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  االهداء                     
  إلى من اطلب رضا اهللا و رضاهم                                   

  الالو إكباراجا                                            

  أبي حفظهما اهللا و أطال اهللا في عمرهما أمي و                            

  ات عمري و أتمنى لهم السعادة الدائمة ظإلى من عشت معهم احلي لح               

          إخوتي بالل و علي و أختي الزهراء                                    

       عائلتي أفراد كل إلى                                            

  إلى كل أصدقائي                                            

  إلى كل أساتذتي                                            

  إلى من نسيهم القلم و لم ينساهم القلب                            
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  التشكرات                  
و     علـــي و علـــى والـــدي  و ان اعمـــل صـــالحا ترضـــاهربـــي اوزعنـــي ان اشـــكر نعمتـــك التـــي انعمـــت "

  " ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين

                                                              إنجـاز فـي والصـبر القـوة منحنـي الـذي وتعـالى سـبحانه للها إلـى بشـكري أتقـدم بدايـة      

 .المتواضع هذا العمل

 علـى قبولـه اإلشـراف علـى بـن زيـدان الحـاج المشـرف  األسـتاذ إلـى الجزيـل بالشكر أتقدم كما     

  .القيمة إرشاداته و توجيهاته وعلى العمل هذا

  .كما اتقدم بفائق الشكر و التقدير الى لجنة المناقشة على قبولها مناقشة المذكرة     

الـذي "بن عصمان لخضـر"خاصة السيد المدير  SAAاشكر كل عمال شركة الوطنية للتأمين       

  . لم يبخل علي في امداد بالمعلومات

كمــا اتقــدم باســمى العبــارات الشــكر و االحتــرام بصــفة خاصــة الــى مــن قــدمولي يــد العــون علــى        

  ".ليلى و رقية"اتمام مذكرتي 

تدائيــة وصــوال الــى اشــكر كــل مــن علمنــي و لــو حرفــا طيلــة مراحــل تعليمــي بدايــة مــن مرحلــة االب      

 .الجامعة
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  :عامة مقدمة

 مجيـع يف أمهيـة ذات واسـعة احملاسـبة حتتـل مكانـة أصـبحت والعوملـة واالقتصـادية التكنولوجيـة للتطـورات نتيجـة     

مل تعـد احملاسـبة وظيفـة اذ اإلداريـة، املسـتوياتكـل  يف تطبيقا�ـا مـع تطـور االقتصـادي  وتعـددت تطورت ا�االت،حيث

 مـن تـوفره مـا خـالل وذلـك مـن املزايـا مـن العديـد حمصـورة يف تسـجيل االحـداث املاليـة و تبويبهـا و امنـا اصـبحت حتقـق

  . احملاسبية املعلومات مستخدمي جلميع هامة معلومات

امللحـة للمعلومـات و ذلـك لتلبيـة احتياجـات املسـتخدمني علـى اخـتالفهم تنبع ضرورة استخدام احملاسـبة يف احلاجـة      

  .لذا تلعب احملاسبة دور هام حيث جتعل وظيفة اختاذ القرار الرشيد امر ميسور للمؤسسة

 املعلومات نظم و التكنولوجيا جمال يف و بصورة عامة األعمال جمال يف حتدث اليت واملستمرة العديدة التطورات إن      

 معـايري فيهـا تتحقـق أن ميكـن كمعلومـات و�يئتهـا معاجلتهـا ينبغـي بكميـات هائلـة بيانـات مـن ينـتج ومـا خـاص بشكل

 يف إعـادة النظـريف  الكبـري والتطـور األعمـال بيئة يف والتغريات العوملة ظهورهذا اىل  أدى الفائدة ملستخدميها، و اجلودة

جمـال  بكـل ختـتصاحملاسـبية  للمعلومـات نظمـاً  لـديها يكـون أن االقتصـادية الوحـدات مـن يطلـب قد،احملاسبية  املعاجلات

  . العامة أهدافها حتقيق إىل وصوالً  من اجل  فيها متارس اليت ا�االت من

و تعترب البيانات املالية املصدر الرئيسي للعديد من املستخدمني لتقدمي معلومات حماسبية فـان فهـم هـذه البيانـات و      

واعــد احملاســبية الــيت حتكمهــا اصــبح امــرا ضــروريا،و هــو مــا جعــل الكثــري مــن املنظمــات و اهليئــات الدوليــة �ــتم معرفــة الق

مبوضوع التوحيد و التوافق احملاسيب ،حيث نتج عن هذا االهتمام العديد من احملاوالت الرائدة و اليت خلصـت مجيعهـا اىل 

  . تبين املعايري احملاسبية الدولية

املعـــايري مكانـــا هلـــا يف دول العـــامل ،حيـــث عملـــت علـــى احـــداث نـــوع مـــن التناســـق و التوافـــق ضـــمن اخـــدت هـــذه      

 .االجراءات املتعلقة باعداد و عرض البيانات املالية ،اضافة اىل مواكبة االقتصاد العاملي و جذب االستثمارات االجنبية

 

  ا
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  :اشكالية البحث-

 :صيغتها التاليةاشكالية البحث يف تمحور من هذا املنطلق،ت    

  ؟ ما هو واقع البيانات املالية من املنظور احملاسيب يف قطاع التامني 

  :و ملعاجلة االشكالية مت طرح التساؤالت التالية    

  ما املقصود بالبيانات املالية؟-

  ما مدى تلبية البيانات املالية الحتياجات املستخدمني؟-

  املالية؟ ما هي الطريقة معاجلة احملاسبة للبيانات-

  :فرضيات البحث-

  :وضع الفرضيات التالية مت ،للبحثلالجابة على هذه التساؤالت و كمنطلق      

  .تعترب احملاسبة نظام يهدف اىل مجع ،حتليل و معاجلة البيانات املالية:الفرضية االولى-

شـاط املؤسسـة يف شـكل وثـائق تقـدم تعترب البيانات املالية عناصر اساسية تقدم من خالهلـا حوصـلة ن :الفرضية الثانية-

  . يف �اية كل دورة حماسبية

  .املعايري احملاسبية تلعب دور هام يف عرض البيانات املالية:الفرضية الثالثة-

  :اهداف البحث-

  :تايت الدراسة و حتليل هذا املوضوع لبلوغ االهداف التالية     

  ذا البيانات املالية من جهة املعاجلة،حماولة القاء الضوء على االطار النظري للمحاسبة و ك-

  ابراز امهية و ضرورة البحث حمل الدراسة و امكانية مواصلة البحث فيه،-

  ،احملاسبية تلعبه البيانات املالية يف تقدمي املعلومات الذي األساسي الدور -

 

 ب
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  :اهمية البحث-

اليت �دف اىل معاجلة موضوع احملاسبة و البيانات  ان اهم ما متثله هذه الدراسة كو�ا حلقة وصل يف سلسلة حبوث     

  املالية اخلاصة به،

  يسعى البحث اىل ابراز االمهية اليت حتتلها احملاسبة يف املؤسسة كاداة لتعزيز و بناء قاعدة اقتصادية،-

  .يسعى البحث اىل عرض عموميات حول البيانات املاليةكو�ا العنصر االساسي يف اي تقرير مايل-

  :البحث اسباب اختيار الموضوع-

  :يعود اختيار املوضوع لعدة اسباب نذكر منها      

  طبيعة التخصص العلمي،-

  االمهية اليت حتتلها البيانات املالية،-

 .و معاجلتها  انات املاليةيحماولة فهم و التعمق يف كيفية تقدمي الب-

 :منهج البحث-

ضرورة االستعادة مبناهج متعددة، و ذلك لإلجابة للبيانات املالية حماسبة معاجلة  تقتضي طبيعة الدراسة يف موضوع      

ار صــحة الفرضــيات املوضــوعة مسـبقا، حيــث مت االعتمــاد علـى املــنهج التــارخيي عنــد بـعلـى التســاؤالت املطروحــة، و اخت

جبميـع اجلوانـب النظريـة و التطبيقيـة،  ، و يأيت استخدام املنهج الوصفي التحليلـي بشـكل كبـري احملاسبةتتبعنا ملراحل تطور 

 .كحتمية أملتها طبيعة املوضوع املعاجل 

  :حدود الدراسة

متت هذه الدراسة بالوكالة الشركة الوطنية للتامني و اليت درسنا فيها دور حماسـبة شـركات التـامني يف :الحدود المكانية-

  .الدولية املايل اإلبالغ معايري اختاذ القرارات وفق

  

 ت
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فريــل أمتــت هــذه الدراســة بالوكالــة الشــركة الوطنيــة للتــامني و ذلــك للفــرتة املمتــدة مــا بــني ديســمرب و :ود الزمانيــةالحــد-

2015.  

  :البحث هيكل

ثالثـة فصـول حيـث يتنـاول الفصــل  إىلعلـى التسـاؤالت املطروحـة و اختبـار الفرضـيات مت تقســيم الدراسـة  لإلجابـة      

،اما الفصــل الثــاين يتمحــور و املعــايري احملاســبيةالنظــام احملاســيب ، محاســبةالنظــري لل اإلطــار إىلاســبة تطرقنــا فيــه احمل األول

ماهيــة البيانـــات املاليـــة ،ا�موعــة الكاملـــة للبيانـــات املاليــة و معاجلـــة احملاســـبة يتنــاول هـــذا الفصـــل البيانـــات املاليـــة حــول 

نظـرة حـول  إىلتطرقنـا فيـه  SAAشـركة الوطنيـة للتـامني الفصل الثالث خصص لدراسـة حالـة ال أخريا،و  للبيانات املالية

،إســرتاتيجية الشــركة الوطنيــة للتــامني و اخلــدمات الــيت تقــدمها و القيــد احملاســيب للشــركة الوطنيــة الشــركة الوطنيــة للتــامني 

  .SAAللتامني
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  المحاسبة :الفصل االول

  :مقدمة الفصل

 إىلجمرد  فن مسك دفاتر  فقد حتولت  من, منها املطلوبة الوظيفةمع الزمن بشكل متواز  لتطور  احملاسبةتطور ت       

  .نظام معلومات متكامل

 كنظـام دورهـا تلعـب ذاته أصبحتتنبع ضرورة استخدام احملاسبة يف احلاجة امللحة للمعلومات فهي علم قائم حبد       

 اهلائـل التطـور ومـع معهـا، مصـاحل هلا اليت لألطراف الضرورية املعلومات تقدمي و حتليل خالل من احملاسبية، للمعلومات

 حماولـة إىل الدول من بالعديد دفع العوملة مستلزمات تتطلبه وما اقتصادية تكتالت إقامة خالل من العامل يشهده الذي

 وشـفافية موثوقيـة أكثـر املاليـة املعلومـات إعطـاء اجـل مـن الدوليـة احملاسـبية املعـايري من مستمدة احملاسبية األنظمة توحيد

  . حماسيب توافق إىل الوصول بغية املؤسسة لوضعية حقيقة صورة ومنح

  :من هذا املنطلق مت تقسيم الفصل إىل       

  .اإلطار العام للمحاسبة:المبحث األول

  .النظام احملاسيب:المبحث الثاني

 .املعايري احملاسبية:الثالث المبحث
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  للمحاسبة العام اإلطار :المبحث األول

األهـداف  ويشـمل من حقول  احملاسبية املعرفة، حقل يعترب والذي األساسية البنية احملاسيب للفكر العام اإلطار يعد      

 فيهـا واالختيـار املرغوب غري املمارسات واستبعاد املبادئ لتقييم منطقي كأساس ويستخدم واملبادئ والفروض واملفاهيم

  .البدائل بني

  :1ومفهومها المحاسبة نشأة:المطلب األول

 نشأة المحاسبة:أوال

 املتعلقـة  االقتصـادية املعلومـات توصـيل خالهلـا مـن يـتم حيـث األعمـال، بأ�ـا لغـة عـام بشـكل احملاسـبة توصـف      

 توصيل دورها على يقتصر ال احلايل وقتنا يف احملاسبة أن واحلقيقة منها، املستفيدة األطراف خمتلف إىل األعمال مبنشآت

 كافة، إىل أفراد ا�تمع ذلك يتعدى بل والدائنني كاملستثمرين األعمال مبنشآت مباشرة عالقة هلم الذين إىل املعلومات

 أن كمـا بأسـره  ا�تمـع يف وملمـوس واضـح اقتصـادي أثـر ذات كبـرية منشـآت ظهـور شـهد احلـايل عصـرنا إن خاصـة

 احلضارات، كل يف ظهرت الشك إ�ا يقبل ال ما لكن الصعوبة غاية يف أمر هو احملاسبة لنشأة حمددة تواريخ يف البحث

 حـوايل اآلشـوري العهـد إىل احملاسـبة  تـاريخ يرجـع مـن وهنـاك اقتصـادية، نشاطات احلضارات هذه تاريخ صاحب حيث

 توجد كما الثمينة، واملعادن احلبوب أو أحجام املاشية كأعداد عينية حماسبة سجالت مسك خالل من م،.ق 3500

  2.التجاري التبادل معامالت تدوين يف  البابليني لدى الطينية األلواح استخدام يف واضحة ذلك على أدلة

 مـا احلسابات إىل وتنظيم الدفاتر مسك فنون يف املتمثلة احلرفية بالنواحي االهتمام جمرد من حتولت قد احملاسبة إن      

  : 3مرت �ا احملاسبة كمايلي اليت املراحل تقسيم وميكن االجتماعية، املسؤولية عن باحملاسبة يعرف

                                                   

 .26:،ص2003األوىل ، الطبعة، عمان ، للنشر، وائل دار املعاصر، احملاسيب النموذج حنان، حلوه رضوان-1

 .11:،ص2007عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار احملاسبة، نظرية محدان، مأمون القاضي، حسني-2
 15 .:ص ، 1990 الكويت، والتوزيع، والنشر للطباعة السالسل دار احملاسبة، نظرية الشريازي، مهدي عباس-3
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 األمـوال احملافظـة علـى هـي بـدايتها يف احملاسـبة هـدف كـان :الفنـي الجانـب تكـوين مرحلـة :األولـى المرحلـة -

 علـى احملاسـب يقتصـر دور حيـث املـال، لصـاحب املاليـة الشـؤون ورعايـة واالخـتالس السـرقة مـن ومحايتهـا واملمتلكـات

 الوكالء، مسؤولية إخالء الداخلية لغرض املراقبة وسائل تستخدم كانت حيث فيها العمليات وتدوين السجالت مسك

 تصـنيف علـى الطريقـة هـذه اعتمـدت العمليات وقد تسجيل يف املزدوج القيد طريقة استخدام املرحلة هذه شهدت وقد

 املـايل املركـز قائمـة يف تعكـس احلسـابات الشخصـية وهـذه واحلسـابات احلقيقيـة احلسـابات :طـائفتني إىل احلسـابات

 حيدد حيث امليزانيات مقابلة طريقة أو امليزانيات يسمى مبدخل ما وفق املرحلة هذه يف الفرتة دخل حتديد ويتم للمنشأة،

  .الفرتة أول يف األصول صايف الفرتة مع آخر يف األصول صايف مقارنة من الفرتة دخل

 أو املهين يف جانبها احملاسبة شهدته تغيري أهم يعد :واألكاديمي المهني بالجانب االهتمام مرحلة :الثانية المرحلة -

 الثورة لظهور نتيجة االقتصاديةالوحدات  حجم ازدياد أمهها متعددة ألسباب عشر التاسع القرن بداية يف كان التطبيقي

 أداء تقـومي إىل احلاجـة بـدأت احملاسـبة حيـث علـى كبـري تـأثري لـه كـان وهـذا املسـامهة، الشركات ظهور مث ومن الصناعية

شـأ�ا  مـن كـان  اقتصـاديةأحداثا  املرحلة شهدت هذه باإلجناز، اجلهد مقابلة طريق عن عنها امللكية انفصال بعد اإلدارة

 الـدخل ضـرائب فـرض املسـامهة، والشـركات ظهـور الثـورة الصـناعية:وكـاأليت للمحاسـبة التطبيقـي اجلانـب باجتـاه الـدفع

 .  1العامة املنافع شركات وظهور

 على إليها بدأ ينظر حىت احملاسبة تطور استمر وقد :للمعلومات نظام أنها على المحاسبة إلى النظر :الثالثة المرحلة 

عمليـة اختـاذ القـرار جتميـع املعلومـات و احلقـائق املتعلقـة �ـذا  تتطلـب حيـث القرارات، اختاذ لغرض للمعلومات نظام أ�ا

، تسـمى هـذه املرحلـة 2القرار و بذلك تساهم يف ترشيد القرارات و ختفـيض درجـة عـدم التأكـد و كـذلك لغـرض التقـومي 

و هي وليدة القرن العشرين حيث متثل استجابة من جانب احملاسـبني نتيجـة النتشـار الفكـر  اإلداريةأيضا مبرحلة احملاسبة 

                                                   

 .44:ص ،2007، بعة األوىلط، عمان ، والتوزيع ، للنشر احلامد دار عمان، واملراجعة، احملاسبية نظرية عطا، علي حممد حيدر-1
   .44:ص ، 1986 عمان، والتوزيع، والنشر للطباعة السالسل ذات منشورات املالية ، احملاسبة يف املقدمة العظمة، حممد العاديل، يوسف-2
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العلميــة فأصــبح احملاســب مســؤوال عــن نظــام املعلومــات الرمســي يف املنشــأة، حيــث بــدأ االهتمــام  اإلدارةاخلــاص مبدرســة 

�ـدف املسـاعدة يف جمــاالت  اإلدارة إىلمـات و الرحبيـة و تقيـيم األداء و تقــدمي هـذه املعلو  اإلنتاجيـةبقيـاس  التكـاليف و 

  .1التخطيط و الرقابة و بالنتيجة يف عملية اختاذ القرار

ـــة: المرحلـــة الرابعـــة ـــادة املطـــردة يف حجـــم و قـــدرات الوحـــدات  :المحاســـبة عـــن المســـؤولية االجتماعي نتيجـــة للزي

ريات اجتماعية كبرية حيـث بـدأت التقـارير االقتصادية و بصفة خاصة، الشركات، املسامهة فقد أصبح هلذه الشركات تأث

  .2احملاسبية تأخذ اجتاها مشوليا يغطي احتياجات أطراف ا�تمع كافة

و البيئة اليت تعمل فيها، و تشمل البيئة الـيت تعمـل  باإلطار اإلنسانيةو تتأثر احملاسبة شأ�ا شأن غريها من العلوم        

فيها احملاسبة على األوضاع االجتماعية و االقتصادية و السياسية و القانونية السائدة، و ما ينطوي عليه من قيود و آثار 

ما صـاحبها مـن تنعكس على احملاسبة، و نظرا للتطور احلاصل يف النشاطات االقتصادية نتيجة للتطورات التكنولوجية و 

التطورات يف جمـاالت احليـاة األخـرى، تعـددت اجلهـات ذات املصـلحة يف الوحـدات االقتصـادية خاصـة بعـد أن تعـددت 

تلك اجلهـات و هـدفا  إىلالتقدمي املعلومات  باألعباءمصادر التمويل و أشكاهلا حىت صار لزاما على احملاسبة أن تنهض 

  .3احملاسبة إلجراءاتأساسيا 

  هوم المحاسبة مف:ثانيا 

 احملاسبة جهة تعريف عددت التعريفات للمحاسبة باختالف الزمن الذي وضعت فيه، و خنتلف باختالف مواكبةت      

  القدرة على احتياجا�ا سيما و أن احملاسبة هلا  كل يغطي الذي اجلانب من التعريف تصوغ جهة كل ألن

  

                                                   

  .23:ص،2001، األوىلالطبعة ، عمان، ، والتوزيع للنشر الوارق مؤسسة ، ةاحملاسب نظرية جربوع، حمموديوسف -1
    .27:الشريازي ،مرجع سبق ذكره،ص مهدي عباس -2
 ،،مصراجلامعية الدار األصول، عن واإلفصاح واحملاسبة الدخل مشاكل قياس املتوسطة احملاسبة ، و اخروناملكارم، أبو الفتاح عبد وصفي نور، حممد أمحد -3

  .20:ص ، 2003 -2002
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  .جهات تشكل و متلك من املرونة ما جيعلها مفيدة لعدةأن 

بأ�ـا فـن تسـجيل و تبويـب و تلخـيص العمليـات ) AAA( م عرفت اجلمعية األمريكية احملاسـبة1941ففي عام       

املعلومات االقتصادية الـيت مـن  إيصالو األحداث اليت هلا طبيعة مالية و تفسري النتائج، كما تقوم بتشخيص و قياس و 

  .اراتخالهلا ميكن ألطراف املنشأة باختاذ أحسن القر 

و قامت اجلمعية نفسها بالرتكيز على الوظيفة اليت تقوم �ـا احملاسـبة فقامـت بتعريـف احملاسـبة بأ�ـا تـوفري معلومـات        

كميــة عـــن الوحــدات االقتصـــادية، و هـــي أساســا معلومـــات ماليــة الختـــاذ و ترشـــيد القــرار، كمـــا أن احملاســبة عبـــارة عـــن 

  .1ت االقتصاديةعمليات حتديد و قياس و توصيل املعلوما

الصـادرة يف شــهر ) 4(يف النشـرة احملاسـبية رقـم ) AICPA(   األمـريكينيكمـا عرفهـا معهـد احملاسـبني القـانونيني       

  .نشاط خدمي وظيفتها تزويد املعلومات الكمية ذات الطبيعة املالية أساسا ملنشأة معينة بأ�ام 1970سنة  10

وعــة مــن القواعــد و املبــادئ و األســس و النظريــات الــيت تســتخدم يف حتليــل و كمــا يشــمل علــم احملاســبة علــى جمم      

تسجيل و تبويب العمليات املالية من واقع مستندات مؤيدة هلا، و ذلك �دف التعرف يف �اية الفرتة املالية على نتيجة 

  .2أعمال املشروع من ربح أو خسارة و معرفة املركز املايل

ــالنظر         اجلهــات املســتفيدة أو ذات املصــلحة  إىلاحملاســبة علــى أ�ــا نظــام يقــوم بتقــدمي املعلومــات  إىلو لقــد بــدأ ب

توفري املعلومـات املفيـدة يف اختـاذ  إىل�دف  أصبحتبالوحدة االقتصادية و مبرور الوقت تعددت اجلهات املستفيدة، مما 

  .قرارات اقتصادية للتحقيق من رفاهيته االجتماعية

بعد علمي و بعد فين، حيث يتضح البعد العلمي من اعتمـاد احملاسـبة علـى :للمحاسبة بعدين أساسينييتضح أن        

جمموعة من القواعد و األسس و النظريات و كل ما يقوم على النظريات و األسس الثابتة فهو علم، أما البعد الفين فهو 

املشــروع وفـق قواعـد و أســس يغلـب عليهــا  اجلانـب التطبيقـي للمحاســبة، و ذلـك مــن خـالل  تبويـب و تصــنيف أعمـال

                                                   

-1 Amrica Accounting Association,Astatement of basic Accounting theory,new York, 1966.  
 .15:عباس مهدي الشريازي،مرجع سبق ذكره،ص 2-
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الطــابع االجتهــادي فعمليــات التبويــب و التصــنيف هــي عمليــات فنيــة تطبيقيــة و لــذلك ميكــن القــول أن احملاســبة علـــم 

  .1وفن

يقودنـا تعريــف احملاســبة للتفرقـة بينهــا وبــني مـا يطلــق عليــه مســك الـدفاتر حيــث يعــرف بأنـه فــن تــدوين العمليــات         

ألي مشروع أو منشأة يف دفاترهـا و اسـتخراج نتائجهـا وفقـا ملبـادئ احملاسـبة، مـن هـذا التعريـف يتضـح أن احملاسـبة املالية 

يكفــي معرفتــه  إمنــاأكثــر مشوليــة مــن مســك الــدفاتر ألنــه عمــل آيل غــري مطالــب مبعرفــة كــل مبــادئ و قواعــد احملاســبة، و 

ت املاليـة و اسـتخراج نتيجـة املنشـأة مـن ربـح أو خسـارة و هـذا  باألسس احملاسبية املستخدمة يف حتليل و تسجيل العمليا

كله جزء يسري عمل احملاسب، و من هنا جاءت مقولة أن احملاسب ميكن أن يكون ماسك دفـاتر و لكـن يصـعب علـى 

  .2ماسك الدفاتر أن يكون حماسبا

  :تعترب احملاسبة

  .تسجيل املعلومات القاعدية نظام لتنظيم املعلومات املالية اليت تسمح بتحرير و تصنيف و -

  .تقدمي القوائم املالية اليت تعطي صورة صادقة للحالة املالية للوحدة يف تاريخ غلق احلسابات -

  .حيدد املستعملني للقوائم املالية و كذا طبيعة و أهداف هذه القوائم -

  .األساسية حيدد االتفاقيات احملاسبية القاعدية، و اخلصائص النوعية و مبادئ احملاسبة -

  .يقدم قواعد التسجيل احملاسيب -

 .2يعاجل مفهوم رأس املال و احملافظة عليه -

  أنواع المحاسبة و أهميتها:المطلب الثاني

                                                   

،عمان األولالتوزيع و الطباعة ،اجلزء  و  للنشراحملاسبة املالية،دار املسرية   أصول، و اخرونصيام،حسام الدين مصطفى اخلداش،وليد زكريا - 1
  .17-15:ص.،ص2005،
  .11:،ص1965،مصر، األولعلي حممود عبد املتعال،التوحيد احملاسيب ،اجلزء -2

-1Jean  François des roberts, François Mechin, Herve Puteaux, normes IFRS et PME, Edition 
Dunad, France,2004, p :12.   
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 :                                                                                 أنواع المحاسبة:أوال

  :  ميكن حصر ثالثة أنواع من احملاسبة حبسب الغرض من وراءها و هي على النحو التايل      

هي تلك احملاسبة املوجهة خصيصا خلدمة غرض أو أغراض املؤسسات ال سيما االقتصادية و  و:محاسبة المؤسسة-1

 : ميكن التمييز بني ثالثة أنواع منها

جمموعـة "احملاسـبة العامـة، و الـبعض اآلخـر احملاسـبة املعمقـة و تعـين  و يطلـق عليهـا الـبعض لفـظ :المحاسبة التحليلية-

و الوثائق و املستندات املوجهة ملسايرة نشاط املؤسسة على امتـداد السـنة املاليـة الواحـدة قصـد تقوميـه، و  اإلجراءاتمن 

نس املعاجلة احملاسبية بني مجيع نظام حماسيب موحد يكفل جتا إىلأثره على مكونات الذمة املالية للمؤسسة استنادا  إثبات

    .املتعاملني االقتصاديني

، و اإلجراءاتحماسبة التكاليف، أو حماسبة االستغالل و تعين جمموعة من   عليها  يطلق :المحاسبة التحليلية -

املنبثقة عن التقنيات املوجهة ملسايرة تكاليف أداء على امتداد فرتة زمنية حمددة، قصد تقومي املنتجات أو اخلدمات 

                                                           .ن جهة أخرىنشاط من جهة، و مراقبة شروط التشغيل الداخلي م

حماسبة حتليلية تنصب على حتليل نشاط املؤسسة عرب وظائف و مراكز تكاليفية لغرض مواكبة آلية جتميع لتكاليف 

  .1أو اخلدمات املتوجه للنشاط العام املنتجات إىلميلها ضمن هذه الوظائف، و بالتايل حت

يقصد �ا اعتماد احملاسبة التحليلية بقيم تقديرية متوقعـة للـزمن القـادم لـذلك فاحملاسـبة التقديريـة : المحاسبة التقديرية -

بقا، و الثانيــة علــى امتــداد للمحاســبة التحليليــة، بــل هــي فــرع منهــا غــري أن األوىل تبــىن علــى تقــديرات أو قــيم حمــددة مســ

  .أرقام، و قيم فعلية متوجهة للنشاط

هــي تلــك املوجهــة خصيصــا خلدمــة غــرض أو أغــراض املؤسســات غــري االقتصــادية، أي تلــك : المحاســبة العموميــة -2

الدولة أو هيئا�ا القاعدية، كما يسميها الـبعض اآلخـر باحملاسـبة املوازنـة،  إىل، و اليت تعود وصايتها اإلداريذات الطابع 

                                                   

  .04:،ص2002 االوىل، طبعةالشباكي سعدان،تقنيات احملاسبة حسب املخطط احملاسيب الوطين ،ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون ،اجلزائر،-2
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القطــاع (العامـة  اإليــراداتاملتـوفرة مــن طـرف الدولــة يف شـكل نفقـات موزعــة علـى  اإليـراداتأل�ـا تبـين علــى املوازنـة بــني 

  ).احلكومي

وان االقتصـاديني املكرسـني لتـدفقات القـيم،  و هي تلك احلسابات القومية ا�معة من كل األعـ: المحاسبة الوطنية -3

كالتتويج لنشاط ا�تمع على أن تشكل املعلومات املسـتخدمة مـن احملاسـبة العامـة خاصـة علـى مسـتوى كـل املؤسسـات 

  .1االقتصادية

  2 أهمية المحاسبة:ثانيا

  :  احملاسبة من أهم وسائل الرقابة، كما هلا أمهية كربى تتمثل يف تعترب      

القانون يلزم على مسريي أي مؤسسة مبسك الـدفاتر احملاسـبية، و قـد ألـزم القـانون التجـاري  إن: لنسبة للمؤسسةبا -1

فيه يوما بيوم عمليات  يف مادته التاسعة على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم مبسك دفرت اليومية يقيد

  .املؤسسة

  :          ة احملاسبة ميكن للمؤسسةله فائدة كربى للمؤسسات فبواسط اإللزامهذا 

 .رصد حركية نشاطها و معرفة مركزها املايل-

  

  . اإلنتاجا عن طريق عناصر تكاليف حتديد سعر منتجا� -

.                                                                                                عـــن التقـــارير احملاســـبية أو القـــوائم املاليـــة إمـــااملؤسســـة بكافـــة املعلومـــات الالزمـــة  إدارةتزويـــد و تـــوفري تزويـــد و تـــوفري  -

  . السنة املالية إمدادو قانوين جلميع مراحل  إدارياحملاسبة وسيلة لثبات  إن -

                                                   

  .04:،املرجع السابق،ص شباكي سعدان-1
  .62:،ص1999بويعقوب عبد الكرمي،اصول احملاسبة العامة،ديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية،الساحة املركزية ،بن عكنون ،اجلزائر،-2
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ــاجلنظــام االقتصــادي و املــايل تلــيب احملاســبة ضــرورات ال: بالنســبة لمحيطهــا -2 و القــانوين، باعتبارهــا أداة لقيــاس  ائيب

حملاسبية لتزويد حميطها تشكيلة ذمتها املالية، و وضعيتها ا إبرازالذمة املالية للمؤسسة من خالل كشف نتائج النشاط، و 

  .اخلارجي

     .قدمه املؤسسة من وثائق رمسيةيعملون على حتديد الضريبة وفق ما ت إن مصاحل الضرائب :بالنسبة للضرائب -3

تعترب الوثائق و الدفاتر احملاسبية حجما مادية ميكن االستناد عليها يف احلكم ضد : بالنسبة لمصالح القضاء -4

                                                .                                               املؤسسة أو لصاحلها يف حالة املنازعات مع األطراف اليت تتعامل معها املؤسسة

  . تعترب احملاسبة كوسيلة جلب أو تنفيذ يف عالقتها مع الزبائن، املوردين و البنوك: بقية المتعاملين االقتصاديين -5

تكـاليف كما للمحاسبة أيضا أساس مهم يف تسعري السلع و اخلـدمات املقدمـة للعمـالء، هـذه مـن مهـام احملاسـبة ال     

  .دمات املباشرة و الغري املباشرةاليت حتسب تكلفة السلع و اخل

للشــركات، فأغلــب القـــرارات املاليــة تعتمـــد علــى املعلومـــات  اإلداريـــةللمحاســبة أثـــر كبــري علـــى القــرارات  إنكمــا         

  .1بعد حتليل معمق للمعلومات احملاسبية إالاحملاسبية، و ال يتم اعتماد على أي قرار 

                                                          مبادئ المحاسبة و أهدافها       :المطلب الثالث

نا ضرورة حتديد مبادئ احملاسبة اليت تضفي على املمارسة احملاسبية صبغة القبول العام، لتظهر  مبادئ المحاسبة:اوال

                                       :      لذلك منيز بني املبادئ على النحو التايل

  :                                          المبادئ المتعلقة بحقل المالحظة -1

لتأسيس، يف اممارسة نشاط معني يكون موضوع  إىلمؤسسة ما  إنشاءيسعى املسامهون من خالل  :مبدأ االستمرار -أ

ا بصفة دائمة و مستمرة، أي أن التفكري من قبل املؤسسني يف تصفية تعمل املؤسسة على مزاولة نشاطه اإلطارهذا 

، لذلك يف ظل ما يوحي به مبدأ االستمرار من أمهية كبرية يف حتديد ما يتضمنه إنشائهااملؤسسة هو الغرض العادي من 

                                                   

  .19-18:ص.،ص2011، األوىلعبد الوهاب رميدي و علي مسلي،احملاسبة املالية وفق النظام املايل و احملاسيب اجلديد،دار هومة ،اجلزائر،الطبعة،- 1
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                                               .                                         العديد من املفاهيم و النتائج احملاسبية اهلامة

املادية والبشرية  إمكانيا�افان فكرة استمرار املؤسسة يف أعماهلا، يؤكد صراحة مقدر�ا على مزاولة نشاطها انطالقا من 

  .  حتقيق أرباح يف السنوات املستقبلية إىلاليت تؤدي 

شاطات املؤسسة لفرتة طويلة غري حمددة، هو مربر لتحديد مدة زمنية االستمرارية يف ن إن: مبدأ الدورة المحاسبية - ب

معينة ميكن على ضوئها معرفة نواتج و أعباء املؤسسة و نتيجة نشاطها يف هذه الفرتة، ليسمح هلا يف األخري من حتديد 

                                                                                                   . 1مواطن األعباء و النواتج بالدقة الالزمة و معرفة مدى جودة هذا النشاط

ينبغي التعرف يف ظل مبدأ استقاللية الدورات على النواتج و األعباء و نتيجة نشاط   :مبدأ استقاللية الدورات -ج

و التحصيالت املتعلقة �ا و كل التسديدات املرتبطة و احلقوق  تاملخزوناكل دورة حماسبية، مبا يف ذلك عناصر 

.                                                                                    بالديوان سواء كانت جبائية أو شبه جبائية أو ديون ناجتة عن خمتلف عمليات الشراء املختلفة

  .جتها و تتحمل أعبائهايتضح أن كل دورة حماسبية تستفيد من نوا

التصنيفات العديدة للمؤسسات اليت أمالها الواقع االقتصادي و تبناها التشريع الذي  إن: مبدأ الوحدة المحاسبية -د

األحــداث االقتصـادية الــيت هلــا عالقــة بنشــاط املؤسســة أو  إالنـص وفــق هــذا املبــدأ علــى أن ال يـتم األخــذ بعــني االعتبــار 

يقع على احملاسب تسجيل األحداث اليت هلا تأثريا على وضعية املؤسسة و ليس على  اإلطاري هذا الوحدة القانونية، فف

حتديد  إىلأن هذا املبدأ يعمل على التمييز بني شخصية املؤسسة و شخصية املالك هلا، كما يهدف  إذوضعية املالكني، 

مبــدأ  -ه.                               بنشــاطهاو توضــيح مســؤولية املؤسســة اجتــاه الغــري عــن كــل االلتزامــات املتعلقــة 

توليد معلومات تلقي القبول لدى األطـراف املسـتعملة  إىليسعى نظام املعلومات احملاسبية ): الصورة الصادقة(الصدق 

حملاســبية يفــرتض أن هــذا النظــام يعمــل وفــق املبــادئ ا إذللمعلومــات و قــراء القــوائم املاليــة الناجتــة عــن النظــام املولــد هلــا 

  . املتعارف عليها، و على رأسها مبدأ الصورة الصادقة

                                                   

   .60:طواهر محد التهامي،املراجعة و تدقيق احلسابات،ديوان املطبوعات اجلامعية،الساحة املركزية،بن عكنون ،اجلزائر،ص -1
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خمرجاتـه تتخـذ مـن  باعتبـارأن الصورة الصادقة تعترب هدفا يرجى بلوغه مـن نظـام املعلومـات احملاسـبية  اإلشارةجتدر       

  .املسرية اإلدارةطرف 

حملاسبية ا يل حمتوى خمرجات نظام املعلوماتضرورة تفض إىلانطالقا مما سبق نالحظ أن تطبيق هذا املبدأ يوحي      

االقتصادي احلقيقي  صورة صادقة متكن من تعبري القوائم املالية على الواقع إعطاءعلى شكله من خالل الرتكيز على 

                                         :                                                                   اعتماد هذا املبدأ يسمح مبا يلي إنللمؤسسة، 

  .منح حسابات املؤسسة، الصبغة القرارية و هذا لفائدة التسيري داخل املؤسسة -

  .1السماح للمؤسسة بالتموقع مقارنة مع مثيال�ا من املؤسسات اليت تنشط يف نفس القطاع -

  : المبادئ المحاسبية المتعلقة بالقياس -2

االقتصادية اليت هي أحداث كمية يف نظام املعلومات احملاسـبية يـتم  األحداثالتعبري عن  إنمبدأ ثبات وحدة النقد  -أ

حتما عرب وحدة قياس تتجسد يف النقـود، فالقيـاس النقـدي لكـل العمليـات الـيت تقـوم �ـا املؤسسـة، مـن شـأنه أن يعطـي 

اليـة اخلتاميـة، ان االعتمـاد علـى النقـود مـن شـأنه أن يطـرح مشـكال صورة رقميـة عـن األحـداث و املؤسسـة يف قوائمهـا امل

     .الوحدة النقدية املختارة كمعيار ثابت مع الوقت، تعترب النقود معيارا مالئما لالطالع على الواقع: مضاعف يتمثل يف

ألحـداث و  بإمهالـهاسـبية حصـر جمـال نظـام املعلومـات احمل إىلو الواقع أن اعتمـاد النقـود كـأداة وحيـدة للقيـاس، يـؤدي   

 .                العالقات اخلارج عن جمال السلع و اخلدمات 

وفقـا ملبـدأ ثبـات وحـدة النقـد داللتهـا و يـؤدي  إعـدادهاالتقلبات يف مستوى األسعار يفقـد القـوائم املاليـة الـيت يـتم  إن –

  . عدم التجانس يف مراكز امليزانية و القوائم املالية ذا�ا إىل

علــى القيمــة االمسيــة للنقــود ال علــى  اإلبقــاءقيـاس العمليــات االقتصــادية الــيت تقــوم �ــا املؤسســة تكــون علــى أســاس  إن-

                         .     القيمة احلقيقية املعرب عنها بالقدرة الشرائية

                                                   

  .62:،مرجع سبق ذكره،صطواهر محد التهامي -1
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تما وفق مبدأ ثبات وحدة قياس األحداث االقتصادية يف املؤسسات االقتصادية يكون ح إن: مبدأ وحدة القياس - ب

القياس تبعا هلذا املبدأ نص املشرع اجلزائري على استعمال الدينار اجلزائري كوحدة قياس لكل التعامالت االقتصادية، و 

                                                                                .                     ركز على ضرورة التسجيل احملاسيب بالنسبة للتدفقات بالعملة

قياس نتائج أعمال املؤسسة و حتديد مركزها املايل يقوم على أساس التكلفة التارخيية،  إن: مبدأ التكلفة التاريخية -ج

أن العمليات اليت تقوم �ا هذه األخرية و اليت تؤثر على الوضعية احلقيقية هلا البد أن تكون موضوع للقياس يف  إذ

  .                                         ت أو اللحظة اليت متت فيهاالوق

من أجل السماح لنظام املعلومات احملاسبية بتوليد معلومات ذات مصـداقية و معـربة عـن الوضـعية احلقيقيـة للمؤسسـة  -

الصـفة االسـتحداثية ملسـايرة  يف ظل مبدأ التكلفة التارخيية ينبغي اعتماد حلول من شـأ�ا أن تضـفي علـى عناصـر امليزانيـة

  .هذه العناصر للواقع االقتصادي

يعترب هذا املبدأ من بني أهم املبادئ اليت تعطي ضمانا  و أمانا للمعلومات احملاسبية الناجتة : مبدأ الحيطة و الحذر -د

ث يف املستقبل  متوقعة سوف حتد إيراداتعن نظام املعلومات احملاسبية كونه يقضي بعدم األخذ يف احلسبان أية 

كتسجيل نواتج مستقبلية سوف حتققها املؤسسة مع االحتياط للخسائر اليت سوف حتدث يف املستقبل انطالقا من 

:                                                                                                             مواجهتها، أي أن إمكانيةو  إعداد

  إني نقص حمتمل يف قيمة املوجودات ميكن أن يؤثر على ذمة املؤسسة، ينبغي أن حيتاط له و يتم تسجيله حىت و أ -

  . كان حدوثه ليس أكيدا

  .متت فعال إذا إالاملستقبلية أو املتوقعة  اإليراداتباملقابل ال يتم تسجيل  -

العمليات املختلفة اليت تقوم �ا املؤسسة جتعل هذه األخرية يف عالقة دائمة مع مورديها و  إن :مبدأ عدم التعويض -ه

هـذه العالقـة  إنمنتوجـات زبائنهـا،  إىلمنتوجا�ـا، كمـا حتتـاج هـي  إىلزبائنها، ففي حاالت عدة حيتاج مورد و املؤسسـة 

أو الزبـائن، لـذلك جـاء هـذا املبـدأ و منـع املقاصـة بـني  التشابكية من شأ�ا أن ختلق أرصدة دائنة  و مدينة اجتاه املـوردين
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الديون و احلقوق اليت هي اجتاه شخص واحد، و فرض توضيح قيمة الدين و قيمـة احلـق يف القـوائم املاليـة اخلتاميـة علـى 

  .و براهني مادية إثباتحد سواء ، و أساس ذلك كون كل عملية هلا 

  : مبادئ محاسبية أخرى -3

أخرى  إىليعترب هذا املبدأ أن طرق التسجيل الطرق و التقييم احملاسبية ثابتة من دورة  :لطرق المحاسبيةمبدأ ثبات ا -أ

عنه و تربيره للموافقة عليه و يف مجيع احلاالت جيب أن ال  اإلعالنكل تغيري جيب ) شكل القوائم املالية و طرق التقييم(

 . يؤثر أبدا عن مدى صدق و سالمة احلسابات

 تغيريات يف النشاط يف طرق استعمال الوسائل، تغيري العالقات مع الغري و حىت: ربر اجلديدة بكل جديةت      

                                                   . 1اكتشاف أخطاء املاضي

وهريــة تــؤثر علــى مفهــوم األمهيــة النســبية يعــين التقريــر املــايل عــن معلومــات هامــة و ج إن: مبــدأ األهميــة النســبية -ب 

قرارات املستخدم، أي أن التأثري على قرار املستخدم هو املعيار احملدد لألمهية النسبية للمعلومات، و هـذا االجتـاه تنـادي 

أنــه يعتمــد علــى احلكــم الشخصــي و حيــدث ارتبــاك لــدى احملاســبني عنــد تطبيــق مبــدأ  إالبــه كثــري مــن أدبيــات احملاســبة، 

  .  أم املستثمر أم اجلهة احلكومية اإلدارةعرفة من هو املستخدم أو متخذ القرار، هل األمهية النسبية، و ذلك مل

عن بنود املعلومات يف القوائم املالية يف بنود منفصلة أو  اإلفصاحو وفقا ملبدأ األمهية النسبية، جيب أن يتم       

.                                                                        هامة قد تؤثر على قرار املستخدممندرجة مع غريها، و ذلك حلجم أو قيمة البند، أو مدى تعبريه عن حقيقة 

قائمة الدخل يفرق احملاسب بني النفقات االيرادية و  إعدادو لعلى من أهم التطبيقات احملاسبية هلذا املبدأ هو عند 

لنفقات االيرادية املؤجلة على املالية احلالية بالكامل و يعتربها نفقة ايرادية الرأمسالية و االيرادية املؤجلة، قد حيمل بعض ا

عادية وذلك لصغر حجمها، و قد يدور احملاسب بعض النفقات االيرادية و يعتربها نفقات ارادية مؤجلة ألمهيتها و 

 - ج                          .                            لكرب حجمها مثل نفقات التأسيس و احلمالت االعالنية

                                                   

  . 38:،اجلزائر ،ص ، رابعةالطبعة العكنون ،،الساحة املركزية،بن  حممد بوتن ،احملاسبة العامة للمؤسسة،ديوان املطبوعات اجلامعية-1
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يشتق هذا املبدأ من فرض الدورة احملاسبية الذي يقتضي قياس نتيجة النشاط  :بالمصروفات اإليراداتمبدأ مقابلة 

مستخدمي البيانات احملاسبية داخل و خارج  إىلاالقتصادي للمنشأة خالل فرتات قصرية دورية و تقدمي الدخل 

  . 1املشروع

 أو أصول أخرى مقابل نقدية، كما تكون) سلع أو خدمة(عندما يتم مبادلة منتجات  اإليراداتو تتحقق       

  نقدية أو مطالبات نقدية، و ذلك عندما تكون إىلقابلة للتحقق عندما تكون هذه األصول مملوكة قابلة للتحويل 

.                                                                              معنوية إضافيةحمددة و بدون تكلفة  بأسعارهذه األصول قابلة للبيع أو التداول يف سوق نشط و 

السلع و  بإنتاجتقوم منشآت األعمال على اختالف أنواعها و أشكاهلا القانونية : باإليراداتمبدأ االعتراف  -د

، و يف شكل دورات متعاقبة و متوازنة تبدأ بالنقدية و يليها بشكل مستمر إيراداتاخلدمات لغرض احلصول على 

توزيع  إىلو تقدمي اخلدمات مث احلصول على النقدية ثانية، و خالل هذه الدورات تظهر احلاجة  اإلنتاجأنشطة 

  .     2و االعرتاف باألرباح بني الفقرات املالية املختلفة اإليرادات

يتحقق عند نقطة البيع للغري، و بذلك  اإليرادو هي أن  باإليرادليدية لالعرتاف و لقد اتفق احملاسبون على قاعدة تق

فان الربح أيضا يتحقق بالبيع الفعلي للغري، و من مثة ال جيوز أن تقوم البضاعة املخزونة الباقية يف آخر الفرتة بثمن يزيد 

القوائم املالية و  إعدادبدأ املقبول عموما عند عن تكلفتها، أي ال جيوز االعرتاف بأرباح مل تتحقق بعد، و هذا هو امل

    .3حتديد نتيجة نشاط املنشأة من ربح أو خسارة

التـام و الصـادق و املناسـب، حيـث  اإلفصـاحعام يف احملاسـبة حـول ضـرورة تـوفر  إمجاعهناك : التام اإلفصاحمبدأ  -ه

ـــة املوج اإلفصـــاحيتطلـــب  ـــام أن تصـــمم وتعـــد القـــوائم املاليـــة الدوري عامـــة املســـتخدمني بشـــكل يعكـــس بدقـــة  إىلهـــة الت

                                                   

  .134:،ص2006ريتشارد شرويد ،نظرية احملاسبة ،دار املريخ للنشر،الرياض ،- 1
  
  
  .60:،ص2004،اسس احملاسبة املالية،دار احلامد للنشر و التوزيع،عمان، و اخرونرضوان حلوة حنان،اسامة احلارس ،-1
  .237:سبق ذكره،ص رضوان حلوة حنان،مرجع-2
  .29:،ص2003عبد الوهاب نصر علي،مبادئ احملاسبة املالية وفقا للمعايري احملاسبية،الدار اجلامعية ، مصر،-3
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األحداث االقتصادية اليت أثرت على املنشأة خالل الدورة، و جيب أن تتضمن هذه القوائم املالية معلومـات كافيـة جبعـل 

هــذه القــوائم مفيــدة و غــري مضــللة للمســتثمر، و هــو يتطلــب عــدم حــذف أو كتمــان معلومــات جوهريــة أو ذات منفعــة 

و لقد أكـدت    .    للقوائم املالية إضافيةيف جداول أو قوائم  سواء يف صلب القوائم املالية أو يف املالحظات عليها أو

التـام، و  اإلفصـاحالعديد من املنظمات احملاسبية املشرفة على املمارسة املهنية يف احليـاة العمليـة علـى ضـرورة مراعـاة مبـدأ 

 أهم  التام، و اإلفصاحأصدروا جمموعة من التعليمات و الشروط الواجب توفرها لتلبية متطلبات 

 هذه املنظمات هي املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني و ذلك عرب آراء هيئة املبادئ احملاسبية و بيانات هيئة

                            . 1معايري احملاسبة املالية و كذلك تعليمات جلنة االستثمارات و البورصة

ؤسسة كافـة املعلومـات عـن املركـز املـايل و نتـائج األعمـال و التـدفقات و يعين هذا املبدأ أن تقدم التقارير املالية للم      

يعتــرب مــن املبـــادئ  فاإلفصـــاحو عرضــها،  إعــدادهاالتغيــريات يف حقــوق مالكيهــا و كـــذا السياســات احملاســبية املتبعـــة يف 

ليــة، و يقــود االعتمــاد علــى هــذا قيمــة املعلومــات احملاســبية الــيت تظهــر القــوائم املا إثــراءاحملاســبية الــيت ميكــن أن تســاهم يف 

معلومــات حــول  إنتــاجخدمــة ملختلــف مســتعملي القــوائم املاليــة، قــد تــدور حــول  إضــافيةكشــوف ماليــة   إعــداد إىلاملبــدأ 

  2.القيمة احلقيقية لبعض عناصر الذمة املالية إظهارالتقلبات يف املستوى العام لألسعار أو 

  :   2اسبة يفتندرج أهداف احمل:  أهداف المحاسبة:ثانيا

  ،توفري املعلومات املالية -

   ،يد نتيجة املؤسسة من ربح و خسارةقياس نتائج األعمال عن فرتة معينة و حتد  -

خمتلــف املعلومــات املاليــة املتعلقــة بتبيــان الوضــع املــايل للمؤسســة يف وقــت حمــدد بشــكل ميكــن خمتلــف األطــراف  تــأمني -

   ،حتديد نتائج أعمال املؤسسة يف فرتة زمنية معينة إىل إضافةذوي العالقة باملؤسسة من التعرف على مركزها املايل 

   ،جله اي أنشأت من الزمن نتيجة ملمارستها للنشاط الذقياس تطورات الوضع االقتصادي للمؤسسة خالل فرتة من  -

                                                   

  
  .12:،ص2005بويعقوب عبد الكرمي،أصول احملاسبة العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الساحة املركزية ،بن عكنون ،اجلزائر،الطبعة الثالثة ،-1
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  من وسائل الرقابة الداخلية للمؤسسة توفري املعلومات احلفاظ على ممتلكات املؤسسة و ذلك ألن احملاسبة تعترب -

احلكومية و  اليت ختدم املستخدمني اخلارجني عن املؤسسة مثل املسامهني املقرضني، احملللني، املاليني، اجلهات و اهليئات

لقرارات املالية يف جمال ا غريها ذات املصلحة باملشروع، كما ميكن للمعلومات احملاسبية أن ختدم هذه األطراف يف اختاذ

توفري املعلومات اليت  -                                                                        ،االستثمار و التمويل

مني الداخلية و تشمل بشكل أساسي مدخالت التقارير املالية الداخلية اليت ختدم األغراض ختدم أغراض املستخد

                                                                                                ،يف جماالت التخطيط، الرقابة، التنسيق و تقييم األداء اإلدارية

  ،املالية اليت تتم يف املشروع عند حدوثها تسجيل العمليات   -

من أصول و مـا عليهـا  تبويب و تصنيف العمليات املالية �دف التعرف على مديونية و دائين املشروع و معرفة ما هلا -

  ،من التزامات

 واملتـوقعني احلـاليني واملـالك كالعـاملني خارجـه مـن وأخـرى املشـروع داخـل مـن فئـات أغـراض ختـدم معلومـات تـوفري -

 وغريها، احلكومية واجلهات

 تعتمد واالستثمار االئتمان قرارات أن من الرغم فعلى أرباحها وحتديد املنشأة أداء تقييم يف تفيد اليت املعلومات توفري -

 يف األداء تقييم على تؤسس ما عادة التوقعات هذه أن إال املستقبل يف املنشاة إلدارة بالنسبة القرار متخذ توقعات على

  ،املاضية الفرتات

 عن معلومات على املالية التقارير تتضمن أن وجيب األموال وتدفق السيولة درجة حتديد يف تفيد اليت املعلومات توفري -

 تقـدير يف أيضـا تفيـد ومكونا�ـا  قـد بالرحبية اخلاصة املعلومة أن هنا ويالحظ فيها التصرف وأوجه املنشاة أموال مصادر

 �ا املنشاة، تتمتع اليت ولةالسي درجة

 يف تقييم مفيدة اإلدارية التقارير تكون أن جيب حيث أدائها كفاءة وتقييم اإلدارة مسؤولية تقدير يف املعلومات توفري -

 ، موارد على احملافظة يف اإلدارة جناح مدى حتديد خاصة مبسؤوليا�ا وبصفة النهوض اإلدارة على مقدرة
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 أو تفسريات مالحظات أية املالية التقارير تتضمن أن جيب حيث اإلدارة وتفسريات مبالحظات تتعلق معلومات توفري-

  ،معلومات من التقارير،كي يفهموا ما جاء �ا هذه ملستخدمي أمهيتها اإلدارة ترى

  .1واالئتمانية االستثمارية القرارات ترشيد يف واآلخرين والدائنني املستثمرين تفيد معلومات -

  

  النظام المحاسبي :الثاني المبحث

 مـع تطـور وتطـورت ،واجتماعيـة وقانونيـة اقتصـادية ظـروف وليدة احملاسبة إن املختلفة احملاسبية الدراسات من تبني      

 إن تبـني كـذلك كمـا خارجها، أو املؤسسة داخل سواء متعددة طوائف خلدمة احملاسبية واملعلومات البيانات إىل احلاجة

  .وا�تمع  اإلدارةاملؤسسة،و  أصحابذا�ا و لكنها وسيلة خلدمة  حد يف هدفا ليست احملاسبة

 تقييم يف اإلدارية املختلفة املستويات تساعد اليت واملعلومات البيانات توفري على التأمني شركات يف احملاسيب النظام يعمل

 النمـاذج مـن علـى جمموعـة احملاسـيب النظـام ويشـتمل املناسـبة، القـرارات الختـاذ متهيـدا املختلفـة السياسـات تطبيـق نتـائج

 شـكل يف وعرضـها مث تلخيصـها املاليـة البيانـات وتبويـب تسـجيل يف تسـتخدم الـيت والوسـائل واإلجـراءات والسـجالت

 .خارجها أو املؤسسة من داخل سواء واملعلومات البيانات هذه مستخدمي من األمر يهمه ملن مفيدة معلومات

 وأهدافه المحاسبي النظام تعريف:المطلب األول

 األسـاسجمموعهـا  يف تشـكل والـيت العناصـر أو األجـزاء مـن مـرتابط نسـق أو جمموعـة مـن احملاسـيب النظـام يتكـون      

  .اجلها من أصال صمم واليت األهداف من جمموعة العلمي هلذا النظام ، وذلك �دف حتقيق

                                                   

   
  

 E. Kieso & Jerry J. Weygantd, Intermediate Accounting, John Wiley & sons Inc, Donal  -1  
, USA, p 6.  

  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 يف ومدى رغبتهم األفراد وتعاون التنظيمي اهليكل سالمة على املرجوة أهدافه حتقيق يف النظام وفاعلية جناح يعتمد      

تتمثـل يف جمموعـة  املقومـات مـن جمموعـة علـى احملاسـيب النظـام يقـوم ذلـك عـن وفضـال األهـداف، هاتـه وبلـوغ حتقيـق

   .املالية والقوائم التقارير وجمموعة دفرتية جمموعة املستندية،

 المحاسبيتعريف النظام :أوال 

 الضـرورية عـن البيانـات وتقريـر وتشـغيل جتميـع مـن املؤسسـة إدارة متكـن الـيت الوسائل بني من احملاسيب النظام يعترب      

 والسـجالت، اإلجـراءات النمـاذج جمموعـة علـى احملاسـيب النظـام ويشـتمل وبإشـرافها بتوجيههـا متـت الـيت األعمال نتيجة

 األنشـطة، الرقابة علـى لتحقيق اإلدارة بواسطة املطلوبة املالية البيانات وتقرير وتلخيص تسجيل يف املستخدمة والوسائل

  .املؤسسة بأعمال املهتمة اخلارجية اجلهات إىل ولتقدميها

 ويقـوم بإعـداد املنظمـة، خالل من يعمل والذي واملادية البشرية املوارد من متكامل نسق :أنه على تعريفه ميكننا و      

 من إىل جمموعة الوصول بغية البيانات هاته وتشغيل وجتهيز مجع من عليها احلصول يتم اليت والبيانات املالية، املعلومات

 بقصد للشركة، التنظيمي اهليكل  مع النظام هذا يتوافق أن وجيب معينة، والتزامات شروط ضوء يف تعد والقوائم التقارير

  . 1واخلارجية الداخلية األطراف خدمة

  2أهداف النظام المحاسبي :ثانيا

القـوائم  إعـداد يف تسـاعد الـيت التارخييـة البيانـات تقـدمي علـى احملاسـيب للنظـام التقليـدي املفهـوم يقتصـر كـان ولقـد      

 تنـامي نتيجـة كـان وتطـوره املـايل، املركـز إظهـارخسـارة و  أونتيجـة نشـاط املؤسسـة مـن ربـح  إظهـاراملاليـة ،�ـدف 

 االقتصـاديالنشـاط  يف الدولـة تـدخل عـن فضـال مهامهـا، ملمارسـة واملعلومـات البيانـات مـن املؤسسـات احتياجـات

 جديدة أعباء احملاسيب النظام على ألقى الذي األمر نشاطها على والرقابة اإلشراف إىل املاسة وحاجتها
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  :بلور�ا يف   ميكن

 والتوقيـت والصـورة بالشـكل املؤسسـة وأقسـام اإلداريـة املسـتويات ملختلـف والكميـة املاليـة واملعلومـات البيانـات تـوفري-

 ،الرقابة أو التخطيط يف سواء املناسب

  ،والرقابة اإلشراف أجهزة مثل اخلارجية األطراف تطلبها اليت املعلومات يوفر-

  ،العامة واالجتماعية االقتصادية باحلياة اخلاصة األهداف بتحقيق يقوم-

،�ـدف  وذلـك باملؤسسـة عالقـة لـه مـن كـل منهـا يسـتفيد معلومـات علـى حتتـوي التقـارير مـن متكاملـة جمموعـة تـوفري-

 ،ترشيد قراراته جتاهها

  .املؤسسة قبل من املمارسة املختلفة النشاطات ملراقبة اإلشراف أجهزة طرف من التقارير استخدام-

  المحاسبي و ركائزه النظام تصميم مبادئ:المطلب الثاني

 علميـة وفقا ألطر يكون أن وجيب املؤسسات، أهداف حيقق حىت عليها و ركائز يعتمد مبادئ حماسيب نظام لكل      

   .املختلفني مستخدميها وواضحة مفهومة تكون احملاسبية العمليات خمتلف ليجعل

 1المحاسبي النظام تصميم مبادئ:أوال

 تـدفق املعلومـات ضـمان هـي احملاسـيب للنظـام الرئيسـية املشـكلة وتعتـرب أقسام، أو إدارات إىل الشركات تقسيم يتم      

 .النظام مشاكل أصعب من هي جسيمة كتابية أعباء من ذلك على يرتتب وما اإلدارات تلك بني

 املسـتوى اإلداري أمـام مسـؤول و غـريه عـن مسـتقل فيصـبح املؤسسـة يف قسـم كـل علـى واملسـؤولية السـلطة توزيـع يـتم

 أحد املتعلقة بسجالت الصعاب بعض هناك كان فإذا املستوى، نفس على معه املوجودة األقسام مع ومتساوي األعلى

 بـني االتصـال يف خطـوط ارتبـاك حـدث أنـه كمـا الصـعاب، هـذه حلـل الـنظم خـرباء بأحـد االسـتعانة ميكـن فإنه األقسام
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 عملـه ميكنـه مـا كل احلالتنيكلتا  يف فاخلبري ،االتصال تنظيم عملية يف النظر يعاد أن فيجب الشركة أقسام من قسمني

 .أخرى مشاكل عليه قد يرتتب الذي القائمة للمشكلة حل واقرتاح القائم الوضع أو القدمي اإلجراء مراجعة هو

 تكـون قـد الضـيقة ا النظـرة أمـا ككـل، للنظـام شـاملة نظـرة إلقـاء خـالل من للكفاءة مستوى أقصى ضمان وجيب      

 فيه، بدال األساسية املشاكل على للتغلب النظام دراسة جيب إعادة األحوال معظم يف إنه إال احلاالت، بعض يف مفيدة

 اخلبري يكون أن جيب الغرض وهلذا النظام، أجزاء أحد يف حدث مشكلة كلما املستخدمة والطرق اإلجراءات تغيري من

  .املختلفة وأقسامه إداراته الداخلية بني وبالعالقات الشركة أعمال جبميع ملما

 وتنظيمها مجع البيانات وجب واألقسام، العمليات مجيع بني املعلومات بتدفق تسمح بطريقة النظام تصميم ميكن وحىت

 واملرئية النصية من الوسائل وبأي ومعارف، حمللة بيانات خام، بيانات شكل يف وعرضها وآليا يدويا ومعاجلتها وختزينها

 أن األحوال من حبال ميكن ممكنة، وال كفاءة أقصى لضمان باستمرار تؤخذ أن جيب الشاملة النظرة هذه والصوتية،فإن

 هـذه إن الشـركة، مصـاحل مجيـع واحـدة تغطـي وحـدة ولكنـه قسـم، كـل يف الـنظم مـن جمموعة إىل احملاسيب النظام ينقسم

 جديـدة أقسام إنشاء إىل االقرتاحات تصل تلك وقد ،االختصاصاتتداخل  متنع تغيريات من اقرتاح اخلبري متكن النظرة

 1.والكفاءة الرقابة لضمان

 اإللكرتونية أو اآللية، احملاسبية النظم إدخال بعد ضروريا أمرا يعترب الشركة تنظيم إعادة أن جند احلاالت معظم ويف      

 تلـك إىل أن ينظـر جيـب ال أنـه ويالحـظ احملاسـيب، النظـام مصـممي عـاتق علـى امللقـاة املسـؤوليات مـن أيضا تعترب وهذه

 وختفـيض والدقـة الكفـاءة زيـادة إىل فقط،تـؤدي العمليـات سـرعة لزيـادة أ�ـا أدوات علـى احلديثـة الوسـائل احلسـابية

 والتقـارير بالسـجالت تـام علـم علـى النظـام مصـمم يكـون أن جيـب فإنـه ذلـك علـى وبنـاء احلـاالت، بعض يف التكاليف

 علـى احلصـول تيسـر بطريقـة النظـام يصـمم أن ميكنـه الشـركة اإلملـام لبقاء الالزمة واخلارجية الداخلية واملراسالت والقوائم

  .املناسب الوقت يف املطالب هذه
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  المحاسبي النظام تصميم ركائز:ثانيا

 عنـد أن تراعـى ينبغـي أساسـية ركائز جند وهلذا أهدافها، لتحقيق املؤسسات إدارة خدمة إىل احملاسيب النظام يسعى      

  :يف وتتمثل سيئة، آثار عليه يرتتب وإمهاهلا النظام تصميم

 األوىل الركيـزة تعتـرب اإلدارة حتتاجهـا الـيت البيانـات مـن وغريهـا املاليـة القـوائم وحتليل دراسة إن :المالية التقارير مالئمة-

مسـتخدمي  إدراك ودرجـة ونوعيـة أهـداف عينيـه نصـب يضع أن املصمم على ينبغي إذ احملاسيب، النظام يف تصميم للبدء

 اختيـار طـرق مـن يـتمكن حىت املستقبل، يف أو احلايل الوقت يف سواء يعدها اليت املالية التقارير تتضمنها اليت املعلومات

 1 .األهداف حتقيق على تساعدهم واحتياجا�م اليت تتفق اليت احملاسيب القياس

 يف الشـركات، احملاسـيب النظـام تصـميم عنـد االعتبار بعني أخذها جيب اليت جدا اهلامة العوامل من الدقة تعترب :الدقة-

 تـوازن تعـين أن الدقة للبعض يبدو وقد النظام، نواحي من ناحية كل يف الدقة توافر من النظام مصمم يتحقق أن وجيب

 صحة من التحقق لتشمل إ�ا  تتسع الدقة، ملوضوع ضيقة النظرة هذه ولكن الرقابة، حسابات مع التحليلية احلسابات

 ممـا األعمال ونتيجة احلقيقي املايل تعكس املركز النهاية القوائم جتعل بدرجة املختلفة، العمليات وتلخيص وتصنيف قيد

  .القرار اختاذ على الشركة سيساعد

الكفيلـة  الوسـائل يـوفر أن جيـب كمـا فيهـا اخلطـأ حيتمـل الـيت املنـاطق إىل باهتمـام ينظـر أن املصـمم علـى جيـب      

 .جيدة بطريقة عرضها ضرورة معت قرارا اختاذ يف اإلدارة سيساعد مثة ومن وقوعها، جمرد األخطاء باكتشاف

متـوفرة  غـري املعلومـات كانـت إذا أنه شك فال احملاسيب، النظام تصميم يف املهمة االعتبارات من السرعة تعد :السرعة-

 الضـرر الواقـع، إلصالح متأخرا الوقت ويكون املشكلة يتعلق فيما خاطئة قرارات اختاذ احتمال هناك فإن اإلدارة، لدى

 احملاسـيب يعـد النظـام أن وجيـب السـابقة النتـائج إلظهـار تارخييـة سـجالت مـن أكثر احملاسبية السجالت تكون أن وجيب
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 اختـاذ علـى اإلدارة تسـاعد ةوبطريقـ عنهـا الفـرتة املعـدة انتهـاء بعـد مباشـرة معروفـة والشـهرية تقـارير اليوميـة جتعـل بطريقـة

  .اليومية القرارات

 وبالتـايل للقيـاس، كوسـيلة النقود باستخدام االقتصادية احلقائق لعرض أداة احملاسبة تعترب :للقياس المعلومات قابلية-

  و يعرضها يف التقرير  الكمي للقياس ختضع اليت واملعلومات البيانات على اهتمامه يركز احملاسب فإن

 .احملاسبية 

 اهتمامه يركز احملاسب فإن وبالتايل للقياس، كوسيلة النقود باستخدام االقتصادية احلقائق لعرض أداة احملاسبة تعترب      

  .احملاسبية التقارير يف ويعرضها الكمي للقياس ختضع اليت واملعلومات البيانات على

 أخـرى ناحيـة ومـن ناحيـة، متعـددة مـنبأ�ـا  احملاسـبية املعلومـات تستخدم اليت األطراف تتميز :المعلومات موضوعية-

احملاسبية  املعلومات معد على ينبغي هنا ومن املعلومات، هذه بإعداد فقط واحد طرف يقوم بينما متعارضة ذات مصاحل

  .يستخدمون الذين األفراد مجيع بني احلياد يراعي أن

 تكـون أن يف كثـريا تسـاعد احملاسـبية، املعلومـات إعـداد عنـد واحلياد املوضوعية مراعاة إن :للتحقق المعلومات قابلية-

 حتتمـل ال حمـددة مفـاهيم خـالل مـن تعمـل موضـوعية قيـاس قواعـد علـى ارتكـزت قابلـة للتحقـق حيـث املعلومـات هـذه

  .1املعلومات هذه تفسري يف التأويل أو ، اللبس

 تنظـيم مـن وتتكـون احملاسـيب، النظـام تصـميم يف اهلامـة االعتبـارات أحـد الداخليـة الرقابـة تعتـرب :الداخليـة الرقابـة-

ولزيادة   �ا  احملاسبية، بيانا وسالمة دقة ولضمان أصوهلا، حلماية الشركة داخل القيام العمل يتم اليت املنسقة واإلجراءات

 .التشغيلية كفاء�ا
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 الرقابـة مراحـل مرحلـة ، يعتـرب هذا ولكن مسارا�ا، وحتديد احملاسبية لنماذج تصميم من أكثر الداخلية الرقابة تعين      

 بعـض يتطلـب احملاسـيب قـد  النظـام مصـمم فـان العمـل، تنظـيم تعـين  أ�ـاالشـركة ذا�ـا ،فطاملـا  تنظـيم إىل متتـد قـد الـيت

  .للشركة الوظيفي اهليكل يف التغيريات

القيـام  يـتم علـى إجـراءات تشـتمل ولكنهـا منهـا، املسـتخرجة والبيانـات الـدفاتر علـى تقتصـر الرقابـة الداخليـةال و       

 أن ميكـن سـجالت مراجعـة لضـمان الشـركة داخـل يوضـع إجـراء أي فـان اإلسـراف، أو ضـياع من الشركة أصول حلماية

 اإلدارة سياسـة تطبيـق علـى األفـراد التشـغيلية ولتشـجيع الكفـاءة لزيـادة املنظمـة خطـة وأي الداخليـة الرقابـة حتـت ينـدرج

 الفعلـي، ألداء  علـى التقـارير ووضـع لـألداء معـايري مقدمـة وضـع علـى تشـتمل كمـا يـة،الداخل الرقابـة حتـت تندرج أيضا

 يف ألنـه ذلـك الداخليـة، الرقابـة مظـاهر مـن تلقائيا بواسطة غريه يراجع الفرد عمل جتعل بطريقة املسؤوليات توزيع ويعترب

  .به القيام معه مما يصعب تالعب أي على فرد من أكثر يتفق أن جيب احلالة هذه

 املرتبطـة باحملاسـبة، الداخليـة الرقابة وظائف أحد دقتها أو املختلفة البيانات على االعتماد درجة على احلكم يعترب      

 وصـوهلا قبـل بأقسـام خمتلفـة متـر والبيانات التقارير أن طاملا فقط احلسابات إدارة وظيفة ليست العملية هذه أن شك وال

 هلـا يكـون الـيت أقسـام املؤسسـة مجيع عاتق على يقع البيانات صحة من التأكد مسؤولية فإن وهلذا احلسابات، إدارة إىل

 أصـوهلا علـى للمحافظـة خاصـة سياسـات لصـياغة املؤسسـة إدارة مسـؤوليات أحـد مـن وتعتـرب البيانـات، بتشـغيل عالقـة

هـذا ا�ـال ،و لكـن هـذا ال يغـري   اإلدارة إرشـاد يف احملاسـبية مبخـربا�م  الـنظم مصـممو يشـرتك أن وميكـن أربـاح، وحتقيق

 .جمتمعة املشروع إدارة مسؤولية من كون الرقابة الداخلية هي

 النظام، فاملؤسسـة إعداد من مرحلة كل يف الداخلية الرقابة حتقيق ضرورة من يتأكد أن النظام مصمم على وجيب      

 األصـوليسـمح بتسـرب  نظـام فـأي وزيادا�ـا ، أصـوهلا علـى لتحـافظ ولكن وقوائم بسجالت االحتفاظ بقصد تعيش ال

  .اإلطالق على نظام فعال يعترب ال السليمة غري احملاسبية السياسات أو الكفاءة وعدم اإلمهال طريق نقصا�ا عن أو
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مـدى  ويراعـي وإدارتـه، النظام بتصميم املرتبطة بالتكاليف خاصة عناية احملاسيب النظام مصمم يويل أن جيب :التكلفة -

 وقبـل البـدء األربـاح، مـن مزيدا خالله من ستجين كانت إذا وما املقرتح، النظام تطبيق لتكاليف املؤسسة حتمل إمكانية

 .باجلديد القدمي الوضع تقارن مقارنة تكاليف قائمة إعداد جيب اجلديد النظام بتنفيذ القرار اختاذ يف

 غـري مباشـر أو بطريـق املـايل مركـزه وحتسـني املؤسسـة رحبيـة زيادة هدفها كان والركائز االعتبارات مجيع أن ويالحظ      

 الطريقـة األربـاح، وبـنفس زيـادة وبالتـايل الكفـاءة عـدم وتفـادي اخلسـائر جتنب بقصد عرضها يتم املالية فالتقارير مباشر،

  يف الوقت عليها االعتماد ميكن مبعلومات اإلدارة متد أ�ا أساس على اهلدف هذا حتقق والسرعة الدقة فان

  أصول الشركة على احملافظة هو منه املقصود أن طاملا اهلدف نفس حتقق الداخلية الرقابة اعتبار وكذلك ، املناسب

   .عليها احملافظة أو أصوهلا اإلدارية زيادة بالسياسات وااللتزام العمليات كفاءة وزيادة 

 المحاسبي النظام هيكل تصميم في المؤثرة العوامل:المطلب الثالث

 حتكـم األداء الـيت واملعـايري الفرعيـة والقواعـد الـنظم تشـكيله مـن عليه ينطوي مبا احملاسيب النظام هيكل اختيار يتأثر      

 ذلك وغري التقارير، ونظم الرقابة وعناصر التشغيل، ، إجراءات. وطرق تصميمها واملستندات الدفاتر وجمموعة احملاسيب،

  :1منها العوامل من بعدد واملقومات العناصر من

 ورمبـا احملاسـيب  العمـل تقسـيم فيهـا خيتفـي والـيت الصـغرية املنشـآت يف للمالـك املباشـرة الرقابـة تكـون :المنشـأة حجـم-

 بالقدر يكون ما كبرية وغالبا بدرجة مبسطا النظام هيكل يكون خارجي، شخص أو واحد موظف على أدائه يف يعتمد

 املراحـل وتعـدد التنـوع كبـرية مـن درجـة علـى النظـام فيكـون الكبـرية املنشـآت يف أمـا القانونيـة، املتطلبـات يلـيب الـذي

 ويراعى واإلجراءات املراحل التنوع وتعدد من كبرية درجة على األطراف خمتلف احتياجات تلبية فيه ويراعى واإلجراءات

  .واخلارجية الداخلية األطراف خمتلف احتياجات تلبية فيه

                                                   

 ص ، 1991 األوىل ، الطبعة العراق، األول ، اجلزء والوثائق ، الكتب دار مطبعة احملاسبية ، النظم القيسي، ياسني خالد احلسون، حممد عادل-1
  .178-176:ص.
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 ومنشـآتبالكامـل  الدولـة متتلكهـا عامـة منشـآت إىل املنشـآت تقسـم :الملكيـة وطبيعـة للمنشـأة القـانوني لشـكلا-

  بالشكل احملاسيب يتأثر النظام أن الطبيعي ومن رأمساهلا، جبزء الدولة تشارك خمتلطة ومنشآت لألفراد، مملوكة خاصة

  .التنظيمات هذه من لكل القانوين

 والبلديـة  احلكوميـة كاملنشـآت للـربح هادفـة غـري ومنشـآت الـربح، إىل منشـآت �ـدف  فهنـاك :المنشـأة أهـداف-

 قيـاس طـرق علـى إىل الـربح اهلادفـة املنشـآت يف احملاسـيب النظـام اهتمـام جل ينصب أن الطبيعي ومن واخلريية، والتعاونية

 اليت السياسات مع الربط على املنشآتمن  الثاين النظام اهتمام ينصب بينما خسارة، أو ربح من النتيجة صايف وحتديد

  .حتقيقها على املنشآت هذه تعمل

 يف منشـأة عنـه جتاريـة منشـأة يف احملاسـيب النظـام فيختلـف غـريه، مـن أكـرب بدرجـة العمـل هـذا يـؤثر :النشـاط طبيعـة-

 نظـام إن كما للتكاليف،نظام  إىل مثال التجارية املنشأة حتتاج فال زراعية، منشأة أو تأمني شركة أو مصرفية أو صناعية

 عـن متاما خمتلف نظام إىل املصرفية وحتتاج املنشأة زراعية، منشأة يف ذاته النظام عن خيتلف صناعية منشأة يف التكاليف

  .التأمني لشركات بالنسبة احلال وكذلك السابقة املنشآت

 املنشـآت  يف يتسـع فهـو خيتلـف التـأثر حجـم إن إال بالتشـريع، حتمـا منشـأة ألي احملاسـيب النظـام يتـأثر :التشـريع أثر-

 اخلارجيـة فـالفروع التشـريعات الوطنيـة، علـى التشـريع أثر يقتصر وال اخلاصة، املنشآت يف احلال عليه هو مما أكثر العامة

 .فيها املقامة البلدان يف السائدة بالتشريعات أيضا تتأثر

 فتـربز ةالالمركزيـ  النظـام حالـة يف أمـا مركزي، حماسيب نظام إىل احلاجة تربز املركزي التنظيم حالة يف :اإلداري التنظيم-

 .احملاسبية املعلومات من القرار مراكز خمتلف احتياجات لتلبية النظام تكييف إىل احلاجة

 ويتجـه احملاسـبية الوظـائف وبعـض السـجالت بعـض ختتفـي ظلهـا ففـي كبـرية بدرجة تؤثر وهي :الحاسبات استخدام-

 .اجلديد الوضع وخصوصية يتفق مبا الرقابة عناصر إتقان إىل احلاجة وتربز املركزية حنو احملاسيب النظام

 نتـائج وإعـداد  الفـروع عـدد علـى أفقيـا النظـام تقسـيم إىل حتتاج املتعددة الفروع ذات املنشأة إن :الجغرافي االنتشار-

  .أيضا خصوصيتها اخلارجية للفروع إن فرع،كما لكل اخلتامية واحلسابات األعمال
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 تـوفري إىل احلاجـة وبالتـايل سـريعة قـرارات إىل احلاجـة تـربز مـثال، املنافسـة تشـتد فعنـدما :االقتصـادية المـؤثرات -

 .1أكثر وبتفاصيل جدا قصرية بأوقات احملاسبية املعلومات

 جديـدة كاحملاسـبة وظـائف هلـا وتصـبح باضـطراد، يتسـع احملاسـبة وأفـق احلـايل القـرن بدايـة منـذ :المحاسـبة أفق اتساع-

 الوظـائف هـذه إن كـل ،وغريهـا البشـرية املـوارد وحماسـبة التضـخم حماسـبة االجتماعيـة، املسـؤوليات عـن احملاسـبة القومية،

  .القائمة األنظمة يف تكييف أو جديدة حماسبية أنظمة تتطلب

 صياغتها في المعتمدة واإلجراءات المحاسبية المعايير :الثالث المبحث

العديـد مـن  ضـرورية حماسـبية معلومـات مـن تقدمـه مـا خـالل ا�تمع مـن يف احملاسبة تؤديه الذي اهلام للدور تأكيدا      

 سـعت فقـد احملاسبية ، السياسة تنظيم إىل العامل دول من الكثري سعت ا�االت و ال سيما ا�االت االستثمارية ، فقد

 احملاسـيب العمل حتكم لكي احملاسبية املعايري إصدار طريق عن اخلاصةاحملاسبية  السياسة تنظيم إىل العامل دول من الكثري

 األسـهم محلـة عليهـا يعتمـد الـيت املاليـة التقـارير إعـداد مبوجبهـا ويـتم العملـي، التطبيـق يف مفيـدة إرشـادات مبثابـة وتكـون

 .االستثمارية القرارات والسيما الصائبة، القرارات اختاذ يف االقتصادية يف الوحدات املصلحة أصحاب من واآلخرين

 2التاريخي المنظور من المحاسبية المعايير تطور:المطلب األول

 تلك والسياسية وتؤدي والقانونية واالجتماعية االقتصادية الظروف يف للتغري احملاسبة فيها تعمل اليت البيئة تتعرض       

 معايري إىل تنشأ احلاجة التغيريات هذه فإن ولذلك معلومات من املالية التقارير مستخدمو حيتاجه ما تغيري إىل التغيريات

 ويف التقارير، تلك يف اإلفصاح عنها يتم اليت املعلومات ونوعية كمية يف واختالف واإلفصاح القياس يف جديدة حماسبية

 املتحدة اململكة يف احملاسبية املعايري تطور على الضوء الباحثة تسلط اإلطار هذا

 .الدولية احملاسبة معايري تطور عن فضال األمريكية، املتحدة والواليات

                                                   

  .179:ذكره،ص مرجع سبقالقيسي، ياسني خالد احلسون، حممد عادل-1

 .110:ص ، 2004 الرياض، للنشر، املريخ دار زايد، الدين عصام حممد ترمجة الدولية، احملاسبة كارون، فروست فردريك، تشوي- 1
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 وقـد العريـق، بتارخيهـا املتحـدة اململكـة يف احملاسـبة مهنـة تتميـز  :المتحـدة المملكـة فـي المحاسـبية المعـايير تطـور-

 .الربيطاين املستعمرات من وغريها املتحدة والواليات وكندا أسرتاليا إىل  املهنية واملمارسة احملاسيب الفكر صدرت

 تـأثري قـانون بدايـة وتعـود بريطانيـا يف الشـركات أنشـطة علـى تـأثريا األكثـر احملاسـبة ومهنـة الشـركات قـانون ويعـد      

 هـذا طـرأ علـى وقـد احملاسـبية، املعـايري تطـوير علـى بريطانيـا يف القـانون هذا وضع حفز حيث 1845 سنة إىل الشركات

 والسـابع للمجموعـة الرابـع التـوجهني مضـامني علـى ليشـمل 1981 سـنة يف آخرهـا كان التطورات من سلسلة القانون

 املاليـة القـوائم بشـكل خيـتص فيمـا ملزمـة قواعـد أضـافت والـيت الرابعـة األورويب اإلحتـاد تعليمات تطبيق مت وقد األوروبية،

 توحـدت ونتيجـة لـذلك واخلاصـة العامـة شـركاتال قبل من املستخدمة األساسية املصطلحات وكذلك احملاسبية واملبادئ

 لتوجيهـات وفقـا القـانون  هـذا عـدل فقـد 1989 عـام يف أمـا بريطانيـا، يف مـرة ألول املاليـة القـوائم ومضـامني أشـكال

 .1اخلاص القطاع إىل املعايري توحيد عملية وأوكل املالية القوائم توحيد مسألة األورويب اإلحتاد

 إنشاء مث تبعه اسكتلندا يف بأدنربة احملاسبني مجعية إنشاء مت حيث 1854 عام إىل حماسبية هيئة أول إنشاء ويعود      

 الـذي 1880 يف عام القانونيني احملاسبني معهد إنشاء مت أن إىل بريطانية مقاطعة من أكثر يف مهنية  وهيئات احتادات

 29 لتلك كان وقد وويلز، إنكلرتا (ICAEW) بلغت احملاسبية املبادئ حول توصيات شكل يف نشرات عنه صدر

 بعـض أعـاله إليهـا املشـار التوصـيات  1969- 1942مـن وللمـدة احملاسـبية املمارسـة مـن خمتلفـة جمـاالت يف توصـية 

 : منها الضعف نقاط

 ،املعهد يف لألعضاء كمرشد تصدر كانت حيث إلزامية التوصيات هذه تكن مل -

 حـول األهـداف امليدانيـة للبحـوث كنتيجـة تصـدر ومل حينهـا يف اجلاريـة للتطبيقـات وصـفا التوصـيات تلـك مثلـت -

 ،احملاسبية

 .العملي التطبيق يف املستخدمة احملاسبية الطرائق يف التجانس وعدم االختالفات من تقلل مل -

                                                   

1-Hoyle Joe , B. & Others, Advanced Accounting Updated, 6th ed, Mc Graw – Hill Irwin, 2001, 
p: 544. 
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تشـكيل جلنـة  مت فقـد مشلتهـا الـيت اخليـارات كثـرة والسـيما التوصـيات لتلـك وجهـت الـيت االنتقـادات لكثـرة وبـالنظر      

 حيـث (ASC) احملاسـبية املعـايري جلنـة باسـم بعـد فيمـا مسيـت والـيت 1969 عـام  ASSCاحملاسـبية املعـايري توجيـه

 تضـييق اللجنـة هـو هذه لتكوين الرئيسي اهلدف وكان املتحدة، اململكة يف احملاسبية املعايري لتطوير البداية نقطة شكلت

 يف األخـرى املهنيـة وتضـم املعاهـد أعـاله اللجنـة إىل انضـمت وقـد احملاسـبية، املمارسـات يف والتنـوع االخـتالف جمـاالت

 كـل اللجنـة وتضـم هـذه CCAB احملاسـبية للمجـالس االستشارية باللجنة ذلك بعد ومسيت 1976 عام يف بريطانيا

 ومعهد  ACCA املعتمدين القانونيني احملاسبني واحتاد (ICAEW)وويلز انكلرتا يف القانونيني احملاسبني معهد من

 CIPFAواحملاسـبة العامـة للماليـة القـانوين واملعهـد (CIMA) و املعهـد (ICAS)اسكتلندا  يف القانونيني احملاسبني

 التطبيـق مبعـايري بيانـات شـكل يف اللجنـة هـذه إصـدارات وتعـد  (ICAI) ايرلنـدا يف القـانونيني احملاسـبني معهـد وأخـريا

 وتعديلها، البيانات تلك على حق االعرتاض هلا يكون هيئات حماسبية ست قبل من ومعتمدة مّقرة (SSAP)احملاسيب 

 الـيت اجلهـود مـن وبالرغم ،1971 1990  من  للمدة احملاسيب مبعايري التطبيق بيانا ( 25 ) اللجنة أصدرت وقد هذا

 نقـاط بعـض مـن تعـاين كانـت   أ�ـا إالاحملاسـبية كانـت  يريوتطـوير املعـا صـياغة جمال يف أعاله إليها املشار اللجنة بذلتها

 :باآليت أمهها متثل عملها وأسلوب تشكيلها يف الضعف املمثلة

 ،للعمل التام تفرغهم وعدم أعضائها عدد كثرة-

  ،وتطويرها احملاسبية املعايري وضع يف الوسطى احللول واستخدام التباطؤ

 على وبناء .اإللزام صفة هلا ليس توصيات جمرد البعض قبل من عدت فقد اإللزام حيث من ملعايريها الضعيفة اجلودة -

   وضع مهمة عملية تغيريات بإحداث أوصى الذي 1988 عام يف Dearginإصدار تقرير  مت سبق ما

 :1اآليت على هذا التقرير تضمن حيث املتحدة اململكة يف احملاسبية املعايري

                                                   

-1 Pizzy Alan, Accounting and Finance – A firm Foundatin, 3rd ed , Cassell Publishers Ltd , 1993, 
p.p:293-294. 
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 اهليئات إىل  الرجوع دون احملاسبية املعايري وتطوير صياغة صالحية ميتلك احملاسبية  �يكل جديد املعايري جلنة استبدال-

  ، إليها اإلشارة سبق اليت احملاسبية

  السياسة الكلية رقابة مسؤولية وعليه املالية التقارير إعداد جملس وهي واللجان من ا�الس بعدد اهليكل متثيل يتم-

   التقارير املالية لإلشراف على املتابعة، إعداد عملية مراجعة وجلنة وتطويرها، املعايري إصدار صالحية وميتلك

  ،هلا املناسبة احللول وإجياد الطارئة احملاسبية املشكالت مواجهة

 إجراءا�ـا مـع اإلصـدارات ذات الصـلة باملعـايري، تتماشـى ال الـيت الشـركات علـى العقوبـات فرض القانون مبوجب يتم -

 إلجبـار احملكمـة واللجـوء إىل احملاسـبة معـايري عـن اخلـروج حـاالت تتحـرى أن املاليـة التقـارير إعـداد مراجعـة للجنة وميكن

  .الصادرة احملاسبية املعايري ملتطلبات وفقا املالية قوائمها تعديل على الشركات

 وتطـوير املعـايري وضـع عمليـة يف جديـدة بدايـة 1990 عـام أيلـول يف احملاسـبية املعـايري جملـس تشـكيل مثـل وقـد       

 املعايري وتطويرها  هذا تلك وضع على احملاسبة ملهنة املباشر التأثري اخنفاض إىل أدى حيث اململكة املتحدة، يف احملاسبية

 مـن درجة له أن جزئي كما بتفرغ يعملون أعضاء سبعة عن فضال تام، بشكل للعمل متفرغني فنيا ومديرا رئيسا وميتلك

املعـايري احملاسـبية  جملـس ،ويتبـع 1989لسـنة الشـركات قـانون تضـمنها الـيت القانونيـة السـلطة خـالل مـن احلكومي الدعم

 املهنة يف البارزين األعضاء من جمموعة من يتكون مستقلة هيئة وهو املالية التقارير إعداد جملس يف املمثل األعلى ا�لس

 السياسـة وضـع مهمـة عـن فضـال احملاسـبية املعـايري املناسـب جملـس التمويـل بتوفري يقوم وهو املالية واملؤسسات والصناعة

  .1الصلة ذات العامة

 2003سـنة  بـرز 2002-2001عـامي بـني األمريكيـة املتحـدة الواليـات اجتاحـت الـيت املاليـة و بعـد ا�يـار       

 مهـام هيئاتـه التشـغيلية مـع وتـوىل ا�لـس اململكـة املتحـدة، يف والتـدقيق احملاسـبة مهنـة وتعزيـز الشـركات حوكمـة مفهـوم

  .تنفيذها ومراقبة إلزام مهمة عن فضال احلوكمة، ينسجم  معايري مبا املعايري وتطوير صياغة

                                                   

 .11 :ص ذكره، سبق مرجع كارون، فروست فردريك، تشوي-1
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 والقانونيـة واالجتماعيـة االقتصـادية للتغيـريات اسـتجابة: األمريكيـة المتحدة الواليات في المحاسبية المعايير تطور-

 الواليـات يف السـنني مئـات عـرب احملاسـبة وإجـراءات مبـادئ احملاسـبية،تطورت التطبيقـات علـى انعكسـت الـيت والسياسـية

احملاسـبية هنـاك  املعـايري تطـوير علـى جهـات عـدة عملت إذ املاضية، سنة اخلمس  و السبعني غضون يف احملاسبية املعايري

 للمحاسـبني مهنيـة منظمـة األخـري هـذا ويعـد القـانونيني للمحاسـبني األمريكـي املعهـد و أول مـن بـدا هـذا العمـل  هـو

 علـى تـأثريا وميتلـك 1887ا�ـازين مبمارسـة مهنـة احملاسـبة و التـدقيق يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة مث تأسيسـه عـام  

 يف األعضـاء تشـكيلته يف وهـو يضـم املهـين، والسـلوك األداء معـايري حـول للتعليمـات ومصـدرا األخرى احملاسبية اهليئات

 تأسيسـه بدايـة منـذ املعهـد املـذكور الحـظ وقـد ، هنـاك البـارزين واسـع نفـوذ هلـا والـيت الكـربى احملاسـبة شـركات جمـال

العمليـات  تلـك نتـائج علـى وانعكـاس ذلـك املاليـة العمليـات معاجلـة يف املسـتخدمة احملاسـبية التطبيقـات يف االختالفـات

 األزمـة انتهـاء بعـد سـيما وال املبـادئ احملاسـبية تطـوير يف خاصـا اهتمامـا املعهـد أهتم وقد تضليل ا�تمع املايل يف وأثارها

  . 1احملاسبية املعلومات ملستخدمي مضلله  حماسبية أساليب تفشي بسبب وذلك الثالثينيات، يف الكربى االقتصادية

 1929 عـام يف ادياالقتصـ الركـود وحـدوث األمريكيـة املتحـدة الواليـات يف املـال رأس أسـواق فقـد حفـز ا�يـار      

 يف متثـل األزمـة قـد هـذه أسـباب أحـد وكان عاما، قبوال املقبولة احملاسبية املبادئ على تعتمد حماسبية معايري وضع عملية

 قبـل مـن حماسـبية خمتلفـة أسـس إتبـاع بسـبب األسـهم حـاملي لـدى للفهـم وقابليتهـا احملاسـبية املعلومـات اكتمـال عـدم

 السـوقية ارتفـاع القيمـة إىل أدى ممـا القيمـة يف متضـخمة ماليـة تقـارير إعـداد إىل قـادت والـيت هنـاك العاملـة الشـركات

  .التقارير تلك يف احملاسيب اإلفصاح كفاية عدم عن فضال هلا، احلقيقية القيمة عن لألسهم

 ذات تنظـيم حكوميـة وكالـة مبثابـة تعـد وهـي 1934 عـام يف املاليـة األوراق تـداول هيئـة إنشـاء عـن سـبق مـا أسـفر وقـد

 الكونغرس األمريكي، تعيينهم ويعتمد املتحدة الواليات رئيس يعينهم متفرغني أعضاء مخسة من تتكون ومستقل خاص

 املسـامهة للشـركات  املاليـة التقـارير يف الشـامل اإلفصـاح ضـمان خـالل مـن املستثمرين مصاحل محاية إىل اهليئة و �د ف

                                                   

  .26:ص ، 2001 األوىل ، الطبعة عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة ودار الدولية العلمية الدار احملاسبة ، نظرية مأمون، محدان القاضي، حسني-1

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 وتـداول باالسـتثماراتاملتعلقـة  القـوانني خمتلـف إصـدار عـن مسـؤولة وتكـون املاليـة، السـوق يف املدرجـة تلـك والسـيما

 وضـع صـالحية وهلـذه اهليئـة الشـركات، تلـك قبـل مـن صـادقة ماليـة تقـارير تقـدمي لضـمان البورصـات يف املاليـة األوراق

 عـام يف كاملـة اخلـاص بصـورة القطـاع إىل املهمـة هـذه نقلـت كانـت اهليئـة أن مـع بإتباعهـا، واإللـزام احملاسـبية املعـايري

 املالية التقارير إعداد احملاسبية، ونشرات النشرات سلسلة يف احملاسبية من التشريعات عدد اهليئة أصدرت وقد ، 1938

  .احملاسبة هيئة ونشرات املالية التقارير إعداد قواعد تتضمن واليت

 مثلـت القانونيني حيث للمحاسبني األمريكي للمعهد التابعة 1939 عام يف احملاسبية اإلجراءات جلنة تشكيل مت      

 وبلـغ احملاسـبة يف جمـال النشـرات مـن العديـد بإصـدار احملاسـيب وقامـت املعـايري بإعـداد عنيـت خاصـة هيئـة أو جهـة أول

 املايل، اإلبالغ مشاكل عن معينة فضال حماسبية مشاكل تناولت واليت 1959-1939للمدة من نشرة (51) عددها

 مل اللجنة هذه أن إال احملاسبية التطبيقات يف  االتساق وعدم االختالف جماالت تضييق هو تشكيلها من الغرض وكان

  .  1املالية للمحاسبة نظريا إطارا وضع تستطع

 صـياغتها وإصـدارها طريقـة ويف أعماهلـا تنفيـذ يف للتبـاطؤ نظـرا االنتقـادات إىل اللجنـة تعرضـت سـبق ملـا ونتيجـة      

 بشـكل كانوا يعملون اللجنة أعضاء أن جانب إىل كاف، بشكل العلمي البحث تعتمد تكن مل اليت احملاسبية للمعايري

 اشـتدت لـذلك فقـد املسـتمرة، للتغـريات وخضـوعهم العـدد حيـث مـن الـوظيفي املـالك كفايـة عـدم عـن فضـال جزئـي

 عـام ويف اإلجـراءات احملاسـبية، جلنـة مـن بدال أخرى جلنة لتشكيل القانونيني للمحاسبني األمريكي املعهد على الضغوط

 احملاسبية، املبادئ وضع يف مهامه أنصبت الذي احملاسبية املبادئ جملس تشكيل مت 1959

  .فيها االتساق وعدم االختالف جماالت وتضييق احملاسبية املمارسات حتديد عن فضال

                                                   

1-Spiceland David & Others, IBID, p:10. 
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الصـناعي و  النشـاط عـن وممثلـني احملاسـبة مهنـة مـن أعضـاء عضـويته يف يضـم الـذي احملاسـبة مبـادئ جملـس قـدم وقـد      

 الكثري تناولت اليت وخمتلف التفسريات بيانات وأربعة رأيا وثالثني واحد 1973-1959طيلة مدة  ، األكادمييا�تمع 

 اإلطار وضع طريق يف البداية 1970 ا�لس يف عام  أصدره الذي (4) رقم البيان ويعد احملاسيب، التطبيق مشاكل من

 كثـرية انتقـادات إىل سـبقته الـيت باللجنـة أسـوةا�لـس قـد تعـرض  هـذا أن إال التقـارير، وإعـداد املاليـة للمحاسـبة النظـري

النظـري  اإلطـارلعـدم قدرتـه علـى وضـع  وكـذلك احملاسـيب التطبيق يف التجانس وعدم االختالف جماالت تضيق يف لفشله

  .1التقارير إعدادللمحاسبة املالية و 

 األوىلهـدفت  Wheat وجلنـة  True bloodجلنـة ، مهـا جلنتـني تشـكيل 1971 سـنة يف مت سـبق ملـا نتيجـة      

 1972اللجنـة يف عـام  هذه تقرير صدر وقد املطلوبة، التغيريات وحتديد عمله وطريقة السابق دراسة تركيبة ا�لس  إىل

 حني يف املالية، احملاسبة معايري جملس وتأسيس حملاسبةا مبادئ جملس حل أو إلغاء حول التوصيات من جمموعة متضمنا

 القـوائم أهـداف حـول حتديـد 1973 عـام يف تقريرهـا صـدر وقـد املاليـة القـوائم أهـداف دراسة إىل الثانية اللجنة هدفت

 احملاسـبة معـايري جملـس �ـا قـام الـيت املشـاريع أهـم أحـد إىل قـاد حيـث األهـداف تطـوير يف أوليـة خطوة يعد والذي املالية

 السـتمرار اجلهـود من املزيد بذل  بضرورة ومطالبته للمحاسبة املفاهيمي اإلطار وضع يف واملتمثل 1978 عام يف املالية

 من وآخر أكادميي أحدهم أعضاء من سبعة 1973 عام أنشأ الذي املالية احملاسبة معايري جملس ويتكون املعايري، تطوير

 يف احلق هلم وليس تام بشكل للعمل األعضاء متفرغني وهؤالء املهنيني احملاسبني من وثالثة الصناعة من ثننياو  احلكومة

 تسـتجيب الـيت احملاسـبية املعـايري وتطـوير وضـع ا�لـس كجهـة مسـتقلة  عمليـة تـوىل وقـد السـابقة، بوظـائفهم االحتفـاظ

 وضعها يتم اليت املعايري يف نظر ا�تمع وجهات فقط، و كذلك أخذ احملاسبية املهنة حلاجة وليس ككل االقتصاد حلاجة

 احلكوميـة واملصـاحل والشـركات واحملـاكم املهنيـة واملنشـآت األفـراد،:مثـل املعنيـة األطـراف لكافـة الفرصـة إعطـاء خالل من

  .الالزمة التغيريات واعتماد رأيها إلبداء

                                                   

-1 Kieso Douglas, W. & Others, Fundamentales of Intermediate Accounting –Study Guide, John 
Wiley & Sons, 2003, p:2 
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 الفنيـة، النشرات و التفسريات جانب إىل ماليةا�لس  احملاسبة قوائم مبفاهيم  أصدرها اليت النشرات تضمنت وقد      

 يف املاليـة احملاسـبة معايري جملس أنشأ األمريكية الواليات املتحدة يف االقتصادية النشاطات يف السريعة للتطورات ونتيجة

 الشـركات عـن وممثلـني قـانونيني حماسـبني عضـويتها يف للتطـرق جمموعـة املسـتعجلة القضـايا لدراسـة جمموعة 1984 عام

  .1املالية األوراق تداول هيئة عن وممثل

 الرئيسـني املتعـاونني أحـد يعـد وبـذلك الدوليـة، لألنشطة إسرتاتيجية خطة أول 1991 عام يف و قد وضع ا�لس      

 معايري لوضع احملاسبة الدولية معايري جلنة وكذلك املتحدة واململكة وكندا أسرتاليا يف املعايري واضعي مع باشرتاكه الدوليني

  .السهم ورحبية االنفصال عن اإلفصاح مثل املهمة القضايا بعض يف متناسقة

الـذي  القـانون هـو األمريكيـة احملاسـبية املعـايري صـياغة عمليـة تطـوير يف البـارز األثـر لـه كـان الـذي اإلصـدار ولعـل      

الـيت  التشـريعات بـني مـن أمهيـة األكثـر يعـد القـانون هـذا أن علـى الـبعض يؤكـد حيـث ، 2002 سـنة جويليـة يف أصـدر

 الواليات يف باألسهم اخلاصة القوانني إصدار منذ املسامهة الشركات وممارسات املايل واإلفصاح املعايري صياغة يف أثرت

 مصـداقية  اخرتقـت الـيت احملاسـبية لألزمـات اسـتجابة القـانون هـذا جـاء وقـد الثالثينيـات، بدايـة يف األمريكيـة املتحـدة

  .2األمريكية الشركات قبل من املنشورة احملاسبية املعلومات

 واقرتح الشركات األمريكية حوكمة يف الضعف نقاط بعض مباشر غري أو مباشر بشكل املذكور القانون تناول فقد      

 املعـايري بشـأن التعـديالتإجـراء  وطلـب املتبـع، النمـوذج يف الثقـة بنـاء إعـادة يف املسـاعدة خالهلا من ميكن اليت الوسائل

 ومتطلبـات ينسـجم مبـا حبوكمـة الشـركات املرتبطـة تلـك والسيما املالية، احملاسبة معايري جملس قبل من رة الصاد احملاسبية

 عـن فضـال املاليـة، األوراق هيئـة تـداول وإسـناد دعـم علـى تلـك حصـلت وقـد هـذا املعـايري، تلـك حـول الـدويل اإلمجـاع

                                                   

 العدد للعلوم، اجلامعة الرافدين كلية جملة الدولية، املعايري يف وأثرها املتحدة الواليات يف املايل اإلبالغ ومعايري املعتقدات عالوي، حويش الشجريي، حممد- 1
  .25:ص ، 2001 العراق، اخلامسة، السنة .،8

2-Mehro Madhav, Sarbanes Oxley-Ushering An Extra-Ordinary Age of Transparency , Corporate 
Governance -International Journal For Enhancing Board Performance, 2005, p:3.  
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 حوكمـة معـايري مـن غـريت قـد كانـت والـيت ناسـداك أسـهم وسـوق نيويـورك يف األسـهم سوق مثل هناك األسهم أسواق

  .املذكور القانون مبوجب الصادرة املعايري إىل استنادا فيها املدرجة الشركات

  البورصة  يف الشركات األجنبية لتشجيع منشور بإصدار األمريكية األوراق تداول هيئة قامت 2004 عام ويف     

  .الوطنية معايريها تطبيق من بدال الدولية احملاسبية املعايري تطبيق على األمريكية

املعـايري  وضـع عمليـة علـى كبـري تـأثري لـه كـان املاليـة احملاسـبة معـايري مبجلـس ممـثال اخلاص القطاع أن سبق مما يتبني      

 تلـزم الشـركات الـيت املاليـة األوراق تـداول هيئـة إشـراف حتـت تعمـل مسـتقلة جهـة باعتبـاره وتطويرهـا األمريكيـة احملاسـبية

   .احلكومي الدعم من درجة املعايري و متنح ا�لس املذكور هذه بإتباع فيها املسجلة

 ازديـاد بسـبب والناجتـة العـامل دول خمتلـف بـني احملاسـبية التطبيقـات اخـتالف إن :الدوليـة المحاسـبية المعـايير تطـور-

 املقاييس من نوع وجود تطلب قد العاملية، املال أسواق ومنو اجلنسية متعددة الشركات ظهورمع  الدولية األعمال حركة

 بـني املقارنـة حتقيـق علـى واملسـاعدة املتبعـة احملاسـبية املعاجلـات يف التنـوع و اإلخـالف جمـاالت علـى تضـيق تسـاعد الـيت

 إىل احلاجـة ظهـرت فقـد عليـه مصـداقيتها، يف املسـتثمرين ثقـة زيـادة إىل يؤدي مما والدولية احمللية املالية للشركات التقارير

املنظمـات  أهـم مـن الدوليـة احملاسـبة معـايري جلنـة وتعـد الـدويل، املسـتوى علـى تطبيقها ميكن موحدة حماسبية وجود معايري

 املعـايري، وضـعو  بنشـر املرتبطـة املسـؤولية حتمـل يف وبـروزا نشـاطا الدوليـة اجلهـات أكثـر من وهي اهتمت �ذا  األمر اليت

 نشاط حجم ونوع عن النظر بغض األعمال بيئات كافة يف تطبيقها وميكن العامل أحناء كافة يف استخدامها ميكن واليت

 اإلجـراءات وكـذلك احملاسـبية واملعايري األنظمة وتنسيق تطوير على عام بشكل العمل عن فضال فيها، العاملة الشركات

  .الشركات لتلك املالية التقارير بعرض املتعلقة

 كـل القائدة يف احملاسبية املنظمات بني اتفاقية مبوجب 1973 عام يف الدولية احملاسبة معايري جلنة تأسيس مت وقد      

 ومتتد املتحدة األمريكية، والواليات وايرلندا املتحدة واململكة وهولندا واملكسيك واليابان وأملانيا وفرنسا وكندا أسرتاليا من

 (AISG) هـي الـيت دول ثـالث يف العاملـة احملاسـبية املنظمـات اتفقـت عنـدما 1966 عـام إىل االتفـاق ذلـك جـذور
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 حتقيـق هـدفها كـان للمحاسـبة الدولية الدراسة جمموعة تأسيس على وكندا املتحدة واململكة األمريكية املتحدة الواليات

 .1الثالث الدول بني فيما احملاسبية املمارسات يف االنسجام

الـدويل  اإلحتـاد يعيـنهم دولـة عشـرة لـثالث ممثلـني مـن يتكـون جملـس الدوليـة احملاسـبة معـايري جلنـة إدارة ويتـوىل      

 الدويل جلمعيات التنسيق جلنة عن ممثلني اختيار يتم حيث املايل، باإلبالغ مهتمة منظمات أربع عن فضال للمحاسبني

 معـايري وجملـس املـاليني املـديرين ملعاهـد الدوليـة واجلمعيـة سويسـرا يف الصـناعية املسـيطرة الشـركات وإحتـاد املـاليني احملللـني

 .2األمريكي املالية احملاسبة

 الذي الدويل للمحاسبني اإلحتاد مع مشرتكة عمل اتفاقية إىل 1983 عام يف الدولية احملاسبة معايري جلنة توصلت      

 احملاسـبة معـايري بـني التوافـق حتقيـق وكـذلك العـامل، دول يف احملاسـبة وتطـوير تنميـة �ـدف 1977عـام  يف تأسيسـه مت

 اإلقليميـة املهنيـة اهليئـات تطـوير و دعـم عـن فضال اللجنة جهود بدعم اإلحتاد يلتزم االتفاقية تلك ومبوجب فيها املطبقة

 جلنة يف أعضاء املذكور اإلحتاديف  األعضاء املهنية احملاسبية املنظمات مجيع أصبحت وبالنتيجة املشرتكة، األهداف ذات

 .الدولية احملاسبة معايري

 دويل حماسيب معيار 20،41  01إىل 1973 من املمتدة الفرتة الدولية خالل احملاسبة معايري جلنة عن صدر وقد      

 ، 2003 عام يف ساري املفعول وأصبح ، 2001 عام يف أعتمد الذي الزراعي النشاط عن احملاسبة معيار آخرها كان

 ظـل يف جديـدة و تعـديل املعمـول �ـا حماسـبية معـايري صـياغة بينها ومن للجنة املعلنة األهداف غالبية إجناز من وبالرغم

 اللجنـة واجهـت فقـد دوليـا احملاسـبية املعـاير تطبيـق طريق عن احملاسيب التوافق حتقيق وحماولتها املستجدة، البيئية التغريات

  :ومنها البيئية التغريات فرضتها اليت التحديات من العديد املذكورة

                                                   

 .4 :ص ، 2005 عمان، واملصرفية، املالية للعلوم العربية األكادميية املالية، القوائم وإعداد الدولية احملاسبة معايري اهللا، عبد أمني خالد -1

 الطبعة عمان، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة الدولية، احملاسبة ملعايري العملي التطبيق مع الدولية احملاسبة وحلس، اهللا عبد سامل جربوع، حممود يوسف -2
  .53:،ص2002 األوىل،
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 حركـة التجديـد وتزايـد التقنيـة التطـورات بـروز عـن فضـال العامليـة، الشـركات وأنظمة قوانني عوملة أو تدويل حنو االجتاه -

 ،الشركات لتلك التجارية العمليات يف واخللق

 احلـواجز أمـام إللغـاء السـعي تزايـد مـع فيهـا، املدرجـة الشـركات عـدد ازديـاد و العامليـة املـال رأس أسـواق منـو تسـارع -

 ،واإلقليمية العاملية املنظمات قبل من العاملية التجارة

 أصـحاب مـن واآلخـرين األسـهم محلـة املتنوعة �دف مساعدة األغراض ذات احملاسبية املعلومات على املتزايد الطلب-

 املخطط االقتصاد من تتحول اليت الدول من كل يف للمعلومات يدةاملتزا احلاجة عن قرارا�م، فضال اختاذعلى  املصلحة

 اجلـودة ذات املعـايري علـى الطلـب تزايـد ونتيجة لذلك اجلديدة، الصناعية االقتصاديات ذات والدول السوق اقتصاد إىل

 بصورة هيكلتها إلعادة قويا رأيا كون الذي األمر البيئية، مع التغريات وتنسجم املقارنة وقابلية الشفافية توفر اليت العالية

  1.اجلديدة املتطلبات ملقابلة جذرية

 تتبعهـا حكوميـة غـري مسـتقلة مؤسسـة وهـي 2001 عـام يف الدوليـة احملاسـبة معـايري جلنـة مؤسسـة تشـكيل مت وقـد      

 احملاسـبة معـايري جلنـة عـن كبـديل نفسـه العـام يف شـكل الـذي الدوليـة احملاسـبة معـايري جملـس بينهـا مـن تنظيمـات عـدة

 املتعاملني عالية تساعد جودة وذات للمقارنة وقابلة شفافة معلومات توفري تتطلب اليت املعايري تطوير إىل الدولية،�دف

 املعايري، لتلك الصارم والتطبيق االستخدام تعزيز عن فضال ،االقتصادية القرارات اختاذ على وغريهم املال رأس أسواق يف

 التطبيـق يف اجلـودة مـن عـال إىل مسـتوى للوصـول الدوليـة احملاسـبة ومعـايري الوطنيـة احملاسـبية املعـايري بـني التوافـق وحتقيـق

  .احملاسيب

 وصـياغة عقـود الدوليـة احملاسـبة معـايري جملـس أعضـاء تعيـني مهمـتهم أمينـا عشـر تسـعة مـن املعـايري جلنـة وتتكـون      

 مهام وا�لس االستشاري للمعايري ،و كذلك إجناز املايل اإلبالغ تفسريات جلنة أعضاء وتعيني أدائهم ومعايري خدمتهم

                                                   

  .15 :ص ، عمان األردنيني، القانونيني احملاسبني أين؟، إىل الدولية احملاسبية املعايري خوري، سابا نعيم-1
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 اإلجـراءات التشـغيلية ووضـع التمويـل، أسـاس حتديـد مـع الدوليـة احملاسـبة معـايري جملـس إلسـرتاتيجية السـنوية املراجعـة

  .وا�لس االستشاري للمعايري  التفسريات وجلنة للمجلس

 وتكمـن مسـؤولياته تـام، بتفـرغ غـالبيتهم يعمـل عضـوا عشـر أربعـة عضـويته يف الدوليـة احملاسبة معايري جملس ويضم      

اإلبـالغ املـايل الـدويل ،و  تفسـريات جلنـة عـن الصـادرة التفسـريات وقبـول املـايل اإلبالغ معايري ونشر إصدار يف األساسية

  .1املايل لإلبالغ حماسبية معايري تسعة اآلن حىت قد بلغ عدد املعايري الصادرة عن ا�لس

 و خصائصها المحاسبيةالمعايير  مفهوم:المطلب الثاني

 الـيت املعـايري احملاسـبية إصـداراخلاصـة �ـا مـن خـالل  احملاسـبية السياسـة وتطوير بصياغة العامل دول من الكثري �تم      

 املتعلقـة املعلومـات احملاسـبية وإيصـال قيـاس جمـال يف بتطبيقهـا ويقـوم مـا جمتمـع ينتهجهـا الـيت احملاسـبية السياسـة تعكـس

املعلومـات  أن تتسـم �ـا جيـب الـيت اخلصـائص احملاسبية املعايري حتدد إذ ا�تمع، ذلك يف االقتصادية بنشاطات الوحدات

 إتباعها الواجب األساسية واعد الق مبثابة البعض يشري كما تعد فهي مث ومن احملاسبية،

  .املعلومات لكت نوعية لتقييم و االسرتشاد �ا

 المحاسبية المعايير مفهوم:أوال

 علـى عنهـا النتـائج املرتتبـة عـن اإلفصـاح وأسـاليب حمـددة ملشـاكل أو ملشـكلة احملاسـبية املعاجلـة طـرق  اختيـارإن       

 احملاسـبية إنتـاج املعلومـات مسـؤولية يتحملـون ملـن كـاف غـري االقتصـادية للقـرارات احملاسـبية املعلومـات فائـدة أسـاس

 القرارات اختاذ يف املعلومات مفيدة هذه جتعل اليت اخلصائص حتديد يتطلب األمر ألن املالية، التقارير يف عنها واإلفصاح

 عـن املرتتبـة اآلثـار قيـاس طـرق وأسـاليب ضـوئها علـى تتحـدد الـيت احملاسـبية املعايري من جمموعة إصدار خالل من وذلك

                                                   

  .16:سبق ذكره،ص خوري،مرجع سابا نعيم- 1
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 املـايل ومركزهـا االقتصـادية أعمـال الوحـدات نتـائج علـى األخـرى اخلارجيـة فالظـرو  وكـذلك املاليـة واألحداث العمليات

  . 1املالية التقارير مستخدمي إىل القياس هذا نتائج وتوصيل

 منـط أو منـوذج: أ�ـاعلـى  احملاسـبية املعـايري عرفـت فقـد احملاسبية، للمعايري كثرية تعاريف وردت سبق ما على وبناء      

 األحـداث العمليات أو أنواع من معني بنوع أو املالية القوائم عناصر من حمدد بعنصر اخلاصة واألحكام احملاسيب لألداء

  . 2االقتصادية الوحدة يف تؤثر اليت والظروف

 على املركز تؤثر اليت والظروف واألحداث العمليات لقياس األساسي املرشد"أ�ا  على احملاسبية املعايري عرفت كما      

  .3منها املستفيدين إىل املعلومات إيصال مع أعماهلا ونتائج للشركة املايل

 حماسـبية رمسيـة تنظيميـة هيئـة أو جهـاز يصـدرها كتابيـة بيانـات" :مبثابـة الـبعض يشـري كمـا احملاسـبية املعـايري وتعـد      

 املاليـة للوحـدة القـوائم عناصـر مـن حمـدد عنصر وعرض وقياس لتحديد املناسب األسلوب تنظيم تتناول مهنية أم كانت

  .الدقة و املوضوعية من مناسبة بدرجة الوحدة لتلك املايل املركز وبيان األعمال نتائج حتديد ألغراض وذلك االقتصادية

  : أن السابقة التعاريف من ويتضح

 أو الظـروف األحـداث أو العمليـات مـن حمـدد بنـوع أو املاليـة القـوائم عناصـر من حمدد بعنصر تتعلق احملاسبية املعايري -

 ،أعماهلا ونتائج االقتصادية للوحدة املايل املركز على تؤثر اليت

 للوحدة املركز املايل على والظروف واألحداث العمليات أثر قياس ضوئه على يتم الذي األساس احملاسبية املعايري تعد -

 ،أعماهلا ونتائج االقتصادية

                                                   

  .7:ص ،  1989 الرياض، اإلدارة، جملة الدويل، املستوى على احملاسبية املعايري توحيد لفعالية حتليلية نظرية دراسة عثمان، إبراهيم األمرية -1
  .125:ص ذكره، سبق مرجع الشريازي، مهدي عباس-2
  .366:ص ، 2005 مصر، اجلامعية، الدار الدويل، التوافق منظور  احملاسبة نظرية لطفي، أمحد السيد أمني-3
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 تناوهلـا الـيت سـيتم العملية اإلجراءات من جمموعة على وبناء رمسية أو مهنية جهة قبل من احملاسبية املعايري إصدار يتم -

  ،الحقة فقرة يف

 مـن املوضـوعية كبـريا قـدرا يـوفر أن املمكـن مـن العمليـة املمارسـة يف وتبنيهـا احملاسـبية املعـايري مـن جمموعـة إصـدار إن -

 األمـر املاليـة، ومراكزهـا االقتصـادية الوحـدات نشـاطات نتـائج إظهـار يف والثقـة واحليـاد مـن املوضـوعية كبريا قدرا واحلياد

  .1قرارا واإلقراض والسيما االقتصادية القرارات اختاذ و األداء تقييم عند املالية التقارير مستخدمي مهمة الذي يسهل

 :أن إىل احملاسـبية النظريـة أو أملفـاهيمي اإلطـار مـع احملاسـبية املعـايري اتساق أمهية سياق ويف   Belkaoui يشري      

 األسـاليب تطـوير يف وتستخدم للمحاسبة النظرية واملفاهيم األهداف من تشتق عامة قواعد مبثابة تعد احملاسبية املعايري"

 مـن األهـداف كـل بـني الوصـل حلقـة تعـد أعـاله يف جـاء مـا وحسـب احملاسـبية املعـايري أن مبعـىن احملاسـبية، التقنيـات أو

  .2أخرى جهة من العملية التطبيقات وبني هةج من واملفاهيم

 إىل عامـة تـؤدي إرشـادات أو منـاذج  :مبثابـة تعـد احملاسـبية املعـايري أن إىل نفسـه السـياق يف ومحـدان القاضـي يشـري      

 األسس تقدم عامة و إرشادية صفة متتلك املعىن وهي  �ذا والتدقيق، احملاسبة العملية يف جمال املمارسات وترشيد توجيه

  .العملية لإلجراءات املناسبة

 و التوجيهـات و التعليمـات املتبعـة �ـدف األسـسجمموعة من الضـوابط و :"أ�ا  على احملاسبية املعايري إىل ويشار      

 الوصول مبا يضمن و عاما، قبوال املقبولة أو عليها املتفق  احملاسبية واألعراف للمبادئ حمدد طبقا حماسيب موضوع معاجلة

                                                   

 على احملاسبية للسياسة تنظيمي منهج- السعودية العربية اململكة يف احملاسبية املعايري بناء لتطوير الرئيسة احملاور حنو مستقبلية رؤية شريف، حممد توفيق-1
  .183:ص ، 2002 الرياض، العامة، اإلدارة جملة ،-لكليا املستوى

 .33:ص ، 2000 األوىل ، الطبعة عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة ودار ولية الد العلمية الدار الدولية ، احملاسبة محدان، مأمون القاضي، حسني-2
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 بني املقارنة عملية ويسهل من الصلة، ذات احملاسبية املعلومات رض وع إعداد يف التجانس من نوع إىل تؤدي نتائج إىل

 .1"حمدد اقتصادي التابعة لقطاع أو املتماثلة االقتصادية النشاطات ذات االقتصادية الوحدات تصدرها اليت املعلومات

 ملختلف العمليـات احملاسبية واملعاجلات السياسات يف التوافق لتحقيق بيانات تعد احملاسبية املعايري إن القول ميكن      

 قابلية وذات عنها مالئمة وتفصح الشركة تعدها اليت احملاسبية املعلومات جيعل ومبا ،االقتصادية للوحدة املالية واألحداث

 املـدخل باسـتخداماحملاسـبية  املعـايري وضـع عـادة ويـتم العالقـة، ذات األطـراف كافـة قبـل مـن والفهـم املقارنـة علـى

 واألعـراف البيئيـة احمليطـة الظـروف أمهيـة عـن فضـال احملاسـبية النظريـة أو املفـاهيمي اإلطـار مـع ينسـجم ومبـا االسـتقرائي

 .املال أسواق احملاسبية وإدارات اهليئات أثر وكذلك وتطويرها احملاسبية املعايري صياغة عملية يف السائدة احملاسبية

  :باآليت إجيازها ميكن األهداف من جمموعة حتقق أن احملاسبية للمعايري ميكن سبق ما على وبناء      

 واإلفصاح، مالئمة للقياس حماسبية طرائق باستخدام عنها، اإلفصاح وكذلك املالية واألحداث العمليات وقياس حتديد-

  نشاطات  ونتائج املايل املركز وموثوق �ا بشأن حماسبية مالئمة معلومات على احلصول وتأمني

  أدائها، ومستوى االقتصادية الوحدات

 الـيت �ـا ،لضـان جـودة املعلومـات احملاسـبية واالسرتشـاد إتباعهـا الواجـب األساسـية القواعـد مبثابـة احملاسـبية املعايري تعد-

 واالسـتقرار االقتصـادية الكفـاءة قـرارا�م االقتصـادية ،و حتقيـق اختاذ على املعلومات لتلك املستخدمني تساعد أن ميكن

 .2األسواق لتلك املايل

 مبوجبها العمليات تعاجل اليت األسس اختالف إىل يؤدي أن املمكن من احملاسبية املعايري غياب أن سبق مما ويتضح     

 ممـا الصـلة، ذاتا�ال للحكم الشخصي بان يطبق يف العديد مـن ا�ـاالت احملاسـبية  ويرتك للشركات، املالية والظروف

                                                   

 التدقيقن، وأدلة احملاسبية للمعايري التاسع العريب العلمي املؤمتر إىل مقدم حبث والواقع، النظرية بني الدولية احملاسبية باملعايري االلتزام ,عالوي السالم عبد -1

  .7:ص ، 1992 عمان، فيالدلفيا، جامعة
 
2-Doupink Timothy & Perera Hector , International Accounting , International Edition, Mc Graw 
–Hill, USA,2007, p :20. 
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 عنـد املختلفـة بـني البـدائل املقارنـة صـعوبة وبالتـايل أعماهلـا ونتـائج الوحـدات هلـذه املاليـة املراكـز مقارنـة صـعوبة عنـه ينـتج

 وغري متباينة حماسبية طرائق استخدام إىل احملاسبية املعايري غياب يؤدي القرارات،كما اختاذ

  .واخلارجيني الداخليني املستخدمني قبل من منها واالستفادة فهمها يصعب مما املالية القوائم إعداد يف تؤثر موحدة

 موثـوق �ـا ،و بـدو�ا لـن تكـون مبقـدور مسـتخدمي التقـارير لغـة احملاسـبة جتعـل الـيت وسـيلة احملاسـبية املعـايري تعـد       

 ونتـائج الوضـع املـايل بشـأن معلومـات مـن تقدمـه مـا وعدالـة صـحة علـى واحلكـم التقـارير تلـك سالمة يضمنوا أن املالية

  .الشركات خمتلف أعمال

 خصائص المعايير المحاسبية:ثانيا

املعـايري احملاسـبية مبجموعـة  تتسـم أن البـد إليهـا، اإلشـارة سـبق الـيت األهـداف احملاسـبية املعـايري حتقـق أن أجـل ومـن      

  :1أمههامن اخلصائص من 

 ضـوء األهـداف علـى املعـايري تلـك صـياغة يـتم أن مبعـىن للمحاسـبة، املفـاهيمي اإلطـار مـع احملاسـبية املعـايري انسجام - 

 ،احملاسبية املعلومات مستخدمي كافة خلدمة تسعى اليت احملاسبية واملفاهيم

 مـن الناحيـة منطقيـا متسـقة تكـون أن جيـب املعـايري أن أي احملاسـبية، للمعـايري واخلـارجي الـداخلي املنطقـي االتسـاق -

 بـني تعـارض وجـود أي عـدماخلارجية  الناحية ومن وآخر، حماسيب معيار بني تعارض أو تناقض وجود عدم أي الداخلية

 احملاسبية، واملبادئ واملفاهيم باألهداف املتمثلة النظرية ومكونات املعيار

 مـع تكـون متالئمـة احمليطـة،كما البيئيـة الظـروف مـع وتـتالءم الواقـع مـن ونابعـة واقعية احملاسبية املعايري تكون أن جيب -

 ،السائدة احملاسبية األعراف

 وأن البيئية احمليطة، الظروف يف التغيريات مع انسجاما واالستمرارية باملرونة نفسها احملاسبية املعايري وضع عملية تتسم -

 معقدة إجراءات تصاحبها أن دون للتطبيق وقابلة مفهومة تكون

                                                   

 .184 :ص ذكره، سبق مرجع شريف، حممد توفيق -1
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 قـوائم تكـون  هنـاك أن وجيـب معـني، طـرف ملصلحة مقدم حمدد هدف بلوغ جتاه احملاسبية املعايري وحيادية حتيز عدم -

  1.مستخدميها ثقة فقدان وعدم عليها االعتماد ميكن مالية

  المعتمدة في صياغة المعايير المحاسبية و العوامل المؤثرة عليها اإلجراءات:المطلب الثالث

  المحاسبية المعايير صياغة في المعتمدة اإلجراءات:أوال

 واألخـرى املتحـدة، قبـل اململكـة من صياغة هناك حيث احملاسبية، املعايري لصياغة املعتمدة اإلجراءات من العديد توجد

  .املتحدة الواليات قبل من

 بوضـع املتحـدة اململكـة يف احملاسـبة معـايري جلنـة تقـوم :المتحـدة المملكـة في المحاسبية المعايير صياغة إجراءات-

 :2اآلتية للخطوات وفقا احملاسبية املعايري وتطوير

 الصادرة اجلارية والتوصيات احملاسبية التطبيقات مراجعة إىل اليت �د ف واألحباث الدراسات من العديد بإجراء القيام -

 األولية اخلطوط وضع بشأ�احماسيب  معيار إصدار املراد املشاكل أو املوضوعات حول البلدان، وبقية املتحدة اململكة يف

  ،املطلوب احملاسيب للمعيار

 أراء االعتباربعني  األخذ بعد احملاسيب املعيار مسودة وضع لغرض احملاسبة معايري جلنة قبل من رعية ف جلان تشكيل -

  ،املعنية اخلارجية اجلهات

 اللجـان الفرعيـة قبـل مـن تعـديلها يـتم مث حوهلـا، الـرأي إبـداء لغـرض فنيـة جلنـة قبل من احملاسيب املعيار مسودة مراجعة -

 ،العمل وإمتام عليها لإلطالع احملاسبة معايري جلنة إىل التعديالت تلك إرسال يتم مث ومن

 يـتم بعـد  أن الرئيسـة و ا�ـالت احملاسـبية الصـحف خـالل مـن العامـة تعليقـات علـى للحصـول املشـروع مسـودة نشـر-

 ،املعنية األخرى اجلهات آراء وأخذ احملاسبة معايري جلنة قبل من دراستها

                                                   

  .127- 123 :ص .ص ذكره، سبق مرجع ,زي الشريا مهدي عباس-1
 .49:ص ذكره، سبق مرجع حنان، حلوة رضوان -2
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 جـدول إلعـادة لوضـع اللجنـة أعضـاء مـن عضـو كـل إىل ذلـك بعـد وترسـل املعنية اجلهات من التعليقات استالم يتم -

 ،املستلمة التعليقات ضوء على املسودة دراسة

 إىل اجلهـات وإرسـاله احملاسـيب باملعيـار النهـائي الكشـف إصـدار يـتم واألخـذ �ـا املسـودة حـول التعليقـات دراسـة بعـد -

  .ونشره عليه املصادقة لغرض املهنية للمنظمات املمثلة

 معايري وضع هي املالية احملاسبة معايري جملس مهمة إن :المتحدة الواليات في المحاسبية المعايير صياغة إجراءات-

 :باآليت إجيازها ميكن واضحة إجراءات وفق يعمل أن وعليه املالية احملاسبة

 يناط جلنة وتشكيل أعمال جدول يف وإدراجه البحث موضوع املشروع أو املشكلة حتديد -

 بشأ�ا ، حماسيب معيار إصدار يتم اليت احملاسبية القضايا حتديد على للمساعدة استشاري جملس عن فضال املهام،

 مسبقا املشروع احملدد أو احملاسبية املشكلة حول املستفيدة اجلهات آراء مساع مناقشة �د ف مذكرة ونشر إعداد يتم -

 ،املذكرة إصدار تاريخ على يوما ستني مرور بعد استماع جلسة عقد طريق عن

 وبعدها يقوم ا�لس األقل، على يوما 30 ملدة العام للتعليق عرضها استمرار و املقرتح املعيار مبشروع مسودة إصدار -

  ،األمر لزم إذا وتعديلها اجلديدة االستجابات ظل يف دراستها وإعادة والتعليقات، اآلراء بتقييم

 مـن األعضـاء األقـل علـى مخسـة وبشـكل �ـائي و مبوافقـة باملعيـار قائمـة إصـدار وعلـى املعدلة املسودة على التصديق -

  .أكثر أو سنتني مدة عادة احملاسيب املعيار وضع من االنتهاء ويستغرق هذا السبعة،

 مسـتخدمي مـن الكثـري لـدى نسـبيا مقبولـة الدوليـة احملاسـبة معـايري تعـد :الدوليـة المحاسـبة معـايير صياغة إجراءات-

وأعضـاء  األعضـاء املهنيـة واهليئـات الدوليـة احملاسـبية املعـايري جملـس ممثلـي وكـذلك أحنـاء العـامل، يف املاليـة التقـارير ومعـدي

 ملشـروعات اقرتاحـات تقـدمي علـى وباسـتمرار اللجنـة مـوظفي يشجع ما وعادة أخرى، ومنظمات  االستشارية ا�موعة 

 مـن عاليـة نوعيـة بوضع ا�لس ويهتم هذا دولية، حماسبية معايري شكل يف وصياغتها معها التعامل أن يتم ميكن جديدة
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ير وتطـو  وضـع عمليـة وتتمثـل حمـددة اقتصـادية ظـروف يف مالئمـة حماسـبية ممارسـات تتطلـب الـيت الدوليـة احملاسـبية املعايري

  :1اآلتية باخلطوات الدولية احملاسبية املعايري

 علـى لثالثـة بلـدان حماسـبية منظمـات عـن ممثلـني وعضـوية مـن ا�لـس ممثـل برئاسـة توجيهيـة دوليـة يشكل ا�لـس جلنـة-

 يف خـرباء أو االستشـاريةا�موعـة   يف املمثلـة األخـرى املنظمـات عـن ممثلـني التوجيهيـة اللجنـة تتضـمن أن وميكن األقل،

 ،معني حماسيب موضوع

 نظـر وإصـدار وجهـة مسـبقا احملـدد باملوضـوع واملتعلقـة كافـة احملاسبية املسائل ومراجعة بتحديد التوجيهية اللجنة تقوم -

 ، 2ا�ال هذا يف عامة خطوط ذات أولية

 وثيقـة أو املعيـار مسـودة ونشـر بإعـداد التوجيهيـة اللجنـة تقـوم األوليـة النظـر وجهـة ا�لس حول تعليقات استالم بعد -

 املهتمة األطراف من اللجنة تطلب أن على إعداده، يف الزاوية حجر تشكل اليت األساسية املبادئ حتديد نقاش �د ف

 أشهر؛ ثالثة البالغة املسودة مدة خالل وجدت إن لتعديلها املقرتحات ووضع عليها اإلطالع

 إىل لغـرض تقـدم الـيت النهائيـة القائمـة ووضـع املعنيـة اجلهـات مـن الـواردة التعليقـات مبراجعـة التوجيهيـة اللجنـة تقـوم -

 املقرتح، الدويل احملاسيب املعيار مسودة إعداد يف الحقا تستخدم واليت عليها، املصادقة

 قبـل ثلثـي مـن عليهـا واملوافقـة مراجعتهـا يـتم أن بعـد ا�لـس قبـل مـن عليهـا املصـادقة مسـودة �ـد ف اللجنـة تعـد -

 ،أدىن كحد شهر تكون واليت العرض مدة خالل عليها للتعليق األطراف كل ودعوة نشرها يتم مث األعضاء،

 ثالثة التنقيح ومبوافقة ويعد للمجلس تقدمه دويل حماسيب معيار مسودة وتعد بالتعليقات النظر التوجيهية اللجنة تعيد -

  ،احملاسيب املعيار إصدار يتم األقل على ا�لس أعضاء أرباع

                                                   

عني  جامعة األول، اجلزء والعربية، والربيطانية األمريكية املعايري مع واملقارنة الدولية احملاسبة معايري شرح- احملاسبة معايري موسوعة محاد، العال عبد طارق-1
  .20-18:ص .ص ، 2004 مصر، مشس،

 ص ،2002، 29 العدد ،9 ا�لد بغداد، جامعة واإلدارية، االقتصادية العلوم جملة العلمي، للمنطق تام غياب احملاسبة عوملة اهللا، العبد جاسم رياض -2
  .230-229:ص.
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 والتعليق ورقة للمناقشة إصدار األفضل من أو إضافية الستشارات املوضوع ا �لس حاجة يرى قد املرحلة هذه أثناء -

 .1أعضاء ا�لس أغلبية مبوافقة إقرار ويتطلب نظر وجهات لتقدمي وقت إلعطاء أو عليها،

 المحاسبية المعايير صياغة في المؤثرة العوامل:ثانيا

 بناء والدائم ملهمة األساسي املصدر متثل واليت احملاسبية النظرية :وهي عوامل ثالث احملاسبية املعايري صياغة يف تؤثر      

 اخلاصـة واالعتبـاراتللظـروف  مالئمـة وجتعلهـا العمليـة الصـبغة املعـايري تلـك تعطـي الـيت وهـي البيئيـة واملتغـريات املعـايري،

 وهـي احملاسـبية مـن املعـايري معـني لنـوع بالنسـبة واضـحا تـأثريا متتلـك الـيت احملاسـبية األعـراف عـن فضـال واملكـان، بالزمـان

  .اإلجرائية املعايري

 املبـادئ مـن جمموعـة"أ�ـا  علـى احملاسـبة النظريـة عرفـت :المحاسـبية المعـايير صـياغة فـي المحاسـبية النظريـة أثـر-1

 تسـاهم حبيـث املهنيـة املمارسـات لتقـومي مفاهيمنـا إطارا جمموعها توفر يف واليت البعض بعضها مع واملنسجمة املتماسكة

 توفر  احملاسبية النظرية أن وغريهم،كما واإلدارة واملقرضني كاملستثمرين أنفسهماملهنيني  قبل من املمارسات تلك فهم يف

  ." جديدة حماسبية إجراءات أو ممارسات أية تطوير من متكن اليت واإلرشادات األدلة

 املرشـد تعـد مبثابـة الـيت النظريـة أدوات خـالل مـن عنهـا الكشـف ميكـن احملاسـبية النظريـة طبيعـة بأن سبق مما يتضح      

 إىل للوصـول احملاسبية املمارسات يف تستخدم واليت اخلاصة بالتطبيق األدوات ومن النظرية، تعمل �ا اليت الكيفية ملعرفة

 تتمثـل أجزاء ثالثة من السياق تتكون هذا يف وهي واألعراف، واإلجراءات القواعد جمموعة متثل واليت املستهدفة النتائج

 :يف

 ،حمددة حماسبية حلول إىل حتتاج اليت للمشاكل وصف :األول الجزء -

  ،معاجلتها وطرائق املشاكل لتلك األساسية املسببات مناقشة :الثاني الجزء -

 .القرار أو النظرية إىل استنادا هلا املناسبة للحلول وصفا :الثالث الجزء -

                                                   

  .1:ص ، 1990 الرابعة ، الطبعة مصر، اإلسكندرية ، املعارف ، دار خليفة ، أبو كمال ترمجة احملاسبية، النظرية هندركسن، -1
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 إىل تلـك التوصـل صـعوبة إىل يشـري احلـال واقـع أن إال عامـا، قبـوال مقبولـة حماسـبية نظريـة وجـود أمهيـة مـن وبـالرغم      

 إثبا�انظرية يصعب  وأسس مضامني من املداخل تلك حتتويه ما بكل صياغتها يف املعتمدة املداخل تعدد بسبب النظرية

 مـا إىل اسـتنادا احملاسـبية املعـايري صـياغة أمهيـة إىل الـبعض يشـري كمـا يتطلب الذي األمر عملية، بصورة منها التحقق أو

  .1نظرية أفكار من أملفاهيمي اإلطار يتضمنه

 واحملاسـبة، البيئـة بـني للتفاعـل نتاجـا احملاسـبية املعـايري متثـل :المحاسـبية المعـايير صـياغة فـي البيئية المتغيرات أثر-2

 ويف البيئية، املتغريات من العديد بتغري تتغري أن ميكن معينة متطلبات مفيدة لتلبية حماسبية معلومات عن تطبيقها ويسفر

 بواسـطة تطويرهـا يـتم بـل الكتشـافاتا مـن تسـتنتج ال فهـي الفيزيـاء، ليسـت كقـوانني احملاسـبية املعـايري تعـد اإلطـار هـذا

 2.احملاسبية املعايري صياغة يف البيئية املتغريات ألثر خمتصرا وصفا يأيت ،وفيماا�ال  هذا يف واملعنيني املهتمني

 هذا احملاسبية، املعايري صياغة يف الكبري األثر العامل دول خمتلف بني االقتصادي للتباين كان :االقتصادية المتغيرات-

  ملكية طبيعة اختالف بينها من عدة، جوانب من احملاسبية املعايري صياغة يف االقتصادية وتؤثر املتغريات

 هـو كمـا واسـعة امللكيـة هـذه كانـت كلمـا أكـرب بشـكل اإلفصـاح يتوسع إذ احملاسيب، اإلفصاح يف كفاية وأثره املشروع 

  .3حمدودا إفصاحا األخري اإلفصاح يكون حيث العائلية بامللكية مقارنة ملكية األسهم مع احلال

 ختتلف وكفاءة،حيث نشطة مالية أسواق متتلك اليت الدول يف وضوحا أكثر بشكل االقتصادية املتغريات أثر ويظهر        

 املصدر باعتبارها املال فيها ألسواق الكبري االقتصادي للدور نتيجة وذلك فيها احملاسبية املعلومات عن اإلفصاح معايري

 الـدور بضـعف تتميـز الـدول الـيت يف أمـا والشـفافية، اإلفصـاح معيـاري مـن كـل علـى الرتكيـز يتطلـب ممـا للتمويـل الـرئيس

                                                   

  .2:مرجع سيق،ذكره،صاحملاسبية، النظرية هندركسن، -1

2-Meigs Robert & Meigs Walter, Accounting For Business Decision, 9th ed, Mc Graw – Hill Inc, 
1993, p:12. 
3-Radebaugh Lee & Others , International Accounting and Multinational Enterprises, 6th ed , 
2006, p :17 . 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 جيعـل ممـا للمستثمرين بيانات توفري من أكثر الضريبية السلطة ألغراض فيها التقارير تعد فيها، املال ألسواق االقتصادي

  .أقل أو حمدود اإلفصاح معيار على الرتكيز

 العـامل هـي دول مـن الكثـري يف احملاسـبية املعـايري تطـوير يف األثـر هلـا كـان الـيت األخـرى االقتصـادية املتغـريات ومـن       

 املاليـة واملبنيـة التقـارير حتتويها اليت احملاسبية املعلومات مصداقية على كبري تأثري هلا كان اليت األسعار يف التغريات ظاهرة

 بشأن حماسبية معايري إصدار على الدول السبعينيات أواخر ويف الظاهرة هذه أجربت حيث التارخيية، الكلفة أساس على

 1.املالية التقارير يف عنها واإلفصاح األسعار يف التغريات عن النامجة االقتصادية اآلثار معاجلة

 هـذه أحـد السياسـي النظـام نـوع ويعـد احملاسـبية املعـايري صـياغة يف السياسـية املتغـريات تـؤثر :السياسـية المتغيـرات-

 أمـا ،االقتصـادية الوحـدة مفهـوم على التطبيق يف املتبعة احملاسبية املعايري تركز احلر االقتصاد ذات ففي البلدان املتغريات،

 التـدخل بسـبب املؤسسـي، واملفهـوم القـومي االقتصـاد مفهـوم علـى تركـز املعـايري فـإن املخطـط االقتصاد البلدان ذات يف

 جوانـب إبـراز أمهيـة عـن فضـال ،االقتصـاد متطلبـات مـع انسـجامها وضـمان احملاسـبية املعـايري إرسـاء عمليـة احلكـومي يف

  .الصرف املايل الطابع ذات اإلبالغ أوجه جانب إىل عنها واإلبالغ الشامل االقتصادي والتطور االجتماعي التطور

 مـن املسـتخدمني متعـددة أطـراف خلدمـة تعـد املاليـة فالتقـارير السياسـية، األنظمـة حـد عنـد السياسية املتغريات تقف وال

 أي اجتماعيـا قـرارا  متثـل حقيقتهـا يف العمليـة ألن احملاسـبية املعـايري وضـع عمليـة علـى تـأثريا األكثـر األطراف ميثلون وهم

  .2منطقي الستنتاج منها أكثر سياسي لتصرف نتاج وهي احملاسبية املعايري أن مبعىن

 الشـركة ومسـتخدمي وإدارة احملاسـبة مهنـة :هـي فئـات بـثالث تتـأثر احملاسـبية املعـايري وتطوير صياغة عملية أن كما       

 العملـي يف التطبيـق كإرشـادات اسـتخدامها يـتم الـيت احملاسـبية املعـايري وتطـوير لوضـع املهنـة تسـعى حيث املالية، التقارير

                                                   

 

-1 Kieso Donald E. &Weygandt J. Intermediate Accounting, 9th ed, John Wiley & Sons, Ny, 1998, 
p: 23. 
-2 Horngren Charles , The Marketing of Accounting Standards , Journal of Accountancy, 1973, p: 

61. 
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 ملستخدميها املفيدة عن املعلومات اإلفصاح يف اإلدارة برغبة املعايري تلك تتأثر حني يف للشركات، املالية التقارير إلعداد

 الفئـات تلـك وتـؤدي ،االقتصـاديةالقـرارات  اختـاذ يف املعلومـات لتلـك واملتغرية املتعددة املستخدمني أولئك وباحتياجات

 احملاسـبية فاملعايري اجتماعيا، قرارا هذا اإلطار ضمن تعد اليت احملاسبية املعايري وتطوير وضع عملية يف مهما دورا الثالث

  .2العملية واخلربة املنطق بنتائج  تتأثر مثلما اختصاص ذات جهة من أكثر بآراء تتأثر سبق ملا وفقا

 احملاسـيب العمـل حتكـم الـيت والتشـريعات والقـوانني األنظمـة مـن جمموعـة القانونيـة املتغـريات متثـل :القانونيـة المتغيـرات-

 الـنظم فهنـاك أخـرى إىل دولـة مـن والتشـريعات والقـوانني األنظمـة احملاسـبية،وختتلف املعـايري صياغة عند األمرويستدعي 

 العـام علـى القـانون تعتمـد الـيت الـدول ويف الروماين، القانون على املعتمدة واألخرى العام القانون على املعتمدة القانونية

 حاالت ملعاجلة اختذت اليت القوانني مجلة على الرتكيز يتم وكندا وانكلرتا املتحدة الواليات :مثل

 األوراق املاليـة  يف تـداول هيئـة مثـل حكوميـة وكـاالت إىل التشـريع تفاصـيل نقـل الـدول هـذه يف ويـتم معينـة وقضـايا

 مثـل احملاسـبية املعـايري لوضـع متخصـص هيكـل إىل التفـويض هـذا بتحويـل بدورها تقوم واليت األمريكية املتحدة الواليات

 قانون فإن واليابان وأملانيا فرنسا:اليت تعتمد على القانون الروماين مثل ،اما الدول) FASB(املالية احملاسبة معايري جملس

 الـيت �ـدف إىلالقانونيـة عـادة قواعـد القـانون  املتغـريات وتتضمن مفصلة، حماسبية قواعد يتضمن فيها الصادر الشركات

 وكفاءة فاعلية مدى تظهر لكي الئمةامل احملاسبية املعايري من جمموعة إتباع يتطلب الذي األمر اآلخرين، ممتلكات محاية

  .1املالكني استثمارات وإدارة محاية يف املديرين

التناسـق  إلحـداثوأداة  معـني جمتمـع وليـدة فالثقافـة للتواصـل الضـرورية نظمـه ا�تمـع ثقافـة تعكـس الثقافيـة املتغـريات -

 وعلـى القـيم االقتصادية الوحدات على الثقافية املتغريات وتؤثر املختلفة، املعتقدات من جمموعة على القائم االجتماعي

  .ما جمتمع يف القيم هذه واجتاهات احملاسبية

                                                   

-1  Elliott Barry & Elliott Jamie, Financial Accounting and Reporting, 6th ed, Prentice Hall, 2002, 
p: 72. 
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 :المحاسبية المعايير صياغة في المحاسبية األعراف أثر3-

 وجود ونظرا لعدم عاما قبوال مقبولة حماسبية بنظرية ذكره مر وكما احملاسبية املعايري صياغة عملية تسرتشد أن جيب      

 :احملاسبية ويقصد باألعراف البيئية، باملتغريات أكرب بصورة متأثرة احملاسبية املعايري ستظهر لذلك حاليا، النظرية هذه مثل

 لتوصـيف كأسـاس تسـتخدم والـيت  املاليـة القـوائم إعـداد عنـد إليهـا االسـتناد ميكـن اليت الضوابط أو القواعد من جمموعة

 .واملكان الزمان يف املقبولة احملاسبية التطبيقات وتربير

 أ�ا  حتتوي احملاسيب،كما للعمل سليما أساسا وصفها ب وتستخدم عاما قبوال قبوهلا يتم احملاسبية األعراف وتعد      

 مـن يف الكثـري واضـحا تأثريهـا ويظهـر املاليـة، القـوائم إعـداد عنـد احملاسـب إليهـا يسـتند الـيت األسـاليب مـن العديـد علـى

 كتحديـد التطبيـق العملـي يف اسـتقر عـرف جمـرد هـي إمنـا بيئـي مـربر أو فكـري أسـاس هلـا لـيس الـيت احملاسـبية املمارسـات

 األمور هذه فمثل املخزون، تقييم طريقة أو االندثار طريقة واختيار والدائنة املدينة العناصر جانب

 معايري ملزمة لكافة األطراف بإصداربشأ�ا من خالل التدخل الرمسي من قبل اجلهات املعنية  اخلالف حسم تستوجب

 " 20 " الـدويل رقـم املعيـار هـو احملاسـيب العـرف أثـر توضـح الـيت املعـايري هـذه أهـم ومـن واحـدة، حماسـبية مبعاجلـة وذلـك

 منهـا الغايـة فقـد تكـون إعطائها شروط ويف طبيعتها يف ختتلف حيث احلكومية املساعدات عن واإلفصاح باملنح اخلاص

 هـذه أن عـن فضـال املسـاعدة، تقـدمي بدون تنفيذها تقبل ال قد اليت األعمال من مبجموعة القيام على املؤسسة تشجيع

 تقضـي الثانية و املسامهني حقوق بتسجيلها ضمن تقضي :األوىل طريقتني إتباع خالل من حماسبيا معاجلتها ميكن املنح

 .1أكثر أو واحدة زمنية مدة خالل الدخل قائمة ضمن املنح تلك تسجيل

  المحاسبة:الفصل االول 

 :خاتمة الفصل

                                                   

  .267:ص ذكره، سبق مرجع الشريازي، مهدي عباس -1
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 املعلومـات احملاسـبية لقد تطورت احملاسبة مع تطور االقتصاد  عرب الزمن و لبت باستمرار احلاجات االقتصادية ألن     

 ،وتنبع تقوم �ا الشركات اليت املالية العمليات حصر على تعمل حيث فعال دور تؤدي وهي القرارات، اختاذ أساس هي

 اختـاذ يف علـى اخـتالفهم املسـتخدمني الحتياجـات تلبيـة وذلـك للمعلومـات امللحة احلاجة من احملاسبة استخدام ضرورة

 لتقـوم عليهـا، عليهـا املتعـارف احملاسـبية املتعـارف املبـادئ وشـكلت الـزمن عـرب واألسـس املفـاهيم تطـورت ولقـد القـرار،

 إلعـداد املتبعـة اإلجـراءات مـن جمموعـة خـالل مـن وذلـك ، املاليـة العمليـات ملختلـف تسـجيلهم يف احملاسـبيني بتوجيـه

  . القرارات اختاذ يف تستخدم واليت املالية القوائم

 احملاسـيب النظـام أن يكـون يسـتوجب ممـا املاليـة، التقـارير ملسـتخدمي معلومـات وتقـدمي بتـوفري احملاسيب التنظيم يهتم      

 املاضـية االقتصـادية نتـائج األحـداث تقيـيم نسـتطيع خاللـه ومـن ، للشـركة احلقيقيـة  الصورة ميثل أن وباستطاعته مالئما

  .واملستقبلية واحلاضرة

  واحملاسـبة، البيئـة بـني املتبـادل للتـأثري كو�ـا  نتاجـا مـن الدوليـة احملاسـبية املعـايري وتطـوير صـياغة إىل احلاجـة تنبـع      

 والقانونيـة، وقـد والثقافيـة والسياسـية االقتصادية واملتغريات العوامل من مبجموعة ما دولة يف صياغتها عملية تتأثر حيث

مـن   اجلديـدة باملتطلبـات للوفـاء معايريهـا وطـورت التغيـريات هلـذه العـامل دول معظـم يف احملاسـبة مهنـة اسـتجابت

  .املالية للتقارير املختلفة االستخدامات
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  :الفصل الثاني      
  البيانات الماليةماهية         

  

  

  

  

  

 

 

  

  البيانات المالية: الفصل الثاني

  :مقدمة الفصل
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 يبـدو قـد أنـه ورغـم ،للمسـتخدمني املاليـة البيانـات وعـرض بإعداد العامل أرجاء خمتلف يف املنشات من العديد تقوم     

 اخـتالف إىل ترجـع قـد االختالفـات هـذه ،بينهـا اختالفـات هنـاك أن إال وأخـر، بلـد بـني متشـا�ة البيانـات تلـك أن

  .آخر إىل بلد من والقانونية واالقتصادية االجتماعية الظروف

 امللكيـة وحقـوق املوجـوداتمـن   املاليـة للبيانـات متعـددة تعـاريف اسـتخدام إىل الظـروف تلـك اخـتالف أدى ولقـد     

 خمتلفـة أسـس وتفضـيل املالية البيانات ببنود لالعرتاف خمتلفة معايري استخدام إىلاالمر الذي ادى  واملصروفات والدخل

 .املالية البيانات بنود لتحقيق البيانات بتلك الواردة واالفصاحات املالية البيانات نطاق تأثر ذلك إىل يضاف للقياس

 نـوع إحـداث إىل السـعي طريـق عن االختالفات تلك نطاق تضييق على جاهدة الدولية احملاسبة معايري جلنة وتعمل    

 .املالية البيانات وعرض بإعداد املتعلقة واإلجراءات احملاسبية واملعايري التشريعات بني والتنسيق التوافق من

ــائق شــاملة يف �ايــة كــل دورة حماســبيةهــي البيانــات املاليــة ف      عــرض مــايل هليكــل  عــن عناصــر اساســية الــيت تقــدم وث

   .املؤسسة

   :اليةتيف هذا الفصل اىل املباحث الطرقنا تانطالقا مما سبق      

  .ماهية البيانات املالية : المبحث االول

  .ا�موعة الكاملة للبيانات املالية:المبحث الثاني

  .املعاجلة احملاسبية للبيانات املالية :المبحث الثالث

  

  

  ماهية البيانات المالية    : المبحث األول

فاهيم اليت تبىن عليها إعداد و عرض البيانات املالية ذات الغرض العام حيدد إطار عرض البيانات املالية امل     

للمستخدمني اخلارجيني، و تعد البيانات املالية عادة وفق منوذج حماسيب مبين على التكلفة التارخيية القابلة السرتداد و 
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 ئمة لتحقيق هدف توفريعلى مفهوم احلفاظ على رأس املال، و ميكن استخدام مناذج أخرى و مفاهيم أكثر مال

املعلومات املفيدة، ملتخذي القرارات االقتصادية، غري أنه ال يوجد يف الوقت احلايل اتفاق عام على التغيري، و قد مت 

م، و قد تبىن 1989عام  املالية من قبل هيئة معايري احملاسبة IASCاعتماد و نشر إطار إعداد و عرض البيانات 

  . م2001جملس معايري احملاسبة الدولية هذا اإلطار عام 

ـــة و       ـــاك فـــروق بينهمـــا بســـبب ظـــروف اجتماعي إن البيانـــات املاليـــة قـــد تبـــدو متشـــا�ة مـــن بلـــد إىل آخـــر إال أنـــه هن

رق و زيادة توافق التشريعات و اقتصادية و قانونية خمتلفة، حيث يسعى جملس معايري احملاسبة الدولية لتصنيف تلك الفوا

  .معايري احملاسبة دوليا لتلبية حاجات املستخدمني

         1مفهوم البيانات المالية و الغرض من إعدادها:المطلب االول

البيانات املالية هي كشوف مالية و جمموعة من متكاملة من الوثائق احملاسبية و املالية تسمح باعطاء صورة صادقة      

  .عية املالية و اداء املؤسسة يف �اية الدورة احملاسبية عن الوض

    مفهوم البيانات المالية                                                                                        :اوال

نظام معلومات حماسبية تتدفق إليه كافة لقد تزايدت أمهية الوظيفة احملاسبية نتيجة لتطور النظام احملاسيب يف املنشأة إىل   

املالية و االقتصادية  دية، و تنساب منه كافة املعلوماتالبيانات املتعلقة بالوقائع و العمليات و األنشطة املالية و االقتصا

                                                                .               املناسبة و اليت �م األطراف الداخلية و اخلارجية من خالل التعرف على نتيجة نشاط املنشأة

و يتم التعرف على بيان نتيجة النشاط من خالل قائمة الدخل اليت تعكس إيرادات و مصروفات املنشأة، أما موقف 

 .  نها موجودات و يف اجلانب اآلخر مصادر األموال لديهاملركز املايل فتظهره امليزانية العمومية و توضع يف جانب م

و تعرف البيانات املالية بأ�ا تقارير مالية حماسبية عامة، تعد طبقا للمفاهيم و الفروض و املبادئ احملاسبية املتعارف      

ىل إعـالم األطـراف عليها و حتتوي على بيانات و معلومات مستقاة من السجالت و الدفاتر باملنشأة و �ـدف أساسـا إ

                                                   

-1427املناهج للنشر و التوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، حممد مجال علي هاليل، عبد الرزاق قاسم شحادة حماسبة املؤسسات املالية، دار -1
 .213: ،ص2007
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ـــق أهـــدافها، فضـــال عـــن إعـــداد هـــذه األطـــراف  ـــة عـــن مـــدى جنـــاح أو إخفـــاق إدارة املنشـــأة يف حتقي ـــة و الداخلي اخلارجي

بالبيانات و املعلومات املفيدة و املناسبة اليت تساعد على اختاذ القـرارات، و احلكـم علـى نتـائج أعمـال املنشـأة، و تقيـيم 

  . 1مركزها املايل

البيانـات املاليــة هـي كــل كيـان يــدخل يف جمـال تطبيــق النظــام احملاسـيب ،يشــمل هـذا الكيــان كـل مــن امليزانية،حســاب      

ـــة و حلســـاب  ـــة للميزاني ـــوفر معلومـــات مكمل ـــة و ملحـــق يبـــني القواعـــد و الطـــرق احملاســـبية ي النتائج،جـــدول ســـيولة اخلزين

  .2النتائج

  .3ل املؤسسة و جمموع العمليات اليت تقوم �االبيانات املالية هي عرض مايل هليك     

  الغرض من إعداد البيانات المالية  :ثانيا

ال تعترب إعداد وعرض البيانات املالية اخلطوة األوىل يف العملية احملاسبية، إال أ�ا تعـد نقطـة بدايـة املالئمـة لدراسـة        

نقـل إىل اإلدارة و األطـراف املعنيـة صـورة خمتصـرة عـن األداء و املركـز احملاسبة، فالبيانات املالية هي الوسائل اليت مبوجبها ت

  .املايل ألي وحدة اقتصادية

حيث أن تلك البيانات املالية يف جوهرها هي الناتج النهائي للعملية احملاسبية فان القارئ الذي يتفهم حمتوى و        

.                                                                                              4ولية و هي تسجيل و تبويب و تلخيص العملياتمضمون تلك البيانات سوف يدرك أمهية العرض من اخلطوات األ

�دف البيانات املالية إىل عرض املعلومات حول املركز املايل للشركة و أدائها و تدفقا�ا النقدية، كما تبني نتائج تدبري 

األصول، و االلتزامات و حقوق امللكية : رة للموارد املوكلة هلا، و تقدمي البيانات املالية معلومات عن الشركة حولاإلدا

                                                              ،و اإليرادات و املصاريف مبا يف ذلك املكاسب و اخلسائر و التغريات يف حقوق امللكية

                                                   

  .214:حممد مجال علي هاليل، عبد الرزاق قاسم شحادة ،مرجع سبق ذكره،ص-1
كذا مدونة احلسابات و   ،حيدد قواعد التقييم و احملاسبة و حمتوى القوائم املالية و عرضها و 2008يوليو  26املوافق  1429رجب عام  23قرار مؤرخ يف -2

  .22:،ص 19:قواعد سريها،الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم
  .17:،ص2009،نوميديا للطباعة و النشر و التوزيع،اجلزائر ،بدون طبعة،  IAS/IFRSغامن شطاط ،املعايري احملاسبية الدولية-3

   .77:، ص2008أمني السيدأمحد لطفي، اعداد و عرض القوائم املالية، دار اجلامعية، -1
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املستخدمني يف  املتممة للبيانات املالية هذه املعلومات باإلضافة إىل املعلومات األخرى الواردة يف اإليضاحات و تساعد

  . التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية للشركة و خاصة توقيت و احتمالية توليد هذه التدفقات النقدية

معــايري احملاســبة الدوليــة و جتــدر اإلشــارة إىل أن إطــار و  يعــد إطــار و عــرض البيانــات املاليــة األســاس النظــري لكــل      

عرض البيانات املالية ليس معيارا، و بالتايل فليس إلطار إعداد و عرض البيانات املالية نفس درجة اإللزام املوجودة بـأي 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــات املالي ـــــــــــــــرض مـــــــــــــــن إعـــــــــــــــداد و عـــــــــــــــرض البيان ـــــــــــــــار حماســـــــــــــــيب دويل يتضـــــــــــــــح ممـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق أن الغ :                 معي

 .على مراجعة املعايري املوجودة و تطوير معايري حماسبة دولية مستقبلية IASB مساعدة ا�لس -

 .    على حتقيق التوافق بني املعايري احملاسبية و تقليل البدائل املسموح �اIASBمساعدة ا�لس  -

  .  مساعدة هيئات املعايري الوظيفة يف تطوير معايري وطنية-

  .تقدمي مساعدة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية-

  . الدولية معايري احملاسبةمساعدة مدققي احلسابات يف تشكيل رأي حول ما إذا كانت البيانات املالية متطابقة مع -

  .  مساعدة مستخدمي البيانات املالية على تفسري املعلومات-

  .تقدمي معلومات عن توجهات ا�لس يف وضع معايري حماسبية دولية-

  مستخدموا البيانات المالية و حاجاتهم من المعلومات                      :المطلب الثاني

ملالية املستثمرين احلاليني و العاملني و املقرضني و غريهم،يستخم هؤالء تلك البيانات يشمل مستخدمي البيانات ا     

  .للوفاء ببض احتياجا�م من املعلومات

          مستخدموا البيانات المالية                                                                                   :اوال

  :                                                         لبيانات املالية إىل الفئات التاليةيقسم مستخدموا ا

إن اهتمـــام املســـتثمرين األســـاس هـــو املعلومـــات حـــول املخـــاطر و العوائـــد املرتبطـــة باســـتثمارا�م، و : المســـتثمرون-  

، و حيتـاج املسـامهون أيضـا معلومـات متكـنهم مـن تقيـيم حيتاجون املعلومات ملساعد�م على اختاذ قرارات الشراء أو البيـع

  .قدرة الشركة على دفع توزيعات األرباح املستحقة هلم
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يهتم املوظفون باملعلومات حول استقرار الشركة و رحبيتها، و قدر�ا على دفع رواتبهم  و تعويضا�م : الموظفون-

  .    املختلفة و مزايا التعاقد هلم و توفري فرص العمل

يهتم املقرضون باملعلومات اليت متكنهم من حتديد قدرة الشركة على تسديد ديو�م و الفوائد املرتبطة �ا : المقرضون-

  .يف الوقت املناسب

يهـــتم املـــوردون باملعلومـــات الـــيت متكـــنهم مـــن حتديـــد إمكانيـــة  :المـــوردون و الـــدائنون التجـــاريون و العمـــالء اآلخـــرون

ا بالوقت املناسب، و يهتم الزبائن أو العمالء، باملعلومات حول استمرار الشركة و منتجا�ا أو اسرتداد املبالغ الدائنون �

  .  خدما�ا

ــــب اجلهــــات احلكوميــــة معلومــــات �ــــدف ضــــبط نشــــاطات الشــــركة و حتديــــد البيانــــات      :الجهــــات الحكوميــــة- تطل

  .   1ات اإلحصاء املختلفةقياس الدخل القومي و القيام بعملي: الضريبية و منها على سبيل املثال

تؤثر املنشآت على قرار اجلمهور بطرق متنوعة، فقد تقدم املنشآت مساعدات كبرية لالقتصاد احمللي : الجمهور- 

ميكن للقوائم املالية أن تساعد  بطرق خمتلفة منها عدد األفراد الذين تستخدمهم و تعاملها مع املوردون احملليني و

.                                                                              ات حول االجتاهات و التطورات احلديثة يف مناء املنشأة و تنوع أنشطتهااجلمهور بتزويدهم مبعلوم

                                                                                                                                           2حاجة مستخدموا البيانات المالية للمعلومات:ثانيا

حسب إطار إعداد و عرض البيانات املالية فانه لن يتم تلبية حاجات املستخدمني أو إرضائها، و مع ذلك فان       

مرين سوف ترضي بالتايل معظم إطار إعداد و عرض البيانات املالية يعترب أن تقدمي معلومات إلرضاء حاجات املستث

  .حاجات املستخدمني اآلخرين

لذلك تعتمد مهنة احملاسبة عند تقدمي معلومات ملستخدمي البيانات املالية على البيانات املاليـة ذات الغـرض العـام       

ــــــل تكلفــــــة ممك ــــــادة للجماعــــــات املختلفــــــة مــــــن املســــــتخدمني بأق ــــــر إف ــــــوفري املعلومــــــات األكث ــــــيت تتجــــــه إىل ت ــــــةو ال .                                                                                                      ن

                                                   

   .71:، ص2012-1433حسني يوسف القاضي، مسري معذي الريشاين، عرض البيانات املالية، اجلزء األول، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، -1
 .72:،مرجع سبق ذكره،صحسني يوسف القاضي، مسري معذي الريشاين-1
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و تستند تلك األهـداف علـى أن املسـتخدم حيتـاج إىل قـدر مالئـم مـن املعرفـة جبوانـب األعمـال التجاريـة و احملاسـبة حـىت 

هـم املعلومـات الـيت تتضـمنها البيانـات املاليـة، و تعـد تلـك النقطـة هامـة أل�ـا تعـين أنـه عنـد إعـداد البيانـات يتمكن مـن ف

املالية ميكن املستخدمني افرتاض وجود مستوى األهلية لديهم، حيث أن لذلك أثر هام على طريقـة و مـدى التقريـر عـن 

  .  املعلومات

سـؤولية األساســية يف إعـداد و عـرض البيانـات املاليـة للمنشـأة، و �ــتم اإلدارة  و عـادة مـا يقـع علـى عـاتق اإلدارة امل      

كـــذلك باملعلومـــات احملتـــواة يف البيانـــات املاليـــة حـــىت و هـــي قـــادرة علـــى الوصـــول إىل معلومـــات إداريـــة و ماليـــة إضـــافية 

ــام بــالتخطيط و اختــاذ القــرارات و مســؤوليات الرقابــة، و تســتطيع اإلدا رة حتديــد شــكل و حمتــوى هــذه تســاعدها يف القي

  .   املعلومات اإلضافية لكي تليب احتياجا�ا

إن إصدار التقارير حول هذه املعلومات هي خارج نطاق هذا اإلطار و على أي حال فان البيانات املالية املنشورة       

  .فيه لدى املنشأةتبين على املعلومات اليت تستخدمها اإلدارة حول املركز املايل و األداء و التغريات 

   1الخصائص النوعية للبيانات المالية و أهدافها :المطلب الثالث

تتمثل اخلصائص النوعية للبيانات املالية يف صفا�ا اليت جتعل املعلومات الواردة بالبيانات املالية مفيدة      

  .   للمستخدمني

                                                                   الخصائص النوعية للبيانات المالية           :اوال

هي اخلصائص أو الصفات اليت جتعل املعلومات املعروضة يف البيانات املالية مفيدة للمستخدمني، و تتمثل اخلصائص 

  :النوعية للبيانات املالية مبا يلي
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مـــن قبـــل املســـتخدمني أو ذلـــك افـــرتاض أن لـــدى املســــتخدمني    أي قابليـــة البيانـــات املاليـــة للفهـــم : القابليـــة للفهـــم -

مستوى معقول من املعرفة، و الرغبة يف دراسة املعلومات بقدر معقول من العناية، و جيب عدم استبعاد املعلومات حول 

  .املسائل املعقدة ملالئمتها الختاذ القرارات من قبل املستخدمني املختلفني

يانات املالية حلاجا�ا متخذي القرارات من خـالل أثرهـا علـى قـرارات املسـتخدمني، و التنبـؤ أي مالئمة الب :المالئمة -

بقدرة الشركة يف استغالل الفرص و مقاومة األوضاع املعاكسة، و الدور التأكيدي للبيانـات املاليـة فيمـا يتعلـق بـالتنبؤات 

بــاملركز املـايل و األداء املســتقبلي و مسـائل أخــرى، و كأســاس للتنبـؤ  املاضـية، و تسـتخدم معلومــات املركـز املــايل السـابق

  : تتأثر مالئمة املعلومات ب

التقرير : و يف بعض احلاالت تكون طبيعة املعلومة لوحدها كافية لتحديد مدى مالئمتها، مثال: طبيعة المعلومات* 

عن األمهية النسبية لنتائج عن قطاع جديد قد يؤثر على تقييم املخاطر و الفرص اليت تواجه الشركة بغض النظر 

األهمية * .                                             العمليات املنفذة من خالل القطاع اجلديد خالل الفرتة احلالية

على القرارات االقتصادية اليت  تعترب املعلومات ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو حتريفها ميكن أن يؤثر: النسبية

ملستخدمون اعتمادا على البيانات املالية، و تتعلق األمهية النسبية حبجم البند أو اخلطأ الذي قد حيدث إذا مت يتخذها ا

( الموثوقية  -.                                                        جتاهله أو تظليله يف ظروف  حمددة

األخطاء و التحيز، و ميكن أن        تكون املعلومات أي أن تكون املعلومات دقيقة و خالية من ): المصداقية

تتكون خاصية املوثوقية .      مالئمة و لكن غري موثوقة، و هذا يعود إىل درجة دقة تلك املعلومات و توقيت  إصدارها

  :من املكونات التالية

 -                                   :                                                      1مكونات الموثوقية - أ  

املعلومة مبستوى أقل  أي التمثيل الصادق للعمليات املالية بشكل معقول و يف بعض احلاالت تكون: التمثيل الصادق
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من التمثيل الصادق، و ذلك ليس بسبب الصعوبات املالزمة مثل حتديد احلدث أو العملية و تقنيات القياس املتعلقة 

الجوهر فوق  -.      لعملية، و من املمكن عدم االعرتاف ببعض األحداث بسبب عدم التأكد منهاباحلدث أو ا

أي احملاسبة عن العمليات طبقا جلوهرها و حقيقتها االقتصادية و ليس لشكلها القانوين فحسب، و مثال : الشكل

ونية، و على الرغم أن االتفاقية أن التخلص من أصل حبيث تظهر الوثائق العملية هي حتويل ملكية قان: على ذلك

تتضمن استمرار متتع البائع باملنافع االقتصادية  املستقبلية املتجسدة باألصل، و يف مثل هذه احلالة فان التقرير عن 

أي أن البيانات : الحياد -.    عملية البيع يف سجالت البائع ال متثل بصدق العملية اليت قامت �ا الشركة البائعة

  . خالية من التحيز، و ال جيب عرض املعلومات بصورة تظهر النتائج املرسومة مسبقااملالية 

أي مكافحة حاالت عدم التأكد احمليطة بالكثري من األحداث، ففي ظروف عدم التأكد ال تسجل : الحذر -

مال حتصيل ديون احت: األصول و الدخل بأكثر من اللزوم أو ال تسجل االلتزامات و املصاريف بأقل من اللزوم،مثال

  .  مشكوك فيها، و احتمال استخدام املمتلكات و املصانع و املعدات ومؤونة مطالبات الكفاالت اليت قد حتدث أوال

  .أي أن البيانات املالية كاملة ضمن حدود األمهية النسبية و التكلفة: االكتمال - 

:                                                                     القيود على المعلومات المالئمة و الموثوقة - ب

 :                                                              تتأثر املالئمة و املوثوقية مبا يلي

لتقارير يف الوقت املناسب و توفري املعلومات املوثقة، فاحلصول على أي املوازنة بني ميزة رفع ا: التوقيت المناسب -

املعلومة بالوقت املناسب يكون على حساب املوثوقية اليت حتتاج لوقت للتأكد منها، و إذا أخذ احملاسب وقته للتأكد 

لقرارات، وفقا ملدى من املعلومات تزداد املوثوقية لكن على حساب  املالئمة، و القاعدة هي إرضاء حاجات متخذي ا

  . 1أمهية القضايا املطروحة

                                                   

  .79:أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص -1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


أي تكلفة احلصول علـى املعلومـة مبقابـل منـافع عـرض املعلومـة، و هـي عمليـة ذات : الموازنة بين التكلفة و المنفعة -

اصـدار معلومـات عــن : طـابع حكمـي، و قـد تكـون املنفعــة ألطـراف ال �ـتم �ـا القــوائم املاليـة مباشـرة، مثـال علــى ذلـك

منفعــة يف أي / الشــركة املســتقبلية ميكــن أن ختفــض تكــاليف االقرتاض،لــذلك فمــن الصــعب تطبيــق قاعــدة تكلفــة خطــط

حالــة خاصـــة، و مـــع ذلـــك جيـــب أن يكــون  واضـــعي املعـــايريو معـــدي و مســـتخدمي البيانــات املاليـــة علـــى دراســـة �ـــذه 

  .احلقائق

خلصـائص النوعيـة للبيانـات املاليـة، و حتقيـق تـوازن بـني أي احلفاظ على توازن بني ا: الموازنة بين الخصائص النوعية -

  .اخلصائص من أجل حتقيق هدف البيانات املالية

ان تطبيق اخلصائص النوعية األساسية للبيانات  املالية و املعايري  ):التمثيل العادل( الصورة الصحيحة و العادلة  -

صورة الصحيحة و  العادلة أو متثل بعدالة تلك البيانات، احملاسبية املناسبة ينتج عنه عادة بيانات مالية توصل ال

القابلية  - ج.                               فالتجاهل أو التضليل مثال يؤدي اىل معلومات غري مالئمة و غري موثوقة

يل و يف األداء، و أي مقارنة القوائم املالية للشركة مع مرور الزمن من أجل حتديد االجتاهات يف مركزها املا :للمقارنة

مقارنة القوائم املالية للشركات املختلفة من أجل اجراء التقييم النسيب ملراكزها املالية، و اعالم املستخدمني عن 

السياسات احملاسبية املستخدمة يف اعداد القوائم املالية و أي تغيريات فيها و آثار هذه التغريات، و جيب أن تظهر 

ات املوازية اخلاصة بالفرتات السابقة، و جيب أن ال تتضارب احلاجة اىل القابلية للمقارنة مع مفهوم القوائم املالية املعلوم

  .   االتساق و أن ال تصبح عائقا الدخال معايري حماسبية متطورة

                                                                                            1أهداف البيانات المالية :ثانيا

  :    �دف البيانات املالية اىل توفري معلومات حول

  :يتأثر املركز املايل للشركة بأربعة عوامل :المركز المالي للشركة -1

                                                   

  .72:ص ،مرجع سبق ذكره،حسني يوسف القاضي، مسري معذي الريشاين-1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ان املعلومــات حــول املــوارد االقتصــادية الــيت تســيطر عليهــا الشــركة و قــدر�ا : المــوارد التــي تســيطر عليهــا الشــركة*  

  املستقبل تدفقات نقدية يف مبقدرة الشركة على توليد ر تلك املوارد هي معلومات مفيدة يف التنبؤالسابقة على تطوي

- :                                           ان املعلومات حول البنية املالية للشركة مفيدة يف: البنية المالية للشركة* 

  . التنبؤ حباجات االقرتاض يف املستقبل

  . قدرة الشركة على زيادة التمويل، اضافة اىل كيفية مسامهة األرباح و التدفقات النقدية بذلك مبا فيه منفعة الشركة-

بالتزاما�ا مفيدة  ان املعلومات حول السيولة و قدرة الشركة على االيفاء :السيولة و القدرة على الوفاء بااللتزامات* 

توفري النقد -:                         لتزاما�ا املالية يف ميعادها، و تشري السيولة اىليف التنبؤ بقدرة الشركة على مواكبة ا

  . يف املستقبل القريب

  .  القدرة على سداد االلتزامات على املدى الطويل-

تغـري -    :             أي قدر�ا على التكيف مع التغريات يف البيئة اليت تعمل �ا مثـل: قدرة الشركة على التكيف* 

   .  البيئة االقتصادية

  .تغري البيئة القانونية-

  . الظروف الطارئة-

أي تقيـيم التغـريات احملتملـة يف املـوارد االقتصـادية الـيت مـن احملتمـل أن تسـيطر عليهـا الشـركة : األداء المالي للشركة -2

جـودة حاليـا، و تشـكيل حكـم    حـول فاعليـة مستقبال، و التنبؤ بقدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية  من املوارد املو 

  . الشركة يف استخدام موارد اضافية

و هي مفيدة يف تقييم النشاطات التشغيلية و االستثمارية و التمويلية : التغيرات في الوضع المالي للشركة-3

*                              للشركة، كقائمة الدخل تشري اىل األداء املايل                                          

  .  امليزانية تظهر الوضع املايل
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.                                                 * قائمة التدفقات النقدية توضح كيفية توليد و استخدام النقدية* 

.                                             االيضاحات و اجلداول املرفقة تقدم معلومات اضافية حول الشركة

  1الماليةالمجموعة الكاملة للبيانات : المبحث الثاني

ان للبيانــات املاليــة اثــار لعمليــات احملاســبية و غريهــا مــن االحــداث عــن طريــق تبويبهــا يف جمموعــات عامــة حســب       

خصائصها االقتصادية ،ففي ا�موعة الكاملة تعرض املؤسسة كل بيان مايل على القدر مـن الوضـوح ،فعناصـر البيانـات 

ز املـايل يف امليزانيـة ،و ذلـك حسـب طبيعتهـا و وظيفتهـا يف اعمـال املؤسسـة مـن املالية عناصر متعلقة مباشـرة بقيـاس املركـ

  .اجل عرض معلومات بشكل اكثر فائدة للمستخدمني 

    2 عناصر البيانات المالية و فرضيات المحاسبة:المطلب االول

ان للبيانات املالية اثار لعنليات من االحداث عن طريق تبويبها يف جمموعة عامة حسب خصائصها االقتصادية       

  .،تضمن  هذه ا�موعة عناصر البيانات املالية 

            عناصر البيانات المالية                                                                                :اوال

 :                   تقسم عنا صر البيانات املالية اىل الفئات التالية

  )  حقوق ملكية -التزامات -أصول: ( المركز المالي أو الميزانية  -1

و هي موارد تسيطر عليها الشركة نتيجة ألحداث سابقة و من املتوقع أن ينجم عنها منافع اقتصادية : األصول-

أن .                                                                                           ق للشركةمستقبلية تتدف

 -:                                                                املنافع االقتصادية املستقبلية املتجسدة باألصل

مبادلة  –                                                                 .   استخدام األصل بانتاج السلع أو اخلدمات
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.                                                                  تسديد التزام –.                                                                                           بأصل آلخر

  .                                                                                           توزيع على املالك –

  .ختفيض التدفقات النقدية اخلارجية مثل تصنيع بديل خيفض تكاليف االنتاج

 -:                 األصل لكن هذين املفهومني قد ال يتفقان دائما و هناك توافق بني النفقة املتكبدة و خلق      

عند تكبد نفقة فهذا قد يربهن أن الشركة تلتمس منافع اقتصادية مستقبلية، لكن ذلك ليس دليل              قاطع 

أن غياب  –       .        بأن النفقة سوف تليب تعريف األصل، فاملصاريف مثال ليست برهانا حامسا على توليد أصل

  ). مثل احلصول على هبة(النفقة ذات العالقة ال يعين أن البند ليس أصال 

و من األصول اليت هلا وجود مادي املمتلكات و املصانع و املعدات، و من األصول اليت ليس هلا أصل  –

قوق قانونية احلسابات املدينة براءة االخرتاع و حقوق النشر، و من األصول  النامجة عن ح) األصل غري امللموس(مادي

  .1)مثل خطط الشراء(و الزبائن، كما أن العمليات اليت من املتوقع أن  حتدث مستقبال ال يؤدي اىل خلق أصول 

و هي مديونية حالية على الشركة ناشئة عن أحداث سابقة و من املتوقع أن ينجم عن سدادها : االلتزامات- 

 -:                           جسد فيها منافع اقتصادية متلكها الشركة مثال ذلكتدفقات خارجية للموارد و اليت تت

حتويل  –.                                                                                                     دفع نقدية

  . أصل آخر

 –                                                            .                                     تقدمي خدمات –

  .  استعاضة التزام بالتزام آخر

 -:       و هي حصة املالك املتبقية يف أصول الشركة بعد طرح كافة االلتزامات، و هذا يتضمن: حقوق الملكية-

  .  رأس املال املدفوع
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  . األرباح احملتجزة –

  .                                                                                االحتياطيات –

   )مصاریفال -دخلال- الربح: (األداء أو قائمة الدخل - 2

يســتخدم غالبــا كمقيــاس لــألداء و العائــد علــى االســتثمار أو حصــة الســهم مــن األربــاح، و يعتمــد االعــرتاف  :الــربح -

و املصروفات و قياسهما جزئيا على مفهومي رأس املال و احلفاظ على رأس املال املستخدمان من قبل ) يراداال(بالدخل

  .الشركة العداد بيانا�ا املالية

و هو الزيادة يف املنافع االقتصادية أثناء الفرتة احملاسبية على شكل تدفقات داخلة أو زيادات يف  ):االيراد(الدخل -

 االلتزامات مما ينشأ عنها زيادة يف حق امللكية خالفا لتلك املتعلقة مبسامهات املشاركني يف حق األصول أو نقصان يف

  : امللكية و يقسم الدخل اىل

 –).                                                                                        نشاط عادي(ايرادات  -

  ).  غري متكررنشاط غري عادي أو ( مكاسب 

و هي النقص يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة احملاسبية على شكل تدفقات خارجة أو استنفاذ  :المصاريف-

األصول أو تكبد التزامات اليت ينشأ عنها نقص يف امللكية خالفا لتلك املتعلقة بالتوزيعات اىل املالك، و تقسم 

 -                                                                          :                           املصاريف اىل

 –.                                                                                                      مصاريف

 –                                         .                                                              خسائر 

  . تعديالت احلفاظ على راس املال

فاعادة تقييم أو اعادة عرض األصول و االلتزامات يؤدي اىل زيادة أو نقصان يف حق امللكية، و ال تدخل هذه  

  .       تياطيات اعادة تقييمالتغريات يف قائمة الدخل بل تدخل ضمن حق امللكية كتعديالت للحفاظ على رأس املال أو اح
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  1فرضيات المحاسبة:ثانيا

.                                                                                                      واالستمرارية تتمثل فرضيات احملاسبة األساسية وفق اطار اعداد و عرض البيانات احملاسبية بأساس االستحقاق      

أي االعرتاف بآثار العمليات املالية و األحداث األخرى عندما حتدث و ليس عند قيض أو  :أساس االستحقاق-1

يات املالية يف السجالت احملاسبية و تقريرها يف البيانات املالية عن الفرتات دفع النقدية أو ما يعادهلا، و جيري قيد العمل

حتدث و  -:                         اليت متت فيها، ففي عملية شراء أو بيع بضائع تسجل العملية باحلسابات عندما

حتويل منافع  –                       .                                           ليس عندما تستسلم أو تدفع النقدية

  . و خماطر عملية الشراء اىل الشاري عند التوريد أي يف نقطة انتقال امللكية من البائع اىل الشاري

أي أن الشركة مستمرة بالعمل باملستقبل املنظور، و ليس لديها النية و احلاجـة للتصـفية أو لتقلـيص : االستمرارية -2  

هــام، و لكــن ان وجــدت مثــل هــذه النيــة أو احلاجــة، فقــد يتوجــب اعــداد البيانــات املاليــة علــى  حجــم عمليا�ــا بشــكل

أسـاس خمتلـف، و يف مثـل هـذه احلالـة جيـب أن يفصـح عــن األسـاس املسـتخدم، فمـثال اذا تقـرر تصـفية شـركة مـا فانــه ال 

أن الشركة ستستمر  -              : ميكن اعتبارها مستمرة، و السبب هو عدم حتقق افرتاض االستمرارية الذي يفرتض

  .   يف عمليا�ا باملستقبل املنظور

  .  ليس لدى الشركة النية أو احلاجة للتصفية أو تقليص حجم عمليا�ا –

  أما يف حال عدم افرتاض االستمرارية فمن الواضح أن االدارة تنوي تصفيتها و بالتايل فالشركة غري مستمرة      

و يف هــذه احلالــة تعــد البيانــات املاليــة علــى أســاس قــيم التصــفية مــع االفصــاح أن الشــركة غــري مســتمرة بعمليا�ــا، و أن  

  .  األساس املستخدم باعداد البيانات املالية هو أساس التصفية و ليس أساس االستمرارية

  2تحديد البيانات المالية:المطلب الثاني
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ية بوضوح، و جيب أن تكون البيانات  املالية قابلة للتمييز بسهولة عـن املعلومـات األخـرى جيب حتديد البيانات املال     

املوجودة ضمن التقرير السنوي املنشـور، و جيـب حتديـد كـل مكـون مـن مكونـات البيانـات املاليـة بوضـوح، و هـذا ينطبـق 

 التقرير السنوي، و جيـب أن حتـدد الشـركة  فقط على البيانات املالية املعدة و ليس على املعلومات األخرى اليت تعرض يف

ـــــــة مـــــــا يلـــــــي ـــــــات املالي ـــــــة حبـــــــد ذا�ـــــــا و املالحظـــــــات أيضـــــــا، و جيـــــــب أن حتـــــــدد الشـــــــركة يف البيان :                                                              كـــــــل قائمـــــــة مالي

  .    غري طرأ عليها بدءا من �اية الفرتة السابقةاسم الشركة اليت قدمت التقرير أو أية وسائل أخرى للتحديد، و أي ت -

  .  ما اذا كانت البيانات املالية تغطي الشركة منفردة أو جمموعة من الشركات –

                                                                          .                                أو الفرتة اليت تغطيها جمموعة البيانات املالية أو املالحظات) فرتة التقرير(تاريخ �اية السنة املالية  –

  .   آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية: عملة العرض كما هي معرفة  –

  .     مستوى التقريب املستخدمة يف عرض األرقام يف البيانات املالية –

.                                                                                                               عند الضرورة يف الوثائق لضمان فهم املستخدم للمعلومات بشكل سليمو جيب أن تكرر هذه التفاصيل أيضا        

شخصية لتحديد طريقة و يتطلب التوافق مع متطلبات عرض البيانات املالية بشكل مناسب االستعانة باألحكام ال

العرض األكثر مالئمة، فمثال عند عرض البيانات املالية الكرتونيا عرب شبكة االنرتنت قد ال يكون هناك حاجة لعرض 

  .  البيانات يف صفحات منفصلة، و قد ترغب الشركة بعرض املبالغ باآلالف أو باملاليني مع االشارة اىل ذلك

-1                                                                           1)نيةالميزا(قائمة المركز المالي: أوال

املعلومات اليت جيب عرضها يف قائمة املركز املايل مل حيدد املعيار ترتيب عرض البنود أو تنسيقها ضمن قائمة املركز 

ا و اليت بعرض بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل املايل، امنا عرض ببساطة البنود املختلفة جوهريا بطبيعتها أو وظيفته

املمتلكات و :                                                                * و متثل كحد أدىن البنود الرئيسية التالية

  .  املصانع و املعدات
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  . االستثمارات العقارية* 

  .  األصول غري امللموسة* 

ا االستثمارات اليت متت احملاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق امللكية، و عمالء و مدينون و أوراق األصول املالية عد* 

  .قبض، و النقدية و ما يف حكمها

  . االستثمارات اليت متتاحملاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق امللكية* 

  .   األصول البيولوجية* 

  . املخزون* 

  .      عمالء جتاريون و حسابات مدينة أخرى* 

.                                                                                        * النقدية و ما يف حكمها* 

اة بغرض امجايل األصول املصتفة على أ�ا مقتناة بغرض البيع و األصول املتضمنة يف جمموعات  التخلي املصتفة كمقتن

".                       * االصول غري املتداولة املقتناة بغرض البيع و العمليات املتوقفة"  5البيع وفق املعيار 

  .خمصصات

  . موردون جتاريون و حسابات دائنة أخرى*  

  ).  املوردون و أرصدة دائنة أخرى، و املخصصات( االلتزامات املالية عدا * 

".                  * ضريبة الدخل" 12وفق املعيار رقم ) احلالية( ل املتعلقة بالضريبة اجلارية االلتزامات و األصو * 

  .12التزامات الضرائب املؤجلة و أصول الضرائب املؤجلة و فق املعيار رقم 

  .5االلتزامات املتضمنة يف جمموعات التخلي املصتفة كمقتناة بغرض البيع وفق امليار رقم *  

  .قلية املعروضة ضمن حقوق امللكيةحقوق األ* 

  .    رأس املال املصدر و االحتياطيات اخلاصة مبالك الشركة األم* 
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اضافة اىل ذلك فقد حدد املعيار أن يتم تضمني البنود الرئيسية عندما يكون حجم أو طبيعة أو وظيفة البند أو       

لرتتيب البنود أو جتميع البنود  املايل للشركة، و ميكن أن يعدجمموعة البنود املتشا�ة بشكل منفصل مالئم لفهم املركز 

املتشا�ة وفقا لطبيعة الشركة وطبيعة أعماهلا، و ذلك لتقدمي معلومات مالئمة لفهم املركز املايل للشركة بشكل أفضل 

  ).سة املاليةففي املؤسسات املالية مثال ميكن أن يعدل العرض السابق لتقدمي معلومات مالئمة لعمليات املؤس(

و ميكن عرض بنود اضافية و عناوين و جماميع فرعية ضمن قائمة املركز املايل عندما يكون ذلك مالئما لفهم       

طبيعة و :             * املركز املايل للشركة، فاحلكم حول عرض بنود اضافية بشكل مفصل هو بناء على تقييم ما يلي

  .   ةسيولة املوجودات و أمهيتها النسبي

  .    وظائف األصول ضمن الشركة*   

  .   مبالغ و طبيعة و توقيت االلتزامات* 

فوجـود أسـس قيـاس خمتلفـة ألصـناف خمتلفـة مـن األصــول يعـين اخـتالف طبيعـة أو وظيفـة األصـول، و بالتـايل يــتم        

املعـدات بالتكلفـة أو مبـالغ  عرضها ضمن بنود منفصلة، فمثال ميكـن قيـاس أصـناف خمتلفـة مـن املمتلكـات و املصـانع و

  .  1"املمتلكات و املصانع و املعدات" 16اعادة التقييم وفق املعيار 

و عندما تعرض الشركة األصول املتداولة و غـري املتداولـة ، و االلتزامـات املتداولـة و غـري املتداولـة ضـمن تصـنيفات       

  .الضريبة املؤجلة كمتداولة) اللتزاماتا( منفصلة يف قائمة املركز املايل جيب عدم تصنيف أصول 

جيــب علـــى كــل شــركة أن تعــرض األصـــول املتداولــة و غــري املتداولـــة و  :التمييــز بــين المتــداول و غيـــر المتــداول-2 

االلتزامــات املتداولـــة و غــري املتداولـــة كفئــات منفصـــلة يف صـــلب قائمــة املركـــز املــايل، اال اذا كـــان العــرض حســـب درجـــة 

  . م معلومات أكثر مالئمةالسيولة مما يقد
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غــري / و عنـدما يقــدم العــرض علــى أســاس درجــة الســيولة معلومــات أكثــر مالئمــة مــن العــرض علــى أســاس متــداول      

  .  متداول فيجب عرض كل األصول و االلتزامات على أساس درجة السيولة

زامــات برتتيــب تصــاعدي أو تنــازيل يــوفر عــرض األصــول و االلت –مثــل املؤسســات املاليــة  –و يف بعــض الشــركات       

وفقا لدرجة السيولة معلومات أكثر مالئمة من عرضها كمتداولة و غري متداولة ألن الشركة ال تقدم بضائع أو خـدمات 

  . من خالل دورة تشغيل حمددة بوضوح

خــر حســب غــري متــداول و الــبعض اآل/ و يســمح بعــرض بعــض األصــول و االلتزامــات باســتخدام طريقــة متــداول       

درجة السيولة و ذلك عندما يقدم ذلـك معلومـات موثوقـة و أكثـر مالئمـة، و تـربز احلاجـة لألسـاس املخـتلط يف العـرض 

  . عندما يكون للشركة عمليات متعددة

ــام الشــركة بتوريــد ســلع أو خــدمات خــالل دورة تشــغيل حمــددة، فمــن األفضــل أن يكــون هنــاك تبويــب         و عنــد قي

االلتزامات املتداولة و غري املتداولة يف صلب قائمة املركز املايل، حيث يوفر ذلك قدرا من املعلومـات منفصل لألصول و 

ذات فائـــدة للمســـتخدمني مـــن خـــالل متييـــز صـــايف األصـــول الـــيت يـــتم تـــداوهلا كرأمســـال عامـــل عـــن تلـــك املســـتخدمة يف 

اليت من املتوقـع حتققهـا خـالل الـدورة التشـغيلية العمليات طويلة األجل للشركة، كما يتعني على الشركة توضيح األصول 

  .  1احلالية و كذلك االلتزامات مستحقة السداد خالل تلك الدورة

يتضمن نوعني من املبالغ ) متداول(و مهما كانت طريقة العرض املستخدمة، فان كل بند أصل و التزام رئيس       

  : املتوقع أن تسرتد أو تسوى بفرتة

  ).    فرتة التقرير(شهرا بعد تاريخ �اية السنة املالية  12ال تزيد عن   -

  ).   فرتة التقرير(شهرا بعد تاريخ �اية السنة املالية  12تزيد عن  -
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شهرا، فمثال جيب االفصاح عن  12فهنا جيب االفصاح عن املبالغ املتوقع اسرتدادها أو تسويتها بعد أكثر من       

  ). فرتة التقرير(شهرا بعد تاريخ �اية السنة املالية  12مبالغ املخزون اليت من املتوقع اسرتدادها بفرتة أطول من 

 - :                 متداول اذا حقق أيا من املعايري التاليةجيب تصنيف األصل على أنه أصل :األصول المتداولة -3

  .   من املتوقع أن يتحقق نقدا أو يتوقع بيعه أو استخدامه أثناء الدورة التشغيلية العادية للشركة

  . عندما حيتفظ به بشكل رئيسي ألغراض املتاجرة -

  .  قريرشهرا بعد تاريخ �اية فرتة الت 12من املتوقع أن يتحقق خالل  -

و ال توجد قيود على                 تبادله " قائمة التدفق النقدي" 7األصل هو نقدية أو مكافئا للنقد وفق املعيار  -

  . شهرا على األقل بعد تاريخ �اية فرتة التقرير 12أو استعماله يف سداد التزام ملدة 

لموسة و غري امللموسة و األصول املالية طويلة األجل، و و كل األصول األخرى تعترب غري متداولة مثل األصول امل      

  :  من األمثلة حول تصنيف األصل على أنه أصل متداول ما يلي

  .  املخزون املعد للبيع أو لالستخدام و الذي يتوقع حتقق قيمته خالل دورة التشغيل املعتادة* 

.               * شهرا بعد تاريخ �اية فرتة التقرير 12الزبائن حىت عندما ال يكون متوقعا حتصيل أرصد�ا خالل * 

�اية فرتة التقرير، و فيما  شهرا بعد تاريخ 12االستثمارات املالية القابلة للتداول اذا كان متوقعا التصرف فيها خالل 

  .                        عدا ذلك جيب أن تبوب كأصول غري متداول

 - :              صنيف االلتزام على أنه التزام متداول اذا حقق أيا من املعايري التاليةجيب ت :االلتزامات المتداولة -4

  .من املتوقع تسديده أثناء الدورة التشغيلية العادية للشركة

  . حيتفظ بااللتزام لغرض املتاجرة -

  . شهرا بعد تاريخ �اية فرتة التقرير 12يستحق التسديد خالل  -

  . شهرا على األقل بعد تاريخ  �اية فرتة التقرير 12بتأجيل سداد االلتزام ملدة ) غري مشروط( ليس لدى الشرة حق  -

  : و كل االلتزامات األخرى تعترب غري متداولة، و من األمثلة عن االلتزامات املتداولة ما يلي

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  .     حسابات املوردين التجاريني* 

  .   شوفحساب املصرف سحب على املك* 

  .  توزيعات أرباح مستحقة* 

  .    التزامات ضرائب الدخل اجلارية* 

  .       التزامات غري جتارية أخرى* 

  : اجلزء املتداول من االلتزامات املالية غري املتداولة حىت اذا كان

  .  شهرا 12تاريخ االستحقاق األصلي أكرب من -

الدفعات على أساس طويل األجل متت بعد تاريخ فرتة التقرير و قبل و هناك اتفاقية اعادة متويل أو اعادة جدولة -

  .            1اعتماد اصدار البيانات املالية

شـهرا بعـد  12اذا توقعت الشركة اعادة متويل أو تأجيـل االلتـزام لفـرتة ال تقـل عـن  :تفاقية اعادة تمويل االلتزامات-5

كــان للشــركة حريــة التصــرف أي يوجــد اتفــاق جييــز للشــركة طلــب اعــادة فــرتة التقريــر ضــمن تســهيالت القــرض املتاحــة و  

التمويل، فيجب تصنيف االلتزام على أنه غري متداول حىت اذا كان االلتزام سييستحق خالل فرتة قصرية، و مع ذلك اذا 

فـان احتمـال اعـادة ) لكعدم وجـود اتفاقيـة اعـادة متويـ( مل يكن للشركة حرية التصرف يف اعادة متويل االلتزام أو تأجيله 

  .التمويل ال يؤخذ بعني االعتبار و يصنف االلتزام على أنه متداول

عندما ختل الشركة بشروط اتفاقيـة قـرض طويـل األجـل يف �ايـة فـرتة التقريـر  :االخالل باتفاقية قرض طويل األجل -6

زام متداول حىت اذا قبل املقرض بعـد أو قبلها مما جيعل القرض مستحقا عند الطلب، فيجب تصنيف القرض على أنه الت

بعدم طلب الدفعـة كنتيجـة خلـرق الشـركة لالتفاقيـة، و سـبب ذلـك أن ) و قبل اعتماد اصدار البيانات املالية( فرتة التقرير

  .شهرا بعد فرتة التقرير 12الشرة ال متلك حقا غري مشروط بتأجيل تسديد القرض لفرتة ال تقل عن 
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ة بشـروط اتفاقيـة قـرض طويـل األجـل يف �ايـة فـرتة التقريـر أو قبلهـا ممـا جيعـل القـرض مسـتحقا و عنـدما ختـل الشـرك      

عند الطلب، فيجب تصنيف القرض على أنه التزام غري متداول و ذلك اذا قبل املقرض قبـل فـرتة التقريـر مبـنح فـرتة مسـاح 

يح االخـــالل باالتفاقيــة، و خالهلـــا ال شــهرا بعـــد فــرتة التقريــر بشـــكل ميكــن الشـــركة مــن تصــح 12اضــافية ال تقــل عـــن 

       . يستطيع املقرض طلب دفعة عاجلة

اذا حصلت األحداث التالية فبما يتعلق بالقروض املصنفة كالتزامات  :األحداث الالحقة لتاريخ فترة التقرير-7

صاح عن تلك األحداث كأحداث متداولة بني تاريخ �اية فرتة التقرير و تاريخ اعتماد اصدار البيانات املالية فيجب االف

اعادة متويل  -":                                   األحداث الالحقة لتاريخ فرتة التقرير" 10غري مسواة وفقا للمعيار 

  .  على أساس طويل األجل

  . تصحيح خرق التفاقية قرض طويل األجل -

شـهرا بعـد  12يـل األجـل تنتهـي بفـرتة ال تقـل عـن منح فرتة مساح من قبـل املقـرض لتصـحيح خـرق التفاقيـة قـرض طو  -

                          .فرتة التقرير

ميكن للشركة أن تعرض يف صلب  :المعلومات التي يمكن عرضها في قائمة المركز المالي أو في االيضاحات -8

املعروضة اليت مت تبويبها بشكل يتالئم قائمة املركز املايل أو يف االيضاحات املتممة تبويبات أخرى فرعية للبنود الرئيسية 

مع عمليات الشركة، و تتوقف درجة تفصيل البيانات اىل تبويبات فرعية يف صلب قائمة املركز املايل أو يف االيضاحات 

على متطلبات معايري احملاسبة الدولية وحجم البند و طبيعته و وظيفته، فكما أشري سابقا فان احلكم حول عرض بنود 

طبيعة و سيولة املوجودات :                                        * بشكل مفصل هو بناء على تقييم ما يلياضافية 

  .و أمهيتها النسبية

  . وظائف األصول ضمن الشركة* 

  .  مبالغ و طبيعة و توقيت االلتزامات* 
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التغيرات في حقوق الملكية أو في المعلومات التي يمكن عرضها في قائمة المركز المالي أو في قائمة -9

ميكن للشركة أن تفصح اما يف قائمة املركز املايل أو يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية أو يف     :1االيضاحات

  :املالحظات عما يلي

*           :                                                              فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس املال -

عدد .                                                                                    * عدد األسهم املرخص �ا

  . األسهم املصدرة و املدفوعة بالكامل و املصدرة و مل يتم دفعها بالكامل

  . القيمة االمسية للسهم، أو حبقيقة أنه ليس للسهم قيمة امسية* 

  . تسوية عدد األسهم يف بداية الفرتة مع عدد األسهم يف �اية الفرتة* 

اسرتداد  احلقوق و االمتيازات و القيود اخلاصة بتلك الفئة مبا يف ذلك القيود املفروضة على توزيع أرباح األسهم و* 

  .رأس املال

  . األسهم احملتفظ �ا لالصدار خبيارات أو عقود لبيع األسهم مبا يف ذلك* 

 -           .األسـهم احملـتفظ �ـا لالصـدار مبوجـب عقـود اخليـارات و عقـود البيـع متضـمنة شـروط االصـدار و قيمتهــا *

مثــل (و جيـب علــى الشـركة الـيت لــيس هلـا رأس مــال أسـهم : وصـف لطبيعـة و غــرض كـل احتيــاطي ضـمن حقـوق امللكيــة

املطلـوب اعـدادها أعـاله و املتعلقـة بأسـهم رأس  أن تفصح عن املعلومـات املعادلـة لتلـك املعلومـات) شركات األشخاص

املال، مـع توضـيح التغـريات يف كـل فئـة مـن فئـات حصـص امللكيـة يف كـل فـرتة و احلقـوق و االمتيـازات و القيـود املرتبطـة 

  . بكل فئة من فئات حصص امللكية

                                                                    قائمة الدخل الشامل                         :ثانيا

 : جيب أن يتم عرض كل بنود االيرادات و املصاريف املعرتف �ا خالل الفرتة سواء يف
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 - 2                              .                                                 قائمة واحدة للدخل الشامل - 1

و قائمة ثانية تبدأ                  باألرباح أو ) قائمة دخل مستقلة(األرباح و اخلسائر قائمة تعرض مكونات : قائمتني

       ). قائمة الدخل الشامل(اخلسائر و تعرض مكونات الدخل الشامل األخرى 

                                                                1المعلومات التي تعرض في قائمة الدخل الشامل -1

 - :                 تتضمن قائمة الدخل الشامل كحد أدىن البنود الرئيسية املمثلة للمبالغ التالية خالل الفرتة

  .    االيرادات

 -.                                                                                                 تكلفة التمويل -

 أرباح و خسائر الشركات الشقيقة و املشروعات املشرتكة و اليت يتم  احملاسبة عنها باستخدام طريقة نصيب الشركة يف

      .حقوق امللكية

  .مصروف ضرائب الدخل-

:                                                                                            * مبلغ يتضمن امجايل - 

  ).   العمليات املتوقفة( اخلسائر بعد الضرائب الناجتة عن توقف نشاط معني / املكاسب

اخلسائر بعد الضرائب املعرتف �ا من قياس القيمة العادلة خمصوصا منها تكاليف البيع أو استبعاد أصل / املكاسب* 

     .أو جمموعة األصول املكونة للعمليات املتوقفة

  .     الربح أو اخلسارة -

  .       كون من مكونات الدخل الشامل األخرى مصنفة حسب الطبيعةكل م  - 

حصة من مكونات الدخل الشامل األخرى للشركات املشرتكة الشقيقة اليت تتم احملاسبة عنها باستخدام طريقة  -

    .امللكية
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  .امجايل الدخل الشامل -

                                                                                     1االفصاح عن حقوق األقلية -2

األرباح  -:        يتم االفصاح عن البنود التالية يف صلب قائمة الدخل الشامل كتوزيع ألرباح أو خسائر خالل الفرتة

  :أو اخلسائر خالل الفرتة املنسوب ل

*                                                   .                                                 حقوق األقلية* 

  .  مالك الشركة األم

  : امجايل الدخل الشامل خالل الفرتة املنسوب ل -

.                                                                                                  * حقوق األقلية* 

  .  مالك الشركة األم

                                                                                      لتعديل في طريقة العرض  ا-3

ميكن عرض بنود رئيسية اضافية و عناوين و جماميع فرعية أو تعديل ترتيبها يف قائمة الدخل الشامل و قائمة الدخل 

ما لفهم األداء املايل للشركة، و ذلك مع األخذ بعني االعتبار األمهية و ذلك اذا كان ذلك مالئ) اذا عرضت(املستقلة 

النسبية و طبيعة بنود االيرادات و املصاريف و وظيفتها، و هذا ميكن أن حيصل يف املؤسسات املالية نظرا للطبيعة 

  .اخلاصة لعمليا�ا

  )غير العادية( البنود االستثنائية -4

املصاريف أو االيرادات كبنود غري عادية سواء يف قائمة الدخل الشامل أو يف قائمة ال يسمح بعرض أي بند من        

  .أو يف املالحظات) اذا عرضت( الدخل املستقلة 
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           األرباح أو الخسائر خالل الفترة                                                                       -5

جيب االعرتاف بكل بنود االيرادات املصاريف خالل الفرتة يف األرباح أو اخلسائر اال اذا مسح معيار أو تفسري آخر 

  .                                                                                      خبالف ذلك

                                                        بنود الدخل الشامل األخرى خالل الفترة               -6

يتم االفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل لكل مكون من بنود الدخل الشامل األخرى مبا يف ذلك تسويات اعادة التصنيف 

سواء يف قائمة الدخل الشامل أو يف املالحظات، و ميكن عرض مكونات بنود الدخل الشامل األخرى وفق احدى 

  : ريقتني التاليتنيالط

  . صافية من آثار الضريبة املتعلقة �ا -

  .      قبل آثار الضريبة املتعلقة �ا مع اظهار املبلغ التجميعي لضريبة الدخل املتعلق مبكونات بنود الدخل الشامل -

                       تسويات اعادة التصنيف                                                                 -7

جيب االفصاح عن تسويات اعادة التصنيف املتعلقة مبكونات الدخل الشامل األخرى، و حتدد معايري أخرى كيفية 

اعادة تصنيف املبالغ املعرتف �ا سابقا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى يف األرباح أو اخلسائر للفرتة احلالية و اليت 

  .تسويات اعادة العرضب 2007تسمى وفق املعيار 

و يتم اظهار تسويات اعادة العرض ضمن املكون اخلاص ببنود الدخل الشامل األخـرى الـيت مت اعـادة تصـنيفها يف       

الفــرتة احلاليــة ضــمن األربــاح أو اخلســائر، فمــثال املكاســب احملققــة مــن بيــع األصــول املاليــة املتاحــة للبيــع يــتم تضــمينها يف 

السـابقة ضـمن بنـود الـدخل ) أو الفـرتات( ة احلاليـة، و هـذه املبـالغ قـد يكـون معـرتف �ـا يف الفـرتة أرباح أو خسائر الفرت 

الشامل األخرى كمكاسب غـري حمققـة، و هـذه املكاسـب غـري احملققـة جيـب أن تطـرح مـن بنـود الـدخل الشـامل األخـرى 

ر و ذلـك لتجنـب تضـمينها يف امجـايل الـدخل يف الفرتة اليت أعيد �ـا تصـنيف املكاسـب احملققـة ضـمن األربـاح أو اخلسـائ

  .الشامل مرتني
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و ميكن أن تعرض تسويات اعادة العـرض يف قائمـة الـدخل الشـامل أو يف املالحظـات، و يف حالـة عرضـها ضـمن       

و تــنجم .   املالحظـات جيــب عـرض مكونــات بنــود الـدخل الشــامل األخـرى بعــد أي تســويات اعـادة عــرض متعلقـة �ــا

دة العرض على سبيل املثال كنتيجة للتخلـي عـن عمليـة أجنبيـة، أو اسـتبعاد األصـول املاليـة املتاحـة للبيـع، و تسويات اعا

  .   عند تؤثر عملية حتوط مقدرة على األرباح أو اخلسائر

املمتلكـات "  16و ال تنجم تسويات اعادة العرض عن التغريات يف فائض اعادة التقييم املعـرتف بـه وفـق املعيـار        

ــار "و املصــانع و املعــدات ، أو عــن املكاســب أو اخلســائر االكتواريــة النامجــة عــن "األصــول غــري امللموســة" 38، أو املعي

، حيـث يعـرتف بتلـك املكونـات ضـمن بنـود "منافع املوظفني" 19خطط منافع التقاعد املعرفة و املعرتف �ا وفق املعيار 

  .فها الحقا ضمن األرباح أو اخلسائرالدخل الشامل األخرى و ال يعاد تصني

                1المعلومات التي يمكن عرضها في قائمة الدخل الشامل أو في االيضاحات-8

عندما تتسم بنود االيرادات و املصاريف بشكل نسيب بالعمومية فانه جيب االفصاح عن طبيعتها و مبلغها بشكل       

  :يف االيضاحات، و من األمثلة عنهامنفصل سواء يف قائمة الدخل الشامل أو 

ختفيض قيمة املخزون اىل صايف القيمة القابلة للتحقق أو ختفيض قيمة املمتلكات و املصانع و املعدات اىل مبلغها * 

  .القابلة لالسرتداد و كذلك يف حالة عكس هذا التخفيض يف فرتات الالحقة

  .    تتعلق �ااعادة هيكلة األنشطة أو عكس أي من املخصصات اليت * 

.                                                                                        * التخلي عن استثمار ما* 

).                                                                                * عمليات متوقفة(توقف نشاط 

   .تسوية نزاعات قضائية

  . عكس خمصصات أخرى* 
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                                                    تصنيف قائمة الدخل الشامل حسب الطبيعة أو الوظيفة  -9

سواء يف قائمة الدخل الشامل أو قائمة الدخل (جيب عرض حتليل للمصاريف املعرتف �ا ضمن األرباح أو اخلسائر 

طبيعة املصروف أو وظيفته ضمن الشركة أيهما يقدم معلومات أكثر مالئمة و باستخدام التصنيف حسب ) املستقة

  .    موثوقية

مثـل االسـتهالك و ( يتم جتميع املصاريف يف قائمة الدخل الشامل وفقا لطبيعتهـا : التصنيف وفق طبيعة المصروف -

يــتم اعــادة حتميلهــا علــى نشــاطات  ، و ال)مشــرتيات املــوارد و تكــاليف النقــل و الرواتــب و األجــور و تكــاليف الدعايــة

التصـنيف وفـق  -.          الشركة املختلفة، و تطبق هـذه الطريقـة يف الشـركات الصـغرية عمومـا كو�ـا بسـيطة و سـهلة

مثـل تكلفـة املبيعـات و األنشـطة االداريـة و ( تصـنف املصـاريف وفقـا لوظيفتهـا  :وظيفة المصروف أو تكلفة المبيعات

مقارنــة بطريقــة ( و تســتطيع هــذه الطريقــة امــداد مســتخدمي البيانــات املاليــة مبعلومــات أكثــر منفعــة  ،)األنشــطة التوزيعيــة

على الرغم من أن تصنيف املصـاريف طبقـا لوظيفتهـا قـد حيتـاج للحكـم الشخصـي يف  ) تصنيف املصاريف وفقا لطبيعتها

ب االفصــاح عــن معلومــات اضــافية كثـري مــن األحيــان، و مــع ذلــك فعنـد اســتخدام طريقــة التصــنيف حســب الوظيفـة جيــ

نظـرا ألن تصـنيف املصـاريف حسـب ...) مثـل االسـتهالك و االطفـاء، و منـافع املـوظفني( على أساس طبيعة املصاريف 

  .                                      طبيعتها يؤمن معلومات مفيدة حول التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية

                                                                        حقوق الملكية         قائمة التغيرات في:ثالث

جيب عل الشركة أن تعرض  ،تعرض قائمة التغريات يف حقوق امللكية التغريات يف صايف أصول الشركة خالل فرتة حمددة

  : قائمة التغريات يف حقوق امللكية و توضح يف صلبها ما يلي

  . امجايل الدخل الشامل خالل الفرتة مع اظهار املبالغ املنسوبة ملالك الشركة األم و حقوق األقلية -

بالنسبة لكل بند من بنود حقوق امللكية يتم بشكل منفصل اظهار آثار التطبيق بأثر رجعي أو اعادة        العرض  -

مبالغ  -".             التقديرات احملاسبية و األخطاءالسياسات احملاسبية و التغريات يف" 8بأثر رجعي وفق املعيار 
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االفصاح  - . مع االفصاح عن التوزيعات للمالك و مسامها�م  بصورة منفصلة) بصفتهم مالك( املعامالت مع املالك 

  . 1عن تسوية املبلغ احململ لكل بند من بنود حقوق امللكية بني أول املدة و آخر املدة  بشكل منفصل

  اح عن توزيعات األرباح االفص-1

يتم االفصاح عن توزيعات األرباح للمالك املعرتف �ا خالل الفرتة و املبالغ اليت ختص كل سهم ضمن قائمة       

  .  التغريات يف حقوق امللكية أو االيضاحات

                    االيضاحات المتممة للبيانات المالية                                                    -2

  :                                                                  تتضمن االيضاحات املتممة ما يلي       

  .      عرض معلومات حول أساس اعداد البيانات املالية و السياسات احملاسبية اليت مت استخدامها -

ايري اعداد التقارير املالية الدولية أو تفسريا�ا غري معروضة يف مكان آخر االفصاح عن املعلومات املطلوبة من قبل مع-

  .   يف البيانات املالية

  . تقدمي معلومات اضافية غري معروضة يف مكان آخر و تعترب مالئمة لفهم البيانات املالية -

مة املركز املايل أو قائمة الدخل و جيب تقدمي االيضاحات بأسلوب منتظم مع الربط املرجعي بني كل بند يف قائ      

  . الشامل أو قائمة التدفق النقدي مع أية معلومات ذات صلة �ا يف االيضاحات

:                                                                                               ترتيب المالحظات-

ل التايل ملساعدة املستخدمني على فهم البيانات املالية ومقارنتها مع ترتب ايضاحات البيانات املالية وفق التسلس

  : البيانات املالية للشركات األخرى

  .نص باالمتثال ملعايري احملاسبة الدولية-

  .                                                                 خالصة بأهم السياسات احملاسبية املطبقة -
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اذا (معلومات معززة للبنود املعروضة يف قائمة املركز املايل، و قائمة الدخل الشامل، و قائمة الدخل املنفصلة -

، و قائمة التغريات يف حقوق امللكية، و قائمة التدفقات النقدية، و بنفس ترتيب عرض القوائم و البنود )عرضت

  .   الرئيسية

*                                                                      :                  افصاحات أخرى تشمل -

و االلتزامات التعاقدية غري "  الطارئة املخصصات و االلتزامات الطارئة و األصول"  37االلتزامات الطارئة وفق املعيار 

  .    املعرتف �ا

  ".  األدوات املالية"  7ركة و سياسا�ا  وفق املعيارافصاحات غري مالية، مثل أهداف ادارة املخاطر املالية للش* 

                                                                              1االفصاح عن السياسات المحاسبية-3

 :                                  جيب أن تفصح الشركة ضمن ملخص أهم السياسات احملاسبية عن

  .                 القياس املستخدمة يف اعداد البيانات املالية) أو أسس( أساس -

  .   السياسات احملاسبية األخرى املتبعة و اليت تكون الزمة لفهم البيانات املالية -

االضــافة اىل القواعـــد احملاســبية املتبعــة يف اعـــداد البيانــات املاليــة، فانــه مـــن الضــروري علــى مســـتخدم : ســس القيــاسا-

التكلفـة التارخييـة، التكلفـة اجلاريـة، صـايف القيمـة القابلـة ( البيانات املالية أن يكون على دراية بأسس التقيـيم املسـتخدمة 

ألن األسس املستخدمة يف اعداد البيانات املالية تؤثر بشكل جوهري علـى ) للتحقق، القيمة االسرتدادية، القيمة العادلة

) مثـل اعـادة تقيـيم أصـل معـني غـري متـداول(دام أكثر من أسـاس يف البيانـات املاليـة حتليالت املستخدمني، و عند استخ

: السياسـة المحاسـبية–.       ميكن االكتفاء باالشارة اىل أنواع األصول أو االلتزامات اليت طبقت عليـه أسـاس التقيـيم

م ما اذا كان هذا االفصاح سـوف يسـاعد وعند حتديد احلاجة اىل االفصاح عن سياسة حماسبية بذا�ا، فعلى االدارة تقيي

املسـتخدمني علـى تفهـم الطريقـة الـيت مت مبوجبهـا تـأثري العمليـات و األحـداث و املعلومـات علـى نتـائج األعمـال و املركـز 
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املايل، و يكون االفصاح عن سياسات حماسبية معينة مفيدا عندما تكون هـذه السياسـات منتقـاة مـن جمموعـة بديلـة مـن 

سموح �ا  وفق معايري احملاسبة الدولية، فعلـى سـبيل املثـال االفصـاح فيمـا اذا مت االعـرتاف باملنـافع يف شـركة السياسات م

مشــرتكة مســـيطر عليهــا بشـــكل كامـــل باســتخدام طريقـــة التوحيـــد علــى أســـاس النســـبة و التناســب أو طريقـــة امللكيـــة، و 

 ذلـك اختيـار االدارة بـني عـدة سياسـات مقبولـة مثـل تتطلب بعـض املعـايري االفصـاح عـن سياسـات حماسـبية معينـة مبـا يف

ــار رقــم  ، الــذي يطلــب االفصــاح عــن أســس القيــاس املســتخدمة يف قيــاس "املمتلكــات و املصــانع و املعــدات" 16املعي

علـى كـل شـركة أن تأخـذ يف االعتبـار طبيعـة النشـاط و .                        أصناف املمتلكات و املصانع و املعـدات

اســات الــيت يتوقــع املســتخدم االفصــاح عنهــا، مثــال ذلــك أن تفصــح الشــركات عــن السياســة احملاســبية جتــاه ضــريبة السي

ـــة أو  ـــة، و عنـــدما يكـــون للشـــركة أعمـــال خارجي ـــدخل املؤجل الـــدخل و خاصـــة مـــا يتعلـــق بأصـــول و التزامـــات ضـــريبة ال

للمكاسب أو اخلسائر الناجتة عن اعادة تقييم  معامالت بالعمالت األجنبية فانه جيب االفصاح عن السياسات احملاسبية

  . العمالت األجنبية، و حتليل هذه املكاسب و اخلسائر كلما كان ذلك ممكنا

و قد تكون سياسة حماسبية معينة جوهرية بسبب طبيعة عمليات الشركة حىت اذا كانت مبالغا للفرتة احلالية و       

  .   الفرتة السابقة غري هامة نسبيا

) حىت اذا مل تكن مطلوبة بالتحديد من قبل أي معيار آخر( و من املالئم االفصاح عن كل سياسة حماسبية هامة       

     ".  السياسات احملاسبية و التغريات يف التقديرات احملاسبية و األخطاء" 8لكن الشركة اختار�ا و طبقتها وفق املعيار 

و علــى الشــركة أن تفصــح يف ملخــص بــأهم السياســات احملاســبية أو يف  ايضــاحات أخــرى عــن احلكــم الشخصــي       

الــذي مارســته االدارة يف عمليــة تطبيــق السياســات احملاســبية للشــركة و الــيت هلــا األثــر  -خبــالف ذلــك املتعلــق بالتقــديرات

  :  فعلى سبيل املثال متارس االدارة احلكم الشخصي يف حتديد األكرب يف املبالغ اليت مت االعرتاف �ا يف البيانات املالية،

  .ما اذا كانت األصول املالية هي استثمارات حمتفظ �ا حىت تاريخ االستحقاق -

  .مىت يتم حتويل مجيع املخاطر و املكاسب األساسية مللكية األصول املالية اىل شركات أخرى -

  .    وهرها ترتيبات متويلية، و بالتايل فهي ال تنتج ايراداما اذا كانت عملية مبيعات معينة هي يف ج -
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ما اذا كانت العالقة يف جوهرها بني الشركة و شركة أخـرى ألغـراض خاصـة تشـري اىل أن الشـركة تسـيطر علـى الشـركة  -

  .  39يستخدم هذا املصطلح عند التعامل مع التوريق وفق املعيار رقم ( ذات األغراض اخلاصة 

                                      1االعتبارات العامة المستخدمة كأساس العداد البيانات المالية:لثالمطلب الثا

                                                      العرض العادل و االمتثال لمعايير اعداد التقارير المالية الدولية: أوال

ل  من كافة النواحي اجلوهرية ملعايري احملاسبة الدولية املالئمة، و يتطلب االفصاح حيث يتم حتقيق العرض العادل باالمتثا

  :   العادل

اخلاص بالسياسات احملاسبية و التغيريات يف  8اختيار و تطبيق سياسات حماسبية طبقا ملعيار احملاسبة الدولية رقم  - 

دارة يف حالة غياب معيار أو تفسري ينطبق على بند التقديرات احملاسبية و األخطاء الذي يضع هيكال تسرتشد به اال

  .     معني

بطريقـة تـوفر معلومـات مالئمـة و قابلـة للفهـم و موثوقـة و قابلـة ) مبا يف ذلـك السياسـات احملاسـبية( تقدمي املعلومات  –

  . للمقارنة

ة غري كافية  لتمكني املستخدمني من تقدمي افصاحات اضافية عندما تكون املتطلبات الواردة يف معايري احملاسبة الدولي –

  .    فهم تأثري معامالت معينة أو أحداث معينة على املركز املايل للشركة و أدائها املايل

  : و جيب على االدارة تطوير سياسا�ا لضمان توفري البيانات املالية للمعلومات اليت هي  

  . مالئمة ملتطلبات اختاذ القرارات من قبل املستخدمني* 

:                                                                                                  موثوقة من حيث أ�ا* 

  .    متثل بشكل صحيح النتائج و املركز املايل للشركة - 1
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 -3            .             تعكس اجلوهر االقتصادي لألحداث و العمليات و ليس الشكل القانوين فحسب - 2

  .  حمايدة أي أ�ا خالية من التحيز

.                                                                                               و ال يعترب االفصاح يف حد ذاته مبثابة تصحيح ملعاجلات حماسبية خاطئة أو غري مناسبة يف البيانات املالية      

  :بعدالة اعداد و عرض البيانات المالية IAS/IFRSعالقة معايير المحاسبة الدولية المالية-

حسب املعيار جيب أن تعرض البيانات املالية بعدالة املركز املايل و نتائج األعمال و التـدفقات النقديـة للشـركة، و        

يتطلب العرض العادل التمثيل الصادق آلثار العمليات و األحداث و الشروط األخرى انسجاما مع تعاريف األصول و 

  .ف �ا املنصوص عليها يف اطار اعداد و عرض البيانات املاليةااللتزامات و الدخل و املصاريف و معايري االعرتا

و من املفرتض أن ينجم عن تطبيق معايري احملاسبة الدولية مـع االفصـاحات االضـافية عنـد الضـرورة بيانـات ماليـة         

ب أن تفصــح بوضــوح و حتقــق العــرض العــادل، و الشــركة الــيت تعــد بيانا�ــا املاليــة علــى أســاس معــايري احملاســبة الدوليــة جيــ

بصــراحة يف االيضــاحات عـــن مثــل هـــذا االمتثــال ملعــايري احملاســـبة الدوليــة، و ال جيـــوز وصــف البيانــات املاليـــة علــى أ�ـــا 

.                                        منســــــجمة مـــــــع معـــــــايري احملاســـــــبة الدوليـــــــة اال اذا كانـــــــت منســـــــجمة مـــــــع كـــــــل متطلبـــــــات معـــــــايري احملاســـــــبة الدوليـــــــة

و يف ظـــروف نـــادرة مـــن املمكـــن أن تســـتنتج االدارة أن تبـــين معـــايري احملاســـبة الدوليـــة و تفســـريا�ا قـــد تـــؤدي اىل تضـــليل 

البيانات املالية مما يتعارض مع هدف البيانات املالية املنصوص عليهـا يف االطـار التنظيمـي للشـركة، و جيـب علـى الشـركة 

ــــب  ــــار فيمــــا اذا كــــان االطــــار التنظيمــــي يســــمح أو يتطل ــــع(األخــــذ بعــــني االعتب ــــى األقــــل ال مين و جيــــب تقــــدمي ) أو عل

  .االفصاحات املالئمة 

  .          أن االدارة ترى أن البيانات املالية تعرب بعدالة عن املركز املايل للشركة و أدائها و تدفقا�ا-

.                                                                                                    عــايري احملاســبة الدوليــة باســتثناء مــا مت اخلــروج عنــه مــن أجــل حتقيــق العــرض العــادلأن البيانــات املاليــة معــدة طبقــا مل -

  .      بيان اسم املعيار أو التفسري الذي مت اخلروج عنه -

  ).  يف ذلك املعاجلة الواجبة طبقا للمعيار مبا( بيان طبيعة اخلروج  -

  .      بيان السبب يف كون تطبيق هذا املعيار مضلال يف مثل هذه الظروف، األمر الذي يتعارض مع هدف البيانات املالية -
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  .   االفصاح عن املعاجلة اليت مت تطبيقها -

  .   1أثر عدم تطبيق املعيار على كل فرتة من الفرتات املعروضة -

أن االلتزام مبطلب ورد يف معيار من معايري احملاسبة الدولية قد يـؤدي اىل   و عندما ترى االدارة يف األحوال النادرة جدا  

عـرض مضــلل و أن عــدم االلتــزام �ــذا املطلـب أمــر ضــروري ليتحقــق العــرض العـادل بينمــا مينــع االطــار التنظيمــي للشــركة 

ــزام و ذلــك للخــروج عــن هــذا املطلــب، فيجــب علــى الشــرك ــاتج عــن االلت ة  اىل أقصــى حــد ممكــن  ختفــيض التضــليل الن

  :   باالفصاح عن

  .     اسم املعيار أو التفسري الذي مت اخلروج عنه -

  .                         طبيعة املتطلبات -

الظروف، األمر  السبب الذي توصلت من خالله االدارة اىل أن تطبيق هذه املتطلبات يعترب مضلال يف مثل هذه  -

  .       الذي يتعارض مع هدف البيانات املالية

لكل فرتة من الفرتات املعروضة، االفصاح عن التسويات لكل بند من بنود البيانات املالية اليت  توصلت االدارة اىل  -

  .                ضرورة تعديلها لتحقيق العرض العادل للبيانات املالية

                                                                                                        2االستمرارية :ثانيا

عند اعادة البيانات املالية جيب أن تقيم االدارة قابلية الشركة لالستمرار، و جيب أن تعد البيانات املالية على أساس 

                                                   :                 استمرارية الشركة اال اذا

  .   كانت االدارة تنوي تصفية الشركة أو توقيف العمليات  -

  .   ليس هناك بديل عن تصفية الشركة أو توقيف العمليات –
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و جيب االفصاح عن أي حالة عدم تأكد من استمرارية الشركة، و عندما ال تعد البيانات املالية على أساس       

  :  االستمرارية فيجب االفصاح عن ذلك اضافة اىل

 –.                                                                       األساس الذي أعدت به البيانات املالية -

  .ربرات اليت اعتربت الشركة مبوجبها غري مستمرةامل

                                                                              أساس االستحقاق                    :ثالثا

، و )اءات عدا بعض االستثن( جيب أن تنسجم مجيع البيانات املالية مع أساس االستحقاق احملاسيب من حيث املبدأ 

 :       البيانات املالية اليت ال تنسجم مع أساس االستحقاق هي

 –.                                                                                          قائمة التدفقات النقدية -

  .االيضاحات حول قائمة التدفقات النقدية

                                                                                  التجميع     األهمية النسبية و : رابعا

جيب أن تعرض مبالغ البنود اهلامة نسبيا بشكل منفصل يف البيانات املالية ، أما مبالغ البنود غري اهلامة نسبيا فال حتتاج 

  . و تصنيفات أخرىللعرض بشكل منفصل و ميكن جتميعها مع مبالغ بنود أ

تعترب املعلومة هامة نسبيا اذا كان حذفها أو حتريفها ميكن أن يؤثر على اختاذ القرارات سواء بشكل منفرد  أو بشكل  –

أو طبيعة احلذف أو  التضليل الذي يتوقف احلكم عليه على الظروف، /مشرتك، و تتوقف األمهية النسبية على حجم و

تطلبات االفصاح اخلاصة و احملددة يف معايري احملاسبة الدولية وتفسريا�ا ال تتم تلبيتها اذا  مع األخذ بعني االعتبار أن م

جيب أن تعرض البنود ذات  –.                                                        كانت املعلومة غري هامة نسبيا

اذا مل يكن بند معني هام بشكل  –.     غري هامة نسبياالطبيعة أو الوظيفة غري املتشا�ة بشكل منفصل اال اذا كانت 

  .منفرد، فانه جيمع مع بنود أخرى سواء يف البيانات املالية أو يف  املالحظات

أن البنــد غــري املهــم بشــكل كــاف لضــمان عرضــه بشــكل منفصــل يف البيانــات املاليــة فانــه مــن املمكــن عرضــه بشــكل  –

  . منفصل يف املالحظات
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ركة لوضــع افصــاح خــاص مطلــوب مــن قبــل معــايري احملاســبة الدوليــة اذا مل تكــن تلــك  املعلومــات مهمــة ال حتتــاج الشــ –

  .  نسبيا

يقــاس االيــراد علــى أســاس القيمــة العادلــة للمقابــل الــذي مت اســتالمه  18و حســب معيــار احملاســبة الــدويل رقــم          

م الكمية و اخلصومات التجارية اليت تسمح �ا الشركة، و قد بالفعل أو املقابل املتوقع استالمه مع األخذ باالعتبار خص

تقوم الشركة يف سياق نشاطها املعتاد باجراء معامالت أخرى ال ينشأ عنها ايراد و لكن يتعني أداؤها بشكل عرضي مـع 

ـــرادات، و يف هـــذه احلالـــة يـــتم عـــرض نـــاتج هـــذه املعـــامالت بصـــايف الـــدخل بعـــد خصـــم  األنشـــطة الرئيســـية املولـــدة لالي

                        . 1املصاريف املتعلقة �ا و الناشئة عن ذات املعاملة من االيراد الناتج عنها اذا كان هذا العرض يعرب عن جوهر املعاملة

                                                                                                    المقاصة   : خامسا

كبند واحد يف قائمة املركز املايل، أو عرض مصروف أو ايراد كبند ) أو جمموعة منها( املقاصة هي عرض أصل أو التزام 

  .واحد يف قائمة الدخل الشامل

و جيب عدم اجراء مقاصة بني األصول و االلتزامات اال اذا كانت املقاصة مطلوبة أو مسموح �ا من قبل معيار       

 آخر، و مع ذلك فهناك عمليات ال تصنف مقاصة كعرض األصول صافية من املخصصات أو مؤونات حماسبة دويل

  :  التقييم و من األمثلة على ذلك

  .    عرض مؤونة الديون املشكوك فيها مطروحة من الزبائن -

  .      عرض خمصص اخنفاض قيمة املخزون –

و االيرادات اال اذا كانت املقاصة مطلوبة أو مسموح �ا من  كما جيب عدم اجراء مقاصة بني بنود املصاريف       

قبل معيار حماسبة دويل آخر، و مع ذلك فعندما تقوم الشركة ضمن نشاطها املعتاد بتنفيذ عملية ال تولد ايرادا لكنها 

  ترتبط بشكل غري مباشر بنشاطات توليد االيرادات الرئيسية، فيجب عرض نتائج تلك العمليات بالصايف
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وذلك عندما يعكس هذا العرض جوهر العملية أو األحداث ) أي االيراد ناقص املصاريف املالتبطة بنفس العملية(  

  .    األخرى

عندما                                                                                   1التقارير المالية تكرار: سادسا

و تعرض البيانات املالية لفرتة أطول من سنة واحدة أو أقل منها، ) فرتة التقارير(السنة املالية  تقوم الشركة بتغيري �اية

  :فيجب االفصاح عن

  .          الفرتة اليت تغطيها البيانات املالية -

  .          سبب استخدام فرتة أطول أو أقصر –

تغريات يف حقوق امللكية و التدفقات النقدية و املالحظات حقيقة أن املبالغ املقارنة يف بيانات الدخل الشامل و ال –

  . املرتبطة �ا ليست قابلة للمقارنة بشكل كلي

                                                                                            المعلومات المقارنة : سابعا  

علقة بالفرتة املاضية لكل املبالغ املصرح عنها يف البيانات املالية للفرتة احلالية اال جيب االفصاح عن املعلومات املقارنة املت

  . اذا مسح معيار حماسبة دويل آخر أو طلب غري ذلك

و جيب االفصاح أيضا عن املعلومات املقارنة املتعلقة باملعلومات السردية أو الوصفية عندما تكون هلا عالقة          

السابقة ) أو الفرتات( ملالية للفرتة احلالية، فمثال تبقى املعلومات السردية املقدمة يف البيانات املالية للفرتة بفهم البيانات ا

مثل االفصاح يف الفرتة احلالية عن تفاصيل اخلالفات القانونية اليت كانت غري مؤكدة ( ذات أمهية و عالقة بالفرتة احلالية 

و يطلب من الشركة اليت       .             و ما حدث �ا و ما فعلته االدارة حللهابتاريخ التقارير املالية السابقة 

قائميت مركز مايل، و قائمتني من أي بيانات أخرى و املالحظات ) على األقل( تفصح عن املعلومات املقارنة عرض 

رض بند معني بأثر رجعي يف البيانات املتعلقة �ا، و عندما تقوم الشركة بتطبيق سياسة حماسبية يأثر رجعي أو اعادة ع
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ثالثة بيانات مركز مايل، و قائمتني ) على األقل( املالية، أو اعادة تصنيف بنود يف البيانات املالية، فيجب أن تعرض 

  :  من أي بيانات أخرى و املالحظات املتعلقة �ا، و تعرض بيانات املركز املايل الثالثة كما يف التواريخ التالية

  .  ية الفرتة احلالية�ا* 

  ).أي بداية الفرتة احلالية( �اية الفرتة السابقة * 

  ).                                                        أي الفرتة السابقة(بداية أقدم فرتة معروضة * 

                               :                                                     اعادة تصنيف املبالغ املقارنة

                                                                                                      1ثبات العرض: ثامنا

 :        ان عرض و تصنيف البنود يف البيانات املالية جيب أن تكون متماثلة من فرتة اىل أخرى اال اذا

 جوهري يف طبيعة عمليات الشركة، أو ان مراجعة البيانات املالية للشركة أشارت  اىل التغيري يف العرض هو هناك تغري* 

 (و ذلك مع األخذ بعني االعتبار معايري اختيار و تطبيق السياسات احملاسبية وفق املعيار( أكثر مالئمة

  8 .(  

  .  أن التغيري يف العرض مطلوب من قبل معيار أو تفسري آخر أو* 

فمثال عند قيام الشركة بعملية اقتناء هامة و مؤثرة، أو عند قيامها بالتخلص من أصل أو أصول مهمة و مؤثرة، أو       

.                                                                                                خمتلـــــف قيامهــــا باعـــــادة النظـــــر يف عـــــرض البيانـــــات املاليــــة، قـــــد تـــــرى هلـــــا ضـــــرورة عــــرض البيانـــــات املاليـــــة علـــــى حنـــــو

و تقـوم الشــركة بتغيــري عــرض البيانـات املاليــة فقــط يف حالــة كـون التغيــري ســوف يــوفر معلومـات موثــوق �ــا و ذات فائــدة 

ملسـتخدمي البيانـات املاليـة،و كـان مـن املتوقـع أن يسـتمر اهليكـل املعـدل و مبـا ال خيـل بقابليتهـا للمقارنـة، و عنـدما تقــوم 

  .      ليها اعادة تبويب املعلومات املقارنةالشركة بعمل هذا التغيري يف العرض فيجب ع

   المعالجة المحاسبية للبيانات المالية:المبحث الثالث
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معيــار التـــدقيق ) 2400(لقــد أصــدر ا�لــس معـــايري التــدقيق و التأكيــد الـــدويل املعيــار الــدويل لعمليـــات املراجعــة       

كــد ا�لــس علــى أنــه يطبــق علــى مراجعــة البيانــات املاليــة عمليــات مراجعــة البيانــات املاليــة، و أ: املرســوم 910الــدويل 

ـــوفري 2006ديســـمرب  15للفـــرتات الـــيت تبـــدأ يف  أو بعـــد  ـــار وضـــع املعـــايري و ت ، كمـــا أشـــار ا�لـــس اىل أن غـــرض املعي

شـأن كـل االرشادات بشأن املسؤوليات املعنية للممارس عندما يتوىل غري مدقق املنشأة عملية مراجعة البيانات املاليـة و ب

حمتــوى و شــكل التقريــر الــذي يصــدره املمــارس فيمــا يتعلــق �ــذه املراجعــة، و علــى املمــارس مــدقق املنشــأة املعــني ألداء 

 .مراجعة للمعلومات املالية املرحلية أداء هذه املراجعة حسب املعيار الدويل لعمليات املراجعة

  1تحليل البيانات المالية:المطلب االول

املخــاطر واألربــاح لشــركة معينــة عمــل جتــاري، أو عمــل جتــاري فرعــي، أو مشــروع مــن خــالل حتليــل  عمليــة فهــمان       

 .املعلومات املالية املسجلة باستخدام الوسائل واألدوات احملاسبية املختلفة

إعـادة صـياغة البيانـات املاليـة املسـجلة، و حتليـل أخطـاء القياسـات وتعـديلها، و : يتكون حتليل البيانات املاليـة مـن      

عــادًة مــا يــتم إغفــال أول خطــوتني يف هــذه . حتليــل النســب املاليــة علــى أســاس البيانــات املاليــة املعدلــة أو املعــاد صــياغتها

. ليـة علـى أسـاس األرقـام املسـجلة، ورمبـا مـع إجـراء بعـض التعـديالت عليهـاأي أنـه ال ُحيَسـب سـوى النسـب املا ،العملية

 .وميثل التحليل املايل األساس لتقييم خماطر االئتمان وتثمينها، وإجراء عملية تقييم الشركة األساسية

ليــات الصــياغة وتتمثــل إحــدى ســبل عم. يبــدأ حتليــل البيانــات املاليــة عــادًة بإعــادة صــياغة املعلومــات املاليــة املســجلة-1

 .الشـائعة لبيانـات الـدخل يف تقسـيم العناصـر املسـجلة إىل عناصـر متكـررة أو اعتياديـة، وعناصـر غـري متكـررة أو خاصـة

وتتمثـل الفكـرة هنـا يف أن املكاسـب  .وبذلك، ميكن تقسيم املكاسب إىل مكاسب أساسية أو اعتيادية ومكاسب مؤقتة

 . ثر مالءمة لعملييت التنبؤ والتقييماالعتيادية أكثر استقرارًا، وبالتايل أك
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علــى ســبيل . �ــدف خطــوة حتليــل أخطــاء القيــاس وتعــديلها إىل التحقــق مــن مــدى صــحة األرقــام احملاســبية املســجلة-2

املثال، ميكن أن تكون األرقـام املسـجلة متثـيًال سـيًئا أو غـري مـنظم لـرأس املـال املُسـتثَمر، فيمـا يتعلـق مـثًال بصـايف األصـول 

سـيكون بـدوره مقياًسـا غـري مـنظم للرحبيـة املعـدل الـداخلي للعائـد، تعـد  ة، ما يعين أن عائـد صـايف األصـول العاملـةالعامل

نفقــات البحــوث والتنميــة مثــاًال علــى احلــاالت الــيت يُتوقَــع فيهــا أن يــؤدي اإلنفــاق علــى االســتثمار إىل فوائــد اقتصــادية 

ومــن أمثلــة تعــديل أخطــاء القيــاس . إضــافتها إىل األصــول يف امليزانيــةمســتقبلية، مــا يشــري إىل أن البحــوث والتنميــة جيــب 

وبـذلك، حيــل اسـتهالك رأس مــال . اسـتبعاد املُحلِـل املــايل لنفقـات البحــوث والتنميـة مــن بيـان الــدخل، ووضـعها بامليزانيــة

لـك تعـديل األرقـام املسـجلة ومن األمثلة األخرى أيًضا علـى ذ. البحوث والتنمية حمل نفقات البحوث والتنمية يف امليزانية

 .عندما يشك املُحِلل املايل يف إدارة املكاسب

وهناك نوعان مـن حتليـل النسـب يـتم . جيب أن يستند حتليل النسب املالية على بيانات مالية معدلة أو معاد جتميعها-3

 :حتليل املخاطر، وحتليل الرحبية: إجراؤمها

ويتكـون حتليـل املخـاطر . عـن خمـاطر االئتمـان الـيت تتعـرض هلـا الشـركة يهدف حتليل املخاطر يف األسـاس إىل الكشـف-أ

ويهدف حتليل السيولة إىل حتليل ما إذا كانت الشركة متلك ما يكفي من السـيولة . من حتليل السيولة والقدرة على الدفع

عـــدم الســيولة الرتكيـــز علـــى  ومـــن األســاليب املعتـــادة لتحليــل خمـــاطر. املاليــة للوفـــاء بالتزاما�ــا عنـــدما حيـــني موعــد دفعهـــا

أمـا حتليـل القـدرة . مـن التحلـيالت املفيـدة كـذلك حتليـل التـدفقات النقديـة. النسب، مثـل تغطيـة الفوائـد والنسـب احلاليـة

. على الدفع، فيتناول حتليل ما إذا كانت الشركة متلك من املال ما يسمح هلا بالتعايف مـن أيـة خسـارة أو خسـائر متتابعـة

املعتادة لتحليل عدم القـدرة علـى الـدفع الرتكيـز علـى النسـب، مثـل حقـوق امللكيـة كنسـبة مئويـة مـن رأس ومن األساليب 

  .املال اإلمجايل، وغري ذلك من نسب بنية رأس املال

وبناًء على حتليل املخاطر، ميكن تصنيف الشركة اخلاضعة للتحليل، أي منحهـا تصـنيًفا مـن ناحيـة اخلطـر، وهـو مـا       

 .لتصنيف الرتكييبيُعَرف با
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لــذا، . نسـب اخلطــر، مثــل النســبة احلاليــة، وتغطيـة الفوائــد، والنســبة املئويــة حلقــوق امللكيــة، لـيس هلــا معــايري قياســية نظريــة

فــإذا كانــت نســبة حقــوق امللكيــة اخلاصــة بالشــركة أعلــى مــن . تشــيع مقارنتهــا باملتوســط يف الصــناعة علــى مــدار الوقــت

وباملثـل، إذا . قل عرضة للخطر، على عكس ما إذا فاقت هذه النسـبة متوسـط الصـناعةمتوسط الصناعة، تكون بذلك أ

 .زادت نسبة حقوق امللكية على مدار الوقت، ميثل ذلك إشارة جيدة فيما يتعلق خبطر عدم القدرة على الدفع

ومة علــى متوســط يشــري حتليــل الرحبيــة إىل حتليــل عائــد رأس املــال، مثــل عائــد حقــوق امللكيــة، وهــو املكاســب مقســ-ب

  .حقوق امللكية

  تطور عمليات مراجعة البيانات المالية:المطلب الثاني

إن عملية مراجعة البيانات املالية  تشمل طبيعة عمليات مراجعة البيانات املالية،التخطيط و االجراءات مجـع األدلـة      

  .و التقرير عن عمليات مراجعة البيانات املالية

  مراجعة البيانات الماليةطبيعة عمليات :اوال

يشــري جملــس معــايري التــدقيق و التأكيــد الــدويل اىل أن هــدف عمليــات مراجعــة البيانــات املاليــة هــو متكــني املمــارس       

استنادا الجراءات ال توفر كافة األدلة اليت تتطلبها عملية التدقيق من بيان ما اذا كان هناك أي شيء قد أثار انتباهـه، و 

مل يتم اعدادها من كافـة اجلوانـب األساسـية، وفقـا الطـار حمـدد للتقـارير  ات املاليةالذي يسبب اعتقاد املمارس بأن البيان

  :  1املالية و لتحقيق هذا اهلدف جيب على املمارس مراعاة مايلي

املتطلبات األخالقية الصادرة عن جملس معايري األخالق الدويل للمحاسبني املهنيني، متطلبات الرقابة املهنية الصادرة  -

  .     النزاهة، املوضوعية، الكفاءة و العناية املهنية، السرية و السلوك املهين: اد الدويل للمحاسبني و ما يتعلق بعن االحت

، و أن خيطط و ينفذ املراجعة حبالة من )2400(أن ينفذ عملية املراجعة وفقا للمعيار الدويل لعمليات املراجعة  –

أن  –.                         عل البيانات املالية خاطئة بشكل جوهريالشك املهين مدركا بأنه قد توجد ظروف قد جت
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حيصل لغرض قيامه بابداء رأي سالب يف تقرير املراجعة، على أدلة كافية و مالئمة بشكل رئيسي من خالل االستفسار 

  .    و االجراءات من أجل استخالص النتائج

ليت تعترب ضرورية يف الظروف اليت من شأ�ا حتقيق هدف املراجعة ، و ا" نطاق املراجعة"القيام باجراءات املراجعة  –

ان  –.                         االجراءات املطلوبة لتنفيذ املراجعة على البيانات املالية جيب أن حتدد من قبل املمارس

عة خالية من األخطار اجلوهرية، مهمة املراجعة هي عملية تأكيد حمدودة لتوفري التأكيد بأن املعلومات اخلاضعة للمراج

  .  مع ابداع رأي يف شكل تأكيد

جيب على املمارس و العميل االتفاق على شروط املراجعة، كما جيب تسجيل الشروط املتفق عليها يف كتاب املوافقة  –

املمارس و على املراجعة، ألن من شأن كتاب املوافقة يساعد على ختطيط عملية املراجعة و أن مصلحة كل الطرفني 

العميل، يقوم املمارس بارسال كتاب املوافقة على املراجعة موثقا فيها الشروط الرئيسية للمهمة حيث أن كتاب املوافقة 

على املراجعة يؤكد قبول املمارس بتويل املهمة و تساعد على جتنب أي سوء فهم يتعلق بأمور عدة، تتضمن األمور اليت 

هدف اخلدمة اليت :                                              * املراجعة ما يلي حيتوي عليها كتاب املوافقة على

        .سيتم اجنازها 

       .مسؤولية االدارة عن البيانات املالية * 

           .نطاق املراجعة متضمنا االشارة اىل املعيار الدويل للتدقيق* 

   .معلومات ذات عالقة باملراجعة امكانية احلصول على أية سجالت و وثائق و * 

       .منوذج من التقرير املتوقع تقدميه * 

  . عدم امكانية االعتماد على مهمة املراجعة الظهار األخطاء و األعمال الغري القانونية اىل االحتيال مثال* 

   .بيان بعدم اجراء عملية التدقيق، و بالتايل لن يتم ابداء الرأي* 
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    1 راءات جمع األدلة لعمليات مراجعة لبيانات الماليةالتخطيط و اج:ثانيا

                                                                                                        :    التخطيط-أ

يشري جملس معايري التدقيق و التأكد الدويل اىل أنه جيب على املمارس ختطيط عمله لكي يتم اجناز املهمة بشكل فعال، 

أن حيصل أو أن  -:               و لكي خيطط ملهمة املراجعة على البيانات املالية، جيب على املمارس مراعاة ما يلي

دراسة اهليكل التنظيمي للمنشأة، و أنظمتها احملاسبية، و خصائص  و يتضمن ذلك: حيدث معرفته بطبيعة املنشأة

  .  تشغيلها، و طبيعة أصوهلا و التزاما�ا و ايرادا�ا و مصاريفها

املعرفة بطرق االنتاج و : امتالك فهم لألمور التالية، أو اية أمور أخرى ذات عالقة بالبيانات املالية، على سبيل املثال –

ة، و معرفة خطوط االنتاج، و مواقع التشغيل و األطراف ذات العالقة، وحيتاج املمارس اىل مثل هذا التوزيع يف املنشأ

الفهم لكي يستطيع توجيه االستفسارات املناسبة، و لتصميم اجراءات مالئمة اضافة لتقييم االستجابات و املعلومات 

  .األخرى اليت مت احلصول عليها

آخر أو من أعمال خبري آخر، جيب على املمارس أن يقتنع بأن مثل هذه األعمال عند االستفادة من أعمال ممارس  –

  .  هي كافية ألغراض املراجعة

على املمارس توثيق األمور ذات األمهية يف توفري أدلة الدعم لتقرير املراجعة، و توثيق الرباهني على أن املراجعة قد مت  –

           .  اجنازه وفقا هلذا املعيار الدويل للتدقيق

                                                                                      :االجراءات و األدلة لالثبات- ب

يشري جملس معايري التدقيق و التأكيد الدويل اىل أنه جيب على املمارس أن يستخدم حنكته عند حتديد لطبيعة و توقيت 

  : حملددة، مع مراعاة ما يليو مدى اجراءات املراجعة ا

  : جيب أن يقوم املمارس باالسرتشادات بأمور عدة منها -
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  . اية معرفة اكتسبت من خالل القيام بأعمال التدقيق أو املراجعة على البيانات املالية يف فرتات سابقة* 

اسبية للجهة القطاعية اليت تعمل معرفة املمارس بطبيعة عمل املنشأة و من ضمنها معرفته باملبادئ و املمارسات احمل* 

  .  املنشأة ضمنها

  .نظم احملاسبية للمنشأة * 

  .        مدى تأثر بند معني بقرار االدارة* 

جيب أن يطبق املمارس نفس اعتبارات األمهية النسبية اليت تطبق يف حالة اعطاء رأي تدقيقي للبيانات املالية، و  –

تشاف املعلومات اخلاطئة عند املراجعة مقارنة بعملية التدقيق، اال أن قرار ما هو بالرغم من وجود خماطر أكرب بعدم اك

مهم نسبيا يتم اختاذه بالرجوع اىل املعلومات اليت يقوم املمارس بتقدمي تقرير عنها و احتياجات هؤالء الذين يعتمدون 

  .على هذه املعلومات، و ليس بالرجوع اىل التأكيد املتوفر

ملمارس عن احلوادث الالحقة لتاريخ البيانات املالية و اليت قد حتتاج اىل تسويات أو افصاح يف جيب أن يفسر ا –

علما بأنه ليس هناك أية مسؤولية على املمارس لتنفيذ اجراءات لغرض حتديد األحداث اليت تقع بعد . البيانات املالية

  .  تاريخ تقرير املراجعة

د املمارس بأن املعلومات اخلاضعة للمراجعة قد تكون خاطئة بشكل جوهري، يف حالة وجود أسباب تؤدي اىل اعتقا –

فان عليه القيام باجراءات اضافية أو باجراءات أكثر اتساعا حسب الضرورة لكي يستطيع أن يبدي ثقة سالبة أو 

  .ليتبت من أن األمر يتطلب تقريرا مقيدا

  :  1ما يلي تتضمن اجراءات املراجعة على البيانات املالية، عادة –

  .   احلصول على فهم لطبيعة عمل املنشأة و القطاع الذي تعمل فيه* 
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استفسارات تتعلق باجراءات املنشأة لتسجيل و تصنيف و تلخيص املعامالت، و جتميع املعلومات لالفصاح عنها يف * 

  .   البيانات املالية، و اعداد البيانات املالية

  . استفسارات تتعلق بكافة التوكيدات األساسية يف البيانات املالية* 

اجراءات حتليلية مصممة لتشخيص العالقات و القيود املنفردة اليت تبدو استثنائية عند تطبيق هذه االجراءات، فان * 

مقارنة -:     ءات تتضمنعلى املمارس مراعاة أنواع األمور اليت تطلب تسويات حماسبية يف الفرتات السابقة مثل اجرا

  .البيانات املالية مع بيانات الفرتات السابقة

  .         مقارنة البيانات املالية مع النتائج املتوقعة و املركز املايل-

دراسة العالقة بني عناصر البيانات املالية و اليت يتوقع أن تتطابق مع األسلوب املتنبأ به، وذلك استنادا خلربة املنشأة و -

  .     ملعايري القطاعيةا

االستفسارات تتعلق بقرارات اختذت يف اجتماعات املسامهني و جملس االدارة و جلان جملس االدارة و االجتماعات * 

  . األخرى ذات التأثري على البيانات املالية

اسبية املبينة، و ذلك استنادا دراسة البيانات املالية لتقرير فيما اذا كانت البيانات املالية تبدو مطابقة للقواعد احمل* 

  .  للمعلومات اليت تصل اىل علم املمارس

احلصول على تقارير املمارسني اآلخرين و يف حالة وجودها و كو�ا ضرورية، و الذين هلم تدقيق أو مراجعة على * 

  .    البيانات املالية ألحد أجزاء املنشأة

  : تعلق باألمور املالية و احملاسبية حولاالستفسار من األشخاص الذين لديهم مسؤوليات ت* 

  . فيما اذا كان جتميع املعامالت قد مت تسجيلها-

  .فيما اذا كانت البيانات املالية قد مت اعدادها و وفقا لألسس احملاسبية املبينة -

  .    التغريات يف طبيعة فعاليات املنشأة و املبادئ و املمارسات احملاسبية-

  .  األمور اليت أثارت شكوكا حوهلا خالل تطبيق االجراءات املشار اليها-
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  . احلصول على اقرارات حتريرية من االدارة عندما يكون ذلك مناسبا

و فيما يلي قائمة اسرتشادية لالجراءات التفصيلية اليت قد يتم اجنازها عند القيام بعمليات مراجعة البيانات املالية  –

ستعمل، مع األخذ يف االعتبار ان هذه القائمة ليست شاملة، كما أن املراد منها ليس اتباع كافة اليت غالبا ما ت

االجراءات املقرتحة يف كل مهمة مراجعة أي أ�ا ليست برنامج، باالضافة اىل أن االجراءات التحليلية املعمول �ا يف 

  :و هذه القائمة تشمل االجراءات التاليةعملية املراجعة على البيانات املالية حتدد حسب رأي املمارس، 

*                                                                                      :       1االجراءات العامة -1

  .     مناقشة شروط و نطاق املهمة مع العميل و مع فريق العمل

  .  ط و نطاق املهمةاعداد كتاب املوافقة على املراجعة لتوضيح شرو * 

. * احلصول على فهم لطبيعة عمل و أنشطة املنشأة، و لنظام تسجيل املعلومات احملاسبية و اعداد البيانات املالية* 

  . االستفسار عما اذا كانت كافة املعلومات املالية قد سجلت كاملة، بسرعة و بعد املصادقات الضرورية عليها

  .  ديد فيما اذا كان متفقا مع سجل األستاذ العام و البيانات املاليةاحلصول على ميزان التدقيق و حت* 

  .  دراسة نتائج مهمات التدقيق و املراجعة السابقة، و من ضمنها التسويات احملاسبية املطلوبة* 

  . االستفسار فيما اذا كان هناك أي تغيري جوهري يف املنشأة عن السنة السابقة* 

  : احملاسبية ودراسة فيما اذااالستفسار عن السياسات * 

  . كانت متطابقة مع املعايري احمللية أو الدولية-

مت -.                                                                                     مت تطبيقها بشكل مناسب-

قراءة .  * تغيري يف   السياسات احملاسبية تطبيقها بثبات، و يف حالة عدم الثبات ، دراسة فيما اذا مت االفصاح عن أي
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حماضر اجتماعات املسامهني و جملس االدارة و اللجان األخرى ذات العالقة لغرض حتديد األمور اليت قد تكون ذات 

  .أمهية لعملية املراجعة

ملماثلة و اليت تؤثر االستفسارات فيما اذا كانت هناك قرارات صادرة عن املسامهني و جملس االدارة أو االجتماعات ا* 

  .على البيانات املالية، و أن هذا التأثري قد انعكس عليها بالشكل املناسب

االستفسار عن وجود معامالت مع األطراف ذات العالقة، و كيف متت معاجلة هذه املعامالت، و فيما اذا كان * 

  . هناك افصاحا مالئما عن األطراف ذات العالقة

  .        الطارئة و االلتزاماتاالستفسار عن احلاالت * 

  .     االستفسار عن اخلطط املتعلقة بالتصرف باألصول الرئيسية أو بأجزاء املنشأة* 

  .   احلصول البيانات املالية و مناقشتها مع االرادة* 

  .   دراسة مالئمة االفصاح يف البيانات املالية، و أن تصنيفها و عرضها كان بشكل مناسب* 

مقارنة النتائج الظاهرة يف البيانات املالية للفرتة احلالية مع تلك الظاهرة يف البيانات املالية لفرتات سابقة قابلة * 

  .    للمقارنة، و مع املوازنات التقديرية أو التنبؤات ان وجدت

  . ليةاحلصول على ايضاحات االدارة حول أية تقلبات غري اعتيادية أو تناقص يف البيانات املا* 

دراسة تأثري األخطاء اليت مل تتم تسويتها، مبفردها أو �موعها، و اعالم االدارة هذه األخطاء و حتديد كيفية تأثري * 

  .   األخطاء املعلقة على تقرير املراجعة

  .  التفكري باحلصول على كتاب التمثيل من االدارة* 

   

  :1اجراءات مراجعة النقدية–2
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  . احلصول على كشف مطابقة املصرف* 

  .  االستفسار عن أية موقوفات قدمية أو غري اعتيادية من موظفي العميل* 

  . استفسار عن أية حتويالت بني احلسابات النقدية خالل الفرتة السابقة و الالحقة لتاريخ املراجعة* 

–3.                                  لنقديةاالستفسار فيما اذا كانت هناك أية حتديدات على على احلسابات ا* 

  :    اجراءات مراجعة المدينون

االستفسار عن السياسات احملاسبية للتسجيل األويل ملديين النشاط اجلاري، و حتديد فيما اذا مت منح أية مسموحات * 

  .    ملثل هذه املعامالت

ت عن الفرتات السابقة و عن تلك املتوقعة، و دراسة هذه احلصول على تفسري لالختالفات املهمة يف أرصدة احلسابا* 

  .    االختالفات

احلصول على حتليل ألعمار مديين النشاط اجلاري، و االستفسار عن أسباب وجود حسابات كبرية غري اعتيادية أو * 

*    .  ل الديونسار عن قابلية حتصيظهور أرصدة دائنة يف هذه احلسابات أو أية أرصدة غري اعتيادية، و االستف

مناقشة االدارة حول تصنيف املدينني، و من ضمنها األرصدة غري املتكررة و صايف األرصدة الدائنة و املبالغ املطلوبة من 

االستفسار عن .                     * املسامهني و املدراء و األطراف ذات العالقة األخرى و الظاهرة يف البيانات املالية

سابات التسديدات البطيئة و كيفية احتساب خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها، و دراسة طريقة حتديد ح

  .     معقوليتها

  .االستفسار فيما اذا كان هناك رهن على الديون، أو احالتها لوسيط لتحصيلها أو منح خصوصا�ا* 

عامالت املبيعات و االعادة االستفسار عن االجراءات املوضوعية لغرض التأكد من وجود نقطة فصل مالئمة مل* 

  .   املبيعات، و انه قد مت االلتزام �ذه االجراءات

االستفسار عما اذا كانت هناك حسابات متثل بضائع مشحونة على أساس بضاعة األمانة، و فيما اذا متت * 

  . التسويات املطلوبة لعكسها و اعتبارها ضمن بضاعة املخازن
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ديون كبرية تتعلق بااليرادات املسجلة قد مت اصدارها بعد تاريخ امليزانية، و فيما اذا مت  االستفسار عما اذا كانت هناك* 

  . 1عمل ختصيص ملثل هذه املبالغ

* :                                                                                 اجراءات مراجعة المخزون-4

  :  فيما اذا كاناحلصول على كشف باملخزون و حتديد 

  .    الرصيد يتطابق مع الرصيد الظاهر يف ميزان التدقيق -   

  .    كشف استنادا اىل اجلرد الفعلي للمخزون   –

  .  االستفسار عن طريقة جرد املخزون* 

  .  االستفسار يف حالة عدم القيام بعملية اجلرد الفعلي بتاريخ امليزانية* 

  . ادا لعملية اجلرد الفعلي السابق للمخزونمناقشة التسويات اليت جرت استن* 

  .    االستفسار عن االجراءات املطبقة للرقابة على نقطة الفصل و اية حركة للمخزون* 

االستفسار عن األسس املستخدمة لتقييم قيمة كل نوع من أنواع املخزون، و باألخص فيما يتعلق حبذف األرباح بني * 

  . ر فيما اذا مت تقييم املخزون بالكلفة أو صايف القيمة االستبدالية أيهما أقلالفروع الداخلية، كذلك االستفسا

دراسة ثبات الطرق املتبعة لتقييم جرد املخزون، و بضمنها عوامل مثل املواد األولية و األجور و املصاريف غري * 

  .  املباشرة

مقارنة مبالغ األصناف الرئيسية للمخزون مع مثيال�ا للفرتات السابقة و مع مثيال�ا املتوقعة للفرتة احلالية، و * 

  .    االستفسار حول التقلبات و االختالفات اجلوهرية

  .      مقارنة معدل دوران املخزون مع مثيالته للفرتات السابقة* 
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شخيص املخزون البطيء احلركة و املخزون التالف، و فيما اذا كان هذا املخزون االستفسار عن الطريقة املستخدمة لت* 

  .    قد قيم بصايف القيمة القيمة االستبدالية 

  . االستفسار فيما اذا تضمن خمزون املنشأة أية بضاعة لألمانة * 

خرين، و دراسة فيما اذا مت االستفسار فيما اذا مت رهن املخزون، أو حفظه يف مواقع أخرى أو بقي أمانة لدى اآل* 

  . 1التحسب ملثل هذه املعامالت بشكل مناسب

   .اجراءات مراجعة االستثمارات-5

*                                                        : اجراءات مراجعة االلتزامات المستحقة و الطارئة -6

.         * احلصول على كشف بااللتزامات املستحقة، و حتديد فيما اذا كان جمموعها يتطابق مع ميزان  التدقيق

  . مقارنة األرصدة الكبرية حلسابات املصروفات ذات العالقة مع مثيال�ا يف الفرتات السابقة

سديد، و االلتزام بالشروط و        الضمان االستفسار عن التأييدات املتعلقة مبثل هذه االستحقاقات، و شروط الت* 

  .   و التصنيف

  .  االستفسار حول طريقة حتديد االلتزامات املستحقة* 

  . االستفسار عن طبيعة املبالغ اليت تتضمنهاااللتزامات و التعهدات احملتملة* 

تسجيلها يف احلسابات، و   يف حالة االستفسار فيما اذا كانت هناك أية التزامات فعلية أو حمتملة موجودة و مل يتم * 

حدوث ذلك، مناقشة االدارة فيما اذا كانت هناك حاجة لعمل ختصيص يف احلسابات، أو ادراج مالحظة يف البيانات 

  .  املالية

        :اجراءات مراجعة ضريبة الدخل و الضرائب األخرى -7
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مع السلطات الضريبية، هلا تأثري مهم  على الضرائب  االستفسار من االدارة عن أية حاالت، و من ضمنها املنازعات* 

  .     املستحقة الدفع من قبل املنشأة

  .     دراسة مبالغ الضريبة و عالقته بايراد املنشأة خالل الفرتة* 

ت االستفسار من االدارة حول مالئمة تسجيل االلتزامات الضريبية املؤجلة و احلالية، و بضمنها            التخصيما* 

  .   املتعلقة بالفرتات السابقة

  : اجراءات مراجعة األحداث الالحقة -8

احلصول من االدارة على آخر بيانات مالية فصلية، و مقارنتها مع البيانات املالية حتت املراجعة أو مع مثيال�ا للسنة * 

  .السابقة

جوهري على البيانات املالية حتت املراجعة، و االستفسار حول األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية و اليت هلا تأثري * 

  :  خاصة االستفسار فيما اذا كانت هناك

  . أية التزامات كبرية أو شكوك برزت بعد تاريخ امليزانية-

أية -. أية تغريات مهمة حدثت يف رأس املال، أو الديون طويلة األجل، أو رأس املال العامل لغاية  تاريخ االستفسار-

  . تيادية متت يف الفرتة ما بني تاريخ امليزانية العامة و تاريخ االستفسارتسويات غري اع

  . دراسة احلاجة اىل أجزاء التسويات أو االفصاح يف البيانات املالية-

*                                                                                :  اجراءات مراجعة الدعاوى -9

من االدارة فيما اذا كانت هناك أية دعاوى قانونية مت انذار املنشأة برفعها ضدها، و معلقة     أو جاري االستفسار 

  .  العمل فيها، و دراسة تأثريات على البيانات املالية

 *:                                                                        اجراءات مراجعة حقوق المالكين - 10

احلصول على كشف ملعامالت حسابات املالكني و دراستها، و من ضمنها االصدارات اجلديدة و         

  .        االنسحابات و أرباح األسهم
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  .االستفسار فيما اذا كانت هناك أية حتديدات على األرباح احملتجزة أو على حسابات املالكني األخرى* 

:                                                                               * اجراءات مراجعة العمليات- 11

.                                                         مقارنة النتائج مع مثيال�ا للفرتات السابقة و مع تلك املتوقعة للفرتة احلالية و مناقشة االدارة عن أية      تغريات مهمة

  .مناقشة فيما اذا مت تسجيل املبيعات و املصاريف الكبرية يف الفرتات املناسبة اليت حدثت فيها* 

  .      دراسة البنود غري االعتيادية أو االستثنائية* 

معقوليتها حسب   سياق دراسة و مناقشة االدارة حول عالقة بني بنود ذات ارتباط يف حساب االيراد، و تقييم * 

  .العالقات املتشا�ة لفرتات سابقة، و املعلومات األخرى املتوفرة للممارس

                                                                       1التقرير عن عمليات مراجعة البيانات المالية:ثالثا

لى أنه من الضروري أن حيتوي تقرير املراجعة على تعبري واضح و لقد أكد جملس معايري التدقيق و التأكيد الدويل ع

حتريري بالرأي السالب، و على املمارس فحص و تقييم النتائج املستخلصة من األدلة اليت مت احلصول عليها و املتخذة 

  :  أساسا للتعبري عن الرأي السالب، و ذلك مع مراعاة ما يلي

س تقييم فيما اذا كانت هناك أية معلومات مث احلصول عليها خالل       عملية استنادا للعمل املنجز على املمار * 

يصف .   * املراجعة، تشري اىل أن البيانات املالية ال تعرب بصورة  حقيقية و عادلة وفقا  لالطار احملدد للتقارير املالية

يعة العمل الذي مت القيام به، و االشارة بوضوح تقرير املراجعة على البيانات املالية نطاق املهمة ليستطيع القارئ فهم طب

  . اىل أنه مل يتم القيام بعملية التدقيق، و عليه فلم يتم ابداء رأي تدقيقي

-:                                                                          جيب أن يتضمن تقرير املراجعة ما يلي* 

املمارس اىل االعتقاد  اىل علم املمارس خالل املراجعة، و الذي من شأنه أن يدعونص بأنه ال يوجد شيء قد وصل 

  .  بأن البيانات املالية ال تعرب بصورة صحيحة و عادلة
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عن صحة و عدالة وفقا  يف حالة وجود أمور تصل اىل علم املمارس، فانه جيب وصف هذه األمور اليت تضعف التعبري-

  .    الطار حمدد للتقارير املالية

  .      يف حالة وجود حتديد جوهري للنطاق، يتم وصف هذا التحديد* 

  يتضمن تقرير مراجعة البيانات املالية مراعاة التطور يف حمتوى التقرير النمطي على العناصر الرئيسية التالية مدرجة * 

  : وفق طريقة عرضها االعتيادي كما يلي

  .  عنوان التقرير-

  .           التقرير اجلهة اليت يوجه اليها-

  .  الفقرة التمهيدية و تتضمن هوية البيانات املالية اليت مت اجراء املراجعة عليها-

  .       فقرة مسؤولية االدارة-

  . فقرة مسؤولية املمارس و تشمل وصف لطبيعة املراجعة-

  .   بيان الرأي السالب-

  .     توقيع املمارس-

                        .               عنوان املمارس-

على املمارس أن يؤرخ تقرير املراجعة بتاريخ اكمال عملية املراجعة، و املتضمنة اجناز اجراءات تتعلق : تاريخ التقرير-

حبوادث حدثت لغاية تاريخ التقرير، و مبا أن مسؤولية املمارس هي تقدمي تقرير حول البيانات املالية كما أعد�ا و 

  .   البيانات املاليةتقرير املراجعة بتاريخ يسبق تاريخ موافقة االدارة على تلك قدمتها االدارة، فعلى املمارس عدم اصدار 

  1معالجة المحاسبة للبيانات المالية:المطلب الثالث

                                                   

1-https://ar-ar.facebook.comhgl   
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البيانات الـيت متـت معاجلتهـا لتصـبح بشـكل أكثـر نفعـا للمسـتقبل والـيت هلـا قيمـة يف : " تعرف املعلومات على أ�ا       

اختاذ قرارات مستقبلية عالقة املعلومات بالبيانات مثل عالقة املواد اخلام باملنتج النهائي ، حيث  األستخدام احلايل أو يف

بعد إضافة مهارات صناعية على املادة تتحول إىل منتج �ائي بالضبط حيصل على البيانات اليت بعـد اسـتخدام مهـارات 

تسـمى عمليـة  عـدها ملعلومـات ختـزن يف احلاسـب اآليلمعينة غالبا ما تكون باسـتخدام احلاسـب لتتحـول تلـك البيانـات ب

معاجلة البيانات باستخدام احلاسب باملعاجلة اإللكرتونية واليت تعاجل فيها البيانات فرتتبها أو تبو�ا أو تعاجلها حسـابيا أو 

عـاد معاجلتهـا كتغذيـة غري ذلك من املعاجلات مما يشكل املعلومات واليت إما أن ختزن فيشكل تراكمها املعرفـة أو إمـا أن ي

من هنا يتضـح لـدينا أمهيـة املعلومـات يف اختـاذ القـرارات ، حيـث أن متخـذ القـرار إذا أراد حـل مشـكلة معينـة فانـه  راجعة

يلجـأ إىل تعريفهـا مث تطـوير بــدائل احللـول هلـا ، ومــن مث مجـع املعلومـات لكــل بـديل املعلومـات الــيت جيمعهـا قـد يكــون يف 

ــة عــدم التأكــد مــن املعلومــات الــيت لديــه حالــة تأكــد منهــا أو يف ــة املخــاطرة أو يف حال أصــبح علــم احلاســوب وعلــم  حال

احملاسبة متالزمان ومتكامالن بسـبب أن احملاسـبة علـم إجتمـاعي يتـأثر بـاملتغريات اإلجتماعيـة الـيت تطـرأ عـرب األزمنـة ومـن 

الت ، وحىت يقوم احملاسبون مبهـامهم بدقـة ومالءمـة أهم هذه املتغريات املؤثرة هي تطورات تكنولوجيا املعلومات واإلتصا

عليهم إسناد أعماهلم للحاسوب مبا فيه من برجميات حماسبية معاجلة لبيانات املعامالت املالية وبنوك املعلومـات احملاسـبية 

املعلومــات  نظــام املعلومــات احملاســبية حيتــوي علــى مكونــات وعناصــر عــدة مــن أمههــا الربجميــات احملاســبية وبنــوك احلافظــة

احملاســبية ، يهــدف هـــذا النظــام ملعاجلــة البيانـــات املاليــة املدخلــة مـــن خــالل برجمياتــه احملاســـبية ليــتم إســتخراج املعلومـــات 

املعامالت املالية  احملاسبية اليت تكون على شكل تقارير ووثائق وقوائم مالية �ائية تقدم جلميع املستفيدين من هذا النظام

األعمـال تتميـز بـالتكرار اإلجرائـي املسـتمر ممـا أعطاهـا صـفة الـدوران يف األعمـال واملهمـات عـرب  اليت حتدث يف منشـآت

الفرتات احملاسبية للمنشأة ، فكان لدينا دورة اإليرادات والنفقات واإلنتاج واملالية ودورة اإلقرار املـايل الـيت يـتمخض عنهـا 

احملاسبية ، وللحاسوب دور كبري جدا خـالل هـذه الـدورات التشـغيلة  التقارير احملاسبية اليت متثل خمرجات نظام املعلومات

منشآت األعمال يف حاجـة كبـرية لنظـام معلومـايت يف جمـال حماسـبة املـوردين والعمـالء  حتت ظل نظام املعلومات احملاسبية

يار من بـني بـديل تطويرهـا يف واملوظفني واحلكومة مما يدفع إدارا�ا لنـزعات تطويرية ملثل ذلك النظام نتتهي مبشكلة اإلخت
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املنشــأة أو احلصــول علــى إستشــارات مــن شــركات متخصصــة ، ويف كــال البــديلني متــر عمليــة التطــوير هــذه ملراحــل تبــدأ 

بالتخطيط هلذا النظام املعلومايت احملاسيب ملعرفة جدواه اإلقتصادية والتشغيلية والقانونية ، ومن مث حتليله وتصميمه وتنفيذه 

يانته ، وهنا تربز أمهية التفاهم الفين بني اإلدارة واحملاسبة وقسم احلاسب اآليل من أجل احلصـول علـى نظـام وتشغيله وص

معلومايت حماسيب يليب متطلباته على أكمل وجه ، وليتحقق هذا التفاهم على فرق التطوير املعرفة بأصـول احملاسـبة وعلـى 

بنك املعلومات احملاسبية ميثل تكنولوجيا ضـرورية حلفـظ  ت وإمكانيا�ا التقنيةاحملاسبون واإلدارة املعرفة بتكنولوجيا املعلوما

املعلومات احملاسبية إلسرتجاعها املستقبلي �دف املساعدة يف إختاذ القرارات اإلسرتاتيجية والتكتيكيـة والتشـغيلبية ، هـذا 

التكـرار يف حفـظ البيانـات واملعلومـات  مرتابطة تعطي ميزات من أمههـا منـع) ملفات معامالت(البنك عبارة عن جداول 

ــا  وســهولة اإلســرتجاع والتحــديث واإللغــاء واإلضــافة وغــري ذلــك مــن عمليــات معاجلــة ، وميكــن اإلســتفادة مــن تكنولوجي

) العربيــة(احملاســب املثــايل ومجشــيد مــن الربجميــات احملاســبية  اإلتصــاالت يف إدارة هــذا البنــك عــن بعــد ســلكيا أو الســلكيا

بيانــات املعــامالت ، وبرنــامج إنســتانت احملاســيب مــن الربجميــات املســتوردة ملعاجلــة بيانــات املعــامالت ، و برنــامج املعاجلــة ل

املايكروسوفت إكسيل ميثل برناجما على شكل جـداول إلكرتونيـة يسـتخدم بشـكل واسـع يف تنفيـذ أوراق العمـل احملاسـبية 

من املواضـيع احليويـة يف جمـال املعلوماتيـة هـو  ألغراض املعاجلة للبيانات وإستخدام اإلقرتانات املالية واحملاسبية واإلحصائية

الرقابـــة والتـــدقيق واألمـــن املســـتند للحاســـب اآليل ، فاحلاســـوب يســـتخدم يف ســـبيل حتقيـــق الرقابـــة علـــى مســـتوى منشـــأة 

داف املخطط هلا يتم حتقيقها األعمال من خالل التقارير الرقابية املمتعلقة باملوظفني واآلالت وغريها للتأكد من أن األه

بأقل اإلحنرافات السلبية ، أما التدقيق املستند للحاسب فهو يعين إستخدام برجميات التدقيق يف إختيار عينات إحصـائية 

لتدقيقها وخصوصا من خالل احملاكاة لواقع املنشأة املهين ، وهنـا يكـون متطلبـا مـن املـدقق لنظـام املعلومـات احملاسـبية أن 

 عمليات التطوير هلذا النظام وبالتايل عليه فهم تقنيات التطوير للماشركة اإلجيابية يف الوصـول لنظـام معلومـايت يشارك يف

حماسيب خال من اخللل ، أما األمن فهو قد يكون أمنا على الربجميات وبنوك املعلومات من خالل وضع إجـراءات تلغـي 

ات حمليا أو دوليا والـيت منهـا تشـفري املعلومـات املرتاسـلة بـني املرسـل خماطر اإلخرتاق للسرية وخصوصا عند تراسل املعلوم

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


واملستقبل ، أما األمن املادي فيحتاج إىل تكنولوجيا حموسبة أمنية حتد من املخـاطر الطبيعيـة كـاحلرائق ومـن املخـاطر الغـري 

  .طبيعية كالّسرقات

. 

 

                                                                    

  

   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  البيانات المالية: الفصل الثاني
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  :خاتمة الفصل

 تشـكل،كمـا االقتصـادية �ـدف البيانـات املاليـة اىل تـوفري معلومـات ماليـة تسـاعد مسـتخدميها يف اختـاذ القـرارات      

 الـدخل وقائمـة العموميـة امليزانيـة، املـايل املركـز قائمـة املاليـة للبيانـات املتكاملـة ا�موعـة وتشـمل املاليـة، التقارير من جزءا

  . املايل زركامل يف التغريات وقائمة

أن  ؤسســة ، ألنـه ال ميكــن ألي مؤسســاتخدم يف املسـتمــن أوائـل نظــم املعلومـات الــيت تاملاليـة معاجلـة البيانــات ان      

التأكد من صـحتها ومـن أ�ـا غـري ناقصـة على مراجعة البيانات وتعمل  البياناتتنجز أعماهلا دون وجود نظام معاجلة 

ـــدوي أو حـــىت  ـــدوياً أو نصـــف ي ـــات املعاجلـــة الالزمـــة هلا،ســـواء أكـــان ذلـــك ي وخلوهـــا مـــن األخطـــاء قبـــل إجـــراء عملي

  . حاسوبياً 
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  :الفصل الثالث     
    دراسة حالة الشركة الوطنية     

 SAAمينأللت          
 

 

 

  

 

 

  SAAمينأدراسة حالة الشركة الوطنية للت :الفصل الثالث
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  :مقدمة الفصل

 يقوم نشاطها حيث اإلقتصادي، الرخاء وحتقيق الربح تستهدف اليت املالية املؤسسات بني من التأمني شركات تعد     

 اخلسـارة خـالل تقلـيص مـن وذلـك هلـا يتعرضـون قـد الـيت األخطـار مـن وتـأمينهم لألفـراد إجتماعيـة خـدمات تقدمي على

 بوظـائف وتقوم القروض،  وتقدمي املالية األوراق يف إستثمارها ليعاد األموال جتميع على تعمد أ�ا كما حتققها، احملتمل

 تكوين على تعمل أن جيب أكمل وجه على أنشطتها تؤدي ولكي التسويقي، والنشاط العمليات إدارة يف تتمثل رئيسية

  .مستقبال املتوقعة تغطية التزاما�ال يستهان �ا ال أموال رؤوس

 مـن العمليـات املاليـة تسـجيل يف احملاسـبية والقواعـد باملبـادئ اجلزائـر يف التأمني شركات عمليات على احملاسبة تلتزم     

 سـنة، كـل يف �ايـة اخلتاميـة املالية البيانات إعداد لغرض الدفاتر يف تبويبها يتم مث هلا، املؤيدة والوثائق املستندات خالل

  .الدولة طرف من املتبعة واألنظمة بالقوانني وترتبط

 أمـا ،SAA هـذا الفصـل ثـالث مباحـث ،يتنـاول املبحـث األول نظـرة حـول الشـركة الوطنيـة للتـامني حيـث يضـم     

 تطرقنا الثالث املبحثاما و اخلدمات اليت تقدمها SAAشركة الوطنية للتامني الثاين يتمحور حول إسرتاجتية ال املبحث

  . SAAتامني الوطنية لل لشركة القيد احملاسيب لدى ا اىل  فيه

  

  

  

  

  

  

  ومحيط نشاطها   SAAحول الشركة الوطنية للتاميننظرة : المبحث األول
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إن للتامني وظيفة اقتصادية مهمتها منح التعويضات املختلفة عن طريق شركات التامني إذا تعرض شخصه أو ماله       

ــام بعمليــات  إىل األذى ،لــذلك يعتــرب التــامني إعطــاء األمــان مــن اجــل مواجهــة اخلطــر احملتمــل وقوعــه يف املســتقبل و لقي

  .االستثمارية ذات عائد يف املدى الطويل 

  و تعريفها SAAلمحة تاريخية حول الشركة الوطنية للتامين:االولالمطلب 

 SAAلمحة تاريخية حول الشركة الزطنية للتامين :اوال

و  %61مبؤسســة خمتلطــة جزائريــة و مصــرية بالنســبة 1963-12-12يف  saaانشــات الشــركة الوطنيــة للتــامني       

اجلزائــر لإلطــارات ذات الكفــاءة يف جمــال التأمينــات عقــب مـن رؤوس األمــوال علــى التــوايل ،و هــذا نظــرا الفتقـار  39%

  .االستقالل 

بواسـطة مـؤطرين مصـريني و عمـال جزائـريني إال انـه بعـد ذلــك و  1964بـدأت املؤسسـة نشـاطها ابتـداء مـن سـنة       

، و يف  مت تـأميم احلصـة املصـرية خـالل قمـة اهلـرم و بـذلك احتكـار الدولـة لقطـاع التـامني 1966-05-27حتديدا يف 

و يف نطــاق سياســة ختصــص أنشـطة التــامني أجــربت الشــركة الوطنيــة للتـامني علــى التحــول إىل ســوق حمليــة  1976سـنة 

لألخطــار البســيطة كتــامني الســيارات ،التــامني علــى احليــاة ، األخطــار البســيطة للخــواص كالتجــار و احلــرفيني و يف ســنة 

يتها املاليــة و حتولــت مــن مؤسســة عموميــة إىل شــركة ذات أســهم حتصــلت الشــركة الوطنيــة للتــامني علــى اســتقالل 1989

)spa ( مليــــار دينــــار جزائـــــري مث يف  2.5إىل  1998برأمســــال يقــــدر ب مثــــانون مليــــون  دينــــار جزائــــري لريتفــــع ســــنة

  .مليار دينار جزائري  8.3 2013دينار جزائري ،و يف سنة  3.8اىل 2005

حولــت التأمينــات الــيت منحــت الوســطاء اخلــواص  07-95التعليمــة  و اثــري قــرار وزاري مــن خــالل 1995و يف ســنة 

احلرية ملزاولة نشاط التامني باإلضـافة إىل اإلجـراءات تنظيميـة متعلقـة بالسـلع و النقـل و املسـؤولية املدنيـة و أيضـا التـامني 

  .املتعلق بقطاع البناء و بالتايل رفع احتكار الدولة لنشاط التامني

  SAAتعريف الشركة الوطنية للتامين :ثانيا
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هــي شــركة ذات طــابع جتــاري تســاهم يف االقتصــاد الــوطين و هلــا رأس مــال خــاص �ــا ،إذ أ�ــا تســاهم يف املنتــوج       

  .الوطين كما هي مؤسسة يف خدمة املواطن 

  و هيكلها التنظيمي SAAمهام الشركة الوطنية للتامين :المطلب الثاني

  الوطنية للتامينمهام الشركة :اوال

لشركة التامني دور فعال و هام يف االقتصاد الـوطين إذ إن هـذه األخـرية حتقـق األربـاح الـيت تسـاهم �ـا يف خـدمات       

الدولة و املهام الذي تقوم به يتمثل يف تامني املركبات تامني املمتلكات ،تامني األشـخاص ،كمـا تقـوم بتـامني العقـارات 

قولة لذلك يتلخص دورهـا يف وضـع سياسـة تأمينيـة سـليمة تسـاعد علـى قبـول التـامني و بالتـايل حتقيـق املنقولة و الغري املن

  .حجم اخلسائر ،كما تقوم بتعويض املتضررين إذا حتقق اخلطر سواء كان ماديا أو معنويا أو جسماين

  SAAهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للتامين:ثانيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2012(هيكل التنظيمي وكالة مستغانم):2(الشكل -

  
 رئيس املدير العام 
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 وثائق املؤسسة:املصدر                                               

  

  :بالنظر إىل الشكل أعاله ميكن حتليل عملية التامني من خالل دراسة مهام كل مصلحة منها      

املدير املركزي 

 للتسويق
املدير املركزي 

 لالنتاج

املدير املركزي  

 للمحاسبة

املدير املركزي 

 للمنازعات

املدير جلهوي 

 للشرق

جلهوي  املدير

 للوسط

املدير جلهوي 

 غربلل

رئيس دائرة 

 للتسويق

رئيس دائرة 

 املنازعات

رئيس دائرة 

 لالنتاج

رئيس دائرة 

 احملاسبة

 رؤساء الواليات      

مصلحة 

 االنتاج
مصلحة 

 احملاسبة

مصلحة 

 التسويق

مصلحة 

 احلوادث
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تقوم هذه املصلحة بتسوية امللفات الناجتة عن كل األخطار مما فيهـا احلـوادث اجلسـمانية و املاديـة :مصلحة الحوادث-

  :املتنوعة ، و تنقسم إىل فروع 

ـــرع الحـــوادث الماديـــة - ـــة كحـــوادث الســـيارات  و يقـــوم هـــذا:ف الفـــرع بتســـوية احلـــوادث النامجـــة عـــن احلـــوادث املادي

  ).االصطدام ،احلريق،انكسار ،الزجاج مثال(

  .يقوم بتسوية احلوادث اجلسمانية اليت قد يتعرض هلا املؤمن به:فرع الحوادث الجسمانية -

طـار املختلفـة الـيت قـد تصـيبهم خـالل يقوم بتعويض األشخاص املـؤمنني مـن األخ:فرع احلوادث عن التامني األشخاص-

  .حيا�م اليومية

  :تتمثل مهمتها يف :مصلحة التسويق-

  اإلشهار لتعريف مبنتجات املؤسسة،-

  تنشيط شبكة التوزيع،-

  التخطيط و القيام بالدراسات اخلاصة باملؤسسة،-

  حتديد األهداف كل فرع التامني،-

  .البحث و تطوير املنتجات اجلديدة-

  .تقوم هذه املصلحة بتسجيل كل حركات املالية و يكمن دورها يف حساب مدا خيل الوكالة :المحاسبة مصلحة -

  .تقوم هذه املصلحة باكتتاب عقود التامني اليت تغطي األخطار بصفة عامة:مصلحة اإلنتاج -

  

  

 SAAحيط نشاط الشركة الوطنية للتامينم:المطلب الثالث

  .باملؤسسة فهناك حميط داخلي و حميط خارجيليت حتيط يتكون حميط من كل العوامل ا     
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  من خالل نقاط القوة و نقاط الضعف للشركة الوطنية للتامني  ميكن دراسة احمليط الداخلي:المحيط الداخلي:اوال

هــي خصـائص الــيت تتميـز �ــا املؤسسـة عــن غريهــا مـن املؤسســات الـيت تعمــل يف نفـس القطــاع  و ميكــن :نقـاط القــوة -

  :نقاط القوة للشركة الوطنية للتامني كمايليتلخيص 

  وجود مركز التسويق ،-

  التغطية اجلغرافية اهلامة على مستوى الوطين،-

  السمعة احلسنة للمؤسسة،-

  اسعار منافسة،-

  سياسة االتصال الداخلية املناسبة يف املؤسسة،-

  :ملقارنة مع املؤسسات املنافسية و من امههاو تتمثل يف النقاط السلبية اليت تعاين منها املؤسسة با :نقاط الضعف-

  عدم استعمال احملاسبة التحليلية،-

  غياب التوعية و حتسني اجتاه املستهلكني،-

  تكاليف االدارية مرتفعة،-

  ضعف تسيري االضرار،-

  تبعية يف فرع تامني السيارات،-

  

  

  .تتم فيه عرض الفرص و التهديدات :المحيط الخارجي:ثانيا

  :من اهم الفرص اليت على املؤسسة الوطنية للتامني استغالهلا : الفرص-
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،اليت تسمح بتخفيض اجـال تصـفية امللفـات اخلاصـة باملتضـررين و ) التعويضات املباشرة للتامني(IDAامضاء اتفاقية -

  بالتايل حتسني صورة التامني لدى املستهلك،

ــادة الطلــب علــى  دخــول وكــالء معتمــدين للســيارات يف اجلزائــر و اتفــاع حضــرية- الســيارات ،االمــر االــذي يــؤدي اىل زي

  تامني السيارات،

  استحداث االسعار،-

  تنامي الوعي لدى املستهلكني اجلزائريني،-

  ،CCRانتهاء احتكار اعادة التامني من طرف-

هـا و احلــد هــي جممـوع العوامــل الـيت يكــون هلـا تــاثري سـليب علــى املؤسسـة و بالتــايل علـى املؤسســة مواجهت :التهديـدات-

  .منها

  :و من اهم التهديدات اليت تواجه الشركة الوطنية للتامني

  غياب مدارس خاصة بالتكوين يف التامني ،-

  ظهور مجعية محاية املؤمن،-

  تدهور القدرة الشرائية للمستهلك اجلزائري ،-

  ظهور مؤسسات جديدة يف قطاع التامني،-

  س القطاع،املنافسة غري النزيهة للمؤسسات التابعة لنف-

  

 

  

 و الخدمات التي تقدمهاSAAإستراتجية الشركة الوطنية للتامين :المبحث الثاني 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ميثل نشاط التامني يف وجود عقد مربم بني طريف العملية التأمينية ،شركات التامني من ناحية و املؤمن له من ناحية       

املــؤمن لــه مــن املخــاطر و ذلــك عــن طريــق صــرف مــا يعــرف  اخلدمــة حلمايــة  أخــرى،يتم مبقتضــاه تقــدمي الشــركة نــوع مــن

بالتعويضات و اليت يتم تقديرها لنظم خاصة تتفق مع طبيعة هذه األخطار ،نظريا ما يدفعه املؤمن له من األقسـاط وفقـا 

  .لوثيقة التامني 

    SAAاإلستراتجية المتبعة من طرف الشركة الوطنية للتامين:المطلب االول

إسـرتاجتية التطـوير ان  التطوير للمؤسسة مكنتها من حتقيـق حلـد اآلن و يف ظـروف صـعبة أهـدافها اخلاصـةإسرتاجتية       

  .برقم االعمال الذي يعد حمور اهتمام الشركة الوطنية للتامني للمؤسسة مكنتها من حتقيق أهدافها اخلاصة

ساسا علـى تطـوير فـروع تامينـات االضـرار ان من املهم للمؤسسة اليت يسيطر على السوق و ان تكون سياستها مبنية ا-

و البحث عن القبول و الرضا االجتماعي لصاحل التامني ،و مروره باكرت كفاءة لفرع التامني السيارات الذي يعـد العامـل 

  .من رقم االعمال تايت من هذا الفرع 3/2الذي حيقق التطور يف التامينات بكل اشكاهلا النه 

ــائن املبنيــة اساســا علــى التعويضــات يف باملقابــل ا�هــودات ا       لكــربى للمؤسســة تكــون يف حتســني جــودة اخلدمــة للزب

  :اقرب االجال ،و على هذا االساس تسعى املؤسسة اىل ربط عالقا�ا مع زبائنها مبنية على الثقة و بالتايل حتقيق مايلي

يارات بفضـل التعـويض السـريع لالضـرار حتقيق رقم االعمال مهم فيما خيص االخطار السيارات مع بيع منتوجـات السـ-

  يف مراكز اخلربة املنتشرة يف معظم الرتاب الوطين،

  حتسني ظروف استقبال الزبائن يف الوكالء،-

  ارتفاع االرباح بفضل عالقات الثقة مع الزبائن،-

  :البحث عن زبائن جدد وذلك ب-

  .تجار ،الصيادلة ،املقاولنياحلرفيني ،ال:ابرام اتفاقيات تامني مع اجلمعيات احملرتفة مثل* 

  .ارسال رسائل جتارية ملنازل املؤمنني و يكون غالبا مصحوبا حبمالت اشهارية*

  SAAلخدمات المقدمة من طرف الشركة الوطنية للتامينا:المطلب الثاني
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إن أنواع منتجات التامني املتنوعة من طرف الشركة الوطنية للتـامني حتسـن و تـدخل منتجـات تـامني جديـدة موجـه       

  :إىل سوق ذات مرد ودية ، و يف هذا اإلطار نقسم منتجا�ا إىل

 طـرح منتجـات متنوعـة لتـامني األفـراد ،حيـث مت saaتقدم الشركة الوطنية للتـامني :منتجات تامين الحياة و األفراد-1

  :منتجات جديدة يف السوق منها

يســمح بتكــوين رأمســال ،يــدفع يف كــل فــرتة و يف املســتقبل يف حالــة الوفــاة يصــبح رأمســال ا�مــع : التقاعــد المســتقبلي-

  .إيرادات زمنية

ئة  مثل يتم بدفع رأمسال ذا قيمة خمتارة من طرف املؤمن �دف محاية أقربائه من احلوادث املؤملة و املفاج:امن إضافي -

  .الوفاة أو العجز قبل انتهاء اجل العقد

  .يتم تعويض الشركاء يف حالة الوفاة حىت حتافظ املؤسسة على بقائها:تامين األفراد في حالة الوفاة-

ـــامين متعـــدد االخطـــار للســـكن- ـــق ،حـــادث طـــائرة  :ت ـــاث نتيجـــة حري ـــامني اخلســـائر املتعلقـــة بالســـكن و األث يقـــوم بت

  .لثلوج،فيضانات أو ا�يارا ا

  .هو عقد ضد احلوادث اجلسدية أثناء السفر و املساعدة يف اخلارج بالشراكة:تامين الستر الفردي-

وهـذا يف حالــة إجـراء عمليـة جراحيــة ،و قـد مت طــرح هـذا املنـتج خــالل الثالثـي األول ســنة :تـامين التعويضـات اليوميــة-

  :و يتمثل 2004

ال املؤسسات العامة وهذا التامني يكـون يف فائـدة العمـال ،مـن اجـل يهتم هذا التامني مبجموع عم:تامين الجماعات-

  .محايتهم من اإلصابات اجلسدية و منح ضمان أساسي يف حالة الوفاة أو العجز

ـــامين الحـــوادث الجســـدية- ـــاة الشخصـــية و : ت و ذلـــك مـــن اجـــل ضـــمان أي حـــادث جســـدي مفـــاجئ خـــالل احلي

  .الوظيفية

  .تامين التقاعد لألفراد-
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  :و يتكون من:التامين منتجات-2

مــن رقــم األعمــال التقــديري و يعتــرب بالنســبة للمؤسســة   %60هــذا النــوع مــن التــامني يقــدر ســنويا : تــامين الســيارات-

ـــة للتـــامني يف اســـتغالل هـــذا الفـــرع الـــذي يقـــدم  ـــذي توليـــه الشـــركة الوطني كمـــورد للخزينـــة و هـــذا مـــا يفســـر االهتمـــام ال

  .ادية اليت قد تسبب  فيها من خالل احلوادثتعويضات عن اخلسائر اجلسدية أو امل

هــذا النــوع مــن التأمينــات موجـه للمؤسســات الصــناعية و مؤسســات صــغرية و :تـامين األخطــار الصــناعية و التجاريــة-

االنفجـار و :متوسطة و إىل مؤسسات جتارية ،احلرفيون و أصحاب الوظائف و هذا �دف احلماية مـن األخطـار التاليـة 

  ...�ا ،الفيضانات أخطار امللحقة

هــو موجــه ملؤسســات األشــغال العموميــة و هــذا النــوع مــن التــامني يقــدم كضــمان ملشــاريع :تــامين الهندســة و البنــاء-

البناء،و احلماية من األخطار العشوائية اليت ميكن أن تضر باملعدات املوجـودة يف العمـل أو املشـغل و هـو يعطـي احلمايـة 

  .كيب ،هالك اآلالت ،التهيئة للمقاولني يف حالة أخطار الرت 

منتجات التامني لألضرار و املسؤولية املوجه لألفراد و البيوت و التجار :تامين األخطار البسيطة المدنية و الوظيفية -

و احلـــرفيني و املهـــن احلـــرة الـــيت تقـــدمها الشـــركة الوطنيـــة للتـــامني تعتـــرب موضـــوع االهتمـــام لتصـــحيح مالئمـــة و متطلبـــات 

  .املؤمنني

  .يشمل تامني النقل عرب الطرق و النقل عرب السكك احلديدية :امين النقلت-

تغطيــة أخطــار الكــوارث الطبيعيــة كانــت حمــدودة يف إطــار املؤسســات إال انــه و بعــد : تــامين ضــد الكــوارث الطبيعيــة-

الســلطات العموميــة  اجــربت) فيضــانات بــاب ألــواد ز زلــزال بــومرداس(الفيضــانات و الــزالزل احلديثــة الــيت عرفتهــا اجلزائــر 

  .بإقرار إجبارية تغطية هذه األخطار 

 SAAاهداف الشركة الوطنية للتامين:المطلب الثالث

  :�دف الشركة الوطنية للتامني اىل     

  احملافظة على مكانتها كرائد يف السوق،-
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  املختلفة،الرفع من رقم االعمال و ذلك من خالل البحث عن الفرص اخلاصة املتعلقة باالخطار -

  حتسني نظام االستغالل و ذلك بتحديثه،-

  هيكلة موجه للنشاط،-

  انشاء مركز اخلربة،-

  حتسني املستوى الوظيفي للعمال ،-

  حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة،-

البحث عن ارضاء اكرب عدد من الزبائن من خالل التحسني املستمر جلـودة املسـتقبل و التعـويض يف اقـرب االجـال يف -

  حالة الضرر،

  طرح منتجات جديدة للتامني و متطلبات الزبائن ،-

 SAAلشركة الوطنية للتامينلدى االقيد المحاسبي :المبحث الثالث

 النظام، هذا ألحكام عمليا�ا وفقا تسجيلل  للتأمني القطاعي املايل احملاسيب للنظام وفقا احملاسبية القيود وضعت      

  .وسليمة متسقة بطريقة معلوما�ا احملاسبية معاجلة ميكن حىت احملاسبية اإلجراءات هذه وتطبق

  

  

 التأمين شركات بنشاط المتعلقة العمليات لمختلف المحاسبية التسجيالت:المطلب االول

 شركاتعلى  ووجب اجلزائر، يف املايل احملاسيب النظام لتوافق التأمينية العمليات ملختلف احملاسبية املعاجلات عدلت     

 احملاسبية ملختلف التسجيالت كانت لذا دورية، وبصفة منتظمة بطريقة حسابا�ا متسك أن التأمني وإعادة التأمني

 :يلي كما التأمني شركات أنشطة

 التجديد وأقساط الجديدة التأمين وثائق استحقاق أقساط:اوال
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 يتم تسليم وال اجلديدة الوثائق إصدار عند التأمني لشركات تستحق اليت األقساط هي اجلديدة التأمني أقساط إن     

 التأمني تتقاضاها شركات اليت األقساط هي التجديد أقساط وإن األول، القسط يدفع أن بعد إال للمؤمن التأمني وثيقة

 تسوية قيد إثبات النوعني يتم كال استحقاق عند التأمني، وثائق سريان رار إستم مقابل له املؤمن من حمددة مواعيد يف

 جلميع مرقمة تكون وجيب أن مرفقة، وثائق ومع "املنتجات يومية" 700 رقم اليومية ويف التأمني شركات بسجالت

  إنقطاع  غري من وذلك فيها، يوم أخر إىل السنة يف يوم أول من زمين وبرتتيب التأمني، فروع

 :يلي كما احملاسيب التسجيل ويكون

  

    

  

  

  

  

  

 

 

 :يلي ما وفق احملاسيب التسجيل يكون األشخاص على التأمني أقساط حالة ويف 

  

    

  

  

 دائن   مدين                                       التاريخ                                       الحساب
                                                         له املؤمن /ح      41110000

                                                     الصادرة األقساط /ح           7000              
                     التأمني عقود مصاريف /ح            7003             

                     املصدرة األقساط على املضافة القيمة على رسم /ح             4450100       
 السيارات ضمان صندوق لصاحل اإلقتطاعات /ح             443110         
 الغري من للتحصيل القابلة ورسوم ضرائب الدولة، /ح             4427100       

 دائن   مدين                                       التاريخ                                       الحساب
                                                          له املؤمن /ح      41110000

              " التامني على االشخاص"الصادرة الدورية  األقساط /ح          7020             
  او                                                     

                       "التامني على االشخاص"االقساط الوحيدة الصادرة /ح            2170            
  "التامني على االشخاص"مصاريف عقود التامني/ح                 7023         

                رسم على القيمة املضافة على االقساط املصدرة /ح             4450100      
               االقتطاعات لصاحل صندوق ضمان السيارات/ح              311044        

 الدولة،الضرائب و رسوم القابلة للتحصيل من الغري/ح                    4427100
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  :يلي كما حماسبيا تسجيلها يكون الصادرة، لألقساط تسديد هناك يكون ال وعندما

  

  

  

 

 القيد تسجل أن التأمني شركة على السداد، يستطيع وال فيه مشكوك له املؤمن وكان األقساط تسديد أجل حان وإذا

 :التايل

 

 

 

 

 المستحقة واألقساط الجديدة التأمين وثائق أقساط تسديد:ثانيا

 اليومية القيد يف يسجل له املؤمن قبل من واملستحقة منها اجلديدة املستحقة التأمني وثائق أقساط سداد يتم عندما     

 يوميـة" 51رقـم اليوميـة يف أو نقـدا، التـأمني قسـط دفـع لـه املـؤمن كـان إن " نقـدا التحصـيالت يوميـة " 530 رقـم

  :كمايلي احملاسيب التسجيل ويكون ،"بنك التحصيالت

 

 دائن التاريخ                                         مدين   حساب                                      
 املستحقة التأمني أقساط – له املؤمن /ح          41114000

 له املؤمن /ح                                            4111000      

 دائن   مدين                                          التاريخ                                    الحساب
 فيه املشكوك له املؤمن /ح4160000         

 املستحقة التأمني أقساط – له املؤمن /ح    41114000                                

 دائن   مدين                                             التاريخ                                 الحساب
 الصندوق /ح          5300000

  أو                          
 البنك /ح         5120000 
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 فـإن ، بـدون رصـيد التـأمني شـركة وجدتـه حتصـيله وعنـد لـه املـؤمن قبـل مـن بنكـي شيك طريق عن التسديد حالة يف أما

  :التايل القيد يكتب احملاسب

  

  

  

  :يلي كما احملاسب يسجلها واليت مالية، مصاريف عليها ترتتب األقساط حتصيل عمليةإن   

  

  

  

  

  

 التأمين وثائق تسويق عمولة استحقاق:ثالثا

 هلؤالء الوكالء تستحق أن ذلك على ويرتتب مساسرة، أو وكالء خالل من التأمني وثائق تسويق عملية تتم ما غالبا     

 عمولـة التـأمني حسـاب علـى تثبـت العمولـة اسـتحقاق وعنـد املسـتحق، القسـط مـن نسـبة أسـاس علـى حتسـب عمولـة

 :اآلتيني القيدين يف يظهر وكما التأمني وكالء حساب على حتميلها مث ومن املستحقة

 

 دائن مدين   التاريخ                                                 الحساب                             
 فيه املشكوك له املؤمن /ح        4160000

 للتحصيل شيك /ح                            51122000    

 دائن    مدين                                                 التاريخ                          الحساب
 التأمني شركات عاتق على مسددة مالية مصاريف /ح      6682000

 أو                                        
 له املؤمن عاتق على مسددة مالية مصاريف /ح       4160000

 
 البنك /ح                                                        5120000

 دائن     مدین                                                        التاریخ                            الحساب
 التأمني عمولة /ح  72121         

 املستحقة التأمني عمولة /ح   7290210                                
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 إىل عـدة العمولـة مبلـغ جتزئـة يـتم املسـتلمة األقسـاط مببلـغ قياسـا املسـتحق العمولـة ملبلـغ النسـبية األمهيـة بسـبب        

 مبلـغ وعنـد سـداد العـامل، دول مـن العديد يف فيه معمول هو كما سنوات ثالث الزمنية الفرتة تكون ما وغالبا سنوات،

  :اآليت القيد يسجل الوكالء إىل العمولة

 

 

 

 التأمين عقود إلغاء:رابعا 

 إنتهـاء املسـجل وعنـد بالربيـد إنـذار هلـم يرسـل السـداد عـدم وعند املستحقة األقساط لتسديد مهلة هلم املؤمن مينح     

  يف املؤمن هلم قبل من تسديدها يتم مل واليت حتصل مل اليت األقساط قيمة حبصر احلسابات إدارة تقوم املدة

 

   :يلي كما حالتني وفق امللغاة الوثائق على املستحقة املصاريف وختفيض إطفائها لغرض احملددة، آجاهلا

 :ممنوحة حسومات بدون التأمين عقود إلغاء :األولى الحالة*

 

 

 

 دائن    مدين                                                   التاريخ                         الحساب
 للتأمني عام وكيل /ح 4121         

 البنك /ح 5120000                        

  دائن   مدين                                                   التاريخ                         الحساب
 اجلارية للدورة ملغاة أقساط /ح  70090           
 املصدرة األقساط على املضافة القيمة على رسم /ح  4450100       
 التأمني عمليات لصاحل منشأ مال رأس /ح 4431000         

 املستحقة التأمني أقساط – له املؤمن /ح     41114000              
 التأمني عقود مصاريف /ح             7003               

 الغري من للتحصيل القابلة ورسوم ضرائب الدولة، /ح       4427100                
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 :ممنوحة بحسومات التأمين عقود إلغاء :الثانية الحالة*

 

 

 

 

 

 قبـل مـن البنـك خـالل مـن تسـديدها يـتم والـيت املمنوحـة احلسـومات حسـاب بتسـوية احملاسـب يقـوم القيـد هـذا وبعد   

  ":التالتحصي " 51 رقم اليومية يف يلي كما التسوية تسجيل ويكون له، املؤمن

  

  

 

  

 الكوارث مخصصات:خامسا

 رقـم اليوميـة يف وذلـك األخطـار مبخصصات املتعلقة العمليات خمتلف لتسويات التالية بالتسجيالت احملاسب يقوم     

  :يلي كما القيود وتكون،"الكوارث " 600

  :األخطار مخصص تكوين عند*

  

 دائن    مدين                                                        التاريخ                      الحساب
  اجلارية للدورة ملغاة أقساط /ح   70090          
 املصدرة األقساط على املضافة القيمة على رسم /ح   4450100       

 التأمني عمليات لصاحل منشأ مال رأس /ح 4431000          
 ممنوحة حسومات /ح      4195200             
 التأمني عقود مصاريف /ح             7003             
 الغري من للتحصيل القابلة ورسوم ضرائب الدولة، /ح       4427100              

 دائن   مدين                                                     التاريخ                   حساب       
 ممنوحة حسومات /ح         41952000 

 البنك /ح                            5120000      

 دائن   مدين                                                     التاريخ                         الحساب
 القانونية األخطار خمصصات /ح         6009

 مستحقة ومصاريف تعويضات /ح                                      3060     
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  :األخطار تسوية عند*

 واملتفق حلقه الذي الضرر عن له املؤمن بتعويض تقييم مث املخصص تلغي أن التأمني شركة على فعال اخلطر يقع عندما-

  :كمايلي  احملاسيب القيد ويكون التأمني، عقد يف مسبقا عليه

  

  

  

  

  

 المستخدمين أجور:سادسا

 ملوظفيها األجوروالرواتب توزيع خيص فيما حماسبية بتسجيالت األخرى املؤسسات من كغريها التأمني شركات تقوم     

 ، العامـة عـن اإلدارة واملسـؤول باملسـتخدمني املكلـف قبـل مـن عليهـا مصـادق الرواتـب كشـوفات وتكـون شـهر، كـل

 :يلي كما القيد ويكون

 

 

 

 

 

  

 دائن   مدين                                                             التاريخ                   الحساب
  مستحقة ومصاريف تعويضات /ح                3060

  القانونية األخطار خمصصات /ح                             6009        
  

 تعويضات /ح                  6006
 املخصومة املضافة القيمة على الرسم /ح                 44566

 البنك /ح                              5120000    

 دائن    مدين                                                             التاريخ                   الحساب
 للمستخدمني املستحقة األجور /ح 4210000           
 اإلجتماعية التأمينات لدى إشرتاكات /ح  63510000       
 اجلماعية التأمينات يف العمل أصحاب إشرتاكات /ح 63520000         
 اإلجتماعية اخلدمات على تسبيقات /ح  42290000         

 دفعها الواجب األعباء اإلجتماعية، التأمينات /ح        4381000         
 دفعها الواجب األعباء اجلماعية، التأمينات /ح       43820000          

 دفعها الواجب اجلماعية التأمينات يف اإلشرتاكات /ح        43250000           
 دفعها الواجب اإلجتماعية اخلدمات يف اإلشرتاكات /ح        43120000            
 البنك /ح          5120000             

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

  :يلي كما التسجيالت احملاسبيةتكون  ا�موعة وتأمينات اإلجتماعي الضمان صندوق لدى اإلشرتاكات تسوية وعند

  

  

 

 

 

 واللوازم المواد من المشتريات:سابعا

 الـيت تسـجل احملاسبية القيود وتكون نشاطها، سريورة لتضمن ولوازم مواد من يلزمها ما بإقتناء التأمني شركات تقوم     

 :كاآليت الشراء عمليات خمتلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائن   مدين                                                               التاريخ                الحساب
 دفعها الواجب األعباء اإلجتماعية، التأمينات /ح         43810000
 املخصومة اإلجتماعية التأمينات لدى إشرتاكات /ح          43110000
 دفعها الواجب األعباء اجلماعية، التأمينات /ح           43820000
 املخصومة اجلماعية التأمينات لدى إشرتاكات /ح           43210000

 البنك /ح                                                    5120000        

 دائن   مدين                                                   التاريخ                           حساب
 واالوازم املواد من خمزنة غري مشرتيات /ح 6107         

 واخلدمات للممتلكات املضافة القيمة على الرسم على خصومات /ح 44566        
 واللوازم املشرتيات موردو /ح       4601                                         

 
 واللوازم املشرتيات موردو /ح4601           

 البنك /ح5120000                                            

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 التأمين إعادة لعمليات المحاسبية المعالجة:المطلب الثاني

رأمساهلـا و  علـى أساسـا تعتمـد والـيت املخـاطر تغطيـة يف طاقتهـا تفـوق عمليـات بـإجراء أحيانـا التـامني شـركة تقـوم     

 قدر�ا تقوم مبشاركتها مـع شـركات اعـادة التـأمني مـن تتجاوز اليت التأمني خماطر الشركة تغطي احتياطا�ا الفنية،  ولكي

 حتقيق  لغرض أوكلها املخاطر من جزء حتمل نظري اإليرادات من معني قسط على احلصول مقابل عقود خالل

  :التأمني إعادة لعمليات احملاسبية املعاجلات أهم يلي وفيما بينهما، التناسق من ممكن قدر أكرب

 إعـادة شـركة إىل التـأمني شـركة تـدفعها الـيت األقسـاط هـي:وسـدادها الصـادرة التـأمين إعـادة أقسـاط اسـتحقاق1-

 التـأمني شـركة عـن لـه املـؤمن خمـاطر حتمـل يف مسـامهتها حبسـب نسـبة التـامني إعـادة شـركة حصـة وتكـون التـأمني،

  :اآليت القيد تسجيل يتم وعندهااألصلية،

 

 

 

 

 

 يعين اإلقفال هذا إن التامني، أقساط حساب يف الصادرة التأمني إعادة أقساط حساب إقفال يتم املالية السنة يف �اية

 :األيت القيد يف يظهر وكما الصادرة، التامني إعادة بأقساط التأمني أقساط حساب ختفيض

 

 

 

 دائن    مدين                                                           التاريخ                   الحساب
 الصادرة التأمني إعادة أقساط /ح 7010             

  التأمني إعادة شركة /ح          402                                             
 

 التأمني إعادة شركة /ح402                 
 البنك /ح 5120000                                         

 دائن   مدين                                                  التاريخ                           الحساب
 التأمني أقساط /ح 7000            

 الصادرة التأمني إعادة أقساط /ح      7010                            
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 يـتم املقـررة احلصـة وفـق أقسـاطها بتسـديد التـأمني إعـادة شـركة قيـام عنـد:الـواردة التـأمين إعـادة أقسـاط اسـتالم-2

 :االيت القيد تسجيل

 

 

 

 إىل يشري اإلقفال هذا إن التأمني، أقساط حساب يف الواردة التأمني إعادة أقساط حساب املالية السنة يف اية غلق ويتم

  :اآليت القيد يف يظهر وكما ،التأمني أقساط حساب زيادة

  

  

  

 التـأمني إعـادة شـركة حسـاب علـى العمولـة التـأمني شـركة تقيـد:واسـتالمها الواردة التأمين إعادة عمولة إستحقاق-3

  ويظهر املستلم، العمولة مبلغ مبقدار دوريا احلساب إطفاء هذا ويتم لديها، املتحققة العمليات نتيجة

  :اآلتيني القيدين يف التسجيل

 

 

  

  

  

  

  

 دائن   مدين                                                          التاريخ                    الحساب
 البنك /ح       5120000 

 الواردة التأمني إعادة أقساط /ح              7091          

 دائن   مدين                                                        التاريخ                    الحساب
 الواردة التأمني إعادة أقساط /ح               7091 

 التأمني إعادة أقساط /ح                                      709        

 دائن   مدين                                                        التاريخ                     الحساب
 التأمني إعادة شركة /ح                 402

  الواردة التأمني إعادة عمولة /ح                       729            
 

 البنك /ح          5120000
 التأمني عادةإ شركة /ح                          402            
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 التـأمني إعـادة شـركات علـى قيـدها الواجـب التعويضـات قيمـة هـي:واسـتالمها الـواردة التـأمين إعـادة تعويضـات-4

 التأمني إعادة شركات حتميل وعند األم، التأمني شركة لدى عليها املؤمن تغطية املخاطر يف مسامهتها نسبة إىل وإستنادا

 :اآلتيني القيدين تسجيل ميت التأمني إعادة شركات من احلصة هذهواستالم  التعويضات من حبصتها

  

  

  

  

  

 :الختامية الحسابات في التأمين نشاط حسابات إقفال: الثالث طلبالم

  :يأيت وكما الدخل كشف يف التأمني بنشاط العالقة ذات احلسابات إقفال يتم املالية السنة يف �اية     

 ذات احلسـابات بإقفـال التـأمني شـركة تقـوم:الـدخل كشـف فـي التأمينيـة العمليـات وإيـرادات مصـروفات إقفـال-ا

 :يلي وكما إيرادات، أو مصروفات سواء بنشاطها العالقة

 إعـادة أقسـاط التـأمني، عمـوالت :يف املصـروفات تتمثـل :الـدخل كشـف فـي التأمينيـة العمليـات مصروفات إقفال-

  :كاآليت القيد ويكون الدخل، كشفيف   املصاريف وخمتلف والتعويضات، التأمني

  

  

  

  

  

  

 دائن مدین   التاریخ                                                          الحساب                           
 التأمني إعادة شركة /ح                     402

 الواردة التأمني إعادة تعويضات /ح                                    6010
  
 البنك /ح              5120000 

 التأمني إعادة شركة /ح                                             402

 دائن   مدين                                                      التاريخ                      الحساب
 الدخل ملخص /ح               88

  التأمني وعموالت مصروفات /ح                                              7003
  الصادرة التأمني إعادة أقساط /ح                                               7090
 تعويضات /ح                                                6006

 أخرى مصاريف /ح                                                     66
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  :الدخل كشف في التأمينية العمليات وإيرادات مصروفات إقفال-

 القيـد وفـق وتسـجلوغريها، التـامني وأقسـاط الـواردة، التـأمني إعادة وأقساط املقبوضة، العموالت :من اإليرادات تتكون

  :اآليت

  

  

  

  

  

  

 شـركات ألـزم احملاسـيب النظـام إن :التـأمين بنشـاط العالقـة ذات اإلحتياطـات حسابات في الدخل صافي إقفال-ب

 علـى وجـب لـذا التـأمني، بنشـاط العالقـة املتنوعـة ذات األخطـار ملواجهـة أرباحهاكإحتياطـات مـن جـزء حبجـز التـأمني

  :اآليت احملاسيب القيد تسجيل احملاسب

  

  

 

 SAAدراسة حالة الشركة الوطنية للتامين :الفصل الثالث

  :خاتمة الفصل

  خمتلف على وباإلعتماد املايل، احملاسيب النظام وفق حماسبيا عمليا�ا بتسجيل اجلزائرية التأمني شركات تقوم      

 وكذلك جند املستخدمة، احملاسبية الدفاتر وعدد شكل حتدد نشاطها طبيعة أن كما التأميين، للنشاط املنظمة القوانني

 دائن    مدين                                                 التاريخ                           لحساب
 التأمني أقساط /ح                700

 الواردة التأمني إعادة أقساط /ح               7091
 التأمني عموالت /ح               721 

 الثابتة القيم إنتاج /ح                   73
 املالية رات اإلستثما إيرادات /ح                762
 أخرى إيرادات /ح                768
 الدخل ملخص /ح                                             88       

 دائن مدین                                                                 التاریخ الحساب                        
 الدخل ملخص /ح                88

 اإلحتياطيات /ح                                               3204
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 آخر الفرتة يف إعدادها يتم اليت اخلتامية احلسابات ونوعية عدد على أثره ينعكس التأمينية العمليات أنواع تعدد أن

  .التامني فروع من فرع كل أعمال نتيجة لبيان ختامية حسابات إعداد يتم حيث املالية،

و   SAAانطالقا مما سبق و بسبب عدم اتاحة املعلومات الكافية حول االنشطة املالية للشركة الوطنية للتامني       

على سري عمليا�ا ميكن القول ان هذه الشركة تساهم بشكل او باخر يف عملية التنمية االقتصادية  من خالل وقوفنا

  .من خالل أنواع  التأمينات اليت تقوم �ا
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           خاتمة عامة

  
  

  

 

 

 

 

  :خاتمة عامة
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تقنيــة �ــتم جبمــع احلســابات و ذلــك بتســجيلها بشــكل يــومي و ترمجــة االحــداث االقتصــادية يف شــكل  ان احملاســبة     

عددي بصفة دورية،هذا بعد حتليل احلسابات و تبويبهـا و معاجلتهـا مث جتميعهـا يف شـكل جـداول شـاملة،ليتم اسـتغالهلا 

  .من طرف املؤسسة من جهة و املتعاملني معها من جهة اخرى

العداد البيانات املالية من اجل ايضاح املركز املايل و رحبية املؤسسة يف تاريخ ممحدد،و تـوفري معلومـات  فهي اساس     

  .مالية ملستخدمي البيانات املالية سواء داخل املؤسسة او خارجها

تقدمي صـورة واضـحة  فالبيانات املالية  هي جمموعة كاملة و غري منفصلة من الوثائق احملاسبية و املالية اليت متكن من     

عن وضعية املالية و االداء للمؤسسة،و تشمل كل من امليزانية ،حساب النتائج،جدول تدفقات اخلزينة،و كل التعديالت 

  . يف الطرق احملاسبية و غريها من التوضيحات

مللفـات وحتـديثها فضـًال إنشـاء ا ،على عدد من األنشطة الفرعية مثل ترتيب البيانات املالية تشتمل معاجلة البيانات      

ــابع معــني هــي فعمليــة ترتيــب البيانــات ،عــن إجــراء بعــض العمليــات احلســابية وتلخــيص البيانات وضــع البيانــات يف تت

ألغراض سرعة وكفاءة املعاجلة ،وقد يـتم إنشـاء أكثـر مـن ملـف لـنفس البيانـات ولكـن برتتيـب خمتلـف للبيانـات وذلـك 

وجــوداً مــن اء امللفــات هــي العمليــة الــيت يــتم مبقتضــاها تكــوين ملــف مل يكــن مأمــا إنشــ ،بغــرض إجــراء املعاجلــة عليهــا

 املاليــة إجــراء العمليـات احملاســبية  هـي تطبيــق املعــادالت و النمـاذج احلســابية و املنطقيـة علــى عناصـر البيانــات ،انقبـل

 هاتلخيصـــمث  الــيت مت ترتيبهــا و حتــديثها ، وذلــك بغـــرض احلصــول علــى معلومــات إضــافية بنـــاًء علــى البيانــات املتــوفرة

 .املالية إعداد ملخصات للكم اهلائل من البيانات ب

 

 

  :نتائج الفرضيات
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صحة الفرضـيات  اختبارالفرعية مت  واألسئلة اإلشكاليةعلى  اإلجابةمن خالل ما مت عرضه يف سياق البحث قصد      

 :اليت مت وضعها كإجابة مؤقتة، و ذلك كما يلي 

تعمــل احملاســبة علــى مجــع ،ترتيــب و حتليــل البيانــات املاليــة و ذلــك مــن اجــل تــوفري املعلومــات املاليــة :الفرضــية االولــى-

  .للمؤسسة

البيانات املالية هي كشوف مالية و جمموعة متكاملة من الوثائق احملاسبية و املالية تسمح باعطاء  :الفرضية الثانية-

  .صورة صادقة عن الوضعية املالية و اداء املؤسسة يف �اية الدورة احملاسبية 

 للمحاسـبة عمليـةال املمارسـة وترشـيد توجيـه إىل تـؤدي �ـدف املعـايري احملاسـبية اىل إرشـادات عامـة:الفرضـية الثالثـة- 

  .للمؤسسة املايل املركز على والظروف األحداث العمليات وتأثري البيانات املالية  وعرض لتحديد

  :نتائج البحث

  .تعترب البيانات املالية جمموعة مرتابطة بشكل اساسي مع بعضها البعض-

  .التوحيد احملاسيباهم ما مييز املعايري احملاسبية و البيانات املالية ا�ا مستمدة من منودج -

  .تعد البيانات املالية وسائل اساسية اليت من خالهلا يتم توصيل املعلومة لالطراف املستعملة-

  . توفر البيانات املالية معلومات مالية شفافة و موثوقة و قابلة للمقارنة عن الوضعية املالية و االداء املايل للمؤسسة-

مــع  ؤسســةأما ملعاجلــة البيانــات املاليــة للم،ســمى النظــام احملاســيبت ؤسســةليــة داخــل امللبيانــات املااحملاســيبة ل ملعاجلــةان  -

  . بيئتها اخلارجية يسمى معاجلة التبادالت أو الصفقات

  :قتراحاتاال
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 حماسـبة لدور املختلفة اجلوانب إستعراض وبعد سابقا، عرضها مت اليت و امليدانية و النظرية البحث نتائج خالل من     

 مـع التأقلم إىل اهلادفة اإلقرتاحات من مجلة تقدمي ميكن املتوصل إليها، النتائج أهم وإستنباط ،معاجلة البيانات املاليةيف 

  :يلي ما حول تتمحور التوصيات أهم و  احملاسبية البيئة تفرضه ما

  .احملاسبية الدوليةضمان اعطاء تكوين دوري ملعدي احلسابات و البيانات املالية يف جمال املعايري -

  .اختيار برامج متطورة يف االعالم االيل اليت توفر افضل معلومات حماسبية للمؤسسة لضمان نشاطها-

 املؤسسات قبل من اتطبيقه ليتم وذلك املوحدة، املالية بياناتبال املتعلقة والتشريعات القوانني خمتلف حتديد  -

  .صحيح بشكل
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  المراجع       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العربیة باللغةالمراجع 
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أمحــد حلمــي مجعــة، تطــور معــايري التــدقيق و التأكيــد الدوليــة، دار صــفاء للنشــر و التوزيــع، عمــان، الطبعــة األوىل، -1

2009.  

 الـدخل قيـاس مشـاكل املتوسـطة احملاسـبة شـحاته، السـيد شـحاته املكـارم، أبـو الفتـاح عبـد وصـفي نـور، حممـد أمحـد-2

   .2002/2003مصر، اجلامعية، الدار األصول، عن واالفصاح واحملاسبة

  .2005 مصر، اجلامعية، الدار ،-الدويل التوافق منظور – احملاسبة نظرية لطفي، أمحد السيد أمني-3

ركزيــــة ،بــــن عكنــــون بويعقــــوب عبــــد الكرمي،اصــــول احملاســــبة العامــــة،ديوان الــــوطين للمطبوعــــات اجلامعية،الســــاحة امل -4

  .1999،اجلزائر،

 امحـد زايد،مراجعـة الـدين عصـام حممـد ترمجـة الدولية، احملاسبة زمييك، آن جاريز فروست، كارول فريدريك، تشوي-5

 .2004 الرياض، للنشر، املريخ دار حجاج، حامد

 للنشـر املسرية دار املالية، احملاسبة أصول نور، إبراهيم الناصر عبد صيام، زكريا وليد اخلداش، مصطفى الدين حسام-6

 .2005 األول، اجلزء عمان، والطباعة، والتوزيع

 الطبعـة عمـان، والتوزيـع، للنشـر الثقافـة ودار الدوليـة العلميـة الـدار احملاسـبة ، نظرية مأمون، محدان القاضي، حسني-7

 .2001 األوىل ،

 .2007 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار احملاسبة، نظرية محدان، مأمون القاضي، حسني-8

 الطبعة االوىل، عمان، والتوزيع، للنشر احلامد دار عمان، واملراجعة، احملاسبية نظرية عطا، علي حممد حيدر-9

.2007  

 عمان، واملصرفية، املالية للعلوم العربية األكادميية املالية، القوائم وإعداد الدولية احملاسبة معايري اهللا، عبد أمني خالد-10

2005 . 

 .2003 عمان، األوىل، الطبعة للنشر، وائل دار املعاصر، احملاسيب النموذج حنان، حلوه رضوان-11

 والتوزيـع، للنشـر احلامـد دار املاليـة، احملاسـبة أسـس جـاموس، أبـو فوزالـدين احلـارس، أسـامة حنـان، حلـوة رضـوان-12

  .2004 عمان،

 دار الفال، حممد ولد إبراهيم كاجيجي، أمحد على خالد تعريب احملاسبة، نظرية وآخرون، شرويدر ريتشارد-13

  .2006 الرياض، للنشر، املريخ

 إلختـاذ احملاسـبية املعلومـات نظـم حجـاج، أمحـد سـعيد، الـدين كمـال :ترمجـة سـيكمن، مـارك موسـكوف، سـتيفن-14

  .2002 الرياض، للنشر، املريخ دار وتطبيقات، مفاهيم القرارات
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 للنشر،اإلسـكندرية، اجلامعيـة الـدار احملاسـبية، املعلومـات نظـم وتصـميم حتليـل مجعـة، إمساعيـل الصـبان، مسـري-15

1997. 

شــــباكي ســــعدان،تقنيات احملاســــبة حســــب املخطــــط احملاســــيب الــــوطين ،ديــــوان املطبوعــــات اجلامعيــــة،بن عكنــــون -16

  .2002،اجلزائر،الطبعة االوىل، 

 األمريكية املعايري مع واملقارنة الدولية احملاسبة معايري شرح- احملاسبة معايري ةموسوع محاد، العال عبد طارق-17

  .2004 مصر، مشس، عني جامعة األول، اجلزء ،-والعربية والربيطانية

ــــــون -18 ــــــة،بن عكن ــــــدقيق احلســــــابات،ديوان املطبوعــــــات اجلامعية،الســــــاحة املركزي طــــــواهر محــــــد التهامي،املراجعــــــة و ت

  .الشردون سنة ،اجلزائر،

 العراق، األول ، اجلزء والوثائق ، الكتب دار مطبعة احملاسبية ، النظم القيسي، ياسني خالد احلسون، حممد عادل-19

  . 1991 األوىل ، الطبعة
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