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 الاهداء

 

 الهي ال يطيب الليل ال بشكرك وال يطيب النهار الا بطاعتك الاخرة الا بعفوك وال تطيب

 جل جاللكالجنة الا برؤيتك 

 الى نبي الرحمة و نور العاملين سيدناالى من بلغ الرسالة و أدى ألامانة و نصح الامة 

 و سلم همحمد صلى هللا علي

وجد الانسان على وجه البسيطة و لم يعش بمعزل عن باقي البشر و في جميع مراحل الحياة 

ملا لهما من الفضل ما يوجد أناس يستحقون منا الشكر و أولى الناس بالشكر هما الابوان 

 يبلغ عنان السماء فوجودهما سببا للنجاة و الفالح في الدنيا و الاخرة

 الى إخواننا و اخواتنا

 نعم الصديقات فيكانتا  بأنهماشهد لهما أاللتان " رقية " و " زهرة "  يالف تحية الى صديقت

 جميع ألامور 

 يولم يذكرهم قلم بيم قلهالى كل من وسع

 أمال بوغازي 
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 الاهداء

 

 الهي ال يطيب الليل ال بشكرك وال يطيب النهار الا بطاعتك الاخرة الا بعفوك وال تطيب

 الجنة الا برؤيتك جل جاللك

 الى من بلغ الرسالة و أدى ألامانة و نصح الامة الى نبي الرحمة و نور العاملين سيدنا

 محمد صلى هللا عليه و سلم

لم يعش بمعزل عن باقي البشر و في جميع مراحل الحياة وجد الانسان على وجه البسيطة و 

يوجد أناس يستحقون منا الشكر و أولى الناس بالشكر هما الابوان ملا لهما من الفضل ما 

 يبلغ عنان السماء فوجودهما سببا للنجاة و الفالح في الدنيا و الاخرة

 أدامك هللا لي عونا و سندا" رمضاني يوسف " الى خطيبي 

 اننا و اخواتناالى إخو 

 نعم الصديقات فيكانتا  بأنهماشهد لهما أاللتان " رقية " و " زهرة " الف تحية الى صديقتي 

 جميع ألامور 

 يولم يذكرهم قلم بيم قلهالى كل من وسع

                          

 قسوس هاجر                                                                  
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 الشكر و التقدير
 

 

 اللهم انا نسألك ان تلهمنا شكر نعمتك و تجعل علمنا مخلصا لوجهك

 .فالحمد و الشكر كما ينبغي لجالل وجهك و عظيم سلطانك 

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

فان لم تستطيعوا , ومن اهدى اليكم معروفا فكافئوه , من لم يشكر الناس لم يشكر هللا " 

 :و اقتداء بهذا الحديث الشريف نوجه شكرنا الى " له فادعوا 

التي كانت سندا و عونا التي لم تبخل علينا " مقيدش فاطمة الزهراء"ألاستاذة املشرفة  

 باإلرشادات و النصائح و التوجيهات من اجل إتمام هذا العمل

يق املحاسبي كما نتقدم بالشكر الى كل عمال مديرية الضرائب و الى كل أساتذة قسم التدق

 .و مراقبة التسيير و الى أعضاء لجنة املناقشة 
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 :ملخص الدراسة 

" اثر نوعية املعلومة املحاسبية على جودة إلافصاح املحاسبي " هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على    

فيجب التركيز على تحسين نوعية املعلومة املحاسبية النها الركيزة ألاساسية التي يعتمد عليها أصحاب 

ف عن املعلومات املتعلقة القرار و كذا تؤثر على جودة إلافصاح املحاسبي و الذي يعتبر وسيلة للكش

بالصورة الصادقة مما يساهم في تقليص الخطر الجبائي من خالل ( املؤسسة ) باملكلف بالضريبة 

التدقيق الجبائي الذي يعمل على التأكد من صحة و مصداقية التصريحات الجبائية املكتتبة  من طرف 

 . املكلفين 

, جودة املعلومات املحاسبية , املعلومات املحاسبية , نظام املعلومات املحاسبي  :الكلمات املفتاحية 

 .التدقيق الجبائي , إلافصاح املحاسبي 

: Abstract 

       This study aimed to shed light on the impact of the quality of accounting information on the 

quality of accounting . 

         Disclosure , so the main focus should be placed on improving the quality of accounting 

information because it is the main pillar on which decision makers depend and also affects the quality 

of accounting disclosure , which is a means of revealing information related to the taxpayer the 

institution . 

        Honestly ,  which contributes to reducing the fiscal risk through the fiscal audit , which works to 

ensure the validity and credibility of the tax statements written by the taxpayers . 

rds;oKey w 

Accounting information system , accounting information , quality of accounting information , 

accounting disclosure , tax assessment . 
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  قائمة االشكال: 

 الصفحة  الشكال ان يواعن الرقم 

 22 فروع نظام المعلومات المحاسبي (:1-1)الشكل رقم  1   

الشكل الهرمي للخصائص النوعية للمعلومات (:2-1)الشكل رقم  2   

 المحاسبية 

21 

العالقة بين المحاسبة و مستخدمي المعلومات (:2-1)الشكل رقم  2   

 المحاسبية 

22 

 47 معايير جودة المعلومات المحاسبية (:4-1)الشكل رقم  4   

 41  لإلفصاحالوظيفة المحاسبية (:2-1)رقم الشكل  2   

اليات القياس الكمي لمستوى جودة اإلفصاح (:3-1)لشكل رقم  3   

 المحاسبي 

23 

 31    مكونات مصلحة قابضة الضرائب (:3-1)الشكل رقم  3   

 17-31 الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب (:1-1)الشكل رقم  1   

 

  قائمة الجداول : 

 الصفحة ول االجد ناوينع الرقم 

طرق االفصاح و متطلباته و األهمية النسبية ( : 1-1)الجدول رقم  1

 لكل طريقة من طرق اإلفصاح 

21 

النتيجة الجبائية المعترف بها بعد التدقيق و تلك (: 2-1)الجدول رقم  2  

 المصرح بها 

32 

 IBS 33الضريبة على أرباح الشركات (:2-1)الجدول رقم  2  

 33 الرسم على المشتريات المعاد دفعه (: 4-1)الجدول رقم  4  

 33 الضريبة على الدخل اإلجمالي على الشركاء (:2-1)الجدول رقم  2  

 31 الخطر الجبائي اإلجمالي (: 3-1)الجدول رقم  3  
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  قائمة االختصارات: 

 

 االختصار

 الدليل باللغة الفرنسية الدليل باللغة العربية

IBS  الضريبة على أرباح

 الشركات

Impôts sur les 

Bénéfices de la 

Société  

IRG  الضريبة على الدخل

 اإلجمالي

Impôts sur le 

Revenue Globale 

TVA  الرسم على القيمة

 المضافة

Taxe sur Valeur 

d’ajoute 

CDI مركز الضرائب Centre des Impôts  
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 :مقدمة عامة      

 

املحاسبة املالية الى تقديم معلومات مفيدة التخاذ القرارات الاقتصادية و لذلك توجه القوائم تهدف            

املنشورة الى املستخدمين الخارجين و هي قوائم عامة ألغراض تفصح عن املركز املالي و نتائج املالية 

تستخدم بطريقة نظامية حتى يمكن توصيل املعلومات املحاسبية بأفضل ,العمليات و التدفقات النقدية 

لإلدارة ان تحدد فيمكن , الطرق كفاءة و فعالية اذ ان املعلومات املحاسبية تستخدم داخل املنشاة فقط 

القواعد و إلاجراءات التي يجب اتباعها و اذا طبقت هذه القواعد بطريقة ثابتة و دقيقة فانه يمكن 

 الاعتماد على املعلومات ألغراض القرارات الداخلية 

و كما ان نوعية املعلومات املحاسبية لها اثر كبير على جودة إلافصاح املحاسبي و كذا مصداقية           

علومات املحاسبية الواردة لها اثر على إلافصاح املحاسبي و لهذا اخذ بكل خصائص و معايير جودة امل

 .املعلومات املحاسبية تزيد من جودة إلافصاح و مصداقية نتائجه 

و هنا يمكن القول ان نوعية و جودة املعلومات املحاسبية تعتبر ركيزة أساسية في عملية اتخاذ القرار          

ودة إلافصاح املحاسبي و هذا أيضا وسيلة فعالة ملساعدة إلادارة حيث يتم الاعتماد عليها التخاذ و ج

 .القرارات املهمة داخل الشركة و كذا مصداقية إلافصاح املحاسبي 

 

 :إلاشكالية  -1

 :انطالقا مما سبق يمكن صياغة إلاشكالية التالية 

 على جودة إلافصاح املحاسبي ؟كيف يمكن لنوعية املعلومات املحاسبية التاثير 

 :ان هذا التساؤل الجوهري يقودنا الى طرح ألاسئلة الفرعية التالية 

 .كيف تساعد املعلومة املحاسبية في دعم النظام املحاسبي  -

 ماذا تتمثل أهمية املعلومة املحاسبية في املؤسسة  في -
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 ؤسسة هو اثر جودة املعلومة املحاسبية على التدقيق الجبائي في امل ما -

 

 : فرضيات الدراسة  -2

 .تساهم نوعية املعلومة املحاسبية على التدقيق الجبائي في املؤسسة  -

 .تساهم جودة املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية و جودة إلافصاح املحاسبي  -

 .تساهم جودة إلافصاح املحاسبي في تسهيل عملية التدقيق الجبائي  -

 

 

 :الدراسة أسباب اختيار  -3

 :وقع اختيارنا على هذا املوضوع لعدة أسباب نستطيع ايجازها فيما يلي 

قلة الدراسات النظرية و امليدانية التي تناولت بعمق إشكالية اثر نوعية املعلومة املحاسبية على  -

 .جودة إلافصاح املحاسبي 

 .محاولة اثراء معلوماتي في هذا املجال  -

 .جاء اختيارنا لهذا املوضوع بحكم التخصص محاسبة و تدقيق  -

وبصفة عامة يمكن القول ان مبررات اختيار املوضوع تتمثل في كل من املبررات الذاتية و التي تتمثل 

في الرغبة الشخصية و الاهتمام بهذا املوضوع التي يمكن تلخيصها في ألاهمية البالغة الثر نوعية 

 .على جودة إلافصاح املحاسبي املعلومة املحاسبية 

 

 :أهمية الدراسة  -4

تبرز أهمية الدراسة في اثر نوعية املعلومة املحاسبية و جودتها كون املعلومة املحاسبية تمثل موردا   

هاما ملجتمع الاعمال في العصر الحالي فهي تعبر عن الوضعية املالية للمؤسسة و كذا تؤثر على جودة و 

لمي بموضوع اثر نوعية مصداقية إلافصاح املحاسبي حيث يساهم هذا البحث في زيادة الاهتمام الع
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املعلومة املحاسبية على جودة إلافصاح املحاسبي و بالتالي نجاح املؤسسة ووصولها الهدافها الجودة 

 .عالية و بدون اخطار 

 :اهداف الدراسة  -5

 :يمكن تحديد اهداف الدراسة فيما يلي 

 توضيح ماهية النظام املحاسبي و املعلومات املحاسبية  -

 .املحاسبي و جودته  توضيح ماهية إلافصاح -

 .التدقيق الجبائي و اثره على إلافصاح املحاسبي في شركة شالس ي مونويزري لوالية مستغانم  -

 :املنهج املستخدم  -6

 .قصد إلاجابة عن إلاشكالية املطروحة في هذه الدراسة 

ستعانة وكذا اختيار فرضياتها املتبناة و يعتمد على املنهج الوصفي في الجانب النظري من خالل الا  

باملصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة أي املصادر ذات العالقة بنوعية املعلومة املحاسبية واثرها 

على  كما يعتمد البحث.على جودة إلافصاح املحاسبي بصورة خاصة والعالقة بينهما بصورة عامة 

 .دائرة حاس ي ماماش  املنهج التحليلي من خالل الدراسة التطبيقية بمركز الضرائب لوالية مستغانم

 :الدراسات السابقة  -7

لم يتم الوقوف على أي دراسات او أبحاث تناولت موضوع تاثير نوعية املعلومة املحاسبية على 

لكن تم التوقف على بعض الدراسات و , جودة إلافصاح املحاسبي بشكل مباشر و صورة كافية 

مباشرة و التي يمكن توضيحها فيما يلي ألابحاث التي تعرضت لهذا املوضوع بصورة مختصرة وغير 

: 

حشروف علي بعنوان جودة املعلومات املحاسبية  ,دراسة من اعداد الطالبان بن مبارك خليفة  -

لتحسين ألاداء املالية في املؤسسة حيث ان هذه الدراسة في ألاصل رسالة ماجستير مقدمة  كألية
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حيث  8102/8102مسيلة لكلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة محمد بوضياف 

 :توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها 

تعد جودة املعلومات املحاسبية كمعيار يمكن على أساسه الحكم على مدى تحقيق املعلومات _     

 . ألهدافهااملحاسبية 

ملحاسبية املفاضلة بين ألاساليب املحاسبية لغرض القياس و إلافصاح املحاسبي تستخدم املعلومات ا_    

 .في ترشيد قراراتهم  املستخدمينفي التقارير املالية مما ينتج اختيار اكثر املعلومات فائدة ملساعدة 

ة حيث ان حوكمة الشركات و دورها في تحقيق جودة املعلومات املحاسبي: دراسة او بكر زكرياء بعنوان _    

هذه الدراسة مذكرة تخرج لنيل شهادة املاستر مقدمة لكلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير 

و تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على  8102/8181جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم 

 .التدقيق املحاسبي و التعرف على ماهية جودة املعلومات املحاسبية 

املعلومات املحاسبية مذكرة مقدمة ضمن راضية بوزيد اثر إلافصاح املحاسبي على جودة و شفافية _   

تطرق  8108/8102متطلبات شهادة املاستر تخصص مالية و محاسبة جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي 

تخدمين للقوائم املالية و الباحث في هذه املذكرة الى دور إلافصاح و الشفافية و تاثيرهما على قرارات املس

تهدف أيضا الى كيفية تحسين جودة القوائم املالية و الوصول بها الى املستوى املطلوب من إلافصاح عن 

 .املعلومات الواجبة نشرها في القوائم املالية وفقا ملعايير الدولية 

 :حدود الدراسة  -8

 :تقع حدود هذه الدراسة امليدانية فيما يلي 

تقتصر هذه الدراسة في جانبها النظري على تحديد املفاهيم املتعلقة بكل من : ة الحدود املكاني -

التدقيق الجبائي و اهتمت أساسا , إلافصاح املحاسبي , املعلومات املحاسبية , النظام املحاسبي 

 .على جودة إلافصاح املحاسبي  تأثيرهابنوعية املعلومة املحاسبية و 

لوالية مستغانم و ذلك للفترة املمتدة دراسة امليدانية ملركز الضرائب تتمثل في ال: الحدود الزمانية  -

 .(مدة شهر ) افريل  21افريل الى 0من 
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 :هيكل الدراسة -9

 : يلي  اعتمدنا في عملية معالجة املوضوع على الخطة التالية و التي تتضمن ما

إعطاء صورة عن املوضوع بصفة املقدمة العامة و ذلك تماشيا مع أسس البحث الاكاديمي محاولة في 

 .عامة و تبيان خلفياته العلمية 

فصالن يتعلقان بالجانب النظري و ,و من اجل دراسة صلب املوضوع تم تقسيم املبحث الى ثالث فصول 

 :فصل يتعلق يالدراسة التطبيقية كما يلي 

ى ثالث مباحث خصص لالطار النظري لجودة املعلومات املحاسبية تم تقسيمه ال: الفصل ألاول  -

 :رئيسية كاالتي 

 عموميات حول نظام املعلومات املحاسبي : املبحث ألاول _     

 املعلومات املحاسبية : املبحث الثاني _     

 جودة املعلومات املحاسبية : املبحث الثالث _     

ثالث ملحاسبي و الذي تم تقسيمه كذلك الى ا لإلفصاحخصص لالطار النظري : الفصل الثاني  -

 :مباحث رئيسية كاالتي 

 .إلافصاح املحاسبي : املبحث ألاول _ 

 مقومات إلافصاح املحاسبي و أهدافه : املبحث الثاني _ 

 . جودة إلافصاح املحاسبي و عالقته باملعلومات املحاسبية : املبحث الثالث _ 

و الذي هو عبارة عن دراسة تطبيقية في مركز الضرائب لوالية مستغانم و ذلك : الفصل الثالث  -

 :الدراسة على ملف شركة و قسم الى مبحثين رئيسيين هما  إلسقاطمحاولة 

 ملحة عامة عن مديرية الضرائب : املبحث ألاول _

 .دراسة ملف الشركة : املبحث الثاني _ 
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االطار النظري لجودة المعلومات :  األولالفصل 

 المحاسبية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   
   
 
 

 
18 

 

 

 

 

 :تمهيد 

 

تعرف املحاسبة على انها مجموعة من الخطوات و الطرق الفنية التي يمكن اتباعها لتسجيل و تبويب البيانات و 

املدخالت كما تضم العمليات التي على الاحداث الاقتصادية و املعلومات املالية التي يستخدمها املدراء و 

لتي تهدف الى توزيع املوارد املتوفرة في املؤسسات و املستثمرون و الجهات املختصة بالضريبة في اتخاذ قراراتهم و ا

الشركات بشكل جيد و فعال و كذا تتميز املحاسبة بقدرتها على توفير املعلومات املحاسبية و  في هذا السياق 

 قسمنا الفصل ألاول الى مبحثين هما كالتالي 

 :تم تقسيم الفصل الى ثالث مباحث  قما سبعلى ضوء 

 وميات حول نظام املعلومات املحاسبية عم: املبحث ألاول 

  ماهية املعلومات املحاسبية :املبحث الثاني 

 .جودة املعلومات املحاسبية : املبحث الثالث 
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 عموميات حول نظام املعلومات املحاسبي : املبحث ألاول 

 

يعد نظام املعلومات املحاسبية من ألانظمة الفرعية لنظام املعلومات إلادارية و الذي يقوم بدور فعال    

داخل املؤسسة من خالل ادخال بيانات و معالجتها و تقديم معلومات ذات جودة عالية للمستفيدين منها 

من تعريف نظام املعلومات  وعليه يتم في هذا املبحث التعرض لكل,من اجل اتخاذ القرارات املختلفة 

 .املحاسبي و كذا خصائصه و الشروط الواجب توفرها فيه 

 

 تعريف نظام املعلومات املحاسبي :  املطلب ألاول 

 

على معاني لغرض التعرف على نظام املعلومات املحاسبي ينبغي علينا في بداية الامر التعرف        

 ,املعرفي املصطلحات التي يتكون منها هذا املجال 

يعتبر مصطلح النظام كثير التداول في مختلف املجاالت الاقتصادية و التي تعددت  :تعريف النظام 

 :لتشتمل مجموعة من التعاريف نذكر منها 

يعرف النظام على انه مجموعة من العناصر املترابطة و املتكاملة و املتفاعلة مع بعضها سلسلة  -

 .محددة او تحقيق هدف معين من العالقات من اجل أداء وظيفة 

مجموعة من ألاجزاء الهياة بطريقة مرتبة وهيكلة و تهدف الى تحقيق نتيجة " كما يعرف على انه  -

 "موحدة 

املفردات املشتقة من العلم والتي تحتوي على مجموعة من تعتبر املعلومة احدى : تعريف املعلومة 

 :التعاريف نذكر منها 
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فة املفيدة و املكتسبة من البيانات املستلمة و بناءا عليه فهي تعتمد على املعر " حيث تعرف على انها 

 ." الشخص الذي يسلم البيانات و على القرارات التي سوف يتخذها 

مجموعة من الحقائق و املفاهيم التي أي موضوع من املوضوعات و التي تكون " كما تعرف أيضا على انها 

 ".نسان و التي يمكن ان تكون أماكن او أشياء و غيرها الغاية منها تنمية و زيادة معرفة الا

 :لقد تعددت التعاريف التي تناول مصطلح نظام املعلومات و التي نذكر منها  :تعريف نظام املعلومات 

اطار يتم من خالله تنسيق املوارد لتحويل املدخالت الى مخرجات " عرف نظام املعلومات على انه  -

 "لتحقيق اهداف املؤسسة 

مجموعة من ألانشطة التي تعتبر مسؤولة عن تجميع و معالجة البيانات " كما يعرف أيضا على انه  -

و مقبولة ملدخالت  باألحداثفالبيانات تتضمن ترتيب الخصائص املتعلقة ,معلومات مفيدة  إلنتاج

 .نظام املعلومات 

مرتب وذو مغزى للشخص الذي اما املعلومة فتشير الى نتائج معالجة البيانات الذي يكون في شكل 

 .يستخدمه 

يعد النظام املحاسبي من ألانشطة املهمة في املؤسسة و الذي له عدة : تعريف النظام املحاسبي 

خطة تمثل مجموعة من إلاجراءات و الخطوات الخاصة " تعاريف نذكر منها حيث عرف على انه 

ائف الرئيسية  للمحاسبة في حصر و بالجانب التطبيقي للمحاسبة و التي تساعد على إتمام الوظ

تسجيل و تصنيف و تلخيص نتائج العمليات املالية بشكل يكفل تحقيق ألاهداف التي تسعى اليها 

 " املحاسبة 

مجموعة من الوسائل التي تكمن إدارة املؤسسة من تجميع و تشغيل و تقرير " كما عرف على انه 

و يشتمل النظام املحاسبي على ,مت بتوجيهها و اشرافها البيانات الضرورية عن نتيجة الاعمال التي قا

و الوسائل املستخدمة في تسجيل و تلخيص الاحداث ,إلاجراءات ,السجالت ,مجموعة من النماذج 

عن البيانات املطلوبة من قبل إلادارة و تقرير البيانات املالية و عرضها في شكل تقارير معبرة , املالية 
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املؤسسة لغرض اتخاذ  بأعمالنشطة و لتقديمها الى الجهات الخارجية املهتمة لتحقيق الرقابة على ألا

 . تالقرارامختلف 

لقد تعددت املفاهيم التي تتناول تعريف نظام املعلومات : تعريف نظام املعلومات املحاسبية 

 :املحاسبية و نذكر منها 

ذلك الجزء ألاساس ي و الهام من نظام املعلومات إلاداري للمؤسسة في مجال الاعمال " عرف على انه 

ثم يقوم بتشغيل هذه ,الذي يقوم بحصر و تجميع البيانات املالية من مصادر خارج وداخل املؤسسة 

 " املؤسسة البيانات و تحويلها الى معلومات مالية مفيدة ملستخدمي هذه املعلومات خارج و داخل 

احد مكونات التنظيم إلاداري الذي يختص " كما يعرف نظام املعلومات املحاسبي أيضا على انه 

 " بتجميع و تبويب و معالجة و تحليل و توصيل املعلومات املالية املالئمة التخاذ القرارات 

بدوره و ككل نظم يتكون , عبارة عن نظام قائم بذاته " كما يعرف نظام املعلومات املحاسبية بانه 

املعلومات ألاخرى من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة و متناسقة و متبادلة 

لجميع الجهات اتي يهمها , املالية وغير املالية , بهدف توفير املعلومات التاريخية و الحالية و املستقبلية ,

 1و بما يخدم تحقيق أهدافها ,امر املؤسسة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 7-5ص  8112العراق  -املوصل-النشر كلية الحدباء الجامعة  وحدة الحدباء للطباعة و " نظام املعلومات املحاسبية " د زياد السقا  1
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 املوالي يوضح فروع نظام املعلومات املحاسبية (:1-1)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مرجع سابق" نظام املعلومات املحاسبي " السقا  دزيا. د: املصدر 

 

 

 نظام المعلومات المحاسبية 

وظيفتها ) المحاسبة اإلدارية     

توفير معلومات ألغراض استخدامها 

 (الداخلي 

 

وظيفتها األساسية ) المحاسبة المالية 

 (تقديم معلومات للمستفيدين 

 الموازنات  دراسة النظم 
التكاليف  محاسبة  
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 خصائص نظام املعلومات املحاسبية :  املطلب الثاني

 :و تكمن خصائص نظام املعلومات املحاسبية في النقاط التالية 

حيث تترجم جميع العمليات الى ,نظام املعلومات املحاسبية موجهة أساسا للتعامل مع النقود  -0

 .املالي املباشر على املؤسسة  التأثير مبالغ نقدية و لذلك فهي تقتصر على معالجة العمليات ذات 

يتم تسجيل العمليات املحاسبية باستخدام طريقة القيد املزدوج املعروفة في مسك السجالت  -8

 .و التي تجرى من خاللها موازنة املبالغ الدائنة و املدينة في كل قيد محاسبي ,املحاسبية 

و , من دقتها و صحتها من خالل ما يسمى بميزان املراجعة للتأكديتم تسجيل العمليات املحاسبية  -2

 .هو عبارة عن سجل خاص بكل عملية يتم الاحتفاظ بها في النظام لبيان التفاصيل العملية 

 .ستخدم دليل الحسابات ي -4

 .حيث يتم موازنة العمليات على أساس دوري ,يعتبر نظام املعلومات املحاسبية ذات طبيعة دورية  -5

حيث تعالج و تلخص الاحداث التي يهتم نظام املعلومات املحاسبية املالية بالبيانات التاريخية  -6

 .تمت فعال 

 1.يقدم نظام املعلومات املحاسبية تقارير محاسبية  -7

 .2الشروط الواجب توفرها في نظام املعلومات املحاسبية  :املطلب الثالث 

يشكل نظام املعلومات املحاسبي مجموعة من املبادئ و ألاساليب التي يمكن عن طريقها تجميع        

فمن خالل هذا النظام ,و التي تكمن في تحقيق ألاهداف إلادارية , البيانات و املعلومات داخل املؤسسة 

ثم قيدها في , تم تحويل العمليات الاقتصادية املثبتة في السندات سواء داخلية او خارجية في صورة قيم ي

بهدف التوصل الى معلومة على شكل , السجالت و الدفاتر و الكشوف في ضوء قواعد و أصول محددة 

ابة و اتخاذ القرارات تقارير محاسبية عن فترات متعاقبة الستخدامها في أغراض مختلفة كالتخطيط و الرق

. 

                                                           
مدخل تطبيقي معاصر الطبعة ألاولى دار املنهج للنشر و " نظم املعلومات املحاسبية "زياد أحمد زعبي . د, عصام فهد عربيد . د, أحمد حلمي جمعة . د 1

 82التوزيع ص 
 82مرجع سابق ص " نظم املعلومات املحاسبية " جمعة  أحمد. د 2
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املؤسسة و بين اقسامها حيث تلبي يتيح نظام املعلومات التنسيق و الرقابة و سهولة العمليات داخل      

و , وفي اتخاذها للقرارات التشغيلية القصيرة ألامد , حاجة إلادارة للمعلومات عن انجاز الاعمال اليومية 

ت لإلدارة على شكل تقارير تقديرية شهرية عن نتائج الاعمال و كما يوفر املعلوما, التخطيط طويل ألامد 

 .املركز املالي و التدفقات  النقدية 

 :و لكي يكون هناك نظام املعلومات املحاسبية فعال يتعين 

حتى يوفر املعلومات الالزمة لتحقيق اهداف إلادارة من , ان يرتبط بالهيكل التنظيمي للمؤسسة  -0

بحيث تظهر املعلومة املحاسبية عالقة ألانشطة إلادارية , تخطيط و رقابة واتخاذ القرارات الالزمة 

 .في شكل مجموعة من التقارير الدورية املالئمة التي تفيد في تحقيق ألاهداف , البعض ببعضها 

رة العليا بمعلومات وافية عن نتائج تنفيذ  الخطط عن طريق مقارنة ان يكون مصدرا لتزويد إلادا -8

وعرضها لإلدارة على شكل تقارير واضحة , املرسومة مسبقا النتائج الفعلية بالخطط و السياسات 

 .بعد ان تقوم بتوفير البيانات التحليلية و التفصيلية بالقدر الذي يفي باحتياجات صناع القرار , 

التقارير  إلعدادو الفترات الزمنية , و التفصيل , التوازن بين درجة الدقة ان يسمح بتحقيق  -2

 .املحاسبية و بين تكلفة النظام و بما يحافظ على اقتصاديات تشغيلية 

وان يقوم بتخزين , ان يوصل املعلومة املحاسبية الى إلادارة او متخذي القرار في الوقت املناسب  -4

 .بشكل سريع و منظم عند الحاجة تلك املعلومات و استرجاعها منه 

تكامل املعلومة خصوصا املعلومات الخارجية املفيدة مثل الظروف الاقتصادية السائدة في  -5

 .السوق 

ان يستخدم املعلومة الناتجة عن أنظمة املعلومة الفرعية لخدمة إلادارات املختلفة داخل  -6

دون تكرار لتجميع هذه البيانات و و التدقيق , التكاليف , التمويل , التسويق : املؤسسة مثل 

 .تشغيلها مرة أخرى 

باملوازناااااااااااااااااات التخطيطياااااااااااااااااة او ألاساااااااااااااااااااليب ان يسااااااااااااااااااعد فاااااااااااااااااي دعااااااااااااااااام الااااااااااااااااانظم الفرعيااااااااااااااااااة الخاصاااااااااااااااااة  -7

 .إلاحصائية اذ انها توفر معلومات مالئمة تعد من ألاركان ألاساسية لنجاح تلك النظم 
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املعلومات الى داخل و خارج املؤسسة و ان يوفر نظام املعلومات املحاسبي قنوات اتصال لتدفق  -2

اجراء مالئمة بين نظام املعلومات البيئية املحيطة حتى يتم توفير املعلومات وفقا لظروف 

 .مستخدمي املعلومات 

 

 ماهية املعلومات املحاسبية : ثانياملبحث ال

ادر املختلفة و تشمل الحقائق و هي عبارة عن وثائق و الاخبار التي يتم الحصول عليها من املص املعلومات       

ألافكار التي يتبادلها الناس في حياتهم العامة و يكون ذلك التبادل عبر وسائل الاتصال و عبر املراكز و نظم 

 1.املعلومات املختلفة و تعد املعلومات القاعدة ألاساسية لألبحاث العلمية املختلفة 

 

 و خصائصها  تعريف املعلومات املحاسبية :املطلب ألاول 

 .تعريف املعلومات املحاسبية  -0

 :يلي هناك عدة تعاريف للمعلومات املحاسبية و سنحاول تحديد تعريف لها فيما   

املعلومات بمفهومها البسيط هي عبارة عن املنتج النهائي من البيانات التي تم تشغيلها وفق مراحل النظام  

بوضوح و تصال ما بين معدها الذي يجب عليه ان يحدد هدفها املحاسبي كما ان املعلومات تمثل لغة واداة الا

النقيب }بين مستلمها الذي يتطلب من تلك املعلومات ان تكون فاعلة و ذات كفاءة و مفيدة في اتخاذ 

كما عرف مجمع املحاسبة ألامريكي املحاسبة على انها نظام للمعلومات منذ الستينات من القرن {,8114,212

بطبيعته فهو يجمع البيانات املعرفة جيدا ثم يقوم نظام املعلومات بني على مدخل رياض ي و ان ,العشرين 

معنى ذلك ان املعلومات املحاسبية هي { 082,8117القاض ي }باستخدامها عن طريق التحليل الرياض ي و البرمجة 

يتم ذلك عن طريق املعالجة ,عبارة عن مجموعة من البيانات يتم معالجتها للخروج باملنتج النهائي و هو املعلومات 

                                                           
الطبعة ألاولى , مدخل تطبيقي معاصر" نظم املعلومات املحاسبة"زياد أحمد الزعبي  كتاب .د, عصام فهد العربيد.د, الدكتور أحمد حلمي جمعة 1

  02/02/81شارع مالك حسين ص , عمان و ألاردن , دار املناهج للنشر و التوزيع , م 8117/ه0487
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بية و لكن هذه املعلومات يجب ان تتميز بخصائص تتسم بها هذه املعلومات املحاسبية حتى تكون ذات املحاس

 .فائدة و يمكن استخدامها من قبل جميع ألاطراف الداخلية و الخارجية 

عد تسا تعتبر املعلومات املحاسبية مهمة فهي اقدم أنواع املعلومات املستخدمة في إلادارة و هي ذات طبيعة كمية 

 .املحاسبية إلادارة في تقييم أداء املنظمة كما ان نظم املعلومات ألاولى ثم تطويرها كنظم معالجة للعمليات 

من خالل التعاريف السابقة فان املعلومات املحاسبية عموما هي احد ألاركان ألاساسية للنظام املتكامل التخاذ 

و تمثل املعلومات املحاسبية ,حدة اقتصادية مشتقة منها القرارات سواء على مستوى املنشاة او على مستوى أي و 

 .مجموعة من القيم و الحقائق النهائية املبوبة بصورة كمية ووصفية 

 

 :بالتالي  تتأثر و انطالقا مما سبق فان جودة املعلومات املحاسبية 

أي ان نفع املعلومات املحاسبية يتوقف على من يتخذ   :(القراراتمتخذي )مستخدمي املعلومات املحاسبية   -ا

القرار و نوع القرار و طريقة اتخاذ القرار و طريقة متخذ القرار في تحليل هذه املعلومات املحاسبية املعروضة 

 مفهومة ملتخذ القرار حيث يمكن الاستفادة منها 

عية التي تجعل املعلومات املزودة في القوائم و هي الخصائص النو :الخصائص ألاساسية للمعلومات املحاسبية  -ب

 املالية مفيدة للمستخدمين 

 ت املحاسبيةخصائص املعلوما-8

وهي قابليتها للفهم املباشر من قبل املستخدمين لهذا الغرض فان من  : understading القابلية للفهم -

املالية و الاقتصادية و املحاسبية املفترض ان لدى املستخدمين مستوى معقول من املعرفة في النشاطات 

.1 

يجب ان تكون مالئمة لحاجات صناع القرار و تمتلك املعلومات خاصية املالئمة  :relevanceاملالئمة  -

عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين الداخليين و الخارجيين و ذلك بمساعدتهم على 

 .لية تقييم الاحداث املاضية و الحاضرة و املستقب

                                                           
جودة املعلومات املحاسبية و الذكاء الاستراتيجي في بناء املنظمات " ألاستاذ بالل محمود الوادي كتاب , زياد كامل الالال . د, ليث عبد هللا القهيوي   1

 .دار الطاعة للنشر و التوزيع الطبعة ألاولى" املحاسبية 
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و تعتبر املعلومات ذات أهمية نسبية اذا كان حذفها او تحريفها  :materialityاملادية ألاهمية النسبية  -

و تعتمد يمكن ان يؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها املستخدمين اعتمادا على القوائم املالية 

 .ألاهمية النسبية على حجم املبدا و الخطا املقدر في ضوء الظروف الخاصة للحذف او التحريف 

حيث يجب ان تتوفر فيها درجة كافية من الثقة و ذلك حيث يصبح باإلمكان  :retiabilityاملوثوقية  -

هامة و من التحيز و كان الاعتماد عليها و تمتلك املعلومات هذه الخاصية اذا كانت خالية من ألاخطاء ال

بإالمكان للمستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد ان تعبر عنه او من املتوقع ان 

 .تعبر عنه 

أي ان تمثل املعلومات بصدق العمليات و الاحداث املالية التي يفهم انها  :faithfulnessالتمثيل الصادق  -

و هكذا فعلى سبيل  املثال يجب ان تمثل الحسابات الختامية و في  تمثلها او من املتوقع ان تعبر عنها

 .مقدمتها املركز املالي بصدق العمليات و الاحداث املالية 

الية و أي لكي تمثل املعلومات تمثيال صادقا للعمليات امل : substance over allالجوهر فوق الشكل  -

ي ان تكون تحت قد تمت املحاسبة عنها و قد تمت الاحداث ألاخرى التي يفهم انها كمثلها فمن الضرور 

 .طبقا لجوهرها و حقيقتها الاقتصادية و ليس ملجرد شكلها القانوني 

يجب ان تكون املعلومات خالية من التحيز و ال تعتبر القوائم املالية محايدة ادا كانت  :veutralityالحياء  -

 .ار او حكم بهدف نتيجة محددة مسبقا او عرض املعلومات تؤثر على صنع القر طريقة الاختبار 

 :conservationالحيطة و الحذر  -

 يقصد بالحيطة و الحذر تبني درجة من الحذر في وضع تقديرات مختلفة

 :completeالاكتمال   -

 .حيث ان أي حذف في املعلومات يمكن ان يجعلها خاطئة او مضللة و هكذا تصبح غير مكتملة 

 :comparabilityالقابلية للمقارنة  -

هناك حاجة ملحة ملقارنة القوائم املالية املنشاة عبر الزمن من اجل تحديد الاتجاهات في املركز املالي و 

باإلمكان مقارنة القوائم املالية من اجل التقييم و لذلك تظهر الحاجة في تقييم ألاداء كما يجب ان يكون 

في اعداد القوائم املالية و أي تغيرات في هذه الى إلافصاح عن السياسات املحاسبية املستخدمة 

 .السياسات
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 1.الشكل الهرمي للخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية  : (2 -1)مالشكل رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 :املصدر 
 "النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعايير"حلوة حنان رضوان  

                                                           
 022صفحة  8116دار وائل للنشر عمان" بادئ الى املعاييرالنموذج املحاسبي املعاصر من امل"رضوان حلوة حنان  1

متخذو القرارو خصائصهم   

التكلفة               األهمية النسبية أو أساس االعتراف ≤المنفعة   

 

 

 القابلية للفهم

 الفائدة في اتخاذ القرار

 المالئمة الموثوقية

القيمة التنبؤية 

 للمعلومات
 التوقيت المناسب التغذية الراجعة

 الحيادية الصدق في العرض القدرة للتحقق

 االتساق أو التماثل القابلية للمقارنة
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 انواعها املعلومات املحاسبية و  هميةأ:  طلب الثانيامل

ان مفاهيم جودة املعلومات املحاسبية عبارة عن مجموعة من ألانواع و التي تتحدد حسب الجهات 

 .في اتخاذ القرارات و تحقيق امليزة التنافسية و للمعلومات املحاسبية أهمية بالغة, املستفيدة من املعلومات

 أهمية املعلومات املحاسبية -0        

فاملعلومات ,للمعلومات املحاسبية أهمية بالغة للعديد من الجهات املستفيدة من هذه املعلومات    

املحاسبية موجودة في القوائم املالية كثيرة و متعددة ألاغراض الحتياجات كل مستفيد حيث تحتاج كل جهة 

لكمية معينة من هذه املعلومات فاملقرض يحتاج معلومات تختلف عن املستثمر و كذلك الجهات الرقابية 

من هذه الجهات لها متطلبات تريد الحصول عليها من املتمثلة في الهيئات الحكومية مثل هيئة السوق املالية فكل 

القوائم املالية و لهذا فان أهمية املعلومات املحاسبية تكمن في مستوى إلافصاح عن هذه البيانات املالية حيث 

توجد هذه البيانات املالية في القوائم املالية و تشمل العديد من املعلومات عن النشاط التشغيلي و الاستثماري و 

التمويلي و التسويقي للمشروع و كذلك بعض من املعلومات الاقتصادية و السياسية التي قد تؤثر على نشاط 

العاملية لعام الشركة مثل بعض الشركات التي اشارت الى ان احد أسباب انخفاض ألارباح هو سبب الازمة املالية 

ي القوائم املالية و بالتحديد في تقرير مجلس م مما قد اثر على أرباح الشركة و هذه املعلومة موجودة ف 8112

و التي على املجلس ان يطبق احد اهم مبادئ حوكمة الشركات و هو إلافصاح عن سبب انخفاض ألارباح إلادارة 

او ارتفاعها و الحقيقة ان حوكمة الشركات ترتبط ارتباطا وثيقا بين مستوى إلافصاح في تقرير مجلس إلادارة و 

املؤثرة فيها اكانت اقتصادية او سياسية و التي قد اثرت على ربحية الشركة و  سبية و العواملاملعلومات املحا

 لذلك فان أهمية املعلومات املحاسبية تتحدد حسب احتياج الحهة املستفيدة منها 

 1املحاسبية املعلومات أنواع -8

فاملعلومات املحاسبية التي ,تحدد املعلومات املحاسبية حسب الجهة املستفيدة من هذه املعلومات         

و لكل من هذه إلادارات ,تحتاجها إلادارة املالية تختلف عن املعلومات التي تحتاجها إدارة املخازن او إدارة إلانتاج 

ة املالية تحتاج للمعلومات املحاسبية ملساعدتها في عملية حاجة للمعلومات املحاسبية و على سبيل املثال إلادار 

                                                           
 061مرجع سابق "  نظم املعلومات املحاسبية الحاسوبية " دكتور عبد الرزاق محمد قاسم  1
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التخطيط و الرقابة و التنظيم و التوجيه و اتخاذ القرارات كما اشارت معايير املحاسبة الدولية و بالتحديد معيار 

 0رقم 

الية عرض البيانات املالية الى ان املستخدمين و حاجاتهم  من املعلومات  يشمل مستخدمي البيانات امل

املستثمرين الحاليين و املحتملين و املوظفين و املقرضين و املوردين و الدائنين التجاريين الاخرين و العمالء و 

و استخدام البيانات املالية لتلبية بعض من احتياجاتهم املختلفة من املعلومات و الحكومات ووكاالتها و الجمهور 

 :تشمل هذه الاحتياجات مايلي 

 :املستثمرون 

ان مقدمي راس املال املضارب و مستشاريهم مهتمون باملخاطرة املالزمة الستثماراتهم و العائد املحقق منها و     

انهم يحتاجون ملعلومات تساعدهم في تحديد ما اذا كان عليهم اتخاذ قرار الشراء او الاحتفاظ باالستثمار او البيع 

 .عدهم في تقييم قدرة املشروع على توزيع ألارباح كما ان املساهمين مهتمون باملعلومات التي تسا,

 :املوظفون 

املوظفون و املجموعات املمثلة لهم مهتمون باملعلومات املتعلقة باستقرار و ربحية ارباب عملهم كما انهم        

 نافع التقاعد و توفير فرص العمل مهتمون باملعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة املشروع على دفع مكافاتهم و م

 :املقرضون 

املقرضون مهتمين باملعلومات التي تساعدهم على تحديد فيها اذا كانت قروضهم و الفوائد املرتبة عليها          

 .سوف تدفع لهم عند الاستحقاق 

 : املوردون والدائنون التجاريون الاخرين

ون باملعلومات التي تمكنهم من تحديد ما اذا كانت املبالغ املطلوبة لهم الاخرون مهتماملوردون و الدائنون          

جاريون على الاغلب مهتمون باملشروع على مدى اقصر من اهتمام تو الدائنون ال,ستدفع عند الاستحقاق 

 .املقرضين الا اذا كانوا معتمدين على استمرار املشروع كعميل رئيس ي لهم 

 :العمالء 
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العمالء مهتمون باملعلومات املتعلقة باستمرارية املشروع خصوصا عندما يكون لهم ارتباط طويل الاجل        

 .معه او اعتماد عليه 

 :الحكومات ووكاالتها 

تهتم الحكومات ووكاالتها بعملية توزيع املوارد و بالتالي نشاطات املشاريع كما يطلبون معلومات من اجل       

 .الدخل القومي و إحصاءات مشابهة  إلحصاءات كأساست املشاريع و تحديد السياسات الضريبية تنظيم نشاطا

 :الجمهور 

الجمهور بطرق متنوعة و على سبيل املثال قد تقدم املشاريع مساعدات كبيرة تؤثر املشاريع على افراد      

عايتها للموردين املحليين و يمكن للبيانات لالقتصاد املحلي  بطرق مختلفة منها عدد الافراد الذين تستخدمهم و ر 

املحلية ان تساعد الجمهور بتزويدهم بمعلومات حول الاتجاهات و التطورات الحديثة في نماء املشروع و تنوع 

 ...........(75,8112معايير املحاسبة الدولية )مدى نشاطاته 

 مستخدمي املعلومات املحاسبية و الجهات املستفيدة منها : املطلب الثالث 

 مستخدمي املعلومات املحاسبية  -0

التي تمارسها الوحدات الاقتصادية و تكملها  لألحداثان املحاسبة عموما تمارس وظيفة القياس املحاسبي     

بممارسة وظيفة الاتصال املحاسبي من خالل تقديم املعلومات املحاسبية الى مستخدميها التخاذ القرارات 

 :ويمكن تصوير تلك العالقة بالشكل التالي 1.الخاصة بالوحدة الاقتصادية 

 

 

 

 

                                                           
حن سيدي أرغيس دراسة تطبيقية ملؤسسة مطا-جودة املعلومات املحاسبية و أثرها على قرارات مستخدمي القوائم املالية " من اعداد حورية بوقندورة  1

 8106/8107مذكرة لنيل شهادة املاستير في العلوم التجارية تخثث محاسبة و مالية جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي سنة " بأم البواقي 
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 .مستخدمي املعلومات املحاسبية العالقة بين املحاسبة و :  (3-1)الشكل رقم 

  

 

 اتخاذ القرارات 

 

 

 إيصال املعلومات املحاسبية 

 

 

                                                                  

  

 النظام املحاسبي و املعامالت الاقتصادية املالية لألحداثالقياس املحاسبي 

 

عمان , دار وائل للنشر و التوزيع الطبعة ألاولى " مقدمة فب نظرية املحاسبة" كمال عبد العزيز النقيب : املصدر 

 822ص  8114ألاردن 

 

ى املعلومات املحاسبية الستخدامها بشان و على العموم يمكننا تقسيم الفئات التي لها مصلحة في الحصول عل

و تضم تلك الفئات العناصر .انسجاما مع ألاساس املعاصر لتبويب فروع املحاسبة , اتخاذ قراراتها الى ثالث فئات 

 :التالية 

 مستخدمي المعلومات المحاسبية 

تشغيل البيانات المحاسبية و استخالص النتائج    

 الوحدة 

 االقتصادبة 
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 :فئات من داخل الوحدة الاقتصادية و تضم : أوال 

 إلادارة العليا للوحدة  -

 .الاشرافية إلادارة الوسطى و املستويات  -

 .أجهزة التخطيط و املتابعة داخل الوحدة الاقتصادية  -

 .مكتب املراقبة الداخلية  -

 .النقابات و الاتحادات و الروابط العمالية و املهنية  -

 .العاملين انفسهم كافراد  -

 :فئات من خارج الوحدة الاقتصادية : ثانيا 

 :وتضم الفئات التالية ,نشاط الشركة و نتائج اعمالها بالتعرف على و لها عالقة مياشرة حالية او مستقبلية 

 .املالكين و املساهمين  -

 .املستثمرين الجدد و املتوقع استثمارهم  -

 .املمولين و املقرضين الحاليين و املتوقعين  -

 .املوردين العمالء  -

 .ألاجهزة املصرفية و شركات التامين -

 .أسواق املال و البورصات  -   

 .الوسطاء املاليين و مستشاري الاستثمار  -  

 .املحللين املاليين  -        

 .مراجعي الحسابات و املحاسبين القانونيين  -        

 .مصالح و إدارات الضرائب و الضمان الاجتماعي  -        

 .{ديوان املحاسبة } أجهزة الرقابة الداخلية  -        

 .ملركزي أجهزة التخطيط ا -        
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 .{املصرف املركزي } ألاجهزة املسؤولة عن رسم السياسة النقدية و املالية  -        

 .ألاجهزة الحكومية املركزية و املحلية  -        

 .الجامعات و املعاهد العليا و مراكز البحث العلمي  -        

 .طالب الدراسات العليا  -        

 .تشارات و بيوت الخبرة مؤسسات التدريب و الاس -    

 .بنوك املعلومات و شبكات الانترنت  -    

 الفئات التي لها عالقة غير مباشرة بالوحدة الاقتصادية  :ثالثا 

ان هذه الفئات تمثل حلقات املجتمع التي يهمها الاطمئنان على صحة املواطن و امن املجتمع و سالمته و تضم   

 :الفئات التالية 

 .الثلوث مراكز حماية البيئة و مكافحة  -

 .مؤسسات الامن الصناعي و السالمة املهنية  -

 .مراكز الامن و الحماية املدنية  -

 .املنظمات الخيرية و هيئات الاحسان  -

 .منظمة الصحة البشرية و البيطرية  -

 .مراكز الاشعاع النووي و الذري  -

 .منظمة حقوق الانسان  -

 .و الصيادلة و الحقوقيين و املحاسبين و غيرهم النقابات املهنية كاالطباء  -

 .مؤسسات مكافحة املخدرات و الامراض الاجتماعية  -

 .املؤسسات الدينية  -

 .افراد املجتمع  -

 .ألاحزاب السياسية و منظمات السالم  -

 .الجهات املستفيدة من املعلومات املحاسبية  -8
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لذي يعتمد عليه عدد كبير من املستخدمين في بالرغم من كل ذلك تشكل املعلومات املحاسبية ألاساس ا   

اتخاذ القرار و ذلك باجراء عملية تقدير ملا سيكون عليه الوضع في املستقبل باالعتماد على معلومات عملية 

محاسبية مسجلة عن فترات ماضية باإلضافة الى ادخار اثر الظروف الاقتصادية العامة على الوضع في 

 : املحاسبية العديد من املستخدمين و هم املستقبل و تخدم املعلومات 

 :مالك املنظمة -ا

يهتم مالك املنظمة بقيمة ألاصول التي يتم فيها استغالل راس املال و يهتمون أيضا بالتعرف الى القدرة 

الربحية املالية و املستقبلية للوحدة املحاسبية و التعرف الى الديون و الالتزامات التي يجب على الوحدة 

او ترد اليهم حصصهم الظروف العادية املحاسبية ان تسددها قبل ان تستطيع توزيع أي أرباح عليهم في ظل 

في حقوق امللكية في حال التصفية و بالتالي فان املالك يهتمون بالتحليل و ترجمة بيانات التقارير املالية 

 .لتقييم املركز املالي في الحاضر و املستقبل لتحدد مقدرة املنظمة على تحقيق ألارباح في الحاضر و املستقبل 

 :حملة سندات القرض -ب

مؤشرات السيولة املتوفرة في الفوائد لذلك املهم بالنسبة لهم   تتمثل ة تتقاض ى حملة سندات أرباحا ثابي

الذين يمولون املنظمة بقروض قصيرة الاجل .لدى الوحدة املحاسبية و قدرتها على سداد الفوائد و الديون 

 .االلتزامات في املدى القصير الاجل لذلك فهم يهتمون بالقدرة الحالية للوحدة املحاسبية على الوفاء ب

 :املؤسسات الحكومية  -د

تمثل املعلومات املحاسبية مصدرا هاما بالنسبة للعديد من الجهات الحكومية من اجل أداء وظائفها و هي تفرض 

, مصلحة الضرائب , شروطها على الاعالم املحاسبي من خالل التشريعات القانونية مثل إدارة السوق املالية 

 ,الخ .........أجهزة التخطيط الاقتصادي , أجهزة الرقابة الحكومية 

 :إلادارة  -ه

 :تستخدم إلادارة املعلومات املحاسبية في اتجاهات مختلفة و لعدة اهداف مثل 

 .قياس تكلفة ألانشطة املختلفة للمشروع  -

إلانتاج و لكل منتج من  تحديد الكفاية النسبية لكل قسم من ألاقسام املنظمة و لكل مرحلة من مراحل -

 .املنتجات 
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 .تقرير السياسات و إلاجراءات إلادارية الالزمة للوصول الى اهداف املنظمة  -

 .الرقابة على عمليات املنظمة  -

 .املوازنات التقديرية املساعدة في وضع خطط املستقبل و اعداد  -

 .الحكم على القوة  او ضعف املركز املالي للمشروع  -

 :ل نقابات العما -و

وهي الجهة التي تمثل العمال عند التفاوض على ألاجور لذلك فانها ترغب في الحصول على معلومات 

 .حول ألاجور و النفقات و املركز املالي للمشروع 

 :الجمهور  -ز

شركات املساهمة و زيادة عدد املساهمين في املجتمعات الراسمالية املتقدمة يجعل الاعالم ان توسع 

ثيره على السوق املالية قضية يومية تحظى باهتمام الجمهور حتى و لو لم يكن معينا املحاسبي و تا

 1. بشركة معينة 

 

  املحاسبية  جودة املعلومات: املبحث الثالث 

حيث صحة هذه ألاخيرة ,ان املعلومات املحاسبية تعتبر العصب ألاهم الي شركة عند اتخاذ القرارات       

تتوقف على جودة املعلومات املحاسبية و عليه سوف نتطرق في هذا املبحث الى مفهوم جودة املعلومات 

 .املحاسبية و كيفية تقييمها و كذلك محدداتها و العوامل املؤثرة عليها 

 تعريف جودة املعلومات املحاسبية  :املطلب ألاول 

يقصد بمفاهيم جودة املعلومات املحاسبية تلك الخصائص  التي تتسم بها املعلومات املحاسبية و املعبر عنها      

التي تنتج عن تطبيق الطرق و ألاساليب بالفائدة املرجوة من اعداد التقارير املالية في تقييم نوعية املعلومات 

 .ملحاسبية البديلة ا

كما تعد جودة املعلومات املحاسبية كمعيار يمكن على أساسه الحكم على مدى تحقيق املعلومات املحاسبية -

للمفاضلة بين ألاساليب املحاسبية لغرض القياس و إلافصاح املحاسبي  كأساسكما يمكن استخدامها  ألهدافها

                                                           
 21. 81ص , عاصرة جودة املعلومات و الذكاء الاستراتيجي في بناء املنظمات امل,بالل محمود الوادي , زياد كامل الاال, ليث عبد هللا قهيوي  1
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اي .بما يتيح اختيار اكثر املعلومات فائدة ملساعدة املستخدمين الرئيسيين في ترشيد قراراتهم , في التقارير املالية 

 ان املعلومة الجيدة هي املعلومات ألاكثر افادة في مجال ترشيد القرارات 

بمجموعة من املقومات و  تتأثر الذي تسعى الشركات لتحقيقه الا انها انها تعتبر الهدف الرئيس ي : أيضا و تعرف  -

 .التي هي عبارة عن مجموعة من ألادوات و إلاجراءات املستخدمة في النظام املحاسبي لتحقيق أهدافه 

, تعني جودة املعلومات املحاسبية التي تتضمنها التقارير و القوائم وما تحققه بين منفعة للمستخدمين و عموما  -

و التظليل و ان تكون معدة في ضوء مجموعة من التقارير القانونية و و ذلك من خالل خلوها من التعريف 

 1.الرقابية و املهنية و الفنية 

  كيفية تقييم املعلومات املحاسبية:  املطلب الثاني

تحدد قيمة املعلومات املحاسبية بمدى إمكانية استعمالها في الوقت الحالي او توقع استعمالها في املستقبل و       

كفاءة وفعالية القرارات املتخذة بناءا على تلك املعلومات و بالتالي القيمة املضافة التي تحدثها على مستوى كل 

ائف املؤسسة و عليه يتم التركيز على القيمة التفضيلية مراكز القرار و انعكاسها على مختلف نشاطات ووظ

لكن تحديد قيمة املنفعة ال تتم بنفس السهولة نظرا لتعدد الاستعماالت و إمكانيات إعادة ,مات بدقة علو للم

 ..........استعمال تلك املعلومات على عدة مستويات  تأثير الاستعمال مع 

و هناك ثالث عوامل تحدد درجة جودتها للمستخدم او ملتخذ ,من جودتها قيمتها تستمد املعلومات املحاسبية     

درجة ألاخطاء و التحيز في انتاج معالجة و نقل ,درجة الرض ى على املعلومات ,منفعة املعلومات : القراروهي 

ها عن البيانات و املعلومات و الحصول على تلك املعلومات يتطلب ذلك تكلفة و عندما تزيد تكلفة الحصول علي

البديل ألاول يتمثل في زيادة قيمة املعلومات من خالل زيادة , قيمتها فان مستخدمها او متخذ القرار امام بديلين 

اماالبديل الثاني فهو تدني التكلفة من خالل ,درجة صحتها او من خالل زيادة املنافع املتحصل عليها من املعلومات 

 .تقليل من املنافع املستمدة من هذه املعلومات تخفيض درجة صحة املعلومات او من خالل ال

و يتم حسابها بالفرق بين نتائج ,تمثل قيمة املعلومات قيمة التغير في القرار و استعمالها في اختيار البدائل     

القرار ألاول و نتائج القرار الثاني مطروحا منها تكلفة الحصول على هذه املعلومات إلاضافية التي أدت الى تغير 

                                                           
الطبعة " قياس جودة املعلومات املحاسبية من وجهة نظر معديها و مستخدميها " دكتور رافد كاظم نصيف العبيدي , دكتور طالل محمد علي الججاوي  1

 81ص  8104ألاولى دار ألايام للنشر و التوزيع 
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القرار و بالتالي فانه اذا لم تؤدي املعلومات املحاسبية الجديدة الى تغير القرار املتخذ سابقا فان قيمة هذه 

 1.الصفر املعلومات تساوي 

 و محدداتهامعايير جودة املعلومات املحاسبية  :املطلب الثالث 

 2.معايير جودة املعلومات املحاسبية  -0-0

 :توجد عدة معايير لقياس جودة املعلومات املحاسبية يمكن تحديدها بصفة عامة على النحو التالي      

 :الدقة كمقياس لجودة املعلومات -

املحاسبية لتصبح في شكل اكثر نفعا ملتخذ القرار و ذلك لقيمتها في صنع القرار  عن املعلوماتيمكن التعبير   

الحالي او الاستخدام املستقبلي و لكي تكون املعلومات ذات فائدة ملتخذ القرار البد ان تكون على مستوى  من 

و ذلك الختالفه تبعا الجودة و على الرغم انه لم يتوصل الى تعريف محدد و شامل لجودة املعلومات املحاسبية 

الختالف وجهات النظر و اهداف مستخدمي املعلومات و لكنه يمكن تحديد معايير عامة لقياس جودة املعلومات 

 :على النحو التالي 

 :املنفعة كقياس لجودة املعلومات املحاسبية -

خذ املنفعة احد الصور و تتوفر املنفعة في عنصرين هما صحة املعلومات و سهولة استخدامها و يمكن ان تأ   

 :الاتية 

و تعني انه كلما تطابق شكل و محتوى املعلومات مع متطلبات متخذ القرار كلما كانت : املنفعة الشكلية  -0

 قيمة هذه املعلومات عالية املنفعة 

 .و تعني ارتفاع قيمة املعلومات كلما امكن الحصول عليها بسهولة : املنفعة الزمنية  -8

و تعني ارتفاع قدرة املعلومات على تقييم نتائج تنفيذ القرارات و كذلك :و التصحيحية املنفعة التقييمية  -2

 .قدرتها على تصحيح انحرافات هذه النتائج 

                                                           
مرجع سابق ص " دك املعلومات املحاسبية من وجهة نظر معديها و مستخدميها قياس جو " د رافد كاظم نصيف العبيدي , د محمد طالل علي الججاوي  1

85 
ص  8112دار وائل للنشر والتوزيع ( مزيدة ومنقحة)قسم املحاسبة جامعة البترا الطبعة الثانية " 8و0الشامل في مبادئ املحاسبة "عبد الستار الكبيس ي .د 2

21 
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 :الفاعلية كقياس لجودة املعلومات املحاسبية -

علومات تعبر عن مدى تحقيق املنشاة الهدافها من خالل موارد محددة و على ذلك فانه يمكن تعريف جودة امل   

مدى تحقيق املعلومات الهدافها املنشاة او متخذ القرار من خالل استخدام موارد " من زاوية الفاعلية بانها 

ومن تم فان فاعلية املعلومات  مقياس لجودة املعلومات كما ان الفاعلية هي مدى النجاح لتحقيق " محدودة 

 .هداف املحددة ألاهداف وهذا يعني ان درجة الفاعلية تقاس بمدى تحقيق ألا 

 

الوسيلة التي يمكن بها استعمال معلومات الحاضر و املاض ي في توقع احداث و نتائج "انه يقصد بالتنبؤ    

ومن املؤكد ان جودة املعلومات انما ,و ان هذه التوقعات تستخدم في التخطيط و اتخاذ القرارات " املستقبل 

 .التأكد و ذلك عند استخدامها لنماذج التنبؤ  تتمثل في مقدرتها التنبؤية و تخفيض حالة عدم

 :الكفاءة قياس لجودة املعلومات -

فالكفاءة تقاس بمدى توفير املوارد ,يقصد بالكفاءة تحقيق اهداف املنشاة باقل استخدام ممكن للمورد       

مخرجات اوالنتائج التي البشرية و املادية عند القيام بالعمليات و النشاطات الالزمة لتحقيق ألاهداف مقارنة ب

 .يتم تحقيقها 

 :توجد عدة معايير لقياس جودة املعلومات املحاسبية يمكن تحديدها بصفة عامة في الشكل التالي 
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 معايير جودة املعلومات املحاسبية : (4-1)قم الشكل ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :محددات جودة املعلومات املحاسبية و العوامل املؤثرة عليها  -0-8

ان استخدام الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية يواجه عدة مشكالت و محددات لخصت على النحو 

 :التالي 

اذ ال يوجد ( أي املالئمة و املوثوقية ) احتماالت التعارض بين الخصائص الرئيسية للمعلومات املحاسبية  -

فمثال قد ترفض معلومة معينة او تقبل اذا كانت مالئمة ,مالئمة املعلومات و درجة الوثوق بها توافق بين 

 .و لكنها غير موثوق بها او انها موثوق بها و لكنها غير مالئمة 

معايير جودة المعلومات المحاسبية   

معايير قانونية  معايير فنية   معايير مهنية معايير رقابية   

:و تتضمن   

االلتزام بالقوانين -

 المنظمة

االلتزام باللوائح المنظمة-  

:و تتضمن  

دور المراجعين-  

دور اللجان المراجعة-  

دور المساهمين-  

دور األطراف ذات العالقة-  

 دور األجهزة الرقابية

:و تتضمن  

معايير المحاسبة -  

معايير المراجعة-  

:و تتضمن  

المالئمة -  

الثقة و ما تشتمل عليه من -

 خصائص فرعية
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احتماالت التعارض بين الخصائص الفرعية كالتعارض بين التوقيت املالئم و القدرة التنبؤية للمعلومات  -

قد تصل املعلومة في الوقت املناسب و لكنها ال تملك قدرة تنبؤية عالية كما هي في حالة , املحاسبية 

 .ارقام التكلفة التاريخية 

النها قد ال تكون ذات أهمية نسبية , عتبر معلومات مفيدة ليست كل املعلومات املالئمة و املوثوق بها ت -

ان البند يعد مفيدا و ذا أهمية نسبية اذا أدى حذفه او إلافصاح عنه ( اختبار مستوى ألاهمية )تذكر

 .نتخذ القرار بطريقة محرفة الى التاثير على 

( اختبار تكلفة العائد .)كذلك قد تكون تكلفة الحصول على املعلومات ابر من العائد املتوقع منها  -

و ليس ,فاملعلومات التي ترتبط ارتباطا وثيقا باهداف مستخدمي القوائم املالية ال تعتبر معلومات مهمة 

ان القاعدة العامة فيما يتعلق باختبار محدد التكلفة و العائد هي ان .هناك ما يدعو الى إلافصاح عنها 

و الا فان الشركة ,وزيعها الا اذا زادت منفعتها عن كلفتها املعلومات املحاسبية يجب عدم انتاجها او ت

و ذلك بسبب إلافصاح عن املعلومات كلفتها تفوق منفعتها .تتكبد خسارة عن إلافصاح عن تلك املعلومة 

. 

قد تكون املعلومات املحاسبية مالئمة و موثوق بها الا ان مستخدمها توجهه صعوبة فهمها و تحليلها و  -

وصفة ,على الرغم من ان املعلومات ينبغي ان تكون مفهومة .نموذج القرار الذي يواجهه استخدامها في 

ولكن هناك عدد ,الفهم هذه تعكسها خصائص السهولة و الوضوح التي تتميز بها املعلومات املنشورة 

كبير من املستخدمين يمتلكون مستويات استيعاب و تعليم  مختلفة وكذلك اهداف مختلفة ومتعددة 

 .ا يجعل من هذه املهمة صعبة للغاية بالنسبة للمحاسب مم

 :العوامل املؤثرة عليها  -0-2

 (:بيئة املحاسبة)العوامل البيئية  -0

 :من اهم العوامل البيئية التي تؤثر على جودة املعلومات املحاسبية ما يلي 

ففي ,ختالف النظام الاقتصادي تختلف نوعية املعلومات التي تقدمها التقارير املالية با: العوامل الاقتصادية  -ا

اذ يتم التركيز على ضرورة توافر املعلومات املالئمة ,الاقتصاد الراسمالي تحظى التقارير املالية بأهمية كبيرة 

بينما في الاقتصاد الاشتراكي يتم التركيز على املعلومات املحاسبية املوجهة للتخطيط في , الحتياجات املستخدمين 

 .م املراقبة املركزية الدولة ولغرض احكا
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النها ,تعتبر العوامل السياسية لبيئة املحاسبة ذات تاثير كبير على العمليات املحاسبية : العوامل السياسية  -ب

التي تتالءم مع ألاوضاع السياسية و , تلزم بتحديد الاحتياجات من املعلومات املحاسبية ملستخدمي التقارير املالية 

ها وجهة نظر فئة معينة من املستخدمين في انتاج و توزيع الاقتصادية لكل بلد من البلدان التي تغلب علي

امكانياتهم و قدراتهم نحو تحقيق ومن هنا يقع على عاتق املؤسسة او املهنة مسؤولية توجيه و تطوير ,املعلومات 

هذه الاحتياجات يحيث يتم القضاء على أي تعارض بين ما هو مطلوب من املعلومات وبين ما هو ممكن التحقيق 

. 

اتجاه : النوعية للمعلومات املحاسبية ببعض القيم الاجتماعية مثل تتاثر الخصائص : العوامل الاجتماعية  -ث

 .الخ فالسرية تؤثر على نشر املعلومات املحاسبية .....املجتمع نحو الاهتمام بالسرية في القوائم املالية و الوقت 

ها مجموعة ألانشطة و القواعد القانونية تؤثر بشكل مباشر ان العوامل القانونية و أهم: العوامل القانونية  -ج

وغير مباشرعلى مهنة املحاسبة و الرقابة و الاشراف على ممارستها خصوصا مع ظهور الشركات املساهمة التي 

بانفصال امللكية عن إلادارة مما أدى خضوعها الى التشريعات القانونية و الضريبية منذ بدء تكوينها حتى تتميز 

 .ملعلومات و كيفية عرضها في التقارير املالية فيتها و هذا ينعكس على الكيفية التي تعد بها اتص

فاملستوى التعليمي يؤثر في املمارسة ,و تتمثل في املستوى التعليمي ووضع املنظمات املهنية : العوامل الثقافية -د

 .حاسبية بشكل خاص املحاسبية و التدقيق بشكل عام و الخصائص النوعية للمعلومات امل

 :العوامل املتعلقة باملعلومات  -8

ولقد ,نفعتها في اتخاذ القرارملجودة التقارير املالية بمدى توافر عدد من الخصائص و الصفات للحكم على لى ع

الخصائص  0221التي أصدرها مجلس معايير املحاسبة املالية في  8حددت نشرة معايير التقارير املالية رقم 

التخاذ القرار ,للمعلومات املحاسبية و التي بموجبها يتم التمييز بين املعلومات ألاقل منفعة و ألاكثر منفعة النوعية 

 .و يتم اختيار الطرق املحاسبية و كمية و نوعية املعلومات الواجب تقديمها و عرضها في التقارير املالية 

اضر استخدام الحاسوب في ادخال و تحليل و معالجة ومن العوامل املتعلقة باملعلومات املحاسبية في الوقت الح

 :و كذلك الانتشار الواسع و السريع لالنترنت و اللذان كان لهما ألاثر الكبير في ,عرض البيانات 

 .الانخفاض الكبير و املستمر في كلفة إلانتاج و الحصول على معلومات  -

 .خدمين زيادة كمية املعلومات السلبية الحتياجات املؤسسة و املست -
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 .اتاحة تلك املعلومات لعدد كبير من املستخدمين لها في العالم في الوقت املناسب  -

 .اعداد بيانات اعمق للمستخدمين و لعدد من السنين  -

 ( :املراجع الخارجي)تقرير مدقق الحسابات -2

التقارير املالية يؤدي تقرير مدقق الحسابات الى زيادة جودة املعلومات املحاسبية و ذلك من خالل مراجعة 

بها و التحقق من ان اعداد و عرض التقارير املالية قد تم وفقا اء الثقة في املعلومات الواردة فاملنشورة و اض

على ملعايير املحاسبة املعتمدة و كذلك متطلبات القوانين املعمول بها كما ان تقرير مدقق الحسابات له اثر كبير 

متقدمة لدى املحللين املاليين و غيرهم و اذا نظرنا الى مضمون معايير التدقيق  قرارات الاستثمار فهو يحتل مرتبة

الدولية نالحظ انها تتطلب من املدقق ان يفصح في تقريره ما اذا كانت املعلومات الواردة في التقارير املالية 

دقق من ثبات املؤسسة من كما تتطلب معايير التدقيق تحقق امل,ف مع معايير املحاسبة املتعارف عليها ام ال صتت

 .فترة أخرى 

فجودة املعلومات ,هناك جوانب أخرى للحكم على جودة املعلومات املحاسبية بخالف الخصائص السابقة الذكر 

ال يجب ان يقتصر على املعايير الفنية التي تعبر عن خصائص هذه املعلومات بل تتسع لتتضمن معايير أخرى 

قابية و املهنية التي تجعل من املعلومات املحاسبية أداة نافعة و مفيدة بالنسبة تعكس الجوانب القانونية و الر 

فنرى ان اسلس الجودة في التقارير و القوائم املالية هو توفير معاير محاسبية يتم على . ملختلف مستخدميها

رات الرشيدة و لذلك أساسها اعداد وعرض تلك التقارير و القوائم املالية و تمكن املستخدمين من اتخاذ القرا

اهتمت العديد من املؤسسات بإصدار قواعد و معايير إلافصاح من اجل توفير معلومات ذات جوذة عالية و 

 .ذات جودة أيضا بالتالي يكون إلافصاح 
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 :خالصة 

 

حيث تؤثر في قيمة الوحدة  ألهميتهاتعتبر املعلومات املحاسبية الركيزة ألاساسية في عملية اتخاذ القرار وذلك    

 .خصائص و معايير جودة حتى تزيد من قيمة الوحدات الاقتصادية و لكن البد لها من صفات و 

كما ان املعلومات املحاسبية التي تتضمن الخصائص الكيفية من حيث املالئمة و درجة الاعتماد عليها سيفيد   

 .مستخدميها في اتخاذ القرارات 

 :ي ية في املؤسسات هفاملعلومات املحاسب

مفتاح لنجاح او فشل ألانشطة التي تمارسها هذه املؤسسات و كذلك تزويد البيئة املحيطة باملؤسسة بمعلومات  

توقع  محاسبية مفيدة كما ان جودة املعلومات املحاسبية تتحدد مدى إمكانية استعمالها في الوقت الحالي او

الفصل بدراسة ترتكز على عموميات املعلومات املحاسبية و كذا  استعمالها في املستقبل و انطالقا من هذا

 .االجهات املستفيدة منها و مستخدميها و جودته
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 يالاطار النظري لالفصاح املحاسب:  الفصل الثاني 
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 :تمهيد 

 

يعد إلافصاح املحاسبي من املفاهيم و املبادئ املحاسبية التي تلعب دورا هاما في اثراء قيمة و منفعة         

املعلومات املحاسبية التي تظهر في القوائم املالية و التي تستخدم ألغراض عدة منها اتخاذ قرارات الاستثمار و 

ة الاستغالل املوارد الاقتصادية املتاحة علة مستوى كما يساهم في تحقيق فعالية و كفاء,التمويل املؤسسة 

 .املؤسسة 

 :في هذا السياق قسمنا الفصل الثاني الى ثالث مباحث كالتالي 

 

 ماهية إلافصاح املحاسبي :املبحث ألاول -

 اهداف و عوامل إلافصاح املحاسبي :املبحث الثاني -

 إلافصاح املحاسبي و املعلومات املحاسبية :املبحث الثالث -
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 ماهية إلافصاح املحاسبي : املبحث ألاول 

العملية منها بما فيها مهنة املحاسبة و  باألخصو ,إلافصاح كلمة شاع استعمالها في جميع مجاالت الحياة      

ملعتمد عن املعلومات و عليه سنتطرق الى تعريف إلافصاح املحاسبي و انواعه و االتدقيق و هو عملية الكشف 

 : أهميته فيما يلي 

 1تعريف إلافصاح املحاسبي :  املطلب ألاول 

حقائق او معلومات ترد في البيانات املالية او في  :تعددت مفاهيم إلافصاح املحاسبي فقد عرف على انه     

 بها و التي تبين بشكل واضح و جلي املوقف املالي للوحدة الاقتصادية  املذكرات التوضيحية امللحقة

تقديم البيانات و املعلومات املحاسبية الى مستخدميها بصورة كاملة و صحيحة و مالئمة بغرض : كما يعني أيضا 

 0مساعدتهم على اتخاذ القرارات 

الدائنين و غيرهم بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة املنشاة عرض املعلومات الهامة للمستثمرين و : بانه ويعرف أيضا 

 8على تحقيق ألارباح في املستقبل و سداد التزاماتها 

ة الاقتصادية دبشكل عام فان إلافصاح املحاسبي يتعلق باملعلومات و البيانات املتعلقة بنشاطات الوح       

ستخدم و تساعده بشكل خاص في اتخاذ قراره حالية او مستقبلية تفيد امل,لفترات مختلفة قد تكون سابقة 

 .مقارنتها بمثيالتها العامة في السوق  ألجلالاستثماري بشان هذه الوحدة الاقتصادية او 

 :فالشكل التالي يوضح إلافصاح املحاسبي كوظيفة محاسبية لتوصيل املعلومات ملستخدميها 

 

 

 

                                                           
كلية التجارة جامعة الزقازيق دار الشجرة للنشر و " املحاسبي و أهميته و اثره في الاعمال التجارية العربية  إلافصاح" د إسماعيل محمود عبد الرحمن .أ 1

 42ص  8111التوزيع 
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 لإلفصاحالوظيفة املحاسبية  : (5-1) مالشكل رق

تسجيل البيانات عن ألاصول الاقتصادية و مصادرها و تغيراتها خالل الفترة ,تبويب ,تجميع } وظيفة القياس 

 .{ املحاسبية 

 

 

 معايير محاسبية تحكم القياس و الاعتراف و إلافصاح و قوانين منظمة الشركات  

 

 

 :القوائم املالية 

 .قائمة الدخل -

 .قائمة املركز املالي -

 .قائمة التدفق النقدي -

 .قائمة التغير في حقوق امللكية -

 {تتضمن معلومات محاسبية } 

 

 

                                                       

 إلافصاح املحاسبي                                                                

 .(توصيل البيانات و املعلومات الى الفئات املستخدمة لها )وظيفة الاتصال 
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دراسة حالة مؤسسة -في إلافصاح عن املعلومات املحاسبية  scfدور النظام املحاسبي املالي " عون وردية  :املصدر 

البويرة مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاستير في العلوم املالية و املحاسبة كلية العلوم  –الاحسان 

 .80ص  8104/8105جامعة أكلي محند و لحاج , الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير 

 

 1 أهمية إلافصاح املحاسبي:  املطلب الثاني

و تظهر أهميته عندما ,إلافصاح هو احد تلك املبادئ املحاسبية التي يرتكز عليها عمل الوحدات الاقتصادية      

كل ما يتعلق و يهم املستفيد و املستثمر بشكل خاص من املعلومات و البيانات  بإيصال تقوم الوحدة الاقتصادية 

 .املاضية لسنوات  املالية للسنة الحالية و مقارنتها باملعلومات السابقة

تساعد املعلومات القوائم املالية املساهمة في بيان مدى نجاح إلادارة في إدارة الوحدة الاقتصادية التي تهدف  -

 .الى تنمية حقوق املساهمين 

تساعد املعلومات القوائم املالية و تقاريرها على اظهار مدى كفاءة إلادارة في العمليات الاستثمارية املختلفة  -

 .للوحدة اقتصادية 

 .على تلك املعلومات في رسم الخطط و البرامج للوصول الى ألاهداف املنشودة للوحدة الاقتصادية  الاعتماد -

 .تقديم معلومات ذات ألاثر املالي للجهات املختلفة مثل مصلحة الضرائب و خالفه  -

 الحصول على معلومات  خدمة هؤالء املستخدمين الذين لهم قدرة محدودة او سلطة ضيقه في -

 .و تقييم اهداء املستخدمين للتقارير املعلومات للتنبؤ و املقارنة  -

 2 حدود وأنواع إلافصاح املحاسبي :املطلب الثالث 

 :حدود إلافصاح املحاسبي  -0

                                                           
ب مركز الكتا"  حوكمة الشركات و أثرها على مستوى إلافصاح في املعلومات املحاسبية " حسين عبد الجليل آل غزوي , البروفيسور وليد ناجي الحيالي  1

 85ص  8108ألاكاديمي 
الاكاديمية العربية املفتوحة في "إلافصاح املحاسبي اثره و أهميته في نمو الاعمال التجارية العربية في استراليا " ألاستاذ الدكتور صباح قاسم الامامي  2

 .82ة الدكتوراه في املحاسبة  في  ص الدنمارك كلية إلادارة و الاقتصاد قسم املحاسبة قدمت هذه الدراسة استكماال ملتطلبات منح شهاد
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و من أسباب النمو ,من إلافصاح  ساد اتجاه كبير لدى العامة خالل السنوات القليلة املاضية يطالب بدرجة اكبر

الكبير في الاقتصاد العالمي في السنوات السابقة قدرة املؤسسات و الكيانات ألاخرى على اتاحة املعلومات عبر 

و هذه القدرة املضافة على الاتصال لها أيضا سلبياتها ,حدود في وقت قصير جدا من خالل التقنيات الحديثة 

و تقليل املخاطر التي قد تنتج عن إلافصاح عن املعلومات بشكل غير معتمد او حيث يجب على املؤسسات الحذر 

ففي هذا العصر الجديد يجب ان تقوم الشركات وأصحاب املصالح فيها بفحص املعلومات و ,غير مرغوب فيه 

 .التحديد الدقيق و الخاطىء منها 

املادية فقط و اعتبرت املحاكم الامريكية  ففي الاقتصاديات الحرة يفرض على املؤسسات إلافصاح عن املعلومات

ان املعلومات تكون مادية اذا كان هناك احتمال كبير بان إلافصاح عن الحقيقة ثم اغفالها كان يمكن ان يتغير 

و على سبيل املثال تكون الحقيقة مادية اذ ,من الناتج اجمالي املعلومات املتاحة من جهة نظر املستثمر العاقل 

 .ستثمر ان ياخذها في اعتباره عند اتخاذ قرار بالشراء او تجميد السندات كان يمكن للم

 .أنواع إلافصاح املحاسبي -8

يتضمن إلافصاح الكامل على املعلومات و البيانات التي تتعلق بالوحدة الاقتصادية : إلافصاح الكامل  -0

ال امام أي أي غموض أي محاولة إلافصاح عما يمكن إلافصاح عنه لكي ال يفسح املج, وبشكل و شامل 

 او نقص لدى املستفيدين من هذه املعلومات 

من معلومات شاملة الا ان هناك ماخذ عليه تتمثل في يعول على هذا النوع من إلافصاح املحاسبي ملا يحتويه 

التي  كما انها قد تربك املعلومات املهمة,كثرة املعلومات و التفاصيل التي قد ال تهم املستفيد في اتخاذ قراره 

تحتويه نظرا لحشربيانات و معلومات كثيرة ال يستوجب وجودها أي ان العبرة ليست في الكمية املعلومات 

و بالتالي يمكن للمستفيد او مستخدم تلك البيانات و ,املفصح عنها هنا بل نوعيتها مع التوقيت الالزم لتقديمها 

 .دة منها من تلك الوحدة الاقتصادية مباشرة املعلومات طلب أي معلومة إضافية أخرى قد يرتاي الاستفا

املقصود بهذا النوع من إلافصاح املحاسبي هنا هو ان تكون املعلومات و البيانات التي تفصح  :إلافصاح العادل -8

عنها الوحدة الاقتصادية عادلة و متساوية لكافة املستفدين منها و تقدم اليهم في حين الوقت بشكل واحد أي 

وعة تتميز على أخرى في مجال تسلم املعلومات و البيانات املحاسبية و املالية و التي تتعلق عدم جعل مجم

بنشاطات الوحدة الاقتصادية ملاله عالقة وثيقة باالخالقيات املهنية التي يجب ان تسوء هذه التعامالت علما بان 
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الوقت و قد يختلف من بي غيرمحدد مسالة او مفهوم العدالة هو مفهوم غير محدد و ثابث و عليه هو مفهوم نس

 .وقت الى اخر و من وحدة اقتصادية الى أخرى 

يعتبر عذا النوع من إلافصاح املحاسبي ألاكثر استخداما بين الكتاب و املهتمين بالشان : إلافصاح الكافي -2

ع حاجات املستفدين و املحاسبي و الذي يقصد به توفير املعلومات و البيانات الكافية و املالئمة و التي تنفق م

و التي تساعدهم في ترشيد قراراتهم الاستثمارية املالئمة و في ألاوقات التي يرونها مناسبة لتلك , املستخدمين لها 

ويرى الباحث ان شيوع استخدام هذا النوع من إلافصاح جاء بسبب كونه يمثل خالصة ما .الحاجات الضرورية 

ح املحاسبي النه يحتوي في جوهرة على كل من خصائص إلافصاح الكامل و جاء في النوعين السابقين من إلافصا

 .إلافصاح العادل أي يجمع بين الكمال و العدل في البيانات و املعلومات املتعلقة بنشاطات الوحدات الاقتصادية 

نشاطها اذ انه  الافصاح الذي يالئم حاجة املستخدمين البيانات و ظروف املنشاة و طبيعةهو: إلافصاح املالئم -4

ليس من املهم فقط إلافصاح عن املعلومات املالية بل ألاهم ان تكون ذات قيمة و منفعة بالنسبة لقرارات 

 .املستثمرين و الدائنين و تتناسب مع نشاط املنشاة و ظروفها الداخلية 

ان إلافصاح عن املعلومات املحاسبية بالشكل الذي يجعل التقارير املالية غير مضللة : إلافصاح الوقائي -5

ملستخدميها و خاصة املستثمر منهم حيث يهدف هذا النوع من إلافصاح الى حماية املجتمع املالي و يسمى 

 .باالفصاح الوقائي 

 :ويتطلب الكشف عن ألامور الاتية 

 .اسبية السياسة املح-

 .تصحيح ألاخطاء في القوائم املالية  -

 .املكاسب و الخسائر املحتملة  -

 .الارتباطات املالية  -

 .الاحداث الالحقة  -

 .إلافصاح التثقيفي  -
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لقد ظهرهذا النوع من إلافصاح اثر تزايد أهمية املالئمة حيث ظهرت املطالبة باالفصاح عن املعلومات املالئمة 

ت كاالفصاح عن مكونات ألاصول الثابتة و املخزون السلمي والافصاح عنه بسياسة إلادارة املتبعة التخاذ القرارا

 .الخاصة بتوزيع ألارباح و الهياكل التمويلية للمؤسسة 

إلافصاح : هوالافصاح عن املعلومات املناسبة ألغراض اتخاذ القرارات مثل ( : إلاعالمي ) إلافصاح التثقيفي  -6

العناصر العادية وغير العادية في القوائم املالية و إلافصاح عن الانفاق  املالية من خالل الفصل بينعن التنبؤات 

الراسمالي الحالي و املخطط و مصادر تمويله و يالحظ ان هذا النوع من إلافصاح من شانه الحد من اللجوء الى 

تب عليها مكاسب لبعض الفئات على حساب املصادر الداخلية للحصول على املعلومات إلاضافية بطرق رسمية يتر 

 .ى أخر 

 مقومات إلافصاح املحاسبي و أهدافه :املبحث الثاني 

عالقة ارتباط قوية بين جودة إلافصاح املحاسبي و نوعية املعلومات املحاسبية فتتوقف جودة إلافصاح  توجد

 .املحاسبي على نوعية املعلومة املفصح عنها من حيث املالئمة و املصداقية و توقيت إلافصاح عنه

 1 عن املعلومات املحاسبية لإلفصاحاملقومات ألاساسية :  املطلب ألاول 

يرتكز إلافصاح املحاسبي على مقومات رئيسية ثم التركيز عليها من قبل الكتاب و الباحثين الذين تناولوا     

 :كالتالي ويمكن تلخيص هذه املقومات , الجوانب النظرية لهذا املوضوع 

 :الجهة املستفيدة للبيانات و املعلومات -0

قد تختلف الجهات املستفيدة و املستخدمة للبيانات و املعلومات املالية و بشكل عام التي تعرضها و تفصح      

ليست  ناملستفيديكما ان مالئمة البيانات و املعلومات الحتياجات شريحة معينة من , عنها الوحدة الاقتصادية 

مالئمة لغيرها من املستخدمين بطبيعة الحال فان الجهات املستخدمة و املستفيدة من هذه البيانات و  بالضرورة

ين من البنوك و املعلومات لن تقصر على جهة واحدة فهي قد تمثل كل من املالك الحاليين و املحتملين و الدائن

ت الحكومية و املؤسسات البحثية من الجامعات و املؤسسات املالية ألاخرى و املحللين املاليين و املوظفين و الجها

معاهد علمية و مهنية متخصصة و كذلك املؤسسات الرقابية املتخصصة و غيرها من الجهات و حسب اهداف و 

 .دور كل منها 
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 : الغرض من وراء استخدام البيانات و املعلومات -8

مكامن الخطورة التي تتعرض لها الوحدة  الغرض منها تحليل ربحية الوحدة الاقتصادية بل تعداد على    

 .الحالية لها و كذلك تعرف على مكانة املوجودات الوحدة الاقتصادية و تحليل املديونية , الاقتصادية 

 : نوعية البيانات و املعلومات  2-

يعتمد  تتصف في اغلب ألاحيان بالشمولية و لو ان بعضها قد يتصف بالعمومية أيضا الا انها و بشكل عام    

عليها نظرا لعمق و تنوع البيانات و املعلومات و الجداول و الرسوم البيانية التوضيحية و كذلك لوجود مالحظات 

 .التوضيحية للنشاطات و الفعاليات التي تقوم بها تلك الوحدات الاقتصادية 

 :أساليب و طرق إلافصاح -4

كحكمة  مألوفية الى املستفيدين و املستخدمين و كما هو ان تقديم البيانات و املعلومات املالية و املحاسب    

قواعد و مبادئ و اعراف و معايير محاسبية محلية و دولية لذلك فان تحديد أساليب و أدوات إلافصاح تكون 

محكومة تلك القواعد و املبادئ و ألاعراف و املعايير و مسؤولية تقديم املعلومات للغير تقع على عائق إلادارة 

من ألاحيان مالك املؤسسة قد ال تكون و في كثير ,  املسؤولة عن اعداد و عرض البيانات للوحدة الاقتصادية

لذا تكون في مثل هذه الحالة مسؤولية إلافصاح على عاتق املدير املالي , لديهم الخبرة في ألامور املحاسبية و املالية 

و  او املحاسب املالي للوحدة الاقتصادية فهو الشخص املؤهل الذي يتمكن من اعداد و تقييم مثل هذه البيانات

 .املعلومات او الاشراف على ذلك 

 :دقة و شفافية البيانات و املعلومات املقدمة -5

املحاسبي بشكل عام هو تمتع البيانات و املعلومات املفصح عنها بشفافية  لإلفصاحمن املقومات ألاساسية      

ياب و ضعف أجهزة ان غ" عامة يمكن الاستفادة منها و استخدامها لألغراض مختلفة كل حسب احتياجاته 

 .عن املعلومات  لإلفصاحسيؤدي الى ضعف الشفافية املطلوبة الحوكمة و املراقبة و عدم وجود عقوبات 

 :املساعدة لفهم البيانات املعلومات و الوسائل و املالحظات التوضيحية و كذلك النماذج  -6

ن الاهتداء اليها بسهولة و بالتالي يصعب يتوجب على معدي البيانات و املعلومات عدم عرضها في أماكن ال يمك  

 .من ألاهم ثم ألاهم  ان ترتيب املعلومات املفصح عنها بشكل منطقي منظم ابتداءا,فهمها من قبل املستخدم 



   
   
   
 
 

 
54 

 :إمكانية املقارنة مع البيانات و ارقام سنوات سابقة  -7

إمكانية مقارنة املعلومات املفصح عنها مع مثيالتها من الوحدات الاقتصادية مع معلومات السنوات السابقة   

يعتبر من املقومات التي يجب ان تتوافر في املعلومات التي تعرضها الوحدات الاقتصادية للمستفيدين بشكل عام 

لتي تتميز بها هذه املعلومة و بالتالي تكون عونا ال حيث يمكن من خالل ذلك التعرف على مراكز النمو او الضعف ا,

 .يستهان به في اجراء املقارنة 

 :عن البيانات و املعلومات  لإلفصاحالتوقيت الزمني  -2

و بخالفه , ان توفر املعلومة في الوقت املناسب تكون ذات منفعة كبيرة للمستخدم و املستفيد منها من البديهي 

 لإلفصاحفعة منها او على اقل تقدير ستتناقص تلك املنفعة و عليه فان التوقيت الزمني يعطي أي من ال تأخرهان 

 .عنها يعتبر من الضروريات املهمة التي يجب الانتباه اليها و هي تعتبر من املسلمات الاستثمارية كذلك 

 :الكلف املترتبة على عملية إلافصاح  -2

عملية إلافصاح عن املعلومات و يجب ان تكون مدروسة بحيث ال جب الانتباه الى الكلف التي قد تتضمنه ي  

 .تصاديا قتكون عالية و بالتالي تجعل عملية إلافصاح غير مجدية ا

 .والعوامل املؤثرة عليهاهداف إلافصاح املحاسبي  :املطلب الثاني 

 :اهداف إلافصاح املحاسبي  -0

 :يهدف إلافصاح املحاسبي الى تقديم معلومات الى املستخدمين من اجل   

وصف العناصر املعترف بها و تقديم املقاييس ذات العالقة لهذه العناصر بخالف املقاييس املستخدمة في  -

 .القوائم املالية 

غير املعترف  وصف العناصر غير املعترف بها و تقديم مقاييس مفيدة لهذه العناصر مثل مبلغ الضرائب -

 .بها ووصف للضمانات التي على املنشاة مقابل الديون 

توفير معلومات ملساعدة املستثمرين و دائنين لتقييم املخاطر و الاحتماالت للعناصر املعترف بها و غير  -

 .املعترف بها 
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 1.السنوات تقديم املعلومات املهمة التي تسمح ملستخدمي القوائم املالية بعمل املقارنات بين  -

 .توفير املعلومات عن التدفقات النقدية الحالية و املستقبلية  -

مساعدة املستثمرين في تقديم العائد على الاستثمار كتحديد نسبة توزيع ألاسهم و من خالل ألاهداف  -

 :السابقة نستنتج 

 .املحاسبية إلافصاح املحاسبي بهدف الى إزالة الغموض و تجنب التضليل في عرض املعلومات  -

 العوامل املؤثرة على إلافصاح املحاسبي  -8

لكنها تهدف الى تقديم ها و ان عملية إلافصاح املحاسبي عن املعلومات املحاسبية ليست غاية في حد ذات      

 :املعلومات التي تكون مفيدة في اتخاذ القرارات فاهدافها ليست ثابتة و لكنها تتاثر هذه عوامل منها 

 :دمين و طبيعة احتياجاتهم نوعية املستخ -0

و الذين لهم مصالح ال بد لن تعطي املؤسسات اهتماما خاصا في احتياجات املستخدمين الرئيسيين 

مباشرة او غير مباشرة حيث يكون من الطبيعي ان تختلف طبيعة املعلومات املفصح عنها باختالف 

 .نوعية املستخدمين في كل دولة 

 :ير إلافصاح الجهات املسؤولة عن وضع معاي -8

حيث انها تختلف باختالف ,و تتمثل في الجهات املنظمة و املسؤولة على تطوير و تنظيم و اصدار املعايير   

مداخل التنظيم املحاسبي املعتمد لكل دولة اذ نجد في العديد من الدول و خاصة النامية منها ان ألاطراف 

 .الحكومية  املؤثرة على عملية إلافصاح غالبا ما تكون من املنظمات املهنية و 

 :املنظمات و املؤسسات الحكومية  -2

باإلضافة الى املنظمات و القوانين املحلية فان املنظمات و املؤسسات الدولية من ألاطراف املؤثرة على 

و من اهم هذه املنظمات لجنة املعايير املحاسبية الدولية حيث تحاول تحسين جودة ,عمليات إلافصاح 

 . مستوى العالمي من خالل إصدارها بمجموعة من املعايير املحاسبيةاملعلومات املفصح عنها على 

 1.اليات الكمية لقياس و تقييم جودة إلافصاح املحاسبي  :املطلب الثالث 
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ركزت غالبية الدراسات في مجال قياس و تقييم جودة إلافصاح املحاسبي على قياس جودة إلافصاح 

في اطار قواعد تنظيمية او نصوص معيارية و اعتبرت مستوى املحاسبي الاجباري و هو إلافصاح الذي يتم 

 .املتطلبات الاجبارية انعكاس ملستوى جودة إلافصاح املحاسبي  توافر

كما تناولت العديد من الدراسات قياس مستوى جودة إلافصاح الاختياري و يمثل عناصر إلافصاح التي 

 .وجوب إلافصاح عنها لم تنص القواعد التنظيمية او النصوص املعيارية على 

على عرض اليات القياس الكمي  Hasson and Marson 2010واشتملت الدراسة املرجعية لكل من 

 .ملستوى جودة إلافصاح املحاسبي دون تناول كل منها بصورة تحليلية دقيقة 
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 اليات القياس الكمي ملستوى جودة إلافصاح املحاسبي :( 1-6 )رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من اعداد الطالبتين : املصدر 

 

 اليات القياس غير املباشرة لجودة إلافصاح املحاسبي : املجموعة ألاولى 

ولكنها تعتمد على ,املالية مباشرة لقياس مستوى جودة إلافصاح  ال تعتمد تلك املنهجية على التقارير    

التحري من ألاطراف ذوي العالقة بالتقارير املالية وبالشكل الذي يعني ان تلك املنهجية تعتمد على 

 اليات قياس مستوى جودة اإلفصاح المحاسبي 

اليات القياس المباشرة  اليات القياس غير المباشرة  

 تنبؤات االدارة

 منهجيات االستقصاء و المقابالت تحليل المحتوى المعلوماتي

تنبؤات المحللين الماليين انحراف  المتغير في مؤشرات الربحية 

 التسجيل في قائمة الشركات األمريكية

 مؤشرات أخرى تكرار االفصاح
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وتعتمد تلك املنهجية ,تحليل قدرة متلقي املعلومات املحاسبية على فهم املحتوى إلاعالمي للتقارير املالية 

 :عديد من ألاساليب يتم تناولها في الجزء التالي على ال

تعتمد تلك ألاداة على بناء قوائم استقصاء و تصميم برامج املقابالت :قوائم الاستقصاء و املبادالت  -ا

الشخصية بهدف التحري عن مستوى قدرة التقارير املالية السنوية واي تقارير مالية أخرى غبر منتظمة 

 .متلقي التقارير املالية و توجه الى املحللين املاليين املعتمدين على الوفاء باحتياجات 

وقد يتم التعبير عن قوائم الاستقصاء من خالل النماذج السابقة التجهيز املعدة من خالل الجهات 

 .التنظيمية 

يتحدد مفهوم تلك ألاداة ان بعض الدول قد تفرض على  :التسجيل في قائمة الشركات ألاكثر التزاما  -ب

الشركات غير الحاملة لتبعتيها القانونية و العاملة على أراضيها بعض القيود التنظيمية و منها ضرورة 

توفير اكبر قدر ممكن من الحماية للمستثمرين التابعين التزام نماذج معينة عند إلافصاح و ذلك ألغراض 

 .للدولة 

يعتمد قياس و تقييم جودة إلافصاح املحاسبي وفق تلك الالية على : ف تنبؤات املحللين املاليين انحرا -ج

مقدار الفجوة بين التنبؤات املحللين املاليين و املؤشرات الفعلية و تتحدد الفجوة بمقدار الانحراف بين 

توى جودة إلافصاح املحاسبي القيم الفعلية و القيم التنبؤية فاذا ما كان محدودا فيعني ذلك ارتفاع مس

 .بينما يعكس الانحراف الكبير انخفاض مستوى جودة إلافصاح 

يمكن الاعتماد على العديد من املؤشرات القياس مستوى جودة إلافصاح املحاسبي : مؤشرات أخرى  -د

ملتحدة و بخالف قوائم الاستقصاء و التسجيل في قائمة الشركات غير الامريكية العاملة داخل الواليات ا

مستوى الانحرافات في تنبؤات املحللين املاليين و من تلك املؤشرات عمر التسجيل ببورصة ألاوراق 

و تصنيفات الجهات املهنية وتصنيف الشركات بحسب مستوى جودة املعايير املحاسبية املطبقة ,املالية 

ير عن مستوى جودة إلافصاح املتخصصة كالوكالة الامريكية لبحوث إدارة الاستثمارات حيث يتم التعب

اذا كان التصنيف إيجابي و صفر في غير ذلك من الحاالت  0يأخذ القيمة  dummy variable بمتغير اصم 

. 

 اليات القياس املباشر لجودة إلافصاح املحاسبي : املجموعة الثانية 
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تعتمد تلك اليات على فحص و تقييم محركات إلافصاح سواء كانت في صورة ورقية كالتقارير املالية    

او في صورة الكترونية كاملواقع الشركات على شبكة املعلومات الدولية و تعتمد تلك الاليات على العديد 

 :من ألادوات يتناولها الجزء الثاني 

يل املحتوى املعلوماتي هي أداة بحثية فنية العداد استعالم يمكن تحل: تحليل املحتوى املعلوماتي  -ا

 .الاعتماد عليه عن محتويات نصية و لبناء مدلول فني يستخدم كمدخالت لعمليات أخرى 

يتم تقييم مستوى جودة إلافصاح املحاسبي وفق تلك الالية بمقدار التباين بين : تنبؤات إلادارة  -ب

ا سواء في التقارير املالية التنبؤية او الربح سنوية و املؤشرات الفعلية حيث ان تنبؤات إلادارة املفصح عنه

انخفاض مقدار التباين يعني ارتفاع مستوى جودة إلافصاح و العكس صحيح حيث يعكس زيادة حجم 

 .التباين انخفاض مستوى الجودة 

حاسبي وفق تلك الالية بمقدار يتم قياس مستوى جودة إلافصاح امل: التغيرات في املؤشرات الربحية  -ج

حيث يعد , التباين في مؤشرات الربحية بين الفترات املالية سواء على مستوى الربع سنوي او السنوي 

التباين املحدود مؤشرا على الجودة إلافصاح املحاسبي بينما يعد التباين الكبير مؤشرا على انخفاض 

 .مستوى جودة إلافصاح املحاسبي 

وفق تلك الالية بعدد مرات تكرار إلافصاح يتم القياس مستوى إلافصاح املحاسبي : اح تكرار إلافص -د

 .سواء عدد مرات تكرار نشر التقارير املالية او عدد املؤتمرات التي تعقدها الشركة 

 1حو ألاهمية النسبية لكل طريقة من طرق إلافصامتطلباته يوضح طرق إلافصاح و  (1-1)جدول رقم 

                                                           
 

 ألاهمية النسبية  متطلبات إلافصاح  طرق إلافصاح 

وتشتمل على قوائم أساسية  القوائم املالية  -0

 :وهي 

 قائمة الدخل  -

 قائمة املركز املالي  -

 :وكذلك قوائم إضافية 

تعتبر القوائم املالية 

ألاساسية العمود الفقري 

و يراعي في  لإلفصاح

اعدادها املبادئ 

املحاسبي املخولة وأيضا 
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قائمة التغير في  -

 املركز املالي

قائمة ألارباح  -

 املوزعة 

قائمة التدفق  -

 النقدي 

ما يتعلق بالتبويب 

والتوحيد و ألارقام 

للمقارنة عن فترتين 

 .ماليتين 

وتكون اسفل القوائم املالية  مذكرات  -8

 :و تشمل على 

 .طرق تقويم املخزون -

 .املطبقة طريقة الاستهالك -

 .الالتزامات املحتملة-

احداث وقعت بعد اعداد -

 .امليزانية 

اثر التحويالت للعمالت -

 .ألاجنبية 

التغير في السياسات -

 .املحاسبية 

 .تفصيل لحقوق امللكية -

معالجة مصروفات إلاصالح -

 .و الصيانة 

وهذه املدكرات تعتبر 

جزءا مكمال للقوائم و 

تشتمل على بيانات مالية 

 .ير واردة بها غ

تقرير مراجع الحسابات  -2

 الخارجي

وتكون اسفل القوائم املالية 

 :وتشتمل على 

 طريقة تقويم املخزون -

 طريقة الاستهالك املطبقة -

 .الالتزامات املحتملة -

يزيد من ثقة املستفيدين 

في املعلومات الواردة 

بالقوائم املالية وعلى 

ضوء هذا التقرير تحدد 

مسؤولية املراجع تجاه 
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احداث وقعت بعد اعداد -

 .امليزانية 

اثر التحويالت للعمالت -

 .ألاجنبية 

التغير في السياسات -

 . املحاسبية

 تفصيل لحقوف امللكية -

معالجة مصروفات إلاصالح -

 .و الصيانة 

 

 .الغير 

 :يلي  توضح ما إلايضاحات -4

اية ضمانات على احد -

 .ألاصول 

سعر السوق و سعر الشراء -

 لألوراق املالية 

سعر السوق و سعر التكلفة -

 للبضاعة الباقية 

تحتوي على معلومات 

غير واردة بالقوائم املالية 

 .او املذكرات املكملة لها 

 :اهم هذه الجداول  جداول إحصائية -5

 تحليل ألاصول و الاستهالك -

تحليل املصروفات الى ثابت -

 .و متغير 

ان املبيعات و تكلفة بي-

 .املبيعات 

نتيجة  للقارئ توضح 

املشروع بصورة 

 .مختصرة 

 :و تشتمل على  تقرير إلادارة -6

معلومات على اهداف -

يتضمن معلومات غير 

مالية قد تؤثر في املشروع 
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 .85ص  0222الرياض . جامعة امللك سعود "تحليل التقارير املالية"محمود إبراهيم عبد السالم تركي : املصدر 

 

 إلافصاح املحاسبي و املعلومات املحاسبية : املبحث الثالث 

 طبيعة و نوع املعلومات املحاسبية التي يجب إلافصاح عنها  :املطلب ألاول 

ألاساسية في امليزانية العمومية تتمثل املعلومات املحاسبية التي يتم إلافصاح عنها في القوائم املالية     

وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق امللكية ,وقائمة ألارباح املحتجزة ,وقائمة الدخل ,

والتي , باإلضافة  الى املعلومات  التي تعرض في املالحظات و إلايضاحات و املالحق املرفقة بالقوائم املالية 

تعد جزءا من هذه القوائم حيث يتم اعداد القوائم املالية وفقا ملجموعة من الافتراضات و ألاعراف و 

 .ات التي تظهر في تلك القوائم املبادئ املحاسبية و ضمن قيود و محددات على نوع و كمية املعلوم

 :وكذلك هناك نوعين من املعلومات املحاسبية التي يجب إلافصاح عنها -

 ( :املالية) النوع ألاول وهو معلومات كمية  -

ر عايياملتعتبر القوائم املالية جزء من عملية التقرير املالي و يهتم باالطار الفكري الصادر عن لجنة     

مشتملة عن القوائم املالية املوحدة التي تعدها .بالقوائم املالية ذات الغرض العام  املحاسبية الدولية

سواء في القطاع العام او الخاص و تتمثل هذه املعلومات في خمسة مجاالت الوحدات الصناعية و املالية 

 أساسية التي ذكرناها فيما سبق 

لغ فعلية او تقديرية نتيجة الحداث مالية التي حيث يتم إلافصاح في هذه القوائم وفق ارقام تعبر عن مبا

 .قامت بها املؤسسة 

 .املشروع 

النشاط املالي واملستقبلي -

احداث غير -املخطط له 

مالية قد تؤثر في املشروع في 

 .املستقبل 

مشكالت ,الطاقة إلانتاجية -

 .اج خاصة باإلنت

و تفيد في التنبؤ مستقبال 

. 
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 ( :غير مالية) النوع الثاني وهي املعلومات غير الكمية  -

 :هي معلومات وصفية تساعد املستخدم على اتخاذ القرارات السليمة نذكر منها مايلي   

 : الالتزامات الفرضية  -

او الخصوم املحتملة في املستقبل الناتجة عن الاحداث السابقة مثل قضية مرفوعة على املؤسسة لم يحكم  

 .فيها بعد او نزاع بين مؤسسة او مصلحة الضرائب لم يبث فيها بعد 

 :الطرق املحاسبية -

حساب  في حسلب الاهتالك و تعتبر الطرق املحاسبية التي تستخدمها املؤسسة مثل الطرق املستخدمة 

التكلفة مخزون اخر مدة و يجب ان يتم إلافصاح بصورة تامة عن الطريقة املستخدمة عندما يكون 

هناك مجال مقبول الستخدام عدة طرق أخرى بديلة و مقبولة خاصة عندما يكون للطريقة اثر ملموس 

 .على القوائم املالية او عندما يتم تغيير احدى الطرق املستخدمة من قبل 

 :الهامة التالية لتاريخ امليزانية الاحداث  -

مثل الخسائر الضخمة الناشئة عن الكوارث كالحرائق او الحكم في قضية هامة مرفوعة على املؤسسة او 

و بصورة عامة يجب إلافصاح عن جميع الاحداث الهامة التي تقع , بيع جزء كبير من أصول املؤسسة 

هذه القوائم و توزيعها خاصة اذا كان لهذه الاحداث اثار  بعد تاريخ اعداد القوائم املالية لكن قبل نشر 

 1.مادية ملموسة على املستقبل املؤسسة 

 

 

  اثر جودة املعلومات  املحاسبية على إلافصاح املحاسبي : املطلب الثاني

تشير ادبيات الجودة الى أهمية التركيز على مفهوم مرونة الاستخدام و يؤكد هذا املفهوم على أهمية اخذ       

وجهة نظر مستخدمي املعلومات في معنى جودتها باعتبار ان املستخدم النهائي هو ألاصل في الحكم على مدى 

 .جودتها 

                                                           
رسالة الستكمال " دراسة تحليلية على البنوك التجارية ألاردنية  -أثر جودة املعلومات املحاسبية في تخفيض مخاطر السيولة  " عامر حطمت السعيد  1

 .جامعة جرض كلية الاقتصاد و العلوم إلادارية,  8104/8105الحصول على درجة ماجستير في املحاسبة  متطلبات
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ها و يتم اعدادها للوصول الى معلومات مواتية في فالبيانات عالية الجودة هي تتناسب مع حاجات مستخدمي

وان مصطلح جودة البيانات يشير الى املرونة و ذكاء استخدامها و عليه , ضوء مجموعة من املعايير املرجعية 

نحو ادراك ضرورة توافر معلومات يمكن الاتفاق على مفهوم محدد لجودة املعلومة املحاسبية و تنمية الوعي 

ومن الصعب جدا توفير مفهوم عام و موحد لالفصاح عن جودة املعلومات , جودة مهنية محاسبية ذات 

املحاسبية يضمن توفير مستوى عالي من إلافصاح الدي يحقق لكل طرف من ألاطراف رغباته الكاملة في هذا 

و  و على هذا ألاساس ال بد من وضع مشكلة ضمن اطار عام يضمن التوفيق بين وجهات نظرها, املجال 

بشكل يوفر الاتفاق على الحد ألادنى من إلافصاح املرغوب فيه و بكيفية تحقق املصالح الرئيسية لتلك 

 :و هناك مستويين من مستويات إلافصاح هما , ألاطراف 

 .املستوى املثالي لالفصاح  -ا

 .املستوى املتاح او ممكن من إلافصاح  -ب

العوامل او الاعتبارات التي تحدد مستوى إلافصاح املثالي اما من الناحية النظربة البحثية يمكن تحديد 

في وقتنا ) ما يجب فهمه هو ان مستوى إلافصاح ال يمكن توفيره من الناحية الواقعية الا ان, لالفصاح 

و ذلك لعدة أسباب من أهمها عدم الاملام الكامل بطبيعة النماذج املختلفة و املتعددة ( الحاضر على ألاقل 

التي تعتبر البيانات املحاسبية بمثابة مدخالت لها و عدم الاملام بمدى حساسية هذه القرارات للقرارات 

باإلضافة الى التفاوت الكبير في الحادث في استجابة متخذي تلك , للبدائل مختلفة من املعلومات املحاسبية 

 .القرارات النماط املعلومات التي توفر لهم بموجب بدائل مختلفة 

ة الرئيسية ملهنة املحاسبة هي انتاج معلومات املالية و تقديمها الى فئات مختلفة من يعتمدون الوظيفان 

عليها التخاذ قرارات اقتصادية هامة و لكي تكتسب هذه املعلومات درجة عالية من الثفة فانه يوجد اتفاق 

 :عام  نحو 

 .ضرورة اتباع و تطبيق مبادئ و أسس محاسبية مقبولة  -

ضرورة خضوع التقارير املحاسبية والتي تحتوي على البيانات املالية للمراجعة و الفص في جانب فئة  -

 1.املحاسبية املحاسبين املتخصصين في املراجعة الذين يعبرون عن رايهم في تلك التقارير 

                                                           
دراسة استكماال ملنح شهادة منح الدكتوراه في " أثره و أهميته في نمو الاعمال التجارية العربية في أستراليا , إلافصاح املحاسبي' جورج توما بيداويد  1

 .املحاسبة
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  أساليب إلافصاح املحاسبي عن املعلومات املحاسبية :املطلب الثالث 

 :القوائم املالية  -0

اذ يتم فيها إلافصاح عن املعلومات املهمة ذات ,تعد القوائم املالية من اهم وسائل إلافصاح املحاسبي 

ان القوائم املالية الرئيسية هي قائمة املركز املالي و قائمة الدخل و قائمة التدفقات ,الطبيعة الرقمية 

 .مية ذات صلة بنشاط املؤسسة النقدية و قائمة التغيرات في حقوق املالكين ان اكثر املعلومات أه

 

 :استخدام املصطلحات و العرض بشكل صحيح  -8

الا ان املصطلحات الغامضة و ,املسميات للمعلومات املحاسبية تؤدي الى سهولة فهم القارئ لها ان وضوح 

كما يجب عرض املعلومات بشكل صحيح و عدم دمجها مع غيرها وعدم حذفها , املبهمة ينتج عنها عدم الفهم 

 .مما يخل بمصداقياتها و من ألامثلة الشائعة للحذف اظهار ألاصول الثابتة بما في قيمتها الدفترية 

 :املالحظات الهامشية  -2

ان املالحظات الهامشية عبارة عن معلومات لها صلة قوية بالقوائم املالية الا انه ليس باإلمكان اظهارها في 

و قد شهد العالم اليوم ميال قويا نحو استعمال هذه املالحظات الهامشية و لعل السبب ,صلب تلك القوائم 

و تتضمن .ت بضرورة التوسع في إلافصاح إدارة الشركافي ذلك يرجع الى مطالبة مستخدمي القوائم املالية 

 :املعلومات الهامشية الاتية 

 .املعلومات املحاسبية الضرورية لتفسير القوائم املالية  0

 .املعلومات املالية ال تشملها القوائم املالية  8

 .املعلومات الخارجية التي تكون أساسية ملحاوالت املطلع على قوائم استخدامها  2

 :عض الفقرات الواردة في القوائم املالية إلايضاحات لب -4

يتطلب الامر في بعض ألاحيان تفسير او شرح إضافي عندما يكون من الضروري الربط بين الفقرات في 

نفس القائمة او القوائم ألاخرى او عندما يتم شرح فقرة معينة في القوائم املالية و الذي يتم غالبا عن 

 .طريق املالحظات بين القوسين 
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 :لقوائم واملالحق إلاضافية ا -5

احدى طرق إلافصاح املحاسبي اذ تعرض الجداول املساعدة بشكل منفصل تعد القوائم و الجداول امللحقة 

 .عن التقرير و تدعى املعلومات املالية ذات ألاهمية الخاصة 

 :الخانات املقارنة للقوائم املالية عن السنوات املاضية  -6

الطريقة من خالل إضافة خانة او ادراج عمود في القوائم املالية تتضمن ويتم إلافصاح بموجب هذه 

و ان هذا ألاسلوب يمكن مستخدمي املعلومات ,معلومات عن السنة السابقة فضال عن السنة الحالية 

 1.املحاسبية من اجراء املقارنات و الاستفادة من ذلك في تقييم أداء املنشاة و في اتخاذ القرارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 س 8112بغداد , إلافصاح املحاسبي في ظل توسع املنهج املحاسبي املعاصر ليشمل املحاسبة الاجتماعية , و خلف لعيبي هات 1
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 :الخالصة 

 

صاحات املقدمة ستكون مصدرا التخاذ القرار املالئم  بالرغم من تعدد الدراسات و ألابحاث العلمية التي فان الا 

بعوامل عديدة  يتأثر و يرجع ذلك الى ان إلافصاح , تهدف الى تعريف إلافصاح الا انه ال يوجد تعريف متفق عليه 

بنوعية املعلومة و جودتها و على هذا أساس تتحدد جودة إلافصاح و يمكن القول ان إلافصاح  يتأثر كما 

 .املحاسبي هو القاعدة الذهبية التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات  و كذلك عند اعداد القوائم املالية 

ييز و انما يجب ان يرتبط اختيار و في ألاخير نقول ان اتساع نطاق إلافصاح ال يعني عرض كافة التفاصيل دون تم

كما ان كثرة , يتخذونها املعلومات املطلوب إلافصاح عنها بكل من اهداف املستخدمين و نوعية القرارات التي 

التفاصيل غير املهمة سوف تبعد مستخدم التقارير عن ادراك جوهر ألامور الهامة إضافة الى التخفيض في القدرة 

 نهاأهمية إلافصاح املحاسبي وضوحا بمعرفة ملن يتم إلافصاح و الغرض معلى الاستيعاب حيث تزداد 

 

 

 

 

 

 



   
   
   
 
 

 
68 

 

 

 

 

 

 

 دراسة تطبيقية ملؤسسة الضرائب:  الفصل الثالث 
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 :تمهيد 

 

بعد التطرق الى الجانب النظري الى كل من الاطار النظري للمعلومات املحاسبية و إلافصاح املحاسبي و اثر   

كان ال بد من اسقاط الجانب النظري في صورة , نوعية املعلومات املحاسبية على جودة إلافصاح املحاسبي 

ة الضرائب لوالية مستغانم بلدية حاس ي تطبيقية و هذا ما قمنا به من خالل اجراء دراسة ميدانية في مديري

 :ماماش سنتطرق من خالل هذا الفصل الى 

 ملحة عامة عن مديرية الضرائب : املبحث ألاول 

 التدقيق الجبائي : املبحث الثاني 

 دراسة ملف الشركة : املبحث الثالث 
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 ملحة عامة عن مديرية الضرائب : املبحث ألاول 

 مديرية الضرائب تعريف :  املطلب ألاول 

من اجل عصرنة الهياكل القاعدية للضرائب مثل قياضة الضرائب للتحصيل و مفتشية الضرائب لجلب الضريبة 

 .ثم فتح مراكز الضرائب كبديل لهذه الهياكل القاعدية لتماش ي وفق املتطلبات العصرية الدولية 

رية على حدى فخلق هذا النموذج الجديد ال يتطلب كانت هده الهياكل القاعدية من قبل تسيير كل مقاطعة إدا

 .عديدة الن ادخال نظام الرقمنة ال يتطلب تسيير كل دائرة على حدى تسيير دائرة بل دوائر 

املركز الضريبي الجديد لحاس ي ماماش يضم دائرتي عين النويص ي و حاس ي ماماش بما فيهم ستة بلديات : مثال 

 .حسيان , فرناكة , ستيدية , عين النويص ي ,ماماش , مزغران 

و هذا املركز يقوم بتسيير كل  DjGEثم انشاء أيضا على املستوى الوطني مركز كبريات املؤسسات : مثال اخر 

كبريات املؤسسات على املستوى الوطني في العاصمة على خالف النظام الضريبي السابق الذي كان يحصص كل 

 إيجابياته والية مركز ضريبي للمؤسسات الكبرى و من 

 الرقمنة هو تمكين أعوان الضرائب من السيطرة على خاضعي الضرائب  -

 التحكم عن بعد في تسيير ملفات خاضعي الضرائب  -

 تحصيل إيجابي و فوري للمداخيل  -

 8102ه املوافق للسادس عشر من شهر أكتوبر من سنة 0440وقد تم في اليوم السابع عشر من شهر صفر سنة 

 1.عبد النور رابحي والي والية مستغانم بتدشين مركز جواري للضرائب بحاس ي ماماش تفضل السيد محمد 

 

  الهيكل التنظيمي للمؤسسة :املطلب الثاني  

 

                                                           
 وثائق مؤسسة الضرائب  1



   
   
   
 
 

 
71 

 

 

1- Organigramme de la recette du centre de proximite . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 Février 2009 fixant l’organisation et les 

attributions des extérieurs de l’administration fiscale)  

 

 

La recette 

- La prise en charge des règlement 

effectués par les contribuables. 

- Le suivi de la situation des 

contribuables. 

- La mise en œuvre des mesures 

prévues en matière de 

recouvrement forcé. 

- La tenue d’une comptabilité 

conforme aux règles de la 

comptabilité publique. 

- La présentation à la cour des 

comptes des comptes de gestion.+ 

-   

Service de la caisse 

Service de la 

comptabilitè 

Service des 

poursuites  
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 التعريف باملصلحة املستقبلة :املطلب الثالث 

 :و تكلف ب  :القباضة 

أو بعنوان جداول , بها املكلفون بالضريبة بعنوان املدفوعات التلقائية التي تمت  التكفل بالتسديدات التي يقوم*

 .عامة أو فردية أصدرت في حقهم و كذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل 

 .تنفيذ الاجراءات املنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريي املفعول و املتعلقة بالتحصيل الجبري للضريبة*

 .سبة مطابقة لقواعد املحاسبة العامة و تقديم حسابات التسيير املعدة الى مجلس املحاسبة مسك محا*

 .مصلحة الصندوق  -أ:      يعمل على تسيير             

 .مصلحة املحاسبة  -ب                                      

 .املتابعات مصلحة  -ج                                                 

 .تنظيم مصلحة املتابعات في شكل فرق *

 1دراسة ملف الشركة : املبحث الثاني 

, ان نظام التدقيق الجبائي يرتبط أساس بمدى مصداقية التصريحات الجبائية التي يقدمها املكلفون بالضريبة  

 .لف الضرائب و الرسوم اذ انها تحتوي على معلومات التي يتم على أساسها تحديد الاوعية الضريبية ملخت

 تعريف التدقيق الجبائي :  املطلب ألاول 

 :من خالل مجموعة من التعاريف نستخلص التعريف التالي 

التدقيق الجبائي هو فحص شامل للتصريحات الجبائية مع الوثائق و املستندات املرتبطة بها و ذلك بهدف التأكد 

 .الجبائي و التشريعات املعمول بها من صحة تلك التصريحات بما يتالئم مع القانون 

يقصد بالخطر الجبائي تلك التكاليف إلاضافية التي تتحملها املؤسسة بسبب : مفهوم الخطر الجبائي  -8

و تتمثل هذه .وض في النظام الضريبي ب التعقيد و الغمبعدم احترامها للقواعد الضريبية او بس

                                                           
 معلومات من مؤسسة الضرائب 1
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سسة لخطر ضريبي بسبب احتمال ارتكابها الخطاء التكاليف في العقوبات و الغرامات فقد تتعرض املؤ 

التعدد في الالتزامات الضريبية التي تقع على ,ضريبية على مستوى حسابها منها ما يعود الى التعقيد 

او الاستعانة عاتقها او الى مستوى كفاءة مسيري الجباية فيها سواء كانوا مصالح ضريبية داخلها 

 .بمستشارين جبائيين خارجيين 

ان التعقيد في التصريحات الجبائية و الكثير من التسجيالت املحاسبية خالل : طبيعة الخطر الضريبي  -2

السنة في املؤسسة الاقتصادية باإلضافة الى معارف الغير متجددة للمنفذين القاعديين للمحاسبة ال 

 .وجود عدد هائل من ألاخطاء امرا مفاجئا يجعل 

إلاجراءات التصحيحية و ,تملك تجاه املؤسسة سلطة ثالثية تتمثل في املراقبة و بما ان إلادارة الضريبية 

تقوم بمراقبة النظام الجبائي للمؤسسة من خالل مراجعة نظام التصريحات على  فإنها,تسليط العقوبات 

ية و و املشروع أجاز إلادارة الضرائب طرق متعددة رقابة و سخر لها كل املوارد البشر ,مستوى هذه املؤسسة 

 .الوسائل املادية الضرورية لهذه املهمة 

و ينتج عن عدم الانتظام و الدقة في التصريحات الجبائية نتائج وخيمة تتمثل في إلاجراءات التعويضية و 

ؤثر سلبا و بشكل كبير على الوضعية املالية للمؤسسة و هذا ما يمكن ان تعقوبات جبائية هذه العقوبات 

 .مؤسسةيقصد بالخطر الجبائي لل

ينعكس الخطر الجبائي بصورة مباشرة على الوضعية التنافسية : اثر الخطر الجبائي على املؤسسة  -4

التي تتحملها املؤسسة نتيجة عدم تقيدها بالقواعد للمؤسسة و ذلك من خالل التكاليف إلاضافية 

 . من اجمالي الحقوق الضريبية املستحقة %811الضريبية و التي تصل أحيانا الى نسبة 

كما يؤدي تعرض املؤسسة للمخاطر الجبائية في حالة ارتباك مما يعرقل مجهودها و يحرمها من القدرة 

التنافسية التي تتوفر لدى بعض املؤسسات التي استطاعت تحقيق الفعالية و القدرة على التحكم في 

 .تسييرها الجبائي 

ائم املالية بعض السياسات املحاسبية و يستغل معدو القو : عالقة الايضاح املحاسبي بالخطر الضريبي  -5

التغيرات القانونية من اجل تقديم انطباع مضلل على ألارباح و ذلك لخدمة مختلف اغراضهم و 

ألارباح و تحميل صور الدخل 1ممارسات التي تستخدم في إدارة , أهدافهم و هنالك العديد من ألاساليب 

                                                           
 معلومات من مؤسسة الضرائب 1
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ذلك بهدف تجنب الضرائب و الرسوم املفروضة على املؤسسة في شكل من اشكال التهرب الضريبي و هذا 

ما يساهم في ظهور الخطر الجبائي من خالل السياسات املحاسبية التي تتعارض مع قواعد إلافصاح 

سياسات حيث يعرض إلافصاح ال ias /ifrsاملحاسبي التي نصت عليها املعايير املحاسبية الدولية 

وكذلك تحليال لالرقام الاجمالية املعروضة ,في اعداد القوائم املالية املحاسبية التي اتبعتها إدارة الشركة 

فضال عن املعلومات ذات الطبيعة الخاصة و غيرها من الاحداث التي تؤثر على الشركة و , لهذه القوائم 

لقوائم لبيانها و تأخذ التحاليل في إلافصاح قوائمها املالية وال تكفي مجرد ألارقام املعروضة بهذه ا

 .املحاسبي الذي يهدف الى التهرب الضريبي و زيادة الخطر الضريبي في املؤسسة عدة أساليب نذكر منها 

تسمح التشريعات و القوانين الجبائية للمكلف بالضريبة بالقيام : تصميم فواتير املصاريف و ألاعباء  -ا

وفق شروط محددة من اجل تحديد ألاساس الخاضع للضريبة ويجب ان تتعلق بخصم التكاليف و ألاعباء 

هذه ألاعباء بالنشاط املمارس من طرف املؤسسة و بوثائق اثبات معترف بها و تكون بعض التكاليف في 

 .الحدود املقبوضة جبائيا و املسموح بها 

ور و الرواتب او عمليات وهمية للعمال بعض املكلفين بالضريبة باللجوء الى تضخيم ألاج: عمليات وهمية  -ب

 . غير موحدين أصال و هذا بهدف تضخيم ألاعباء و تخفيض في الضرائب 

الاهتالك هو التسجيل و اثبات محاسبي لتدني في قيمة ألاصول القابلة : مصاريف التي تتعلق باالهتالكات  -ج

 .لالهتالك خالل فترة محددة التي تستعمل فيها املؤسسة 

  تعريف بالشركة محل الدراسة:  الثاني املطلب

ان شركة محل الدراسة هي شركة ذات مسؤولية محدودة لالستيراد و التصدير نشاط استيراد و التصدير    

والية مستغانم  8املحل رقم  20ملكية  40املواد الشبه طبية مقرها الاجتماعي ببلدية مزغران طريق املقبرة 

ثم اخضاعها للرقابة  811111111.11شركة ذات راسمال اجتماعي قدره املسماة شالس ي موتويزري وهي 

بهدف التأكد من درجة إلافصاح عن الطريق التصريحات  8102.8102.8107.8106الجبائية للسنوات 

 .الجبائية و املحاسبية الخاصة بها خالل هذه الفترة 
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 اثر التدقيق الجبائي على إلافصاح املحاسبي في الشركة  :لثاملطلب الثا

 

سيتم تحليل نتائج الشركة من خالل تقرير  التدقيق الجبائي و الوثائق الخاصة بها و املالحظات املقدمة لها من   

فيما يخص الضرائب و الرسوم املختلفة  8102-8106طرف املدققين بمركز الضرائب لوالية مستغانم خالل فترة 

و التسبيقات  –الضريبة على أرباح الشركات  –الرسم على النشاط املنهي  –الرسم على القيمة املضافة  )

الضريبة على الدخل إلاجمالي ألاعباء و النواتج املقبولة و غير املقبولة , الخاصة بالضرائب على أرباح الشركات 

 :على النحو التالي (النتيجة املحاسبية و الضرائب , جبائيا 

 : اثر التدقيق الجبائي على نتائج الشركة  -

النتائج الجبائية املصرح بها بعد عملية التدقيق الجبائي ملحاسبة الشركة كما يبرزه الجدول  تأثرتلقد 

 :املوالي 

 1.النتيجة الجبائية املعترف بها بعد التدقيق و تلك املفصح عنها  :(2-1)الجدول رقم 

                                               

 (دج)الوحدة                

 8102         8102             8107        البيان 

     2218.112                النتيجة املعترف بها

         2.422.542 

     02.218.884 

 

 06.212.104          8.252.842          6.781.117  النتيجة املصرح بها 

 2.122.801     8.525.215    8.528.110 الفارق  

نسبة الزيادة باملقارنة مع 

 النتيجة املصرح بها 

 

     87,65   % 

 

         27,78% 

 

      02,44% 

 من اعداد الباحثان عن وثائق الشركة :املصدر 

                                                           
 تقارير و وثائق من مصحة الضرائب محل الدراسة 1
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 :من الجدول السابق نستنتج 

في املتوسط خالل السنوات  %87,22أرباح الشركات هو  ان نسبة الزيادة في ألاساس الخاضع للضريبة على

وهي نسبة مرتفعة توضح  عدم مصداقية امليزانية الجبائية املصرح بها مما يعكس  8102.8102.8106الثالثة 

وجود خلل ما في التسيير الجبائي الفعال ضريبة الامر الذي يؤدي ال ارتفاع الخطر الضريبي عن إلافصاح 

 .ليم املحاسبي غير الس

ان الشركة وحسب التقرير النهائي لعملية التدقيق الجبائي لها العديد من ألاخطاء فيما يخص التسجيل و 

 .إلافصاح عن بعض ألاعباء 

 :(IBS )اثر التدقيق الجبائي على الضريبة على أرباح الشركات-8-8

السابق فانه يمكن حساب الضريبة على أرباح الشركات مع املقارنة بين  10من خالل الجداول السابقة رقم 

 : املوالي 18مصرح به و يبن ما هو مستنبط من عملية التدقيق الجيائي مثل ما يوضحه رقم 

 

 BSI :1الضريبة على أرباح الشركات  :( 3-1)الجدول رقم 

 ( دج) الوحدة 

 املجموع              8106                    8105             8104                                          البيان

 2061625             4275556             8252627      0285518              املعترف بها IBSالضريبة 

 0206682              774218               646286         225511      (الفرق ) املغفلة IBSالضريبة 

 02.22                  05.57                    87.26              80.66    النسبة                            

 من اعداد الباحثان من وثائق الشركة :راملصد

للضريبة على الشركات خالل السنوات محا التدقيق الجبائي من خالل الجدول نالحظ ان معدل الخطر الجبائي 

وهو معدل غير مقبول بالنسبة للشركة و قراراتها املالية  %02.22هو , 8106-8105-8104و خالل كل الدورات 

ذلك النه مرتبط بالضرائب املباشرة التي تتصف بالعبء الضريبي املرتفع نسبيا باملقارنة مع باقي أنواع الضرائب ,

 .الامر الذي قد يعرقل أي توسع محتمل للنشاط على املدى القصير على ألاقل ,خرى ألا 
                                                           
1
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 : (TVA)اثر التدقيق على الرسم على القيمة املضافة  -8-2

يجب على املؤسسة إعادة دفع الرسم على القيمة املضافة على املشتريات من خالل عملية التدقيق تبين انه 

من قانون الرسم على رقم الاعمال وهذا خالل  21املادة  ألحكاموذلك وفقا املسددة عن طريق حساب الصندوق 

 :كما يوضحه الجدول التالي  8105و  8104السنوات 

 الرسم على املشتريات املعاد دفعه :( 4-1)الجدول رقم

 ( دج) الوحدة                                                                 

 املجموع  8106         8105     8104 البيان 

 225.427     270.684   024.206   202.547       الرسم املعاد دفعه

 810.241    28.216   82.047        72.227      الغرامات 

 0.127.487   464.521    882.462    222.424 املجموع 

 من اعداد الباحثان من وثائق الشركة :املصدر 

من هذا الجدول يتبين ان الخطر الجبائي مرتبط بعدم قدرة املؤسسة على التسيير الجبائي للرسم على القيمة 

املضافة فيما يخص عملية املقاصة بين الرسم على املبيعات و الرسم على املشتريات وفي الواقع ان الخطر 

املفترض تداركه من خالل بعض  دج الذي كان من 810.241الجبائي تمثل في مبلغ الغرامات املقدرة ب 

 . الشهري الخاص بالشركة  G50التسويات عند إيداع التصريح 

 : IRGاثر التدقيق الجبائي على الضريبة على الدخل إلاجمالي  -8-4

على الدخل إلاجمالي فئة لقد انتقل الخطر الجبائي من الشركة الى أعضاء الشركة من خالل تطبيق الضريبة 

 : مداخيل رؤوس ألاموال املنقولة يوضحه الجدول املوالي 

 (دج)الضريبة على الدخل إلاجمالي املترتبة على الشركاء     الوحدة :  (5-1)الجدول رقم 

 8106         8105           8104           البيان 

 8284.417         202.122          564.541        ألاساس الخاضع 

 828.441           20.212           56.445          %10الحقوق 
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     52.001              81.477          04.000           % 25الغرامات 

 821.551           018.226           71.556           املجموع 

 من اعداد الباحثان من وثائق الشركة :املصدر 

ان الخطر الجبائي فيما يخص الضريبة على الدخل إلاجمالي للشركاء يتضاعف من نستنتج  14من الجدول رقم 

وهذا ان دل على ش يء انما يدل على عدم التحكم في  8104سنة الى أخرى و قد تضاعف اربع مرات مقارنة بسنة 

اتخاذ القرار السليم سيما ان القانون الجبائي يتيح للشركة إمكانية الاحتفاظ  تسيير ألارباح املوزعة عن طريق

ان هذا الخطر الجبائي قد يتسبب في مناصب للشركاء . باالرباح و عدم توزيعها ملدة ال تقل عن ثالث سنوات 

 .و إلاقراض خصوصا عند التنازل عن الحصص او التوسع في أنشطة أخرى عن طريق زيادة املساهمات النقدية ا

 : قياس الخطر الجبائي إلاجمالي املترتب عن إلافصاح املحاسبي غير السليم  -8-5

 : من خالل ما تقدم يمكن حساب الخطر إلاجمالي على النحو التالي 

 (دج) الخطر الجبائي إلاجمالي             الوحدة :  (6-1)الجدول رقم 

 املجموع  8106         8105          8104        البيان 

الخطر الجبائي 

 TVAللرسم 

    222424        882462     464521      0127487 

الخطر الجبائي 

 IBSللضريبة 

     225511      646286     774218      0206682 

الخطر الجبائي 

 IRGللضريبة 

      71556      018226      821551    462428 

الخطر الجبائي 

 إلاجمالي 

      265421      278075      0582228      2267547 

 

 انتمن اعداد الباحث :املصدر 
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 : من خالل الجداول نستنتج 

 دج 0127487: مجموع الخطر الجبائي املترتب على الرسم على القيمة املضافة يقدر ب  -

 دج 0206682: مجموع الخطر املترتب عن الضريبة على أرباح الشركات يقدر ب  -

 دج 462428: مجموع الخطر املترتب عن الضريبة علة الدخل إلاجمالي يقدر ب  -

من مجموع  % 24.52املترتب عن الضريبة على أرباح الشركات بشكل ما نسبته و املالحظ ان الخطر الجبائي 

وهي نسبة جد مرتفعة تتحمل املؤسسة عبئها بصفة مباشرة وال مجال للتهرب من الخطر الجبائي إلاجمالي 

 .دفعها مما يتطلب ادراج الضريبة كوظيفة مستقلة او ضمن وظائف الرقابة الداخلية للشركة 

 

Organigramme d'un CDI 

Chef du centre 

 

 

Service informatique                                                     service accueil 

 

    

Service principal                        service principal                                           service principal                        service  

       Gestion                                      recouvrement                                                contrôle et                             principal                            

(recette CDI)                                          (recette CDI(                                            recherche                         

contentieux 
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Organigramme d un CDI  

 

Chef de centre 

 

                                            Service  service accueil 

                                       informatique                                                                           information des contribuables                            

 

                                                                                              

  

 

*S.Fisc. Sec. Ind                    *Fondé de pouvoir                   *S. Rec. Mat. Imp                                   *S. Cx. Adm. 

*S.Fisc.Sec. BTP                    *S.Comptabilité                         *S. Contrôle                                            *S. Cx. Jud/CR 

*S. Fisc. Sec. Com                *S. Pours/Relances                   *S. Fichier/Recoup.                         *S. Notif./Ordon 

*S.Fisc. P. Services              *Caissiers                                      *S. Interventions 

*S. Fisc. P. Libérales 
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Effectifs et moyens  

 

 

Effectifs des CDI  

  120-150 agents pour un CDI de type 1 

Remarque ; personnel de soutien non compris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   
   
 
 

 
82 

 

 

 : خالصة 

 

باعتبار ان الدراسة ميدانية تمت في مديرية الضرائب لوالية مستغانم فقد قام الباحثان في هذا الفصل 

و مبرزا الهيكل التنظيمي ملديرية بالتعريف باملؤسسة محل الدراسة و تقديم ملحة عن امللف الذي تم دراسته 

 ملصلحة املستقبلة بصفة خاصة الضرائب الذي تم من خالله تناول مختلف مصالح الوحدة بصفة عامة و ا

ثم تقديم اثر التدقيق الجبائي على نتائج الشركة بالتطرق الى تاثير نوعية املعلومة املحاسبية  على جودة إلافصاح 

 .املحاسبي 
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 :الخاتمة 

من خالل دراستنا لهذا املوضوع و املتمثل في اثر نوعية املعلومة املحاسبية على جودة إلافصاح املحاسبي و          

محاولة الوقوف على تاثر هذا ألاخير على نوعية املعلومة و جودتها و مصداقيتها و قد تم إلاجابة على إلاشكالية 

املعلومة املحاسبية على جودة إلافصاح املحاسبي و ذلك عن  املطروحة في هذه الدراسة و هي مدى تاثير نوعية

طريق التدقيق الجبائي و اثره على إلافصاح املحاسبي في ملف شركة شالس ي معطي من طرف مركز الضرائب 

في املؤسسة يمكن ان تساهم في تجنب املؤسسة في العديد من التكاليف و واتضح انه عملية إلافصاح املحاسبي 

 .كما يمكن تحديد الخطر الجبائي من خالل التدقيق الجبائي للمحاسبة املؤسسة , خير غرامات التا

 : اختبار صحة الفرضيات  -1

نوعية املعلومة املحاسبية تساهم بالفعل على دعم مصداقية النظام املحاسبي في : الفرضية ألاولى  -

 .املؤسسة 

اتخاذ القرارات الاستراتيجية و لها دور في جودة ان جودة املعلومة املحاسبية تساهم في : الفرضية الثانية  -

 .إلافصاح املحاسبي أي جودة املعلومة املحاسبية تؤدي الى جودة إلافصاح 

 .جودة إلافصاح املحاسبي تساهم في تسهيل و دعم و نجاح عملية التدقيق الجبائي : الفرضية الثالثة  -

 :يتم تقسيمها الى : نتائج الدراسة  -8

 :بالجزء النظري نتائج خاصة  -8-0

 .تتمتع املعلومة املحاسبية بمجموعة من الخصائص تجعلها اكثر جودة  -

 .تتحدد جودة و فعالية املعلومة املحاسبية بمدى قدرتها على التاثير على سلوك مستخدميها  -

تعد املعلومة املحاسبية كمعيار يمكن على أساسه الحكم على مدى تحقيق املعلومة املحاسبية الهدافها  -

باإلضافة الى استخدامها كاساس للمفاضلة بين ألاساليب املحاسبية لغرض القياس و إلافصاح املحاسبي 

. 

ان إلافصاح عن املعلومات املحاسبية هو نقطة البداية للمستثمرين هذا من خالل املعلومات املحاسبية  -

 .املفروضة 

 .جودة إلافصاح املحاسبي ان نوعية املعلومة املحاسبية سواء سيئة وحيدة لها اثر على  -
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املعلومات بصفة عامة و املعلومات املحاسبية بصفة خاصة عبارة عن سلعة تتصف بمستويات عديدة  -

من الجودة و يريدها مستعملوها ان تكون ذات جودة عالية مما يؤدي الى جودة إلافصاح املحاسبي و 

 .كذا تلبية الحاجة بالدرجة املرغوبة 

 :بالجزء التطبيقي نتائج خاصة  -8-8

يجب ان يتم إلافصاح املحاسبي في القوائم املالية وفق قواعد و متطلبات التي نص عليها النظام  -

 .املحاسبي املالي 

من خالل املعلومات املحاسبية املفصح عنها التي تتضمنها يتم تحديد الوعاء الضريبي للمكلفين  -

 .تصريحاتهم 

ت صورة عن مركزها املالي اقل مما هي في الواقع بهدف التهرب املؤسسة محل الدراسة التطبيقية قدم -

 .الضريبي و التقليل من الضرائب الرسوم املكلفة بدعمها الدارة الضرائب 

يقوم التدقيق الجبائي بعملية التشخيص الجبائي للمؤسسة مما يساعدها على كشف و معالجة الخطر  -

 .ادقة مع احترام الاجال القانونية و إيداع التصريحات الجبائية بكيفية شفافية و ص

 امتداد الخطر الجبائي للشركاء بصورة الية نتيجة عدم إلافصاح عن ألارباح الحقيقية للشركة  -

 : توصيات الدراسة  -3

رورة العمل على توفير الظروف املناسبة للحصول على معلومات محاسبية ذات نوعية جيدة في ض -

 .جودة إلافصاح املحاسبي و مفيدة في عملية اتخاذ القرار املستوى املطلوب لكونها تاثر على 

 .العمل على زيادة الاهتمام باملعلومة املحاسبية من خالل القوائم املالية  -

 .الحرص على انتاج معلومات محاسبية ذات جودة و مصداقية عالية  -

لجميع ألاطراف ذات العمل على تحقيق مستوى مناسب من إلافصاح في املعلومات املحاسبية و اتاحتها  -

 .صلة بالشركة 

 .على الشركة محل الدراسة التطبيقية التزام بقواعد إلافصاح املحاسبي  -

على الشركة محل الدراسة التطبيقية التزام بالقواعد الجبائية عند اعداد التصريحات الضريبية  -

 .الخاصة بها 

 .لشركة الالتزام بالتدقيق املحاسبي و الجبائي الدوري و املنتظم في ا -

 : افاق الدراسة  -4
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نوعية املعلومة املحاسبية على جودة إلافصاح املحاسبي و بعد استخالصنا للنتائج  ألثر من خالل دراستنا 

انه مازالت بعض النقاط يمكن التطرق اليها و تكون أساسا لبحوث الحقة و تتمثل في  ترى الباحثتاناملذكورة 

 .اثر جودة املعلومات املحاسبية على إلافصاح املحاسبي 
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 :قائمة املراجع 

 :الكتب : أوال 

  الحدباء الجامعة وحدة الحدباء للطباعة و النشر كلية ,نظام املعلومات املحاسبية , الدكتور زياد سقا-

 . 7-5ص, 8112, العراق  –املوصل 

  نظم املعلومات املحاسبية , دكتور زياد احمد زعبي , دكتور عصام فهد عربيد , دكتور احمد حلمي جمعة

 . 82ص,دار املنهج للنشر و التوزيع , الطبعة ألاولى , مدخل تطبيقي معاصر "

  جودة . ألاستاذ بالل محمود الوادي كتاب , الالال  دكتور زياد كامل, دكتور ليث عبد هللا القهيوي

دار الطاعة للنشر و , الطبعة ألاولى , املعلومات املحاسبية و الذكاء الاستراتيجي في بناء املنظمات املحاسبية

 .التوزيع 

  قياس جودة املعلومات , دكتور رافد كاظم نصيف العبيدي , دكتور طالل محمد علي الحجاوي

 املحاسبية 

 . 81ص,  8104, دار ألايام للنشر و التوزيع , الطبعة ألاولى , من وجهة نظر معديها و مستخدميها 

   ثرها على مستوى إلافصاح في حوكمة الشركات و ا, حسين عبد الجليل ال غزوي , وليد ناجي الحبالي

 .  85ص , 8108, مركز الكتاب الاكاديمي , املعلومات املحاسبية 

 سنة النشر , الطبعة ألاولى , نظم املعلومات املحاسبية الحاسوبية , ق محمد قاسم دكتور عبد الرزا

 .057ص , بلد النشر عمان , دار الثقافة للنشر و التوزيع .  0222

 :املذكرات و الاطروحات : ثانيا 

 " دور النظام املحاسبي املالي , " زالس ي رياض " , "عون ورديةSCF   في إلافصاح عن املعلومات املالية

الاحسان البويرة مذكرة تخرج لنيل شهادة املاستر تخصص محاسبة و تدقيق كلية دراسة حالة مؤسسة 

 . 8104/8105العلوم الاقتصادية السنة الجامعية 

 " اثر مشاكل إلافصاح املحاسبي في اعداد القوائم, " محمودي ام الخير " , " جعفر خوجة عبد الصمد 

دراسة تطبيقية ملؤسسة نفطال ام البواقي مذكرة تخرج  –املالية من منظور معايير املحاسبة الدولية 

 . 8108/8102سنة , تخصص مالية و محاسبة , لنيل شهادة ماستر 
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  " صادية داسة حالة دور املعلومات املحاسبية في تحسين ألاداء املالي للمؤسسة الاقت, " بزقراوي حياة

تخصص محاسبة , مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير  –بسكرة  –حن الكبرى للجنوب مؤسسة املطا

 ,  8101/8100سنة 

  " دور جودة املعلومات املحاسبية في تحسين إلافصاح املحاسبي دراسة حالة شركة , " ناجي بن يحي

 –ة مذكرة تدخل لنيل شهادة املاجستير تخصص محاسب, بسكرة  GMSVDاملطاحن الكبرى للجنوب 

 . 8108/8102جامعة محمد قيصر بسكرة سنة 

  " اثر استخدام نظام املعلومات املحاسبي على جودة الكشوف املالية , " معمر لعويجي " , " عزيز مهديد "

مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر اكاديمي , دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر املديرية العملية املسيلة 

 . 8107/8102سنة , تخصص محاسبة و تدقيق , دية و التجارية كلية العلوم الاقتصا, 

  " دراسة حالة  –نظام التدقيق الجبائي اثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على فعالية , بن عثمان عائشة

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم .  8115/8107الجزائر خالل فترة 

 . 8102/8102مالية و محاسبة السنة الجامعية , ك التجارية تخصص بنو 

  املحاسبي في املؤسسات  إلافصاحمساهمة تكنولوجيا املعلومات في تعزير , عادل نويجم , عباس كادي

دراسة حالة " دراسة ميدانية لعينة من املهنيين في الجنوب الشرقي الجزائري مع إلاشارة ل, الاقتصادية 

مذكرة الستكمال متطلبات ,  8102ماي  –لفترة افريل " الشركة الجزائرية لخدمات النقط و الهندسة 

 . 8102/8102السنة الجامعية , دقيق شهادة ماستر اكاديمي الطور الثاني تخصص محاسبة و ت

  دراسة , جودة املعلومات املحاسبية و اثرها على قرارات مستخدمي القوائم املالية , حورية بوقندور

مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر اكاديمي كلية  –بام البواقي  –تطبيقية ملؤسسة مطاحن سيدي ارغيس 

 .  8106/8107السنة الجامعية , بة و مالية تخصص محاس, العلوم الاقتصادية و التجارية 

 مجالت , مداخالت , مقاالت : ثالثا 

تحديات القياس و إلافصاح املحاسبي عن ألاصول غير , " عياش ي فاطمة الزهراء " , " سماش كمال"  -0

 . 8102مارس , امللموسة مجلة التكامل الاقتصادي 

فصاح املحاسبي على مخاطر التدقيق الجبائي على محاسبة اثر إلا , " واهي بوعالم . ا" , " واضح صالح . ا"  -8

مجلة البشائر ,  8102/8106دراسة حالة بمركز الضرائب لوالية سطيف خالل الفترة , املؤسسة 

 ( . 0املجلد الخامس العدد ) الاقتصادية 
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, املعلومات املحاسبية تطبيق معايير إلافصاح املالي الدولية و اسمامه في تدعيم جودة , " عيمر سعيد "  -2

)  10املجلد السابع العدد , مقال , الجزائر , جيجل , جامعة محمد صديق بن يحي , حالة الجزائر و فرنسا 

 ( . 8180افريل 0

دولر نظام املعلومات املحاسبية في تحسين جودة املعلومات , " هياليلي اسالم " , " احمد قايد نور الدين "  -4

,  8102جوان , 10العدد , 14املجلد , مجلة اقتصاد املال و الاعمال , الاقتصادية املحاسبية في املؤسسة 

 . الجزائر , جامعة الشهيد حمة ألاخضر بالوادي ,  858 – 840ص 

 


