
)r'-.\ lrnyf-Et LLOZ/BLOZ

a
,t)

)@loel,,-E

lPrft:tr lf.;6J tIfE erff',,-e

lF$n:tp,1r'E gq 'l-11

ofr;e ;;rytrh t lffJ KF-,=,-le.E Clfltr lG 6-r1.,f,J 
11..1-l'+ir

y'E lIr;6J KEro|et qft'J 11.,i.1q ryJ lf-,*+ir

.1!rE ttai{irre

\fro \.C
imP

rrrrJ

r'-

oo

o

o

4g(}|rt
!?lIUT
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 ةـــدمــاملق

 

 

على الرغم من قدم التطبيقات املحاسبية إال إن االهتمام بنظرية املحاسبة لم ينشا إال 

ان في بداية األمر معتمدا وبصورة مطلقة على استخدام حديثا، وان االهتمام بنظرية املحاسبة ك

املنهج العلمي، ومع بداية القرن العشرين بذلت العديد من املحاوالت لبناء نظرية للمحاسبة إال أنها  

كانت من جانب أفراد بصفتهم باحثين وكتاب وأكاديميين، وبعد ذلك في منتصف القرن العشرين 

ية خاصة في الواليات املتحدة األمريكية العمل على بناء نظرية أخذت الجمعيات العلمية واملهن

 املحاسبة.

نظرية  عليه تقوم الذي الفكري  األساس حول  الفهم تكمن أهداف تعليم هذه املادة في تعميق

 البحث من والتحول  املحاسبي، والبحث املهنة تشهدها التي واملستجدات ضوء التطورات في املحاسبة

 بصورة يناقش املقرر  هذا فإن لذلك ، املحاسبية عن املعايير البحث إلى سبيةاملبادئ املحا عن

 النظرية هذه إلى الحاجة مدى من الوقوف على بدأ املحاسبية للنظرية الجوانب العلمية مستفيضة

 مناهج عليه من يترتب وما والتطوير البحث اتجاهات متابعة ثم ، تقوم عليه الذي الفكري  والبناء

 .له املحاسبي القياس بدائل على والوقوف املعاصر النموذج املحاسبي تطوير إلى فتهد علمية
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 : املقومات األساسية للنظرية احملاسبية01 احملور

 ساعة 3الحجم الساعي المخصص 

 املحور أهداف 
 أن يكونوا قادرين على: املحور يتوقع من الطلبة بعدة دراسة هذه 

  ؛املحاسبة نظرية وتكوين ءبنا كيفيةتوضيح 

  املحاسبة واهم املدارس املحاسبية؛ مراحل تطور بيان 

 ؛تحديد األسس التي تعتمد عليها منهجية البحث العلمي املحاسبي 

  عن عملية بناء النظرية املحاسبية.تقديم رؤية واضحة 

 
  

 على  تقديم حلول للمشاكل الثالثينات ومنذ بدايتها في املحاسبية الدراسات والبحوث ركزت

 حتى فكري أو إطار تقديم أو نظرية بإيجاد قوي لالهتمام دافع هناك يكن التطبيقية، حيث لم

 أساس إلى تقديم املحاسبة في عقود، اتجه الباحثين ثالثة وبعد من الفروض، عةمجمو  صياغة

 نظري للمحاسبة.

 املحاسبة لعلم النظري  األساس أهمية  -1

، باإلضافة إلى توضيح هل الفقرة إلى بيان الجذور التاريخية لنظرية املحاسبة وتطورها ذهتهدف ه

 العلم.املحاسبة فن أم علم، او أنها مشتركة بين الفن و 

 مراحل تطور املحاسبة 1-1

 خاصيتين تواجد على للمحاسبة واألكاديمي املنهي بالتطور  اهتمت التي الدراسات تؤكد

 :هما اإلطار في هذا  متالزمتين

 االستمرارية أوال:

 فائدتها أثبتت التي والتطبيق الفكر  عناصر  من الكثير  توجد انه إلى هذه الخاصية تشير 

 .، حيث يوجد حاليا قدر معين من املعرفة لدى الباحثين والتي من الغير الزمن مرور  مع واستقرارها

 

املقبول الخروج عن إطارها املتعارف عليه، ولعل ما يفسر هذه الخاصية وجود العديد من 

املبادئ والقواعد املحاسبية التي نسير عليها حاليا ترجع إلى بدايات نشأة املحاسبية مثل: مبدأ القيد 

 .لخ....ااملزدوج
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 التغير ثانيا:

أما هذه الخاصية فهي تفسر الطبيعة الدينامكية للمحاسبة وقدرتها على مواكب التطورات 

املستمرة في البيئة املحيطة بها، إال أن هذا التغيير ال يكون فجائي أو بشكل صارخ، ولكن يكون بعد 

وفي هذا اإلطار نجد مثال التأكد من انه ضروري وذو جدوى، وهذا ما يفسر  بط التطور املحاسبي، 

التحول التدريجي إلى تبني املعايير الدولية للمحاسبة، والذي بداء من خالل التوافق الدولي ثم 

 التوحد.

 بناء على سبق يمكن تقسيم التطور التاريخي للمحاسبة فنيا إلى أربعة مراحل هي:

 املرحلـة األولى: تكوين الجانب الفني في املحاسبة : 

، حيث ظهرت املحاسبة تزامنا للمحاسبة والتقنية ملرحلـة بتكوين الجوانب الفنيةتتميز هذه ا

مع بداية معرفة اإلنسان األول لعملية العد والحساب، حيث اثبت تاريخيا وجود بعض املمارسات 

ومثاال عن ذلك ما املحاسبية البسيطة تتناسب مع التطور الفكري والعقلي لإلنسان في ذلك الزمن،

الرسومات واملنحوتات التاريخية والتي نجد فيها أن اإلنسان األول رسم عدد الحيوانات يوجد في 

ولكن التي يملكها بدون علمه باألرقام وال الحساب وهذا يعتبر نوع من املحاسبة في شكلها البدائي، 

 ضبط دقة وانتظام التسجيلوالذي جاء لنظام القيد املزدوج أحداث هذه املرحلة هو ظهور  أبرز 

تعتمدان على خاصية التوازن الحسابي كنتيجة الدفتري والوصول إلى استخراج قائمتين مترابطتين 

وقائمة املركز املالي  (النتائج حسابات) هما قائمة الدخلطبيعية لتطبيق نظام القيد املزدوج 

 (.امليزانية)

ث أصبح بحياملشاريع  أصحابثم تطور مفهوم استخدام هذا القيد تمشيا مع احتياجات 

 .ينسجم مع وجهة نظر صاحب املشروع عرض الحسابات وتبويبها

  مرحلة االهتمام املنهي واألكاديمي في املحاسبةالثانية:املرحلـة: 

  كانت التي الخدمات نفس تؤدي عشر والسابع عشر السادس القرنين طيلة املحاسبة ظلت

وفي املجمل ، ق العملي للمحاسبةير فنون التطبيبتطو ، حيث أنها كانت تهتم ولم يكن أي تطوير

داة رقابة داخلية أباإلضافة إلى أداء دور ، املشاريع وحمايتهاتحقق رغبات أصحاب كانت تهدف إلى 

بدأ االهتمام منذ بداية القرن التاسع عشر بعض العوامل والتحوالت، لنتيجة لكن و على املمتلكات،

 :أهمهاتطوير املحاسبة مهنيا وأكاديميا بسبب عدة عوامل ب

 التمويل إلى والحاجة الشركات عمل مجال وإتساع كبر  وما لحقها من: الثورة الصناعية بداية 

 رأس على واملحافظة الدائنين حاجات لتلبي املحاسبية والقواعد املبادئ تطوير  استدعى مما

وكيل ك عملها اإلدارة تمارس بأن تقتض ي التياملال، باإلضافة إلى ظهور وتطور نظرية الوكالة )

 ملصلحتهم(. املشروع بإدارة وتقوم املساهمين عن



 بيةاحملاس : املقومات األساسية للنظرية01 احملور

8 

وما تطلبه ذلك من ضرورة تجميع رؤوس األموال  : وتطورها ظهور الشركات املساهمة 

من ناحية  وضمان استمرارية عمل الشركات من ناحية، والتحول نحو فصل امللكية عن اإلدارة

 ؛الشخصية املعنوية املستقلة ، األمر الذي أدى إلى بروز فرض االستمرارية وفرضأخرى 

الطلب على خدمات  إلى زيادةحيث أدى ذلك  : فرض ضرائب الدخل على األفراد والشركات 

 .أم خارجها الشركةاملحاسبين باعتباره املحتكر لوظيفة إنتاج املعلومات املالية سواء داخل 

بة وتقنين : كان من الضروري وجود أطراف خارجية تهتم بمراقظهور الهيئات املهنية 

 أدى إلى ظهور هيئات وجمعيات محاسبية، على غرار جمعيةاملمارسات املحاسبية، هذا ما 

 1988 عام بانجلترا واملراجعين املحاسبيين ، وبعدها مجمع1854 في اسكتلندا في املحاسبين

 ...الخ، وتوالت باقي الهيئات بالظهور واالنتشار.1887 فياألمريكيين  املحاسبين جمعية وثم

، املرحلة قد أصبح واضحا في املجال املنهيفي هذه الحظ أن التطور ما سبق فإننا نوبناء على 

على املحاسبين صياغة مفاهيم وأفكار ت هناك ضرورة ملحة ما في املجال األكاديمي فقد أصبحأ

ومن هنا بدأ االهتمام بتطوير نموذج محاسبي مناسب  بينهما،وتنظيم إطار فكري مترابط يجمع 

 .لوحدة االقتصاديـةل

  مرحلة االهتمام باملحاسبة كنظام للمعلوماتالثالثةاملرحلـة :: 

 استخداموالتي ركزت على  طبيعية النتشار الفكر الخاص بمدرسة اإلدارة العلمية استجابة

املحاسبة أشكال جديدة للمحاسبة على غرار ، هذا ما أدى إلى ظهور كنظام للمعلومات املحاسبة

شكل تحليالت لنتائج املحاسبة املالية، إال  لتي أخذت في التطور، حيث كانت البداية فياإلدارية وا

أن التطور التقني واستخدام الحاسوب أتاح للمحاسب املجال لتطوير مخرجات املحاسبة املالية 

والتركيز نحو نظام املعلومات واستخدامها في مجاالت التخطيط والرقابة وبصفة خاصة في مجال 

 .القرارات ترشيد

 : مرحلة االهتمام باملحاسبة عن املسؤولية االجتماعيـة املرحلـة الرابعة: 

تعتبر املحاسبة عن املسئولية االجتماعية أحدث مراحل التطور املحاسبي، فمن املعروف أن 

ؤثر في مصالح فئات عديدة أهمها املستثمرين الحالين تملؤسسة كل األعمال التي تقوم بها ا

، العمالء، املوردين، ونظرا الحتمال املؤسسة، املقترضين، الجهات الحكومية، العاملين في واملرتقبين

كافة احتياجات فئات  التقارير املحاسبية تغطيلذلك  يجب أن  تعارض مصالح هذه الفئات،

املجتمع دون تغليب وجهة نظر فئة على أخرى وحتى ال تتأثر عدالة توزيع املنافع من تلك التقارير 

 .كون األثر النهائي في صالح املجتمع بكامل فئاتهوي
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 مدارس الفكر املحاسبي 2-1

بناءا على ما سبق، فإننا نستنتج أن تطور املحاسبة كان حسب السياق التالي، تكوين الجانب 

جانب الفني مع النظرية، وهذا ما يعبر عن مدارس الفني تم االهتمام بالتنظير املحاسبي ثم دمج ال

 سبي.الفكر املحا

 : أوال: املدرسة الفنية

ينظرون أصحاب هذه املدرسة إلى املحاسبة على أنها تطبيقات لفنون وممارسات املحاسبين، 

على  املدرسةدون أن يسترشدوا ببعض املبادئ العلمية و األسس و األصول املحاسبية، إذ تركز هذه 

ن مؤيدي هذه ـــــــــــــــت الحالية، وماألحداث االقتصادية واملعامال  لتسجيللي والتطبيقي مالجانب الع

ـــاملدرس ، جاء املدرسةوالذي قدم تعريفا للمحاسبة يؤيد هذه  DE MURE رنس يـــــــة املحاسب الفـــــــــــــــــــ

الدفاتر األخرى والسجالت واملستندات، التي مجموعة من إن املحاسبة هي دفتر األستاذ و فيه"

إضاعة الوقت أو الوقوع في األخطاء،  لتجنبات في السجالت العملي من تسجيل ناتمكن

باإلضافة إلى تلخيص أو مراقبة القيود املسجلة في الحسابات واستخالص املالحظات املختلفة 

 "لحسن إدارة املشاريع التجارية و الصناعية

 واستخدام املحاسبة بمفهومها الفني هاالقت أفكار هذه املدرسة قبوال في بداية ظهور 

البسيط، بسبب كون مجال استخدامها كان ضيقا وحجم أعمال املؤسسات كان صغيرا، كما أن 

 الطابع والشكل القانوني مللكية تلك املؤسسات كان فرديا.

وتجسد كل ذلك من جراء تطبيق نظام القيد املفرد كأساس للتسجيل املحاسبي و استمر هذا 

لتسجيل املحاسبي في القرن الرابع عشر، و ظهور الوضع لغاية حصول تطور نوعي ملموس في نظام ا

 القيد املزدوج و الذي أدى بدوره إلى ظهور املدرسة العلمية.

 ثانيا: املدرسة العلمية

و الذي يعتبر البداية الفعلية لهذه املدرسة، و ذلك على  1494بعد ظهور القيد املزدوج عام 

شفويا كان يسبق ذلك التاريخ نظرا لعدم شر النظرية علما أن الحديث عنها نمستوى الكتابة و 

إمكانية استمرار تبني أراء املدرسة الفنية وعدم مالئمة طريقة القيد املفرد كنظام لتسجيل األحداث 

بدأت تلك األحداث تتوسع و تزداد انعكاسا لتوسع حجم و نوع األنشطة و وقد و املعامالت املالية، 

 الفعاليات االقتصادية.

درسة يدعو إلى اعتبار املحاسبة علما فقط، له مبادئ و أسس علمية إن جوهر هذه امل

وفلسفية نظرية ومجال منهج بحث علمي كباقي العلوم و من مؤيدي هذه املدرسة نجد كل من 

FAURE GABRIEL " يسجل الذيعلم الحسابات، الذي قدم تعريفا للمحاسبة بأنها 

وفقا  نتج عنهاوما يتفاصيل هذه الحوادث الحوادث التي تؤثر على مجموعة األموال إلظهار 

 ".ألسس علمية
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عالجت املدرسة العلمية بعض أوجه قصور املدرسة الفنية لكنها لم تخلو من بعض العيوب، 

وفي مقدمتها نظرتها األحادية الداعية إلى أن املحاسبة هي علم فقط و إغفال الجانب الفني عنها، و 

على الصمود و االستمرار في الدفاع عن أرائهم مما استدعى نظرا لعدم قدرة أصحاب هذه املدرسة 

 ظهور املدرسة الحديثة.

 ثالثا: املدرسة الحديثة

تحكمها أسس ومبادئ أي أن املحاسبة  ،ترى املدرسة الحديثة بأن املحاسبة هي علم و فن

نها وقواعد ومعايير وأصول وفرضيات وأهداف تتجسد في صياغة نظرية علمية يتم االستفادة م

تحقيق الهدف العام للنظام املحاسبي املتمثل بإنتاج لواالسترشاد بها في تطبيق األنظمة املحاسبية 

فإننا نجد أن األسس قائمة لكن  هنا وخلق املعلومات املحاسبية لالزمة التخاذ القرارات، ومن

 التطبيق متباين طبقا ألراء وأفكار ومعالجات هذا املحاسب أو ذلك.

لة وغيرها تؤكد صحة الرأي القائل بأن املحاسبة هي أحد العلوم االجتماعية لها إن هذه األمث

ي لألحداث أحكامها وأصولها، كما أنها فنا من الفنون التي تعتمد على طريقة فنية للتسجيل املحاسب

في  لها بما ال يتعارض مع األصول واملبادئ العلمية والقواعد األساسية ومعالجتهااملعامالت الحالية و 

النظرية بدون تطبيق تبقى صماء املحاسبة، وقد يعالج هذا األمر وفق املنظور الفلسفي التالي: "

وعندها يطرح "؛ كما أن التطبيق بدون أن يسترشد بأساس نظري يسير بشكل أعمى و غير موجه

 السؤال الجدير باالهتمام والعناية أال وهو:

للدخول في التطبيق أم تنطلق من التطبيق أين نقطة البداية؟ هل نبدأ بدراسة النظرية 

 للتوجه نحو صياغة النظرية؟

ولإلجابة على هذا السؤال يتطلب تحديد هوية العلم فلسفيا و فكريا و تناول أساليب و 

مناهج البحث العلمي املالئمة لدراسة علم املحاسبة و صياغة أركان و مقومات و عناصر البناء 

 النظري للمحاسبة.

 ة نظرية املحاسبةمناهج دراس 3-1

، حتى يتم بناء وتكوين نظرية للمحاسبة يجب أن يكون هناك منهج األخرى تماما مثل األنظمة 

لذلك، حيث أن اختالف وتشعب أداء املناهج والقيم بين املمارسات املحاسبية والبحث املحاسبي 

 أدى إلى استخدام العديد من املناهج، نذكرها فيما يلي:

 قرائياملنهج االستأوال: 

يعني هذا املنهج في تكوين نظرية البدء بدراسة وتحليل وفحص الحاالت الجزئية والظواهر 

املشاهدة ثم وضع الفروض التي تحل املشكلة و تفسر الظاهرة املشاهدة، ثم اختيار هذه الفروض 

مته إال فقد الفرض قيو  ،فإن ثبتت صحة فرض ما، أصبح هذا الفرض مبدأ أو قانونا علميا تجريبيا

يتطلب هذا الوضع األخير إدخال بعض التعديالت على الفروض أو رفضها بالكامل والبحث و العلمية 
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عن فروض جديدة مفسرة وإجراء التجارب من جديد للوصول إلى فروض صحيحة تفسر الحقائق 

 امللموسة.

 

 

 

يلية، طبقا لهذا املدخل يتم التوصل إلى معلومات من خالل املالحظات واملقاييس التفص

وتكون هذه التعميمات موضوعا لإلثبات أو الدحض وذلك من خالل املالحظات والتجارب الالحقة، 

 ويتضمن هذا املدخل أربعة مراحل هي:

 تسجيل املشاهدات؛ .أ

 تحليل وتبويب املشاهدات للكشف عن العالقات املتكررة املتشابهة؛ .ب

ملشاهدات التي توضح العالقات االشتقاق اإلستقرائي للتعميمات واملبادئ املحاسبية من ا .ت

 املتكررة؛

 اختيار التعميمات. .ث

من الواضح أن املنهج االستقرائي يسمح بالتحقق من الحقيقة، أي صحة أو خطأ القضايا و 

لك عن طريق تحقيقها تجريبيا دون االعتماد على قضايا أو مسائل أخرى ذاملسائل املطروحة و 

رائي تعتمد على املالحظة لكافة الظواهر و كلما ازداد مسلم بها، فالحقيقة وفق املفهوم االستق

 عددها ازدادت درجة الثقة في االستدالل االستقرائي.

 )البرهان( املنهج االستنباطيثانيا: 

يقابل املنهج االستنباطي املنهج االستقرائي، فاالستنباطي قوامه العقل والتفكير املنطقي 

وفي االستنباطي يتم االنتقال من العام إلى الخاص أما في  املالحظة و التجربة، واالستقرائي قوامه

 االستقرائي فمن الخاص إلى العام.

ينتقل ووفقا لهذا املدخل  ،يعتبر هذا املدخل أحد املداخل الوصفية لبناء نظرية محاسبية

الباحث من قضايا عامة مسلم بها إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دونما الحاجة إلى إجراء 

تجارب، أي أن جوهر هذا املدخل هو مقدمات مسلم بها ثم استخراج نتائج من هذه املقدمات عن 

وبالرغم من اإلسهامات املميزة للمدخل االستنباطي ، طريق االستنباط املنطقي أو ما يسمى بالقياس

ت وعلى وجه الخصوص في وضع اإلطار النظري للمحاسبة، إال أنه يعاب على هذا املدخل إذا كان

  املسلمات أو املقدمات املنطقية خاطئة فإن النتائج ستكون خاطئة أيضا.

بالتطبيق على املحاسبة فإن املدخل االستنباطي يبدأ باملقدمات الكبرى والصغرى حول 

الوسط املحاسبي ثم يشتق منها منطقيا مبادئ املحاسبة تمثل دليال أو أساسا لتطوير اإلجراءات و 

 فإنه يمكن اختبار النظريات االستنباطية من خالل أربعة خطوات: املمارسات املحاسبية.

 في ما يخص اصدرا املعايير املحاسبية، حسب املنهج االستقرائي تتم العملية كما يلي:

 ؛تحديد املوضوعات التي يلزم إعداد املعايير بشأنها 

 ؛استقراء املمارسات التي تستخدم في التطبيق العملي 

  سات لتحديد أفضلهادراسة وتقييم هذه املمار. 
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إجراء املقارنة املنطقية لالستنتاجات مع بعضها البعض بهدف التأكد من عدم وجود تناقض  -

 ذاتي.

البحث عن الشكل أو الصورة املنطقية للنظرية بهدف تحديد طبيعتها، هل هي نظرية تجريبية  -

 أو نظرية علمية؟

املقارنة مع نظريات أخرى لتحديد فيما إذا كانت تستخدم مساهمة علمية تجتاز مختلف  إجراء -

 االختبارات.

 اختبار النظرية تجريبيا بواسطة االختبار التجريبي لتطبيقات نتائجها املشتقة منها. -

 

 

 

 

 

 

 

 املنهج العلميثالثا: 

املدخل االستنباطي بشكل من الناحية العلمية يصعب تطبيق كل من املدخل االستقرائي و 

مستقل، فكل منها يحتاج إلى اآلخر و يكمله، ففي املدخل االستنباطي ال يمكن أن تكون جميع 

القضايا فرضية و إنما البد من توفر معلومات عن الواقع و خبرة تساعد على اقتراح فروض مقبولة 

اطي باملقدمات الكبرى، ويرى مبدئيا قبل البدء بعملية القياس العلمي إذن يبدأ املدخل االستنب

في املدى الطويل تفرض استخدام املنهج  نظرية املحاسبة أصحاب االختصاص أن متطلبات تطوير 

إن املدخل االستقرائي يختلف عن املدخل حيث  العلمي الذي يربط بين االستنباط و االستقراء،

املشاهدات وكفاية تكرار  االستنباطي فصحة الفرضيات في املدخل االستقرائي تعتمد على عالقة

أما في املدخل االستنباطي فإن صحة أو عدم صحة الفرضيات ال تعتمد على الفرضيات  حدوثها.

فإن استخدام األسلوبين . لذلك من صحة تلك الفرضيات والتحقق التجربة األخرى بل تعتمد على

حداهما في تكوين النظرية ا يشكالن عمليتان متكاملتان في تكوين النظرية، بحيث إذا استخدام أمع

استخدام املقدمات في األسلوب االستنباطي ال يتم بصورة  فمثال استخدم اآلخر في تحقيقها. و 

إلى األسلوب  اللجوءعلى أكبر مدى ممكن من الخبرة التي تستلزم  عشوائية، وإنما يتم تحديدها بناءا

 الخبرة.االستقرائي لطلب هذه 

 في ما يخص اصدرا املعايير املحاسبية، حسب املنهج االستنباطي تتم العملية كما يلي:

  ؛ املاليةتحديد أهداف التقارير 

  ؛تستخدمتحديد قواعد االستنتاج التي سوف 

  ؛دراستهاتحديد املوضوعات املراد 

  األهدافتطبيق قواعد االستنتاج للوصول إلي املعايير التي تتسق مع. 
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في  املستنتجةبيقاتهما في املجال املحاسبي فإن الفرضيات إلى هذين املدخلين وتط بالنظر 

املدخل االستقرائي تتضمن أساليب محاسبية احتمال حدوثها كبير جدا، في حين أن املدخل 

 يقود إلى وسائل محاسبية محددة ومؤكدة. االستنباطي

 املحاسبة اإلطار الفكري لنظریة -2

جال املحاسبة وخصائصها، باإلضافة إلى تعريف تهدف هذه الفقرة إلى توضيح مفهوم النظرية في م

 الطالب بأهم النظريات في مجال املحاسبة.

 مفهوم نظرية املحاسبة 1-2

''مجموعة تعددت تعاريف النظرية في املرجعيات العلمية، حيث يمكن تعريفها على أنها 

عامل لحقل  شاملة من االفتراضات واملفاهيم واملبادئ، واإلجراءات التي تشكل في مجملها إطارا

حيث تهدف النظرية بصفة عامة إلى تقييم وتفسير الظواهر موضوع الدراسة من حقول املعرفة'، 

باإلضافة إلى التنبؤ بسلوك هذه الظواهر في ظل ظروف محددة مع توجيه السلوك بما يحقق القيم 

 واألهداف املرجوة.

ئ العلمية املتناسبة واملشتقة مجموعة املبادأما النظرية في مجال املحاسبة فإننا نعرفها: "

من مجموعة الفروض املنسقة مع طبيعة العمليات التي تقوم بها املؤسسات املعاصرة معبر 

وعليه فإن الهدف الرئيس ي لنظرية املحاسبة هو توفير  ". عنها من خالل مجموعة مفاهيم خاصة

 . عليهااملترتبة  أداة لفهم وتفسير السلوك واألحداث املحاسبية، وكذا التنبؤ باآلثار 

فقد باستعراض أدبيات املحاسبة نجد أن هناك اجتهادات متعددة لتعريف نظرية املحاسبة، 

 بكونها  مجموعة من املبادئ التي تقوم بالتالي:  Hendriksen فعرفها

 توفير إطار مرجعي يصبح معيارا لتقييم األداء املحاسبي؛ 

 .توفير فرصة لتطوير ممارسات وأساليب جديدة 

مجموعة من املبادئ التي تعطي مرجعية، هي ومن هنا يمكننا القول بأن نظرية املحاسبة 

 يمكن من خاللها تقييم التطبيق العملي، وتكون مرشدة لتطويره'' 

 مكونات،وجهة نظر أخرى تقول بأن للنظرية ثالثة  Mcdonaldقدم فقد  أخرى ومن ناحية 

 هي:

 ؛كل رموز تبويب الظاهرة الطبيعية وتمثيلها في ش 

  محددة؛معالجة أو دمج البيانات وفق قواعد وقوانين 

  (.ترجمة الظواهر ذات العالقة باملوضوع التي تظهر في عاملنا )البيئة التي نعيش فيها 

بها تستخدم رموزا خاصة  فهينجدها تنطبق أيضا على املحاسبة،  إذا قارنا هذه املكونات

فاهيم التي تستخدمها املحاسبة التي استعارتها من لغة كما أن اللغة أو امل الدائن واملدين مثل

التخاطب العامة لتنفرد بها لوحدها تحمل دالالت ومعاني محددة في دنيا املحاسبة. وتتبع املحاسبة 
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التي تعدها وتوفرها للمستخدمين  قواعد خاصة بها لشرح وترجمة محتويات التقارير املالية

االقتصادية(، باإلضافة إلى العمليات واألحداث  وتسجيلترقيم بطوائفهم املختلفة )كما في حالة 

 املالية وأساليب لتحديد الربح. فإن املحاسبة تستخدم قواعد ملعالجة محتويات التقارير  ذلك

إلى أن هدف النظرية أساسا يمكن في القدرة على التفسير والتنبؤ، ويقصد  Wattsوقد أشار 

العلمية للتطبيق العملي، فعلى سبيل املثال ملاذا تستخدم بعض باألولى إعطاء األسباب املنطقية و 

املؤسسات طريقة االهتالك الخطي )الثابت( بدل من طريقة االهتالك املتناقص؟، ويقصد باألخرى 

النظرية  من خالل ما تقدم نجد ت والظواهر املحاسبية املستحيلة،القدرة على التنبؤ وحل املشكال 

 :هي صائصاملحاسبة تتميز ببعض الخ

 ، مفاهيم، فروض، مبادئ(.أهدافاالتساق والترابط املنطقي للعناصر املكونة لها )  .1

 القدرة على تفسير وتقييم السلوك والظواهر محل الدراسة. .2

 نتائج. والدوافع الالقدرة على التنبؤ بالسلوك سواء من حيث  .3

  واألهداف.توجيه السلوك بما يتفق مع القيم  .4

د أن التطبيق العملي للمحاسبة ال يكفي، بل يلزم لبناء علم نج ،ومن خالل ما سبق

املحاسبة إيجاد النظرية التي من خاللها يتم تفسير تطبيقاته املختلفة وتبريرها علميا، وكذا التنبؤ 

مستقبال بظواهره بأسلوب ومنهجه علمية وال يمكن إتمام هذا الغرض إال من خالل بناء نظرية 

 املحاسبة.

 ظرية املحاسبةأسباب وجود ن 2-2

ال يمكن ألي أي نظام أن يتطور إال إذا كان لديه أساس نظري قوي، حيث أن املمارسة يجب 

بدأت من التطبيق إلى التنظير على الرغم من أن العلوم    فاملحاسبة أن تغلف بنظرية سليمة، 

رت فيه املحاسبة، فالتنظير كان أخر ش يء فكاألخرى يبدأ فيها التنظير قبل التطبيق كالجراحة مثال، 

القرن العشرين كان ينظر للمحاسبة على أنها مجرد فن، إال انه وبعد  لذلك فانه والى غاية منصف

ذلك بدأ التفكير في انه حتى يتم تطوير املحاسبة يتعين أن تكون هنا إطار نظري يساعد في ذلك، 

تى وإن لم نكن حاضرين ملا فنحن نحتاج للتنظير ملعرفة ما يجري حولنا أو في أماكن أخرى حلذلك 

نستطيع تفسير األشياء التي تجري حولنا، وملاذا  . ونحن نحتاج إلى التنظير كيمن البدايةيجري 

ملعالجة  إلى التنظير  كما نحتاج أيضا ،تجري هذه األشياء وفق النمط الذي جرت وتجري به

حاسبة ملعالجة مشكالت قد أو قد تحدث مستقبال. ونحتاج أكثر للتنظير في امل حدثت فعال مشكالت 

، مثل مشكلة ل ذلك، ألنها لم تتنبأ بها قبمعالجتهااملحاسبة القائمة  ولن تستطيع تحدث مستقبال 

، لوجود املحاسبة االجتماعية ومحاسبة املوارد البشرية
ً
. فنحن نحتاج للتنظير في املحاسبة مثال

ما يترتب عليها من تفسيرات عديدة. كما مشاكل مثل استخدام التكلفة التاريخية في تقييم األصول و 
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تؤثر التكلفة التاريخية على املعادلة املستعملة لتحديد التكلفة وما إذا كان ينبغي أن تقوم على 

 .....الخيصرف أوال؟ أو ما يرد آخرا يصرف أوال؟  معادلة الوارد أوال 

 وجود تضخم جامح،ل فاملحاسبة التي تقوم على التكلفة التاريخية مثال، تكون معيبة في ظ

إلى التنظير والبحث عن املعالجة املمكنة ألثر التضخم  واسعا وقد فتح هذا في التاريخ املحاسبي بابا

 خصبا للتنظير في املحاسبة مبادئ وأحداث تعتبر كما أن  القوائم املالية.على 
ً
 املحاسبي.مجاال

 :نذكر منهاد من األسباب، نظرية املحاسبة ضروريا لعديمما سبق يمكننا القول أن وجود 

 عناصر  من لكثير  اداملر  املعنى تحديد وعدم وضوح عدم أو  واحد معنى على االتفاق عدم 

 املحاسبية؛

 نجد ذلك من العكس على بل ،املختلفة مكوناته بين فيما الترابط إلى املحاسبي الفكر  افتقار  

 واستخدام والحذر  الحيطة سياسة التعارض هذا أمثلة ومن ،بينها فيما صارِخ تعارض هناك

 ؛أخرى  ناحية من االستمرارية فرضو  ،ناحية من الثابتة األصول  لتقويم كأساس التاريخية التكلفة

 دون  حال ماو وه املتشابهة، املحاسبية األحداث من للكثير  موحدة معالجات توافر  عدم 

 على كثيرا هنا تؤثر  املحاسب قناعة وإن، (املكانية, الزمنية) املقارنة في املالية القوائم استخدام

 ؛النتائج

 في املحاسب يستخدمها التي الطرق  على فقط ينصب ال  املحاسبية املمارسات تباين إن 

 اإلفصاح مستوى  وكذلك، والقياس التقويم أساس ليشمل أيضا يمتد املعلومات، وإنما إنتاج

 ؛املالية القوائم في عنه باإلعالن املحاسب يرغب الذي املحاسبي

، املحاسبية البدائل بين واملفاضلة للمقارنة عليه االعتماد يمكن علمي أساس هناك ليس 

 .الشخص ي التقدير  إلى يلجأ أن سوى  املحاسب يجد ال  حيث

 النظريات املحاسبية 3-2

بصفة عامة ليس هناك نظرية مقبولة عموما للمحاسبة، حيث يوجد العديد من النظريات 

منهجية بذلت من جانب العديد من الهيئات الدولية لوضع املحاسبية بالرغم من وجود محاوالت 

تمثل في توفير كونها تنظرية شاملة للمحاسبة، فالهدف الرئيس ي من نظرية املحاسبة ينبع من 

مجموعة متناسقة من املبادئ املشتقة منطقيا والتي تخدم كإطار عام كمرجعية لتقييم وتطوير 

 املمارسات املحاسبية.

استخدام مداخل مختلفة لتكوين نظرية املحاسبة، يعود إلى ن النظريات العديد مإن وجود 

كما يوجد أيضا اختالف في طريقة فهم الباحثين ملستخدمي البيانات واملعلومات املحاسبية، 

( بعض AAAوبسبب تلك االختالفات أصدرت لجنة منبثقة من املعهد األمريكي للمحاسبة )

 النتائج:
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نظرية املحاسبة يعتبر واضحا بشكل كافي للدرجة التي عدم وجود ش يء وحيد يحكم  -1

 من شأنها يتم تضمين كافة مستويات توصيفات املستخدم والبيئة بفعالية؛

ليس هناك في أدبيات املحاسبة نظرية واحد للمحاسبة، وإنما يوجد تجميع  -2

تم املستخدم والبيئة، لقد  تحديد ووصفلنظريات يمكن تنظيما للحد من االختالفات في 

إعطاء تأكيد أكثر من اجل استنتاج نظرية معينة من ممارسات املحاسبين، أي أن املحاسبة 

لذلك فان نظرية املحاسبة قد يمكن اشتقاقها من  هي ما يقوم به املحاسب من عمل،

 املمارسات املحاسبية ذاتها.

دف إلى البحث ي يهتال ةاملعياري النظريةاعتمدت املحاسبة في مراحلها األولى على استخدام 

عن األفضل من بين البدائل املتاحة إال أن البحث وراء األفضلية واملثالية دون البحث عن مقياس 

والتي تتمثل فيما يجب أن تكون عليه  هذه النظريةلألفضلية واملثالية هو أحد أوجه قصور 

النظرية املعيارية املحاسبة؟ دون مالحظة الواقع التجريبي. وعندما تحقق الباحثون من أوجه قصور 

محاسبة تشرح وتفسر للفي تنظير املعرفة املحاسبية ظهرت آراء تنادى بضرورة تطوير نظرية 

املحاسبة كما هي كائن فعال، حيث تحول الفكر املحاسبي إلى دراسة املشاكل العملية واملمارسات 

سعى إلى تفسير وشرح املحاسبية كما هي قائمة وذلك في محاولة لتطوير نظرية محاسبية إيجابية ت

 لألحداث االقتصادية باعتبار أن املحاسبة علما تطبيقيا وليست فنا له قواعد.     

 ةاملعياريالنظرية أوال: 

حيث اعتمدت في مرحلة ما قبل ستينيات القرن العشرين،  النظرية املعيارية  تنشأ

 يشارمات للعديد من األطراف، لتطورها على قواعد عرفية لتوفير معلو  األولىاملحاسبة في املراحل 

 أن ينبغي ما بل واقعيا، ما ليس وصف في ويستخدم معيار  من مشتقة صفة معياري بأنه للفظ

 تكون  أن يجب ما حددت اأنه علىت النظرية املعيارية ، حيث عرفبالذات مقياس إلى بالنسبة يكون 

 العملية. املمارسات عليه

 استنباطية تصف نظرية تمثل املعيارية النظرية أن األمريكية املحاسبين جمعية أوضحت وقد

من  الهدف الواقع، حيث أن هذا عن حقيقة النظر بغض التجريبي الواقع عليه يكون  أن يجب ما

 مجموعة األفضل بين عن البحث هو املحاسبية السياسات بين االختبار حالة في هااستخدام

 .األفضلية معايير ضوء في لاألفض قياس يتم أن على املتاحة، البديلة السياسات

 عليها يقوم التي األساسية األفكار مجموعة من تناول ، نلهذه النظرية أكثر توضيح أجل من

 :يلي فيما تتمثل والتي املدخل هذا

 أبرز  ومنالنظرية املعيارية،  لتطبيق البداية نقطة الهدف تحديد يعتبر  الهدف: تحديد 

 وأن تحقيقه يراد هدفا هنالك أنهذه النظرية  ظل في يفترض حيث عليها، قومت التي األسس

 يتمالنظرية املعيارية  ظل ففي. بداية كنقطة الهدف تحديد أهملنا إذا مكتملة ال تكون العملية 
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 من مجموعة استنباط ذلك يلي ثم النظرية، فيه ستطبق الذي الواقع عن افتراضية أهداف وضع

 ؛قالتطبي الواجبة املثالية املحاسبية القواعد

 أصحاب هذه النظرية فإن األفضلية عن بحثت ت النظرية املعياريةكان ملا :للمثالية امليل 

 عليه الواقع يكون  أن ما يجب وجهة من النظري  البناء تحديد علي يركزونو  دائما املثالية، يغفلون 

 عن ثبحت النظرية هثم فهذ ومن الفع قائم ما هو تفسير محاولة ىإل ال يسعون  فهمال فع القائم

 .عليه التطبيق يكون  أن يجب ملا األفضل تحقق التي السياسات

 فصياغة الشرطية الصيغة عليها تسيطر املعيارية الفروض لالختيار: قابلة غير فروض 

 .اختيار البديللكي يتم  املوضوعية الشروط من مجموعة توفير ظل في تكون  الفروض املعيارية

 معالجته عند اقتراحات يقدم أنه ة املعياريةالنظري سمات من عالجية:  وصفات تقديم 

 ما تركيزها على خالل من للمشاكل عالج قدمت ابأنه النظرية ههذ إلى يشار لذلك ملشاكل التطبيق،

 .التطبيق عليه يكون  أن يجب

 سبق، بعض الخصائص التي تتميز بها النظرية املعيارية هي: نستنج مما

 تلك ستخداما يمكن معينة بدائل توضيح دون  ومحدد أساليب تقديم هذه النظرية حاول ت 

 ؛فيها األساليب

 نحو  ميلت يفه لذلك السياسات أفضل عن البحث في لهذه النظرية النهائي الهدف يتمثل 

 ؛املثالية

 املثالية السياسات استنتاج يتم وبالتالي، تحقيقه يراد ما هدف هنالك النظرية أن هذه تفترض 

 ؛املنشود الهدف تحقق والتي التطبيق الواجبة

 اقتراحات معينة مجموعة عرض طريق عنإن تكون،  ما يجب علي التعاريف أغلب ركزت 

 املشكلة؛ ملعالجة

 فهي السياسة تلك واختيار  ألثار  النظر  دون  املحاسبية السياسة اختيار  علي هذه النظرية تقتصر  

 السياسة. تلك اختيار  أسباب علي التركيز  دون  محاسبية سياسة أفضل اختيار  علي تركز 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 النظرية املعيارية ال تالئم عملية بناء املعايير املحاسبية وذلك لألسباب التالية:  من املالحظ أن

 الدراسات أن من بالرغم املستثمرين لقطاعات شمولية أهداف منطق من املحاسبية املعايير  بناء أساس في النظرية هذه تقوم 

 دون  األفضل املعايير  هي ما تحديد محاولة علي تركز  ريةاملعيا فالنظرية القطاعات، هذه احتياجات تجانس عدم أوضحت التجريبية

 .املستخدمين من العديد تخدم التي املحاسبية الوظيفة املحاسبة، وطبيعة بيئة دراسة محاولة

 املعايير. تلك باختبار  املؤسسات قيام كيفية علي التركيز  وأغفل املعيار  عليه يكون  أن ما يجب علي النظرية هذه ركزت 

 

 احملاسبية واملعايري املعيارية النظرية
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 إلى املدخل تعرض هذا ألن املحاسبي الفكر النظرية املعيارية في استخدام مالئمة عدم يتضح

 سياسة محاسبية أفضل إلى الوصول  يستطع ألنه لم نظرا استخدامه شيوع رغم الشديد النقد

 واختبار السياسات اييراملع بناء النظرية املعيارية في مالئمة عدم وبالتالي عليها االعتماد يمكن

 اآلتية: لألسباب وذلك الباحثين بعض مع ونتفق املحاسبية

ما  ألن له محددو  معايير  أو  قواعد أو  تعريف وضع السهل من لش يء ما ليس األفضل مصطلح إن 

 مناسب لألخرى؛ غير  يكون  قد ملؤسسة بالنسبة أفضل هو 

إدارة  قيام كيفية علي التركيز لتالسياسة، وأغف عليه تكون  أن ما يجب علي النظرية ركزت 

 باختيارها؛ املؤسسة

األسس  بين من واسعا لالختيار مجاال يترك أنه املعياري  املدخل في القصور  نواحي من أهم 

 البديلة، مما يفتح املجال أما التقديرات الشخصية؛

 إبداء ون د املتاحة السياسات أفضل ذاتها، أي اختيار املشكلة تناول  علي النظرية هذه ركزت 

 السياسة؛ تلك اختيار تم من أجلها التي األسباب

 قائمة حقائق تقديم وليس يكون  أن ما ينبغي عن اقتراحات بتقديم النظرية هذه اختصت 

 تحقيق قدرتها على ضوء في تتم السياسات بين فيما االختيار  عملية فإن لذلك فعال. وموجودة

 املسطرة؛ لألهداف

 الواقع في قابلة للتطبيق غير مثالي نظرية أنها يقال لذا التطبيقي، انببالج النظرية تهتم هذه لم 

 العملي.

 املحاسبية واختيار السياسات املحاسبية املعايير بناء تطوير فيت النظرية املعيارية فشل

 ثم ومن املحاسبي قرار االختيار اتخاذ عند العليا واإلدارة املحاسبين سلوك تفسير في وفشل أيضا

 ،هذه النظرية في القصور  أوجه احسابه في تأخذ واقعية أكثر ةبديل نظرية إلى املاسة حاجةال ظهرت

 اإليجابي.النظرية  تظهر  ثم ومن

 ةاإليجابي النظريةثانيا: 

فـــــــي تنظيـــــــر املعرفــــــــة  ةاإليجابيــــــــ النظريـــــــةاتجهـــــــت البحـــــــوث املحاســـــــبية بعــــــــد الســـــــبعينيات نحـــــــو 

 خـالل مـن بهـا والتنبـؤ الظـواهر تفسير على لذي ينصبأحد صور املنهج االستقرائي ا وهياملحاسبية 

وتأسيسـا ، أبعادهـا بـين السـببية العالقـات وإيجـاد حـدوثها، أسـباب ومعرفـة الظـواهر، هـذه اسـتقراء

ركــــــز علـــــى تفســـــير تصــــــرف اإلدارة نحـــــو املفاضـــــلة بــــــين السياســـــات البديلـــــة بغيــــــة النظريـــــة ت هـــــذه فـــــان

لتصــــرف، ويركــــز البــــاحثون فــــي املحاســــبة عنــــد اســــتخدام التوصــــل إلــــى الــــدوافع التــــي تعــــود مليــــل هــــذا ا

تكــون منهــا املؤسســة ومنهــا ســلوك تتحليــل وتفســير والتنبــؤ بســلوك األطــراف التــي  فــيالنظريــة اإليجابيــة 

علـى قضـايا النظريـة اإليجابيـة ركـز تمن بـدائل لسياسـات محاسـبية ولهـذا بديل اإلدارة حول اختيارها 

 محاسبية مثل: 
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 دارة العليا بدائل وطرق محاسبية معينة وتهمل طرق وبدائل أخرى؟ ملاذا تختار اإل  .1

مـــــــن أن هنـــــــاك زيـــــــادة فـــــــي معـــــــدل ملـــــــاذا تفضـــــــل اإلدارة التمســـــــك بالتكلفـــــــة التاريخيـــــــة بـــــــالرغم  .2

 ؟.التضخم

إن مثــل تلــك التســاؤالت ركــز عليهــا أيضــا النظريــة املعياريــة لكــن مــن منظــور البحــث عــن أفضــل 

يــرادات، لكــن فــي ظــل النظريــة اإليجابيــة فإنهــا تركــز علــى تفســير وتحليــل مقابلــة مــا بــين املصــروفات واإل 

 والتنبؤ بسلوك اإلدارة نحو تلك املمارسات االختيارية من بين البدائل وليس من منظور األفضلية.

 ومعرفـــة الظــواهر  تلــك اســـتقراء خــالل مــن بهـــا والتنبــؤ  الظــواهر  تفســـير النظريــة اإليجابيــة عمــل ت

 علــــى باعتمادهـــا تتســـم النظريـــة هـــذه حيـــث أبعادهـــا، بـــين الســـببية العالقـــات دوإيجـــا حـــدوثها أســـباب

 خــالل مــن صــحتها إثبــات يمكــن للــرفض، أي قابلــة تكــون  االفتراضــات أن حيــث التجريبــي، األســاس

 .فعليا واختبارها العملي الواقع إلى الرجوع

اخـل نطـاق املحاسـبة عـن هو تطـوير القـوائم والتقـارير املاليـة دالنظرية اإليجابية إن الهدف من 

طريــق توضــيح الـــدوافع نحــو االختيـــار بــين السياســـات والطــرق املحاســبية البديلـــة ومــن ثـــم التنبــؤ ب ثـــار 

حـــاول النظريـــة اإليجابيـــة توممـــا ســـبق يمكـــن القـــول، أن  تلـــك السياســـيات املحاســـبية علـــى املؤسســـة.

يـــة ومـــن أمثلـــة تلـــك التســـاؤالت علـــى تظهـــر مـــن املمارســـة املحاســـبية العمل التــــياإلجابـــة علـــى التســـاؤالت 

 سبيل املثال:

مـــا هـــي األســـباب التـــي تـــدعو اإلدارة أن تختـــار طـــرق وسياســـات محاســـبية معينـــة دون غيرهـــا حـــال  .1

 إعداد التقرير املالي؟

 ملاذا تفضل اإلدارة العليا التمسك بالتكلفة التاريخية بالرغم من وجود مظاهر التضخم؟  .2

فصــاح عــن توقعاتهــا عــن صــافى الــربح بينمــا إدارات شــركات أخــرى ملــاذا تفضــل إدارات شــركات اإل  .3

 ال تفضل؟

 ذكرها في ما يلي: يمكن األهداف من مجموعة تحقيق إلى اإليجابي املدخل يسعي

 عمليـة لتفسـير مفيـدا إطـار وفروذلـك مـن خـالل تـ املحاسـبي: االختيـار عمليـة وتفسـير شـرح 

 مـن منسـق غيـر كخلـيط إليـه النظـر مـن بـدال ختيـاراال  هـذا فهـم خاللـه مـن يمكـن املحاسـبي االختيـار

 لسياســة املحاســبي االختيــار عمليــة إلــى ينظــر االيجابيــة النظريــة إطــار ، ففــي املحاســبية الطــرق 

 ذلـك ولعـل ،بمفردهـا إليهـا النظـر نمـ بـدال  ككـل املحاسـبي االختيار عملية من كجزء معينة محاسبية

 للممارسـات اإليجابيـة الدراسـات طريق فمن خالل  .ةاملحاسبي املمارسات من الكثير شرح في يساهم

 مجاالت تحديد يمكن كما املمارسات املفيدة، تلك وانتقاء تقويم يتم أن يمكن املحاسبية التطبيقية

 اسـتبعاد يـتم أن يمكـن لـذلك وتبعـا العملـي، التطبيـق مجـاالت فـي املمارسـات مختلـف بـين التعـارض

 مفيدة. غير  منها يجعل وتناقضها تعارضها أن بحجة ناسقةاملت وغير  املتعارضة املمارسات تلك
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 بـــه مــا يقــوم وتفســير  شــرح طريـــق عــن األطــراف: مــن ملجموعـــة مفيــدة تنبــؤات تــوفير 

 إزاء مشـــــكالت املحاســـــبين ســـــلوك عـــــن تنبـــــؤات إمكانيـــــة إجـــــراء اإليجابيـــــة النظريـــــة تقـــــدم املحاســـــبون 

البــــاحثون،  استخلصــــها التــــي االســــتقرائية التعميمــــات إلــــى اســــتنادا وذلــــك املتوقعــــة، وحلــــولهم معينــــة

 التنبـؤ  أن ذلك وال يعني ،بعدتالحظ  لم التي املحاسبية بالظواهر  التنبؤ  فيهذه النظرية  ساعدت حيث

 متجانسـة نتـائج تجميـع يـتم لـم ولكن ال فع حدثت بظاهر  أيضا التنبؤ  وإنما املستقبل قاصر علي يكون 

 .وجودها عن

 املحاسـبية باملنـاورات التنبـؤ  يمكنـه فـاملراجع املراجعـة: ودةجـ فعاليـة زيـادة ىعلـ املسـاعدة 

 خطـط فـي املوضـوعة الحـدود من قريبة املعلنة األرباح أن يجد عندما مراجعته كثافة من يزيد بحيث

 .املديونية وعقود الحوافز 

 ببنــاء املختلفــة األجهـزة اإليجــابي املـدخل يســاعد املحاســبية: املعــايير جــدوى  وتحديــد بنـاء 

 فـــــي اآلثـــــار  هـــــذه أخـــــذ وبالتـــــالي املقترحـــــة، املعـــــايير  علـــــي املترتبـــــة االقتصـــــادية باآلثـــــار  التنبـــــؤ  علـــــي ايير املعـــــ

 مصــــادر  وإدراك تفهــــم فــــي املــــدخل هــــذا يســــاعد كــــذلك ،املعــــايير هــــذه وإصــــدار  عــــرض قبــــل الحســــبان

 حاســـبيةامل املعـــايير  أثـــر  تحليـــل خـــالل مـــن املحاســـبية املعـــايير  صـــياغة عمليـــة لهـــا تتعـــرض التـــي الضـــغط

 املتمثلــة والهجمـات األطـراف مـن العديـد بـين املعقـد التـداخل ظـل فـي سـيماال  املختلفـة الطوائـف علـي

 مـن يمكـن اإليجـابي املـدخل تطبيـق أن حيـثاألطـراف،  هـذه تبـاين وأيضـا املعـايير  هـذه صـياغة بعملية

 علـــــي أثير للتــــ منهــــا محاولــــة فــــي مواردهــــا مــــن جانــــب بتخصــــيص املؤسســــات بعــــض قيــــام أســــباب إدراك

 املعـــايير  جـــدوى  مـــدي تحديـــد فـــي يفيـــد اإلدراك هـــذا أن فـــي شـــك وال  ،املحاســـبية املعـــايير  صـــياغة عمليـــة

 .واستبعادها تعديلها أو  عليها اإلبقاء يتم بحيثالصادرة  املحاسبية

 التالي: النحو علي قسمين تنقسم إلى عام بوجه اإليجابية النظرية سبق نجد أن ما ضوء وفي

 االستدالل علي باالعتماد االقتصادية الظواهر  تفسير  إلى يهدف : فسيري الت النموذج 

 الستخالص السعي إلى باإلضافة حدوثها، إلى تؤدي التي األسباب مختلف ويتناول  املنطقي

 .الظاهرة حول  التعميمات

 في معينة متغيرات ستسلكها التي الطريقة عن الكشف إلى يهدف: التنبؤي  النموذج 

 .املختلفة الظروف ظل في املتغيرات هذه بسلوك بؤ والتن املستقبل

 التي املعايير االستعانة ببعض اإليجابية املحاسبة لنظرية الفكري  اإلطار من التحقق يتطلب

 النظرية وسمات استيفائها لخصائص معرفة بغرض العلوم فلسفة في عميق لبحث خضعت

 في القائمة املحاسبية الظواهر مع ارضدون التع ويحول  العملي للتطبيق قابليتها وتضمن العلمية

 هي: الخصائص وهذه الواقع

 بالظواهر  التنبؤ في والواقعي املنطقي الصدق تحقيق علي قدرتها في تتمثلالتنبؤية:  املقدرة

 لالختبار تنبؤية قابلة افتراضات توفير علي قادر علمي أساس اإليجابية للنظرية يكون  أي العملية،
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 ونتائجها املحاسبية البديلة والسياسات بالطرق  التنبؤ حول  مضمون النظرية يدور  حيث .التجريبي

 املحاسبية للبدائل مستخدميها بالنسبة باستجابات والتنبؤ الشرح في املتاحة املعلومات وأهمية

  .املالية القوائم قبل مستخدمي من واملرغوبة املطلوبة املعلومات إلنتاج املتاحة

 ما  حالة في عملية تكون  النظرية بأن املعيار  هذه يقض يالتجريبي:  رلالختبا القابلية معيار

 علي مستقلة بطريقة التجريبي لالختبار  قابلة النظرية عن الناتجة التنبؤية االفتراضات كانت إذا 

 تؤدي ال  عمليا افتراضات ختبار ا يتم لم التي النظرية أن ذلك ويعني العملية املمارسة مستوي 

 العلمي البحث منهجية وتقض يواالستخدام،  النفع عديمة تكون  وبذلك فعاليةو  ةبكفاء وظيفتها

 املمارسة مع متسق اإلطار  هذا يكون  إن يجب لالختبار  ال قاب للنظرية الفكري  اإلطار  يكون  لكي

 .العملية واملمارسة اإلطار  بين والتفاوت التعارض حدوث تمنع بصورة العملية

 من عنه يسفر  وما املنطقي التحليل أساس علي املعيار  ذاه يقوم للتكذيب:  القابلية معيار 

 النظرية أن تبرهن والتي ال فع إذا تم مالحظتها  لمالحظةل القابلة الظروف تحدد مقنعة نهائية نتائج

 كأساس املعيار  هذا نتقدواا الباحثين بعض ولكن ، صحتها مدى من للتأكد الختبار  خضعت قد

 .للمحاسبة التاريخي التطور  مع يستقيم ال  أنه عتبار با ما نظرية من العلمي للتحقيق

 : مقارنة بين نظريات املحاسبة على أساس معياري وعلى أساس ايجابي01الجدول 

يسرى أمين، النظرية االيجابية للمحاسبة وتفسيراتها لدوافع اإلدارة تجاه بدائل االختيار املصدر: 

 .06، ص:2009املحاسبي، كلية التجارة، 

 املحاسبية والنظرية املعيارية املحاسبية النظرية بين املقارنة عند تقدم، نجد أن مما

 اشتقاق في املنطق علم في االعتماد تستخدم البحث وسيلة حيث من املعيارية النظرية أن االيجابية

 االيجابية املحاسبية النظرية أما فقط، النظري  التحليل علي وتعتمد والبديهيات والفروض املبادئ

 نظرية املحاسبة اإليجابية نظرية املحاسبة املعيارية أساس املقارنة

 من حيث الهدف
البحث عن األفضلية أي البحث عن أفضل 

 سياسات نظرية وأفضل بدائل وأفضل

تحليل وتفسير والتنبؤ بسلوك اإلدارة العليا في 

االختيار من بين السياسات املحاسبية ، وبالتالي 

 تطوير نظرية لوضع واختيار السياسات املحاسبية

من حيث املدخل 

 املستخدم
 املدخل اإليجابي املدخل املعياري 

من حيث أداة البحث 

 املستخدمة

 خاصةالنظرية االقتصاد 

 الدخلنظرية 

 نظرية تكلفة الوكالة

 النظريات السلوكية

 بعض األساليب اإلحصائية

من حيث وسيلة البحث 

 املستخدمة

االعتماد على علم املنطق في اشتقاق املبادئ 

والفروض والبديهيات وتعتمد على التحليل 

 النظري فقط

استخدامها لبعض األساليب اإلحصائية في اختبار 

تق منه بعض الفروض ووضع إطار نظري تش

 باختبارها.الفروض اإلحصائية التي يقوم الباحث 
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 بعض منه قتشت نظري  أطار  اختيار الفروض ووضع في اإلحصائية  األساليب بعض تستخدم

 باختيارها. الباحث عليها يقوم التي اإلحصائية الفروض

 يكون  أن الذي يجب وليس محاسبية ممارسات من الفع كائن هو بما ةاإليجابي النظرية تمته

 ة.املعياري النظرية في كما

 البدائل نظرية وأفضل أفضل عن تبحث فهي األهداف حيث من املعيارية النظرية أن

في  العليا اإلدارة بسلوك والتنبؤ تفسير، تحليل علي االيجابية النظرية تقومو  السياسات، وأفضل

 .املحاسبية السياسات بين االختيار

مما سبق يمكن القول بأنه ليس هناك نظرية محاسبية واحدة شاملة، ولكن توجد هناك 

، وفي ظل وجود كثير من النظريات، حيث يرجع سبب االختالف إلى إدراك املستخدم والبيئة املحيطة

ستمران في التبني واالختيار من تسوف  النظريتينطبيعة معقدة لظواهر وقضايا املحاسبة فان كال 

 تكوين نظرية املحاسبة. اجل

 أسس نظرية املحاسبة 4-2

مما سبق يمكن القول بأنه ليس هناك نظرية محاسبية واحدة شاملة، ولكن توجد هناك 

ختالف إلى إدراك املستخدم والبيئة املحيطة، وفي ظل وجود كثير من النظريات، حيث يرجع سبب اال 

طبيعة معقدة لظواهر وقضايا املحاسبة فان كال املنهجين سوف يستمران في التبني واالختيار من 

من أهم  األخرى يشكل انفتاح املحاسبة كعلم على فروع املعرفة ، و اجل  تكوين نظرية املحاسبة

للوصول إلى ما هي عليه النظرية املحاسبية الحديثة، حيث  يتهاالعوامل التي ساهمت في تطور نظر 

 يجمع الباحثين على أن نظرية املحاسبة تأثر بمجموعة من النظريات هي:

 القرار  أوال: نظرية

يركز املحاسبون تقليديا على قياس األرباح أو الدخل، وخالل السنوات املاضية تغير املوفق 

املعلومات واملناهج الكمية والعلوم السلوكية وتحول  كنولوجياتاالجتماعي واالقتصادي وتطورت 

التركيز من نظرية الدخل إلى نظرية القرار، حيث أن هذه األخيرة تحاول أن تفسر كيف تصنع 

وترتبط هذه النظرية بشكل كبير    القرارات باإلضافة إلى محاولتها إظهار كيفية صنع القرارات.

ويركز علي  ةحاوالت اكتشاف التفضيالت الفردية بأشكالها املختلفبالبحوث السلوكية وهو نتاج مل

الكيفية التي يتخذ بها مستخدمي املعلومات املحاسبية القرارات ونوع املعلومات التي يطلبونها، 

تتأثر بالدوافع السلوكية لألفراد املستخدمين ما لذلك فأن عملية اختيار وتشغيل املعلومات عادة 

 لتلك املعلومات.

حيث كان لهذه النظرية الفضل الكبير في تطور الفكر املحاسبي، وذلك باتخاذ التفضيالت 

الفردية كأحد مداخل التنظير اإليجابي الذي يقوم علي أساس وجوب تضمين املعرفة املحاسبية 

بالفروض املفسرة لسلوك مستخدمي املعلومات املحاسبية بحيث تعكس املعلومات الظاهرة في 



 بيةاحملاس : املقومات األساسية للنظرية01 احملور

23 

، وتهدف هذه النظرية في الية تفضيالتهم ومن ثم تالئم استخداماتهم الحالية واملحتملةالقوائم امل

وان صنع القرار هو تسلسل منطقي  ،املالئم صنع القرار املالئمة يتوفير املعلومات العموم إلى ضرورة 

 لألحداث التي يمكن تحليلها في الخطوات التالية:

 الحاجة إلى قرار؛ و أإدراك املشكلة  -1

 يد الحلول البديلة للمشكلة؛تحد -2

 جمع كل املعلومات املتعلقة بتلك الحلول البديلة؛ -3

 تصنيف املعلومات؛ و أتقييم  -4

 تقرير الحل البديل األفضل بين الحلول املقترحة؛ -5

 املصادقة على القرار بواسطة التغذية العكسية للمعلومات النظرية واملحاسبية . -6

 املجاالت التالية: تظهر عالقة نظرية القرار باملحاسبة في

 يوفر املحاسب املعلومات لصانعي القرارات؛ 

صنع القرار عندما يكون له صالحية اتخاذ  أو يمكن للمحاسب أن يستخدم نموذج القرار  

 القرار؛

للمعلومات قيمة ويمكن للمحاسب أن يقيم ثاثير التغير الحادث في املعلومات التي يزود بها  

 املستخدم.

 سثانيا: نظرية القيا

تعتبر هذه النظرية ذات أهمية كبيرة للمحاسبة ألنها تعالج مشكلة تقييم وتمثيل البيانات 

حتى تتبين أهميتها بصورة صحيحة، لقد عرف القياس بأنه "قرن األعداد باألشياء، واألحداث 

حسب القواعد املحددة الواجب قياسها، واملقياس الذي يجب استعماله وكذلك وحدة القياس" 

 التعريف يجب تحديد ما يلي: وفق هذا

 األشياء التي يجب أن يتم قياسها؟ أو ما هي األحداث  -1

 النطاق الذي يجب أن يتم استخدامه؟ املعيار أو ما هو  -2

 ما هي األبعاد التي يجب أن ترتبط بوحدة القياس؟ -3

األحداث املختارة للقياس يحب يجب أن تعكس أهداف قرارات األعمال بوضوح  أو إن األشياء 

ون أي عشوائية، على الرغم من أن القياس يجب أن يكون ذو درجة عالية من القدرة التنبؤية، وبد

كما يفترض بهذه الوحدة وأغراض القرار، تناسب تلذلك فان القياسات يعبر عنها بوحدة نقدية 

قابلة فترات الزمنية املتتالية كي تجعل البيانات املحاسبية الأيضا أن تكون ثابتة القيمة على مدار 

 للمقارنة، وعموما فان متخذ القرار يركز على سمتين رئيسيتين في القياسات هما:

 أن تكون القياسات مالئمة ومفيدة؛ 

 أن تصلح القياسات لعملية التنبؤ. 
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 ثالثا: نظرية املعلومات

ينظر للمعلومات وفقا لهذه النظرية علي أنها مورد له تكلفة ومنافع ومن ثم ينبغي عدم 

ير قرارات السياسة املحاسبية علي املحددات والبواعث االقتصادية الواقعية املؤثرة علي تجاهل تأث

مسألة الكفاءة في استخدام املعلومات وذلك عن أداء الوظائف املحاسبية. فهذه النظرية تركز على 

رار، الفائدة املحققة من استخدامها في صنع ق أو املعلومة والعائد  إنتاجطريق مقابلة بين تكلفة 

وتنبع أهمية دور املحاسب في زيادة كفاءة االنتفاع من املعلومات وذلك من خالل سعي نحو 

تخفيض تكلفة املعلومة في إطار مفهوم الجدوى االقتصادية الساعي لتعظيم العائد املحقق منها، 

 أي السعي نحو تعظيم املحتوى اإلعالمي للتقارير والقوائم املالية.

 ةنظرية الوكالرابعا: 

نشأت نظرية الوكالة نتيجة ازدياد حجم الشركات وانفصال امللكية عن اإلدارة وتقوم تلك 

 النظرية علي عدة افتراضات هي :

 . يتسم كل من األصيل )املساهمين( والوكيل )اإلدارة( بالرشد االقتصادي 

  . يسعي كل من األصيل والوكيل إلي تعظيم دالة هدفه 

  صل والوكيل، حيث األخير يمتلك الخبرة العملية والسيطرة علي عدم تماثل املعلومات بين األ

املعلومات املحاسبية ولديه خبرة في االختيار من بين السياسات والتقديرات املحاسبية مما 

 يعظم دالة منفعته علي حساب األصيل.

 يمكن النظر إلي املؤسسة علي أنها مجموعة من العقود بين أعضاء الفريق الذي يقدم عوامل

اإلنتاج )املالك، الدائنين، العاملين، اإلدارة( حيث أن كل عضو يسعي لتحقيق مصالحه الذاتية وأن 

 سعي كل فريق لتحقيق مصالحه الذاتية هو أمر محتمل مما يبرز التعارض بين أعضاء الفريق .

 ويحاول الفكر املحاسبي تفسير القيود واملحددات املفروضة على اإلدارة من جانب األطراف

األخرى من أصحاب املصالح في املؤسسة بصدد اختيارها السياسات والطرق املحاسبية، والكشف 

عن مدي تأثر عملية اختيار البدائل املحاسبية في املمارسة العملية بمصالح اإلدارة التي يجب 

 تحفيزها باستمرار لتحقيق مصلحة املؤسسة ككل . 

 املحاسبية النظريات بناء أساليب -3

 من العديد توجد وإنما واحدة، محاسبية نظرية تتوفر  ال  اآلن ولغاية انه سبق مما نستنج

 واستخدمت املحاسبة، نظرية لبناء والعشرين واحد القرن  وبداية العشرين القرن  خالل املحاوالت

بالعلمية، لذلك تهدف  واألخرى  بالعملية بعضها اتسم األساليب من العديد املحاوالت هذه خالل

 إلى تعريف الطالب بأهم هذه األساليب وكيف ساهمت في بناء النظريات املحاسبية.هذه الفقرة 
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 األساليب النظرية )العلمية( 1-3

ترتكز املداخل النظرية بصفة عامة على أسس نظرية ومقدمات منطقية، و غالبا استخدام 

، ويمكن مثل هذه املداخل في بناء نظرية املحاسبة إلى اشتقاق مبادئ محاسبية غير متعارضة

تقسيم األساليب النظرية إلى أساليب تقليدية قديمة نسبيا والتي القت قبوال كبيرا، وأخرى حديثة 

 مازالت قيد املناقشة والتطوير، وسنتطرق إليها باختصار فيما يلي:

 االجتماعي األسلوب 

ماعي يتم على اآلثار االجتماعية لألساليب املحاسبية، و وفًقا للمدخل االجت املنهجيركز هذا 

تقييم املبادئ واألساليب املحاسبية على أساس آثار التقارير املالية على الرفاهية االجتماعية لكل 

االجتماعي في بناء نظرية املحاسبة نظرا لصعوبة األنفاق  املنهجومن الصعب تطبيق  فئات املجتمع. 

في بناء نظرية  املنهجم هذا على املنافع والتكاليف االجتماعية من جميع فئات املجتمع، ولقد أسه

 املحاسبة من خالل تطوير فرع جديد من فروع املحاسبة هو املحاسبة االجتماعي. 

 األسلوب االقتصادي 

بمفهوم الرفاهية االقتصادية للمجتمع و طبقا لهذا األسلوب فإن اختيار  املنهجيهتم هذا 

 :ويتقيد بمعايير ثابتة وهيث ب أن يعتمد على الواقع االقتصادي، حياملبادئ و األساليب يج

 بشكل االقتصادي والواقع الحقيقة املحاسبية واألساليب السياسات تعكس أن يجب 

 مالئم؛

 االقتصادية. واآلثار  النتائج على املحاسبية األساليب اختيار  يعتمد أن يجب 

من املداخل التي تركت بصمات واضحة على مسار بناء إطار نظري  األسلوبويعتبر هذا 

، فقد أستخدم هذا األسلوب من قبل مجلس املعايير املحاسبية في الواليات املتحدة محاسبةلل

تكاليف البحوث باملعالجة املحاسبية لاألمريكية و على األخص عند مناقشة وضع املعايير الخاصة 

 والتطور وتقلبات أسعار صرف العملة واملحاسبة عن التضخم...الخ.

 األسلوب األخالقي 

األسلوب على أساس مفاهيم العدالة واملساواة والصدق، حيث أن عدم التحيز  يستند هذا

يعني عدم تجزئة عرض البيانات املحاسبية والعدالة واملساواة تعني معاملة جميع مستخدمي 

القوائم املالية بالتساوي وعدم التحيز لفئة على حساب أخرى. وتعتبر العدالة أحد األهداف 

رير لجنة إجراءات املراجعة التابعة ملعهد املحاسبين  إلى أن العدالة تتمثل املحاسبية حيث أشار تق

 في :

 االلتزام باملبادئ املحاسبية و املقبولة قبوال عاما؛  

 اإلفصاح عن األحداث التي تؤثر بشكل جوهري على نتيجة أعمال املؤسسة ومركزها املالي؛ 
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 سنة و أخرى.الثبات وقابلية البيانات املحاسبية للمقارنة بين  

حيث وحسب هذا األسلوب تعتبر العدالة )عدم التحيز( هدفا مرغوبا في بناء نظرية  

 املحاسبة أيا كان األساس املستخدم في بناء نظرية املحاسبة.

  اقتصاديات املعلوماتأسلوب 

 أسلوب اهتمامسلع عامة، وبالتالي فإن  األسلوبتعتبر املعلومات املحاسبية وفقا لهذا 

املعلومات يتركز على تكاليف وأسعار املعلومات املحاسبية، وقد تعرضت الدراسات  ياتاقتصاد

إلى طلب الفرد واملجتمع من املعلومات املحاسبية وكيفية  األسلوباملحاسبية الواقعة ضمن هذا 

في التأكيد على أهمية اعتبارات األسلوب أسهم هذا و تقييمها على تحسين جودة اختيار القرار. 

 فة والعائد كإحدى الخصائص النوعية املحاسبية.التكل

  األحداثأسلوب 

م من خالل دراسة تبنتها جمعية املحاسبة األمريكية حيث 1966في عام  األسلوبظهر هذا 

تزويد املستفيد بكامل تفاصيل األحداث التي أثرت هو إلى الهدف من املحاسبة  األسلوب ينظر هذا

ات واإلفصاح عن تفاصيلها مع ترك أمر استخدام هذه املعلوم خالل الفترة املالية املؤسسةعلى 

 منها:  أو تنبؤ لكنه واجه عدت مشكالت أو تفسيرا كان تحليال  كلها أو بعضها للمستفيد سواء

 وصناعة املعلومات؛ وليس القياسبشكل كبير  ركز على اإلفصاح 

 ؛د للمستفيدين ذوي الخبرة العاليةأنه مفي 

 ليس لها تصنيف مهم أو غير مهم املؤسسةر بها ملة تهناك أحداث مالية هائ. 

  السلوكيأسلوب 

مباشرا من  اتعتبر املحاسبة نشاط سلوكي يهدف إلى التأثير على سلوك الفرد و الجماعة تأثير 

خالل محتويات املعلومات املحاسبية للقوائم املالية أو تأثيرا غير مباشر من خالل تصرفات 

مالئمة املعلومات  من خاللفي بناء نظرية املحاسبة األسلوب وم هذا وممارسات املحاسبين. و يق

تأثير املعلومات املحاسبية على سلوك الفرد والجماعة دراسة  املحاسبية التخاذ القرارات وكذلك

على بناء نظرية املحاسبة من خالل األبحاث و الدراسات التي أسهمت في  األسلوبوقد أثر هذا 

ية. يعتبر الهدف الرئيس ي للمحاسبة السلوكية هو توضيح السلوك اإلنساني ظهور املحاسبة السلوك

 املمكنة.والتنبؤ به في ظل كافة الظروف املحاسبية 
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  التنبؤأسلوب 

أي أن ، االختيار بين البدائل املحاسبية معيار القدرة على التنبؤ في على األسلوبهذا  يعتمد

ثر مقدرة على التنبؤ بحدث اقتصادي معين هو البديل الذي يجب استخدامه البديل املحاسبي األك

في بناء نظرية  األسلوبمن الصعوبات التي تواجه استخدام هذا و  في إعداد القوائم املالية.

 املحاسبة ما يلي:

 التعرف على نماذج قرارات املستخدمين و أنواع األحداث االقتصادية التي يمكن التنبؤ بها .• 

تحديد نظرية محاسبية قادرة على إيجاد الصلة بين األحداث من ناحية، وبين املقاييس و • 

 األساليب املحاسبية، من ناحية أخرى.

يركز على حقيقة أن املعلومات املحاسبية تعد أهم مدخالت ومن املالحظ أن هذا األسلوب 

 .مستقبال املؤسسةقرارات التنبؤ املستقبلي ألداء 

 لنظرية )العملية(األساليب غير ا 2-3

اإلطار النظري الذي يسمح  أو تعاني األساليب غير النظرية من غياب األسس النظرية، 

بمعالجة شاملة ومنظمة للمشكالت وتقييم الحلول املطروحة مع خلق اتجاه للتطوير، ومن هم 

 هذه األساليب نجد:

 

 

 

 مستخدميمعلوماتها لخدمة  اإلداريةاملحاسبة  وتوجه املحاسبة املالية معلوماتها لخدمة املستخدمين خارج املؤسسة توجه

م من ويفه، مستخدمي املعلومات املحاسبية بشكل عام إلىفان اهتمام املحاسبة السلوكية ينصرف  املعلومات املحاسبية داخل املؤسسة

ث في املعرفة املحاسبية تستعين فيه املحاسبة بالعلوم السلوكية من اجل مواءمة متطلبات اتساع دسلوكي مستح اتجاههذا ظهور 

 مستخدميمنافعها واستخداماتها بواسطة  إدراكوبالتالي ، الوظيفة املحاسبية وذلك فيما يختص بتوصيل املعلومات املحاسبية بدقة

يمكن تعريفها بأنها ذلك الجانب  والتي املحاسبة السلوكيةيربط بين املحاسبة والسلوك البشري هو  الذياه املعلومات وهذا االتج

ما  إلىفي ذلك تذهب  فهي ،بكافية املحاسبيبتصميم وبناء واستخدام نظام املعلومات  وعالقته اإلنسانييختص بالسلوك  الذياملحاسبي 

املتبادل بين  السلوكيحيث دراسة التأثير  إلىتسجيل وقياس ثم التقرير عن املعلومات املالية من جمع و  التقليديوراء الدور املحاسبي 

مستخدمي املعلومات وكذا دراسة دور املتغيرات السلوكية في تحقيق فعالية استخدام نظام املعلومات  واألشخاصاملعلومات املحاسبية 

املتعاملين مع املعلومات  األفرادام املحاسبي هو التأثير على والتأثر بتصرفات وسلوك املحاسبي ومن ثم يصبح املعيار النهائي لفاعلية النظ

وجود ثالث مجاالت يمكن  يتضحوفي ضوء ما سبق  يعدها املحاسبون  ياملحاسبية وهكذا تصبح بحق املكمل الحقيق للمعلومات املالية الت

 هي: تطبيقها فيما يتعلق بدراسة املحاسبة املتعلقة بالسلوك

  داخل املنظمات اإلنسانيتأثير النظام املحاسبي على السلوك 

  يعلى النظام املحاسب اإلنسانيتأثير السلوك 

  ياملعلومات ودراسة تأثير املتغيرات السلوكية ملستخدم مستخدمي واألشخاصالتأثير السلوكي املتبادل بين املعلومات املحاسبية 

 .بكفاءةحاسبي ودورها في اتخاذ القرارات االستثمارية هذه املعلومات في تحقيق فعالية النظام امل

 احملـــاسبـــة السلوكـــية
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 األسلوب الواقعي 

ن الحلول واإلجراءات املحاسبية املقترحة يتسم هذا األسلوب لتكوين النظرية املحاسبية با

يحب أن تنسجم وتتطابق مع ممارسات عالم الواقع وان هذه الحلول واإلجراءات يجب أن تكون 

 أنمفيدة، ويتم اختيار املبادئ واإلجراءات واملعلومات املحاسبية وفقا ملدى فائدة استخدامها، أي 

 القرارات. املعلومات بشكل عام يجب أن تكون مفيدة ملتخذي

حيث يرتكز هذا األسلوب على أن تكوين نظرية تتفق مع ممارسات وتطبيقات الواقع 

الحقيقي، وطبقا لهذا فان األساليب واملبادئ املحاسبية التي تم تبنيها يتعين أن تكون نافعة 

ملجوعات مختلفة من مستخدمي املعلومات املحاسبية، كما أنها يحب أن تكون مالئمة لعمليات 

 خاذ القرار .ات

 السلطوي( أسلوب الرسمي( 

 التي تصدر تعليمات وقرارات هي وتنظيمات مهنية بناءا على هذا األسلوب فانه توجد هيئات

، ولكن من ال يختلف هذا األسلوب والذي قبلهنشرات لتنظيم املمارسات والتطبيقات املحاسبية، و و 

مفيدة وقابلة لإلجراء أو التحقيق لية الواضح أن هذا األسلوب يحاول إصدار حلول وإجراءات عم

 بشكل رسمي وإجباري.

  أسلوب نظرية الحسابات 

يرشد هذا األسلوب اختيارات اإلجراءات واملمارسات املحاسبية، وذلك انطالقا من مفهوم 

 املحافظة على املعادلتين املحاسبيتين األساسيتين هما: 

 األصول = االلتزامات  + حقوق امللكية

 املصاريف -حاسبية = اإليرادات النتيجة امل

حيث أن هاتين املعادلتين تم صياغتهما في ظل هذا األسلوب وقد قادتا الطور املحاسبي لدى 

 الهيئات العلمية املحاسبية نحو اتجاهين مختلفين هما:

املركز املالي للمؤسسة باعتباره  أو يركز هذا االتجاه على امليزانية العامة االتجاه األول: 

 اس لخدمة املستخدمين؛األس

 يركز هذا االتجاه على قائمة الدخل.االتجاه الثاني: 

جدير بالذكر أن االتجاه األول كان سائدا في بداية نشأة وتطور املبادئ املحاسبية ثم تراجعه 

لصالح االتجاه نحو قائمة الدخل. وفي كل األحول فان هذا األسلوب كالذين سبقوه يعاني من غياب 

 ري.األسس النظ

 



 بيةاحملاس : املقومات األساسية للنظرية01 احملور

29 

 األول احملور ملخص 

    تطورت املحاسبة مع تطور الحاجة إلى البيانات املحاسبية لخدمة نماذج متعددة من

املستخدمين، لذلك فهي قديمة قدم الزمان وتطورت مع تطور الحاجة ملعلومات تساعد في اتخاذ 

 القرارات؛

 ددة حيث أن لكل املحاسبة وسيلة وليست غاية ولقد تطورت هذه الوسيلة في مراحل متع

 مرحلة من هذه املراحل خصائصها ومميزاتها، وال تعتبر مرحلة ما بديل ملرحلة أخرى؛

  كل من مراحل من مراحل تطور املحاسبة مكملة لبعضها البعض وتؤدي إلى زيادة مسؤولية

 املحاسب فعليه أن يقدم البيانات الالزمة في الوقت املناسب لكل مستخدم من املستخدمين؛

  مدة من الزمن أصبح وجوبا وجود إطار نظري للمحاسبة، وهذا ما جعل العديد من بعد

 الباحثين والهيئات املحاسبية تأخذ هذا املنحنى لوضع نظرية للمحاسبة؛

  العشرين القرن  خالل املحاوالت من العديد توجد وإنما واحدة، محاسبية نظرية تتوفر  ال 

 .املحاسبة نظرية لبناء والعشرين واحد القرن  وبداية
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 احملاسبية و نظرية احملاسبة الفروض: 02احملاضرة 

 اعةس 3الحجم الساعي المخصص 

 أهداف املحاضرة
 أن يكونوا قادرين على: املحاضرة هيتوقع من الطلبة بعدة دراسة هذ

  ؛تحديد أهم الفروض املحاسبية األساسية 

   واهم خصائصها؛ معرفة كيفية  وضع الفروض املحاسبية 

  .معرفة أهم املبادئ املحاسبية 

 

 

 

 

 

 

 يكاد ال  املحاسبة وفي املحاسبة، نظرية هيكل بناء في البداية نقطة املحاسبية الفروض تعتبر 

 هذا في يالحظ أنه إال  عليها، يعتمد التي املحاسبية الفروض مجموعة ذكر  من علمي مرجع يخلو 

 الفروض وبين جهة من واألهداف واملفاهيم الفروض بين ما تخلط املراجع من كثير  أن الشأن

 . أخرى  جهة من املحاسبية واملبادئ
ً
 النوعية الخصائص بعض تعتبر  املراجع بعض نجد فمثال

 تعالج األحيان بعض وفي مبادئ أو  أهداف أنها على املوضوعية أو  الثبات أو  املالئمة مثل للمعلومات

 حقول  من حقل ألي الفروض أن على التأكيد يجب وهنا. محاسبية أعراف أو  فروض أنها على

  قليلة تكون  وأن بد ال  املعرفة
ً
 بعضها على منطقيا تعتمد أال  يجب كما العدد، حيث من نسبيا

  بينها، فيما تعارض هناك يكون  وأال  البعض
ً
 وجود لتبرير  وضرورية كافية تكون  أن يجب وأخيرا

 . العلمية املبادئ مجموعة

 منهجية  وضع الفروض املحاسبية -1

ن الفروض واملفاهيم واألهداف من جهة وبين الفروض واملبادئ من تخلط كثير من املراجع بي

جهة أخرى، مثل الخلط بين الخصائص النوعية للمعلومات كاملالئمة او الثبات او املوضوعية على 

هي عبارة عن طرح افتراضات منطقية تتخيل حلوال معينة لقضايا محددة أنها أهداف، فالفروض 

تحقق من صحة تلك التخيالت االفتراضية من خالل استخداميجري عليها اختيار الفروض لل
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أساليب منها: التجربة، املالحظة واالستبيان وفي حال التأكد من صحتها تعمم للتطبيق 

 ويسترشد بها في صياغة املبادئ العلمية.

 التي االقتصادية بالبيئة تتعلق التي األساسية املنطقية القضايا هي املحاسبية فالفروض

 وقد وبأهدافها للمحاسبة املنطقي بالتطور  الفروض هذه وترتبط فيها املحاسبة تعمل نأ يجب

 التطبيقي. املحاسبة واقع الفروض من هذه تنطلق

منهجي البحث االستقرائي واالستنباطي معا بخذ تحتاج عملية وضع الفرضيات املحاسبية األ 

 خطوات: إتباعويتم ذلك من خالل 

 راد البحث فيه؛دراسة املحيط الخارجي امل 

 تشخيص مشكلة معينة تعتمد أساس للبحث؛ 

  طرح التساؤالت واالستقصاءات واالستبيانات التي تخص املشكلة بإطاريها العام والخاص؛ 

 صياغة الفروض املنطقية املنسجمة مع األهداف؛ 

 دراسة ردود االستفسارات و االستقصاءات حول املشكلة؛ 

 الفروض طبقا للردود و اإلجابات. محاولة استنباط نتائج معينة تخص 

  تطبيق بعض األساليب اإلحصائية في اختبار الفرضيات للتحقق من صحتها مع استخدام

 وسائل املشاهدة و التجربة و املالحظة؛

التوصل إلى نتائج منطقية و مقبولة وليس بالضرورة أن تكون مطلقة اإليجاب في املحاسبة، 

ية والطبيعية وغيرها، وذلك يعود إلى تأثر املحاسبة باملحيط على عكس الحال في العلوم الرياض
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والبيئة االقتصادية واالجتماعية بحكم كونها من العلوم االجتماعية، هذا ما جعل الفروض 

 املحاسبية تتميز بجملة من الخصائص من أهمها : 

 االهتمام بالفروض ذات العالقة بين املحاسبة و غيرها من العلوم؛ 

 ن الفروض ذات العالقة بين املحاسبة و غيرها من العلوم؛االنسجام بي 

 مدى تأثير الفروض على اإلجراءات العملية املطبقة في املحاسبة؛ 

 ال تكون متعارضة مع املفاهيم املحاسبية واملبادئ العلمية؛ ال بد للفروض املختارة أن 

 قية افتراضية إن التحقق من صحة اختبار الفرضيات وما يؤدي ذلك إلى اشتقاقات منط

 تساهم في صياغة املبادئ العلمية في املحاسبة؛

  إن التحقق من صحة أي قرض ال يرتقي إلى درجة اإلطالق بل يغلب عليه درجة مقبولة من

 الثقة، تشكل أساسا لالستدالل واالستنتاج على عكس البديهيات في املنطق الرياض ي؛

  صحتها؛إن اختبار الفروض يهدف إلى قياس درجة الثقة في 

  البد للفروض من صياغتها بالشكل الذي يساعد عملية إخضاعها لعلم املنطق طبقا ملنهج

 البحث املحاسبي اإلسقرائي والذي يكمله املنهج االستنباطي؛

  إن الفروض املحاسبية تشكل ركنا أساسيا من أركان نظرية املحاسبة لذا يتطلب أن يكون

 ية بما فيها املبادئ املحاسبية وأهداف املحاسبة؛هذا الركن منسجما مع بقية أركان النظر 

  يتم التحقق من درجة صحة الفروض باستخدام أساليب التجربة واملالحظة واملقابلة

 واالستبيان واستمارات األسئلة املتنوعة.
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 أهم الفروض املحاسبية -2

مما سبق، يمكن القول بان وضع الفرض يتم عن طريق املزج بين منهجي االستقراء 

مالحظة الظاهرة املادية قبل وضع الفرض، ثم التكهن بفرض معين يمثل  الستنباط، حيث تتموا

حل افتراض ي للمشكلة موضوع املالحظة، ثم استنباط بعض النتائج املرتبطة بذلك الفرض املقترح 

، وتتسم الفروض األساسية املرتبطة بأدبيات حة تلك االستنتاجاتصوفق  ذلك يتم اختيار مدى 

وبصفة عامة توجد العديد من الفروض  بان غالبيتها ال تسفر عن إحكام مطلقة، ةسباملحا

 :املحاسبية لعلل أهمها مايلي

 :فرض الوحدة االقتصادية املستقلة 

 لها أي أنها وحدة أعمال ذات شخصية معنوية منفصلة عن مالكها، املؤسسةيقصد بأن 

وعن كافة األشخاص الطبيعيين  لها ناملكوني الطبيعين األشخاص وجود عن املستقل وجودها

شخصية  اكوحدة محاسبية له املؤسسةالذين يساهمون في إدارتها أو تشغيلها، ولذلك فإن 

من امتالك األموال والتصرف بها عن طريق الدخول بالعقود والتعهدات وغير ذلك  امستقلة، تمكنه

، بذمة مستقلة عن املالكمن التصرفات وتكون مسؤولة عن تصرفاتها وتعهداتها، إذ تتمتع 

 ولقد الشركاء، تصرفات عن املؤسسة مقاضاة في الحق وللغير  بإسمها التقاض ي في الحق باإلضافة

 املتعلقة تلك عن املشروع بأصحاب املتعلقة املالية العمليات فصل ضرورة إلى الفرض هذا أدى

 املجموعة في فقط باملؤسسة املتعلقة املالية تسجيل العمليات على واالقتصار . نفسها باملؤسسة

 الدفترية،

 :فرض االستمرارية االقتصادية 
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لم يطرأ ما يشير إلى غير ذلك،  تصف باالستمرارية في أداء النشاط مات املؤسسةإذ يفترض أن 

  والوفاء املؤسسةأن صفة االستمرارية ضرورية لتحقيق أهداف  ، حيثمما يؤثر على استمرار يته

نبثقة عن الشخصية املعنوية التي تمتلك حياة غير محددة تختلف عن بالتزاماته، كما أنها م

الشخصية الطبيعية ذات العمر املحدد، خاصة وأن وفاة املالك أو غيرهم من األشخاص لن يؤثر 

 .املؤسسةعلى استمرارية نشاط 

 : فرض القياس النقدي 

ط االقتصادي وسيلة لقياس النشا يتضمن ضرورة استخدام وحدة النقد كأفضل أساس أو 

 .املؤسسةولغرض التعبير عن العمليات التي يزاولها 

وبيان أثرها في أن تعكس التغيرات التي تطرأ على حقوق املالكين، وكذلك لغرض إجراء 

التحليالت املحاسبية على النشاط، ويواجه هذا االفتراض االنتقاد بسبب التغيرات االقتصادية التي 

بالتالي على القوة الشرائية لوحدة النقد، ولذلك تعتبر قيمة النقود تطرأ على مستويات األسعار و 

، وبالتالي قد ال تكون املؤسسةوسيلة غير ثابتة إلجراء عملية القياس على العمليات التي يزاولها 

 األساس األفضل، إال أنه لم يكن باإلمكان إيجاد البديل عن وحدة النقد.

 في التغير  نتيجة االقتصاديين من وخاصة االنتقاد نم لكثير  النقدي القياس فرض تعرض لقد

 التقويم مشاكل على الفرض هذا أثر  ولقد األسعار، في املستمرة التقلبات على املترتب النقود قيمة

 بمدى يتعلق فيما العلمي الجدل من كثير  ذلك على وترتب الثابتة األصول  لتقويم بالنسبة وخاصة

 .املالية القوائم إعداد عند حسبانال في األسعار  تقلبات أخذ أهمية

   :فرض موضوعية القياس 
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يقصد بهذا الفرض عدم وجود أي تحيز أو تدخل شخص ي من قبل املحاسبين، في إجراء 

عملية القياس، وذلك بسبب توفر األدلة املستندية الواضحة واملحددة لكافة العمليات التي يراد 

لذلك فإنه تتوفر املوضوعية واملوثوقية في البيانات في الدفاتر املحاسبية، و  وتسجيلهاقياسها، 

 واملعلومات املحاسبية بعيدا عن الحكم الشخص ي للمحاسبين الذين يقومون بإعدادها.

 والتقارير القوائم أهداف مع انسجامها هو املحاسبية الفروض خصائص ضمن واشرنا سبق

 ونعود الفروض، تلك تصميم في قاومنطل سائدة وأعراف مفاهيم تشكل التي املالية واملحاسبية

 اختبارها يتطلب التي املحاسبية الفروض مع منسجمة تكون  أن املبادئ املحاسبية يجب أن ونقول 

 يتم محاسبية مبادئ شكل على صياغتها إلى ليصار الثقة فيها درجة على صحتها للحكم من والتحقق

 قابلة عامة قوانين إلى لتتحول  باربعد االخت صحتها من والتحقق على تطبيقها والعمل تعميمها

 االستقرائي املنهج ينسجم مع إليه اإلشارة سبق ما إذا العلمي، البحث ملنهج طبقا وهذا للتطوير،

 .الحقا واملبادئ أوال الفروض يضع التي

 منه نتائج تشتق أن يمكن الذي األول  املصدر هي املبادئ أن االستنباطية ويرى مؤيدي النظرية

 مع املفهوم هذا وينسجم الحقيقية التعريفات في متضمنة املبادئ هذه الباحثين عد وقد معينة،

 إلى البدايات واألساسيات، وإال يشير الذي مبدأ لكلمة اإلغريقي األصل من النابع الالتيني املصدر

 معطيات عن املبادئ لعزل  التطور  طريق في عقبة وهو للعلم جديدا فان هذا االتجاه ال يقدم

 العلمية بةالتجر 
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 الثاني احملورملخص 

  ؛منهجي البحث االستقرائي واالستنباطيبخذ تحتاج عملية وضع الفرضيات املحاسبية األ 

  تشكل الفروض املحاسبية ركنا أساسيا من أركان نظرية املحاسبة لذا يتطلب أن يكون هذا

 اف املحاسبة؛الركن منسجما مع بقية أركان النظرية بما فيها املبادئ املحاسبية وأهد

 تعـد الفـروض بمثابـة نقطـة البدايـة فـي الهيـكل العـام لنظريـة املحاسـبة. 
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 : املبادئ احملاسبية و نظرية احملاسبة03احملاضرة 

 ساعة 3لساعي المخصص الحجم ا

 أهداف املحاضرة
 أن يكونوا قادرين على: املحاضرة هيتوقع من الطلبة بعدة دراسة هذ

  ؛تحديد أهم الفروض املحاسبية األساسية 

   واهم خصائصها؛ معرفة كيفية  وضع الفروض املحاسبية 

  .معرفة أهم املبادئ املحاسبية 

 

تكون هيكل النظرية املحاسبية من األهداف واملفاهيم وهي تشكل معا اإلطار املفاهيمي لهذه ي

نظرية، وض واملبادئ والتي تمثل البناء الرسمي للالفر  نجد مجموعة من ذلك إلى باإلضافةالنظرية، 

فالفروض هي املسلمات الفكرية املستخلصة من البيئة بجوانبها املختلفة االقتصادية واالجتماعية 

والقانونية والتي يتم االعتماد في مجال البحث للتواصل إلى املبادئ العلمية، وبالتالي فهي املرجع 

ادئ يعتبر دليال على الذي يتم االحتكام إليه لحسم أي خالف في التطبيق، فتحديد الفروض واملب

 درجة التقدم الذي وصلت إليه النظرية املحاسبية ودليال على درجة كبيرة من النضوج والكمال.

 املبادئ املحاسبية األساسية   -1

الفقرة إلى استعراض أهمية وجود مبادئ محاسبية، واهم هذه املبادئ  ذهتهدف ه

 املستخدمة.

 أهمية املبادئ املحاسبية 1-2

انت بورصة األوراق املالية في نيويورك تعاني من تضارب األسس ك 1930بعد أزمة 

املحاسبية املستخدمة في التطبيق العملي، مما ينعكس على نتائج العمليات ويؤدي إلى التضليل، 

 مجمع املحاسبين األمريكيين أن الحل األفضل لهذه املشكلة يكمن في:  اقر وقد 
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وضعها في الحسبان حدود واستخدام تلك تثقيف مستخدمي التقارير املحاسبية و  -1

 ؛التقارير

 ؛تحسين التقارير املحاسبية لجعلها أكثر إعالما وإفصاحا للمستخدمين -2

بادئ عامة ثم املأعدت لجنة منبثقة عن مجمع املحاسبين األمريكيين وفي هذا السياق 

ملحاسبية املقبولة عموما، وتمثل هذه الوثيقة املحاولة األولى لتطوير املبادئ ا 1933إقرارها سنة 

وقد استخدمت اللجنة عندئذ مصطلح املبادئ املحاسبية املقبولة عموما وقد تضمنت هذه الوثيقة 

 التالية:  5مبدئيا املبادئ 

 تحقيق اإليراد بالبيع ما لم يكن التحصيل ليس مؤكدا منطقيا. -1

الة إعادة التنظيم على أن يتم يجب استبعاد املكاسب الرأسمالية من قائمة الدخل، إال في ح -2

 إقرار ذلك من املساهمين.

ال تعد األرباح املكتسبة من شركة تابعة جزءا من أرباح الشركة املسيطرة إذا كانت متحققة  -3

 قيل السيطرة.

لألسهم املستعادة من قبل الشركة لقياس قيمة األصول في  االسميةال تستخدم القيمة  -4

 امليزانية.

اد املتحصالت )املدينين وأوراق القبض( املستحقة على الشركة أو شركتها التابعة يجب استبع -5

 وإظهارها ملفردة مستقلة.

استعمل املجمع  1936وقد فرضت هذه املبادئ على الشركات املسجلة في البورصة وفي عام 

 مصطلح املبادئ املحاسبية املقبولة عموما.
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قد ارتفعت معدالت التضخم مما هدد الكثير من ف كبيرةكما كان للحرب العاملية الثانية 

الشركات باإلفالس لعجزها على مواجهة مشكالتها التمويلية الناجمة عن التضخم كما أدت 

املشكالت التي خلفتها الحرب إلى اتساع املجتمع املالي وزيادة الجمهور املساهمين إذ قدر عددهم 

وكلما اتسعت قاعدة  1962مليون عام  17ثم  1952ماليين عام  7ماليين ثم  4ب  1940سنة 

املجتمع املالي املستفيد من التقارير والقوائم املالية فاشتدت املطالبة بضرورة وجود مبادئ 

محاسبية تضمن وجود تقارير محاسبية قابلة للمقارنة بين قوائم الشركات املختلفة لتضمن لهذا 

 املجتمع العريض إمكان اتخاذ القرارات.

ادئ املحاسبية تلك القواعد أو األحكام التي يستخدمها املحاسب للقيام بوظيفته تمثل املبو 

من قياس وإفصاح محاسبي، وهي مأخوذة من األهداف األساسية للمحاسبة وهي تساعد في كيفية 

قبل الخوض في شرح املبادئ املحاسبية ال بد من اإلشارة ، فتسجيل العمليات املالية واإلبالغ عنها

ين ذات عالقة مباشرة بتحديد أنواع تلك املبادئ و درجة أهميتها ومجال تطبيقها و إلى مسألت

 تتلخص هاتين املسألتين بما يلي: 

  ،ال يوجد اتفاق عام في األدب املحاسبي على تحديد تلك املبادئ من حيث أسمائها، عددها

ا يختلف البعض في عالقتها بالفروض، لدرجة نجد مبدأ لدى مؤلف تراه فرضا لدى اآلخر، وأخير 

 املبادئ وعموميتها. إبراز أهمية 

  عالقة املبادئ املحاسبية بأنماط الوحدات االقتصادية، إذ توجد هناك مبادئ مشتركة مع

جميع الوحدات االقتصادية واإلدارية، بما فيها الوحدات العامة والحكومية والتي ال تهدف إلى 

  اصة باملشاريع الفردية وشركات األشخاص واألموال.الربح، في الوقت الذي نجد أن هناك مبادئ خ
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ال يمكن اعتبار املبادئ املحاسبية كقواعد كانت نتيجة البحث انطالقا من مسلمات وبديهيات 

قاعدية، بل تعتبر كقواعد ذات صبغة أخالقية ناتجة عن تعميم املمارسة املحاسبية القت بالقبول 

 ليا ودوليا.كل األعمال املحاسبية محفي مختلف الدول وأصبحت نقاط استدالل ل

 املبادئ املحاسبية املتعارف عليها 2-2

 التكلفة التاريخية مبدأ: 

تعني أن األصول والسلع والخدمات تسجل بكلفة الحصول عليها، وتتميز هذه التكلفة 

بموضوعيتها وواقعيتها حيث يمكن الحصول على املستندات املؤيدة لها كما أنه يمكن التحقق من 

ها بموضوعية، ثم أن التقلبات التي تطرأ على قيمة النقود ال تؤثر على صحة القياس املحاسبي صحت

وعلى البيانات املثبتة في سجالت املحاسبة، أي العمل على أساس ثبات قيمة النقود وعدم 

، وهذا يعني أن خضوعها للتقلبات أو القيم الجارية وذلك حفاظا على موثوقية البيانات املحاسبية

العمليات التي تقوم بها املؤسسة والتي تؤثر على الوضعية الحقيقية لها ال بد أن تكون موضوعا 

للقياس في الوقت أو اللحظة التي تمت فيها. وتوجد عدة معايير لقياس قيمة املوجودات، إذ تدرج 

 قيمتها في إحدى املراحل اآلتية:

 االستالم )التكلفة التاريخية(؛ 

  ستبدال(؛التجديــد )تكلفة اال 

 البيع أو إعادة البيـع )القيمـة السوقيـة(؛ 

 .)اإلنتاج )تكلفة اإلنتاج 

من أجل السماح لنظام املعلومات املحاسبي بتوليد معلومات ذات مصداقية ومعبرة عن 

الوضعية الحقيقية للمؤسسة في ظل مبدأ التكلفة التاريخية ينبغي اعتماد حلول  تضفي على 
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االستحداثية ملسايرة هذه العناصر للواقع االقتصادي وهنا يمكن اعتماد  عناصر امليزانية الصفة

 الحلول اآلتية:

 االستثمارات. ل: تعبر عن مقدار النقص الناتج عن استعمااإلهتالكات 

 ملواجهة التدهور املحتمل لبعض عناصر الذمة املالية.املؤونات : 

 ذ عامل التضخم بعين االعتبار.: يعبر عن تحديث قيم االستثمارات مع أخالتقييـم إعادة 

 مبدأ الدورة املحاسبية: 

إن االستمرارية في نشاطات املؤسسة لفترة طويلة غير محددة هو مبرر لتحديد مدة زمنية 

معينة يمكن على ضوئها معرفة نواتج وأعباء املؤسسة ونتيجة نشاطها في هذه الفترة، ليسمح لها في 

حيث ال واتج بالدقة الالزمة ومعرفة مدى جدوى هذا النشاط، األخير من تحديد مواطن األعباء والن

وجرت العادة على  ،يمكن االنتظار لغاية انتهاء حياة الوحدة االقتصادية أو املؤسسة ملعرفة ذلك

...(  /12 /31( وتنتهي في ).../1/1شهرا( وعادة تبدأ في )12العمل بما يسمى بالسنة املالية ومدتها )

أقل من ذلك كنصف أو ربع سنوية أو غيرها، واملهم هو مراعاة التكلفة واملنفعة وباإلمكان أن تكون 

وإمكانية حصر املصروفات واإليرادات عند اعتماد فترة معينة بدال من فترة أخرى. وفي كل األحوال 

 يجب أن تبقى الفترة ثابتة لغرض تسهيل عمليات املقارنة وتوزيع التكاليف وغيرها من املزايا.

 ستقاللية الدورات:مبدأ ا 

بما أن املبدأ السابق نص على ضرورة تحديد الفترة املحاسبية تبعا للسنة امليالدية، بمعنى 

ديسمبر، فإنه ينبغي التعرف في ظل مبدأ استقاللية الدورات على  31جانفي إلى غاية  01من 

ة بأجزاء وعناصر النواتج واألعباء ونتيجة نشاط كل دورة محاسبية، وعلى كل الوضعيات املختلف
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امليزانية، بما في ذلك املخزونات والحقوق والتحصيالت املتعلقة بها وكل التسديدات املرتبطة 

 بالديون سواء كانت جبائية أو شبه جبائية أو ناتجة عن عمليات الشراء املختلفة.

 :مبدأ الوحدة املحاسبيـة 

صادي الجديد، وتبناها التشريع، إن التصنيفات العديدة للمؤسسات التي أمالها الواقع االقت

الذي نص وفقا لهذا املبدأ على أن ال يتم األخذ بعين االعتبار إال األحداث االقتصادية التي لها 

عالقة بنشاط املؤسسة أو الوحدة القانونيـة، ففي هذا اإلطار يقع على املحاسب تسجيل األحداث 

املالكين، إذ أن هذا املبدأ يريد وبجالء  التي لها تأثير على وضعية املؤسسة، وليس على وضعية

التمييز بين شخصية املؤسسة وشخصية املالك لها، كما يهدف إلى تحديد وتوضيح مسؤولية 

املؤسسة تجاه الغير عن كل االلتزامات املتعلقة بنشاطها. إن لهذا التمييز أهمية عند نشوب نزاع 

رفع دعوة قضائية ضد املؤسسة باعتبارها  بين املؤسسة واألطراف التي تتعامل معها. حيث يمكن

 شخصا معنويا له ذّمة مالية مستقلة عن ذمم املالك.

  :مبدأ الحيطة والحذر 

يعتبر هذا املبدأ من بين أهم املبادئ التي تعطي ضمانا وأمانا للمعلومات املحاسبية الناتجة 

إيرادات متوقعة سوف  عن نظام املعلومات املحاسبي كونه يقض ي بعدم األخذ في الحسبان أية

تحدث في املستقبل، كتسجيل نواتج مستقبلية سوف تحققها املؤسسة، مع االحتياط واألخذ في 

 التي سوف تحدث في املستقبل انطالقا من اإلعداد وإمكانية مواجهتها. ر الحسبان للخسائ

جات ورغم بعض االنتقادات التي يلقاها هذا املبدأ كونه قد يعطي مظاهر تس يء إلى مخر 

نظام املعلومات املحاسبي إال أنه لقي قبوال واسعا في املمارسة املحاسبية، وذلك استنادا إلى أن 

 املبالغة تؤدي إلى زيادة املخاطر، بينما يؤدي التحفظ إلى السالمة منها وتجنبها.
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  :مبدأ ثبات وحدة النقد 

عبر وحدة قياس تتجسد إن التعبير عن األحداث االقتصادية التي هي أحداث كمية يتم حتما 

في النقود. فالقياس النقدي لكل العمليات التي تقوم بها املؤسسة من شأنه أن يعطي صورة رقمية 

عن األحداث واملؤسسة في قوائمها املالية الختامية، والواقع أن اعتماد النقود كأداة وحيدة للقياس 

اث والعالقات االجتماعية واإلنسانية يؤدي إلى حصر مجال نظام املعلومات املحاسبي بإهماله األحد

 الخارجة عن مجال السلع والخدمات.

كما أن التقلبات في مستوى األسعار يفقد القوائم املالية التي يتم إعدادها وفقا ملبدأ ثبات 

 وحدة النقد داللتها ويؤدي إلى عدم تجانس في مراكز امليزانية والقوائم املالية في حد ذاتها.

 اس: مبدأ وحدة القي 

إن قياس األحداث االقتصادية في املؤسسات االقتصادية الجزائرية مثال يكون حتما وفق 

مبدأ ثبات وحدة القياس، تبعا لهذا املضمار نص املشرع الجزائري على استعمال الدينار الجزائري 

ات كوحدة قياس لكل التعامالت االقتصادية، وركز على ضرورة التسجيل املحاسبي بالنسبة للتدفق

 بالعملة الوطنيـة.

  مقابلة اإليرادات باملصروفات:مبدأ 

تسعى املؤسسة ذات الطابع االقتصادي إلى تحقيق الربح من نشاطها املستمر، بغية 

املحافظة على نفسها من الزوال والعمل على إمكانية تحقيق النمو في نشاطها، إذ أن النفقات التي 

عائد يكمن في اإليرادات. ويقاس بلوغ أهدافها بقياس  تقوم بها املؤسسة يراد من ورائها تحقيق

مجاميع اإليرادات بمجاميع النفقات. ويفترض هذا املبدأ أن يتم توجيه أعمال املؤسسة لصالح 

إن نفقات أي فترة مالية معينة هي في الواقع مسؤولة عن تكوين تحقيق أهدافها املسطرة مسبقا، 
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لتالي فإن صافي الدخل للوحدة االقتصادية أو ما يسمى نتيجة إيرادات معينة خالل تلك الفترة، وبا

أعماله )أرباح أو خسائر( عن تلك الفترة يحتسب من خالل مقابلة اإليرادات باملصروفات لتلك 

 الفترة.

 االستحقاق مبدأ: 

وفقا لهذا املبدأ تعتبر إيرادات الوحدات االقتصادية متحققة للفترة املالية املعنية عند  

ملكية األصل أو البضاعة أو الخدمة للغير وبغض النظر عن تحصيل قيمتها أو عدم  انتقال

تحصيلها، أما من جهة املصروفات فتحمل بها الفترة املالية أيضا طاملا ثم الحصول على املنفعة أو 

عملية دفع قيمتها من عدمه،   الخدمة وإنها استنفذت أو استخدمت في النشاط بغض النظر عن

ذلك هو تحميل كل فترة مالية بنصيبها من املصروفات واإليرادات بمعزل عن الفترات  والهدف من

السابقة والفترات الالحقة، للوصول على نتائج تعبر بصورة سليمة عن وضع املؤسسة في نهاية كل 

 فترة مالية وهذا خالفا ملا يسمى باألساس النقدي حيث يؤخذ باالعتبار فقط العمليات النقدية.

 األهمية النسبية مبدأ : 

إن تنوع العمليات التي يصادفها املحاسب خالل اليوم بغية معالجتها وتسجيلها محاسبيا، 

تتفاوت في درجة أهميتها عند املحاسب انطالقا من صغر وكبر املبالغ التي تقيم بها العملية، لذلك 

، بل يجب االهتمام جاء هذا املبدأ أو نص على ضرورة أخذ كل املبالغ بجدية مهما كان صغرها

بالبنود املختلفة التي تتكون منها القوائم املالية صغيرة كانت أو كبيرة. فاملحافظة على التوازن سواء 

على مستوى طرفي التسجيل املحاسبي أو على مستوى القوائم املالية الختامية، يحتم على املحاسب 

تتعلق أيضا ألهمية النسبية أو املادية اتسجيل العمليات رغم صغر قيمتها. باإلضافة إلى ذلك فان 
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بمدى أهمية عرض بعض البيانات املالية أو عدم عرضها أو دمجها أو تحليلها أو التفصيل في 

 عرضها فذلك رعن أهمية تأثيرها على قيمة املعلومات الواردة في القوائم املالية للوحدة االقتصادية.

 اإلفصاح مبدأ : 

لتقارير والقوائم املالية لكل البيانات التي عولجت في شكل يقوم هذا املبدأ على إظهار ا

معلومات محاسبية يستفيد منها قراء القوائم املالئمـة في اتخاذ قرارات تتعلق بالوحدة املحاسبية. 

ويقودنا ترسيخ هذا املبدأ إلى إعداد تقارير مالية إضافية تفصيلية توضيحية باإلضافة إلى تلك 

 أن تتضمن القوائمهذا يعني عدة أساسا لخدمة مختلف قراء القوائم املالية، و التقارير والقوائم امل

أو التقارير املالية للوحدة االقتصادية املعلومات التي يحتاجها مستخدموها مع االبتعاد عن أي 

تظليل أو إخفاء للمعلومات وبما من شأنه تحريف الصورة الحقيقية ألداء الوحدة، إما نوعية 

ومات التي يجب اإلفصاح عنها فهي في الواقع موضوع جدل، فهل اإلفصاح املقصود هو وكمية املعل

هم أن يتم ذلك حسب طبيعة النشاط واملإفصاح كامل أم شامل أم مناسب أم مالئم أم غير ذلك؟ 

ما يمكن تسميته باإلفصاح  والوضع االقتصادي القائم وحاجة مستخدمي البيانات املحاسبية و هو 

 املناسب والكافي.املالئم أي 

 القيد املزدوج مبدأ : 

إن األرضية األولى لهذا املبدأ طرحها اإليطالي ألول مرة في القرن الخامس عشر، وربط طريقة 

القيد املزدوج باإلمساك الجيد للدفاتر املحاسبية. ثم بدأ تركيز اهتمام املفكرين على تبرير منطق 

املعنوية املستقلة لكل حساب من الحسابات القيد املزدوج عن طريق إضفاء صفة الشخصية 

 املشكلة للقيد املزدوج.
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إن الحساب هو الركيزة األساسية من خالل تجسيده لألحداث املحاسبية في شكل جدول 

 مقسم إلى عمودين:

 العمود األول من الجهة اليمنى يسمى املديــن؛ 

 .العمود الثاني من الجهة اليسرى يسّمى الدائن 

ي حساب في الجهة املدينة أو الدائنة يخضع إلى طبيعة الحسابات وإلى إال أن تسجيل أ

 املنصوص عليها وفق التشريعات املوضوعة. اسلوكياته

  :مبدأ ثبات الطرق املحاسبية 

إن استمرار املؤسسة في نشاطها من شأنه أن يعكس ضرورة االستمرار في تطبيق الطرق 

املحاسبي، بغية إجراء مقارنات على مستوى النتائج  املحاسبية املتبناة من طرف نظام املعلومات

املحققة من سنة إلى أخرى أو على مستوى العناصر التي تكون القوائم املالية الختامية للمؤسسة، 

إذ يفترض أن رصيد أي عنصر في نهاية السنة هو الرصيد في بدايتها كما يجب االستمرار أو اإلبقاء 

 نفا.على نفس الطرق التي عولج بها آ

إن االستقرار على هذا املبدأ يعطي أمانة وصراحة لكل العناصر املكونة للذمة املالية 

للمؤسسة واملحددة ملركزها املالي، ونشير إلى أن التغيير في الطرق يكون بغية تحقيق مقارنات أفضل 

 .بين القوائم املالية في سنوات مختلفة، إلعطاء صورة صادقة عن املؤسسة موضوع الدراسة
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 الثالث  احملورملخص 

 تكون هيكل النظرية املحاسبية من األهداف واملفاهيم وهي تشكل معا اإلطار املفاهيمي ي

وض واملبادئ والتي تمثل البناء الرسمي الفر  نجد مجموعة من ذلك إلى باإلضافةلهذه النظرية، 

 ؛للنظرية

 كمرآة  تعتبر التي املالية قوائمال موثوقية على تؤثر التي املحاسبية باملبادئ االهتمام يجب

 ملواكبة تتطور  بل ثابتة غير املحاسبية فاملبادئ الفرضية عكس إلى يجرنا وهذا املؤسسة لوضعية

 االقتصادية؛ التطورات

  تتأثر املحاسبة باملحيط والبيئة االقتصادية واالجتماعية بحكم كونها من العلوم

 تميز بجملة من الخصائص؛االجتماعية، هذا ما جعل الفروض املحاسبية ت

  ساهمت العديد من األحداث في ظهور وتطور املبادئ املحاسبية، باإلضافة إلى ذلك فقد

 جعلتها كل هذه األحداث مقبولة قبوال عاما.

  تهدف كل املبادئ املحاسبية املتعارف عليها إلى تشكيل النظرية املحاسبية، باإلضافة إلى

 هذه املمارسات. وضع أسس ملمارسة املحاسبة وتطوير 
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 حملاسيب: اإلفصاح احملاسيب و نظرية ا04احملاضرة 

 ساعة 3الحجم الساعي المخصص 

 أهداف املحاضرة
 أن يكونوا قادرين على: ه املحاضرةيتوقع من الطلبة بعدة دراسة هذ

  تحديد مفهوم اإلفصاح املحاسبي بدقة؛ 

 تحديد أهم املقومات التي يجب أن تتوفر لكي يكون اإلفصاح صحيح؛ 

 التطرق إلى أهم مستويات اإلفصاح املحاسبي؛ 

 
 

 بمدى االقتصادي محيطها في وسمعتها مكانتها على الحفاظ على املؤسسة قدرة مدى يتحدد

 للمؤسسة الحقيقية الوضعية تعكس معلومات من التقارير هذه تقدمه وما تقاريرها املالية شفافية

 لزمة باإلفصاحفتوسع أنشطة املؤسسات وتعقد العمليات التي تقوم بها جعلها م أي أخطاء، بدون 

 مختلفة، لذلك فقد تزايد أهمية اإلفصاح. العلميات لجهات عن هذه

  مفهوم اإلفصاح وجذوره التاريخية -1

 تحديد مفهوم اإلفصاح واملنهجية التي تطور بها.الفقرة إلى  ذهتهدف ه

 مفهوم اإلفصاح 1-1

ية عن يستخدم مفهوم اإلفصاح في املحاسبة تعبيرا عن عملية تقديم املعلومات الضرور 

املستقبلية بتلك املؤسسات، ومن هنا يعد اإلفصاح  أو املؤسسة لألطراف ذات املصالح الحالية 

املحاسبي احد أدوات االتصال، حيث انه بدون اتصال لن تكون هناك منفعة من مخرجات النظام 

 املحاسبي.

 ويشير اإلفصاح املحاسبي في التقارير املالية إلى عديد القضايا، أهمها:

د أهداف اإلفصاح وطبيعة مستخدمي املعلومات املالية ومدى قدرتهم على تحدي -

 استخدامها وتفسيرها؛
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 كيفية اإلفصاح عن املعلومات املالية واملحاسبية؛  -

 تحديد التوقيت املناسب لإلفصاح عن املعلومات. -

 وعلى العموم توجد وجتهي نظر لإلفصاح عن املعلومات، حيث نجد:

 وجهة النظر التقليدية: 

تهدف وجهة النظر التقليدية إلى حماية املستثمر الجديد أو العادي الذي يتميز بمحدودية 

درايته باستخدام املعلومات املالية، وذلك عن طريق القضاء على أية عوامل قد تسبب للمستثمر 

 العادي الضرر.

ومن مما سبق، نجد أن أساس وجهة النظر التقليدية هو تبسيط املعلومات املالية إلى الحد 

الذي يجعلها مفهومة لدى املستثمر محدود املعرفة واالبتعاد عن تقديم املعلومات التي تتميز بدرجة 

علومات كبيرة من عدم التأكد، مع ضرورة مراعاة املقدرة املحدودة للمستثمر عند تحديد مقدار امل

 الواجب اإلفصاح عنها.

 :وجهة النظر الحديثة 

إلى تقديم معلومات مفيدة ألغراض اتخاذ القرارات االستثمارية، تهدف وجهة النظر هذه 

 على عديد من االعتبارات هي:حيث تقوم 

عدم اقتصار هدف املعلومات املالية على مفهوم الرقابة التقليدية، حيث يمتد هدفه تقديم  -

 ئمة ومفيدة التخاذ قرارات مختلفة؛معلومات مال 
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السماح للمستثمرين الذين ليس لديهم املعرفة والقدرة على تفسير املعلومات املالية  -

باالستعانة بالخدمات االستشارية للخبراء واملهنيين الذين الذي يكون لديهم الوعي أسس املعلومات 

 املالية واستخدامها؛

وائم املالية نحو مساعدة املستثمرين على تقدير توجيه املعلومات املفصح عنها في الق -

 د على قياس درجة املخاطر النسبية.املتغيرات التي تعتم

باألسواق املالية التي تعكس اثر املعلومات بسرعة وبعدالة  وجهة النظر الحديثةرتبط ت

املعلومات  ألغراض تحديد أسعار االستثمارات ذات الكفاءة، ومن هنا يتوجه هذا اإلفصاح إلى توفير 

 التي تمكن السوق من التواصل لألسعار املتوازنة التي تحقق عدالة توزيع العوائد ودرجات املخاطر.

زيادة حجم املعلومات املفصح عنها، والتركيز على على  وجهة النظر الحديثة حيث تركز 

ي تتصف بدرجة املعلومات التي تحتاج إلى درجة كبيرة من الخبرة في استخدامها، أي املعلومات الت

 ...الخ.نسبية من التقدير، مثل التنبؤات املالية واملعلومات القطاعية.

 تطور اإلفصاح املحاسبي وأهميته 2-1

رتبط تزايد أهمية اإلفصاح عن املعلومات في القوائم املالية، بالتحول النوعي الذي حدث ي

ة مصالح أصحاب للمحاسبة من التركيز على دورها الرئيس ي الذي كانت تؤديه بغرض حماي

املؤسسة، إلى التركيز على دورها الجديد كنظام للمعلومات هدفه األساس ي توفير املعلومات املناسبة 

لصنع واتخاذ القرارات، فتطور اإلفصاح املحاسبي كان مواكبا إلى حد كبير مع تطور النظرية 

 املحاسبية.

شرين مرحلة االزدهار، وذلك دخلت العالقة بين املحاسبة والرياضيات في منتصف القرن الع

لشروع بعض املؤسسات باستخدام بحوث العمليات في أنظمتها املحاسبية، باإلضافة إلى انفتاح 
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املحاسبة على كل النظريات الحديثة للقياس والنظرية الحديثة للمعلومات، حيث أثرت هاتين 

دفاتر، إلى نظام للمعلومات مجرد أداة ملسك ال منالنظريتين على وظيفة املحاسبة وذلك بتحويلها 

 االقتصادية واملالية، وذلك لتوفيرهما العديد من األدوات واألساليب للمحاسبين.

 وترجع أهمية اإلفصاح املحاسبي في القوائم املالية إلى ثالثة عوامل أساسية هي:

 اإلفصاح عن متغيرات ذات اهتمام مباشر لعدة أطراف؛  أوال:

 ية أكثر مصادر املعلومات اعتمادا؛تعد القوائم املال  ثانيا:

تكلفة الحصول على املعلومات بالقوائم املالية منخفضة نسبيا، حيث أن تكلفة إعداد  ثالثا:

 التقارير الخاصة لبعض املستخدمين تفوق بكثير العوائد املتوقعة منها.

ذلك يركز اإلفصاح املحاسبي بشكل أساس ي على تقليل حاالت الغموض لدى املستخدمين، و 

 لعدة أسباب منها:

  تقليل مخاطر ممولي رأس املال، حتى يتمكنوا من تقييم العائد املتوقع لكل فرص

 االستثمار مقابل املخاطر املصاحبة لتلك الفرص؛

 هاالذين يتأثرون بنشاطاتو ، وكل املتعاملين مع املؤسسة عالم األفراد مثل املستثمرينإ ،

 املؤسسة. وذلك لتمكينهم من التأثير على تصرفات

ومما سبق، تستنتج بان أهمية اإلفصاح املحاسبي تنبع من أن مخرجات النظام املحاسبي من 

قوائم مالية، تعتبر املصدر األساس ي والوحيد لألطراف املهتمة بالحصول على معلومات متعلقة 

سة من باملؤسسة، باإلضافة إلى اعتباره األساس الذي يمكن أي طرف من األطراف املهتمة باملؤس

 الحصول على صورة واضحة عنها بما يسمح بتقييمها.
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 وخصائصها املقومات األساسية لعملية اإلفصاح -2

 الفقرة إلى عرض وشرح املقومات األساسية لعملية اإلفصاح املحاسبي. ذهتهدف ه

 املقومات األساسية لعملية اإلفصاح 1-2

املنشورة على املقومات الرئيسية يرتكز اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية في القوائم املالية 

 التالية:

 املستخدم املستهدف للمعلومات املحاسبية: 1-1-2

تتعدد الفئات املستخدمة للمعلومات املحاسبية، كما تختلف طرق استخدامها لهذه 

املعلومات، فمنها من تستخدمها بصورة مباشرة، ومنها من تستخدمها بصورة غير مباشرة، ومن 

ملعلومات املحاسبية نجد املالك الحالين واملحتملين، الدائنون، املحللون األمثلة على مستخدمي ا

التي تهتم بالعديد من  األخرى املاليون، واملوظفون، املؤسسات والهيئات الحكومية والهيئات 

 القضايا.

يشكل تحديد املستخدم املستهدف للمعلومات املحاسبية تحدي كبيرة، كركن أساس ي من 

إلفصاح، فتحديد أهمية الجهة التي تستخدم املعلومات املحاسبية تنبع من أركان تحديد إطار ا

األغراض التي تستخدم فيها هذه املعلومات أساسا، فتحديد الجهة يحدد خصائص املعلومات 

الواجب اإلفصاح عنها، حيث كل جهة من هذه الجهات لديها خصائص معينة، وبالتالي فيمكن أن 

ها الستخدامات جهة وال تتالئم جهة أخرى، لذلك فان معدي التقارير تتالئم املعلومات املفصح عن

 والقوائم املالية أمام خيارين:
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 :إعداد تقرير مالي وفق نماذج متعددة حسب تعدد احتياجات املستخدمين،  الخيار األول

املنفعة ولكن هذا الخيار باإلضافة إلى صعوبة تطبيقه نجد انه مكلف جدا ويتعارض مع مبدأ 

 بحيث أن تكلفة املعلومات تكون اكبر من العائد منها. قتصاديةاال

  :إعداد تقرير مالي واحد لكنه متعدد األغراض بحيث يلبي احتياجات جميع الخيار الثاني

املستخدمين املحتملين، حتى هذا الخيار مثل الذي سبقه يطرح مشكلة اإلفراط في املعلومات 

 قوائم املالية كبيرة جدا.تطبيقه سيجعل ال أناملفصح عنها، حيث 

لذلك يقترح الباحثين كحل لهذه املشكلة، تطبيق نموذج التقارير املالي الذي يلبي احتياجات 

مستخدم مستهدف يتم تحديده من بين الفئات املتعددة التي تستخدم هذا التقرير، وذلك يجعل 

 ومات املحاسبية.هذا املستخدم محور أساس ي في تحديد أبعاد اإلفصاح املناسب عن املعل

 األغراض التي تستخدم فيها املعلومات املحاسبية: 2-1-2

يجب ربط الغرض الذي ستخدم فيه املعلومات املحاسبية بعنصر أساس ي هو ما يعرف 

 أو تعتبر األهمية النسبية بمثابة املعيار الكمي الذي يحدد حجم » حيثخاصية املالئمة،  أو بمعيار 

 أو اإلفصاح، وتعتبر املالئمة املعيار النوعي الذي يحدد طبيعة كمية املعلومات املحاسبية واجبة 

، لذا تتطلب خاصية املالئمة وجود صلة وثيقة بين «نوع املعلومات املحاسبية واجبة اإلفصاح

طريقة إعداد املعلومات واإلفصاح عنها من وجهة، والغرض الرئيس ي الستخدام هذه املعلومات من 

 جهة أخرى.

غير مالئمة يجب أن نحدد الغرض الذي  أو ا إذا كانت املعلومات مالئمة لذلك فقبل تحديد م

ستستخدم فيه هذه املعلومات، حيث أن املعلومات املالئمة ملستخدم معين في غرض معين ليس 
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ملستخدم بديل، لهذا فان تحديد الغرض الذي ستخدم فيه  أو بالضرورة تكون مالئمة لغرض بديل 

 لكي نعرف املعلومات املفصح عنها. املعلومات املحاسبية ضروري 

 تحديد طبيعة ونوعية املعلومات املحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها: 3-1-2

بعد تحديد املستخدم املستهدف للمعلومات املحاسبية، واألغراض التي تستخدم فيها 

اح املعلومات املحاسبية، تتمثل الخطوة التالية في تحديد طبيعة ونوع املعلومات التي يجب اإلفص

عنها حاليا في البيانات املالية املحتواة في  اإلفصاحوتتمثل املعلومات املحاسبية التي يتم عنها، 

، إال أن هذه األخير تعد وفق مجموعة من املبادئ واالفتراضات متعارف القوائم املالية التقليدية

املعلومات التي تظهر عليها، هذا ما ينتج عنه مجموعة من القيود واملحددات على كل من نوع وكمية 

في تلك القوائم، فعلى سبيل املثال ال الحصر، نجد أن مبدأ التكلفة التاريخية يجعل مصداقية 

تم املعلومات التي تعرضها القوائم املالية في االقتصاديات ذات التضخم عرضة للشك والتساؤل )

فة إلى ذلك نجد انه وفي (، باإلضاالتطرق ملشكلة محاسبة التضخم في مقياس املشاكل املحاسبية

بق ملبدأ األهمية النسبية يتم دمج بعض املعلومات طكثير من األحيان عند إعداد القوائم املالية و 

، ومن هنا فان توفير اإلفصاح عض املستخدمينالتي يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لب

واملبادئ املحاسبية التي تحكم  املناسب يستوجب إعادة النظر في العديد من املفاهيم واألعراف

إعداد القوائم املالية. ومن هنا تم ترجيح كفة خاصية املالئمة على حساب بعض الخصائص 

ألهميتها الكبرى، ما أدى إلى توسيع نطاق اإلفصاح املرغوب في القوائم املالية املنشورة من  األخرى 

 زوايا عديدة هي:

 قاييس املحاسبية مبنية على مفاهيم مستمدة من الدعوة إلى استخدام أنماط جديدة من امل

 نظرية االحتماالت،
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  استخدام مفهوم املقاييس املتعددة في اإلفصاح عن قيم بعض العناصر املدرجة في القوائم

 املالية؛

  اإلفصاح عن معلومات وعناصر جديدة لم تكن تتضمنها القوائم املحاسبية التقليدية، مثل

 ة االجتماعية والبيئية...الخ؛اإلفصاح عن بيانات املحاسب

  اإلفصاح عن التنبؤات والتوقعات املالية مصحوبة باإلفصاح عن مدى املخاطرة لدقة

 املعلومات املتنبئ بها؛

  اإلفصاح عن اآلثار التي تظهر في البيانات املحاسبية بسبب التغيرات التي تحدث في

 ضخم املرتفع.املستويات العامة لألسعار خاصة في االقتصاديات ذات الت

في هذا اإلطار  يوجد اعتبارين مهمين ال بد توفرهما عند الحديث عن توسيع نطاق اإلفصاح، 

، ضرورة توفر محاسبيين ذو مهارات وخبرات كبيرة ومتخصصة جداأما االعتبار األول فهو 

سلبية  عدم اإلفراط في اإلفصاح عن تفاصيل كثيرة مما قد ينتج عنها آثار االعتبار الثاني وهو و 

 .على املستخدمين

 تحديد أساليب وطرق اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية: 4-1-2

جرى العرف على أن يتم اإلفصاح عن املعلومات ذات اآلثار املهمة على قرارات املستخدم 

في املالحق التي  األخرى املستهدف في صلب القوائم املالية، في يتم اإلفصاح عن املعلومات املهمة 

م املالية، كما يتطلب في بعض األحيان اإلفصاح عن املعلومة الواحدة نفسها إذا كانت ترفق بالقوائ

مهمة في أماكن متعددة في البيانات املالية، حيث أن هذه البدائل املختلفة من أساليب وطرق 

عرض املعلومات في القوائم املالية تترك آثارا مختلفة على متخذي القرارات ممن يستخدمون تلك 

ومات، لذلك يتطلب اإلفصاح املناسب أن يتم عرض املعلومات بطريقة سهلة ومفهومة، املعل
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باإلضافة إلى أن ترتب وتنظم املعلومات فيها بصورة منطقية وأن تركز على األمور الجوهرية التي 

 تساعد املستخدم املستهدف قرائتها واستخدامها بسير وسهولة.

 :تحديد الوقت املناسب لإلفصاح املحاسبي 5-1-2

، األخرى ينبغي اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية مرة كل سنة على اقل تقدير، وفي الحاالت 

أطول من سنة، يجب اإلفصاح عن سبب استخدامنا  أو أي التي تكون فيها الفترة املستخدمة اقصر 

ي يتم ف للمؤسسةلهذه الفترات، وتقض ي األعراف املحاسبية بان اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية 

نهاية السنة املالية حيث تقوم كل وحدة باختيار سنتها املالية حسب ظروفها االقتصادية على الرغم 

على أن  01من تفضيل اغلب املؤسسات السنة امليالدية، حيث ينص املعيار املحاسبي الدولي رقم 

لة بعد تاريخ معقو إذ ا لم تتوفر للمستخدمين خالل فترة  تقل البيانات املاليةاملعلومات و فائدة 

إقفال الدفاتر املحاسبية، وال يجب آلي سبب من األسباب أن يعوق عملية اإلفصاح عن القوائم 

املالية، ويختلف الوقت الزم إلعداد القوائم املالية من دولة إلى أخرى حسب القوانين والتشريعات 

وقيت في إيصال على أهمية عنصر الت APBاملعمول بها، حيث يؤكد مجلس املبادئ املحاسبية 

 املعلومة املحاسبية ملتخذي القرار، الن الوقت عامل مهم جدا في اتخاذ القرار املناسب.

 :املحاسبي اإلفصاح خصائص 2-2

 تتمثل الخصائص النوعية لإلفصاح املحاسبي في األتي:

تعتبر املعلومات مالئمة حينما تؤثر في اتخاذ القرارات االقتصادية  املالئمة:  1-2-2

مساعدتهم في تقييم األحداث السابقة والحالية واملستقبلية أو التعريف أو طريق  عنللمستخدمين 

والتي تعتبر  تصحيح تقييماتهم السابقة، وتتأثر مالئمة املعلومات حسب طبيعتها وأهميتها النسبية

  دائما نقطة البداية املالئمة.
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 أنتحيز،  أي يجب أن تكون املعلومات خالية من األخطاء الجوهرية أو املصداقية:  2-2-2

وهر على الشكل والحيطة الج وأوليةاملظاهر الرئيسية للمصداقية تتمثل في التمثيل الهادف، 

 والحذر...الخ.

يتم عرض البيانات بطريقة متسقة وثابتة خالل  أنيجب   القابلية للمقارنة: 3-2-2

الهامة  املقارنات إجراءمن  املستخدمينتكون متسقة بين املؤسسة لتمكن  أنالزمن، كما يجب 

 واملالئمة.

يجب أن تكون املعلومات سهلة الفهم في طريق املساهمين الذين  القابلية للفهم:  4-2-2

والرغبة في دراسة املعلومات بعناية  باألعمال واملحاسبةيكون لديهم معرفة معقولة  أنيتوقع 

 .واجبة

ة في يجب أن يتم عرض القوائم املالية على أساس استمرارية املؤسس االستمرارية:  5-2-2

يتم تصفية املؤسسة أو توقفها عن النشاط، أما إذا لم يتم  نشاطها، إال إذا كان من املحتمل أن

عرض القوائم املالية على أساس االستمرارية، هذا يتعين عليه اإلفصاح عن الحقائق التي تظهر في 

  حالة عدم استخدامه ويجب أن يتم اإلفصاح عن عدم التأكد املحيط باالستمرارية.

يجب أن يتم الحفاظ على عرض وتبويب البنود من فترة  : اتساق العرض 6-2-2

 إلى أخرى باتساق إال إذا حدث تعيير يؤدي إلى عرض أكثر مالئمة مما سبق.
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 اإلفصاح املحاسبي وأنواع مستويات -3

 الفقرة إلى استعراض أهم مستويات اإلفصاح املحاسبي. ذهتهدف ه

 مستويات اإلفصاح: 1-3

العامة لإلفصاح ضرورة اشتمال التقارير املالية ملجموعة من القوائم  تقتض ي املتطلبات

لكن ونظرا الختالف وجهات نظر املالية يتم إعدادها في ضوء مبادئ محاسبية متعارف عليها، 

املستخدمين، حيث أن ما يعد مالئما وضروريا لشخص ذو خبرة قد ال يكون كذلك لشخص آخر ال 

عدمه، واختالف املعلومات  أو رة، زيادة عن رغبة اإلدارة في اإلفصاح يمتلك املستوى ذاته من الخب

كذلك اختالف بيئة األعمال التجارية، واختالف  املطلوبة من قطاع ألخر من القطاعات االقتصادية،

حاجات املستخدمين، كل هذا أدى إلى صعوبة وجود مفهوم واحد فقط لإلفصاح والذي يضمن 

راض كل األطراف، لذلك ظهرت مستويات مختلفة لإلفصاح والتي توفير مستوى إفصاح يحقق أغ

 نجد منها: 

وهو األكثر شيوعا، حيث يشير إلى الحد األدنى من املعلومات  :اإلفصاح الكافي 1-1-3

الواجب اإلفصاح عنها والتي يجب أن تتضمنه القوائم املالية، حتى ال تكون مضللة للقارئ عند 

 اتخاذ القرار االستثماري.

يقدم املعلومات التي تفي باحتياجات األطراف املعنية على   :العادل اإلفصاح 2-1-3

 قدم املساواة ملستخدمي القوائم املالية أي يتضمن معاملة متساوية لجميع املستخدمين.

بموجبه تكون القوائم املالية شاملة للمعلومات الالزمة للتعبير  اإلفصاح الكامل: 3-1-3

لقوائم صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة هذه استخدمي م إعطاءوتمكن من الصادق، 

 القوائم املالية لعرض املعلومات املالءمة ملستخدمي القوائم املالية. االقتصادية بمعنى شمولية



  : اإلفصاح احملاسيب و نظرية احملاسيب04 احملور 

59 

ملـا لـه مـن تـأثير عـلى قـرارات  االسـتخدام فيأكثر املفاهيم شـيوعا  الكافي ويعد اإلفصاح

  املسـتثمرين

الحـد األدنى  االجتماعية، ولكنـه يفـترض أعباء املسؤولية ؤسسةاملالعالنية عن تحمل  فيويساهم 

  مـن

  بيـنما اإلفصـاح العـادل، مضـللة تجعل القـوائم املاليـة غـير التييجب اإلفصاح عنها  التياملعلومات 

 حلجميـع قـراء للقـوائم املاليـة، إال أن اإلفصـا بتحقيـق معاملـة متسـاوية أخالقيينطو ى على هدف 

على انه يعنـى عـرض معلومـات  إليه جميع املعلومات املالئمة، وقد ينظر يفترض عرض الكامل

  زائـدة،

 املعلومات الكثيرة ضارة، الن عـرض التفاصـيل غـير املهمـة يخفـى املعلومـات الجوهريـة، وقد تكون 

  قـد تكـون  التي لى الدرجةوبذلك يضر أكثر مما يفيد ويجعل التقارير املالية صعبة التفسير ومطولة إ

 . مملة

 أنواع اإلفصاح املحاسبي: 2-3

كما إن القوانين  ، اإلفصاح  مجـال فيدورا مهـما وفـاعال العديد من العوامل تلعـب 

تلعب دورا مهما ومؤثرا التي تعد أحد العوامل  املؤسسةبيئة  فيالسائدة  والتشريعات القانونية

 للهدف وفقا اإلفصاح أنواع تبويب يمكنلي، ولكن على العموم على املستوى املح مجال اإلفصاح في

 يلى: ما إلى منه
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  الوقائي:اإلفصاح  1-2-3

محدودة على  له قـدرة الذي العاديخاصة املستثمر  وبصفة املالييهدف إلى حماية املجتمع 

عنها بأعلى  فصاحاإل  تـم قـد يجـب أن تكـون املعلومـات املاليـة بالتالياستخدام املعلومات املاليـة، و 

 ة:التالي عن األمور  الكشفالوقائي ويتطلـب اإلفصـاح  درجة ممكنة من املوضـوعية والحيـاد والعدالـة

 ؛السياسات املحاسبية 

 ؛املحاسبية السياسات يالتغيرات ف 

 ؛االقتصادية طبيعة الوحدة يالتغير ف -املالية القوائم يتصحيح األخطاء ف 

 ؛ةاملحتمل املكاسب والخسائر 

 ؛املالية االرتباطات 

 .األحداث الالحقة 

 التثقيفي:إلفصاح ا 2-2-3

النوعية للمعلومات  بوصـفها أحـد الخصـائص أهميـة املالئمـة ظهر هـذا املفهـوم نتيجـة ازديـاد

األمثلة على اإلفصاح  االتجـاه املعـاصر لإلفصـاح املحاسـبي، ومـن املحاسبية، ولذلك فأنه يعكـس

العادية وغير  عن التنبـؤات املاليـة، الفصـل بـين العنـاصر  اإلفصاح نجد   مياإلعال أو  التثقيفي

اإلفصاح عن  عن مكونات األصول الثابتة واملخـزون السـلعي، اإلفصاح القوائم املالية، في العادية

 التاريخي ومصادر تمويله وربحية السـهم الواحـد، التطـور  واملخطط الحالي الرأسمالياإلنفاق 

 ...الخ..املستقبل فياإلدارة وأهدافها  خطط نشطة،لأل
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 :الكامل اإلفصاح 3-2-3

 محسوس على أثر ذات معلومات ألي تغطيتها وأهمية املالية التقارير شمولية مدى إلى يشير

 يعتمد كمصدر أساس ي املالية القوائم أهمية من الكامل اإلفصاح ضرورة على التركيز ويأتي ،القارئ 

 إلى يمتد بل املحاسبية، الفترة نهاية حتى الحقائق على اإلفصاح يقتصر وال ات،القرار  اتخاذ في عليه

  القوائم. تلك مستخدمي جوهري على بشكل تؤثر التي املالية القوائم لتواريخ الالحقة الوقائع بعض

 املالئم اإلفصاح 4-2-3

 إذ .نشاطها وطبيعة املؤسسة وظروف البيانات مستخدمي حاجة يراعي الذي اإلفصاح هو

 ومنفعة قيمة ذات تكون  أن األهم بل املالية املعلومات عن اإلفصاح فقط املهم من ليس إنه

 .الداخلية وظروفها املنشأة نشاط مع وتتناسب والدائنين املستثمرين لقرارات بالنسبة
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 احملور الرابعملخص 

   كون هناك يعد اإلفصاح املحاسبي احد أدوات االتصال، حيث انه بدون اتصال لن ت

 منفعة من مخرجات النظام املحاسبي؛

  من وجهة النظر التقليدية فانه يجب تبسيط املعلومات املالية إلى الحد الذي يجعلها

مفهومة لدى املستثمر محدود املعرفة؛ أما من وجهة النظر الحديثة فانه يجب تقديم معلومات 

 مفيدة ألغراض اتخاذ القرارات االستثمارية؛

 ة اإلفصاح عن املعلومات في القوائم املالية، بالتحول النوعي الذي حدث تزايدت أهمي

للمحاسبة من التركيز على دورها الرئيس ي الذي كانت تؤديه بغرض حماية مصالح أصحاب 

 املؤسسة؛

  تتعدد الفئات املستخدمة للمعلومات املحاسبية، كما تختلف طرق استخدامها لهذه

 صورة مباشرة، ومنها من تستخدمها بصورة غير مباشرة؛املعلومات، فمنها من تستخدمها ب

  بالرغم من وجود العديد من مستويات اإلفصاح املحاسبي إال أن كلها يركز بشكل أساس ي

 .على تقليل حاالت الغموض لدى املستخدمين
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 : القياس احملاسيب و نظرية احملاسبة05 وراحمل

 ساعة 3الحجم الساعي المخصص 

 املحور أهداف 
 أن يكونوا قادرين على: املحور ه يتوقع من الطلبة بعدة دراسة هذ

 التعرف على كل ما يتعلق بالقياس املحاسبي؛ 

  القياس املحاسبي؛ مقوماتخصائص و 

 عملية القياس املحاسبي؛ خطوات 

  خدمة في القياس املحاسبي.املست ساليباأل 

 
 

 

 

 

 

 

يمكننا بشكل عام صياغة الهدف الرئيس ي للمحاسبة كنظام املعلومات والتي تهتم بإنتاج 

لومات وتقديمها ملستخدميها، ومع تطور هذه األهداف ترتب عليه تغير شكل ومحتوى وأسلوب املع

 قياس وإيصال املعلومات املحاسبية وتقديمها ملستخدميها في الوقت املحدد.

 صحة اختبار يمكن ال فبدونه العلمي البحث عناصر من أساسيا عنصرا القياس يعتبر

 له ونتيجة األساسية املحاسبة وظائف إحدى القياس يعتبر أخرى  ناحية ومن ،والنتائج الفروض

 .املالي املجتمع في خاصة أهمية املحاسبية املعلومات تكتسب

 مفهوم وخواص القياس املحاسبي  -1

تهدف هذه الفقرة إلى توضيح مفهوم القياس املحاسبي  باإلضافة إلى استعراض أهم خصائصه 

 وصيغه.

 مفهوم القياس املحاسبي 1-1

القياس إلى ما قدمه علماء النظريات الطبيعية والذين حددوا العناصر العلمية  يعود أساس

 األساسية لعلمية القياس عموما فيما يلي: 

 نظام عددي؛ 
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 .قواعد حسابية 

وفي خضم عملية التطور العلمي ساهم العديد من العلماء في تطور هذا املفهوم حيث تم 

النظريات كانت تطبق بشكل أساس ي في العلوم إضافة عنصر جديد لعملية القياس، حيث هذه 

الطبيعية والتي تعتمد أساس على قياس الخواص الطبيعية امللموسة كالوزن، الطول، الحجم 

والعدد...الخ، بينما الخواص املعنوية فهي ال تخضع للقياس، إال انه وفي منتصف القرن العشرين 

اص املعنوية للقياس وبالتالي أصبح مقدور ظهرت العديد من الدراسات التي تناولت شمولية الخو 

 العلوم االجتماعية أن تستفيد من تطبيقات النظرية الحديثة للقياس.

 :العلوم من العديد في أصل له القياس بأن التنويه من بد ال

 وقد  عليها يحصلون  التي املنافع بمقارنة القيمة االقتصاديون  يقيس حيث اقتصادي: أصل

االقتصادية،  السلع خلق في األصل باعتباره القيمة قياس في العمل االقتصاديون  استخدم

يتم  ذلك وبناء على بالنقود، واستبدل استبعاده تم لهذا متجانس غير املعيار هذا أن إال

 .عينية بوحدات وليس نقدية بوحدات خدمة أو سلعة كل عن التعبير

 تهتم  التي املعايير بواسطة املؤسسة أعمال يعني تقويم فالقياس،  :اإلدارة علم في أصل

 األعمال. لتلك السريع التنفيذ بتحديد

التي القت اهتماما واسعا في بالنسبة للمفهوم القياس املحاسبي، فانه يعتبر من املفاهيم 

للتعبير عن  قرن األعداد باألشياء»، حيث يعرف على انه أوساط الباحثين واملفكرين املحاسبيين

بطريقة غير  أو واعد طبيعية يتم اكتشافها إما بطريقة مباشرة على ق اخواصها وذلك بناء

قرن األعداد بأحداث »، وفي نفس السياق فقد عرفته جمعية املحاسبة األمريكية على انه «مباشرة
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املؤسسة املاضية والحاضرة واملستقبلية وذلك بناء على مالحظات ماضية وحالية وبموجب 

 «قواعد محددة

املحاسبي يشير في العموم إلى تخصيص أرقام ألشياء او أحداث  ومما سبق  فان القياس

 تأسيسا على قواعد معنية، وعادة ما تتضمن أنشطة القياس املحاسبي املكونات التالية:

: تحديد عناصر القوائم املالية التي تمثل موضوع القياس مثل حقوق امللكية وااللتزامات أوال

 واإليرادات والنفقات؛

خصائص وصفات موضوع القياس وهناك أربعة خواص تستخدم كأساس لقياس : تحديد ثانيا

 عناصر القوائم املالية هي: 

التكلفة التاريخية )مقدار النقدية الذي تتحمله املؤسسة في سبيل الحصول على األصول او  -

 سداد االلتزامات(؛

قامت بشراء  تكلفة االستبدال الجارية )تمثل النقدية الذي كان سوف تتحمله املؤسسة لو  -

كانت سوف تتحصل عليه املؤسسة لو تحملت نفس قيمة االلتزامات  أو الحالي  األصل في الوقت

 الحالية(؛

صافي القيمة البيعية )قيمة النقدية الذي يمكن أن تحصل عليه املؤسسة في حالة بيع  -

 األصل حاليا او كان ستدفعه لسداد االلتزامات الحالية(؛

ة للتدفقات النقدية املستقبلية )هي القيمة الحالية للمنافع التي القيمة الحالية املخصوم -

تحدد على املؤسسة مستقبال من استخدام األصل او القيمة الحالية للتنظيمات املستقبلية التي 

 يتوقع أن تتحملها املؤسسة في سبيل سداد التزاماتها(.
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تمثل تسجيل البنود املترتبة عليها او تحديد توقيت االعتراف بأثر األحداث االقتصادية، وهي ثالثا: 

حيث يتم ادخار تلك القوائم املالية كأصول او التزامات او حقوق ملكية او إيرادات او مصاريف، 

 االعتراف عن طريق تسجيل ووصف وقيمة ذلك البند في القوائم املالية والتغيرات التي تطرأ عليه.

قياس إذن إلى عملية تخصيص قيم رقمية لتمثيل : تحديد وحدة القياس املستخدمة، يشير الرابعا

صفات محددة عن أشياء او أحداث مختارة، حيث أن األصول وااللتزامات يجب أن يكون لها صفة 

 مالئمة يمكن أن يتم تحديدها كميا في صورة وحدات نقدية بمصدقية كافية. 

م( واستخدامات ويمكننا القول بان مجال القياس املحاسبي ينصب على قياس موارد )خصو 

( أي مؤسسة وما ينجم عنها من عمليات إنفاق وخلق منافع وقيم مادية وسلعية وخدمات أصول )

جديدة، ويشكل هذا اإلطار مجال املحاسبة املالية بمفهومها الشامل وفروع أخرى للقياس 

لقياس املحاسبي، فمثال نجد قياس تكلفة إنتاج السلع وتقديم الخدمات وتكاليف تسويقها مجاال 

ضمن إطار محاسبة التكاليف، وقياس النتائج الفعلية ملختلف أنشطة املؤسسة كأساس إلعداد 

 الخطط واملوازنات التقديرية ضمن إطار املحاسبة اإلدارية...الخ.

 أهداف القياس املحاسبي 2-1

صر وتحديد األهداف املرجو تحقيقها من املعرفة الدقيقة للقياس املحاسبي، حتطلب منا ت

 تطبيق وظيفة القياس املحاسبي، حيث نجد هدفين مهمين هما:جراء 

 الهدف األول: قياس املوارد التي تحقق الدخل

إن موضوع القياس ذاته يشكل املصدر األساس ي لتحقيق الدخل، وألجل االطمئنان على هذا 

تحقق زيادة هذا الدخل، أصبح من الضروري زيادة االهتمام ورعاية تلك الثروة التي تشكل مصدر 
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الدخل وتدفقه والحفاظ عليه، وذلك بمواكبة عملية القياس املحاسبي لها وباستمرار للوقوف على 

 التغييرات التي تطرأ عليها وتجنب أي عامل يمكن أن يؤثر على تدفق الدخل. 

 الهدف الثاني: تامين االستغالل األمثل للموارد املتاحة

والتسويقية واملادية املتاحة باإلمكان تحقيق  بعد أن تتم عملية القياس للطاقات اإلنتاجية

هدف آخر أال وهو دراسة الفرص البديلة بهدف توجيه تلك املوارد واستغالل تلك الطاقات 

استغالال عقالنيا ورشيدا للعمل على زيادة عوائد الدخل املتحقق واملتنامي وكذلك تقليل فرص 

 الضياع والضغط على أوجه اإلنفاق قدر املستطاع.

 القياس املحاسبي فاتص 3-1

 مايلي:  القياس صفات تشمل

 :في قياسه املستخدم املقياس صفات مع املقاس الش يء صفات اتساق ثبات مدى أي  الثبات.  

وصفات  املقاس الش يء صفات بين الثبات من درجة تحقيق مدى عن هذه الصفة تعبر و 

 .املوثوقية نم عالية درجة إلى التوصل يتم بحيث سهقيا في املستخدم املقياس

 :القياس. عملية من عليها تحصل والتي ودالالتها النتيجة جوهرية مدى أي  الداللة  

 من خالل إليها التوصل يتم التي بالنتيجة التنبؤ إمكانية مدى عن تعبرأما هذه الصفة ف

  بالنفقات اإليرادات مقابلة ملبدأ اوفق للمؤسسة بالنسبة قياسه يتم ما بين قوي  ارتباط وجود

  :غيره دون  القياس افترض الذي القياس موضوع خاصية قياس يتم أن أيالصدق. 
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 الحال هو كما ،غير  مناسبة املقياس استخدام يجوز  ال أنه علىالصفة الثالثة  تقومو 

 مقياس نستخدم فال ملتصقا به مقياسا املؤسسة أي في محدد ربح لكل أن إذ الربح لقياس بالنسبة

 .خرى األ  املؤسسات في ربح ياسلق ما املؤسسة في ربح

 املحاسبي القياس خصائص  -2

 تهدف هذه الفقرة إلى توضيح أهم الخصائص التي يجب أن تتوفر في القياس املحاسبي.

تمثل املوضوعية صفة أساسية في القياس املحاسبي وذلك نظرا الن : املوضوعية 1-2

ملوضوعية زادت إمكانية االعتماد ذلك من شانه تأكيد الثقة في املعلومات املحاسبية وكلما زادت ا

على نتائج القياس، وال يوجد اتفاق بين املحاسبيين على مفهوم موحد للموضوعية، وتعني 

املوضوعية في القياس عدم خضوع القياس لتقديرات شخصية بحثه، أي التعبير عن الحقائق 

املقاييس والشخصية بدون تحريف وبعيدا عن التحيز الشخص ي. حيث يركز هنا على االنفصال بين 

القائمة بعملية القياس، أي يجب على النظام املحاسبي االبتعاد عن االعتماد على الحكم 

الشخص ي، إال أن االنفصال التام يكون غير ممكن الن القياس املحاسبي للدخل ال يمكن أن يتم 

 بدون اجتهادات وتقديرات شخصية.

ي ترتبط بشكل مباشر بالنظام الذي يقوم فاملوضوعية ال تعني االبتعاد عن الذاتية الت

بالقياس، وإنما تعني أساسا مدى انعكاس الحقائق من خالل املعلومات التي ينتجها القياس 

املحاسبي، وانعكاس الحقائق بشكل مجرد ونزيه من خالل نتائج القياس ال يتأثر فقط بالنظام الذي 

 ه، مثل:يقوم بعملية القياس، بل بعوامل أخرى تحد من فعاليت

 القدرة على إدراك الظاهرة موضوع القياس أي مدى وضوح الظاهرة؛ 

 القدرة على ترجمة الخاصية موضوع القياس إلى أرقام؛ 
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 مدى توفر وحدة القياس وأدواتها؛ 

 موضوعية ضوابط القياس التي يتم اعتمادها عند إجراء القياس املحاسبي. 

القياس املحاسبي وأعمها، إذا كان تعتبر خاصية املالئمة من أهم خواص : املالئمة 2-2

للقياس املحاسبي أن يحقق األهداف املرجوة منه، فهو يمثل ما يجب أن تتصف به نتائج القياس 

من بيانات ومعلومات تتعلق بموضوع القياس تحقيقا ألهداف القياس، وبذلك يصبح املعيار ملزما 

 ائج مع األهداف.في اختيار أسس القياس املحاسبي بما يتفق مع مالئمة النت

هنا يمكن القول بان مالئمة القياس املحاسبي تتطلب أن تكون البيانات واملعلومات 

املحاسبية مالئمة للغرض من القياس وهذا ما يتحقق عندما تعكس املعلومات صورة واضحة 

ة ودقيقة عن الش يء املراد قياسه في لحظة القياس وما طرأ عليه من تغيرات على مدار فترة زمني

 معنية.

تعني خاصية التالئم أن تكون ضوابط القياس وأدواته مالئمة للظروف  :التالئم 3-2

املحيطة، وما يؤكد على أهمية هذا املعيار هو أن االعتماد على التكلفة التاريخية في القياس في 

اقتصاد يعاني من معدالت تضخم مترفعة سيقود بال شك إلى تضليل املستخدم لنتائج القياس 

سبي وبالتالي عدم تحقيق أهداف القياس وإخالل العالقة املرغوبة بين نتائج القياس وأهدافه، املحا

حيث أن معيار التالئم يتطلب اللجوء إلى أسلوب قياس بديل يتالئم مع البيئة املحيطة مثل القياس 

 بالقيمة العادلة.

في قياسها لألشياء املرغوب  أعداد تعيين القياس يعني :القابلية للقياس الكمي 4-2

بحيث يمكن معرفة العالقة بين األشياء عن طريق املعرفة املسبقة للعالقة بين األعداد، ونظر 

لتعدد املقاييس الكمية وتنوعها، وتعدد العناصر موضوع القياس، فان هناك حاجة إلى مقياس 

 كمي عام وموحد يمكن استخدامه على كل هذه العناصر املختلفة.
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العام واملوحد للتعبير عن القيمة املالية في العصر الحديث، وقد اعتمد وتعد النقود املقياس 

عليها املحاسبين اعتمادا كليا ومطلقا للتعبير الكمي عن نتائج القياس املحاسبي منذ ظهور عالقات 

الدائنة واملديونية حيث كان يتم إثبات هذه العالقة في الدفاتر لتوثيق أثار العمليات االقتصادية 

قدي، ويجب مراعاة ثبات وحدة القياس وتجانسها حتى تكون املقاييس الناتجة قابلة بشكل ن

 للمقارنة وللتجميع. 

تستدعي هذه الخاصية الحفاظ على التوازن املالئم بين  : املنفعة االقتصادية 5-2

ت التكلفة االقتصادية لعمليات القياس املحاسبي واملنفعة االقتصادية ملا ينتج عن القياس من بيانا

ومعلومات، ويضفي هذا املعيار املرونة الالزمة عند تطبيق الخصائص األخرى مثل املوضوعية 

واملالئمة بحيث يصبح االلتزام بها بصفة  نسبية وليس في الصورة املطلقة، لذلك فان املنفعة 

 االقتصادية اقرب الن  تكون قيدا على خصائص القياس األخرى منها الن تكون خاصية.

السليم ألساليب القياس املحاسبي يتطلب تحمل تكاليف قد تكون أعلى من فالتطبيق 

 الفائدة املتحققة منه، وفي حال تحقق ذلك سيفقد القياس في هذا النظام احد أهم خصائصه.

 املحاسبي القياس وأساليب خطوات  -3

اليب تتناول هذه الفقرة املراحل الثالث لعميلة القياس املحاسبي، باإلضافة إلى أهم األس

 .املحاسبي القياس املستخدمة في
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 مراحل عملية القياس املحاسبي  1-3

قبل البدا في تناول األساليب التي تتم من خاللها عملية القياس املحاسبي، ال بد من 

 استعراض مراحل هذه العملية والتي يمكن تلخصها فيما يلي: 

 تحديد الخاصية محل القياس )األحداث(املرحلة األولى:  

ارس املؤسسة العديد من األنشطة والفعاليات ذات الطابع املالي واإلداري والخدمي تم

الخاصية محل القياس  أنحيث ، األخرى والتجاري واإلنتاجي والتسويقي وبعض األنشطة املتنوعة 

حيث حدوثها على املركز املالي للمؤسسة، أو ستؤثر عند والتي اثر  هي احد هذه األنشطة والفعاليات

 التحديد الدقيق للخاصية محل القياس؛املشكلة هنا في عدم القدرة على  تكمن

 تحديد نوع املقياس املناسب لعملية القياساملرحلة الثانية: 

عملية القياس وعلى نوع إن تحديد املقاييس املناسبة لقياس كل عملية يتوقف على طبيعة 

اسب عند القيام بعملية قياس التعداد النقدي هو مقياس من إنالخاصية محل القياس، حيث 

، حيث يكون املقياس املناسب في هذه اإلنتاجية، في انه غير مناسب في عملية قياس الطاقة األرباح

 هو مثال عدد الوحدات...الخ؛ األخيرة

 تحديد أسلوب القياس املناسب لعملية القياساملرحلة الثالثة: 

هذه اس املحاسبي، لذلك فان تحديد أي املعتمدة في علمية القي األساليبتوجد العديد من 

 األساليب مناسب في تنفيذ عملية القياس املحاسبي يتوقف على:

 الهدف من عملية القياس؛ 

 األفق الزمنية لعملية القياس. 
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 املحاسبي القياس أساليب 2-3

على ضوء استعراض مراحل عملية القياس املحاسبي ال بد لنا من التعرف على أهم أساليب 

ملية قياس املوارد واالستخدامات في أي مؤسسة يمكنها أن تأخذ تعارف عليها، حيث أن عالقياس امل

 صيغا مختلفة للقياس التعبير عنها ومن تلك الصيغ نجد:

 :أسلوب القياس التاريخي 

إن إتباع هذا األسلوب يستلزم تبني أساس تقويم وقياس تاريخي انسجاما مع تاريخ وقوع 

ار التي كانت سائدة آنذاك، إن هذا األسلوب يستخدم بشكل أساس ي وتسجيل الحدث ذاته باألسع

في قياس وتقويم األصول الثابتة والذي يتم على أساس تكلفتها التاريخية في تاريخ الحصول عليها 

 بمعزل عن تساوي تلك األصول في الوقت الحاضر.

 :أسلوب القياس التاريخي املعدل 

التاريخي أساسا لكن يأخذ بنظر االعتبار كافة  إن هذا األسلوب ينطلق من أساس القياس

التغييرات والتعديالت التي تطرأ على أداة القياس ملجاراة الواقع واعتماد السعر الجاري في السوق 

هو األساس في التقويم والقياس لتامين عرض القيم االقتصادية بمدلوالتها الحقيقية انسجاما مع 

 ت.ما يطرأ عليها من تغييرات وتعديال 

 :أسلوب القياس الجاري 

إن جوهر  هذه الطريقة هو اعتماد أساس للقياس يختلف عن أساس التكلفة التاريخية، 

ويكون األساس املقترح هو األسعار الجارية املبنية على أساس أسعار السوق او صافي القيمة البيعية 

 القابلة للتحقق او تكلفة اإلحالل. 
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قة التكلفة التاريخي املعدلة وكالمها يختلفان عن طريقة كما أن هذه الطريقة تخلف عن طري

التكلفة التاريخية إذ يكون التعديل وفق الطريقة الجارية ينصب على أساس القياس ذاته بدال من 

األساس التاريخي الذي يعتمد األساس الحالي، باإلضافة إلى ذلك فان هذه الطريقة تعتمد على 

كن التعديل وفق الطريقة التكلفة التاريخية املعدلة ينصب على الرقم القياس ي الخاص لألسعار، ل

 وحدة القياس مع املحافظة على أساس القياس التاريخي.

 :أسلوب القياس املستقبلي 

إن هذا األسلوب يذهب ابعد فيما يخص مسالة تاريخ التقويم والقياس إذ انه ال يرفض 

ذ انه يدعوا العتماد تنبؤات األسعار في األساس التاريخي فحسب بل يرفض األسعار الحالية، إ

املستقبل واستخدامها كأساس للتقويم والقياس، حيث إن تطبيق هذا األسلوب ينسجم مع أهمية 

 وفعالية تطبيق أنظمة املوازنات التقديرية والتكاليف املعيارية.

قياسها  حيث أن استخدام احد هذه الصيغ او أكثر يعتمد أساسا على طبيعة املعلومة املراد

من جانب وطلب املستخدم لتلك املعلومة من جانب أخر، علما انه هناك توجه إلى اعتماد معايير أو 

مقاييس موحدة تستخدم كأساس لقياس األنشطة االقتصادية وتقديم املعلومات عنها في إطار 

 كمي.

 

 

 

 

 



 حملاسبة: القياس احملاسيب و نظرية ا05 احملور

74 

 اخلامس احملور ملخص 

 ديمها ملستخدميها، ومع تطور هذه إن الهدف الرئيس ي للمحاسبة هو إنتاج املعلومات وتق

األهداف ترتب عليه تغير شكل ومحتوى وأسلوب قياس وإيصال املعلومات املحاسبية وتقديمها 

 ملستخدميها في الوقت املحدد؛

  املحاسبية املعلومات تكتسب له ونتيجة األساسية املحاسبة وظائف إحدى القياس يعتبر 

 املالي؛ املجتمع في خاصة أهمية

   أساس القياس إلى ما قدمه علماء النظريات الطبيعية والذين حددوا العناصر يعود

العلمية األساسية لعلمية القياس مثل النظام العددي والقواعد الحسابية وعلى العموم علوم 

 الرياضيات واإلحصاء؛

  عديدة أهمها، الصدق، الداللة والثبات. بصفات يتميز القياس املحاسبي 

   القياس املحاسبي بعض الخصائص لكي يحقق هذا القياس أهدافه يجب أن تتوفر في

 املرجوة؛

  يختلف الباحثين في مراحل القيام بالقياس املحاسبي، ولكن تعبر الثالث الطرق سابقة

 الذكر الركيزة األساسية لعملية القياس، فبدونها ال يمكن أن يتم القياس؛

  املحاسبي، ويختلف كل أسلوب عن توجد العديد من األساليب الخاصة بعملية القياس

 األخر في كيفية القياس، وذلك العتبارات مختلفة يمكن أن تؤثر على جودة القياس.
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 املحور أهداف 
 أن يكونوا قادرين على: املحور ه يتوقع من الطلبة بعدة دراسة هذ

 التعرف على فكرة املحاسبة الدولية 

 كيفيات وضع معايير محاسبية دولية 

 د والتوافق الدوليالتوحي 

 
 

 

 

 

 

 

املحاسبة من خالل عالقتها بالنظم  تتطور  قدو  رافقت املحاسبة نشوء الحضارة وتطورها،

 في تطوير حيث كانت كل دولة تتبع ماالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، 
ً
 محددا

ً
دخال

املتبع، مما ساهم في تعزيز االختالف  املنهجقد تأثرت املحاسبة في تطورها بو املحاسبة لديها، 

لكن ورغم كل تلك التباينات ومبرراتها والتباين في املمارسات املحاسبية بين دول العالم املختلفة، 

طالب بالسعي إلى تطوير املحاسبة باتجاه والقوانين واألنظمة التي تدعمها، نجد أن األصوات التي ت

 للحاجات 
ً
تحقيق التقارب بين املعايير املحاسبية املطبقة في مختلف دول العالم أخذت بالتزايد نظرا

املاسة التي ظهرت لعدة أسباب أهمها عوملة االقتصاد ونمو وتحرير التجارة الدولية واالستثمار 

العاملية واالنتشار الواسع والسريع للشركات املتعددة الدولي املباشر وتطور األسواق املالية 

 الجنسيات وشركات املحاسبة الدولية.

 الحاجة إلي املعايير املحاسبية الدولية -1

تهدف هذه الفقرة إلى توضيح فكرة املحاسبة الدولية، وكيف يمكن أن تكون هناك معايير 

 ية لتوجه نحو هذه املعايير.دولية لتنظيم املمارسات املحاسبية، وما هي الحاجة العامل

 



 النظرية احملاسبيةو : املعايري احملاسبية الدولية06 احملور

76 

 املحاسبة الدولية: 1-1

أن التفكير في وضع محاسبة دولية ومكونتها من املعايير املحاسبية العاملية يأتي من الحاجة إلى 

التطبيق العملي املستند إلى الدقة واألمانة واملوضوعية في وضع املعلومات املحاسبية على أسس 

لة أو على مستوى العالم حيث أن املحاسبة ال زالت علما موحدة سليمة سواء على مستوى الدو 

اجتماعيا وليست علما بحتا، وتأتي مسؤولية املحاسب في انه يتعامل مع معايير ال يتم قياسها ماديا 

فليس لديه مقياس موضوعي كاملتر مثال، بل كثير من األمور قد تخضع لتقديره الشخص ي وهنا 

مما يدعو إلى التفكير العام بين املحاسبين إلى االتفاق على مكمن الضعف في املحاسبة عموما، 

معايير محاسبية موحدة املعنى والتطبيق على مستوى العالم، مما ينشأ لنا ما قد نسميه املحاسبة 

 الدولية.

فاملفهوم التاريخي يعبر عن عملية انتشار وانتقال األفكار املحاسبية من دولة ألخرى، في حين 

المي للمحاسبة على محاوالت التوافق والتوحيد املحاسبي للحصول على مستويات يشمل البعد الع

متشابهة من اإلفصاح والطرق املتشابهة للقياس من دولة إلى أخرى، ويقوم مفهوم املحاسبة املقارن 

املمارسات املحاسبية املختلفة املوجودة حول العالم هو على أنه أحد األسباب وراء وصف ومقارنة 

املحاسبين من فهم االختالفات، وبالتالي تحسين قدراتهم على إدراك وقياس تأثير هذه تمكين 

االختالفات على القوائم املالية، أما املفهوم العملي للمحاسبة الدولية فيعبر عن املشاكل الفنية 

 والعملية للشركات القابضة األجنبية ومحاسبة األقسام والفروع األجنبية.

أن مفهوم املحاسبة العاملية من أوسع املفاهيم وأكبرها من حيث  هذا وهناك من اعتبر 

املجال، فهي تبحث في تشكيل ودراسة مجموعة مبادئ محاسبية تكون مقبولة عامليا، والتي تهدف 

 إلى إيجاد معايرة كاملة ملبادئ املحاسبة دوليا.
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يير املحاسبية عرف املحاسبة الدولية "بأنها تمثل مجموعة من املعا Jenningكما أن   

املوحدة واملقبولة دوليا لتحكم املمارسات العملية للمهنة" وهذا ما جعل الكثير من املهتمين يعطون 

 صفة املحاسبة الدولية على املحاسبة األمريكية مثال.

ومن خالل استعراض التصنيفات السابقة ألبعاد ومجاالت املحاسبة الدولية، نرى أن كل 

جال واحد من فروع املحاسبة، فهي مجاالت مكملة لبعضها وتحل محل منها يعبر عن فرد أو م

بعضها البعض، وبالتالي يبدو أن هناك صعوبة بالغة في تعريف املحاسبة الدولية ملا للمحاسبة من 

مجاالت واسعة ومتعددة، ويمكن التأكيد على هذا من خالل النظر إلى فروع املحاسبة املختلفة، 

املحاسبة اإلدارية، املحاسبة القومية، حيث نجد أن هناك أبعادا للمحاسبة  مثل املحاسبة املالية،

 الدولية في كل فرع من هذه الفروع.

 أسباب ظهور املحاسبة الدولية  2-1

لقد أدت عدة ظواهر و أحداث اقتصادية إلى ظهور مشاكل و عراقيل محاسبية غاية في 

عدت على نشوء و تطور أزمات عاملية و لعل التعقيد، حالة هذه األخيرة  دون تطور املحاسبة و سا

 أهم هذه األحداث: 

 ظهور  حاالت االندماج الواسعة التي تشهدها الشركات املساهمة والتي كان من أبرز ثمارها

أفرزت  ما يعرف بالشركات القابضة وفروعها الكثيرة املنتشرة في جميع أنحاء العالم، وقد

األم  قيد سواء من جهة قياس استثمارات الشركةهذه الظواهر مشاكل محاسبية غاية التع

 املجموعة. في شركاتها التابعة أم من جهة إعداد القوائم املالية املوحدة ملفردات

 حدثت في عالم املواصالت  نمو وازدهار التجارة الدولية وذلك بفضل الثورة الهائلة التي

معالجة الفروقات  حول واالتصاالت وقد أفرزت هذه الظاهرة مشاكل محاسبية تتمحور 
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التجارية فيما بين  الناشئة عن أسعار صرف العمالت األجنبية التي تنفذ بموجبها الصفقات

 .املصدرين واملستوردين

وتعاظم دورها في بناء االقتصاد العالمي وقد أفرزت هذه  توسع أسواق املال الدولية

ة املوظفة في تلك األسواق ومن بمعالجة االستثمارات الهائل الظاهرة مشاكل محاسبية تتعلق

 قروض دولية تتم بالعمالت األجنبية. ثم حركة انتسابها في صورة

 غير املباشر والتي يتزايد اعتماد الشركات املساهمة  انتشار وشيوع ظاهرة التمويل الخفي أو

السيولة وذلك عن طريق االستعاضة عن شراء األصول  عليها بقصد الحد من مخاطر

 إيجار طويلة األجل. ئجارها بموجب عقودالثابتة باست

 التطور التاريخي للمحاسبة الدولية: 3-1

يمكن تقسيم الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها املحاسبة الدولية إلى مرحلتين من الزمن، 

 هما:

  قبل هذه السنة كان االهتمام منصًبا على عقد املؤتمرات و  :1972مرحلة ما قبل

في وجهات النظر و إزالة االختالفات في املمارسات املحاسبية بين الدول، و  امللتقيات الدولية للتقارب

 أهم هذه املؤتمرات نجد:

 م؛1949( الذي عقد مؤتمره األول سنة AICمؤتمرات املحاسبة األمريكي ) 

(، أول مؤتمر كان سنة UECمؤتمرات االتحاد األوروبي للخبراء االقتصاديين و املاليين ) 

 جمعية محاسبية أوروبية؛ 12و الذي ضم  1951

(، أول مؤتمر له كان CAPAمؤتمرات االتحاد اإلقليمي ملحاسبي آسيا و املحيط الهادي ) 

 .1957سنة 
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  و بفعل املؤتمرات الدولية السابقة أسفرت عنها مرحلة جديدة من  :1972مرحلة ما بعد

عامليتين تعمل على تقليص  التطور في املحاسبة الدولية، و انبثق عنها ميالد منظمتين محاسبيتين

االختالفات املحاسبية بين الدول، و ذلك في مدينة سيدني بأستراليا عن طريق املؤتمر الدولي العاشر 

 للمحاسبة، و هما:

 ؛1973سنة  IASCلجنة معايير املحاسبة الدولية  -

 .1977سنة  IFACلجنة االتحاد الدولي للمحاسبين  -

 مفهوم املعايير املحاسبية: 4-1

 عايير املحاسبية هي قواعد يتم اعتمادها من طرف املؤسسات عند إعداد القوائم املالية،امل

وتشمل املعايير والقواعد الوصفية والتوجيهات الالزمة التي تتعلق بعدة موضوعات تهم املحاسبة 

الدولية بشكل عام، وباألخص القياس والتقييم، والعرض واإلفصاح، هذه القواعد التي يتم 

اق عليها والتي تشمل املعايير املحاسبية تعتبر كمرشد أساس ي لتحقيق التجانس في قياس االتف

العمليات واألحداث التي تؤثر على القوائم املالية والتدفقات النقدية، وإيصال تلك املعلومات إلى 

 األطراف املستفيدة منها.

خدميها ومنسقة مع كما يجب أن تكون املعايير املحاسبية مفهومة ومقبولة من قبل مست

ألن الغرض األساس ي من املعايير املحاسبية هو تحديد أساسيات والطرائق السليمة  بعضها البعض

لقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم املالية وتأثير العمليات واألحداث والظروف على املركز املالي. 

ءات عملية خاصة، لذا يجب أن وبما أن املعايير املحاسبية تمثل حلوال ملشاكل خاصة وعرضا إلجرا

تتسم بالتعدد والتعديل املستمر انسجاما مع اإلطار املفاهمي واملبادئ املحاسبية الذين يتسمان 

 بالثبات النسبي. فاملعايير املحاسبية هي التي تربط األهداف واملفاهيم بالتطبيقات العملية.
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شتق من األهداف واملفاهيم إلى أن املعيار املحاسبي هو قاعدة عامة ت Belkaouiيشير 

النظرية للمحاسبة والذي يوجه تطور األساليب املحاسبية كما أن املعايير املحاسبية ال يمكن أن 

تتصف بصفة الثبات أو العمومية الستخدام نظرا لتغير الظروف البيئية من وقت ألخر ومن مكان 

االعتبارات البيئية واملعايير فإن  ألخر، فاملعايير أقل ثبات من املبادئ، وبسبب وجود عالقة بين

عملية بناء املعايير املحاسبية تعد عملية مستمرة وال يمكن التوصل إلى معايير دولية قابلة للتطبيق 

 في كافة النظم االجتماعية والسياسية.

 األسباب الداعية العتماد معايير محاسبية دولية موحدة: 5-1

إلى ضرورة تبني معايير محاسبية دولية موحدة،  توجد العديد من األسباب والظواهر التي أدت

 في مايلي: أهمهانذكر 

 :عدم االتفاق على نظرية شاملة للمحاسبة  

إن النظرية تمثل إطارا متماسكا من الفروض واملفاهيم واملبادئ الواقعية والتي تعتبر بمثابة 

ئ هي التي تشكل القواعد مرجعا عاما لكل حقل من حقول املعرفة، وهذه الفروض واملفاهيم واملباد

التي تحكم عمليات القياس املحاسبي لألحداث االقتصادية في وحدة محاسبية معينة وبإبالغ نتائج 

القياس ملستخدمي وقراء البيانات املالية، لكن في الوقت الحالي ال يوجد نظرية شاملة للمحاسبة، 

الزمن، ولقد برز الكثير منها دون بل توجد نظريات مختلفة في الفكر املحاسبي بدأت وتطورت مع 

االتفاق على نظرية واحدة تشمل هذا الفكر بصورة شاملة وموحدة، وقد نتج عن ذلك اختالفات 

جوهرية أدت ملشاكل أصبحت تعاني منها نظرية املحاسبة في الوقت الحاضر، ومنها تعدد البدائل 

املختلفة بدأ التفكير وبشكل جدي في وتنوعها ونتيجة للجدل املحاسبي حول هذه املشاكل املعقدة و 
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إيجاد وسيلة تلغي هذه االختالفات أو على األقل تخدمها، وانطالقا من هذا الواقع جاءت فكرة 

 إمكانية التوحيد املحاسبي من بين اإلمكانيات املتاحة.   

  :ظهور فكرة العوملة وتحرير التجارة على املستوى العاملي 

صر يمثل املرحلة الثالثة للتدويل ويؤدي إلى قيام نظام اقتصادي فالعوملة في اتجاه جديد معا

عالمي جديد يحل محل النظام االقتصادي الدولي الذي تختفي فيه الحدود بين اقتصاديات الدول، 

حيث تتحرر فيه من تحكم السياسات القومية وتصبح مسيرة بقوانين أو قوى محايدة، ونتيجة 

حاسبية املنشورة كمصدر للمعلومات ومن هنا كانت الضرورة أن لذلك تزايدت أهمية البيانات امل

تكون هذه البيانات املالية ذات قابلية للمقارنة ويتم إعدادها وفقا ملفاهيم ومبادئ وأساليب موحدة 

    على املستوى العالمي.

 :ظهور سياسات الخصخصة 

ألسواق املال الكبرى أي تقليص حجم القطاع العام ملصلحة القطاع الخاص والحاجة امللحة 

لتمويل هذه السياسات على املستوى الدولي، وبالتالي نشوء فكر محاسبي جديد ساهم في مساعدة 

الدول على إتمام عملية الخصخصة وكذا اتساع قاعدة مستخدمي البيانات املالية من املستوى 

لجديدة سواء مادية أو هذه السياسة ا باملحلي إلى املستوى الدولي الذي لديه القدرة على استيعا

 إدارية.
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  :تدخل الهيئات الدولية 

لتطبيق هذه املعايير  ةكان لتدخل الهيئات الدولية في مجال املحاسبة من األسباب الرئيسي

وأن كان أمر يختلف بين الدول املتقدمة التي أسست هذه الهيئات من اجل تحقيق مصالحها 

 لتطبيق هذه املعايير ألسباب عدة.والدول املتخلفة والتي في الغالب تضطر 

 دوليةالحاسبية املعايير امل إصدار املخولة ب هيئاتاملنظمات وال 6-1

هناك العديد من الهيئات والجهات الفاعلة في وضع وإصدار املعايير املحاسبية الدولية، نذكر 

 منها:

 International Accounting Standards) للمحاسبة الدولية األصول  أوال: لجنة

Committee (IASC  

 التي لالتفاقات كثمرة م1973 يونيو  في الوجود إلى املحاسبة ألصول  الدولية اللجنة ظهرت

 فرنسا، كندا، استراليا،" هي العالم دول  من دول  10 في املهنية املحاسبية الجمعيات بين عقدت

 هو  اللجنة مقر ".األمريكية املتحدة الواليات ايرلندا، بريطانيا، هولندا، املكسيك، اليابان، أملانيا،

 41 اآلن حتى عنها صدر  وقد للمحاسبة، الدولية األصول  عنها يصدر  لندن، البريطانية العاصمة

 1/1/2003 في املفعول  ساري  وسيصبح 2000 ديسمبر  في 41 رقم املعيار  اعتمد حيث معيار،

 املهنية املحاسبية هيئاتال جميع في اللجنة أعضاء يتمثل.الزراعية األعمال عن املحاسبة ينظم وهو 

 من( مهنية جمعية) هيئة 143 إلى عددها وصل والتي للمحاسبين الدولي االتحاد في أعضاء هي التي

 مهتمة منظمات 4+  دولة 13) عضو  17 من مكون  فهو  اللجنة إدارة ملجلس بالنسبة أما. دول 103

 للتفسيرات الدائمة اللجنة باسم تعرف لجنة 1997 سنة في اللجنة عن انبثق(. املالي باإلبالغ

(SIC) التفسيرات لجنة عن صدر  وقد الدولية املحاسبة أصول  بتفسير  املخولة الوحيدة الجهة وهي 

 .تفسير 18 اآلن حتى
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 International Federation of Accountants  للمحاسبة الدولية األصول  ثانيا: لجنة

(IFAC) 

  يعرف والذي للمحاسبين الدولي االتحاد تأسس
ً
 م1977 عام من أكتوبر  في IFAC اختصارا

 ويهدف.العالم دول  من دولة 49 من مهنية محاسبية منظمة 63 بين تمت اتفاقية بموجب وذلك

 إصدار  خالل من املهنة ممارسة توحيد درجة ورفع الحسابات تدقيق مهنة ودعم تطوير  إلى االتحاد

 م1982 سنة في (.دليل) أصل 36 تحاداال عن اآلن حتى صدر  وقد ISA)) الدولية التدقيق أصول 

 إصدار  في األهلية صاحبة هي املحاسبة ألصول  الدولية اللجنة بأن للمحاسبين الدولي االتحاد اعترف

 اللجنة وبين بينه والخالف للغموض نهاية االتحاد وضع وبذلك ،( IAS) الدولية املحاسبة أصول 

 أصول  عنه ويصدر  املراجعة بمهنة االتحاد يختص حيث منها، كل وأهداف اختصاص حيث من

 وفي.الدولية املحاسبة أصول  عنها ويصدر  املحاسبة بمهنة اللجنة تهتم املقابل في الدولية املراجعة

 على الحصول  من( األردن) القانونيين للمحاسبين العربي املجمع جمعية تمكنت م1987 سنة

 هيئة أول  تعتبر  بذلك وهي املحاسبة، ألصول  الدولية واللجنة للمحاسبين الدولي االتحاد عضوية

  لتصبح وتنتخب بل العضوية هذه على تحصل محاسبية عربية مهنية
ً
 إدارة مجلس في عضوا

  نيويورك االتحاد يتخذ.واملراجعة املحاسبة بمهنة العالقة ذات الدولية واللجان االتحاد
ً
 له مقرا

 :هي لجان سبع االتحاد عن وينبثق

 ؛راجعةامل ملهنة الدولية اللجنة 

 ؛(الحكومي) العام القطاع لجنة 

 ؛السلوك لجنة 

 ؛العضوية لجنة 

 ؛املعلومات تقنية لجنة 
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 ؛واإلدارية املالية املحاسبة لجنة 

 املحاسبي التعليم لجنة. 

 للمحاسبين الدولي االتحاد في األعضاء املهنية املنظمات في األعضاء املحاسبين عدد ويبلغ

 ليس االتحاد عضوية حيث والتعليم، والحكومة والخاص ملنهيا العمل في يعملون  محاسب مليون 2

 .دول  103 من هيئة 143 اآلن حتى عددها وصل محاسبية مهنية لجمعيات وإنما لألفراد

 Accounting Firms  والتدقيق للمحاسبة الدولية ثالثا: الشركات

 نتيجة عشر  التاسع القرن  وبداية عشر  الثامن القرن  نهاية في الدولية املحاسبة شركات ظهرت

 في خدمات تقدم كبرى  شركات تسع كانت وقد. الدولية الشركات من الكثير  على طرأ الذي للتوسع

 :هي ثالث رئيسية مجاالت

 والتدقيق املراجعة. 

 الضريبية االستشارات. 

 االتفاقيات فحص اندماج، تصفية، لالكتتاب، أسهم طرح) األخرى  االستشارات 

 (.املالية

 ،(Big 9) باسم تعرف كانت والتي التسع الشركات بين تمت التي االندماج تلعمليا ونتيجة

 لخدمات العالمي السوق  من األكبر  الجزء على وتستحوذ تهيمن كبرى  شركات أربع اليوم أصبحت

 :مثل أمريكا مقرها حيث أمريكية الشركات هذه وبعض. والتدقيق املحاسبة

 Arthur Anderson 

 Arthur Young 

 :مثل إنجلترا في مقرها حيث إنجليزية خر اآل  البعضو 

 Price Water House 

 World Wide 
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 معايير محاسبية دولية: منهجية إصدار  7-1

 يمكن التعرف على كيفية وضع املعايير املحاسبية الدولية من خالل اإلجراءات التالية:

  يقوم املجلس بتعيين لجنة فرعية يرأسها عضو من املجلس وتضم أعضاء من ثالثة دول 

مختلفة باإلضافة إلى مجموعة من املستشرين أو الخبراء ويتم البحث في موضوع املعيار 

 املقترح؛

  تقوم اللجنة الفرعية بدراسة املوضوع محل البحث وتراعي اللجنة في هذا الشأن القواعد

كما األساسية وإطار العمل املحدد من لجنة املعايير املحاسبية عند إعداد القوائم املالية، 

درس اللجنة الفرعية املمارسات املحاسبية في مختلف الدول للتعامل مع املوضوع محل ت

بتقديم تقرير إلى املجلس البحث، وبعد االنتهاء من الدراسة والبحث تقوم اللجنة الفرعية 

 يوضح النقاط الرئيسية ملوضوع املعيار املقترح؛

 لفرعية مسودة باملبادئ التي بعد وصول رد املجلس على التقرير املقدم تصدر اللجنة ا

مسودة العمل املحاسبي وتوضح اللجنة الفرعية الطرق املختلفة  ستراعي عند إصدار 

تنشر اللجنة الفرعية مسودة املبادئ وتبدأ في استقبال ردود للتعامل مع املوضوع، كما 

 الفعل عليها من مختلف الهيئات املحاسبية في الدول املختلفة؛

 بادئ يتم إعداد مسودة املعيار وعرضها على املجلس، وفي حالة موافقة بناء على مسودة امل

 ثلثي األعضاء تنشر مسودة املعيار ويفتح باب التعليقات عليها ملدة ستة شهور؛

  بعد مراجعة جميع التعليقات الواردة على مسودة املعيار تعد اللجنة الفرعية املعيار

جلس للمناقشة والتصديق عليه بعد الحصول املحاسبي في شكله النهائي وتعرضه على امل

من أعضاء املجلس على الصيغة النهائية للمعيار كأحد املعايير  75على املوافقة  

 املحاسبية الدولية؛
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  بعدها، يقوم املجلس من آن إلى أخر بتشكيل لجنة ملراجعة املعايير املحاسبية الحالية ذلك

زائها لتواكب التطورات في املهنة والصناعات لتعديلها أو إضافة أو تغيير أي جزء من أج

 .واألنشطة املختلفة

 التوافق املحاسبي الدولي -2

تهدف هذه الفقرة إلى توضيح فكرة التوافق املحاسبي الدولي باإلضافة إلى اإلشارة إلى أهم 

 املبررات التي ساهمت في دعم هذا املسار وتطويره.

 مفهوم التوافق املحاسبي الدولي 1-2

باعتبارها وسيلة أساسية  -الدولي املتنامي لألنشطة االقتصادية أن املحاسبة أظهر البعد

تختلف بمحتواها وطرق تطبيقها من بلد آلخر، وذلك حتى تعكس وتلبي احتياجات البيئة  -لالتصال

التي تعمل فيها من املعلومات املطلوبة، والتي بدورها تختلف من دولة إلى أخرى، متأثرة بمجموعة 

مل البيئية لكل دولة. ومن أجل تجاوز كل هذه االختالفات التي أصبحت تشكل عائقا أمام من العوا

حرية تدفق االستثمارات الدولية، ومصدر اضطراب لحركة األسواق املالية العاملية، جاءت فكرة 

''محاولة جمع األنظمة املحاسبية املختلفة مع التوافق الدولي للمحاسبة، والذي عرف على انه 

ا، فهي عملية مزج وتوحيد املمارسات املحاسبية املتنوعة في هيكل منهجي مرتب، يعطي بعضه

نتائج متناسقة، فهي تشمل على اختبار ومقارنة األنظمة املحاسبية املختلفة لغرض مالحظة 

ومعرفة نقاط االتفاق ونقاط االختالف، ثم بعد ذلك العمل على جمع تلك األنظمة املختلفة مع 

 "بعضها
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اعتبر التوافق املحاسبي على أنه مسار موجه لتعظيم انسجام التطبيقات املحاسبية، كما 

على العكس من التوحيد الذي يعد بمثابة مسار تفرض من خالله  بالحد من مستوى تغيراتها،

 مجموعة صارمة من القواعد.

املتعددة  واعتبر التوافق املحاسبي أيضا على أنه مسار ال رجعة فيه خاصة بالنسبة للشركات

الجنسيات، التي يجب أن تتمكن بموجبه من رفع أهم الحواجز التي تعيق املقارنات الدولية، حتى 

 وإن كانت املقارنة الكاملة مستحيلة.

وعموما، فإن هناك شبه إجماع للباحثين في امليدان على أن التوافق املحاسبي يمكن تعريفه 

و الحد من الفروق والتباين بين املمارسات بواسطة الهدف الرئيس ي املنوط به تحقيقه، وه

املحاسبية بما يسمح بإجراء املقارنة بين القوائم املالية عبر الزمن )للمؤسسة نفسها( وعبر املكان 

 )ملؤسسات مختلفة(.

 الفائدة من التوافق املحاسبي  الدولي 2-2

ق دولي من الطبيعي أن تكون هناك دوافع موضوعية لألطراف التي تسعى إلى وجود تواف

للمحاسبة، إن هذه الدوافع ال بد وأنها تنبع من الفوائد واملنافع التي يتوقع أن تعود على تلك 

 األطراف من عملية التوافق.

 

 

  :املؤسسات املعدة للقوائم املالية 

الوقت واملال والجهد الذي  -خاصة الدولية منها–يوفر التوافق املحاسبي الدولي للشركات  -

قوائمها املالية وذلك لقلة عدد التسويات التي سيتم إجراؤها لحسابات الشركات يبذل في توحيد 
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التابعة، والتي تعتمد كل منها في إعدادها على مجموعة من املمارسات واملبادئ املحاسبية والتي 

 غالبا ما تكون مختلفة من دولة إلى أخرى؛

لى مختلف فروعها، وقياس أدائها إنجاح عملية التسيير واملراقبة التي تقوم بها الشركات ع -

 بناءا على التقارب الذي يحكم شروط التسيير وقابلية البيانات والتقارير للمقارنة؛

تحسين عملية اتخاذ القرارات عند املستثمرين الذين يتطلعون إلى العمل خارج حدود  -

املختلفة، بما يضمن  بالدهم عن طريق زيادة املعلومات املقارنة لنتائج عمليات الشركات في الدول 

 اإلقبال الكبير على استثمارات هذه الشركات.

 :األطراف املستعملة للقوائم املالية 

إن الفائدة األساسية التي يحققها التوافق املحاسبي الدولي لهذه الفئة املتمثلة أساسا في 

لدولية املتاحة وهو ما املستثمرين الدوليين، هو تمكينهم من إجراء املقارنات بين املعلومات املالية ا

يسهل عملية تقييم األداء للمؤسسات، ومن ثم تقييم البدائل االستثمارية، وهو بدوره يساعد على 

 إزاحة عقبة كبيرة أمام حرية تدفق االستثمارات الدولية.

ويبدوا منطقيا أن تخفيض درجة االختالفات في املمارسات املحاسبية هو الحل لهذه املشكلة، 

املالية القابلة للمقارنة سوف تشجع على التدفق الحر لرأس املال عند أقل تكلفة ممكنة فالقوائم 

 إلى األعمال األكثر كفاءة.

أما رجال املصارف واملقرضون فسوف ترتفع درجة الثقة لديهم في القوائم املالية، وكذلك 

ية االعتماد عليها املحللين املاليين سوف يحصلون على تقارير مالية تتسم باملصداقية وإمكان

التي تعتبر إحدى أهم األدوات الرئيسية  -كمدخالت لعمليات التحليل املالي، واستخدام املقارنات



 سبيةاحملا يةالنظرو ة: املعايري احملاسبية الدولي06 احملور

89 

تكون ممكنة ومبنية على أسس أكثر موضوعية، ومن ثم تزيد درجة الثقة في نتائج -للمحلل املالي

 التحاليل املالية.

كن أن يسهل على الشركات عملية الحصول وباملقابل لذلك فإن التوافق املحاسبي الدولي يم

على التمويل الالزم في حالة عدم كفاية املوارد املحلية، وذلك من خالل إعطاء الشركة فرصة أخرى 

للحصول على األموال من خارج حدود الدولة املوجودة بها، سواء كان ذلك في صورة رأس مال أو في 

داخل والخارج يعتمدون على املعلومات صورة قروض، حيث أن أصحاب رؤوس األموال في ال

املنشورة بالتقارير املالية والتي تكون أكثر مالئمة وقابلة للمقارنة بالنسبة لهم، بما يسمح بتقييم 

 فرص االستثمار واإلقراض، ومن ثم اتخاذ القرارات املناسبة لهم.

  :األطراف األخرى 

نجاح عمليات الرقابة واملتابعة التي  تتحقق أهداف التوافق املحاسبي لهذه الفئة من خالل -

تقوم بها بعض الهيئات على املؤسسات، مثل االتحاد األوروبي، األمم املتحدة، البنك الدولي، هيئات 

مراقبة األسواق املالية الوطنية أو الدولية...ملا يتيحه من خفض تكاليف الرقابة التي تتطلب في 

أساسا بتكوين املراجعين وأدوات املراجعة وبرامجها، حالة وجود اختالفات أعباء إضافية تتعلق 

واالستعانة بمراجعين ال ينتمون لثقافة واحدة ملراجعة الفروع، وهو ما يطرح مسألة مصداقية هذه 

 األعمال وتطابقها مع أهداف مراجعي املجمع؛

ر في إن طبيعة عمل الشركات التي تعمل في مجال املحاسبة واملراجعة الدولية، حيث تنتش -

العديد من الدول لتقوم بمراجعة حسابات الشركات املتعددة الجنسيات وأحيانا الشركات املحلية 

في الدول التي توجد بها، فهي كثيرا ما تواجه مشكلة اختالف املعايير واملمارسات املحاسبية بين دول 

حاسبين وتدريبهم على العالم وهو ما يلزمها بعمل برامج خاصة لكل دولة على حدة، وكذلك تأهيل امل
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األنظمة املحاسبية بالعالم، وهو ما يكبدهم جهدا وأمواال مضاعفة لطبيعة وخصوصية كل نظام 

محاسبي، ومن ثم فإن التوافق الدولي للمحاسبة سيسهل لشركات املحاسبة الدولية القيام بأعمالها 

قع أن تكاليف املراجعة وبأقل كلفة ، وهو ما ينعكس كذلك على الشركات محل املراجعة حيث يتو 

 ستنخفض كذلك.

 مبررات التوافق املحاسبي الدولي 3-2

إن تزايد االهتمام بالتوافق واالتساق بين معايير املحاسبة على املستويات اإلقليمية والدولية 

لم ينشأ من فراغ وإنما نشأ في الحقيقة استجابة ملجموعة من الظروف والدوافع التي لعل من 

 أبرزها ما يلي:

 يعد انتشار األسواق املالية من أبرز الخصائص التي أصبح ور األسواق املالية العامليةتط :

يتميز به االقتصاد العالمي في اآلونة األخيرة، خاصة في الدول املتقدمة التي تعتمد عليها بشكل كبير 

سات ومباشر في تعبئة االدخار ومواجهة االحتياجات التمويلية التي تعبر عنها كل من املؤس

االقتصادية بما تطرحه من أسهم للحصول على أموال تمكنها من الرفع من استثماراتها، وما تطرحه 

 الحكومات من سندات لتغطية العجز في ميزانياتها.

 ( قيود الهيئات الرقابيةSEC :) إن السوق املالية األمريكية وباعتبارها أكثر األسواق املالية

التداول، تفرض باإلضافة إلى الشروط العامة املعمول بها في كفاءة ونضجا وكبرا من حيث حجم  

معظم األسواق العاملية، إلزام الشركات الراغبة في دخول السوق املالي في الواليات املتحدة األمريكية 

أن تقوم بإعداد مقاربة لقوائمها املالية املجمعة استنادا إلى املبادئ املحاسبية األمريكية املقبولة 

(، إضافة إلى اإلمداد بكل املعلومات الضرورية التي ال تتضمنها القوائم  (US_GAAPعموما

والتقارير املالية املعدة حسب املعايير الوطنية للشركة، وذلك حرصا على حماية مصالح املستثمرين 
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خاصة األفراد والعمل على ضمان حق املستثمرين في الحصول على املعلومات املالئمة من الشركات 

 عرة.املس

  :إن تعاظم قوة الشركات املتعددة توسع األنشطة الدولية للشركات املتعددة الجنسيات

الجنسيات لتشمل أصقاع املعمورة سواء كان ذلك عن طريق إنشاء فروع لها في األقاليم والدول أو 

السيطرة على شركات تابعة، ومع زيادة وتوسع أعمالها الدولية وتسارع حركة التجارة الدولية 

بالنسبة للشركات املتعددة الجنسيات، ومع تطور األسواق املالية وزيادة حجم التجارة الدولية التي 

تحركه هذه الشركات الدولية، وعلى اعتبار أن هذه الشركات هي القوة املؤثرة في مجال تطوير 

كان لزاما املحاسبة الدولية، وملعالجة هذه األعمال واألحداث االقتصادية على املستوى الدولي، 

إتباع استراتيجيات معينة في مجال املعالجة املحاسبية ملثل هذه األنشطة من أجل اتخاذ القرارات 

الضرورية في الوقت املالئم، لكن املشكل الذي يطرح نفسه على هذا املستوى هو وجود اختالف في 

ن التي تتواجد فيها الشركات املمارسات املحاسبية بين البلدان التي توجد بها الشركة األم وبين البلدا

التابعة، وهو ما ينجم عنه صعوبات في إعداد التقارير املالية بموجب املعايير املحاسبية املحلية لتلك 

البلدان العاملة فيها، ومن هنا كانت الضرورة ملحة إليجاد حلول للمشكالت املحاسبية على 

حاسبي الدولي، الذي يحقق مصلحة الشركات املستوى الدولي، وبالتالي السير قدما نحو التوافق امل

 .الدولية و يسهل أعمالها

 

 التوحيد املحاسبي الدولي   -3

تهدف هذه الفقرة إلى تعريف الطالب بالتوحيد املحاسبي واهم نماذجه باإلضافة إلى 

 املستويات التي يتم من خاللها التوحيد املحاسبي.

 مفهوم التوحيد املحاسبي الدولي 1-3
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إلى الحالة التي يكون فيها كل ش يء متسق ومتجانس دون أي اختالف فهي يشير التوحيد 

تحتوي التماثل في كل املبادئ واملمارسات املحاسبية الواحدة، حيث أن التوحيد املحاسبي يشتمل 

على سن جملة من القواعد التي تسمح بتنظيم أدوات ونواتج العمل بتوحيدها وتبسيطها، حيث 

اعتماد املحاسبة على مصطلحات وقواعد مشتركة ومتشابهة، لى انه "عرف التوحيد املحاسبي ع

". فهو وأن تصدر وثائق وقوائم مالية يكون محتواها وتقديمها متطابق من مؤسسة إلى أخرى 

 يعني التماثل والتطابق واالنتظام.

فرض أسس وقواعد محاسبية لدولة ما على الدولة األخرى، ويشير مفهوم التوحيد إلى "

يد يعتبر بمثابة حالة مشروطة تشير إلى أنها نظام يتضمن مجموعة من الترتيبات فالتوح

الخاصة بتسجيل البيانات على مستوى الوحدة االقتصادية وإعداد قوائم حسابات في إطار 

محدد من األسس والقواعد واالصطالحات والتعاريف والحسابات والقوائم لخدمة أهداف 

 ". معينة

عبارة عن نظام موحد للتنظيم موجه التوحيد املحاسبي بأنه: "فقد عرف  Rousseأما 

ملجموع محاسبات املؤسسة املنتجة في الدولة أو مجموعة من الدول مهما كان القطاع الذي 

 ".تنتمي إليه

وباختصار، يمكن القول أن التوحيد املحاسبي يعتبر من الوظائف األساسية التي تميز عالم 

فهو يعني تطبيق لغة موحدة )معايير محاسبية، مصطلحات،  االقتصاد واألعمال اليوم،

قواعد،...الخ( بهدف تسهيل االتصال بين مختلف األطراف الفاعلة في الحياة االقتصادية واملهتمين 

 باملعلومات املحاسبية.

 املحاسبي التوحيد أهداف  2-3
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دائما الحاجة إلى  إن تطور العالقات االقتصادية بين أعوان تختلف ثقافاتهم ولغاتهم، الزمته

تبادل املعلومات املحاسبية واملالية والتي من أهم أهدافها اإلجابة على احتياجات مستخدميها 

كاملستثمرين واملقرضين والجهات الحكومية...وهي بذلك تعتبر جوهر عملية اتخاذ القرارات سواء 

علقة بإعداد وعرض محليا أو دوليا، وهو ما يفترض وجود مجموعة متجانسة من القواعد املت

 البيانات املحاسبية واملالية، ليتسنى من خاللها التوصل إلى قرارات )استثمارية، تمويلية،...( رشيدة.

 يعتبر التوحيد، التبسيط، والتمييز من األهداف املنوطة بعملية التوحيد املحاسبي من خالل:

ت )املستندات والوثائق( وينتهي توحيد السياق )املسار( املحاسبي الذي يبدأ من قرائن اإلثبا -

بالقوائم الختامية، ويهدف التوحيد املحاسبي في هذه املرحلة إلى الرفع من إنتاجية املصالح 

 املحاسبية، من خالل إتباع معايير تتحرى الدقة؛

توحيد املنتج املحاسبي املتمثل في القوائم املالية الختامية التي تلبي احتياجات مختلف  -

طالبة للمعلومات املحاسبية، ذلك ألن عدم تجانس هذه الفئة وإمكانية تضارب األطراف ال

مصالحها هو الداعي لتوحيد هذه القوائم، حتى تتم اإلجابة على احتياجات أكبر قدر ممكن من 

احتياجاتهم، لهذا ينبغي على املعايير التي تحكم توحيد هذا الجانب أن ال تكون جامدة، بل ينبغي أن 

وقابلة للتفسير من عدة جوانب. وأن تبني و تطبيق املعايير املحاسبية الجديدة، ينبغي أن  تكون مرنة

يجيب على حاجة معينة لدى مستعملي هاته املعايير، ألنه األمر الوحيد الكفيل بضمان حسن فهم 

 وتطبيق هذه املعايير. 

 املحاسبي الدولي التوحيد مستويات  3-3

 يات، هي:تتم عملية التوحيد على ثالث مستو 

 :على مستوى املبادئ 
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إذ يقتصر التوحيد في هذا املستوى على األسس واملبادئ املحاسبية واملعايير األساسية التي 

يتم تطبيقها ويؤدي إلى البحث في إمكانية تطويرها إلى األفضل في ظل التطورات االقتصادية 

د البديلة التي يمكن توفرها في واالجتماعية املعاصرة، كما يمكن أن يؤدي إلى تخفيض عدد القواع

 البيانات املحاسبية، هذا ويشمل التوحيد املحاسبي على هذا املستوى ما يلي:

  توحيد التعاريف الخاصة بكل من األصول ومجموعاتها املختلفة، والخصوم ومجموعاتها

 اسه؛املختلفة، اإليرادات ومكوناتها املختلفة واملصروفات ومكوناتها والدخل والهدف من قي

  توحيد أسس ومبادئ التقييم املتعلقة بعناصر األصول والخصوم وعناصر اإليرادات

 واملصروفات؛

 توحيد أسس ومبادئ وقواعد حساب التدفقات النقدية؛ 

 .توحيد أسس ومبادئ عرض البيانات املحاسبية 

 :على مستوى القواعد 

 هذه العملية ما يلي:ويشمل توحيد القواعد واإلجراءات والوسائل املحاسبية، وتتطلب  

 حصر القواعد واإلجراءات واألساليب املحاسبية املستخدمة أو املمكن استخدامها؛ 

  االختيار من بين هذه القواعد واإلجراءات واألساليب، األفضل منها، تماشيا مع مقتضيات املبادئ

 املوضوعية؛

 لحذر عند استخدام القواعد واملبادئ البديلة.ا 

 :على مستوى التنظيم 

يشمل التوحيد في هذا املستوى توحيد النظام املحاسبي بأسره وما يقوم عليه من أسس 

 ومبادئ وقواعد وإجراءات، ويمتد إلى تنميط النتائج املحاسبية والقوائم املالية.
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 املحاسبي الدولي التوحيد نماذج 4-3

طبيعة لقد اختلفت أشكال واستراتيجيات التوحيد املحاسبي نتيجة االختالف من جهة في 

التوجهات االقتصادية للدول ومن جهة أخرى في طبيعة ومسار عملية التوحيد ذاتها، وكذلك 

األهداف التي أوكلت لها. ويمكن أن نميز في هذا الصدد بين اتجاهين بارزين نتج عنهما نموذجين 

 مختلفين للتوحيد املحاسبي وهما:

 وسكسونيةالنموذج األول: التوحيد املحاسبي في املنظومة األنجل

يسود هذا النموذج في الدول ذات نظام اقتصادي حر مع أسواق مالية نشطة مثل الواليات 

املتحدة األمريكية وبريطانيا وكندا...الخ. وبناءا على هذا النموذج فإن عملية وضع املبادئ واملعايير 

نظمات املهنية واإلجراءات املحاسبية وكذا تطويرها يضطلع بها خبراء املحاسبة املهنيين وامل

 املختصة، بشكل شبه مستقل عن توجيهات وتدخل القوانين والحكومة.

ولم يكن هذا األمر متاحا لوال الجهود الكبيرة التي بذلها أصحاب املهنة خاصة في الواليات 

، والتي توجت بقبول هيئة 1929املتحدة األمريكية في أعقاب األزمة االقتصادية العاملية لسنة 

بتوكيل معهد املحاسبين القانونيين األمريكيين  (SEC) سواق املالية األمريكيةمراقبة األ 

(AICPA)  إلصدار املعايير املحاسبية، والذي نجح من خالل لجان متعددة في إرساء مجموعة من

املبادئ املحاسبية والتي اصطلح عليها املبادئ املحاسبية املقبولة عموما، والتي كانت تهدف في 

ضبط وظيفتي القياس واالتصال في املحاسبة وذلك لتلبية احتياجات املستثمرين  مجملها إلى

واملقرضين من خالل مدهم بمعلومات مالئمة وذات ومصداقية، تساعدهم في اتخاذ القرارات 

 املناسبة خاصة في ظل حساسية السوق املالي تجاه املعلومات املحاسبية واملالية.

 سبي في املنظومة الفرانكفونيةالنموذج الثاني: التوحيد املحا
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على خالف النموذج السابق الذي لم يرتبط فيه دور الدولة بعملية التوحيد املحاسبي إال من 

خالل هيئات مراقبة األسواق املالية، فإنه حسب هذا النموذج هناك اضطالع كلي للدولة بوظيفة 

ملعلومات الضرورية للتخطيط على كل التوحيد وإعداد املعايير املحاسبية، والتي تهدف إلى تقديم ا

املستويات، وكذلك لربط املحاسبة على املستوى الجزئي باملحاسبة على املستوى الكلي، وأيضا 

للمساعدة في الرقابة على األنشطة االقتصادية، وبذلك فهي غير موجهة أساسا لخدمة متخذي 

لتلبية احتياجات ومتطلبات القرارات من أصحاب رؤوس األموال، ولكن في الغالب هي مصممة 

 الحكومة.

ويسود هذا النموذج في دول ذات نظام اقتصادي مركزي وسوق مالي غير نشط، مثل فرنسا 

وأملانيا...الخ. وتعد التجربة الفرنسية في مجال التوحيد املحاسبي مرجعا لهذا النموذج، حيث تتم 

ايير املحاسبية من قبل هيئات رسمية عملية التوحيد استنادا إلى مخطط محاسبي، ويتم إعداد املع

باإلضافة إلى ممثلي الدولة، مجموعة من الفئات األخرى ذات عالقة باملحاسبة مثل أصحاب املهنة، 

 ممثلي املؤسسات، الباحثين...الخ.
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 احملور السادسملخص 

 سبة ساهمت العديد من الظواهر واألحداث العاملية في تطور فكرة تبني وجود معايير للمحا

 على املستوى الدولي حيث تهدف هذه املعايير إلى توحيد املمارسات املحاسبية املطبقة في العالم؛

  إن اختالف التطبيقات واملمارسات املحاسبية بين الدول يشكل عائقا كبيرا أمام مسايرة

البعد العالمي ألنشطة املؤسسات، الذي أفرز صعوبات تالقيها هذه املؤسسات واملستثمرون 

لدوليون عند االنتقال إلى األسواق املالية الدولية، وهو ما أدى إلى ضرورة إحداث توافق محاسبي ا

 ؛دولي

  يجمع للباحثين في ميدان املحاسبة على أن التوافق املحاسبي يعمل على الحد من الفروق

ر الزمن بالنسبة والتباين بين املمارسات املحاسبية بما يسمح بإجراء املقارنة بين القوائم املالية عب

 للمؤسسة نفسها وعبر املكان بالنسبة للمؤسسات مختلفة؛

    يعتبر إصدار املعايير املحاسبية وتبنيها من مختلف الهيئات واملؤسسات والحكومات على

 املستوى الدولي من أهم املحطات البارزة في تكوين نظرية املحاسبة.

 

 



 

 

 املصادر واملراجع املستخدمة
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 نظرية املحاسبة ملقياس  مستوفاة مطبوعة

  د.أمين بن سعيد

 

 نظرية بناء في املعاصرة و  التقليدية البحثية املناهج تقويم محمد، آدم الهادي إبراهيم .1

 سوھاج، جامعة التجارة ، كلیة01 العدد-22 املجلد ،املعاصرة التجارية البحوث مجلة املحاسبة،

 .2008 مصر،

 ظل في املحاسبة نظرية على طرأت التي التأثيرات، السيد هللا عبد أماني عوف ابن .2

 االتصاالت قطاع على ميدانية تحليلية دراسة :يةاملحاسب املعلومات لنظم التكنولوجي التطور 

 .2015 السودان، اإلسالمية، درمان أم جامعة دكتوراه، ، رسالةالسودان في

 للنشر  اليازوري  دار  العبدهللا، رياض تعريب ،محاسبية نظرية ،بيلكوي  أحمد رياحي .3

 .2009األردن،  والتوزيع،

 االيجابية، املحاسبة لنظرية الفكري  لإلطار  العلمية املنهجي تقييم عثمان، إبراهيم األميرة .4

 .2000 عمان، سلطة العامة، اإلدارة معهد ،04 العدد-39 املجلد ،العامة اإلدارة مجلة

 عن املالي والتقرير  واإلفصاح القياس -نظرية املحاسبة، لطفي أحمد السيد أمين .5

 .2007، مصر، والتوزيع للنشر الجامعية الدار، امللكية وحقوق  االلتزامات

 للنشر الجامعية الدار، منظور التوافق الدولي-نظرية املحاسبة، لطفي أحمد السيد أمين .6

 .2006، مصر، والتوزيع

 البحث مصروفات معالجة في( االيجابي) الواقعي املدخل دور  إدريس، بابكر  علي بابكر  .7

 درمان أم عةجام ماجستير، رسالة ،املحاسبي الفكر  علي وأثره البترول شركات في واالستكشاف

 .2007 السودان، اإلسالمية،

 جامعة ،02 العدد-16 املجلد ،دمشق جامعة مجلة املحاسبة، منهج القاض ي، حسين .8

 .2000 دمشق، سوريا،
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 نظرية املحاسبة ملقياس  مستوفاة مطبوعة

  د.أمين بن سعيد

 

مدى اإلفصاح عن املعلومات في التقارير -نظام التقرير املالي في سورياريم علي عيس ى،  .9

 .2011ورة، جامعة تشرين، سوريا، ، أطروحة دكتوراه غير منشالسنوية للشركات املساهمة

 .2009األردن،  والتوزيع، للنشر  الراية دار  ،املحاسبية النظريات هللا، عطا سيد السيد .10

 تحلیلیة، دراسة: املحاسبي التنظير  مجال في البحث منهجية مشكالت محمود، صفا السید .11

 مصر، سوھاج، معةجا التجارة كلیة ،02 العدد-09 املجلد ،املعاصرة التجاریة البحوث مجلة

1995. 

أعمال اإلصالح املحاسبي في الجزائر وآفاق تبني وتطبيق النظام املحاسبي صالحي بوعالم،  .12

 .2010، 3، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعـة الجزائراملالي

املحاسبة بين النظرية والتطبيق القراءات التاريخية مطبوعة في صالح حواس،  .13

جامعة –كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  ،واإلصالحات ومفاهيم جديدة

 .3الجزائر 

، الطبعة األولى، دار اليازوري، األردن، ةاملعرفة املحاسبي أساسياتججاوي،  محمد طالل .14

2013. 

دار ذات السالسل للنشر  دار، الطبعة األولى، نظرية املحاسبةالشيرازى،  مهدي عباس .15

 .1990 ،الكويت والتوزيع،

 الوطنية، فهد امللك الطبعة األولى، مكتبة ،املحاسبة نظرية الحميد، حميد الرحمن عبد .16

 .2009 السعودية،

 اإليجابي واملدخل املعياري  املدخل دور ، أحمد يوسف هللا عبد الشفاء هللا عبد .17

 القومي املراجعة ديوان على ميدانية دراسة :الدولية املحاسبة معايير  بناء في ي(الواقع(

 .2017 السودان، النيلين، جامعة ماجستير، ، رسالةالخرطوم بوالية املراجعة ومكاتب



 املصادر واملراجع املستخدمة

101 
 نظرية املحاسبة ملقياس  مستوفاة مطبوعة

  د.أمين بن سعيد

 

التطور املحاسبي واملشاكل املحاسبية علي عبد الحي مرعي ومحمد سمير الصبان،  .18

 .1988، دار النهضة العربية، مصر، املعاصرة

ار وائل للنشر ، الطبعة األولى، دمقدمة في نظرية املحاسبةكمال عبد العزيز النقيب،  .19

 .2004والتوزيع، األردن، 

-العرض-القياس مجاالت في املحاسبية املهنية للممارسات النظري  التأصيل مطر، محمد .20

 .2004 األردن، للنشر، وائل دار  ،اإلفصاح

أهمية إصالح النظام املحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد مدني بن بلغيث،  .21

 .2004ورة، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه غير منش الدولية،

 في واإلفصاح القياس على األساس ي املحاسبي النظام قدرةقبالن،  إبراهيم مصعب .22

 . 2013سوريا، -رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشقالصناعي،   العام القطاع شركات

 يف املالي األداء تقويم على املحاسبي واإلفصاح القياس أثر  إدريس، حامد الصديق موس ى .23

 ، رسائلالسوداني اإلسالمي فيصل بنك على ميدانية دراسة:  السوداني املصرفي القطاع

 .2017 السودان، اإلسالمية، درمان أم جامعة جامعية،

 .2007املفتوحة، الدنمارك،  العربيةألكاديميه ، انظرية املحاسبةوليد ناجي الحيالي،  .24

 ، مؤسسةاملعايير - املبادئ - اهيماملف - الفروض - املحاسبة نظريةجربوع،  محمد يوسف .25

 .2013والتوزيع، األردن،  للنشر  الوراق

 ملعايير  العملي التطبيق الدولية مع املحاسبة، سالم حلسو  يوسف محمود جربوع .26

 . 2002التوزيع، األردن،  و  للنشر  الوراق ، الطبعة األولى، مؤسسةالدولية املحاسبة

، املعايير(-املبادئ-املفاهيم-روضاملحاسبة )الف نظريةيوسف محمود جربوع،  .27

 .2001الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر، األردن، 


	شهادة اعتماد مطبوعة نظرية المحاسبة
	واجهة مطبوعة نطرية المحاسبة
	مطبوعة مستوفات في مقياس نظرية المحاسبة.

