتج عن ذلك هیئة جدیدة تتكون من 2001سنة 

  .مؤسسة معاییر المحاسبة الدولیة- 

  .مجلس معاییر المحاسبة الدولیة- 

  .لجنة تفسیر معاییر التقاریر المالیة الدولیة - 

 .مجلس استشاري للمعاییر- 

  :إن المعیار المحاسبي غالبا ما یتضمن الفقرات الرئیسیة التالیة

  .مقدمة المعیار-

  .المعیارالتعریف بالمصطلحات المحاسبیة المستخدمة في - 

  .شرح المعیار- 

  .موضوع المعیار- 



  .اإلفصاح- 

لقد قامت العدید من المنظمات والهیئات المحاسبیة ببذل مجهودات كبیرة  :مفهوم معاییر المحاسبة الدولیة  - 2

ولعل من أهم هذه ،مختلف الدول والعمل على توحیدها بهدف تحقیق نوع من التوافق بین المعاییر المحاسبیة بین

ات لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة هذه األخیرة ترى أنه من الضروري القیام بتوحید المعاییر المحاسبیة المنظم

على مستوى العالم ألجل ذلك عملت وعبر مراحل تطورها على إصدار مجموعة من المعاییر عرفت باسم 

 .یةالمعاییر المحاسبیة الدولیة وهي صادرة عن لجنة المعاییر المحاسبیة الدول

وتعرف معاییر المحاسبة الدولیة على أنها عبارة على مجموعة من المقاییس واإلرشادات المرجعیة یعتمد       

علیها المحاسب في القیام بأعماله المتمثلة في القیاس واإلفصاح على المعلومات حول األحداث االقتصادیة 

  1.للمؤسسة

 انه بمثابة قانون عام یسترشد به المحاسب عند قیامه بإعدادویمكن تعریف المعیار المحاسبي كذلك على        

ألنه ال بد من وجود مقاییس محددة لمساعدة المحاسب على أداء عمله ویمكن ،وتحضیر القوائم المالیة للمؤسسة

  2.اعتبار المعاییر بمثابة إرشادات عامة تؤدي إلى ترشید الممارسة العملیة في المحاسبة

المحاسبة الدولیة ،تتبع لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة إجراءات العمل المتفق علیها على عند إعداد معاییر و

  3:النحو التالي

اختیار موضوع معین وٕاخضاعه للدراسات من قبل لجنة رئیسیة تكلف بإعداد مشروع لمعیار یتعلق بهذا - 

  .معاییر المحاسبة الدولیة الموضوع وذلك لیتم بعدها دراسة هذا المشروع من قبل مجلس إدارة لجنة

إحالة المشروع إلى الهیئات والجمعیات المحاسبیة والحكومات والمؤسسات وذلك بعد موافقة اللجنة على هذا - 

  .المشروع

ترسل التعلیقات واالقتراحات من قبل هذه األخیرة حیث یتم دراستها من قبل مجلس اللجنة لیتم تعدیلها عند - 

  .الحاجة

الموافقة على هذا المشروع بأغلبیة ثالثة أرباع األصوات على األقل فان هذا المشروع یصدر كمعیار في حالة - 

 .محاسبي دولي ویصبح ساري المفعول بدءا من التاریخ المنصوص علیه في المعیار

 

 

 

  

                                                           

. 58،ص2002محمد المبروك أبو زید، المحاسبة الدولیة و انعكاساتها على الدول العربیة، إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع، مصر،:   1  

.26،ص2000ن،حسن عبد الكریم سلوم، مؤتمر بعنوان دور المعاییر المحاسبیة الدولیة في الحد من االزمة المالیة العالمیة،كلیة االقتصاد،جامعة االرد: 2  

.61،ص2008حواس صالح،المعاییر الدولیة واثرها على مهنة التدقیق،اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة،جامعة الجزائر،: 3  
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  ة اإلفصاح عن المعلومة المحاسبیةمعاییر المحاسبة الدولیة المتعلقة بكیفی:المطلب الثاني

  1:منهانذكر 

 حیـث،ویهـدف إلى عـرض المعالجـة المحاسـبیة للمخـزون وفقـا لمـدخل التكلفـة التاریخیـة :)IAS2 ( المخـزون -

 یتطــرق إلى تحدیــد مبلــغ تكلفــة المخــزون الــتي ســیظهر في المیزانیــة كمــا أنــه یعــرض إرشــادات عملیــة لتحدیــد

 .القابلة للتحقق باإلضافة إلى طرق تقویم المخزون واإلفصاح عن إجمالي المخزونالتكلفة وصافي القیمة 

یهـدف هـذا المعیـار إلى وصـف مـتى یجـب أن IAS10) : (األحـداث الالحقـة لتـاریخ المیزانیـة العمومیـة -

المعالجـة المحاسـبیة ویعـرض ،لالحقـة بعـد تـاریخ نشـر الكشوفتعـدل المؤسسـة كشوفها المالیـة باألحـداث ا

 .لألحـداث الالحقة ومستوى اإلفصاح المطلوب فیها

یصـف هـذا المعیـار المعالجـة المحاسـبیة لألصـول المـذكورة IAS16) : (الممتلكـات والمعـدات والتجهیـزات-

قیمـة العادلة كما واالعتراف حیث یعرف هذه األصول وما یخصها والقیمة القابلة لإلهـتالك، القیمـة المتبقیـة وال

 .یحدد المعیار عناصر تكلفة األصل والنفقات الالحقة المتعلقة به وٕاعادة تقییمه وٕاهتالكه

 تضمن هذا المعیار تعریفا واضحا لعقود اإلیجار وأنواعهـا كمـا یوضـح شـروطIAS17) :(عقود اإلیجار-

 .المستأجرین والمؤجرین كل نوع وطرق التعامل معها وطرق عرضها في القوائم المالیة لكل من

 یعـرف هـذا المعیـار اإلیـراد ویهـتم بقیاسـه مـن عملیـات بیـع البضـائع وتأدیـة الخـدمات IAS18) :(اإلیـراد-

 .واإلیرادات األخرى

یهـدف هـذا المعیـار إلى بیـان المحاسـبة واإلفصـاح عـن منـافع المـوظفین، كمـا IAS19) :  (منـافع المـوظفین-

 .منافع الموظفین قصیرة األجل وطویلة األجل وغیرها: یعرف عدة مصطلحات مثل

یحـدد هـذا المعیـار الطـرف ذو العالقـة بأنـه إذا كـان أحـد IAS24) :(اإلفصاح عن األطـراف ذات العالقـة -

 .تشغیلیة األطراف قادر على التحكم بالطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر هام علیه في صنع قرارات مالیة أو

یهــتم هــذا المعیــار بــبرامج المســاهمات المحــددة IAS26) :(المحاســبة والتقریــر عــن بــرامج منــافع التقاعــد -

 .وبرامج المنافع المحددة ویعرض المعیار طریقة احتساب القیمة الحالیة لمنافع التقاعد وشروط اإلفصاح

یهـدف هـذا المعیـار إلى بیـان الحـد األدنى مـن مضـمون التقریـر المـالي IAS3) :(التقـاریر المالیـة المرحلیـة -

ویقصــد ،أو المختصــرة لفــترة مرحلیــة المرحلــي وبیــان مبــادئ االعــتراف والقیــاس في البیانــات المالیــة الكاملــة

مختصرة من البیانات المالیة لفترة أقل من السنة المرحلي،تقریر مالي یحتوي إما على مجموعة كاملة أو  بــالتقریر

 .للمؤسسة المالیة الكاملـة

                                                           

ماجستیر مذكرة 2010 )دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري ،( دادة دلیلة، اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي  :1

   5-60.م، ص2012-2013في العلوم التجاریة غیر منشورة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 



یعـرض هـذا المعیـار المعالجـة المحاسـبیة لالنخفـاض في قیمـة األصـول IAS36) : ( انخفــاض قیمــة األصــول-

األصـول حیـث ال یـتم  واإلفصـاح عنهـا، حیـث یطالـب االعـتراف بالخسـارة الناجمـة عـن االنخفـاض في قیمـة

تسـجیل األصول بما ال یزید عن المبلغ القابل لالسترداد، كما یعرض هذا المعیار مصادر المعلومات عن 

 .وطرق قیاس االنخفاض االنخفاض في القیمة

یعرض هذا المعیار شروط معینـة لعـرض األدوات المالیـة IAS39) : ( اإلفصاح والعرض: األدوات المالیة -

میزانیـة ویحـدد المعلومـات الواجـب اإلفصـاح عنهـا، كمـا یتنـاول طـرق عـرض كـل مـن األدوات المالیـة في ال

 .المالیة وحقوق الملكیة، إضافة إلى نسبة الفوائد وأرباح األسهم والخسائر والمكاسب واألصـول

  . لمحة تاریخیة حول معاییر التقاریر المالیة الدولیة،مفهومها  وأهدافها :المطلب الثالث

  :لمحة تاریخیة حول معاییر التقاریر المالیة الدولیة - 1

م وال تزال 1973تعرضت معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة منذ إصدارها كمعاییر محاسبة دولیة عام       

هذه المعاییر وشكلها العام، وتتمثل هذه التغیرات بإصدار معاییر  تتعرض إلى تغیرات مختلفة طالت مضمون

حققت معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة انتشارًا  .جدیدة وٕالغاء أخرى كاملة،أو إجراء تعدیالت على بعضها

األوراق م اصدر االتحاد األوربي تشریعا یلزم الشركات المدرجة في أسواق 2002واسعا حول العالم، ففي عام 

المالیة األوربیة بتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في بیاناتها المالیة الموحدة ،وأصبح التشریع نافذ 

م وٕاستجابة للطلب المتزاید على قوائم مالیة أكثر شفافیة ألزمت دول االتحاد األوربي 2005المفعول في عام 

ة واالعتماد على مجموعة واحدة من معاییر التقاریر المالیة المقبولة دولیا بتطبیق معاییر إعداد التقاریر المالی

حیث ینصب الهدف على حمایة المستثمرین وزیادة الثقة في أسواق المال ولقد أصبحت المعاییر إلزامیة في 

یة فقد تم تبني جنوب شرق آسیا وآسیا الوسطى وأمریكا الالتینیة وجنوب أفریقیا والشرق األوسط أما البلدان العرب

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في كل من مصر والبحرین واألردن والكویت ولبنان وعمان وقطر 

واإلمارات العربیة المتحدة ثم تحول باقي الدول إلى معاییر إعداد التقاریر المالیة ، من أهم األدوات التي تناولتها 

  .حاسبة القیمة العادلة معاییر إعداد التقاریر المالیة هي م

نة وزیادة جودة هذه المعاییر الصادرة بواسطة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة صممت لتدعیم القابلیة للمقار      

من أجل زیادة المنافع للمستثمرین ولتحقیق هذه األهداف أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ،التقاریر المالیة

  .خطوات لحذف البدائل المحاسبیةهذه المعاییر  واتخذت عدة 

حیث بلغ عدد الدول التي ،ي معاییر إعداد التقاریر المالیةانتهجت العدید من الدول خطوات لالعتماد عل ولقد

  1.دولة كما أعلنت دول أخرى التحول إلى هذه المعاییر فیما بعد 134طبقت هذه المعاییر

                                                           
لبلیدة ، العلوم االقتصادیة ، الملتقى جامعة سعد دحلب ا: منصور الزین ،أهمیة اتحاد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وأبعاد االفصاح والشفافیة ، الجزائر: 1

  .11، ص 2011دیسمبر  14الدولي حول النظام المحاسبة المالي في مواجهة المعاییر الدولیة للمحاسبة ، 
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  :مفهوم معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة- 2

  1:یتمثل فیما یلي

عرفت معاییر إعداد التقاریر المالیة  بأنها معاییر محاسبیة صادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة      

تهدف إلى توفیر معاییر محاسبیة على المستوى العالمي ذات جودة عالیة وقابلة للفهم  تمت إعادة هیكلتها 

  .IFRSلتصبح تسمیتها ب 2001سنة

كذلك عرفت بأنها قواعد عامة من نتاج لجنة معینة متخصصة تحدد السیاسات والمعالجات المحاسبیة لمختلف  

  .المعامالت واألحداث المالیة للوحدة االقتصادیة بهدف توفیر معلومات تتسم بالموضوعیة 

قیاس والمحاسبة وعرفت بأنها مجموعة من القواعد واألسس التي یتوجب على المؤسسات إتباعها في ال    

  . واإلفصاح لعناصر الكشوف المالیة

  :أهداف معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة-3

  2:تتمثل فیما یلي

  .شرح تفصیلي لمعاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة المقرر تطبیقها- 

   .أخرى توفیر معلومات مالیة ذات جودة عالیة وقابلة للمقارنة مع المؤسسات األخرى في دول- 

  .االرتقاء بمهنة المحاسبة من حیث توفیر محاسبین قادرین على العمل وفق هذه المعاییر في معظم دول العالم- 

  .توحید أسس القیاس واإلفصاح والمصطلحات المحاسبیة بین الدول المختلفة- 

  .إدخال التحسینات على المعاییر القائمة- 

المحاسبة الدولیة الحالیة ، واالكتفاء بمعالجة محاسبیة واحدة بهدف  إلغاء غالبیة البدائل المحاسبیة في معاییر- 

  .التوحید وسهولة المقارنة

   .إلغاء التناقضات والتعارضات الموجودة بین بعض المعاییر التقلیدیة- 

 .إدخال التفسیرات الملحقة بالمعاییر داخل المحاسبة نفسها بدًال من فصلها في ملحق خاص بكل معیار- 

 

 

 

  

                                                           
ى الدولي األول لتق، الم ،معهد العلوم االقتصادیةخالد سعد الورق، أهمیة تطبیق معاییر اإلبالغ المالي للشركات وعالقتها بتولید مالیة عالیة الجودة الجزائر:1

   .20، ص 2010، 
الجامعة األردنیة ، كلیة اإلدارة ، مجلة المحاسبة المحاسبة واإلدارة : محمد أبو نصار ، تبني معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي بین النظریة والتطبیق ، عمان: 2

  .52، ص  2013، العدد الرابع ، المحاسبة واإلدارة ، العدد الرابع ،

 



  :المتعلقة بكیفیة اإلفصاح عن المعلومة المحاسبیة معاییر اإلبالغ المالي:المطلب الرابع

 1:أو ما تسمى بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة نذكر منها 

یهدف هـذا المعیـار إلى ضـمان أن تصـبح القـوائم المالیـة IFRS1) : (تطبیق معاییر اإلقرار المالي ألول مرة-

 : المعاییر للمرة األولى،قوائم ذات جودة عالیة من حیثالمعدة وفق 

 .جعلها واضحة وقابلة للمقارنة -

 .تكون نقطة بدایة لتطبیق المعاییر -

 .مراعاة عامل التكلفة في تحسین جودة القوائم -

فروقـات الناشـئة عـن ویتضـمن المعیـار إرشـادات عـن كیفیـة إعـداد القـوائم ألول مـرة وفـق المعـاییر، ومعالجـة ال   

 .االنتقـال إلى تطبیق المعاییر

یهدف هـذا المعیـار إلى توضـیح المعالجـة المحاسـبیة في حـال قیـام IFRS2) :  (الدفعات على أساس األسهم-

تنفیذیین وذلـك مـن أجـل بمـا في ذلـك المـدراء وكبـار المسـئولین ال،سـهم أو خیـارات أسـهم لموظفیهـاالشركات بإصدار أ

وغیرهم  أو ألطراف أخرى كالدفع للموردین ویبین هذا المعیار مبـادئ القیـاس لثالثـة أنـواع مـن معـامالت الدفع على 

 :أساس األسهم مع األطراف األخرى 

 .المعامالت التي تستلم فیها الشركة بضاعة أو خدمات مقابل األسهم -

أو خدمات مقابل االلتزامـات الـتي تتحملهـا تجـاه المـورد لقـاء مبـالغ المعامالت التي تستلم فیها الشركة بضاعة  -

 .تعتمد على سعر أو قیمة السهم

المعامالت التي تشتري فیها الشركة بضاعة أو خدمات والتي تم االتفاق خاللها على إمكانیة السـداد النقـدي أو  -

 .باألسهم

تحدیـد أسـالیب إعـداد التقـاریر المالیـة لعقـود التـأمین الـتي یـتم یهـدف المعیـار إلى IFRS4) :(عقـود التـأمین-

ویتنـاول المعیـار إدخـال تعـدیالت علـى محاسـبة عقـود . إصدارها من قبل أیة مؤسسة تصدر مثـل هـذه العقـود

 .التـأمین

یحـل هـذا المعیـار محل IFRS5) :(األصول غیر المتداولة المحتفظ بها ألغـراض البیـع والعملیـات المتوقفـة-

 : ویقضي المعیار بما یلي) العملیات المتوقفة(25المعیار المحاسبي الدولي  

قیـاس األصـول المحـتفظ لرسـم البیـع بـالمبلغ المسـجل أو القیمـة العادلـة مطروحـا منهـا التكـالیف حـتى البیـع أیهما  -

 .أقل

 .المیزانیة بشكل منفصلعرض األصول المحتفظ لرسم البیع في  -

                                                           
یة العلوم شالور وسام، المعالجة المحاسبیة لألدوات المالیة في ظل معاییر المحاسبة الدولیة، مذكرة ماجستیر في العلوم التجاریة غیر منشورة، كل :1

   .60- 58، ص2010-2011االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 
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  .عرض نتائج العملیات المتوقفة بشكل منفصل في قائمة الدخل -

یهــدف المعیــار إلى الطلــب مــن المنشــأة تــوفیر اإلفصــاحات في قوائمها IFRS7) :(اإلفصــاح: األدوات المالیــة -

 : المالیة وذلك لتمكین مستخدمیها من تقییم

 .ة بالنسبة للمركز المالي للشركة وأدائهاأهمیة األدوات المالی -

طبیعة ومدى المخاطرة التي تتعرض لها الشركة والناجمـة عـن األدوات المالیـة وكیفیـة التعامـل معهـا یكمـل هـذا  -

 .39و 32المعیار كال من المعیارین 

  .المحتوى اإلعالمي للتقاریر المحاسبیة المفصح عنها: المبحث الثالث

لقد أكدت الكتابات واألبحاث المحاسبیة على أهمیة المعلومات التي تحتویها التقاریر والقوائم المالیة باعتبارها       

من خالل توفیر معلومات ذات جودة ،ا في اتخاذ القرارات االستثماریةمن المصادر الجوهریة التي یتم االعتماد علیه

  .عالیة تتمیز بالمالئمة والحداثة

 دور اإلفصاح في تعظیم جودة ومحتوي التقاریر المحاسبیة: األولالمطلب 

حیث تتوقف ،ه ال یمكن فصل كل منهما عن اآلخرتقسم الوظیفة المحاسبیة إلى قسمین القیاس والتوصیل إال ان    

 كما تتحد أسس ومعاییر القیاس في ضوء،جودة ومصداقیة التوصیل المحاسبي على دقة التوصیل وسالمة القیاس 

  .أهداف ومنهج التوصیل والبعد اإلعالمي للوظیفة المحاسبیة

  :مفهوم المحتوى اإلعالمي للتقاریر المحاسبیة- 1

یقصد بالمحتوى اإلعالمي للتقریر المحاسبي قیمة ما یحتویه التقریر من معلومات اقتصادیة من وجهة نظر    

مؤسسة مثل القرارات التي یتخذها المستثمرون مستخدم هذا التقریر في اتخاذ قرارات اقتصادیة ذات عالقة بال

وتتحدد قیمة ،التسهیالت المصرفیة واالئتمانیة بشأن توظیف أموالهم فیها أو قرارات المقرضین بشأن منحها 

المعلومات المحاسبیة بمدى إمكانیة استعمالها في الوقت الحالي أو توقع استعمالها في المستقبل وكفاءة وفعالیة 

   1.تخذة بناء على تلك المعلوماتالقرارات الم

إن المعلومات المحاسبیة تستمد قیمتها من جودتها وهناك ثالث عوامل تحدد درجة جودة المعلومات للمستخدم أو 

 2  :لمتخذ القرار هي

 .منفعة المعلومات -

 .درجة الرضا على المعلومات ك المعلومات على عدة مستویات -

  إنتاج ومعالجة ونقل البیانات والمعلوماتدرجة األخطاء والتحیز في  -

                                                           
 ات المحاسبیة في تحسین اإلفصاح المحاسبي،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجیستیر في علوم التسییر،ناجي بن یحي،دور جودة المعلوم:1

  .129تخصص محاسبة،جامعة بسكرة،ص

.129نفس المرجع السابق،ص: 2  



   : صعوبات إعداد واستخدام المعلومات المحاسبیة- 2

إن االستعراض لطبیعة المعلومات التي تحتاجها اإلدارة واألطراف األخرى یمكن تبویبها إلى مجموعتین     

المستحدثة المطلوب توافرها بموجب  األولى المعلومات الحالیة الواردة في التقاریر التقلیدیة والثانیة المعلومات

معاییر المحاسبة الدولیة،ویواجه كال المجموعتین عددا من التحدیات عند إعداد واستخدام المعلومات المالیة 

الواردة بها ویتطلب األمر من المحاسبین باعتبارهم المعدین لها ومن المدیرین باعتبارهم المستخدمین لها التعرف 

  .                     دیات وتحدید أسالیب مواجهتهاعلى طبیعة هذه التح

یمكن رصد أربع مشكالت أساسیة في مجال تقییم المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها التقاریر المحاسبیة   

  1:الحالیة هي

إن ظهور تقنیات وأسالیب متقدمة   :عجز المعلومات الحالیة عن مقابلة التغیرات في النظم التصنیعیة والبیئیة-

بما یساعد على تحقیق أهداف الجودة ،عملیات اإلنتاج في معظم المؤسساتفي التصنیع ترتب عنه تغیرات في 

التغیرات سببت عدد من المشاكل من أهمها االستثمار في التقنیة قابلة احتیاجات العمالء ومثل هذه والمرونة في م

لمدیرین الحتیاجاتهم من یف اإلنتاج وكیفیة تعدیل نظم الرقابة ومقاییس األداء لتزوید اوكیفیة حساب تكال المتقدمة 

لرقابة  المناسبة   رقابة التكالیف ال توفر المعلومات أصبح االعتقاد قائما بأن نظم مقاییس األداء وو   ت،المعلوما

  .متقدمة  تعمل في بیئة صناعیة  التي  األنشطة في المؤسسات

المحاسبة اإلداریة التقلیدیة تتجه للتركیز على التقریر عن تكالیف العمل المباشر والكفاءة في الوقت الذي إن نظم   

توجه فیه اهتماما قلیال إلى الرقابة على تكالیف المواد والتكالیف اإلضافیة، هذا فضال أن التركیز على التكلفة فقط 

دافعا للتركیز بشكل أساسي على التكلفة، وتجاهل العوامل دون العوامل األخرى تجعل لدى المدیرین والموظفین 

  .األخرى الهامة مثل التسویق واالعتبارات اإلداریة واإلستراتیجیة

والعمل بیر من المنتجات،تقوم المؤسسات الیوم بإنتاج عدد ك :حدود االستفادة من نظم تكالیف اإلنتاج التقلیدیة-

ویصعب مع دت فیه أهمیة التكالیف اإلضافیة،التكالیف الكلیة في الوقت الذي زاالمباشر یمثل فقط جزءا صغیرا من 

مثل هذا الموقف یتطلب توفیر على أساس تكالیف العمل المباشر، هذا الموقف تبریر تحمیل التكالیف اإلضافیة

 .معلومات أكثر دقة حول خلیط اإلنتاج والقرارات األخرى ذات التأثیر على ربحیة المؤسسة

إن الممارسة الحالیة للمحاسبة اإلداریة، جعلت منها :حت المحاسبة اإلداریة نظاما فرعیا للمحاسبة المالیةأصب-

نظاما فرعیا للمحاسبة المالیة أكثر من كونها أداة توفیر معلومات إضافیة لخدمة اإلدارة، وٕان التكالیف المحسوبة 

تقریبي مقبول تحمیل التكالیف بین تكلفة المبیعات على أساس مبادئ المحاسبة المالیة، یمكن أن توفر بشكل 

 .والمخزون ألغراض التقاریر المالیة الخارجیة ولكن لیس مناسبا ألغراض االستخدام الداخلي في جمیع األحوال

                                                           

.148-147ص،ص 2002محمود السید الناغي، دراسات في نظریة المحاسبة والمعاییر المحاسبیة، المكتبة العصریة، مصر،: 1  
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وضعت المحاسبة اإلداریة نفسها في مأزق، عندما ركزت اهتمامها نحو المقارنات  :االهتمام قلیل بالبیئة الخارجیة-

الداخلیة للتكلفة واإلیرادات وأولت اهتماما أقل العتبارات البیئة الخارجیة، والتي تعمل خاللها المؤسسة،وقد ترتب 

  .اریر معلومات إضافیةعن ذلك أن زادت اآلراء والحاجة إلى أهمیة أن تتولى المحاسبة اإلداریة إعداد تق

  .إلفصاح لضمان الشفافیة في المعلومات المحاسبیةا :المطلب الثاني

یتم تأمین وضمان وجود الشفافیة في المعلومات المحاسبیة من خالل اإلفصاح الكامل وعن طریق توفیر 

  .المستخدمینالعرض العادل للمعلومات المفیدة والضروریة التخاذ القرارات إلى مدى واسع من 

والشفافیة هي ظاهرة تشیر إلى قیام المؤسسة أو الجهة المهنیة بتوفیر المعلومات والبیانات المتعلقة 

وٕاتاحة الفرصة لمن یرید ،صحاب الحصص والمتعاملین في السوقبنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمین وأ

شأنها اإلضرار بمصالح المؤسسة أو الجهة االطالع علیها وعدم حجب المعلومات في ماعدا تلك التي یكون من 

المعنیة فیجوز لها االحتفاظ بسریتها على أن تكون هذه المعلومات والبیانات معبرة عن المركز الحقیقي والواقعي 

  1".للمؤسسة

ظاهرة تشیر إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطریقة مكشوفة فهي تتیح لمن لهم كما عرفت على أنها 

أن یجمعوا معلومات حول هذا الشأن، قد یكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ  مصلحة في شأن ما

وفي حمایة مصالحهم،فالشفافیة تقوم على التدفق الحر للمعلومات،وهي تتیح للمعنیین بمصالح ما أن یطلعوا 

عدهم على فهمها مباشرة على العملیات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح، كما توفر لهم معلومات كافیة تسا

  2".ومراقبتها وسهولة الوصول إلى المعلومات وال یتحقق ذلك إال عن طریق اإلفصاح

وذلك ،ات التي تحتویها القوائم المالیةفاإلفصاح المحاسبي یحقق الشفافیة والشفافیة تؤدي إلى جودة المعلوم

قانونیا بإعطاء معلومات من أجل الحفاظ على مصالح المساهمین واألطراف األخرى،فكل مؤسسة ملزمة 

ضروریة صادقة وكافیة لكل المتعاملین، وعلى العكس من ذلك فإن إخفاء المعلومات یؤدي إلى الغموض 

واإلبهام أو عدم الوضوح مما یؤثر على جودة المعلومات،فقد یتعمد البعض إلى انتهاج أسالیب وطرق مختلفة 

  .السوق وقرارات المستثمرین إلخفاء الحقائق أو طمسها بهدف التأثیر على اتجاه

التي تعمد مسیروها إخفاء  2002سنة  Enronومثال ذلك كما حدث مع المؤسسة األمریكیة للطاقة 

الدیون وتضخیم األرباح للرفع من قیمة أسهم المؤسسة على مستوى السوق،واستفاد المسیرون أصحاب 

المعلومات الحقیقیة من وضع المؤسسة وتمكنوا من تحقیق صفقات وباعوا حصصهم بأعلى األسعار في الوقت 

لمعاییر المحاسبة الدولیة یوفر إطارا حامیا ومانعا لظهور مثل  الذي كانت المؤسسة تغرق ببطء فاإلفصاح طبقا

                                                           
یات مصطفي حسن بسیوني السعدني، مدى ارتباط الشفافیة واإلفصاح بالتقاریر المالیة وحوكمة الشركات، ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتحد: 1

  .  4، ص2007سبتمبر  5-4المعاصرة، جمعیة المحاسب ومدققي الحسابات، اإلمارات العربیة، 

.5سابق،صجع مر  ي،مصطفي حسن بسیوني السعدن : 2  



هذه التصرفات ویحد من محاوالت التضلیل هذه فهو یحسن درجة الوضوح والشفافیة ویوفر المصداقیة 

  .  للمعلومات التي تحتویها التقاریر المالیة

  لومات المحاسبیةدور اإلفصاح في تحقیق عنصر المالئمة والمصداقیة للمع: المطلب الثالث

تهدف المالئمة أو الصالحیة إلى أن تكون المعلومات المحاسبیة التي تظهرها التقاریر المالیة ذات فائدة     

لى تفهم وتتحقق أیضا المالئمة من قدرة مستخدم المعلومات المحاسبیة ع،دمیها في اتخاذ قرارات االستثمارلمستخ

درجة السهولة في عرض المعلومات بشكل یمكن المستثمر من تفهم فهي یقصد بها ،محتویات القوائم المالیة

وٕادراك محتواها ویمكن التعبیر عن ذلك بالقدرة على التوصیل بدرجة مقبولة من الجهد،وتزداد قدرة المستخدم 

على تفهم المعلومات المحاسبیة إذا كانت معروضة بشكل بسیط وتتماشى مع مفاهیم إدراك المستثمر،ویمكن 

ها بالمعلومات األخرى المشابهة، وترتبط القابلیة للفهم بشكل التقاریر المالیة وطریقة عرض المعلومات بها مقارنت

والمصطلحات الواردة فیها وأسلوب كتابة تلك التقاریر من حیث سهولة قراءتها واستطاعة المستثمر فهمها 

اختیار وتطبیق القاعدة المحاسبیة األكثر  ولقد أوضح المعیار المحاسبي الدولي األول في أنه یجب،بهاواستیعا

مالئمة لظروف المؤسسة وعرض مركزها المالي بعدالة كذلك فقد أكد المعیار المحاسبي الدولي السابع والرابع 

والعشرین أن القابلیة للفهم كمحدد من محددات منفعة المعلومات المحاسبیة ترتبط بضرورة أن تكون القوائم 

مة،حیث یتعین ضرورة اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة الهامة التي تستخدم في إعداد المالیة واضحة ومفهو 

القوائم المالیة،ویرجع ذلك إلى أن هناك سیاسات محاسبیة متعددة وقد تختلف تلك السیاسات من مؤسسة إلى 

محاسبیة جزء ال یتجزأ أخرى ومن بلد إلى آخر،وقد أكد المعیار على ضرورة اعتبار أن القابلیة للفهم للسیاسات ال

من القوائم المالیة ویتعین اإلفصاح عنها في مكان واحد من القوائم المالیة لمساعدة المستخدمین على سهولة 

  . فهمها واإللمام بها حتى یمكنهم اتخاذ القرارات االقتصادیة المناسبة

لوثوق فیها لمعقولیتها وخلوها من وتعبر المصداقیة عن إمكانیة االعتماد على المعلومات المحاسبیة وا      

ولكي تكتسب المعلومات خاصیة ،األحداث االقتصادیة التي تمثلها األخطاء والتحیز وأنها تعرض بأمانة

المصداقیة یجب أن تتسم بصدق التعبیر أي المضمون أو الجوهر ولیس مجرد الشكل وحتى تتحقق المصداقیة 

اعد قیاس موضوعیة تعمل من خالل مفاهیم یمكن التحقق منها، یتطلب ارتكاز المعلومات المحاسبیة على قو 

وبالتالي یتعین أن تكون خالیة من األخطاء وغیر متحیزة في وصف أو قیاس األحداث المالیة واالقتصادیة وأن 

تكون معبرة بصدق وأمانة عن تلك األحداث ویتطلب األمر أیضا أن یتم االعتماد على قواعد مقبولة تحكم 

التحقق والثبات في التطبیق فضال عن ذلك یتعین حتى یمكن الحكم على صالحیة المعلومات إجراءات 

المحاسبیة أن یتم إجراء المقارنات الزمنیة والمكانیة بین التكالیف والعوائد أو بین النتائج الفعلیة والمتوقعة 

ي األول إلى المصداقیة والذي تعد أحد للقرارات أو ما یعرف بالقابلیة للمقارنة،وقد أشار المعیار المحاسبي الدول

المبادئ عند اختیار القاعدة المحاسبیة التي تنوي المؤسسة استخدامها وتطبیقها كسیاسة محاسبیة وقد أشار 
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معیار المحاسبة الدولي األول على أنه یتعین أن تظهر البیانات المالیة األرقام المقارنة للفترة السابقة وتعدیل 

قارنة التي تعود للسنوات السابقة في حالة البنود غیر العادیة، وقد جاء إصدار المعیار الدولي المعلومات في الم

بعنوان التقاریر المالیة لالستثمارات في المشروعات المشتركة نتیجة لزیادة أهمیة االستثمارات المباشرة  31

االستثمارات المشتركة،ویالحظ أن  المشتركة بین الدول، مما كان له تأثیر مباشر على اإلفصاح المحاسبي عن

المعیار حرص على توفیر متطلبات ومحددات المصداقیة سواء فیما یتعلق بالحیادیة أو فیما یتعلق باألهمیة 

  1.النسبیة أو القابلیة للمقارنة أو القابلیة للفهم

  التوسع في اإلفصاح لتدعیم جودة المعلومات المحاسبیة:المطلب الرابع 

ضغوط من الجهات العلمیة والعملیة المهتمة بالمحاسبة، ورغبة المستثمرین وغیرهم من المستفیدین نتیجة لل     

في طلب المزید من المعلومات اإلضافیة التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم االقتصادیة، ظهرت عدید من القوائم 

التي أدت بدورها إلى اكتمال محتوى المعلومات المالیة أهمها القوائم المالیة القطاعیة، القوائم المالیة الدوریة، و 

وأثرت على درجة جودتها، وال شك أن كافة تلك التقاریر المالیة تخضع إلى قواعد تحكم دقة وسالمة وعدالة 

ومالئمة ما تحتویه من أرقام وبیانات، منها ما یضبط شكل وأسلوب عرض ومحتوى تلك القوائم أو ما یعرف 

 2:باإلفصاح

تنبع أهمیة اإلفصاح عن معلومات القطاعات المختلفة للمؤسسة من أن هذه المعلومات التقاریر القطاعیة - 1

تظهر المخاطر والعوائد المتعلقة بعمل المؤسسة من خالل عرض المركز المالي واألداء حسب القطاعات 

افیة التي تعمل فیها، التشغیلیة، وكذلك عرض معلومات حول منتجات وخدمات المؤسسة والمناطق الجغر 

ومعلومات حول العمالء الرئیسیین لدى المؤسسة حیث تساعد هذه المعلومات مستخدمو التقاریر المالیة على 

فهم أفضل لتقدیر المخاطر المصاحبة ألداء هذه القطاعات، ویحدد المعیار ماهیة المعلومات الواجب التقریر 

  .اح عن المعلومات المفیدة لمستخدمي المعلومات المحاسبیةواإلفصاح عنها حول القطاعات، حیث یتم اإلفص

" القطاعات التشغیلیة "  IFRS 8المعیار  30/11/2006وقد أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في     

والذي كان  01/01/2009وهو ساري المفعول اعتبارا من  IAS 14الذي حل محل معیار المحاسبة الدولي 

اح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المالیة من تقییم طبیعة األنشطة التجاریة هدفه األساسي اإلفص

  . للمؤسسة وآثارها المالیة والبیئات االقتصادیة التي تعمل فیها

تبرز في كثیر من األحیان الحاجة إلى إعداد قوائم مالیة عن فترة معینة تكون : التقاریر المالیة المرحلیة - 2

الیة الواحدة كإعداد قوائم مالیة عن ربع أو نصف سنة تسمى هذه التقاریر بالتقاریر المالیة أقصر من الفترة الم

                                                           
یره على جودة صبایحي نوال، الملتقى الدولي الثالث حول  آلیات تطبیق النظام المحاسبي المالي  الجزائري ومطابقته مع معاییر المحاسبة الدولیة وتأث:1

  .14،15،ص ص 2000المحاسبیة،جامعة الوادي،أثر االفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة على جودة المعلومة : المعلومة المحاسبیة،عنوان المداخلة

.18-16نفس المرجع السابق،ص: 2  



تقریر مالي لفترة مرحلیة یتضمن مجموعة كاملة أو "المرحلیة أو المؤقتة، فالتقریر  المالي المرحلي هو عبارة عن 

أقل من سنة مالیة كاملة تقدم حولها التقاریر مختصرة من البیانات المالیة لفترة مرحلیة والفترة المرحلیة هي فترة 

حیث ،تعلق بالتقاریر المالیة المرحلیةالم IAS 34وقد تم التطرق لذلك بموجب المعیار المحاسبي الدولي  ،المالیة

یهدف هذا المعیار إلى بیان الحد األدنى من محتوى التقاریر المالیة المرحلیة وتنبع أهمیة التقاریر المالیة 

حیث تركز على األنشطة ،وعة من البیانات المالیة السنویةالمرحلیة في أنها تقوم بتقدیم تحدیث آلخر مجم

واألحداث والظروف الجدیدة وال تكرر المعلومات التي جرى اإلفصاح عنها سابقا، كما تقوم بتحسین قدرة 

یق األرباح والتدفقات النقدیة ومركزها المستثمرین والدائنین والجهات األخرى على إدراك قدرة المؤسسة على تحق

  .المالي وسیولتها

توجد إفصاحات جوهریة من شأنها التأثیر على جودة المعلومات المحاسبیة ولكن ال یتم :إفصاحات إضافیة - 3

  :تضمینها في التقاریر السنویة أو المرحلیة نذكر منها ما یلي

وحدات االقتصادیة عن السیاسات المحاسبیة التي یجب أن تفصح ال: اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة. أ

تتبعها اإلدارة، ویعني ذلك اإلفصاح عن المبادئ المحاسبیة التي تم اختیارها وبیان كیفیة تطبیقها باعتبارها أنها 

عن مجلس المبادئ ) 22(األكثر مالئمة وفقا لظروفها وقد صدر في هذا الشأن الرأي المحاسبي رقم 

عن مجلس معاییر المحاسبة المالیة، ووفقا لهذا المعیار یجب اإلفصاح عن هذه ) 20(ر رقم المحاسبیة،والتفسی

  .السیاسات في شكل ملخص واحد ومستقل بدال من إظهارها في شكل مالحظات متعددة

یفترض أن تتبع المؤسسة االقتصادیة نفس المبادئ المحاسبیة من فترة إلى :اإلفصاح عن التغیرات المحاسبیة.ب

ى، ولكن نتیجة حریة اإلدارة في اختیار المبادئ المحاسبیة المالئمة لها ونتیجة تعدد بدائل هذه المبادئ، فقد أخر 

تلجأ الكثیر من المؤسسات إلى تغییر المبادئ المحاسبیة التي كانت تستخدمها مما یؤثر جوهریا على نتیجة 

فسیر المعلومات وتجعلها غیر قابلة للمقارنة، مما األعمال والمركز المالي وهذا بدوره یؤدي إلى صعوبة تفهم وت

قد یؤدي إلى سوء الفهم وتضلیل متخذي القرارات، وقد صدر في هذا الشأن العدید من الدراسات أهمها الرأي 

والدراسات المحاسبیة أرقام  APBالصادر عن مجلس المبادئ المحاسبیة ) 22(المحاسبي رقم 

وقد حرصت هذه الدراسات على إلزام  FASBاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن مجلس مع 111،95،73،63

المؤسسات االقتصادیة باإلفصاح عن التغیرات المحاسبیة،وبیان تأثیرها بصفة مستقلة وواضحة على نتیجة 

  .األعمال

یعتمد القیاس المحاسبي على افتراض ثبات قیمة وحدة :اإلفصاح عن اثر التضخم والتغیرات في األسعار.ج

لنقد، وقد أصبح هذا االفتراض غیر واقعي نتیجة التضخم وارتفاع مستوى األسعار ومن ثم أصبحت المعلومات ا

المحاسبیة غیر مالئمة التخاذ القرارات، وألهمیة التمسك بالقیاس المحاسبي التاریخي تغلیبا لمعیار القابلیة 
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األسعار في قوائم إضافیة تلحق بالقوائم المالیة للتحقق، فقد تعددت اإلصدارات المحاسبیة على إثر التغیرات في 

  . األساسیة

أسفر التطور في بیئة األعمال عن وقوع أحداث لم تصل بعد إلى مستوى :اإلفصاح عن االلتزامات العرضیة. د

العملیات المالیة التي تسجل في الدفاتر ولكنها قد تؤثر جوهریا على نتیجة األعمال والمركز المالي، وتؤثر 

رها على تقییمات وتنبؤات متخذي القرارات، ومن أهم خصائص هذه االلتزامات أنها غیر مؤكدة، وتتوقف بدو 

نشأتها على شرط وقوع حدث معین في المستقبل یسفر عن تحدید قیمة االلتزام وتاریخ استحقاقه واسم المستفید، 

ة مقابل نشأة هذا االلتزام ومن أهم وقد یترتب على وقوع هذا الحدث تحمل المؤسسة االقتصادیة ألعباء كبیر 

  :  االلتزامات العرضیة ما یلي

 الدعاوي القضائیة المرفوعة ضد المؤسسة . 

 قیام المؤسسة بضمان قروض البنوك لمؤسسات أخرى. 

 التعهدات التعاقدیة. 

 .التعهد بضمان السلع المباعة  .أ 

 االلتزامات المتعلقة بخطابات الضمان المفتوحة   .ب 

 .بإعادة شراء األوراق التجاریة المخصومة االلتزام المتعلق  .ج 

 .  الخسائر المتوقعة من التأمین الذاتي  .د 

وقد أصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة عدة إصدارات في هذا الشأن وقد وضعت هذه الدراسات قواعد      

  .لتحدید ماهیة االلتزامات العرضیة وكیفیة اإلفصاح عنها

لى إذن وحسب تصورنا فإن اإلفصاح المحاسبي في مضمونه الجدید یوفر المقومات التي تضفي الثقة ع   

مما یؤدي إلى رفع مستوى جودتها وبالرغم من أن هناك إفصاحات اختیاریة فإن ،المعلومات المحاسبیة والمالیة

  .غییرات في كل مجتمعهذا ال یعني عدم جدواها ولكن هذه الجدوى تتوقف على مدى أهمیة هذه الت

  

  

 

  

  

  

  

  



  

  

  :خالصة الفصل الثالث

ت علیها معاییر من القضایا الهامة التي ركز یعتبر  اإلفصاح  من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن 

وذلك لما له من تأثیر على المعلومات المحاسبیة ونظرا لهذه األهمیة فقد أصبح شائع ،المحاسبة الدولیة

المالیة یطالبون الیوم بمزید من اإلفصاح،وذلك بهدف أن  كشوفالعدید من مستخدمي ال  االستخدام وأصبح

  . المالیة التي تظهرها كشوفالمحاسبیة صادقة ومعبرة عن المحتوى الحقیقي لل معلوماتتكون ال

لما سیوفره من خصائص نوعیة ،ایجابي على المعلومات المحاسبیة إن اإلفصاح المحاسبي له اثر

ت المحاسبیة أهمها المالئمة والموثوقیة وما یتفرع عنها من خصائص ثانویة إضافة إلى تغلیب الواقع للمعلوما

  .االقتصادي في معالجة كل األحداث واإلفصاح عنها

یعد اإلفصاح المحاسبي من المفاهیم والمبادئ المحاسبیة المهمة التي تلعب دورا هاما في إثراء قیمة ومنفعة     

إتخاذ قرارات  والتي تستخدم ألغراض عدة منها،یة التي تظهر في الكشوف المالیة لومات المحاسبالبیانات والمع

كذلك یساهم في تحقیق فاعلیة وكفاءة إستغالل الموارد اإلقتصادیة المتاحة ،اإلستثمار واإلئتمان في المؤسسات

  .على مستوى المؤسسات وعلى المستوى القومي لإلقتصاد القومي 
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: الفصل الرابع   

 الدراسة المیدانیة



  :تمهید الفصل الرابع

بعــد تطرقنــا في الفصــول الســابقة إلى اإلطار النظري لإلفصــاح المحاســبي والمعلومــة المحاسبیة،اثر اإلفصاح     

سـنحاول مـن خـالل هـذا الفصـل ربـط الجانـب النظـري بالجانـب المیـداني وذلـك ،المعلومة المحاسبیةالمحاسبي على 

والــتي تشــیر إلى أن اإلفصاح ،في الدراســة النظریــة للبحــث للتحقـق مـن االســتنتاجات الــتي تم التوصــل إلیهــا

المعلومـة المحاسبیة وقد اعتمد الباحث على أسلوب االستبیان وذلك بهدف المحاسبي لـه تـأثیر إیجـابي وفعـال على 

 .التعرف على أراء عینة الدراسة حول الموضوع المذكور

المستخدمة  اإلحصائیة واألسالیبویتناول هذا الفصل وصفا لمنهجیة الدراسة المتبعة ومجتمع الدراسة وعینتها    

  :ك من خالل في تحلیل البیانات واختبار الفروض وذل

 .متغیرات،بیانات الدراسة وفرضیاتها: المبحث األول

  .اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة: المبحث الثاني

  التحلیل الوصفي لخصائص عینة الدراسة:المبحث الثالث

  تحلیل نتائج محاور الدراسة واختبار الفرضیات:المبحث الرابع
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  متغیرات،بیانات الدراسة وفرضیاتها: المبحث األول

  :سوف یتم التطرق في هذا المبحث إلى ما یلي

  متغیرات وبیانات الدراسة:المطلب األول

  :باالعتماد على الجانب النظري للموضوع وفرضیات الدراسة تتمثل هذه المتغیرات في:متغیرات الدراسة-1

  .المستقل الذي یؤثر في المعلومة المحاسبیةیمثل اإلفصاح المحاسبي المتغیر :المتغیر المستقل-

  .تمثل المعلومة المحاسبیة المتغیر التابع فهو دالة تمثل في اإلفصاح المحاسبي:المتغیر التابع-

من اجل تحقیق أهداف الدراسة قام الطالب باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي وذلك :بیانات الدراسة-2

وذلك ألنه یعتمد على دراسة ،ناهج في دراسة الظاهرة محل البحثانسب المباعتباره  تماشیا مع متطلبات البحث

وذلك من خالل استخدام قائمة االستبیان ،على ارض الواقع ویصفها بشكل دقیقالواقع أو الظاهرة كما هي 

  :واعتمدت الدراسة على نوعین أساسیین من البیانات

واعتمدت على مراجعة الكتب والمجالت والملتقیات وغیرها وهي تمثل بیانات الجانب النظري :البیانات الثانویة-

من المنشورات المتعلقة بالموضوع واالطالع على الدراسات السابقة في مجال اإلفصاح المحاسبي والمعلومة 

  .المحاسبیة

ع ستبیان على عینة من مجتمهي البیانات التي تم الحصول علیها من خالل توزیع قوائم اال:البیانات األولیة-

  .والتي تشمل مجموعة من األسئلة الالزمة لحصر وتجمیع البیانات ومن ثم تحلیلها،دراسي

  .فرضیات الدراسة: المطلب الثاني

قمنـا بصـیاغة جملـة مـن الفرضـیات سـیتم اختبارهـا بنـاء علـى إجابـات أفـراد العینـة،للوقـوف علـى مـدى لقد       

عبرنـا عنهـا مـن خـالل هـذه الفرضـیات مـع توجهـات وآراء أفـراد العینـة،وعلیـه كانـت تطـابق وجهـات نظرنـا الـتي 

  :الفرضیات كما یلي

ة دقیقة لمستخدمي تكمن أهمیة اإلفصاح المحاسبي األساسیة في توفیر معلومة محاسبی:الفرضیة األولى - 

  .ونشر جو من الثقة في البیئة المحاسبیة،الكشوف المالیة

مقومات اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة تتمثل في تحدید المستخدم المستهدف :الثانیة الفرضیة-

 .للمعلومة المحاسبیة وتحدید األغراض التي تستخدم فیها

التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز :الفرضیة الثالثة-

 .حاسبیةموثوقیة المعلومة الم

اإلفصاح عن الكشوف المالیة یلبي احتیاجات مستخدمي المعلومة المحاسبیة ویفي لهم قدر :الفرضیة الرابعة-

 .من المعلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة



ي ف یساهمالمحاسبة الدولیة  إعداد الكشوف المالیة وفق التشریعات الجزائریة وكذلك معاییر:الفرضیة الخامسة-

 .إعطاء صورة واضحة لكل مستخدمیها

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة: المبحث الثاني

  .یتناول هذا المبحث وصفا لمنهجیة الدراسة وٕاجراءاتها التطبیقیة     

  عینة الدراسة و  مجتمع:األولالمطلب 

  :مجتمع وعینة الدراسة-1

  :إلى الفئات التالیةیمكن تلخیص عناصر مجتمع الدراسة :مجتمع الدراسة-ا

  .مؤسسات اقتصادیة- 

  .محافظي الحسابات- 

  .محاسبین معتمدین- 

  .أساتذة جامعیین- 

  .عینة 300حدد حجمها بلقد تم اختیارها عشوائیا من مجتمع الدراسة وقد :عینة الدراسة- ب

واعتمدنا في توزیع االستبانات إلى عینة الدراسة عن طریق التسلیم المباشر وذلك باالتصال الشخصي،عن    

طریق التسلیم المباشر،أو عن طریق إرسال االستمارات عبر البرید االلكتروني أو عبر وسائل التواصل 

  .ستبانات االجتماعي كما تم االعتماد على بعض الزمالء وبعض المهنیین في توزیع اال

استبانة وذلك بسبب نقص  50استبانة،وبعد عملیة االنتقاء والتصنیف تم استبعاد  150وقد تم استرجاع    

اإلجابة وعدم صالحیتها للتحلیل،والجدول التالي یوضح عدد االستمارات الموزعة،المسترجعة ،الملغاة والقابلة 

  .للتحلیل

  باستمارات االستبیاناإلحصائیات الخاصة ):1-4(الجدول رقم 

  التكرار  البیان

  300  االستبانات الموزعة

  150  االستبانات المسترجعة

  50  االستبانات الملغاة

  100  االستبانات القابلة للتحلیل

  .من إعداد الطالب اعتمادا على النتائج المتوصل لها:المصدر
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  .تصمیم وهیكل أداة الدراسة:المطلب الثاني

بناءا على طبیعة البیانات التي یراد جمعها وعلى المنهج المتبع في الدراسة والوقت المسموح به واإلمكانیات     

) االستبانة(المادیة المتاحة وجدت الطالبة أن األداة األكثر مالئمة لتحقیق أهداف الدراسة هي استمارة أسئلة 

  .فرضیات الدراسةباعتبارها وسیلة لجمع البیانات الالزمة للتحقق من 

  :لتصمیم االستمارة تم األخذ بعین االعتبار العوامل التالیة:تصمیم أداة الدراسة-1

  .بساطة اللغة المستخدمة- 

  .استخدام األسئلة والعبارات المباشرة- 

  .ربط األسئلة باألهداف المراد الوصول إلیها مع مراعاة تدرجها وتسلسلها- 

  .عدم اإلطالة لضمان سرعة اإلجابة- 

  :وقد مر االستبیان بعدة مراحل حتى وصوله إلى الشكل النهائي ویمكن إیجازها فیما یلي

  .تم في هذه المرحلة إعداد استبیان أولي باالعتماد على محتوى األطروحة وٕاشكالیة الدراسة:المرحلة األولى - 

حسب ما یراه المشرف تم في هذه المرحلة عرض االستبیان على المشرف من اجل تعدیله :المرحلة الثانیة-

  .ضروري ومالئم لجمع البیانات

عرض االستبیان على مجموعة من األكادیمیین والمهنیین ذوي االختصاص والذین قاموا بدورهم :المرحلة الثالثة-

  .بتقدیم النصح واإلرشاد حیث تم اخذ بعین االعتبار نصائحهم من اجل تعدیل أو إضافة أو حذف ما یلزم

  :هیكل اإلستبیان -2

  :تم تقسیم االستبیان إلى جزئین

المؤهل العلمي،المسمى (اسئلة 3ویحتوي على الخصائص الشخصیة لعینة الدراسة ویتكون من :الجزء األول-

  ).الوظیفي،الخبرة المهنیة

  :ور رئیسیة تم تقسیم هذا الجزء تماشیا مع متطلبات الدراسة واإلطار النظري لها إلى خمس محا:الجزء الثاني-

 أهمیة اإلفصاح المحاسبي األساسیة في توفیر معلومة محاسبیة دقیقة یتضمن هذا المحور :المحور األول

  .لمستخدمي الكشوف المالیة ونشر جو من الثقة في البیئة المحاسبیة

 مقومات اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة تتمثل في تحدید  یتضمن هذا المحور :المحور الثاني

 .المستخدم المستهدف للمعلومة المحاسبیة وتحدید األغراض التي تستخدم فیها

 التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد وٕاصدار یتضمن هذا المحور  :المحور الثالث

  .ومة المحاسبیةالكشوف المالیة یعزز موثوقیة المعل



 اإلفصاح عن الكشوف المالیة یلبي احتیاجات مستخدمي المعلومة یتضمن هذا المحور  :المحور الرابع

 .المحاسبیة ویفي لهم قدر من المعلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة

 وكذلك معاییرإعداد الكشوف المالیة وفق التشریعات الجزائریة  یتضمن هذا المحور :المحور الخامس 

  .في إعطاء صورة واضحة لكل مستخدمیها یساهم المحاسبة الدولیة

  محاور الدراسة المیدانیة) :2-4(الجدول رقم

  عدد األسئلة  المحاور  الرقم

  3  .البیانات والصفات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة  1

لمستخدمي أهمیة اإلفصاح المحاسبي األساسیة في توفیر معلومة محاسبیة دقیقة   2

  .الكشوف المالیة ونشر جو من الثقة في البیئة المحاسبیة

10  

مقومات اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة تتمثل في تحدید المستخدم   3

  .المستهدف للمعلومة المحاسبیة وتحدید األغراض التي تستخدم فیها

10  

  التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز   4

  .موثوقیة المعلومة المحاسبیة

10  

5  

  

  

6  

اإلفصاح عن الكشوف المالیة یلبي احتیاجات مستخدمي المعلومة المحاسبیة ویفي لهم 

  .قدر من المعلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة

 

یساهم المحاسبة الدولیة إعداد الكشوف المالیة وفق التشریعات الجزائریة وكذلك معاییر 

  .في إعطاء صورة واضحة لكل مستخدمیها

 

9  

 

 

 

10 

  من إعداد الطالب بناءا على استمارات اإلستبیان: المصدر 

وبما أن الهدف األساسي من الدراسة هو تحلیل دور اإلفصاح المحاسبي في تحسین المعلومة المحاسبیة ال     

  .بد من قیاس اتجاهات ممارسي المهنة نحو الفقرات التي یتكون منها كل متغیر من متغیرات الدراسة

حدد اإلجابات المحتملة لكل سؤال لذا فقد تبنى الطالب في إعداد استمارة الدراسة الشكل المغلق الذي      

) 5(لخماسي المكون من خمسة لتتمكن من إجراء المعالجات اإلحصائیة المناسبة،وقد تم اعتماد مقیاس لیكارت ا

ومن اجل تحدید االتجاه الموافق أعطینا الحتماالت اإلجابة الخمسة أوزانا محددة كما هو موضح في ،درجات

  :ول التاليالجد
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  األوزان المعطاة لخیارات اإلجابة المتاحة في االستبیان:)3-4(الجدول رقم

  غیر موافق بشدة  غیر موافق   محاید  موافق   موافق بشدة  خیارات اإلجابة

  1  2  3  4  5  الوزن

  من إعداد الطالب:المصدر

  :المعاییر التالیةوقد تم توزیع المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات االستبیان باعتماد 

  ).1.79(وتشمل مجموعة الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابیة اقل من ):ضعیفة جدا(درجة الموافقة- 

- 1.80(وتشمل مجموعة الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابیة اقل من ):ضعیفة(درجة الموافقة- 

2.59.(  

  ).3.39- 2.60(متوسطاتها الحسابیة بین  وتشمل مجموعة الفقرات التي تراوحت):متوسطة(درجة الموافقة- 

  ).4.19- 3.40(وتشمل مجموعة الفقرات التي ترواحت متوسطاتها الحسابیة بین ):عالیة(درجة الموافقة- 

  ).4.20(وتشمل الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابیة اكبر من ):عالیة جدا(درجة الموافقة- 

  .الجدول التالي المتوسطات الحسابیة لدرجات االتفاقتم االعتماد على خمس مستویات للدرجة ویبین 

  .المتوسطات الحسابیة لدرجات االتفاق:)4-4(الجدول رقم

  درجة الموافقة  المتوسطات الحسابیة

  ضعیفة جدا  1.79- 1

  ضعیفة  2.59- 1.80

  متوسطة  3.39- 2.60

  عالیة  4.19- 3.40

  عالیة جدا  5.00- 4.20

  اختبارات الصالحیة:المطلب الثالث

قبل عرض نتائج الدراسة وتفسیرها البد من اختبار صالحیتها وذلك عن طریق مجموعة من االختبارات     

  .اإلحصائیة المتخصصة

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في التحلیل-1

تمت عملیة تحلیل البیانات واستخالص النتائج من خالل تطبیق األسالیب اإلحصائیة المناسبة لطبیعة    

البیانات،ونوع العینة،وأهداف الدراسة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة والمعروف اختصارا ب 

SPSSوذلك باالعتماد على المؤشرات  ،حیث قامت الطالبة بتفریغ وتحلیل االستبانات من خالل هذا البرنامج

  :اإلحصائیة التالیة



وهو المقیاس األوسع استخداما من مقاییس النزعة المركزیة ویتم استخدام الوسط الحسابي :الوسط الحسابي-

إلجابات عینة الدراسة عن االستبانة ألنه یعبر عن مدى أهمیة العبارة عند أفراد العینة،إضافة إلى أن الوسط 

ن استخدامه لتحدید مدى موافقة أفراد عینة الدراسة لكل عبارة من عبارات االستبانة على ضوء الحسابي یمك

  .تقسیمات مقیاس لیكارت

وهو من مقاییس التشتت،وبیان تشتت إجابات مفردات عینة الدراسة عن االستبانة حول :االنحراف المعیاري-

  .وسطها الحسابي

ویستخدم إلجراء اختبار الثبات لعبارات االستبیان ومعامل ) Alpha Cronbach:(معامل الثبات الفا كرونباخ-

الثبات یأخذ قیما تتراوح بین الصفر والواحد الصحیح فإذا لم یكن هناك ثبات  في البیانات فان قیمة المعامل 

  .مساویة للصفر،وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام في البیانات فان قیمة المعامل تساوي الواحد الصحیح

    :اختبار قائمة االستبیان -2

من اجل اختبار صدق االستبیان تم وضع االستمارة في ید مجموعة من المحكمین من اجل إعطاء    

  ).طریقة معامل ألفا كرومباك(المالحظات العامة،ومن اجل معرفة مدى ثبات االستبیان اعتمدت على 

قبل نشر االستبیان فقد خضع لعملیة تحكیم من قبل مجموعة من األساتذة من جامعة :اختبار صدق االستبیان-ا

تخصص بسكرة،جامعة الوادي،جامعة أم البواقي،جامعة المسیلة مختصین ینتمون إلى اختصاصات مختلفة من 

  : وذلك من اجل ضبط  للمؤسسات عینة الدراسة وكذا بعض المدیرین والمحاسبین المالیین محاسبة وتدقیق

  .سهولة وبساطة صیاغة األسئلة- 

  .مدى إلمام أسئلة االستمارة بالموضوعیة وشمولیتها- 

  .دقة توزیع خیارات اإلجابة ومالئمتها وشمولیتها- 

وبعد اخذ المالحظات المقدمة من قبل لجنة المحكمین وللحصول على إجابات أفراد العینة تم التوصل إلى    

  .ستبیانالشكل النهائي لال

وهي طریقة تبرز ثبات االستبیان ویبین ) الفا كرومباك(استخدمت الطالبة مقیاس :اختبار ثبات االستبیان- ب

  :الجدول الموالي معامالت ثبات أبعاد االستبیان كما یلي
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  .محتوى أبعاد االستبیان وعدد العبارات الخاصة به: )5- 4(رقم  الجدول

  ا كرونباخفقیمة ال  عدد العبارات  االستبیانمحتوى أبعاد   رقم األبعاد

أهمیة اإلفصاح المحاسبي األساسیة في توفیر معلومة   األول

محاسبیة دقیقة لمستخدمي الكشوف المالیة ونشر جو من 

  .الثقة في البیئة المحاسبیة

10  0.668  

  

  الثاني

مقومات اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة 

المستخدم المستهدف للمعلومة تتمثل في تحدید 

  .المحاسبیة وتحدید األغراض التي تستخدم فیها

10  0.780  

  

  الثالث

التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد 

وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز موثوقیة المعلومة 

  .المحاسبیة

10  0.740  

  

  

  الرابع

مستخدمي اإلفصاح عن الكشوف المالیة یلبي احتیاجات 

المعلومة المحاسبیة ویفي لهم قدر من المعلومات 

  .تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة

9  0.661  

  

  

  الخامس

ضرورة إعداد الكشوف المالیة وفق التشریعات الجزائریة 

وكذلك معاییر المحاسبة الدولیة نظرا لمساهمتها في 

  .إعطاء صورة واضحة لكل مستخدمیها

 

10    

  0.703  49  مجموع محتوى أبعاد االستبیان  المجموع

  من إعداد الطالبة :المصدر

  )كرونباخ األفطریقة معامل (معامل الثبات  :)5-4(الجدول رقم             

 معامل الثبات عدد الفقرات البیان

 0.703 49 االستبیان ككل

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

وكلما اقتربت ) 1-0(لالستبیان ككل كان في المجال بین  اخبنجدول أعاله أن معامل ألفا كرو یتضح من ال    

  .هذه القیمة من الواحد هذا یدل على وجود ثبات عالي جدا یطمئن على وجود صدق في أداة الدراسة

  

  .التحلیل الوصفي لخصائص عینة الدراسة:المبحث الثالث



األكـادیمیین بعد ما تم حصر مجتمع الدراسة في مجموعة معینة قمنا بتحلیل العینة اإلحصائیة المكونة من     

والمهنیـین وذلك بتوزیعها حسب كل من المؤهل العلمي،المسمى الوظیفي،الخبرة المهنیة باستخدام التحلیل 

  .SPSSاإلحصائي 

  .تحلیل خاصیة المؤهل العلمي:المطلب األول

  .الجدول التالي توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي یبین

  .توزیع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي ):6-4(ل رقموالجد

 النسبة المئویة التكرار المؤهل العلمي 

 13.0 13 شهادة مهنیة

 37.0 37 لیسانس

 15.0 15 ماستر

 35.0 35 دراسات علیا

 100.0 100 المجموع

  .من إعداد الطالبة:المصدر                            

حیث بلغت نسبة ،عینة الدراسة هو شهادة اللیسانس من الجدول یتضح أن المؤهل العلمي الغالب على أفراد

) بالمئة 35(من مجموع عینة الدراسة،تلیه شهادة الدراسات العلیا التي بلغت نسبة حاملیها ) بالمئة 37(حاملیه 

،فیما حصلت الشهادة المهنیة )بالمئة 15(تلیه شهادة الماستر التي بلغت نسبة حاملیها  ممجموع العینة،ثمن 

  ).بالمئة 13(على نسبة 

ویتضح من خالل توزیع النسب حسب المستوى التعلیمي أن اكبر نسبة تخص شهادة اللیسانس وهذا یمثل    

  .یزید الثقة في اإلجابات المحصلة انسبة معقولة للمستوى التعلیمي لدى عینة البحث مم

  تحلیل خاصیة حسب طبیعة العمل:المطلب الثاني

 المسمى الوظیفي یبین الجدول التالي توزیع أفراد العینة حسب
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  المسمى الوظیفي توزیع عینة الدراسة حسب :)7- 4(الجدول رقم

 النسبة المئویة التكرار المسمى الوظیفي

 33.0 33 مؤسسة اقتصادیة

 16.0 16 محاسب معتمد

 28.0 28 محافظ حسابات

جامعي أستاذ  23 23.0 

 100.0 100 المجموع

                                 

  .من إعداد الطالبة وفقا لنتائج االستبیان:المصدر                                  

حیث بلغت ،عینة الدراسة هو مؤسسة اقتصادیة یتضح من الجدول أن المسمى الوظیفي الغالب على أفراد   

،وبلغت نسبة أستاذ )بالمئة 28(من مجموع عینة الدراسة وبلغت نسبة محافظ الحسابات ) بالمئة 33(نسبتهم 

  ).بالمئة 16(،فیما حصلت نسبة محاسب معتمد)بالمئة 23(جامعي 

وهذا ما یفید ،ین أفراد عینة الدراسةانت أكثر بومن التوزیع السابق یتضح أن نسبة مؤسسة اقتصادیة ك    

ویعزز الثقة في إجابات أفراد العینة الن الدراسة تستهدف المؤسسات االقتصادیة وهذا ما یدعم مصداقیة عینة 

  .الدراسة وقدرتها على تمثیل مجتمع الدراسة أحسن تمثیل

  تحلیل خاصیة الخبرة المهنیة:المطلب الثالث  

 .أفراد العینة حسب سنوات الخبرة المهنیةیبین الجدول التالي توزیع 

  توزیع عینة الدراسة حسب الخبرة المهنیة ):8-4(الجدول رقم

 النسبة المئویة التكرار المسمى الوظیفي

سنوات 5أقل من   12 12.0 

سنوات 10 إلىسنوات  5من   27 27.0 

سنة 20 إلىسنوات  10من   26 26.0 

سنة 20أكثر من   35 35.0 



 100.0 100 المجموع

  .من إعداد الطالبة:المصدر                    

بنسبة ) سنة 20أكثر من (من خالل الجدول یتضح أن فئة الخبرة األكثر انتشارا بین أفراد عینة الدراسة هي     

سنوات إلى  10من (،ثم تلیها فئة )بالمئة 27(بنسبة بلغت ) سنوات 10إلى  5من (،تلیها فئة )بالمئة 35(بلغت 

  ).بالمئة 12( بنسبة بلغت ) سنوات 5اقل من (،أما الفئة األقل هي فئة )بالمئة 27(بنسبة بلغت ) سنة 20

وهذا یعتبر مؤشر ایجابي وحید یشیر إلى أن غالبیة أفراد العینة من ذوي الخبرات العالیة ومؤهلین بشكل كافي 

  .لفهم فقرات االستبانة واإلجابة علیها بآراء تعزز من موثوقیة االعتماد علیها عند التحلیل

  حاور الدراسة واختبار الفرضیاتتحلیل نتائج م:المبحث الرابع

حتى تكون النتائج دقیقة وواضحة فقد تم حوصلة نتائج االستبیان في جداول وبوبت اإلجابات على حسب 

التسلسل لألسئلة المدرجة في االستبیان،ثم حساب تكرارات االستجابات المختلفة وما تعلق بها من النسب المئویة 

  .المعیاریةوالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

موافق بشدة ، موافق ، محاید ، غیر موافق ، غیر موافق ( وباعتبار أن المتغیر الذي یعبر عن الخیارات     

موافق ( مقیاس ترتیبي أما األرقام التي تدخل في البرنامج اإلحصائي تعبر عن األوزان و هي ) بشدة 

  م بحساب المتوسط الحسابي،وبعد ذلك نقو )1=،غیر موافق بشدة2=،غیر موافق3=،محاید4=،موافق5=بشدة

  للوسط الحسابي األهمیةمقیاس تحدید : )9-4(الجدول رقم

  درجة الموافقة  المتوسطات الحسابیة

  غیر موافق بشدة  1-1.79

  غیر موافق  1.80-2.59

  محاید  2.60-3.39

  موافق  3.40-4.19

  موافق بشدة  4.20-5.00

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج حزمة :المصدر                     

 .تحلیل نتائج المحور األول من االستبیان واختبار الفرضیة األولى:المطلب األول 

یبین الجدول إجابات أفراد عینة الدراسة حول أهمیة اإلفصاح المحاسبي لمستخدمي الكشوف المالیة المفصح    

  .عنها من طرف المؤسسات
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  أهمیة اإلفصاح المحاسبي لمستخدمي الكشوف المالیة):10- 4(الجدول رقم 

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري

االتجاه 

 العام

 الترتیب

یعبر اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة  .1

في الكشوف المالیة على صدق وأمانة تمثیلها لألحداث 

  .االقتصادیة التي تمت خالل السنة المالیة

موافق  0.603 4.200

 بشدة

2 

اإلفصاح المحاسبي عن الكشوف المالیة یدعم مكانة .2

 .المؤسسة في السوق

3.700 0.  904  8 موافق 

بیان مدى نجاح اإلدارة في إدارة المؤسسة یتم .3

 .االقتصادیة للمساهمین

موافق  0.468 4.320

 بشدة

1 

توفیر المعلومات التي تفید مستخدمي المعلومات .4

لترشید القرارات االستثماریة واالئتمانیة وغیرها من 

 .القرارات االقتصادیة

 7 موافق 0.603 3.800

خدمي المعلومات مستالمعلومات التي تفید توفیر  .5

الستثماریة واالئتمانیة وغیرها من الترشید القرارات 

 .القرارات االقتصادیة

 4 موافق 0.703 3.900

تظهر أهمیة اإلفصاح المحاسبي عندما تقوم . 6

المؤسسة االقتصادیة بإیصال كل ما یتعلق ویهم 

مستخدمي الكشوف المالیة من المعلومات والبیانات 

الحالیة ومقارنتها بالمعلومات السابقة المالیة للسنة 

  .لسنوات الماضیة

 3 موافق 0.643 4.010

اإلفصاح یقدم بیانات مالیة ومحاسبیة تسمح بتحلیلها . 7

  .مالیا وتحدید االنحرافات والمسؤولیات

 6 موافق 0.913 3.880

یسمح اإلفصاح للكشوف المالیة باالستفادة من . 8

  .القروض البنكیة

 9 موافق 0.947 3.520

یسمح اإلفصاح للكشوف المالیة باالستفادة المؤسسة . 9

  .االقتصادیة من مشاریع استثماریة

 10 موافق 0.996 3.420



تكمن أهمیة اإلفصاح بإمكانیة زیادة رأس المال . 10

  .المؤسسة من خالل إصدار أسهم جدیدة

 5 موافق 0.619 3.980

 / موافق 0.290 3.873 المحور األول

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج حزمة :المصدر                     

یظهر الجدول أعاله أن اتجاهات عینة الدراسة ایجابیة نحوى جمیع العبارات المتعلقة بمدى أهمیة اإلفصاح      

حسابي الكلي المحاسبي لمستخدمي الكشوف المالیة المفصح عنها من طرف المؤسسات،حیث بلغ المتوسط ال

كما أن هذا المتوسط یقع ضمن الفئة الرابعة من فئات لیكارت ) 4.19-3.40(والذي یقع في الفئة ) 3.873(

الخماسي،وهي الفئة التي تشیر إلى درجة موافق والتي تؤكد رضا وموافقة أغلبیة أفراد العینة على ضرورة وجود 

االنحراف المعیاري إذ یظهر درجة ونسبة التقارب في هذه العناصر في اإلفصاح المحاسبي وهذا ما یؤكده 

  .وهي نسبة تعتبر متوسطة) 0.290(األجوبة من أفراد العینة حیث بلغ االنحراف المعیاري العام 

وحتى تؤدي هذه النتائج الغرض البحثي والهدف الذي یراد الوصول إلیه قمنا بتحلیلها حسب األهمیة وحسب   

  :ن أفراد العینة والتي تعكسها لنا المتوسطات الحسابیة وهي كالتاليتوجه استجابات األغلبیة م

على متوسط حسابي ) بیان مدى نجاح اإلدارة في إدارة المؤسسة االقتصادیة للمساهمین( لقد تحصلت العبارة  - 

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت ،لتحصل على الرتبة األولى)  0.468( وانحراف معیاري قدره)  4.320( قدره 

مما یدل على أن لها أهمیة كبیرة ،موافقة بشدة من طرف أفراد العینةالثالثي فان العبارة تحصلت على ال

 .لمستخدمي الكشوف المالیة

یعبر اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة في الكشوف المالیة على صدق وأمانة (لقد تحصلت العبارة- 

وانحراف ) 4.200(على متوسط حسابي قدره ) تمثیلها لألحداث االقتصادیة التي تمت خالل السنة المالیة

بارة تحصلت لتحصل على الرتبة الثانیة،وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان الع) 0.603(معیاري  قدره 

على الموافقة بشدة من طرف أفراد العینة،مما یدل على دور اإلفصاح في دفع المؤسسة لرفع دقة ومصداقیة 

  .معلوماتها المحاسبیة وجعلها مقبولة لدى الجمیع

تظهر أهمیة اإلفصاح المحاسبي عندما تقوم المؤسسة االقتصادیة بإیصال كل ما یتعلق (لقد تحصلت العبارة  - 

خدمي الكشوف المالیة من المعلومات والبیانات المالیة للسنة الحالیة ومقارنتها بالمعلومات السابقة ویهم مست

لتحصل على الرتبة ) 0.643(وانحراف معیاري قدره ) 4.010(على متوسط حسابي قدره) لسنوات الماضیة

مما یدل ،ن طرف أفراد العینةلى الموافقة مالثالثة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت ع

 واإلجراءات األسالیبمقارنة البیانات والمعلومات المحاسبیة التي یتم معالجتها باستخدام نفس  إمكانیةعلى 

 .مماثلة أخرىمقارنتها مع مؤسسات  أوفي نفس المؤسسة  ألخرىالمحاسبیة من سنة 
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المعلومات لترشید القرارات االستثماریة واالئتمانیة توفیر المعلومات التي تفید مستخدمي (لقد تحصلت العبارة  - 

لتحصل ) 0.703(وانحراف معیاري قدره ) 3.900(على متوسط حسابي قدره) وغیرها من القرارات االقتصادیة

العینة  أفرادمقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف  إلىوبالنظر ،على الرتبة الرابعة

اإلفصاح یعتبر  أحد أهم العوامل التي تمكن المستعمل للمعلومة من الحصول علیها،فبدون  أنى مما یدل عل

إفصاح ال یمكن للمستعمل الخارجي الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ القرارات االستثماریة والتمویلیة، 

 . وتبقى هذه المعلومات حكرا على األطراف الداخلیة فقط

تكمن أهمیة اإلفصاح بإمكانیة زیادة رأس المال المؤسسة من خالل إصدار أسهم (لقد تحصلت العبارة  - 

لتحصل على الرتبة الخامسة ) 0.619(وانحراف معیاري قدره ) 3.980(على متوسط حسابي قدره ) جدیدة

 .وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد العینة 

اإلفصاح یقدم بیانات مالیة ومحاسبیة تسمح بتحلیلها مالیا وتحدید االنحرافات (العبارة  لقد تحصلت - 

لتحصل على الرتبة ) 0.913(وانحراف معیاري قدره ) 3.880(على متوسط حسابي قدره ) والمسؤولیات

 .لعینة السادسة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد ا

توفیر المعلومات التي تفید مستخدمي المعلومات لترشید القرارات االستثماریة واالئتمانیة (لقد تحصلت العبارة  - 

لتحصل ) 0.603(وانحراف معیاري قدره ) 3.800(على متوسط حسابي قدره ) وغیرها من القرارات االقتصادیة

فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد  على الرتبة السابعة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي

 . العینة

على متوسط ) اإلفصاح المحاسبي عن الكشوف المالیة یدعم مكانة المؤسسة في السوق(لقد تحصلت العبارة  - 

مقیاس لیكارت  إلىوبالنظر  ثامنةلتحصل على الرتبة ال) 0.900(وانحراف معیاري قدره ) 3.70(حسابي قدره 

  .العینة أفرادلعبارة تحصلت على الموافقة من طرف الثالثي فان ا

على متوسط حسابي ) یسمح اإلفصاح للكشوف المالیة باالستفادة من القروض البنكیة(لقد تحصلت العبارة  - 

لتحصل على الرتبة التاسعة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت ) 0.947(وانحراف معیاري قدره ) 3.520(قدره 

 .على الموافقة من طرف أفراد العینة الثالثي فان العبارة تحصلت

) یسمح اإلفصاح للكشوف المالیة باالستفادة المؤسسة االقتصادیة من مشاریع استثماریة(لقد تحصلت العبارة - 

لتحصل على الرتبة العاشرة وبالنظر إلى ) 0.619(وانحراف معیاري قدره ) 3.420(على متوسط حسابي قدره 

 .بارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد العینةمقیاس لیكارت الثالثي فان الع

  .نتائج المحور الثاني من االستبیان واختبار الفرضیة الثانیةتحلیل :المطلب الثاني

المقومات األساسیة للوصول إلى درجة جیدة من اإلفصاح  یبین الجدول إجابات أفراد عینة الدراسة حول

  .المحاسبي



  األساسیة لإلفصاح عن المعلومة المحاسبیةالمقومات ): 11-4(الجدول رقم 

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري

االتجاه 

 العام

 الترتیب

المستفیدون والمستخدمون للمعلومات المحاسبیة من .1

أجل تلبیة حاجاتهم المتعلقة باتخاذ القرارات وهم  

المساهمین،والمستثمرین،والمقرضین،والدائنین،وكذلك 

  . واألجهزة  الحكومیة ومختلف مؤسساتهاالعمالء 

موافق  0.612 4.220

 بشدة

4 

تحدید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب .2

 .اإلفصاح عنها

 8 موافق 0.876 3.860

إتباع طرق وأسالیب تعتمد عل الدقة والوضوح وعرضها .3

بشكل یسهل فهمه لكل الفئات المستخدمة للمعلومة 

 .المفصح عنهاالمحاسبیة 

 6 موافق 0.614 4.160

تحدید فترات مناسبة یتم اإلفصاح خاللها وتكون أكثر .4

تقاربا فیما بینها مثل التقاریر السداسیة أو المعلومة 

 .الفصلیة

 موافق 0.460 4.300

 بشدة

2 

تحدید األغراض التي تستخدم فیها المعلومات .5 

 .المحاسبیة

موافق  0.603 4.200

 بشدة

5 

استناد التسجیل المحاسبي على المبادئ المحاسبة . 6

  .المقننة

 9 موافق 0.752 3.800

إعداد الكشوف المالیة وفق لألشكال والمحتوى . 7

  .الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة

 10 موافق 0.948 3.700

المصادقة على الكشوف المالیة من طرف المدقق . 8

  .الخارجي والجمعیة العامة للمساهمین

 موافق 0.492 4.400

 بشدة

1 

استناد التسجیل المحاسبي إلى القروض المحاسبیة . 9

  .المقننة

 موافق  0.460 4.300

 بشدة

3 

احترام التشریع الجبائي من اجل إعداد الكشوف . 10

  .المالیة الجبایة

 7 موافق 0.742 3.880

 / موافق 0.274 4.082 المحور الثاني
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  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج حزمة :المصدر                    

یظهر الجدول أعاله أن اتجاهات عینة الدراسة ایجابیة نحوى جمیع العبارات المتعلقة بمدى أهمیة اإلفصاح     

المحاسبي لمستخدمي الكشوف المالیة المفصح عنها من طرف المؤسسات،حیث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

كما أن هذا المتوسط یقع ضمن الفئة الرابعة من فئات لیكارت ،) 4.19- 3.40(لذي یقع في الفئة وا )4.082(

والتي تؤكد رضا وموافقة أغلبیة أفراد العینة على ضرورة وجود ،الفئة التي تشیر إلى درجة موافق الخماسي،وهي

هر درجة ونسبة التقارب في وهذا ما یؤكده االنحراف المعیاري إذ یظ،هذه العناصر في اإلفصاح المحاسبي

  .وهي نسبة تعتبر متوسطة) 0.274(األجوبة من أفراد العینة حیث بلغ االنحراف المعیاري العام 

وحتى تؤدي هذه النتائج الغرض البحثي والهدف الذي یراد الوصول إلیه قمنا بتحلیلها حسب األهمیة وحسب   

 :توجه استجابات األغلبیة من أفراد العینة والتي تعكسها لنا المتوسطات الحسابیة وهي كالتالي

)   والجمعیة العامة للمساهمینالمصادقة على الكشوف المالیة من طرف المدقق الخارجي (لقد تحصلت العبارة  - 

لتحصل على الرتبة األولى وبالنظر إلى ) 0.492(وانحراف معیاري قدره ) 4.400(على متوسط حسابي قدره 

  .مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من طرف أفراد العینة

ا وتكون أكثر تقاربا فیما بینها مثل التقاریر تحدید فترات مناسبة یتم اإلفصاح خالله(لقد تحصلت العبارة   - 

لتحصل  )0.460(وانحراف معیاري قدره ) 4.300(على متوسط حسابي قدره) السداسیة أو المعلومة الفصلیة

وافقة  بشدة من طرف أفراد وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الم الثانیة على الرتبة 

أنها من أهم المقومات فكلما كان التركیز على فترات اقل لإلفصاح كان اإلفصاح أكثر ى مما یدل عل،العینة

 . نجاعة وفائدة لمستخدمي الكشوف المالیة

على متوسط حسابي قدره ) استناد التسجیل المحاسبي إلى القروض المحاسبیة المقننة(لقد تحصلت العبارة - 

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان الثالثة،لتحصل على الرتبة ) 0.460(وانحراف معیاري قدره ) 4.300(

 .العبارة تحصلت على الموافقة  بشدة من طرف أفراد العینة

على متوسط حسابي ) تحدید األغراض التي تستخدم فیها المعلومات المحاسبیة(لقد تحصلت العبارة  - 

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي خامسة،تبة اللتحصل على الر ) 0.603(وانحراف معیاري قدره ) 4.200(قدره

تحدید غرض استخدام أن مما یدل على ،فان العبارة تحصلت على الموافقة  بشدة من طرف أفراد العینة 

 .المعلومات كذلك من أهم المقومات المؤثرة على جودة وكفاءة اإلفصاح في الكشوف المالیة

عتمد عل الدقة والوضوح وعرضها بشكل یسهل فهمه لكل الفئات إتباع طرق وأسالیب ت(لقد تحصلت العبارة  - 

وانحراف معیاري قدره ) 4.160(على متوسط حسابي قدره) المستخدمة للمعلومة المحاسبیة المفصح عنها

لى الموافقة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت عالسادسة لتحصل على الرتبة ) 0.614(

أن اإلفصاح المناسب یتطلب عرض المعلومات المحاسبیة في القوائم مما یدل على ،العینةمن طرف أفراد 



المالیة بطرق یسهل فهمها وترتیب وتنظیم المعلومات بصورة تركز فیها على األمور الجوهریة وبشكل عام یتم 

ة أما المعلومات اإلفصاح عن المعلومات ذات اآلثار المهمة على قرارات المستخدم في صلب الكشوف المالی

األخرى وخصوصا التفاصیل فیتم اإلفصاح عنها إما في المالحظات أو اإلیضاحات المرفقة بالقوائم أو في 

 .جداول مكملة أو كشوف تلحق بها

على متوسط حسابي ) احترام التشریع الجبائي من اجل إعداد الكشوف المالیة الجبایة(لقد تحصلت العبارة  - 

لتحصل على الرتبة السابعة،وبالنظر إلى مقیاس لیكارت ) 0.742(معیاري قدره وانحراف ) 3.880(قدره 

 .الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد العینة

على متوسط حسابي ) تحدید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنها(لقد تحصلت العبارة  - 

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي ثامنة،لتحصل على الرتبة ال) 0.870(ره وانحراف معیاري قد) 3.860(قدره

أن الهدف الرئیسي من اإلفصاح هو مما یدل على ،لى الموافقة من طرف أفراد العینةفان العبارة تحصلت ع

تصرفات وبالتالي فإن ،إشباع حاجات مستخدمي القوائم والتقاریر المالیة من البیانات والمعلومات المحاسبیة 

وعند  تحدید كمیة ،والمعلومات التي تم اإلفصاح عنهاهؤالء المستخدمین ستتأثر بكمیة ونوعیة هذه البیانات 

المعلومات المحاسبیة التي یجب نشرها وعرضها بالكشوف المالیة فإن المحاسبین یتبعون الممارسة العامة 

  .ةآخذین بعین االعتبار المتطلبات القانونی) العرف المحاسبي(

على متوسط حسابي قدره ) استناد التسجیل المحاسبي على المبادئ المحاسبة المقننة(لقد تحصلت العبارة - 

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان لتحصل على الرتبة التاسعة ) 0.752(وانحراف معیاري قدره ) 3.800(

  . العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد العینة

) إعداد الكشوف المالیة وفق لألشكال والمحتوى الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة(لقد تحصلت العبارة  - 

وبالنظر إلى لتحصل على الرتبة العاشرة ) 0.752(وانحراف معیاري قدره ) 3.700(على متوسط حسابي قدره 

  . لعینةمقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد ا

  .نتائج المحور الثالث من االستبیان واختبار الفرضیة الثالثةتحلیل : المطلب الثالث -

أن التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد   حولیبین الجدول إجابات أفراد عینة الدراسة 

 .وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز من موثوقیة المعلومة المحاسبیة
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لتزام بقواعد اإلفصاح عند إعداد وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز من اال  ):12-4(رقم الجدول 

  .موثوقیة المعلومة المحاسبیة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري

االتجاه 

 العام

 الترتیب

المالیة المفصح عنها معلومات ن الكشوف تتضم .1

  .رمحاسبیة ذات موثوقیة لعملیة اتخاذ القرا

موافق  0.666 4.400

 بشدة

1 

تتمیز المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في .2

الكشوف المالیة بالحیاد والبعد عن التحیز مما یزید من 

 .مصداقیتها لدى مستخدمیها

 8 موافق 0.752 3.800

تعطي الكشوف المالیة للمؤسسات االقتصادیة .3

 .معلومات ذات موثوقیة ومصداقیة عالیة

 9 موافق 0.948 3.700

من الضروري اإلفصاح عن معلومات محاسبیة .4

مالئمة حتى ولو كان توفرها على حساب الموثوقیة في 

 .المعلومات المقدمة

 موافق 0.492 4.400

 بشدة

2 

إن اإلفصاح  وفق معاییر المحاسبة الدولیة سوف .5

یكون له اثر ایجابي على الكشوف المالیة أهمها 

یتفرع عنها من خصائص  المالئمة والموثوقیة  وما

 .ثانویة 

موافق  0.460 4.300

 بشدة

4 

إن اإلفصاح وفق للنظام المحاسبي المالي یكون له  .6

 اثر ایجابي على نوعیة المعلومة المحاسبیة بالمؤسسة

  .االقتصادیة

 موافق 0.468 4.320

 بشدة

3 

یكون اإلفصاح للكشوف المالیة إذا كانت البیانات  .7

  .المالیة للكشوف المالیة تعبر عن تاریخ إعدادها 

 موافق 0.643 4.300

 بشدة

5 

یكون اإلفصاح إذا كان تقریر محافظ الحسابات قد  .8

  .صادقة على الكشوف المالیة

 موافق 0.792 4.240

 بشدة

6 

یكون اإلفصاح للكشوف المالیة إذا تم إعدادها وفق  .9

  .المبادئ المحاسبیة

 7 موافق 0.703 4.100



إن عملیة التدقیق الداخلي وفق معاییر التدقیق  .10

  .الجزائریة تسمح بوجود إفصاح للكشوف المالیة

 10 موافق 0.947 3.520

 / موافق 0.255 4.108 المحور الثالث

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج حزمة :المصدر                    

یظهر الجدول أعاله أن اتجاهات عینة الدراسة ایجابیة نحوى جمیع العبارات المتعلقة بمدى أهمیة اإلفصاح 

المحاسبي لمستخدمي الكشوف المالیة المفصح عنها من طرف المؤسسات،حیث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

كما أن هذا المتوسط یقع ضمن الفئة الرابعة من فئات لیكارت ،)4.19- 3.40(یقع في الفئة والذي ) 4.108(

الخماسي،وهي الفئة التي تشیر إلى درجة موافق والتي تؤكد رضا وموافقة أغلبیة أفراد العینة على ضرورة وجود 

جة ونسبة التقارب في وهذا ما یؤكده االنحراف المعیاري إذ یظهر در ،هذه العناصر في اإلفصاح المحاسبي

  .وهي نسبة تعتبر متوسطة) 0.255(األجوبة من أفراد العینة حیث بلغ االنحراف المعیاري العام 

وحتى تؤدي هذه النتائج الغرض البحثي والهدف الذي یراد الوصول إلیه قمنا بتحلیلها حسب األهمیة وحسب   

 :لنا المتوسطات الحسابیة وهي كالتاليتوجه استجابات األغلبیة من أفراد العینة والتي تعكسها 

المالیة المفصح عنها معلومات محاسبیة ذات موثوقیة لعملیة اتخاذ ن الكشوف تتضم(لقد تحصلت العبارة - 

لتحصل على الرتبة األولى ) 0.666(وانحراف معیاري قدره ) 4.400(على متوسط حسابي قدره ) رالقرا

  .العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من طرف أفراد العینةوبالنظر الى مقیاس لیكارت الثالثي فان 

من الضروري اإلفصاح عن معلومات محاسبیة مالئمة حتى ولو كان توفرها على (لقد تحصلت العبارة  -

) 0.492(وانحراف معیاري قدره ) 4.400(على متوسط حسابي قدره) حساب الموثوقیة في المعلومات المقدمة

موافقة بشدة من وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على ال،الثانیةلتحصل على الرتبة 

عینة الدراسة فمنهم من یفضلون خاصیة المالئمة على  أفراد أراءمما یدل على اختالف ،طرف أفراد العینة

نب المالئمة یفضلون خاصیة الثقة في المعلومات المحاسبیة على حساب نقص جا األخرحساب الثقة والبعض 

 .....مشاكل تعارض الخاصتین وخاصة في الخصائص الفرعیة مثل سرعة الوقت،والتنبؤ إلىوهذا راجع 

إن اإلفصاح وفق للنظام المحاسبي المالي یكون له اثر ایجابي على نوعیة المعلومة (لقد تحصلت العبارة  -

لتحصل ) 0.468(انحراف معیاري قدره و ) 4.320(على متوسط حسابي قدره ) االقتصادیة المحاسبیة بالمؤسسة

على الرتبة الثالثة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من طرف أفراد 

 .العینة

إن اإلفصاح  وفق معاییر المحاسبة الدولیة سوف یكون له اثر ایجابي على الكشوف (لقد تحصلت العبارة  -

) 4.300(على متوسط حسابي قدره) المالیة أهمها المالئمة والموثوقیة  وما یتفرع عنها من خصائص ثانویة

ان العبارة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فرابعة،لتحصل على الرتبة ال) 0.460(وانحراف معیاري قدره 
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 أنالعینة توافق بشدة على  أفراد أغلبیة أنمما یدل على ،وافقة  بشدة من طرف أفراد العینةتحصلت على الم

 .وعرض الكشوف المالیة إعداداعتماد الجزائر لمعاییر المحاسبة الدولیة اثر ایجابي على عملیة 

یانات المالیة للكشوف المالیة تعبر عن یكون اإلفصاح للكشوف المالیة إذا كانت الب(لقد تحصلت العبارة  -

لتحصل على الرتبة ) 0.643(وانحراف معیاري قدره ) 4.300(على متوسط حسابي قدره ) تاریخ إعدادها

 .الخامسة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من طرف أفراد العینة 

على ) اإلفصاح إذا كان تقریر محافظ الحسابات قد صادقة على الكشوف المالیةیكون (لقد تحصلت العبارة - 

لتحصل على الرتبة السادسة،وبالنظر إلى ) 0.643(وانحراف معیاري قدره ) 4.300(متوسط حسابي قدره 

  .مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من طرف أفراد العینة

على متوسط ) یكون اإلفصاح للكشوف المالیة إذا تم إعدادها وفق المبادئ المحاسبیة( لقد تحصلت العبارة- 

لتحصل على الرتبة السابعة،وبالنظر إلى مقیاس ) 0.703(وانحراف معیاري قدره ) 4.100(حسابي قدره 

  .لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد العینة

تمیز المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة بالحیاد والبعد عن التحیز ت(لقد تحصلت العبارة - 

) 0.752(وانحراف معیاري قدره ) 3.800(على متوسط حسابي قدره ) مما یزید من مصداقیتها لدى مستخدمیها

موافقة من طرف لتحصل على الرتبة الثامنة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على ال

  .أفراد العینة 

) تعطي الكشوف المالیة للمؤسسات االقتصادیة معلومات ذات موثوقیة ومصداقیة عالیة(لقد تحصلت العبارة  - 

وبالنظر إلى  التاسعة لتحصل على الرتبة) 0.948(وانحراف معیاري قدره ) 3.700(على متوسط حسابي قدره

العینة  أفرادمما یدل على أن ،لى الموافقة من طرف أفراد العینةت عمقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصل

  .المعلومات الواردة في الكشوف المالیة تتصف بالمصداقیة وتعني تقدیم حقائق صادقة دون حذف أنوافقوا على 

للكشوف إن عملیة التدقیق الداخلي وفق معاییر التدقیق الجزائریة تسمح بوجود إفصاح (لقد تحصلت العبارة - 

لتحصل على الرتبة العاشرة ) 0.947(وانحراف معیاري قدره ) 3.520(على متوسط حسابي قدره ) .المالیة

 .وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف العینة 

  .نتائج المحور الرابع من االستبیان واختبار الفرضیة الرابعةتحلیل : المطلب الرابع

المعلومة المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة  كافیة یبین الجدول إجابات أفراد عینة الدراسة حول أن 

  .الحتیاجات المستفیدین منها التخاذ قرارات اقتصادیة رشیدة

  

 

  



  المعلومات المحاسبیة المفصح عنها):13-4(الجدول رقم 

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري

االتجاه 

 العام

 الترتیب

تعتبر المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في .1

الكشوف المالیة للمؤسسة مالئمة وتؤثر في قرارات 

  .مستخدمیها

موافق  0.468 4.320

 بشدة

3 

تعتبر المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في .2

الكشوف المالیة للمؤسسة ذات قیمة تنبؤیة تزید من 

 .قرارات مستخدمیهافاعلیة وكفاءة 

 9 موافق 0.988 3.560

للمعلومات المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف .3

المالیة للمؤسسة قیمة إسترجاعیة تساعد على تقییم 

 .التنبؤات السابقة وتصحیحها واتخاذ القرارات من خاللها

 6 موافق 0.913 3.880

تقدیم معلومات تساعد المستفیدین على اتخاذ قرارات .4

تمكن المستفیدین الخارجیین على تقویم قدرة المؤسسة 

  .في المستقبل وعلى زیادة تدفق نقدي ایجابي كاف

 موافق 0.627 4.360

 بشدة

2 

مساعدة مستخدمي المعلومة المحاسبیة في دراسة .5

الكشوف المالیة وفهمها وتحلیلها بصورة أفضل مما 

 .یساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر رشدا

موافق  0.767 4.240

 بشدة

5 

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا وسیلة  .6

  .لمراقبة المصاریف والتكالیف

 7 موافق 0.752 3.830

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا وسیلة  .7

  .إلظھار االنحرافات بین التكالیف وتحدید المسؤولیات  

 8 موافق 0.948 3.700

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا وسیلة  .8

  .إلعداد المعلومة المحاسبیة الجبائیة

 موافق 0.494 4.410

 بشدة

1 

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا  مرجعا في  .9

  .إعداد التقاریر المالیة للمؤسسة االقتصادیة

 موافق 0.451 4.280

 بشدة

4 

 / موافق 0.712 4.064 المحور الرابع

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج حزمة :المصدر                    
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یظهر الجدول أعاله أن اتجاهات عینة الدراسة ایجابیة نحوى جمیع العبارات المتعلقة بمدى أهمیة اإلفصاح    

المحاسبي لمستخدمي الكشوف المالیة المفصح عنها من طرف المؤسسات،حیث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

الفئة الرابعة من فئات لیكارت  كما أن هذا المتوسط یقع ضمن) 4.19-3.40(والذي یقع في الفئة ) 4.064(

الخماسي،وهي الفئة التي تشیر إلى درجة موافق والتي تؤكد رضا وموافقة أغلبیة أفراد العینة على ضرورة وجود 

هذه العناصر في اإلفصاح المحاسبي وهذا ما یؤكده االنحراف المعیاري إذ یظهر درجة ونسبة التقارب في 

  .وهي نسبة تعتبر متوسطة) 0.712(االنحراف المعیاري العام  األجوبة من أفراد العینة حیث بلغ

وحتى تؤدي هذه النتائج الغرض البحثي والهدف الذي یراد الوصول إلیه قمنا بتحلیلها حسب األهمیة وحسب   

  :توجه استجابات األغلبیة من أفراد العینة والتي تعكسها لنا المتوسطات الحسابیة وهي كالتالي

على ) تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا وسیلة إلعداد المعلومة المحاسبیة الجبائیة(ارة لقد تحصلت العب- 

لتحصل على الرتبة األولى وبالنظر إلى مقیاس ) 0.494(وانحراف معیاري قدره ) 4.410(متوسط حسابي قدره 

  .لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من طرف أفراد العینة

تقدیم معلومات تساعد المستفیدین على اتخاذ قرارات تمكن المستفیدین الخارجیین على (لقد تحصلت العبارة  -

) 4.360(على متوسط حسابي قدره) تقویم قدرة المؤسسة في المستقبل وعلى زیادة تدفق نقدي ایجابي كاف

یاس لیكارت الثالثي فان العبارة وبالنظر إلى مق ثانیةاللتحصل على الرتبة ) 0.620(وانحراف معیاري قدره 

المحاسبي عن الكشوف المالیة  اإلفصاحأن تحصلت على الموافقة  بشدة من طرف أفراد العینة مما یدل على 

 .یقدم معلومات عن التدفقات النقدیة  المتاحة وذلك لكثرة حاجتها من طرف المستخدمین

المفصح عنها في الكشوف المالیة للمؤسسة مالئمة وتؤثر تعتبر المعلومات المحاسبیة (لقد تحصلت العبارة   -

لتحصل على ) 0.468(وانحراف معیاري قدره ) 4.320(على متوسط حسابي قدره) في قرارات مستخدمیها

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة  بشدة من طرف أفراد العینة  لثةالرتبة الثا

تسمح باتخاذ قرار معین إما من خالل تخفیض حالة  المعلومات المحاسبیة المفصح عنها  نأمما یدل على 

   .عدم المعرفة لدى متخذ القرار أو زیادة المعرفة لدى متخذ القرار بخصوص الموقف الذي یتخذ القرار بشأنه

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا مرجعا في إعداد التقاریر المالیة للمؤسسة (لقد تحصلت العبارة  -

لتحصل على الرتبة الرابعة )  0.451(وانحراف معیاري قدره ) 4.280(متوسط حسابي قدره على ) االقتصادیة

 . عینةفان العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من طرف أفراد ال مقیاس لیكارت الثالثي إلىوبالنظر 

مساعدة مستخدمي المعلومة المحاسبیة في دراسة الكشوف المالیة وفهمها وتحلیلها (لقد تحصلت العبارة  -

وانحراف ) 4.240(على متوسط حسابي قدره) بصورة أفضل مما یساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر رشدا

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة  خامسةلتحصل على الرتبة ال) 0.767(معیاري قدره 

المعلومات المحاسبیة المفصح عنها لها  أنتحصلت على الموافقة  بشدة من طرف أفراد العینة مما یدل على 



بالغة على مستخدمي الكشوف المالیة وتساعدهم في معرفة المعلومات المراد جمعها حول المؤسسة  أهمیة

 .ر السلیموبالتالي یتم اخذ القرا

للمعلومات المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة للمؤسسة قیمة إسترجاعیة (لقد تحصلت العبارة - 

على متوسط حسابي ) تساعد على تقییم التنبؤات السابقة وتصحیحها واتخاذ القرارات من خاللها

لنظر إلى مقیاس لیكارت وبا سادسةلتحصل على الرتبة ال) 0.913(وانحراف معیاري قدره ) 3.880(قدره

الكشوف المالیة التي  أنالثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد العینة مما یدل على 

تصحیح التنبؤات التي و بالتأكد ها قیمة استرجاعیة تسمح تفصح عنها المؤسسة تتضمن معلومات محاسبیة ل

  .التوقعات المستقبلیة إجراءتمت في الماضي بغیة 

على ) تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا وسیلة لمراقبة المصاریف والتكالیف(لقد تحصلت العبارة - 

 إلىلتحصل على الرتبة السابعة وبالنظر ) 0.752(وانحراف معیاري قدره ) 3.830(متوسط حسابي قدره 

  . فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد العینة مقیاس لیكارت الثالثي

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنها وسیلة إلظهار االنحرافات بین التكالیف (تحصلت العبارة لقد - 

لتحصل على الرتبة )0.948(وانحراف معیاري قدره ) 3.700(على متوسط حسابي قدره )وتحدید المسؤولیات

  .العینة    أفرادفقة من طرف مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموا إلى الثامنة وبالنظر

تعتبر المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة للمؤسسة ذات قیمة (لقد تحصلت العبارة  - 

وانحراف معیاري قدره ) 3.560( على متوسط حسابي قدره) تنبؤیة تزید من فاعلیة وكفاءة قرارات مستخدمیها

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة تاسعة لتحصل على الرتبة ال) 0.988(

في كافة  تأثرالمعلومات المحاسبیة التي تضمنتها الكشوف المالیة   أنمن طرف أفراد العینة مما یدل على 

  .المستخدمین من خالل تعدیل سلوكهم وتمكینهم من تقدیر تنبؤاتهم المستقبلیة

  .ائج المحور الخامس من االستبیان واختبار الفرضیة الخامسةنتتحلیل : المطلب الخامس 

أن المعلومة المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة ملتزمة  یبین الجدول إجابات أفراد عینة الدراسة حول

  .بالتشریعات والقوانین الجزائریة من جهة ومتطلبات معاییر المحاسبة الدولیة من جهة أخرى

  

  

 

 



181 

مساهمة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في زیادة درجة ومستوى ):14-4(الجدول رقم 

  اإلفصاح المحاسبي للقوائم المالیة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

االتجاه 

  العام

  الترتیب

تتبنى المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وتطبق .1

  .معاییر المحاسبة الدولیة

  10  موافق  0.947 3.480

الهدف األساسي لإلفصاح عن الكشوف المالیة .2

المعدة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة هو تلبیة 

 .حاجیات المستخدمین

موافق   0.668  4.410

  بشدة

6  

یوجد ضعف في االلتزام باإلفصاح المحاسبي في .3

 .الكشوف المالیة وفق معاییر المحاسبة الدولیة

  8  موافق  0.742  3.790

المعلومات الواردة في الكشوف المالیة في تتصف .4

 .ظل معاییر المحاسبة الدولیة بالمصداقیة

 موافق  0.587 4.410

  بشدة

5  

یمكن إعداد وعرض الكشوف المالیة حسب المعاییر .5

المحاسبیة الدولیة في جمیع المؤسسات الجزائریة 

 .المعنیة بذلك

موافق   0.492 4.400

  بشدة

7  

وفق معاییر المحاسبة الدولیة اإلفصاح المحاسبي .6

سوف یكون له أثر ایجابي على الكشوف المالیة ولهذا 

معظم الدول ومن بینها الجزائر عمدت إلى تكییف 

  .معاییرها

موافق  0.502  4.520

  بشدة

3  

اإلفصاح وفق المعاییر المحاسبة الدولیة یسمح  .7

  .بمقارنة المعلومة المحاسبیة

  موافق 0.541 4.640

  بشدة

1  

اإلفصاح  وفق معاییر المحاسبة الدولیة یسمح  .8

  .بوجود معلومة محاسبیة ذات موثوقیة 

  موافق 0.521 4.480

  بشدة

4  

اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة یسمح  .9

  .بوجود نوعیة للمعلومة المحاسبیة ذات جودة

  موافق 0.496 4.580

  بشدة

2  

اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة یسمح  .10

  .بوجود محاسبیة بالقیمة العادلة

  9  موافق 0.736 3.770

  /  موافق  0.263 4.248 المحور الخامس



  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج حزمة :المصدر                       

یظهر الجدول أعاله أن اتجاهات عینة الدراسة ایجابیة نحوى جمیع العبارات المتعلقة بمدى أهمیة اإلفصاح   

المحاسبي لمستخدمي الكشوف المالیة المفصح عنها من طرف المؤسسات،حیث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

الفئة الرابعة من فئات لیكارت كما أن هذا المتوسط یقع ضمن ) 4.19-3.40(والذي یقع في الفئة ) 4.248(

الخماسي،وهي الفئة التي تشیر إلى درجة موافق والتي تؤكد رضا وموافقة أغلبیة أفراد العینة على ضرورة وجود 

هذه العناصر في اإلفصاح المحاسبي وهذا ما یؤكده االنحراف المعیاري إذ یظهر درجة ونسبة التقارب في 

  .وهي نسبة تعتبر متوسطة)  0.263(االنحراف المعیاري العام األجوبة من أفراد العینة حیث بلغ 

وحتى تؤدي هذه النتائج الغرض البحثي والهدف الذي یراد الوصول إلیه قمنا بتحلیلها حسب األهمیة وحسب   

  :توجه استجابات األغلبیة من أفراد العینة والتي تعكسها لنا المتوسطات الحسابیة وهي كالتالي

على متوسط ) اإلفصاح وفق المعاییر المحاسبة الدولیة یسمح بمقارنة المعلومة المحاسبیة(ارة لقد تحصلت العب- 

لتحصل على الرتبة األولى وبالنظر إلى مقیاس لیكارت ) 0.541(وانحراف معیاري قدره ) 4.640(حسابي قدره 

  .الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من طرف أفراد العینة

اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة یسمح بوجود نوعیة للمعلومة المحاسبیة ذات (ت العبارة لقد تحصل- 

لتحصل على الرتبة الثانیة وبالنظر ) 0.496(وانحراف معیاري قدره ) 4.580(على متوسط حسابي قدره ) جودة

  .العینة إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من طرف أفراد

اإلفصاح المحاسبي وفق معاییر المحاسبة الدولیة سوف یكون له أثر ایجابي على (لقد تحصلت العبارة - 

على متوسط حسابي ) الكشوف المالیة ولهذا معظم الدول ومن بینها الجزائر عمدت إلى تكییف معاییرها

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي  ثالثةاللتحصل على الرتبة ) 0.502(وانحراف معیاري قدره ) 4.520(قدره

اعتماد الجزائر لمعاییر المحاسبة  أنمما یدل على ،موافقة بشدة من طرف أفراد العینةفان العبارة تحصلت على ال

  .وعرض الكشوف المالیة إعدادالدولیة اثر ایجابي على عملیة 

ر المحاسبیة الدولیة في جمیع یمكن إعداد وعرض الكشوف المالیة حسب المعایی(لقد تحصلت العبارة  - 

لتحصل ) 0.521(وانحراف معیاري قدره ) 4.480(على متوسط حسابي قدره) المؤسسات الجزائریة المعنیة بذلك

موافقة بشدة من طرف أفراد وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على ال الرابعةعلى الرتبة 

المحاسبي وفقا لمعاییر المحاسبة  باإلفصاحالقتصادیة الجزائریة تلتزم المؤسسات ا أنمما یدل على ،العینة

  .الدولیة

تتصف المعلومات الواردة في الكشوف المالیة في ظل معاییر المحاسبة الدولیة (لقد تحصلت العبارة 

ة الخامسلتحصل على الرتبة ) 0.587(وانحراف معیاري قدره ) 4.410(على متوسط حسابي قدره) بالمصداقیة

  أنمما یدل على ،لى الموافقة من طرف أفراد العینةوبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت ع
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المعلومات الواردة في الكشوف المالیة في ظل معاییر المحاسبة الدولیة   أنالعینة توافق على  أفراد أغلبیة

  .تتصف بالمصداقیة

لإلفصاح عن الكشوف المالیة المعدة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة الهدف األساسي (لقد تحصلت العبارة  - 

لتحصل ) 0.668(وانحراف معیاري قدره ) 4.410(على متوسط حسابي قدره) هو تلبیة حاجیات المستخدمین

موافقة بشدة من طرف أفراد وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على ال لسادسةعلى الرتبة ا

الهدف األساسي لإلفصاح عن الكشوف المالیة  أنالعینة توافق على  أفراد أغلبیة  أنمما یدل على ،لعینةا

  .المعدة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة هو تلبیة حاجیات المستخدمین

یمكن إعداد وعرض الكشوف المالیة حسب المعاییر المحاسبیة الدولیة في جمیع (لقد تحصلت العبارة - 

) 0.492( وانحراف معیاري قدره) 4.400(على متوسط حسابي قدره ) سات الجزائریة المعنیة بذلكالمؤس

لتحصل على الرتبة السابعة وبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة بشدة من 

  .طرف أفراد العینة

سبي في الكشوف المالیة وفق معاییر المحاسبة یوجد ضعف في االلتزام باإلفصاح المحا(لقد تحصلت العبارة  - 

 ثامنةلتحصل على الرتبة ال) 0.742(وانحراف معیاري قدره ) 3.790(على متوسط حسابي قدره) الدولیة

  أنمما یدل على ،لى الموافقة من طرف أفراد العینةوبالنظر إلى مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت ع

العینة توافق على انه یوجد ضعف في االلتزام باإلفصاح المحاسبي في الكشوف المالیة وفق معاییر  أفراد أغلبیة

  .المحاسبة الدولیة

على ) اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة یسمح بوجود محاسبیة بالقیمة العادلة(لقد تحصلت العبارة - 

لتحصل على الرتبة التاسعة وبالنظر إلى  )0.736(وانحراف معیاري قدره ) 3.770(متوسط حسابي قدره 

  .مقیاس لیكارت الثالثي فان العبارة تحصلت على الموافقة من طرف أفراد العینة

على متوسط ) تتبنى المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وتطبق معاییر المحاسبة الدولیة(لقد تحصلت العبارة  - 

وبالنظر إلى مقیاس لیكارت  عاشرةلتحصل على الرتبة ال) 0.947(وانحراف معیاري قدره ) 3.480(حسابي قدره

العینة توافق على  أفراد أغلبیة  أنمما یدل على ،لى الموافقة من طرف أفراد العینةالثالثي فان العبارة تحصلت ع

  .انه المؤسسات االقتصادیة الجزائریة  تتبنى وتطبق معاییر المحاسبة الدولیة

  

 

 

 

  



 :خالصة الفصل الرابع

االعتماد على أداة االستبیان التي تكفل أفضل معالجة للموضوع وعموما یمكن تلخیص النتائج في الجدول تم 

  :التالي

  النتائج اإلجمالیة لالستبانة):15-4(الجدول رقم 

المتوسط  البیان

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري

مستوى  Tقیمة 

 الداللة

القرار 

 االحصائي

األولىالفرضیة   قبول 0.0000 30.047 0.29054 3.8730 

 قبول 0.0000 39.396 0.27465 4.0820 الفرضیة الثانیة

 قبول 0.0000 43.330 0.25571 4.1080 الفرضیة الثالثة

 قبول 0.0000 44.887 0.232360 4.0430 الفرضیة الرابعة

 قبول 0.0000 47.308 0.263800 4.2480 الفرضیة الخامسة

 قبول 0.0000 40.9936 0.263412 4.0708 المجموع

  spssمن إعداد الطالب بناءا على مخرجات :المصدر

 4.0708القیم لمخرجات االستبیان تظهر بان المتوسط الحسابي الكلي بلغ  إلجمالي أعالهمن خالل الجدول    

  .على المعلومة المحاسبیة  تأثیرالمحاسبي له  اإلفصاحكانت تؤید بان  إجاباتهاالعینة  أفراد أنوهذا یعني 

 إجاباتالتشتت قلیل في  أنوهذا یدل على  0.263412بالنسبة لالنحراف المعیاري الكلي فهو یقدر ب أما   

  .كانت متمركزة في مجال واحد وهو مالئم بدرجة كبیرة إجاباتهممعظم  أن أيالعینة  أفراد

  :لحسابي واالنحراف المعیاري كما یليالمتوسط ا أساسكما نالحظ انه رتبت فرضیات الدراسة على 

في یساهم اییر المحاسبة الدولیة إعداد الكشوف المالیة وفق التشریعات الجزائریة وكذلك معالفرضیة الخامسة - 

  .إعطاء صورة واضحة لكل مستخدمیها

مقومات اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة تتمثل في تحدید المستخدم المستهدف  الفرضیة الثالثة - 

  .للمعلومة المحاسبیة وتحدید األغراض التي تستخدم فیها

الفرضیة الثانیة تكمن أهمیة اإلفصاح المحاسبي األساسیة في توفیر معلومة محاسبیة دقیقة لمستخدمي - 

  .في البیئة المحاسبیة الكشوف المالیة ونشر جو من الثقة

الفرضیة الرابعة التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز - 

  .موثوقیة المعلومة المحاسبیة

الفرضیة األولى تكمن أهمیة اإلفصاح المحاسبي األساسیة في توفیر معلومة محاسبیة دقیقة لمستخدمي - 

  ر جو من الثقة في البیئة المحاسبیةالكشوف المالیة ونش
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 الخاتمة



:الخاتمة   

  یفة المحاسبة والذي یتم من خاللهوفي الختام یمكن القول أن اإلفصاح المحاسبي هو اإلنتاج النهائي لوظ    

ویعتبر أیضا موضوع ذو أهمیة لما له من اثر على القرارات  إیصال المعلومات المحاسبیة إلى مستخدمیها

المتخذة من خالل توفیره المعلومة الواضحة والمفهومة في الوقت وبالكم المناسب عن طریق الكشوف المالیة 

  .التي تنشرها المؤسسة التي تمثل المصدر األساسي للمعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات وترشیدها

ید من المؤسسات إلى أن اإلفصاح المحاسبي وسیلة لالتصال بالعالم الخارجي لذا تسعى من خالله تنظر العد  

إلى إظهار الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة والتوجهات المستقبلیة بكل مصداقیة في حین تنظر إلیه بعض 

  .المؤسسات األخرى بنوع من التحفظ وذلك بدافع السریة

 ه من تأثیر على وذلك لما ل الهامة التي ركزت علیها معاییر المحاسبة الدولیةاعتبر اإلفصاح من القضایا   

العدید من مستخدمي التقاریر   وأصبح ونظرا لهذه األهمیة فقد أصبح شائع االستخدام المعلومات المحاسبیة

  رة عن المحتوى وذلك بهدف أن تكون البیانات المحاسبیة صادقة ومعب المالیة یطالبون الیوم بمزید من اإلفصاح

  . الحقیقي لألحداث المالیة التي تظهرها

  ومن خالل موضوع دور اإلفصاح المحاسبي في تحسین المعلومة المحاسبیة حاولنا معالجة اإلشكالیة   

  دور اإلفصاح المحاسبي في تحسین المعلومة  ما :المطروحة التي كان فیها السؤال الرئیسي كما یلي

  المحاسبیة للمؤسسات االقتصادیة؟ 

ومن خالل فصول الدراسة وانطالقا من الفروض األساسیة یمكن عرض نتائج اختبار الفرضیات،النتائج النهائیة 

  :للدراسة،التوصیات المقدمة وأفاق البحث كما یلي

 :نتائج اختبار الفرضیات1-

  :الفروض إلى النتائج التالیةتوصلنا أثناء اختبار  استعراضنا لمختلف جوانب الموضوعبعد 

في توفیر معلومة تكمن  أهمیة اإلفصاح المحاسبي األساسیة  بخصوص الفرضیة األولى والتي تقوم على أن -ا

فغالبیة أفراد العینة قد اجمعوا  محاسبیة دقیقة لمستخدمي الكشوف المالیة ونشر جو من الثقة في البیئة المحاسبیة

المعلومة المحاسبیة في الكشوف المالیة یعبر على صدق وأمانة تمثیلها  اإلفصاح المحاسبي عنعلى أن 

المحاسبي عن الكشوف المالیة یدعم مكانة  اإلفصاحلألحداث االقتصادیة التي تمت خالل السنة المالیة وان 

  .السوقالمؤسسة في 

مقومات اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة تتمثل  بخصوص الفرضیة الثانیة والتي تقوم على أن  -ب

فغالبیة أفراد العینة قد  في تحدید المستخدم المستهدف للمعلومة المحاسبیة وتحدید األغراض التي تستخدم فیها

رض غتحدید تتمثل في   المقومات األساسیة للوصول إلى درجة جیدة من اإلفصاح المحاسبي اجمعوا على أن

  .اإلفصاح عنها جبوع المعلومات الوانالمعلومات المحاسبیة لمعرفة استخدام 
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التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد بخصوص الفرضیة الثالثة والتي تقوم على أن - ج

المعلومات  فغالبیة أفراد العینة قد اجمعوا على أن وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز موثوقیة المعلومة المحاسبیة

ها لدى البعد عن التحیز مما یزید من مصداقیتبالحیاد و  تتمیز المالیة الكشوفالمحاسبیة المفصح عنها في 

  .رالمالیة المفصح عنها معلومات محاسبیة ذات موثوقیة لعملیة اتخاذ القران الكشوف تتضممستخدمیها،

شوف المالیة یلبي احتیاجات مستخدمي اإلفصاح عن الك بخصوص الفرضیة الرابعة والتي تقوم على أن -د

فغالبیة أفراد العینة قد  المعلومة المحاسبیة ویفي لهم قدر من المعلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة

مالئمة وتؤثر في تعتبر المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة للمؤسسة  اجمعوا على أن

  . قرارات مستخدمیها

إعداد الكشوف المالیة وفق التشریعات الجزائریة وكذلك أن  بخصوص الفرضیة الخامسة والتي تقوم على - ه

 فغالبیة أفراد العینة قد اجمعوا على أن في إعطاء صورة واضحة لكل مستخدمیها یساهمالمحاسبة الدولیة  معاییر

تتصف المعلومات الواردة في الكشوف ،الدولیةتتبنى وتطبق معاییر المحاسبة  المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

  .ةالمالیة في ظل معاییر المحاسبة الدولیة بالمصداقی

  : عرض نتائج الدراسة- 2

  :بعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع في فصوله الثالثة توصلنا إلى النتائج التالیة

هذه الكشوف حسب النظام المحاسبي المالي  تعتبر الكشوف المالیة أداة هامة في اتخاذ القرارات المالیة وتتمثل- 

جدول حسابات (،قائمة الدخل)المیزانیة(المستمد من المعاییر المحاسبیة الدولیة في قائمة المركز المالي 

 ).الملحق(،قائمة التغیرات في حقوق الملكیة،قائمة التدفقات النقدیة،المالحظات)النتائج

ه مختلف المستخدمین في اتخاذ قراراتهم لذا فنجاح هذه القرارات في تعد الكشوف المالیة أهم مصدر یعتمد علی-

تحقیق أهدافها یتوقف بدرجة كبیرة على مدى سالمة ومالئمة المعلومات التي توفرها الكشوف المالیة،ومن جهة 

أخرى فان تامین وضمان وجود الشفافیة في الكشوف المالیة یتوقف على حجم اإلفصاح ومدى توفر عرض 

  .للمعلومات المحاسبیة التخاذ القراراتعادل 

 ن مخرجات نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة تقدم نظرة شاملة عن الوضعیة المالیة والتي تعتبر مقیاسا- 

 وثوقیتها ویسمح لها بالتأثیر عللفعالیة األداء المحاسبي في ظل تطبیق النظام المحاسبي المالي،مما یعزز من م

  .من جودة ونوعیة المعلومات المحاسبیة مستخدمیها ویرفع سلوك

لمستخدمین ل التي یمنحهارغم مزایا وفوائد اإلفصاح المحاسبي وخاصة من حیث مقدار المالئمة والثقة - 

التنفیذ، تكالیف الدعاوى  إال أنه ال یمكن تجاهل تكالیفه كالتكالیف السیاسیة، تكالیفالداخلیین والخارجیین،

الناتجة عن اإلفصاح المحاسبي تفوق  المؤسسات تحرص دائما على أن تكون الفوائد لذلك نجد أن... القضائیة

  .التكالیف المترتبة علیه



وما یتفرع  مة والموثوقیةئأهمها الماللخصائص النوعیة التي تتمتع بها و تنعكس جودة المعلومة المحاسبیة في ا -

  . عنها من خصائص ثانویة

  . ال مفر منها لترشید متخذي القراراتجودة المعلومات المحاسبیة ضرورة  -

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق متطلبات النظام المحاسبي المالي بتعزیز المعلومة المحاسبیة المفصح عنها - 

  .من قبل المؤسسة

   .المعلومة المحاسبیةعلى إن فعالیة اإلفصاح المحاسبي سوف یكون له أثر ایجابي  -

سبیة المحا وفق معاییر المحاسبة الدولیة من شأنه تعزیز جودة المعلوماتإن االلتزام بمتطلبات اإلفصاح  -

  .بینهم تخفیض درجة عدم التأكدها،و وبالتالي بعث ثقة المستثمرین فی والمالیة وقابلیتها للتحقق،

تحقیق  یواجه تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة في الجزائر جملة من المعوقات یأتي على رأسها ضعف - 

  . وكذلك أسواق تسمح بالتقییم المستمر للقیمة العادلةمالي جید البورصة،سوق 

إن االلتـزام بمتطلبـات اإلفصـاح وفـق معـاییر المحاسـبة الدولیـة مـن شـأنه تعزیـز جـودة وواقعیـة المعلومـات   -

  .وبالتالي بعث ثقة المستثمر فیها للتحقق وقابلیتهـا

إلى إعداد كشوف مالیة تقدم صورة صادقة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة  یهدف النظام المحاسبي المالي- 

  .وتزود مستخدمي هذه الكشوف بكافة المعلومات الصحیحة والشفافیة التي تساعدهم في ترشید قراراتهم

إن اإلفصاح المحاسبي في الكشوف المالیة أداة تعمل على تخفیض حالة عدم التأكد لدى مستخدمیها من - 

  .ضییق فجوة عدم تماثل المعلومات وتمكینهم من اتخاذ القرارات الحالیة والمستقبلیةناحیة وت

 یساهم اإلفصاح األمثل في زیادة منفعة المعلومات المحاسبیة ومن ثم فإن الكشوف المالیة یجب أن تكشف -

  .عن كافة المعلومات لتعطي صورة صادقة عن وضعیتها المالیة

مالیة ذات مصداقیة  كشوفعنه  اإلفصاح عن جمیع المعلومات المحاسبیة ینتجالتزام المؤسسات بمتطلبات - 

  .وموثوقیة

  :التوصیات -3

  :على النتائج التي تم التوصل إلیها نقترح ما یلي ابناء

 الحرص على تقدیم الكشوف المالیة بشفافیة،وذلك بعرضها في المواقع اإللكترونیة الخاصة بالمؤسسات لتمكین- 

       . اإلطالع علیهامستخدمیها من 

م ضرورة إهتمام المؤسسات اإلقتصادیة بإحتیاجات مستخدمي المعلومات المحاسبیة بمختلف فئاته    - 

               . تلك المعلومات بالكم والنوع الالزمین في الوقت المناسب عن باإلفصاح
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 المالیة یكسبها مصداقیة وموثوقیة أكبر ویسمح لكشوفإن تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة عند إعداد ا -

وفقا  مالیة كشوفیجب إلزام المؤسسات بإعداد  بمقارنة نشاطها مع نشاط الدول التي تطبق هذه المعاییر لذلك

  .لألسس والقواعد المنصوص علیها في معاییر المحاسبة الدولیة 

طـرأ علـى معـاییر المحاسـبة الدولیـة وتكییـف النظـام الطـالع المتواصـل علـى التطـورات والمسـتجدات الـتي تا - 

  .معها بإنشاء لجنة مخصصة لذلك المحاسـبي

التقاریر  ضرورة توفیر المزید من المتطلبات الضروریة لخصائص المعلومات المحاسبیة التي یتم عرضها في -

  .                                  المالیة والتي تتماشى مع قواعد اإلفصاح المحاسبي

االطمئنان  إلزام المؤسسات على اإلفصاح عن البیانات المحاسبیة وأي معلومات إضافیة تكون ضروریة لبث -

 . لدى مستخدمیها وخاصة المساهمین

ریة ، شه(مة لترشید القرارات فإنها یجب أن تنشر على فترات دوریة قصیرةئحتى تكون المعلومات أكثر مال -

  . ) ثالثیة ، سداسیة ، سنویة

 المؤسسـات االقتصـادیة للعدیـد مـن الهیئـات الرقابیـة وعـدم حصـر ذلـك في السـلطات التنفیذیـة لضـمان إخضاع - 

 .سیر األعمال بشكل سلیم، وذلك من أجل الحصول على معلومات ذات جودة عالیة

تزید  التي... المالیة األساسیة ، كالتقاریر القطاعیة ، القیمة المضافة  كشوفضرورة نشر تقاریر إضافیة لل -

 . مة المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارئمن مال

 قیام الجهات المعنیة بتفعیل دور المؤسسات الرقابیة وتذكیر المؤسسات بالمتطلبات اإللزامیة لإلفصاح -

  .م التزامهاالمحاسبي وفرض عقوبات رادعة في حالة ثبوت عد

  .الضرورة على جعل المعلومات المحاسبیة مفهومة لكافة المستخدمین - 

  .ضرورة اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد وعرض الكشوف المالیة- 

ینبغي على مجلس اإلدارة تنظیم كشوف مالیة منفصلة لزیادة اإلفصاح وطمأنة مستخدمي الكشوف المالیة - 

  .لكشوف لإلفصاح عن بعض األمور المهمة اإلضافیةوتستعمل تلك ا

االطالع المتواصل على التطورات والمستجدات التي تطرأ على معاییر المحاسبة الدولیة وتكییف النظام - 

  .المحاسبي معها بإنشاء لجنة مخصصة لذلك

  .لة بالمؤسسةزیادة مستوى اإلفصاح والشفافیة في الكشوف المالیة وٕاتاحتها لجمیع األطراف ذات الص- 

جوانبه  إن التعرض لموضوع اإلفصاح المحاسبي و المعلومات المحاسبیة ال یمكن إحاطته بكل:آفاق البحث- 4

فمن خالل بحثنا في هذا الموضوع تبین  ةفهذه الدراسة تعتبر مساهمة بسیطة من الطالب من خالل دراسة واحدة

  :مستقبلیة تستحق الدراسة وذلك بالتطرق للمواضیع التالیةإشكالیات ودراسات  لنا أنه یمكن فتح الباب لعدة



 .العادلة مدى قدرة أنظمة المعلومات المحاسبیة على التأقلم مع آلیات اإلفصاح والقیاس المتعلقة بالقیمة  -

  .أثار تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة على القیاس واإلفصاح في القوائم المالیة للمؤسسات الجزائریة- 

  .المعلومات المحاسبیة وترشید القرار في ظل النظام المحاسبي المالي بالجزائر- 

  .دور اإلفصاح المحاسبي في صنع القرار االستثماري في سوق  الجزائر لألوراق المالیة- 

  .تكییف النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالي- 
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رضـوان حلـوة حنـان، أسـامة الحـارس، فـوز الـدین أبـو جـاموس، أســس المحاســبة المالیــة، الطبعـة األولى، دار - 

   .2004الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ،

ش، المحاسبة اإلداریة، دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، لبنراي هیتجر، سبرج ماتولت- 

2000.  

، دار المطبوعات "القوائم المالیة والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما"نعیم حسین دهمش، - 

   .2000للنشر، عمان، األردن، 

ومعاییرها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  حسین القاضي، مأمون حمدان، المحاسبة الدولیة- 

2008.   

  . 2000محمود محمد، طریقك إلى البورصة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، - 

رضـوان حلـوة حنـان، أسـامة الحـارس، فـوز الـدین أبـو جـاموس، أســس المحاســبة المالیــة، الطبعـة األولى، دار - 

   .2004والتوزیع، عمان، األردن،الحامد للنشر 

   .43، ص  2000محمد شوقي بشارى، نظم المعلومات المحاسبیة، دار الثقافة العربیة، القاهرة، مصر، - 

طـالل محمـد الحجـاوي، ریـان یوسـف نعـوم، محمـد علـي جعفـر، أساســیات المعرفة المحاسبیة، الیازوري للنشر - 

      .2009والتوزیع، عمان، األردن، 

طارق، عبد العال حماد، تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمار ومنح االئتمان نظرة حالیة ومستقبلیة، الدار - 

   .2006الجامعیة، اإلسكندریة، 

  . 1990عباس مهدي الشیرازي، نظریة المحاسبة ،دار السالسل،الطبعة األولى، الكویت، - 

،دار المسیرة،  2ل القوائم المالیة مدخل نظري وتطبیقي، طتحلی:مؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة- 

  . 2009عمان، 

  . 2010،دار صفاء، عمان، 1، ط)النموذج الدولي الجدید(احمد حلمي، جمعة، نظریة المحاسبة المالیة - 

قاسم محسن إبراهیم الحبیطي، زیاد هاشم یحي السقا، نظام المعلومات المحاسبیة، وحدة الحدباء للطباعة - 

   .2003والنشر، العراق،

 1لمعلومات، األردن، دار الرایة،ط عطا اهللا احمد سویلم الحسبان، الرقابة الداخلیة و التدقیق في بیئة تكنولوجیا ا- 

،2009 .  

ادریس ثابت عبد الرحمان، نظام المعلومات اإلداریة في المنظمات المعاصرة، الدار الجامعیة، الطبعة األولى، - 

   . 2007مصر، 

   . 2009،دار المسیرة، عمان، األردن،  2درید كامل، آل الشیب، مقدمة في اإلدارة المالیة، ط- 
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،المكتبة العصریة، المنصورة،  1محمود السید الناغي، دراسات في نظریة المحاسبة والمعاییر المحاسبیة، ط - 

2002 .  

،مؤسسة الوراق،عمان،األردن،الطبعة المعاییر- المبادئ- المفاهیم- الفروض:یوسف محمد جربوع،نظریة المحاسبة- 

   .2013األولى،

عطا اهللا وارد خلیل وآخرون، الحوكمة المؤسسیة، المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة، - 

   .2008مكتبة الحریة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

  .2008الطبعة األولى،،عمان،األردن،ریحي مصطفى علیان،إدارة المعرفة،دار صفاء للنشر والتوزیع- 

  . 2005كمال خلیفة أبو زید،النظریة المحاسبیة، المكتبة الجامعیة الحدیثة، اإلسكندریة، مصر، - 

محمود ابراهیم عبد السالم تركي، تحلیل التقاریر المالیة، شؤون المكاتب جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة - 

  . 1993العربیة السعودیة، 

   .2000نظریة المحاسبة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن ، یوسف محمود جرعون، - 

رضـوان حلـوة حنـان، النمــوذج المحاســبي المعاصــر مــن المبــادئ إلــى المعــاییر، الطبعـة األولـى، دار وائـل - 

   . 2001للنشـر والتوزیـع، عمـان، األردن، 

بات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد بوتین، المراجعة ومراقبة الحسا - 

2003 .  

ناجي بن یحي،دور جودة المعلومات المحاسبیة في تحسین اإلفصاح  المحاسبي،مذكرة الماجیستیر في علوم -

  .2013التسییر،تخصص محاسبة،جامعة بسكرة،

   .2003الدار الجامعیة،مصر،،1محمد مبروك ابو زید،موسوعة معاییر المحاسبة الدولیة،ج- 

محمد المبروك أبو زید، المحاسبة الدولیة و انعكاساتها على الدول العربیة، إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع، - 

   . 2002مصر،

حمود السید الناغي، دراسات في نظریة المحاسبة والمعاییر المحاسبیة، المكتبة العصریة،  محواس -

   .2002مصر،

  :األطروحات- 2

أحمد عبد الهادي شبیر، دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات اإلداریة، رسالة ماجستیر في المحاسبة - 

  .2006اإلسالمیة، غزة، فلسطین،الجامعة  والتمویل، كلیة التجارة، قسم المحاسبة،

دكتوراه في العلوم االقتصادیة،جامعة  أطروحةعلى مهنة التدقیق، وأثرهاصالح،المعاییر الدولیة - 

   .2008الجزائر،



هادیـة متـوح، دور محـافظ الحسـابات فـي دعـم مصـداقیة المعلومـة المحاسـبیة بـالقوائم المالیـة للمؤسسـة - 

ر، االقتصـادیة، رسـالة ماجیسـتر، المركـز الجـامعي بالوادي،كلیـة العلـوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیی

2012 .  

ماجد إسماعیل أبو حمام، اثر تطبیق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقاریر المالیة، أطروحة - 

 .2009ماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة اإلسالمیة ،فلسطین،

عدم التأكد، محمد موسى فرجا اهللا، دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات اإلداریة في ضل ظروف - 

  .2011رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غـزة، كلیـة التجـارة، 

عبد العزیز فؤاد،االنتقال من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي على ضوء المعاییر المالیة - 

  .2009الدولیة، رسالة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة البلیدة،

اإلفصاح وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل التوجه نحو معاییر صافو فتیحة،أبعاد القیاس و - 

  .2016اإلبالغ المالي الدولیة،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،جامعة الجزائر،

، مذكرة )دراسة حالة الجزائر ( سفیر محمد، اإلفصاح في المؤسسات في ظل معاییر المحاسبة الدولیة - 

، المركز الجامعي بالمدیة،  ي علوم التسییر، معهد العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ماجستیر ف

  .2009الجزائر، 

حسین عبد الجلیل آل غزوي، االتجاهات الحدیثة في المحاسبة المتخصصة، أطروحة دكتوراه ، األكادیمیة  -

  .2011العربیة في الدنمارك، 

اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة عبد المنعم عطا اهللا،دور - 

العامة،قدمت هذه الرسالة استكماال للحصول على درجة الماجیستیر في المحاسبة والتمویل،قسم المحاسبة 

  .2000والتمویل،الجامعة اإلسالمیة،غزة،

المالیة المنشورة للشركات الصناعیة  عمر محمد مسلم الحواتمة،قیاس مدى تحقبق اإلفصاح في التقاریر- 

المساهمة العامة المتداولة في السوق المالي،مذكرة ماجیستیر،جامعة الشرق األوسط،كلیة األعمال،تخصص 

  .2010محاسبة،

عبد المنعم عطا اهللا،دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة - 

ة استكماال للحصول على درجة الماجیستیر في المحاسبة والتمویل،قسم المحاسبة العامة،قدمت هذه الرسال

   .2000والتمویل،الجامعة اإلسالمیة،غزة،

شناي عبد الكریم، تكییف الكشوف المالیة في المؤسسات الجزائریة وفق معاییر المحاسبة الدولیة، مذكرة مقدمة - 

 .2009ییر، تخصص محاسبة، جامعة باتنة، ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التس
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مذكرة ماجستیر في العلوم ، ، المعالجة المحاسبیة لألدوات المالیة في ظل معاییر المحاسبة الدولیةشالور وسام- 

التجاریة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 

2011-2010.   

هالل درحمون،نظام المعلومات للتسییر وتساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادیة،أطروحة مقدمة - 

  .2004لنیل شهادة الدكتوراه،جامعة الجزائر،

ناصر محمد علي المجهلي، خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرارات، أطروحة مقدمة ضمن - 

  .2009في علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،الجزائر،متطلبات نیل شهادة الماجستیر 

تیجاني بالرقي،دراسة اثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد اثر التضخم على - 

  .2005ر،القوائم المالیة،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة،جامعة الجزائ

ناصر محمد علي المجهلي، خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرار،أطروحة ماجستیر في - 

   . 2009علوم التسییر، تخصص محاسبة، باتنة، 

دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القـرارات االقتصـادیة، أطروحـة مقدمـة لنیـل درجـة دكتـوراه مداحي عثمـان،- 

  .2009العلـوم االقتصـادیة وعلـوم التسـییر تخصص علوم التسییر، جامعة الجزائر ،  علـوم فـي

ناصر محمد علي المجهلي،خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرار،اطروحة ماجسـتیر فـي - 

  .2009باتنة، الجزائر، - علـوم التسـییر تخصـص محاسـبة، جامعـة الحـاج لخضر

التقییم المـالي للمؤسسـة فـي ظـل عـدم التماثـل المعلومـاتي، رسـالة ماجسـتیر مـن كلیـة العلـوم شة طاسـیني،ئعا- 

  .2005االقتصـادیة وعلـوم التسـییر، جامعـة فرحـات عباس، سطیف، الجزائر،

الة سردوك فـاتح، دور المراجعة الخارجیة للحسابات فـي النهـوض بمصـداقیة المعلومـات المحاسـبیة، رسـ- 

  .2004المسیلة،الجزائر،  ماجسـتیر فـي العلـوم التجاریـة فـرع إدارة األعمـال، جامعة محمد بوضیاف،

ناجي بن یحي،دور جودة المعلومات المحاسبیة في تحسین اإلفصاح  المحاسبي،مذكرة الماجیستیر في علوم - 

 .2013التسییر،تخصص محاسبة،جامعة بسكرة،

دراسة حالة القرض ( سبي في القوائم المالیة للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي دادة دلیلة، اإلفصاح المحا- 

الشعبي الجزائري مذكرة ماجستیر في العلوم التجاریة غیر منشورة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم 

  .2013التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

ت المحاسبیة في تحسین اإلفصاح المحاسبي،مذكرة تدخل ضمن متطلبات ناجي بن یحي،دور جودة المعلوما- 

  .تخصص محاسبة،جامعة بسكرة نیل شهادة الماجیستیر في علوم التسییر،

  :المقاالت- 3



حسین علي خشارمة، مستوى اإلفصاح في البیانات المالیة للبنوك والشركات المالیة المشابهة المندمجة في - 

  .2003العدد األول، 17النجاح لألبحاث،المجلد األردن، جملة جامعة 

لطیف زیود،دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالیة في ترشید قرارات االستثمار،مجلة جامعة تشرین - 

  .2007،سوریا،01،العدد رقم 29لدراسات والبحوث العلمیة،سلسلة العلوم االقتصادیة،المجلد رقم 

،تكییف اإلفصاح المحاسبي للمصارف التجاریة وفق متطلبات المعاییر ثائر صبري،محمود كاظم الغبان- 

  .27،2007،العدد7الدولیة،المجلة العراقیة للعلوم اإلداریة،المجلد

خالد الخطیب، اإلفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة للشركات المساهمة العامة األردنیة في ظل معیار - 

  .2002ق، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني،،مجلة جامعة دمش1المحاسبة الدولي رقم 

تطبیـق علـى سـوق األسـهم (عـادل عبـد الفتـاح الهیهـي، المحتـوى اإلعالمـي للمعلومـات المحاسـبیة األولیـة- 

  .2010،مارس  63، مجلـة المحاسـبون التـي تصـدر عـن الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، العدد )السـعودي

ن الدوغجي،حوكمة الشركات وأهمیتها في تفعیل جودة ونزاهة التقاریر المالیة،مجلة دراسات محاسبیة علي حسی- 

  .2009ومالیة،جامعة بغداد،العدد السابع،العراق،

عوض اهللا جعفر الحسین أبو بكر، أهمیة وجودة اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة، مجلة العلوم والثقافة، - 

  . 2012ة ، السودان، سن 12المجلد 

الجامعة األردنیة ، : محمد أبو نصار ، تبني معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي بین النظریة والتطبیق ، عمان- 

  .2013كلیة اإلدارة ، مجلة المحاسبة المحاسبة واإلدارة ، العدد الرابع ، المحاسبة واإلدارة ، العدد الرابع ،

  :المداخالت- 4

بعنوان دور المعاییر المحاسبیة الدولیة في الحد من االزمة المالیة العالمیة،كلیة حسن عبد الكریم سلوم، مؤتمر - 

  .2000االقتصاد،جامعة االردن،

جامعة سعد : منصور الزین ،أهمیة اتحاد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وأبعاد االفصاح والشفافیة ، الجزائر- 

الدولي حول النظام المحاسبة المالي في مواجهة المعاییر الدولیة دحلب البلیدة ، العلوم االقتصادیة ، الملتقى - 

  .2011دیسمبر  14للمحاسبة ، 

خالد سعد الورق، أهمیة تطبیق معاییر اإلبالغ المالي للشركات وعالقتها بتولید مالیة عالیة الجودة - 

  .2010الجزائر،معهد العلوم االقتصادیة ، المتلقى الدولي األول ، 

األزمة المالیة العالمیة واستشراف الحل باستخدام مبادئ اإلفصاح والشفافیة وحوكمة الشركات محمد مخلوف،- 

- من منظور إسالمي، الملتقى العلمي الدولي حول األزمة االقتصادیة والمالیة الدولیة والحوكمة العالمیة،جامعة 

  .2009أكتوبر  21-20فرحات عباس، سطیف، الجزائر،،
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نموذج مقترح لتقییم مستوى جودة المعلومة المالیة : عنوان المداخلةمان خمقاني، هواري سویسي، بدر الز - 

الدولي حول اإلصالح المحاسبي الملتقى نوفمبر، 30و  29المقدمة من تطبیق النظام المحاسبي المالي، یومي 

 .2011نوفمبر  30و 29في الجزائر، یومي 

حقیق جودة المعلومة المحاسبیة، الملتقى الوطني حول هوام جمعة، لعشوري نوال، دور حوكمة الشركات في ت- 

  .2010، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي،)واقع، رهانات و أفاق(الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة 

نمر محمد الخطیب، صدیقي فؤاد،مدى انعكاس اإلصالح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبیة و - 

اإلصالح المحاسبي الدولي : ، الملتقى العلمي الدولي األول حول )محاسبي الماليالنظام ال(المالیة تجربة الجزائر

  .2001نوفمبر 29/30في الجزائر ،یومي 

مصطفي حسن بسیوني السعدني، مدى ارتباط الشفافیة واإلفصاح بالتقاریر المالیة وحوكمة الشركات، ملتقى - 
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    .2007سبتمبر 
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المتضمن النظام المحاسبي المالي،الجریدة الرسمیة 25/11/2007المؤرخ في 11- 07من القانون رقم 03المادة - 
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  المالحق
 



  

  استبیان الدراسة:01الملحق رقم 

    

.                نىبن زاف لب:باحثة الدكتوراه    

اریة وعلوم التسییرقتصادیة والتجكلیة العلوم اال:العنوان  

.                                                - جامعة بسكرة-  

                           05.40.07.77.15:الهاتف

 

  :ستبیاناال

  ...السالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته

  ...أما بعد

المعلومة دور اإلفصاح المحاسبي في تحسین :بعنوان أطروحة الدكتوراهالتحضیر إلعداد ب تقوم الباحثة    

نرجو بما لدیكم من خبرة في  وإلتمام هذا البحث العلمي،-دراسة عینة من المؤسسات االقتصادیة-المحاسبیة

للوصول إلى أھداف ھذه الدراسة وتعمیم نتائجھا والتي  الموضوع باإلجابة على أسئلة االستبیان بدقة وموضوعیة

  .لتقییم الفقرات الواردة في بنود استبیان المقابلة یطمح الباحث من خاللھا في الوقوف على رأیكم الموضوعي

ویجدر بنا في ھذا المقام أن نذكركم بان إجاباتكم حول فقرات االستبیان لن تستخدم سوى ألغراض     

  .الدراسة،شاكرین لكم مسبقا حسن تعاونكم

  .وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام      

I.  المعلومات األولیة(الجزء األول:( 

                      :المسمى الوظیفي.1

:مؤسسة اقتصادیة             : محافظ حسابات:               محاسب معتمد:                أستاذ جامعي  

 

 :المؤهل العلمي.2

  دراسات علیا    ماستر         شهادة مهنیة                          لیسانس

 ):سنوات الخبرة(الخبرة المهنیة .3

:20أكثر من                   :15- 10من    :              10- 05من           :  05أقل من   

:التسمیة االجتماعیة  للمؤسسة.4  

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

:طبیعة جنسیة المؤسسة.5  
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:مؤسسات ذات مسؤولیة محدودة                       :شركات تضامن                    : مؤسسات وطنیة  

:شركات أجنبیة                              :مؤسسات فردیة        :             مؤسسات ذات األسهم  

II. االستبیان(: الجزء الثاني(  

   :مناسبة تراها التي الموافقة درجة على) x(یرجى وضع عالمة 
  

 العبارات رقم

 

 

 موافق

 

 موافق 

 بشدة

 غیر محاید

 موافق

 غیر 

موافق 

 بشدة

  المالیة المفصح عنها من طرف المؤسسات؟ لكشوفما أهمیة اإلفصاح المحاسبي لمستخدمي ا: األولالمحور 

یعبر اإلفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبیة في الكشوف  1

وأمانة تمثیلها لألحداث االقتصادیة التي تمت المالیة على صدق 

  .خالل السنة المالیة

     

المحاسبي عن الكشوف المالیة یدعم مكانة المؤسسة في  اإلفصاح 2

  .السوق

     

یتم بیان مدى نجاح اإلدارة في إدارة المؤسسة االقتصادیة  3

  .للمساهمین

     

المعلومات لترشید القرارات توفیر المعلومات التي تفید مستخدمي  4

 .االستثماریة واالئتمانیة وغیرها من القرارات االقتصادیة

     

المعلومات التي تفید مستخدمي المعلومات لترشید القرارات توفیر      5

  .الستثماریة واالئتمانیة وغیرها من القرارات االقتصادیةاا

     

المؤسسة االقتصادیة تظهر أهمیة اإلفصاح المحاسبي عندما تقوم  6

بإیصال كل ما یتعلق ویهم مستخدمي الكشوف المالیة من 

المعلومات والبیانات المالیة للسنة الحالیة ومقارنتها بالمعلومات 

  .السابقة لسنوات الماضیة

     

اإلفصاح یقدم بیانات مالیة ومحاسبیة تسمح بتحلیلها مالیا وتحدید  7

  .االنحرافات والمسؤولیات

     

       .یسمح اإلفصاح للكشوف المالیة باالستفادة من القروض البنكیة  8

یسمح اإلفصاح للكشوف المالیة باالستفادة المؤسسة االقتصادیة  9

  .من مشاریع استثماریة

     

تكمن أهمیة اإلفصاح بإمكانیة زیادة رأس المال المؤسسة من خالل  10

  .إصدار أسهم جدیدة

     

   

   



  ما هي المقومات األساسیة للوصول إلى درجة جیدة من اإلفصاح المحاسبي؟ :المحور الثاني

لبیة تل جلمستفیدون والمستخدمون للمعلومات المحاسبیة من أا 1

 مرین،ثوالمست وهم المساهمین، تخاذ القراراتبااتهم المتعلقة جحا

 ختلفومكومیة الح جهزةالعمالء واأل لكوكذ ،نینئوالدا ،والمقرضین

  .تهاؤسسام

     

      .تحدید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنها 2

عتمد عل الدقة والوضوح وعرضها بشكل یسهل ت بوأسالی قباع طر تإ 3

.اعنه حلكل الفئات المستخدمة للمعلومة المحاسبیة المفص هفهم  

     

 

4 
فیما  تقاربا رثكون أكتتحدید فترات مناسبة یتم اإلفصاح خاللھا و

  .أو المعلومة الفصلیة ل التقاریر السداسیةثبینھا م

     

       .تحدید األغراض التي تستخدم فیها المعلومات المحاسبیة 5

       .استناد التسجیل المحاسبي على المبادئ المحاسبة المقننة 6

إعداد الكشوف المالیة وفق لألشكال والمحتوى الصادرة عن المجلس  7

  .الوطني للمحاسبة

     

المصادقة على الكشوف المالیة من طرف المدقق الخارجي والجمعیة  8

  .العامة للمساهمین

     

       .استناد التسجیل المحاسبي إلى القروض المحاسبیة المقننة 9

       .احترام التشریع الجبائي من اجل إعداد الكشوف المالیة الجبایة 10

هل التزام المؤسسات االقتصادیة بقواعد اإلفصاح عند إعداد وٕاصدار الكشوف المالیة یعزز من موثوقیة  :المحور الثالث

  المعلومة المحاسبیة؟

المالیة المفصح عنها معلومات محاسبیة ذات ن الكشوف تتضم 1

  .رموثوقیة لعملیة اتخاذ القرا

     

المالیة  الكشوفالمعلومات المحاسبیة المفصح عنها في تتمیز  2

.ها لدى مستخدمیهاالبعد عن التحیز مما یزید من مصداقیتبالحیاد و   

 

     

تعطي الكشوف المالیة للمؤسسات االقتصادیة معلومات ذات  3

  . موثوقیة ومصداقیة عالیة

     

من الضروري اإلفصاح عن معلومات محاسبیة مالئمة حتى ولو  4

 .المعلومات المقدمةعلى حساب الموثوقیة في ھا كان توفر

     

إن اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة سوف یكون له اثر  5

ایجابي على الكشوف المالیة أهمها المالئمة والموثوقیة وما یتفرع 
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  .عنها من خصائص ثانویة

إن اإلفصاح وفق للنظام المحاسبي المالي یكون له اثر ایجابي على  6

  .االقتصادیة المحاسبیة بالمؤسسةنوعیة المعلومة 

     

یكون اإلفصاح للكشوف المالیة إذا كانت البیانات المالیة للكشوف  7

  .المالیة تعبر عن تاریخ إعدادها 

     

یكون اإلفصاح إذا كان تقریر محافظ الحسابات قد صادقة على  8

  .الكشوف المالیة

     

إعدادها وفق المبادئ یكون اإلفصاح للكشوف المالیة إذا تم  9

  .المحاسبیة

     

إن عملیة التدقیق الداخلي وفق معاییر التدقیق الجزائریة تسمح  10

  .بوجود إفصاح للكشوف المالیة

     

هل المعلومة المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة  كافیة الحتیاجات المستفیدین منها التخاذ  :المحور الرابع

  قرارات اقتصادیة رشیدة؟

تعتبر المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة  1

  .للمؤسسة مالئمة وتؤثر في قرارات مستخدمیها

     

المالیة الكشوف في  نهاالمفصح عتعتبر المعلومات المحاسبیة  2

.یهاقرارات مستخدمة ذات قیمة تنبؤیة تزید من فاعلیة وكفاء مؤسسةلل  

     

 للمؤسسة المالیة الكشوف ا في هللمعلومات المحاسبیة المفصح عن 3

ا السابقة وتصحیحه تقیمة إسترجاعیة تساعد على تقییم التنبؤا

  .اتخاذ القرارات من خاللهاو 

     

تقدیم معلومات  تساعد المستفیدین على اتخاذ قرارات تمكن  4

المستفیدین الخارجیین على تقویم قدرة المؤسسة في المستقبل وعلى 

  .  زیادة تدفق نقدي ایجابي كاف

     

مساعدة مستخدمي المعلومة المحاسبیة في دراسة الكشوف المالیة  5

وفھمھا وتحلیلھا بصورة أفضل مما یساعدھم على اتخاذ قرارات 

  . أكثر رشدا

     

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا وسیلة لمراقبة المصاریف  6

  والتكالیف

     

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا وسیلة إلظھار االنحرافات   7

  .بین التكالیف وتحدید المسؤولیات  

     

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا وسیلة إلعداد المعلومة  8

  .المحاسبیة الجبائیة

     

تعتبر المعلومة المحاسبیة المفصح عنھا  مرجعا في إعداد التقاریر  9

  .المالیة للمؤسسة االقتصادیة

     



هل المعلومة المحاسبیة المفصح عنها في الكشوف المالیة ملتزمة بالتشریعات والقوانین الجزائریة من  :المحور الخامس

  جهة ومتطلبات معاییر المحاسبة الدولیة من جهة أخرى؟

تتبنى المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وتطبق معاییر المحاسبة  1

  .الدولیة

     

عن الكشوف المالیة المعدة وفق المعاییر  لإلفصاح األساسيالهدف  2

.المحاسبیة الدولیة هو تلبیة حاجیات المستخدمین  

     

المحاسبي في الكشوف المالیة  باإلفصاحیوجد ضعف في االلتزام  3

.وفق معاییر المحاسبة الدولیة  

     

تتصف المعلومات الواردة في الكشوف المالیة في ظل معاییر  4

  .     المحاسبة الدولیة بالمصداقیة

     

یمكن إعداد وعرض  الكشوف المالیة حسب المعاییر المحاسبیة  5

  .الدولیة في جمیع المؤسسات الجزائریة المعنیة بذلك

     

سوف یكون له اإلفصاح المحاسبي  وفق معاییر المحاسبة الدولیة  6

اثر ایجابي على الكشوف المالیة ولهذا معظم الدول ومن بینها 

  .الجزائر عمدت إلى تكییف معاییرها

     

اإلفصاح وفق المعاییر المحاسبة الدولیة یسمح بمقارنة المعلومة  7

  .المحاسبیة

     

اإلفصاح  وفق معاییر المحاسبة الدولیة یسمح بوجود معلومة  8

  .موثوقیة محاسبیة ذات 

     

اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة یسمح بوجود نوعیة للمعلومة  9

 المحاسبیة ذات جودة

     

اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدولیة یسمح بوجود محاسبیة  10

  .بالقیمة العادلة

     

  

 :قائمة المحكمین

  الجامعة  الرتبة  االسم واللقب

  جامعة افري اسون  فرنسا  التعلیم العالي  أستاذ  عریف صالح الدین 

  األردنمركز الرماح عمان   التعلیم العالي أستاذ  خالد الخطیب

  جامعة أم البواقي  أستاذ محاضر ا  تقرارت یزید

  جامعة قالمة  أستاذة محاضرة ا  طبایبیة سلیمة
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  جامعة الوادي  أستاذ محاضر ا  عوادي مصطفى

  الواديجامعة   أستاذ محاضر ا  زین یونس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 spssمخرجات برنامج  - 02-الملحق رقم 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 

 
 
Reliability 



 

Notes 

Output Created 09-MAY-2019 18:31:59 

Comments 

Input Data D:\LOUBNA\LLL.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
100 

Matrix Input 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 

B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 

D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.746 26 

 
FREQUENCIES VARIABLES=  المھنة_الخبرة    العلمي_المؤھل    الوظیفي_المسمى  

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
 
 
 
 
Frequencies 

 

Notes 

Output Created 09-MAY-2019 18:32:17 

Comments 

Input Data D:\LOUBNA\LLL.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
100 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES= العلمي _الوظیفي المؤھل_المسمى

المھنة_الخبرة  

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

Statistics 

الوظیفي_المسمى العلمي_المؤھل  المھنة_الخبرة   

N Valid 100 100 100 

Missing 0 0 0 

 

 



 
Frequency Table 

 

 

 

الوظیفي_المسمى  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 28.0 28.0 28.0 28 أستاذ جامعي 

 44.0 16.0 16.0 16 محاسب معتمد

 77.0 33.0 33.0 33 محافظ حسابات

 100.0 23.0 23.0 23 مؤسسة اقتصادیة

Total 100 100.0 100.0 

 

 

العلمي_المؤھل  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.0 14.0 14.0 14 شھادة مھنیة 

 51.0 37.0 37.0 37 لیسانس

 65.0 14.0 14.0 14 ماستر

 100.0 35.0 35.0 35 دراسات علیا

Total 100 100.0 100.0 

 

 

المھنة_الخبرة  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  سنوات 5أقل من  12 12.0 12.0 12.0 

سنوات 10سنوات الى  5من    27 27.0 27.0 39.0 

سنة 20سنوات الى  10من   26 26.0 26.0 65.0 

سنة 20أكثر من   35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=A  1  A  2  A  3  A  4  A  5    االول_المحور  B  1  B  2  B  3  B  4  B  5    الثاني_المحور  C  1  C  2  C  3  C  4  C  5  

  الخامس_المحور    E  1  E  2  E  3  E  4  E  5  E  6  الرابع_المحور    D  1  D  2  D  3  D  4  D  5  الثالث_المحور      
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
 

Descriptives 
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Notes 

Output Created 09-MAY-2019 18:32:28 

Comments 

Input Data D:\LOUBNA\LLL.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
100 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=A1 A2 

A3 A4 A5 االول_المحور  B1 B2 B3 B4 B5 

الثاني_المحور  C1 C2 C3 C4 C5 

الثالث_المحور      D1 D2 D3 D4 D5 

الرابع_المحور  E1 E2 E3 E4 E5 E6 

الخامس_المحور  

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

A1 100 3.00 5.00 4.2000 .60302 

A2 100 2.00 5.00 3.7000 .90453 

A3 100 4.00 5.00 4.3200 .46883 

A4 100 3.00 5.00 3.8000 .60302 

A5 100 3.00 5.00 3.9000 .70353 

االول_المحور  100 3.40 4.80 3.9840 .38316 

B1 100 2.00 5.00 4.2200 .61266 

B2 100 2.00 5.00 3.8600 .87640 

B3 100 3.00 5.00 4.1600 .61496 

B4 100 4.00 5.00 4.3000 .46057 

B5 100 3.00 5.00 4.2000 .60302 

الثاني_المحور  100 3.40 4.80 4.1480 .36139 

C1 100 3.00 5.00 4.4000 .66667 

C2 100 3.00 5.00 3.8000 .75210 

C3 100 2.00 5.00 3.7000 .94815 

C4 100 4.00 5.00 4.4000 .49237 

C5 100 4.00 5.00 4.3000 .46057 



الثالث_المحور  100 3.60 5.00 4.1200 .35732 

D1 100 4.00 5.00 4.3200 .46883 

D2 100 2.00 5.00 3.5600 .98801 

D3 100 2.00 5.00 3.8800 .91320 

D4 100 3.00 5.00 4.3600 .62797 

D5 100 3.00 5.00 4.2400 .76700 

الرابع_المحور  100 3.40 4.60 4.0720 .34527 

E1 100 2.00 5.00 3.4800 .94794 

E2 100 3.00 5.00 4.4100 .66810 

E3 100 3.00 5.00 3.7900 .74257 

E4 100 3.00 5.00 4.4100 .58767 

E5 100 4.00 5.00 4.4000 .49237 

E6 100 4.00 5.00 4.5200 .50212 

الخامس_المحور  100 3.33 4.83 4.1683 .36813 

Valid N (listwise) 100  

 
T-TEST 

  /TESTVAL=  3  
  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=  الخامس_المحور    الرابع_المحور    الثالث_المحور    الثاني_المحور    االول_المحور  

  /CRITERIA=CI(.  95 ). 

 
T-Test 

Notes 

Output Created 09-MAY-2019 18:32:59 

Comments 

Input Data D:\LOUBNA\LLL.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
100 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 

on the cases with no missing or out-of-

range data for any variable in the 

analysis. 

Syntax T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES= الثاني _االول المحور_المحور

الخامس_الرابع المحور_الثالث المحور_المحور  

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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One-Sample Statistics 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

االول_المحور  100 3.9840 .38316 .03832 

الثاني_المحور  100 4.1480 .36139 .03614 

الثالث_المحور  100 4.1200 .35732 .03573 

الرابع_المحور  100 4.0720 .34527 .03453 

الخامس_المحور  100 4.1683 .36813 .03681 

 

 

One-Sample Test 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

االول_المحور  25.681 99 .000 .98400 .9080 1.0600 

الثاني_المحور  31.766 99 .000 1.14800 1.0763 1.2197 

الثالث_المحور  31.345 99 .000 1.12000 1.0491 1.1909 

الرابع_المحور  31.049 99 .000 1.07200 1.0035 1.1405 

الخامس_المحور  31.737 99 .000 1.16833 1.0953 1.2414 

 
 

 محاور الدراسة 

Descriptive Statistics 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي

A1 4.2000 0.60302 

A2 3.7000 0.90453 

A3 4.3200 0.46883 

A4 3.8000 .60302 

A5 3.9000 .70353 

A6 4.0100 .64346 

A7 3.8800 .91320 

A8 3.5200 .94794 

A9 3.4200 .99676 

A10 3.9800 .61922 

االول_المحور  3.8730 .29054 

B1 4.2200 .61266 

B2 3.8600 .87640 

B3 4.1600 .61496 

B4 4.3000 .46057 

B5 4.2000 .60302 

B6 3.8000 .75210 

B7 3.7000 .94815 



B8 4.4000 .49237 

B9 4.3000 .46057 

B10 3.8800 .74237 

الثاني_المحور  4.0820 .27465 

C1 4.4000 .66667 

C2 3.8000 .75210 

C3 3.7000 .94815 

C4 4.4000 .49237 

C5 4.3000 .46057 

C6 4.3200 .46883 

C7 4.3000 .64354 

C8 4.2400 .79290 

C9 4.1000 .70353 

C10 3.5200 .94794 

الثالث_المحور  4.1080 .25571 

D1 4.3200 .46883 

D2 3.5600 .98801 

D3 3.8800 .91320 

D4 4.3600 .62797 

D5 4.2400 .76700 

D6 3.8300 .75284 

D7 3.7000 .94815 

D8 4.4100 .49431 

D9 4.2800 .45126 

D10 3.8500 .83333 

الرابع_المحور  4.0430 .23236 

E1 3.4800 .94794 

E2 4.4100 .66810 

E3 3.7900 .74257 

E4 4.4100 .58767 

E5 4.4000 .49237 

E6 4.5200 .50212 

E7 4.6400 .54160 

E8 4.4800 .52185 

E9 4.5800 .49604 

E10 3.7700 .73656 

الخامس_المحور  4.2480 .26380 

  

 

 

 

 

 

 


