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  رحمه اهللا الذي كان سندا لي طوال الحیاة ولم یبخل علي بالنفس والنفیس   والديروح  إلى

  التي ربتني على القول الطیب والتحلي بأحسن الخلق وسقتني لبن التوحید مع  والدتيإلى 

  حفظها اهللا . األخالق رضیعا وعلمتني صغیرا ورافقتني بدعائها كثیرا

   أبنائي .زوجتي و  إلى

  . األعزاء وأخواتي لى إخوتيإ 

إلى جمیع من شارك في هذا العمل وكان أحق أن یذكر فیه مني كل أساتذتي من التعلیم االبتدائي إلى  

  التعلیم العالي.

  إلى كل زمالء الدفعة .

  إلى كل األصدقاء .

                 

  عمل المتواضعإلى كل هؤالء أهدي هذا ال                     

                           

  بن یحي  ناجي                                                  



 

  

  

  

  

  

  الحمد هللا الذي ال یبلغ مدحه القائلون، وال یحصي نعماءه العادون، وال یؤدي حقه المجتهدون

فلیس عندي شيء، وال مني شيء وال احمد اهللا عز وجل على لطفه وعونه أن أكرمني إلتمام هذه الرسالة 

ذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزیدنكم "  لي شيء، فالفضل والمنة والحمد هللا وحده، القائل في كتابه العزیز: " وإ

، سورة إبراهیم)، وصلى اهللا على النبي المبعوث رحمة للعالمین محمد ابن عبد اهللا القائل " من 07( اآلیة 

  " لم یشكر الناس فلم یشكر اهللا

في البدایة یطیب لي أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى من تشرفت به لمتابعة إعداد هذه 

  الرسالة وكانت توصیاته دائما بمثابة النور الذي أنار لي الطریق إلتمامها أستاذي الفاضل:

  األستاذ الدكتور/  بن عیشي بشیر 

 مهدوا الحیاة،والذین في رسالة أقدس حملوا لذینا األفاضل أساتذتي إلىوالتقدیر كما أتوجه بجزیل الشكر 

    .المرحلة هذه إلى والوصول المذكرة هذه إلتمام علي فضللهم  كان و والمعرفة العلم طریق لنا

ال یفوتني كما  ،كما أتوجه بجزیل الشكر والتقدیر إلى أساتذتي الكرام الذین تشرفت بهم في لجنة المناقشة

  . اني عبد العاليحتوخصوصًا ش، ال شركة مطاحن الجنوب أن أتقدم بالشكر الجزیل لعم

 

  بن یحي ناجي
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 2-10 مقارنة حساب النتائج  بین النظام المحاسبي المالي ومعاییر المحاسبیة الدولي  149
 3-1 تصنیف العمال حسب المدیریات لدى وحدة الدقیق والفرینة 161
 3-2 ج عن قاعدة االستبیانیوضح نموذ 169
 3-3 یوضح محاور  الدراسة المیدانیة 170
 3-4 اإلحصائیات الخاصة بمعدل الردود على االستمارات 171
 3-5 یبین توزیع عینة الدراسة حسب الجنس 173
 3-6 یوضح مستوى التحصیل العلمي ألفراد عینة الدراسة  174
 3-7 العینة حسب الفئاتیوضح سنوات الخبرة العملیة ألفراد  175
 3-8 توضیح تنوع جهات العمل ألفراد عینة الدراسة 176
 3-9 (طریقة معامل ألفا كرومباك). أبعاد اإلستبیان 177
المجتمع على مالئمة و موثوقیة المعلومات یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي ألراء أفراد  179

 .لشركةلمالیة المحاسبیة المفصح عنها في القوائم و التقاریر ال
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و مالءمة التقاریر القوائم  أهمیةمدى  حول یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي ألراء أفراد 192
  . المحاسبیة المفصح عنها لتلبیة احتیاجات متخذي القرارات
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مدى كفایة القوائم المحاسبیة المفصح عنها یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي ألراء أفراد  200
 .احتیاجات متخذي القرارات لتلبیة
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النظام المحاسبي المالي و المعاییر  حول یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي ألراء أفراد 202
 المحاسبیة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح 
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  14-3 تحلیل أراء أفراد العینة معوقات لإلفصاح المحاسبي في الجزائر. 205
 3-15 نایالنتائج اإلجمالیة لإلستب 207
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 1-1 یوضح دور نظام المعلومات 21
  1-2 العالقة بین البیانات والمعلومات 28
 1-3 العالقة بین القیمة  ( المنفعة ) الحدیة مع التكلفة الحدیة إلعدادها و توزیعها  34
 1-4 الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة                                   44
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 1-7 العالقة بین القوائم المالیة األساسیة 75
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.المعلومات المحاسبیة   
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7-3 توزیع نسب أراء أفراد العینة مدى قابلیة المعلومات المحاسبیة للمقارنة 182  
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Standing Interpretations Committee SIC 
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Plan Comptable National PCN 
Système Comptable Financial SCF 
Organisation mondial de Commerce OMC 
United Nation UN 
Organisation de Coop.ration et de D.veloppement Economique OCDE 
Economic Europe Commission EEC 
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   العامة ةـالمقدم 
  
ً أمنذ ظهورها المحاسبة  عدتُ  ولألطراف  ،فعالة في تجمیع وتشغیل وتوصیل المعلومات إلدارة الشركة داة

ا تلعب التي األساسیة الركائز من و الخارجیة ااه دورً ا و مً   أنها حیث ،قتصادياال النشاط نجاح في جوهریً
 وتقییم والرقابة التخطیط عملیات في لمساعدتهم المناسبة المعلومات المالیة القوائم مستخدمي لجمیع توفر

  .المشروع لنجاح والالزمة الرشیدة اإلداریة القرارات واتخاذ األداء
 یشها العالم الیومفي ظل المتغیرات االقتصادیة التي تتسم بظروف عدم التأكد والمخاطرة التي یعو   

همیة دور المعلومات أ A.A.Aمریكیة حیث أوضحت جمعیة المحاسبة األ، إتضح دور المعلومات 
الواردة في التقاریر والقوائم المالیة " بأن المعلومات المحاسبیة تعد الوسیلة الرئیسة لتخفیض ظروف عدم 

ر المحاسبة بمختلف فروعها كنظام إلنتاج تعاظم دو   أن التأكد التي یواجهها المستثمر الخارجي " ، كما
المعلومات ذات المنفعة النسبیة من خالل توصیل المعلومات المالیة الهامة لشرائح مختلفة وواسعة من 

تعارضت ، مترجمة بشكل قوائم وتقاریر مالیة تعكس ما وقع في  واتفقت مصالحهم أ المجتمع ، سواًء 
  قرارات االقتصادیة واالستثماریة ال تلك مما له بالغ األثر في اتخاذالمنشآت االقتصادیة من أحداث متتالیة 

المعلومات من للمعلومات السیما إذا احتوت على كمیة ونوعیة  امه رالتقاریر المالیة مصدالقوائم و تمثل 
لترشید القرارات المختلفة ولكافة األطراف المستفیدة، وعلى ذلك فان مستوى اإلفصاح عن هذه مة ءالمال

المعلومات یلعب دورًا بارزًا في تخفیض حالة عدم التأكد وتقلیص فجوة عدم تماثل المعلومات بین اإلدارة 
   والمستخدمین، مما یساعد المهتمین على تقییم أداء الشركات بشكل موضوعي.

متع لقد وسعت هذه التغیرات من الفرص االستثماریة والتمویلیة للشركات على المستوى الدولي، ولكن الت
بهذه الفرص یتطلب استیفاء مجموعة من الضوابط في أسس وشكل ومحتوى القوائم المالیة المعروضة، 

عتبار أن اإلفصاح یستخدم في إل هالمستخدمی مفیدة المحاسبیة المعلومات تجعل ومعاییر مقاییس وجود أي
ة، لمختلف األطراف التي المحاسبة إلظهار وتقدیم المعلومات بالممیزات الالزمة والضروریة عن المؤسس

حد أدوات االتصال الرئیسة الذي بدونه لن تكون هناك ألها مصالح حالیة أو مستقبلیة معها، فهو إذن 
   .فائدة من مخرجات النظام المحاسبي

جودة خصائص المحاسبي تتوقف على مجموعة من االعتبارات الضروریة أهمها  اإلفصاح فعالیة إن  
التقاریر و القوائم المالیة دقیقة  اكانت  المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها وتقدمهحیث كلما ، المعلومات 

و أرشیدة دون لبس  ملمستعملیها یجعل قراراته و قابلة للفهم كان اإلفصاح عنها مفیدا وفعاال مةءو مال
 لىعتضلیل ، كما أن نقص كفاءة هذه المعلومات یؤثر في كفایة اإلفصاح عنها مما ینعكس سلبا 

مستخدمیها ، أي أن جودة المعلومات تنعكس في إفصاح ناجح وفعال یحقق مصالح الفئات المختلفة ذات 
  العالقة بالمنشأة  حیث أن هناك مجموعة من الخصائص للمعلومات المحاسبیة مثل القابلیة للفهم، 

  أ



   العامة ةـالمقدم  
  

  الحیادیة، المالءمة، الموثوقیة.
بي بأهمیة كبیرة سواء من جانب أسواق رأس المال في معظم دول العالم من یحظى اإلفصاح المحاس

جانب العدید من الهیئات العلمیة والمهنیة المحاسبیة ، أو من جانب مستخدمي القوائم والتقاریر المالیة، 
ادیة اتساع نطاقه باستمرار نتیجة التطورات المتالحقة في البیئة االقتص :وذلك للعدید من األسباب منها

معاییر محاسبیة تساعد الوحدات في قیاس لوالتي تولد العدید من المشكالت المحاسبیة والتي تحتاج 
العناصر المرتبطة بها واإلفصاح عنها ، فضال عن ارتباط اإلفصاح بالقوائم والتقاریر المالیة وما تتضمنه 

ذه التقاریر، باإلضافة إلى من بیانات ومعلومات وأسس قیاس تم إتباعها للوصول إلى معظم عناصر ه
  . هاأهمیة اإلفصاح في زیادة استیعاب مستخدمی

إیجابیا  تفاعال -بشكل عام  -تتفاعل البیئة الجزائریة المتنامي لعولمة المعاییر المحاسبیة ، مع االتجاهو 
قیق المحاسبي للمؤسسات یهدف إلى تح ع البیئة المحاسبیة الدولیة و ذلك بإجراء إصالح على النظامم

في ظل تبني و متطلبات معاییر المحاسبة الدولیة ، توافق بین الممارسات المحاسبیة في الجزائر مع
مام ضاتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي ،إضافة إلى اقتراب ان الجزائر لنظام اقتصاد السوق وتوقیع

 25م محاسبي جدید یوملقد كللت جهود اإلصالح بتبني نظا، العالمیة للتجارة الجزائر إلى المنظمة
 عن ناجمة جذریة بتغییرات جاءوالذي  ،01/01/2010من  وقد شرع في تطبیقه ابتداًء  ، 2007نوفمبر

 القانونیة بالطبیعة ارتباطها من أكثر االقتصادي بالواقع مرتبطة أصبحت بحیث للمحاسبة منوط جدید دور
 من أصبح الجزائر في الجدید المحاسبي جعالمر  یمثل والذي المالي المحاسبي النظام أن كما جهة، من

 تغییرات أحدث فقد وبالتالي IAS/IFRS في المتمثلة الدولیة المحاسبیة المعاییر مع یتالءم أخرى جهة
 البیانات ومحتوى طبیعة وكذا المحاسبي والقید التقییم وقواعد والمفاهیم التعاریف مستوى على مهمة جد

  .ومتطلبات اإلفصاح  المالیة البیانات إلعداد قانونا لخاضعةا المؤسسات تنتجها التي المالیة
 
 على  المالیة القوائم في المعروضةخصائص المعلومات المحاسبیة  أثر معرفة أجل من اإلشكالیة: -1

  صیاغتها یمكن والتي الدراسة خالل من انهع اإلجابة سنحاول التي اإلشكالیة تتبلور اإلفصاح  كفاءة زیادة

  :اليالت النحو
  ؟ .  في تحسین  اإلفصاح المحاسبي  جودة المعلومات المحاسبیةما هو دور 

  ویتفرع عن هذه اإلشكالیة مجموعة من األسئلة الفرعیة نجملها فیما یلي : 
هل یهتم اإلفصاح المحاسبي بخصوصیة المعلومات المحاسبیة التي یعتمد علیها في اتخاذ القرارات  -1

  ؟. من خالل القوائم المالیة
  ب
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هل المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في القوائم والتقاریر المالیة كافیة الحتیاجات المستفیدین منها  -2

  التخاذ قرارات اقتصادیة رشیدة؟.
هل المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في التقاریر المالیة ملتزمة بالتشریعات و القوانین الجزائریة  -3
  ن جهة و متطلبات المعاییر المحاسبیة الدولیة  من جهة أخرى؟م
  
  فرضیات البحث :  -2

  الفرضیات التالیة كمحاولة إلعطاء إجابات مبدئیة عن التساؤالت السابقة المتمثلة فیما یلي :  تعتبر      
     الموثوقیة   ومالئمة یجب أن تتوافر مجموعة من الخصائص النوعیة في المعلومات المحاسبیة مثل ال -

  ؛المالیة أكثر كفاءة وفعالیة في تحقیق األهداف المرجوة منها فصاح عنها في القوائم مما یجعل اإل   
  اإلفصاح عن القوائم و التقاریر المالیة یلبي احتیاجات مستخدمي  المعلومات المحاسبیة ویفي لهم قدر  -

  ؛ماریة من المعلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستث   
  ضرورة إعداد القوائم المالیة وفق التشریعات الجزائریة وكذلك وفق معاییر المحاسبة الدولیة نظراً   -

  لمساهمتهما في إعطاء صورة واضحة لكل مستخدمیها وخاصة  المستثمرین المحلیین و األجانب    
  إعطاء فرص متكافئة لهم . 
   أسباب اختیار البحث: -3
  دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع من أهمها:هناك عدة أسباب   
  إلى ارتباطه الوثیق بتخصص المحاسبة والمالیة. ةالرغبة الذاتیة في البحث في هذا الموضوع إضاف  -
     االقتصادي وما  حنحو االنفتا هالتغیرات في البیئة التي تعمل فیها المؤسسة الجزائریة، وذلك باالتجا  -

  ؛انونیة وتنظیمیةرافقه من تعدیالت ق   
  ؛الحدیثة المواضیع أهم المواضیع من النوع هذا یعتبر  -
   في والبحوث الدراسات ندرة نتیجة خصوصا، الجامعیة والمكتبة عموما البحثیة الساحة إثراء محاولة  -

  . اإلفصاح مجال   
  أهمیة البحث:-4

   : یلي فیما نوجزها كبیرة أهمیة لموضوعل    
  .من اإلفصاح نو للمستفیدی مؤسسة فصاح عن كل المعلومات بشكل إیجابي للتوضیح مفهوم اإل -
    إثبات أن فعالیة اإلفصاح تنتج من كفاءة المعلومات المالیة، مما یساهم بشكل جید في إتخاذ القرارات  -

  ؛و تعزیز الثقة و المصداقیة  بین المنشأة و مستخدمي هذه المعلومات   
  ت
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  ؛كذلك إبراز دور جودة المعلومات المحاسبیة في التوسع في اإلفصاح في القوائم المالیة -
      الناتجة والمالیة المحاسبیة المعلومات جودة مدى حول حدیث من تبعه وما المالي والفساد المالیة األزمات -
 ؛المطبقة المحاسبیة األنظمة عن  

     ما وهو الجزائریة المؤسسات معظم ابه تلتزم التي السریة بسبب المحاسبي واإلفصاح الثقة نقص مشكلة -
  ؛الجزائري المحاسبي النظام ینتجها التي المعلومات جودة على یؤثر    

     ما محتواه في یوافق الذي الجزائري المالي المحاسبي النظام تطبیق خالل من الموضوع أهمیة تكمن كما  -
       وجلب التنمیة لتحقیق سعیا وشفافیة إفصاح من سیحققه وما ولیة،الد المحاسبة معاییر به جاءت   
  . والعربیة منها األجنبیة االستثمارات   
 أهداف البحث: -5

یعتبر اإلفصاح من المواضیع المهمة التي تلقى إهتماما كبیرا في السنوات األخیرة  فقد تعددت      
  هذا البحث ما یلي :الدراسات و البحوث المحاسبیة، و من أهم أهداف 

  ؛نسعى من خالل هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل الرئیسي و اختبار الفرضیات المتبناة  -
  جعلها مقبولة لدى إبراز دور اإلفصاح في دفع المنشأة لرفع دقة ومصداقیة معلوماتها المحاسبیة و  -
                                ؛الجمیع   
  ؛المعلومات المحاسبیة في انتاج قوائم مالیة تحتوي على اإلفصاح األمثل إبراز دور جودة -
  ؛إبراز أهمیة اإلفصاح في تعزیز الثقة بین المنشاة و مستخدمي البیانات المالیة -
  إبراز مختلف نماذج اإلفصاح المحاسبي المتاحة للتطبیق من قبل الموسسة . -
  :صعوبات الدراسة -6

  لصعوبات التي وجدناها خالل إعداد الرسالة ما یلي:یمكن تلخیص أهم ا      
  صعوبة الحصول على المعلومات وخاصة في الجانب التطبیقي؛  -
  هذا الجانب، ضف إلى ذلك اإلفصاح في والتي تدرس  ي،قلة الدراسات التطبیقیة على الواقع الجزائر   -

  ي تتمیز بها تلك البیئات وهي غیر صعوبات الترجمة من اللغات األجنبیة وخاصة بعض العملیات الت   
  الجزائري؛   اإلقتصادي موجودة في المحیط   
 الماليالوطني إلى النظام المحاسبي و  تزامن الدراسة مع مرحلة االنتقال من المخطط المحاسبي -

  .  SCFالجدید
  
  

  ث
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  منهجیة البحث:  -7

واإلجابة على إشكالیة البحث، واختبار صحة الفرضیات،  قصد اإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع،    
سوف نعتمد على المنهج االستنباطي،  ، الدراسات االقتصادیة والمالیة يوتماشیا مع المناهج المعتمدة ف

وذلك بإتباع األسلوب الوصفي التحلیلي، بهدف وصف وتحلیل مختلف جوانب الموضوع والوصول إلى 
حیث استعملنا األسلوب الوصفي في معالجة الفصل األول، من خالل تطور  النتائج المرادة من البحث،

ومساهمة المعاییر  ، وكذا الفصل الثاني والخاص بوصف طبیعة اإلفصاحكنظام للمعلومات  المحاسبة
فتم اعتماد أسلوب . أما الفصل الثالث المحاسبیة ، ومتطلبات اإلفصاح في النظام المحاسبي و المالي 

          اشیا مع طبیعة معالجة هذا الفصل. التحلیل تم
وذلك بهدف  ،أما فیما یخص نمط البحث وجمع المعلومات، فقد اعتمدنا على أسلوب المسح المكتبي    

التعرف على المراجع والبحوث والدراسات التي لها صلة بالموضوع، باإلضافة إلى البحوث العلمیة 
لدكتوراه وكذلك الدراسات والبحوث المنشورة على شبكة المقدمة في رسائل الماجستیر وأطروحات ا

االنترنت، كما اعتمدنا على أسلوب المقابالت الشخصیة واالستبانة مع مسؤولي بعض المؤسسات و 
الباحثین األكادیمیین والمهنیین المتخصصین في المجال المحاسبي والممارسین ، لإلحاطة بجوانب 

  الموضوع سعیا لتحقیق نتائجه.
  دود الدراسة: ح -8
  تتمثل حدود الدراسة فیما یلي :   

  النظریة : * الحدود
في القسم النظري بدراسة المحاسبة كنظام للمعلومات وكذلك خصائص  أساسا الدراسة هذه اهتمت

 والنظام الدولیة المحاسبة لمعاییر وفقا المحاسبي إلفصاحعلى ا اتأثیره ومدى المعلومات المحاسبیة 

  . ليالما المحاسبي
  * الحدود المكانیة :

 من ابدًء   2011 سنة الدراسة فیه أجریت التي بالزمن مرتبطان المیدانیة الدراسة ونتائج مضمون إن

إقتصرت الدراسة على  حیث ،ومعالجتها االستمارات جمع ثم ومن بتوزیعه، مرورا االستبیان، وتحضیر إعداد
الحسابات ،  محافظيدراسة المتمثلة في اإلدراة ، القوائم المالیة لشركة مطاحن الجنوب ، وعینة ال

  األكادمیین ، ومصلحة الضرائب . 
  
  

  ج
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  الدراسات السابقة: -9
  أهمو والدكتوراه الماجستیر طلبة طرف من إعدادها تم جامعیة دراسات على البحث هذا في االعتماد تم لقد

 وتخدم الدراسة، بموضوع صلة ذات وتعتبر علیها، الحصول من تمكنا والتي اعتقادنا حسب الدراسات

  :هي أجلها من أجریت التي األهداف
 الدولیة التوحید أعمال ظل في الجزائریة للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمیة :بلغیث بن مداني - أ

  الجزائریة حالة على بالتطبیق

 حول إشكالیتها تدور ، 2004 الجزائر بجامعة دیةاالقتصا العلوم في دكتوراه أطروحة عن عبارة البحث   

 السبل هي وما الدولیین؟ المحاسبیین والتوافق التوحید أعمال ظل في المحاسبي النظام إصالح أهمیة مدى

 النظام إصالح أن على خاللها من الباحث أكد للجزائر؟ الجدید االقتصادي الواقع لمالءمة بتفعیله الكفیلة

 المالیة المنظومة إصالح مع بالموازاة ویتم الدولیة، المحاسبة معاییر إلى یستند أن جبی للمؤسسة المحاسبي

 عینة وقدم الجزائر، في المحاسبي اإلصالح حول استقصاء بإنجاز الباحث فیها قام والجبائیة، والتشریعیة

 إصالح أن إلى الدراسة خلصت وقد المحاسبي، المیدان في الفاعلة األطراف من فئات أربعة من متنوعة

 المستجدات لكافة المحاسبیة الممارسة مسایرة لضمان ضروریا أمرا یعد للمؤسسات المحاسبي النظام

 المعلومات في المتمثلة المحاسبي النظام مخرجاتكما تطرق لعملیة توحید  الجزائر، تعرفها التي والتحوالت

 للمقارنة قابلة مالیة قوائم على الحصول في یكمن التوحید عملیة فنجاح المالیة، القوائم في عنها المفصح

 القوائم على االطالع من فائدة لها التي األطراف ومختلف المؤسسة یخدم مما عالیة جودة ذات ومعلومات

  .األولى بالدرجة المحاسبي النظام ینتجها التي المالیة
 في IAS/IFRS المالیة ةوالمعلوم للمحاسبة الدولیة المعاییر تطبیق أهمیة: القادر عبد بكیحل  -ب

  األوربي االتحاد مع الشراكة ظل في الجزائر
 جامعة -ومالیة محاسبة- الماجستیر شهادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة عن عبارة البحث   

 ومحاوالت األساسیة ومبادئها الدولیة المحاسبة معاییر إلى الدراسة هذه تطرقت ، 2008الجزائر الشلف،
 المالي المحاسبي النظام إلى للمحاسبة الوطني المخطط من االنتقال خالل من ائرالجز  في تطبیقها

 دفته الدولیة المحاسبة معاییر أن إلى الدراسة األوربي،وخلصت االتحاد مع الشراكة على ذلك وانعكاسات
 متهقرارا اتخاذ في متهلمساعد للمستثمرین دولیا للمقارنة وقابلة فیها وموثوق شفافة مالیة معلومة توفیر إلى

 رؤوس وانتقال األوربیة لالستثماراتة مالئم بیئة توفیر إلى یؤدي المعاییر تطبیق أن كما االقتصادیة،
   األوربیة المؤسسات بین واالندماج الحیازة عملیات إجراء إمكانیة في وتساعد الجزائر، إلى األموال

  
  ح



   العامة ةـالمقدم  
  

 اإلسراع حول تتمحور توصیات بتقدیم األخیر في الباحث لیقوم لجزائر،با الخوصصة وتفعیل والجزائریة،
قامة المحاسبة وممارسة المؤسسات تحضیر في  یمكن حتى المحاسبیة اإلطارات وتكوین التربصات وإ

  .األوربیة الدول تجارب من االستفادة وضرورة جید، بشكل الدولي المحاسبي النظام تطبیق
قال من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي على ضوء المعاییر االنت فؤاد عبد العزیز: - ج

  SCAEK المحاسبیة الدولیة  دراسة حالة شركة االسمنت
في العلوم االقتصادیة بجامعة  الماجستیر شهادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة عن عبارة البحث   

هندسة المخطط الوطني للمحاسبة كان منطقها  ، فقد خلصت الدراسة النظریة إلى أن2009البلیدة لسنة 
القائم  الجدید ضمان خلق بنك للمعلومات یسخر لجهات التخطیط العمومیة، أما النظام المحاسبي المالي

  .على المعاییر الدولیة كان منطقه خلق بنك معلومات للمستثمرین بالدرجة األولى
، فرض النظام المحاسبي المالي على الشركات  ولح تتمحور توصیات بتقدیم األخیر في الباحث لیقوم   

المتداولة أسهمها في بورصة الجزائر مثل صیدال، ریاض سطیف...الخ، وهذا على غرار دول االتحاد 
    .األوروبي ثم على باقي المؤسسات تدریجیا

لة حا -دور اإلفصاح المحاسبي في ترشید قرار االستثمار في األسواق المالیة عادل نقموش:  -د
  –بورصة الجزائر 

 جامعة،  في العلوم االقتصادیة الماجستیر شهادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة عن عبارة البحث   
إبراز مدى منفعة اإلفصاح عن القوائم المالیة لمتخذي القرارات  إلى تطرقت هذه الدراسة 2010 ،األغواط

نطالقا من أهمیة القوائم المالیة كمخرجات للنظام بالشركات المدرجة في األسواق المالیة، وا االستثماریة
     المؤسسة فإنه یتوجب على هذه األخیرة إعداد هذه القوائم على أسس ومعاییر دولیة  المحاسبي القائم في

األمور الغامضة ذات التأثیر الهام في عملیة اتخاذ القرار، إذ أن أي تضلیل  دف اإلفصاح عنبهوذلك    
  المالیة أهمیتها وبالتالي التأثیر على قرار االستثمار. شأنه أن یفقد القوائمفي المعلومات من 

 وقد خلص الباحث في النهایة إلى أهمیة اإلفصاح ودوره البارز في ترشید قرارات المستثمرین، إضافة إلى
ائج ضرورة إفصاح المؤسسة عن القوائم المالیة للسنوات السابقة وذلك لیسهل عل المستثمرین توقع نت

في السنوات القادمة، وكذلك ضرورة إعداد القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة وذلك  المؤسسة
  أكثر وضوحا عن المؤسسة. إلعطاء صورة

 أما عن التوصیات فكان أهمها، ضرورة تشجیع قیام مؤسسات ومكاتب متخصصة في التحلیل المالي   
  لیتم  ن، كذلك ضرورة إعداد تقاریر مالیة مرحلیة (شهریة، ربع سنویة،دف تقدیم المشورة للمستثمریبهوذلك 

  خ
  



   العامة ةـالمقدم  
  

 ) نصف سنویة...)، كذلك تخصیص مواقع على شبكة المعلوماتInternetمن خالله نشر التقاریر ،(
 المالیة وذلك لتسهیل عملیة وصول المعلومات إلى مستخدمي هذه التقاریر.

  هیكلة البحث: 8
  فصول إضافة إلى المقدمة و الخاتمة. ثالثةتم تقسیم هذا البحث إلى   

  الفصل األول: اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات  
والمبادئ المحاسبیة. إضافة إلى  الفروضإلى لمحة عن تطور المحاسبة، وكذا  سنتعرض في هذا الفصل

، وآخیرًا المحاسبة ئص المعلومات المحاسبیة خصاالمحاسبي ومن ثم سوف نتعرض إلى المعلومات  نظام
 .القوائم المالیة 

     SCFو  IAS/IFRS اإلفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبیة في ظلالفصل الثاني: 
لمتطلبات اإلفصاح التعرض ماهیة اإلفصاح وعالقته بالمعاییر المحاسبیة وكذلك نتناول في هذا الفصل 

  .عملیة إعداد وعرض القوائم المالیة لي من خاللفي النظام المحاسبي الما
  الفصل الثالث: الدراسة المیدانیة

حاولنا من خالل هذا الفصل التواصل مع الفاعلین في المجال المحاسبي على النطاق المحلي في  
الجزائر، وذلك باستعمال أدوات مختلفة ألجل الحصول على المعلومات الالزمة وتوفیر البیانات التي 

تاجها هذه الدراسة، كما تضمن هذا الفصل عرض وتحلیل للنتائج التي تم التوصل إلیها من خالل تح
جوانب المتعلقة وذلك لدراسة ال ، على اإلجابات الواردة دالدراسة اإلحصائیة الستمارة االستبیان، باالعتما

لجنوب حسب متطلبات  المفصح عنها لشركة مطاحن افي القوائم المالیة بجودة المعلومات المحاسبیة 
  . النظام المحاسبي و المالي 
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  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               الفصل األول 
  

  تمهید:
من أقدم التطبیقات التي إستخدمها اإلنسان في معالجة عملیاته المالیة واالقتصادیة تعتبر المحاسبة     

نظرا للفعالیة التي تمیزت بها في أداء مهامها، سواء من الجانب النظري وما نتج عنه من نظریات، 
  تعاریف وقواعد أو الجانب التطبیقي وما نجم عنه من إجراءات ومناهج تتحكم في وظیفة المحاسبة.

وكبقیة فروع المعرفة األخرى تطورت المحاسبة على مر العصور في االتجاه الذي یزید من فعالیة   
  الخدمات التي تقدمها للفئات المستفیدة منها، 

 خالل من وذلك للمعلومات كنظام للمحاسبة العلمي اإلطار تحدید إلى الفصل هذا في الدراسة تهدف    
  : اآلتي لىإ التعرض

 إلى الحاجة تطور حیث من وكذلك ، للمحاسبة وضعت التي التعاریف خالل من محاسبةال مفهوم    
 الحدیث إطارها إلى الدفاتر مسك على القائم التقلیدي إطارها من بدًءا للمعلومات كنظام المحاسبة
ا باعتبارها  نظام بمصطلح یقصد لما ودقیق واضح علمي مفهوم تحدید إلى وصوال للمعلومات نظامً

ثم تحدید الخصائص النوعیة لمخرجات هذا النظام المتمثلة في المعلومات  ، المحاسبیة وماتالمعل
  . بشكل قوائم وتقاریر مالیةالمحاسبیة وصوال لتقدیمها وعرضها وفق أسس 

  المباحث التالیة : على یشتمل سوف الفصل هذا فإن وعلیه
 . للمعلومات كنظام إلیها الحاجة وتطور المحاسبة مفهوم : األول المبحث
  . المحاسبیة المعلومات نظام : الثاني المبحث

  المبحث الثالث : الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة .
 .في نظام المعلومات المحاسبي  المالیة  المبحث الرابع : القوائم
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  للمحاسبة كنظام للمعلومات اإلطار العلمي                                               الفصل األول 
  

  المبحث األول: مفهوم المحاسبة و تطور الحاجة إلیها كنظام للمعلومات 
یجمع الباحثون على أن المحاسبة من حیث طبیعتها علم اجتماعي یستجیب للحاجات اآلنیة للمجتمع     

في نشأتها وتطورها  فقد كان ظهورها بفضل تفاعل عوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة  ساهمت جمیعها
في االتجاه الذي یزید من فعالیة الخدمات التي تقدمها للفئات المستفیدة منها، وفضال  على مر العصور

  . عن تطور أسسها النظریة وتطبیقاتها العملیة
  اآلتي:  خالل من تحلیلیة بصورة لها المكونة المفاهیم تناول من البد ، ةلمحاسبل واضح مفهوم إعطاء بهدفو 
  المحاسبة  ماهیةلمطلب األول: ا

  الفرع األول: تعریف المحاسبة
 1، والتي تمیزت بالدینامكیة و التغیر المستمرلقد تعددت التعاریف التي حددت لمفهوم المحاسبة     

اعتماًدا على التطورات التاریخیة التي مرت بها بحسب تطور الحاجة إلیها من كونها فن تسجیل العملیات 
ي تحصل في المؤسسة ألغراض المتابعة والرقابة إلى كون المحاسبة أحد أفضل نظم المعلومات المالیة الت

  اإلداریة التي ترشد مستخدمیها التخاذ قرارات سلیمة . 
  وفیما یلي سنقوم بصیاغة بعض التعاریف الخاصة بالمحاسبة:  
المحاسبة هي فن تسجیل  « :1941سنة  )AICPA(تعریف المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین * 

النتائج التي تنجم عن العملیات  التي لها طبیعة مالیة وتفسر وتبویب وتلخیص العملیات واألحداث
  .2» واألحداث المالیة

  أن المحاسبة : هذا التعریف ركز على
  مهنة یتم مزاولتها. -
  مؤسسة. نظام یختص بتسجیل وتبویب العملیات واألحداث االقتصادیة التي تحدث في ال -
  یقوم هذا النظام بتفسیر تلك النتائج التي تترتب على هذه العملیات األحداث. -
المحاسبة هي فن تسجیل وتبویب العملیات واألحداث بطریقة معبرة  «:وفي تعریف ثان لنفس المعهد *

 ائج التيوبصورة أرقام ذات قیم نقدیة تحمل أو یحمل جزءا منها على األقل طبیعة مالیة، ثم تفسر النت
  .3»تحصل نتیجة تلك العملیات

  

                                                
الطبعة الثانیة ، األردن  ، دار وائل للنشر والتوزیع المحاسبیة للممارسات النظري التأصیل ، موسى السویطي ، مطر محمد -1

 .06، ص 2008

 .20ص  ،2007لمحاسبة والمراجعة، ، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، ، مقدمة في نظریة ا حیدر محمد علي بني عطا -2
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  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               الفصل األول 
 

  هذا التعریف ركز على توضیح وتحدید طبیعة العمل المحاسبي واإلجراءات التي یستلزمها.   

المحاسبة هي عبارة عن نشاط خدمي وظیفته  « :1970وفي تعریف ثالث  لنفس المعهد سنة  *
األساسیة توفیر معلومات كمیة (ذات طبیعة مالیة) تساعد على اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام أو 
بتخصیص الموارد في منشآت األعمال االقتصادیة سواء الهادفة للربح أو غیر الهادفة للربح أو في 

  . 1» وحدات األعمال الحكومة
المحاسبة هي عملیة تحدید وقیاس وتوصیل  « ):AAAریف الجمعیة األمریكیة للمحاسبة (تع *

المعلومات االقتصادیة لمستخدمي هذه المعلومات لتمكینهم من تكوین رأي مهني ومستنیر التخاذ القرارات 
  2» الالزمة
  .وتوصیل قیاس من المحاسبة لوظیفة توضیح إلى تعرض أنه التعریف هذا على ویالحظ

المحاسبة هي عبارة عن توفیر معلومات التي یمكن أن « :1975لنفس الجمعیة سنة  آخروفي تعریف  *
تكون ذات فائدة في اتخاذ القرارات االقتصادیة والتي إذا تم توفیرها على هذا النحو سوف تحقق مزیدا من 

  .   3» الرفاهیة االجتماعیة
على أنها أداة لتسجیل األحداث االقتصادیة التي تحصل في یبین لنا التعریف السابق وظیفة المحاسبة     

صورة مالیة، وضرورة تلخیص هذه األحداث أو العملیات المالیة على شكل قوائم ذات داللة معینة، أي 
  یوضح طبیعة العمل المحاسبي واإلجراءات التي یستلزمها. 

فن في نفس الوقت بقولهم علم و «: رفت المحاسبة من طرف مجموعة من الباحثین على أنهاُع * 
المحاسبة علم یشمل مجموعة من المبادئ واألسس والقواعد التي تستعمل في تحلیل العملیات المالیة عند 
حدوثها وتسجیلها من واقع مستندا ت مؤیدة لها، ثم تبویب وتصنیف هذه العملیات وتلخیصها في شكل 

  .4» راتقوائم مالیة من شأنها أن تساعد في عملیة اتخاذ القرا
هي عبارة عن نظام للمعلومات یختص  « تعریف المحاسبة:ومن خالل التعاریف السابقة نصل إلى    

بتحدید وقیاس وتوصیل معلومات كمیة عن الوحدات االقتصادیة یمكن استخدامها في عملیات التقییم 
  .5» واتخاذ القرارات من قبل األطراف أو الفئات المستخدمة لهذه المعلومات

                                                
  . 06، ص2005الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  لسید أحمد لطفي، نظریة المحاسبة منظور التوافق الدولي،أمین ا -1
مة التدفقات النقدیة في ظل اعتماد الجزائر معاییر المحاسبة الدولیة، رسالة ماجستیر في العلوم ، قائ)2009(سالمي محمد الدینوري -2

 . 03االقتصادیة، جامعة الحاج لخصر باتنة، ص

مساهمة عملیة لتحسین المخطط المحاسبي الوطني، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة )، 2004مصطفى عقاري( -3
 .09ص:  ،ففرحات عباس، سطی

  .71، ص 1991حسین القاضي، نظریة المحاسبة، منشورات جامعة دمشق،  -4
  4 .12، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، دون تاریخ ، ص 01خلیل الدلیمي وآخرون،  مبادئ المحاسبة المالیة، ج: -5



  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               لفصل األولا 
نرى في التعریفات السابقة الجدل حول اعتبار المحاسبة فن أم علم، غیر أن هناك عالقة بینهما، حیث 

 وتلخیص تبویبو  بتسجیل تختص منظمة مهنة هي : المحاسبة أن القول یمكن تقدم ما خالل من
 بالوحدة مباشرة غیر أو مباشرة عالقة لها التي الجهات منها تستفاد أن یمكن بصورة االقتصادیة األحداث

 العلمیة مادتها لها مّصنفة بمعرفة االجتماعیة یمتاز العلوم ضمن علم هي المحاسبة أن كما ، االقتصادیة
  .الزمن من مختلفة مراحل عبر امعً  والخبرة الدراسة طریق عن إلیها الوصول أمكن التي

  الفرع الثاني: وظائف وأهمیة المحاسبة 
  أوال: وظائف المحاسبة 

لقد تطورت وظائف المحاسبة مع التطور االقتصادي واالجتماعي والقانوني والبیئي وأصبحت تشمل    
  :1الوظائف التالیة

فواتیر البیع والشراء واإلیصاالت : مثل تحدید وتسجیل األحداث المالیة من واقع المستندات المؤیدة لها - 1
  واإلشعارات وأوامر الصرف وأوامر القبض ....الخ، في دفتر الیومیة وفق تسلسل زمني متتابع.

تبویب وتصنیف العملیات المالیة وذلك من خالل ترحیل قیود الیومیة إلى حساباتها المتخصصة في  - 2
  دفتر األستاذ.

عداد جداول وكشوف تحلیلیة ألغراض تلخیص العملیات المالیة من  - 3 خالل ترصید الحسابات وإ
  مختلفة. 

إعداد میزان المراجعة للتأكد من التوازن وصحة ودقة تسجیل وترحیل وترصید العملیات المالیة  - 4
  السابقة.

القیام بالتسویات الجردیة الالزمة لعناصر األصول والخصوم، والمصروفات واإلیرادات وذلك وفق  - 5
  دئ والقواعد المحاسبیة المنظمة لها.المبا

  إعداد الحسابات والقوائم المالیة لقیاس نتیجة الدورة المالیة وبیان المركز المالي للوحدة االقتصادیة. - 6
  إعداد التقاریر الفوریة والدوریة وتحلیل وتفسیر النتائج وتقدیمها لكافة الجهات المستفیدة. - 7

ذا كانت الوظائف السابقة إ    جرائیة، عملیة فإنه یمكن إعادة صیاغتها بشكل یربط النظام المحاسبي وإ
  بأهداف المؤسسة كما یلي:

أي أن المحاسبة تقوم بتسجیل العملیات المالیة وفق تسلسلها الزمني التاریخي،  وظیفة تسجیلیة: - أ
  بحیث تسهل عملیة التسجیل والمراجعة والعودة إلیها عند الحاجة.

أي یتم تحلیل العملیات المالیة باستخدام الدفاتر المساعدة والجداول والكشوفات  وظیفة تحلیلیة: -ب
یراداته مما یساعد على تعمیم    التحلیلیة، بحیث تبین بشكل مفصل استخدام موارد المؤسسة ومصروفاته وإ
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الوظیفة الرقابیة للمحاسبة ویرفع من درجة االفصاح للبیانات والمعلومات المحاسبیة وكفاءتها في مساعدة 

  كافة األطراف المستفیدة. 
تحقق المحاسبة رقابة جیدة على استخدام الموارد االقتصادیة في المؤسسات، وذلك  وظیفة رقابیة: - ج

لحمایة التي توفرها، وأیضا من خالل المقارنة بین األداء الفعلي من خالل التسجیل وآلیة الضبط وا
والمعیاري وتقییم األداء وبیان أسباب االنحرافات مما یسمح بتحقیق رقابة على كفاءة األداء واتخاذ 

  إجراءات إداریة مناسبة.
إلدارة والجهات وذلك من خالل تقاریر األداء المتعددة التي تقدمها ل وظیفة استشاریة أو إخباریة: -د

المعنیة والرقابیة المهتمة بأداء المؤسسة مما یسمح باإلطالع وتقییم النتائج، وبالتالي اتخاذ اإلجراءات 
الفنیة واالقتصادیة المناسبة من اجل تفادي أسباب الخلل وعدم الكفایة وتكریس األسباب والعوامل التي 

  أدت إلى نتائج ایجابیة. 
  ثانیا: أهمیة المحاسبة 

نتاج البیانات والمعلومات المحاسبیة، وهذه البیانات      تعتبر المحاسبة مصدرا أساسیا لتولید وإ
والمعلومات تستفید منها أطراف متعددة داخلیة وخارجیة، حیث تساعدها على القیام بوظائفها واتخاذ 

  :1ما یلي قراراتها بصورة سلیمة، وأهم األطراف المستخدمة للبیانات والمعلومات المحاسبیة
تمكن البیانات والمعلومات المحاسبیة مالكي المنشاة من االطالع المباشر على  أصحاب المنشأة: -1

مسار العمل وكفاءة األداء وقیاس نتیجة النشاط االقتصادي، وبیان مقدار الدیون وااللتزامات ورأس المال 
موال المستثمرة مما یساعدهم على اتخاذ الدائم والعامل والسیولة النقدیة ومعدالت العائد على رؤوس األ

  القرارات المناسبة لتطویر استثماراتهم. 
تحتاج إدارة المنشاة البیانات والمعلومات المحاسبیة من اجل قیامها بوظائفها بكفاءة  إدارة المنشأة: -2

سات القصیرة عالیة مثل وظائف التخطیط والرقابة وتقییم األداء واتخاذ القرارات المختلفة ورسم السیا
  والطویلة األجل.  

وهم أصحاب الحقوق مثل الموردین والمصارف والمؤسسات المالیة التي تقدم القروض  الدائنون: -3
وغیرها من أنواع الخدمات، حیث تقوم المحاسبة بتقدیم المعلومات المحاسبیة لهم لالطالع على قائمة 

ة الثقة بالمنشاة واالطمئنان بان أموالهم ستحصل في المركز المالي وعلى التدفقات النقدیة من اجل زیاد
  األوقات المحددة، وأیضا تساعدهم المعلومات المحاسبیة على رسم سیاسة االئتمان المستقبلیة.

                                                
    .24، ص 2003 عمان،  الستار الكبیسي، الشامل في مبادئ المحاسبة، دار وائل للنشر،عبد  -1
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الصادرة ومن ثم تحدید الوعاء الضریبي واحتساب الضرائب بدقة مما یحفظ حقوق واللوائح الضریبیة  -4

  الدولة من جهة، ویبعد مشاریع األعمال عن أي إجحاف ضریبي یمكن أن یقع.
تعتبر مخرجات النظام المحاسبي (القوائم والتقاریر المالیة) المادة األولیة التي  المحللون المالیون: -5

المالي من اجل تقدیم التوجیهات واإلرشادات الالزمة للمستثمرین الحالیین والمرتقبین یتعامل معها المحلل 
  والى الفئات الدائنة المختلفة مما یتیح لهم اتخاذ القرارات الرشیدة.

تفید المعلومات المحاسبیة اتحادات العمال في مناقشة مسالة األجور مع أرباب  اتحادات العمال: -6
  ادتها وتقلیل الضرائب.العمل والمطالبة بزی

جل تشخیص وتحلیل أویحتاجون إلى البیانات والمعلومات المحاسبیة من  الدارسون والباحثون: -7
قتصادي ومعدالت النمو أو االنكماش وتقدیم اإل قتصادیة المختلفة، ودراسة التطورإلاألنشطة ا

 االستنتاجات والتوصیات الالزمة.
  المحاسبة كنظام للمعلوماتالفرع الثالث : تطور الحاجة إلى 

تشیر الدراسات إلى أن اإلنسان اهتم منذ القدم باالحتفاظ ببعض السجالت المحاسبیة، حیث أثبتت    
التقنیات اآلثاریة وجود سجالت تعود إلى العصر البابلي  والفرعوني، كما أن بعض المواد الواردة في 

یة تشیر إلى ضرورة أن ر ة بتنظیم األمور التجاالخاص.1) 105والمادة  104حمورابي (كالمادة  قانون
یكون هناك سجالت ومستندات محاسبیة ، وبما یمكن القول معه أن تاریخ نشوء المحاسبة یعود إلى 

الوقت الذي احتاج فیه اإلنسان إلى تبادل القیم والمنافع االقتصادیة وتعددت معامالته وعالقاته المادیة 
  یحصرها في ذاكرته.اصبح من العسیر علیه أن  بحیث

ومع تطور الحیاة االقتصادیة وتوسع مجاالتها ، تطورت الحاجة إلى المحاسبة بما یمكن أن تقدمه من 
بیانات ومعلومات مختلفة إلى العدید من الجهات التي لها عالقة بالوحدة االقتصادیة التي تعمل في 

  نطاقها.
ن أن نالحظ أن أي تطور حصل فیها إنما یرجع وباستعراض مراحل التطور التاریخي للمحاسبة یمك    

  .2 إلى عاملین أساسیین ومتالزمین هما :
. تغیر الهیكل القانوني والتنظیمي للوحدة االقتصادیة وتأثیره على كمیة ونوعیة البیانات والمعلومات 1

  المطلوب من المحاسبة إنتاجها.

                                                
  . 25، ص 2007ولید ناجي الحیالي، نظریة المحاسبة، منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك،  -1
 -الموصل -الجامعة الحدباء لیةك - والنشر طباعةلل الحدباء وحدة ، نظام المعلومات المحاسبیة ،قاسم الحوبیتي، زیاد السقا  -2
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  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               الفصل األول 
حیث تغیر الهیكل القانوني للوحدات االقتصادیة بدًءا من كونها مشاریع فردیة صغیرة إلى أن أصبحت  

 والعامة المتعارف علیها في الوقتشركات أشخاص وشركات أموال بأنواعها الخاصة والمختلطة 
لوحدات االقتصادیة من كونها تدار من قبل جهة واحدة متمثلة الحاضر، كما تغیر الهیكل التنظیمي ل

ومن ثم انفصال اإلدارة عن أصحاب الملكیة ومن ثم تعدد المستویات اإلداریة ، بصاحب المشروع الفردي 
  التي تقع ضمن صالحیتها عملیات اتخاذ القرارات المختلفة.

یة والتي یمكن أن تستفاد من البیانات . تعدد وازدیاد الجهات التي یهمها أمر الوحدة االقتصاد2
  والمعلومات المطلوب من المحاسبة إنتاجها وتوصیلها إلیهم .

حیث اقتصرت البیانات والمعلومات المحاسبیة في بدایة األمر على خدمة صاحب المشروع الفردي ، 
الجهات  ومن ثم أصبحت في خدمة أصحاب الملكیة واإلداریین في داخل الوحدة االقتصادیة وكذلك

  االقتصادیة المعنیة . الخارجیة األخرى التي یهمها أمر الوحدة
  ثالث مراحل هي : ومن خالل ما تقدم یمكن تقسیم تطور الحاجة إلى المحاسبة كنظام للمعلوم ات إلى

  المرحلة األولى : المحاسبة في خدمة صاحب المشروع الفردي .
  خارجیة .المرحلة الثانیة: المحاسبة في خدمة الجهات ال

  المرحلة الثالثة : المحاسبة كنظام للمعلومات في خدمة الوحدة االقتصادیة .
  المرحلة األولى : المحاسبة في خدمة صاحب المشرع الفردي

تشمل هذه المرحلة الفترة الزمنیة التي سادت فیها المشاریع الفردیة الخاصة منذ أن عرف اإلنسان    
أخذ یستخدمها في استخراج ناتج نشاطاته التجاریة حتى ظهور الشركات القدیم عملیات الحساب البسیطة و 

  بأنواعها المتعارف علیها في الوقت الحاضر.
  ویالحظ على هذه المرحلة اآلتي :

. إن التاجر صاحب المشروع هو الشخص المسؤول عن كل ما یحدث في هذا المشروع من عملیات 1
وتحصیل الدیون من الغیر أو  ،ضاعة وبیعها والرقابة علیهامختلفة تتعلق بتكوین رأس المال وشراء للب

  تسدیدها إلیهم ، حیث امتازت العملیات االقتصادیة بكونها صفقات صغیرة ومحدودة.
 1. في بدایات هذه المرحلة كان هناك تركیًزا على استخدام طریقة أطلق علیها "طریقة القید المفرد"2

ة التي یقوم بها صاحب المشروع ، ثم تطور ذلك باستخدام طریقة لتسجیل األحداث والعملیات االقتصادی
ا في الریاضیات تناول في  Luca Pacioliعندما صدر لإلیطالي ، م  1494القید المزدوج  في سنة  كتابً

  األحداث. و تسجیل العملیات وكیفیة،  2جزء منه توضیًحا لألسس العلمیة التي تقوم علیها طریقة القید المزدوج

                                                
1- Roy Sidebothman, Introduction to the theory and context of accounting, NEW YORK, Bergamot 
press, 1970, p: 20.   
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. كان التاجر یهتم  بدرجة أساسیة  بمعرفة نتیجة النشاط التجاري الذي قام به ، وذلك في نهایة كل 3

ا  في الواقع العملي آنذاك ، صفقة تجاریة وفق ما یعرف بأسلوب " محاسبة الصفقات " الذي كان منتشرً
كیفیة التوصل إلى نتیجة النشاط (من ربح أو خسار ة) بشكل مختلف عما مطبق  Pacioliحیث أوضح 

ا  ا بثمن الشراء والمصاریف ودائنً اآلن ، وذلك من خالل القیام بفتح حساب خاص لكل صفقة وجعله مدینً
د ذلك الحساب نتیجة الصفقة ، فالرصید المدین بأثمان البیع إلى أن یتم تصفیة تلك الصفقة ، ویمثل رصی

وینقل رصید الحساب في حالة الربح مثال بجعله مدینًا ویجعل حساب ،" خسارة " والرصید الدائن " ربح " 
ا لهذه الطریقة تستطیع أن ترى  Pacioliوالخسائر أو حساب رأس المال دائنًا ، ویقول  األرباح انه وفقً

ا ، وكم یبلغ ذلك الربح أو تلك الخسارة.بإلقاء نظرة سریعة فیما    إذا كنت رابًحا أم خاسرً
  

  المرحلة الثانیة : المحاسبة في خدمة الجهات الخارجیة
عندما كبر حجم الوحدات االقتصادیة وتعددت الجهات التي لها اهتمامات مختلفة في كل منها ،    

لظهور الشركات المساهمة (شركات ظهرت الحاجة إلى انفصال أصحاب الملكیة عن اإلدارة نتیجة 
بصورة كبیرة، مما أدى إلى ازدیاد الحاجة إلى  األموال) وشركات التضامن (شركات األشخاص) وازدیادها

البیانات والمعلومات المحاسبیة التي من الممكن أن تفي باالحتیاجات المختلفة لتلك الجهات ، ومن هنا 
ا على المحاسبة أن تجد وسائل م تعددة لغرض تسجیل وتلخیص العملیات المالیة ثم القیام بتفسیر كان لزامً

  1 نتائجها من خالل:
. إعداد سجل تاریخي لعملیات الوحدة االقتصادیة إلمكانیة تبویبها وفق أسس معینة لخدمة أهداف أ

  التلخیص وتفسیر النتائج.
یاضیة واإلحصائیة) لتحدید نتائج . القیام بعملیات حسابیة وتقدیرات (من خالل االستعانة باألسالیب الر ب

  األعمال وتحدید المركز المالي.
لدخل ل. من واقع السجالت و العملیات السابقة یجري إعداد قوائم تعرض العناصر والجوانب الرئیسیة ج
س مال الوحدة ، لتقدیمها إلى كل من له اهتمام بالوحدة االقتصادیة وخاصة : اإلدارة ، الدائنون أور 

  ن ، الحكومة.والمستثمرو 
  .2 ویمكن أن یالحظ على هذه المرحلة اآلتي:

                                                
  .11، مرجع سابق ، ص وبیتي، زیاد السقا قاسم الح -1
في علوم التسییر تخصص:  مؤسسة الجزائریة، رسالة ماجستیر)، تفعیل نظام المعلومات المحاسبي في ال2009(طرابلسي سلیم -2

  .65محاسبة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص
9  



  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               الفصل األول 
. أخذت المحاسبة تهتم بالقیاس المالي لألحداث االقتصادیة من خالل العملیات التجاریة التي تقوم بها 1

االقتصادیة بهدف تحدید نتائج األعمال والمركز المالي ، حیث تبلورت فكرة الوحدة المحاسبیة الوحدة 
  مبدأ استمراریة الوحدة االقتصادیة في أعمالها أیًضا. أصبحت ضمن المبادئ المحاسبیة إضافة إلي ظهور

  انیة.. ازدیاد ناتج العمل المحاسبي ، حیث أصبحت المحاسبة تعد حسابات النتیجة والمیز 2
 . تعددت الجهات التي یمكن أن تخدمها المحاسبة بعد أن كانت مقتصرة في المرحلة السابقة على 3

  صاحب المشروع.
ا أساًسا إلى االستخدام الخارجي للبیانات التي یقوم المحاسب 4 ً . إن الهدف الرئیسي للمحاسبة كان موجه

ا كان لتحدید العالقة بین اإلدارة والجهات خارج بإعدادها ، وحتى أن استخدام اإلدارة لتلك البیانات إنم
  والمالكین أو العالقة بین الوحدة االقتصادیة والجهات الحكومیة). الوحدة االقتصادیة (كالعالقة بین اإلدارة

  نظام للمعلومات في خدمة الوحدة االقتصادیةكالمرحلة الثالثة : المحاسبة 
والتي  )19( المجال االقتصادي في نهایة القرن التاسع عشرنتیجة للتطورات الكبیرة التي حدثت في    

اإلهتمام بتحدید تكالیف    أدت إلى ظهور المجتمعات الصناعیة التي تمتاز باإلنتاج الكبیر وتعدد أنماطه 
محاسبة  ، ومنه  كان ظهور1المنتجات عن طریق تخصیص تكالیف المشروع دورات محاسبیة مختلفة

حداث وظروف الماضي (قرارات وخطط وموازنات ومعاییر وضعت في الماضي ) أالتكالیف بنماذج تبین 
  وحقائق وأحداث تمت في الحاضر ، ویمكن أن تخدم في المستقبل (والذي عادة ما یكون قریبًا).

وتهدف محاسبة التكالیف إلى مساعدة إدارة الوحدة االقتصادیة في اتخاذ القرارات الالزمة بشأن عملیتي 
لرقابة عن طریق تقدیم المعلومات الالزمة لذلك ، إال أن قصورها في المساعدة في حل التخطیط وا

المشكالت الكبیرة التي تتعلق بالقرارات المستقبلیة وتخطیطها بسبب المدى المستقبلي القصیر الذي تغطیه 
اذ القرارات قد تطلب من المحاسبة أن تطور من أسالیبها التي تساعد إدارة الوحدة االقتصادیة في اتخ

المبنیة أساًسا على متغیرات وخفایا المستقبل وتطوراته ، ومن هنا كان ظهور المحاسبة اإلداریة استجابة 
لحاجة اإلدارة العلمیة الحدیثة إلى نوعیة معینة من المعلومات المحاسبیة الالزمة ألغراض التخطیط 

حل المشكالت اإلداریة التي یمكن أن تواجهها والرقابة واتخاذ القرارات ، وكذلك للمساهمة بدور أكبر في 
إدارة الوحدة االقتصادیة ، وعلى هذا األساس أخذت توصف المحاسبة اإلداریة بأنها : امتزاج عملي بین 

  والعامل المشترك بینهما یتمثل في اتخاذ القرارات .، المحاسبة واإلدارة 
ا للدور الذي أصبحت تلعبه المحاسبة في هذه ال    مرحلة جنبًا إلى جنب مع إدارة الوحدة االقتصادیة وطبقً

ا إلى خدمة الوحدة االقتصادیة من خالل ما توفره من بیانات مأ فإن هدفها قد  ً الیة وغیر مالیة صبح موجه
  ارة الوحدة االقتصادیة في القیام بوظائفها األساسیة (من تخطیط ورقابة ) إضافة إلى ما بهدف مساعدة إد

                                                
  . 22-21، ص ص  2007لتوزیع ، األردن ، مأمون حمدان ، نظریة المحاسبة ، دار الثقافة للنشر و ا، حسین القاضي -1

10  



  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               الفصل األول 
  

ا لخدمة كل من الجهات الداخلیة  ً تقدمه عن األحداث التاریخیة وبذلك فإن هدف المحاسبة قد اصبح موجه
هائل من البیانات صبح یتطلب من المحاسبة التعامل مع عدد أوالجهات الخارجیة ، وأن هذا الدور الكبیر 

  .1وقت واحدفي اإلجمالیة والتفصیلیة بهدف تحقیق الغرضین اآلتیین 
. قیاس النتائج اإلجمالیة للوحدة االقتصادیة كوحدة واحدة ، من خالل القیاس المحاسبي للعملیات 1

  االقتصادیة التي تؤدیها الوحدة االقتصادیة.
یة والمعامالت المالیة للوحدة االقتصادیة وتوصیلها إلى . دراسة التفاصیل المتعلقة بالعملیات التشغیل2

  الستخدامها في التحلیل واتخاذ القرارات اإلداریة. - عن طریق التقاریر  –اإلدارة 
ا على تداول وتجهیز البیانات المحاسبیة  قدم یتبینومن خالل ما ت    أن دور المحاسبة لم یعد قاصرً

یة ، بل امتد لیشمل تزوید إدارة الوحدة االقتصادیة لمالیة التقلیدلتصویر القوائم ا التاریخیة الالزمة
بالمعلومات المالیة وغیر المالیة المفیدة في تغطیة احتیاجاتها في نواحي متعددة، وأخذت تهتم باألحداث 

عداد التفسیرات والتحلیالت الالزمة بشأنها الجمالیات المساعدة في وظائف  الحاضرة والمستقبلیة وإ
  یط والرقابة واتخاذ القرارات الخاصة .التخط

 حیث ، للمعلومات كنظام المحاسبة دور بتوضیح المعروفة العلمیة والجمعیات الهیئات اهتمت وقد   
نظم  تطویر طرق لتشمل المحاسبیة البحوث تطویر ضرورة على للمحاسبة األمریكیة الجمعیة حثت

 داخل تماماً  یقع المعلومات نظم مجاالت في العلمي البحث معتبرة ، اإلدارة احتیاجات لسد المعلومات
ا المحاسبة اعتبرت حیث المحاسبي البحث إطار  نظم مشكالت بنفس تعاملها حیث من للمعلومات نظامً

 وتشغیلها واسترجاعها وتخزینها وتسجیلها البیانات استقبال بعملیات وقیامها لإلدارة الشاملة المعلومات
  . القرارات ترشید يف لتستخدم وعرضها ونقلها

  المطلب الثاني: هیكل نظریة المحاسبة 
إن عملیة التسجیل في المستندات والسجالت المحاسبیة والتعبیر عن النتائج اإلجمالیة والصافیة      

لألنشطة االقتصادیة في القوائم المالیة مضبوطة بمبادئ وفروض وقواعد متعارف علیها ومقبولة قبوال 
جل التمكن أین بهذه الفروض والمبادئ من لمَ لمصالح من دارسین وباحثین أن یكونوا مُ عاما، فعلى ذوي ا

عداد القوائم المالیة في المؤسسة بشكل صحیح یعبر عن واقع النشاط الفعلي فیها،  من تنظیم الحسابات وإ
 عنهاف وسنتناول في هذا المطلب أهداف القوائم المالیة وأهم الفروض والمبادئ المحاسبیة المتعار 

  والمقبولة قبوال عاما. 
  

                                                
  .12، مرجع سبق ذكره ، ص قاسم الحوبیتي، زیاد السقا  -1
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  الفرع األول : الفروض المحاسبیة

عداد القوائم المالیة، أي أن المبادئ     تمثل الفروض أساسا یستخدم في إشتقاق المبادئ المحاسبیة وإ
لمحاسبیة بحد ذاتها تجد تبریرها الفكري في الفروض المحاسبیة، ولكن الفروض نفسها التحتاج إلى برهان ا

تراعي األهداف التي مة إلشتقاق مبادئ محاسبیة ءمة أوغیر مالءو الداعي إلثبات صحتها، فهي إما مال
  1لخواص التالیة:العـامة وبیئة نشاط المنشـأة اإلقتصادیة، كما تتسم الفروض المحـاسبیة با

مة من قبل المهتمین بالمحاسبة للمساهمة في تطویر المعرفة ءقبل عموما على أنها صحیحة ومالتُ  -
  المحاسبیة؛

  یجب أن تكون الفروض المعتمدة مستقلة عن بعضها البعض كما ال یستخدم فرض في تبریر غیره؛ -
  فیما بینها . یجب أن تكون عموما قلیلة العدد لیسهل كشف أي تناقض قائم -

   كما یجمع علماء المحاسبة على أن الفروض المحاسبیة األساسیة أربعة وهي :
  اإلستقاللیة:-1

ینص هذا الفرض على أن المشروع اإلقتصادي أو التجاري مستقل ومنفصل عن المالك، حیث أن      
ى أن الذمة المالیة للمشروع المنشأة اإلقتصادیة تمتلك األصول وتتحمل اإللتزامات المختلفة، وبعبارة أخر 

مستقلة عن الذمة المالیة للمالك أي أن الوحدة اإلقتصادیة كیانا معنوي وشخصیته معنویة مستقلة عن 
    2اآلخرین.

  اإلستمراریة : -2
ویقصد بإفتراض اإلستمراریة بأن المشروع مستمرا ما لم یثبت عكس ذلك، یقوم المحاسبون على أساسه    

المالیة مما یعني إبراز وتقییم األصول الثابتة بكلفها التاریخیة واإلستمرار بإهالكها من سنة بإعداد القوائم 
إلى أخرى طالما المنشأة مستمرة في إستخدامها لألصول، لذا الیلجأ المحاسبون إلى تقییم األصول الثابتة 

  .3بقیمها السوقیة في ظل عدم وجود نیة لبیع األصول أو تصفیة المنشأة
، 4تبر افتراض استمراریة المنشأة من االفتراضات األساسیة التي بني علیها التطبیق المحاسبي اآلنویع  

   كونه یعتبر أساسا لتبریر أسس وقواعد القیاس والتقییم في المحاسبة .
 

                                                
میسون قولي  وآخرون ، أسس المحاسبة المالیة (قیاس بنود قائمة المركز المالي)، دار الحامد للنشر  رضوان حلوة حنان، - 1

 .34ص ،2004والتوزیع ،عمان األردن
 .49ص علي بني عطا، مرجع سبق ذكره،حیدر محمد  -1
  . 22ص ،  مرجع سبق ذكره ، مؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة - 3
محمد سمیر الصبان وآخرون، المحاسبة المتوسطة  اإلطار الفكري والعملي للمحاسبة كنظام للمعلومات، الدار الجامعیة،  -4
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  الدوریة :  -3

أنشطة المشروع أو المنشأة مستمرة ومتعاقبة ومتداخلة وال یمكن فصلها بصفة مستقلة على باقي    
األنشطة وبموجب هذا الفرض یتم تقسیم عمر المنشأة إلى فترات زمنیة متساویة للتعرف وبشكل دوري 

ام وبشكل مستمر سواء كان ذلك على نتائج أعمالها ووضعیتها المالیة وتزوید المستخدمین بها بإنتظ
بإصدار القوائم السنویة أو النصف السنویة أوغیرها، حیث كلما قصرت الفترة المالیة التي یتم التقریرعنها 

  .1جب على المحلل أن یتوقع بیانات أقل دقة في القوائم المالیة المتوفرةو كلما 
  وحدة القیاس النقدي :  -4

جیل المعامالت دفتریا إذا أمكن التعبیر عنها بوحدة النقد وما لم یمكن یعني هذا اإلفتراض أن یتم تس   
قیاسه بوحدة النقد الیجوز تسجیله دفتریا بالمرة، وهذا اإلفتراض یمّكن المحاسبین من التعبیر الكمي المالي 

رض عن أحداث المنشأة اإلقتصادیة، كما أنه مطلب أساسي لوضع مبدأ التكلفة موضع التطبیق، ولكن یفت
المحاسبون من ناحیة أخرى ثبات قیمة وحدة النقد، وهو إفتراض نظري خاصة في ظل التضخم المستمر 

، كما یترتب عدم إفصاح السجالت والقوائم المالیة المحاسبیة عن معلومات قد تكون مهمة مرتفع وال
  2لمعنویة للعمال.ولكنها ال تقاس بوحدة النقد، مثل سمعة مالك المنشأة الفردیة، والجودة والروح ا

  الفرع الثاني : المبادئ المحاسبیة 
یعني المبدأ مجموعة من القواعد واألسس المتفق علیها و المقبولة في الوسط المهني، والتي تستعمل    

كمرشد علمي وعملي في الممارسة المهنیة، وتستمد المبادئ صیاغتها من الفروض المحاسبیة باعتبارها 
  ه في صیاغة المبادئ المحاسبیة، وفیما یلي مجموعة المبادئ المحاسبیة: الدلیل الذي یسترشد ب

  أوال: مبدأ التكلفة التاریخیة
یرتبط هذا المبدأ بفرض اإلستمراریة وینص على تقییم األصـول الثابتـة بتكلفتهـا التاریخیـة علـى إعتبارهـذه    

خدمة فـي هــذا المجــال كالتكلفــة الجاریــة التكلفـة أكثــر موضــوعیة وقابلــة للتحدیـد مــن المقــاییس األخــرى المســت
وسـعر السـوق، كمـا تسـتخدم التكلفـة التاریخیـة فـي تقیـیم اإللتزامـات والتـي تنشـأ علـى المنشـأة لحصـولها علــى 

  األصول أوالخدمات باألجل وتسّجل األصول والخدمات بكلفة الحصول علیها. 
ة ألنها نتجت عن عملیـة تبـادل تمـت فعـال بـین التكلفة سعر السوق العادل في تاریخ الحیاز  هذه كما تعتبر  

  .3الوحدة االقتصادیة واألطراف الخارجیة

                                                
  .23، ص  مرجع سبق ذكره سان فالح المطارنة،مؤید راضي خنفر، غ - 1
 . 31ص ، 2003/2004، (الجزء األول )، مبادئ المحاسبة المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیةعبد الوهاب نصر علي ،  - 2
  .44، ص1999وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، المحاسبة المالیة المتوسطة،  دار المعرفة الجامعیة،  -3
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    :1لها عدة ممیزات أهمها ممیزات التكلفة التاریخیة:

  .سبة للتقییم وهي أنها یمكن اإلعتماد علیهاالتكلفة لها میزة هامة بالن -
ویمكـــن تـــدقیقها وبمجـــرد إحتســـابها ســـتكون ثابتـــة مـــادام األصـــل ضـــمن ملكیــــة  التكلفـــة محـــدودة (نهائیـــة)-

الشركة. فمسـتخدمو البیانـات المحاسـبیة یجـب أن یعلمـوا أن المعلومـات دقیقـة ومبنیـة علـى الحقـائق بواسـطة 
یانـاتهم فـإن المحاسـبین یمكـن أن یـوفروا بیانـات موضـوعیة قابلـة للتـدقیق إسـتخدامهم للتكلفـة كأسـاس لحفـظ ب

  . في تقاریرهم
  ثانیًا : مبدأ تحقق اإلیرادات:  

یعــرف اإلیــراد بأنــه التــدفقات الداخلــة إلــى الوحــدة أو أي زیــادة فــي أصــولها أو تســدید لخصــومها أوكلیهمــا    
السلع وتأدیة الخـدمات للغیـر أو أي أنشـطة أخـرى تشـكل معا، حیث تنشأ هذه التدفقات نتیجة إلنتاج أو بیع 

أعمـــال رئیســـیة معتـــادة ومســـتمرة، ویوضـــح هـــذا المبـــدأ توقیـــت اإلعتـــراف بـــاإلیراد وكیفیـــة توزیعـــه فیمـــا بـــین 
  األنشطة والفترات، ویعتبر اإلیراد متحققا بشكل عام في المنشآت عند نقطة البیع أي بمجرد حدوث عملیة

والخــدمات بـــین المنشــأة والغیـــر، باإلضــافة إلـــى ذلــك توجـــد حــاالت أخـــرى یعتبــر فیهـــا  البیــع وتبــادل الســـلع 
  اإلیراد متحققا غیر نقطة البیع ومنها:

      .تحقق اإلیراد بعد البیع: مثل حالة البیع بالتقسیط والبیع اإلیجاري  أ)  
أكملــه و تــوفر ســوق منتظمــة ب) اإلعتــراف بــاإلیراد عنــد اإلنتهــاء مــن اإلنتــاج وبشــرط إمكانیــة بیــع اإلنتــاج ب

  .2 في ظل الشروط السابقة) AICPAللسلعة و أسعار بیع محددة (مؤیدة من طرف 
  .ج) اإلعتراف باإلیراد أثناء اإلنتاج، خاصة في مجال عقود المقاوالت واإلنشاءات الطویلة األجل

  س بالبیع أو اإلنتاج.د)اإلعتراف باإلیراد عند إستالم النقدیة أي بتحصیل قیمة السلع والخدمات ولی
  مبدأ مقابلة اإلیرادات بالمصروفات : ثالثا: 

یعتبـر هــذا المبــدأ مــن المبــادئ األساســیة الهامــة ألنــه یــرتبط ویــؤثر علــى صــحة القیــاس المحاســبي ویمنــع    
، حیــث المصــاریف التــي یــتم تحملهــا فــي تولیــد اإلیــرادات یجــب أن  اخــتالط نتــائج الســنوات المالیــة المتتالیــة

رض فـــي نفـــس قائمـــة الـــدخل فـــاإلیرادات للفتـــرة المحاســـبیة یـــتم اإلعتـــراف بهـــا لمبـــدأ التحقـــق، بعـــد تحدیـــد تعـــ
المصاریف الظاهرة بسـبب تلـك اإلیـرادات طبقـا لمبـدأ المقابلـة، لـذا فـإن المصـاریف تعـرض فـي قائمـة الـدخل 

صـاریف مــع اإلیـرادات فإنــه فـي نفـس الفتــرة المحاسـبیة التــي تحققـت فیهــا اإلیـرادات، ونظــرا لصـعوبة ربــط الم
  یتم إستخدام إرشادات هامة لتطبیق مبدأ المقابلة: 

                                                
  . 24،25مرجع سبق ذكره،ص ص  د راضي خنفر، غسان فالح المطارنة،مؤی -1

بـدر محمـد علـوان، المحاسـبة المالیـة فـي القیـاس و اإلعتـراف و اإلفصـاح المحاسـبي، الجـزء الثـاني ، عمـان   ولید نـاجي الحیـالي، 2-
  . 26ص  ،2002األردن 
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  .البیع) *  ربط السبب بالنتیجة (العالقة المباشرة بین كلفة البضاعة واإلیرادات التي تولدها عملیة

  .* توزیع معقول ومنتظم(هناك بعض التكالیف تظهرعند تملك أصول توفر منافع للمنشأة لعدة سنوات)
  *  تحقق فوري(هناك تكالیف تظهر دون حدوث منافع مستقبلیة مؤكدة كاإلعالنات ورواتب المشرفین).    

  رابعا: مبدأ الثبات
خالل في إعداد القوائم المالیة  والقواعد المحاسبیة  المبادئالطرق و یعني مبدأ الثبات تطبیق نفس     

الفترات المحاسبیة المتتالیة، هذا مما یشكل أساسا سلیما للمقارنة بین نتائج المشروع خالل عدد من 
ذا ما  ،1إال في حالة الضرورة القصوى التي تحتم علیها تغییر هذه الطریقة أو تلك، الفترات المحاسبیة وإ
  على هذه الطرق فإنه ینبغي اإلشارة إلیها وتبریرها في الملحق.وردت أي تغیرات 

  مبدأ اإلفصاح الشامل :خامسا: 
یقصد باإلفصاح الوضوح في عرض البیانات والمعلومات المحاسبیة عند إعداد الحسابات والقوائم    

األطراف المستفیدة والتقاریر المحاسبیة، وقد أصبح هذا المبدأ مهما جدا بعد ظهور شركات األموال وتعدد 
من المعلومات المحاسبیة باعتبار أن عرض البیانات وتبویبها وتفصیلها وتوضیحها یساعد تلك األطراف 

  مهما كانت درجة ثقافتها المحاسبیة في اتخاذ القرارات.
  :2وعلیه اإلفصاح الشامل یعتبر ضروریا لألسباب التالیة 

ي ظل ظروف معینة مثل طرق المخزون وطرق تحقق ختالف األسالیب المحاسبیة المستخدمة فا - 1
  .اإلیرادات، یستوجب أن یكون مستخدمي القوائم المالیة على درایة بكل األسالیب المحاسبیة المستخدمة

غالبا ما تقوم الشركات بتقیید طرقها المحاسبیة وأسالیب عرض معلوماتها، وهذا یمكن أن یؤثر على  - 2
  .لیة، فالمقارنة تتطلب اإلفصاح عن التغییر في األسالیبإمكانیة مقارنة القوائم الما

عن طریق توفیر معلومات إضافیة حول  ءاإلفصاح الشامل یسهل عمل سوق رأس المال الكف - 3
  الفقرات التي تتضمنها القوائم المالیة، والتي قد تكون مفیدة في إتخاذ القرارات اإلستثماریة.

  سادسا: مبدأ الحیطة والحذر 
 هذا ویقضى 3المتوقعة، واألرباح الخسائر لمواجهة اتخاذها الواجب اإلجراءات المبدأ سیاسة هذا ریفس    

 فتسجل تماما على العكس فهي الخسارة أما فعلي بشكل حدوثها بعد إال اإلیرادات تسجیل عدم على المبدأ
 بینما المخاطر، أو طرالخ إلى تؤدي المبالغة عدم أن اعتبار على وذلك الوقوع، محتملة كانت ولو حتى
  .وتجنب منها السالمة إلى التحفظ یؤدي

                                                
  208، ص  2004دار وائل،  كمال النقیب، مقدمة في نظریة المحاسبة،عمان - 1
  . 49ص حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره ، -3

  . 11 ،ص1997،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، العامة، للمحاسبة األساسیة المبادئ صالح، صافي خالص3 - 
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  سابعا: مبدأ الموضوعیة
ال من خالل إن مفهوم ، الموضوعیة تعني الواقعیة والحیاد في تسجیل األحداث ولن یتم ذلك إ    

القیاس و مستندات سلیمة وقانونیة تحمل تاریخا محددا، وترتبط الموضوعیة بالقیاس المحاسبي، 
الموضوعي هو ذلك القیاس الذي یتوفر على دلیل إثبات یمكن التحقق منه ویمكن التوصل إلیه من قبل 

  1أي محاسب آخر یستخدم بصورة مستقلة نقس قواعد وأسالیب القیاس المحاسبي.
  امنا : مبدأ األهمیة النسبیةث

 التي القرارات االقتصادیة على تأثیر عنه ینتج تحریفها أو حذفها كان إذا مدلول لها یكون المعلومة   
 المبالغ مع تجمیعها یمكن لها مدلول لیس التي فالمبالغ المالیة، البیانات على اعتمادا المستعملون یتخذها

  .متماثلة فةوظی أو طبیعة ذات لعناصر المناسبة
  القانوني  الظاهر االقتصادي (الجوهر)على الواقع تغلیب تاسعا : مبدأ

 لألحداث المحاسبیة المعالجة أثناء القانوني على الظاهر العملي الواقع تفضیل المبدأ هذا یقتضي   
 نأ فنجد ببعض العملیات، متعلقة تطبیقیة محاسبیة حل مشاكل في كبیرة صعوبة االقتصادیة، وتظهر

 یتبنون أخریین نجد المقابل وفي القانوني الشكل حسب التعامل معها یریدون االختصاصیین بعض
 2جوهرها االقتصادي حسب معها التعامل

  المطلب الثالث : فروع و أهداف المحاسبة 
  الفرع األول: فروع المحاسبة

االحتیاجات االقتصادیة  لقد تطورت المبادئ والقواعد المحاسبیة وأهدافها ووظائفها لكي تلبي     
واإلجتماعیة المتزایدة مما أدى إلى ظهور فروع جدیدة متخصصة یتناول كل فرع منها موضوعات محددة 

  :3ویخدم أطراف معینة، وفیما یلي أهم فروع المحاسبة
  المحاسبة المالیة -1
الفروع المحاسبیة  تعتبر المحاسبة المالیة أم المحاسبات وأقدمها حیث اشتقت منها وتفرعت جمیع    

األخرى، وتتألف المحاسبة المالیة من مجموعة المبادئ والقواعد واألسس المحاسبیة التي تحكم وترشد 
عداد الحسابات الختامیة والقوائم والتقاریر المالیة،    عملیات تسجیل وتبویب وتلخیص العملیات المالیة وإ

                                                
  .58 ، ص1997جبرائیل كحالة، و آخرون، المحاسبة المالیة بین النظریة و التطبیق، دار زهران،دار الهالل، - 1

الدولیة، أطروحة  دكتوراه، جامعة  التوحید أعمال ظل للمؤسسات في المحاسبي النظام إصالح مدني بن بلغیث،أهمیة -  2
  .44ص  ، 2004الجزائر،

  .34، ص مرجع سبق ذكره جبرائیل كحالة، و آخرون،  -3
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وتساعد البیانات والمعلومات المالیة اإلدارة والمستثمرین وبورصة األوراق المالیة وغیرها في الحكم على 

  أداء المشروع وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة . 
  التكالیف محاسبة -2

التكالیف المختلفة وكیفیة تطبیقها، إضافة الهتمامها بتبویب  تهتم محاسبة التكالیف بدراسة نظریات     
عناصر التكالیف حسب األسس المختلفة الوظیفة، السلعة، العالقة مع حجم اإلنتاج...الخ، وتهتم محاسبة 
التكالیف بتجمیع وتصنیف وتحلیل بیانات التكالیف بهدف تحدیدها وفرض الرقابة علیها، وتخدم محاسبة 

رة المشروع بالدرجة األولى عن طریق تزویدها بالمعلومات المالئمة ورقابتها بغیة تزویدها التكالیف إدا
  . 1بالمعلومات المالئمة ألغراض التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات

  المحاسبة اإلداریة -3
المعیاري تعتبر المحاسبة اإلداریة امتدادا لمحاسبة التكالیف في إطارها الحدیث، الذي یعتمد األساس    

للقیاس، وتستمد أیضا بیاناتها من المحاسبة المالیة، ولكن بیانات المحاسبة اإلداریة ال تقتصر فقط على 
ألسالیب ریاضیة  نما أیضا تتعلق بالماضي كأساس لتوفیر البیانات المستقبلیة وفقًا الحاضر أو المستقبل وإ

  ؤ في المستقبل واتخاذ القرارات المختلفة. ، مما یساعدها في التحلیل والمقارنة والتنب2واإلحصائیة 
وتهدف المحاسبة اإلداریة بشكل أساسي إلى توفیر البیانات والمعلومات الالزمة التي تساعد اإلدارة     

  في القیام بوظائفها الرقابیة والتخطیطیة بكفاءة عالیة، واتخاذ القرارات، ورسم السیاسات المختلفة. 
   المحاسبة الحكومیة -4  

 وهي تقوم بتسجیل وتبویب الموارد المالیة المخصصة للوحدات الحكومیة ألداء أنشطة محددة تهدف      

  إلى تحقیق غرض معین في إطار القوانین واللوائح المالیة، ومن بین خصائص المحاسبة الحكومیة أنها 
نما تركز على  ال تهدف إلى قیاس التكالیف أو نتائج أعمال الوحدات أو تحدید المركز المالي للمشروع وإ

التسجیل للتصرفات المالیة والرقابة على مدى التزام الوحدات الحكومیة بالصرف في حدود االعتمادات 
المقررة، كما تقوم المحاسبة الحكومیة بتسجیل وتبویب عملیات تحصیل الموارد للجهات الحكومیة والتقریر 

  .    3عنها
  المحاسبة الضریبیة -5

اول بیانات المحاسبة المالیة وتقوم بإعادة تبویبها وعرضها وفق القوانین واللوائح الضریبیة وهي تتن     
  النافذة بغیة تحدید الربح الضریبي أو الوعاء الضریبي الخاضع للضریبة.

                                                
 .21، ص 2006للنشر والتوزیع، عمان، ، دار صفاء 01محمد رضوان العناتي، مبادئ المحاسبة وتطبیقاتها، ج: -1

  4 ص ، 2004 مصر، الحدیث، الجامعي المكتب المالیة، القوائم وتحلیل المحاسبة بدوي، عباس محمد  -  2
  
  .36خلیل الدلیمي، مرجع سبق ذكره،  -3
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سبب إعادة عرض وتجمیع البیانات المالیة حسب القواعد والنصوص المحددة في القانون الضریبي هو إن 

أن هذه القواعد واألحكام الضریبیة تختلف عن قواعد ومبادئ القیاس المحاسبي، وبالتالي فإن الربح 
  الضریبي یختلف عن الربح المحاسبي.   

  المحاسبة الوطنیة  -6
على وضع إطار محاسبي وطني شامل قائم على مجموعة من المبادئ، ویقوم على یقوم هذا الفرع      

تحلیل االقتصاد الوطني لمختلف األنشطة والقطاعات مثل: اإلدخار الوطني، میزان المدفوعات، المیزان 
التجاري...الخ، ویجمع الباحثون على أن جزءا كبیرا من أسباب التخلف في الدول النامیة یرتبط أساسا 

  .  1خلف نظم المحاسبة الوطنیة فیهبت
  المحاسبة القطاعیة -7

وهي تعنى بقطاعات أو أنشطة تحكمها ظروف خاصة وهي التي ال یمكن أن یحكمها النظام السائد     
مثل المحاسبة البترولیة، محاسبة البنوك، محاسبة التامین، المحاسبة الزراعیة، محاسبة اإلشغال 

  العمومیة...الخ   
  اسبة االجتماعیةالمح -8

وهي من الفروع الحدیثة نسبیا لكن أهمیتها تتصاعد بشكل مطرد، وذلك بفعل تصاعد الدورین      
االجتماعي والسیاسي لمنظمات المحافظة على البیئة وحقوق اإلنسان، ولذا یطلق البعض على هذا النوع 

  .   2بمصطلح المحاسبة البیئیة
   المحاسبة الدولیة -9

  نوع من المحاسبة بمشاكل الوحدات والفروع التي تكون خارج اإلقلیم الوطني للشركة األمیعنى هذا ال
  وهي أیضا تعنى بالتعامالت التجاریة بین المنشآت من دول مختلفة وما ینجم عنها من وجود أرباح أو  

  .  3خسائر الصرف، وكذلك بسبب اختالف التطبیقات المحاسبیة من دولة إلى أخرى    
  االجتماعیة لمحاسبةا 10- 

 اجتماعیة تكالیف االقتصادي النشاط عن یترتب حیث االقتصادي، للنشاط االجتماعي البعد بقیاس تمته   

 التي االجتماعیة البرامج تنفیذ نتیجة اجتماعیة منافع أو عام، بشكل والبیئة والمیاه الهواء تلوث صورة في

   والمعاهد الجمعیات ساهمت وقد تمع،لمجا من واسعة بشرائح واالهتمام العنایة أو البیئة تحسین إلى دفته

                                                
  .28ص ، 2007دن، محمد مطر، مبادئ المحاسبة المالیة، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األر  -2
 المعاییر المالیة الدولیة، رسالة االنتقال من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي على ضوء)، 2009عبد العزیز فؤاد( -2

  .36 في علوم التسییر، جامعة البلیدة،  ص ماجستیر
   . 24محمد رضوان العناتي، مرجع سبق ذكره،  ص  -3
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 كمسؤولیة للمؤسسات االجتماعیة المسؤولیة إلى ینظر وأصبح المحاسبة من الفرع هذا تطویر في المهنیة

 . ثانویة كمسؤولیة الربح تحقیق هدف لىوإ  أساسیة،

 :البشریة الموارد محاسبة -11

 وتوصیل البشریة بالموارد الخاصة البیانات بقیاس وتقوم الموارد، من كمورد األفراد عن بالمحاسبة تمته   

 یةالبشر  بالموارد الخاص األداء وتقییم اإلداریة، المعلومات بجمع المستفیدة، لألطراف المعلومات هذه

 اتخاذ على یساعد مما المختصة، لألطراف وتقدیمها دوریة، بصفة وتجدیدها وقیاسهاوتسجیلها وتصنیفها

  . 1وتقیم األداء للتخطیط المناسبة القرارات
  الفرع الثاني: أهداف المحاسبة

  : 2فیما یلي مكن إجمال أهداف المحاسبةی    
    الخارجیة وذلك بالمحافظة على الحقوق وتحدید تنظیم عالقة المنشأة مع كافة األطراف الداخلیة و * 
  االلتزامات بدقة على أساس موضوعي.   
  قیاس نتیجة النشاط االقتصادي من ربح أو خسارة وبیان المركز المالي للوحدات االقتصادیة.* 
   تحقیق رقابة وضبط داخلي على استخدام الموارد االقتصادیة المستخدمة داخل المشروع والعمل على* 
  ترشید االستهالك وتخفیض الهدر والتلف والوقت الضائع ...الخ.  
     رفع كفاءة عمل اإلدارة من خالل تقدیم البیانات لها مما یساعدها على ممارسة وظائفها من تخطیط * 
  ورقابة واتخاذ القرارات وتقییم األداء بصورة رشیدة.  
  شمل بشكل أساسي القوائم المالیة، مثل قائمة الدخل، تقدیم المعلومات إلى المستخدمین الخارجیین ، وت* 
  قائمة التدفقات النقدیة مما یساعدهم على اتخاذ القرارات المالیة في مجال االستثمار والتمویل واإلقراض    
  وفي مجال الخطط العامة على مستوى القطاع االقتصادي أو الدولة بشكل عام.  
   . قتصادیة العامة والخاصة والدولة بشكل عامالمحافظة على ممتلكات الوحدات اال* 

  .3للمؤسسة والمالیة االقتصادیة والمخاطر الكفاءات بتقییم * تسمح
  م المعلومات المحاسبیةانظالمبحث الثاني:  

و التي  همیته من دور المعلومات المحاسبیة التي ینتجها النظام ,أیكتسي نظام المعلومات المحاسبي     
 عتبریكما  و یستفید منها العدید من االطراف ن الواقع المالي و االقتصادي  للمؤسسة ,تسمح بالكشف ع

  المعلومات المحاسبیة من أهم نظم المعلومات لما له من أهمیة في تسجیل ومعالجة البیانات المالیة م انظ
                                                

  .38 سبق ذكره، صخلیل الدلیمي، مرجع  -1

  .15 -14ص ، صالمرجع السابق خلیل الدلیمي، -2
4- Bernard ensault, christon horreau, comptabilité financier, France, 3eme Ed presse universitaire, 

2001, p 18.  
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عداد التقاریر عنها لعدة أطراف خارجیة وداخلیة، فنظام المعلومات المحاسبي له أهدافه ووظائفه  وإ
  ومقوماته. 

 بصورة له المكونة المفاهیم تناول من البد ، المحاسبیة المعلومات نظام عن واضح مفهوم إعطاء بهدفو    

 لمفهوم تطرقنا أن بعد ، المعلومات نظام ، ،المعلومات النظام : من كل مفاهیم إلى التطرق خالل من تحلیلیة

  .السابق المبحث في المحاسبة
  نظام المعلومات ماهیةالمطلب األول: 

  تعریف نظام المعلوماتالفرع األول: 
إن مفهوم نظام المعلومات یتكون من مجموعة متنوعة من المفاهیم العلمیة، التي تشكل عنوانا واحدا     

توفر احتیاجات المستفیدین من المعلومات لتساعدهم للقیام بأعمالهم بكفاءة وفاعلیة ومن أهم هذه و 
  التعاریف ما یلي: 

على أنه مجموعة من العناصر التي ترتبط مع بعضها سلسلة من العالقات بهدف أداء  :«یعرف النظام 
                                                                       . 1 »وظیفة محددة أو مجموعة من الوظائف

هو مجموعة من المكونات التي تربطها ببعضها البعض و بینها  :« وفي تعریف أخر نجد أن النظام
       .2 »عالقات تفاعلیة تمكنها من تكوین كل متكامل 

  لموارد والعناصرهو عبارة عن مجموعة مترابطة ومتجانسة من ا«  :01تعریف نظام المعلومات * 
( أفراد، تجهیزات، آالت، أموال، سجالت) وتعمل لوحدة واحدة نحو تحقیق هدف أو مجموعة من 

  .3'»األهداف العامة في ظل الظروف والقیود البیئیة المحیطة 
مجموعة االجراءات التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغیل وتخزین وتوزیع المعلومات «  :02تعریف  *

لقرارات والرقابة في التنظیم باإلضافة إلى تدعیم اتخاذ القرارات والتنسیق والرقابة ومساعدة لتدعیم اتخاذ ا
  .4» المسیرین والعاملین في حل المشاكل وتطویر المنتجات المقدمة وخلق المنتجات الجدیدة 

حیطها هو عبارة عن بیئة تحتوي على عدد من العناصر التي تتفاعل فیما بینها ومع م«  :03تعریف * 
نتاج وبث المعلومات لمن یحتاجها لصناعة القرارات    . 5» بهدف جمع البیانات ومعالجتها حاسوبیا وإ

                                                
   17، ص2004ثقافة، تحلیل و تصمیم نظم المعلومات المحاسبیة، عمان مكتبة دار العبد الرزاق محمد القاسم،  1
الــــدار الجامعیــــة،  منــــال محمــــد الكــــردي، جــــالل إبــــراهیم العیــــد، مقدمــــة فــــي نظــــم المعلومــــات اإلداریــــة (النظریــــة،االدات،التطبیقات)، 2

  49اإلسكندریة، ص
 .54، ص 1997حجر عبد المالك، نظم المعلومات المحاسبیة، دار الفكر، دمشق،  -3
 .14، ص 1998مات اإلداریة، (المفاهیم األساسیة)، مكتبة اإلشعاع، مصر، سونیا محمد البكري، نظم المعلو  -4
  .11، ص 2004عماد عبد الوهاب الصباغ، نظم المعلومات، ماهیتها ومكوناتها، دار الثقافة عمان،  -5
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بیانات وتشغیلها وتخزینها ونقلها هو عبارة عن عملیة اتصال یتم من خاللها تجمیع ال« : 04تعریف * 

لألفراد المناسبین داخل المنظمة بغرض توفیر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ویتكون هذا النظام من 
شخص واحد على األقل، له نمط نفسي معین ویواجه مشكلة ما داخل نسق تنظیمي معین ویحتاج حلها 

  .      1»توفیرها من خالل وسیلة عرض معینة لوجود بعض الحقائق (المعلومات)، والتي یتم 
ومن خالل التعاریف السابقة یتضح أن نظام المعلومات یتعلق بكیفیة التعامل مع البیانات من حیث     

الحصول علیها من مصادرها المختلفة (الداخلیة والخارجیة) وحفظها ونقلها واسترجاعها بهدف إجراء 
ا، وصوال إلى مخرجات متمثلة في المعلومات التي تحقق الفائدة العملیات التشغیلیة الالزمة علیه

  لمستخدمیها، والحصول على مخرجات دقیقة تساهم في تقلیل الخطأ لدى متخذي القرار.
ومن الناحیة الفنیة یمثل نظام المعلومات مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغیل 

تخاذ القرارات ، باإلضافة إلى تدعیم القرارات والتنسیق والرقابة، كما أنه وتخزین وتوزیع المعلومات لتدعیم ا
  یساعد المدیرین والعاملین في تحلیل المشاكل، وتطویر المنتجات المقدمة وخلق منتجات جدیدة.       

  ویرتكز تعریف نظام المعلومات على عدة مبادئ أساسیة منها:    
  لعناصر أو األجزاء.   أن النظام یتكون من مجموعة من ا -أ

  األجزاء أو العناصر التي یتكون منها النظام متعلقة ببعضها البعض وفق قواعد معینة. - ب
  األجزاء أو العناصر التي تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض لتحقیق هدف أو أهداف مشتركة.    -ج

تعاریف المتعلقة بنظام المعلومات كخالصة التعاریف لنظام المعلومات یمكن القول أنه مهما اختلفت ال   
  إال أنها تهدف إلى إنتاج وتوفیر المعلومات لمساهمتها أو دعمها في عملیة اتخاذ القرار. 

  ور وأهمیة وخصائص نظام المعلوماتدالفرع الثاني: 
  2دور نظام المعلوماتأوال: 
  یمكن حصر دور نظام المعلومات في ثالثة عناصر أساسیة هي:    

عادة ما یجد اإلداري أو المسیر نفسه أمام مشكلة تتطلب حال واتخاذ للتدابیر اتجاهها  القرار:اتخاذ  -1
األمر الذي یتطلب بیانات وحقائق عن مسببات ظهور المشكلة وأثرها وأبعادها والحلول البدیلة الممكنة، 

ذ القرار المناسب، ویضمن ومنه فإن متخذ القرار بحجة إلى توفیر معلومات دقیقة الختیار بدیل امثل واتخا
  نظام المعلومات توفیر هذه المعلومات المطلوبة بدرجة عالیة من الصحة والدقة والتوقیت المناسب.

بعض وضع االستراتیجیات والخطط الالزمة لتحقیق األهداف، تأتي مرحلة تنفیذ الخطط  الرقابة: -2
  اء من أجل بلوغ األهداف المسطرة، فاإلداري وبرامج العمل فتبرز الحاجة إلى رقابة ومتابعة مستوى األد

                                                
  . 185ص ،منال محمد الكردي،  جالل إبراهیم العبد، مرجع سبق ذكره  -1
  .36ه ، ص ، مرجع سبق ذكر طرابلسي سلیم  -2
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أو المسیر بحاجة إلى معلومات عن مستوى األداء، الوقت الالزم لتنفیذ البرامج، المشاكل التي یمكن أن 

لخ من المعلومات التي یمكن أن نتحصل علیها  من نظام المعلومات الذي یعتبر تعرقل مسار العمل...ا
  وسیلة داخل المؤسسة تضمن ترابط مختلف الوظائف فیما بینها.

: مع توسع حجم ونشاط المؤسسة تكثر المعلومات التي یحتاجها كل نشاط، فمثال وظیفة التنسیق -3
التخزین، وبهذا فان نظام المعلومات یصبح المحور  اإلنتاج بحاجة إلى معلومات عن إمكانیة وظیفة

األساسي الذي تتجمع حوله مختلف الوظائف التي تأخذ منه ما تحتاج إلیه من معلومات، وهكذا یكون 
  تحقیق التنسیق واالنسجام.

 ) یوضح دور نظام المعلومات 1-1الشكل رقم (

  دور نظام المعلومات
 
 
 
 
  
  
  
  
 

 
 

Source: Breda Michael (1992), Accounting theory, Fifth edition, 1998, p: 116.           

  ثانیا: أهمیة نظام المعلومات
یعتبر نظام المعلومات بمثابة العمود الفقري للمؤسسة إذ یعتمد علیه بشكل كبیر في تطور ونمو     

  المؤسسة واتخاذ القرار ومن بینها:  
  خاذ القرارات المفیدة في الوقت المناسب.یساعد نظام المعلومات اإلدارة في ات -1
یقوم نظام المعلومات على تحسین أداء المؤسسة، وتقییم المساهمة الكلیة لنظام المعلومات من  -2

منظور مالي من خالل الربط بین التكالیف واالستثمارات في نظام المعلومات وبین التطور في أهداف 
 .   1المؤسسة لتستطیع تحقیق أهدافها

إن استخدام نظام المعلومات في المؤسسة یعمل على تأمین احتیاجاتها بما تحتاج إلیه من معلومات  -3
  تساعدها في رسم سیاستها بدقة ومباشرة مهامها ومسؤولیاتها.

                                                
  .87، ص 2005عبد اللطیف الدهراوي، أساسیات نظم المعلومات المحاسبیة، الدار الجامعیة اإلسكندریة،  -1
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  یساعد في اتخاذ القرار
      

 التنسیق   الرقابة

ال یتخذ القرار بدون توفر 
المعلومات، والقرار یتضمن 
معلومات یمكن ترجمتھا 

 إلى أفعال 

  
الرقابة تسمح بالتحكم في 

 تسییر نشاطات المؤسسة

في إطار تقسیم النشاطات فان 
التنسیق فیما بینھا یكون عن 
طریق تبادل المعلومات عبر 

 المسارات
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لمعلومات الیدویة تبقى صالحة وفعالة في الحاالت التي تكون فیها المنظمة صغیرة إن نظام ا -4

  ونشاطها مستقرا وحاجة اإلدارة للمعلومات المختلفة محدودة األبعاد واألشكال.
ومع ازدیاد حجم المؤسسات وتوسع نشاطها وفعالیتها تحتاج اإلدارة بصورة مستمرة إلى مزید من  -5

  ي التخاذ القرارات المتعلقة بتحدید األهداف ورسم السیاسات ووضع خطط التنفیذ.المعلومات كأساس حیو 
  وتحدید معاییر األداء والرقابة علیه، ومالئمة القرارات مع الفعالیات الداخلیة واألوضاع الخارجیة.  -6
لمعلومات یعتبر الحاسوب األداة الرئیسیة التي یمكن لإلدارة استخدامها لإلفادة في مجال تقدیم ا -7

 Computerized( بوتسهیل معالجتها، وقد أطلق على هذا النوع من النظم بنظام المعلومات المحوس

information System(1     .  
  نظام المعلومات خصائص ثالثا:
تمثل الخصائص التالیة الصفات األساسیة الواجب توافرها في نظام المعلومات السلیم لتحقیق أهدافه      

  :   2ذه الخصائصومن بین ه
إن تفاعل مكونات النظام مع بعضها البعض أمر ضروري  توافق النظام مع البیئة المحیطة به: -1

حتى تتم عملیات التشغیل الالزمة للوصول إلى المعلومات وتحقیق الهدف من النظام ولكن ذلك ال یمكن 
اط تتمثل في المدخالت (البیانات تخیل حدوثه دون أن تكون هناك عناصر مرتبطة بالبیئة المحیطة بالنش

عن الواقع واألنشطة االقتصادیة للمشروع) وفي المخرجات (المعلومات عن نتائج هذه األنشطة 
لمستخدمیها) ومن هذا المنطلق یجب عند تعمیم نظام المعلومات وتطویره مراعاة الظروف البیئیة التي 

  رجات واحتیاجات مستخدمیها.یعمل فیها النظام سواء من حیث نوعیة المدخالت، المخ
: من الضروري لكي یقوم النظام بوظائفه األساسیة وأنشطته خطوط االتصال بین األنظمة الفرعیة -2

المختلفة بكفایة وفعالیة أن یحدد النظام خطوط االتصال بین األنظمة الفرعیة والتي تمثل حلقات الوصل 
ة الفرعیة، فمخرجات نظام معین تكون مدخالت نظام التي تتدفق عبرها المدخالت والمخرجات بین األنظم

آخر ولذلك فإن التفاعل السلیم بین هذه األنظمة یعتمد على خطوط االتصال التي تحكم العالقة المتبادلة 
  بینها.

من الصفات األساسیة لنظام المعلومات قدرتها على التعدیل وفقا للظروف الناتجة  التغذیة العكسیة: -3
البیئة وهذه الظروف یجب أن یسمح لها بالتأثیر على أنشطة النظام ویتم ذلك ویتم ذلك  من التفاعل مع

  طریق استرجاع المعلومات من مستخدمیها     ) وذلك عنFeedbackباستخدام أسلوب التغذیة العكسیة(

                                                
   ،2003دمشق،  جامعة، 12المجلد الثامن، العدد: ، نظم المعلومات واتخاذ القرار اإلداري، مجلة العلوم اإلنسانیة، أیوب دانیا -1

  .14ص 
   .29 -27 ص ، ص1998، دار الرضا، فلسطین، عیدي، مبادئ النظم المحاسبیةإبراهیم جبر الص -2
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الذین قدمت لهم مع أخذ آرائهم عن تلك المعلومات من حیث مالءمتها وفعالیتها في اتخاذ القرارات    
رجاعها إلى مستخدمیها مرة أخرى، وتساعد التغذیة العكسیة بذلك على إعادة تقییم العمل الذي یقوم به  وإ

ات تشغیل النظام على أن الوصول إلى النظام وتحدید أیة قصور في المدخالت أو المخرجات أو عملی
نتائج سلیمة من استخدام هذا األسلوب یجب أن تتم في الوقت المناسب وأن تعرض المعلومات المرتدة 

  .1بالطریقة المناسبة لرفع مستوى أداء النظام
 إن الحصول على مزید من المعلومات مراعاة العالقة بین قیمة المعلومات وتكلفة الحصول علیها: -4

یتطلب 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.
لمعلومات القدرة على اإلمداد بالمعلومات یجب أن یتوفر في نظام ا توقیت استخراج المعلومة: -5

الالزمة في الوقت المناسب لمتخذي القرارات سواء أكانت هذه المعلومات تتصف باالستمراریة أو تتصف 
باالرتباط بمواقف خاصة غیر متكررة، فإن التأخیر في إعداد المعلومات یقلل من قیمتها إلى حد كبیر وقد 

  معینة. یجعلها غیر ذات فائدة في حاالت
إن المعلومات تمثل مخرجات النظام وتعدیلها وتوجیهها باألسلوب السلیم  التوجیه السلیم للمعلومات: -6

  : 2هو الهدف النهائي من النظام ولذلك فإن عملیة توجیه المعلومات یجب أن تضمن البنود التالیة
  اص ال یهتمون بها.مناسبة المعلومات لنوعیة مستخدمیها بحیث ال تقدم المعلومات ألشخ -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
مات ومعامالت الثقة في استخدامها خاصة في الحاالت التنبؤیة توضیح درجة الدقة في إعداد المعلو  -هـ

  حتى یتفهم متخذ القرار قدرتها على االستخدام.
إن معرفة إمكانیات نظام المعلومات وقدرته على استیعاب  التناسب بین قدرة النظام وحجم عملیاته: -7

دید قدرة النظام بدراسة إمكانیة الوحدة وتولید المعلومات أمر أساسي لتحقیق كفاءة أداء النظام، ویرتبط تح
  االقتصادیة وحجم عملیاتها وتنوع بیاناتها، بحیث یتم تصمیم نظام المعلومات وفقا لحجم الوحدة 

                                                
  2003أحمد حسین علي حسین، نظم المعلومات المحاسبیة اإلطار الفكري والنظم التطبیقیة، جامعة اإلسكندریة، مصر،  -1

  .37ص 
   .29 إبراهیم جبر الصعیدي، مرجع سبق ذكره ، ص -2
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مكانیاتها (سواء  كان نظام المعلومات یدویا أو آلیا)، فمن غیر االقتصادي ألي مشروع أن االقتصادیة وإ
  یضع نظاما ذا قدرة أكبر من حجم العملیات أو العكس.

إن قیمة المعلومات ترتبط ارتباطا كلیا بالقدرة على االستفادة  تفهم أسلوب االستفادة من المعلومات: -8
ام أن یراعي فیه توافر القدرة على إعداد المعلومات وفقا منها في اتخاذ القرار ولذلك فإن على مصمم النظ

لألسالیب العلمیة المتطورة سواء بإعداد النماذج التنبؤیة أو استخدام أسالیب التحلیل الریاضي أو 
  اإلحصائي للمعلومات وذلك لتحقیق أكبر قدر من استفادة مستخدمي المعلومات في اتخاذ القرارات.

  نظام المعلوماتنواع عناصر وأالفرع الثالث: 
  عناصر نظام المعلوماتأوال: 

  :1هناك عدة عناصر لنظام المعلومات أهمها    
هي جمیع الموارد التي یتم إدخالها للنظام من أجل تحویلها لمعلومات مفیدة، أي تزود  المدخالت: -1

  خ.النظام باحتیاجاته من عناصر مواد خام وطاقة وجهود بشریة ومادیة وبیانات... ال
وهي عبارة عن جمیع النشاطات التشغیلیة التي تتم على المدخالت بغرض تحویلها إلى  المعالجة: -2

  مخرجات مفیدة،تساعد متخذي القرارات في اتخاذ قراراتهم السلیمة.
هي النتائج النهائیة المترتبة من إجراء العملیات والنشاطات التحویلیة للنظام، وتختلف  المخرجات: -3

  رجات باختالف النظام والغرض التي أعدت من أجله .هذه المخ
هي عبارة عن معرفة االنحرافات وتحدیدها من خالل عملیة التشغیل، وهي تمثل  التغذیة العكسیة: -4

  مدى استجابة النظام لمتطلبات البیئة المحیطة به ألي مستجدات، أي قیاس جودة المخرجات وتعدیلها.
النظام حقق أهدافه من خالل مقارنة النظام بما هو مخطط بالنتائج هي التأكد من أن  الرقابة: -5

  الفعلیة.                       
  ثانیا: أنواع نظام المعلومات

یوجد عدة أنواع مختلفة من نظم المعلومات كل له عمله بحیث یكمل عمل النوع اآلخر، ومن أهم     
  هذه األنواع:

د هذا النوع علة تطبیق تكنولوجیا المعلومات في أداء المهام التي ویعتم نظام المعلومات التشغیلي: -1
كانت سابقا تؤدى بواسطة األشخاص بغرض سرعة إنجاز األعمال وزیادة اإلنتاجیة، وهذا النوع من نظم 
المعلومات یختص بالمدراء التشغیلیین، وذلك لمتابعة نشاطات الوحدة االقتصادیة، لتقدیم الخدمة أو البیع 

  تحصیل أو تدفق المواد الخام وقرارات االئتمان.أو ال
                                                

  .75، ص 1990لمعلومات التخاذ القرارات اإلداریة، مكتبة عین شمس، إسماعیل السید، نظم ا -1
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یتكون هذا النوع من األفراد ذوي المعرفة العلمیة الجیدة في مجال عملهم،  نظام المعلومات المعرفي: -2

لمهنیین، والغرض من هذا النوع من النظم هو مساعدة الوحدة االقتصادیة في إنتاج مثل المهندسین وا
معلومات والحصول على معلومات مفیدة، إضافة إلى دمج أي معرفة جدیدة في الوحدة، كما یساعد في 

خلق الرقابة داخل الوحدة االقتصادیة، وهذا النوع یقوم بدعم ذوي المعارف والوظائف الخاصة بآلیة تسمح ب
وتخزین وتوصیل الوثائق من خالل الوسائل الصوتیة، الضوئیة وااللكترونیة من أي موقع في الوحدة 
االقتصادیة، الن االقتصاد یتحول من االعتماد على التصنیع إلى االقتصاد الخدمي لتقدیم الخدمات 

  والمعرفة والمعلومات.
تنفیذ األنشطة بصورة صحیحة، وعادة یمكن یهدف هذا النوع للتأكد من  نظام المعلومات اإلداري: -3

لنظام المعلومات اإلداري أن یوفر المعلومات التي تصف األنشطة التي حدثت في الماضي مع الوضع 
الحالي لعمل الوحدة االقتصادیة، ویختص هذا النوع بمدیري اإلدارة الوسطى لتدعیم القرارات والمتابعة 

القرارات شبه الهیكلیة، واالهتمام األساسي لمثل هذا النظام هو التأكد  والرقابة واتخاذ القرارات، وتركز على
  من أن األنشطة تنفذ بصورة جیدة ومحددة وواضحة، لكي تدعم القرارات غیر الروتینیة.

یختص باإلدارة العلیا في الوحدة االقتصادیة التي تدعم أنشطة  نظام المعلومات االستراتیجي: -4
عالقة الوحدة االقتصادیة بالبیئة الخارجیة، واالهتمام األساسي في هذا النوع هو التخطیط طویل األجل، و 

مواجهة التغیر في البیئة الخارجیة باالعتماد على قدرات الوحدة االقتصادیة خالل فترات قادمة؛ وفي أي 
المعرفي،  وحدة اقتصادیة یجب توافر جمیع أنظمة المعلومات المذكورة آنفا (نظام المعلومات التشغیلي،

  اإلداري واالستراتیجي).
  الوظائف األساسیة لنظام المعلوماتالفرع الرابع: 

  تنحصر وظائف نظام المعلومات فیما یلي:     
  تجمیع البیاناتأوال: 
القیام بتجمیع البیانات والحصول علیها من مصادر مختلفة، حتى یتم تجهیزها إلدخالها في النظام      

عدادها للتشغیل بح یث یحدد نوع البیانات وتكون مختصرة وملخصة، ویحدد األشخاص الذین یقومون وإ
  : 1بتجمیعها لتبدأ األنشطة التنفیذیة لوظیفة التجمیع وهي

: الحصول على البیانات المتعلقة بكل حدث، ثم تسجیله الستخدامه في عملیة الحصر والتسجیل -1
  التشغیل.

  ف أو أرقام لتسهیل اإلستخدام.یعطى كل نوع كود معین، حرو  الترمیز: -2
                                                

،  الـدار الجامعیــة، اإلســكندریة، مصـر، بــدون ســنة مــدخل معاصـر فــي نظــم المعلومـات المحاســبیةكمـال الــدین مصـطفى الــدهراوي،  1
  . 19، صنشر
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  تصنف البیانات وفقا لخصائص مشتركة وتوضع في مجموعات محددة. التصنیف: -3
  ات كاملة وصحیحة.التأكد من عملیة حصر التسجیل، والحصول على معلوم التدقیق: -4
  نقل هذه البیانات إلى مواقع التخزین آلیا أو یدویا لكي تتم معالجتها فیما بعد.  النقل: -5
  

  ثانیا: تشغیل البیانات
إن البیانات المسجلة یمكن أن تكون مفیدة تماما وبطریقة مباشرة لمتخذ القرار،  ولكنها غالبا ما      

غیل البیانات هو جوهر نظام المعلومات وذلك من خالل تحویل تحتاج إلى تشغیل ما ویعتبر نشاط تش
  البیانات الخام إلى معلومات مفیدة قابلة لالستخدام، ومن بین أنواع التشغیل ما یلي: 

  هو إعادة تنظیم البیانات طبقا لمجموعة من الخصائص. التبویب: -1
  معینة.هو إضافة الخصائص الرقمیة لكل األحداث في مجموعة  التجمیع: -2
مثل المتوسط، االنحراف والتباین، والتشغیل المعقد یتمثل في استخدام  حساب اإلحصاءات المختلفة: -3

النماذج الریاضیة أو اإلحصائیة مثل: البرمجة الخطیة أو تحلیل االنحدار وفي هذه الحاالت فإن طبیعة 
  .1المخرجات یمكن أن تختلف كلیة عن طبیعة المدخالت

  لبیاناتثالثا: إدارة ا
  :2تتكون هذه الوظیفة من ثالث مراحل نوردها فیما یلي     

یتم خالل هذه المرحلة وضع البیانات في ملفات أو قواعد البیانات وتقدم البیانات المخزنة   التخزین: -1
مختلف األحداث التي تجري بالمؤسسة، كما یتم فیها تخزین هذه البیانات بصفة دائمة أو مؤقتة من أجل 

  یلها.  تشغ
یقصد بعملیة تحدیث البیانات تعدیل البیانات المخزنة من خالل الحذف أو اإلضافة  تحدیث البیانات: -2

  حتى تعكس الوضع الحالي للمؤسسة.
یقصد بها استدعاء البیانات المخزنة ألغراض التشغیل واستخراج النتائج النه من  استدعاء البیانات: -3

جمعة فور الحصول علیها في وقت واحد، لذلك ال بد من وجود إمكانیة الصعب تشغیل كل البیانات المت
  . 3لحفظ وتخزین هذه البیانات ثم إمكانیة استرجاعها وقت الحاجة ألغراض التشغیل

                                                
 2001اإلداریة، دار الجامعة للنشر، اإلسكندریة، مصر، اقتصادیات نظم المعلومات المحاسبیة و  صالح الدین عبد المنعم مبارك -1

 .56ص 

 .16، ص 2002/2003، ، اإلسكندریةثناء علي القباني، نظم المعلومات المحاسبیة، الدار الجامعیة -2
  . 38، صطرابلسي سلیم، مرجع سبق ذكره -3
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  لمعلوماترابعا: رقابة وأمن ا
  تتكون هذه الوظیفة من جزئین وهما: 
ویقصد بها المعلومات المرسلة عكسیا من مستخدمي النظام إلى القائمین على  التغذیة العكسیة: -1

النظام تعلیقا على أنشطة المدخالت، التشغیل والمخرجات وعادة ما تتضمن بعض مالحظات مستخدمي 
ان في عملیات التشغیل المقبلة كما أنها تتضمن احتیاجاتهم النظام على المخرجات لكي تأخذ في الحسب

  حتى یمكن للقائمین على النظام توفیرها.
توفیر الحمایة واألمن للبیانات من السرقة وأخطار التلف وهذا من أساسیات أنظمة الضبط  الحمایة: -2

  الداخلي.
  إنتاج المعلوماتخامسا: 

ت الذي هدفه إنتاج معلومات مالئمة للمستفید أو المستخدم وهي الوظیفة األخیرة لنظام المعلوما    
النهائي ومن منتجات المعلومات الوثائق الورقیة، اإلستمارات، القوائم واألشكال البیانیة... الخ، حیث أن 
آخر ما یقدمه نظام المعلومات هو وضع هذه المعلومات في ید المستخدمین سواء داخل المؤسسة أو 

خاذ قرارات سلیمة، ویتطلب ذلك خطوتین أساسیتین هما: إنتاج التقاریر وتوصیلها خارجها من أجل ات
ففیما یخص إنتاج التقاریر فیجب أن تحتوي على المعلومات الناتجة من التشغیل أو البیانات المخزنة أو 

ان من كالهما، أما فیما یخص التوصیل فهو تقدیم التقاریر في صورة مفهومة ومفیدة للمستخدمین وضم
   وصول التقاریر للمستخدمین.                   

  المطلب الثاني: البیانات والمعلومات
المعلومات قاعدة التخاذ القرارات المختلفة داخل المؤسسة ، من حیث وظائف االدارة وخارج  تعتبر   

لتي المؤسسة من طرف الجهات التي لها مصالح وعالقات معینة مع المؤسسة ، و نظرا لألهمیة ا
تكتسبها هذه المعلومات كقاعدة التخاذ مختلف القرارات فسیتم التطرق بصفة عامة إلى المعلومات من 

  حیث المفهوم ، الدور و القیمة و الخصائص .
ن ببعضهما البعض یوقبل التطرق للمعلومة یجب التفرقة بینها وبین البیانات بحكم إرتباط المصطلح    

  إلى نفس المعنى . یؤدیانتلفان وال ارتباطا وثیقا، إال أنهما یخ
  الفرع األول: تعریف البیانات و المعلومات 

   عریف البیاناتأوال : ت     
، ومن للتوصل إلى نتائج أي نظام ال بد من حصر وتحدید البیانات التي ستتم علیها عملیات التشغیل  

  أهم التعاریف المتعلقة بالبیانات ما یلي:
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هي الحقائق الخام التي تأخذ شكل األرقام أو األحرف أو الرموز أو مزیج بینهما، والتي «  :01تعریف  *

  .   1»ال یمكن اإلستفادة منها مباشرة، إال بعد معالجتها 
ن الحقائق أو المبادئ أو تعلیمات في شكل رسمي مناسب لالتصال هي عبارة ع«  :02تعریف * 

  .2»والتفسیر والتشغیل بواسطة األفراد أو اآلالت األوتوماتیكیة 
مجموعة الرموز أو الكلمات التي یتم تجمیعها من داخل المشروع وخارجه، حیث تمثل «  :03تعریف * 

دخال     .3»بعض العملیات علیها، بحیث یتم استخراج المعلوماتالمواد األولیة التي یتم تشغیلها وترتیبها وإ
  ویمكن من خالل التعاریف السابقة صیاغة التعریف التالي:     

هي المادة األولیة التي تتكون إما من أرقام أو كلمات أو إرشادات أو حقائق جمعت من مصادر متنوعة، 
  الستفادة منها.سواء داخلیة أو خارجیة لم تتم معالجتها بعد وغیر جاهزة ل

: تعریف المعلومات   ثانیًا
  هناك عدة تعاریف نورد أهمها فیما یلي: 

هي المعرفة المشتقة من تنظیم وتحلیل البیانات، أي أنها بیانات ذات منفعة في تحقیق : « 01تعریف * 
  .4»أهداف المنشأة 

  ي یتسلمها، وتقدم  هي بیانات منظمة ومعروضة بشكل یجعلها ذات معنى للشخص الذ«  :02تعریف  *
  إضافة للمعرفة الموجودة لدیه حول ظاهرة أو حدث أو مجال معین، فالمعلومات تخبر المستخدم بشيء   
  . 5»ال یعرفه أو ال یمكن توقعه   
   إنها مجموعة الحقائق المرتبطة باألحداث و التي  «محمد شوقي بشادي المعلومات عرف  : 03تعریف * 
   6 .»و قیاسها ، و غالبا ما تكون مستقلة عن بعضها یمكن التعرف علیها   

  ویمكن من خالل التعاریف السابقة صیاغة التعریف التالي:     
المعلومات هي عملیة تحلیل البیانات بهدف معالجتها وترتیبها، لتصبح معلومات مفیدة تساعد في عملیة 

  فیدة لمستعملیها اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ولكي تكون هذه المعلومات م
                                                

 .181، ص خندریة، بدون تاریمحمد حافظ حجازي، دعم القرارات في المنظمات، اإلسك -1

 .28، ص 1996كمال السید غراب، فادیة حجازي، نظم المعلومات اإلداریة، (مدخل تحلیلي)، جامعة الملك سعود، الریاض،  -2

 . 27 ، ص1998 الدار الجامعیة اإلسكندریة، مصر،كمال الدین الدهراوي، نظم المعلومات المحاسبیة،  -3

 .34، ص كرهمنعم مبارك، مرجع سبق ذصالح الدین عبد ال -4

 .25، ص 1996عمان، األردن،  ،برهان محمد نور، أنظمة المعلومات اإلداریة، الطبعة األولى -5

محمد شوقي شادي : دراسات في النظم المحاسبیة ، نظم المعلومات المحاسبیة و الحاسب اإللكتروني ، دار النهضة العربیة ،  -6
  .36، ص  1998بیروت ،
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 معلومات، یجب التفرقة بینهما ألنهما ال یعنیان نفس الشيء،البیانات و للومن خالل العرض السابق 
ذا ما جمعت معا  فإنها تمثل المدخالت لنظام المعلومات، أما فالبیانات هي حقائق أولیة وأرقام وإ

المعلومات فإنها تتكون من بیانات تم تحویلها وتشغیلها لتصبح لها قیمة، حیث یمكن أن نوضح هذه 
  العالقة في الشكل التالي:

  
  ) العالقة بین البیانات والمعلومات 2-1الشكل رقم (

  
  
  

  من إعداد الطالب
  

  الجدول التالي :  كما یمكن توضیح أهم الفروقات في
  یوضح التمیز بین مصطلح البیانات ومصطلح المعلومات ): 1 - 1جدول رقم (

   40، ص1999، ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمانحكمت أحمد الراوي، نظم المعلومات المحاسبیة و المنظمة المصدر:

30  

  المعلومـــــــــــات  البیانـــــــــــات  المجـــال

  الترتیب 

  القیمة

  االستعمال

  المصدر

  الدقة

  الموقع

  الحجم

  غیر منظمة في هیكل تنظیمي

  غیر محدودة القیمة

  مي ال تستعمل على الصعید الرس

  متعددة المصادر

  منخفضة

  المداخالت  

  كبیر جدا  

  منظمة في هیكل تنظیمي

  محدودة القیمة بالضبط  

  تستعمل على الصعیدین الرسمي و غیر الرسمي

  محددة المصادر

  عالیة 

  المخرجات

  صغیرة نسبیا مقارنة بحجم البیانات

  عملیة معالجة البیانات

  داخل نظام المعلومات

  البیانات

 (مدخالت)

  المعلومات

 (المخرجات)
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  من خالل ما سبق نستنتج أن :

  المعلومات تضیف حقائق وأفكار جدیدة لمستقبلها أو استخدامها؛  -
    تساعد على زیادة المعرفة و تخفیض عدم التأكد لدى مستخدمها مما یساعد على اتخاذ المعلومات  -

  قرارات هادفة وفي إطار موضوعي؛    
  بصفة  أشمل المعلومة هي المنتج النهائي الذي على ضوئه یتم اتخاذ القرارات بالنسبة لمستعملها . -

  أهمیة المعلوماتالفرع الثاني : 
  كبیرة في المؤسسات، نورد أهمها فیما یلي:   للمعلومات أهم      

  : 1أهمیة المعلومات في مجال اتخاذ القرار -1
  إضافة المعرفة لمتخذ القرار مما یقلل من حالة عدم التأكد. -أ

دراك ما یطرأ على الظروف المحیطة من تغییر وأبعاد هذا التغییر  - ب تساعد على إستقراء المستقبل، وإ
  .وكیفیة التعامل معه

  وصف الموقف أو المشكلة محل اتخاذ القرار. -ج
  تؤدي إلى تحسین الفعالیة التنافسیة للمؤسسة وتحسین المردود اإلنتاجي. - د
 Garry etتؤدي إلى التقلیل من البدائل وتزوید صانع القرار بأفضل البدائل وفي هذا الصدد یرى ( -هـ

Scat Merton 1971ولد العدید من التصورات، تحدد االتجاهات ) بأن المعلومات تحرك االبتكار، ت
  البیئیة وتسهل من متابعة األداء.

  أهمیة المعلومات فیما ال یتعلق باتخاذ القرار: -2
تعتبر المعلومة موردا مهما من موارد المؤسسة، كونها تعتبر من العناصر الغیر الملموسة كالشهرة     

وى الثقافي لألفراد، وتكوین خلفیات عامة من أي موضوع، مثال، وهي تؤدي إلى زیادة المعرفة ورفع المست
تكوین خلفیة عن االنترنت، مستوى اإلنتاج، القرارات، كما تؤدي إلى زیادة التحفیز في المؤسسة وبناء 

) 04النماذج، وبالمعلومة یتم تأهیل األفراد والمدراء واكتسابهم الخبرة، وفي هذا الصدد هناك أربع (
  ) كما یلي:Bailes et Autresحددها ( استعماالت أساسیة

  المعلومة أداة لعملیة التسییر.  -أ
  المعلومة أداة اتصال في المؤسسة. - ب
  المعلومة أداة لتطویر المعرفة عند المسیر والعامل. -ج
  المعلومة أداة للتواصل مع المحیط. - د

                                                
خصائص المعلومات القاعدیة لبناء قرارات اإلنتاج التي تسمح باألسبقیة التنافسیة في إطار اإلستراتیجیة ، جعبد اهللا محمود سرا -1

  .52 ، ص2005، جامعة الجزائر ،االقتصادأطروحة دكتوراه دولة في  حالة القطاع الصناعي الیمني، التنافسیة،
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وكل هذه االستعماالت متكاملة ومتنافسة في الوقت نفسه، حیث تعتبر المعلومة أساس العملیة     
  اإلداریة والتنظیمیة ومتطلب أساسي لنجاح المؤسسة. 

  مصادر المعلوماتالفرع الثالث: 
ات إلى مجموعتین أساسیتین وهما یمكن تصنیف مصادر المعلومات التي تتعامل بها المؤسس    

المعلومات األولیة والمعلومات الثانویة، ویقصد بالمعلومات األولیة هي تلك المعلومات التي یتم إعدادها 
من أجل مواجهة مشكل ما، أما المعلومات الثانویة فیقصد بها تلك المعلومات التي تم تجمیعها وتخزینها 

د الحاجة من طرف المستخدمین، ویمكن أن تكون هذه في مكان معین یسهل الحصول علیها عن
المعلومات متحیزة أو غیر قابلة لالستخدام بالشكل الذي أعدت به أو جمعت من أجله، كما یمكن 

  .    1استعمالها ألغراض غیر التي أعدت من أجلها
ه بسهولة، فانه نظرا لعدم توفر المعلومات في مكان یمكن الوصول إلی المصادر األولیة للمعلومات: -1

  یجب على متخذ القرار أو مستخدم المعلومات تجمیع أو الحصول علیها بأحد الطرق التالیة:
إن المالحظة الدقیقة لظاهرة ما تمكننا من الحصول على أجوبة جزئیة للمشكلة، ویتم  المالحظة: - أ

لة، والمیزة الرئیسیة تجهیز هذه البیانات المجمعة بهذه الطریقة للحصول على معلومات لهذه المشك
المالحظة في هذه الطریقة هي أنها توفر معرفة أولیة عن المشاكل والعملیات واألنشطة محل االهتمام 

  .2 وتتجنب هذه الطریقة ردود الفعل المتحیزة.
في بعض األحیان توضع مصادر المعلومات (األفراد، المعدات واآلالت...) تحت  التجربة والمسح: -ب

م إصدار حكم بشأنها، أما المسح فیعتبر أكثر المصادر استعماال وسرعة في تجمیع المصادر التجربة ویت
األولیة، وحتى یكون المسح له مدلول واضح وكامل فهو یحتاج إلى تخطیط جید وواضح وتسلسلي 

  لألسئلة وكذلك ضرورة اختیار العینة بكل حذر وعنایة للحصول على معلومات قیمة وصحیحة ودقیقة.
یتم الحصول على التقدیر الشخصي عن طریق الخبراء، وقد یكونون من داخل  التقدیر الشخصي: - ج

المؤسسة مثال رؤساء اإلدارات أو القطاعات أو من خارج المؤسسة مثل المستشارین أو الخبراء 
  األجانب...الخ.

ویكلف أمواال  إن الحصول على المعلومات األولیة یستغرق وقتا المصادر الثانویة للمعلومات: -2
  وللتخفیف من هذه الحدة فان المؤسسة بواسطة مستعملي المعلومات تلجا إلى استخدام المصادر الثانویة 

                                                
   ،1999 في المنشآت المالیة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر؛محمد الفیومي، تصمیم وتشغیل نظم المعلومات المحاسبیة  -1

 .52ص 

  .53ص  ؛المرجع السابق محمد الفیومي،  -2
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على المعلومات الموجودة داخل المؤسسة، للمعلومات كلما تطلب األمر ذلك وتشمل هذه المصادر 
  المعلومات المشتراة من خارجها، النشرات والوكاالت الحكومیة.

في بعض األحیان تعتبر المعلومات الموجودة في الشركة ذات  المعلومات الموجودة في الشركة: - أ
دارات المختلفة توفر كمیة أهمیة كبرى بالنسبة لمدیري الشركة، فالتقاریر التي یتم إعدادها على مستوى اإل

كبیرة من المعلومات كملفات المؤسسة عن السیاسات المتبعة واإلجراءات والخطط الطویلة والقصیرة 
األجل، وكذلك المعلومات المحصل علیها من طرف العاملین داخل المؤسسة، فهم یقدمون معلومات 

میدان العملي، والمشاكل التي یمكن أن بطریقة غیر مباشرة عن طریق المناقشات التي تحدث بینهم في ال
  تالحظ بالنسبة لمعلومات المؤسسة هي: 

  قد ال یمكن الحصول علیها في الوقت الذي تكون بحاجة إلیها. -
  في حالة ما إذا تم إعدادها من طرف رئیس قسم معین فإنه یستطیع فهمها رئیس قسم آخر. -
  بینهم. عدم اهتمام العاملین بهذه المعلومات الموجودة -
من الضروري أن المؤسسات تحتاج إلى معلومات ال تكون  شراء المعلومات من خارج المؤسسة: -ب

  متوفرة لدیها فتلجأ للمحیط الخارجي بهدف الحصول علیها.
كالنشرات والمجالت في المیدان االقتصادي والتي تحتوي على موضوعات حول المعامالت  النشرات: - ج

  لحكومیة.في المؤسسة التجاریة وا
تتوفر الوكاالت الحكومیة على حجم كبیر من المعلومات التي تم جمعها عن  الوكاالت الحكومیة: -د

جمالي الدخل  قضایا متعددة ومن هذه المعلومات نجد معلومات خاصة بعدد السكان وتوزیعهم الجغرافي وإ
  الوطني وكل هذه المعلومات قد تكون نافعة بالنسبة للمؤسسة. 

  ابع : كمیة وقیمة المعلومات الفرع الر 
تحتل المعلومات بصورة عامة أهمیة كبیرة في الوحدة االقتصادیة من حیث مساعدتها لمتخذي     

حیث یؤكد البعض بقولهم : قد نتج عن األهمیة المتزایدة تخاذ القرارات التي تحقق أهدافها، القرارات في ا
وحدة االقتصادیة مثل الموارد و اآلالت والقوى البشریة بل للمعلومات أنها تمثل أحد الموارد الهامة في ال

أنها تفوق هذه الموارد جمیعا ، حیث أن االستخدام األمثل للمعلومات یؤدي إلى نجاح تلك الوحدة في 
  تحقیق أهدافها .

في ومن هنا تأتي أهمیة اقتصادیات المعلومات المحاسبیة في تقریر فاعلیة نظام المعلومات المحاسبیة    
الوحدة االقتصادیة ، وأن هذه األهمیة تتطلب ضرورة دراسة الجدوى االقتصادیة للمعلومات المحاسبیة من 

   :  من خالل هخالل  كمیة المعلومات المحاسبیة وكلفتها وقیمتها وهو ما سنتناول
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  .1كمیة المعلومات المحاسبیة  -1

یمثل قیاس كمیة المعلومات المحاسبیة أحد المتطلبات االقتصادیة الواجب مراعاتها لتقریر وزیادة    
فاعلیة نظام المعلومات المحاسبیة في الوحدة االقتصادیة انطالقًا من أهمیة توفیر تلك المعلومات بالكمیة 

م التأكد أو زیادة ك لمعرفة مقدار ما تحققه من منفعة لمتخذ القرار في تقلیل حالة عدالمطلوبة ، وذل
قیاس  یجبولكي یتم الحكم على فاعلیة نظام المعلومات المحاسبیة في الوحدة االقتصادیة المعرفة لدیه، 

وعلى ذلك ذ القرار كمیة المعلومات التي تحتویها التقاریر و القوائم المختلفة التي یمكن أن یستخدمها متخ
  .  2فإن اقتصادیات المعلومات تمثل إطارًا عملیًا لتحدید قیمة المعلومات بصفة عامة

ولقاس كمیة المعلومات المحاسبیة تستخدم مقاییس نظریة المعلومات ( النظریة الریاضیة للمعلومات ) 
لرقابة ، ثم طورها العالم نتیجة دراساته في مجال التحكم و ا Norbert Weinerالتي اقترحها العالم 

Claude Shannon وطبق علیها بعض المبادئ لتفسیر نظم االتصاالت .  
  وقد استخدمت مقاییس نظریة المعلومات في المحاسبة منذ سنوات قلیلة من خالل جهود بعض الكتاب

منافع بعض مقاییس نظریة  1969الذي اختبر في عام  Baruch Levو الباحثین ومن أبرزهم  
  :علومات في المحاسبة في كل من الم

  . * قیاس كمیة معلومات التقاریر المحاسبیة 
* قیاس الخسارة الناتجة عن دمج بعض عناصر التقاریر المالیة القابلة للدمج من وجهة نظر مستخدمي 

  هذه التقاریر . 
تأكد الموجودة لدى وعلیه یمكن استخدام مقاییس المعلومات المتوقعة لتحدید درجة تخفیض حالة عدم ال   

  متخذ قرار معین نتیجة إمداده بتقریر یتضمن معلومات معینة عن حدث ما .
وتقاس كمیة المعلومات ریاضیًا بتحدید لوغاریتم كل من احتمال الحدث قبل استالم المعلومات وبعده 

  .3 : يباستخدام القانون اآلت
  3.322لو ر *  -ك = 

  حیث أن : 
  . لوغاریتم : لو

  ة المعلومات .كمیك : 
   ]1     0 [ حیث ر محصورة بین  : االحتمال السابق الستالم المعلومات  ر

                                                
   143، ص   مرجع سبق ذكره ،قاسم الحوبیتي، زیاد السقا  -1
   430، ص  1990ذات سالسل للطباعة و النشر و التوزیع ،  ، نظریة المحاسبة ، عباس الشیرازي-2
   143، ص   مرجع سبق ذكره ،وبیتي، زیاد السقا قاسم الح -3
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  قیمة المعلومات المحاسبیة : -2

  معلومات المحاسبیة إلى إمكانیة القیاس المالي یشیر مصطلح قیمة المعلومات في مجال نظم ال   
  ( النقدي ) للمنفعة المتحققة نتیجة استخدام المعلومات المحاسبیة في عملیات اتخاذ القرارات المختلفة .

وعلیه ، فإن قیمة المعلومات المحاسبیة یمكن أن تحتسب بصورة مالیة من خالل الفائدة ( المنفعة ) التي 
ة المعلومات المحاسبیة في إحداث تغییر في بعض القرارات ، حیث یتم القیاس في تتحقق نتیجة مساهم

حالة إمكانیة حصر التأثیر المالي على بعض القرارات التي ساهمت المعلومات المحاسبیة في إحداث 
  تأثیرات معینة ومباشرة ، وتقاس كما یلي : 

 - الذي یعتمد على المعلومات اإلضافیة   قیمة المعلومات اإلضافیة = صافي القیمة المتوقعة للقرار
  صافي القیمة المتوقعة للقرار الذي ال یعتمد على المعلومات اإلضافیة  

الفرق بین القیمة المتوقعة للقرار بدون  ''واعتمادًا على ما سبق  تعرف قیمة المعلومات بأنها :    
  . '' تماد على المعلومات اإلضافیةاالعتماد على المعلومات اإلضافیة والقیمة المتوقعة له باالع

ویالحظ أن قیمة المعلومات اإلضافیة أو عدم قیمتها تعتمد عل اختالف القرار الذي یمكن اتخاذه بناًء 
على المعلومات اإلضافیة عن القرار الذي یمكن اتخاذه بدونها ، ویقصد باختالف القرارین اختالفهما من 

االقتصادیة من جراء اتخاذ القرار ، أي أن اختالف العائد الصافي  حیث ما سیعود في النهایة على الوحدة
المتوقع لهما بالنسبة للوحدة االقتصادیة سواًء اتخذ هذا العائد شكل صافي ربح أو إیراد محتمل أو وفر في 

  التكلفة .
  .1المحاسبیة مع تكلفة إعدادها توزیعها  تموازنة قیمة المعلوما -3
المعلومات المحاسبیة البد من دراسة كیفیة التوصل إلى موازنة قیمة ( منفعة )  بهدف تحدید اقتصادیات  

نه لیس لقیمة أو منفعة أالمعلومات المحاسبیة مع تكلفة إعدادها وتوزیعها ، مع األخذ بعین االعتبار 
یسهل  المعلومات خواصًا ملموسة ، مما یؤدي إلى صعوبة قیاسها خالفًا لتكلفة اإلعداد و التوزیع التي

  قیاسها .
وبصفة عامة یمكن تحدید الحجم األمثل لتدفقات البیانات و المعلومات المحاسبیة من خالل العالقة    

  بین القیمة  ( المنفعة ) الحدیة مع التكلفة الحدیة إلعدادها و توزیعها ، والذي یمكن توضیحه من خالل 
  الشكل التالي :

  
  

                                                
  145، ص   مرجع سبق ذكره -1
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    : القیمة  ( المنفعة ) الحدیة مع التكلفة الحدیةبین   ) العالقة 3-1الشكل رقم (
  

  
  
  
  
  
  
  
 ، والنشر للطباعة الحدباء وحدةقاسم الحوبیتي، زیاد السقا ، نظام المعلومات المحاسبیة ، المصدر :   

  . 08، ص   2003العراق، الموصل الجامعة حدباءال كلیة
ویالحظ انه یمكن أن ینتج عن زیادة حجم المعلومات في ضوء التكلفة المرتفعة نسبیًا قیمة حدیة سالبة   

وعلى هذا األساس یالحظ أن النقطة (ب) تمثل الحجم األمثل لتدفق البیانات و المعلومات ، وفي ضوء 
  إن زیادة حجم هذه التدفقات عن النقطة (ب) قد ینتج عنه قیمة حدیة سالبة .التكلفة المرتفعة نسبیًا، ف

  وعلیه ، فإنه یمكن تحدید حجم المعلومات في ضوء االسترشاد بالمبادئ اآلتیة :
  إذا ازدادت القیمة الحدیة للمعلومات عن تكلفتها الحدیة ، فیعني ذلك إمكانیة زیادة حجم المعلومات . -1
  لتكلفة الحدیة عن قیمتها الحدیة ، فیعني ذلك إمكانیة خفض (إنقاص ) حجم المعلومات إذا ازدادت ا -2
إذا تساوت القیمة الحدیة للمعلومات مع تكلفتها الحدیة ، فیعني ذلك التوصل إلى الحجم األمثل  -3

  للمعلومات . 
من التحلیل الحدي للمعلومات  كما یمكن االستناد إلى القیمة اإلجمالیة و التكلفة اإلجمالیة للمعلومات بدالً 

  لتحدید حجم المعلومات .
   المطلب الثالث: ماهیة نظام المعلومات المحاسبي  

  تعریف نظام المعلومات المحاسبي الفرع األول:
یعتبر نظام المعلومات المحاسبي في الوقت الحاضر الجهة المسؤولة عن توفیر المعلومات المالیة       

  رات واألقسام داخل الوحدة االقتصادیة.  والكمیة لجمیع اإلدا
ذلك الجزء األساسي والهام من نظام المعلومات اإلداري في الوحدة االقتصادیة في «  :01تعریف * 

  مجال األعمال الذي یقوم بحصر وتجمیع العملیات المالیة من مصادر داخل وخارج الوحدة االقتصادیة ثم 
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یقوم بتشغیل هذه البیانات وتحویلها إلى معلومات مالیة مفیدة لمستخدمي هذه المعلومات داخل وخارج 

  .1»الوحدة االقتصادیة 
نظام المعلومات  یالحظ من خالل هذا التعریف أن نظام المعلومات المحاسبي ال یعتبر بدیال عن    

اإلداري وال منفصال عنه، ولكن یعتبر نظام من النظم الفرعیة المكونة لنظام المعلومات اإلداري داخل 
  الوحدة االقتصادیة. 

) Accumulateهو أحد مكونات نظام المعلومات اإلداریة الذي یختص بتجمیع(« : 02تعریف  *
) المعلومات Communicate) وتوصیل(Analyze) وتحلیل(Process) ومعالجة(Classifyوتبویب(

دارة  المالیة المالئمة التخاذ القرارات إلى األطراف الخارجیة كالجهات الحكومیة، والدائنین، والمستثمرین وإ
  .             2»المؤسسة 

نظام المعلومات المحاسبي عبارة عن مجموعة من المكونات تمثل الوسائل اآللیة «  :03* تعریف 
والمستندات والسجالت والتقاریر واألفراد واإلجراءات التي تتكامل مع بعضها البعض لتحقیق  واألوراق

هدف المعالجة للبیانات المحاسبیة عن طریق التسجیل والتبویب والتلخیص لتحویلها إلى معلومات 
  .3»محاسبیة 

المعلومات في المؤسسة من خالل التعاریف السابقة یتضح أن نظام المعلومات المحاسبیة من أهم نظم    
الذي یدعم عملیاتها من خالل تجمیع وتخزین البیانات عن معامالت المؤسسة، كما یساعد في التأكد من 
أن بیانات المؤسسة تمت معالجتها بدقة وموضوعیة للحصول على المعلومات المالئمة، أیضا نظام 

ن مجموعة موارد: األفراد، المعلومات المحاسبیة كغیره من األنظمة داخل المؤسسة یتكون م
المعدات...الخ، والتي تنسجم فیما بینها من أجل تحویل البیانات المحاسبیة إلى معلومات محاسبیة یتم 

  االستفادة منها من أطراف داخل وخارج المؤسسة.    
 :أهمیة نظام المعلومات المحاسبي الفرع الثاني:

نظمة المعلومات حیث یشكل الركیزة األساسیة والمهمة یعتبر نظام المعلومات المحاسبیة من أقدم أ    
  :4بالنسبة لنظم المعلومات األخرى في المؤسسة، یأتي ذكر أهمیته فیما یلي

نظام المعلومات المحاسبیة هو وحده الذي یمكن اإلدارة ومختلف الجهات المعنیة من الحصول على  -
  . صورة وصفیة ومتكاملة عن المؤسسة

                                                
  .47، ص  مرجع سبق ذكرهأحمد حسین علي حسین،  -1
 .47، ص ، مرجع سبق ذكره مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبیة كمال الدین مصطفى الدهراوي،  -2

 .55، ص2001، ر وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردندا  ة،محمد یوسف حفناوي، نظم المعلومات المحاسبی -3

  .70قاسم الحوبیتي، زیاد السقا، مرجع سابق، ص   - 4
37  



  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               الفصل األول 
تصل نظام المعلومات المحاسبي بغیره من نظم المعلومات عن طریق مجموعة من القنوات،التي تعتبر ی -

، بحیث تشكل في مجملها النظام حلقات وصل بین مصادر الحصول على المعلومات ومستخدمیها
  . شامل للمعلوماتال
یمكن نظام المعلومات المحاسبیة من التعرف على أحداث المستقبل، وتوجیه الموارد النادرة نحو  -

  االستخدام األمثل، كما أنه یوفر المقاییس التي تساعد على تطویر أسالیب الرقابة.
ئیة في شكل إن المعلومات التي تنتج بواسطة النظم الفرعیة األخرى توضع في صورتها النها -

  مصطلحات مالیة في التخطیط االستراتیجي للوصول إلى أهداف المؤسسة.
  نظام المعلومات المحاسبي وظائفالفرع الثالث :  

  : 1من أهم وظائف نظام المعلومات المحاسبیة نذكر ما یلي     
  وظیفة تجمیع بیانات العملیات من خالل الوثائق األصلیة أوال:
حلة الحصول على البیانات من أنظمة العملیات وتسجیلها في المستندات والوثائق یتم في هذه المر      

الالزمة والتحقق من صحة البیانات وكیفیة تسجیلها في المستندات وللتأكد من شمولیة المستندات وكمالها، 
تم التعرض یقوم نظام المعلومات المحاسبي باستالم المستندات األساسیة الناتجة عن نظم المعلومات التي 

إلیها وعبر مجموعة من اإلجراءات یتم التأكد من صحة هذه البیانات والمستندات، وتشكل األحداث 
االقتصادیة المعبر عنها بشكل نقدي المادة الخام التي یعالجها نظام المعلومات المحاسبین وتنشأ هذه 

ن أحداث تتم داخل الوحدة وأخرى األحداث االقتصادیة من خالل ممارسة المؤسسة لعملیاتها التي تتكون م
  من خالل عالقة الوحدة التبادلیة مع البیئة المحیطة. 

  وظیفة المعالجة ثانیا:
  یتم في هذه المرحلة إجراء مجموعة من عملیات المعالجة على المستندات التي تم الحصول علیها مثل:  
  سبقا.تصنیف المستندات التي تم الحصول علیها وفقا لمعاییر محددة م -1
  نقل محتوى المستندات إلى مستندات أخرى. -2
  ترحیل محتوى الوثائق والمستندات إلى السجالت المحاسبیة المالءمة. -3
إجراء مجموعة العملیات الحسابیة على البیانات كعملیات الجمع والطرح والضرب والقسمة بغرض  -4

  حساب أرصدة الحسابات ومجموع العملیات المسجلة في الیومیة.
إجراء بعض عملیات المقارنة بین محتوى السجالت المختلفة للتأكد من صحة التسجیل والترحیل إلى  -5

  السجالت المختلفة.
  1إنتاج المعلومات وظیفة ثالثا:

                                                
  .87طرابلسي سلیم، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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ثة لنظام المعلومات المحاسبي هي توفیر المعلومات المفیدة لإلدارة التخاذ القرارات الوظیفة الثال    

وللمستفیدین الخارجیین، تصنف المعلومات المحاسبیة في فئتین رئیسیتین: القوائم المالیة والتقاریر 
  اإلداریة.

دام من طرف الجهات التي تحتوي على المعلومات المحاسبیة المعدة أساسا لالستخ القوائم المالیة: -1
الخارجیة، وهي تتعلق بالنشاط العام الذي قامت به الوحدة االقتصادیة، وغالبا ما یهتم نظام المحاسبة 

  المالیة بهذه المجموعة.
التي تحتوي علیها المعلومات المحاسبیة المعدة أساسا من طرف الجهات الداخلیة،  التقاریر اإلداریة: -2

اط الداخلي الذي تقوم به الوحدة االقتصادیة، وغالبا ما یهتم نظام المحاسبة وهي غالبا ما تتعلق بالنش
  اإلداریة بهذه المجموعة.

  قابة فعالة على األصول والبیاناتتأمین ر رابعا: 
الوظیفة الرابعة لنظام المعلومات المحاسبیة هي توفیر رقابة داخلیة كافیة لتأكید الثقة بالمعلومات      

النظام ولحمایة أصول المؤسسة وبیاناتها، ولهذا الغرض تستخدم المؤسسة مجموعة من  المنتجة من خالل
  اإلجراءات لتحقیق رقابة داخلیة فعالة على العملیات ومن أهم هذه اإلجراءات: 

  التحدید المسبق للمسؤولیات والصالحیات في تنفیذ األعمال واألنشطة. -1
  ت العالقة ببعضها. الفصل بین الوظائف واألعمال المهمة ذا -2
  تأمین التوثیق الكافي والمالئم لكل الفعالیات واألنشطة. -3
  حفظ األصول والسجالت بطریقة جیدة وآمنة. -4
  التقویم المستقل لألداء في مختلف الوحدات التنظیمیة داخل المؤسسة. -5

  الفرع الرابع : خصائص نظام المعلومات المحاسبي
میز بعدة خصائص إذا ما توفرت فیه تجعله نظاما معلوماتیا حیویا في نظام المعلومات المحاسبي یت

  المؤسسة المتواجد فیها، ومؤدیا لوظیفته التي طور ألجلها في هذه المؤسسة، ومن بین الخصائص التي
  : 2تؤهل نظام المعلومات المحاسبي ألي یكون فعاال وكفء ما یلي     

درجة عالیة من الدقة والسرعة في معالجة البیانات المالیة  یجب أن یحقق نظام المعلومات المحاسبي -1
  عند تحویلها لمعلومات محاسبیة.

أن یزود اإلدارة بالمعلومات المحاسبیة الضروریة وفي الوقت المالئم التخاذ قرار اختیار بدیل من  -2
  البدائل المتوفرة لإلدارة.

                                                                                                                                                   
  .89طرابلسي سلیم، مرجع سبق ذكره، ص  -1

  .59 -58ص ص محمد یوسف حفناوي، مرجع سبق ذكره،  -2
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  أن یزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقیق الرقابة والتقییم ألنشطة المنشأة االقتصادیة. -3
أن یزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لمساعدتها في وظیفتها المهمة وهي التخطیط على المدى القصیر  -4

  ألعمال المنشأة المستقبلیة.والمتوسط والطویل األجل 
أن یكون سریعا ودقیقا في استرجاع المعلومات الكمیة والوظیفیة المخزنة في قواعد بیاناته وذلك عند  -5

  الحاجة إلیها.
أن یتصف بالمرونة الكافیة عندما یتطلب األمر تحدیثه وتطویره لیتالءم مع التغیرات الطارئة في  -6

  المنشأة. 
  ومات نظام المعلومات المحاسبيمقالفرع الخامس : 

یقصد مقومات أي نظام معلومات هي مجموعة األسس التي یقوم علیها عمل النظام بصورة مترابطة     
ومتكاملة مع بعضها البعض، بحیث ال یمكن االستغناء عن أحدها إذا ما أرید ألي نظام تحقیق أهدافه 

ات المحاسبي قد تختلف في تفاصیلها من مؤسسة بفعالیة، وهناك مجموعة من المقومات لنظام المعلوم
إلى أخرى تبعا لعدة عوامل من أهمها: حجم المؤسسة، طبیعة النشاط، اإلمكانیات المادیة والبشریة، 

  الالزمة لتشغیل النظام وطبیعة النظام كونه یدویا، آلیا أو الكترونیا وتتمثل هذه المقومات فیما یلي: 
  أوال: المجموعة المستندیة

تمثل المستندات أهمیة كبیرة فتعتبر همزة الوصل بین البیئة المحیطة والوحدة االقتصادیة، فالبیانات      
تدخل إلى النظام محمولة على المستندات، وهي تمثل الدلیل الذي یؤید ویؤكد ما هو وارد بالدفاتر 

تندات وسیلة فعالة من وسائل والسجالت، إذ یتم التسجیل واإلثبات من واقع المستندات، وكما تعتبر المس
  حسب الجهة التي أصدرتها : ، یمكن تصنیف المستندات إلى صنفین1الرقابة الداخلیة

ثبات العملیات المالیة  المستندات الداخلیة: -1 وهي المستندات التي تنشأ داخل المنشأة بهدف توثیق وإ
الخ، ویشترط في المستندات الداخلیة أن التي تحدث بین المنشأة والغیر كفواتیر البیع وطلبات الشراء...

  تكون متسلسلة، كما أنها تحمل اسم الجهة المصدرة لها.  
وهي المستندات التي تأتي إلى المنشأة من خارجها كفواتیر النقل  المستندات الخارجیة: -2

  لیل إثبات ألنه   والهاتف...الخ، وال یشترط في المستندات الخارجیة التسلسل، والمستندات الخارجیة أقوى كد
یتم الحصول علیها من أطراف خارجیة، وكلما كانت العملیة المالیة مؤیدة بمستندات داخلیة وخارجیة    

   .   2في نفس الوقت كلما كان هناك دلیل إثبات قوي
  : لكي تحقق المستندات الهدف المطلوب منها،الشروط الواجب توافرها في المستند الداخلي الجید -

                                                
 .51ن، مرجع سبق ذكره، صأحمد حسین علي حسی -1

  . 53،  ص 1995، دار حنین، عمان، 02محمد مطر، المحاسبة المالیة الدورة المحاسبیة ومشاكل اإلفصاح والتحلیل، ط  -2
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  :1ال بد من توفیر الشروط اآلتیة  

 * أن یحمل اسم الشركة وعنوانها، والغرض الذي أنشأت من أجله.   

 * أن ترقم المستندات بأرقام متسلسلة .   

  الذي أنشأ من أجله .* أن یعبر المستند عن الغرض    
  * أن یحقق المستند قواعد الضبط والرقابة، كالتواریخ والتوقیعات.   

  المجموعة الدفتریة ثانیا:
تعتبر المجموعة الدفتریة من أهم المقومات لنظام المعلومات المحاسبي، الذي تتم فیه مجموعة من      

جموعتان من الدفاتر في نظم المعلومات عملیات المعالجة كالتسجیل، والترحیل والترصید، وهناك م
  المحاسبیة وهما دفتر الیومیة ودفتر األستاذ:

یعتبر دفتر الیومیة أحد أهم الدفاتر التي تنص علیها القوانین التجاریة للدول على  دفتر الیومیة: -1
نظاما فعاال  وجوب إمساكها والتسجیل واالحتفاظ بها، إضافة إلى أن نظام المعلومات المحاسبي ال یعتبر

إال في وجود دفتر الیومیة، وهو دفتر یسجل فیه جمیع العملیات المالیة التي تحدث في المنشأة وفق نظام 
  أو نظریة القید المزدوج من واقع المستندات المؤیدة، وهناك نوعین من دفاتر الیومیة.

ملیات المالیة من واقع یوجد غي المنشآت الصغیرة، وتسجل فیه جمیع الع دفتر الیومیة الواحد: - أ
المستندات المؤیدة لها، ویطلق علیه أیضا دفتر الیومیة األصلي في حالة وجود دفاتر یومیة مساعدة، 

  . 2وتسجل فیه جمیع العملیات المالیة غیر المتكررة والتي ال یخصص لها دفتر یومیة مساعدة
تتعدد عملیاتها ال یناسبها دفتر یومیة في المنشآت الكبیرة والتي تتكرر و  دفتر الیومیة المساعدة: -ب

واحد، ولكن یوجد بها دفاتر مساعدة تسجل بهذه الیومیات العملیات المتشابهة والمتكررة، كیومیة للمبیعات 
اآلجلة، یومیة المشتریات اآلجلة، یومیة أوراق القبض ویومیة أوراق الدفع من واقع المستندات المؤیدة، 

  األستاذ أوال بأول وهي دفتر أستاذ مساعد المدینین ودفتر أستاذ مساعدومن ثم الترحیل إلى دفاتر 
الموردین، وفي نهایة كل فترة وعادة ما تكون شهرا یتم إجراء قید مركزي بإجمالي كل یومیة إلى الیومیة  

  .3األصلیة
  

في إعداد وحدیثا للتغلب على مشكلة كثرة المعامالت االقتصادیة استعملت المؤسسات أسلوبا آخر     
  المعلومات أال وهو استخدام أجهزة الكمبیوتر.

                                                
  .44ص إبراهیم جبر الصعیدي، مرجع سبق ذكره،   -1

 .134، ص 2000إبراهیم حلمي وآخرون، أساسیات نظم المعلومات، كلیة التجارة، جامعة القاهرة،  -2

  .206، ص مرجع سبق ذكره محمد شوقي بشادي،  -3
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ن كانت القوانین التجاریة  دفتر األستاذ: -2 هو الدفتر التالي لدفتر الیومیة ضمن المجموعة الدفتریة، وإ

م اإلمساك به، إال انه یعتبر أحد الدفاتر التي جرى العرف المحاسبي على مسكها، والذي بغیابه ال لم تلز 
  تكتمل عملیة المعالجة والتشغیل للبیانات المالیة.

إن الغرض من دفتر األستاذ هو تبویب البیانات ذات الطبیعة المتجانسة والمتعلقة بعملیة واحدة،      
ة تمهیدا الستخالص نتائجها ومن ثم إعداد القوائم المالیة، وترحل جمیع قیود والتي سجلت بدفتر الیومی

، وهناك نوعین من 1الیومیة إلى حسابات دفتر األستاذ، ومن أرصدة هذا الدفتر یتم إعداد میزان المراجعة
  دفاتر األستاذ: المساعد والعام.

لعملیات ظهرت الحاجة إلى دفاتر األستاذ نتیجة لكبر حجم المشروعات وكثرة ا دفتر األستاذ المساعد: - أ
المساعدة وذلك لصعوبة الترحیل لدفتر واحد، ومن الجدیر بالذكر انه وحتى في وجود النظم االلكترونیة 

  وفصل الوظائف بین الموظفین والعمل على الشبكات، تم استخدام دفاتر األستاذ المساعدة.
لك لتحقیق الدقة الحسابیة كدفتر أستاذ مساعد المدینین، ویستخدم هذا الدفتر للحسابات كثیرة الحركة وذ

  ودفتر أستاذ مساعد الموردین...الخ، ویتم الترحیل لألستاذ المساعد من الیومیات المساعدة.
یتم الترحیل إلى دفتر األستاذ العام من واقع إجمالي الیومیات المساعدة، حیث  دفتر األستاذ العام: -ب

میع الحسابات اإلجمالیة (حسابات المراقبة)، وذلك للتحقق من صحة الترحیل یحتوي هذا الدفتر على ج
  لدفاتر األستاذ المساعدة عند إجراء المطابقة بین الدفاتر واألستاذ العام إذ یفترض تساوي األرصدة.

  ثالثا: دلیل الحسابات
ت الحاجة لترقیم أرقام لتسهیل عملیة الترحیل ونقل البیانات من دفتر الیومیة لدفتر األستاذ ظهر     

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 األستاذ العام     
  الوصول إلیها أو اإلضافة إلیها عند الحاجة.مقسمة في مجموعات متناسقة بحیث یسهل 

ویتم إعداد دلیل الحسابات بعد حصر الحسابات المستخدمة، وتقسیمها في مجموعات متناسقة ثم     
  استخدام إحدى طرق الترمیز، وغالبا ما یستخدم في األنظمة المحاسبیة الترمیز الرقمي.

  .2ة، طریقة المجموعات وطریقة األرقام العشریةویوجد ثالث طرق للترمیز وهي: طریقة الكتل الرقمی
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  شروط إعداد دلیل الحسابات:  -
  بحیث یتضمن كافة أنواع الحسابات في الوحدة االقتصادیة. الشمول: *
  أن یستوعب أیة إضافة لم تكن متوقعة عند إعداده. حیث یمكن المرونة: *
  بحیث تعكس الحسابات األحداث التي تتم لكل مركز من مراكز المسؤولیة.    الفعالیة: *

   رابعا: التقاریر المالیة
یتم إنتاج المعلومات بواسطة نظام المعلومات المحاسبي، والتقاریر هي التي توصل تلك المعلومات      

دمین الداخلیین والخارجیین، ولذلك یمكن التمییز بین نوعین من التقاریر وهما: التقاریر إلى المستخ
  الداخلیة(اإلداریة)، والتقاریر الخارجیة.

  وهي التقاریر التي تعد لخدمة أغراض اإلدارة ولألغراض الداخلیة منها: (اإلداریة): التقاریر الداخلیة -1
لخص عن نتائج األعمال التي تمت داخل المنشأة لعملیات التشغیل وهي التي تعبر وت تقاریر األداء: - أ

خالل فترة زمنیة معینة، بغرض الرقابة وتقییم األداء، ومن أمثلتها التقاریر الشهریة أو الثالثیة للمبیعات 
وتقاریر المصروفات، ویتم مقارنة هذه التقاریر مع الخطة الموضوعة بغرض تحدید مطابقة الواقع لما هو 

طط، أو من اجل تفادي االنحرافات الجوهریة، ومن ثم تحلیلها ومعرفة األسباب واتخاذ القرارات مخ
  المصححة. 

تتضمن هذه التقاریر قیم تقدیریة لفترة أو فترات في المستقبل لمساعدة المدیرین في  تقاریر التخطیط: -ب
ه التقاریر في اتخاذ القرارات فیمكن اتخاذ القرارات، ومن أمثلتها تقاریر التنبؤ بالمبیعات، وتساعد هذ

االستفادة من تقاریر التنبؤ بالمبیعات على سبیل المثال في تغییر أسعار المبیعات أو دخول أسواق 
  جدیدة.

وهي تقاریر ترتبط ببعض المشاكل التي تحتاج اإلدارة اتخاذ قرارات بشأنه، وهي  التقاریر الخاصة: - ج
وال تتوفر البیانات المطلوبة في السجالت التاریخیة، وتمتاز هذه التقاریر  غالبا ما تكون تتعلق بالمستقبل،

بعدم الدوریة والتكرار ومن أمثلتها تقاریر إحالل اآلالت أو التأجیر أو تقاریر التخلي عن منتج أو إضافة 
  . 1منتج

مستخدمین : وهي التقاریر التي توجه إلى أشخاص خارج المنشأة باعتبارهم التقاریر الخارجیة -2
خارجیین للمعلومات، وتعتبر وسیلة اتصال معهم، كالمستثمرین الحالیین، الدائنین، البنوك، المصالح 

  الحكومیة وأجهزة الرقابة الخارجیة.
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   ص النوعیة للمعلومات المحاسبیةالمبحث الثالث: الخصائ

تعددت الدراسات المرتبطة و المهتمة بتحدید خصائص جودة المعلومات المحاسبیة الصادرة عن    
هیئات أو منظمات عالمیة أو مهنیة رسمیة أو غیر رسمیة و التي تسعى إلى محاولة إعادة الثقة لدى 

قتصادیة في التقاریر و القوائم المفصح عنها من مستخدمي هذه المعلومات من داخل  أو خارج الوحدة اال
قبل إدارة الوحدة و بالتالي السعي نحو تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها تلك التقاریر ومن 
خالل الجدول التالي نعرض أهم الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة كما وردت في منشورات 

  العالم  : المنظمات المهنیة الرئیسیة حول
  الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة حسب المنظمات الدولیة  )2-1الجدول رقم (

 A.A.A  الصفة
1966 

AICPA ICAWE 
Corporate 

Report 

FASB 
SFAC 
N 02 
1980 

IASC 
1989 APB 

N04 
1970 

Trueblood 
1973 

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مة ءالمال
  ×  ×      ×  ×  القابلیة للتحقق

      ×  ×  ×    الوضوح 
  ×  ×    ×  ×  ×  عدم التحیز 
  ×  ×  ×        الموضوعیة 

  ×  ×  ×    ×    التوقیت المناسب 
  ×  ×    ×      الثبات 
  ×    ×    ×    االكتمال

        ×      المعقولیة 
  ×  ×  ×  ×  ×    القابلیة للمقارنة 
  ×      ×      األهمیة النسبیة 

  ×    ×  ×      الجوهر فوق الشكل 
    ×          القیمة التنبؤیة 

    ×          لمرتجعة القیمة ا
  ×  ×  ×      ×   )(الموثوقیةالعرضأمانة 

حة دكتوراه دولة في العلوم تیجاني بالرقي ، دراسة آثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد آثر التضخم على القوائم المالیة ، أطرو المصدر : 
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والتي تجمع بین القدیم والحدیث،وأیضًا  هاالرغم من اختالف توقیتوبضوء الدراسات السابقة  في   
أجمعت على أن جودة المعلومات المحاسبیة تعني توافر مجموعة من  اختالف مكان الدراسة،إال أنها

حیث اتفقت الدراسات السابقة على استخدام خاصیة المالءمة  الخصائص المختلفة في هذه المعلومات
%) في هذه الدراسات 100كأحد الخصائص الهامة لتحقیق جودة المعلومات المحاسبیة وذلك بنسبة (

ه الخاصیة ، خاصة وأنها تعكس وجهة نظر مستخدمي هذه المعلومات وما ،مما یشیر إلي أهمیة هذ
المعلومات من تغیر في القرارات التي یتخذها  هؤالء المستخدمون وكذلك تأتي خاصیة الثقة في  هتحدث

من حیث استخدامها  سواًء المعلومات المحاسبیة ( إمكانیة االعتماد علیها ) في نفس أهمیة المالءمة 
  ص جودة المعلومات المحاسبیة .صائكأحد خ

تعتبر المعلومات المحاسبیة المفیدة هي األكثر تأثیرا في اتخاذ القرارات الرشیدة وتتصف المعلومات     
خصائص مفیدة  تساعد المسؤولین عند وضع المعاییر المحاسبیة ، ا تمتلكه من المحاسبیة بالجودة بم

لومات التي تنتج من تطبیق طرق محاسبیة بدیلة، كما یمكن القول وعند إعداد القوائم المالیة في تقییم المع
 02في البیان رقم  ، و التي وردت F A S Bأن الدراسة التي قام بها مجلس معاییر المحاسبة المالیة 

  بعنوان الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة، هي الدراسة األكثر شمولیة و أهمیة على  1980لسنة 
مات ات السابقة و التي یمكن على ضوئها التمییز بین المعلومات األكثر منفعة و المعلو مجموعة الدراس

، ومازالت تمثل المرجعیة األولیة في تقیم وتطویر الممارسات  1القرارات األقل منفعة ألغراض اتخاذ  
  .المحاسبیة 
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  :F A S Bأدناه الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة كما قدمها  )4-1(ونوضح في الشكل رقم 
  

  
  67، ص .1998تطور الفكر المحاسبي (مدخل نظریة المحاسبة )،رضوان حلوه حنان، 

  1ضح النقاط األربع التالیة: إن التمعن في الشكل السابق یو 
  خصائص تتعلق بمتخذ القرارات، أي مستخدمي المعلومات المحاسبیة. - أ 

    مة ءخصائص ذاتیة للمعلومات المحاسبیة ، وتنقسم إلى خاصیتین أساسیتین ، وهما خاصیة مال -ب 
  ائص ثانویة.المعلومات ومصداقیتهما و هما بدورهما ینقسمان إلى خص المعلومات وخاصیة موثوقیة

    ن تفاعل أو تداخل الخاصیتین األساسیتین، ینتج أن المعلومات المحاسبیة یجب أن تتصف إ -ج 
     ذلك من الثبات  في تطبیق الطرائق و األسالیب المحاسبیة من دورة مالیة  بقابلیتها للمقارنة وما یتطلبه 

  إلى أخرى .
  هما :بقة ستخدام الخصائص الساالهناك قیدان رئیسیان  -د 
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  ممتخذو القرارات وخصائصھ
 (مثل الفھم أو المعرفة المسبقة)

مستخدمو المعلومات 
  المحاسبیة.

  
  

  قید حاكم
  

خصائص متعلقة 
  بالمستخدم

  
  معیار حاكم

  
  

خصائص أساسیة متعلقة 
  بالقرار

  
  
  

 مكونات الخصائص
  األساسیة

  
  
  
  

  خصائص نوعیة متفاعلة
  
  

  عتبة أو حد االعتراف
 

 المنفعة   >  التكلفة

 القابلیة للفھم

 المنفعة للقرار

 الموثوقیة المالءمة

قدرة 
 تنبؤیة

قدرة تقییم 
 ارتدادي

توقیت 
 مناسب

صدق في  الحیاد
 التعبیر

قابلیة 
 التحقق

 قابلیة المقارنة

 میة النسبیةھاأل

 اتالثب
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  * قید حاكم أو متحكم، وهو أن تكون المنفعة المتوقعة من المعلومات اكبر من تكلفة إنتاجها وتوصیلها.

  .االعتراف المحاسبي لبنود القوائم المالیة  * األهمیة النسبیة ، حیث تعد نقطة الفصل ( العتبة ) في
         تجدر المالحظة أن الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة قابلة للتطبیق على جمیع الوحدات كما 

  طبیعة النشاط الذي تقوم به الوحدة ، وسواء أكانت وحدات أعمال تسعى  المحاسبیة بغض النظر عن
  . .اریة ال تهدف لتحقیق الربح لتحقیق  الربح أم وحدات غیر تج

  ویمكن صیاغة وتحدید الخصائص الكیفیة للمعلومات المحاسبیة 
  .خصائص تتعلق بمتخذي القرارات -

  مة ، ء( المال 1إن مستوى جودة المعلومات و االستفادة منها ال یعتمد فقط على الخصائص الذاتیة    
ُ و الثانویة ( قابلیة المعلومات ل ، والموثوقیة )   عتمد لمقارنة مع مراعاة الثبات ) للمعلومات المتوفرة ، بل ی

  القرار نفسه ، أي مقدرته على تحلیل المعلومات  أیضًا على خصائص تتعلق بالمستفید منها أو متخذ 
  الخصائص النوعیة  ومستوى الفهم و اإلدراك المتوفر لدیه ، وهذا ما یوضحه الشكل السابق لهرم 

  القرارات ة ، حیث یسبق مستوى فهم و إدراك المستخدم معیار فائدة المعلومات التخاذللمعلومات المحاسبی
ن رصد هذا التطور في    إن مفهوم المعلومات المحاسبیة و اإلفصاح قد تطور بتطور الفكر المحاسبي ، وإ

  دمي إعتماد مهنة المحاسبة نوعین مختلفین من متخذي القرارات أو مستخ أدبیات المحاسبة یوضح لنا
  لمعلومات المحاسبیة : ا
  متخذ القرارات مستثمر عادي : -أ

  لقد ساد في أدبیات المحاسبة افتراض المستثمر العادي منذ بدایة الثالثینات وحتى بدایة السبعینیات الذي 
  یتمثل عادة من جمهور المساهمین ، الذي ال تتوفر لدیه القدرة في الحكم على كفایة المؤسسة التي یقبل 

  تثمار أمواله فیها ، وال یتمتع بثقافة محاسبیة وتحلیلیة و إقتصادیة كافیة ، حیث یعتمد في إتخاذ قراراته اس
  على رأي مدقق الحسابات حول مركز المالي للمؤسسة ، ویسمى اإلفصاح المحاسبي المتوجه إلى 

  مستثمر العادي ذو القدرة المستثمر العادي باإلفصاح التقلیدي أو الوقائي الذي یهدف إلى حمایة هذا ال
  المحدودة في إستخدام المعلومات المالیة .

  مفهوم المستثمر الحصیف ،  F A S Bیعتمد اإلطار ألمفاهیمي لمجلس معاییر المحاسبة المالیة  - ب
  الذي یتمتع باستیعاب جید وفهم ومعرفة مسبقة كما یتضح من خالل تربعه على أعلى هرم الخصائص  

  لیل المعلومات المحاسبیة ، فهو مستثمر متخصص أو محلل مالي یتابع التطورات المالیة في استخدام وتح
  2و االقتصادیة ویوازن بین البدائل االستثماریة . 
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  ة األساسیةالخصائص النوعیالمطلب األول: 
  :تتمثل الخصائص األساسیة فیمایلي 

  ةمءالمالالفرع األول: 
تكمن أهمیة خاصیة المالءمة في أن القرار الذي ینوي مستخدم المعلومات المحاسبیة اتخاذه له      

أهمیته وخطورته فنقطة البدء باتخاذ القرار هي مدى مالءمة المعلومات التي توفرت له بالنسبة للقرار 
  : لدراسة، ونورد فیما یلي بعض تعاریف خاصیة المالءمةتحت ا

، أي وجود ارتباط منطقي بین المعلومات وبین القرار موضوع الدراسة ءمةیقصد بالمال«  :01تعریف * 
  .1»بمعنى آخر قدرة المعلومات على إحداث تغییر في اتجاه القرار

من خالل تخفیض حالة عدم المعرفة لدى  هي القدرة على خدمة اتخاذ قرار معین، إما«  : 02تعریف * 
  .2»متخذ القرار، أو زیادة المعرفة لدى متخذ القرار بخصوص الموقف الذي یتخذ القرار بشأنه

هي تلك المعلومات التي ستؤثر على سلوك متخذ القرار وتجعله یتخذ قرار یختلف عن : « 03تعریف * 
  .3»ذه المعلومات ذلك القرار الذي كان یمكن اتخاذه في حالة غیاب ه

ومن خالل هذه التعاریف نستنتج أن خاصیة المالءمة للمعلومات یقصد بها ارتباطها بقرار معین ولها   
  تأثیر وانعكاس على هذا القرار.

  وتكمن أهمیة المعلومات المحاسبیة المالءمة في اآلتي:    
  أو الحاضرة أو المستقبلیة .تكوین توقعات عن النتائج التي سوف تترتب عن األحداث الماضیة  -1
تعزیز التوقعات الحالیة أو إحداث تغییر في هذه التوقعات، وهذا یعني أن المعلومات المالئمة تؤدي  -2

  إلى تغییر درجة التأكد بالنسبة للقرار محل الدراسة.
لتوقعات تحسین قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل وتعزیز أو تصحیح ا -3

  السابقة والحالیة.
  تقییم نتائج القرارات التي بنیت على هذه القرارات. -4

إن مفهوم خاصیة المالئمة لن یكون ذا جدوى أو منفعة بالنسبة لمستخدمي المعلومات أو متخذي القرارات 
  إال إذا توفرت الخصائص الثانویة التالیة:

  التوقیت المالئم وال:أ

                                                
 .200ص  مرجع سبق ذكره ، عباس محمود الشیرازي، -1
 .11ص اعة والنشر، بیروت، نهضة للطبعصفت سید أحمد عاشور، دراسات في نظم المعلومات المحاسبیة، دار ال -2

  .26أحمد حسین علي حسین، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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یقصد بالتوقیت المالئم وصول المعلومات المعدة إلى مستخدمیها في الوقت المناسب، حیث أنه كلما      
على كانت سرعة وصول المعلومات المحاسبیة إلى مستخدمیها كلما كان االحتمال كبیرا في التأثیر 

قراراتهم المتنوعة، وكلما كان هناك تأخیر في توصیل المعلومات كلما كانت الثقة في المعلومات بأنها ال 
تعتبر مالءمة أو صحیحة، وفي هذا الصدد نقول انه یمكن التضحیة بشيء من صحة المعلومات ودقتها 

بفترة زمنیة، إذن یمكن القول  لغرض زیادة توقیت المعلومات، ألن عملیة اتخاذ القرار تكون دائمة محددة
أن المعلومات المالءمة هي تلك المعلومات التي تتوفر في الوقت المناسب، ولو كان ذلك على حساب 

  .       1الثقة في عملیة القیاس أو مدى التأكد من صحة المقاییس الناتجة
  القدرة على التنبؤ ثانیا:
مقدرة متخذ القرار على التنبؤ بنتائج التوقعات المستقبلیة تعد مقدرة المعلومات المحاسبیة في تحسین      

في ضوء نتائج الماضي والحاضر أحد الخصائص الفرعیة للمعلومات المالئمة، والمعلومات المالءمة هي 
التي تساعد على التنبؤ بالعوائد المرتبطة بالنشاط المستقبلي، فبدون معرفة األحداث الماضیة یصعب 

علیه في المستقبل، كما أن معرفة نتائج األحداث الماضیة دون اهتمام بالمستقبل یعتبر التنبؤ بما ستكون 
عمال غیر هادف، وبمعنى آخر تساعد القیمة التنبؤیة للمعلومات مستخدمیها في التنبؤ بالنتائج المتوقعة 

  .2لألحداث المختلفة، وتؤكد توقعاتهم أو تساعدهم في تعدیلها أو تصحیحها
ومات التي یمكن أن تؤثر على عملیة اتخاذ القرار هي المعلومات التي تكون لها قدرة تنبؤیة إن المعل    

لعمل اختبارات تنبؤیة، كما تساعد المعلومات المحاسبیة ذات القدرة التنبؤیة على تخفیض درجة عدم 
  الیقین حول النتائج المتوقعة في المستقبل التي تتخذ على نتائج الماضي.

اغ نقول أن المعلومات المحاسبیة ذات الصلة بعملیة اتخاذ القرار تساعد مستخدمیها بالقیام وفي هذا الصی
  بعملیة التنبؤ بالنسبة لألحداث في الماضي والحاضر والمستقبل.

إن خاصیة القدرة التنبؤیة للمعلومات المحاسبیة ال یقصد بها أن تكون للمعلومات قدرة تنبؤیة، بل    
 لیها كأساس لعمل التنبؤ في المستقبل من قبل متخذ القرار. إمكانیة االعتماد ع

  التغذیة العكسیة ثالثا:
تملك المعلومات المحاسبیة قیمة استرجاعیة عندما یكون لها القدرة على تغییر أو تصحیح التوقعات   

  قل أهمیة الحالیة أو المستقبلیة، كما یطلق على هذه الخاصیة القیمة االسترجاعیة للمعلومات وهي ال ت
                                                

   1- Hendrickson Eldon, Breda Michael, Accounting Theory, fifth edition, Irwin, Graw Hill,      
    1992, p 123.      

 ، 2002الیة واألصول، الوراق للنشر والتوزیع، عمان األردن، فداغ الفداغ، المحاسبة المتوسطة النظریة والتطبیق في القوائم الم -2
  .26ص 

49 



  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               الفصل األول 
  

عن خاصیة القیمة التنبؤیة للمعلومات، وتساعد هذه الخاصیة مستخدمو المعلومات في تقییم مدى صحة 
  . 1القرارات التي تبنى على هذه التوقعات توقعاته السابقة وبالتالي یستخدم المعلومات في تقییم نتائج

كما تتمیز المعلومات المحاسبیة بالقدرة على التقییم اإلرتدادي لنتائج القرارات الماضیة وقیمة تنبئیة   
عالیة بالنسبة للمستقبل، والتي یتم عرضها في التقاریر المرحلیة والتقاریر القطاعیة، وبالتالي لها قیمة   

تتمثل في قدرتها العالیة على التنبؤ بالنسبة للمستقبل، والثانیة قدرتها على التغذیة مزدوجة، فاألولى 
  .2العكسیة لنتائج القرارات الماضیة، كما تؤدي إلى تخفیض درجة عدم التأكد لدى متخذ القرار الصحیح

التأكد ویمكن القول أن خاصیة التغذیة العكسیة للمعلومات المحاسبیة تؤدي إلى تخفیض درجة عدم  
لمتخذي القرارات، كما تؤدي إلى تعدیل وتقییم وتصحیح توقعاتهم السابقة بالنسبة لنتائج القرارات الماضیة.                

  الموثوقیةالفرع الثاني: 
مكانیة االعتماد علیها       فمن البدیهي أن الحسابات  تتعلق خاصیة الموثوقیة بأمانة المعلومات وإ

نسبیة) المدققة یعول علیها أكثر من الحسابات غیر المدققة حتى (المعلومات المحا كانت األخیرة  وإ
  متطابقة شكال ومضمونا مع الحسابات المدققة. 

  ونورد فیما یلي بعض تعاریف خاصیة الموثوقیة كمایلي : 
هي خاصیة المعلومات في التأكید بأن «  FASBالصادر عن  02حسب البیان رقم  : 01تعریف * 
  .3» لومات خالیة من األخطاء و التحیز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق ما تزعم تمثیله المع

علیها بثقة و على أسس  دتشیر إلى الخاصیة التي تسمح لمستخدمین البیانات باالعتما« :  01تعریف  *
  .4»  أنها تمثل ما تدعى إنها تمثل

  5». المقدمة أي أن تجعل متخذ القرار یثق بها تعني إمكانیة االعتماد على المعلومات: «  02تعریف  *
الموضوعیة أو طرق أو أسس  لألدلةانعكاسا واضحا  ـددرجة الوثوق بالمعلومات المحاسبیة تع إن    

القیاس السلیمة التي بنیت علیها تلك المعلومات، ولكي تتصف المعلومات المحاسبیة بالموثوقیة ینبغي 
واألعراف المحاسبیة التي تحكم العمل المحاسبي، وكذلك   بالمبادئیتعلق أسس محاسبیة ثابتة فیما  إرساء

  تطویر أسس قیاس موحدة ومقبولة وعملیة.
                                                

 .201مود الشیرازي، مرجع سبق ذكره، صعباس مح -1

  .201، ص المرجع السابق -2

  . 69، ص مرجع سبق ذكرهرضوان حلوه حنان،  -3
دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،  ول،، الجزء األنظریة محاسبیةطالل الحجاوي،  –أحمد بلقاوي، تعریب ریاض العبد اهللا  -4

  . 275، ص 2009 ، الطبعة العربیةعمان األردن

  .201عباس محمود الشیرازي، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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الصدق یضا توافر ثالث خصائص فرعیة هي:ولكي یمكن االعتماد على المعلومات والوثوق بها یلزم أ  
  حیادیة المعلومات.، التثبت من المعلوماتو  التحقق إمكانیة، في التمثیل

  الصدق في التمثیل أوال:
بعبارة أخرى، و  ،ات والظواهر المراد التقریر عنهاوجود درجة عالیة من التطابق بین المعلومویعني      

فالعبرة هنا بصدق  )،صدق تمثیل الظواهر واألحداث( الظواهرات بحیث تعبر بصدق عن المعلوم إعداد
  .ل الجوهر ولیس الشكلیتمث
  :1تجنب نوعین من أنواع التحیز وهماینبغي مراعاة عنها بصدق  الكي تكون المعلومات معبر و  
  نتائج موضوعیة أم ال. إلىأي طریقة القیاس سواء كانت توصل  :تحیز في عملیة القیاس -1
  .مقصودالغیر التحیز مقصود و التحیز ال إلىوهذا النوع یقسم  :ائم بعملیة القیاستحیز الق -2
أي التأكد  ،على أكبر قدر ممكن من االكتمال إن التحرر من التحیز بنوعیه یتطلب أن تكون المعلومات 

اك ، وهنالیة من ناحیةمن أنه لم یسقط من االعتبار أي من الظواهر الهامة عند إعداد التقاریر الم
سها واإلفصاح عنها من اعتبارات األهمیة النسبیة وما تستلزمه من وجوب دراسة جدوى المعلومة فبل قیا

  .ناحیة أخرى
  إمكانیة التحقق والتثبت من المعلومات ثانیا:

وهذه الخاصیة تعني أن  ،شرط الموضوعیة في أي قیاس علميتوفر  يالمحاسبالمفهوم تعني في و    
إلیها شخص معین باستخدام أسالیب معینة للقیاس واإلفصاح یستطیع أن یتوصل النتائج التي یتوصل 

أما إمكانیة التثبت من المعلومات فهي خاصیة تحقق لنا تجنب ذلك  ،إلیها آخر باستخدام نفس األسالیب
ییس أي ینبغي التفرقة بین القدرة على التثبت من المقا ،ـز المتعلق بشخصیة القائم بعملیةالنوع من التحی

 ذاتها وبین القدرة على التثبت من صحة التطبیق لطریقة القیاس.

  (عدم التحیز) یة المعلوماتحیاد ثالثا:
وتعتبر هذه انتقاء للمعلومات لمصلحة فئة أو قرار معین،  ق صادقة دون حذف، أووتعني تقدیم حقائ 

  :ذات أهمیة على مستویینالخاصیة 
  سیاسة المحاسبیة.مستوى األجهزة المسؤولة عن وضع ال -1
وحیادیة المعلومات یقصد بها تجنب النوع  مستوى المسؤولین عن إعداد التقاریر المالیة.  -2

بهدف التوصل إلى  بإعداد وعرض المعلومات المحاسبیةالتحیز الذي قد یمارسه القائم  منالمقصود 
  معین. نتائج مسبقة أو بهدف التأثیر على سلوك مستخدم هذه المعلومات في اتجاه

                                                
  .201عباس محمود الشیرازي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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التحیز في عملیة القیاس على النحو التالي:  FASBوقد عرفت أیضا هیئة معاییر المحاسبة المالیة    
آخر، بدال من أن یكون الحدوث هو میل للقیاس بأن یحدث ما یعبر عنه على جانب أكثر من جانب 

متساوي االحتمال في كال الجانبین، وهكذا فان الخلو من التحیز یمثل قدرة إجراء قیاس على تقدیم وصف 
  .  1دقیق للخاصیة المعنیة

یها ، ال یمكن اعتبارها معلومات أمینة، وال یمكن الوثوق بها أو االعتماد علإذن المعلومات المتحیزة   
  .اتخاذ القرارات كأساس لعملیة
  العالقة بین خاصیتي المالئمة والموثوقیةالفرع الثالث: 

تعتبر المالءمة والموثوقیة خاصیتین أساسیتین في تقییم نوعیة المعلومات المدققة في التقاریر       
، ذلك أن أي تحسین في إحداهما یؤدي إلى تحسین في 2المالیة بغرض استخدامها في اتخاذ القرار

، لكن ذلك ال یحدث دوما، والسبب هو أن كثیرا من االختیارات المحاسبیة التي تستدعي التضحیة األخرى
  بمقدار من الموثوقیة في سبیل تحقیق المالءمة والعكس صحیح.

هناك احتمال التعارض بین خاصیتي المالئمة والموثوقیة، ناتج من تطبیق بعض الطرق والسیاسات 
، ومن المعروف أن التكلفة التاریخیة تتمتع بدرجة عالیة 3تكلفة التاریخیةالمحاسبیة مثل تطبیق أساس ال

من الموثوقیة، إال أنها بالمقابل أقل ارتباطا بطبیعة المعلومات التي یحتاجها المستخدم للتقاریر المالیة، 
 وبالتالي تتمتع بدرجة منخفضة من المالءمة، وعلى العكس من ذلك نجد أن استخدام أساس التكلفة

  الجاریة أكثر مالءمة لعملیة اتخاذ القرارات، إال أنه أقل موثوقیة من حیث إمكانیة االعتماد علیها.
ونتیجة لهذا التعارض بین خاصیتي المالءمة والموثوقیة فإنه من الممكن التضحیة بمقدار من      

ومات المحاسبیة مقابل المزید المالءمة في مقابل المزید من الموثوقیة، والعكس فقد تقل الموثوقیة في المعل
  من المالءمة للمعلومات.

وهكذا نجد أن العالقة بین الخاصیتین هي عالقة عكسیة، حیث انه كلما زادت جودة أحدها      
انخفضت جودة األخرى ویصبح من الضروري التضحیة بقدر من المالءمة مقابل مزید من الموثوقیة أو 

للمحاسب والمراجع الخارجي هو أن االعتبار األول الذي یجب أن العكس  وكما أكد الموقف التقلیدي 
  نعطي له أهمیة قصوى في المعلومات التي توفرها التقاریر المالیة األساسیة هو اعتبار الموثوقیة، والعكس 

 
                                                

 .184، صرضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره -1

ائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرارات، رسالة ماجستیر في علوم التسییر، ، خص)2009ناصر محمد علي المجهلي( -2
 .56 -55ص ص ، جامعة الحاج لخضر باتنة،تخصص: محاسبة

  .205ص  مرجع سبق ذكره ، عباس محمود الشیرازي، -3
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صحیح بالنسبة للقوائم المالیة األخرى أو التكمیلیة واإلیضاحات الملحقة بالقوائم المالیة األساسیة التي 

  تتطلب المالءمة للمعلومات.
  ةالخصائص النوعیة الثانویالمطلب الثاني: 

  وتضم الخصائص التالیة:    
  1القابلیة للفهمالفرع األول: 

للفهم یعتبر شرطا هاما للحكم على خالصة استخدام المعلومات  إن قابلیة المعلومات المحاسبیة      
  المالیة واالستفادة منها ویعتمد ذلك على مؤشرین مهمین هما:

  درجة الوضوح والبساطة أوال:
  البساطة ال تعني التخلي عن الجوهر واالهتمام بالشكل ألن البساطة في التعبیر هدف یسهل الفهم      

وسط، ویؤدي التعقید إلى عدم نجاح المعلومات في إیصال جوهرها، وبالتالي للشخص ذي المستوى المت
انعدام فائدتها، وحتى یتم الفهم للمعلومات المحاسبیة المعروضة في التقاریر المالیة یجب أن تكون 
موضوعیة في وصفها لألحداث والعملیات االقتصادیة للمنشأة ویتم اإلفصاح عنها بالشكل الذي یسهل 

  م تلقیها وفهمها.للمستخد
  مستوى الفهم واإلدراك لدى مستخدمي المعلومات ثانیا:

یعكس هذا الشرط إمكانیة مستخدم المعلومات من فهمها بصورة معقولة دون الحاجة لبذل جهود غیر    
اعتیادیة أو ذات طبیعة مخصصة، وبالمقابل یشترط أن یكون الشخص ذو معرفة معقولة بطبیعة 

  المعلومات.
مستوى الفهم للمعلومات یعتبر همزة وصل بین المعلومات التي یجب أن تكون مفیدة وبین  إن    

  المستخدمین الذین ینبغي أن تتوفر لهم حد أدنى من المعرفة بهذه المعلومة لكي یمكن من االستفادة منها.
  2الثبات في إتباع النسق الواحدالفرع الثاني: 

حد أن تسجل األحداث االقتصادیة ویقرر عنها بطریقة موحدة من یعني الثبات في إتباع النسق الوا    
  دورة إلى دورة.

  إن الثبات في إتباع النسق الواحد یتضمن:
تطبیق نفس اإلجراءات المحاسبیة على األحداث المتماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة  -1

  إلى أخرى.

                                                
 .59، ص مرجع سبق ذكره  ناصر محمد علي المجهلي،  -1

عمان، األردن،  ،، دار وائل للنشر والتوزیع02ط:  المحاسبي المعاصر، من المبادئ إلى المعاییر، رضوان حلوة حنان، النموذج -2
  .217 -216ص ،ص 2006
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  تطبیق نفس المفاهیم وطرق القیاس واإلجراءات بالنسبة لكل عنصر من عناصر في القوائم المالیة. -2
خاصیة الثبات ال یقصد به الثبات المطلق في تطبیق نفس السیاسات والطرائق واإلجراءات المحاسبیة  -3

النسبي الذي یسمح بإدخال التغییرات أو التعدیالت إذا ما دعت الظروف لذلك، ففي  بل یقصد به الثبات
هذه الحالة یتطلب مبدأ اإلفصاح التام تحدید أثر التعدیالت بوضوح حتى یستطیع مستخدمو المعلومات 

  المحاسبیة مراعاة هذه التعدیالت عند تحلیل القوائم واتخاذ القرارات.
في استخدام المبادئ واإلجراءات المحاسبیة یجعل المعلومات المحاسبیة قابلة إن تطبیق خاصیة الثبات  

للمقارنة وأكثر فائدة للمستفیدین، إضافة إلى إمكانیة تطبیق الطرق اإلحصائیة لتحدید اتجاهات التطور في 
خارجیة أنشطة المشروع في الدورات السابقة والتنبؤ بتطورها في الدورات الالحقة مع مراعاة الظروف ال

  الخاصة بالمشروع حتى یصبح التنبؤ واقعیا قدر اإلمكان.
  1خاصیة التماثل وقابلیة المقارنةالفرع الثالث: 

  یقصد بالتماثل استخدام نفس اإلجراءات بین المنشآت المختلفة، و هدف التماثل هو جعل     
لفة قابلة للمقارنة، وذلك عن طریق المعلومات المحاسبیة أو القوائم المالیة الصادرة عن المنشآت المخت    

  تخفیض التنوع الكبیر الناشئ عن استخدام إجراءات محاسبیة مختلفة في منشآت متنوعة.
  ویتضمن هدف التماثل ما یلي: 
  نفس اإلجراءات المحاسبیة. -1
  نفس مفاهیم القیاس. -2
  نفس التبویب. -3
  نفس طرائق اإلفصاح والعرض. -4

  في جعل المعلومات المحاسبیة قابلة للمقارنة. و التماثل هو شرط أساسي
أما هدف قابلیة المعلومات للمقارنة فیمكن أن  یعرف  بأنه تماثل الخصائص التي تجعل المقارنة      

أمرا ممكن التحقق بما یسهل الدراسة والتحلیل والتنبؤ واتخاذ القرارات بوساطة الدائنین والمستثمرین 
ة المقارنة من أهم المؤشرات التي یعتمد علیها التحلیل المالي والرقابة بغیة وغیرهم، وتعد خاصیة قابلی

تقییم أداء المؤسسات االقتصادیة، وذلك بمقارنة نتائج فترة زمنیة معینة لشركتین أو أكثر مع بعضهم 
ة، البعض وهذا ما یدعى بالمقارنة في حالة السكون، أو مقارنة  معلومات نفس الشركة لعدة فترات زمنی

  وهذا ما یدعى بالمقارنة في حالة الحركة.   
  2الشمول (اإلفصاح الكامل)الفرع الرابع: 

                                                
  .219 -218ص  ص،نفسه المرجع  -1

  .58ناصر محمد علي المجهلي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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متاحة أمام المستخدمین،  یقصد باإلفصاح الكامل أن تكون المعلومات الضروریة الحالیة والمستقبلیة     
كما یجب أن تكون المعلومات المحاسبیة لها عالقة بأنشطة بعضها البعض في شكل مجموعة من 
التقاریر المالیة المالءمة التي تفید في تحقیق فاعلیة النظام اإلداري باألهداف، وبالتالي ال ینبغي أن نخفي 

یتماشى مع اعتبارات األهمیة النسبیة، ولتوفیر أي حقیقة جوهریة تهم األطراف المعنیة ، وذلك بما 
  المعلومات الكافیة والالزمة في التقاریر المالیة فمبدأ اإلفصاح الكامل یشمل أربعة فروع أساسیة:

أن احتیاجات المستخدمین الخارجیین للمعلومات والبیانات المحاسبیة یمكن مقابلتها بما یعرف  -1
  لعامة.بالتقاریر المالیة ذات األغراض ا

  یمكن مقابلة االحتیاجات المشتركة لألطراف المتعددة الخارجیة إذا تم اإلفصاح عن الدخل والثروة. -2
أنه یجب على اإلدارة في إطار خدمة المستخدمین اإلفصاح عن التقاریر المالیة التالیة: قائمة المركز  -3

  التدفقات النقدیة. المالي، قائمة الدخل، قائمة التغیر في حقوق المساهمین وقائمة
أن یتم اإلفصاح عن التقاریر المالیة ذات الغرض العام بأنجع الوسائل التي بموجبها تحقق التوازن  -4

  بین التكلفة والمنفعة.
  

  القیود (المحددات) على الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة المطلب الثالث:
حاسبیة فقد حددت هیئة معاییر المحاسبة المالیة باإلضافة إلى الخصائص النوعیة للمعلومات الم     

FASB :محددین رئیسیین على المعلومات المحاسبیة وهما  
  التكلفة االقتصادیةالفرع األول: 

یتطلب إنتاج المعلومات المحاسبیة تكالیف متعددة مما یستوجب المقارنة بین تلك التكالیف والمنافع       
لمحاسبیة، ویعتمد قرار اإلدارة في الحصول على المعلومات المحاسبیة المتحققة من استخدام المعلومات ا

عندما تتساوى تكلفة إنتاجها مع المنفعة المتحققة من استخدامها كحد أدنى تطبیقا لمبدأ اقتصادیات 
المعلومات، كما یمثل هذا القید معیارا أساسیا للحكم على مدى كفاءة النظام المحاسبي في توفیر 

  أقل تكلفة ممكنة. المعلومات ب
  الفرع الثاني: األهمیة النسبیة

ویحدد هذا القید مستوى ودرجة األهمیة النسبیة للمعلومات المحاسبیة بالنسبة لمستخدمیها، ویشیر إلى  
  ضرورة تبویب وتصنیف المعلومات في القوائم والتقاریر المالیة وفقا ألهمیتها النسبیة لمتخذي القرارات
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والمشكلة ھنا ھي تحدید مدى درجة األھمیة النسبیة لھذه المعلومات بالنسبة  لبعض اإلیرادات أو  

الدقیق  المصروفات أو الموجودات أو المطلوبات أو صافي دخل المؤسسة، كما انھ من الصعب التحدید

  1لذلك القدر من المعلومات التي على درجة من األھمیة المادیة بحیث تظھر في التقاریر المالیة.

األھمیة النسبیة بأنھا صفة حاكمة لجمیع الخصائص  FASBیصف مجلس معاییر المحاسبة المالیة كما 

نسبیا وغیر ھامة  النوعیة بمعنى وضع عتبة لالعتراف تقیس وتقسم المعلومات المحاسبیة إلى ھامة

  .نسبیا

وأخیرا فان توفیر هذه الخصائص في المعلومات المحاسبیة له تأثیر مباشر وفعال على الوظائف       
اإلداریة المختلفة ، إلعتمادها على المعلومات المحاسبیة بدرجة كبیرة، كما أن هذه الخصائص متداخلة 

یق الفائدة من التقاریر المالیة وخاصة بالنسبة بصورة متكاملة حیث یوفر معیارا موضوعیا لضمان تحق
  للتقاریر الداخلیة.

  المطلب الرابع: معاییر جودة المعلومات المحاسبیة ومحددات استعمالها 
إن المعلومات هي تلك البیانات التي یتم إعدادها أو إنتاجها لتصبح ذات نفع لمتخذ القرار، ولكي      

القرار ال بد أن تكون على مستوى من الجودة، وعلى الرغم أنه ال یوجد تكون المعلومات ذات فائدة لمتخذ 
نجد  تعریف محدد لجودة المعلومات الختالف وجهات النظر وأهداف منتجي ومستخدمي المعلومات

  وهما : الجودةلمصطلح  ینمفهوم
و أله جأعد من أمصطلح الجودة بشكل عام یعني صالحیة الشيء للغرض الذي : المفهوم األول    

و الخدمة للمواصفات المطلوبة ، كما أن جودة الخدمة تعني مالءمتها للغرض الذي تعد أمطابقة السلعة 
جله ، وبذلك فالجودة مسألة نسبیة وحدودها أن تكون الخدمة مقبولة من جانب العمیل ومن حیث أمن 

  . 2إشباعها لحاجته في حدود المقابل الذي یتحمله 
ن مفهوم الجودة قد تطور عبر الزمن ، فقد كان ینظر إلیها البعض على أنها أب :المفهوم الثاني    

غیر  ئر إلیها البعض األخر على أنها شینه محدود الفائدة، وقد نظأالكمال ولكن یعاب على هذا المفهوم 
نه مفهوم غامض وغیر واقعي ، في حین نظر إلیها آخرون على أنها أیعاب على ذلك  .ملموس ومعنوي

   .المالءمة لالستخدام  درجة

                                                
لمقبولة قبوال عاما، دار المطبوعات للنشر ودائرة المكاتب، عمان نعیم حسین دهشن القوائم المالیة والمبادئ المتعارف علیها وا 1 -

   74.ص1995األردن، 
: مستقبل مهنة المحاسبة  ورقة بحثیة مقدمة الي مؤتمرأحمد عبد المولي الصباغ ، االطارالعام لرقابة جودة  عملیة المراجعة ،  -2

  .2، ص2003والمراجعة ،كلیة التجارة ، جامعة القاهرة ، 
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یتضح من ذلك أن مفهوم الجودة مرن ویتطور مع تطور العصور واألزمنة ویستجیب لمختلف    

انه یمكن أن یتضمن الكثیر من المتغیرات التي المتغیرات ویتالءم مع مجاالت االستخدام المختلفة ، كما 
  . تحقق الهدف من استخدامه

مفهوم جودة المعلومات المحاسبیة یعني ما تتمتع به هذه المعلومات من مصداقیة وما تحققه من وعلیه 
وأن تخلو من التحریف والتضلیل وأن تعد في ضوء مجموعة من المعاییر القانونیة  ،منفعة للمستخدمین

   . ابیة والمهنیة والفنیة ، بما یساعد على تحقیق الهدف من استخدامهاوالرق
  : 1إال أنه یمكن تحدید معاییر عامة لقیاس جودة المعلومات المحاسبیة على النحو التالي 

  مقیاس لجودة المعلومات المحاسبیةالدقة كالفرع األول: 
صف بها المعلومات أي بدرجة تمثیل یمكن التعبیر عن جودة المعلومات بدرجة الدقة التي تت     

المعلومات لكل من الماضي، الحاضر والمستقبل وال شك أنه كلما زادت دقة المعلومات زادت جودتها 
  وزادت قیمتها في التعبیر عن الحقائق التاریخیة أو عن التوقعات المستقبلیة.

انه ال یمكن تحقیقه وذلك لكون وبالرغم من أهمیة هذا المقیاس في التعبیر عن جودة المعلومات ف    
المعلومات التي یبنى علیها القرار تنطوي على المستقبل وبالتالي فهي على درجة من التیقن وعدم التأكد، 

  لذا فانه غالبا ما یتم التضحیة بالدقة عند توفیر معلومات مالئمة التخاذ القرارات.
  بیةمقیاس لجودة المعلومات المحاسالمنفعة كالفرع الثاني: 

وتتمثل المنفعة في عنصرین هما صحة المعلومة وسهولة استخدامها ویمكن أن تأخذ المنفعة أحد      
  األشكال التالیة:

  أوال: المنفعة الشكلیة
  وتعني أنه كلما تطابق شكل ومحتوى المعلومات مع متطلبات القرار كلما كانت قیمة المعلومات عالیة.   

  المنفعة الزمنیةثانیا:  
وتعني ارتفاع قیمة المعلومات كلما أمكن الحصول علیها بسهولة، ومن ثم فان االتصال المباشر     

  بالحاسب اآللي مثال یعظم كال من المنفعة الزمنیة والمكانیة للمعلومات.
  التقییمیة والتصحیحیة ثالثا: المنفعة

قدرتها على تصحیح انحرافات هذه وتعني ارتفاع قدرة المعلومات على تقییم نتائج تنفیذ القرارات، وكذا  
  النتائج.

  2الفاعلیة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیةالفرع الثالث: 
                                                

 .306 -305ص ، ص2002عبد الناصر نور، الفضل مؤید، المحاسبة اإلداریة، دار المسیرة للنشر والتوزیع،  -1
، المجلد ك عبد العزیزجامعة المل االقتصاد واإلدارة، أسعد سمیر مرشد، مفهوم الكفاءة والفاعلیة في نظریة اإلدارة العامة، مجلة -2
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محددة، وعلى ذلك فإنه یمكن تعریف تعبر الفاعلیة عن مدى تحقیق المنشأة ألهدافها من خالل موارد   

جودة المعلومات من زاویة الفاعلیة بأنها مدى تحقیق المعلومات ألهداف المنشاة أو متخذ القرار من 
  خالل استخدام موارد محدودة، ومن ثم فان فاعلیة المعلومات هي مقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة.

  ات المحاسبیةمقیاس لجودة المعلومالتنبؤ كالفرع الرابع: 
یقصد بالتنبؤ أنه الوسیلة التي یمكن بها استعمال معلومات الماضي والحاضر في توقع أحداث ونتائج     

  المستقبل، وأن هذه التوقعات تستخدم في التخطیط واتخاذ القرارات.
وذلك عند  ومن المؤكد أن جودة المعلومات إنما تتمثل في مقدرتها التنبؤیة وتخفیض حالة عدم التأكد    

استخدامها كمدخالت لنماذج التنبؤ مثل نماذج التنبؤ بالمراكز المالیة ، أو كمدخالت لنماذج االختیار من 
  بین بدائل القرارات اإلداریة.

  الكفاءة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیةالفرع الخامس: 
ویرى البعض ضرورة تطبیق مبدأ  یقصد بالكفاءة تحقیق أهداف المنشأة بأقل استخدام ممكن للموارد،    

االقتصادیة على نظم المعلومات والذي یستهدف تعظیم جودة المعلومات بأقل التكالیف الممكنة التي یجب 
  أن تزید ال تزید عن قیمة المعلومات.

ق فالكفاءة تقاس بمدى توفیر الموارد المادیة والبشریة عند القیام بالعملیات والنشاطات الالزمة لتحقی    
  األهداف مقارنة بالمخرجات أو النتائج التي یتم تحقیقها. 

وفي األخیر یمكن القول أن:  توفیر معاییر عامة لقیاس جودة المعلومات هو ذات أهمیة كبیرة، ألن  
المعلومات بدون توفیر هذه المعاییر التي تحكم عملها وتجعلها مفیدة لعملیة اتخاذ القرارات، فإن هذه 

د أهمیتها، ویعتبر المنتج النهائي لعملیة اتخاذ القرارات هي المعلومات الجاهزة التخاذ المعلومات تفق
  القرارات الرشیدة. 
  المشاكل والمحددات الستخدام الخصائص النوعیة الفرع السادس :

  . احتماالت التعارض بین الخصائص الرئیسة للمعلومات المحاسبیة (أي  المالءمة والموثوقیة).  1
 یوجد توافق بین مالءمة المعلومات ودرجة الوثوق بها، فمثال قد ترفض معلومة معینة أو تقبل إذا إذ ال   

فأرقام التكلفة التاریخیة  ،مةءمة ولكنها غیر موثوق بها، أو أنها موثوق بها ولكنها غیر مالءكانت مال
ة تتمتع بدرجة منخفضة من تتمتع بدرجة عالیة من الثقة لخلوها من التحیز ، إال أن األرقام التاریخی

  1 للواقع الفعلي.  - أو تمثیال –المالءمة؛ ألن تلك  األرقام أقل ارتباطا 
                                                

، في اتخاذ القرارات االستثماریة "دراسة تطبیقیة على الشركات األردنیة"،  أحمد المخادمة أثر نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة -1
  253، ص 2007،  02، العدد  13مجلة المنارة ، جامعة مؤتة ، المجلد
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لمالئم والقدرة التنبؤیة كالتعارض بین التوقیت ا: احتماالت التعارض بین الخصائص الفرعیة .2

للمعلومات المحاسبیة، فقد تصل المعلومة في الوقت المناسب؛ ولكنها ال تملك قدرة تنبؤیة عالیة، كما في 
حالة أرقام التكلفة التـاریخیة. كذلك فإن السرعة في إعداد المعلومات غالبًا ما تكون على حساب درجة 

  الدقة واالكتمال وعدم التأكد .
ألنها قد ال تكون ذات أهمیة  مة والموثوق بها تعتبر معلومات مفیدةءل المعلومات الماللیست ك.  3

نسبیة تذكر. ( اختبار مستوى األهمیة ) إن البند یعد مفیدا وذا أهمیة نسبیة إذا أدى حذفه أو اإلفصاح 
  عنة بطریقة محرفة إلى التأثیر على متخذ القرار .

( اختبار التكلفة /  ى المعلومات أكبر من العائـد المتوقع منها.كذلك قد تكون تكلفة الحصول عل.  4
العائد ). فالمعلومات التي ال ترتبط ارتباطا وثیقا بأهداف مستخدمي القوائم المالیة ال تعتبر معلومات 
 مهمة ولیس هناك ما یدعو إلى اإلفصاح عنها. إن القاعدة العامة فیما یتعلق باختبار محدد التكلفة والعائد

ال فإن الشركة  هي أن المعلومات المحاسبیة یجب عدم إنتاجها وتوزیعها إال إذا زادت منفعتها عن كلفتها وإ
  تتكبد خسارة عند اإلفصاح عن تلك المعلومة ، وذلك بسبب اإلفصاح عن معلومات كلفتها تفوق منفعتها.

ستخدمها صعوبة فهمها  .  قد تكون المعلومات المحاسبیة مالئمة وموثوق بها إال أنه تواجه م5
. على الرغم من أن المعلومات ینبغي أن تكون وتحلیلها واستخدامها في نموذج القرار الذي یواجهه

مفهومة، وصفة الفهم هذه تعكسها خصائص السهولة والوضوح التي تتمیز بها المعلومات المنشورة. ولكن 
علیم مختلفة وكذلك أهداف مختلفة هناك عدد كبیر من المستخدمین یمتلكون مستویات استیعاب وت

ومتعددة مما یجعل من هذه المهمة صعبة للغایة بالنسبة للمحاسب. لذلك یقع على عاتق المحاسب 
باعتباره الجهة التي تعد التقاریر المالیة مهمة التوفیق بین الرغبات والصفات المتعددة والمتباینة 

  التقاریر.  لمستخدمي المعلومات المحاسبیة التي تحتویها تلك
المعلومات المحاسبیة  ابالرغم من أهمیة المقارنة في عملیة اتخاذ القرار، فإن ما یهتم به مستخدمو .  6

مقارنة المعلومات الخاصة بشركة معینة مع شركات مشابهة أو منافسة أو مع القطاع الصناعي الذي 
أو الزمانیة قد ال تكون ذات جدوى عندما ال المكانیة  إال أن عملیة المقارنة سواًء  ،تنتمي إلیه هذه الشركة

  تلتزم الشركات (أو الشركة) بسیاسة التماثل أو االتساق وعدم تغییر الطرق المحاسبیة بمجرد الرغبة في 
التغییر وعند تغییر تلك الطرق فإنه من الضروري اإلفصاح عن هذا التغییر واآلثار المترتبة نتیجة هذا 

  . 1ونتیجة النشاط للشركة ذات العالقة التغییر على الوضع المالي
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  القوائم المالیة في نظام المعلومات المحاسبي المبحث الرابع :
ي مخرجات النظام التي یفترض فیها توفیر تمثل القوائم المالیة المحصلة النهائیة للنظام المحاسبي، فه   

، ویعتبر معیار المنفعة من أهم المعاییر التي تحكم العالقة المعلومات المالئمة الحتیاجات مستخدمیها 
بین شكل ومضمون القوائم المالیة واحتیاجات متخذي القرارات، وألن هذه االحتیاجات في تطور دائم 

تغیر في بیئة األعمال، فالمعرفة المحاسبیة ال تدخر جهدا في ومستمر مستجیبة في ذلك للتطور وال
مالحظة التطور في هذه االحتیاجات ویتبلور ذلك في التطور الدائم سواء لشكل أو مضمون تلك القوائم 

  تحقیقا للمنفعة المستهدفة منها.  
  ماهیة القوائم المالیة  المطلب األول :

 من مهم مصدر وهي المؤسسات، قبل من المنشورة المالیة للتقاریر ريالمحو  الجزء المالیة القوائم تعتبر   

 المعلومات إلیصال رئیسیة ووسیلة والمستفیدین، القرارات متخذو علیها یعتمد التي المعلومات مصادر

التعرف على مختلف جوانب نشاط المؤسسة  هذه اآلخیرة ، حیث تستطیع  الخارجیة لألطراف المحاسبیة
لقوائم والتقاریر، وسنتطرق من خالل هذا المطلب إلى مفهوم القوائم والتقاریر المالیة من خالل هذه ا

  وماهیة خصائصها النوعیة، والحدود العامة لعرضها. 
   المالیةوالتقاریر القوائم : 01الفرع 

ة، إذ أن هناك القوائم المالیة والتقاریر المالی مفهوم توضیح یجب قبل البدء في تحدید ماهیة القوائم المالیة 
  خذ بمفهوم أوسع.ؤ خذ بمفهوم ضیق وبعضها یؤ العدید من التعریفات لكال المصطلحین بعضها ی

:   تعریف القوائم المالیة أوًال
إال  ألخرى دولة تبدو متشابهة من  من قبل المؤسسات الموجودة عبر العالم التي قد القوائم المالیةتعد    

التي قانونیة القتصادیة و االجتماعیة و االعوامل الو ظروف ال سبببفروقا بینها  إختالفات و أن هناك
 متعددة هذه الظروف المختلفة قد أدت إلى استخدام تعاریف  وتحكمها البیئة المحیطة بالنظام المحاسبي، 

   القوائم هذه   دو القیاس لعناصر وبنو في االعتراف  متنوعة استخدام معاییر  هللقوائم المالیة مما نتج عن
تعتبر وسیلة إتصال مرتبة وموضوعة بصورة رسمیة تعكس الوضع المالي للمؤسسة ، « : 01تعریف 

ولكي یوضع أي عنصر ضمن القوائم المالیة ویمكن قیاسه بصورة كافیة مثل األصول و الخصوم و 
أن المصاریف و اإلیرادات ، یجب أن تكون قیدت في الدفاتر من خالل مبدأ القید المزدوج ، كما یجب 

  .1»تتمتع بالخصائص األساسیة التي تجعل المعلومات المحاسبیة مفیدة 
                                                

مة العربیة للتنمیة اإلداریة ، القاهرة ظحمود محمد عبد ربه ، العالقة بین  تقاریر مراقبي الحسابات وكفاءة األسواق المالیة ، المنم  -1
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ائل األساسیة القوائم المالیة تمثل الجزء المحوري للتقاریر المالیة، وتمثل القوائم المالیة الوس «:02تعریف 

   1 .»لتوصیل المعلومات المحاسبیة لألطراف الخارجیة 
الوسائل التي بموجبها تنقل إلى اإلدارة واألطراف المعنیة صورة مختصرة عن األرباح هي « :  03تعریف 

   2.»والمركز المالي للوحدة االقتصادیة
، قائمة التدفقات النقدیة، قائمة حقوق قائمة المركز المالي، قائمة الدخل« وتشمل القوائم المالیة عادة  

   3.»الملكیة 
وانطالقا مما سبق، نجد أن القوائم المالیة هي عبارة عن مجموعة من البیانات المسجلة وفق مبادئ    

متعارف علیها محاسبیا، حیث یتم استعمال وسائل وأدوات لتجمیع وتبویب المعلومات والبیانات المحاسبیة 
ضمن جمیع المعلومات المتعلقة بنشاط المؤسسة ونتائج أعمالها ومركزها المالي وفق أشكال معینة تت

  خالل فترة زمنیة معینة.
هي الوسیلة الرئیسیة التي من  وویمكن القول، أن القوائم المالیة هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي،  

یة مالئمة ألغراض التقریر خاللها توصل المعلومات إلى األطراف المعنیة وتزودهم بمعلومات ضرور 
  المالي وتساعدهم في اتخاذ وترشید القرارات االقتصادیة.

 :   تعریف التقاریر المالیةثانیًا
في بدایة ظهور المحاسبة كان ینظر إلى القوائم المالیة بأنها تعبر تعبیرا كافیا عن األحداث والعملیات    

بر بوضوح عن واقع المؤسسة ُدونما حاجة إلى أیة المالیة التي حدثت خالل الفترة المحاسبیة، حیث تع
معلومات إضافیة، ولكن مع مرور الزمن والتطور االقتصادي وتعقد العملیات االقتصادیة، اتضح أن 
المعلومات الرقمیة التي تعرضها القوائم المالیة والمبنیة على البیانات المدونة في السجالت المحاسبیة 

ألمر الذي ال یمكن قارئ القوائم المالیة من فهمها دون فهم االفتراضات التي یشوبها الكثیر من القصور، ا
  بنیت علیها والطرق التي اتبعت في قیاسها.

تَضم التقاریر المالیة كافة المعلومات المعبرة عن نتائج األعمال التي یحتم على المؤسسة تقدیمها دوریًا    
  .  4یة أو غیرها من األشكال األخرىأوتقدیمها طوعًا سواء كانت في شكل قوائم مال

  

                                                
حاسبة طارق عبد العال حماد، التقاریر المالیة أسس اإلعداد والعرض والتحلیل وفقا ألحدث اإلصدارات والتعدیالت في معاییر الم  -1

 .207ص  ،2000الدولیة واألمریكیة والبریطانیة والعربیة والمصریة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 

 43، ص2003، دار المریخ، الریاض،  حجاج) حامد أحمد ترجمة (فالتر میجس و روبرت میجس، "المحاسبة المتوسطة" -2

قا لمعاییر المحاسبة المالیة"، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، كمال الدین مصطفى الدهراوي، "المحاسبة المتوسطة وف -3
 .13، ص 2007

  . 42، ص 1986محمد أحمد لعظمة ، یوسف عوض العدلي ، المحاسبة المالیة ، ذات السالسل ، الكویت ،  -4
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لذلك بدأ االهتمام باإلفصاح عن بعض المعلومات الوصفیة غیر الرقمیة المرتبطة بالمعلومات المالیة    

یضاحات ومالحظات للقوائم المالیة التي تعرضها القوائم المالیة   .1وذلك في شكل هوامش وإ
كما تشمل التقاریر المالیة الوسائل األخرى لتوصیل المعلومات ذات العالقة المباشرة أو غیر المباشرة    

والتي یتم استخراجها من النظام المحاسبي، وقد تشمل التقاریر المالیة معلومات مالیة ومعلومات غیر 
رات أو تقاریر مجلس اإلدارة والتنبؤات المالیة واألخبار ذات الصلة بالمؤسسة ووصف للخطط مالیة، ونش

  ".  2والتوقعات وكذلك التأثیر البیئي أو االجتماعي ألعمال المؤسسة
مما سبق، نستنتج أن مفهوم التقاریر المالیة أشمل وأوسع من مفهوم القوائم المالیة، بحیث یشمل أي    

القوائم كما أن  قة مباشرة أو غیر مباشرة بالمعلومات التي یخرجها النظام المحاسبيمعلومة ذات عال
المالیة تمثل الجزء المحوري للتقاریر المالیة، حیث تعتبر الوسائل األساسیة لتوصیل المعلومات المحاسبیة 

  . لألطراف الخارجیة
مات محاسبیة ال تمثل المصدر الوحید المالیة بما تحتویه من معلو  تجدر المالحظة أن التقاریركما    

مثال المحللین  –للمعلومات المتاحة للمستخدمین الخارجیین فالعدید من هؤالء المستخدمین الخارجیین 
یقومون بتجمیع معلومات أخرى غیر المعلومات المحاسبیة ، مثل معلومات عن الحالة  –المالیین 

                             .                         3نتمي إلیه المنشأة اإلقتصادیة العامة و القطاع اإلقتصادي الذي ی
  مسؤولیة إعداد القوائم المالیة: الفرع الثاني :

إدارة المنشاة و أنها جزء من منظـومة اإلفصاح المـالي  ةمسؤولی امهنیا ینظر للقوائم المالیة على أنه   
  خل و قائمة التغیرات في حقوق المالك و قائمة التدفقات النقدیة وتشمل التشكیلة الكاملة لها قائمة الد

قائمة المركز المالي واإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة والتي تعتبر جزءا ال یتجزأ من هذه القوائم، هذا  و
ویمكن أن تشمل منظومة اإلفصاح المالي أیضا جداول ومعلومات إضافیة مرافقة مبنیة على القوائم 

لیة أو مشتقة منها ویكون المتوقع أن تقرأ معها ویمكن أن تشتمل هذه الجداول اإلضافیة على الما
  معلومات مالیة عن قطاعات المنشأة وأثر تغیرات األسعار على بنود معینة في القوائم المالیة.

  : االعتبارات الواجب مراعاتها في إعداد القوائم المالیةلثالثالفرع ا
المالیة الفائدة لمستخدمیها، یجب أن تراعى في إعدادها مجموعة من االعتبارات  لكي تحقق القوائم  

  :  4أهمها ما یلي
                                                

  132مرجع سبق ذكره ، صتیجاني بالرقي،  -1
  .  36-35ص ص  ، 2005الدار الجامعیة، مصر،  طارق عبد العال حماد، "التقاریر المالیة"، -2
  . 19، ص مرجع سبق ذكره  رضوان حلوه حنان، تطور الفكر المحاسبي (مدخل نظریة المحاسبة )، -3
لشركات المساهمة األردنیة في ضوء قواعد اإلفصاح، مجلة اح في القوائم المالیة المنشورة محمد مطر، تقییم مستوى اإلفص -4

  . 116، األردن، ص02، العدد 20اإلنسانیة، المجلد دراسات العلوم 
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على إیضاح اسم الشركة التحقق من توافر الشروط الشكلیة إلعداد هذه القوائم، كالحرص مثال  -1

  وشكلها القانوني وتاریخ القائمة وكذلك الفترة المالیة التي تغطیها تلك القوائم.
  الحرص على إعدادها بموجب المفاهیم والمبادئ واألصول المحاسبیة المتعارف علیها. -2
المحلل  أن یتم تصنیف وعرض المعلومات المحتواة في تلك القوائم على أسس منطقیة تسهل مهنة -3

  مة ومن ثم تفسیر هذه المؤشرات.ءالمالي في اشتقاق المؤشرات المال
أن یراعى في عملیة دمج بنود هذه القوائم مبدأ األهمیة النسبیة (المادیة)، بحیث یتم اإلفصاح في بند  -4

  منفصل عن كل معلومة تعتبر مادیة أو جوهریة من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم.
المعلومات في تلك القوائم، بكیفیة تیسر قابلیتها للمقارنة ویتطلب األمر تعدیل عناصر أن یتم عرض  -5

قائمتي الدخل والمركز المالي بمقدار التغیر الحادث في القوة الشرائیة لوحدة النقد، وذلك من خالل الفترات 
  . المالیة التي یسودها معدالت مرتفعة من التضخم االقتصادي

ومات التي تعرضها هذه القوائم تتمتع بالمواصفات الرئیسیة الواجب توافرها فیها مثل: التأكد من المعل -6
  (الموضوعیة، المصداقیة، المالئمة، الشمول، اإلفصاح الكافي).

  أهداف القوائم المالیةالفرع الرابع  :
مالي للمؤسسة إن الهدف من القوائم المالیة ذات الغرض العام هو توفیر بیانات مالیة عن المركز ال   

وعن نتیجة أعمالها والتدفق النقدي لدیها، وكیف تكون البیانات التي تحتویها هذه القوائم مفیدة في اتخاذ 
  القرارات االقتصادیة لشریحة عریضة من مستخدمي القوائم المالیة.  

   :1فمن الناحیة التاریخیة مرَ االهتمام بتحدید أهداف التقاریر المالیة بثالث مراحل هي
  : )1933 -1900المرحلة األولى (

اهتمت هذه المرحلة بأهداف اإلدارة، حیث كانت وجهة نظر اإلدارة هي المسیطرة على تحدید أهداف   
المحاسبة وتقاریرها المالیة، وكان اإلفصاح السائد یتمثل في تنفیذ المتطلبات القانونیة للوفاء بالتزاماتها 

  الك.تجاه المُ 
وركزت هذه المرحلة اهتماماتها بوجهة نظر االتحادات المحاسبیة  :)1973 - 1933المرحلة الثانیة (

المجمعات العلمیة كالجمعیة األمریكیة و  (AICPA)كالمعهد األمریكي للمحاسبین القانونیینوالمهنیة، 
، وهذا لغرض حمایة (SEC) ، وتحت سلطة ضغط لجنة تبادل األوراق المالیة(AAA) للمحاسبة

ضغوط اإلدارة وحمایة مدقق الحسابات الخارجي من المساءلة التي یتعرض لها، وبالتالي المحاسب تجاه 
  تأثر أهداف التقاریر المالیة بوجهة نظر المحاسب والمدقق.

                                                
شارف خوجة الطیب، "مفاهیم جودة المعلومات المحاسبیة لترشید القرارات االقتصادیة"، الملتقى الوطني األول حول " مستجدات  -1

  .  09- 08، ص ص 2007 نوفمبر 21/22"  المؤسسة على ضوء التحوالت المحاسبیة الدولیة"، جامعة عنابة،  األلفیة الثالثة
63  



  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               الفصل األول 
  : )1973المرحلة الثالثة (بعد 

حیث نصت التوجیهات إلى مراعاة  ،وفیها تطور األمر إلى األخذ بوجهة نظر مستخدمي التقاریر المالیة
مصلحة المستخدمین الخارجیین، وهو ما یطلق علیه بالمدخل النفعي أو مدخل فائدة المعلومات في اتخاذ 

  القرارات.
ن الدراسات المتعلقة بتحدید أهداف التقاریر وفي هذا المجال قامت الجهات المهنیة والمحاسبیة بالعدید م

بإصدار تقریر شامل مكون  (AICPA)المكلفة من طرف  (Trueblood)لجنة  المالیة، ولعل أهمها قیام
من اثني عشر هدفا تكون في مجموعها هیكال متسقا له عدة مستویات متدرجة من العمومیات إلى 

رة من ثالثة أجزاء بعنوان "اإلطار النظري بإصدار مذك (FASB)هیئة الخصوصیات، كما قامت 
  للمحاسبة المالیة والتقریر المالي عن عناصر القوائم المالیة وقیاسها". 

  وفیما یلي سنتطرق إلى أهم األهداف التي تم ذكرها ضمن هذه الدراسات:
  Truebloodاألهداف المحاسبیة كما جاءت في تقریر لجنة   -1

ن المعهد األمریكي للم    لجنة عرفت باسم  1971سنة  (AICPA)حاسبین القانونیین كوَ
(Trueblood) روبرت تروبالد"  نسبة إلى رئیسها"(Trueblood Robert) كان هدفها دراسة القوائم ،

  المالیة وقد كلفت هذه اللجنة بما یلي:
 . تحدید الفئات التي تحتاج إلى القوائم المالیة -

 .ي یمكن أن تزودهم بها المحاسبةتحدید المعلومات التي یحتاجونها والت -

 .   تحدید إطار العمل المطلوب لتزویدهم بالمعلومات التي یحتاجونها -

وجاءت هذه ، 1973وقد أصدرت هذه اللجنة دراسة نهائیة تحت عنوان (أهداف القوائم المالیة) سنة 
   :1وهي المالیة تضمن أثني عشر هدفا للقوائمالدراسة شاملة لموضوع األهداف وما یتعلق بها حیث 

 ): تزوید مستخدمو القوائم المالیة بالمعلومات المفیدة التخاذ القرارات االقتصادیة؛01الهدف(

): خدمة المستخدمین الذین تتوافر لدیهم سلطة محدودة أو إمكانیة محدودة أو مصدر محدود 02الهدف(
معلوماتي رئیسي لتقییم النشاط للحصول على المعلومات والذین یعتمدون على القوائم المالیة كمصدر 

 االقتصادي للمؤسسة؛

): تقدیم معلومات مفیدة للمستثمرین والدائنین من أجل التنبؤ والمقارنة وتقییم التدفقات النقدیة 03الهدف(
 من حیث المبلغ والتوقیت ونسبة عدم التأكد؛

 درة الكسبیة للمؤسسة؛): تزوید المستخدمین بالمعلومات للتنبؤ والمقارنة وتقییم المق04الهدف(

 ): تقدیم معلومات مفیدة للحكم على قدرة اإلدارة في استخدام الموارد المتاحة لها؛ 05الهدف(

                                                
  . 135مرجع سبق ذكره ،ص تطور الفكر المحاسبي (مدخل نظریة المحاسبة )، رضوان حلوة حنان، -1
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لیات واألحداث األخرى المفیدة في التنبؤ والمقارنة ): تقدیم معلومات واقعیة وتفسیریة عن العم06الهدف(
 وتقییم نتیجة المؤسسة، ویجب اإلفصاح عن الفروض األساسیة المعتمدة في ذلك؛ 

): تقدیم قائمة عن المركز المالي تفید في التنبؤ والمقارنة ، حیث تقدم معلومات تخص 07الهدف(
 صول وخصوم هذه المؤسسة؛العملیات واألحداث التي قامت بها المؤسسة، وعرض أ

): تقدیم قائمة عن الدخل تفید في التنبؤ والمقارنة وتقییم المقدرة الكسبیة للمؤسسة، ویجب 08الهدف(
التقریر عن صافي النتیجة لدورات الكسب التامة وأنشطة المؤسسة عن العملیات القابلة للتحقق غیر التامة 

 1والتي هي قید اإلتمام؛

ئمة عن األنشطة المالیة تفید في التنبؤ والمقارنة، ویجب أن تقرر هذه القائمة بشكل ): تقدیم قا09الهدف(
رئیسي عن العملیات الفعلیة والمتوقعة ذات اآلثار النقدیة الهامة، ویجب أن تقرر عن المعطیات التي 

 تتطلب حدا أدنى من الرأي والتفسیر من قبل معد هذه القائمة؛

القوائم المالیة بالمعلومات المفیدة في عملیة التنبؤ، خاصة المعلومات ): التزوید مستخدمي 10الهدف(
 التي تزید من قابلیة االعتماد والوثوق بالتنبؤات المالیة للمستخدمین؛

): إلزام المنظمات الحكومیة والمنظمات غیر الهادفة لتحقیق الربح بتقدیم المعلومات المفیدة في 11الهدف(
 رد لتحقیق أهداف المنظمة؛ تقییم فعالیة إدارة الموا

): التقریر عن أنشطة المؤسسة التي تؤثر على المجتمع والتي یمكن أن تحدد أو توصف أو 12الهدف (
 تقاس أو التي تلعب دورا مهما في وسطها االجتماعي. 

  ویمكن ترتیب األهداف اإلثنى عشر السابقة ترتیبا هرمیا في ستة مستویات حسب الشكل الموالي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 135المرجع السابق ،ص -1
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  Trueblood: الترتیب الهرمي ألهداف القوائم المالیة وفق تقریر ) 5- 1( الشكل رقم

  
  

، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر تطور الفكر المحاسبي" رضوان حلوة حنان، " :المصدر
  . 139، ص 2001والتوزیع، عمان، األردن ، 
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  : FASB األهداف المحاسبیة كما جاءت في تقریر لجنة -2

حول أهداف التقاریر المالیة  1978تقریرا عام  (FASB)اییر المحاسبة األمریكي لقد أصدر مجلس مع   
، وقد صنفت هذه Truebloodفي الوحدات الهادفة للربح، والذي اعتمد بصورة كبیرة على تقریر 

  1 األهداف إلى:
  : األهداف الرئیسیة -2-1

  وتتمثل فیما یلي:   
  رات االستثماریة واالئتمانیة للمستثمرین والدائنین؛توفیر المعلومات التي تفید في ترشید القرا -
توفیر المعلومات التي تفید في تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة للمؤسسة، حیث تسمح بالمفاضلة  -

بین التدفقات النقدیة الحالیة والتدفقات النقدیة المستقبلیة، مع تحدید توقیت تلك التدفقات المتوقعة 
 محیطة بها؛ ودرجة عدم التأكد ال

توفیر المعلومات المتعلقة بالموارد االقتصادیة للمؤسسة والتزاماتها والتغیرات التي طرأت علیها،  -
مما تفید مستخدمي هذه المعلومات في تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف في المؤسسة وكذلك 

 تقدیر إمكانیاتها المالیة واحتماالت مواجهة الفشل المالي.

ق، فإن األهداف الرئیسیة حاولت اإلجابة عن التساؤالت المتعلقة بمستخدمي القوائم على ضوء ما سب   
المالیة وطبیعة القرارات التي یتخذونها، وأهم المعلومات التي تخدم االحتیاجات المشتركة لمجموعة من 

  الفئات ولیست لخدمة احتیاجات فئة دون األخرى.
  األهداف الفرعیة -  2-2

  : وتتمثل فیما یلي   
في تقییم أداء المؤسسة وتحدید أرباحها، ویتم ذلك وفق أساس  توفیر المعلومات التي تفید -

  االستحقاق الذي یربط بین المجهودات واإلنجازات ویسمح بتنبؤات سلیمة؛
في تحدید درجة السیولة وتدفق األموال، أي تحدید مصادر الحصول  توفیر المعلومات التي تفید -

 فاقها؛على األموال وأوجه إن

في التقریر عن مسؤولیة اإلدارة وتقییم كفاءة أدائها باستخدام معلومات  توفیر المعلومات التي تفید -
 الربحیة ومكوناتها؛ 

 المعلومات.   توفیر معلومات تتعلق بمالحظات وتفسیرات اإلدارة، من أجل زیادة منفعة هذه -

                                                
 شارف خوجة الطیب، "مفاهیم جودة المعلومات المحاسبیة لترشید القرارات االقتصادیة"، الملتقى الوطني األول حول " مستجدات -1

  .  12، ص2007نوفمبر  21/22األلفیة الثالثة: المؤسسة على ضوء التحوالت المحاسبیة الدولیة"، جامعة عنابة، 
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نستنتج أن األهداف الفرعیة یمكنها توفیر بیانات صالحة لالستخدام في القرارات المتعلقة بالمجاالت    
التالیة: التغیر في المركز المالي، الموارد االقتصادیة، التدفقات النقدیة، النتیجة وعناصرها، الحكم على 

  اتخاذ القرارات ذات المنفعة للمساهمین و مساعدة المستخدمین في فهم المعلومات المالیة. أداء اإلدارة،
  مما سبق، یمكن إبراز أهمیة القوائم المالیة والغرض من إعدادها في ثالثة عناصر أساسیة:   

حیث تعمل القوائم المالیة على توصیل رسالة مفهومة وواضحة لمستعملي  أداة اتصال: -
المالیة عن نشاط المؤسسة والنتائج المترتبة عنه، أي وسیلة اتصال بین المؤسسة المعلومات 

والمستثمرین فیها من جهة، ووسیلة لربط العالقات بین المؤسسة والموردین والزبائن والبنوك من 
 .  جهة أخرى

اءتها، حیث تساعد القوائم المالیة في تقییم أداء اإلدارة والحكم على كف وسیلة لتقییم األداء: -
 .والحكم على المركز المالي للمؤسسة، ومدى التقدم في تحقیق أهدافها وكیفیة استخدام مواردها

     حیث تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكیفیة صرف الموارد  وسیلة في اتخاذ القرارات:   -    
  المباشرة في اتخاذ العالقات  في المستقبل، وتساعد األطراف ذات العالقة المباشرة أو غیر       
  المختلفة.       

  عناصر القوائم المالیة المطلب الثاني :
للعملیات واألحداث األخرى عن طریق وضعها في مجموعات عامة  ةالقوائم المالیة تعكس اآلثار المالی   

ترتبط مباشرة  يوفقا لخصائصها اإلقتصادیة، وهذه الخصائص هي عناصر القوائم المالیة، والعناصر الت
فت هذه العناصر  بقیاس المركز المالي في المیزانیة هي األصول واإللتزامات وحقوق الملكیة، وعرّ

  : 1یليكما
  عناصر القوائم المالیة :الفرع األول

منافع اقتصادیة متوقع الحصول علیها في المستقبل وأن الوحدة المحاسبیة قد اكتسبت «  هياألصول: -1
 2» ه المنافع أو السیطرة علیها نتیجة أحداث وقعت أو عملیات تمت في الماضي حق الحصول على هذ

  وتشمل األصول:
  األصول المتداولة( النقدیة، إستثمارات قصیرة األجل، الذمم المدینة، المخزون، مدفوعات مقدما )؛ -
  سة وأخرى ). األصول الطویلة األجل (اإلستثمارات الطویلة األجل،األصول الملموسة وغیر الملمو  -

                                                
دار إثراء للنشر والتوزیع، األردن،  –الدورة المحاسبیة  - مبادئ المحاسبة المالیةرضوان حلوه حنان، نزار فلیح البلداوي،  - 1

  ؛ 64 -62ص ،ص 2009
  .234الشیرازي، مرجع سبق ذكره، ص عباس محمود  -2
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عبارة عن تضحیات مستقبلیة محتملة لمنافع اقتصادیة نشأت نتیجة التزام قائم هي  «: اإللتزامات-2

ضي وذلك عن طریق تحویل أصول أو بالفعل على المنشأة نتیجة ألحداث أو عملیات تمت في الما
  . »خدمات إلى وحدات اقتصادیة أخرى نتیجة العملیات التبادلیة حصلت ببن المنشأة ة الغیر

  وتشمل اإللتزامات: 
  .اإللتزامات المتداولة:الذمم الدائنة،القروض القصیرة األجل الجزء المستحق من القروض الطویلة-
  ت، إلتزامات أخرى ...اإللتزامات الطویلة األجل: السندا -
وفقا لفرض إستقاللیة الوحدة اإلقتـصادیة عن مالكها فإن للمنشأة إلتـزامات تجاه حقوق الملكیة:  -3

أو المساهمین )، وتمثل حقوق الملكیة مطالبات على صافي  ءبإسم حقوق الملكیة( للفرد أو الشركا امالكه
  سداد المنشأة إللتزاماتها تجاه الغیر.  أصول المنشأة ألن حق الملكیة هو الحق المتبقي بعد

  .1 )، اإلحتیاطاترأس المال، األرباح المحتجزة:( وتشمل حقوق الملكیة
هو الزیادات في المنافع اإلقتصادیة « الدولیة الدخل  ةعمل لجنة معاییر المحاسب : وفقا إلطارالدخل -4

في األصول أو نقص في اإللتزامات، والتي خالل الفترة المحاسبیة في شكل تدفقات إلى الداخل أو زیادة 
  .            2»تؤدي إلى الزیادة في حقوق الملكیة من مصادر غیر تلك المتعلقة بمساهمات المالك المشاركین

أو أي زیادة في أصولها أو تسدید لخصومها ( أو  ة إلى الوحدة ،داخلال اتتدفقالوهي  «: اإلیرادات -5
للغیر أو أي أنشطة أخرى مما یشكل  الخدماتو بیع السلع وتأدیة  انتاج  عن كلیهما معًا ) التي تنشأ

  .  3»األعمال الرئیسیة المعتادة و المستمرة 
توجد عدة تعاریف متشابهة توضح أن اإلیراد هو اإلنتاج الذي تحققه المنشأة، ووفقا لتعریف لجنة     

، اإلیراد هـو التعبیر 1957اسبة األمریكیة في عام التابعـة لجمعیة المحـ ةالمفاهیم والمعایـیر المحاسبی
النقدي عن مجموع المنتجات أو الخدمات التي سلمتها المنشأة إلى عمالئها خالل فترة معینة من الزمن 

تشمل أصوال أوصافي  –)، اإلیرادات عبارة تدفقات داخلة 3أما نشرة مفاهیم المحاسبة المالیة رقم (
 4بیع السلع أو إنجاز الخدمات أو األنشطة الرئیسیة األخرى للمنشأة.إلى المنشأة نتیجة  -أصول

  

                                                
  .. 102ص حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره ، -1

-2002، الجزء األول (عرض القوائم المالیة)، الدار الجامعیة  اإلسكندریة موسوعة معاییر المحاسبة طارق حماد عبد العال،  -2
  .166، ص 2003

  .245عباس محمود الشیرازي، مرجع سبق ذكره، ص -3
  . 310، ص2008اإلسكندریة مصر،  الطبعة الرابعة  ،النظریة المحاسبیة هندریكسن، ترجمة كمال خلیفة أبو زید، إلدون . س. - 4
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هي النقص في المنافع اإلقتصادیة خالل الفترة المحاسبیة في شكل تدفق خارج من «:  المصروفات -6
صول، أو استنزافها أو تحمل إلتزامات، بما یؤدي إلى نقص حقوق الملكیة خالفا لما یتعلق بمساهمات األ

  .»المشاركین في الملكیة
التدفقات الخارجة أو أي إستخدام ألصول الوحدة اإلقتصادیة أو حدوث  «بمعنى آخر المصروفات هي    

یجة إنتاج أو بیع سلع أو تقدیم خدمات، أو إنجاز أي إلتزامات علیها، والتي تحدث خالل فترة زمنیة معینة نت
       1».أنشطة أخرى تمثل عملیات أساسیة للوحدة 

تمثل زیادة في حقوق المالكین (صافي األصول) الناتجة عن العملیات العرضیة أو « المنافع (األرباح): -7
سبیة خالف تلك التي تتمثل في  الفرعیة أو عن أي عملیات أخرى أو أحداث وظروف تؤثر على الوحدة المحا

  .  2»اإلیرادات أو استثمارات أصحاب رأس المال  
تمثل نقص في حقوق المالكین (صافي األصول ) من معامالت خارجیة أو حدیثة لمنشأة  «:الخسائر-8

ما من كل المعامالت واألحداث والظروف األخرى التي تؤثر على المنشأة خالل الفترة ماعدا تلك التي 
  . »تج عن مصاریف أو توزیعات للمالكینتن

  : االعتراف بعناصر القوائم المالیة وأسالیب قیاسهاالثانيالفرع 
  3االعتراف بعناصر القوائم المالیة رمعایی أوال:

االعتراف هو عملیة إدراج في المیزانیة العمومیة أو في بیان الدخل بند یفي بتعریف البند ویستوفي   
  .شروط االعتراف

 خضعو یعتراف ینطوي على وصف البند في صورة لفظیة وكذلك بمقدار في إجمالیات المیزانیة فاال 
  : 4للمعاییر التالیة اإلعتراف 

  العنصر معرفا : -1
یشیر هذا المعیار إلى إمكانیة قبول العنصر قبوال عاما كأحد مكونات القوائم المالیة (تسجیله فیها) والعنصر   

للمحاسبة، والـذي یستمد من  يیشكل المفاهیم األساسیة لمستوى اإلطار النظر  يهو العنصر الذ فالمعر 
  الفروض والمبادئ األمر الذي یؤدي إلى توحید اإلجراءات والطرق المحاسبیة. 

  قابلیة العنصر للقیاس : -2

                                                
  . 27ص،2000 ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة المحاسبة المالیة،وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، سمیر كامل محمد،  - 1
 

 .245یرازي، مرجع سبق ذكره، ص: عباس محمود الش -2

)، القیاس المحاسبي في المؤسسة االقتصادیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة، رسالة ماجستیر في علوم 2009(قادري عبد القادر -3
  .88 -87ص ص التسییر، جامعة المدیة، 

  .60- 58ص ذكره،ص حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق -4
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  للمعلومات اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام                                               الفصل األول 
في القوائم المالیة بوحدات عددیة كاألرقام المالیة تعكس قیمة العنصر  فیتم التعبیرعن العنصر المعر    

یمكن قیاسه یمكن أن  يوحدة نقدیة، والعنصر الذ 500المخزون السلعي بمقدار نوواقعه، كأن نعبرع
عه اإلقتصادیة عكس العنصر الذي بالوحدات النقدیة لتعكس مناف هیسجل في القوائم المالیة ویعبرعن

  الیمكن قیاسه. 
  إتصاف العنصر بالموثوقیة: -3

حد معقول وتمثل عرضا صادقا  ىالموثوقیة تعني خلو المعلـومات المحاسبیة من التحیز واألخطـاء إل   
 وأمینا للمعلومات المحاسبیة، فالمسألة واجبة وضروریة لتقییم صحة ومحتویات المعلومات المحاسبیة

وتزداد قیمة الموثوقیة للمعلومات المحاسبیة كلما كانت قابلة للصحة والتحقق ومحایدة وتعرض بشكل 
  عادل وأمین.

  مالءمة العنصر: -4
لما هذه  هتشیر المالءمة إلى قدرة المعلومات المحاسبیة على تغییر قرارات المستخدم والتأثیر علی   

اإلقتصادیة، والعنصر الذي یعترف به في القوائم  ثار األحداالمعلومات المحاسبیة من قدرة تنبؤیة عن آث
مة أساس ءالمالیة یجب أن یحقق ویتصف بخاصیة المالءمة ألغراض خدمة متخذي القرارات، فالمال

  المعلومات المحاسبیة لما لها من تأثیر فعال على متخذي القرارات اإلستثماریة واالئتمانیة.
  ائم المالیةثانیا: أسالیب قیاس عناصر القو 

عرف مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في عرضه إلطار إعداد القوائم المالیة القیاس: هو عملیة تحدید    
القیم النقدیة للعناصر التي سیعترف بها القوائم المالیة، وهذا یتطلب اختبار أسالیب معینة للقیاس، ویتم 

  :1م المالیةاستخدام، وفیما یلي عرض بعض أسالیب القیاس في القوائ
تسجل األصول بالمبلغ النقدي الذي دفع، أو ما یعادله، أو بالقیمة العادلة، لما دفع  التكلفة التاریخیة: -1

مقابلها، وذلك في تاریخ شراءها، وتسجل الخصوم بالمبالغ المستلمة في مقابل التعهد أو في بعض 
دیة أو النقدیة المعادلة للوفاء بااللتزام تبعا الحاالت كما هو الحال بالنسبة لضرائب الدخل بالمبالغ النق

  . لمجریات العمل العادیة
تسجل األصول بالمبالغ النقدیة أو النقدیة المعادلة التي كانت ستدفع مقابل حیازة  التكلفة الجاریة: -2

التي أصل مشابه أو معادل حالیا، وتظهر الخصوم بالمبالغ غیر المخصومة النقدیة أو النقدیة المعادلة 
  .یتطلب األمر سدادها فیما لو تم الوفاء بالتعهد حالیا

تظهر األصول بالمبالغ النقدیة أو النقدیة المعادلة التي  القیمة القابلة للتحصیل (قیمة التسویة): -3
  یمكن تحصیلها حالیا من بیع أصل خالل عملیة تصفیة منظمة، وتظهر الخصوم بالقیم المستحقة األداء 

                                                
  .115 -114 ص ماد، التقاریر المالیة، أسس اإلعداد والعرض والتحلیل، مرجع سبق ذكره، صطارق عبد العال ح -1
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  اإلطار العلمي للمحاسبة كنظام للمعلومات                                               لالفصل األو  
وتمثل المبالغ غیر المخصومة النقدیة أو النقدیة المعادلة التي یجب دفعها للوفاء بالخصوم تبعا لمجریات 

  .العمل العادیة
لصافي التدفقات النقدیة الداخلة المستقبلیة تظهر األصول بالقیمة الحالیة المخصومة  القیمة الحالیة: -4

التي یتوقع أن ینتجها البند تبعا لمجریات العمل العادیة، وتظهر الخصوم بالقیمة الحالیة المخصومة 
  لصافي التدفقات النقدیة الخارجة المتوقع احتیاجها للوفاء بالخصوم تبعا لمجریات العمل العادیة. 

  یة إلعداد القوائم المالیة: الفرضیات األساسالثالثالفرع 
هي الفرضیات التي یتم إعداد القوائم المالیة بموجبها، ولتحقیق أهداف القوائم المالیة یجب أن تعد تلك    

  :1القوائم وفق الفرضیتین التالیتین
  

  2أوال: فرضیة أساس االستحقاق
 ثناء قائمة التدفقات النقدیة،یجب على المنشأة إلعداد قوائمها المالیة بموجب أساس االستحقاق باست   

  ویتطلب أساس االستحقاق االعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالیة سواء تم دفعها أو لم یتم
وكذلك االعتراف باإلیرادات المكتسبة والمكاسب األخرى سواء تم قبضها أو لم یتم أي بغض النظر عن 

ي إلى تحقیق أهداف القوائم المالیة الممثلة في تقدیم واقعة الدفع أو القبض وتطبیق أساس االستحقاق یؤد
  معلومات حول المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها خالل فترة زمنیة.

  ثانیا: فرضیة االستمرار
یتم افتراض أن المنشأة مستمرة  )IFRS(عند إعداد القوائم المالیة بإتباع معاییر اإلبالغ المالي الدولیة     

حدد في المدى المستقبلي المنظور، وعند وجود شكوك حول استمراریة المنشأة أو أن لدى إلى أجل غیر م
إدارة المنشاة نیة لتصفیة المنشاة أو تقلیص أعمالها بشكل جوهري، عندما یجب اإلفصاح عن حاالت 

بل على أساس عدم التأكد المتعلقة بعدم االستمراریة وال یتم إعداد القوائم المالیة على أساس أنها مستمرة 
  آخر مثل أساس التصفیة مثال. 

  أنواع القوائم المالیة وعناصرها : -3
القوائم المالیة أنواع عدة وأهمها قائمة المركز المالي وقائمة الدخل لما یحتویانه على معلومات مالیة   

ختلفة عن باإلضافة إلى قائمة التدفقات النقدیة وكشف حقوق الملكیة ولكن كل واحدة تضم معلومات م
  األخرى. 

  :أنواع القوائم المالیةالمطلب الثالث :
                                                

  .13، ص 2008محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  -1

  . 13-12مرجع سبق ذكره ، ص ص  محمد أبو نصار وجمعة حمیدات،  -2
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  قائمة المركز المالي  الفرع األول : 
قائمة التي توضح من جهة مصادر ال«  الوضع المالي أو المیزانیة العمومیة وهي  تعرف أیضا بقائمة   

ستخدامات هذه األموال من جهة أخرى (األصول)  1» األموال في المنشأة(حقوق الملكیة و اإللتزامات) وإ
وتتكون بنود هذه القائمة من أرصدة لحظیة لمختلف بنود األصول واإللتزامات وحقوق الملكیة في تاریخ 

د المستخدمین في التعرف على الوضع المالي للشركة في /ن)، مما یساع31/12إعداد القوائم المالیة (
أوعلى  ذلك التاریخ، وتعد هذه القائمة بأشكال متعددة فیمكن أن تعد على هیئة تقریر(قائمة الوضع المالي)

جید للتحلیل المالي وذلك من خالل  سهیئة حساب (المیزانیة العمومیة)، إال أن الشكل األول یوفر أسا
  ت عناوین رئیسیة باإلضافة إلى إیجاد عالقة معینة بین هذه البنود عند اإلفصاح عنها.تصنیف البنود تح

  
  قائمة الدخل  الفرع الثاني :

عبارة عن كشف یبین إیرادات ومصاریف المشروع خالل السنة المالیة، من خالله یتم التوصل  «      
، وهو كشف مهم بالنسبة لمالكي المشروع 2»إلى نتیجة نشاط الوحدة اإلقتصادیة في نهایة السنة المالیة

ودائنیه وبقیة المهتمین بالمشروع، وتأتي أهمیته من أن نجاح المشروع أو فشله یعتمد على قدرته على 
والمصاریف  تحقیـق إیرادات تفـوق المصاریف، فعنـدما تتوفر أصول المشروع ویبدأ بعمله فإن اإلیرادات

  وأن صافي الدخل هو الفرق بین اإلیرادات والمصروفات.موارد التدفق النقدي للمشروع، هي 
 هوتسمى قائمة الدخل بحساب النتائج حسب النظام المحاسبي المالي الجدید الذي كان من المنتظر تطبیق

، وهو عبارة عن بیان ملخص لألعباء والمنتوجات المنجزة من الكیان خالل السنة 2010مع بدایة جانفي 
لحساب تاریخ التحصیل أو تاریخ السحب ویبرز بالتمییز النتیجة الصافیة للسنة المالیة وال یأخذ في ا
  .  3المالیة ربحا أو خسارة

  :4من أجل التوصل إلى نتیجة أعمال المشروع یتم إعداد قائمة الدخل بالخطوات التالیة    
  . معرفة صافي المبیعات -1

                                                
  . 37مرجع سبق ذكره،  ص مؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة، - 1
  ،2005عمان األردن  دار جهینة للنشر والتوزیع، مناهج الجامعات العالمیة، المحاسبة المالیةطالل الججاوي، ریان نعوم،  - 2
  . 249-248 ص ص 
لتقیـــیم و المحاســـبة ومحتـــوى الكشـــوف المالیـــة وعرضـــها وكـــذا مدونـــة قـــرار تحدیـــد قواعـــد ا الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة، - 3

 . 24ص  ،2009مارس  25 الصادر بتاریخ  19العدد  ،2008یولیو  26مؤرخ في  الحسابات وقواعد سیرها،
ر المسـیرة الجـزء األول، دا مبـادئ المحاسـبة المالیـة،علیان الشریف، ریـاض الحلبـي، فـائق شـقیر أحمـد الجعبـري، رشـاد العصـار،  - 4

  .260، ص2000للنشر والطباعة والتوزیع، عمان األردن 
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                                                                                                               . معرفة تكلفة المبیعات -2
   . الفرق بین صافي المبیعات و تكلفتها یكون هو مجمل الربح -3
من مجمل الربح لیكون الباقي هو صافي الربح من نشاط  ةصاریف التشغیلیة واإلداریتطرح الم-4

     . المشروع
  ).4إذا كانت هنالك إیرادات أخرى تضاف إلى صافي الربح الناتج من الخطوة السابقة (الرقم  -5

  قائمة التدفقات النقدیة الفرع الثالث : 
ة من خالل كشف النقد المستلم والنقد المدفوع خالل فترة قائمة التدفقات النقدي تبین رصید النقدی    

ویمكن القول بأن الهدف األول من إعداد التدفقات النقدیة هو تقدیم معلومات مفیدة عن المقبوضات 
والمدفوعات التي تمت خالل الفترة المالیة، وأن الهدف الثانوي هو تقدیم معلومات حسب األساس النقدي 

، فالبیانات الواردة 1مختلفة سواء كانت األنشطة التشغیلیة أو اإلستثماریة أوالتمویلیةعن أنشطة المنشأة ال
في قائمة التدفقات النقدیة تفید جهات عدیدة مثل المستثمرین والمالك والدائنین وبعض الجهات الحكومیة 

  وغیرها حیث أن قائمة التدفقات النقدیة تقدم معلومات حول عدة نقاط من أهمها :
   .رفة مدى قدرة المنشأة على تولید تدفقات نقدیةمع -
  .معرفة قدرة المنشأة على دفع حصص األرباح ومقابلة إلتزاماتها في مواعید إستحقاقها -
معرفة األسباب التي أدت إلى اإلختالف بین صافي الربح المحاسبي وصافي التدفقات النقدیة من  -

ما آلخر، إذ أن البعض یهتم بمعرفة صافي الربح ألنه یعكس األنشطة التشغیلیة وكیفیة اإلنتقال من أحده
نجـاح أو فشـل عمل المشروع من فترة ألخرى، في حین یهتم البعض اآلخر بمعـرفة حركة النقدیة في 

  المنشأة حتى لو كانت تحقق ربحا أو خسارة .
  قائمة التغیر في حقوق الملكیةالفرع الرابع : 

المالك عن الفترة المحاسبیة لتفصح عن المعلومات الخاصة بكل من تعد قائمة التغیر في حقوق    
حقوق المالك بدایة الفترة، اإلضافات إلى حقوق المالك خالل الفترة مثل زیادة رأس المال، نتیجة الفترة 
من صافي دخل أو صافي خسارة، وأیضا أسباب التخفیض في حقوق المالك خالل الفترة مثل 

  .2على المالك، وأخیرا رصید حقوق المالك نهایة الفترة المسحوبات والتوزیعات 
  

                                                
، الجزء الثاني، دار المسیرة للنشر والطباعة والتوزیع، عمان األردن، أصول المحاسبة المالیةعبد الناصر إبراهیم نور، و آخرون،  - 1

  . 282، ص1998
  . 37، مرجع سبق ذكره، ص عبد الوهاب نصر علي - 2
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یشترط على المؤسسة أن تقوم بعرض التغیر في حقوق   IAS) 01الدولي رقم( يفالمعیار المحاسب
في القوائم المالیة وهي القائمة الثالثة في القوائم المالیة لشركات األموال(وتضم  الملكیة كعنصر منفصل

  .1رأس المال المدفوع ورأس المال المكتسب رأس المال المحتسب)
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةالفرع الخامس : 

لمالیة معلومات خاصة األول یتطلب أن تتضمن اإلیضاحات المتممة للقوائم ا يحسب المعیار الدول   
  :2بمایلي

  أساس إعداد القوائم المالیة؛ -
  السیاسات المحاسبیة األساسیة المستخدمة؛  -
طریق معاییر المحاسبة الدولیة األخرى التي لم یتم عرضها في مكان أخر في  نالمعلومات المطلوبة ع -

  القوائم المالیة؛
المالیة ولكنها تعتبر ضروریة ألغراض العرض معلومات إضافیة لم یتم عرضها في صلب القوائم  -

  العادل.
كما یتطلب المعیار الدولي األول عرض تلك المعلومات بطریقة منهجیة ومنظمة وبطریقة تتسم بأنها 

  مرجعیة للبنود ذات الصلة في صلب القوائم المالیة. 
ارات، فالمالئمة أساس وائم المالیة یجب أن یحقق ویتصف بخاصیة المالءمة ألغراض خدمة متخذي القر 

  المعلومات المحاسبیة لما لها من تأثیر فعال على متخذي القرارات اإلستثماریة واالئتمانیة.
  العالقة بین القوائم المالیة ومستخدمیها:  الرابعالمطلب 

من خالل عرضنا ألهم القوائم المالیة ومكوناتها، الحظنا أن هناك قیم بعض العناصر یتم احتسابها    
تسجیلها في قائمة ما اعتمادا على عناصر قائمة مالیة أخرى، أي أن هناك ترابط وتكامل بین القوائم و 

  المالیة األساسیة. 
  ترابط القوائم المالیةاألول :الفرع  

إن العالقة بین القوائم المالیة األساسیة (المیزانیة، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدیة وقائمة تغیرات     
ق الملكیة) مبنیة على أساس مبدأ الترابط مع بعضها البعض، بمعنى أن تلك القوائم تخضع لنفس حقو 

  نالحظ أن نتیجة كشف الدخل ربح/خسارة تنقل لتظهر في كشف حقوق الملكیة ورصید  عملیة القیاس،

                                                
 .   44ص  ي محمد الدینوري، سالم - 1
، الـدار الجامعیـة نظریـة المحاسـبة، القیـاس واإلفصـاح و التقریـر المـالي عـن اإللتزامـات وحقـوق الملكبـةأمین السید أحمـد  لطفـي،   -2

  . 191، ص2007اإلسكندریة،
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حقوق الملكیة في نهایة المدة یظهر في قائمة المیزانیة، وكشف التدفق النقدي یبین أسباب التغیر بالنقد 

  ، كما یوضحها الشكل التالي :1خالل الفترة ورصید النقد نهایة الفترة یتفق مع رصید النقد في المیزانیة
  المالیة ):أنواع الحسابات وتدفقها نحو القوائم6-1الشكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2009األردن عللنشر والتوزی ءالمصدر: رضوان حلوه حنان، نزار فلیح البلداوي، مبادئ المحاسبة المالیة، دار إثرا
  .69ص

لذا نستنتج أن القوائم المالیة للمؤسسة هي مجموعة مترابطة بشكل أساسي مع بعضها البعض، ویتم 
ها من نفس البیانات المعتمدة، حیث تعكس مظاهر مختلفة لنفس العملیات أو األحداث المؤثرة في اشتقاق

المؤسسة لتلبي األغراض المتعددة لمستخدمي هذه القوائم في اتخاذ قراراتهم المختلفة، ومن هذا المنطلق 
   نجد أن مبدأ الترابط ینطلق من فرض التوازن المحاسبي التقلیدي. 

  تكامل القوائم المالیة  :يالفرع الثان
إضافة إلى ترابط القوائم المالیة األساسیة فیما بینها، فإن هذه القوائم هي أیضا مكملة لبعضها البعض،    

فال یمكن ألي قائمة من تلك القوائم بمفردها أن تلبي كافة احتیاجات مستخدمي التقاریر المالیة، وتكمن 
ة التحلیل المالي لها، حیث نجد مؤشرات التحلیل المالي ال تعتمد فقط أهمیة تكامل هذه القوائم أثناء عملی

  على الربط بین بنود القائمة الواحدة بل تراعي أیضا المعلومات الواردة في القوائم األخرى.
   :2ویمكن عرض بعض حاالت التكامل بین القوائم المالیة األساسیة فیما یلي   

                                                
  . 264طالل الججاوي، ریان نعوم، مرجع سبق ذكره،  - 1

  .. 231ص ،  مرجع سبق ذكره ، البلداوي، مبادئ المحاسبة المالیة نزار فلیح ،رضوان حلوة حنان،  - 2
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 معلومات عن األحداث اإلقتصادیة

مسحوبات 
 شخصیة

  خصوم رأس المال إیرادات مصاریف
  مطلوبات

أصول 
 موجودات

 قائمة الدخل لتغیر في حق الملكیةقائمة ا المیزانیة

  صافي الدخل رصید حق الملكیة في أخر الفترة
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 تتضمن قائمة المركز المالي معلومات مفیدة عن الهیكل المالي التمویلي للمؤسسة، وبالتالي یمكن -

 استخدام تلك المعلومات في تقییم مدى السیولة والمرونة التمویلیة، لكن هذه القائمة لوحدها ال تعطینا
 ة كاملة عن هذه األوضاع إال إذا استخدمت جنبا إلى جنب مع قائمة التدفقات النقدیة؛صور 

تقدم قائمة الدخل معلومات هامة عن قدرة المؤسسة على تولید األرباح، ولكن هذه المعلومات تكون  -
ى ذات مضمون أشمل وأعمق إذا ربطت بالمعلومات الواردة في قائمة المركز المالي بغرض التوصل إل

 . مؤشرات تقییم األداء وتحدید القدرة الربحیة للمؤسسة

إن قائمة التدفقات النقدیة تقدم لنا معلومات مفیدة عن التدفقات النقدیة التاریخیة في السنة ذات  -
العالقة،ومع ذلك تبقى تلك المعلومات التاریخیة ذات فائدة محدودة في مجال التنبؤ، فالتدفقات خالل الفترة 

 تتأثر بنشاط الفترات السابقة وتؤثر في الفترات المقبلة، لذلك فإن إضافة المعلومات التي تقدمهاالحالیة 
 . قائمة الدخل تزید من إمكانیة التنبؤ بشكل أفضل

 تقدم قائمة التغیرات في حقوق الملكیة معلومات مفیدة عن بعض مصادر التغیر في عناصر قائمة -
الواردة  علومات أكثر فائدة إذا استخدمت جنبا إلى جنب مع المعلوماتالمركز المالي، لكن تصبح تلك الم

في القوائم األخرى، مثل مقارنة توزیع األرباح مع النتیجة الصافیة للفترة، أو مقارنة عملیات زیادة أو 
تخفیض رأس المال مع التدفقات الخاصة باالقتراض أو سداد القروض في قائمة التدفق النقدي. ویمكن 

  :العالقة بین القوائم المالیة األساسیة من خالل الشكل اآلتي توضیح
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  ): العالقة بین القوائم المالیة األساسیة 7-1الشكل رقم (
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 المیزانیة في بدایة السنة
 المالية

المیزانیة في نھایة السنة 

 قائمة الدخل

  اإلیــرادات

 األعبـــاء

 توزیع األرباح النتیجة

 التغیر في النقدیة

  التغیر في
 األرباح المحتجزة

 قائمة التدفقات النقدية

  الخصـوم               األصـول

  األموال الخاصة         األصول الثابتة

  

  

  الدیــون        ألصول المتداولةا

  
 

  المحتجزةاألرباح 

 النقدیة

  الخصـوم               األصـول

  األموال الخاصة         األصول الثابتة

  

  

  

  الدیــون        األصول المتداولة

  
 

  المحتجزة األرباح

 النقدیة

  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 
 

  التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 
 

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
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  134، ص2005طارق عبد العال حماد، "التقاریر المالیة"، الدار الجامعیة،مصر،  المصدر :

         مالیة تتجسد في بعض المعلومات التي وبناء على ما سبق، نستنتج أن عالقة التكامل بین القوائم ال   
  تتدفق من قائمة إلى أخرى حیث نجد:   
  المیزانیة تتوسط كل من قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة، حیث نحتاج إلى میزانیتین لدورتین  -

 . متتالیتین وقائمة دخل من أجل بناء أو تشكیل قائمة تدفقات نقدیة لدورة معینة   

 یجة الصافیة النهائیة في قائمة الدخل ستظهر كأحد بنود قائمة التغیرات في حقوق الملكیةالنت -

 النتیجة النهائیة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة ستظهر كأحد بنود قائمة المركز المالي؛ -

  المالي. الرصید النقدي الصافي لقائمة التدفقات النقدیة سوف یظهر كأحد بنود أصول قائمة المركز -
  مستخدمو القوائم المالیة الفرع الثالث :

تلجأ فئات متعددة الستخدام المعلومات المالیة في عملیة اتخاذ القرارات االقتصادیة الرشیدة، وقد حدد    
اإلطار المفاهیمي إلعداد وعرض القوائم المالیة عدد من الفئات كمستخدمین للقوائم المالیة، كما حدد 

   :1التي تحتاجها كل فئة على النحو التالي طبیعة المعلومات
  المستثمرون الحالیون والمحتملون  -1

وتعتبر القرارات االستثماریة من أهم القرارات التي یتم اتخاذها، حیث تتمثل أهم المعلومات التي    
  یحتاجها المستثمر في:

 اتخاذ قرار شراء أو بیع أسهم المؤسسة؛ -

 الماضیة والحالیة والمستقبلیة؛تحدید مستوى توزیعات األرباح  -

  تقییم كفاءة إدارة المؤسسة، وسیولتها ومستقبلها ومقارنة أسهمها مع أسهم باقي المؤسسات. -
  الموظفون -2

یعتبر الموظفون مورد المؤسسة الهام حیث تنبني علیهم استمراریة المؤسسة وأدائها ألعمالها بما    
هم یحتاجون إلى معلومات تتعلق بمدى التحسن الوظیفي في یشعرهم باألمن والرضا الوظیفیین، لذلك ف

  المستقبل ، باإلضافة إلى معلومات تساعد في تعزیز مطالبهم.
  المقرضون  -3
یمثل المقرضون مصدر التمویل الخارجي للمؤسسة والذي یكون في الغالب طویل األجل، وما یهم   

لتمویلي للمؤسسة، ونسب المدیونیة، ومدى االعتماد المقرضین سواء كانوا حالیین أو محتملین هو الهیكل ا
  على المتاجرة بأموال الغیر، كذلك قدرة المؤسسة على دفع أقساط القروض وفوائدها في مواعید استحقاقها.

                                                
  . 5-4مرجع سبق ذكره ، ص ص  محمد أبو نصار وجمعة حمیدات، 1
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   الدائنونالموردون و   -4

  تعتبر هذه الفئة مصدر لتمویل واالئتمان قصیر األجل، حیث تتعلق اهتماماتهم بقدرة المؤسسة على   
السداد من خالل نسب السیولة والتداول، والنسب المتعلقة بمعدالت دوران المخزون للتأكد من استمراریة 

  المؤسسة وكفاءتها وربحیتها.
  الزبائن  -5
اإلیرادات، حیث أنهم الجهة المقصودة بمخرجات المؤسسة من سلع وخدمات،  یعتبر الزبائن مصدر  

  لذلك فهم معنیون باستمراریة المؤسسة وقدرتها على تزویدهم بالسلع والخدمات.
  الحكومة بأجهزتها المختلفة -6

ن خالل تعتبر المؤسسات بالنسبة للحكومة من الدعائم الرئیسیة التي تستند إلیها في تمویل خططها م    
الضرائب، وتحقیق األهداف االجتماعیة كالتشغیل والتقلیل من نسب البطالة والفقر، لذلك فالحكومة تحتاج 
إلى معلومات تساعدها في التأكد من مدى التزام المؤسسة بالقوانین ذات العالقة مثل قانون الشركات 

ائب ومدى المساهمة العامة وقانون ضریبة الدخل، كما تحتاج إلى معلومات تساعد في تقدیر الضر 
  للمؤسسة في االقتصاد الوطني.  

  الجمهور -7
منها ما یتعلق باستیعاب األیدي العاملة وتشغیلها، ومنها ما ، اهتمامات مختلفة بالمؤسسات  للجمهور

یتعلق بدور المؤسسات االجتماعي والتنموي، ومنها ما یتعلق بسلوك الجمهور االستهالكي استنادا إلى 
إلى معلومات حول التطورات الحدیثة لثروة المؤسسة وتنوع  مخرجاتها من السلع والخدمات وجودة 

  . 1نشاطاتها في اإلقتصاد المحلي
وما یجدر ذكره أن فئات مستخدمي القوائم المالیة تتسع لتشمل جمیع من لهم مصلحة في المؤسسة   

د ذكرها ضمن إطار إعداد وعرض القوائم سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ومن هذه الفئات والتي لم یر 
المالیة الصادر عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة: إدارة المؤسسة، المحللون والمستشارون المالیون، 

  السوق المالي، المنافسون والمحامون.
وعلى العموم یمكننا تقسیم المستخدمین الذین لهم مصلحة في الحصول على المعلومات المالیة    

 خدامها في  ترشید قراراتهم المختلفة إلى ثالثة أصناف هي: الست

 فئات من داخل المؤسسة: وتتمثل في الجهاز اإلداري والموظفون؛  -
-  

                                                
Robert Obert, , éditions comptables Malhesrbes,1994,  page 30.  5Normes comptables internationales 199 -1

Op. Cit. Page 71.    
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-   

تمثل المستخدمین الذین لهم عالقة مباشرة حالیة أو فئات خارجیة لها عالقة مباشرة بالمؤسسة: و 
 مستقبلیة بالمؤسسة، مثل المساهمین والمستثمرین، المقرضین، الموردین، الزبائن والحكومة؛ 

      فئات خارجیة لها عالقة غیر مباشرة بالمؤسسة: وهي فئات تمثل حلقات المجتمع التي یهمها  -    
  ن وأمن المجتمع وسالمته، وتضم أفراد المجتمع، مراكز حمایة البیئة االطمئنان على صحة المواط      

     ومكافحة التلوث، منظمة حقوق اإلنسان والنقابات المهنیة كاألطباء والحقوقیین والمحاسبین وغیرهم        
  . من الفئات األخرى       

  في الجدول التالي: ما سبق یمكن تلخیص
  ستخدمي القوائم المالیة): یبین مختلف م3-1جدول رقم (

  حاجتهم من المعلومات  المستخدمون
  والمدیرین المستثمرون(المالك)

  الموظفون 
   المقرضون

  الموردون ودائنین آخرین 
  الزبائن 

  الحكومات 
  الجمهور

  تقییم الربحیة والخطر،و كذا إتخاذ القرارات.
  اإلستقرار و الربحیة. 

  د عند اإلستحقاق.إحتمال سداد المبالغ المقترضة والفوائ
  إحتمال أن تسدد المبالغ عند اإلستحقاق.

  إستمراریة النشاط .
  تخصیص الموارد و إحترام اإللتزام بالمعلومات.

المساهمة في اإلقتصاد المحلي، العمالة المولدة، نماء ورفاهیة 
  المؤسسات. 

 ةجدید والمعاییر المحاسبیالمصدر: جمعة هوام، المحاسبة المعمقة، وفقا للنظام المحاسبي المالي ال
  ؛ 31،ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، IAS/IFRS  2009/2010الدولیة 
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  خالصة الفصل األول:
لمحاسبة ضمن مختلف المجاالت في تطویر المشاریع االقتصادیة، ذات إن الدور الذي تلعبه ا    

الطابع الحیوي، ویتجلى هذا في ما تقوم علیه من مجموعة من األسس والمبادئ التي تطورت عبر 
السنین ،أدت إلى تفرعها إلى عدة فروع منها: المحاسبة المالیة، المحاسبة التحلیلیة، المحاسبة 

  ة إلى إعطاء صورة للغیر تمكن من معرفة درجة القدرة االقتصادیة.الضریبیة... الخ، إضاف
ویعتبر 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 المعلوماتي للعملیات 
ع المستویات التنظیمیة، باإلضافة إلى أنه وسیلة اتصال بین أطراف المؤسسة من جهة اإلداریة في جمی

  ومن جهة أخرى دوره في تزوید البیئة المحیطة بالمؤسسة بالمعلومات المحاسبیة المفیدة. 
إن جودة المعلومات المحاسبیة التي تعتبر كمخرجات لنظام المعلومات المحاسبي بعد تغذیة البیانات     
خراجها، تعتمد بشكل أساسي على جودة وكفاءة وم عالجتها وفق دورة البیانات والمعلومات المحاسبیة وإ

  التصمیم لنظام المعلومات المحاسبیة.
إن مفاهیم جودة المعلومات المحاسبیة واثر كفاءة التصمیم لنظام المعلومات في تعزیز وتحسین     

حدید أهم الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة التي تعد قدرتها على اتخاذ القرارات، باإلضافة إلى ت
من الصفات التي تجعل المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم والتقاریر المالیة مفیدة للمستخدمین 
الداخلیین والخارجیین، والتي یمكن تحدیدها في مجموعتین رئیسیتین: الخصائص النوعیة األساسیة: 

والخصائص النوعیة الثانویة: الثبات، القابلیة للمقارنة، باإلضافة إلى مجموعة من  المالءمة الموثوقیة،
  المحددات: التكلفة، الفائدة، األهمیة النسبیة.

القوائم المالیة هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي، حیث هي الوسیلة الرئیسیة التي من خاللها    
مة ألغراض التقریر المالي ءهم بمعلومات ضروریة مالتوصل المعلومات إلى األطراف المعنیة وتزود
  . وتساعدهم في اتخاذ وترشید القرارات االقتصادیة
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  الفصل الثاني:
  

  وجودة المحاسبي اإلفصاح
 ظل  في المعلومات المحاسبية

IAS/IFRS  وSCF  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    SCFو  IAS/IFRS ظل  علومات المحاسبية  فيالفصل الثاني اإلفصاح المحاسبي وجودة الم
 

  تمهید 
یصال لقیاس معلومات نظام المحاسبة تعتبر     عدیدة فئات إلى للمؤسسات االقتصادیة األحداث نتائج وإ
مترجمة بشكل قوائم وتقاریر مالیة تعكس ما وقع في المنشآت االقتصادیة من  المصالح، أصحاب من

 األحداث تلك نتائج إلیصال الفعالة واألداة الوسیلة الرئیسیة المحاسبي فصاحاإل أحداث متتالیة ، ویعتبر
  .والتمویل بمجاالت االستثمار المتعلقة خصوصا قرارتهم لدعم المستخدمین، لهؤالء

 على أو األكادیمي المستوى على سواء المحاسبیة الدوائر في خاص باهتمام اإلفصاح مفهوم حظي   
 بأخرى أو بصورة استهلت المحلیة أو الدولیة المحاسبة معاییر معظم أن فتجد یة،المهن مستوى الممارسات

، كما المحاسبیة المعاییر مجموعات كافة في والرئیسي األول المعیار یكون یكاد اإلفصاح، حیث بمعیار
 .أن النظام المحاسبي 

 خالل من وذلك يالمحاسب اإلفصاح عملیة على أكثر التعرف إلى الفصل هذا في نتطرق وسوف   
اإلفصاح ومن خالل المباحث  وأسالیب طرق ثم اإلفصاح أنواع وكذلك تاریخیا، ابه مرت التي التطورات

  : التالیة
  المبحث األول : ماهیة اإلفصاح المحاسبي

  المبحث الثاني : االفصاح فى ظل معاییر المحاسبة الدولیة
  .یة المفصح عنهاالمبحث الثالث: المحتوى اإلعالمي للتقاریر المحاسب

  . و متطلبات اإلفصاح الدولي SCFالمبحث الرابع : النظام المحاسبي المالي 
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  المبحث األول : ماهیة اإلفصاح المحاسبي 
یم والمبادئ المحاسبیة المهمة التي تلعب دورا هاما في إثراء قیمة یعد اإلفصاح المحاسبي من المفاه   

ومنفعة البیانات والمعلومات المحاسبیة التي تظهر في القوائم المالیة ، والتي تستخدم ألغراض عدة منها : 
د  إتخاذ قرارات اإلستثمار و اإلئتمان في المنشىأت كذلك یساهم في تحقیق فاعلیة وكفاءة إستغالل الموار 

  . اإلقتصادیة المتاحة على مستوى المنشأة وعلى المستوى القومي لإلقتصاد القومي
  تعریفه المطلب األول : مفهوم اإلفصاح و 

  الفرع األول : مفهوم اإلفصاح
 Railwayحیـــث نشـــرت " 1837تعـــود الجـــذور التاریخیـــة لمفهـــوم اإلفصـــاح عـــن المعلومـــات إلـــى عـــام    

Magazine p.2اح و ضرورة اإلفصاح عن المعلومات المالیة كل ستة شـهور بحیـث تشـمل " مقالة عن اإلفص
  .1هذه المعلومات بیانات عن األرباح و رأس المال و االهتالكات و تقییم الموجودات

هـذا و قـد تزایـدت أهمیـة مبـدأ اإلفصـاح عـن المعلومـات فـي البیانـات المالیـة المنشـورة بـالتحول التـاریخي الـذي 
ة منــذ بدایـة الســتینات مـن هــذا القـرن عنــدما تحولـت عمــا یطلـق علیــه البـاحثون مــدخل حـدث لوظیفــة المحاسـب

الملكیة إلى ما یعرف بمدخل المستخدمین فبدخول هـذه الحقبـة التاریخیـة تحولـت الوظیفـة المحاسـبیة مـن نظـام 
مناسـبة لصــنع لمسـك الــدفاتر وحمایـة المــالك إلـى دورهــا كنظـام للمعلومــات غایتـه األساســیة تـوفیر المعلومــات ل

القرارات، و لكي تقوم المحاسبة بـدورها الجدیـد ارتقـى شـأن كثیـر مـن المبـادئ المحاسـبیة المتعـارف علیهـا كـان 
من بینها مبدأ اإلفصاح ، كما صاحب هذا التطور في المحاسـبة انفتـاح المحاسـبین علـى فـروع المعرفـة األخـرى 

ي قــدمت للمحاســبین كثیــرا مــن األدوات و المؤشــرات التــي كانفتــاحهم مــثال علــى النظریــة الحدیثــة للمعلومــات التــ
  استفادوا منها في مجاالت شتى عززت من أهمیة دور مبدأ اإلفصاح.

و من جانب آخر كان لتزاید الدور االقتصادي ألسواق المال العالمیة أثر مباشر على المحاسبة، إذ فرضت على 
اهیم التــي تحكــم مقومــات و آلیــات هــذه األســواق كنظریــة المحاســبین أن یولــوا اهتمامــا خاصــا للنظریــات و المفــ

و فرض السوق المالي الفعال ذلك ما أكـد مـرة أخـرى أهمیـة اإلفصـاح عـن  Portfolio Theoryالمحفظة مثال 
ــد أن أصــبحت هــذه  ــات المالیــة المنشــورة بع ــات فــي البیان لبیانــات مصــدرا رئیســا للمعلومــات بالنســبة االمعلوم

شـهد حـدثین بـارزین تركـا آثـارا كبیـرة علـى مشـكلة اإلفصـاح عـن  1974ألسواق، لكن عام للمتعاملین في هذه ا
المعلومــات فــي البیانــات المالیــة المنشــورة فــي الوالیــات فــي میزانیــات المؤسســاتاألمریكیة تجلــت فــي ســـمتین 

برهــا مــن رئیسـتین همــا اتســاع نطـاق اإلفصــاح لیشــمل معلومــات كانـت إدارات المؤسســات حتــى ذلـك التــاریخ تعت
ــات  ــى حمایــة مصــالح الفئ ــى أهــداف اإلفصــاح إل ــت الســمة الثانیــة بتحــول التركیــز عل المحرمــات فــي حــین تمثل

  .المختلفة مثل المساهمین، و المستثمرین، و المقرضین
 

                                                
1 R. Brief R. « Accountants Responsibility in Historical Perspective” The Accounting Resview, Vol. 50, No. 2 

1975, p2.  
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المهنیة العالمیة للمحاسبة و التـدقیق فـي الوقـت الحاضـر تطـور مبـادئ المحاسـبة  هذا و قد تولت الجمعیات
  .1الدولیة حیث أصدرت عدة جمعیات مهنیة العدید من المبادئ المحاسبیة لإلفصاح

  الفرع الثاني : تعریف اإلفصاح 
ائم المالیــة تختلــف وجهــات النظــر حــول مفهــوم وحــدود اإلفصــاح عــن المعلومــات الواجــب توافرهــا فــي القــو    

المنشــورة , وذلــك نتیجــة الخــتالف مصــالح األطــراف المســتفیدة مــن هــذه المعلومــات فكــل طــرف ینظــر إلــى 
  المعلومات من وجهة نظره الخاصة .

فقــد یختلــف مفهــوم اإلفصــاح عنــد معــدي القــوائم المالیــة عــن مفهومــه لــدى مــدققي الحســابات , كمـــا أن    
 تتفــق وجهــة نظــر كــل رین والمســاهمین المســتخدمین لهــا , وقــد الوجهــة نظرهمــا معــا قــد ال ترضــي المســتثم

ركزیــة والمجــامع المهنیــة الجهــات الرقابیــة واإلشــرافیة الرســمیة وشــبه الرســمیة مثــل البنــوك الم هــؤالء مــع رأي
ومــن هنــا یصــبح مــن الصــعب إیجــاد مفهــوم عــام وموحــد لإلفصــاح یضــمن تــوفیر مســتوى  ، 2المتخصصــة

  3طرف من هذه األطراف رغباته الكاملة .  اإلفصاح الذي یحقق لكل
    ویمكن هنا استعراض بعض التعاریف التي تناولت اإلفصاح :    
اإلفصاح هو تقدیم البیانات والمعلومات إلى المستخدمین بشكل ومضـمون صـحیح ومالئـم لمسـاعدتهم  « -

  4. » واحد ، لذلك فهو یشمل المستخدمین الداخلیین والخارجیین في آنفي اتخاذ القرارات
اإلفصاح هو تقدیم المعلومات المحاسبیة إلى المهتمـین بشـكل قـوائم وبیانـات تختلـف بـاختالف المنفعـة  « -

المنشودة والتي تتأثر باختالف األطراف المستفیدة من تلك المعلومات من جهـة وبـاختالف مسـتواهم الثقـافي 
  .5»ومعرفتهم بحقیقة الظروف االقتصادیة من جهة أخرى 

شـــمول التقـــاریر المالیـــة علـــى جمیـــع المعلومـــات الالزمـــة  « ف اإلفصـــاح المحاســـبي علـــى أنـــهِّرا ُعـــكمـــ -
  . 6 » إلعطاء مستخدم هذه التقاریر صورة واضحة وصحیحة عن الوحدة المحاسبیة

  
  

                                                
-2386صص ،1991ألردن، العدد الثامن/ أیلول محمد مطر و آخرون، "اإلفصاح في میزانیات البنوك"، مجلة البنوك في ا  -1

2387.  
التدفق النقدي أحد المداخل الرئیسیة لتطویر نظام المعلومات المحاسبي في سوریا , مجلة جامعة دمشق  مصطفى جاموس, قائمة  2-

 . 242, ص  1999, المجلد األول , العدد األول , 
 . 369, ص 1996محمد عطیة  مطر وآخرون , نظریة المحاسبة واقتصاد المعلومات , دار حنین , األردن ,   3-
 . 212مرجع سبق ذكره , ص ، نزار فلیح البلداوي، مبادئ المحاسبة المالیة ة حنان, محمد رضوان حلو    -4
 . 200حسین القاضي ـ مأمون حمدان, ص  -5
  322مرجع سبق ذكره ، ص الشیرازي مهدي عباس،   -6
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ریف السابقة ركزت على ضرورة إظهار المعلومات بشكل یعكس حقیقة وضع المنشأة دون ونالحظ أن التعا
تضلیل بحیث یستطیع مستخدم هذه المعلومات االعتماد علیها في اتخاذ القرار السلیم إال أنها اختلفت فیما 

  ة علىبینها حول كمیة ومقدار المعلومات المقدمة إلى مستخدمیها.والمستفیدون من القوائم المالی
اختالف مستواهم الثقافي واالقتصادي والمحاسبي یتمیزون بتفاوت قدراتهم في معالجة هذه المعلومات لذلك  

كان البد من التمییز بین المستخدمین (كما ورد في التعریف الرابع) أي إن وجود مستخدمین داخلیین یقود إلى 
تصادیة حیث یتم توصیل المعلومات إلى مستخدمیها إفصاح داخلي موجه بالدرجة األولى إلى إدارة الوحدة االق

  بدون أیة صعوبة حیث یسهل ذلك االتصال المباشر بین اإلدارة والمحاسب.
كما أن وجود المستخدمین الخارجیین یقود إلى اإلفصاح الخارجي الذي یتجلى بضرورة إعداد القوائم المالیة    

  قائمة التدفقات النقدیة). –الي قائمة المركز الم –األساسیة وهي (قائمة الدخل 
ولكن عدم تجانس وعدم تطابق مصالح األطراف المختلفة فیما یتعلق بشكل ومضمون القوائم المالیة قاد إلى    

اختالف الزاویة التي ینظرون من خاللها لهذه القوائم. فإدارة المنشأة كطرف مسؤول عن إعداد البیانات ینظر 
تتطابق مع نظرة مدققي الحسابات، وینظر رجال األعمال إلى اإلفصاح المحاسبي  إلى اإلفصاح من زاویة قد ال

من زاویة تختلف عن تلك التي تنظر من خالل جهات الرقابة واإلشراف، وبالنهایة ینظر كل طرف یطالب 
 باإلفصاح بحیث یحقق هدفه ومصلحته.

أكـد لـدى المسـتفیدین مـن خـالل نشـر كـل ومن الباحثین من یربط بین درجة اإلفصاح وتخفیض حالة عـدم الت   
ــي لهــا عالقــة بالمشــروع ــة أو معلومــات أخــرى تســاعد  ، المعلومــات االقتصــادیة الت ــت معلومــات كمی ســواء كان

  1.المستثمر على اتخاذ قراراته وتخفض من حالة عدم التاكد لدیه عن اإلحداث االقتصادیة المستقبلیة
شأن اإلفصاح فقد ظهرت الكثیر من التفسیرات المرافقة له , حیث نجـد ونظرا لعدم االتفاق على مفهوم واحد ب   

  أنه من النادر ورود كلمة اإلفصاح بمفردها بل غالبا ما تقترن بألفاظ أخرى .
نخلص من ذلك إلى أن اإلفصاح كمفهوم نسبي یحقق كثیرا من المزایا للمسـتثمرین و الـدائنین و إدارة المشـروع 

القرارات االقتصادیة بالمعلومات المهمـة، و یهـدف إلـى ترشـید  2یقتضي إعالم متخذي و غیرهم من المستفیدین،
 زیــادة درجـة الثقــة ، عملیـة اتخــاذ القـرارات و االســتفادة مـن اســتخدام المــوارد بكفـاءة ممــا یـنعكس بالتــالي علـى

تقـدیم المعلومــات ویخـتص  بالمعلومـات سـواء تلـك التــي فـي القـوائم ذاتهـا أو فـي األســالیب المكملـة األخـرى ل
  المالیة .

  
  

                                                
  . 25, ص  1993محمود إبراهیم عبد السالم تركي, تحلیل التقاریر المالیة , جامعة الملك سعود , الریاض ,  -1

، مجلة اإلدارة، العدد الرابع،  محمد عبد السالم، عالقة الربط بین نظریة االتصاالت و مبدأ اإلفصاح الكامل في المحاسبة -2
 .59-51ص ص، 1984أبریل 
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إال أن هناك من یخـالف هـذا الـرأي و یقـف ضـد اإلفصـاح عـن المعلومـات المهمـة بالتقـاریر المالیـة خوفـا مـن   

شـــاف المحللـــین المـــالیین لـــبعض المزایـــا لصـــالح حصـــول المشـــروعات المنافســـة علـــى هـــذه المعلومـــات أو اكت
المستثمرین أو مطالبة اتحادات العمال ببعض المزایا لصـالح العـاملین، و قـد أمكـن الـرد علـى ذلـك علـى أسـاس 
أن المعلومات التي تخشى المشروعات اإلفصاح عنها خوفا من المنافسة قد یمكـن الحصـول علیهـا مـن مصـادر 

ة إلى أنه قد یحدث أن تؤدي زیادة درجة اإلفصاح في التقاریر المالیة إلى تحسین أخرى خارج المشروع باإلضاف
  .1درجة التفاوض و المساومة مع اتحادات العمال و الموظفین

  المطلب الثاني : المقومات األساسیة لإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة 
  لمنشورة على المقومات الرئیسیة التالیة : یرتكز اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة ا    
  ـ تحدید المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبیة  1
  ـ تحدید األغراض التي ستستخدم فیها المعلومات المحاسبیة 2
  ـ تحدید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنها  3
  حاسبیة ـ تحدید أسالیب وطرق اإلفصاح عن المعلومات الم 4
  2ـ توقیت اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة . 5

  أوال ـ تحدید المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبیة : 
تتعـدد الفئـات المســتخدمة للمعلومـات المحاسـبیة وتختلــف طـرق اسـتخدامها لهــذه المعلومـات  , فمنهـا مــن    

ویعتبــر تحدیـــد المســتخدم المســـتهدف  یســتخدمها بصــورة مباشـــرة ومنهــا مـــن یســتخدمها بصـــورة غیــر مباشـــرة
للمعلومـــات المحاســـبیة ركــــن أساســـي مــــن أركـــان تحدیـــد إطــــار اإلفصـــاح المناســــب ، إال أن عملیـــة تحدیــــد 
مسـتخدمي المعلومــات المحاســبیة واحتیاجــاتهم صــعبة وذلـك بســبب تعــددهم وتنــوع اهتمامــاتهم واحتیاجــاتهم , 

عـددهم وتعقیـد اهتمامـاتهم بمثلـث فـي رأسـه مجموعـة  فقد وصف أحدهم مسـتخدمي القـوائم المالیـة مـن حیـث
صــغیرة مـــن المحللـــین المتخصصــین جـــدا تســـمح لهــم خبـــرتهم ومعـــرفتهم بتحلیــل مفصـــل للمعلومـــات , وفـــي 

  قاعدته المالیین من المستثمرین األفراد الذین ال تتوفر لدیهم مثل تلك الخبرات . 
ومـــات المحاســـبیة فـــإن معـــدي التقـــاریر أمـــام خیـــارین ونظـــرا لتعـــدد األطـــراف أو الفئـــات التـــي تســـتخدم المعل

  رئیسیین عند إعدادهم للتقاریر :
: إعــداد تقریــر مــالي واحــد وفــق نمــاذج متعــددة حســب تعــدد احتیاجــات الفئــات التــي ستســتخدم  األول لخیــارا

ى أن هــذه التقــاریر . ولكــن هــذا أمــر صــعب وال یتفــق مــع مبــدأ الجــدوى االقتصــادیة للتقــاریر التــي تؤكــد علــ
  تكلفة المعلومات یجب أن ال تزید عن العائد المتوقع منها 

                                                
1- Eldon Hendriksen, Accounting Theory, NewYork : R.D.Irwin, 1992, P514. 
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أن یــتم إعــداد تقریــر مــالي واحــد لكنــه متعــدد األغــراض بحیــث یلبــي احتیاجــات المســتخدمین :  الثــاني الخیــار
ن . وأیضا هذا الخیار غیر واقعي ویصعب تطبیقه ألنه سـیجعل التقـاریر المالیـة كبیـرة الحجـم الحالیین والمحتملی

  ومفرطة جدا في التفاصیل . 
ونتیجة لهذه المشكلة فقد اقترح البـاحثون تحدیـد مسـتخدم مسـتهدف وجعلـه محـورا أساسـیا فـي تحدیـد أبعـاد    

تلفـوا فـي تحدیـد هویـة هـذا المسـتخدم فمـنهم مـن یـرى األفصاح المناسب عن المعلومات المحاسبیة . ولكـنهم اخ
بأن یكون المستثمر العادي , ومنهم یرون بأن یكون المحلل المـالي , وقـد اعتمـد المعهـد األمریكـي للمحاسـبین 

) في تحدید هویة المستخدم المستهدف بحیـث ال یكـون محصـورا بفئـة وحیـدة بـل یتعـدى  ICAPAالقانونیین ( 
  لفئات الرئیسیة المستخدمة لهذه التقاریر . ذلك لیشمل مجموعة ا

وقد استقر الرأي النهائي في عالم مهنة المحاسبة على تحدید احتیاجات مشتركة للمستخدمین الرئیسین للقـوائم 
المالیــة وبالتــالي یمكــن إعــداد قــوائم مالیــة ذات غــرض عــام وفــي نفــس الوقــت تتضــمن معلومــات مالئمــة لهــذه 

التركیــز علــى احتیاجــات ثــالث فئــات رئیســیة وفــق ترتیــب لالولویــات وهــي : المــالك  االحتیاجــات المشــتركة مــع
  1 الدائنون . المالك المحتملون و الحالیون و

  ثانیا ـ أغراض استخدام المعلومات المحاسبیة :
عنـــد تحدیـــد كمیـــة المعلومـــات المحاســـبیة التـــي یجـــب نشـــرها وعرضـــها بـــالقوائم المـــالي , فـــإن المحاســـبین    

  ن العرف المحاسبي أخذین بعین االعتبار المتطلبات القانونیة . یتبعو 
ــــه هنــــاك عــــدد كبیــــر مــــن االســــتخدامات للقــــوائم المالیــــة , فقــــد تســــتخدم كأســــاس للقــــرارات التشــــغیلیة  إال أن
واالســـتثماریة والتمویلیـــة مـــن األطـــراف الداخلیـــة وألجـــل القـــرارات االســـتثماریة والتمویلیـــة مـــن قبـــل األطـــراف 

القــوائم المالیــة والبیانــات  ا, وكــذلك مــن أجــل األغــراض الضــریبیة وغیرهــا , هــذا ویتصــف مســتخدمو الخارجیــة
ـــدیهم نطاقـــا واســـعا ومتضـــاربا مـــن المصـــالح , ولكـــل طـــرف مـــن هـــذه  المحاســـبیة مـــن خـــارج المنشـــأة بـــأن ل

مـات ونوعهـا األطراف هدف معین من تحلیل وتفسیر القوائم والبیانـات المالیـة , حیـث تختلـف الحاجـة للمعلو 
حســـب الخیـــارات التـــي یواجههـــا مســـتخدم هـــذه المعلومـــات , فهنـــاك مـــن یهـــدف إلـــى معرفـــة وتحدیـــد نتـــائج 
األعمــال التــي حصــلت فــي الماضــي , ومــنهم مــن یریــد أساســا یبنــي علیــه التقــدیرات أو التكهنــات المســتقبلیة 

  2من أجل المفاضلة بین البدائل المتاحة والمتنافسة 
مـة اإلفصـاح عـن المعلومـات المحاسـبیة لألغـراض التـي تسـتخدم مـن أجلهـا , ءهمیـة مالومن هنـا تبـرز أ   

إذ یجب ربط الغرض الـذي تسـتخدم فیـه المعلومـات المحاسـبیة بعنصـر أساسـي هـو خاصـیة المالئمـة . قبـل 
  تحدید ما إذا كانت معلومة معینة مالئمة أو غیر مالئمة ال بد من أن یحدد أوال الغرض الذي ستستخدم 

                                                
 . 273 - 272ص ص محمد عطیة مطر وأخرون , مرجع سبق ذكره ,    -1
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مــة معلومـة لمســتخدم معـین فــي غـرض معــین قـد ال تكــون بالضـرورة مالئمــة لغـرض بــدیل ءفیـه . إذ أن مال
 :یـث قـالمـة المعلومـات حء) فـي تعریفـه لخاصـیة مال  shwyderأو لمستخدم بدیل , وهـذا مـا أكـد علیـه ( 

" تعتبـــر معلومــــة مـــا مالئمــــة لمســـتخدم معــــین , إذا كـــان مــــن المتوقـــع لهــــذا المســـتخدم االســــتفادة مـــن تلــــك 
  المعلومة في غرض معین " .

وحیــث أن األهمیــة النســبیة تعتبــر بمثابــة المعیــار الكمــي الــذي یحــدد حجــم أو كمیــة المعلومــات المحاســبیة    
المعیار النوعي الذي یحدد طبیعة أو نوع المعلومات المحاسـبیة الواجـب الواجب اإلفصاح عنها , تعتبر المالئمة 

اإلفصاح عنها . لذا تتطلب خاصیة المالئمة وجود صلة وثیقة بین طریقة إعداد المعلومات واإلفصاح عنها مـن 
    1جهة والغرض الرئیسي الستخدام هذه المعلومات من جهة ثانیة . 

علومـات المحاســبیة فـي عملیـة صــنع القـرارات االقتصــادیة التـي یتخــذها ویمكـن تحدیـد الغــرض األساسـي مــن الم
  2مستخدمو القوائم المالیة ,  ومن األمثلة على ذلك :

  تحدید متى یتم الشراء أو االحتفاظ باستثمار في حقوق الملكیة أو بیعه ـ 1
  تقییم مدى قیام اإلدارة بمسئولیاتها  ـ 2
  وفیر منافع أخرى لموظفیها تقییم قدرة المنشأة على سداد وتـ  3
  تقییم األمان المتوفر لألموال التي أقرضت للمنشأة ـ 4
  تحدید السیاسات الضریبیة ـ 5
  تنظیم نشاطات المنشأة ـ 6
  إعداد واستخدام إحصائیات الدخل القومي  ـ 7

  ثالثا ـ تحدید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنها :
أن الهــدف الرئیســي مــن اإلفصــاح هــو إشــباع حاجــات مســتخدمي القــوائم والتقــاریر المالیــة مــن المعــروف    

مــن البیانــات والمعلومــات المحاســبیة وبالتــالي فــإن تصــرفات هــؤالء المســتخدمین ســتتأثر بكمیــة ونوعیــة هــذه 
جــب نشــرها البیانــات والمعلومــات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا ، وعنــد تحدیــد كمیــة المعلومــات المحاســبیة التــي ی

وعرضـــها بـــالقوائم المالیـــة , فـــإن المحاســـبین یتبعـــون الممارســـة العامـــة ( العـــرف المحاســـبي ) أخـــذین بعـــین 
  االعتبار المتطلبات القانونیة . 

  ویمكن تصنیف المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في : 
  :   معلومات كمیة ( مالیة )  ـ 1

                                                
  375 - 374 ص محمد عطیة مطر وأخرون ,  مرجع سبق ذكره , ص -1
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یمكــن تحدیــد أربــع مجــاالت أساســیة یــتم مــن خاللهــا اإلفصــاح عــن المعلومــات الكمیــة ممثلــة فــي المیزانیــة  
قائمــة الــدخل , قائمــة التغیــر فــي حقــوق الملكیــة , وقائمــة التــدفقات النقدیــة , حیــث یــتم تضــمین هــذه القــوائم 

ومـن المالحـظ أن  ،أو تقدیریـة نتیجـة األحـداث المالیـة التـي قامـت بهـا المنشـأة  بأرقام تعبر عن مبـالغ فعلیـة
  هذا الجانب من اإلفصاح یلقى استجابة دائمة من قبل المستفیدین .

  ـ المعلومات غیر الكمیة ( غیر المالیة ) :  2
ن فهـم المسـتخدم یتم اإلفصاح عن هذا الجانب في التقاریر المحاسبیة بشكل وصفي من شأنه أن یزیـد مـ   

وثقتــه باألرقــام ( المبــالغ النقدیــة ) الظــاهرة فــي القــوائم المالیــة إذ أن هــذه المعلومــات غالبــا مــا تكــون مرتبطــة 
بالمعلومــات الكمیــة , ویــتم اإلفصــاح عــن المعلومــات غیــر الكمیــة مــن خــالل القــوائم المالیــة الرئیســیة ومــن 

  1باإلضافة إلى تقریر اإلدارة .  خالل قوائم مالیة ملحقة أو المالحظات الهامشیة
مة واإلفصاح عنها مثمرا إذا كانت مفیـدة فـي عملیـة ءتعتبر المعلومات غیر الكمیة مال «ویقول هندركسون 

  2. »اتخاذ القرارات 
وال بـــد مــــن اإلشــــارة إلــــى أن المعلومـــات التــــي یــــتم اإلفصــــاح عنهــــا ســـواء فــــي صــــلب القــــوائم المالیــــة أو    

یضاحات  خارج القوائم المالیة تخضع لمجموعة من المبـادىء واالفتراضـات التـي تشـكل قیـودا كمالحظات وإ
  على نوعیة وكمیة المعلومات التي تظهر في تلك القوائم .

فمبــدأ التكلفــة التاریخیــة كأســاس إلثبــات وتقیــیم األصــول ســوف یجعــل مصــداقیة المعلومــات التــي تعرضــها   
للشك والتساؤل . كما أن مفهوم األهمیة النسـبیة مـثال یفـرض علـى القوائم المالیة في فترات التضخم عرضة 

المحاسب لـدى إعـداد القـوائم المالیـة دمـج بعـض البنـود وفقـا العتبـارات أهمهـا الحجـم أو الـوزن النسـبي للبنـد 
ممـا یـؤدي فــي بعـض األحیــان إلـى دمـج بنــود تكـون مهمــة مـن وجهـة نظــر بعـض مســتخدمي القـوائم المالیــة 

  3خفاض حجمها النسبي .بالرغم من ان
مـــة المعلومـــات لإلفصـــاح عنهـــا مـــرتبط بمـــدى فهمهـــا وصـــالحیتها التخـــاذ القـــرارات فهـــي تتـــأثر ءإن مال   

بمجموعــة مــن المتغیــرات منهــا مكانــة الشــركة ومركزهــا المــالي ومتطلبــات الجهــات الرســمیة وقــوة االقتصــاد 
لــى جانــب خبــرة وفهــم المحاســب الــذي یقــوم القــومي فضــال عــن خبــرة ومهــارة مســتخدمي القــوائم المحاســبیة إ

  4بإعدادها . 
    

                                                
 25ایناس عبد اهللا حسن , مرجع سبق ذكره , ص  -1
  .772س . هندركسون , مرجع سبق ذكره , ص الدون  -2
  . 376محمد عطیة مطر وأخرون ,  مرجع سبق ذكره , ص  -3
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وفي النهایة یمكن القول أن كمیة المعلومـات تعمـل علـى تخفـیض درجـة عـدم التأكـد فـي عملیـة اتخـاذ القـرارات  

ت تمــد متخــذ القــرارات بإقنــاع كــافي عــن نتــائج القــرار ممــا یزیــد قدرتــه علــى قــراءة فــي حــین أن قیمــة المعلومــا
  1اإلفصاح المحاسبي واالستفادة مما یحویه من معلومات .

  رابعا ـ تحدید أسالیب وطرق اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة: 
طــرق یســهل فهمهــا  , إن اإلفصــاح المناســب یتطلــب عــرض المعلومــات المحاســبیة فــي القــوائم المالیــة ب   

وترتیـــب وتنظـــیم المعلومـــات بصـــورة تركـــز فیهـــا علـــى األمـــور الجوهریـــة , وبشـــكل عـــام یـــتم اإلفصـــاح عـــن 
المعلومــات ذات اآلثــار المهمــة علــى قــرارات المســتخدم فــي صــلب  القــوائم المالیــة , أمــا المعلومــات األخــرى 

اإلیضـــاحات المرفقـــة بـــالقوائم أو فـــي وخصوصـــا التفاصـــیل , فیـــتم اإلفصـــاح عنهـــا إمـــا فـــي المالحظـــات أو 
جــداول مكملــة أو كشــوف تلحــق بهــا , كمــا یتطلــب األمــر أحیانــا اإلفصــاح عــن المعلومــة الواحــدة نفســها فــي 

  2أماكن متعددة في البیانات المالیة إذا كانت مهمة . 
  ویمكن تبویب الطرق الشائعة لإلفصاح على النحو التالي : 

  ـ القوائم المالیة :  1
مـــة فـــي صـــلب القـــوائم المالیـــة وتشـــمل القـــوائم ءجـــب أن تظهـــر أكثـــر المعلومـــات المحاســـبیة أهمیـــة ومالی   

المالیــة األساســیة التالیــة : قائمــة الــدخل , قائمــة المركــز المــالي , قائمــة التغیــر فــي حقــوق الملكیــة , قائمــة 
القیاس بدرجة كافیـة مـن التأكـد وكـذلك  التدفقات النقدیة . ویدرج في هذه القوائم البنود التي تتوفر فیها قابلیة

مـــة وقابلیـــة االعتمـــاد . ویعتبـــر هـــذا األســـلوب أقـــوى أشـــكال اإلفصـــاح , ویعـــد التبویـــب داخـــل القـــوائم ءالمال
  3المالیة أحد األشكال الهامة لإلفصاح .

  المعلومات التي توضع بین أقواس : ـ 2
ببنـد أخـر فـي نفـس القائمـة أو قائمـة أخـرى , أو  قد یكـون مـن الضـروري ربـط بنـد فـي أحـد القـوائم المالیـة   

إجراء شرح مختصر لقید معین أو إحالة القارئ  لشرح مطـول عـن قیـد فـي المالحظـات ویـتم ذلـك باسـتخدام 
  المعلومات التي توضع بین األقواس . 

  : المالحظات الهامشیة ـ 3
فصـاح الكـافي لمـا  تـوفره مـن معلومـات یعتبر استعمال المالحظات الهامشیة تطورا ملموسـا فـي اتجـاه اإل   

  4تعجز عن توفیرها القوائم المالیة , حتى أن هندركسون أطلق على هذه الحقبة بحقبة الهوامش .
                                                

محمد سمیر الصبان وأخرون ,  المحاسبة المتوسطة ,قواعد القیاس واإلفصاح والتحلیل ( مدخل نظري تطبیقي ) , الدار الجامعیة  -1
 . 20, ص  1997, اإلسكندریة , 

 . 380محمد عطیة مطر وأخرون ,  مرجع سبق ذكره , ص   -2
 . 53ذكره  , ص طارق عبد العال حماد , مرجع سبق   -3
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شـمل توضـیحات للبنـود المعروضـة فـي القـوائم المالیـة تعتبر هذه المالحظات جزءا مكمال للقوائم المالیـة , وت
كشرح للسیاسیات المحاسبیة المتبعة في تقویم األصول الثابتة واستهالكها وطـرق تقـویم المخـزون والعناصـر 

  المحتملة وعدد األسهم المصدرة , وشرح لألحداث الالحقة لتاریخ المیزانیة .
كون مقاسـة كمیـا بـل یمكـن أن تكـون سـردیة و وصـفیة أو وال یشترط في هذه المالحظات واإلیضاحات أن ت

  إنشائیة . 
  :   ـ القوائم والجداول الملحقة 4

قد تظهر بعض بنـود القـوائم المالیـة بصـورة مجملـة  فـي معظـم األحیـان , وبالتـالي یكـون مـن الضـروري     
یــث تتضــمن هــذه القــوائم تفصــیل هــذه البنــود , ویمكــن أن یــتم ذلــك مــن خــالل القــوائم والجــداول المرفقــة . ح

ك المعــامالت جـداول تحلیلیـة لـبعض إجمالیـات األصــول والخصـوم , وقـوائم تبـین أثــر تغیـرات األسـعار وكـذل
  مع الجهات الحكومیة 

  : قوائم اإلدارة ـ 5
تتضمن خطـاب مجلـس اإلدارة إلـى المسـاهمین وتوقعـات اإلدارة المسـتقبلیة واألهـداف التـي تسـعى لتحقیقهـا   

ن معلومــات عــن اإلنتــاج ودرجــة نمــو المبیعــات واألربــاح والعوامــل المــؤثرة فــي نشــاط الشــركة فــي كمــا تتضــم
  المستقبل .

  :   تقریر مراجع الحسابات ـ 6
إن تقریــر المراجــع الخــارجي لــیس مكانــا أو وســیلة لإلفصــاح عــن المعلومــات المالیــة الخاصــة بالمنشــأة ,    

  1اع التالیة من المعلومات : ولكنه یؤدي دوره كطریقة لإلفصاح عن األنو 
 . األثر المهم نسبیا لنتیجة استخدام طرق محاسبیة مختلفة عن تلك الطرق المقبولة عموما  
  األثر المهم نسبیا لنتیجة التحول من استخدام طریقة محاسبیة مقبولة عموما إلى طریقة أخرى  
 كثــر مـــن الطــرق المحاســـبیة اخــتالف فــي الـــرأي بــین المراجـــع والعمیــل بالنســـبة لقبــول طریقـــة أو أ

 المستخدمة في التقاریر .
القانونیـة  فهـم  ویرى الباحث أن لمراجعي  الحسابات دور رئیسي في إطـار اإلفصـاح المـالي، فـبحكم مهمـتهم   

مطالبون بحث مدیري الشركات على ضرورة تقدیم المعلومـة الصـحیحة الكاملـة والسـریعة للمسـاهمین , كمـا أنـه 
الحفاظ علـى مسـاهمیها وذلـك لـیس عبـر تـوفیر المعلومـة  ل على ضمان إستمراریتها من خاللعلى الشركة العم

  المعلومة األفضل . فقط بل عبر السعي إلى توفیر
  2:ویمكن تلخیص ما سبق في الجدول التالي

                                                
 . 795هندركسون ,  مرجع سبق ذكره , ص  -1
  . 33 ، 32ص محمود ابراهیم عبد السالم  تركي, مرجع سبق ذكره , ص  - 2
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   یوضح طرق اإلفصاح ومتطلباته واألهمیة النسبیة لكل طریقة من طرق اإلفصاح ) 1-2 جدول رقم (
  األهمیة النسبیة  متطلبات اإلفصاح  طرق اإلفصاح

  * وتشتمل على قوائم أساسیة وهي :  القوائم المالیة -1
  قائمة الدخل . -
  قائمة المركز المالي . -

  وكذلك قوائم إضافیة وهي:
  ركز المالي.قائمة التغیر في الم -
 قائمة األرباح الموزعة . -
  قائمة التدفق النقدي   -

ـــــة األساســـــیة العمـــــود  ـــــر القـــــوائم المالی * تعتب
الفقري لإلفصاح ویراعى في إعدادها المبادئ 
المحاسبیة المقبولة وأیضا مـا یتعلـق بالتبویـب 
والتوحید واألرقام المقارنـة عـن فتـرتین مـالیتین 

.  

  وائم المالیة وتشتمل على :* وتكون أسفل الق  مذكرات -2
  طرق تقویم المخزون . -
  طریقة االستهالك المطبقة . -
  االلتزامات المحتملة . -
  احداث وقعت بعد إعداد المیزانیة .-
  اثر التحویالت للعمالت االجنبیة . -
  التغیر في السیاسات المحاسبیة . -
  تفصیل لحقوق الملكیة . -
  انة معالجة مصروفات اإلصالح والصی -

* وهــذه المــذكرات تعتبــر جــزءًا مكمــالً للقــوائم 
المالیـــة ، وتشــــتمل علــــى بیانـــات مالیــــة غیــــر 

  واردة بها . 

تقریر مراجع  -3
الحسابات 
  الخارجي

  * أهم ما یتضمنه :
  مدى تطبیق المبادئ المحاسبیة . -
  مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة . -
  مالیة .أحداث مهمة وقعت بعد إعداد القوائم ال -
  نتیجة الفحص المستندي والفني للعملیات المالیة  -
  

* یزیـــد مـــن ثقـــة المســـتفیدین فـــي المعلومـــات 
الواردة بالقوائم المالیة وعلى ضوء هذا التقریر 

  تتحدد مسئولیة المراجع تجاه الغیر 

  * توضح ما یلي :  اإلیضاحات -4
  أیة ضمانات على أحد األصول  -
  ء لألوراق المالیة .سعر السوق وسعر الشرا -
  سعر السوق وسعر التكلفة للبضاعة الباقیة -

* تحتــوي علــى معلومــات غیــر واردة بــالقوائم 
  المالیة أو المذكرات المكملة لها

جداول  -5
  إحصائیة

  * أهم هذه الجداول :
  تحلیل األصول واالستهالك . -
  تحلیل المصروفات إلى ثابت ومتغیر.-
  لمبیعات .بیان المبیعات وتكلفة ا -

* توضـــــح للقـــــارئ نتیجـــــة المشـــــروع بصـــــورة 
  مختصرة

  * وتشتمل على :  تقریر اإلدارة -6
  معلومات عن أهداف المشروع  -
  النشاط الحالي والمستقبلي المخطط له. -
  أحداث غیر مالیة قد تؤثر في المشروع في المستقبل. -
  مشكالت خاصة باإلنتاج  - الطاقة اإلنتاجیة  . -

معلومـات غیـر مالیـة قـد تـؤثر  * یتضمن كل
  في المشروع مستقبالً وتفید في التنبؤ.

  . 25, ص  1993محمود إبراهیم عبد السالم تركي, تحلیل التقاریر المالیة , جامعة الملك سعود , الریاض ,  :المصدر
94  



    SCFو  IAS/IFRS ظل  الفصل الثاني اإلفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية  في
 

یتضح من الجدول السابق أن طرق اإلفصاح ومتطلباته العامة مـن معلومـات مالیـة أو غیـر مالیـة تعتبـر    
كنموذج لإلفصاح یمكن االسترشاد به للحكم على مـدى كفـاءة المعلومـات الـواردة فـي التقـاریر المالیـة ، كمـا 

  رغوب فیها وأهمیتها .إن استخدام أیة طریقة من الطرق السابقة یتوقف على درجة اإلفصاح الم
  خامسا ـ توقیت اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة:

مة یجـب أن تقـدم فـي الوقـت المناسـب , أي أن تتـوفر المعلومـات لـدى متخـذ ءحتى تكون المعلومات مال   
بعـد القرار قبل أن تفقد قدرتها في التـأثیر علـى القـرارات .ورغـم انـه مـن المعتـاد إنتـاج وعـرض القـوائم المالیـة 

مـة نظـرا ءانتهاء السنة المالیة إال أن إنتاج وعرض قـوائم مالیـة ربـع سـنویة یـؤدي إلـى درجـة عالیـة مـن المال
ع ســــنویة للوصــــول إلــــى توقعــــات ألن مســــتخدم تلــــك القــــوائم یســــتطیع أن یســــتفید مــــن هــــذه المعلومــــات الربــــ

    1.سریعة
ضــــرورة تؤكــــد علیهــــا مهنــــة المحاســــبة كمــــا أن إصــــدار التقــــاریر المالیــــة الســــنویة فــــي وقتهــــا المناســــب    

) أعلنـت أن توقیـت التقـاریر هـو عنصـر  AAAوالتشریعات المالیة . حیث أن جمعیة المحاسبة األمریكیة ( 
  2حیوي من عناصر اإلفصاح المناسب . 

علـــى أهمیـــة  1997) الصـــادر عنـــه بتـــاریخ  04كمـــا شـــدد مجلـــس المبـــادئ المحاســـبیة فـــي البیـــان رقـــم (   
اإلفصــاح فــي الــنص التــالي '' یجــب إیصــال المعلومــات المحاســبیة لمتخــذ القــرار فــي وقــت عنصــر توقیــت 

    "مبكر وذلك إذا ما كان أي تأخیر في إیصالها له  سیؤثر على قراره
الدقـــة  فصــاح مـــن جهــة ، وعامـــلنـــه یجــب الموزانـــة بــین عامـــل  الســـرعة فــي تـــوفیر  اإلأ 3كمــا یـــرى مطــر 

كتمال المعلومات الموضح عنها    من جهة أخرى.وإ
داة حدیثــة لتــوفیر المعلومــات أكمــا تجــدر اإلشــارة أن اإلفصــاح المحاســبي یمكــن إســتخدامه عبــر األنترنــات كــ   

لألطـراف المسـتخدمة للمعلومـات المالیـة ، حیــث سـاهم  األنترنـات بقسـط  كبیـر فــي تطـویر طـرق اإلفصـاح عــن 
تخفــیض قــدر ال یســتهان بــه فــي الوقــت حتــى تتــاح البیانــات المالیــة وغیرالمالیــة مــن قبــل الشــركات إلــى جانــب 

  .البیانات لكل األطراف 
ویرى الباحث أن تحقیق الغایة من المحاسبة یتوقف على مـدى إمـداد مسـتخدمي القـوائم المالیـة بالمعلومـات    

لمواعیـد المحاسبیة في الوقت المناسـب التخـاذ قـراراتهم االقتصـادیة , حیـث أن تـأخر تقـدیم القـوائم المالیـة فـي ا
  المحددة یؤدي إلى أن تكون غیر مفیدة للمستخدمین في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة ألنها تفقد مالءمتها .

  

                                                
  . 45أحمد محمد نور , مرجع سبق ذكره , ص   - 1
  . 159, ص  1988العربیة،،أصول القیاس و االتصال المحاسبي، دار النهضة عبد الحي مرعي،محمد الصبان،محمد الفیومي - 2

  .369محمد عطیة  مطر وآخرون , نظریة المحاسبة واقتصاد المعلومات , مرجع سبق ذكره, ص  3 -
95 



    SCFو  IAS/IFRS ظل  الفصل الثاني اإلفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية  في
 
  1المطلب الثالث : أنواع اإلفصاح  

ظهـر اتجاهـًا متزایـدًا نحـو التوسـع فـي اإلفصـاح والتعـدد فـي مجاالتـه إلــى إن التطـور فـي الفكـر المحاسـبي ی    
درجة أن المحاسبین أخذوا یطمحون إلى تسجیل أحـداث غیـر مالیـة ال یمكـن التعبیـر عنهـا بأرقـام فـي سـجالتهم 
ویحاولون باستمرار تـذلیل العقبـات التـي تحـول دون هـذا الهـدف ، ولكـن هنـاك مـن یـرى أنـه مـن الصـعب وضـع 

هوم موحد لإلفصاح المحاسبي یرضي جمیع المستخدمین بل ومن المستحیل أن یتفق المحاسبون علـى إطـار مف
صاح ، لذلك ال بّد مـن األخـذ بعـین االعتبـار الهـدف مـن إعـداد البیانـات المحاسـبیة والفئـة المسـتفیدة  محدد لإلف

 منها .
 ما یلي:لذلك یمكن اإلشارة إلى أنواع اإلفصاح تبعًا لألهداف من خالل 

 ـ اإلفصاح الكامل:1
یشــیر إلــى مــدى شــمولیة التقــاریر المالیــة وأهمیــة تغطیتهــا ألي معلومــات ذات أثــر محســوس علــى القــارئ ،    

ویأتي التركیز علـى ضـرورة اإلفصـاح الكامـل مـن أهمیـة القـوائم المالیـة كمصـدر أساسـي یعتمـد علیـه فـي اتخـاذ 
ق حتـى نهایـة الفتـرة المحاسـبیة بـل یمتـد إلـى بعـض الوقـائع الالحقـة القرارات، وال یقتصر اإلفصـاح علـى الحقـائ

  . لتواریخ القوائم المالیة التي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم
 ـ اإلفصاح العادل:2

یهتم اإلفصاح العادل بالرعایة المتوازنة الحتیاجات جمیع األطراف المالیـة، إذ یتوجـب إخـراج القـوائم المالیـة 
تقــاریر بالشــكل الــذي یضــمن عــدم تــرجیح مصــلحة فئــة معینــة علــى مصــلحة الفئــات األخــرى مــن خــالل وال

 2 مراعاة مصالح جمیع هذه الفئات بشكل متوازن.
 ـ اإلفصاح الكافي:3

یشمل تحدید الحد األدنى الواجب تـوفیره مـن المعلومـات المحاسـبیة فـي القـوائم المالیـة ، ویمكـن مالحظـة    
األدنــى غیــر محــدد بشــكل دقیــق إذ یختلــف حســب االحتیاجــات والمصــالح بالدرجــة األولــى أن مفهــوم الحــد 

  . كونـه یؤثر تأثیرًا مباشرًا في اتخاذ القرار ناهیك عن أنه یتبع للخبرة التي یتمتع بها الشخص المستفید
  ـ اإلفصاح المالئم:4

عــة نشــاطها. إذ أنــه لــیس مــن هــو اإلفصــاح الــذي یراعــي حاجــة مســتخدمي البیانــات وظــروف المنشــأة وطبی
  المهم فقط اإلفصاح عن المعلومات المالیة بل األهم أن تكون ذات قیمة ومنفعة بالنسبة لقرارات

                                                
، مجلة جامعة "ماردور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالیة في ترشید قرار االستث"لطیف زیود، حسان قیطیم، نغم مكیة،  -1

  .1، العدد 29، المجلد 2010تشرین للدراسات و البحوث العلمیة [على الخط]، 
رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییر، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،   - 2

 447، ص 2003األردن، 
 .  
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  لیة.المستثمرین والدائنین وتتناسب مع نشاط المنشأة وظروفها الداخ  
 ـ اإلفصاح التثقیفي ( اإلعالمي ):5

مــن 1اإلفصــاح عــن المعلومــات المناســبة ألغــراض اتخــاذ القــرارات مثــل اإلفصــاح عــن التنبــؤات المالیــة یتمثــل فــي    
خــالل الفصـــل بـــین العناصــر العادیـــة وغیـــر العادیــة فـــي القـــوائم المالیــة ، اإلفصـــاح عـــن اإلنفــاق الرأســـمالي الحـــالي 

مویله ، ویالحظ أن هـذا النـوع مـن اإلفصـاح مـن شـأنه الحـد مـن اللجـوء إلـى المصـادر الداخلیـة والمخطط ومصادر ت
 للحصول على المعلومات اإلضافیة بطرق غیر رسمیة یترتب علیها مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرى .

 ـ اإلفصاح الوقائي:6
والهـدف  2كـون غیـر مضـللة ألصـحاب الشـأنیقوم هذا النـوع علـى ضـرورة اإلفصـاح عـن التقـاریر المالیـة بحیـث ت   

األساســي لــذلك  حمایــة المجتمــع المــالي ( المســتثمر العــادي ) ذو القــدرة المحــدودة علــى اســتخدام المعلومــات لهــذا 
یجـب أن تكــون المعلومــات علــى درجــة عالیـة مــن الموضــوعیة فاإلفصــاح الوقــائي یتفـق مــع اإلفصــاح الكامــل ألنهمــا 

  طلوبة لجعلها غیر مضللة للمستثمرین الخارجیین .یفصحان عن المعلومات الم
  :التفاضلي اإلفصاح  -7

ملخصـة  بصـورة المالیـة القـوائم فـي التركیـز یـتم حیـث المضـمون عـن تفصـح نفسـها أن التسـمیة إذ"  حنـان بینـه   
 العـام االتجـاه یـدالجوهریة وتحد التغیرات لتوضیح المقارنات بعقد البنود بین التفاوت أو " التفاضل " على ومختصرة

 . " التفاضل " أو التغیرات لتلك
 تفترضـه الـذي العـادي مـن المسـتثمر واسـتیعاباً  درایـة أقـل مسـتثمراً  یفترضـون " التفاضـلي اإلفصـاح " مؤیـدي أن أي

  .المحاسبة مهنة
 مقبـول رغیـ وهـو إجـراء خـالف محـل زال مـا والمختصـرة الملخصـة المالیـة القـوائم استخدام فإن  عامة بصورة ولكن

  .3عموماً 
في الواقع العملي وبعیدًا عـن التحیـز ال بـدَّ مـن اإلفصـاح عـن كافـة المعلومـات بشـكل موضـوعي مـن خـالل القـوائم   

  األساسیة ودون تبني وجهة نظر معینة
  المطلب الرابع : أهداف اإلفصاح و أسباب الزیادة في متطلبات اإلفصاح 

  الفرع األول : أهداف اإلفصاح
  4:صاح المحاسبي إلى تقدیم معلومات إلى المسستخدمبن من اجلیهدف اإلف

  
                                                

  .322جع سبق ذكره ، صمر  الشیرازي مهدي عباس، -1
  .330بق ، صاسالمرجع ال -2
 . 212محمد رضوان حلوة حنان, مرجع سبق ذكره , ص  - 3
  .260ص  ، مرجع سبق ذكره ،أحمد بلقاوي، تعریب ریاض العبد اهللا  - 4
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ـــــاییس  - 1 ـــــدیم المقـــــاییس ذات العالقـــــة بهـــــذه العناصـــــر بخـــــالف المق ـــــرف بهـــــا وتق وصـــــف العناصـــــر المعت

 دیر القیمة العادلة لبنود المیزانبة  العمومیة .المستخدمة في القوائم المالیة مثل تق
وصــف العناصــر المعتــرف بهــا وتقــدیم مقــاییس مفیــدة لهــذه العناصــر مثــل مبلــغ الضــرائب المؤجــل غیــر  - 2

 المعترف به ووصف للضمانات التي على المنشاة مقابل الدیون .
االت للعناصـر المعتـرف بهـا تـوفیر معلومـات لمسـاعدة المسـتثمربن و الـدائنین لتقیـیم المخـاطر و اإلحتمـ - 3

 وغیر المعترف بها .
 تقدیم المعلومات المهمة التي تسمح لمستخدمي القوائم المالیة بعمل المقارنات بین السنوات . - 4
 لتقدیم معلومات عن التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة المستقبلیة . - 5
 مساعدة المستثمرین لتقییم العائد على إستثماراتهم .  - 6

  اني : أسباب الزیادة في متطلبات اإلفصاح :الفرع الث
  :1وتتمثل أهم تلك األسباب في اآلتي    

مع زیادة تعقیـد  و تعـاظم العملیـات و األحـداث اإلقتصـادیة فـي بیئـة األعمـال  تعقد بیئة األعمال : - 1
و إنــــدماج  وصـــعوبة تلخـــیص هـــذه األحـــداث فـــي تقریـــر مختصـــر ومـــن هـــذه األحـــداث اإلســـتئجار

الضـــرائب المؤجلـــة ونتیجـــة ذلـــك تســـتخدم المالحظـــات و  إلیرادااإلعتـــراف بـــعاشـــات ، األعمـــال ، الم
 بصورة مكثفة في شرح هذه الصفقات وآثارها المستقبلیة .

ي وقــت مضــى مــن قبــل المســتخدمین أن اكثــر مــن فهنــاك طلــب اآل : الحاجــة  لمعلومــات فوریــة - 2
صــبحت أن هیئـة سـوق المـال ؟أة كمـا لمعلومـات تتعلـق بالبیانـات الفتریـة و معلومـات حالیــة و تنبؤیـ
 توصي بنشر التنبؤات المالیة التي تجنبها بعض المحاسبین .

حیث تعتقد الجهات الحكومیة ان تقدیم المزید من المعلومات المحاسبة كاداة لالشراف و الرقابة : - 3
و االفصاح العام عن منشات االعمال من االمور الجوهریة لضبط حركة النشاط االقتصادي 

 ون).ر نب حدوث هزمات مالیة مثل ازمة شركة الطاقة االمریكیة (انتج
  المطلب الخامس : التكالیف والعوامل المؤثرة في  اإلفصاح المحاسبي       

  ظل ظروف معینة  في تهفي درجقد تؤثر و عوامل لإلفصاح المحاسبي عدة تكالیف         
 الفرع األول : تكالیف اإلفصاح 

 :2تتأثر بالتكالیف المرتبطة باإلفصاح وهي كالتاليإن قرارات اإلفصاح 

                                                
  128ص 1983للنشر والتوزیع،  خلمریدار االجزء الثاني،  دونالد كیسو، جیري ویجانت، ترجمة كمال الدین سعید، المحاسبة المتوسطة،  - 1 

  . 112، ص  مرجع سبق ذكره،  أمین السید أحمد لطفي 2 -
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  تكالیف التجمیع والتشغیل: - 1
  وهي التي یتحملها كل من معدي ومستخدمي المعلومات المالیة ، وغالبا ما تكون هذه التكالیف  

ختلف من شركة إلى أخرى ومن مستخدم إلى أخر وتتوقف على عدة عوامل أهمها حجم الشركة كبیرة وت
  ونوع اإلفصاح .

 1 التكالیف الناتجة عن الدعاوي القضائیة: -2 
إذا ما قامت شركة باإلفصاح اختیاریا عن تنبؤاتها بالدخل المتوقع، وكانت هذه التنبؤات مفرطة في  

كنهم مقاضاة تلك الشركة أو إدارتها لتعویضهم عن الخسائر التي تعرضو ا لها التفاؤل، فان المستثمرین یم
نتیجة اعتمادهم على التنبؤات الخاطئة ، وال شك أن هذا النوع من التهدیدات قد یدفع اإلدارة إلى التقلیل 

 من اإلفصاح.
 التكالیف السیاسیة: -3

لیدیة للشركات دوراً  هاماً  في تحدید اإلجراءات تلعب األرقام المحاسبیة الواردة بالقوائم المالیة التق
السیاسیة التي تتخذ إما في صالح هذه الشركات أو غیر صالحه ا، فالشركات التي تظهر قوائمها المالیة 
أرباحاً  خیالیة غالبا ما تكون محط أنظار واهتمام السیاسیین والعاملین والجمهور العام ، وتتعرض للنقد 

الشركات إلجراءات سیاسیة من شأنها الحد من  لبا ما ینتهي األمر إلى تعرض هذهمن هذه الجهات وغا
أرباحها أو تقلیل معدل نموها مثل فرض ضرائب استثنائیة على أرباحها أو تحدید أسعار بیع منتجاتها 

بمعرفة األجهزة الحكومیة ، وتسمى تلك اإلجراءات وما یترتب علیها من التزامات وأعباء بالتكالیف 
 السیاسیة.

 التكالیف المترتبة على التأثیر السلبي لإلفصاح على الموقف التنافسي للشركة:  -4
یعتقد الكثیر من المدراء أن التوسع في اإلفصاح یؤثر على الموقف التنافسي للشركة ویحملها تكالیف 

الحساسة في مجال إضافیة إذا ما قامت الشركات المنافسة باستخدام هذا اإلفصاح لصالحها، ومن األمور 
اإلفصاح تلك المعلومات المتعلقة بالبحوث والتطویر وكذا المنتجات الجدیدة، والشك أن الشركة التي 

تتفوق على منافسیها في هذین المجالین تواجه أصعب القرار ات عندما ترغب في زیادة رأسمالها.فمن 
 إذا قامت الشركة بتقدیم المعلومات ناحیة ال یقبل المستثمرین على المساهمة في اإلصدار الجدید إال

  التفصیلیة الخاصة بالبحث والتطور أو بالمنتجات الجدیدة.
ومن ناحیة أخرى فإن توفیر تلك المعلومات قد یخدم المنافسین حیث یساعدهم على مراجعة وتوجیه خطط 

  ة األخیرة أن التطویر الخاصة بهم مما یضعهم في موقف تنافسي أفضل.إال أنه من المالحظ في اآلون
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التقدم العلمي في مجال الحاسبات ونظم المعلومات باإلضافة إلى تعدد مصادر المعلومات قد ساعد الشركات 
فسین وفي ظل هذه الظروف فإن على االحتفاظ بقاعدة غنیة لمصادر المعلومات عن كل ما یفعله المنا

وبناءًا على ما سبق فإن الباحث .نتیجة التوسع في اإلفصاح تكون أقل أهمیة التكالیف التي تتحملها الشركة
یرى أن الفائدة المتوخاة من إفصاح الشركات عن بیاناتها المالیة تتمثل في المصداقیة والثقة من قبل 

الرقابة الداخلیة مما یعزز مكانتها في السوق المالي والمنافسة  المساهمین والذي بدوره یعزز ویقوي نظام
 و غیرهأ واالستمراریة بالرغم من أن لإلفصاح تكالیف سواء قضائیة أو سیاسیة أو ناتجة عن التشغیل والتجمیع

.  
 الفرع الثاني : العوامل المؤثرة في عملیة اإلفصاح

، ویمكن تقسیم هذه العوامل إلى عاملین رئیسیین هناك عدة عوامل تؤثر في عملیة اإلفصاح المحاسبي
 :وهما

 أوال: العوامل الداخلیة
 حیث یمكن تقسیم العوامل الداخلیة إلى عدة عوامل أهمها:   
 عوامل تتعلق بالمعلومات.1
تتأثر درجة اإلفصاح في التقاریر المالیة بالمعلومات التي یتم اإلفصاح عنها، ومدى توفر عدد من  

كم على كفاءتها ، مثل أن تكون المعلومات مالئمة للقرارات التي سیقوم باتخاذها أغلب الصفات للح
المستفیدین من التقاریر المالیة، وأن تكون هناك ثقة في هذه المعلومات عند االستفادة منها، باإلضافة إلى 

   قابلیتها للتحقق و المقارنة .
المعلومات، وهو محدد رئیس لمستوى اإلفصاح في  كذلك هناك عامل یتعلق بكلفة المعلومات أو اقتصاد

القوائم المالیة، ویقصد به أن تفوق المنفعة من المعلومة تكالیف إعدادها وتوفیرها لمستخدمي التقاریر 
 المالیة بشكل مناسب .

 .1.عوامل تتعلق بالوحدة االقتصادیة 2
د المساهمین، صافي الربح...إلى هناك عدة عوامل ترتبط بالوحدة االقتصادیة مثل حجم المشروع، عد

ذلك  غیر ذلك من  العوامل ، وقد تؤثر هذه العوامل في درجة اإلفصاح في ظل ظروف معینة و یبدو
 فیما یلي : 

إن إعداد واستخراج المعلومات المحاسبیة بشكل دقیق وتوقیت مناسب ومالئم  أ. حجم المشروع:  
  ناتجة عن إعداد التقاریر المالیة، وتكالیف غیر مباشرة ناتجة للمستفیدین منها، یحتاج إلى تكالیف مباشرة 

                                                
محمد أبو نصار وآخرون، أهمیة التقاریر المالیة المرحلیة لشركات المساهمة الصناعیة األردنیة بالنسبة لقرارات المستثمر في  -1

  11، ص  2004العالم العربي)، جامعة الزیتونة، األردن،  لملتقى (إدارة المعرفة في بورصة عمان، بحث مقدم
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عن كشف جمیع المعلومات عن المشروع للشركات المنافسة األخرى، وتكالیف ناتجة عن عدم وضوح 
عالقة موجبة بین حجم أصول المشروع ودرجة اإلفصاح في التقاریر المالیة المعلومات للمستثمر، وقد وجدت 

في عدد من الدراسات المیدانیة، وقد یرجع ذلك إلى أن تكلفة إعداد ونشر المعلومات المحاسبیة متدنیة نسبیا 
  .1في المشروعات الكبیرة إذا ما قورنت بالمشروعات الصغیرة الحجم

د عالقة أیضا بین عدد المساهمین ودرجة اإلفصاح على أساس أن تبین وجو  ب. عدد المساهمین:  
زیادة عدد المساهمین تؤدي إلى طلب المزید من المعلومات التي یتعین اإلفصاح عنها، من جانب 

 المساهمین أو من ینوب عنهم من المحللین أو سماسرة األوراق المالیة .
العامل أثر مباشر في زیادة حجم اإلفصاح، حیث  إن لهذا ج. إدراج المؤسسة بسوق األوراق المالیة: 

تقوم المؤسسات المدرجة بسوق األوراق المالیة، والتي یتم التعامل في األسهم والسندات التي تصدرها 
بملء عدد من النماذج واإلیضاحات عن أهداف المؤسسة ونشاطها ونتائج أعمالها، وبهذا تكون تحت 

یر المالیة وتحسینها وااللتزام بتعلیمات اإلفصاح التي یحددها السوق ضغط لزیادة حجم اإلفصاح في التقار 
 المالي .

یكون في العادة للمدقق الخارجي الذي یقوم بفحص حسابات المؤسسة تأثیر على  د. المدقق الخارجي: 
د درجة اإلفصاح للمؤسسة، وهذا یكون من خالل ما یلتزم به من مبادئ ومفاهیم محاسبیة مقبولة، أو قواع

  . تفرضها قوانین المهنة التي ینتمي إلیها
  عوامل أخرى. 

توجد هناك عوامل داخلیة أخرى قد تؤثر في درجة اإلفصاح أهمها (صافي ربح المشروع، رغبة اإلدارة في 
  اإلفصاح عن المعلومات...الخ

  2ثانیا: العوامل الخارجیة
 یلي: لعل من ابرز العوامل الخارجیة المؤثرة في عملیة اإلفصاح ما

 نوعیة المستخدمین وطبیعة احتیاجاتهم 1-  
البد أن تعطي المؤسسة اهتماما خاصا في قوائمها المالیة لتلبیة احتیاجات المستخدمین الرئیسیین والذین  

لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في تلك المؤسسة، ومما الشك فیه فإن نوعیة المستخدمین وطبیعة 
ة إلى أخرى باختالف نوعیة النظام االقتصادیوالسیاسي السائد في كل دولة احتیاجاتهم تختلف من دول

   :"foster"   1  مجموعة من األطراف المهتمین بالمؤسسة  حیث حدد
                                                

  .11، ص المرجع السابق -1
 2005محمد المبروك أبو زید، المحاسبة الدولیة وانعكاساتها على الدول العربیة، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، مصر،   -2
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  .1)العمال، المقرضین، الزبائن، الحكومة حملة األسهم الحالیین والمحتملین، المدیرین،(
 في حین حدد مجلس معاییر المحاسبة المالیة   المستخدمین الرئیسیین للقوائم المالیة في : 

(المستثمرین الحالیین والمحتملین، الدائنین، مستخدمین آخرین مهتمین باتخاذ قرارات رشیدة في مجاالت 
  االستثمار واإلقراض وقرارات أخرى ) .

  :فإن المستخدمین الرئیسیین للقوائم المالیة هم  (IASC) وبناءا على لجنة معاییر المحاسبة الدولیة    
  ( حملة األسهم والدائنون الحالیون والمتوقعون والعمال ومجموعات أخرى مهمة من المستخدمین  
  والضرائب  تشمل الممولین واتحاد التجار والمحللین المالیین واإلحصائیین واالقتصادیین  
 . والسلطات التنظیمیة )  

أما فیما یخص الدول النامیة فإن المستخدم الرئیسي للقوائم المالیة هي الحكومة بقي أن نشیر إلى أن 
طبیعة المعلومات المفصح عنها بالقوائم المالیة تختلف باختالف نوعیة المستخدمین الرئیسیین في كل 

ولمة في األنشطة التجاریة واالستثماریة وكذلك زیادة الوعي واالهتمام دولة، كنتیجة للتحول السریع نحو الع
  باآلثار السلبیة للشركات على البیئة المحیطة ، أدى إلى إلزام الشركات بزیادة اإلفصاح المحاسبي ونوعیته 

 .2الجهات المسؤولة عن وضع معاییر اإلفصاح -2
ر معاییر اإلفصاح تختلف باختالف مداخل التنظیم إن الجهات المنظمة والمسؤولة عن وضع وتنظیم إصدا 

المحاسبي المتبناة في كل دولة، فالدول التي تتبع المدخل القانوني للتنظیم المحاسبي ال توجدبها لجنة المعاییر 
، أو هیئة معاییر المحاسبة فنجد ان خطة المحاسبة الوطنیة هي المصدرالمهم (ASB)المحاسبیة المالیة 

  بة وهي تدار بواسطة المجلس الوطني الذي یتبع الحكومة .للوائح المحاس
ففي فرنسا تحتوي الخطة على ثالثة أنواع من المعاییر وهي، المعاییر اإلجرائیة والمعاییر الخاصة بالقیاس 

ومعاییر اإلفصاح ، حیث أن هذه األخیرة تهتم بعملیة وصف ونشر وعرض المعلومات المتعلقة بالقوائم المالیة 
.  

في ألمانیا والیابان فإن المتطلبات القانونیة هي التي تحدد المعالجات المحاسبیة للعملیات في حین الدول  أما
التي تتبع المدخل التنظیم الذاتي فإن المنظمات المهنیة وهیئة تبادل األوراق المالیة تلعب دورا مهما في تحدید 

أما في المملكة المتحدة باإلضافة إلى الهیئات .كیةدرجة ومعاییر اإلفصاح كما في الوالیات المتحدة األمری
  .فإن قانون الشركات یؤثر كذلك على ممارسات اإلفصاح (SEB)المهنیة وهیئات تبادل األوراق المالیة 

  

                                                
  .586بق ، صاسالجع مر ال  -   1
  
، رسالة ماجستیر في علوم التسییر في بورصة الجزائر ، دور اإلفصاح المحاسبي في ترشید قرار اإلستثمار ، 2010عادل نقموش -2

  .31ص جامعة األغواط ، 
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في الوالیات المتحدة األمریكیة (SEC)  في المملكة المتحدة  (SEB)حیث یمكن تفسیر التأثیر المهم لي
على عملیات اإلفصاح بالقوائم المالیة للمؤسسات من خالل األسواق المالیة، فبسبب المنافسة بین 
المؤسسات للحصول على الموارد المالیة اللجوء لألسواق المالیة، ومنه جلب مستثمرین جدد لهذه 

 في النهایة إلى زیادة مستوى اإلفصاح .المؤسسات مما یؤدي 
  المنظمات والمؤسسات المالیة 3 -

باإلضافة إلى المنظمات والقوانین المحلیة، تعتبر المنظمات والمؤسسات الدولیة من األطراف المؤثرة  
  على عملیة اإلفصاح، ومن أمثلة هذه المنظمات: 

  : 1(EEC)  أ. الجمعیة االقتصادیة األوربیة
المنظمة مجموعة من دول االتحاد األوربي حیث ،أصدرت هذه الجمعیة سلسلة من  تضم هذه  

 ORDERS التوجیهات تتعلق باإلفصاح، هذه التوجیهات ال تمثل قوانین للدول األعضاء ولكنها عبارةعن
، فعلى سبیل المثال كان  وذلك لمحاولة تكییف قوانینها بما یتالءم وما تصدره الجمعیة من توجیهات

یتعلق بمحتوى أهداف وبشكل الجلسات ویشتمل على أقسام خاصة  1978وجیه الرابع المتبنى في عام الت
باإلفصاح، حیث ركز التوجیه الرابع بشكل كبیر على اإلفصاح القطاعي للدول األعضاء حیث كان 

  .االختالف كبیر بینهم
  :2  (UN)ب. منظمة األمم المتحدة 

 Commission"خالل مؤسساتها  صاح على المستوى الدولي كان من ،إن تأثیر األمم المتحدة على اإلف
 on Transactional Corporation Economist and Social Council  التابعة لألمم المتحدة

 مجموعة من الخبراء المتمرسین في مجال المحاسبة الدولیة والذین  COMMISSIONحیث عینت 
  لذي تم تعدیله بعد ذلك .وا 1977بدورهم أصدروا تقریرهم في عام 

  :  (OCDE)ج. منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 
األوربیة والوالیات المتحدة األمریكیة وكندا والیابان واسترالیا  تضم هذه المنظمة مجموعة من الدول  

 قواعد تتعلق بالحد األدنى من اإلفصاح الذي یكون مقبوال من قبل 1976ونیوزیلندا، حیث أصدرت سنة 
المجلس الوزاري للمنظمة، وفیما یخص بالتعلیمات القطاعیة أصدرت الهیئة توصیات تتعلق باإلفصاح 

 .:3وفقا للمناطق الجغرافیة والنشاطات الرئیسیة في كل مجال 
 

                                                
  . 62ص ، مرجع سبق ذكرهحكمت أحمد الراوي ،  -      1
  . 15-14ص ، ص مرجع سبق ذكرهمحمد المبروك أبو زید  -     2
  . 15-14ص ، صالمرجع السابق -     3
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دولة من دول العالم،  100حیث تتكون هذه اللجنة من  :  (IASC)الدولیة  د. لجنة معاییر المحاسبة 

حیث أصدرت العدید من المعاییر المحاسبیة الدولیة التي تتعلق باإلفصاح، وذلك لمساعدة مستخدمي 
طورت  1989القوائم المالیة لفهم األسس التي أعدت علیها القوانین وتضیق هوة االختالفات، ففي عام 

 طار عام إلعداد وعرض القوائم المالیة تم نشره ویتضمن ما یلي :اللجنة إ
رشاد واضعي المعاییر المالیة •    .توجیه وإ
 .مساعدة المعدین والمراجعین والمستخدمین في تفسیر المعاییر المحاسبیة الدولیة  •
  .نتحدید المفاهیم المرتبطة بإعداد وعرض القوائم المالیة إلى المستخدمین الخارجیی • 

إن هذه اللجنة تحاول تحسین جودة المعلومات المفصح عنها على المستوى العالمي من خالل 
 إصدار  من المعاییر المحاسبیة، ومن بین التوصیات بمعیارها األول ما یلي : 

  .یجب أن تفصح القوائم المالیة إفصاحا واضحا عن كل السیاسات المحاسبیة التي تم استخدامها
المالیة  یاسات المحاسبیة المهمة والتي تم استخدامها یجب أن یكون جزءا مكمال للقوائماإلفصاح عن الس

ن تم اإلفصاح عن تلك السیاسات في مكان واحد .   .وإ
أي  المعالجات الخاطئة والغیر السلیمة لعناصر المیزانیة وقائمة الدخل أو حساب األرباح والخسائر أو

  .باإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة أو بیانات تفسیریةقوائم مالیة أخرى ال تعالج أو تصحح 
معیار محاسبي دولي یتعامل مع مواضیع تؤثر )  41الواحد و األربعین (وقد أصدرت اللجنة في حدود 
  . 1على القوائم المالیة للمؤسسات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .19، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد ، التقاریر المالیة ،   1-
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  المبحث الثاني : االفصاح فى ظل معاییر المحاسبة الدولیة
 جودة تحسین زیادة بغرض وذلك اإلفصاح، اعتبارات نحو إهتمام كبیرة الدولیة المحاسبة معاییر أولت   

 وائمالق عرض وكیفیة المحاسبي، اإلفصاح یتناول فقط واحد معیار یوجد ال حیث المعلومات المحاسبیة 
ومحتوى وهیكل القوائم المالیة والسیاسات المحاسبیة ، وبالطبع فإن جمیع معاییر  شكل حیث من المالیة

المحاسبة الدولیة تحدد بعض اإلفصاحات المطلوبة ومن أهم المعاییر التى تناولت االفصاح المحاسبى 
 -)24المحاسبة الدولیة رقم رقم ( معیار ،عرض القوائم المالیة - )1مایلي : معیار المحاسبة الدولیة رقم (
االفصاح فى القوائم المالیة للبنوك  -)30معیار المحاسبة الدولیة (، االفصاح عن األطراف ذوى العالقة 

 وقد" المالیة األدوات" ) 07( رقم المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار محله حل الذيوالمنشات المماثلة 
 ومتطلبات بكیفیة تتعلق األخرى الدولیة المحاسبیة المعاییر جمیع في باإلفصاح خاصة قواعد وضع تم

  .المعاییر هذه من معیار كل یعالجه الذي بالموضوع تتعلق التي المعلومات، عن واإلفصاح العرض
  .وفیما یلى نتناول النقاط الرئیسیة للمعاییر المحاسبیة التى تخص االفصاح 

  )IAS 01(  ة: عرض القوائم المالی المطلب األول
متطلبات اإلفصاح المحاسبي تقتضي ضرورة إعداد مجموعة من القوائم المالیة في ضوء المبادئ إن    

، حتى تقلل من درجة التباین في المعلومات أو ما یسمى بحالة احتكار  المحاسبیة المقبولة قبوًال عامًا
ونتیجة لذلك حرصت  ،ة لدى المستخدمینالمعلومات، مما یكون له آثار ملموسة في تحقیق التكافؤ والعدال

  )IAS 01 ( على إصدار المعیار المحاسبي الدولي رقم)IASC( لجنة معاییر المحاسبة الدولیة
والذي أصبح ساري المفعول على القوائم المالیة في األول من  1997"عرض القوائم المالیة" المعدل عام  

. وقد تناول القواعد 2005ینایر  01ابتداء من  . وقد عدل هذا األخیر لیفرض تطبیقه1998یولیو 
  :1ما یلي )IAS 01المنظمة لإلفصاح في التقاریر المالیة كما جاءت في المعیار المحاسبي الدولي رقم (

  )الفرع األول: قائمة المركز المالي( المیزانیة
المؤسسة وقوتها  تعتبر المیزانیة مرآة عاكسة للوضع المالي حیث أنها تحتوي على ملخص لنشاط    

وهي تحتوي على موجودات وحقوق المؤسسة من جهة، ومطالبها والتزاماتها من جهة  ومدى تطورها ،
 12عادة یمثل السنة ( 2 أخرى، فهي تهدف إلى قیاس ثروة المؤسسة و اإلفصاح عنها في وقت معین

  شهر) إال في حاالت استثنائیة .
                                                

  ).2006(عمان،  ،المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالمجمع العربي للمحاسبین القانونیین،  -  1
2- Jean – François Regnard, lire un bilan c’est simple, (Paris : Chiron ,2007) P. 37. 
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ة عادة أن تقوم بعرض میزانیة مبوبة، تفصل ما بین األصول المتداولة واألصول غیر أمنشالیجب على   

ذا  المتداولة وااللتزامات المتداولة وااللتزامات غیر المتداولة (تعتمد على طول الدورة التشغیلیة للمؤسسة) وإ
ى السیولة فانه یتم فقط عندما ینتج عنه التزوید بمعلومات موثوقة وأكثر مالئمة، وعند استند العرض عل

  ذلك یمكن إلغاء التصنیف على أساس التداول وغیر التداول.
  :1 العمومیة المیزانیة في باإلفصاح الخاصة القواعد وتنص
 :المتداولة وغیر المتداولة بین التمییز  1 -

وغیر  المتداولة والخصوم المتداولة وغیر المتداولة األصول تعرض أن الدولي المحاسبة معیار یشترط   
 :التالیة الحاالت في متداول أنه على األصل ویصنف العمومیة، المیزانیة صلب في منفصلة المتداولة

 .سسةللمؤ  العادیة التشغیلیة الدورة أثناء االستهالك أو للبیع به یحتفظ أو نقدا یتحقق أن یتوقع عندما .أ
 .المتاجرة ألغراض رئیسي بشكل به یحتفظ عندما .ب
 .العمومیة المیزانیة تاریخ من شهرا 12 خالل یتحقق أن یتوقع عندما .ج
 .استعماله على قیودا یوجد وال للنقد معادال أصال أو نقدا یكون عندما .د
 واألصول لموسةالم األصول وتشمل متداولة، غیر أصول انهأ على األخرى األصول جمیع وتصنف  

 .األجل طویلة بطبیعتها هي التي والمالیة التشغیلیة واألصول الملموسة غیر
 :اآلتیة الحاالت في متداولة أنها على تصنف انهفإ الخصوم أما
 .للمؤسسة العادیة التشغیلیة الدورة أثناء تسدیده یتوقع عندما .أ

 .المتاجرة أغراض عن ناشئا یكون عندما .ب
 .العمومیة المیزانیة إعداد تاریخ من شهرا 12 خالل التسدید قیستح عندما .ج
  المیزانیة إعداد من شهرا عشر اثني من ألكثر سدادها بتأجیل مشروط غیر حق للمؤسسة یكون ال .د

 .متداولة غیر التزامات انهأ على األخرى االلتزامات جمیع وتصنف
  :المیزانیة صلب في عرضها یجب التي المعلومات 2 -

 :التالیة البنود على ىأدن كحد صلبها في العمومیة المیزانیة تحتوي أن یجب   
 المالیة، األصول الملموسة، غیر األصول العقاریة، االستثمارات والمعدات، والمصانع الممتلكات
 ةالدائن التجاریة الذمم النقد، ومعادالت والنقد األخرى المدینة والذمم المدینة التجاریة الذمم المخزون،

   حقوق الحالیة، الضریبیة واألصول االلتزامات المالیة، االلتزامات األخرى،المخصصات، الدائنة والذمم
  

                                                
  366 ص ، المحاسبیة، للممارسات النظري التأصیل وآخرون، مطر محمد -1
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  .الملكیة حقوق حاملي على الموزعة واالحتیاطات المصدر المال الملكیة،رأس حقوق ضمن المعروضة األقلیة
 :1اإلیضاحات في أو المیزانیة صلب في عرضها یجب التي المعلومات 3- 

 أو التكلفة نموذج حسب إما والمعدات، والمصانع الممتلكات بنود كتصنیف المعروضة للبنود جزئیة تصنیفات .أ
  .IAS (16) رقم الدولي المحاسبي المعیار وفق التقییم إعادة نموذج

 ذات أطراف على مدینة وذمم موعة،لمجا في آخرین وأعضاء تجاریین مدینین إلى المدینة ذممال تصنف .ب
 .أخرى ومبالغ مقدمة ودفعات عالقة

  . IAS (2) رقم الدولي المحاسبة معیار حسب المخزون یصنف .ج
 حقوق ضمن احتیاطي كل وغرض لطبیعة وصف مع اإلصدار وعالوة واالحتیاطات المخصصات تصنف .د

  .الكینالم
 :المساهم المال رأس من فئة لكل بالنسبة اآلتیة األمور عن اإلفصاح .ه
  .ابه المصرح األسهم عدد -
 .بالكامل المدفوعة وغیر المصدرة األسهم وعدد بالكامل، والمدفوعة المصدرة األسهم عدد -
  .اسمیة قیمة لها لیس األسهم أن أو سهم لكل االسمیة القیمة -
 .ایتهانه وفي مالیة فترة كل بدایة في المسددة غیر هماألس عدد مطابقة -
عادة األسهم أرباح توزیع على القیود ذلك في بما فئة بكل الخاصة والقیود واالمتیازات الحقوق -  رأس تسدید وإ

  .المال
  .زمیلة مؤسسات أو فروعها أو اتهذا المؤسسة تمتلكها التي األسهم -
 على عرضها یتم أو قائمة شكل على عرضها یتم فقد المالي، المركز لقائمة معین بشكل إلزاما المعیار یتضمن لم

 شكل جدول . 
  2شكل قائمة المركز المالي -4

) إلزاما بشكل معین لقائمة المركز المالي فقد یتم عرضها على  01IASلم یتضمن المعیار المحاسبي الدولي(    
ن تأخذ القائمة احد األشكال التالیة لعرض بنود القوائم شكل قائمة أو یتم عرضها على شكل میزانیة، ویمكن أ

  المالیة: 
عرض األصول المتداولة ثم األصول غیر المتداولة، ثم یتم عرض االلتزامات المتداولة ثم عرض االلتزامات  -1

  غیر المتداولة ثم حقوق الملكیة؛
  
  

                                                
  . 368ص ، المرجع السابق -1

  .119، ص  2007، مكتبة الجامعة، الشارقة، IFRS  / IASخالد جمال الجعارات، معاییر التقاریر المالیة الدولیة،  -2
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عرض األصول غیر المتداولة ثم األصول المتداولة، ثم یتم عرض االلتزامات غیر المتداولة ثم  - 2

  االلتزامات المتداولة ثم حقوق الملكیة؛
  االلتزامات)، حیث تمثل القیمة المتبقیة حقوق الملكیة؛ -عرض صافي األصول (األصول  - 3
الحسابات الدائنة  –ل الطویل األجل (األصول الثابتة + األصول المتداولة العرض وفقا لمدخل التموی - 4

  قصیرة األجل = الدین طویل األجل + حقوق الملكیة).
العرض وفقا لمدخل رأس المال العامل: حیث یتم عرض األصول المتداولة ویطرح منها االلتزامات  - 5

ة األصول غیر المتداولة وطرح االلتزامات طویلة المتداولة للوصول إلى رأس المال العامل، ثم یتم إضاف
  األجل للوصول إلى صافي األصول أو حقوق الملكیة. 
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  : IAS 01) یوضح قائمة المركز المالي (المیزانیة) حسب 2-2الجدول رقم (

  األصول ن 1-ن
  

××  
××  
××  
××  
××  
××  
  
  

××  
××  
××  
××  
××  
×× 

  
××  
××  
××  
××  
××  
××  
  
  

××  
××  
××  
××  
××  
×× 

  األصول المتداولة:
  المخزون

  الذمم التجاریة المدینة
  الذمم المدینة األخرى

  المصاریف المدفوعة مقدما 
  النقد والنقد المكافئ

  مجموع األصول المتداولة
  

  تداولة:األصول غیر الم
  الممتلكات والمصانع والمعدات (بالصافي) 

  الشهرة
  األصول غیر الملموسة األخرى

  االستثمارات في الشركات الزمیلة 
  االستثمارات المحتفظ بها للبیع
 مجموع األصول غیر المتداولة

  إجمالي األصول ×× ××
 

  الخصوم  ن  1-ن

  
××  
××  
××  
××  
××  
××  
  

××  
××  
××  
×× 

  
××  
××  
××  
××  
××  
××  
  

××  
××  
××  
×× 

  االلتزامات المتداولة
  الذمم الدائنة التجاریة والذمم الدائنة األخرى

  قروض قصیرة األجل 
  الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

  ضریبة مستحقة الدفع (الجاریة)
  مصاریف مستحقة الدفع

  مجموع االلتزامات المتداولة
  االلتزامات غیر المتداولة:

  قروض طویلة األجل
  زامات ضریبیة مؤجلةالت

  مخصصات طویلة األجل
  مجموع االلتزامات غیر المتداولة

  مجموع االلتزامات ×× ××

  
××  
××  
××  
××  
××  
××  
×× 

  
××  
××  
××  
××  
××  
××  
×× 

  حقوق الملكیة:
  حقوق الملكیة التي تعزى لحملة أسهم الشركة األم

  رأس مال األسهم 
  فائض إعادة التقییم

  احتیاطي قانوني (إجباري)
  اإلرباح المحتجزة

  حقوق األقلیة
  مجموع حقوق الملكیة 

  مجموع حقوق الملكیة وااللتزامات ×× ××
Source : International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards (IFRS), London, 
International Accounting Standards Board, 2008, Available on: www.cma.com,  
      (18 / 09/ 2010).                                                        109 
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  لفرع الثاني: قائمة الدخلا

، وتهدف إلى تزوید 1ئمة الدخل نتائج أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة مالیة محددةتعرض قا   
المهتمین بالقوائم المالیة بما یمكنهم من معرفة الكفاءة االقتصادیة للوحدة وكذا المعلومات التي تساعدهم 

  .2لمستقبلعلى التنبؤ بمقدار وتوقیت ودرجة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدیة في ا
 الحصول سبیل في أنفقت التي والمصروفات زمنیة فترة خالل المؤسسة بإیرادات كشف عن عبارة فهي
 المنافع في الزیادة بأنه الدخل ویعرف ،.3 علیها متعارف محاسبیة لمبادئ وفقا اإلیرادات هذه على

 من تتم التي المساهمات اعدام الملكیة حقوق زیادة إلى تؤدي والتي المحاسبیة الفترة خالل االقتصادیة
 الوحدة إلى الداخلة التدفقات" انهبأ المالیة المحاسبة معاییر مجلس حسب اإلیرادات وعرفت ،4 المالك قبل

 الدورةعن خالل تنشأ والتي معا، كلیهما أو اتهاللتزاما تخفیض أو أصولها في زیادة أي أو ، المحاسبیة
 والمتكررة المعتادة الرئیسیة األعمال عن ناجمة أخرى أنشطة أیة أو الخدمات، وتأدیة بیعها أو السلع إنتاج

 أي أو المحاسبیة، الوحدة من الخارجة التدفقات" عن عبارة فهي المصروفات أما "المحاسبیة الوحدة في
 بیعها أو السلع إنتاج عن الدورة خالل تنشأ والتي ، معا أوكلیهما تها التزاما في أوزیادة أصولها في نقص
 الوحدة في والمتكررة المعتادة الرئیسیة األعمال عن ناجمة أنشطةأخرى أیة أو الخدمات وتأدیة

  .5"المحاسبیة
  ثانیا: المعلومات التي یتوجب عرضها في صلب قائمة الدخل

أوجب المعیار عرض بنود قائمة الدخل بشكل مفصل في حالة كون األهمیة النسبیة للبند عالیة، إما     
  :6حد األدنى للبنود الواجب عرضها في قائمة الدخل فتتمثل في اآلتيبالنسبة لل

  اإلیراد؛ -
  مصاریف التمویل؛ -
نصیب  من الربح والخسارة في المنشآت الزمیلة والعقود المشتركة التي تمت المحاسبة عنها وفق طریقة  -

  حقوق الملكیة؛
  مصروف الضریبة؛ -

                                                
  .45حمد أبو نصار، جمعة حمیدات، مرجع سبق ذكره، ص م -1
  . 168، ص:  مرجع سبق ذكرهكیزو،  ددونا ل  -2
  . 45 ص ، 1998 األردن، عمان، الثقافة، دار مكتبة المالیة، المحاسبة ابراهیم، أحمد محمود  -3

  4-Jean – Jacques Julian , les normes comptables internationales IAS/IFRS , édition foucher 2008, p22. .  
  . 88ص ، مرجع سبق ذكره المحاسبیة، النظریة مدخل حنان، حلوة رضوان.-5

  .321،  مرجع سبق ذكره، ص: التقاریر المالیة  طارق حماد عبد العال، -6
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  مبلغ واحد یتضمن كل من: -

  * ربح أو خسارة العملیات المتوقعة بعد خصم الضرائب؛
* الربح أو الخسائر بعد خصم الضریبة الضرائب المعترف بها عند قیاس القیمة العادلة ناقص تكالیف 

  وعات) التصرف المشكلة للمجموعة الموقوفة؛البیع أو عند التصرف في األصول أو مجموعة (مجم
 :اإلیضاحات في أو الدخل بیان صلب في عرضها یجب التي المعلومات .ب
 حجمها عن اإلفصاح IAS 1المعیار یتطلب نسبیا مهمة قیمتها مادیة والمصروفات الدخل بنود كانت إذا

  :البنود هذه أمثلة ومن منفصل بشكل وطبیعتها
 . المخزون أو األصول قیمة ةزیاد أو خفض عملیات -
  .المؤسسة أنشطة هیكلة إعادة عملیات -
 .األصول بعض من التخلص عملیات -
 . االستثمارات من التخلص عملیات -
  . القضائیة المنازعات تسویات -
  1عداد قائمة الدخلإثالثا: طرق عرض المصروفات عند   

لیلها إما حسب وظائفها(مواد أولیة، یجب تصنیف المصاریف وتح ) 01IAS(بموجب المعیار    
  مصاریف الموظفین، االهتالكات)، أو حسب الوظائف(تكلفة المبیعات، مصاریف بیع ومصاریف إداریة). 
في حالة استخدام المنشأة تصنیف المصاریف حسب الوظائف یتوجب في هذه الحالة اإلفصاح عن 

یجار،  إضافة  طبیعة بنود المصاریف في كل وظیفة مثل تحلیل المصاریف البیعیة إلى اهتالك ورواتب وإ
إلى انه یجب اختیار األسلوب الذي یقدم معلومات موثوقة وأكثر مالئمة والذي یعتمد على كل من 

  العوامل التاریخیة والصناعیة وطبیعة المنشأة  .
 وتجدر اإلشارة إلى أن تصنیف المصاریف حسب الوظائف هي األكثر شیوعا واستخداما من قبل 

  ، ویظهر في الجدول التالي:  2الشركات في معظم دول العالم
  
  
  
  

                                                
  .370 ص ، مرجع سبق ذكره المحاسبیة، للممارسات النظري التأصیل وآخرون، مطر محمد -1

  .52 -51مرجع سبق ذكره، ص:  و نصار، جمعة حمیدات،محمد أب -2
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  :IAS 01)  یوضح  قائمة الدخل حسب طبیعة المصروفات لما جاء في المعیار 3-2الجدول رقم ( 

     xx20/ 12/ 31المالیة المنتهیة في قائمة الدخل عن الفترة  ن 1- ن
×××  
×××  
×××  

  
  
  
  

(×××)  
 ×××   
 ×××  

(××)  
××× 

  
  

(××)  
(××)  
(××)  
(××)  
(××)  
(××)  

  
  

  اإلیرادات من النشاط التشغیلي
یرادات أخرى   مكاسب وإ

  المجموع:
  التغیرات في مخزون البضائع الجاهزة والعمل قید االنجاز

  دمةالمواد الخام والمستهلكات المستخ
  تكالیف منافع الموظفین

  مصاریف االهتالك واإلطفاء 
  المصاریف األخرى (االنخفاض في قیم األصول)

  مصاریف التمویل
  إجمالي المصاریف 

  حصة المنشأة في أرباح المنشآت التابعة والزمیلة
  ربح الفترة قبل الضریبة
  مصروف ضریبة الدخل

  ربح الفترة یوزع بین:
  مالكي الشركة القابضة

  صة األقلیةح 
  

الجوانب  –معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة جمعة حمیدات، محمد أبو نصار،المصدر : 
  . 51ص  ؛ 2008عمان األردن،  مطابع الدستور التجاریة، -النظریة والعملیة
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:               IAS 01) یوضح قائمة الدخل حسب وظیفة المصروفات لما جاء في المعیار 4-2الجدول رقم (
  

الجوانب  –معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة جمعة حمیدات، محمد أبو نصار،المصدر : 
  . 51ص  ؛ 2008عمان األردن،  مطابع الدستور التجاریة، -النظریة والعملیة

  
  

  الفرع الثالث: قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
بإعداد قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  الشركات ) 01IASرقم (أوجب المعیار المحاسبي الدولي     

كقائمة مستقلة ومنفصلة عن القوائم المالیة األخرى، حیث تتضمن تسویة لحقوق الملكیة بین آخر الفترة 
وبدایة الفترة، إضافة إلى بنود األرباح والخسائر التي تعتبر جزءا من حقوق الملكیة وال تظهر في قائمة 

  الدخل.
  1لتغیرات في حقوق الملكیةأوال: مزایا قائمة ا

  تحقق قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المزایا التالیة:    

                                                
  .126ص  ، مرجع سبق ذكرهخالد جمال الجعارات،  -1
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 ×××  
 ×××  
 ×××  
  

(×××)  
(×××)  
(×××)  
(×××)  

 ×××  
×××  

(×××)  
××× 

       xx20/ 12/ 31قائمة الدخل عن الفترة المالیة المنتهیة في 
  اإلیرادات من النشاط التشغیلي

  تكلفة المبیعات
  إجمالي الربح

یرادات أخرى   مكاسب وإ
  مصاریف التوزیع

  المصروفات اإلداریة
  المصروفات األخرى

  مصاریف التمویل
  حصة المنشأة في أرباح المنشآت التابعة والزمیلة

  ربح الفترة قبل الضریبة
  مصروف ضریبة الدخل

  ربح الفترة یوزع على:
  مالكي الشركة القابضة

  حصة األقلیة



    SCFو  IAS/IFRS ظل  الفصل الثاني اإلفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية  في
  
  التعرف على مقدار حقوق الملكیة وبنودها وأي تفصیالت أخرى عنها. - 1
  ي تحدث لحقوق الملكیة خالل الفترة.التعرف على التغیرات الت - 2
التعرف على بنود األرباح والخسائر التي تم االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكیة، مثل األرباح  - 3

  والخسائر المتعلقة ببیع االستثمارات المتاحة للبیع.
  ثانیا: المعلومات التي یتوجب عرضها في صلب التغیرات في حقوق الملكیة

  ضمن قائمة التغیرات في حقوق الملكیة ما یلي: یجب أن تت    
  صافي ربح أو خسارة الفترة؛ -
بنود الدخل والمصاریف الواجب االعتراف بها حسب معاییر المحاسبة الدولیة في قائمة التغیر في  -

  حقوق الملكیة؛
  ه؛إجمالي الدخل والمصاریف للفترة الجاریة محسوبا عن طریق الفرق بین البند أ و ب أعال -
اثر التغیر في السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء المحاسبیة وحسب ما هو مطلوب في معیار  -

  )؛ 08IASرقم (المحاسبة الدولي 
  العملیات الرأسمالیة مع المالكین؛ -
  رصید األرباح المحتجزة في بدایة ونهایة الفترة. -

الفئات المختلفة من حملة األسهم، بحیث یظهر تقسیم محتویات قائمة التغیرات في حقوق الملكیة بین     
  التغیر لكل فئة من رأس المال ورأس المال اإلضافي واالحتیاطات.
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  :IAS 01ب ) یوضح قائمة التغیرات في حقوق الملكیة حس5-2الجدول رقم (

 
 
 
 

Source : International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards (IFRS), on line, Previous 
reference, p: 953. 
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أسهم رأس   
  المال

أرباح غیر 
  موزعة 

ترجمة 
العملیات 
  األجنبیة

أصول مالیة 
  متاحة للبیع

فائض 
إعادة 
  التقییم

حصة 
  األقلیة

إجمالي 
حقوق 
  الملكیة

  ×  ×  -   ×  (×)  ×  ×  / (ن) 0/01 1ي ف الرصید
  

  ×  ×  -   -   -   ×  -   فیالسیاسات المحاسبیة التغیرات
  ×  ×  -   ×  (×)  ×  ×  الرصید مجددا

التغیراتفي حقوق الملكیة بالنسبة 
  للسنة (ن)

  توزیعات أرباح
  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  
 -  
 -  

  
(×)  

×  

  
 -  
×  

  
 -  
×  

  
 -  
×  

  
 -  
×  

  
(×)  

×  

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  / (ن)31/12الرصید في 
التغیراتفي حقوق الملكیة بالنسبة 

  ) 1للسنة (ن+
  أسهم رأس المال المصدرة

  توزیعات أرباح
  لشامل للسنةإجمالي الدخل ا

  تحویل إلى األرباح غیر الموزعة
  )1/ (ن+31/12الرصیدفي

×  
 -  
 -  
 -  
×  
  

 -  
(×)  

×  
×  
×  
  

 -  
 -  
×  
 -  
×  
  

 -  
 -  

(×)  
 -  
×  
  

 -  
 -  
×  
×  
×  
  

 -  
 -  
×  
 -  
×  
  

×  
(×)  

×  
 -  
×  
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  ) 07IAS(المطلب الثاني : قائمة التدفقات النقدیة 
خصیصه فقط " قائمة التدفقات النقدیة " والتي تم ت)  07IAS(لقد تطرق المعیار المحاسبي الدولي      

 لهذه القائمة إلى عرض معلومات عن التغیرات التاریخیة في النقدیة والنقدیة المعادلة لمنشأة ما عن طریق
 إلى تصنیفها یتم والتي معینة، فترة خالل للمؤسسة النقدیة والمدفوعات النقدیة المقبوضات تبین قائمة

   1. التمویلیة األنشطة أو االستثماریة األنشطة أو التشغیلیة األنشطة من تدفقات
  2الفرع األول: المقصود بالنقدیة المعادلة وما في حكمها

  أوال: النقدیة المعادلة
هي األصول المتداولة التي یمكن تحویلها إلى نقدیة محددة الكمیة وتتمیز بقرب فترة استحقاقها بما یؤدي  

  ذلك إلى انخفاض المخاطر المتعلقة بتغیر قیمتها.
  ل في حكم النقدیة المعادلةثانیا: ما یدخ

  الودائع تحت الطلب؛ -
االستثمارات التي تكون فترة استحقاقها ثالثة أشهر فأقل من تاریخ االقتناء مثل االستثمارات المقتناة  -

  للمتاجرة؛
  المبالغ المقترضة من البنوك كسحب على المكشوف والتي یتم سدادها بناء على طلب البنك؛ -
ة التي تكون معادلة للنقدیة مثل: األسهم الممتازة المقتناة والتي تكون فترة إطفاءها استثمارات الملكی -

  ثالثة أشهر على األكثر؛
  األوراق التجاریة. -

  الفرع الثاني : بنود قائمة التدفقات النقدیة
تشغیلیة یجب أن تفصح هذه القائمة التدفقات النقدیة خالل الفترة وعرضها وفق األنشطة ال    
  كما یلي :  ستثماریة والتمویلیةواال

  أوال: األنشطة التشغیلیة
وهي النشاطات الرئیسیة التي یتم من خاللها الحصول على اإلیراد الرئیسي في المنشأة، باإلضافة إلى 

  النشاطات األخرى التي ال تعتبر من األنشطة االستثماریة أو التمویلیة، وتشمل النشاطات التشغیلیة
  یلي:ا م   
  مقبوضات النقدیة من بیع السلع وتقدیم الخدمات؛ال -
  المقبوضات النقدیة من العموالت واإلتاوات والرسوم واإلیرادات األخرى؛ -

                                                
. 1- Jean-Jacques Julian , op.cit, p29  

       116.   130خالد جمال الجعارات، مرجع سبق ذكره، ص:  -2
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  لخدمات؛المدفوعات النقدیة للموردین مقابل شراء بضائع والحصول على ا -
  المدفوعات النقدیة للموظفین أو بالنیابة عنهم؛ -
  1ثانیا: األنشطة االستثماریة 

وهي النشاطات المتعلقة باقتناء األصول غیر المتداولة والتخلص منها، إضافة لالستثمارات التي ال     
  تعتبر نقدیة معادلة، وتعتبر النشاطات التالیة من أهم النشاطات االستثماریة: 

  راء الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غیر الملموسة واألصول طویلة األجل األخرى؛ش -
المتحصالت النقدیة من بیع الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غیر الملموسة واألصول طویلة  -

  األجل األخرى؛
  خرى؛المدفوعات والمقبوضات النقدیة من جراء بیع وشراء األسهم وسندات المنشآت األ -

  2ثالثا: األنشطة التمویلیة
وهي النشاطات التي ینتج عنها تغیرات في حجم ومكونات حقوق الملكیة واالقتراض للمنشأة، وهو النشاط     

  المتعلق بالحصول على موارد التمویل لألصول (قروض أو إصدار أسهم).
  : 3ليومن أمثلة التدفقات النقدیة الناشئة عن النشاطات التمویلیة ما ی   
  المتحصالت النقدیة من إصدار األسهم أو أدوات حقوق الملكیة األخرى؛ -
  المدفوعات النقدیة نتیجة شراء أو استرجاع أسهم المنشاة المصدرة؛ -

  4الفرع الثالث : طرق عرض قائمة التدفقات النقدیة
یة هما الطریقة المباشرة ) لعرض قائمة التدفقات النقدIAS 07یوجد طریقتان مقبولتان في هذا المعیار(   

والطریقة غیر المباشرة، واالختالف یبن هاتین الطریقتین یكمن في طریقة احتساب وعرض التدفقات النقدیة من 
األنشطة التشغیلیة، أما عرض التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة والتمویلیة فهم مشابه في كلتا 

  عرض التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة الحالتین، وبالتالي یتوجب على المنشاة 
  باستخدام إما:

جمالي     أوال: الطریقة المباشرة یتم اإلفصاح بموجبها عن الفئات الرئیسیة إلجمالي المقبوضات النقدیة وإ
 ) المنشآت على تقدیم التقاریر عن التدفقات النقدیة 07IASالمدفوعات النقدیة خالل الفترة، ویشجع المعیار(

  باستخدام الطریقة 
                                                

  .132خالد جمال الجعارات، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  ،     2006جامعي الحدیث، اإلسكندریة، ئم المالیة ألغراض االستثمار، المكتب الاالدهراوي، تحلیل القو  مصطفى كمال الدین -2

  .125ص    

  98- 99محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، مرجع سبق ذكره، ص ص -3
  . 99المرجع السابق ، ص  -4
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المباشرة حیث أن الطریقة المباشرة توفر معلومات یمكن أن تكون مفیدة عن تقدیر التدفقات النقدیة 
ار أشار إلى أن استخدام الطریقة غیر المستقبلیة ال تتوافر بمقتضى الطریقة غیر المباشرة، إال أن المعی

  المباشرة یعتبر أسلوب مقبول.
  :IAS 01) یوضح قائمة التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل (الطریقة المباشرة) حسب 6- 2الجدول رقم (

      التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل (الطریقة المباشرة)
  المتحصالت النقدیة من بیع البضاعة    
  یع األرباح المحصلةتوز     

  النقدیة المتوفرة من أنشطة التشغیل
  المدفوعات النقدیة للموردین    
  المدفوعات النقدیة لمصروفات التشغیل    
  المدفوعات النقدیة لضرائب الدخل    

  النقدیة المدفوعة ألنشطة التشغیل
  صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

××  
××  
  

(××)  
(××)  
(××)  

  

  
  

××  
  
  
  

(××)  
××  

مرجع سبق ذكره،  المصدر: طارق عبد العال حماد، التقاریر المالیة، أسس اإلعداد والعرض والتحلیل،
  .526الجزء األول، ص 

  1ثانیا: الطریقة غیر المباشرة
بموجبها تعدیل صافي الربح أو الخسارة بالتغیرات في أرصدة األصول والمطلوبات المتداولة خالل  یتم    

لمالیة، وبإضافة قیمة اهتالك األصول غیر المتداولة ومبلغ إطفاء األصول غیر الملموسة وأي السنة ا
نفقات ال تتطلب نقدیة مدفوعة، وكذلك المكاسب أو الخسائر الناجمة عن التخلص من األصول غیر 

  ، وتظهر في الجدول التالي : متداولة أو االستثمارات المالیةال
  
  
  
  
  
  

                                                
  .527ص:  ،  مرجع سبق ذكره،التقاریر المالیة  طارق حماد عبد العال، -1
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    SCFو  IAS/IFRS ظل  فصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية  فيالفصل الثاني اإل 
  

) یوضح قائمة التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل (الطریقة غیر المباشرة) حسب    7 - 2الجدول رقم (
IAS 07:  

  المبالغ   التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل (الطریقة غیر المباشرة)
  صافي الدخل قبل الضرائب

  یتم تسویتها بـ:
  االهتالك أو االستهالك

  الخسائر غیر المحققة ألسعار الصرف
  مصروف الفوائد

  ربح التشغیل قبل تغیرات رأس المال العامل
  الزیادة في حسابات المدینین

  النقص في المخزون
  الزیادة في حسابات الدائنین

  النقدیة المتولدة من التشغیل 
  الفوائد المدفوعة
  لمدفوعةضرائب الدخل ا

  صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغیل

××  
  

××  
××  
××  
××  
××  

(××)  
××  
××  

(××)  
(××)  

××  
المصدر: طارق عبد العال حماد، التقاریر المالیة، أسس اإلعداد والعرض والتحلیل، مرجع سبق ذكره، 

  .527الجزء األول، ص: 
  العالقة ذات األطراف عن اإلفصاح "IAS 24"المعیار محتوى حسب اإلفصاح الثالث: المطلب

 بعضها المؤسسات تربط عالقات نشوء إلى أدى المؤسسات، ابه تقوم التي العملیات نطاق توسع إن   
 المحاسبي التعامل كیفیة وتحدد تحكمها محاسبیة قواعد لها العالقات هذه معینة، مصالح لتحقیق ببعض

 هذه بین العالقات حقیقة عن اإلفصاح جوبو  إلى إضافة المؤسسات، هذه بین المتبادلة العملیات مع
 وشفافة واضحة معلومات ضوء على العالقة أصحاب قبل من القرارات اتخاذ یتم لكي المؤسسات،

 القوائم أن على للتأكید "العالقة ذات األطراف عن اإلفصاح " IAS24" "المعیار  جاء ولهذا وموثوقة،
 هذا محتویات یلي فیما نبین وسوف الالزمة فصاحاتاإل على تحتوي العالقة ذات للمؤسسات المالیة
  .المعیار
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   IAS 24 المعیار نطاق :األول الفرع
  :1 یلي كما وذلك المصطلحات بعض نوضح أن یجب المعیار نطاق إلى نتطرق أن قبل

 آخر طرف على السیطرة على القدرة معین لطرف فیها یكون التي األطراف هي: العالقة ذات طرافاأل 1- 
 .والتشغیلیة المالیة القرارات باتخاذ یتعلق فیما ذلك و علیه، مشتركة سیطرة أو هام تأثیر ممارسة أو

 العالقة ذات ألطرافا بین والتزامات وخدمات موارد تحویل هي :العالقة ذات األطراف بین العملیات 2- 
 :التالیة الطرق بإحدى السعر تحدد أن ویمكن السعر، یتحمل عمن النظر بغض

 .إلیه البیع یتم خارجي طرف كأي العالقة ذات الطرف وكأن السعر یحدد أي :البیع سعر .أ
 البیع ةبإعاد والبضائع للموارد المستلم العالقة ذات الطرف یقوم الذي السعر وهو :البیع إعادة سعر .ب
 .خارجي طرف على فیه
 هذا إلى ربح هامش أي إضافة دون التكلفة، بسعر العالقة ذات الطرف إلى بیع یتم و :التكلفة سعر .ج

 .السعر
 .التكلفة إلى معین ربح هامش بإضافة ذلك و :معین ربح هامش إلیه مضافا التكلفة سعر .د
 التخطیط عن والمسؤولیة الصالحیة لدیهم الذین األشخاص هم :الرئیسیون اإلداریون الموظفون .ه

 كانوا سواء المدراء جمیع ذلك ویشمل مباشر، غیر أو مباشر بشكل المؤسسة نشاطات وضبط واإلدارة
 .ذلك غیر أو تنفیذیین

 .تهانشاطا منافع على الحصول دفبه للمؤسسة والتشغیلیة المالیة السیاسات إدارة سلطة :السیطرة .و
  .السیطرة اقتسام على تعاقدي اتفاق :ةالمشترك السیطرة .ز
 ولكنها ما، لمؤسسة والتشغیلیة المالیة القرارات اتخاذ في المشاركة وسلطة صالحیة هي :الهام التأثیر .ح

 .المؤسسات تلك على تحكم أو سیطرة لیست
  :المعیار نطاق 3- 

  : 2یلي ما في IAS 24 الدولي المحاسبة معیار تطبیق یتم 
 .المتبادلة والمعامالت العالقة ذوي األطراف یفتعر  و تحدید .أ

 .ابهالخاصة العالقة ذات واألطراف المؤسسة بین المعلقة األرصدة تحدید .ب
 .مطلوبا السابقتین النقطتین في البنود عن اإلفصاح فیها یكون التي الظروف تحدید .ج
  .البنود تلك حول ابه القیام ینبغي التي اإلفصاحات تحدید .د
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  العالقة ذات األطراف تحدید معاییر  :الثاني الفرع
 على األطراف اعتبار یمكن متى لبیان العالقة، ذات باألطراف المتعلقة المعاییر على التعرف یجب
 ویمكن المالیة، قوائمها خالل من معینة بإفصاحات مااللتزا وجوب وبالتالي البعض، ببعضها عالقة

  :1 یلي فیما المعاییر هذه تلخیص
 :بالمؤسسة عالقة على الطرف یكون 1- 

 :أكثر أو وسیط خالل من مباشر غیر أو مباشر بشكل الطرف كان إذا  .أ
 األم سساتالمؤ  یشمل وهذا  مشتركة لسیطرة یخضعان أو ا،تهلسیطر  یخضع أو المؤسسة على یسیطر  -

 من أكثر أو % 50 نسبته بما ما مؤسسة بامتالك تتعلق والتي (المماثلة والمؤسسات التابعة، المؤسسات
 بالسیاسات والتحكم السیطرة على قدرة المالكة للمؤسسة تكون وبذلك أخرى، مؤسسة في الملكیة حقوق

 .مؤسسةبال تتعلق التي األخرى األمور كافةو  والمالیة التشغیلیة والقرارات
 التأثیر هو الهام أو الفعال والتأثیر علیها، فعال أو هام تأثیر بوجود تخوله المؤسسة في مصلحة له  -

 سیطرة، وجود عدم مع أخرى مؤسسة أسهم من % 50 إلى % 20 تملك عندما المؤسسة تنفذه الذي
 .والمالیة التشغیلیة السیاسات على التأثیر ویكون

  . المشتركة العقود في الحال هو كما لمؤسسةا على مشتركة سیطرة له - 
 المتعلق  IAS28  بالمعیار معرفة هي كما زمیلة مؤسسة عن عبارة العالقة ذات الطرف كان إذا . ب

  .الزمیلة المؤسسات في باالستثمارات
 هو كما) كمتعاقد المؤسسة فیه تكون والتي مشترك عقد عن عبارة العالقة ذات الطرف كان إذا  .ج

 .المشتركة العقود في بالمصالح المتعلق IAS31 المعیار في ص علیهمنصو 
 .األم مؤسستها أو للمؤسسة الرئیسیین اإلداریین الموظفین من واحد العالقة ذات الطرف كان إذا  .د

  أ ) ، ( ج ) . (في  المذكور الشخص لعائلة مقرب فرد هو العالقة ذات الطرف كان إذا . ه
 تتأثر أو علیها السیطرة في مشترك أو علیها مسیطر مؤسسة عن عبارة العالقة ذات الطرف كان إذا .و

 مذكور شخص أي مع مباشر غیر أو مباشر بشكل المؤسسة تلك في هامة تصویت بقوة كبیر حد إلى
  د ) ، ( ه ) ، ( و ) . ( في
 أي أو لمؤسسةا موظفي لمصلحة الخدمة بعد ما منافع خطة عن عبارة العالقة ذات الطرف كان إذا .ز

  .بالمؤسسة عالقة على تكون أخرى مؤسسة
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  :عالقة ذات التالیة الحاالت اعتبار یمكن وال
 .الرئیسي المدیر أو المدیر نفس لهما مؤسستان -
 .مشترك دعق على مشتركة سیطرة لهما متعاقدان -
 .بالمؤسسة العادیة عالقتها في الحكومیة والوكاالت الهیئات التجاریة، االتحادات الممولین، -
 منطلق من المؤسسة معهم تتعامل والذین العام الوكیل التألیف، حق صاحب المورد، المنفرد، العمیل -

 .االقتصادیة االستقاللیة
    IAS  24المعیار وفق اإلفصاح متطلبات :الثالث الفرع
  :  1یلي عما اإلفصاح IAS 24 الدولي المحاسبي المعیار یتطلب   
 هناك كانت إذا عما النظر بغض التابعة، والمؤسسات األم المؤسسات بین العالقات عن اإلفصاح - 1

 الطرف أو األم المؤسسة اسم عن المؤسسة وتفصح ال، أم العالقة ذات الجهات تلك بین معامالت
 یتم العام، لالستخدام المتوفرة المالیة البیانات بوضع منهما أي قیام عدم حالة في و ،األساسي المسیطر
 .بذلك تقوم أم مؤسسة أكبر ثاني اسم عن اإلفصاح

 قصیرة الموظفین منافع من ولكل باإلجمال، الرئیسیة اإلدارة موظفي تعویض عن المؤسسة تفصح 2 -
 .األسهم أساس على والدفع الخدمة، ایةنه ومنافع األجل لةطوی والمنافع التوظیف، بعد ما ومنافع األجل
 ومبلغ العالقة، طبیعة عن المؤسسة تفصح العالقة ذات األطراف بین معامالت وجود حالة في 3 -

 الدیون ومخصصات مستلمة، أو مقدمة ضمانات أي حول وتفاصیل المعلقة، األرصدة ومبلغ المعامالت
 في مشكوك أو معدومة كدیون به المعترف والمصروف المعلقة، ألرصدةا بمبلغ المرتبطة فیها المشكوك
 .العالقة ذات األطراف من المستحقة تحصیلها

 على الهام التأثیر أو المشتركة، السیطرة ذات والمؤسسات األم المؤسسة عن اإلفصاحات تقدیم یتم 4 -
 اإلدارة وموظفي المؤسسة، فیها شاركت التي المشتركة والمشاریع والزمیلة التابعة المؤسسات و المؤسسة
 .األخرى العالقة ذات واألطراف األم مؤسستها أو للمؤسسة الرئیسیة
    اإلفصاحات – المالیة األدوات IFRS 7 المعیار محتوى حسب اإلفصاح الرابع :  المطلب

 العالم، عبر لاألموا رؤوس انتقال حریة وتعزیز االقتصادي، النشاط وعولمة االتصال وسائل تطور إن   
 لالستثمار ذلك كان سواء خاللها، من المنفذة العملیات حجم وزیادة جدیدة، مالیة أدوات نشوء في ساهم

 قواعد تضع الدولیة المحاسبیة والهیئات المؤسسات جعل مما السیولة، إدارة ألغراض أو المالي للتحوط أو
 تم ولهذا المالیة، التقاریر في معروضةال المالئمة خاصیة تعزیزبهدف  وذلك عنها، لإلفصاح وأسس
   باألدوات التعامل عن الناتجة بالمخاطر المتعلق لإلفصاح فقط لتخصیصهIFRS 7 المعیار إصدار

                                                
    380 -381 .ص ص ،ذكره  بقس مرجع وآخرون، مطر، محمد . -1

122  
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 منه المتبقیة األجزاء أماIAS   32 المعیار من احباإلفص المتعلقة البنود كافة ألغى بذلك وهو المالیة،
 للبنوك المالیة القوائم IAS 30 المعیار بإلغاء قام كما فقط، المالیة األدوات عرض بقضایا تتعلق

 معیار في بعضها مع المالیة األدوات على اإلفصاحات كل بذلك فوضع المماثلة، المالیة والمؤسسات
 .المطلب هذا في تناوله سیتم والذي جدید
  : IFRS 7 المعیار نطاق األول الفرع
 "  اإلفصاحات – المالیة األدوات IFRS "  7 الدولي المالي اإلبالغ معیار نطاق إلى نتطرق أن قبل   

  :1یلي كما ذلك و فیه الواردة المصطلحات بعض  نعرف أن ارتأینا
 مالي التزام أو ملكیة حقوق أداة أو ما، لمؤسسة مالي أصل نشوء إلى یؤدي عقد أي :المالیة األداة 1.

 .أخرى لمؤسسة
 :عن عبارة یكون أصل أي هو :المالي األصل2.

 .نقد .أ
 .أخرى لمؤسسة ملكیة حق أداة .ب
 أو مالیة أصول لمبادلة تعاقدي حق أو أخرى، مؤسسة من مالي أصل أو نقد لقبض تعاقدي حق .ج

 .ایجابیة تكون أن حتملالم من شروط بموجب أخرى مؤسسة مع مالیة التزامات
 حق أداة أنه على مصنف وغیر بالمؤسسة الخاصة الملكیة حقوق أدوات خالل من تسویته تتم قد عقد .د

  :العقود هذه وتشمل للمؤسسة ملكیة
 .ملكیتها أدوات من متغیر عدد الستالم للمؤسسة تعاقدي التزام وتتضمن مشتقة لیست عقود -
 مالي أصل أو محددة نقدیة قیمة تبادل باستثناء طریقة بأي المصدر قبل من تسویتها سیتم مشتقة عقود -

 .بالمؤسسة لخاصة الملكیة أدوات من محدد عدد مقابل معین
 :المالي االلتزام 3.

 االلتزامات أو المالیة األصول لتبادل أو أخرى، لمؤسسة آخر مالي أصل أو النقد لتسلیم تعاقدي التزام .أ
 .إیجابیة غیر انهأ المحتمل من شروط بموجب ىأخر  مؤسسة المالیة مع

 .بالمؤسسة الخاصة الملكیة حقوق أدوات باستخدام تسویته یتم قد أو تسویته سیتم عقد .ب
 :یلي بما وتتصف الغیر مع تتم عقود عن تنتج مالیة أدوات هي:المالیة .المشتقات 4

 .العملة صرف سعر أسعار الفائدة، سعر :مثل العقد في علیه المتفق البند بتغیر قیمتها تتغیر .أ
  .العقد إبرام عند كعالوة بسیطة مبالغ دفع یتم أو العقد إبرام عند أولي استثمار صافي إلى تحتاج ال .ب
 .المستقبل في تسویتها سیتم .ج
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  .الخیار عقود المقایضة، عقود المستقبلیة، العقود اآلجلة، لعقودا أمثلتها من .د

  IFRS 7 :1المعیار هدف5.
 في المالیة باألدوات المتعلقة اإلفصاح متطلبات بیان IFRS 7 الدولي المالي اإلبالغ معیار هدف

 :من القوائم تلك لمستخدمي تسمح بطریقة المالیة القوائم   
 .للمؤسسة المالي واألداء المالیة الوضعیة على الیةالم لألدوات األهمیة تقیم .أ

 المؤسسة لها تتعرض أن یمكن التي المالیة األدوات عن الناتجة بالمخاطر المتعلقة المعلومات إبراز .ب
 .المخاطر هذه ابهإدارة یمكني الت والطریقة

 الخاصة للمبادئ مكملة احاإلفص – المالیة األدواتIFRS 7 الدولي المالي اإلبالغ معیار متطلبات تعتبر
  الدولي المحاسبة معیار في الواردة المالیة وااللتزامات المالیة األصول وعرض والقیاس باالعتراف 

IAS39  32و  IAS.  
  IFRS: 7 المعیار نطاق 6.
  :  2یلي ما باستثناء المالیة األدوات أنواع ولكافة المؤسسات جمیع قبل من المعیار یطبق أن یجب   
حقوق في المؤسسات التابعة والحلیفة والمشاریع المشتركة والتي یتم المحاسبة عنها وفقا للمعیار أ. ال

IAS27 ،IAS28 ، IAS31   
  ب. حقوق والتزامات الموظفین الناتجة عن خطط منافع الموظفین بموجب معیار المحاسبة الدولي  

19 IAS.  
  .IFRS3 ل بموجب معیار اإلبالغ المالي الدوليج. عقود التعویض المحتملة الناتجة عن اندماج األعما

  .  IFRS 4د. عقود التأمین المعرفة بموجب معیار اإلبالغ المالي الدولي 
ه. األدوات المالیة، العقود وااللتزامات المتعلقة بعملیات التسدید على أساس السهم بموجب معیار اإلبالغ 

   .IFRS  2المالي الدولي
  IFRS     7فصاح وفق الفرع الثاني متطلبات اإل

  : :3مایلي IFRS 7یتطلب معیار اإلبالغ المالي الدولي    
. یجب على المؤسسة تجمیع أدواتها المالیة في فئات مماثلة (األصول المالیة، االلتزامات المالیة، 1

  وحقوق الملكیة) واإلفصاح على مستوى الفئة عن المعلومات التالیة:
                                                

  . 783 ص ، السابق المرجع -1
  
  - "اإلفصاح – المالیة األدوات " 07 الدولي المالي التقریر معیار . -2
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    SCFو  IAS/IFRS ظل  اسبي وجودة المعلومات المحاسبية  فيالفصل الثاني اإلفصاح المح
أ. اإلفصاح عن طبیعة ومقادیر التدفقات النقدیة وظروف عدم التأكد المحیطة بها والمتعلقة باألدوات 

  المالیة.
ب. أسس االعتراف والقیاس والسیاسات المحاسبیة المختلفة المتعلق باألدوات المالیة، بما في ذلك تحدید 

  لقیم العادلة لهذه األدوات.ا
  هي :  IFRS 7إضافة إلى ما سبق هناك إفصاحات أخرى مطلوبة بموجب المعیار 

   أ. معلومات عن أهمیة األدوات المالیة.
  التحوط سیاسة ذلك ویشمل المالیة، األدوات بسبب تظهر التي المخاطر ونطاق طبیعة عن معلومات .ب

 في األدوات هذه عرض تم سواء المالیة باألدوات التعامل عن تنتج أن یتوقع التي والمخاطر المستخدمة
 .عرضها یتم لم أو المیزانیة

 :المالیة األدوات بأهمیة المتعلقة اإلفصاحات - 1
 األهمیة تقییم من المالیة قوائمها مستخدمي تمكن معلومات، عن اإلفصاح المؤسسة على یجب    

 :یلي كما وذلك الدخل وقائمة المالي المركز لقائمة المالیة لألدوات
 :المیزانیة .أ

 المعیار في معرفة هي كما فئة لكل المالیة وااللتزامات المالیة لألصول الدفتریة القیمة عن اإلفصاح - 
39     IAS  

     والخسائر األرباح حساب خالل من العادلة بالقیمة قیاسها تم التي المالیة وااللتزامات المالیة األصول - 
 .ابه المبدئي االعتراف عند كذلك والمحددة المتاجرة ألغراض المقتناة منفصل، بشكل موضحة    
 مالي أصل تصنیف بإعادة المؤسسة قیام حالة في وذلك المالیة، األدوات تصنیف إعادة عن اإلفصاح  -

 .العكس أو المطفئة التكلفة إلى العادلة القیمة من    
 .ستحقاقهاا لحین المقتناة االستثمارات - 
  .للبیع المتاحة األصول - 
 .والذمم القروض - 
 .المطفأة بالتكلفة المقاسة المالیة االلتزامات  -

 .العادلة القیمة في والتغیرات السوق ومخاطر االئتمان مخاطر عن إفصاحات - 
   یجوز ال والتي المالیة األصول تحویالت وتشمل ابه االعتراف یتم لم التي البنود عن إفصاحات  -
     والمخاطر طبیعتها عن اإلفصاح یتم هاحیثب IAS  39 المعیار ظل في محاسبیا هاب االعتراف   
  .  ابه المتعلقة   
 .كضمان والمقتناة المرهونة المالیة وغیر المالیة األصول عن معلومات  -

 125    . المعدومة الدیون سائر لحسابات تسویات - 
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 .المتعددة الضمنیة المشتقات ذات المركبة المالیة األدوات - 
 .القروض اتفاقیات شروط مخالفات  -
 :الملكیة حقوق في التغیرات وقائمة الدخل قائمة .ب
 .والخسائر والمكاسب والمصروفات الدخل بنود عن اإلفصاح یتم  -

 المالیة القوائم إعداد في استخدامها تم التي و المالیة باألدوات المتعلقة المحاسبیة السیاسات - 
  ) . التحوط نوع ( التحوط محاسبة عن اإلفصاح - 
   الدفتریة القیمة مع بالمقارنة تسمح بطریقة المالیة وااللتزامات األصول من فئة لكل العادلة القیمة  -
  .بموثوقیة قیاسها یمكن ال العادلة القیمة كانت إذا تفصیلیة معلومات العادلة، یمةالق تحدید كیفیة وصف  
 :المالیة باألدوات المتعلق اإلفصاح - 2

 طبیعة تقییم المالیة القوائم لمستعملي تسمح ونوعیة كمیة معلومات عن اإلفصاح المؤسسة على یجب    
  :1یلي ما ذلك ویشمل المالي اإلبالغ تاریخ في ةالمالی باألدوات التعامل عن الناتجة المخاطر ومدى

    المالیة األدوات عن كمیة، غیر معلومات تتضمن التي اإلفصاحات وهي :النوعیة اإلفصاحات  .أ
 :وهي ابه المتعلقة والمخاطر  
 .المالیة األدوات من نوع لكل للمخاطر التعرض -
جراءا اتهوسیاسا اإلدارة أهداف -  .مخاطرال هذه إلدارة اتهوإ
  .السابقة الفترات من التغیرات -
 معلومات على مستندة للمخاطر، المؤسسة تعرض مدى عن معلومات وهي :الكمیة اإلفصاحات . ب

 :یلي ما اإلفصاحات هذه وتتضمن ا،به اإلدارة تزوید تم داخلیة
 .غاإلبال تاریخ في المخاطر أنواع من نوع لكل التعرض عن مختصرة كمیة لبیانات ملخصا -
 .السوق ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان مخاطر عن إفصاحات -
 أنواع على أو معینة، أسواق في أو معینین عمالء على أو جغرافي، أساس على سواء المخاطر تركز -

 .التنویع بسیاسة ذلك ویرتبط المالیة، األدوات أو السلع من معینة
 :2مطلوبة أخرى إفصاحات .3

 لها تطرقنا وأن سبق التي الفروع في إجمالیة وردت التي بالبنود المتعلقة اتاإلفصاح بعض نوضح سوف
  :یلي كما
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 للوفاء الالزمة النقدیة األموال تدبیر على القدرة بعدم المتعلقة المخاطر هي :السیولة مخاطر . أ

  :  یلي ما عن اإلفصاحIFRS   ارالمعی من 39 الفقرة وتتطلب التمویل بمخاطر علیها ویطلق بااللتزامات
 .القائمة المالیة المطلوبات استحقاق لتواریخ تحلیل  -
  .المطلوبات لتلك السیولة مخاطر إدارة لكیفیة وصف  -
 المالیة، لإلدارة النقدیة التدفقات أو العادلة، القیمة فیها تكون التي المخاطر هي :السوق مخاطر .ب

  :یلي ماك اإلفصاح ویجب السوقیة، األسعار في التغیرات بسب ستتغیر
    تاریخ في كما المؤسسة، لها تتعرض قد التي السوق مخاطر أنواع من نوع لكل الحساسیة تحلیل - 

 تحلیل ویعني الملكیة، وقوحق والخسائر األرباح قائمة على المخاطر هذه أثر بیان مع المالیة القوائم
  1: المالیة األوراق محفظة على مختلفة افتراضیة فائدة أسعار معدالت تأثیر مدى تحلیل الحساسیة

 . الحساسیة تحلیل إعداد في المستخدمة والفرضیات األسالیب  -
   هذه وأسباب السابقة بالفترات مقارنة المستخدمة والفرضیات األسالیب على طرأت التي التغیرات - 
  .التغیرات   
 تظهر والتي بالمخاطر المرجحة القیمة طریقة الحساسیة لتحلیل استخدامها یمكن التي الطرق ومن   

 في اتهاواستخداما الصرف، أسعار معدالت الفائدة، معدالت مثل المخاطر متغیرات بین المتبادلة العالقة
  .المالیة المخاطر إدارة

 تمثل التي المالیة األداة بقیمة الوفاء على القدرة بعدم تتعلق التي المخاطر هي :االئتمان مخاطر .ج
 :یلي عما المالیة األدوات من فئة لكل اإلفصاح ویجب استحقاقها تاریخ في المالي االلتزام

       األخذ دون المالیة القوائم بتاریخ االئتمان لمخاطر المؤسسة له تتعرض قد الذي للمبلغ األقصى الحد - 
 .المؤسسة بحوزة ضمانات ي أی االعتبار عینب    
 .األدوات تلك مقابل المؤسسة بحوزة الموجودة للضمانات وصف - 
 .المالیة لألصول االئتمانیة المزایا عن اإلفصاح - 

 المالیة باألداة المرتبطة النقدیة التدفقات في بالتغیرات المتعلقة المخاطر وهي :النقدیة التدفقات مخاطر .د
  .مختلفة لعوامل ةنتیج  
  : يالنقد التدفق بتحوط المتعلقة اإلفصاح متطلبات .ه
  :یلي ما وتشمل  

 .والخسارة الربح عل التدفقات هذه ستؤثر ومتى النقدي التدفق فیها سیحدث التي الفترات - 
 .حدوثها یتوقع وال مسبقا لها التحوط تم عملیات ألي وصف - 
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 .الفترة خالل الملكیة حقوق في به المعترف المبلغ - 
 .المذكورة للفترة والخسائر األرباح قائمة إلى الملكیة حقوق قائمة من المحول المبلغ - 

    في المذكورة وطالتح أنواع من نوع لكل منفصل وبشكل اإلفصاح المؤسسة على  :التحوط محاسبة .و
  :یلي كماIAS 39 الدولي معیار المحاسبة   
 .التحوط أنواع من نوع لكل وصف - 
 .المالیة التقاریر بتاریخ لها العادلة والقیم تحوط كأدوات المخصصة المالیة لألدوات وصف - 
  .لها المتحوط المخاطر طبیعة  -
    :التحوط .ز
 تحوط أدوات أو ذلك، من أكثر أو واحدة مالیة مشتقة استخدام اخالله من یتم المخاطر إلدارة وسیلة هو 

  مستقبلیة عملیة ألي مالي، التزام أو ألصل النقدیة التدفقات أو العادلة القیمة في التغیرات لمواجهة أخرى
 .له المتحوط والبند التحوط أداة بین التمییز یجب الصدد هذا في و 
   .المالیة المشتقات في وتتمثل :التحوط أداة .ح

هو أصل أو التزام أو تعاقد مؤكد أو صافي استثمار في عملیة جانبیة یعرض  ط. البند المتحوط له:
  . 1المؤسسة إلى مخاطر التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة المرتبطة بها 

المتعلق باألدوات المالیة  IAS 39ولقد تم التطرق إلى كثیر من المصطلحات الرئیسیة في المعیار 
على اإلفصاحات عن المخاطر المتعقلة باألدوات  IFRS 7 االعتراف والقیاس، ویأتي تركیز المعیار

المالیة، كمخاطر االئتمان  ومخاطر السیولة ومخاطر السوق، نظرا للتوسع الكبیر في التعامل باألدوات 
و نوعیة من زیادة المعلومات عن األدوات المالیة المالیة، وما تشكله هذه اإلفصاحات سواء كانت كمیة أ

ووضوحها وشفافیتها، والتي تمكن المستفیدین وأصحاب العالقة من اتخاذ قراراتهم برشد وعقالنیة، خاصة 
بعد ظهور مشاكل عدة ناتجة عن عدم كفایة المعلومات التي یتم اإلفصاح عنها، والمتعلقة باألدوات 

  المحیطة بها. المالیة للتعامل مع المخاطر
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  المبحث الثالث: المحتوى اإلعالمي للتقاریر المحاسبیة المفصح عنها 

تزاید االهتمام بالوظیفة اإلعالمیة للمحاسبة مع ظهور نظریة االتصاالت، ونظریة االستثمارات    
الحدیثة، التي تقوم على فروض السوق الكفء ونظریة محفظة األوراق المالیة ،ونموذج تسعیر األصل 

الرأسمالي ونموذج السوق، مما ترتب علیه زیادة الطلب على المعلومات المحاسبیة، ولقد أكدت الكتابات 
الیة، باعتبارها من المصادر واألبحاث المحاسبیة على أهمیة المعلومات التي تحتویها التقاریر والقوائم الم

الجوهریة التي یتم االعتماد علیها في اتخاذ القرارات االستثماریة من خالل توفیر معلومات ذات جودة 
  مة والحداثة.ءعالیة تتمیز بالمال

  المطلب األول: دور اإلفصاح في تعظیم جودة ومحتوي التقاریر المحاسبیة
 لقیاس والتوصیل، إال انه ال یمكن فصل كل منهما عن اآلخرتقسم الوظیفة المحاسبیة إلى قسمین ا   

حیث تتوقف جودة ومصداقیة التوصیل المحاسبي على دقة التوصیل وسالمة القیاس، كما تتحد أسس 
  ومعاییر القیاس في ضوء أهداف ومنهج التوصیل والبعد اإلعالمي للوظیفة المحاسبیة.

  اریر المحاسبیةالفرع األول: مفهوم المحتوى اإلعالمي للتق
یقصد بالمحتوى اإلعالمي للتقریر المحاسبي قیمة ما یحتویه التقریر من معلومات اقتصادیة، من وجهة    

نظر مستخدم هذا التقریر، في اتخاذ قرارات اقتصادیة ذات عالقة بالمؤسسة، مثل القرارات التي یتخذها 
، 1ین بشأن منحها التسهیالت المصرفیة واالئتمانیة المستثمرون بشأن توظیف أموالهم فیها، أو قرارات المقرض

وتتحد قیمة المعلومات المحاسبیة، بمدى إمكانیة استعمالها في الوقت الحالي أو توقع استعمالها في 
   .المستقبل، وكفاءة وفعالیة القرارات المتخذة بناء على تلك المعلومات

ویدخل في تحلیل ذلك عامل التكلفة والمنفعة (التكلفة، وعلیه یتم التركیز على القیمة التفاضلیة للمعلومات 
إال أن تقدیر تكلفة المعلومات یمكن أن یتم بدقة، لكن تحدید قیمة  و المشار إلیه في الفصل األول ، العائد)،

  .المنفعة ال یتم بنفس السهولة، نظرا لتعدد االستعماالت 
للمستخدم  اك ثالث عوامل تحدد درجة جودة المعلوماتإن المعلومات المحاسبیة تستمد قیمتها من جودتها وهن

  2 أو لمتخذ القرار هي :
  منفعة المعلومات. -
  ك المعلومات على عدة مستویات.درجة الرضا على المعلومات  -
  .درجة األخطاء والتحیز في إنتاج ومعالجة ونقل البیانات والمعلومات -
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    SCFو  IAS/IFRS ظل  ات المحاسبية  فيالفصل الثاني اإلفصاح المحاسبي وجودة المعلوم
ولكن الحصول على تلك المعلومات یتطلب تكلفة، وعندما تزید تكلفة الحصول على المعلومات عن    

   :1المعلومات فإننا نكون أمام بدیلین قیمة هذه
  یها من زیادة قیمة المعلومات من خالل زیادة درجة صحتها، أو من خالل زیادة المنافع المتحصل عل -

  المعلومات.   
  تدنیه التكلفة من خالل تخفیض درجة صحة المعلومات، أو من خالل التقلیل من المنافع المستمدة من  -
  هذه المعلومات.  

ویجمع الباحثون على أن مصالح فئتي المستثمرین والمقرضین تعد الدالة األساسیة، التي یتم      
  المي للبیانات المالیة المنشورة، بصفتها أكثر الفئات االسترشاد بها في تقییم المحتوي اإلع

للبیانات المحاسبیة بشكل عام، وتقوم القاعدة األساسیة التي تحكم بناء هذه الدالة على مبدأین ت استخداما
  أساسیین هما:

     أن الفائدة المحققة لمستخدم التقریر المالي بما تحویه من معلومات تزید بزیادة قیمة المعلومات  -
  المحتواة فیه.    

أن المحتوي اإلعالمي للتقریر المالي ممثال بقیمة ما یحتویه من معلومات اقتصادیة تزید بزیادة معدل   -
  التغیر الحادث في قیم البنود المكونة للتقریر وذلك على مدار الفترة الزمنیة التي یغطیها هذا التقریر.

محتوى  حول Beaver 1968دراسة  لمالیة نأخذ كمثالومن أجل فهم المحتوى اإلعالمي للتقاریر ا
تعتبر  من أهم الدراسات في هذا المجال والتي ركزت على اتجاه التي  2المعلومات في الربح المحاسبي

قد افترض أنه لو  Bell et Brownعائد السوق لألسهم  ولیست على إشارة العائد فقط، كما في دراسة 
مرین، فإن درجة التباین لعائد ثثلة في رقم الربح المحاسبي مفیدة للمستكانت المعلومات المحاسبیة متم

السوق لسهم في أسبوع اإلعالن عن الربح المحاسبي یفوق هذا التباین في غیر أسبوع اإلعالن عن الربح 
أن اإلعالن عن الربح المحاسبي السنوي یحتوي على معلومات مالئمة لتقییم Beaver وقد استنتج 

  المؤسسة.
الختبار محتوى المعلومات  Beaver قد قام عدد من الباحثین بتطبیق نفس منهج البحث الخاص بدراسةو 

للتقاریر الربع سنویة، وكذلك الختبار محتوى المعلومات لتنبؤات اإلدارة وقد توصلت هذه البحوث إلى 
  النتائج التالیة:

  مرین.التقاریر السنویة والربع سنویة تقدم معلومات مفیدة للمستث -
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  المعلومات. یة یحصل المستمرین من خاللهاعلىهناك مصادر أخرى غیر التقاریر السنویة وربع السنو  -
  كافي. تعكس أسعار األسهم المعلومات التي تحتویها التقاریر المحاسبیة قبل نشرها بوقت -
یزید محتوى المعلومات التي تقدمها التقاریر السنویة، إذا لم یسبقها نشر تقاریر مرحلیة (ربع سنویة) أو  -

  إذا لم یكن هناك مصادر بدیلة للمعلومات.
 في توفرها أدى ما إذا فقط المال، أسواق في للمتعاملین قیمة وذات مفیدة تكون ما معلومة فإن وهكذا

 محتوي أو قیمة المعلومة لهذه یصبح وحینئذ األسهم أسعار على لها تجابةاس حدوث السوق على
 1 :هي الكفاءة من مستویات ثالثة الكفء فرضیة السوق وتحدد إعالمي،

 السوق في الجاریة أو الحالیة األسهم أسعار فإن الكفاءة من المستوى هذا ضمن :الضعیف المستوى .أ
 .نفسها لألسهم التاریخیة األسعار اتجاه عن رینللمستثم المتوفرة المعلومات فقط تعكس

 الجاریة، أو الحالیة األسهم أسعار فإن الكفاءة، من المستوى هذا وضمن :القوي شبه المستوى .ب
 المعلومات هذه تكون أن بشرط ولكن أیضا، الجاریة المعلومات التاریخیة المعلومات إلي تعكس باإلضافة

 .استثناء بدون فیه لجمیع المتعاملین ومتاحة عامة
المعلومات  جمیع لألسهم الجاریة أو الحالیة األسعار ستعكس المستوى هذا حدود في :القوي المستوى .ج

 في المتعاملین لبعض استثناء تتوفر التي المعلومات وهي والخاصة، العامة وبنوعیها والجاریة التاریخیة
 .السوق
 الثاني، المستوى هو فیها المتوفر واإلفصاح المحاسبیة بالمعلومات ارتباطا الثالثة المستویات وأكثر

 البیانات هي السوق هذا في المتعاملین لجمیع متاحة عادة تكون التي العامة أن المعلومات باعتبار
  .المنشورة المحاسبیة

 :المعلومات المحاسبیة  واستخدام إعداد صعوبات  :الثاني الفرع
 مجموعتین إلى تبویبها یمكن األخرى، واألطراف اإلدارة تحتاجها لتيا المعلومات لطبیعة االستعراض إن  

 توافرها المطلوب المستحدثة المعلومات والثانیة التقلیدیة، التقاریر في الواردة الحالیة األولى المعلومات
 واستخدام إعداد عند التحدیات من عددا المجموعتین كال ویواجه المحاسبة الدولیة، معاییر بموجب

 المدیرین ومن لها، المعدین باعتبارهم المحاسبین األمر من ویتطلب ا،به الواردة المالیة علوماتالم
 .مواجهتها أسالیب التحدیات وتحدید هذه طبیعة على التعرف لها، المستخدمین باعتبارهم

 التقاریر تتضمنها التي المحاسبیة، المعلومات تقییم مجال في أساسیة مشكالت أربع رصد یمكن
  :2 الحالیةهي لمحاسبیةا
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 :1والبیئیة التصنیعیة النظم في التغیرات مقابلة عن الحالیة المعلومات عجز - 1
 معظم في اجاإلنت عملیات في تغیرات عنه ترتب التصنیع، في متقدمة وأسالیب تقنیات ظهور إن   

 هذه ومثل العمالء، احتیاجات مقابلة في والمرونة الجودة أهداف تحقیق على بما یساعد المؤسسات،
 اإلنتاج تكالیف حساب وكیفیة المتقدمة، التقنیة في االستثمار أهمها المشاكل من من عدد سببت التغیرات
 االعتقاد وأصبح المعلومات، من متهیاجاالحت المدیرین األداء لتزوید ومقاییس الرقابة نظم تعدیل وكیفیة
 المؤسسات في األنشطة لرقابة المناسبة توفر المعلومات ال التكالیف ورقابة األداء مقاییس نظم بأن قائما
 .متقدمة صناعیة بیئة في تعمل التي
 في فاءة،والك المباشر العمل تكالیف عن التقریر على للتركیز تتجه التقلیدیة اإلداریة المحاسبة نظم إن

 أن فضال هذا اإلضافیة، والتكالیف المواد تكالیف على الرقابة إلى قلیال اهتماما فیه توجه الوقت الذي
 أساسي بشكل للتركیز دافعا والموظفین المدیرین لدى تجعل األخرى العوامل دون التكلفة فقط على التركیز

  .واإلستراتیجیة اإلداریة االعتباراتو  التسویق مثل الهامة العوامل األخرى وتجاهل التكلفة، على
 :التقلیدیة اإلنتاج تكالیف نظم من االستفادة حدود -2

 من صغیرا جزءا فقط یمثل المباشر والعمل المنتجات، من كبیر عدد بإنتاج الیوم المؤسسات تقوم   
  تبریر وقفالم هذا مع ویصعب اإلضافیة، التكالیف أهمیة فیه زادت الذي الوقت الكلیة في التكالیف

 معلومات توفیر یتطلب الموقف هذا مثل المباشر، العمل تكالیف على أساس اإلضافیة التكالیف تحمیل 
 .المؤسسة ربحیة على التأثیر ذات والقرارات األخرى اإلنتاج خلیط حول دقة أكثر
 :المالیة للمحاسبة فرعیا نظاما اإلداریة المحاسبة أصبحت - 3
 أداة كونها من أكثر المالیة للمحاسبة فرعیا نظاما منها جعلت اإلداریة، للمحاسبة الحالیة الممارسة إن   

 المالیة، المحاسبة مبادئ أساس على المحسوبة التكالیف إن و اإلدارة، لخدمة إضافیة توفیر معلومات
 یرالتقار  ألغراض والمخزون المبیعات تكلفة بین التكالیف تحمیل مقبول بشكل تقریبي توفر أن یمكن
 .األحوال جمیع في الداخلي االستخدام مناسبا ألغراض لیس ولكن الخارجیة المالیة

 :الخارجیة بالبیئة قلیل االهتمام - 4
 للتكلفة الداخلیة المقارنات نحو اهتمامها ركزت عندما مأزق، في نفسها اإلداریة المحاسبة وضعت   

 ذلك عن ترتب وقد المؤسسة، خاللها تعمل والتي رجیة،الخا البیئة العتبارات أقل اهتماما واإلیرادات وأولت
   .إضافیة معلومات تقاریر إعداد اإلداریة المحاسبة تتولى أن أهمیة إلى اآلراء والحاجة زادت أن
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  المالیة القوائم المعلومات المحاسبیة فيعرض ل العامة االعتبارات : الثالث الفرع
 للبیانات العادل العرض تحقیق لضمان العامة االعتبارات بعض األول الدولي المحاسبي المعیار حدد   

 :1 یلي ما وتشمل مستخدمیها لدى قیمتها المحاسبیة وزیادة
 :الدولیة المالیة التقاریر بمعاییر وااللتزام الصادق التمثیل . أ

 المالي األداء المالي، المركز بعدالة المالیة القوائم المعلومات المحاسبیة في تعرض  أن یجب   
 األخرى واألحداث العملیات آلثار الصادق التمثیل العرض العادل ویتطلب للمؤسسة، النقدیة والتدفقات

 وطرق حاسبیةالم المفاهیم تقتضیها التي توفر الشروط وكذلك العالقة، ذات المؤسسة حسابات على
 استنادا المالیة القوائم إعداد عند وتعاریفها، ویفترض والمصروفات والدخل وااللتزامات باألصول االعتراف

 كان إذا ولكن التمثیل العادل، تحقق مالیة قوائم إلى تؤدي أن ضرورة الدولیة، المحاسبة معاییر إلى
 في إطار علیها المنصوص المالیة القوائم دافأه مع متعارضا یكون بحیث مضلال المعاییر بهذه االلتزام
 ذلك سبیل وفي الدولیة، المالیة التقاریر معاییر تطبیق عن الخروج فیمكن المالي،ة القوائم وعرض إعداد
 للمعلومات العادل والعرض الصادق التمثیل تحقیق إلى یؤدي بما الشخصي، لحكمها تفعیل اإلدارة یجب

 .والصحیحة الموثوقة المالیة
 :االستمرار فرضیة . ب
 تعد التي فالمؤسسة معها، التعامل یتم التي الفرضیات أهم من المؤسسة استمراریة فرضیة تعتبر   

 أساس على المالیة قوائمها بإعداد تقوم التي المؤسسة عن وتختلف الفرضیة، هذه على أساس قوائمها
 مدى تقییم المؤسسة على فیجب وبذلك ،االستمراریة على المؤسسة عدم قدرة على یستند الذي التصفیة
 خالل من االستمرار على المؤسسة قدرة بعدم تتعلق أي أمور عن واإلفصاح االستمرار، على قدرتها

ذا االستمرار، على قادرة غیر تجعل المؤسسة التي واألسباب الظروف عن وكذلك المالحظات،  تبین وإ
 فرضیة أساس على القوائم المالیة إعداد عدم یجبف االستمرار على قادرة غیر المؤسسة أن لإلدارة

 بالظروف  تتعلق اإلفصاحات من مجموعة إدراج IAS 1 المعیار یتطلب الحالة هذه االستمراریة، وفي
  .االستمرار على المؤسسة قدرة عدم إلى أدت التي

  :االستحقاق أساس إلى المستندة المحاسبة . ج
 والذي االستحقاق، أساس على المالیة قوائمها بإعداد المؤسسة تقوم أن IAS 1 المعیار متطلبات من  

 باإلیرادات وكذلك یتم، لم أم دفعها تم سواء المالیة بالفترة تتعلق التي والخسائر بالمصروفات  یعترف   
   ببنود باالعتراف االستحقاق أساس ویتعلق یتم، أولم قبضها تم سواء المالیة بالفترة تتعلق التي والمكاسب
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 اإلطار تضمنها التي االعتراف طرق إلى استنادا الملكیة حقوق في التغیرات وقائمة الدخل وقائمة المیزانیة

 تتعلق معلومات نتتضم انهكو  االستحقاق أساس على تعد فال النقدیة التدفقات قائمة أما المفاهیمي،
  .النقدیة بالتدفقات

  :الثبات أو االتساق . د
 المالیة بالقوائم یتعلق وفیما ألخرى، فترة من والمبادئ األسس نفس استخدام في الثبات االتساق یعني   

 إعدادها، وأسلوب المیزانیة، كشكل ألخرى فترة من المالیة القوائم لبنود والتصنیف بالعرض یرتبط فاالتساق
 متطلبا الظروف، بتغیر مبررا التغیر كان إذا إال والتصنیف العرض طریقة ذات باستخدام الثبات جبوی

 تكمن االتساق وأهمیة وموثوقیة، دقة أكثر معلومات إلى یؤدي أو الدولیة، المالیة التقاریر لمعاییر جدیدا
 فیجب والتصنیف العرض أسلوب تغییر تم فإذا للمقارنة، المالیة القوائم تتضمنها التي المعلومات قابلیة في

 . الجدیدة األسس على المقارنة المعلومات عرض إعادة
 :التجمیع ومستوى النسبیة األهمیة .ه

 في اختالف ذلك على ویترتب أخرى، بنود إلى نسبة هام معین بند اعتبار النسبیة األهمیة تعني    
 فئة كل عرض یتم أن یعني للعرض النسبیة همیةباأل یتعلق وفیما العرض، طریقة أو المحاسبیة المعاملة

 المتماثلة غیر البنود تجمیع ویمكن المالیة، القوائم في منفرد بشكل المماثلة للبنود النسبیة باألهمیة تتمتع
 .النسبیة باألهمیة تتمتع ال منفردة تكون عندما فقط

 :المقاصة  .و
 البعض، بعضها من طرحها عن الناتجة افیةالص القیمة أساس على البنود إظهار المقاصة تعني   

 والبعد الوضوح وعدم الغموض إلى یؤدي وهذا المصروفات، من طرحها بعد اإلیرادات صافي كإظهار
 أو وااللتزامات، األصول بنود بین مقاصة إجراء جواز عدم على IAS 1 المعیار وینص الشفافیة، عن
 المالیة التقاریر معاییر من معیار بموجب جائزا أو مطلوبا ذلك  كان إذا إال والمصروفات الدخل بنود بین

 . الدولیة
 :المقارنة المعلومات . ز

 المقارنة، قابلیة لخاصیة تطبیقا وذلك أخرى، فترة عن بمعلومات بالتزوید المقارنة المعلومات تتعلق   
 سابقة أخرى مالیة فترات أو لفترة یةمال بقوائم معینة، مالیة لفترة المالیة القوائم مقارنة إمكانیة تعني والتي

 تم إذا إال للمقارنة قابلة المالیة القوائم تكون أن یمكن وال أخرى، لمؤسسات مالیة بقوائم أو اتهذا للمؤسسة
 عملیة تسهیل أجل ومن االتساق، أو الثبات لمبدأ وفقا المحاسبیة والمبادئ األسس ذات باستخدام إعدادها
 تتعلق مقارنة معلومات عن اإلفصاح المعیار فیتطلب المؤسسة، لنفس تعود التي یةالمال للقوائم المقارنة
 .ذلك غیر آخر معیار تطلب إذا إال والمالحظات المالیة القوائم تتضمنها التي القیم لكل الماضیة بالفترة
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 المقارنة القیم تغیرت إذا بحیث والتصنیف، العرض أسلوب وثبات اتساق ضوء في المقارنة تتم أن ویجب

 :یلي ماك إفصاحات إدراج فیتطلب تصنیفها، أعید أو
 .التصنیف إعادة عملیات طبیعة - 
 .تصنیفها إعادة تمت التي البنود من معینة فئة أو بند كل قیمة - 
 .فالتصنی إعادة أسباب  -

  المعلومات المحاسبیة  في الشفافیة لضمان اإلفصاح : الثاني المطلب
یعد اإلفصاح و الشفافیة من أهم المبادئ التي توصلت إلیها منظمة التعاون االقتصادي و التنمیة في   

 خالل المالیة من القوائم في الشفافیة وجود وضمان تأمین الیمن شأنهاو  ،1لتطبیق الحوكمة  1999سنة 
 إلى القرارات التخاذ والضروریة المفیدة للمعلومات العادل العرض توفیر طریق وعن الكامل، فصاحاإل

  .المستخدمین من مدى واسع
 الشفافیة مفهوم :األول الفرع
 المتعلقة والبیانات المعلومات بتوفیر المهنیة، الجهة أو المؤسسة قیام إلى الشفافیةیشیر مصطلح    

تاحة السوق، في والمتعاملین الحصص وأصحاب المساهمین صرفت تحت ووضعها بنشاطها  الفرصة وإ
 بمصالح اإلضرار انهشأ من یكون التي تلك ماعدا في المعلومات حجب وعدم علیها االطالع یرید لمن

 معبرة والبیانات المعلومات هذه تكون أن على بسریتها االحتفاظ لها فیجوز المعنیة، الجهة أو المؤسسة
 . 2للمؤسسة والواقعي الحقیقي المركز عن
 على مباشرة یطلعوا أن ما بمصالح للمعنیین تتیح وهي للمعلومات، الحر التدفق على تقوم فالشفافیة   

 فهمها على تساعدهم 3كافیة معلومات لهم توفر كما المصالح، ذهبه المرتبط والمعلومات العملیات
  .اإلفصاح طریق عن إال ذلك حققیت وال المعلومات، إلى الوصول وسهولة ومراقبتها

 تدعیم إلى الماسة الحاجة الكبرى، المؤسسات في تمت التي واالنحرافات الیةمال األزمات كشفت لقد   
 تكرار دون حولت حتى تطبیقها وترسیخ المؤسسات، وحوكمة اهةنز وال والمساءلة والشفافیة إلفصاح مفاهیم

 تحتویها التي المعلومات جودة إلى تؤدي التي  الشفافیة یحقق المحاسبي فاإلفصاح ،األزمات هذه مثل
     ملزمة مؤسسة فكل األخرى، واألطراف المساهمین مصالح على الحفاظ أجل من وذلك المالیة، القوائم
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 إخفاء فإن ذلك من العكس وعلى المتعاملین، لكل كافیةو  صادقة وریةضر  معلومات بإعطاء قانونیا  

 یتعمد فقد المعلومات، جودة على ممایؤثر الوضوح، عدم أو امبهواإل الغموض إلى یؤدي المعلومات
 السوق اتجاه على التأثیر دفبه طمسها أو الحقائق إلخفاء مختلفة وطرق أسالیب انتهاج إلى البعض
 التي 2002 سنة Enron للطاقة األمریكیة المؤسسة مع حدث كما ذلك ومثال،  ینالمستثمر  وقرارات

 في السوق، مستوى على المؤسسة أسهم قیمة من للرفع األرباح، وتضخیمالدیون  إخفاء مسیروها تعمد
  .ببطء تغرق المؤسسة كانت الذي الوقت
 ویحد التصرفات هذه مثل لظهور مانعاو  حامیا إطارا یوفر الدولیة المحاسبة لمعاییر طبقا فاإلفصاح    
 تحتویها التي للمعلومات المصداقیة ویوفر والشفافیة الوضوح درجة یحسن فهو هذه، التضلیل محاوالت من

 .المالیة التقاریر
  في تحسین فعالیة اإلفصاح   والموثوقیىة  المالءمة الثاني: الفرع
 فائدة ذات المالیة التقاریر تظهرها التي المحاسبیة، اتالمعلوم تكون أن إلى الصالحیة أو المالءمة دفته   

 على المحاسبیة المعلومات مستخدم قدرة من المالئمة أیضا وتتحقق االستثمار، قرارات اتخاذ في مستخدمیهال
 من المستثمر یمكن بشكل المعلومات عرض في السهولة درجة ابه یقصد فهي المالیة، القوائم محتویات تفهم
 بسیط بشكل معروضة كانت إذا المحاسبیة المعلومات تفهم على المستخدم قدرة وتزداد ،محتواها اكإدر  و تفهم

 للفهم القابلیة وترتبط ة،بهالمشا األخرى بالمعلومات مقارنتها ویمكن المستثمر، إدراك مفاهیم مع وتتماشى
 من التقاریر، تلك كتابة وأسلوب افیه الواردة والمصطلحات ابه المعلومات عرض وطریقة المالیة التقاریر بشكل
 أنه في IAS 1 المحاسبي المعیار أوضح ولقد ا،بهواستیعا فهمها المستثمر واستطاعة اتهقراء سهولة حیث
 كذلك بعدالة، المالي مركزها وعرض المؤسسة، لظروف مالءمة األكثر المحاسبیة القاعدة وتطبیق اختیار یجب
 المعلومات منفعة محددات من كمحدد للفهم، القابلیة ، أن IAS7   ،IAS24 المحاسبي المعیار أكد فقد

 عن اإلفصاح ضرورة یتعین حیث ومفهومة، واضحة المالیة القوائم تكون أن بضرورة ترتبط المحاسبیة
 سیاسات هناك أن إلى ذلك ویرجع المالیة، القوائم إعداد في تستخدم التي الهامة المحاسبیة السیاسات
 على المعیار أكد وقد آخر، إلى بلد ومن أخرى إلى مؤسسة من السیاسات تلك تختلف وقد متعددة محاسبیة
 عنها اإلفصاح ویتعین المالیة، القوائم من یتجزأ ال جزء المحاسبیة للسیاسات للفهم القابلیة أن اعتبار ضرورة

 اتخاذ یمكنهم حتى ابه واإللمام فهمها سهولة على المستخدمین لمساعدة المالیة القوائم من واحد مكان في
 .المناسبة االقتصادیة القرارات
 من وخلوها لمعقولیتها فیها والوثوق المحاسبیة المعلومات على االعتماد إمكانیة عن المصداقیة وتعبر

 خاصیة المعلومات تكتسب ولكي تمثلها، التي االقتصادیة األحداث بأمانة تعرض انهوأ والتحیز، األخطاء
 تتحقق وحتى الشكل، مجرد ولیس الجوهر أو المضمون أي التعبیر، بصدق تتسم أن یجب المصداقیة
   یمكن مفاهیم خالل من تعمل موضوعیة قیاس قواعد على المحاسبیة المعلومات ارتكاز یتطلب المصداقیة
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 األحداث قیاس أو وصف في متحیزة وغیر األخطاء من خالیة تكون أن یتعین وبالتالي منها، التحقق
 یتم أن أیضا األمر ویتطلب األحداث، تلك عن وأمانة بصدق معبرة تكون وأن واالقتصادیة، المالیة

 یمكن ىحت یتعین ذلك عن فضال التطبیق، في والثبات التحقق إجراءات تحكم مقبولة قواعد على االعتماد
 والعوائد التكالیف بین والمكانیة الزمنیة المقارنات إجراء یتم أن المحاسبیة المعلومات صالحیة على الحكم

 IAS المحاسبي المعیار أشار وقد للمقارنة، بالقابلیة یعرف ما أو للقرارات، والمتوقعة الفعلیة النتائج بین أو
 استخدامها المؤسسة تنوي التي المحاسبیة القاعدة یاراخت عند المبادئ أحد تعد والذي المصداقیة إلى 1

 المالیة البیانات تظهر أن یتعین أنه على IAS 1 المحاسبة معیار أشار وقد محاسبیة، كسیاسة وتطبیقها
 البنود حالة في السابقة للسنوات تعود التي المقارنة في المعلومات وتعدیل السابقة للفترة المقارنة األرقام

 في لالستثمارات المالیة التقاریر بعنوان   IAS31 الدولي المعیار جاءإصدار وقد ة،العادی غیر
 تأثیر له كان مما الدول، بین المشتركة المباشرة االستثمارات أهمیة لزیادة نتیجة المشتركة، المشروعات

 یرتوف على حرص المعیار أن ویالحظ المشتركة، االستثمارات عن المحاسبي اإلفصاح على مباشر
 القابلیة أو النسبیة باألهمیة یتعلق فیما أو بالحیادیة یتعلق فیما سواء المصداقیة، ومحددات متطلبات
  .للفهم القابلیة أو للمقارنة

 المالیة : التقاریر تطویر مناهج  دور اإلفصاح في  : الثالث الفرع
 وفقا تعمل اقتصادیة نظم إتباع إلى منها العدید وتحول الدول، شهدته الذي االقتصادي للتطور نتیجة   

 اتخاذ في تساعدهم التي المعلومات إلى المستثمرین وحاجات والطلب، العرض وقوى السوق آللیات
 منهما، كل من والمخاطرة والعائد المختلفة االستثمارات أنواع بین بالمفاضلة المتعلقة االقتصادیة متهقرارا

 المستفیدین بحاجات تفي ال اتهجود ومستوى المعلومات توىمح اكتمال حیث من المالیة التقاریر أصبحت
عادة االتصال إجراءات تطویر ضرورة علیه ترتب مما المحاسبیة، المعلومات من  طرقها في النظر وإ

 1وتباین المالیة التقاریر من المستفیدین تعدد ظل وفي المحاسبیة، المعلومات توصیل في اتهكفاء ومدي
  :هي المالیة التقاریر إلعداد أساسیة مناهج لثالثة المحاسبي الفكر تعرض إلیها نیحتاجو  التي المعلومات

 :العام الغرض ذات القوائم في التقریر منهج 1 .
 وبرغم المستفیدین، من واسعة قطاعات باحتیاجات تفي أن یمكن مالیة تقاریر بإعداد یهتم منهج وهو    
 المتنوعة االحتیاجات توفیر إمكانیة مدى حول عدیدة قاداتانت یثیر أنه إال المنهج هذا استخدام شیوع

  .المالیة التقاریر من واحدة مجموعة باستخدام المختلفین للمستفیدین
 : عنها التقریر یتم التي البیانات في التوسع منهج 2. 
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 قطاعات احتیاجات تغطي بحیث المالیة، التقاریر في المعروضة المعلومات بزیادة المدخل هذا یهتم    

 التاریخیة القیم جانب إلى لألصول الجاریة والقیم الحالیة القیم المالیة القوائم تضمین ذلك ومثال أكبر،
 المالیة للتقاریر افتهاإض یجب التي المعلومات وكمیة نوعیة بشأن تساؤالت عدة المنهج هذا ویثیر

 استیعاب إمكانیة بشأن المستخدمین لمقدرة معینة حدود هناك أن حیث الختبارها، المالئم واألسلوب
 للتقاریر إضافتها یقترح معلومة كل تقییم األمر یتطلب حیث واستخدامها، اإلضافیة المعلومات

  1 .المستفیدین لمختلف مناسبتها مدى على الوقوف دفبهالمالیة
 :المالیة التقاریر تطویر منهج 3 .
 وبناء األمریكیة، المتحدة بالوالیات بالمحاسبة المهتمة العلمیة الجهات ضغوط نتیجة المنهج هذا ظهر    
 في تساعدهم التي اإلضافیة المعلومات من للمزید طلبا المستفیدین من وغیرهم المستثمرین رغبة على
 المالیة القوائم أبرزها القوائم من العدید ظهور خالل من التطویر ذاه ویبدوا االقتصادیة متهقرارا اتخاذ

 أسس ذات المالیة والقوائم الموجزة، المالیة القوائم التنبؤیة، المالیة القوائم المرحلیة، المالیة القوائم القطاعیة،
 مجموعة 1984 عام الصادرة المفاهیم قائمة في األمریكي المحاسبة مجلس حدد وقد المتعددة، القیاس
 المرحلیة المالیة القوائم هي دوریة بصفة إعدادها المؤسسات كافة على ینبغي التقاریر من متكاملة
 القوائم من أخرى مجموعة عن فضال المحاسبي، لإلفصاح تدعیما تعد التي الملخصة، والقوائم والتقاریر
 المعلومات إلى باإلضافة األسعار، اتمستوی في بالتغیر المعدلة القوائم المضافة، القیمة قائمة وأهمها
 العمالة، بیان وقائمة الوحدة، أهداف وقائمة المستقبلیة التوقعات بقائمة عنها اإلفصاح یتعین التي األخرى
 خالله من یتم والذي االقتصادیة للوحدات المالي التقریر مجموعها في لتكون القوائم تلك تتكامل وبذلك
 .القرارات ذلمتخ المالئم اإلفصاح تحقیق

 المعلومات محتوي اكتمال زیادة ألغراض القوائم تلك تطویر في هاما دورا المحاسبیة المعاییر لعبت ولقد
 .ونفعیتها اتهجود ومستوى
   المعلومات المحاسبیة  جودة لتدعیم اإلفصاح في التوسع الثالث:  المطلب

 من وغیرهم المستثمرین ورغبة اسبة،بالمح المهتمة والعملیة العلمیة الجهات من للضغوط نتیجة   
 االقتصادیة، متهقرارا اتخاذ على تساعدهم التي اإلضافیة المعلومات من المزید طلب في المستفیدین

 بدورها أدت والتي الدوریة، المالیة القوائم القطاعیة، المالیة القوائم أهمها المالیة القوائم من عدید ظهرت
 إلى تخضع المالیة التقاریر تلك كافة أن شك وال ا،تهجود درجة على ثرتوأ المعلومات محتوى اكتمال إلى

 وأسلوب شكل یضبط ما منها وبیانات، أرقام من تحتویه ما ومالئمة وعدالة وسالمة دقة تحكم قواعد
 .باإلفصاح یعرف ما أو القوائم تلك ومحتوى عرض
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 : القطاعیة التقاریر األول الفرع
 المتعلقة والعوائد المخاطر تظهرها أن من للمؤسسة، المختلفة القطاعات معلومات عن اإلفصاح أهمیة تنبع   

 معلومات عرض وكذلك التشغیلیة، القطاعات حسب واألداء المالي المركز عرض خالل من المؤسسة بعمل
 لدى الرئیسیین العمالء حول ومعلومات فیها، تعمل التي الجغرافیة والمناطق المؤسسة وخدمات منتجات حول

 المصاحبة المخاطر لتقدیر أفضل فهم على المالیة التقاریر مستخدموا  المعلومات هذه تساعد حیث المؤسسة،
 حیث القطاعات، حول عنها واإلفصاح التقریر الواجب المعلومات ماهیة المعیار ویحدد القطاعات، هذه ألداء
 .المحاسبیة المعلومات لمستخدمي المفیدة المعلومات عن اإلفصاح یتم

  IFRS 8ا المعیار30  /11/ 2006 في المعیار الدولیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر وقد    
ن م اعتبارا المفعول ساري وهو IAS 14 الدولي المحاسبة معیار محل حل التشغیلیة الذي القطاعات

 من المالیة قوائمها مستخدمي تمكن معلومات عن اإلفصاح األساسي هدفه كان والذي 2009/ 01/ 01
 یخص وفیما فیها، تعمل التي االقتصادیة والبیئات المالیة وآثارها للمؤسسة التجاریة األنشطة طبیعة تقییم
 1 : یلي ما على یطبق فإنه المعیار نطاق
 . للمؤسسة المنفردة أو المنفصلة المالیة القوائم 1.
 . األم للمؤسسة الموحدة المالیة القوائم 2.
 وال بالقطاعات تتعلق معلومات عن باإلفصاح المعیار هذا بتطبیق ملزمة غیر مؤسسة قامت إذا 3.

 كمعلومات المعلومات هذه وصف یجوز ال فإنه المعیار، هذا متطلبات مع اإلفصاحات هذه تنسجم
 .قطاعیة

 المالیة والبیانات األم للمؤسسة الموحدة المالیة البیانات من كل السنویة المالیة تقاریرال تضمنت إذا 4.
 .فقط الموحدة المالیة القوائم في مطلوبة القطاعات حول المعلومات فإن للمؤسسة، المنفصلة

 ذيال المؤسسة من الجزء ذلك بأنه التشغیلي القطاع IFRS 8 الدولي المالي اإلبالغ معیار حدد وقد
  :2یلي بما یتصف

 عن الناتجة والمصاریف اإلیرادات فیها بما مصاریف یتحمل إیرادات، یولد تجاري، نشاط یمارس .أ
 .األخرى المؤسسة أجزاء مع العملیات

 .للمؤسسة التشغیلي القرار متخذ قبل من منتظم بشكل التشغیلیة نتائجه مراجعة یتم .ب
 .عاتالقطا تلك حول منفصلة معلومات تتوفر .ج
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 المالیة التقاریر في المشمولة . القطاعات 5

  :یلي ماك القوائم المالیة  افیه تعرض فترة لكل اإلفصاح المعیار یتطلب
  فیما التنظیم أساس ذلك في بما تقاریر،ال في المشمولة المؤسسة قطاعات تحدید في المستخدمة * العوامل

  الجغرافیة المناطق أو والخدمات، المنتجات في الفروقات أساس على المؤسسة تنظیم اإلدارة اختارت إذا
 .التشغیلیة القطاعات تجمیع تم إذا وفیما العوامل، تلك من خلیط أو

  .منها إیراداته المالیة لتقاریرا في مشمول تشغیلي قطاع كل یستمد التي والمنتجات الخدمات * أنواع
 المحددة والمصاریف اإلیرادات ذلك في بما التشغیلي، للقطاع المعلنة والخسائر األرباح حول * معلومات

 القیاس وأسس القطاع، والتزامات أصول حول ومعلومات القطاع، لذلك والخسائر األرباح في المشمولة
 .المستخدمة
جمالي طاعالق إیرادات إجمالي * مطابقات  القطاع والتزامات وأصول المعروضة، القطاع وخسائر أرباح وإ

 بین تسویة مطابقة إعداد یجب أي ككل، للمؤسسة لها المقابلة المبالغ مع األخرى الهامة القطاع وبنود
 ةللمؤسس المالي المركز قائمة مبالغ مع المالي التقریر في المشمولة للقطاعات المالي المركز قائمة مبالغ
 .السابقة الفترة بیانات عرض إعادة مع مالي مركز قائمة كل عرض بتاریخ وذلك ككل
  المرحلیة المالیة التقاریر :الثاني الفرع
 الفترة من أقصر تكون معینة، فترة عن مالیة قوائم إعداد إلى الحاجة األحیان من كثیر في تبرز    

 المرحلیة المالیة بالتقاریر التقاریر هذه تسمى سنة، نصف أو ربع عن مالیة قوائم كإعداد الواحدة، المالیة
 أو كاملة مجموعة یتضمن مرحلیة لفترة مالي تقریر" عن عبارة هو المرحلي المالي فالتقریر المؤقتة، أو

 حولها تقدم كاملة مالیة سنة من أقل فترة هي المرحلیة والفترة مرحلیة، لفترة المالیة البیانات من مختصرة
 المالیة بالتقاریر المتعلق IAS 34المحاسبي المعیار  بموجب لذلك التطرق تم وقد ، "المالیة رالتقاری

 وتنبع المرحلیة، المالیة التقاریر محتوى من األدنى الحد بیان إلى المعیار هذا یهدف حیث المرحلیة،
 السنویة، المالیة بیاناتال من مجموعة آلخر تحدیث بتقدیم تقوم انهأ في المرحلیة المالیة التقاریر أهمیة
 عنها اإلفصاح جرى التي المعلومات تكرر وال الجدیدة والظروف واألحداث األنشطة على تركز حیث

 تحقیق على المؤسسة قدرة إدراك على األخرى والجهات والدائنین المستثمرین قدرة بتحسین تقوم كما سابقا،
 تقوم التي المؤسسات إلزامي بشكل المعیار یحدد لم ا،وسیولته المالي ومركزها النقدیة والتدفقات األرباح
نما مالیةمرحلیة، تقاریر بنشر  المالیة األوراق ألسواق المنظمة والجهات للحكومات ذلك في الحریة ترك وإ

 مالیة تقاریر تقدیم على المالیة األوراق سوق في المدرجة المؤسسات یشجع ولكنه المحاسبیة، والهیئات
   متوفرة تكون أن یجب التقاریر هذه ومثل األقل، على المالیة السنة من األول النصف ایةبد في مرحلیة
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 تقاریر رنش منها طلب أو المؤسسة اختارت أماإذا ،1 المرحلیة الفترة ایةبدمن  یوم 60 أقصاها فترة خالل
 مكونات یخص وفیما IAS34 بالمعیار ملزمة فهي الدولیة، المحاسبة معاییر بموجب مرحلیة مالیة

 مختصرة دخل قائمة مختصرة، عمومیة میزانیة على أدنى كحد تحتوي أن فیجب المرحلیة المالیة التقاریر
 في التغیرات أو الملكیة وقحق في التغیرات كافة إما تبین مختصرة قائمة مختصرة، نقدیة تدفقات قائمة
 مختارة تفسیریة إیضاحات المالكین، على والتوزیعات المالكین مع الرأسمالیة المعامالت عدا الملكیة حقوق
 :2یلي ما على اإلیضاحات هذه تحتوي أدنى وكحد
 یتم السنوي، المالي التقریر في المتبعة الحساب وطرق المحاسبیة، السیاسات نفس أن یفید بیان 1.

ذا المرحلي، التقریر في إتباعها  .لها وصف إجراء یجب السیاسات هذه تغییر تم وإ
 .المرحلیة العملیات تكرار أو موسمیة بشأن تفسیریة مالحظات 2.
 تعتبر التي النقدیة التدفقات أو الدخل صافي أو المیزانیة عناصر على تؤثر التي البنود ومبلغ .طبیعة 3

 .حدوثها مرات عدد أو جمهاح أو طبیعة بسبب عادیة غیر
 سنویة، أو مرحلیة كانت سواء السابقة التقاریر في الواردة المبالغ تقدیرات في التغیرات ومقدار طبیعة 4.
 .الحالیة المرحلیة الفترة في مادي أثر التغیرات لهذه كان إذا

عادة إصدارات 5.  .كیةالمل وحقوق بالدین الخاصة المالیة األوراق وتسدیدات شراء، وإ

 .األخرى واألسهم العادیة لألسهم منفصلة المدفوعة األسهم أرباح 6.

 .القطاعات بیانات عن اإلفصاح 7.

 .المرحلیة الفترة لنهایة الالحقة المادیة األحداث 8.
 مؤسسات بیع أو وامتالك األعمال دمج ذلك في بما المرحلیة الفترة أثناء المؤسسة تكوین في التغیر .أثر9

عادة األجل طویلة الستثماراتوا تابعة،  .الهیكلة وإ
 .عمومیة میزانیة تاریخ منذ الطارئة الموجودات أو المطلوبات في التغیرات 10.

 لمتطلبات االمتثال علیها المرحلي التقریر في المالیة البیانات من كاملة مجموعة بنشر المؤسسة قامت إذا
 من مختصرة مجموعة بنشر قامت إذا أما الیة،الم القوائم عرض 01 رقم الدولي المحاسبي المعیار
 دخلت التي الفرعیة امیعلمجوا العناوین أدنى كحد تتضمن أن فیجب المرحلي التقریر في المالیة البیانات
 یجب كما IAS 34 متطلبات حسب المختارة التفسیریة اإلیضاحات السنویة، المالیة البیانات أحدث ضمن
 .مضللة المرحلیة البیانات یجعل أن شأنه  من حذفها كان إذا افیةإض إیضاحات أو بنود أیة إدخال

                                                
  . www.sqarra.comالموقع ، متاح 10/11/2010المرحلیة، المالیة التقاریر  34الدولي المحاسبي المعیار ا،القر  صالح مدونة -1
  .2008 سوریا، السوریة، القانونیین المحاسبین جمعیة ،"المرحلیة المالیة التقاریر " 34 الدولي المحاسبي المعیار حمدان، مأمون -2
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 عن موسمیة األعمال كانت إذا اإلضافیة المعلومات فائدة علىIAS 34 الدولي المحاسبة معیار ینص
 المعلومات عن واإلفصاح شهر، 12 آلخر المعلومات عن األعمال لتلك نسبةبال اإلفصاح تشجیع  طریق

 .المرحلیة للفترة المالیة البیانات إلى باإلضافة شهرا، 12 مدة تسبق التي للفترة المقارنة
  : إضافیة إفصاحات الثالث الفرع
 في تضمینها یتم ال ولكن المحاسبیة المعلومات جودة على التأثیر انهشأ من جوهریة إفصاحات توجد   

  :یلي ما منها نذكر المرحلیة أو السنویة التقاریر
 :المحاسبیة  السیاسات عن اإلفصاح 1.
 ذلك ویعني اإلدارة، تتبعها التي المحاسبیة السیاسات عن االقتصادیة الوحدات تفصح أن یجب   

 وفقا مالءمة األكثر انهأ عتبارهابا تطبیقها كیفیة وبیان اختیارها، تم التي المحاسبیة المبادئ عن اإلفصاح
 المحاسبیة، المبادئ مجلس عن ( 22 ) رقم المحاسبي الرأي  الشأن هذا في صدر وقد لظروفها،
 هذه عن اإلفصاح یجب المعیار لهذا ووفقا المالیة، المحاسبة معاییر مجلس عن (20) رقم والتفسیر

، ونظرًا لتعدد متعددة مالحظات شكل يف إظهارها من بدال ومستقل، واحد ملخص شكل في السیاسات
بدائل السیاسات المحاسبیة التي یمكن لإلدارة أن تختار من بینها ، فهي مدعوة أن تختار السیاسة 

  الفضلى التي تعرض وضعها المالي ونتائج أعمالها بصورة صحیحة في ضوء الظروف المحیطة ، 
 . 1المالیة للمنشأة وبشكل یوفر أكثر المعلومات إفادة لمستخدمي البیانات

 :المحاسبیة  التغیرات عن اإلفصاح2.
 حریة نتیجة ولكن أخرى، إلى فترة من المحاسبیة المبادئ نفس االقتصادیة المؤسسة تتبع أن یفترض   

 من الكثیر تلجأ فقد المبادئ، هذه بدائل تعدد ونتیجة لها، المالئمة المحاسبیة المبادئ اختیار في اإلدارة
 األعمال نتیجة على جوهریا یؤثر مما تستخدمها كانت التي المحاسبیة المبادئ تغییر لىإ المؤسسات

 قد مما للمقارنة، قابلة غیر وتجعلها المعلومات وتفسیر تفهم صعوبة إلى یؤدي بدوره وهذا المالي، والمركز
 الرأي أهمها اساتالدر  من العدید الشأن هذا في صدر وقد القرارات، متخذي وتضلیل الفهم سوء إلى یؤدي

 أرقام المحاسبیة والدراساتAPB  المحاسبیة المبادئ مجلس عن الصادر ( 22 ) رقم المحاسبي
 الدراسات وقد حرصت هذه FASB المالیة  المحاسبة معاییر مجلس عن الصادرة  111،95،73،63
 وواضحة مستقلة بصفة اتأثیره وبیان المحاسبیة، التغیرات عن باإلفصاح االقتصادیة المؤسسات إلزام على
 .األعمال نتیجة على

  
                                                

  . 317محمد مطر وآخرون، التأصیل النظري للممارسات المهنیة، ص  . -1
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 :األسعار في والتغیرات التضخم اثر عن اإلفصاح 3.
 واقعي غیر االفتراض هذا أصبح وقد النقد، وحدة قیمة ثبات افتراض على المحاسبي القیاس یعتمد   

 التخاذ مالئمة غیر المحاسبیة المعلومات أصبحت ثم ومن األسعار، مستوى وارتفاع التضخم نتیجة
 اإلصدارات تعددت فقد للتحقق، لمعیارالقابلیة تغلیبا التاریخي المحاسبي بالقیاس التمسك وألهمیة القرارات،

  . 1 األساسیة المالیة لقوائمبا تلحق إضافیة  قوائم في األسعار في التغیرات إثر على المحاسبیة
 :العرضیة  االلتزامات عن اإلفصاح 4.
 تسجل التي المالیة العملیات مستوى إلى بعد تصل لم أحداث وقوع عن األعمال بیئة في التطور أسفر   
  تقییمات على بدورها وتؤثر المالي، والمركز األعمال نتیجة على جوهریا تؤثر قد ولكنها الدفاتر في
 على اتهنشأ وتتوقف مؤكدة، غیر اتهأ االلتزامات هذه خصائص أهم ومن القرارات، متخذي وتنبؤات 

 وقد المستفید، واسم استحقاقه وتاریخ االلتزام قیمة تحدید عن یسفر المستقبل في معین حدث وقوع شرط
 أهم ومن امااللتز  هذا نشأة مقابل كبیرة ألعباء االقتصادیة المؤسسة تحمل الحدث هذا وقوع على یترتب

 :یلي ما العرضیة االلتزامات
 .المؤسسة ضد المرفوعة القضائیة الدعاوي .أ

 .أخرى لمؤسسات البنوك قروض بضمان المؤسسة قیام .ب
 .التعاقدیة التعهدات .ج
 .المباعة السلع بضمان التعهد .د
 المفتوحة الضمان بخطابات المتعلقة االلتزامات .ه
 .المخصومة التجاریة األوراق راءش بإعادة المتعلق االلتزام .و
 .الذاتي التأمین من المتوقعة الخسائر .ز

 الدراسات هذه وضعت وقد الشأن، هذا في إصدارات عدة المالیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر وقد
 .عنها اإلفصاح وكیفیة العرضیة االلتزامات ماهیة لتحدید قواعد
 على الثقة تضفي التي المقومات یوفر الجدید، ضمونهم في المحاسبي اإلفصاح فإن تصورنا وحسب إذن

 إفصاحات هناك أن من وبالرغم ا،تهجود مستوى رفع إلى یؤدي مما والمالیة، المحاسبیة المعلومات
 كل في التغییرات هذه أهمیة مدى على تتوقف الجدوى هذه ولكن جدواها، عدم یعني ال هذا فإن اختیاریة
  .مجتمع
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  و متطلبات اإلفصاح الدولي  SCFالمبحث الرابع : النظام المحاسبي المالي 
عملت الجزائر على تكییف بیئتها المحاسبیة مع متطلبات اإلفصاح الدولي بتبني النظام المحاسبي    

وذلك  PCNلمحاسبة الدولیة ، لیحل محل المخطط المحاسبي الوطني المتوافق مع معاییر ا SCFالمالي 
في سیاق اإلصالحات االقتصادیة الرامیة إلى مواكبة متطلبات السوق باستجابة المحاسبة الحتیاجات 

أطراف عدیدة من المعلومات والتي یأتي في مقدمتها المستثمرون الدولیون، وقد شرع في تطبیقه ابتداء 
والذي جاء بتغییرات جذریة ناجمة عن دور جدید منوط للمحاسبة بحیث أصبحت  01/01/2010،1من 

مرتبطة بالواقع االقتصادي أكثر من ارتباطها بالطبیعة القانونیة من جهة، و من جهة أخرى یتالءم مع 
وبالتالي فقد أحدث تغییرات جد مهمة على مستوى  IAS/IFRSالمعاییر المحاسبیة الدولیة المتمثلة في 

لتعاریف والمفاهیم وقواعد التقییم والقید المحاسبي وكذا طبیعة ومحتوى البیانات المالیة التي تنتجها ا
  المؤسسات الخاضعة قانونا إلعداد البیانات المالیة.

إن تطبیق النظام المحاسبي المالي سیؤثر بالدرجة األولى على أنظمة المعلومات واالتصال المالي،    
لمحاسبي المالي للمؤسسات الجزائریة بإعادة النظر في تنظیم عملیة إنتاجها بحیث یسمح النظام ا

یصالها للمستفیدین منها وذلك بالتركیز أساسا على المعلومة الموجهة للمستثمرین،  للمعلومات المالیة، وإ
ائم بعدما كانت وجهتها تستجیب لمتطلبات الدولة بهیئاتها المختلفة بالدرجة األولى، حیث تحتوي القو 

وقابلة للمقارنة، مما سیؤدي إلى زیادة وتكون أكثر مالءمة وموضوعیة ،  المالیة على معلومات مفصلة
شفافیة ومصداقیة المعلومات المنشورة وزیادة الوثوق بها، وبالتالي التأثیر على قرارات المستثمرین 

لما كان اإلفصاح یخضع لقواعد عن طریق اإلفصاح طبقا لمعاییر المحاسبة الدولیة، فكوالمتعاملین معها، 
  محكمة كلما كانت المعلومة المحاسبیة والمالیة فعالة في اتخاذ القرار.
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  المطلب األول: ماهیة النظام المحاسبي المالي الجدید 

  1النظام المحاسبي المالي الجدیدالفرع األول: تعریف 
هو نظام لتنظیم المعلومة المالیة یسمح بتخزین معطیات قاعدیة عددیة وتصنیفها وتقدیمها وتسجیلها     

وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعیة المالیة وممتلكات الكیان ونجاعته ووضعیة خزینته نهایة 
  السنة المالیة.  

  ام المحاسبي المالي الجدیدالفرع الثاني: أهداف النظ
 : 2یمكن إبراز أهم األهداف المنتظرة من تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید كما یلي  
  توفیر معلومة مالیة مفهومة وموثوق بها دولیا؛ - 1
  إعطاء صورة صادقة وحقیقیة للوضعیة المالیة، األداء والتغیرات في الوضعیة المالیة للمؤسسات؛ - 2
لقوائم المالیة قابلة للمقارنة للمؤسسة نفسها عبر الزمن، وبین عدة مؤسسات تمارس نفس النشاط جعل ا - 3

  أو في نفس القطاع داخل الوطن وخارجه، أي الدول التي تطبق معاییر المحاسبة الدولیة؛
فیها،  نشر معلومات وافیة صحیحة وموثوق بها وتتمتع بشفافیة اكبر، تؤدي إلى زیادة ثقة المستثمرین - 4

وتسمح لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسات، وتساعد في فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس التخاذ 
  القرارات من طرف المستعملین.

  3الفرع الثالث: مزایا النظام المحاسبي المالي الجدید
  یتمیز النظام المحاسبي المالي الجدید بالممیزات التالیة:    

  لمحاسبة یحدد بطریقة واضحة االتفاقات والمبادئ األساسیة للمحاسبة ویحدد وجود إطار تصوري ل - 1
  األصول والخصوم ورؤوس األموال الخاصة والتكالیف والمنتجات؛     

  توضیح قواعد تقییم وحوسبة كل العملیات، بما فیها تلك التي لم ینص المخطط الوطني للمحاسبة  - 2
  ة مثل: مثل القرض االیجاري، االمتیازات؛بشأنها على المعالجة المحاسبی     

  وصف محتوى كل واحدة من الوضعیات المالیة التي ینبغي أن تقدمها للمؤسسات وتقدیمها طبقا  - 3
  لذلك المقترح وفق المعاییر الدولیة؛     

  لطة اإلجبار على تقدیم الحسابات الموحدة والحسابات المشتركة بالنسبة للمؤسسات التابعة لنفس س - 4
  القرار؛      

   التكفل بالقواعد العصریة المتعلقة بتنظیم المحاسبة، خاصة فیما یتعلق بمسك المحاسبة بواسطة - 5
  أجهزة اإلعالم اآللي؛     

                                                
 .03، المادة: 74الي، الجریدة الرسمیة، العدد: ، یتضمن النظام المحاسبي الم2007 نوفمبر 25مؤرخ في ، 07-11قانون رقم  -1

2- Samir MEROUANI, (2007), Le projet du nouveau système comptable Algérien, Anticiper et 
préparer le passage, Mémoire de magistère en science de gestion, l’école supérieure de commerce, 
Alger, p : 94. 
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    محاسبة خزینة بالنسبة للمؤسسات المصغرة والتجار وضع نظام محاسبة مبسط، یرتكز على  - 6

  الصغار؛     
    توسیع مجال التطبیق، مقارنة بالمخطط الوطني للمحاسبة الذي سیسمح من اآلن فصاعدا، بتغطیة  - 7

  كل المؤسسات التي ستنتج حسابات مهما كان قطاع نشاطها وحجمها.        
  ة العالمیة، والذي سیسمح للمحاسبة بان تعمل على ركیزة مرجعیة یقرب ممارستنا المحاسبیة بالممارس - 8

عداد معلومات دقیقة تعكس صورة صادقة عن        ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد المعاصر، وإ
  .1الوضعیة المالیة للمؤسسات    

  مجال التطبیق الفرع الرابع: 
خص طبیعي ومعنوي ملزم بموجب نص قانوني یطبق النظام المحاسبي المالي الجدید على كل ش:  أوال  

أو تنظیمي بمسك المحاسبة، ویستثنى في هذا المجال األشخاص المعنویین الخاضعین لقواعد المحاسبة 
  : 2العمومیة،  ومنه یلتزم بمسك المحاسبة كل من

  الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛ - 1
  التعاونیات؛ - 2
معنویین المنتجین للسلع والخدمات التجاریة وغیر التجاریة، إذا كانوا األشخاص الطبیعیین أو ال - 3

  یمارسون نشاطات اقتصادیة مبنیة على عملیات متكررة؛
  كل األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین لذلك بموجب نص قانوني أو تنظیمي. - 4
یها ونشاطها الحد المعین أن ویمكن للمؤسسات الصغیرة التي ال یتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدم - 5

  تمسك محاسبة مالیة مبسطة. 
  : محتوى القوائم المالیةالفرع الخامس

 والتي المؤسسة، بأنشطة المهتمة باألطراف واالتصال لإلبالغ األساسیة الوسیلة المالیة القوائم تعتبر   
 للمؤسسة المالي المركز لىع المؤثرة الرئیسیة العناصر على التعرف من األطراف تلك خاللها ستتمكن من
 عرض طریقة تطویر هي المالي المحاسبي النظام ابه جاء التي المزایا بین نتائج، ومن من حققته وما

عداد للمقارنة،  وقابلة بها موثوق معلومة بتوفیر یسمح بشكل المحاسبة الدولیة لمعاییر وفقا المالیة القوائم وإ
  ایة الدورة المحاسبیة نهقه، ملزمة بتقدیم قوائمها المالیة في وعلیه  فإن كل المؤسسات المعنیة بتطبی

                                                
)، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 2008/2009لنظام المحاسبي المالي الجدید، (االیوم الدراسي الثامن،  -1

  .02، ص: 2008أفریل  12

، یتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر  25مؤرخ في  07 -11رقم ، القانون  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -2
  .5 -4 -2المواد: 
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: المیزانیة، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزینة، جدول تغیر األموال 1 المحددة عادة بسنة وهي 
عد والطرق المحاسبیة المستعملة، ویوفر معلومات مكملة عن المیزانیة وحساب الخاصة، ملحق یبین القوا

  النتائج، وهي نفس القوائم التي یعرضها مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.
  . المیزانیة (قائمة المركز المالي):1

اما، فهي تمد مختلف تعتبر المیزانیة أحد مكونات التقاریر المحاسبیة والمالیة التي تلعب دورا إعالمیا ه    
األطراف المستعملة للقوائم المالیة بالمعلومات التي تخص المؤسسة عن المركز المالي، من خالل معرفة قیمة 

  الموارد المراقبة من طرف المؤسسة ومعرفة هیكلتها المالیة خالل فترة معینة.
الخصوم داخل المیزانیة  تحدد المیزانیة بصفة منفصلة عناصر األصول والخصوم ویبرز عرض األصول و

  .  2 الفصل بین العناصر الجاریة وغیر الجاریة 
تتمثل في كل األصول التي یتوقع بیعها أو تحقیقها أو استهالكها خالل الدورة  أ. األصول الجاریة:

  شهر ابتدءا من السنة المالیة. 12االستغاللیة أو أقل من 
لالستهالك أو االستخدام خالل الدورة التشغیلیة  هي األصول غیر المعدة ب. األصول غیر الجاریة:

نما لالستعمال ألكثر من سنة واحدة، ویتم اقتناؤها لالستفادة من طاقاتها اإلنتاجیة.   العادیة وإ
: هي أصول ال یمكن تصنیفها ال ضمن األصول المتداولة وال ضمن األصول غیر ج. أصول أخرى

  اریف المدفوعة مسبقا.كالضرائب المدفوعة مقدما والمص المتداولة
هي االلتزامات التي یتوقع أن یتم تسدیدها خالل دورة االستغالل العادیة، أو یجب  د. الخصوم الجاریة:

  3 شهر الموالیة لتاریخ اإلقفال. 12تسدیدها خالل 
هي االلتزامات التي تتطلب استخدام األصول الجاریة خالل الدورة التشغیلیة  ه. الخصوم غیر الجاریة:

  لسدادها.
هي حقوق على المؤسسة ولكنها ال تتوافق مع تعریف الخصوم مثل ضرائب الدخل  و. الخصوم األخرى:

  . المستحقة
تمثل حقوق الملكیة أو رؤوس األموال الخاصة، أو األموال الخاصة، فائض أصول  ز. رأس المال الخاص:

  المؤسسة عن خصومها الجاریة وغیر الجاریة.
حدد النظام المحاسبي المالي العناصر التي یجب أن تعرض في بند األصول والخصوم في إضافة إلى ذلك فقد 

  المیزانیة كحد أدنى، كما جاء بتقسیم جدید للمیزانیة بإضافة عمودین، فاألول خاص 
                                                

  . 25، مرجع سبق ذكره ، المادة رقم  11 -07القانون رقم ،  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  -1
  .156 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  33المادة سبق ذكره ، مرجع  ، هوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للجم  -2
  ،  2010بن ربیع حنیفة ، الواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر الدولیة ، مطبعة دور هومة ، الجزائر ،الجزء األول ، -3
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وذلك من أجل تسهیل عملیة N- 1ة والثاني یبین رصید العملیة في السنة السابقة بالمالحظات التوضیحی

  المقارنة حیث یوجد في المالحق الشكل النموذجي  للمیزانیة وعناصرها وفقا للنظام المحاسبي المالي.
  . حساب النتائج (قائمة الدخل):2

لألعباء والمنتجات المنجزة من  حسب النظام المحاسبي المالي فإن حساب النتائج هو بیان ملخص   
الكیان خالل السنة المالیة، وال یأخذ في الحساب تاریخ التحصیل أو تاریخ السحب، ویبرز بالتمییز 

، وذلك بالفرق بین قیمتي األعباء والنواتج، كما یسمح 1النتیجة الصافیة للسنة المالیة سواء ربح أو خسارة 
  یر المتمثلة في الهامش اإلجمالي، القیمة المضافة والفائض الخام كذلك بتحدید المجامیع الرئیسیة للتسی

كما یمكن عرض ،األعباء والنواتج  N - 1لالستغالل، كما تم إضافة عمود جدید لرصید السنة السابقة 
في جدول حسابات النتائج بطرق مختلفة وذلك إما حسب الطبیعة أو الوظیفة وفي المالحق  الشكل 

  بات النتائج وفق النظام المحاسبي المالي.النموذجي لجدول حسا
  . جدول تدفقات الخزینة (قائمة التدفقات النقدیة):3

  یعتبر جدول تدفقات الخزینة من الجداول الجدیدة التي أتى بها النظام المحاسبي المالي نظرا ألهمیته ،
اماتها، وذلك اعتمادا على عنصر حیث یمثل األداة المستخدمة للحكم على فعالیة تسییر الموارد المالیة واستخد

الخزینة الذي یعد المعیار األكثر موضوعیة في الحكم على تسییر مالیة المؤسسة، كما یبین جدول تدفقات 
، فهو یوفر معلومات وافیة حول المدخالت 2الخزینة طریقة الحصول على األموال وطرق استخدامها 

صدرها تدفقات ناتجة عن أنشطة االستغالل، تدفقات ناتجة والمخرجات التي تمس الخزینة خالل الدورة حسب م
  عن األنشطة االستثماریة، تدفقات ناتجة عن األنشطة التمویلیة.

ویأتي جدول سیولة الخزینة لتوضیح الصورة أكثر له، ألنه یهدف إلى تقدیم قاعدة لمستعملي القوائم المالیة 
  ا یعادلها، وكذلك معلومات حول استعمال هذه السیولةلتقییم قدرة الكیان على تولید سیولة الخزینة، وم

ویتم عرض جدول تدفقات الخزینة وفق أسلوبین هما األسلوب المباشر واألسلوب غیر المباشر كما هو  
منصوص علیه في معاییر المحاسبة الدولیة وفي المالحق  الشكل النموذجي جدول تدفقات الخزینة وفق 

  . النظام المحاسبي المالي
  جدول التغیرات في األموال الخاصة: .4

یشكل جدول تغیر األموال الخاصة تحلیال للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل    
  ، وتتمثل هذه العناصر فیما یلي:3منها رؤوس األموال الخاصة للكیان خالل السنة المالیة 

                                                
  24 ص،  19 رقم ،بق ذكرهس مرجع ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -1
نصر الدین بن نذیر، عمار بوشناف، جدول تدفقات الخزینة، الملتقى الدولي حول اإلطار المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي  -2

  . 13، ص  2009أكتوبر  13 -12وآلیات تطبیقه، جامعة سعد دحلب، البلیدة،
  26ص ،  19 رقم ،كرهبق ذس مرجع ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -3
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  أ. النتیجة الصافیة للدورة.

  ب. أثر تغیرات الطرق المحاسبیة وتصحیح األخطاء والتي تم تسجیل أثارها في رؤوس األموال الخاصة.
  ج. النواتج واألعباء األخرى المسجلة مباشرة في رؤوس األموال المسجلة.

  ال (زیادة أو تخفیض).د. العملیات والتغیرات التي تمس رأس الم
  ه. توزیعات النتیجة الصافیة.

اعتبر النظام المحاسبي المالي جدول تغیر األموال الخاصة إحدى القوائم المالیة ، وهذا اعتراف    
  ضمني بأهمیة حركة هذه األموال، ألنها تظهر مقدرة المؤسسة على تزوید مالكها بأموال، كما یظهر 

ء من أرباحهم أو عائدات أسهمهم في متناول المؤسسة والمالحق  تبین الشكل مقدرة المالك على ترك أجزا
  النموذجي لذلك.

  :. المالحق5
هو وثیقة تلخیصیة، یعد جزء من التقاریر المالیة، یعطي تفسیرات مكملة للمعلومات الموجودة في القوائم    

ضع عرض البیانات في المالحق لشرطین ، ویخ1المالیة من أجل فهم أفضل للمیزانیة وجدول حسابات النتائج 
  هما:

  أ. أن یكون هذا العنصر ذا أهمیة نسبیة أي أنه سیؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة إذا لم یعرض ضمن المالحق.
  ب. أن یكون باإلمكان قیاس هذا العنصر بموثوقیة.

  وتحتوي المالحق على المعلومات التالیة:
عداد القوائم المالیة. القواعد والطرق المحاسبیة المعتمدة -   في المحاسبة وإ
المعلومات الضروریة المكملة من أجل فهم أحسن للمیزانیة، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزینة، جدول  -

  تغیرات رؤوس األموال الخاصة.
و المعلومات التي تخص المؤسسات الشریكة، الفروع والمؤسسة األم، العملیات التي تتم مع هذه األطراف أ -

مسیریها بتوضیح طبیعة العالقات، نوعیة التعامالت، حجم ومبلغ التعامالت، سیاسة تحدید األسعار الخاصة 
  .بهذه العملیات...الخ

من خالل ما سبق نالحظ أن النظام المحاسبي المالي أعطى األولویة للمعاییر المتعلقة بإعداد وعرض 
  ع المحاسبي الدولي في التركیز على تحسین نوعیة القوائم المالیة، وبهذا فهو یتوافق مع هدف المرج

  

                                                
  

1 - ALI TAZDAIT. Maitrise du système comptable financier. Editions ACG, première 
édition. Alger, Octobre 2009,p106 .  
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المعلومة المحاسبیة والمالیة، والتكفل باحتیاجات المستثمرین وتمكینهم من الحصول على معلومات مالیة 
  وثوق بها تسهل اتخاذ القرار.ذات مقروئیة وقابلة للمقارنة وم

  المطلب الثاني : اإلفصاح وفق النظام المحاسبي المالي
أعطى النظام المحاسبي المالي أهمیة كبیرة لإلفصاح المحاسبي، من خالل إعطاء األولویة للمعاییر    

لمصداقیة والشفافیة، وعرض القوائم المالیة، وهذا بغیة اكتساب القوائم المالیة المعدة وفقه ا المتعلقة بإعداد
وتقلیص الفروق والنقائص الموجودة بینها وبین القوائم المعروضة حسب معاییر المحاسبة الدولیة، وبهذا 
  فهو یتوافق مع هدف المرجع المحاسبي الدولي بالتركیز على تحسین نوعیة المعلومة المحاسبیة والمالیة.

  الل النظام المحاسبي المالي من خ IAS01الفرع األول: تطبیق المعیار المحاسبي 
من أهم المعاییر المحاسبیة، التي أولى لها النظام المحاسبي  IAS 01یعتبر المعیار المحاسبي الدولي   

أهمیة كبیرة  نتیجة دوره في تحسین نوعیة المعلومة المعروضة في القوائم المالیة، والتي  SCFالمالي 
ثوقة وقابلة للمقارنة، ویمكن أن نستنتج هذه األهمیة انطالقا من تعتبر أداة مهمة توفر معلومات كافیة ومو 

  IAS/IFRS.  ومعاییر المحاسبیة الدولیة SCF مقارنة القوائم المالیة ما بین النظام المحاسبي المالي
  كما یوضحها الجدول التالي :

معاییر المحاسبیة و  SCFالنظام المحاسبي المالي مقارنة القوائم المالیة بین  ) :8-2(الجدول رقم 
  IAS/IFRSالدولیة  

  IAS/IFRS SCF  البیان
  قائمة المركز المالي.  المالیة القوائم

  قائمة الدخل، صافي الربح أو الخسارة. -
  قائمة التدفق النقدي. -
  قائمة التغیر في حقوق الملكیة. -
  اإلیضاحات و الجداول اإلضافیة -

 .المیزانیة -
 .النتائج حساب -
 .الخزینة لةسیو  جدول -
 الخاصة األموال تغیر جدول -
  الملحق -

 الموردون، المقرضون، المستثمرون، -  مستعملوا القوائم المالیة 
 .العمالء

  والجمهور كالدولة أخرى أطراف -

 إلى موجهة المالیة القوائم
 بالدرجة والمقرضون المستثمرین

  .األولى

 معاییر ظل في الجدید المالي المحاسبي النظام حول األول الدولي الملتقى مداخالت إلى استنادا الطالب إعداد من  :المصدر
  2010 جانفي18/17/ الجزائر الوادي، جامعة التسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم معهد الدولیة، المحاسبة
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من خالل الجدول السابق نالحظ أن النظام المحاسبي المالي تبنى نفس القوائم المالیة الواردة في    
ا بهالمعاییر المحاسبة الدولیة مع وجود فروق في التسمیة فقط، كما نالحظ وجود قائمتین جدیدتین أتى 

موال الخاصة، وذلك من أجل تفعیل النظام المحاسبي المالي هما جدول سیولة الخزینة وجدول تغیرات األ
لى  اإلفصاح لما ستوفره هاتین القائمتین من معلومات إضافیة عن التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة من وإ

المؤسسة، وأي تغیر في حركة رؤوس األموال، وهو ما یهم المستثمر بالدرجة األولى من أجل اتخاذ 
  القرارات االستثماریة أو التمویلیة.

ما أن عرض البیانات المالیة للمؤسسات ونشرها یعد ضرورة أساسیة للمستثمرین من أجل ترشید وب  
  قراراتهم، فإن الثبات في العرض هو أحد المزایا الجدیدة التي أقرتها معاییر المحاسبة الدولیة ومن ثم 

روضة بشكل مناسب النظام المحاسبي المالي، فكلما كانت المعلومات المنشورة تتمتع بإفصاح كافي ومع
مكانیة المقارنة لفترات سابقة لنفس  من نفس القطاع كلما سهلت عملیة المقارنة بین المؤسسات األخرى  وإ

  مكن توضیح ذلك في الجدول التالي:المؤسسة وی
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ومعاییر المحاسبیة الدولیة   SCFمقارنة المیزانیة  بین النظام المحاسبي المالي  ) 9-2(لجدول رقم ا

IAS/IFRS .  
  IAS/IFRS  SCF  البیان
  .جدول شكل في تقدم  .جدول شكل في أو قائمة شكل في تقدم  شكل المیزانیة 

 سیولتهاوالخصوم حسب درجة حسب األصول ترتب  عرض المیزانیة  طریقة
درجة االستحقاق باإلضافة إلى مبدأ السنویة في 

  التفرقة بین العناصر المتداولة وغیر المتداولة.

 عرض األصول یتم بنفس طریقة
IAS/IFRS   

 الجاریة، التكلفة :إلى باإلضافة التاریخیة التكلفة المیزانیة عناصر تقییم
 القیمة الحالیة، القیمة للتحقیق، القابلة القیمة
 .العادلة

 :نجد التاریخیة التكلفة إلى ضافةإ
 القیمة الحالیة، القیمة العادلة، القیمة
  .للتحویل القابلة

 والدورة الستغاللا بدورة متعلقة معلومات على تحتوي  المعلوماتي المحتوى
  N- 1. السابقة

  تحتوي على معلومات متعلقة بدورة
  N- 1االستغالل والدورة السابقة .

 في والقید التسجیل
 یزانیةالم

 الضروري من حیث الشكل على الجوهر تغلیب
 لجوهرها طبقا واألحداث العملیات تلك عن المحاسبة
 .القانوني لشكلها طبقا فقط ولیس االقتصادي وواقعها

 مالیة كشوف ضمن وتعرض العملیات تقید
 دون االقتصادي ولواقعها لطبیعتها طبقا

  .فقط القانوني بمظهرها التمسك
تعتبر جزء من تكلفة االستثمار أو تظهر   ال تظهر في المیزانیة  دادیةاإلع المصاریف

  ضمن مصاریف الدورة العادیة
یدرج األصل المستأجر ضمن أصول  .األصول عناصر ضمن تسجیلها یتم  اإلیجار عقود

المیزانیة والتزامات دفع اإلیجارات التشغیلیة 
  ضمن خصوم المیزانیة

  تكالیف البحث
  والتطویر.

التطویر تسجل باعتبارها أصول معنویة أما  تكالیف
  مصاریف البحث فال تسجل.

تسجل تكالیف التطویر ضمن عناصر 
األصول، بینما تسجل تكالیف البحث ضمن 

 األعباء ألنها ال تقدم منافع اقتصادیة
  مستقبلیة.

 المالي محاسبيال النظام حول األول الدولي الملتقى مداخالت إلى استنادا الطالب إعداد من : المصدر
 جامعة التسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم معهد الدولیة، المحاسبة معاییر ظل في الجدید

   2010 جانفي18/17/ الجزائر الوادي،
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إن المیزانیة تعد وفق الشكل المحدد في النظام المحاسبي المالي، بینما ترك من خالل الجدول السابق ف  

المرجع المحاسبي الدولي الحریة للمؤسسات في إعدادها، بشكل جداول أو قوائم تحتوي على حد أدنى من 
العناصر األساسیة، ویشجع مجلس معاییر المحاسبة الدولیة على نشر أي معلومات تؤدي إلى إفصاح 

فافیة، یساهم في توضیح الرؤیة وتسهیل قراءة القوائم المالیة التي تساعد المستثمرین وغیرهم في أكثر ش
  اتخاذ القرارات المالئمة وكذلك الحال لجدول حساب النتائج.

ومعاییر  SCFمقارنة حساب النتائج  بین النظام المحاسبي المالي :  ) 10-2( الجدول رقم 
  . IAS/IFRSالمحاسبیة الدولیة  

  IAS/IFRS  SCF  البیان
  كبیرة أهمیة له التفصیل  الشكل 

  لم تلزم بشكل محدد .
 إنتاج من كل إلى یتطرق  تفصیل أكثر
 الفائض، ، استهالك الدورة  الدورة

  العملیاتیة ... النتیجة لالستغالل، اإلجمالي
  وله شكلین حسب الوظیفة ، حسب الطبیعة 

 عرض
  العناصر

 حال وفي فالوظائ وحسب الطبیعة حسب
 حسب النتائج حساب جدول تقدیم

 بیانات تقدیم یتعین الوظیفي التصنیف
  األعباء طبیعة توضح ملحقة

 الطبیعة حسب واإلیرادات األعباء تصنیف
 مباشرة توضع  یجة والنت  الوظیفة وحسب
  الخاصة األموال حسابات ضمن

  نتیجة السنة المالیة  12ح/
المحتوى 

  المعلوماتي.
بدورة  متعلقة علوماتم على تحتوي

 N- 1. السابقة والدورة االستغالل
بدورة  متعلقة معلومات على تحتوي

  N- 1. السابقة والدورة االستغالل
 سلع بیع عن الناتج باإلیراد االعتراف یتم  القید والتسجیل

 تحصیل من التأكد بعد خدمة تقدیم أو
 البائع من والمنافع المخاطر ونقل القیمة

  .إلى المشتري 

 الشروط نفس تتحقق عندما یسجل
 .IAS/IFRS طرف من المحددة والضوابط

  

 من وتخصم التكالیف من تعتبر الضریبة  عناصر أخرى.
 .الربح

و النتیجة  العملیات نتیجة بین التفریق یتم
 الضریبةحیث   المالیة السنة ونتیجةالمالیة 
  .المالیة السنة أساس على تحسب

 معاییر ظل في الجدید المالي المحاسبي النظام حول األول الدولي الملتقى مداخالت إلى ب استناداالطال إعداد من  :المصدر
  2010 جانفي18/17/ الجزائر الوادي، جامعة التسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم معهد الدولیة، المحاسبة
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ما یمیز جدول حساب النتائج حسب النظام المحاسبي المالي هو المنظور المزدوج للنتائج، الذي یمنح    

 للمؤسسة نتیجة عامة ونتیجة تحلیلیة، إضافة إلى احتوائه على معطیات هامة للتحلیل مثل النتیجة العملیاتیة 
  فاتتعلق النتیجة المالیة  أما، تتعلق بالنشاط العادي SCF    ملیاتیة حسبالنتیجة الع والنتیجة المالیة، إذ أن

فالمواضیع التي  المؤسسة، یحدد بدقة نجاعة 1فالتفریق بین نتیجة العملیات والنتیجة المالیةبالنشاط المالي ، 
رعلى مدى تطرق لها النظام المحاسبي المالي من خالل جدول حساب النتائج تأتي مفصلة، ، وهو ما یؤث

نالحظ أن النظام ، كما واعتماده من طرف المستثمرین في الحصول على المعلومات التي یحتاجونهاته عدال
  في إعداد قائمة حساب النتائج .الواردة في المعاییر المحاسبة الدولیة خصائص  المحاسبي المالي تبنى نفس

دم بصفة مستقلة ضمن قوائمها المالیة، هي كما فرض النظام المحاسبي المالي على المؤسسة قائمة، تق   
قائمة تغیر األموال الخاصة، والتي تعتبر ذات أهمیة كبیرة في التسییر، وترجع الفائدة من المعلومات التي یجب 

  : 2عرضها في هذه القائمة إلى 
صافي موجوداتها . تبین التغیرات في رؤوس األموال بین تاریخین للمیزانیة، وكذلك الزیادة أو االنخفاض في 1

  خالل الفترة بموجب مبادئ القیاس المعینة التي تبنتها لإلفصاح عنها في البیانات المالیة.
. تبین األخطاء والتغیرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة، التي تتطلب إدراج كافة عناصر الدخل 2

  ة.والمصروفات المعترف بها في فترة تحدید صافي الربح أو الخسارة للفتر 
  . تعطي أكثر داللة للمعامالت الرأسمالیة مع مالكي المؤسسة بما في ذلك توزیع األرباح.3
  . تبرز إجمالي أرباح وخسائر المؤسسة بما في ذلك تلك المعترف بها بشكل مباشر في حقوق المساهمین.4

ل على تطویر كیفیة من خالل النظام المحاسبي المالي سیعم IAS 1إن تطبیق المعیار المحاسبي الدولي    
ثرائها من حیث المحتوى المعلومات لقوائم المالیة، وذلك بإضافة عناصر جدیدة لم تكن تأخذ ل إعداد وعرض وإ

بعین االعتبار سابقا، مما یؤدي إلى تحسین نوعیة المعلومة المقدمة باعتبار القوائم المالیة ملخصا لألحداث 
  .والعملیات المالیة للمؤسسة

  SCF المالي المحاسبي النظام خالل من IAS 07: تطبیق المعیار المحاسبي لفرع الثانيا
 المیزانیة غرار على أساسیة كقائمة النقدیة، التدفقات جدول الجزائري المالي المحاسبي النظام تبنى   

 عن هامة معلومات توفیر في بالغة أهمیة من له لما األموال، رؤوس تغیر وجدول النتائج حساب وجدول
لى من النقدیة التدفقات حركة تتبع وهي المؤسسة، اطنش    اإلجابة یستطیع ذلك إلى إضافة المؤسسة، وإ
  
  
  

                                                
 نیل متطلبات ضمن مقدمة أطروحة المدقق، مهنة على وأثره الدولیة المالي اإلبالغ معاییر نحو الجدید التوجه صالح، حواس -1

  .218 ص ، 2008 الجزائر، جامعة التسییر، وعلوم العلوم االقتصادیة كلیة الدكتوراه، شهادة
  .219 ص ، المرجع سابق صالح، حواس -2
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 المستقبلیة لفتراتا أو السابقة بالفترات المتعلقة سواء یطرحها المستثمرون، التي التساؤالت من عدید عن

  :أهمها من والتي
 مردود؟ االستغاللي المؤسسة نشاط حقق هل -
 الداخلي؟ أو الخارجي التمویل سببه المؤسسة أنشطة مستوى على الحاصل التطور هل -
 األموال؟ من معین قدر اقترضت المؤسسة هل -
 بمنافسیها؟ مقارنة مكانة المؤسسة تحتل هل -
  :  1 في أساسیة مالیة كقائمة النقدیة التدفقات جدول میةأه استخالص یمكن سبق مما
 :المعلومات . تجمیع 1
 محددة فترة عن النقدیة والمدفوعات المتحصالت عن معلومات توفیر إلى النقدیة التدفقات جدول یهدف   

 معلومات توفر كما والتمویلیة، االستثماریة التشغیلیة، األنشطة عن النقدي لألساس وفقا لمسیریالمؤسسة
 2 :في وغیرهم المستثمرین والدائنین تساعد

 .المستقبل في موجبة نقدیة تدفقات تولید على االقتصادیة المؤسسة مقدرة تقییم .أ
إلى  حاجتها ومدى أرباح توزیع على اتهومقدر  بالتزاماتها الوفاء على االقتصادیة المؤسسة مقدرة تقییم .ب

 .خارجي تمویل
النقدیة  لتوفیر الالزمة الفترة وطول نقدیة، إلى األصول تحویل یستغرقها التي الفترة طول أي السیولة تقییم .ج

 .الخصوم لسداد الالزمة
 .دیونها سداد على المؤسسة قدرة مدى یقیس وهو المالي الیسر .د
قبل  من المطروحة التساؤالت بعض تفسیر في النقدي التدفق قائمة توفرها التي المعلومات تساعد .ه
 موجبة، نقدیة تدفقات وجود من بالرغم الخسارة، عن نتیجتها تفسر أن للمؤسسة یمكن كیف :مثل لمستثمرینا

 من قروض على الحصول أو الثابتة أصولها ببیع المؤسسة قیام نتیجة التدفقات هذه تكون أن إذ یمكن
 تسدد لم نقدیة والتزامات لبةسا نقدیة تدفقات وجود من الرغم على أرباح تحقیق یمكن للمؤسسة وكیف البنوك،

 .بعد
 :المالي التسییر ناحیة .من 2
 إلى فللوصول للمؤسسة، المالي التسییر في المستعملة األدوات من النقدیة التدفقات جدول یعتبر   

 جاء فالجدول والمردودیة، السیولة معدالت منها والمعدالت المؤشرات بعض استخدام مالي وجب تشخیص
  :یكشف بذلك فهو للمؤسسة المالي التشخیص في المستعملة الكمیة ألخرى الوسائل لیكمل

                                                
 المخطط مستوى على األساسیة المالیة القوائم من كقائمة النقدیة التدفقات جدول اعتماد أهمیة بعنوان مداخلة الدین، عز زبیري  -1

  .03 ص ، 2008 بوعریریج، لبرج الجامعي المركز IAS 07المحاسبي للمعیار تحلیلیة دراسة الرابع. زائريالج المحاسبي
  .03 ص ، المرجع السابق الدین، عز زبیري  -2
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  السبب كان الخزینة مستوى تدني أن بینت واإلحصائیات التجارب فمعظم المرتقبة، المالیة الصعوبات .أ

 یحظى االستغالل خزینة بتحلیل القیام كان لذلك بالمؤسسة، تلحق التي والمشاكل الساإلف وراء حاالت
 كفوائد اإللزامیة التكالیف بتغطیة یسمح المستوى هذا على المسجل الفائض فعال، فاستخراج بدور

 أو الحقا ستتحقق والتي الغیر، اتجاه المؤسسة حقوق على االعتماد والرسوم دون الضرائب القروض
 االستثمارات تمویل إلى إضافة األجل وقصیرة طویلة الدیون الفائض بتسدید یسمح كذلك تنعدم، أن نممك

 ؛ كلي أو جزئي بشكل
عن  الناجمة اآلثار معرفة من اإلستراتیجیة الناحیة من الجدول یسمح حیث الضعف، ونقاط القوة نقاط .ب

 الصافیة، المالیة التدفقات إستراتیجیة صةخا نجاعته، ومدى المتخذ االستراتیجي المخطط عن االعتماد
 ؛ للمؤسسة الداخلي التمویل بعد التدفقات هذه باستخراج لنا الجدول یسمح حیث

 المعبرة غیر األرقام عن یكشف حیث المالیة، الناحیة من المؤسسة صحة حول أولیة أحكام إصدار .ج
 الممكن والصعوبات األزمات من السریع بالخروج للمؤسسة تسمح التي والمقدرات المالیة، عن المرونة

 ؛ مجابهاتها
 جدول في الواردة المعلومات على بناءا المحتملة األخطار ةلمجابه  المستقبلیة المؤسسة توقعات .د

   .التدفقات
  SCF المالي المحاسبي النظام خالل من اإلفصاح بمتطلبات االلتزام صعوبات : الثالث المطلب

 القواعد في تغیرات عدة إلى یؤدي المالي، المحاسبي النظام خالل من اإلفصاح تبمتطلبا االلتزام إن   
عداد والتقییم والتسجیل المطبقة والمبادئ المحاسبیة  المؤسسات أمام تحدیا یشكل مما المالیة، القوائم وإ

  .الواقع الجدید مع للتأقلم الجزائریة
   اإلفصاح بمتطلبات االلتزام صعوبات :األول الفرع

 البیئة بسبب ،وجدت المؤسسات صعوبة الواقع أرض على المالي المحاسبي النظام تطبیق عند   
 تكییف وصعوبة جهة، من المحاسبي التغیر عملیة على تشجع ال الخاصة والتي الجزائریة االقتصادیة

 وأكثر جهة من والغموض الشفافیة بعدم المتسم االقتصاد الجزائري ووضعیة والصعبة المعقدة المعاییر هذه
 :یلي ما في تلخیصها یمكن عدة صعوبات إلى باإلضافة هذا واإلعالم التسییر طرق ذلك من
 :1الجزائریة المؤسسات من الكثیر استعداد ضعف .1
 ظل في وتعمل والشركاء، من المستثمرین صغیرة دائرة مع تتفاعل ، الجزائریة المؤسسات معظم   

  مستویات إلفصاح المطلوب توفره في  حول النظر وجهات ددتتع ولهذا اإلفصاح، من متدني مستوى
                                                

  . 22 ص ،بق ذكرهس مرجع مزیاني، الدین نور -1
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البیانات المحاسبیة المالیة المنشورة، إضافة إلى تمیز المؤسسات الجزائریة بالحرص على عدم  تقدیم أیة 
  ووضعها المالي، بحجة السریة المهنیة وهو أمر مبالغ فیه في بعض األحیان.معلومات تتعلق بأدائها 

كما أن أنظمة المعلومات في أغلب المؤسسات الجزائریة غیر فعالة والموارد البشریة غیر مهیأة وغیر 
مؤهلة لتطبیق هذا النظام المستمد أساسا من معاییر المحاسبة الدولیة، والتي تعتمد على نظام متطور 

تمد على عناصر تكنولوجیة خاصة تكنولوجیا المعلومات واالتصال، وهو ما طرح مشكل حقیقي في یع
  كیفیة االنتقال خصوصا في المرحلة األولى.

  . عدم ترابط تطبیق النظام المحاسبي المالي بتعدیالت القانون التجاري والنظام الضریبي:2
  زائر إلى عدة تغیرات في بعض القواعد المحاسبیة،النظام المحاسبي المالي في الجاإلفصاح في یؤدي    

ونظرا الرتباط المحاسبة بالقانون التجاري والنظام الضریبي فمن الطبیعي أن تتأثر بها، وعلیه یجب 
   تكییفها مع هذا الواقع، لكن المالحظ هو عدم وجود ترابط بین القوانین التجاریة واألنظمة الضریبیة

في األصول، وتدرج  یفصح علیهاSCF ض اإلیجار، فالبنسبة لكمثال على ذلك قرو  وSCF و
االهتالكات المتعلقة باألصل المستأجر ضمن أعباء الدورة، لكن األنظمة الضریبیة  الحالیة تسمح 

للمؤسسات بإدراج االهتالكات التي تعود ألصول تملكها المؤسسة فقط، كما أن القانون التجاري الحالي 
% من رأس مالها االجتماعي، غیر أن النظام المحاسبي  75إذا فقدت  ینص على تصفیة المؤسسة

، یعتبره عنصرا هامشیا فهو عبارة عن الفرق بین األصول والخصوم وهذا الفرق یتغیر من  SCF المالي
وقت آلخر، فاألهم أن ال تقع المؤسسة في خطر العجز عن التسدید وبإمكانیة مزاولة نشاطها بشكل 

  ت رأس مالها االجتماعي.عادي ولو استهلك
  . غیاب سوق مالي في الجزائر یتمیز بالكفاءة:3

التطور المحاسبي الدولي كان نتیجة لعولمة األسواق المالیة التي تتمیز بالكفاءة، مما یجعل تقییم    
ائر األسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطریقة القیمة العادلة ممكنا، وهو ما ال یتحقق في حالة بورصة الجز 

، فنقص عدد المؤسسات المقیدة في البورصة وغیاب االستثمار األجنبي والمحلي في مجال األوراق 1
معلومات تتمیز بعدم  اإلفصاح علىإلى  والمالیة، أدى إلى عدم تطویر السوق المالي في الجزائر،

ة للمؤسسات التي الشفافیة والمالءمة، مما یثیر  الشك في مصداقیتها في التعبیر عن األوضاع المالی
تخضع له، وبالتالي التأثیر بشكل سلبي على عملیة اتخاذ القرارات، خاصة فیما یتعلق بجانب االستثمار 

  . المالي، وهو األمر الذي یؤثر على نشاط السوق المالي
  :. صعوبة تحدید القیمة العادلة4

                                                
  . 22 ص ،بق ذكرهس مرجع مزیاني، الدین نور -1
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إن تحدید القیمة العادلة یتم في ظل الظروف العادیة وحیازة البائع والمشتري على المعلومات الكافیة،     
وهذا ما ال ینطبق على حال بعض أسواق األصول الثابتة المادیة في الجزائر مثل سوق العقارات، الذي 

لعقارات في قیمها السوقیة إضافة إلى عدم توفر أسواق یعمل في ظل منافسة احتكاریة، یتحكم البائعون ل
جاهزة للعدید من األصول والخصوم التي تقوم على معالجتها القیمة العادلة، مما یؤدي بالمؤسسات إلى 
التقییم الذاتي والذي من المحتمل أن یساهم في تخوف المستثمرین من القوائم المالیة المعدة وفق تلك 

من أن إدارة المؤسسات تستطیع استخدامها في التالعب المتعمد، إضافة إلى عدم المعاییر، وانطالقا 
ن مؤسسات تمكن مختلف المؤسسات من تحمل تكالیف تطبیقها، وخصوصا أن أكثر المؤسسات تعد م

فالتغیرات الناجمة عن الدور المنوط للمحاسبة والتي ترتبط بالواقع االقتصادي ،  الحجم الصغیر والمتوسط
یات التي تقوم بها المؤسسة تتطلب جهودا معتبرة في التأهیل أو إعادة التأهیل في مجال المحاسبة للعمل

  . 1قصد اإللمام واإلحاطة بهذه التغیرات التي حصلت، ولو أن األسس التقنیة للمحاسبة لم تتغیر 
  . التعدیالت المستمرة لمعاییر المحاسبة الدولیة:5

على أساس معاییر المحاسبة الدولیة، ولكن هذه األخیرة في تغیر مستمر  أعد النظام المحاسبي المالي   
فقد أعید النظر فیها وتم تعدیلها وفقا لمتطلبات الدول المتقدمة، خاصة مع تداعیات األزمة المالیة التي 
 أثارت العدید من الشكوك حول نجاعة معاییر المحاسبة الدولیة، خاصة تلك المعاییر المتعلقة بالقیمة

یالت في العادلة في إنتاج معلومات ذات جودة ونوعیة، مما صعب األمر على كیفیة إدراج هذه التعد
  . النظام المحاسبي المالي

النظام المحاسبي  في متطلبات اإلفصاح تطبیق الفرع الثاني: مقترحات لتفادي الصعوبات التي تواجه
  SCF المالي

النظام المحاسبي المالي، والتقلیل من الصعوبات  في متطلبات اإلفصاح  حتى تسهل عملیة تطبیق   
التي یواجهها یجب تكییف البیئة المحاسبیة عن طریق تكییف الجوانب المتعلقة بالمحاسبة وذلك عن 

  طریق:
  الجزائریة:اإلقتصادیة المؤسسات  دیث. تح1

من خالل المتطلبات یجب على المؤسسة إعادة النظر في عملیة إیصال المعلومات المحاسبیة، وذلك    
الجدیدة التي أدخلتها معاییر المحاسبة الدولیة، وهذا من خالل نموذج القوائم الختامیة، المعلومات 

  القطاعیة، نوعیة المعلومات الواجب تقدیمها في المالحق، تحسین زمن إعداد البیانات المالیة، تصمیم 
  

                                                
1-Le système comptable financier, ministère des finances, conseil national de la comptabilité, ENAG 

 éditions, Alger, 2009, p 6, 158                                   
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أنظمة تسییر بما یتأقلم مع متطلبات النظام المحاسبي المالي تسمح بإعداد قوائم مالیة وعرضها بأقل جهد 
    ة االتصالتغییر كل من نظامها المعلوماتي وعملی أي وتكلفة،

عاییر المحاسبة الدولیة وفي هذا الصدد یمكن االستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تطبیق م 
  مثال.كاألردن 

  1 . تحدیث األنظمة التشریعیة والجبائیة:2
النظام  فيتماشیا مع متطلبات اإلفصاح  یجب إعادة النظر وتنقیح القانون التجاري والجبائي،   

  ىنظرا للتباعد الملحوظ بین القانون وقواعد النظام المحاسبي المالي، باإلضافة إلالمالي المحاسبي 
   . لوماتللمع االنفصال بین المعالجة القانونیة والمعالجة المحاسبیة  

إذن یجب إحداث تكامل بین القوانین التجاریة والجبائیة والقواعد المحاسبیة، فالنظام المحاسبي المالي    
كین لم یأخذها بعین االعتبار، وذلك من أجل تسهیل التقارب بین االحتیاجات المحاسبیة والضرائب وتم

  لنظام المحاسبي المالي.لمتطلبات اإلفصاح في االمؤسسات من االلتزام والتطبیق الصحیح 
  تفعیل بورصة الجزائر: . 3

فرصة هامة وضروریة لتفعیل بورصة  المالي  النظام المحاسبيإن اإللتزام بمتطلبات اإلفصاح في    
حاسبیة الدولیة في الجزائر، بضرورة إعطاء الجزائر باعتبارها أهم ما یجب أن یرافق تطبیق المعاییر الم

بتفعیل دورها في االقتصاد  2األهمیة لها والعمل على تطویرها تزامنا مع تضمین ذلك في اتفاق الشراكة 
وتشجیع المؤسسات على التسجیل فیها، واالعتماد علیها في التمویل وذلك بغیة االستفادة من مزایا 

الیتها في األسواق المالیة، التي یلجأ إلیها المستثمرون سواء الستثمار أو المعاییر المحاسبیة التي تكون فع
طلب رؤوس األموال، وهو ما یشجع االستثمار األجنبي باعتبار أن المعلومة المقدمة لها أهمیة كبیرة من 

  یة.داخل وخارج الجزائر، وهذا ما سیعمل النظام المحاسبي المالي على توفیره أي معلومة ذات جودة عال
  
  
  
  

                                                
1- Samir MEROUANI, Le projet du nouveau système comptable Algérien,Anticiper et préparer 
le passage, mémoire de magistère en science de gestion, l’école supérieur de commerce, Alger, 

2007- 2008; p122 
المتضمن اتفاقیة الشراكة بین الجزائر   2005/  04/  27المؤرخ في  159/   05من المرسوم الرئاسي رقم  157. المادة  -2

  واالتحاد األوربي .
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  خالصة الفصل:
یعتبر مفهوم اإلفصاح من المفاهیم الراسخة في الفكر المحاسبي، باعتباره أداة اتصال بین المؤسسة    

ر المالیة بما تحویه من معلومات، كما االقتصادیة والعالم الخارجي لها، وهو یتضمن كل مجال التقاری
اعتبر من القضایا الهامة التي كزت علیها معاییر المحاسبة الدولیة، لما له من تأثیر على جودة 
المعلومات المحاسبیة، ونظرا لهذه األهمیة فقد أصبح شائع االستخدام، وأصبح العدید من مستخدمي 

فصاح، وذلك بهدف أن تكون البیانات المحاسبیة صادقة التقاریر المالیة یطالبون الیوم بمزید من اإل
  ومعبرة عن المحتوى الحقیقي لألحداث المالیة التي تظهرها.

من أجل الوصول إلى إفصاح عام یجب وجود معاییر محاسبیة ومنهج إفصاح كافي، یخدم عملیة    
د من قیمة ومنفعة توصیل وعرض المعلومات للمستثمرین بطریقة مفهومة وأسلوب مالئم، مما یزی

المعلومات المحاسبیة، فقد ساهمت معاییر المحاسبة الدولیة في تطویر محتوى المعلومات التي تتضمنها 
القوائم المالیة، فقد ركزت على زیادة مستوى اإلفصاح المحاسبي وبأشكال مختلفة، سواء بطرح قوائم مالیة 

توحید أسس وقواعد العرض واإلفصاح من ناحیة إضافیة أو ضمن القوائم المالیة الحالیة من ناحیة، و 
أخرى، األمر الذي أثر على المعلومات المحاسبیة الموجهة للمستخدمین نتیجة ارتقاء مضمون التقاریر 

  المالیة واكتمال محتواها من المعلومات وتعظیم جودتها.
حد كبیر مع معاییر  أدى اإلصالح المحاسبي في الجزائر إلى تبني نظام محاسبي مالي یتوافق إلى   

المحاسبة الدولیة خاصة من حیث اإلطار المفاهیمي، المبادئ المحاسبیة، القواعد المحاسبیة للتسجیل 
والتقییم والقوائم المالیة المطلوبة، والذي یعمل على تلبیة حاجات مختلف المستثمرین سواء المحلیین أو 

علومات مالیة وافیة، وقابلة للمقارنة وتدعیم األجانب وذلك في مجال اإلفصاح والقیاس قصد توفیر م
شفافیة الحسابات، وزیادة الثقة في الوضعیة المالیة للمؤسسات، وبالتالي إمكانیة الدخول إلى أسواق المال 
العالمیة والعربیة وزیادة االستثمارات المالیة واإلنتاجیة واالندماج في االقتصاد العالمي ، یفتح عدة آفاق 

في متطلبات اإلفصاح والمساءلة، وبالتالي إمكانیة تحسین جودة المعلومات التي ینتجها والتي تتجلى 
  النظام المحاسبي الجزائري.
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 تمهید:
 لشركةسنحاول إسقاط ما تناولناه في الدراسة النظریة على القوائم المالیة  في هذا الفصل التطبیقي    

و في ضوء  تماشیا مع طبیعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته ، -GMS -المطاحن الكبرى للجنوب
ي الجزائري، و ما سوف یكون لها من تأثیر على جودة التغیرات التي طرأت على النظام المحاسب

المعلومات المحاسبیة و أسالیب و طرق اإلفصاح المحاسبي وما یرافق هذا التطور من تشریعات وقوانین، 
مع التوجهات العالمیة وتلبیة لمتطلبات  یتماشىسعیا إلعادة ترتیب وتنظیم مهنة المحاسبة في الجزائر، بما 

ت الدولیة التي تشرف على عملیة التوافق والتوحید المحاسبي، ارتأینا في هذا المجال واحتیاجات الهیئا
واستنادا لمتطلبات معالجة هذا الموضوع في المیدان، االعتماد على جملة من األدوات للوقوف على 
 الجوانب التي تكفل أفضل معالجة للموضوع، للوصول إلى النتائج المراد تحقیقها من خالل األدوات

  . المستخدمة
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

162  



 

 

  الدراسة المیدانیة                                                                                        الفصل الثالث
  

  - GMS - المطاحن الكبرى للجنوب شركةالمبحث األول:  التعریف ب
  -GMS -رى للجنوبالمطاحن الكب شركةالمطلب األول: لمحة عن 

   شركةالالفرع األول : تقدیم  
ذات طابع خاص، أنشأت في إطار الشراكة بین  شركةهي  -GMS -المطاحن الكبرى للجنوب شركة   

مستثمر خاص وطني ومجموعة الغریر اإلماراتیة المختصة في الصناعات الفالحیة والغذائیة خصوصا 
) برأس مال SARLل شركة ذات مسؤولیة محدودة (صناعة الحبوب ومشتقاتها، وقد تأسست على شك

ملیون دینار جزائري، موقعها الجغرافي ببلدیة أوماش التابعة لدائرة أورالل بوالیة بسكرة، حیث  135قدره: 
الواصل بین شمال  03الطریق الوطني رقم:  یتصل بهاتشتهر هذه البلدیة بالنشاطات الصناعیة كما 

المطاحن الكبرى للجنوب توجد تعاونیة  شركةلسكة الحدیدیة وبالمحاذاة من الجزائر وجنوبها، وكذلك خط ا
) التي تزودها بالمواد األولیة: القمح بنوعیه "اللین والصلب". ولقد تم إقامة CLSالخضر والحبوب الجافة (

فادة المشروع بالمنطقة الصناعیة أوماش لعدة اعتبارات أهمها االعتبارات الجبائیة، حیث أن مؤسسة است
)، وذلك كون منطقة 93-12من اإلعفاءات الضریبیة المنصوص علیها في المرسوم التشریعي رقم (

  أوماش مصنفة ضمن المناطق الخاصة.
) SARL، تم تحویل الشكل القانوني للمؤسسة من شركة ذات مسؤولیة محدودة (2007جوان  4في    

ملیون دینار جزائري  إلى  135تماعي من )، حیث تم رفع رأس المال االجSPAإلى شركة ذات أسهم (
  ملیون دینار جزائري.  300

مغطاة وموزعة على كل من وحدة  2م  4220، منها 2م  54225تتربع المؤسسة على مساحة تبغ:    
  .2م  2070ب ، ووحدة الكسكسى 2م  2850ب  الدقیق والفرینة بمساحة تقدر 

  دات هي:المطاحن الكبرى للجنوب أربع وح شركةتتضمن  *
  وحدة إنتاج الدقیق والفرینة وهي الوحدة الرئیسیة والتي ستكون موضوع الدراسة المیدانیة. - 1
  وحدة إنتاج الكسكس بنوعیه المتوسط والرقیق. - 2
  وحدة االستیراد والتصدیر للمواد الغذائیة ومواد تغذیة األنعام.  - 3

اء " جن جن" بوالیة جیجل، وعند وحدة صوامع تخزین الحبوب وهي في طور اإلنجاز تقع بمین - 4
نهایة اإلنجاز ستجهز بأحدث العتاد الخاص بالتفریغ، الشحن، التخزین وتحویل الحبوب، ویقدر 

  ملیار دینار جزائري. 2ـ: باالستثمار اإلجمالي لهذا المشروع 
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  شركةلالفرع الثاني : مراحل إنجاز ا

بدأت عملیة اإلنجاز بعدة مراحل إلى أن تم الدخول الفعلي في مرحلة اإلنتاج، حیث بدأت وحدة    
، وذلك باستیراد القمح بنوعیه وبیعه في السوق الوطنیة 2000االستیراد والتصدیر العمل في سنة 

استغالل وقت اإلنجاز في تحقیق فوائض تعود على المؤسسة وتساعدها في تمویل عملیة إنجاز الوحدات و 
، وكانت نهایة 2000األخرى، أما بدایة األشغال بوحدة الدقیق والفرینة كانت في شهر أكتوبر من عام 

ر مارس من سنة ، أما اإلنتاج الفعلي لمنتج الفرینة والدقیق كان في شه2002األشغال في جویلیة 
  ، كانطالق فعلي ومستمر. 2003

، وانتهت في 2001أما في ما یتعلق بوحدة الكسكسي فقد كانت بدایة األشغال في شهر سبتمبر لعام 
  .2003، ودخلت مرحلة اإلنتاج الفعلي في سبتمبر 2002دیسمبر 

ع للنظام الحقیقي في المطاحن الكبرى للجنوب مدرجة قانونیا تحت شكل شركات األموال، وتخض شركة* 
  تحدید الربح الضریبي. 
  المطاحن الكبرى للجنوب: شركةالفرع الثالث :  أهمیة 

ذات أهمیة اقتصادیة متمیزة على أساس أنها تقوم بإنتاج منتجات أساسیة ذات طابع  شركةتعتبر ال   
قدیم مستوى عالي استهالكي واسع، وتتوجه هذه المنتجات إلى فئات واسعة من المستهلكین من خالل ت

من الجودة تنافس به المنتجات األخرى، وهذا نتیجة التحكم في تقنیات اإلنتاج المتطورة ، وعموما فأهمیة 
  یمكن أن تتجسد من خالل: شركةال
  أساسیة وضروریة للمستهلك. تهاتعتبر منتجا- 1
  تغطي جزءا كبیرا من حاجیات السوق.- 2
  طالة.توفیر مناصب شغل وامتصاص جزء من الب- 3
  الموقع الجغرافي اإلستراتیجي مما یمكنها من االتصال بمناطق أخرى.- 4

  المطاحن الكبرى للجنوب: شركةالفرع الرابع : أهداف 
بخطر المحیط الذي تنشط فیه، ولكي تستطیع تحقیق میزة تنافسیة خاصة بها  شركةبعد أن شعرت ال    

األهداف في األجلین الطویل والقصیر، مع وجذب أكبر قدر ممكن من الزبائن، سطرت مجموعة من 
  التركیز على جانب المنافسة والزبون، ومن بین هذه األهداف نجد:

  العمل على توفیر احتیاجات السوق من المنتجات الغذائیة.- 1
  وضع سیاسات إنتاجیة متطابقة مع متطلبات السوق.- 2
  وضع سیاسات تجاریة قادرة على مواجهة المنافسة.- 3
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  ضمان موقع الریادة في مجال نشاطها.- 4
  توسیع وتطویر وحدات اإلنتاج والعمل من أجل الوصول إلى التكامل األمامي والخلفي.- 5
  باالستفادة من اقتصادیات الحجم من أجل الحصول على أسعار تنافسیةتخفیض تكالیف اإلنتاج - 6

  المطاحن الكبرى للجنوب " الوحدة محل الدراسة ". شركةالمطلب الثاني: تقدیم وحدة الدقیق والفرینة ب
المطاحن الكبرى  شركةسنحاول في هذا المطلب التطرق إلى الجانب التنظیمي لوحدة الدقیق والفرینة ب   

  .للجنوب
   الفرع األول : تقدیم الوحدة

وتسهیل  هاجل السیر الحسن لأالمطاحن الكبرى للجنوب إلى عدة مدیریات ومصالح من  شركةتقسم     
عملیات الرقابة، وتعتبر وحدة الدقیق والفرینة الوحدة الرئیسیة في المؤسسة، والهیكل التنظیمي لهذه األخیرة 

ذه الوحدة، حیث تشترك باقي الوحدات معها في أغلب یعبر بشكل رئیسي عن مصالح ومدیریات ه
  المدیریات والمصالح. 

عامل موزعة على مختلف وظائف الوحدة، ویمكن توضیح مستوى  187یقدر عدد عمال المؤسسة بـ : 
  العمال حسب كل مدیریة وعددهم لدى وحدة الدقیق والفرینة من خالل الجدول الموالي:

  مال حسب المدیریات لدى وحدة الدقیق والفرینة.): تصنیف الع1-3الجدول رقم (
            

  المدیریات /
 مستوى العمال 

نائب  المسیر
 المسیر

 األمانة
مكتب العالقات 

البنكیة 
 والخارجیة

اإلدارة 
 العامة

المالیة  التجارة اإلنتاج
 والمحاسبة

الوسائل 
  العامة

 المجموع
 

 
  31 5 9 3 4 4 2 2 1 1 إطار

  18 10 / / 8 / / / / / فني (تقني)
  138 30 / 22 86 / / / / / أعوان منفذین

  187 45 9 25 98 4 2 2 1 1 المجموع
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  :الهیكل التنظیمي الفرع الثاني 
یبین الهیكل التنظیمي مختلف الوظائف والمستویات اإلداریة والعالقات المختلفة فیما بینها، والهیكل    

  التنظیمي الموضح في الشكل الموالي یبین هذه العالقات حسب السلم الهرمي للسلطة. 
  

  الفرع الثالث : شرح الهیكل التنظیمي 
  المسیر التنفیذي: -

مكلف بحسن تسییر المؤسسة إداریا وتقنیا، واتخاذ القرارات الالزمة في األوقات المناسبة، كذلك وهو    
  العمل على التنسیق بین مختلف مصالح المؤسسة.

  نائب المسیر:-
یقوم بمساعدة المسیر في تسییر المؤسسة انطالقا من مكتب في الجزائر العاصمة واإلشراف على    

  والبنكیة بالجزائر وخارجها. مكتب العالقات الخارجیة
  مكتب العالقات الخارجیة والبنكیة: -

وهو مكتب تنسیقي ألعمال المؤسسة مع شركائها "مجموعة الغریر لالستثمار باإلمارات العربیة    
  المتحدة"، وبین مختلف البنوك الوطنیة والخارجیة والموردین األجانب، مقره بالجزائر العاصمة.

  األمانة العامة:-
مكلفة بتسییر شؤون األمانة بما فیها تسجیل البرید الصادر والوارد، وكذا استقبال العمالء والزوار لتسهیل 
االتصال بالمسیر، واستقبال المكالمات الهاتفیة وتحویلها بین مختلف المدیریات والمصالح، وتبلیغ 

  المعلومات إلى مختلف المصالح.
  مدیریة اإلنتاج: -

اج خصوصا من ناحیة الجودة ومراقبة الوزن الحقیقي لإلنتاج ویندرج تحت مدیریة تشرف على اإلنت    
  اإلنتاج المصالح التالیة:

  المخبر:  -  أ
تتمثل مهمة المخبر في مراقبة المواد األولیة (القمح بنوعیه)، وكذا المنتج النهائي، وتحدید الخصائص     

 التحلیلیة لمتابعة مدى استقرار النوعیة.
  ج:مصلحة اإلنتا  - ب

تشرف على السیر الحسن للعملیة اإلنتاجیة من ناحیة الجودة ومراقبة نوعیة المنتج والمحافظة على     
  مستوى الجودة .
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  مدیریة التجارة: -

یتم التنسیق بین مصلحة التجارة ومصلحة اإلنتاج، حیث یتم إرسال المخزونات لهذه المصلحة لتم    
توزیعها حسب األولویة كون أن الطلب أكبر من اإلنتاج، حیث تقوم هذه المصلحة بدراسة الطلبیة وترتیبها 

  حسب األولویة مصلحة المحاسبة. 
  مصلحة اإلرسال والتوزیع: -
صلحة بمهام عدة حیث تبدأ مهامها من مصلحة التجارة التي ترسل المعلومات الالزمة تقوم هذه الم  

  والخاصة بالزبائن، كما تقوم بإرسال وصوالت البیع إلى مصلحة التجارة للقیام بالعملیات الحسابیة .
  مدیریة المحاسبة والمالیة: -    
نشاء البرنامج التجاري تقوم بمراقبة كل العملیات الحسابیة والمالیة للمؤسسة،     وتساهم في تطبیق وإ

  وتتفرع عنها المصالح التالیة:
  تقوم بما یلي: مصلحة المحاسبة العامة والمالیة: - 1
عداد القوائم المالیة (المیزانیة العمومیة، جدول حسابات النتائج).      التقیید المحاسبي وإ
  مصلحة محاسبة المواد:    
نشاء كشف المبیعات وجدول الشراء والبیع تتكفل بالمتابعة الیومیة ل     تحركات المواد (دخول وخروج)، وإ

 والحالة التجاریة للمبیعات.
  أمین الصندوق: -2

 یقوم بتسدید مصاریف وأعباء المؤسسة وكذا تسدید أجور العمال وقبض المداخیل النقدیة للمؤسسة. 
 مدیریة الوسائل العامة: -

الح المؤسسة بالمستلزمات المختلفة (وسائل نقل، عتاد، تعمل هذه المدیریة على تموین مص   
معدات...الخ)، وكذا مراقبتها باستمرار، واستقبال فواتیر الموردین والقیام باألشغال الخاصة بالمؤسسة، 

  وتندرج تحتها المصالح التالیة:
  . مصلحة الصیانة ، مصلحة األمن ، مصلحة النقل

  مدیریة اإلداریة العامة: -
  تطبیق القوانین وضبطها وتندرج تحتها المصالح التالیة: تحرص على

  مصلحة تسییر المستخدمین: -1
هذه المصلحة مختصة بتسییر شؤون العمال من بدایة العمل إلي نهایة العقد، وكذا توظیف وتصنیف    

  العمال حسب الخبرة، وكذلك مراقبة العمال من حیث الغیابات.
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  مصلحة األجور: -2
عداد التصریحات الخاصة بالضمان االجتماعي.  تقوم بإعداد األجور، وإ

  مصلحة العالقات العامة: -3
باألعمال اإلداریة الخارجیة للمؤسسة تعمل هذه المصلحة على القیام بجمیع أنواع األعمال التي تتعلق    

 مثل: صندوق الضمان االجتماعي، مركز السجل التجاري،...الخ.
  المبحث الثاني : منهجیة الدراسة المیدانیة 

و في ضوء التغیرات التي طرأت على النظام  تماشیا مع طبیعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته ،   
ن تأثیر على جودة المعلومات المحاسبیة و أسالیب و طرق لها م كانالمحاسبي الجزائري،  و ما 
افق هذا التطور من تشریعات وقوانین، سعیا إلعادة ترتیب وتنظیم مهنة ر اإلفصاح المحاسبي  وما 

المحاسبة في الجزائر، بما یتواءم مع التوجهات العالمیة وتلبیة لمتطلبات واحتیاجات الهیئات الدولیة التي 
لتوافق والتوحید المحاسبي. ارتأینا في هذا المجال واستنادا لمتطلبات معالجة هذا تشرف على عملیة ا

الموضوع في المیدان، االعتماد على جملة من األدوات للوقوف على الجوانب التي تكفل أفضل معالجة 
  للموضوع، للوصول إلى النتائج المراد تحقیقها من خالل األدوات المستخدمة  .

  وات ووسائل الدراسة المیدانیة المطلب األول : أد
تم اإلعتماد على جملة من الوسائل و األدوات في جمع البیانات و المعلومات المتعلقة بالجانب    

المیداني فضال عن األسالیب اإلحصائیة التي اتبعناها لمعالجة أداة الدراسة و المتمثلة في إستمارة 
ترحات فئات العینة ، وللوصول إلى النتائج المراد تحقیقها االستبیان ، وذلك بهدف قیاس وتحلیل آلراء ومق

  استخدمنا األدوات التالیة : 
  الوثائق و البیانات؛  -
 المقابالت الشخصیة؛ -
 جمع المالحظات؛  -
 .یاناالستب -

حیث حاولنا استغالل هذه األدوات من خالل إیجاد التكامل بینها، وقد تم التركیز خصوصا على    
لنا من خالله تدارك أوجه القصور أو الحدود التي میزت أدوات العمل المیداني االستبیان الذي حاو 

األخرى، باعتبار هذا األخیر األكثر استخداما من قبل الباحثین لجمع البیانات األولیة. ، وأن معظم 
ستنا انة، ولذلك سیتم التركیز في درایاألدوات السابقة الذكر تستخدم عادة كأدوات مكملة لعملیة االستب

 من خالل التحضیر ، التحلیل و استخالص النتائج. علیها
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  الفرع األول:جمع الوثائق و المعلومات 

ر المعلومات والوثائق المتاحة، والتي تهتم أساسا بمیدان حاولنا في هذا الصدد الوصول إلى مصاد   
المحاسبة ، باعتبار هذه الخطوة رئیسیة بدأت قبل انطالق البحث واستمرت معه، حیث تعددت هذه 

  الوثائق لتشمل كل من:
  النصوص والتشریعات الواردة في الجرائد الرسمیة؛ -
  ة؛ التقاریر الصادرة عن الهیئات و المنظمات المهنی -
أبحاث ودراسات علمیة من قبل باحثون و مختصون أو هیئات مهنیة محلیة أو دولیة مهتمة بهذا  -

  المجال ؛ 
كما اعتمدنا على مصادر أخرى  للحصول على المعلومات، یأتي في مقدمتها الشبكة العنكبوتیة "    

ع المتخصصة في المحاسبة االنترنت"، من خالل التواصل المستمر والزیارات وتصفح العدید من المواق
  خصوصا على المستوى الدولي. والتي ساعدتنا في توجیه دراستنا، وتصور منهجیة العمل المیداني .

  الفرع الثاني: المقابالت
إن عنصر المقابالت في الدراسة المیدانیة یكتسي أهمیة بالغة كمصدر هام و رئیسي للحصول على    

بإجراء سلسلة من المقابالت تمحور الحوار فیها حول المعلومة  حیث قمنا في هذا الصدد ،المعلومات
المحاسبیة وخصائصها وطرق اإلفصاح عنها، سواء حسب ما تتطلبه معاییر المحاسبة الدولیة المجسدة 

وما ینطوي  ،في النظام المحاسبي المالي، وكذلك من خالل المخطط المحاسبي الوطني المعمول به سابقاً 
ن نقائص في مجال إنتاج المعلومات المالءمة ألغلبیة األطراف المستعملة لها. حیث على هذا األخیر م

حاولنا جاهدین في  هذا الصدد استقراء واستخالص وجهات نظر مختلف األطراف الفاعلة في المیدان 
  المحاسبي، وقمنا في هذا الصدد بمحاورة بعضا منها. حیث یتمثلون عموما في :

  المیدان (الخبراء المحاسبین، محافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین ) ؛ الممارسین للمهنة في -
طارات في مصلحة  المالیة والمحاسبة في مؤسسة مطاحن الجنوب  ؛  -   موظفي وإ
  إطارات عاملة في المصالح الجبائیة ؛ -
  .األكادمیین (األساتذة ،  طلبة ما بعد التدرج ..)  المهتمیین بالمحاسبة  -

خالل قیامنا بالمقابالت استطعنا توسیع مجال الفئات التي شملها الحوار، والتي لها عالقة من     
بالممارسة المحاسبیة  وسمح لنا بالوقوف على واقع المحاسبة في الجزائر و على جوانب عدیدة من 
لذي الموضوع و إزالة بعض الغموض و اللبس عن بعض العناصر المتعلقة به وبالرغم من أن الحوار ا

بالنسبة لمختلف األطراف، ولم یستند إلى أسئلة محددة  اً كان یدور خالل هذه اللقاءات لم یكن متجانس
ومهیكلة، و هنا یجب اإلشارة كذلك إلى أن هذه طریقة اعترتها نقائص وقصور، مما أثر سلبا في بعض 

  یما یتعلق بالممارسین األحیان على جودة المعلومات المستسقاة من األطراف التي حاورناها خصوصا ف
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للمهنة. حیث تمثل هذا القصور  في غالب األحیان في عدم التنسیق والتجانس في اإلجابات المقدمة، 
الدولیة ، إال أنه یمثل  المحاسبة أینا إلى ضعف التكوین خصوصا في مجال معاییروهذا مرده حسب ما ر 

  مصدر اعتمدنا علیه في بعض التحالیل نتیجة ثراء و تنوع وجهات نظر األطراف التي حاورناها  .
  الفرع الثالث: جمع المالحظات  

عض المالحظات التي ساعدتنا في من خالل قیامنا  بالزیارات المیدانیة استطعنا تسجیل على العموم ب   
  أبرزها مایلي :   توجیه منهجیة بحثنا

  من بین المالحظات التي یمكن تسجیلها خالل سعینا للظفر بتربص أو لقاءات مع بعض المسؤولین   -
     في المؤسسات االقتصادیة، هو عزوف بعضهم عن المساعدة وتقدیم ید العون، ،حیث  برروا ذلك    

  ومات والمنافسة الشرسة في هذا المجال.بسریة المعل 
  المطاحن الكبرى  شركةأما المؤسسة  التي حظیت بالنصیب الوافر من االهتمام وعدد الزیارات، هي  -
  ، أین تم قبولنا فیها إلجراء التربص و التي بدأت في تطبیق النظام االمحاسبي  -GMS -للجنوب  
   وفق ما تتطلبه التحدیات الجدیدة في مجال المعالجات  المالي وكذلك  لتحضیر وتأهیل إطاراتها،  
   المحاسبیة والتقییم، اظافة إلى القالب الجدید الذي سوف تصب فیه المعلومات المالیة الممثل في القوائم   

  المالیة الخمسة.    
  لي حتى كیفیة جهل معظم من إلتقینا بهم بالمؤسسة للمضمون الحقیقي للنظام االمحاسبي المالي ، وبالتا -

  إعداد القوائم و المعالجة المحاسبیة و األسس التي یرتكز علیها اإلفصاح المحاسبي وفق لمتطلبات     
  . 2010معاییر المحاسبة الدولیة ، بالرغم من أن التطبیق الفعلي كان من بدایة     

  ن إاألحیان ف التكتم و السریة الذي طبع سلوك بعض الموظفین، و إن وجد التجاوب في بعض -
  اإلجابات تكون غیر واضحة و محددة بصفة دقیقة، بسبب إهمال البعض الجانب النظري للمحاسبة    
     و التطورات و المستجدات الدولیة في المجال المحاسبي ، مما شكل لنا عائق للوصول إلى معلومات     
  .دقیقة     

  ل من الطرف المحاور یحدد مدة المقابلة في وقت إلتزامات أغلب األطراف داخل وخارج الوظیفة یجع -
  قصیر .   
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  الفرع الرابع:االستبانة
ا واالعتماد علیها للحصول على مختلف المعلومات  رغم ما سبق ذكره من أدوات ووسائل تم استعماله    

وأمام حدود األدوات السابقة والمشاكل والمصاعب التي واجهتنا في استعمال بعض األدوات كالمقابلة 
مثال، اتجهنا إلى االعتماد على أداة االستبانة لتجاوز النقائص التي اعترت األدوات السابقة، وذلك 

مال من قبل الباحثین، لما تتمیز به هذه االداة من مزایا في مجال قیاس تطابق العتباره أداة واسعة االستع
وجهات نظرنا مع أفراد العینة الموجه لها هذا االستبیان وذلك من خالل تحلیل نتائجه وتكوین رأي عن 

جع التساؤالت المطروحة تمهیدا الستخالص النتائج النهائیة، الذي صمم  بالرجوع إلى الدراسات والمرا
  العلمیة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي سنوضحها أكثر في المطلب التالي .

  الدراسة  أداة : المطلب الثاني
  الفرع األول عرض اإلستبیان :

عرضاً  مفصال لإلستبیان ، الذي  یعتبر قاعدة الدراسة اإلحصائیة ، وذلك  الفرعاول في هذا ننت   
غة ، و إعداد أسئلة اإلستبیان و إخضاعه للتحكیم ، مرورا بكیفیة بالتعرض للظروف التي تم فیها الصیا

  .  نشر وتوزیع اإلستمارات و صوال إلى المعالجة اإلحصائیة لإلستبانات المسرتجعة  المقبولة
  

  أوًال : مرحلة إعداد اإلستبیان 
من قبل األفراد  حاولنا قدر اإلمكان إعداد األسئلة بصفة بسیطة و واضحة ، حتى تكون قابلة للفهم   

المستجوبین و المفترض أن یكونوا على درایة بالموضوع ، مع مساعدتهم من خالل ورقة إضافیة رفقة  
زع  توضح وتشرح بعض المصطلحات التي تساعدهم في اإلجابة على مختلف األسئلة ،  اإلستبیان الموَ

مجموعة من األساتذة في جامعة  وقبل نشر اإلستبیان وتوزیعه  على العینة خضع لعملیة تحكیم من قبل
على المالحظات و التوصیات التي  االمسیلة و الجلفة وذلك بغیة التأكد من سالمة بناء اإلستمارة ، وبناًء 

سجلناها  قمنا بتعدیل و تصحیح األسئلة للحصول على إستبیان یسمح  لنا باإلجابة على فرضیات البحث 
  و إستخالص النتائج .
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  ثانیًا : مرحلة نشر و توزیع اإلستمارة 
جاءت بعدها مرحلة توزیعه  ،(01)بعد أن تم إعداد االستبیان بالشكل النهائي الموضح في الملحق رقم    

افة إلى المؤسسة التي أجرینا بها ضد العینة المقصودة من مستخدمي المعلومات المحاسبیة اعلى أفرا
التربص، وهذه العملیة تمت باالعتماد على عدة قنوات إتصال ، وبصفة عامة إعتمدنا على عدة طرق في 

  توزیع االستمارات منها :
  مصلحة الضرائب) ؛االتصال المباشر بأفراد العینة (مصلحة المالیة ، األساتذة ،  -
 إرسال  االستمارات عن طریق البرید االلكتروني ؛ -
 زیارة المهنیین في مكاتبهم ؛ -
 االستعانة ببعض الزمالء في توزیع االستمارات.  -
وكانت طریقة الحصول على اجابات أفراد العینة تبعًا إلختالف طریقة توزیعها وكذلك مدة و وقت    

 على اإلجابة ما بین ساعات،  أیام، وشهر  في بعض األحیان، حیث تراوحت مدة الحصولاإلجابة  
بالرغم من أهمیة اإلستبیان كأداة لإلستقصاء وجمع أراء و إجابات أفراد العینة ، إال أن هذه الدراسة لم    

  تسلم من بعض المشاكل و القیود الشكلیة و الموضوعیة تتمثل اهمها في : 
  ینة المستهدفین ، رغم اإللحاح المستمر على ملئ اإلستمارة .التجاوب السلبي لبعض أفراد الع  -
     عدم الحصول على آراء و إجابات بعض أفراد العینة ، نظرًا للحدود الزمنیة للدراسة و التي ال یمكن  -

  تجاوزها .   
  انتشار أفراد العینة وتعددهم  األمر الذي أدى إلى نقص حجم العینة . -

  ستمارةمعالجة االثالثا مرحلة 
تضمنت هذه المرحلة  عملیات فرز وتحلیل اإلجابات التي تضمنتها استمارة االستبیان، حیث استعنا    

ثم تكمیم المعطیات  في عملیة تصنیف اإلجابات على األسئلة، EXCEL 2007في ذلك على برنامج 
الحساب باتباع الترمیز التي تضمنتها الخانات الناتجة عن تقاطع األعمدة و األسطر لتسهیل المعالجة و 

  العددي بحیث :  
) ویرمز لإلجابة غیر متأكد  2(  بالعدد فقاأو ویرمز لإلجابة  ) 3(بالعدد  فق تماماً اأو یرمز لإلجابة  -

  ) 0ویرمز لإلجابة الأوافق ( )  ، 1(
 .یكوهكذا دوال (2) ویرمز للخیار الثاني بالعدد (1)في حالة الخیارات، یرمز للخیار األول بالعدد  -

حسب النسب المؤویة، وحتى  اتكما استعنا بهذا البرنامج في رسم األشكال الموضحة الحقا، من توزیع   
 التكرارات الممثلة في الجداول .
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  یوضح نموذج عن قاعدة االستبیان :(3-2)دول رقم ج

....... ....... ....... B A  
..... ..... ..... ..... 1 1 
..... ..... ..... ..... 2 2 
..... ..... ..... ..... ..... 3 
..... .....  ..... ..... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 

  .  Excel  2007باالعتماد على مخرجات برنامج  إعداد الطالب المصدر: 
  الفرع الثاني : هیكل اإلستبیان و فرضیاته 

) سؤاًال 33استنادا لفرضیات البحث التي سیتم اختبارهم تضمنت قاعدة االستقصاء ثالثة وثالثین (   
تمل إجابة توزعت على أربعة محاور رئیسیة حیث تم إعداد األسئلة على أساس النوع المغلق الذي یح

محددة حتى یتبین تحدید آراء أفراد العینة حول أهم المواضیع التي تناولها االستبیان ، ویسهل بالتالي على 
الباحث ترمیز وتنمیط اإلجابات ، كما تم اعتماد على نوع اإلجابات المفتوحة للوقوف على وجهات نظر 

  :  في الجدول التالي أفراد العینة ، وتوزعت األسئلة 
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  یوضح محاور الدراسة المیدانیة  :)3-3الجدول رقم (

 عدد األسئلة المحاور الرقم

 06  البیانات و الصفات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة 01

مة و الموثوقیة للمعلومات المحاسبیة المفصح عنها في التقاریر  و القوائم المالیة ءمدى توافر خاصتي المال 02
 و الخصائص النوعیة لهما وآثرهما في اتخاذ القرار 

14 

 09 مدى كفایة ومالئمة التقاریر والقوائم المالیة المفصح عنها لتلبیة احتیاجات متخذي القرارات  03

التزام المعلومات المحاسبیة المفصح عنها بالتشریعات و القوانین الجزائریة و متطلبات المعاییر المحاسبیة  04
 الدولیة .

04 

  المصدر : من إعداد الطالب بناءًا على استمارات اإلستبیان
العینة ، للوقوف قمنا بتقسیم االستبیان للمحاور السابقة التي سیتم اختبارها بناءًا على إجابات أفراد    

على مدى تطابق وجهات نظرنا التي عبرنا عنها من خالل هذه الفرضیات مع توجهات وآراء أفراد العینة 
  وكانت الفرضیات كما یلي :

یجب أن تتوافر مجموعة من الخصائص النوعیة في المعلومات المحاسبیة مثل المالئمة و الموثوقیة   - 1
  م والتقاریر المالیة أكثر كفاءة وفعالیة في تحقیق األهداف المرجوة منها مما یجعل اإلفصاح عنها في القوائ

اإلفصاح عن القوائم و التقاریر المالیة یلبي احتیاجات مستخدمي  المعلومات المحاسبیة ویفي لهم  - 2
  قدرًا من المعلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة .

التشریعات الجزائریة وكذلك وفق معاییر المحاسبة الدولیة نظراً   ضرورة إعداد القوائم المالیة وفق - 3
لمساهمتهما في إعطاء صورة واضحة لكل مستخدمیها وخاصة المستثمرین المحلیین و األجانب و إعطاء 

  فرص متكافئة لهم .
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  المطلب الثالث : مجتمع الدراسة وحدودها 

  الفرع األول:إطار مجتمع الدراسة 
اعتمدنا في اختیار مجتمع الدراسة التي أجریناها على مستخدمي المعلومات المحاسبیة ،سواء     

  الدراسة إلى الفئات التالیة: الداخلیین أو الخارجیین  وعلیه یمكن تلخیص عناصر مجتمع 
  ممثلة في موظفي مصلحة المالیة و المحاسبة .اإلدارة:  -
 : ممثلة في موظفي في مصالح الضرائب .الضرائب -
       .مهنیین  محافظي الحسابات : -
  : ممثلة في أساتذة الجامعة المهتمیین بالمجال المحاسبي و الطلبة مابعد التدرج تخصص  األكادیمیین -

 محاسبة  .     
  الفرع الثاني:حدود الدراسة  -
  في هذا المجال نوضح الحدود المختلفة للدراسة التي أجریناها والمتمثلة فیما یلي:     
  تم  أخذ آراء أفراد العینة الموضحة سابقا، والمنتشرة جغرافیا في كل من بسكرة  ،  الحدود المكانیة: -

  الجلفة . الوادي  ،   
جابات مستخدمي المعلومات المحاسبیة سواء لبشریة : الحدود ا -     كادمیین أتستند هذه الدراسة آلراء وإ

  .( اإلدارة ، الضرائب ، محافظي الحسابات ، األكادمیین  )  أو مهنیین    
  من  ، وذلك بدءاً 2011: یرتبط مضمون ونتائج الدراسة بالزمن الذي أجریت فیه سنة الحدود الزمنیة -

  بتوزیعه ومن ثم جمع االستمارات، بما في ذلك التربص الذي أجریناه  تحضیر االستبیان، مروراً إعداد و    
  . - GMS -المطاحن الكبرى للجنوب بشركة    

اهتمت هذه الدراسة بالمواضیع المرتبطة أساسا بخصائص المعلومات المحاسبیة  الحدود الموضوعیة: -
 لمحاسبة الدولیة المتعلقة بذلك. و اإلفصاح المحاسبي ، إضافة إلى معاییر ا

  الفرع الثالث:عینة الدراسة 
بالنسبة لعینة الدراسة فلم یتم تحدیدها بشكل مسبق قبل نشر و توزیع استمارة اإلستبیان ، حیث تم     

  استمارة شملت أفراد العینة المحددة سابقا. وذلك عن طریق التسلیم المباشر واالستعانة بالزمالء 80توزیع 
 56وضح أنه بعد عملیة الفرز والتبویب التي اتبعت عملیة استالم االستمارات تقرر اإلبقاء على ون

استمارة، لتكوین العینة موضوع الدراسة، بعد  67استمارة، من مجموع االستمارات المستلمة و المقدرة ب
ود في اإلجابات التي  قیامنا بإقصاء االستمارات التي استبعدت لعدم كفایة اإلجابات أو للتضارب الموج

  في الجدول التالي : درجة االستجابة لفئات عینة الدراسة احتوتها، حیث نلخص 
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  ل الردود على االستماراتاإلحصائیات الخاصة بمعد:(3-4)جدول رقم 

 النسبة المؤویة       المسترجعة             فئات العینة      الموزعة 
 %83.33 10                                   12اإلدارة               
 %80   12                                15الضرائب             
 %80 08                 10محافظي الحسابات   
 %86.66 26                  30األكادیمیین          
 %83.58 56                     67اإلجمالي            

  المصدر : من إعداد الطالب بناءًا على استمارات اإلستبیان
تمارات الموزعة على ) توضیحاً  لفئات العینة المستهدفة والذي یعكس عدد االس4-3یبین الجدول رقم (   

فئات الدراسة وكذلك عدد االستمارات المسترجعة التي تمثل درجة االستجابة الفعلیة حیث بلغت نسبة 
% ومحافظي  80% ومصلحة الضرائب بنسبة  83.33االستجابة ألفراد العینة كما یلي : اإلدارة 

الیة لفئات عینة الدراسة بلغت % وآما درجة االستجابة اإلجم 86.66% و األكادیمیین  80الحسابات  
% وهي نسبة مرتفعة مما یدل على تطور الوعي وروح التعاون لدى أفراد عینة الدراسة رغم  83.58نسبة 

  الصعوبات و المعوقات التي واجهنا في سبیل توزیع االستبیانات و استرجاعها .
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  تحلیل نتائج اإلستبیان  المبحث الثالث : دراسة و
ن جمیع البیانات وتبویبها قد تم باستخدام أقبل أن نشرع في عرض نتائج الدراسة المیدانیة ، نشیر إلى    

تبر مصدر لمختلف النتائج الواردة في الدراسة المیدانیة ، حیث یع17.00اإلصدار  SPSSبرنامج  
مع النتائج المراد الوصول  أدناه، من الجداول التي تتضمن التكرارات و النسب المئویة ، وذلك تماشیاً 

  الیها.
  المطلب األول : دراسة المحور األول وتحلیل الصفات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة 

  للعینة :الخصائص الدیموغرافیة  -1
  یبین توزیع عینة الدراسة حسب الجنس :) 5-3الجدول رقم (

 النسبة المؤویة  التكرار الجنس 
 %28.57 16 إناث

 %71.43 40 ذكور 
 %100 56 المجموع

  المصدر : من إعداد الطالب بناءًا على استمارات اإلستبیان
%   28.57ت نسبة مشاركة اإلناث % في حین بلغ 71.43بلغت نسبة مشاركة الذكور في اإلستبیان   

ربما یعزى هذا األمر إلى إقبال عنصر الذكور على مجال المحاسبة وتقنیاته أكادمیًا أو مهنیًا مقابل 
عزوف أو تردد اإلناث في الدخول في هذا المجال وهو الواقع الذي صادفه الباحث أثناء توزیع 

  یاني التالي :االستمارات كما یمكن توضیح ذلك من خالل الشكل الب
  توزیع أفراد العینة حسب الجنس  :)2- 3الشكل رقم (

  
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج  
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  المؤهل العلمي ألفراد عینة الدراسة  -2
تم تصنیف أفراد عینة الدراسة على أساس الدرجة العلمیة و المؤهل العلمي فتحصلنا على النتائج المبینة   

  : في الجدول التالي
  یوضح مستوى التحصیل العلمي ألفراد عینة الدراسة : ) 6-3الجدول رقم (
 لمؤویةالنسبة ا  التكرارات المؤهل العلمي 

 % 07.14 04 دكتوراة
 %39.28 22 ماجستیر 
 %53.58 30 لیسانس 

 % 00.00 00 أخرى 
 %100 56 المجموع

  المصدر : من إعداد الطالب بناءًا على استمارات اإلستبیان
تحصلون على شهادات علمیة دكتوراه م%  46.42) نجد أن حوالي 6-3من خالل الجدول رقم (   

تحصلون على شهادة لیسانس مما ینعكس على القدرة على فهم أسئلة م % 53.58وماجستیر ونسبة 
، وهذا من شأنه أن یعزز مصداقیة وثقة إجابات عینة الدراسة ومنه االعتماد  لیهان و اإلجابة عیاالستب

  : علیها في التحلیل و إستخالص النتائج ، ویمكن توضیح ذلك بالشكل البیاني التالي
  التوزیع النسبي للمؤهالت العلمیة: ) 3- 3الشكل رقم (

   
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج  
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  لیة : عدد سنوات الخبرة العم -3

تساعد سنوات الخبرة على الحصول على أجوبة تعبر بشكل حقیقي على فهم األسئلة و اإلجابة عنها    
ومن ثم االعتماد علیها وبعد تفحص اإلستمارات قمنا بتوزیع سنوات الخبرة على أربعة فئات عمریة ، 

راد الذین تتراوح خبرتهم ما بین سنوات ، أما الفئة الثانیة فتضم األف 05حیث حددت الفئة األولى لما دون 
سنة خبرة ، و  15و  10سنوات خبرة ، و الفئة الثالثة فتضم األفراد الذین تتراوح خبرتهم من  10و  05

  سنة و الجدول التالي یبین ذلك :  15الفئة الرابعة فتضم األفراد الذین تفوق خبرتهم 
  العینة حسب الفئات : یوضح سنوات الخبرة العملیة ألفراد: ) 7-3الجدول رقم (

 النسبة المؤویة  التكرار الفئات 
 %37.5 13 سنوات  5أقل من 

 %44.64 23 سنوات10إلى 5من
 %10.71 14 سنوات 15إلى10من

 %07.14 07 سنة  15أكثر من 
 %100 56 المجموع

  المصدر : من إعداد الطالب بناءًا على استمارات اإلستبیان
 05أن نسبة أفراد العینة الذین لدیهم خبرة في مجال المحاسبة أقل من من خالل الجدول نالحظ    

% ، ونفسر ذلك العتمادنا على نسبة معتبرة من الموظفیین الجدد سواء في  37.5سنوات بلغت تقریبا ً 
%  لألفراد الذین تتراوح خبرتهم بین  44.64مؤسسة التربص أو األساتذة وطلبة الماجستییر أما نسبة  

سنوات التي یعود إرتفاعها إلى بعض اإلطارات في المؤسسة و كذلك األساتذة و الفئة الثالثة  10و  05
% وذلك إلعتمادنا على مجموعة من األساتذة  07.14%  تلتها الفئة الرابعة بنسبة ً  10.71بنسبة

فراد %   من أ 62.5الحائزین على شهادة الدكتوراه وبعض محافظي الحسابات وبصفة عامة مانسبته ً 
یجابي على أن غالبیة أفراد عینة الدراسة إسنوات وبالتالي یعد مؤشرًا  05العینة من ذوي الخبرة ألكثر من 

من ذوي الخبرات العالیة ، مما یؤكد مصداقیة النتائج ومن ثم االعتماد علیها ویمكن توضیح ذلك من 
  التالي : خالل الشكل البیاني
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  :التوزیع النسبي للخبرة المهنیة لفئات العینة (3-4)شكل

  
    Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

  نة : الجهات التي ینتمي إلیها أفراد العی -4
لقد تم اختیار أفراد عینة الدراسة وفق تنوع وتعدد مستخدمي المعلومات المحاسبیة ( القوائم المالیة )   

وذلك بهدف الحصول على اإلجابات المتنوعة حسب احتیاج كل مستخدم للمعلومات وهذا ما یعزز 
  موثوقیة اإلجابة .

  الدراسة :  توضیح تنوع جهات العمل ألفراد عینة: )8-3الجدول رقم (
 النسبة المؤویة    العینة               

 %17.85 10               اإلدارة                                  
  %21.42 12              الضرائب                              

  %14.28 08               محافظي الحسابات     
  %46.45 26               األكادیمیین          

 % 100   56              اإلجمالي               

  المصدر : من إعداد الطالب بناءًا على استمارات اإلستبیان
من خالل هذا التوزیع نرى أن أفراد العینة یتمثلون بالدرجة األولى في األكادمیین، وذلك مابینته النسبة   

لى أن جل األكادیمیین المستقصین، والمتمثلین في كل من طلبة ، ویعزى ذلك إ %46.45الموضحة 
المحاسبیة  كذلك المعاییر و ، الماجستیر وحاملي شهادة الدكتوراه لدیهم معرفة بالنظام المحاسبي الجدید

ان یالدولیة ومتطلبات اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة مما ینعكس على القدرة على فهم أسئلة االستب
جابة عنها ، وهذا من شأنه أن یعزز مصداقیة وثقة إجابات عینة الدراسة ومنه االعتماد علیها في و اإل

  : البیاني التاليمن خالل الشكل التحلیل و إستخالص النتائج ، ویمكن توضیح ذلك 
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  :التوزیع النسبي توضیح تنوع جهات العمل ألفراد عینة الدراسة(3-5)شكل

  
    Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

  
  اختبار قائمة االستبیانالمطلب الثاني : 

ید مجموعة من المحكمین من اجل إعطاء من اجل اختبار صدق االستبیان تم وضع االستمارة في 
جل معرفة مدى ثبات االستبیان قام الطالب باالعتماد على (طریقة معامل ألفا أالمالحظات العامة، ومن 

  كرومباك).
  اختبار صدق االستبیان -1

     قبل نشر االستبیان فقد خضع لعملیة تحكیم من قبل مجموعة من األساتذة من جامعة بسكرة  
المسیلة و الجلفة مختصین ینتمون إلى اختصاصات مختلفة من تخصص اقتصاد قیاسي، جامعة و 

 إحصاء، مالیة و محاسبة وتدقیق وذلك من اجل ضبط:
 سهولة وبساطة صیاغة األسئلة؛ -
  مدى إلمام أسئلة االستمارة بالموضوع وشمولیتها؛ -  

 دقة توزیع خیارات اإلجابة ومالئمتها إحصائیا؛ -
 طاء المنهجیة وخاصة المتعلقة بتصمیم االستبیان.تصحیح األخ -

   خذ المالحظات المقدمة من قبل لجنة المحكمین ولحصول على إجابات أفراد العینة تم التوصل أوبعد   
 إلى الشكل النهائي لالستبیان. 

  اختبار ثبات االستبیان -2
تبیان ویبین الجدول الموالي استخدم الطالب مقیاس (ألفا كرومباك)، وهي طریقة تبرز ثبات االس  

  معامالت ثبات أبعاد االستبیان كما یلي:
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  معامل الثبات (طریقة معامل ألفا كرومباك):(3-9)الجدول 
 معامل ألفا كرومباك عدد العبارات محتوى أبعاد االستبیان درقم األبعا 

مة وموثوقیة المعلومات المحاسبیة المفصح ءمال األول
 لشركةلعنها في القوائم و التقاریر المالیة 

14 .9830 

مة القوائم و التقاریر ءمدى كفایة وفعالیة ومال الثاني
المحاسبیة المفصح عنها لتلبیة احتیاجات متخذي 

 قرارات ، ومن وجهة نظركمال
9 0.971 

النظام المحاسبي المالي و المعاییر المحاسبیة  الثالث
 0.845 4 الدولیة ومتطلبات اإلفصاح

  9870. 27 مجموع محتوى ابعاد االستبیان المجموع
  .spss17باالعتماد على مخرجات برنامج  الطالبالمصدر: من إعداد         

)، لجمیع أبعاد 0.987 - 0.845معامالت ألفا كرومباك تتراوح بین ( یتضح من الجدول أعاله أن 
الدراسة وجمیعها تطمئن بأن هناك ثبات في أبعاد الدراسة، ونورد بأن معامل ألفا كرومباك یكون في 

قیمة من الواحد هذا یدل على وجود ثبات عالي جدا یطمئن ال] وكلما اقتربت هذه 1- 0المجال بین  [
  أداة الدراسة. على وجود صدق في

  معالجة وتحلیل االستبیانالمطلب الثالث : 
م حساب تكرارات اإلجابات المختلفة على ثتم تقسیم االستبیان إلى ثالثة أبعاد من أجل حوصلة النتائج،   

من النسب المئویة والمتوسطات  هعلق بیتوما  ...)X1 ، X2 ،X3كل بعد التي رمز لها (عبارات 
ت المعیاریة والتباین، و معامل االختالف كما تم ترتیب العبارات حسب وجهة نظر الحسابیة واالنحرافا

المهنیین واألكادیمیین اعتماًدا على أكبر قیمة للمتوسط الحسابي وحسب أقل قیمة للتشتت والذي یمثله 
  االنحراف المعیاري عند تساوي قیم المتوسط الحسابي.

  ول :البعد اال جابات إل التحلیل اإلحصائيأوال:
  لشركةلمة وموثوقیة المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في القوائم و التقاریر المالیة ءمال

  للبعد االول في الجدول التالي :   تظهر نتائج التحلیل اإلحصائي ألفراد العینة
مة و موثوقیة المعلومات المحاسبیة المفصح ءإجابات أفراد المجتمع على مال (3-10) :الجدول رقم

  لشركةلا في القوائم و التقاریر المالیة عنه
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وموثوقیة المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في  مةءالمتعلقة بمالالسابق تشیر القیم  في الجدول 
على من أ، و هذا 4.192 الكلي الحسابي المتوسط بلغ نهأ، إذ  لشركةللقوائم و التقاریر المالیة ا

 ضمن یقع المتوسط ذا نجد أن هذال] ،   5 - 4یقع في المجال [  حیثالمتوسط الحسابي المفترض ، 
تشیر إلى  وهذه الفئة  ]5  – 4.192[ الخماسي، إذ تقع في المجال فئات لیكارت الخامسة من الفئة

  وهذا یؤكده غالبیة أفراد العینة. تماماً درجة إجابات موافق 
ن التشتت قلیل في أو هذا یدل على  0.487حراف المعیاري الكلي فهو یقدر بـــنسبة لإلنأما بال 

  فراد العینة كانت متمركزة في مجال واحد و هو موافق. أجابات إن معظم  أفراد العینة  أي أجابات إ
وهذا  0.237بة لقیم التباین الكلي والذي هو عبارة عن مربعات االنحرافات  فقیمته قدرت بــــــبالنسما أ

  یدل على انه التباین واالختالف بین افراد العینة كانت ضئیلة.
وهو یؤكد اتفاق افراد العینة لقبول هذا  11.62ما بالنسبة لمعامل االختالف الكلي المحسوب بلغأ

و  %71.56وقوعها ضمن النسبة المفترضة لدرجة قبول هذه الدراسة بنسبة تایید البعد وصحتها نتیجة 
  المفترضة لهذه الدراسة. %50على من نسبة القبول أهي 
من  األغلبیة استجابات توجه حسب ولعبارات البعد األ لتحلیل المقترحة العبارات بترتیب قمنا كما 
 حسب العبارات نتناول لذا ابیة واالنحرافات المعیاریة،الحس المتوسطات لنا تعكسها الدراسة والتي عینة

  كما یلي : األخیرة األولى إلى من ترتیبها
یؤدي تقریر مراجع الحسابات دورا هاما في زیادة الثقة للمعلومات المحاسبیة في التقاریر  -1

  المالیة.
جاباتها بین إفراد العینة  تتمركز أة غلبیأن أذ نالحظ إفراد العینة، أجابات إتكرارات وهذا ما تظهره لنا      

ن قیم أ، والحظنا  4.446ا، و هذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة اذ  قدر بـــموافق و موافق تمامً 
و التباین بین  0.252التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 

فراد العینة كانت تتمركز اجاباتها حول المتوسط أن غالبیة أیدل على  و هذا 0630.جابات افراد العینة إ
على من أو هي    % 67.48وبنسبة تایید  5.69الحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف اذ قدر بــــ

  النسبة المفترضة.
حافظ وعلیه نجد تقارب أراء أفراد عینة الدراسة في وجهات النظر حول كفاءة وفاعلیة تقریر م   

الحسابات في زیادة الثقة في المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في القوائم المالیة حیث نجد تأیدهم 
% حیث أن تقریر محافظ الحسابات یضفي صفة الثقة و الصدق  100بالموافقة و الموافقة تمامًا بنسبة 

  في المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في القوائم المالیة .
  یؤدي بنا لتأكید دور محافظ الحسابات في إضفاء الصفة الشرعیة لكل المعلومات المحاسبیة وهذا ما    
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  دعوة محافظي الحسابات و المحاسبیین المعتمدین إلى  والتزامها بالمبادئ و الفروض المحاسبیة  كما نؤكد
 النتائج هذه توضیح تحسین جودة خدماتهم المحاسبیة من خالل االلتزام بمعاییر المراجعة الدولیة ، ویمكن

  :البیاني التالي الشكل في
قیة في العینة على دور محافظ الحسابات في زیادة الموثو  أفرد أراء نسب توزیع :( 3-6) رقم الشكل

  المعلومات المحاسبیة

  
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

تتضمن التقاریر المالیة المفصح عنها معلومات محاسبیة قابلة للمقارنة مع نتائج السنوات  -2
  السابقة أو مع شركات من نفس القطاع 

فراد العینة  تتمركز اجاباتها بین أغلبیة أن أذ نالحظ إاد العینة، فر أجابات إتكرارات وهذا ما تظهره لنا    
ن قیم أ، والحظنا  4.446ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة اذ  قدر بـ وهذا موافق و موافق تماما،

و التباین  4700.التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 
جاباتها حول إو هذا یدل على ان غالبیة افراد العینة كانت تتمركز  2200.افراد العینة جابات إبین 

و     % 67.48وبنسبة تایید  10.57ذ قدر بــــإالمتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف 
  على من النسبة المفترضة.أهي 

تأید باألغلبیة بأن التقاریر و القوائم المالیة  لقد أظهرت  نتائج التحلیل اإلحصائي أن أراء أفراد العینة   
المفصح عنها تتضمن معلومات محاسبیة قابلة للمقارنة سواء مع نتائج السنة السابقة أو مع شركات 

 هذه توضیح و المعاییر المحاسبیة ویمكنS C F مماثلة وهذا ما یؤكد علیه النظام المالي المحاسبي 
  :ليالبیاني التا الشكل في النتائج
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  العینة مدى قابلیة المعلومات المحاسبیة للمقارنة أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-7) مرق الشكل

 
  .  Excel  2007ى مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عل

  یتم االلتزام بمبدأ الثبات في السیاسات المحاسبیة عند إعداد وعرض التقاریر المالیة للشركة -3
جاباتها بین إفراد العینة  تتمركز أن اغلبیة أذ نالحظ إفراد العینة، أجابات إتكرارات وهذا ما تظهره لنا    

ن قیم أ، والحظنا  4.392ذ  قدر بـإهره الوسط الحسابي للعبارة موافق و موافق تماما، و هذا ما أظ
و التباین بین  5340.التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 

جاباتها حول المتوسط إن غالبیة افراد العینة كانت تتمركز أو هذا یدل على  2850.اجابات افراد العینة 
و هي اعلى من   % 68.31وبنسبة تایید 12.16ي، وهذا ما أظهره معامل االختالف اذ قدر بــــالحساب

  النسبة المفترضة.
لقد أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي أن أراء أفراد العینة یؤیدون باألغلبیة  بوجود عنصر الثبات في    

معلومات المحاسبیة المفصح عنها في السیاسات و  الطرق المحاسبیة التي تتبعها الشركة في معالجة ال
  . S C F % وهذا ما أكد علیه النظام المالي المحاسبي الجدید 93القوائم المالیة بنسبة تقارب 

% وغیر متأكدین كان تبریرهم بدایة تطبیق النظام المالي  3.57أما فیما یخص األفراد المستجوبین بنسبة 
 هذه توضیح ویمكن كل قطعي على توافر خاصیة الثباتومنه لیستطیعون الحكم بش  S C Fالمحاسبي 

  :البیاني التالي الشكل في النتائج
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حول مدى الثبات في السیاسات والطرق  العینة أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-8) مرق الشكل
  .المحاسبیة

 
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

تعتبر المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في التقاریر المالیة للشركة ذات قیمة تنبؤیة تزید من  - 4
  :فاعلیة وكفاءة قرارات مستخدمیها

جاباتها بین إفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أذ نالحظ إفراد العینة، أجابات إتكرارات لنا وهذا ما تظهره    
ن قیم أ، والحظنا  4.357ذ  قدر بـــــإموافق و موافق تماما، و هذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة 

و التباین بین 0.561 التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 
جاباتها حول المتوسط إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أو هذا یدل على  3140.فراد العینة أجابات إ

على من أو هي   %68.85وبنسبة تایید  %12.88ذ قدر بــــإالحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف 
  النسبة المفترضة.

ائي آراء العینة المستجوبة بالنسبة لخاصیة القیمة التنبؤیة للمعلومات لقد أظهرت نتائج التحلیل اإلحص   
المحاسبیة التي تضمنتها التقاریر و القوائم المالیة التي تفصح عنها الشركة حیث القت تأیید أغلبیة أفراد 

% و 91.06% أوافق تمامًا وبمجموع الموافقة  48.21% أوافق و  42.85عینة المستجوبین بنسبة
 ها في كافة المستخدمین من خالل تعدیل سلوكهم وتمكینهم من تقدیر تنبؤاتهم المستقبلیة ویمكنتأثیر 

  :  البیاني التالي الشكل في النتائج هذه توضیح
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  لمدى توافر القیمة التنبؤیة في القوائم المالیة العینة أفرد أراء نسب توزیع: ( 3-9) رقم الشكل

  
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب  باالعتماد على مخرجات برنامج 

ا إن توفیر خاصیة القابلیة للمقارنة للمعلومات المحاسبیة المفصح عنها في التقاریر المالیة مم - 5
   یؤدي إلى زیادة كفاءة القرارات المتخذة

جاباتها بین موافق إفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أذ نالحظ إفراد العینة، أجابات إتكرارات تظهر لنا 
ن قیم التشتت أ، والحظنا  4.339ذ  قدر بـــــإأظهره الوسط الحسابي للعبارة  ما و موافق تماما، و هذا

و التباین بین 0.446 وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ  في االجابات كانت ضئیلة
فراد العینة كانت تتمركز اجاباتها حول المتوسط أن غالبیة أو هذا یدل على  0.198جابات افراد العینة إ

على أو هي   %69.14وبنسبة تایید% 10.28ذ قدر بــــإالحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف 
  بة المفترضة.من النس

% من أفراد عینة الدراسة یوافقون بدرجة عالیة بأن  92تظهر نتائج التحلیل اإلحصائي أكثر من    
توفر خاصیة قابلیة المقارنة في المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في القوائم المالیة غالبًا ما یؤدي 

 في النتائج هذه توضیح ویمكن،  نإلى تحسین عملیة اتخاذ القرارات من خالل وجود معلومات دورتی
  : التالي البیاني الشكل
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  الدراسة المیدانیة                                                                                        الفصل الثالث 
اسبیة للمقارنة مما العینة حول قابلیة المعلومات المح أفرد أراء نسب توزیع:  (3-10) رقم الشكل

  یؤدي إلى زیادة كفاءة القرارات المتخذة 
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  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

مدى توافر خاصیة الموثوقیة في المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في التقاریر و القوائم   -6
  المالیة

ص األساسیة المهمة لجدودة المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها تعتبر خاصیة الموثوقیة من الخصائ   
التقاریر و القوائم المالیة التي تصدرها الشركة وعلیه سیتم دراسة وتحلیل و إختبار هذه الخاصیة و 

} في  08 --- 05الخصائص المتفرعة عنها وتوافرها في التقاریر وقوائم  الشركة من خالل األسئلة {
 المحور الثاني  .

جاباتها بین إفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أذ نالحظ إفراد العینة، أجابات إتكرارات لنا  هتظهر  وهذا ما 
ن قیم أ، والحظنا  4.267موافق و موافق تماما، و هذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة اذ  قدر بــــ

و التباین  0.527ي الذي قدر بــ التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیار 
جاباتها حول إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أو هذا یدل على  2770.فراد العینة أجابات إبین 

وهي   %70.31یید أوبنسبة ت 12.35ذ قدربـــ إالمتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف 
  .على من النسبة المفترضةأ
ل اإلحصائي حول مدى توافر خاصیة الثقة في المعلومات المحاسبیة المفصح عنها تظهر نتائج التحلی   

تأیید أفراد العینة باألغلبیة بالموافقة على توفیر بفي و القوائم المالیة التي تصدرها شركة مطاحن الجنوب 
معلومات التقاریر و القوائم المالیة معلومات محاسبیة موثوق منها وتؤثر على احتیاجات مستخدمي ال

 في النتائج هذه توضیح %، ویمكن 87.50(تؤثر في عملیة اتخاذ القرارات ) بنسبة إجمالیة للموافقة 
  :  البیاني التالي الشكل
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  الدراسة المیدانیة                                                                                        الفصل الثالث 
  

  لمدى توافر توافر خاصیة الموثوقیة العینة أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-11) رقم الشكل

  
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ینعكس تطبیق مبدأ الثبات في السیاسات المحاسبیة في زیادة الموثوقیة في المعلومات  -7
  المحاسبیة .

جاباتها بین إفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أذ نالحظ إفراد العینة، أجابات إتكرارات ا لن هتظهر  وهذا ما    
ن قیم أ، والحظنا    4.196بــ ذ  قدرإموافق و موافق تماما، و هذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة 

و التباین بین  0.452التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 
ن غالبیة افراد العینة كانت تتمركز اجاباتها حول المتوسط أو هذا یدل على  0.204 فراد العینةأجابات إ

على من النسبة أوهي  71.5ییدأوبنسبة ت 10.77ذ قدربـــ إالحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف 
. المفترضة  

% یؤیدون أن االلتزام بمبدأ الثبات في السیاسات والطرق  85لقد أظهرت نتائج التحلیل أن أكثر من    
 المحاسبیة یجعل المعلومات المحاسبیة أكثر موثوقیة مما یزید كفاءتها وفعالیتها في اتخاذ القرار، ویمكن

  : البیاني التالي الشكل في النتائج هذه توضیح
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العینة حول حول مدى الثبات في السیاسات والطرق  أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-12) مالشكل رق
نعكاسها على زیادة الموثوقیة في المعلومات المحاسبیة  المحاسبیة وإ

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

    Excel  2007العتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الطالب با
تعتبر المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في التقاریر المالیة للشركة مالئمة وتؤثر في قرارات  -8

  : مستخدمیها
جاباتها إفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أذ نالحظ إفراد العینة، أجابات إتكرارات لنا  هتظهر  وهذا ما     

ن قیم أ، والحظنا  4.125موافق تماما، و هذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة اذ  قدر بــــبین موافق و 
و التباین  0.766التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 

جاباتها حول إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أو هذا یدل على  0.586فراد العینة أجابات إبین 
و هي   %72.73یید أوبنسبة ت 18.57ذ قدر بــــإالمتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف 

 على من النسبة المفترضة. أ
لقد أظهرت النتائج  المتعلقة بمدى توافر خاصیة مالءمة المعلومات المحاسبیة في التقاریر و القوائم    

یة المستجوبین حول توفیر التقاریر و القوائم المالیة التي تفصح عنها المالیة للشركة على موافقة أغلب
% وكذلك أوافق تمامًا  44.64الشركة معلومات محاسبیة مالءمة لكل احتیاجاتهم من خالل نسبة أوافق 

البیاني  الشكل في النتائج هذه توضیح % ، ویمكن 82.14% وبمجموع الموافقة نجد النسبة  37.50
  :  التالي
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المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في  العینة حول أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-13) الشكل رقم
  :مستخدمیها مة وتؤثر في قراراتءالتقاریر المالیة للشركة مال

  
  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

للمعلومات المحاسبیة المفصح عنها في التقاریر المالیة للشركة قیمة إسترجاعیة تساعد على  -9
  تقییم التنبؤات السابقة وتصحیحها و اتخاذ القرارات من خاللها:

جاباتها بین إفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أذ نالحظ إفراد العینة، أجابات إتكرارات لنا  هتظهر  ذا ماوه  
ن قیم أ، والحظنا  4.017موافق و موافق تماما، و هذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة اذ  قدر بــــ

و التباین  5630.ذي قدر بــ التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري ال
جاباتها حول إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أو هذا یدل على  3160.فراد العینة أجابات إبین 

وهي   %74.68یید أوبنسبة ت 14.02ذ قدر بـإالمتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف 
 على من النسبة المفترضة.أ
ائیة المتعلقة بالقیمة االسترجاعیة اتفاق غالبیة أفراد العینة على أن التقاریر لقد أظهرت النتائج اإلحص   

و القوائم المالیة التي تفصح عنها الشركة تتضمن معلومات محاسبیة لها قیمة إسترجاعیة وذلك بنسبة  
% لمجموع الموافقة تتیح لهم التأكد أو تصحیح التنبؤات التي تمت في الماضي بغیة إجراء 80.37

  :  البیاني التالي الشكل في النتائج هذه توضیح التوقعات المستقبلیة ، ویمكن
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  افر القیمة اإلسترجاعیة في القوائم المالیةلمدى تو  العینة أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-14) رقم الشكل
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    Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج            

  یتم إعداد و اإلفصاح عن التقاریر المالیة وتقدیمها لمستخدمیها في الوقت المناسب: - 10
جاباتها بین إفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أالحظ ذ نإفراد العینة، أجابات إتكرارات لنا  هتظهر  وهذا ما  

ن قیم أ، والحظنا  3.767موافق و موافق تماما، و هذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة اذ  قدر بــــــ
و التباین  0.800التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 

جاباتها حول إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أو هذا یدل على  6400.ینة فراد العأجابات إبین 
وهي   %79.64یید أوبنسبة ت 21.24المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف اذ قدر بــــ

  على من النسبة المفترضة.أ
% من 50كثر من خاصیة التوقیت من الخصائص المهمة حیث نجد أأن تؤكد النتائج اإلحصائیة    

أفراد العینة یوافقون على أن اإلفصاح في الوقت المناسب للقوائم المالیة وذلك راجع للتشریعات و القوانین 
الجزائریة على أكثر تقدیر أو المهلة الممنوحة لتقدیم القوائم المالیة ثالثة أشهر بعد نهایة السنة المالیة إال 

%  وهذا راجع إلى انعدام اإلفصاح 12.50توافق بنسبة  أن مجموعة من المستجوبین عبروا على ال
سداسي ،...) وبالتالي التوقیت السنوي غیر مناسب حیث یضیع الفرصة ،  المرحلیة ( ثالثي ونشر القوائم

 هذه توضیح ویمكن،  أمام المستخدمین ، وكذلك نقص الوعي اإلعالمي لتلبیة احتیاجاتهم الضروریة
  :  التالي البیاني الشكل في النتائج
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  العینة لمدى توافر التوقیت المناسب في القوائم المالیة أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-15) مرق الشكل

  
    Excel  2007الب باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الط

مة حتى ولو كان توفرها على حساب ءمن الضروري اإلفصاح عن معلومات محاسبیة مال - 11
  الموثوقیة في المعلومات المقدمة:

ن جاباتها بیإفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أذ نالحظ إفراد العینة، أجابات إتكرارات لنا  هتظهر  وهذا ما   
ن قیم أ، والحظنا  3.537موافق و موافق تماما، و هذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة اذ  قدر بـ

و التباین بین  01.90التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 
جاباتها حول المتوسط إتمركز ن غالبیة افراد العینة كانت تأو هذا یدل على  1.380فراد العینةأجابات إ

على من أوهي   %84.82یید أوبنسبة ت 39.07ذ قدربـــ إالحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف 
  .النسبة المفترضة

لقد أظهرت النتائج اإلحصائیة تضارب و اختالف أراء أفراد عینة الدراسة فمنهم من یفضلون خاصیة    
% ، و البعض اآلخر یفضلون خاصیة الثقة في المعلومات  60وق المالءمة على حساب الثقة بنسبة تف

المحاسبیة على حساب نقص جانب المالءمة ، وهذا راجع كما أسلفنا في الجانب النظري إلى مشاكل 
 ویمكن،  تعارض الخاصتین وخاصة في الخصائص الفرعیة مثل سرعة الوقت ، و التنبؤ ....الخ 

  :  یاني التاليالب الشكل في النتائج هذه توضیح
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العینة التعارض بین خاصیة المالءمة و الثقة في  أفرد أراء نسب توزیع:  (3-16 ) مرق الشكل
  .المعلومات المحاسبیة

  
    Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج                

 :   : الثانيالبعد جابات إل التحلیل اإلحصائيثانیُا
مة القوائم و التقاریر المحاسبیة المفصح عنها لتلبیة احتیاجات متخذي ءمدى كفایة وفعالیة ومال  

  القرارات
   ى أسئلة البعد الثاني في الجدول التالي :تظهر نتائج إجابة العینة عل   

القوائم المحاسبیة المفصح عنها لتلبیة احتیاجات التقاریر مة ءمالو  أهمیة مدى: (3-11) رقم الجدول
  متخذي القرارات 
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بمدى كفایة وفعالیة ومالئمة القوائم والتقاریر المحاسبیة المفصح  المتعلقة السابقتشیر القیم في الجدول    
على من أ، و هذا 4.2440الكلي الحسابي المتوسط بلغ عنها لتلبیة احتیاجات متخذي القرارات، إذ انه

 الفئة ضمن یقع المتوسط ذ نجد أن هذاإ]، 5 - 4یقع في المجال [نه أذ إالمتوسط الحسابي المفترض ، 
وهذه الفئة تشیر إلى درجة  ]5 – 4.2440[الخماسي، إذ تقع في المجال  فئات لیكارت الخامسة من
  یؤكده غالبیة أفراد العینة.ما مة بدرجة كبیرة  جدا وهذا ءإجابات مال

ن التشتت قلیل في أو هذا یدل على  3110.ـقدر بـــ حراف المعیاري الكلي فهو ینأما بالنسبة لال   
فراد العینة كانت متمركزة في مجال واحد و هو مالئم بدرجة أجابات إنه معظم  أفراد العینة  أي أجابات إ

  كبیرة.  
وهذا  0.097بالنسبة لقیم التباین الكلي والذي هو عبارة عن مربعات االنحرافات  فقیمته قدرت بــــما أ  

  فراد العینة كانت ضئیلة.أنه التباین واالختالف بین أعلى یدل 
فراد العینة لقبول هذا البعد أوهو یؤكد اتفاق  7.32ما بالنسبة لمعامل االختالف الكلي المحسوب بلغأ

هي  و %70.7یید أتوصحتها نتیجة وقوعها ضمن النسبة المفترضة لدرجة قبول هذه الدراسة بنسبة 
  المفترضة لهذه الدراسة. %50على من نسبة القبول أ

من  األغلبیة استجابات توجه حسب عبارات البعد الثاني لتحلیل المقترحة العبارات بترتیب قمنا كما 
 حسب العبارات نتناول لذا الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، المتوسطات لنا تعكسها الدراسة والتي عینة

  كمایلي : األخیرة األولى إلى من ترتیبها
   :التقاریر المرحلیة الدوریة -1

م بدرجة كبیرة جدا ، و ءم بدرجة كبیرة ومالءجاباتها بین مالإفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أنالحظ     
ن قیم التشتت في االجابات كانت أ، والحظنا  4.589ذ  قدر بـــإهذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة 
 0600.فراد العینةأجابات إو التباین بین  2460.ري الذي قدر بــ ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیا

جاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أو هذا یدل على 
   .على من النسبة المفترضةأوهي   %65.4یید أوبنسبة ت 5.36ذ قدربـــ إمعامل االختالف 

ئیة النظرة المعاصرة لسرعة اإلفصاح عن كل المعلومات من خالل التقاریر تؤكد النتائج اإلحصا  
المرحلیة الدوریة ، حتى تتاح  الفرصة أمام مستخدمین القوائم من إتخاذ القرارات وخاصة المستثمرین في 

البیاني  الشكل في النتائج هذه توضیحمة بدرجة كبیرة  ویمكن ءوبالتالي تعتبر مالالوقت المناسب ، 
  : لتاليا
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 التقاریر المرحلیة الدوریةأهمیة ومالءمة  حول العینة أفرد أراء نسب توزیع :(3-17 ) رقم الشكل

59%

41%

0%
0% 0%

التقاریر المرحلیة الدوریة  

مالءمة بدرجة 
كبیرة جدا 

مالءمة بدرجة 
كبیرة 

مالءمة بدرجة 
متوسطة 

 
  .  Excel  2007صدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج الم
  :الدخل قائمة -2
م بدرجة كبیرة جدا ، وهذا ءم بدرجة كبیرة ومالءجاباتها بین مالإفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أنالحظ   

ذ  قدر إسابي للعبارة ما الوسط الحأأهمیة قائمة الدخل،  تؤكدفراد العینة  أجابات إغلبیة أن أیدل على 
ن قیم التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي أ، والحظنا  4.571ب

فراد العینة كانت أن غالبیة أو هذا یدل على  0620.فراد العینةأجابات إو التباین بین 0.249 قدر بــ 
یید أوبنسبة ت 5.55ه معامل االختالف اذ قدربـــ جاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهر إتتمركز 
  . على من النسبة المفترضةأوهي   65.6%

بإعتبارها محصلة أن غالبیة افراد العینة  تؤكد أهمیة قائمة الدخل  ومنه نجد نتائج التحلیل اإلحصائي   
حیث اإلهتمام بقائمة وهذا ما یتفق مع اإلتجاهات الحدیثة و المعاصرة في المحاسبة من  نشاط المؤسسة ،
  : البیاني التالي الشكل في النتائج هذه توضیح الدخل ، ویمكن
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 الدخل قائمةأهمیة ومالءمة  حول العینة أفرد أراء نسب توزیع:  (3-18 ) رقم الشكل

57%

43%

0%
0%

0%

قائمة الدخل 

مالءمة بدرجة 
كبیرة جدا 

مالءمة بدرجة 
كبیرة 

مالءمة بدرجة 
متوسطة 

  
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

  ) المیزانیة( المركز المالي  قائمة -3
ا ، وهذا م بدرجة كبیرة جدءم بدرجة كبیرة ومالءجاباتها بین مالإفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أنالحظ    

ن قیم التشتت في االجابات كانت ضئیلة أ، والحظنا  4.535بذ  قدر إما أظهره الوسط الحسابي للعبارة 
و   0.067 فراد العینةأجابات إو التباین بین  0.253 وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 

المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل  جاباتها حولإفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أهذا یدل على 
   .على من النسبة المفترضةأوهي   %66.2یید أوبنسبة ت 5.58 ذ قدربـــ إاالختالف 

من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  یتضح أن قائمة المركز المالي من أهم مصادر المعلومات التي    
  : البیاني التالي الشكل في النتائج هذه توضیحیعتمد علیها مستخدموها ، ویمكن 

  المركز المالي  قائمةأهمیة ومالءمة  حول العینة أفرد أراء نسب توزیع:  (3-19 ) رقم الشكل

54%
46%

0% 0%0%

قائمة المركز المالي 

مالءمة بدرجة 
كبیرة جدا 

مالءمة بدرجة 
كبیرة 

مالءمة بدرجة 
متوسطة 
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  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
  ( جدول الخزینة ) التدفقات النقدیة قائمة -4
م بدرجة كبیرة جدا ، وهذا ءم بدرجة كبیرة ومالءجاباتها بین مالإفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أنالحظ    

ن قیم التشتت في االجابات كانت ضئیلة أ، والحظنا  4.428در بذ  قإما أظهره الوسط الحسابي للعبارة 
و هذا 0.156 فراد العینةأجابات إو التباین بین 0.395 وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 

جاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أیدل على 
   .مفترضةعلى من النسبة الأوهي   %67.8یید أوبنسبة ت 8.92ذ قدربـــ إاالختالف 

أهمیة قائمة التدفقات النقدیة ( جدول الخزینة ) كقائمة جدیدة أقرها النظام  تؤكد النتائج اإلحصائیة  
 خالل الخزینة تمس التي والمخرجات المدخالت حول وافیة معلومات توفر ،  S C F المحاسبي المالي

 االستثماریة، األنشطة عن ناتجة تدفقات االستغالل، أنشطة عن ناتجة تدفقات مصدرها، حسب ةالدور 
 في النتائج هذه توضیحویمكن  المؤسسات أداء تقییم علىهم ساعدت،  التمویلیة األنشطة عن ناتجة تدفقات
  : البیاني التالي الشكل
  التدفقات النقدیة قائمةة ومالءمة أهمی حول العینة أفرد أراء نسب توزیع:  (3-20) رقم الشكل

50%
43%

7%

0%
0%

قائمة التدفقات النقدیة 

مالءمة بدرجة 
كبیرة جدا 

مالءمة بدرجة 
كبیرة 

مالءمة بدرجة 
متوسطة 

  
    Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

  تقریر محافظ الحسابات -5
م بدرجة كبیرة جدا ، وهذا ءم بدرجة كبیرة ومالءجاباتها بین مالإفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أنالحظ   

  ن قیم التشتت في االجابات كانت ضئیلة أ، والحظنا  4.321بذ  قدر إظهره الوسط الحسابي للعبارة ما أ
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و هذا 0.193 فراد العینةأجابات إو التباین بین  0 440.در بــ وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي ق
جاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أیدل على 
   .على من النسبة المفترضةأوهي   %69.4یید أوبنسبة ت 9.14ذ قدربـــ إاالختالف 

  فة الثقةص في إضفاءتقریر محافظ الحسابات تظهر أهمیة ائي  من خالل نتائج التحلیل اإلحص  
بجمع نسبتي %  89بنسبة تفوق  و الصدق في المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في القوائم المالیة 

  البیاني التالي:  الشكل في النتائج هذه توضیح المالءم بدرجة كبیرة جدًا و مالءمة بدرجة كبیرة ، یمكن
  تقریر محافظ الحساباتأهمیة ومالءمة  حول العینة أفرد أراء نسب توزیع:  (3-21 ) رقم الشكل

 

43%

46%

11%

0%
0%

تقریر محافظ الحسابات

مالءمة بدرجة 
كبیرة جدا 

مالءمة بدرجة 
كبیرة 

مالءمة بدرجة 
متوسطة 

  
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

  التغیر في حقوق الملكیة  قائمة - 6
 م بدرجة كبیرة جدا ، وهذاءم بدرجة كبیرة ومالءمالجاباتها بین إفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أنالحظ    

ن قیم التشتت في االجابات كانت ضئیلة أ، والحظنا 4.321قدر بذ  إما أظهره الوسط الحسابي للعبارة 
و هذا 0.263 فراد العینةأجابات إو التباین بین  0.513وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 

جاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل إراد العینة كانت تتمركز فأن غالبیة أیدل على 
   .النسبة المفترضة على منأوهي   %69.4یید أوبنسبة ت 11.87ذ قدربـــ إاالختالف 

  لمستخدمینلبالنسبة  التغیر في حقوق الملكیة قائمةتظهر أهمیة من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  
 اتخاذ فاعلیة یضمن مما عنها، والتقریر السنویة اتهتغیراأي  ، S C F م المحاسبي الماليأقرها النظا حیث

  البیاني التالي: الشكل في النتائج هذه توضیح یمكن القرارات،
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التغیر في حقوق  قائمةأهمیة ومالءمة  حول العینة أفرد أراء نسب توزیع:  (3-22 ) رقم الشكل
  الملكیة

47%

39%

14%

0%
0%

التغیر في حقوق الملكیة  قائمة 

مالءمة بدرجة 
كبیرة جدا 

مالءمة بدرجة 
كبیرة 

مالءمة بدرجة 
متوسطة 

  
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

  اإلیضاحات المرفقة -7
م بدرجة كبیرة جدا ، وهذا ءم بدرجة كبیرة ومالءجاباتها بین مالإتتمركز  فراد العینة أغلبیة أن أنالحظ    

ن قیم التشتت في االجابات كانت ضئیلة أ، والحظنا 4.321ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة اذ  قدر ب
ا و هذ0.440 فراد العینةأجابات إو التباین بین  0.6635وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 

جاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أیدل على 
  .النسبة المفترضة على منأوهي   %69.4یید أوبنسبة ت 15.35ذ قدربـــ إاالختالف 

 تحتــوي علــى معلومــات غیــرحیــث  اإلیضــاحات المرفقــة تظهــر أهمیــةمــن خــالل نتــائج التحلیــل اإلحصــائي  
  توضح ما یلي : واردة بالقوائم المالیة أو المذكرات المكملة لها

    . أیة ضمانات على أحد األصول -
  .سعر السوق وسعر الشراء لألوراق المالیة  -

  : البیاني التالي الشكل في النتائج هذه توضیحیمكن 
  
  
  
  

200  



 

  
 

  الدراسة المیدانیة                                                                                        الفصل الثالث 
  

    اإلیضاحات المرفقة أهمیة ومالءمة تقریر  حول العینة أفرد أراء نسب توزیع:  (3-23 ) مرق الشكل

43%

46%

11%

0%
0%

اإلیضاحات المرفقة

مالءمة بدرجة 
كبیرة جدا 

مالءمة بدرجة 
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مالءمة بدرجة 
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  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

  جلس اإلدارةتقریر م -8
م بدرجة كبیرة جدا ، وهذا ءم بدرجة كبیرة ومالءجاباتها بین مالإفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أنالحظ    

ن قیم التشتت في االجابات كانت ضئیلة أ، والحظنا 3.964قدر بذ  إما أظهره الوسط الحسابي للعبارة 
و هذا  3370.فراد العینةأجابات إو التباین بین  0.581وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ 

جاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أیدل على 
   .المفترضة على من النسبةأوهي   %75.7یید أوبنسبة ت 14.66ذ قدربـــ إاالختالف 

ویحتل المرتبة األخیرة لكن یعتبر مالءم بدرجة كبیرة خاصة  لیةمتمما للقوائم الما یأتي تقریر مجلس اإلدارة
ن أل وذلك متوسطة انهیرو  العینة أفراد من % 30 أن حین فيمن قبل اإلدارة وكذلك  المستثمرین ، 

  یشتمل هذا التقریر على ما یلى:  حیث ال یجبر تقدیم أو نشر تقریر مجلس اإلدارة ، القانون
      مثل التغیرات  المؤسسة والتغیرات التى حدثت خالل السنة وتؤثر على عملیات  األحداث الغیر مالیة*   

  فى المراكز اإلداریة العلیا والسیاسات الرئیسیة... الخ.     
  فیها.  المؤسسةالتوقعات المستقبلیة المتعلقة بمستقبل الصناعة واالقتصاد ودور  *  
  ات فى الفترات المقبلة. خطط النمو والتوسع والتغییرات فى العملی *  
  الجهود المبذولة فى البحوث التجاریة. *  

  : البیاني التالي الشكل في النتائج هذه توضیحویمكن       
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  أهمیة ومالءمة تقریر مجلس اإلدارة  حول العینة أفرد أراء نسب توزیع: (3-24) مرق الشكل

27%

43%

30%

0%
0%

تقریر مجلس اإلدارة

مالءمة بدرجة 
كبیرة جدا 

مالءمة بدرجة 
كبیرة 

مالءمة بدرجة 
متوسطة 

  
  .  Excel  2007المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ورة سنویًا وكفایتها أما بالنسبة لتلبیة المعلومات المحاسبیة الواردة في التقاریر و القوائم المالیة المنش -9
یمكن توضیحها من خالل   09الحتیاجات مستخدمیها في اتخاذ القرارات من اإلجابة على السؤال 

  :الجدول التالي
  مدى كفایة القوائم المحاسبیة المفصح عنها لتلبیة احتیاجات متخذي القرارات  :(3-12)الجدول رقم 

 شرات االحصائیةالمؤ  تكرارات ونسب اجابات افراد العینة االسئلة
غیر كافیة  غیر كافیة متوسطة كافیة كافیة جدا

 إطالقاً 
  تكرار % تكرار % تكرار

 
المتوسط  % تكرار %  تكرار %

 الحسابي
  االنحراف التباین

 المعیاري
معامل 
 االختالف

نسبة 
 التایید

X23 0 0 14 25 36 64.3 6 10.7 0 0 3.142 .0782 .343 10.9 95.5 

  .spss17باالعتماد على مخرجات برنامج  الطالبعداد المصدر: من إ
، و هذا ما أظهره الوسط الحسابي متوسطة و  كافیةجاباتها بین إفراد العینة  تتمركز أغلبیة أن أنالحظ    

ن قیم التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف أ، والحظنا 3.142بذ  قدر إللعبارة 
ن غالبیة أو هذا یدل على  07820.فراد العینةأجابات إو التباین بین  0.343 بــ المعیاري الذي قدر 

جاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف اذ قدربـــ إفراد العینة كانت تتمركز أ
  .على من النسبة المفترضةأوهي   %95.5یید أوبنسبة ت 10.9
نجد أن غالبیة أفراد العینة یرون أن المعلومات المحاسبیة الواردة  )12-3من خالل الجدول رقم  (      

  في التقاریر و القوائم المالیة المنشورة سنویًا متوسطة الكفایة لتلبیة احتیاجاتهم من المعلومات المحاسبیة 
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ومساعدتهم في اتخاذ القرارات وهذا ما یؤكد النظرة المعاصرة لتوسعة في اإلفصاح عن كل المعلومات 
  وكذلك تحسین جودة المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في التقاریر و القوائم  المالیة.

  البیاني التالي : الشكل في النتائج هذه توضیح 
  . أهمیة ومالءمة التقاریرو القوائم المالیة  العینة حول أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-25) رقم شكلال

0%

25%

64%

11%

أھمیة ومالءمة التقاریر و القوائم المالیة 

 ً كافیة جدا

كافیة 

متوسطة 

غیر كافیة 
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         المركز المالي على قائمة إلى اعتماد غالبیة أفراد عینة الدراسةالنتائج  ظهرت من خالل ما سبق    
علیهم بشكل كبیر مما یعكس والتقاریر المرحلیة الدوریة  النتیجة )حساب ( المیزانیة ) وقائمة الدخل ( 

كأهمیة ثانیة  نجد قائمة التدفقات النقدیة ( جدول  و ،% 100كفایتهم وأهمیتهم بدرجة كبیرة بنسبة تقارب 
لمالیة لتدفقات الخزینة  وكذلك % من خالل ما تقدمه حول الوضعیة ا 90الخزینة ) بنسبة تفوق 

% كأهمیة  66لإلیضاحات المرفقة وتقریر محافظ الحسابات نجد أنهما في المرتبة الثالثة من خالل نسبة 
القوائم المالیة تعبر بوضوح ، ومنه نجد تقریر مجلس اإلدارة  األخیرةیعتمد علیها المستخدمون وفي المرتبة 

، المحاسبي المالي النظام  من خالل تطبیق ة مستوى اإلفصاحعن حقیقة الوضع المالي نظرا لزیاد
  .وبالتالي تحقیق الشفافیة في المعلومة ووضوحها

  البعد الثالث:التحلیل اإلحصائي إلجابات  –ثالثًا 
  النظام المحاسبي المالي و المعاییر المحاسبیة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح

و یمكن  } 04 – 01التي تظم األسئلة من {  بع  لالستبانةیمثل هذا التحلیل اإلجابة عن المحور الرا
  ظهار النتائج من خالل الجدول التالي:إ
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  الي و المعاییر المحاسبیة الدولیة ومتطلبات اإلفصاحالنظام المحاسبي الم: (3-13) الجدول رقم
 المؤشرات االحصائیة تكرارات ونسب اجابات افراد العینة االسئلة

 دون جواب غیر راض راض راض جدا
المتوسط  % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 الحسابي
االنحراف  التباین

 المعیاري
معامل 
 االختالف

نسبة  الرتبة
 التایید

X24 10 17.9 40 71.4 4 7.1 2 3.6 3.035 .084 .399 13.14 2 82.4 
X25 8 14.3 42 75.0 4 7.1 2 3.6 3.00 .081 .364 12.13 3 83.3 
X26 10 17.9 44 78.6 2 3.6 0 00 3.142 .059 .197 6.27 1 79.5 
 81.9 - 8.62 263. 054. 3.05 2.4 4 5.9 10  75 126 16.7 28 مجموع

  .spss17اد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعد
بالنظام المحاسبي المالي و المعاییر المحاسبیة  )  المتعلقة13-3تشیر القیم  في الجدول رقم(

على من المتوسط أ، وهذا 3.05الكلي الحسابي المتوسط بلغ الدولیة ومتطلبات اإلفصاح ، إذ انه
 الفئة ضمن یقع المتوسط ذا نجد أن هذال]،  4 - 3ل [نه یقع في المجاأذ إالحسابي المفترض ، 

وهذه الفئة تشیر إلى درجة إجابات  ]4 – 3.05[الخماسي، إذ تقع في المجال  فئات لیكارت الرابعة من
  راض وهذا یؤكده غالبیة أفراد العینة. 

تشتت قلیل في و هذا یدل على ان ال0.263 أما بالنسبة لالتحراف المعیاري الكلي فهو یقدر بـــ ــ 
ما أ،  راضفراد العینة كانت متمركزة في مجال واحد و هو أجابات إ معظم نأفراد العینة  أي أجابات إ

ن أ وهذا یدل على 0540.فقیمته قدرت بــــهو عبارة عن مربعات االنحرافات  قیم التباین الكلي والذي
  فراد العینة كانت ضئیلة.أالتباین واالختالف بین 

وهو یؤكد اتفاق افراد العینة لقبول هذا البعد  8.62ة لمعامل االختالف الكلي المحسوب بلغما بالنسبأ
على أو هي  81.9یید أوصحتها نتیجة وقوعها ضمن النسبة المفترضة لدرجة قبول هذه الدراسة بنسبة ت

  المفترضة لهذه الدراسة. %50من نسبة القبول 
من  األغلبیة استجابات توجه حسب لثعبارات البعد الثا للتحلی المقترحة العبارات بترتیب قمنا كما 
 حسب العبارات نتناول لذا الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، المتوسطات لنا تعكسها الدراسة والتي عینة

  كما یلي : األخیرة األولى إلى من ترتیبها
  مخرجات النظام المالي و المحاسبي تعبرعن الواقع االقتصادي -1

  اجاباتها بین راض جدا وراض تتمركز  التي تظهر أراء أفراد العینة، اذ 03ن خالل السؤال تجسد م   
  ن قیم التشتت في االجابات أ، والحظنا 3.1420ذ  قدر بإو هذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة  
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  فراد أجابات إو التباین بین 0.197 كانت ضئیلة وهذا ما أظهره االنحراف المعیاري الذي قدر بــ
جاباتها حول المتوسط الحسابي، إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أیدل على  و هذا 0.059 العینة

  .على من النسبة المفترضةأوهي   %79.5یید أنسبة تاوب 6.27قدربـــ ذ إوهذا ما أظهره معامل االختالف 
% راض جدًا أي نسبة قبول  17.9% راض و  78.6ما بالنسبة للنسب المئویة فنالحظ تظهر نسبة أ

  % بالنفي . 3.6% بینما عبرت نسبة  90إجمالیة تقارب 
% على  78عینة الدراسة راضیة بنسبة كما نالحظ من خالل الجدول أن غالبیة المستجوبین من أفراد    

أن مخرجات النظام المالي و المحاسبي تعبر عن الواقع االقتصادي ألنها تتماشى مع المعاییر المحاسبیة 
أن تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید یسمح بإعطاء صورة تعبر عن الواقع الحقیقي  الدولیة كما

 وبالتالي الذي سینتج عنه عدة آثار ایجابیة المحاسبیة مات للمؤسسة، من خالل العرض الجدید للمعلو 
 ثقة زیادة إلى یؤديمما  المحاسبي، اإلفصاح مستوى لزیادة ووضوحها المعلومة في الشفافیة تحقیق

  البیاني التالي: الشكل في النتائج هذه توضیحو یمكن  المستثمرین
مخرجات النظام المحاسبي و المالي وتمثیلها حول  العینة أفرد أراء نسب توزیع:  (3-26) رقم الشكل

 للواقع اإلقتصادي
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  المالي وخاصة فیما یتعلق بمتطلبات اإلفصاحالمحاسبي مدى الرضا على النظام  -2

جاباتها بین راض جدا وراض ، و إتتمركز  تظهر أراء أفراد العینة والتي  01تجسد من خالل السؤال    
م التشتت في االجابات كانت ن قیأ، والحظنا 3.035ذ  قدر بإهذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة 

 0.084فراد العینةأجابات إو التباین بین  0.399   االنحراف المعیاري الذي قدر بـ ضئیلة وهذا ما أظهره
جاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أیدل على  و هذا

  .على من النسبة المفترضةأوهي   %82.4یید أوبنسبة ت 13.14ذ قدربـــ إمعامل االختالف 
%   07.1% راض جدًا و  17.9% راضي، ونسبة  71.4نالحظ أن نسبة  اما بالنسبة للنسب المئویة

% امتنعت ، وعلیه نجد غالبیة أفراد عینة الدراسة راضیة على النظام المالي و  3.6غیر راض ونسبة 
وكذلك  ، حول االقتصادي الذي یمر به االقتصاد الجزائريالمحاسبي باعتباره یتماشى مع متطلبات الت

  البیاني التالي: الشكل في النتائج هذه تماشیًا مع االقتصاد العالمي ، توضیح
 العینة حول الرضاء على النظام المالي و المحاسبي أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-27) رقم الشكل

 

    Excel  2007د الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعدا
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تقاریر و القوائم و التحلیل اإلحصائي الختبار اعتماد وتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في إعداد ال -3

  اإلفصاح في الجزائر .
جاباتها بین راض جدا وراض ، و إتتمركز  ذإالتي تظهر أراء أفراد العینة العینة  02تجسد من خالل السؤال    

ن قیم التشتت في االجابات كانت ضئیلة وهذا أ، والحظنا 3.00ذ  قدر بإهذا ما أظهره الوسط الحسابي للعبارة 
و هذا یدل على  0810.فراد العینةأجابات إو التباین بین  0.364 اف المعیاري الذي قدر بــما أظهره االنحر 

ذ قدربـــ إجاباتها حول المتوسط الحسابي، وهذا ما أظهره معامل االختالف إفراد العینة كانت تتمركز أن غالبیة أ
  على من النسبة المفترضة.أوهي   %83.3یید أوبنسبة ت 12.13

% راض جدًا أي نسبة قبول إجمالیة  14.28% راض و  75للنسب المئویة فنالحظ تظهر نسبة ما بالنسبة أ
  % بالنفي . 10.71% بینما عبرت نسبة  90تقارب 

وهو ما یؤكد ضرورة إعداد التقاریر و القوائم المالیة وفق معاییر المحاسبة الدولیة أو التكیف معها نظرًا    
لكل المستثمرین المحلیین و األجانب ، باعتبارها ضرورة حتمیة تملیها  لمساهمتها في إعطاء صورة واضحة

الشروط الجدیدة التي أصبحت تحكم العالقات االقتصادیة الدولیة بین المؤسسات ، ولقد أرجع المستجوبون 
ى التباین الذین لم یرو لتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة أثرًا ایجابیًا على الممارسة المحاسبیة في الجزائر إل

القائم في الظروف االقتصادیة بین الجزائر و الدول المتقدمة ، وكذلك انعدام التأطیر البشري القادر على تطبیق 
  البیاني التالي: الشكل في النتائج هذه هذه المعاییر و یمكن توضیح

دولیة في إعداد اعتماد وتطبیق معاییر المحاسبة ال العینة أفرد أراء نسب توزیع:  ( 3-28) رقم الشكل
 التقاریر و القوائم و اإلفصاح في الجزائر .

14%

75%

7% 4%

اعتماد وتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في إعداد 
التقاریر و القوائم و اإلفصاح في الجزائر 

 ً راض جدا

راض 

غیر راض  

دون جواب 
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 التحلیل اإلحصائي الختبار هل توجد معوقات لإلفصاح المحاسبي في الجزائر -4

  التي تظهر أراء أفراد العینة في الجدول التالي : 4تجسد من خالل السؤال    
  رتحلیل أراء أفراد العینة حول هل توجد معوقات لإلفصاح المحاسبي في الجزائ: ) 14-3الجدول رقم (

 المؤشرات االحصائیة تكرارات ونسب افراد العینة االسئلة
 ال نعم

المتوسط  % تكرار % تكرار
 الحسابي

االنحراف  التباین
 المعیاري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التایید

X27 56 100 00 00 2.00 0 0 0 100 
  .spss17ج المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنام                   

فراد العینة أجابات إن كل أوهذا یدل على  2ن المتوسط الحسابي أنالحظ من خالل الجدول اعاله     
نها كانت معدومة لكل من االنحراف أذ إظهرته المؤشرات االحصائیة أجاباتها نعم و هذا ما إكانت 

  .%100ما نسبة التایید كانت أالمعیاري والتباین ومعامل االختالف، 
  كما نالحظ أن كل فئات الدراسة تقر بوجود معوقات وعراقیل لإلفصاح المحاسبي لعدة أسباب أهمها :   
    عجز المؤسسات ولو حتى بصفة مؤقتة عن توفیر  الظروف االقتصادیة السائدة في الجزائر من بینها -
  . اإلمكانیات، وخصوصا الموارد البشریة الداخلیة المتخصصة في هذا المجال  
  عف تحقیق سوق مالي جید البورصة .ض -
  صعوبة فهم وتفسیر متطلبات اإلفصاح في النظام المحاسبي و المالي. -

  البیاني التالي: الشكل في النتائج هذه توضیح
  العینة لوجود معوقات لإلفصاح المحاسبي في الجزائر أفرد أراء نسب توزیع:  :( 3-29) رقم الشكل

100%

معوقات لإلفصاح المحاسبي في الجزائر 

نعم 

ال
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  خالصة الفصل  
جوانب التي تكفل أفضل معالجة للموضوع، للوصول االعتماد على جملة من األدوات للوقوف على التم    

  الي:لتنتائج في الجدول االعموما یمكن تلخیص أهمها اإلستبیان و إلى النتائج المراد تحقیقها 
  النتائج اإلجمالیة لإلستبانة (3-15) الجدول رقم:

 المؤشرات االحصائیة ابعاد الدراسة
 نسبة التایید الرتبة عامل االختالفم االنحراف المعیاري التباین المتوسط الحسابي

1 4.192 0.237 .4870  11.62 2 71.56 
2 4.244 .0970  .3110 7.32 1 70.7 
3 3.051 .0540 .2630 8.62 3 81.9 

 74.73 - 9.19 0.353 0.129 3.83 المجموع

  .spss17المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج         
 الحسابي المتوسط نه بلغأان تظهر بیمخرجات االستبالقیم ل جماليإلعاله أدول من خالل الج  

جاباتها إن غالبیة افراد العینة أعلى من المتوسط الحسابي المفترض ، وهذا یعني أ، وهذا 3.83الكلي
بأن خصائص المعلومات المحاسبیة لها تأثیر على تحسین فعالیة اإلفصاح المحاسبي في كانت تؤیید 

  .ائم المالیة القو 
ن التشتت قلیل في أهذا یدل على  و 0.353حراف المعیاري الكلي فهو یقدر بـــ نسبة لالنأما بال   

  م بدرجة كبیرة.   ءكانت متمركزة في مجال واحد و هو مالهم جاباتإن معظم أفراد العینة  أي أجابات إ
وهذا  0.129االنحرافات  فقیمته قدرت بــــ بالنسبة لقیم التباین الكلي والذي هو عبارة عن مربعاتما أ  

  التباین واالختالف بین افراد العینة كانت ضئیلة. قیمة  نأیدل على 
ه فراد العینة لقبول هذأوهو یؤكد اتفاق  9.19 ما بالنسبة لمعامل االختالف الكلي المحسوب بلغأ    

یید أقبول هذه الدراسة بنسبة توقوعها ضمن النسبة المفترضة لدرجة ائجها ، و نت ةوصحاألبعاد 
  المفترضة لهذه الدراسة.  %50على من نسبة القبول أو هي  74.73%

  ساس المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري كما یلي:أعلى الدراسة  بعادأنه رتبت أكما نالحظ ایضا   
عنها لتلبیة  مة القوائم و التقاریر المحاسبیة المفصحءمدى كفایة وفعالیة ومالالبعد الثاني  - 1

ن غالبیة افراد العینة كانت تؤید أو هذا یعني إحتل المرتبة األولى احتیاجات متخذي القرارات 
تعبر بوضوح عن حقیقة الوضع التي مالیة واالفصاح عن المعلومات التقاریر القوائم وال أهمیة

 المالي نظرا لزیادة مستوى 
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  . اإلعتماد علیها في اتخاذ القراراتوبالتالي  المحاسبي المالي النظام  من خالل تطبیق اإلفصاح - 2
 یر المالیةمة و موثوقیة المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في القوائم و التقار ءمالالبعد األول  - 2
 أهم من والموثوقیة المالءمة عتبارإ على أجمعوا قد العینة أفراد غالبیةافرتبت بدرجة ثانیة  لشركةل

  على اإلفصاح ویعمل السلیمة، القرارات اتخاذ یمكن أساسها على المحاسبیة، للمعلومة النوعیة الخصائص
روف االقتصادیة ظتعبر عن االحداث وال المناسب الوقت وفي الالزمة والنوعیة بالكمیة معلومات توفیر

   .القرار لمتخذ باالضافة الى تمتعها بالموضوعیة  والحیاد
نه أنالحظ  النظام المحاسبي المالیة و المعاییر المحاسبیة الدولیة ومتطلبات اإلفصاحالبعد الثالث  - 3

 كافي مستوى سیضمن الدولیة المحاسبة معاییر من المستمد المالي المحاسبي النظامف ،رتبت بدرجة ثالثة
 المالیة الوضعیة عنتعبر أكثر  ةیموثوقالو  مةءمالب تمتاز عالیة جودة ذات معلومات ویوفر اإلفصاح من

  القوائم وذلك من خالل الدولي المحلي و المستوى على المستعملین مختلف تخدم للمؤسسة الحقیقیة
  . المالیة المفصح عنها  التقاریر و 
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 وظیفتین تحقیق إلى دفته إخباریة وسیلة المحاسبة أن االقتصادیة لألنشطة المتنامي الدولي البعد أظهر

یصال القیاس هما أساسیتین  بمحتواها تختلف القرارات ، اتخاذ في متهلمساعد لمستخدمیها المعلومات وإ
 مقدرة على أثر كثیرة، دول في المحاسبیة األنظمة میز الذي االختالف هذا خر،آ إلى بلد من تطبیقها وطرق

 هذه إعداد طرق في التباین نتیجة الدولیین للمستثمرین بالنسبة المحاسبیة للمعلومات اإلخباري المحتوى فهم

 دائما نیسعو  المستثمرون هؤالء أن حیث فیه، أعدت الذي المحاسبي النظام حسب تختلف التي المعلومات

 تقییم ألجل فهمها من یمكنهم الذي وبالشكل للمقارنة، القابلة المعلومات من الكافي الحجم على للحصول

 المعاییر بین والتوفیق التنسیق محاوالت ظهرت ذلك أجل ومن أحسنها، واختیار المتاحة االستثمار فرص

   .الدول لمختلف المحاسبیة
 تتمیز كما لألحداث االقتصادیة والحقائق الوقائع إظهار إلى دفته ،الدولیة المحاسبة معاییر تطبیق إن   

 وذات ومفهومة متسقة تجعلها التي النوعیة الخصائص من بمجموعة وفقها المعدة المحاسبیة المعلومات

 علیها واالعتماد المعلومات هذه في الوثوق یمكن ثم ومن أخرى إلى دولة من والتداول للمقارنة وقابلة داللة

  .المصالح أصحاب من عدیدة فئات جانب من
 أهمیة الدولیة المحاسبة معاییر لجنة لها أولت التي المحاسبیة المعاییر أهم من اإلفصاح أن نجد هنا ومن   

ضفاء المالیة، للقوائم اإلعالمي المحتوى زیادة إلى يیؤد فهو بالغة،   المحاسبیة المعلومة على الشفافیة وإ

 سواء. حد على واألجنبیة المحلیة االستثمارات من المزید واستقطاب المستثمرین ثقة استرجاع في ساهمی و 

 الفهم سوء أو للغموض مجاال الیدع فهو واألعمال المال مجال في ضروریا مطلبا یعد المحاسبي فاإلفصاح

 .والتغریر للتضلیل ولیس واإلرشاد للتبصیر وسیلة فهو به، المعنیة األطراف جانب من

 مةءمال بیئة توفیر ضرورة جاءت السوق اقتصاد وانتهاج االقتصادي االنفتاح نحو الجزائر توجه ومع   

 النظام تبني إلى بها أدى ما وهو األجنبي، االستثمار جذب على وقادرة الدولیة األسواق لمتطلبات تستجیب
 المفاهیمي، اإلطار ثحی من، كبیر حد إلى الدولیة المحاسبیة المعاییر مع المتوافق المالي المحاسبي

 طبیعة من غیر تطبیقه فإن وبالتالي وعرضها، إعدادها وطرق المالیة والقوائم المحاسبیة والقواعد المبادئ

 المؤسسات وخاصة عدیدة جوانب على بآثاره نعكسإ ما وهو الجزائر في المحاسبیة والتطبیقات الممارسات

 إعداد مجال في خاصة الدولي، المستوى على به معمول ماهو مع لتتكیف تطبیقه على المسؤولة باعتبارها

 تحسین هو تحقیقها إلى المالي المحاسبي النظام یسعى التي األهداف بین فمن عنها، واإلفصاح المعلومات

  .المقدمة المحاسبیةالمعلومة نوعیة
   " المحاسبي اإلفصاحدور جودة المعلومات المحاسبیة في تحسین " لموضوع تناولنا خالل ومن

 :یلي كما الرئیسي السؤال فیها كان التي المطروحة اإلشكالیة معالجة حاولنا "
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  ؟.  اإلفصاح المحاسبي علومات المحاسبیة في تحسینجودة المما هو دور 

 الفرضیات، اختبار نتائج عرض یمكن األساسیة، الفروض من وانطالقا الثالثة  الدراسة فصول خالل ومن

  :یلي كما البحث وآفاق المقدمة التوصیات للدراسة، النهائیة النتائج
  :الفرضیات اختبار نتائج -  1
 تقییم في المیدانیة والدراسة جهة من النظریة الدراسة خالل من الموضوع، جوانب لمختلف استعراضنا بعد   

  :التالیة النتائج إلى الفروض اختبار أثناء توصلنا الواقع،
 الرئیسیة المحددات من والموثوقیة المالءمة خاصیتي اعتبار على تقوم والتي األولى الفرضیة بخصوص . أ

 والموثوقیة المالءمة اعتبار على أجمعوا قد  العینة أفراد فغالبیة ، فقد تحققت المحاسبیة المعلومات لجودة

قوائم المالیة أكثر كفاءة مما یجعل اإلفصاح عنها في ال المحاسبیة اتللمعلوم النوعیة الخصائص أهم من
علیه تطبیق الجزائر لنظام المحاسبي المالي و  السلیمة، القرارات اتخاذ یمكن أساسها على والتي ،وفعالیة 

جعل قوائم  شركة مطاحن الجنوب تقدم معلومات مالیة مفهومة، شفافة، موثوق بها، وقابلة للمقارنة على 
  الصعید المحلي أو الدولي . 

اإلفصاح عن القوائم و التقاریر المالیة یلبي احتیاجات أن  تنص التي الثانیة الفرضیة صبخصو  أما . ب
 مستخدمي  المعلومات المحاسبیة ویفي لهم قدرًا من المعلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة

 أداء الشركة، حیث أجمع غالبیة أفراد العینة على تلبیة إحتیاجاتهم من معلومات لتقییم فلقد تحققت، حیث
المستعمل للمعلومة من الحصول علیها، فبدون إفصاح ال  یعتبر اإلفصاح أحد أهم العوامل التي تمكن

التخاذ القرارات االستثماریة والتمویلیة، وتبقى  یمكن للمستعمل الخارجي الحصول على المعلومات الالزمة
نظام  وفقعن القوائم المالیة   اإلفصاح هذه المعلومات حكرا على األطراف الداخلیة فقط، كما أن

حسن من جودة لشركة مطاحن الجنوب  معاییر المحاسبة الدولیة  المحاسبي و المالي المستمد من 
وعرض سهلة وواضحة تجعل من  المعلومات المحاسبیة نتیجة لما جاءت به هذه المعاییر من طرق إعداد

اجات مستخدمي  المعلومات المحاسبیة ویفي لهم قدرًا من لبي احتیوت ،المعلومة مفهومة وقابلة للمقارنة
   . المعلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة

ضرورة إعداد القوائم المالیة وفق التشریعات الجزائریة وكذلك وفق التي تنص على  الثالثة الفرضیة أماج. 
واضحة لكل مستخدمیها وخاصة   معاییر المحاسبة الدولیة نظراً  لمساهمتهما في إعطاء صورة
 المالي المحاسبي النظام تطبیقفا تحققت، فقدالمستثمرین المحلیین و األجانب و إعطاء فرص متكافئة لهم 

  المحلي  المستوى على وموثوقة مالئمة المحاسبیة معلوماتال ، جعل الدولیة المحاسبة معاییر من المستمد
   .منها  المستفیدة الفئات لمختلف فصاحاإل من كافي مستوى ضمانكذلك و  الدولي و
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  عرض نتائج الدراسة   -2

  :التالیة النتائج إلى توصلنا فصوله الثالثة في الموضوع جوانب لمختلف معالجتنا بعد    
    قیةوالموثو  المالءمة أهمها التي تتمتع بها و النوعیة خصائصالفي   المحاسبیة المعلومة تنعكس جودة -

  ثانویة . خصائص من عنها یتفرع وما   
  جودة المعلومات المحاسبیة  ضرورة ال مفر منها لترشید متخذي القرارات .  -
  فعالیة اإلفصاح المحاسبي . على ایجابي أثر له یكون سوف  المحاسبیة المعلومة إن جودة -
    جودة المعلومات تعزیز شأنه نم الدولیة المحاسبة معاییر وفق اإلفصاح بمتطلبات االلتزام إن -

    التأكد عدم درجة تخفیض وفیها،  المستثمرین ثقة بعث وبالتالي للتحقق، وقابلیتها والمالیة المحاسبیة   
  .بینهم  
   اإلفصاح في ظل التطورات االقتصادیة یجب أن یأخذ منحى آخر یتعدى احتیاجات مستخدمي القوائم  -
  خدمین لهم متطلبات تختلف في نوعیتها وحجمها ودرجة تفصیلها ودقتها.المالیة المحلیین، إلى مست  
   فیما خاصة حد كبیر الدولیة إلى المحاسبة مع معاییر المتوافق المالي المحاسبي النظام  الجزائر تبنت -

  .دادهاإع وطرق المالیة والقوائم والتقییم التسجیل قواعد المحاسبیة، المبادئ المفاهیمي، باإلطار یتعلق   
  القوائم المالیة   عن اإلفصاحالمؤسسات من  مَكن الجزائر في المالي المحاسبي النظام تطبیق إن -

   وهو و الدولي، المحليالمستوى  علىها مستعملی قبل من القراءة وسهلة مفهومة المجسدة في معلومات    
جراء القرارات باتخاذ یسمح ما       واختیار االستثمارات بین المفاضلة من المستثمر تمكن التي المقارنات وإ
  سلیم . أساس على األفضل البدیل   
  ضعف  رأسها على یأتي المعوقات من جملة الجزائر في الدولیة المحاسبیة المعاییر تطبیق یواجه -

  العادلة . للقیمة المستمر بالتقییم تسمح أسواقتحقیق سوق مالي جید البورصة ، وكذلك    
  التحلیل اإلحصائي للدراسة أن القوائم المالیة التي تصدرها مؤسسة مطاحن الجنوب تتمتع أظهرت نتائج  -

  بخاصیة المالءمة و كذلك خاصیة الموثوقیة وما یتفرع عنهما من خصائص فرعیة .   
  أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي للدراسة أن المعلومات المحاسبیة المقدمة في القوائم المالیة متوسطة  -
  الكفایة في تلبیة  إحتیاجات المستخدمین ، مع مطالبة معظم أفراد العینة بالتوسع في نشر معلومات   
  إضافیة .      
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 واالقتراحات التوصیات   -3

  :یلي ما نقترح إلیها التوصل تم التي النتائج على بناء   
    ویسمح أكبر وموثوقیة مصداقیة یكسبها المالیة القوائم ادإعد عند الدولیة المحاسبة معاییر تطبیق إن -

   مالیة قوائم بإعداد المؤسسات إلزام یجب لذلك المعاییر هذه تطبق التي الدول نشاط مع نشاطها بمقارنة   
   المركز قائمة الدخل، قائمة وهي الدولیة المحاسبة معاییر في علیها المنصوص والقواعد لألسس وفقا   
   المتممة واإلیضاحات المالحظات الملكیة، حقوق في التغیرات قائمة النقدیة، التدفقات قائمة الي،الم   
  .المالیة للقوائم   
  ضرورة توفیر المزید من المتطلبات الضروریة لخصائص المعلومات المحاسبیة التي یتم عرضها في   -

  سبي . التقاریر المالیة والتي تتماشى مع قواعد اإلفصاح المحا   
  لبث ضروریة تكون إضافیة معلومات وأي المحاسبیة البیانات عن اإلفصاح على المؤسسات إلزام - 

  . مستخدمیها وخاصة المساهمین لدى االطمئنان   
  قصیرة دوریة فترات على تنشر أن یجب انهفإ القرارات لترشید مالءمة أكثر المعلومات تكون حتى  -

  .) ة ، سنویة ( شهریة ، ثالثیة ، سداسی   
  ضرورة نشر تقاریر إضافیة للقوائم المالیة األساسیة ، كالتقاریر القطاعیة ، القیمة المضافة ... التي      -

  تزید من مالءمة المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرار .   
  حاسبي یجب تكییف اإلطار القانوني والتشریعي الجزائري مع المستجدات التي جاء بها النظام الم -
  المالي الجدید وخاصة فیما یتعلق بالنظام الجبائي.  
 لإلفصاح اإللزامیة بالمتطلبات المؤسسات وتذكیر الرقابیة المؤسسات دور بتفعیل المعنیة الجهات قیام  -

  .التزامها عدم ثبوت حالة في رادعة عقوبات وفرض المحاسبي   
  النظام المحاسبي المالي الجدید وفق ما یحدث    یجب فتح مراكز وطنیة متخصصة في تحدیث وتطویر  -

  من مستجدات في معاییر المحاسبة الدولیة واإلبالغ المالي.    
  العمل على تطویر بورصة الجزائر وتفعیل دورها في تمویل المؤسسات، واالنضمام إلى مختلف   -

  لعالمیة الدولیة لهیئات تداول األوراق  الهیئات  الدولیة مثل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، والمنظمة ا    
 .المالیة     

  تكثیف الدورات التدریبیة من خالل التكوین في مجال معاییر المحاسبة الدولیة، والنظام المحاسبي   -
  المالي لسد الثغرات والنقائص المسجلة على مستوى اإلشراف والتكوین.   
  األكادیمیین الجزائریین، لالرتقاء بمستوى المهنة وزیادة   تشجیع التعاون االستراتیجي بین المهنیین و  -

  تنافسیتها أمام مكاتب المراجعة واالستشارات األجنبیة .   
  

215  



 

  
 

  العامة الخاتمة
  
    من المؤسسات مختلف عن الصادرة المالیة للقوائم أكبر فهم أجل من المحاسبیة الثقافة من زیادة البد -

  . القرارات وصناع المستثمرین طرف   
  تفعیل دور محافظي الحسابات بالعمل على إتباع معاییر المراجعة ، مما یؤدي لزیادة  على العمل -
   المالءمة و الموثوقیة في المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة .  
  آفاق البحث  -4

  ة  ال یمكن إحاطته بكل  إن التعرض لموضوع اإلفصاح المحاسبي و خصائص المعلومات المحاسبی   
  هذه الدراسة تعتبر مساهمة بسیطة من الطالب وخطوة أولى فجوانبه من خالل دراسة واحدة،    
  نه یمكن فتح الباب لعدة أبالنسبة للدراسات القادمة ، فمن خالل بحثنا في هذا الموضوع تبین لنا    
  طرق للمواضیع التالیة:إشكالیات ودراسات مستقبلیة تستحق الدراسة وذلك بالت    

  .دور النظام المحاسبي المالي الجدید في تفعیل بورصة الجزائر  -  
 على حدا وتطبیقه على المؤسسات الجزائریة.  ر المحاسبة الدولیةدراسة كل معیار من معایی  -  
  لجزائریة.أثر تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة على اإلفصاح المحاسبي في المؤسسة االقتصادیة ا   -
   بالقیمة المتعلقة والقیاس اإلفصاح آلیات مع التأقلم على المحاسبیة المعلومات أنظمة قدرة مدى  -

  .العادلة    
  .القرار اتخاذ عملیة في المرحلیة المالیة القوائم دور  -
  تكییف النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالي الجدید .  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  عز وجل  إتمام هذه الدراسة  تم بحمد اهللا وعونه                                                     
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 IAS 07المحاسبي لمعیارل تحلیلیة دراسة الجزائري. المحاسبي المخطط مستوى على األساسیة
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  01:  الملحق

 
  وزارة التعلیـم العالـي والبحـث العلمـي    

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   
  -بسكـرة–جامعـة محمـد خیضـر 

Université Mohamed KHIDHER -Biskra 
  

 
  

  
  

استبیان استمارة    
:تحیة طیبة  

االستبیان بهدف الحصول على أرائكم ومقترحاتكم فیما یتضمنه یسر الباحث أن یضع بین أیدكم هذا    
من خالل تفضلكم باإلجابة على جملة  من محاور الستفاء البیانات والمعلومات المتعلقة بالجانب المیداني

 األسئلة الموجودة بهذه االستمارة  في إطار تحضیر رسالة ماجستیر بعنوان :

في تحسین اإلفصاح المحاسبي دور جودة المعلومات المحاسبیة        

و نؤكد لكم بأن جمیع البیانات التي سیتم الحصول علیها من قبلكم ستعامل بسریة تامة ، ولن تستخدم   
مسبقا على مساعدتكم لنا في إتمام هذه الدراسة. إال ألغراض البحث العلمي فقط  ، شاكرین تعاونكم   

.لى نتائج هذا البحث ، إن توفرت رغبتكم في ذلككما أعلمكم أنه لمن دواعي سروري أن أطلعكم ع   

 

في حالة وجود أي استفسار عن أي من أسئلة االستبیان أو حول أي أمر یتعلق بالدراسة یرجى 
 عدم التردد  االتصال بالباحث وعلى العنوان البریدي التالي :

www.bynadji@live.fr                                                          
 

  الباحث : بن یحي ناجي                                                                             
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  مفاهیم و المصطلحات العامة 

  لة االستبیان یرجى قراءة هذه المفاهیم و المصطلحات قبل الشروع في اإلجابة عن أسئ

هي القدرة على خدمة اتخاذ قرار معین، إما من خالل تخفیض حالة عدم المعرفة : *مالئمة المعلومات 
  لدى متخذ القرار، أو زیادة المعرفة لدى متخذ القرار بخصوص الموقف الذي یتخذ القرار بشأنه.

   لى مستخدمیها في الوقت المناسبیقصد بالتوقیت المالئم وصول المعلومات المعدة إ التوقیت المالئم:* 
تعد مقدرة المعلومات المحاسبیة في تحسین مقدرة متخذ القرار على التنبؤ بنتائج  *القدرة على التنبؤ:

  .التوقعات المستقبلیة في ضوء نتائج الماضي والحاضر
على تغییر أو  تملك المعلومات المحاسبیة قیمة استرجاعیة عندما یكون لها القدرة * التغذیة العكسیة :

  تصحیح التوقعات الحالیة أو المستقبلیة .
مكانیة االعتماد علیها الموثوقیة :  * تعـد انعكاسا ، التي تتعلق خاصیة الموثوقیة بأمانة المعلومات وإ

  . واضحا لألدلة الموضوعیة أو طرق أو أسس القیاس السلیمة التي بنیت علیها تلك المعلومات
  ني وجود درجة عالیة من التطابق بین المعلومات والظواهر المراد التقریر عنها.ویع*الصدق في التمثیل: 

وتعني تقدیم حقائق صادقة دون حذف، أو انتقاء للمعلومات  * حیادیة المعلومات (عدم التحیز):
  .لمصلحة فئة أو قرار معین

م یتوصلون إلى نفس أي في حالة قیاس المعلومات من أكثر من شخص أو جهة فانه* القابلیة للتحقق :
  النتائج .

یعني الثبات في إتباع النسق الواحد أن تسجل األحداث االقتصادیة الثبات في إتباع النسق الواحد:  *
  ویقرر عنها بطریقة موحدة من دورة إلى دورة.

م یقصد بها إمكانیة مقارنة البیانات و المعلومات المحاسبیة التي یت* التماثل والقابلیة للمقارنة : 
معالجتها باستخدام نفس األسالیب و اإلجراءات المحاسبیة من سنة ألخرى في نفس المنشأة أو مقارنتها 

  مع منشآت أخرى مماثلة.
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 استمارة االستبیان
 المحور األول : البیانات العامة 

:............................ /االسم (اختیاري) -1  
 العمر:...... عاما                        ذكر                /   أنثى            :     الجنس   -2
: الجهة التي ینتمي إلیها  -   3 

 اإلدارة                     الضرائب                    المهنیین                       األكادیمیین 
.......................................:.......................المهنة/ الوظیفة -4  
  سنوات  10إلى  05من       سنوات  05أقل من الخبرة المهنیة:.        - 5

سنة 15إلى  10من               سنة      15أكثر من         

  ماجستیر                 لیسانس           لمؤهل العلمي:  -6

 أخرى      دكتوراه   

               

                      

  .في الخانة المناسبة  (X )  الرجاء وضع اإلشارة
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لشركة ل: مالئمة و موثوقیة المعلومات المحاسبیة المفصح عنها في القوائم المالیة الثانيالمحور   
ال 

أوافق 
 تماما

ال 
 أوافق

غیر 
 متأكد

أوافق  أوافق
 تماما

لرقما السؤال  

بر المعلومات المحاسبیة المفصح عنھا في القوائم  تعت     
 المالیة للشركة مالئمة وتؤثر في قرارات مستخدمیھا .

1 

تعتبر المعلومات المحاسبیة المفصح عنھا في القوائم       
المالیة للشركة ذات قیمة تنبؤیة تزید من فاعلیة وكفاءة 

 قرارات مستخدمیھا .

2 

ن القوائم  المالیة وتقدیمھا یتم إعداد و اإلفصاح ع     
 لمستخدمیھا في الوقت المناسب.

3 

للمعلومات المحاسبیة المفصح عنھا في القوائم  المالیة      
للشركة قیمة إسترجاعیة تساعد على تقییم التنبؤات 
 السابقة وتصحیحھا و اتخاذ القرارات من خاللھا .

4 

ومات محاسبیة تتضمن القوائم  المالیة المفصح عنھا معل     
 ذات موثوقیة لعملیة اتخاذ القرار .

5 

تعبر المعلومات المحاسبیة المفصح عنھا  في القوائم       
المالیة على صدق وأمانة تمثیلھا لألحداث االقتصادیة 

 التي تمت خالل السنة المالیة . 

6 

تمتاز المعلومات المحاسبیة المفصح عنھا في القوائم       
وضوعیة ویمكن التحقق من صحتھا .المالیة بالم  

7 

تتمیز المعلومات المحاسبیة المفصح عنھا في القوائم       
المالیة بالحیاد و البعد عن التحیز مما یزید من مصداقیتھا 

 لدى مستخدمیھا .

8 

یؤدي تقریر مراجع الحسابات دورا ھاما في زیادة الثقة      
لیة .للمعلومات المحاسبیة في القوائم  الما  

9 

من الضروري اإلفصاح عن معلومات محاسبیة مالئمة      
حتى ولو كان توفرھا على حساب الموثوقیة في 

 المعلومات المقدمة .

10 

تتضمن التقاریر المالیة المفصح عنھا معلومات محاسبیة      
قابلة للمقارنة مع نتائج السنوات السابقة أو مع شركات 

 من نفس القطاع . 

11 

یتم االلتزام بمبدأ الثبات في السیاسات المحاسبیة عند      
 إعداد وعرض القوائم  المالیة للشركة .

12 

ینعكس تطبیق مبدأ الثبات في السیاسات المحاسبیة في      
 زیادة الموثوقیة في المعلومات المحاسبیة .

13 

إن توفیر خاصیة القابلیة للمقارنة للمعلومات المحاسبیة      
صح عنھا في القوائم  المالیة إلى زیادة كفاءة المف

 القرارات المتخذة .

14 
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المحور الثالث : مدى كفایة وفعالیة ومالئمة القوائم و التقاریر المحاسبیة المفصح عنها لتلبیة 

 احتیاجات متخذي القرارات 
غیر 
 مالئمة

مالئمة بدرجة 
 متوسطة

مالئمة بدرجة 
 متوسطة

مالئمة 
رجة كبیرةبد  

مالئمة 
بدرجة 
 كبیرة جدا

  السؤال

 1 تقریر المركز المالي المیزانیة      
 2 تقریر الدخل      
 3 تقریر التغیر في حقوق الملكیة      
 4 تقریر التدفقات النقدیة      
 5 تقریر محافظ الحسابات      
 6 تقریر مجلس اإلدارة      
 7 اإلیضاحات المرفقة      
 8 التقاریر المرحلیة الدوریة      

  
 لمفصح عنها سنویا لشركة في تلبیةما هو رأیكم في مدى كفایة المعلومات في التقاریر ا -09

  التخاذ  القرار.  احتیاجات كل مستخدمیها
  غیر كافیة إطالقًا   غیر كافیة   متوسطة   كافیة   كافیة جدًا 

مالیة و المعاییر المحاسبیة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح المحور الرابع :النظام المحاسبي ال   
.وخاصة فیما یتعلق بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي   ما رأیك في  النظام المالي المحاسبي - 01  

 راض جدا                  راض                  غیر راض          دون جواب 
بة الدولیة في إعداد التقاریر و اإلفصاح في الجزائر هل ترى اعتماد وتطبیق  معاییر المحاس -02

 یكون إیجابیا .
  راض جدا                  راض                  غیر راض            دون جواب
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  ؟    ) تعبر أكثر عن الواقع االقتصاديSCFهل ترى أن مخرجات النظام المحاسبي المالي ( -

  دون جواب    غیر راض   راض   ◌ً  راض جدا
هل توجد معوقات لإلفصاح المحاسبي في الجزائر  - 04 

نعم                                    ال      
 في حالة اإلجابة بنعم 

صعوبة فهم و تفسیر متطلبات اإلفصاح في معاییر المحاسبة الدولیة . - *  
الظروف االقتصادیة السائدة في الجزائر . - *  
ضعف تحقیق سوق مالي جید البورصة  .  - *  

 * صعوبة توحید الممارسات المحاسبیة بین المؤسسات نتیجة الختالف في تفسیر المعاییر .
 * بل یوجد معوقات أخرى أذكرها .

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..........................................................................................  
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